
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

 

Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για 

την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής 

κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ : ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Άρθρο 1 Σκοπός 

Άρθρο 2 Αντικείμενο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ : ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΛΕΓΧΩΝ 

Άρθρο 3 Εξαιρέσεις από την περιβαλλοντική αδειοδότηση - Τροποποίηση παρ. 2α και 

2β άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Παρ. 3 άρθρου 1 και παρ. 5 άρθρου 2 Οδηγίας 

2011/92/ΕΕ) 

Άρθρο 4 Απλοποίηση της διαδικασίας ενημέρωσης ή τροποποίησης Απόφασης 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων - Τροποποίηση παρ. 1 και 1Α και υποπερ. αα΄ 

περ. β΄ άρθρου 6 του ν. 4014/2011 

Άρθρο 5 Καθορισμός αποδέκτη λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων κατά την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 12 του                          

ν. 4014/2011 

Άρθρο 6 Καθορισμός τρόπου πληρωμής των πιστοποιημένων αξιολογητών - 

Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 16 του ν. 4014/2011 

Άρθρο 7 Συμπληρώσεις διαδικασίας περιβαλλοντικών ελέγχων - Τροποποίηση παρ. 5, 

11, 15α, 15β, 15γ και 21 άρθρου 20 του ν. 4014/2011 

Άρθρο 8 Επιθεωρήσεις και έλεγχοι - Τροποποίηση περ. β) παρ. 4 άρθρου 61 του                  

ν. 4819/2021 

Άρθρο 9 Διοικητικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές παραβάσεις - Τροποποίηση παρ. 1 

και 6 άρθρου 21 του ν. 4014/2011 

Αρθρο 10 Μεταβατικές διατάξεις για τις εκκρεμείς περιβαλλοντικές μελέτες και ελέγχους 

- Τροποποίηση άρθρου 52 του ν. 4843/2021 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Άρθρο 11 Επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις ζώνες προστατευόμενων περιοχών του 

Δικτύου «Φύση 2000» 

Άρθρο 12 Ζώνες προστασίας και διαχείρισης που περιλαμβάνονται στις ειδικές 

περιβαλλοντικές μελέτες - Τροποποίηση παρ. 4 και 5 άρθρου 19 του                        

ν. 1650/1986 

Άρθρο 13 Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, σχέδια διαχείρισης και καθορισμός 

χρήσεων γης στις προστατευόμενες περιοχές - Τροποποίηση άρθρου 21 του    

ν. 1650/1986 

Άρθρο 14 Εξειδίκευση κατηγοριών χρήσεων γης - Τροποποίηση άρθρων 1, 2, 4, 6, 7, 14 

και 15 του π.δ. 59/2018 
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Άρθρο 15 Ειδική κατηγορία χρήσης γης «κατοικίας» - Τροποποίηση παρ. ΙΙ άρθρου 1 του 

π.δ. 59/2018 

Άρθρο 16 Εξουσιοδοτική διάταξη 

Άρθρο 17 Καταργούμενες διατάξεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

Άρθρο 18  Διαχείριση πόρων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής 

Αλλαγής - Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 31 του ν. 4685/2020 

Άρθρο 19 Παράταση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου Οργανισμού Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 43 του 

ν. 4685/2020 

Άρθρο 20 Αξιοποίηση των πόρων του Πράσινου Ταμείου - Τροποποίηση άρθρου 5 του     

ν. 3889/2010  

Άρθρο 21 Χρηματοδοτούμενες Δράσεις Πράσινου Ταμείου - Τροποποίηση παρ. 2 και 3 

άρθρου 6 του ν. 3889/2010 

Άρθρο 22 Διοίκηση του Πράσινου Ταμείου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 7 του                       

ν. 3889/2010 

Άρθρο 23 Όργανα εκκαθάρισης Πράσινου Ταμείου - Προσθήκη παρ. 1Α και 5 στο άρθρο 

9 του ν. 3889/2010 

Άρθρο 24 

 

Χρηματοδότηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας από το Πράσινο 

Ταμείο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄:  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ 

Άρθρο 25 Επιτροπή Δασολογίου - Αντικατάσταση παρ. 6, προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 3 

του ν. 3208/2003 

Άρθρο 26 Εξέταση αντιρρήσεων σε περίπτωση έκδοσης ακυρωτικής απόφασης - 

Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 19 του ν. 3889/2010 

Άρθρο 27 Διόρθωση προδήλων σφαλμάτων δασικού χάρτη - Τροποποίηση παρ. 1 

άρθρου 20 του ν. 3889/2010 

Άρθρο 28 Προθεσμία υποβολής αιτήματος υπαγωγής - Τροποποίηση παρ. 4 και 6 

άρθρου 52 του ν. 4685/2020 

Άρθρο 29 Κάλυψη δαπανών αποζημίωσης των μελών των Επιτροπών Εξέτασης 

Αντιρρήσεων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 6Α του          

ν. 3889/2010 

Άρθρο 30 

 

Επέκταση εγκαταστάσεων τουριστικού χαρακτήρα - Προσθήκη παρ. 6 στο 

άρθρο 49 του ν. 998/1979 

Άρθρο 31 Ζητήματα συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την 

αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του 

Ιουλίου/Αυγούστου 2021 

Άρθρο 32 Ζητήματα συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις 

επικίνδυνες περιοχές του π.δ. 575/1980 - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 37 του 

ν. 4765/2021 
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Άρθρο 33 Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής από Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας 

και προθεσμία εγκατάστασης αυτών στο δάσος, για τις κηρυγμένες σε έκτακτη 

ανάγκη πολιτικής προστασίας περιοχές της Βόρειας Εύβοιας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄:  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  

Άρθρο 34 Παράταση συμβάσεων προσωπικού Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας 

Άρθρο 35 Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς  

Άρθρο 36 Προθεσμία ολοκλήρωσης διαδικασίας μετάταξης υπαλλήλων στη Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

Άρθρο 37 Σύνθεση Συμβουλίων Κρίσεων Πυροσβεστικού Σώματος - Τροποποίηση παρ. 1 

άρθρου 129 του ν.4662/2020 

Άρθρο 38 Προσλήψεις πολιτών που διακρίνονται για εξαίρετες πράξεις - Προσθήκη 

άρθρου 4Α στον ν. 2840/2000 

Άρθρο 39 Αποζημίωση πυροσβεστικού προσωπικού για πρόσθετη εργασία -

Τροποποίηση άρθρου 127 του ν. 4472/2017 

Άρθρο 40 Μηνιαίο επίδομα υπηρετούντων στις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων 

- Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 38 του ν. 4892/2022  

Άρθρο 41 Μεταβατική άσκηση αρμοδιότητας από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού 

Σώματος - Τροποποίηση άρθρου 44 του ν. 4872/2021 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Άρθρο 42 Ειδικές διατάξεις για υδατορέματα - Τροποποίηση άρθρου 5 του ν. 4258/2014  

Άρθρο 43 Πράσινοι πόροι για τις «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις» - 

Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 3 του ν. 3889/2010 

Άρθρο 44 Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 209 του                             

ν. 3463/2006  

Άρθρο 45 Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής «Ελαιώνας» 

Άρθρο 46 Παράλληλες εγκρίσεις με έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής 

Άρθρο 47 Διενέργεια αυτοψιών από τα Κεντρικά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής και τα 

Κεντρικά Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων - Προσθήκη 

άρθρου 25Α στον ν. 4495/2017 

Άρθρο 48 Ειδική διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών 

Άρθρο 49 

 

Κάλυψη σε γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια, κτίρια 

υδατοκαλλιεργειών - Τροποποίηση υποπερ. αα΄ περ. α΄ παρ. 3 άρθρου 33 του 

ν. 4759/2020 

Άρθρο 50 Έγκριση παρέκκλισης ύψους σε ιερούς ναούς σε περιοχές εκτός σχεδίου 

δόμησης - Προσθήκη άρθρου 148Α στον ν. 4759/2020 

Άρθρο 51 Αλλαγή χρήσης και λειτουργική αναβάθμιση κτισμάτων   

Άρθρο 52 Ειδικές περιπτώσεις παραχώρησης 

Άρθρο 53 Ενιαία έκταση βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε περίπτωση μίσθωσης ή 

κτήσης όμορων γηπέδων ή οικοπέδων 

Άρθρο 54 Εγκαταστάσεις Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών σε 

δασικού χαρακτήρα εκτάσεις 
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Άρθρο 55 Έγκριση Επιχειρηματικών Πάρκων - Προσθήκη παρ. 5 και 6 στο άρθρο 155 του 

ν. 4759/2020 

Άρθρο 56 Έκδοση οικοδομικών εργασιών εντός Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης 

γενιάς - Προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 18 του ν. 4690/2020 

Άρθρο 57 Οικοδόμηση σε περιπτώσεις ανενεργών ιστών ραδιοφωνικών σταθμών - 

Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 13 του ν. 3188/1955 

Άρθρο 58 Ανάθεση δράσεων στη «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. - Αναπτυξιακός 

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

Άρθρο 59 Όροι δόμησης και παρεκκλίσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές - Τροποποίηση 

άρθρου 33 του ν. 4759/2020 

Άρθρο 60 Αλλαγή χρήσης - Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 107 του ν. 4495/2017 

Άρθρο 61 Προϋποθέσεις μεταβίβασης αυτοτελών ιδιοκτησιών - Αντικατάσταση παρ. 11 

άρθρου 18 του ν. 4276/2014 

Άρθρο 62 Διοικητικές ρυθμίσεις για δομές 

Άρθρο 63 Ρυθμίσεις για ενεργειακά στέγαστρα - Προσθήκη παρ. 26α στο άρθρο 2 και 

άρθρου 19Α στον ν. 4067/2012 

Άρθρο 64 Παράταση αναστολής οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό - Τροποποίηση 

άρθρου 72 του ν. 4843/2021 

Άρθρο 65 Παρατάσεις οικοδομικών αδειών - Τροποποίηση άρθρου 52 του ν. 4710/2020 

Άρθρο 66 Παράταση προθεσμίας εκσυγχρονισμού και κτιριακής επέκτασης κτιρίων και 

εγκαταστάσεων - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 51 του ν. 4178/2013 

Άρθρο 67 Παράταση προθεσμίας παράδοσης Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής 

περιοχών Ανατολικής Αττικής   

Άρθρο 68 Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας θεσμοθέτησης 

Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών 

Άρθρο 69 Ορισμός Φέρουσας Ικανότητας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 

Άρθρο 70 Ορισμοί 

Άρθρο 71 Αρμοδιότητες του Ελληνικού Δημοσίου ως προς τα δικαιώματα Υπεράκτιων 

Αιολικών Πάρκων και διαχείριση αυτών 

Άρθρο 72 Σχεδιασμός Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων 

Άρθρο 73 Προσδιορισμός Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών 

Πάρκων και καθορισμός Περιοχών Εγκατάστασης αυτών 

Άρθρο 74 Αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων σε 

Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης αυτών 

Άρθρο 75 Έκδοση Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων 

Άρθρο 76 Εγγυητική Επιστολή Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων 

Άρθρο 77 Ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής επενδυτή Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων 

Άρθρο 78 Αδειοδοτική ωρίμανση έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων 

Άρθρο 79 Θέματα σύνδεσης με το Σύστημα - Σύσταση Επιτροπής Συντονισμού Σύνδεσης 

και Ανάπτυξης Δικτύων Έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων 

Άρθρο 80 Ειδικό Τέλος Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων 
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Άρθρο 81 Διατάξεις για την ενίσχυση των Έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων - 

Αναστολή νέων αιτήσεων για Έργα Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων 

Άρθρο 82 Γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και 

Αμφισβητήσεων - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 4Α του ν. 4447/2016 

Άρθρο 83 Παραχώρηση άνευ οικονομικού ανταλλάγματος - Εξουσιοδοτική διάταξη - 

Προσθήκη περ. ια΄ στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 

Άρθρο 84 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

Άρθρο 85 Καταργούμενες διατάξεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Άρθρο 86 Κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 

σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών - Τροποποίηση 

παρ. 1 άρθρου 36 του ν. 4936/2022 

Άρθρο 87 Χρηματοδότηση έργων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 

Άρθρο 88 Υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής που απορρέουν από την 

εφαρμογή του καθεστώτος επιβολής υποχρεώσεων ενεργειακής απόδοσης - 

Τροποποίηση άρθρου 80 του ν. 4001/2011 

Άρθρο 89 Ερμηνευτική διάταξη για τη διάθεση των πόρων της παρ. 2α του άρθρου 19 

του ν. 3054/2002 

Άρθρο 90 Κατασκευές σε δημόσιους χώρους- Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 20 του                  

ν. 4067/2012 

Άρθρο 91 Θέματα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων - Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής 

Άρθρο 92 Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

Άρθρο 93 Εκτέλεση εργασιών για έργα δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας - 

Προσθήκη άρθρου 129Α στον ν. 4819/2021 

Άρθρο 94 Μετακίνηση προσωπικού ΔΕΗ σε ΔΕΔΔΗΕ - Τροποποίηση παρ. 3Α άρθρου 125 

του ν. 4001/2011 

Άρθρο 95 Μισθολογικά θέματα του προσωπικού του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας 

Άρθρο 96 Απαλλαγή από άδεια Περιφερειάρχη για μισθώσεις με σκοπό τη διάνοιξη 

δρόμων, εγκατάσταση εξοπλισμών ή εκτέλεση επενδύσεων ή έργων -

Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 29 του ν. 1892/1990 

Άρθρο 97 Παρατάσεις προθεσμιών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - 

Τροποποίηση παρ. 3δ άρθρου 7 του ν. 4414/2016 

Άρθρο 98 Εξουσιοδοτική διάταξη 

Άρθρο 99 Καταργούμενες διατάξεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Άρθρο 100 Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για τα πλαστικά μιας χρήσης - Αντικατάσταση 

άρθρου 17 του ν. 4736/2020 

Άρθρο 101 Κυρώσεις για παραβάσεις του ν. 4736/2020 - Αντικατάσταση άρθρου 18 του     

ν. 4736/2020 

Άρθρο 102 Επίτευξη στόχου για την επίδοση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης 

συσκευασιών - Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 12 του ν. 4819/2021 
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Άρθρο 103 Τέλος Αξιολόγησης - Τροποποίηση περ. Γ΄ παρ. 1 άρθρου 13 του ν. 4819/2021 

Άρθρο 104 Υποχρέωση τήρησης αρχείων για μη επικίνδυνα απόβλητα - Τροποποίηση παρ. 

4 άρθρου 62 του ν. 4819/2021 

Άρθρο 105 Βελτίωση χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασίας από Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Τροποποίηση περ. γ΄ και δ΄ παρ. 2 άρθρου 86 του           

ν. 4819/2021 

Άρθρο 106 Διοικητικές κυρώσεις - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4819/2021 

Άρθρο 107 Διοικητική διάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης - 

Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 100 του ν. 4819/2021 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Άρθρο 108 Οικοτουριστικά προγράμματα και δράσεις υποδοχής - Τροποποίηση περ. ιε) 

παρ. 2 άρθρου 34 του ν. 4685/2020 

Άρθρο 109 Ασφάλιση εργατών σμύριδας 

Άρθρο 110 Υπαγωγή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λατομικών 

ορυκτών σε καθεστώς γνωστοποίησης 

Άρθρο 111 Νομοτεχνικές βελτιώσεις συνεπεία του ν. 4951/2022 

Άρθρο 112 Ρήτρα αναπροσαρμογής - Τροποποίηση άρθρου 138 του ν. 4951/2022 

Άρθρο 113 Μεταβατική  διάταξη ως προς την υποβολή αιτήσεων για Οριστική Προσφορά 

Σύνδεσης μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4951/2022 - Προσθήκη άρθρου 52Α 

στον ν. 4951/2022 

Άρθρο 114 Επιστροφή εγγυητικής επιστολής άρθρου 6 του ν. 4951/2022 - Τροποποίηση 

παρ. 8 άρθρου 7 του ν. 4414/2016 

Άρθρο 115 Ειδικότερες ρυθμίσεις για πλωτούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς - Τροποποίηση 

παρ. 2 άρθρου 12 του ν. 4685/2020 

Άρθρο 116 Επιλογή ανεξάρτητου μηχανικού πιστοποίησης - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 

143ΣΤ του ν. 4001/2011 

Άρθρο 117 Αποζημίωση Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών για χρονικό διάστημα από τη 

λήξη μέχρι και την ανανέωση της Άδειας Λειτουργίας 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Άρθρο 118 Ευθύνη των οργάνων της υπό ειδικής διαχείρισης εταιρείας δυνάμει του 

άρθρου 21 του ν. 4664/2020 - Τροποποίηση περ. β΄ και προσθήκη περ. γ΄ στην 

παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4224/2013 

Άρθρο 119 Ειδικές ρυθμίσεις για τις εταιρείες Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. - 

Προσθήκη άρθρου 197Α στον ν. 4389/2016 

Άρθρο 120 Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταβίβαση από το Δημόσιο στην Ε.Ε.Σ.Υ.Π. μετοχών 

των εταιρειών Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

Άρθρο 121 Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων - Τροποποίηση  άρθρου 79 του                                

ν. 4941/2022 

Άρθρο 122 Παροχή εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου για δάνεια της εταιρείας 

«Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Ανώνυμη Εταιρεία»  
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Άρθρο 123 Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και 

ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε 

αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς  

Άρθρο 124 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής - Ανώτατα 

δημοσιονομικά όρια φυσικών παραλαβών εξοπλιστικών προγραμμάτων - 

Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 43 του ν. 4270/2014  

Άρθρο 125 Επεξηγηματική  έκθεση του Μ.Π.Δ.Σ - Ανώτατα δημοσιονομικά όρια φυσικών 

παραλαβών εξοπλιστικών προγραμμάτων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 44 

του ν. 4270/2014 

Άρθρο 126 Προσθήκη στο πεδίο εφαρμογής του Προϋπολογισμού Δημοσίων 

Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2023 - Τροποποίηση άρθρου 55Α του ν. 4270/2014 

Άρθρο 127 Διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων έργων και προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 42 του                      

ν. 4772/2021 

Άρθρο 128 Παράταση έναρξης εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής 

Κυβέρνησης (ΛΠΓΚ) στις Οντότητες Γενικής Κυβέρνησης εκτός Κεντρικής 

Διοίκησης - Τροποποίηση άρθρου 15 του π.δ. 54/2018  

Άρθρο 129 Ρύθμιση για τη ναυπήγηση του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων 

Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αριθμ. 7 του Πολεμικού Ναυτικού - Προσθήκη παρ. 18 στο 

στοιχείο Α΄ του άρθρου 32 του ν. 4361/2016 

Άρθρο 130 Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β) του Πολεμικού 

Ναυτικού - Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 5 και προσθήκη νέας παρ. 5Α΄ στο 

άρθρο 26 του ν. 4258/2014 

Άρθρο 131 Προθεσμία καταχώρησης στο Ο.Π.Σ.Α.Α. στοιχείων των λαϊκών αγορών - 

Κάτοχοι θέσεων αδειών επαγγελματία πωλητή - Προσωρινές θέσεις - Έννοια 

κενών θέσεων - Κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή αυγών και μελιού - 

Τροποποίηση άρθρου 66 του ν. 4849/2021 

Άρθρο 132 Υλοποίηση δράσεων/έργων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Άρθρο 133 Υπηρεσιακές μεταβολές των στελεχών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και των πολιτικών 

υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε θέσεις 

εξωτερικού - Αποζημίωση του Δημοσίου σε περίπτωση παραίτησης- 

Αποσπάσεις στο Μόνιμο Σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 

Ακτοφυλακής - Μεταθέσεις στελεχών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. - Κριτήρια επιλογής - 

Τροποποίηση παρ. 1, 4, 5 και 6  άρθρου 115 του ν. 4504/2017 

Άρθρο 134 Παράταση συμβάσεων παραχώρησης Χώρων Ζώνης Λιμένα λόγω της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 - Καθορισμός ανταλλάγματος -

Τροποποίηση άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου 

Άρθρο 135 Επέκταση παραχωρημένων χώρων σε Χερσαία Ζώνη Λιμένα καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) για λόγους προστασίας από τον 

κορωνοϊό COVID -19 - Τροποποίηση άρθρου 74 του ν. 4811/2021 
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Άρθρο 136 Παραχώρηση με αντάλλαγμα χρήση χώρων Ζώνης Λιμένα -Παραχώρηση 

χρήσης χώρου Ζώνης Λιμένα για ίδρυση υδατοδρομίου - Τροποποίηση άρθρου 

24 του ν. 2971/2001 

Άρθρο 137 Μετατάξεις προσωπικού Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Παράταση ισχύος παρ. 5 

άρθρου 11 του ν. 4404/2016 

Άρθρο 138 Παράταση έναρξης εφαρμογής άρθρου 112 ν. 4926/2022 - Τροποποίηση       

παρ. 2 άρθρου 112 του ν. 4926/2022 

Άρθρο 139 Κοινωνική ασφάλιση ναυτικών  σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής - 

Παράταση έναρξης ισχύος υποπερ. βα΄ περ. (β) παρ. 2 άρθρου 11 του                     

ν. 4926/2022 

Άρθρο 140 Παράταση χρόνου καταβολής πρώτης δόσης για την επιστροφή  αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών  - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 6 του ν. 4711/2020 

Άρθρο 141 Προγράμματα τουριστικής προβολής και συνδιαφήμισης των Περιφερειών με 

τον ιδιωτικό τομέα - Τροποποίηση άρθρου 57 του ν. 4875/2021 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΦΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΦΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ 

Άρθρο 142 Μουφτείες Θράκης 

Άρθρο 143  Τοπική αρμοδιότητα Μουφτειών 

Άρθρο 144 Οργάνωση και λειτουργία Μουφτειών Θράκης 

Άρθρο 145 Κάλυψη δαπανών 

Άρθρο 146 Στέγαση Μουφτειών 

Άρθρο 147 Κανόνες λειτουργίας Μουφτειών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥΦΤΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΩΝ ΜΟΥΦΤΗΔΩΝ 

ΘΡΑΚΗΣ 

Άρθρο 148 Μουφτήδες Θράκης 

Άρθρο 149 Μισθολογική κατάσταση 

Άρθρο 150 Αποχώρηση Μουφτήδων 

Άρθρο 151 Αρμοδιότητες και καθήκοντα Μουφτήδων Θράκης 

Άρθρο 152 Θητεία 

Άρθρο 153 Προσόντα 

Άρθρο 154 Κωλύματα  Ασυμβίβαστα 

Άρθρο 155 Τοποτηρητής Μουφτής 

Άρθρο 156 Προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση κενωθείσας θέσης 

Μουφτή στις Μουφτείες Θράκης 

Άρθρο 157 Κατάλογος υποψηφίων 

Άρθρο 158 Συμβουλευτική Επιτροπή 

Άρθρο 159 Συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής 

Άρθρο 160  Συνεδρίαση Συμβουλευτικής Επιτροπής 

Άρθρο 161 Επιλογή και εγκατάσταση Μουφτή 

Άρθρο 162 Παύση Μουφτήδων Θράκης 

Άρθρο 163 Θέση του Μουφτή και Τοποτηρητή Μουφτή σε αυτοδίκαιη αργία και στέρηση 

αποδοχών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 164 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

Άρθρο 165 Μεταβατικές διατάξεις 

Άρθρο 166 Τελικές διατάξεις - Γραμματείς Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή - 

Τροποποιήσεις περ. α) παρ. 1 άρθρου 17 και περ. α) παρ. 4 άρθρου 19 του π.δ. 

52/2019 

Άρθρο 167 Καταργούμενες διατάξεις 

ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Άρθρο 168 Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 242 του 

ν. 3852/2010 

Άρθρο 169 Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών - Παράταση προθεσμιών - 

Τροποποίηση άρθρου 13 του ν. 4623/2019 

Άρθρο 170 Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού Ο.Τ.Α. 

Άρθρο 171 Ρυθμίσεις για τα καταφύγια ζωών συντροφιάς - Τροποποίηση άρθρου 46 του  

ν. 4830/2021 

Άρθρο 172 Ρυθμίσεις για τη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - 

Τροποποίηση άρθρου 4 του ν. 4830/2021 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Άρθρο 173 Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας στο 

Υπουργείο Εξωτερικών - Προσθήκη άρθρου 217Α στον ν. 4781/2021 

Άρθρο 174 Εξουσιοδοτική διάταξη για τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Δημόσιας 

Διπλωματίας - Τροποποίηση άρθρου 218 του ν. 4781/2021 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Άρθρο 175 Διαδικασία επιλογής προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων e-

Ε.Φ.Κ.Α. - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 3 του ν. 4892/2022 

Άρθρο 176 Λειτουργία Επιτροπής Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών 

Πολιτικών - Τροποποίηση παρ. 2 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 81 του               

ν. 4921/2022 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

Άρθρο 177 Προληπτικές ιατρικές πράξεις σε μετακινούμενους πληθυσμούς και ευπαθείς 

ομάδες - Προσθήκη παρ. 5 και 6 στο άρθρο 4 του ν. 4675/2020 

ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο 178 Έναρξη Ισχύος 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄  

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

 

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η επίλυση σοβαρών και επειγόντων ζητημάτων που 

αφορούν εν συνόλω την προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την 

αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. 

 

 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο  

 

Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι: 

α) η απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και των περιβαλλοντικών ελέγχων,  

β) ο εξορθολογισμός των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, 

γ) η ρύθμιση της οργάνωσης και διαχείρισης πόρων του Οργανισμού Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και του Πράσινου Ταμείου,  

δ) η ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στην προστασία των δασών, 

ε) η επικαιροποίηση σημείων της πολεοδομικής νομοθεσίας, 

στ) η συνολική ρύθμιση των προϋποθέσεων ανάπτυξης των υπεράκτιων αιολικών πάρκων 

και 

ζ) η αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την 

κυκλική οικονομία. 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 

 

Άρθρο 3 

Εξαιρέσεις από την περιβαλλοντική αδειοδότηση - Τροποποίηση παρ. 2α και 2β άρθρου 1 

του            ν. 4014/2011 

(Παρ. 3 άρθρου 1 και παρ. 5 άρθρου 2 Οδηγίας 2011/92/ΕΕ) 

 

Οι παρ. 2α και 2β του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), περί κατάταξης έργων και 

δραστηριοτήτων, αντικαθίστανται και προστίθεται νέα παρ. 2γ ως εξής: 

«2α. Από την εφαρμογή του Κεφαλαίου Α΄ εξαιρούνται: 

α) Έργα και δραστηριότητες που απαιτούνται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση έκτακτων 

περιστατικών πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), εάν 

η εφαρμογή της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έχει δυσμενείς συνέπειες στους σκοπούς 

του έργου και της δραστηριότητας. Η εκτίμηση της συνδρομής των προϋποθέσεων εξαίρεσης 

γίνεται με την υποβολή αίτησης από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, που 

συνοδεύεται από έκθεση τεκμηρίωσης, στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, η οποία 

αποφαίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών. 
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β) Έργα ή τμήματα έργων και δραστηριότητες που εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς 

εθνικής άμυνας, εάν η εφαρμογή της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ενδέχεται να επιφέρει 

δυσμενείς συνέπειες στην πραγμάτωσή τους. Η εκτίμηση της συνδρομής των προϋποθέσεων 

εξαίρεσης γίνεται με την υποβολή αίτησης από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας, που συνοδεύεται από έκθεση τεκμηρίωσης για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά 

σκοπών εθνικής άμυνας, στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

το οποίο εκδίδει την απόφαση εξαίρεσης από την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η 

διαδικασία της παρούσας δεν απαιτείται για αεροδρόμια, λιμάνια, δεξαμενές καυσίμων και 

αγωγούς μεταφοράς υγρών καυσίμων που εξυπηρετούν σκοπούς αποκλειστικά εθνικής 

άμυνας. 

2β. α) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης έργου, το οποίο ενδέχεται να έχει σημαντικές 

δυσμενείς συνέπειες στο περιβάλλον άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 

ή όταν ζητηθεί από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., που ενδέχεται να θίγεται σοβαρά, δύναται 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εξαιρείται έργο, τμήμα έργου ή δραστηριότητα, από τη 

διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εάν αυτή επιφέρει δυσμενείς συνέπειες στους 

σκοπούς του έργου και της δραστηριότητας και πληρούνται οι στόχοι της Οδηγίας 

2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, 

«για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 

περιβάλλον» (L 26). 

β) Η απόφαση εξαίρεσης εκδίδεται από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 

αρχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για τη χορήγηση της εξαίρεσης 

απαιτείται η προηγούμενη υποβολή σχετικού φακέλου από τον φορέα υλοποίησης του 

έργου, με τον οποίο τεκμηριώνεται ο εξαιρετικός χαρακτήρας του συγκεκριμένου έργου ή 

της δραστηριότητας και ότι η εφαρμογή του συνόλου των απαιτήσεων της διαδικασίας 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων επηρεάζει αρνητικά τον σκοπό 

του έργου ή της δραστηριότητας. Το περιεχόμενο του φακέλου καθορίζεται με απόφαση της 

ανωτέρω αρμόδιας αρχής. 

Στην απόφαση εξαίρεσης ορίζονται ρητά: 

βα) το χρονικό διάστημα ισχύος της, και 

ββ) η υποχρέωση υποβολής από τον ενδιαφερόμενο, εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος 

της απόφασης, Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ), η οποία περιλαμβάνει γενική 

εκτίμηση και μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και μέτρα 

αποκατάστασης του περιβάλλοντος, μετά την ολοκλήρωση του έργου και πριν την έναρξη 

της λειτουργίας του. 

Ως προς το περιεχόμενο της ΤΕΠΕΜ εφαρμόζονται αναλόγως η παρ. 11 του άρθρου 11. 

γ) Η αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, στο πλαίσιο έκδοσης της απόφασης εξαίρεσης: 

γα) εξετάζει αν ενδείκνυται άλλη μορφή εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, 

γβ) θέτει στη διάθεση του ενδιαφερόμενου κοινού της παρ. 8 του άρθρου 3, της υπ. αρ. 

1649/45/14.1.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 45), με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης, τις 

πληροφορίες της υποπερ. γα) που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο άλλων μορφών εκτίμησης, 

καθώς και αυτές που σχετίζονται με την απόφαση εξαίρεσης και τους λόγους χορήγησής της, 
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γγ) ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν τη λήψη της απόφασης εξαίρεσης, για τους 

λόγους που δικαιολογούν την παρεχόμενη εξαίρεση και της χορηγεί πληροφορίες, τις οποίες 

γνωστοποιεί και στο ενδιαφερόμενο κοινό.                                                             

2γ. Δεν απαιτείται εκ νέου περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου, τμήματος έργου ή 

δραστηριότητας, εάν αυτή υφίσταται ήδη και οι προβλεπόμενες ή εκτελούμενες εργασίες 

αφορούν στην αποκατάσταση του έργου στην προτέρα, πριν την επέμβαση, κατάσταση.» 

 

Άρθρο 4 

Απλοποίηση της διαδικασίας ενημέρωσης ή τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων - Τροποποίηση παρ. 1 και 1α και υποπερ. αα΄ περ. β΄ παρ. 2 

άρθρου 6 του ν. 4014/2011 

 

Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), περί τροποποίησης Αποφάσεων 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), προστίθεται δεύτερο εδάφιο, η παρ. 1α 

αντικαθίσταται, στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της υποπερ. αα) της περ. β) της παρ. 2 

επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, στην ενδεικτική αναφορά μη ουσιωδών 

τροποποιήσεων των ΑΕΠΟ του ως άνω δευτέρου εδαφίου, προστίθεται η αλλαγή της 

διαχείρισης αποβλήτων, στο τέλος της ανωτέρω υποπερίπτωσης προστίθεται τελευταίο 

εδάφιο και οι παρ. 1 έως 2 διαμορφώνονται ως εξής: 

«1. Οι φορείς έργων και δραστηριοτήτων σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, επέκτασης, 

βελτίωσης ή τροποποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων ή δραστηριοτήτων, 

υποχρεούνται να υποβάλλουν προς έγκριση στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Φάκελο 

Τροποποίησης ΑΕΠΟ, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 11 του 

παρόντος. Σε περιπτώσεις μη ουσιώδους μεταβολής των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η 

τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων που έχουν εγκριθεί κατά τη χωροθέτηση επενδυτικού 

σχεδίου αξιοποίησης δημοσίου ακινήτου του άρθρου 13 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), 

επενδυτικού σχεδίου ανάπτυξης στρατηγικών επενδύσεων του άρθρου 7 του ν. 4864/2021 

(Α΄ 237), σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα της υποπερ. ζζ΄ της περ. α΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 1 του ν. 4296/2014 (Α΄ 155), τα μικτά καταλύματα μικρής κλίμακας της υποπερ. ζζ΄ 

της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, τουριστικού λιμένα του άρθρου 31 του 

ν. 2160/1993 (Α΄ 118) και ανάπτυξης επιχειρηματικού πάρκου του άρθρου 47 του ν. 

3982/2011 (Α΄ 143), πραγματοποιείται σύμφωνα με την υποπερ. αα) της περ. β) της παρ. 2 

του παρόντος. 

1α. Διαφοροποιήσεις μικρής κλίμακας που αφορούν σε τεχνικές ή λειτουργικές λεπτομέρειες 

περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου ή δραστηριότητας δεν συνιστούν τροποποίηση, 

εκσυγχρονισμό, επέκταση ή βελτίωση του έργου ή της δραστηριότητας. Οι διαφοροποιήσεις 

αυτές κοινοποιούνται στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή η οποία μπορεί αιτιολογημένα, 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, να ζητήσει την 

εφαρμογή της παρ. 2. Αν έχουν προηγηθεί παρόμοιες διαδοχικές διαφοροποιήσεις, η 

αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εξετάζει τη νέα διαφοροποίηση σωρευτικά με τις 

προηγούμενες. Διαφοροποιήσεις μικρής κλίμακας συνιστούν ιδίως οι εργασίες: 

α) συντήρησης και επισκευής του έργου ή μηχανημάτων ή βοηθητικών εγκαταστάσεων, 

β) κτιριακής ανακαίνισης, κύριων ή βοηθητικών χώρων, χωρίς αλλαγή χρήσης ή αύξηση 

δυναμικότητας,  
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γ) εκσυγχρονισμός αντικατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του 

εξοπλισμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χωρίς αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος και 

αύξηση της δυναμικότητας, 

δ) εγκατάστασης βοηθητικού εξοπλισμού, όπως γερανογέφυρες, γεφυροπλάστιγγες και 

υποσταθμοί ηλεκτρικού ρεύματος, 

ε) αλλαγών στη διαρρύθμιση των μηχανημάτων, του εργοταξίου, της πλατείας της 

εγκατάστασης εξόρυξης και της εσωτερικής διαρρύθμισης των χώρων, 

στ) επικαιροποίησης των τεχνολογικών προδιαγραφών των έργων κατά το χρονικό διάστημα 

μεταξύ της υποβολής αίτησης για τη χορήγηση ΑΕΠΟ και της κατασκευής των έργων,  

ζ) τροποποιήσεων οι οποίες, ως αυτοτελές έργο, δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική 

αδειοδότηση, χωρίς ωστόσο να έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή της κατηγορίας ή 

υποκατηγορίας κατάταξης του συνολικού έργου ή τη συμπερίληψή του σε αυτές. 

2. Μετά την υποβολή του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή 

προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 

α) Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του φακέλου, ελέγχει την πληρότητα. 

Σε περίπτωση έλλειψης πληρότητας, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ζητά με έγγραφη 

αιτιολόγηση από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας τη συμπλήρωση του φακέλου. 

Εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους, η αρμόδια 

περιβαλλοντική αρχή, κατόπιν ελέγχου πληρότητας του συμπληρωμένου φακέλου, είτε 

προχωρά στα επόμενα στάδια είτε απορρίπτει τον φάκελο εάν διαπιστωθούν ελλείψεις. Η 

άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου έχει ως συνέπεια να 

θεωρείται ο φάκελος πλήρης. 

β) Εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί 

τον φάκελο και αποφαίνεται: 

αα) είτε ότι, λόγω των διαφοροποιήσεων, επέρχεται μη ουσιώδης μεταβολή των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, οπότε 

εκδίδεται απόφαση, η οποία είτε εγκρίνει την τροποποίηση άνευ ετέρου είτε δύναται να 

προβλέπει τυχόν πρόσθετους όρους, μόνο ως προς το τροποποιούμενο φυσικό αντικείμενο. 

Σε κάθε περίπτωση, μη ουσιώδεις θεωρούνται τροποποιήσεις που έχουν θετικό αντίκτυπο 

και μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως ενδεικτικά: η αλλαγή σε καύσιμο με 

λιγότερες εκπομπές αέριων ρύπων ή διοξειδίου του άνθρακα, η βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης, η λήψη πρόσθετων μέτρων αντιρρύπανσης, η μείωση της χρήσης πρώτων υλών 

και η αλλαγή της διαχείρισης των αποβλήτων σε μέθοδο που βρίσκεται υψηλότερα στην 

ιεράρχηση των αποβλήτων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4819/2021 (Α΄ 129), 

καθώς και οι τροποποιήσεις οι οποίες ως αυτοτελές έργο δεν υπάγονται στην κατηγορία Α, 

χωρίς ωστόσο να έχουν σαν αποτέλεσμα την αλλαγή της κατηγορίας ή υποκατηγορίας 

κατάταξης του συνολικού έργου. 

Σε περίπτωση που έχουν προηγηθεί άλλες τροποποιήσεις, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, 

προκειμένου να αξιολογήσει τον ουσιώδη ή μη χαρακτήρα της τροποποίησης, συνεκτιμά 

όλες τις προηγούμενες τροποποιήσεις, ιδίως, δε τους περιβαλλοντικούς όρους, όπως έχουν 

διαμορφωθεί μετά την τελευταία τροποποίηση. 

Σε περίπτωση που οι διαφοροποιήσεις αυτές απαιτούν απόψεις ορισμένων υπηρεσιών που 

αφορούν στο τροποποιούμενο φυσικό αντικείμενο και οι οποίες δεν έχουν προσκομισθεί 

από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, η απόφαση έγκρισης της τροποποίησης 

εκδίδεται εντός είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών. 
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ββ) είτε ότι λόγω των διαφοροποιήσεων επέρχεται ουσιώδης μεταβολή των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, οπότε 

απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ και εκκινεί η διαδικασία των άρθρων 3 ή 4, κατά περίπτωση. 

Στην περίπτωση αυτή, δεν ζητούνται εκ νέου γνωμοδοτήσεις από τους δημόσιους φορείς και 

τις υπηρεσίες που γνωμοδότησαν στο πλαίσιο της έκδοσης της ΑΕΠΟ, παρά μόνον εάν, η 

τροποποίηση τις αφορά κατά αρμοδιότητα. Ειδικά για τα έργα και τις δραστηριότητες που 

εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης 

36060/1155/Ε.103/2013 (Β΄ 1450) εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 

αυτής. 

 Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορίζονται γενικά ή 

ειδικότερα κριτήρια ανά είδος έργου ή δραστηριότητας, βάσει των οποίων κρίνεται ο 

ουσιώδης ή μη χαρακτήρας μιας μεταβολής περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία 

έργου ή δραστηριότητας, λαμβανομένων υπόψη της παραγράφου 24 του Παραρτήματος Ι 

και την παρ. 13 του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2011/92.» 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 5 

Καθορισμός αποδέκτη λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων κατά την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 12 του ν. 4014/2011 

 

Πριν το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4014/2011 (Α΄209), περί 

αντικατάστασης παλαιότερων αδειών από Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

(ΑΕΠΟ) και Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), προστίθεται περ. δ΄ και η παρ. 1 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται για έργα και δραστηριότητες 

κατηγορίας Α και Β αντικαθιστάμενες από την ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ αντίστοιχα: 

α. όλες οι άδειες και εγκρίσεις για τη διαχείριση αποβλήτων, η έννοια της οποίας 

προσδιορίζεται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στο πλαίσιο παραγωγής 

και διαχείρισης αποβλήτων, όπως ισχύει. 

β. η έγκριση επέμβασης κατά την έννοια του έκτου κεφαλαίου του ν. 998/1979 (Α΄279), του 

άρθρου 13 του ν. 1734/1987 (Α΄189), ως και κάθε άλλης σχετικής διάταξης της δασικής 

νομοθεσίας,  

γ. η άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων που προβλέπεται στο άρθρο 14 

της κ.υ.α. Ειβ. 221/65 (Β΄ 138), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 3 της κ.υ.α. Γι/17831/71 

(Β΄ 986), 

δ. οι αποφάσεις καθορισμού χρήσεως των επιφανειακών υδάτων για τη διάθεση λυμάτων ή 

βιομηχανικών αποβλήτων που προβλέπονταν στο άρθρο 6 της υπό στοιχεία Υγ. Διατ. Ειβ. 

221/1965 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Υγιεινής (Β΄ 138). Στην περίπτωση 

αυτή για την έκδοση ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ απαιτείται και η γνώμη της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εάν δεν έχει γίνει ήδη ο καθορισμός αποδεκτών στην οικεία 

Περιφερειακή Ενότητα, βάσει της ανωτέρω κοινής απόφασης. Ειδικά για τα έργα και τις 
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δραστηριότητες κατηγορίας Β, προκειμένου να διατυπώσει γνώμη η οικεία Διεύθυνση 

Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, υποβάλλεται σχετική τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης. 

Ο φορέας υφιστάμενης δραστηριότητας που περιλαμβάνει διαχείριση επικίνδυνων 

αποβλήτων υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή εγγυητική επιστολή 

για τις αντίστοιχες εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τις οικείες 

διατάξεις, το οποίο υποχρεούται να προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία, κατά την 

ανανέωση ή τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας. Για τον φορέα 

νέου έργου ή δραστηριότητας που περιλαμβάνει διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, η 

έκδοση του ασφαλιστηρίου (ή της εγγυητικής επιστολής) αποτελεί προϋπόθεση για την 

έναρξη της λειτουργίας.» 

 

Άρθρο 6 

Καθορισμός τρόπου πληρωμής των πιστοποιημένων αξιολογητών - Τροποποίηση παρ. 7 

άρθρου 16  του ν. 4014/2011 

 

Στην παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), προσδιορίζεται ότι η αναφορά σε 

πιστοποιημένο αξιολογητή αφορά τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), 

προβλέπεται ότι η πληρωμή αυτών καταβάλλεται απευθείας, και η παρ. 7 διαμορφώνεται 

ως εξής: 

«7. Στις περιπτώσεις που η ανάθεση ορισμένου έργου σε Πιστοποιημένο Αξιολογητή ΜΠΕ 

διενεργείται κατόπιν αιτήματος του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, ο τελευταίος 

υποχρεούται σε καταβολή της προβλεπόμενης από την απόφαση της παρ. 8 αμοιβής, η οποία 

καταβάλλεται απευθείας στον πρώτο, χωρίς να ισχύει η υποχρέωση που απορρέει από την 

παρ. 3 του άρθρου 17.» 

 

Άρθρο 7 

Συμπληρώσεις διαδικασίας περιβαλλοντικών ελέγχων - Τροποποίηση παρ. 5, 11, 15α, 

15β, 15γ και 21 άρθρου 20 του ν. 4014/2011 

 

1. Στην περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), περί σύστασης Μητρώου 

Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, αφαιρούνται οι αναφορές περί επικουρίας της Γενικής Διεύθυνσης 

του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών από Εποπτικό Συμβούλιο, διαγράφεται η περ. δ΄, και 

η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:  

«5. α) Για την κάλυψη των αναγκών ελέγχου των υποκείμενων σε επιθεώρηση έργων και 

δραστηριοτήτων συνιστάται Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, που τηρείται στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Επιθεωρητών 

και Ελεγκτών. Η ιδιότητα του Περιβαλλοντικού Ελεγκτή αποκτάται με τη χορήγηση σχετικής 

άδειας από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

β) Οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές έχουν ως αντικείμενο τη διενέργεια περιβαλλοντικών 

επιθεωρήσεων σε κάθε περίπτωση που τους ζητείται από τις αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες. 

γ) Η παρακολούθηση του έργου των Περιβαλλοντικών Ελεγκτών και της ορθής εκτέλεσης των 

καθηκόντων τους διενεργείται από τη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Επιθεωρητών και 

Ελεγκτών.» 

2. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011, περί διενέργειας αυτοψίας, 

προστίθεται τελευταίο εδάφιο, και η παρ. 11 διαμορφώνεται ως εξής:  
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«11. α. Σε κάθε αυτοψία, οι αρμόδιες αρχές περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων της παρ. 3 

συντάσσουν επιτόπου έκθεση αυτοψίας στην οποία καταχωρίζονται τα ευρήματα του ελέγχου. 

Ακολούθως, συντάσσουν προσωρινή έκθεση ελέγχου σύμφωνα με την απόφαση της περ. α΄ 

της παρ. 21. 

Η προσωρινή έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας το 

αργότερο εντός ενός (1) μήνα από την πραγματοποίηση της αυτοψίας. Ο εν λόγω φορέας, σε 

περίπτωση διαπίστωσης πιθανών παραβάσεων, καλείται ταυτόχρονα σε απολογία. Η ανωτέρω 

προθεσμία ορίζεται σε δύο (2) μήνες για τα έργα και δραστηριότητες που εντάσσονται στο 

Παράρτημα Ι της υπό στοιχεία 36060/1155/Ε103/13.6.2013 κοινής απόφασης. 

Ο έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά με τη χρήση των φύλλων ελέγχου, τα οποία υποκαθιστούν 

την έκθεση αυτοψίας για τις περιπτώσεις περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων όπου η αρμόδια 

Αρχή Οργάνωσης, Εποπτείας και Συντονισμού του άρθρου 124 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245), 

εκδίδει φύλλα ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5). Τα φύλλα ελέγχου 

δύνανται να ενσωματώνουν τα αποτελέσματα του ελέγχου και να επέχουν θέση προσωρινής 

έκθεσης ελέγχου. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που η έλλειψη συμμόρφωσης είναι ασήμαντη, 

ήτοι δεν προκαλεί ρύπανση, υποβάθμιση ή κίνδυνο για το περιβάλλον, στα φύλλα ελέγχου 

δύναται να ενσωματώνονται κατευθυντήριες οδηγίες για την συμμόρφωση, να προβλέπεται 

επανέλεγχος εντός προθεσμίας ή προειδοποίηση επιβολής κυρώσεων. 

β. Σε περίπτωση μη διαπίστωσης παράβασης και αξιολόγησης των μη συμμορφώσεων ως 

ασήμαντων, σύμφωνα με το έβδομο εδάφιο της περ. α΄, η προσωρινή έκθεση ελέγχου 

καθίσταται οριστική και αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 

4042/2012. 

γ. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων που δεν εμπίπτουν στην περ. β΄, τάσσεται 

προθεσμία για την απολογία που δεν δύναται να είναι μικρότερη από δέκα (10) εργάσιμες 

ημέρες από την επομένη ημέρα της επίδοσης της κλήσης σε απολογία, με δυνατότητα 

παράτασης μετά από αίτημα του φορέα έως δέκα εργάσιμες (10) ημέρες επιπλέον. Μετά την 

υποβολή της απολογίας ή εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που τάχθηκε για την 

υποβολή της, η αρμόδια αρχή που διενεργεί τον έλεγχο συντάσσει οριστική έκθεση ελέγχου 

εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας απολογίας. Η ανωτέρω 

προθεσμία ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την πραγματοποίηση της αυτοψίας για τα έργα 

και δραστηριότητες που εντάσσονται στο Παράρτημα Ι της υπό στοιχεία 

36060/1155/Ε103/13.6.2013 κοινής απόφασης. Σε περίπτωση που για την ολοκλήρωση του 

ελέγχου απαιτείται η διεξαγωγή συμπληρωματικών εργαστηριακών μετρήσεων και αναλύσεων 

ή η λήψη πορισμάτων από άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και ενδεχόμενη κλήση σε 

συμπληρωματική απολογία σε συνέχεια των συμπληρωματικών ευρημάτων που προκύπτουν 

από τους προαναφερθέντες εργαστηριακούς ελέγχους και μετρήσεις ή τα πορίσματα άλλων 

συναρμόδιων υπηρεσιών, ο χρόνος αυτός δεν προσμετράται στην προθεσμία των σαράντα 

πέντε (45) ημερών. 

Η οριστική έκθεση ελέγχου περιέχει συμπεράσματα σχετικά με το κατά πόσον απαιτούνται 

περαιτέρω ενέργειες, καθώς και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα με τις παρ. 15 και 

15γ, όπου αυτές έχουν εφαρμογή, προκειμένου να εξασφαλίζει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης 

προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη συμμόρφωση με τις υποδείξεις του Πλάνου 

Διορθωτικών Ενεργειών εντός εύλογης προθεσμίας. Η οριστική έκθεση ελέγχου αναρτάται 

αμελλητί στο ΗΠΜ από την αρμόδια αρχή και, ανάλογα με τα ευρήματα αυτής, δύναται να 

κοινοποιείται στην αρχή που χορήγησε στον ελεγχόμενο την άδεια/έγκριση/γνωστοποίηση 
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κατασκευής ή λειτουργίας του έργου ή έναρξης της δραστηριότητας ή, κατά περίπτωση, την 

ανανέωση αυτών. Ειδικά για τα έργα και τις δραστηριότητες κατηγορίας Β΄, έως τη λειτουργία 

του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), η οριστική έκθεση ελέγχου αναρτάται 

στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας.» 

3. Στην παρ. 15α του άρθρου 20 του ν. 4014/2011, περί δήλωσης συμμόρφωσης, προστίθεται 

νέο πέμπτο εδάφιο, στην περ. γ) της παρ. 15β αφαιρείται η αναφορά στις Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), στην υποπερ. βγ) της περ. β΄ της παρ. 15γ προστίθεται 

δεύτερο εδάφιο, στο πρώτο εδάφιο της περ. δ αυτής, ορίζεται ότι η ανάρτηση της πράξης 

βεβαίωσης της παράβασης μπορεί να γίνει και στην ιστοσελίδα της εκάστοτε Περιφέρειας, και 

οι παρ. 15α έως 15γ διαμορφώνονται ως εξής: 

«15α. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης διενεργείται νέα αυτοψία για την 

επαλήθευση της συμμόρφωσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας με το Πλάνο 

Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης. Η επαλήθευση 

της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιείται και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, 

φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων, αντί αυτοψίας, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους 

από την αρμόδια αρχή της παρ. 3 ως επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της 

συμμόρφωσης. Στην περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, παύει η σχετική 

διαδικασία ελέγχου και η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτησή 

της στο ΗΠΜ επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους 

αρχή. Ειδικά για τα έργα και τις δραστηριότητες κατηγορίας Β΄, έως τη λειτουργία του ΗΠΜ, η 

Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας. Στην περίπτωση 

που διαπιστώνεται ότι ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το 

Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, η αρμόδια αρχή της παρ. 3 προχωρά στην επιβολή κυρώσεων, 

συντάσσοντας αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης της παράβασης, σύμφωνα με την περ. β΄ της 

παρ. 15γ. 

15β. Η διαδικασία των παρ. 15 και 15α δεν εφαρμόζεται όταν η παράβαση ενέχει κίνδυνο για 

το δημόσιο συμφέρον, που δεν μπορεί να αποτραπεί χωρίς άμεση ενέργεια εκ μέρους του 

ελεγκτή, δηλαδή κατατάσσεται στις κατηγορίες «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» και «ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» 

σοβαρότητας της παρ. 1α του άρθρου 30 του ν. 1650/1986. Ειδικότερα τέτοιες περιπτώσεις 

θεωρούνται: 

α) όταν η άμεση επιβολή μέτρων και κυρώσεων είναι αναγκαία για λόγους προστασίας του 

δημοσίου συμφέροντος, 

β) όταν η παράβαση ενέχει άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή απειλεί με άμεσες και 

σημαντικές αρνητικές συνέπειες το περιβάλλον που δεν μπορούν να αποτραπούν χωρίς άμεση 

ενέργεια εκ μέρους της αρμόδιας για τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων αρχής της 

παρ. 3 ή ενέχουν κίνδυνο ευρείας οικολογικής διατάραξης, 

γ) στις περιπτώσεις ουσιωδών διοικητικών παραβάσεων, όπως η έλλειψη εν ισχύ Α.Ε.Π.Ο.. 

Για την αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης και την εφαρμογή ή μη της παρούσας 

λαμβάνονται υπόψη η φύση της παράβασης και το ύψος υπέρβασης των θεσμοθετημένων 

ορίων εκπομπών, η υποτροπή και το ιστορικό συμμόρφωσης, η συμπεριφορά και ο βαθμός 

συνεργασίας του ελεγχόμενου φορέα, άλλοι ελαφρυντικοί ή επιβαρυντικοί παράγοντες, καθώς 

και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24). 

15γ. α. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 15β, μετά την υποβολή της απολογίας ή 

την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας που τάχθηκε για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή, που 

διενεργεί την περιβαλλοντική επιθεώρηση, συντάσσει αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης της 
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παράβασης, η οποία υπέχει θέσης οριστικής έκθεσης ελέγχου εντός της προθεσμίας της περ. 

γ΄ της παρ. 11. 

β. Η ως άνω βεβαίωση: 

βα) περιλαμβάνει τη σχετική εισήγηση για επιβολή προστίμου προς την αρμόδια αρχή, 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 1650/1986, 

ββ) περιλαμβάνει, όπου απαιτείται, Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα με το Μοντέλο 

Ενεργειών Συμμόρφωσης της περ. στ΄ της παρ. 21, το οποίο ο ελεγχόμενος φορέας του έργου 

ή της δραστηριότητας οφείλει να υλοποιήσει, υποβάλλοντας προς τις αρμόδιες αρχές 

περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων της παρ. 3, Δήλωση Συμμόρφωσης, με την πάροδο του 

τεθέντος χρονοδιαγράμματος, 

βγ) αναρτάται από την αρμόδια αρχή αμελλητί στο ΗΠΜ. Ειδικά για τα έργα και τις 

δραστηριότητες κατηγορίας Β΄, έως τη λειτουργία του ΗΠΜ, η βεβαίωση αναρτάται στην 

ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας, 

βδ) κοινοποιείται υποχρεωτικά στην αρχή που χορήγησε στον ελεγχόμενο την 

άδεια/έγκριση/γνωστοποίηση κατασκευής ή λειτουργίας του έργου ή έναρξης της 

δραστηριότητας ή, κατά περίπτωση, την ανανέωση αυτών, 

βε) κοινοποιείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, εφόσον για τη συγκεκριμένη παράβαση 

προβλέπεται ποινική κύρωση. 

γ. Μετά την παρέλευση της τεθείσας προθεσμίας διενεργείται νέα αυτοψία για την 

επαλήθευση της συμμόρφωσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας με το Πλάνο 

Διορθωτικών Ενεργειών Συμμόρφωσης, σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης. Η 

επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιείται και με προσκόμιση εγγράφων, 

παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων, αντί αυτοψίας, υπό την προϋπόθεση της 

αποδοχής τους από την αρμόδια αρχή της παρ. 3, ως επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση 

της συμμόρφωσης. Στην περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση 

Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. 

δ. Η ανάρτησή της στο ΗΠΜ ή στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας επέχει θέση αποδοχής 

της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Η αποδοχή της Δήλωσης 

Συμμόρφωσης δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα 

με τη σχετική πράξη βεβαίωσης παράβασης. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο φορέας 

του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, 

αυτός θεωρείται υπότροπος και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις.» 

4. Στο τέλος της παρ. 21 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011, περί του Μοντέλου Ενεργειών 

Συμμόρφωσης των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, προστίθεται εδάφιο, και η παρ. 21 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«21. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας υιοθετείται το Μοντέλο 

Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, το οποίο 

καταρτίζεται βάσει των κριτηρίων του άρθρου 149 του ν. 4512/2018, από τη Γενική Διεύθυνση 

του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, ως Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού του 

άρθρου 124 του ν. 4759/ 2020, και το οποίο περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τις οδηγίες για 

την καθοδήγηση των ενεργειών και των αποφάσεων των αρμοδίων αρχών που λαμβάνονται 

κατά τη διάρκεια και σε συνέχεια του ελέγχου στο πλαίσιο της ενιαίας αντιμετώπισης των 

ελέγχων και των λοιπών δραστηριοτήτων εποπτείας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικότερων 

κριτηρίων για τον καθορισμό της προθεσμίας συμμόρφωσης, των αναγκαίων λεπτομερειών για 
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την εφαρμογή αυτού και των διοικητικών μέτρων της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 

1650/1986, και στο οποίο εξειδικεύονται: 

α) το περιεχόμενο της προσωρινής και της οριστικής έκθεσης ελέγχου της παρ. 11, 

β) οι παραβάσεις της παρ. 15, συμπεριλαμβανομένων των μη ουσιωδών διοικητικών 

παραβάσεων και οι παραβάσεις της παρ. 15β, οι οποίες δύνανται να εξειδικεύονται ανά είδος 

έργου ή δραστηριότητας, 

γ) το περιεχόμενο του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών της παρ. 15 και της υποπερ. ββ) της περ. 

β΄ της παρ. 15γ, 

δ) η κατάταξη των παραβάσεων στις τέσσερις (4) κατηγορίες «ΧΑΜΗΛΗΣ», «ΜΕΤΡΙΑΣ», 

«ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» και «ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» σοβαρότητας της παρ. 1α του άρθρου 30 του ν. 

1650/1986, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 15β, 

ε) το σύνολο των ελαφρυντικών ή επιβαρυντικών παραγόντων, οι οποίοι συνεκτιμώνται για την 

αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, σύμφωνα με την παρ. 15β, και ο τρόπος 

υπολογισμού του προστίμου που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 1650/1986, 

στ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παρ. 11 έως 15γ. 

Για το περιεχόμενο των περ. β΄ και γ΄ της παρούσας ζητείται η απλή γνώμη της Γενικής 

Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ΜΕΣ εφαρμόζεται κατ’ αναλογία και στις 

παραβάσεις έργων και δραστηριοτήτων που δεν απαιτούν περιβαλλοντική αδειοδότηση, 

σύμφωνα με το άρθρο 1.» 

 

Άρθρο 8 

Επιθεωρήσεις και έλεγχοι - Τροποποίηση περ. β) παρ. 4 άρθρου 61 του ν. 4819/2021 

 

Στην περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4819/2021 (Α΄ 129, διόρθωση σφάλματος Α΄ 

171), περί επιθεωρήσεων και περιβαλλοντικών ελέγχων φορέων επεξεργασίας αποβλήτων, 

εξειδικεύεται το όργανο διενέργειας ελέγχων, διορθώνονται οι νομοθετικές παραπομπές, 

και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής: 

«4. Οι έλεγχοι του παρόντος διενεργούνται: 

α) στους οργανισμούς ή τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας 

αποβλήτων ή παράγουν επικίνδυνα απόβλητα, από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, σύμφωνα 

με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 20 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), 

β) στους οργανισμούς ή τις επιχειρήσεις που συλλέγουν ή μεταφέρουν απόβλητα σε 

επαγγελματική βάση, από τη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών και 

από τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 

4014/2011, 

γ) στους μεσίτες και τους εμπόρους αποβλήτων, από τα Κ.Ε.Π.ΠΕ. της παρ. 4 του 

άρθρου 20 του ν. 4014/2011.» 

 

Άρθρο 9 

Διοικητικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές παραβάσεις - Τροποποίηση παρ. 1 και 6 

άρθρου 21 του  

ν. 4014/2011 
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1. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), περί διοικητικών 

μέτρων και κυρώσεων επί περιβαλλοντικών παραβάσεων, προστίθεται παραπομπή στον ν. 

4042/2012 (Α΄ 24) και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση 

του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος ή των κατ’ εξουσιοδότησή του 

εκδιδόμενων διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων ή αποφάσεων της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης ή της Περιφέρειας, ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη, επιβάλλονται τα 

ακόλουθα διοικητικά μέτρα και κυρώσεις: 

α) Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ της παρ. 15γ του άρθρου 6 του 

ν. 1650/1986 (Α΄ 160), που επέχει τη θέση του μέτρου της γραπτής σύστασης της περ. α΄ της 

παρ. 5 του άρθρου 151 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), πιθανός επανέλεγχος εντός προθεσμίας, 

προειδοποίηση επιβολής κυρώσεων. 

β) Πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως και πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ σύμφωνα 

με την παρ. 1α ή και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών. 

γ) Προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας, όπως προβλέπεται την παρ. 6, μετά από 

εισήγηση της αρμόδιας για την περιβαλλοντική επιθεώρηση αρχής. 

δ) Διοικητικά μέτρα και κυρώσεις που προβλέπονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία. 

Τα εν λόγω μέτρα και οι κυρώσεις είναι αναλογικά και εύλογα, στηρίζονται δε στην 

αξιολόγηση του κινδύνου που η παράβαση επιφέρει στην προστασία του δημοσίου 

συμφέροντος σύμφωνα με την παρ. 1α και επιβάλλονται, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 

21 του άρθρου 20, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα ή την χρονική 

διάρκεια, την υποτροπή και το ιστορικό συμμόρφωσης, τη συμπεριφορά και τον βαθμό 

συνεργασίας του ελεγχόμενου οικονομικού φορέα, το ύψος υπέρβασης των 

θεσμοθετημένων ορίων εκπομπών και την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων και 

προτύπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, λόγους δημοσίου συμφέροντος, καθώς και τυχόν 

συντρέχοντες ελαφρυντικούς ή επιβαρυντικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του 

άμεσου ή έμμεσου κέρδους που η παράβαση απέφερε στον φορέα του έργου ή της 

δραστηριότητας. Τα πρόστιμα της περ. β΄ επιβάλλονται μετά από ενιαία αξιολόγηση της 

σοβαρότητας του συνόλου των παραβάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1α. 

Εφόσον από τη νομοθεσία προβλέπεται ποινική κύρωση για τη συγκεκριμένη παράβαση, 

σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24), η πράξη βεβαίωσης παράβασης 

διαβιβάζεται στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. 

2. Στην αρχή του δευτέρου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4014/2011, η 

επιβαλλόμενη κύρωση του προστίμου αντικαθίσταται με την προσωρινή απαγόρευση 

λειτουργίας, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής: 

«6. Αν μια επιχείρηση ή δραστηριότητα προκαλεί ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος που κατατάσσεται στις «πολύ σημαντικές» παραβάσεις, μπορεί να επιβληθεί 

προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας της μέχρις ότου ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε 

να αποτρέπεται η ρύπανση ή η υποβάθμιση σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 151 του ν. 

4512/2018. Η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιβάλλεται από την αρχή ή το όργανο 

που εξέδωσε την άδεια, ή την έγκριση, ή τη γνωστοποίηση κατασκευής ή λειτουργίας του 

έργου ή έναρξης της δραστηριότητας ή, κατά περίπτωση, την ανανέωση αυτών. Ο αρμόδιος 

περιφερειάρχης δύναται να επιβάλει οριστική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης, αν 

η επιχείρηση ή η δραστηριότητα παραλείπει να συμμορφωθεί προς τα μέτρα που 

υποδεικνύονται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου ή αν η λήψη αποτελεσματικών 
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μέτρων είναι ανέφικτη. Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, ιδίως σε περίπτωση που από το 

είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή από την έκταση και τη σημασία της υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης ή ευρείας 

οικολογικής διατάραξης ή καταστροφής, ενόψει και της σπουδαιότητας της επιχείρησης ή 

δραστηριότητας, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από 

κοινού με το αρμόδιο όργανο τυχόν συναρμόδιου Υπουργείου επιβάλλει τις παραπάνω 

κυρώσεις. Με την πράξη επιβολής της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιβάλλεται 

και πρόστιμο το οποίο ισούται με το διπλάσιο των ημερήσιων ακαθάριστων εσόδων 

λειτουργίας, ήτοι των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του φορέα του έργου ή της 

δραστηριότητας αναγομένων ανά ημέρα λειτουργίας, και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε 

πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε ημέρα παράβασης της απαγόρευσης. Η παράβαση 

διαπιστώνεται με πράξη του οργάνου που επέβαλε την απαγόρευση με την οποία 

καταλογίζεται το πρόστιμο. Με απόφαση του οργάνου που επέβαλε την προσωρινή 

απαγόρευση λειτουργίας της επιχείρησης ή δραστηριότητας μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να 

αίρεται η απαγόρευση αυτή, ώστε να παύσει οριστικά η ρύπανση ή υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος.» 

 

Άρθρο 10 

Μεταβατικές διατάξεις για τις εκκρεμείς περιβαλλοντικές μελέτες και ελέγχους - 

Τροποποίηση άρθρου 52 του ν. 4843/2021 

 

1. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου ή δραστηριότητας, για το οποίο έχει κατατεθεί 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή Μελέτη Περιβάλλοντος για την τροποποίηση ή 

ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών  Όρων ή αίτηση Υπαγωγής σε Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, διενεργείται σύμφωνα 

με τα άρθρα 4 και 5, αν ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας το αιτηθεί. 

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4843/2021 (Α΄ 193), τροποποιείται το 

νομικό καθεστώς διεκπεραίωσης των εκκρεμών υποθέσεων που αφορούν διενεργηθέντες 

περιβαλλοντικούς ελέγχους, αντικαθίσταται η παρ. 2, και το άρθρο 52 διαμορφώνεται ως 

εξής: 

 

 

 

 

«Άρθρο 52 

Μεταβατικές διατάξεις 

 

1. Εκκρεμείς υποθέσεις περιβαλλοντικών ελέγχων, επιθεωρήσεων και επιβολής διοικητικών 

κυρώσεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις διεκπεραιώνονται σύμφωνα με το άρθρο 20 του 

ν. 4014/2011 (Α΄ 209), μη εφαρμοζόμενών των προθεσμιών των τεσσάρων πρώτων εδαφίων 

της περ. γ) της παρ. 11 του ανωτέρω άρθρου.  

2. Αν έχει ήδη εκδοθεί πράξη βεβαίωσης παράβασης, αυτή ακυρώνεται και εκδίδεται 

οριστική έκθεση ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 1, λαμβανομένων υπόψη των 

συμπερασμάτων της ακυρωθείσας πράξης βεβαίωσης παράβασης.» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

Άρθρο 11 

Επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις ζώνες προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου «Φύση 

2000» 

 

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος, στις περιοχές που καθορίζονται ως Ζώνες 

Απόλυτης Προστασίας της φύσης της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 

(Α΄160), επιτρέπονται οι εξής ειδικές κατηγορίες χρήσεων του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α΄ 

114), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92): 

(1) Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας και εργαζομένους μόνο για την εξυπηρέτηση της 

προστασίας και της βέλτιστης διαχείρισης του προστατευτέου αντικειμένου αποκλειστικά σε 

υφιστάμενες κτιριακές υποδομές. 

(11) Επιστημονική έρευνα για την προστατευόμενη περιοχή. 

 

Η ελεύθερη βόσκηση και η ερασιτεχνική αλιεία δύνανται να απαγορεύονται εφόσον αυτό 

κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της περιοχής ως προς τις 

οικολογικές της λειτουργίες. 

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος, στις περιοχές που καθορίζονται ως Ζώνες 

Προστασίας της Φύσης της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 1650/1986, επιτρέπονται 

οι εξής ειδικές κατηγορίες χρήσεων: 

(1) Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας και εργαζομένους, αποκλειστικά σε υφιστάμενες 

κτιριακές υποδομές. 

(7) Διοίκηση μόνο για τις ανάγκες της Ζώνης ή της προστατευόμενης περιοχής.  

(11) Kέντρα έρευνας και επιστημονική έρευνα που αφορούν τη Ζώνη.  

(13) Αναψυκτήρια μέχρι πενήντα (50) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.). 

(16) Υπαίθρια στάθμευση μόνο για τη ζώνη.  

(24) Αγροτικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, με εξειδίκευση ανά 

υποκατηγορίες ανάλογα με τη ζώνη. 

(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με εξειδίκευση ανά υποκατηγορίες. 

(33) Εγκαταστάσεις ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένης της αφαλάτωσης, αποθήκευσης και 

μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών, σταθμών φόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων, σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και 

μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό και συναφείς εγκαταστάσεις, 

υπέργειων ή υπόγειων.  

(34) Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 

(47) Κατασκηνώσεις - Παιδικές εξοχές. 

(48.1) Κατασκευές για: α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, 

κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές 

για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων,  

β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους 

και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών, 

γ) λυόμενες και προσωρινές κατασκευές, 

δ) τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 
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(49) Περίπτερα ενημέρωσης και έργα ερμηνείας περιβάλλοντος, ιδίως πινακίδες, 

αποχωρητήρια, περίπτερα και στέγαστρα. 

(50) Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών. 

(51) Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών. 

(53) Έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των υδατοαποθεμάτων. 

(54) Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσιας αναψυχής. 

Οι χρήσεις των ειδικών κατηγοριών (1), (7) και (49) επιτρέπονται μόνο για την εξυπηρέτηση 

της προστασίας και της βέλτιστης διαχείρισης του προστατευτέου αντικειμένου. 

Επιτρέπονται επίσης τα ορειβατικά καταφύγια της περ. ηη) της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 

4276/2014, καθώς και δραστηριότητες όπως αναρρίχηση, ιππασία, περιήγηση σε σπήλαια, η 

κατάβαση ποταμού, ανεμοπορία με αλεξίπτωτο πλαγιάς ή αιωροπτερισμός. 

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος, στις περιοχές που καθορίζονται ως Ζώνες 

Διατήρησης Οικοτόπων και ειδών της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 1650/1986, 

επιτρέπονται οι εξής ειδικές κατηγορίες χρήσεων: 

(1) Κατοικία.  

(3) Εκπαίδευση. 

(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (κατηγορίες Α1, Α2, Β1, Δ, Ε1). 

(4.3) Ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις.  

(5) Θρησκευτικοί χώροι.  

(8.3). (Περίθαλψη) Εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας.  

(8.4) (Περίθαλψη) Μονάδες Πρόληψης και Καταπολέμησης των Εξαρτήσεων. 

(12) Εστίαση.  

(13) Αναψυκτήρια.  

(15) Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές 

τουριστικές επιχειρήσεις του ν. 4276/2014, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α. η πραγματοποιούμενη συνολικά δόμηση δεν υπερβαίνει το μηδέν κόμμα μηδέν εφτά 

(0,07) της επιφάνειας του γηπέδου, και 

β. πληρούν ενεργειακά και περιβαλλοντικά κριτήρια της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 

34 του ν. 4759/2020. 

Τα τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές 

τουριστικές επιχειρήσεις δύνανται να αναπτύσσονται, υπό τις ως άνω προϋποθέσεις, και σε 

οργανωμένους υποδοχείς, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011. 

(16) Υπαίθρια στάθμευση μόνο για τη ζώνη.  

(22) Επαγγελματικά Εργαστήρια για την επεξεργασία τοπικών προϊόντων του άρθρου 17 του 

ν. 3982/2011 (Α΄ 143). 

(24) Αγροτικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, με εξειδίκευση ανά 

υποκατηγορίες ανάλογα με τη Ζώνη. 

(25) Εξορυκτικές δραστηριότητες, ιδίως ορυχεία, λατομεία, μεταλλεία, αμμοληψία και ζώνες 

αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. 

(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με εξειδίκευση ανά υποκατηγορίες. 

(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία. 

(33) Εγκαταστάσεις ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένης της αφαλάτωσης, εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών, 

σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 
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θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό και συναφείς 

εγκαταστάσεις, υπέργειων ή υπόγειων.  

(34) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ.  

(35) Πάρκα κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών.  

(47) Κατασκηνώσεις - Παιδικές εξοχές.  

(48.1) Κατασκευές για: α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, 

κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές 

για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων, 

β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους 

και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών, 

γ) λυόμενες και προσωρινές κατασκευές, 

δ) τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 

(48.2) Εγκαταστάσεις: α) κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής 

ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών, υπέργειων και υπόγειων, 

β) εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών 

παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό τους, 

στ) εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και λοιπών συστημάτων επεξεργασίας νερού για την 

υδροδότηση δημοτικών δικτύων, μετά των συνοδών έργων που απαιτούνται, για την πλήρη 

λειτουργία αυτών. 

(49) Περίπτερα ενημέρωσης και έργα ερμηνείας περιβάλλοντος, ιδίως πινακίδες, 

αποχωρητήρια, περίπτερα και στέγαστρα. 

(50) Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών. 

(51) Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών. 

(53) Έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των υδατοαποθεμάτων. 

(54) Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσιας αναψυχής. 

Επιτρέπονται επίσης δραστηριότητες τύπου αναρρίχησης, ιππασίας, περιήγησης σε σπήλαια, 

κατάβασης ποταμού, ανεμοπορίας με αλεξίπτωτο πλαγιάς ή αιωροπτερισμού. 

4. Στις περιοχές που καθορίζονται ως Ζώνες Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων της περ. 

δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 1650/1986, επιτρέπονται οι ειδικές κατηγορίες χρήσεων 

του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018, με εξαίρεση τις εξής ειδικές κατηγορίες χρήσεων: 

(23) Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης. 

(43) Πίστες αγώνων αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων.  

5. Για το σύνολο των ζωνών της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 επιτρέπονται: 

α) δράσεις και παρεμβάσεις αποκλειστικά για τη βελτίωση της βιοποικιλότητας και τη 

διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου, 

β) δράσεις και παρεμβάσεις που σχετίζονται με αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, όπως 

ανασκαφές και εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης, 

γ) Η ειδική χρήση (52) Ήπια θαλάσσια αναψυχή, η οποία περιλαμβάνει ιδίως κολύμβηση, 

ιστιοσανίδα, καταδύσεις και υποβρύχια φωτογράφηση. 

δ) Η πεζοπορία και η ορειβασία. 

5. Οι ειδικές χρήσεις γης των παρ. 1 έως 4, που επιτρέπονται στις προστατευόμενες ζώνες 

των παραγράφων αυτών, επιλέγονται και εξειδικεύονται ανά προστατευόμενη περιοχή, 

βάσει της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, με 

το προεδρικό διάταγμα της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986. Εξαιρούνται των 

απαγορεύσεων των παρ. 1 έως 4: 
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α) έργα και επεμβάσεις λόγω εκτάκτου ανάγκης, ιδίως σεισμών, πλημμυρών, θεομηνιών και 

πυρκαγιάς, εάν μετά την υλοποίησή τους λαμβάνεται μέριμνα για την αποκατάσταση του 

περιβάλλοντος,  

β) έργα και επεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητες για λόγους προστασίας ή αποκατάστασης 

του φυσικού και δασικού περιβάλλοντος. 

6. Οι φάροι, οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς και τα έργα που εξυπηρετούν εν γένει 

σκοπούς εθνικής άμυνας, δεν υπόκεινται σε περιορισμούς χρήσεων γης και χωροθετούνται 

όπου απαιτείται για την εξυπηρέτηση της ναυσιπλοΐας και της εθνικής άμυνας αντίστοιχα. 

 

Άρθρο 12 

Ζώνες προστασίας και διαχείρισης που περιλαμβάνονται στις ειδικές περιβαλλοντικές 

μελέτες - Τροποποίηση παρ. 4 και 5 άρθρου 19 του ν. 1650/1986 

 

Τα δύο τελευταία εδάφια των περ. α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 

(Α΄ 160), περί επιτρεπόμενων ειδικών κατηγοριών χρήσεων προστατευόμενων περιοχών, 

καταργούνται, η παρ. 5 αντικαθίσταται και οι παρ. 4 και 5 διαμορφώνονται ως εξής: 

«4. Στις περιοχές των παρ. 1 και 2 του παρόντος ορίζονται, με το προεδρικό διάταγμα της 

παρ. 3 του άρθρου 21, μία ή περισσότερες ζώνες προστασίας και διαχείρισης από τις 

παρακάτω: 

α. Ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης: ως ζώνες απόλυτης προστασίας της φύσης 

ορίζονται εκτάσεις με εξαιρετικά ευαίσθητους τύπους φυσικών οικοτόπων, ή/ και με 

ενδιαιτήματα εξαιρετικά ευαίσθητων ειδών, των οποίων η παρουσία και 

αντιπροσωπευτικότητα εκτιμάται ως πολύ υψηλή ή η κατάσταση των οποίων επιτάσσει 

εξαιρετικά αυστηρή προστασία.  

β. Ζώνη προστασίας της φύσης: ως ζώνες προστασίας της φύσης ορίζονται εκτάσεις με 

τύπους φυσικών οικοτόπων, ή/και με ενδιαιτήματα ειδών, των οποίων η παρουσία και 

αντιπροσωπευτικότητα εκτιμάται ως υψηλή ή η κατάσταση των οποίων επιτάσσει αυστηρή 

προστασία. Στις ζώνες αυτές προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από δραστηριότητες ή 

επεμβάσεις που μπορούν να μεταβάλουν ουσιωδώς προς το χειρότερο τη φυσική 

κατάσταση, σύνθεση ή εξέλιξή του. Απαγορεύονται ή περιορίζονται, σύμφωνα με τις 

ειδικότερες ρυθμίσεις της πράξης χαρακτηρισμού της προστατευόμενης περιοχής ή/και του 

οικείου Σχεδίου Διαχείρισης, δραστηριότητες όταν η άσκησή τους έχει επιπτώσεις που 

υπονομεύουν τους στόχους διαχείρισης ή την αποτελεσματικότητα των μέτρων διαχείρισης 

της προστατευόμενης περιοχής.  

γ. Ζώνη διατήρησης οικοτόπων και ειδών: ως ζώνες διατήρησης οικοτόπων και ειδών 

ορίζονται εκτάσεις που υπόκεινται σε κατάλληλη διαχείριση για τη διασφάλιση 

ικανοποιητικού βαθμού διατήρησης των προστατευτέων αντικειμένων (τύπων φυσικών 

οικοτόπων και ειδών ενωσιακής σημασίας ή/και εθνικού ενδιαφέροντος) που αυτές 

φιλοξενούν. Στις Ζώνες Διαχείρισης Οικοτόπων και Ειδών απαγορεύονται ή περιορίζονται, 

σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της πράξης χαρακτηρισμού της προστατευόμενης 

περιοχής ή/και του οικείου Σχεδίου Διαχείρισης, δραστηριότητες όταν αυτές είναι σε θέση 

μεμονωμένα, σωρευτικά με άλλες ή σε συνέργεια με άλλες, να υποβαθμίσουν τον βαθμό 

διατήρησης προστατευτέου αντικειμένου και ειδικά όταν η υποβάθμιση αυτή δρα αρνητικά 

στην κατάσταση διατήρησης του προστατευτέου αντικειμένου σε εθνικό επίπεδο.  
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δ. Ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων: ως ζώνες βιώσιμης διαχείρισης φυσικών 

πόρων ορίζονται εκτάσεις προστατευόμενων περιοχών, στις οποίες είναι δυνατό να 

συνυπάρχει το προστατευτέο αντικείμενο μαζί με σχετικές πολιτισμικές αξίες ή/και 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες που προάγουν τη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων ή/και 

τη βιώσιμη ανάπτυξη, αυτή, δηλαδή, που υπηρετεί την προστασία του περιβάλλοντος, την 

οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες εντός της ζώνης αυτής, όταν μπορούν να οδηγήσουν σε 

υποβάθμιση του βαθμού διατήρησης του προστατευτέου αντικειμένου στην 

προστατευόμενη περιοχή και ιδιαιτέρως της κατάστασης διατήρησης του προστατευτέου 

αντικειμένου σε εθνικό επίπεδο, υπόκεινται σε κατάλληλες ρυθμίσεις βάσει των σχετικών 

προβλέψεων της πράξης χαρακτηρισμού της προστατευόμενης περιοχής και του οικείου 

Σχεδίου Διαχείρισης.  

5. Στις ζώνες του παρόντος περιλαμβάνονται και περιοχές που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς 

προστασίας, όπως αρχαιολογικοί χώροι και οι ζώνες προστασίας Α΄ και Β΄ αυτών, Περιοχές 

Οργανωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών 

Επενδύσεων, Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων. Στις ζώνες του παρόντος 

δεν περιλαμβάνονται περιοχές που βρίσκονται εκτός των ορίων των προστατευόμενων 

περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ζωνών των προστατευόμενων 

περιοχών που έχουν ορισθεί ως οικολογικοί διάδρομοι.» 

 

Άρθρο 13 

Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, σχέδια διαχείρισης και καθορισμός χρήσεων γης στις 

προστατευόμενες περιοχές - Τροποποίηση άρθρου 21 του ν. 1650/1986 

 

Στο άρθρο 21 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), περί σχεδίων διατήρησης των περιοχών προστασίας: 

α) στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 προσδιορίζεται ότι οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης δεν είναι 

προτεινόμενες, αλλά συνδέονται με τις αντίστοιχες ζώνες προστασίας και προστίθεται νέο 

πέμπτο εδάφιο, β) προστίθενται παρ. 2α, υποπερ. εε΄ στην περ. α΄ της παρ. 3 και παρ. 9, 10 

και 11, γ) στην υποπερ. γγ΄ της περ. α΄ της παρ. 3 εξειδικεύεται ότι οι περιορισμοί άσκησης 

δραστηριοτήτων γίνονται κατ’ εξουσιοδότηση του οικείου προεδρικού διατάγματος, δ) στην 

παρ. 4 αφαιρούνται οι αναφορές για τα διαλαμβανόμενα, στο προεδρικό διάταγμα 

χαρακτηρισμού, σχέδια διαχείρισης και τον καθορισμό γειτονικών εκτάσεων, ε) η προθεσμία 

του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 παρατείνεται, στ) η παρ. 7 αντικαθίσταται, ζ) στην παρ. 8 

επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, και το άρθρο 21 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 21 

Χαρακτηρισμός περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου 

 

1. Για την προστασία και τη διατήρηση των περιοχών προστασίας της βιοποικιλότητας και 

των Εθνικών Πάρκων καταρτίζονται τα σχέδια διαχείρισης της παραγράφου 3 και εκδίδονται 

τα προεδρικά διατάγματα της παρ. 4, κατόπιν της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης της παρ. 

2. 

2. Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη αποτελεί την επιστημονική μελέτη τεκμηρίωσης του 

Προεδρικού Διατάγματος μιας ή περισσότερων προστατευόμενων περιοχών και του Σχεδίου 

Διαχείρισης κάθε προστατευόμενης περιοχής. Ειδικότερα εστιάζει στον χαρακτηρισμό των 
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προστατευόμενων περιοχών, στις ζώνες που ορίζονται εντός αυτών, στην αναγκαιότητα ή μη 

θεσμοθέτησης περιφερειακών ζωνών, οικολογικών διαδρόμων, καθώς και στην πρόταση 

ρύθμισης δραστηριοτήτων και λειτουργιών και πρόβλεψης κατάλληλων μέτρων και δράσεων 

για τη διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου κάθε προστατευόμενης περιοχής. Η 

ειδική περιβαλλοντική μελέτη εκπονείται για μία ή περισσότερες προστατευόμενες περιοχές 

και τίθεται υποχρεωτικά σε δημόσια διαβούλευση. Εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχουν στο 

περιβάλλον και ειδικότερα στο προστατευτέο αντικείμενο οι όροι και περιορισμοί 

δραστηριοτήτων που προτείνει, σε συνδυασμό με τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες, όπως 

αυτές θα προκύπτουν από τις χρήσεις γης ανά ζώνη. Στις ζώνες αυτές λαμβάνονται υπόψη οι 

υφιστάμενες δραστηριότητες και η γειτνίαση με οικισμούς και υπάρχει μέριμνα για την 

εξυπηρέτηση των λειτουργιών που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τον πολεοδομικό ή 

οικιστικό χαρακτήρα των περιοχών αυτών, οι αποφάσεις για την προστασία των περιοχών 

άνευ δρόμων, καθώς και οι κατευθύνσεις του περιφερειακού χωροταξικού πλαισίου της 

οικείας περιφέρειας και των ειδικών χωρικών πλαισίων. Επιπλέον, εξετάζει τις συνέπειες 

εναλλακτικών λύσεων, περιλαμβανομένης και της μηδενικής λύσης. 

Η περιοχή που καλύπτει κάθε ειδική περιβαλλοντική μελέτη, η διαδικασία σύνταξης και 

έγκρισης, όπως και οι προδιαγραφές των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών ορίζονται με 

απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

2α. Το αντικείμενο της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης και του προεδρικού διατάγματος 

περιλαμβάνει το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών, εκτός των περιοχών: 

α. για τις οποίες έχουν εκδοθεί Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, σύμφωνα με τον ν. 4447/2016 

(Α΄ 241),  

β. εντός ορίων οικισμών ή σχεδίου πόλης ή οικισμών προ του 1923, και 

γ. εντός οργανωμένων υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων, ιδίως Περιοχών 

Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων ή Οργανωμένων Υποδοχέων 

Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων. 

3. α. Τα σχέδια διαχείρισης περιλαμβάνουν:  

αα. τους στόχους διατήρησης και την πιθανή ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης της 

προστατευόμενης περιοχής,  

ββ. διαχειριστικές δράσεις, παρεμβάσεις και μέτρα που είναι απαραίτητα για να επιτευχθεί 

ή να διατηρηθεί η ικανοποιητική διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου. Οι σχετικές 

δράσεις και τα σχετικά μέτρα δύνανται να εξειδικεύονται για επιμέρους στοιχεία του 

προστατευτέου αντικειμένου ανάλογα με τις οικολογικές τους απαιτήσεις, τον βαθμό 

διατήρησής τους και τις πιέσεις ή απειλές που αντιμετωπίζουν,  

γγ. την εξειδίκευση των όρων και περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης 

έργων που είναι απαραίτητα για την ικανοποιητική διατήρηση του προστατευτέου 

αντικειμένου κατ’ εξουσιοδότηση του σχετικού προεδρικού διατάγματος καθώς και, όπου 

είναι αναγκαίο, τις ειδικότερες μελέτες που πρέπει να εκπονηθούν για την εξειδίκευση ή/και 

οριστικοποίηση του περιεχομένου προτεινόμενων διαχειριστικών δράσεων και μέτρων,  

δδ. τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες για την υλοποίηση έργων, δράσεων και μέτρων 

που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση των 

αντικειμένων που προστατεύονται κατά περίπτωση, καθώς και τα κατάλληλα προγράμματα 

παρακολούθησης του προστατευτέου αντικειμένου και αξιολόγησης της 

αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Διαχείρισης, και 
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εε. τον προσδιορισμό των έργων και δραστηριοτήτων που δεν ανήκουν στις κατηγορίες Α΄ 

και Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), για την έγκρισή των οποίων δύναται 

να προβλέπεται στην απόφαση της περ. β της παρούσας, η διενέργεια δέουσας εκτίμησης 

επιπτώσεων της παρ. 10 του άρθρου 11 του ν. 4014/2011, σύμφωνα με την παρ. 11 του 

παρόντος. 

Στα σχέδια διαχείρισης περιλαμβάνονται σχέδια δράσης στα οποία εξειδικεύονται τα 

αναγκαία μέτρα, δράσεις, έργα και προγράμματα, οι φάσεις, το κόστος, οι πηγές και οι 

φορείς χρηματοδότησής τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης τους και οι φορείς 

εφαρμογής τους.  

β. Τα σχέδια διαχείρισης εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας. Τα σχέδια διαχείρισης των περιοχών στις οποίες περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που 

αφορούν στη γεωργική, αλιευτική και υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα, εγκρίνονται με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 

γ. Όπου απαιτείται, με τις αποφάσεις αυτές εξειδικεύονται τα γενικά και ειδικά μέτρα που 

προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου που κυρώθηκε με 

τον ν. 3827/2010 (Α΄ 30). 

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και μετά από γνώμη της Επιτροπής Φύση 2000, βάσει της αντίστοιχης ειδικής 

περιβαλλοντικής μελέτης, γίνεται ο χαρακτηρισμός των περιοχών προστασίας της 

βιοποικιλότητας και των εθνικών πάρκων, η οριοθέτησή τους, καθώς και ο καθορισμός 

χρήσεων γης και δραστηριοτήτων μέσα στις ανωτέρω προστατευόμενες περιοχές, ανά ζώνη. 

Με το ως άνω προεδρικό διάταγμα γίνεται ο χαρακτηρισμός περιοχών του Εθνικού 

Καταλόγου Περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 που 

περιλαμβάνονται στην προστατευόμενη περιοχή ως ειδικών ζωνών διατήρησης, ζωνών 

ειδικής προστασίας ή/και τόπων ενωσιακής σημασίας, εφόσον αυτές δεν έχουν ήδη 

χαρακτηρισθεί με προηγούμενη πράξη. Όταν στην προστατευόμενη περιοχή 

περιλαμβάνονται και αγροτικές περιοχές (χερσαίες και υδάτινες) υψηλής φυσικής αξίας, το 

προεδρικό διάταγμα εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορούν να 

οριοθετούνται οικολογικοί διάδρομοι της περίπτωσης 11 του άρθρου 2 του ν. 3937/2011 

(Α΄ 60). 

5. Αν η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος αφορά σε περιοχές ενδιαφέροντος του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτό, οι 

οποίες περιλαμβάνουν στρατιωτικές υποδομές και εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για 

σκοπούς εθνικής άμυνας και ασφάλειας, το προεδρικό διάταγμα της παρ. 4 προτείνεται και 

από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. 

6. Για περιοχές, στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του τοπίου, για τα οποία αρχίζει η 

διαδικασία χαρακτηρισμού με προεδρικό διάταγμα και έως ότου εκδοθεί η πράξη 

χαρακτηρισμού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας με απόφασή του, που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζει όρους και 

περιορισμούς για επεμβάσεις και δραστηριότητες που είναι δυνατόν να έχουν βλαπτική 

επίδραση στις παραπάνω περιοχές, στοιχεία ή σύνολα και να υλοποιεί τα σχέδια δράσης της 

υποπαρ. α΄ της παρ. 3 και συγκεκριμένες διαχειριστικές δράσεις που αποσκοπούν στη 

βελτίωση και διατήρηση της κατάστασης των προστατευτέων αντικειμένων. Η ισχύς της 
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υπουργικής αυτής απόφασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Αν συντρέχουν 

εξαιρετικοί λόγοι, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται, με όμοια υπουργική απόφαση, 

για τρία (3) ακόμη έτη. 

7. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

διενεργούνται οι χαρακτηρισμοί των καταφυγίων άγριας ζωής και των προστατευόμενων 

τοπίων και φυσικών σχηματισμών, όταν αυτές δεν εμπίπτουν σε περιοχές προστασίας της 

βιοποικιλότητας και εθνικά πάρκα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

προβλέπονται όροι και περιορισμοί στις δραστηριότητες που ασκούνται εντός των ανωτέρω 

καταφυγίων άγριας ζωής και προστατευόμενων τοπίων και φυσικών σχηματισμών. Στα 

καταφύγια άγριας ζωής απαγορεύονται η θήρα και η επαγγελματική αλιεία.  

8. Ειδικά ο χαρακτηρισμός και ο καθορισμός των ορίων και των ζωνών σε προστατευόμενες 

περιοχές, που περιλαμβάνονται σε ζώνη οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ), γίνεται με την πράξη 

καθορισμού της ΖΟΕ με τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33). 

9. Οι εθνικοί δρυμοί του άρθρου 78 του ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7) και οι υγρότοποι διεθνούς 

ενδιαφέροντος του άρθρου 2 της Σύμβασης Ραμσάρ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 

του ν.δ. 191/1974 (Α΄ 350), χαρακτηρίζονται ως εθνικά πάρκα με τη διαδικασία της παρ. 3. 

10. Με τα προεδρικά διατάγματα της παρ. 3 προβλέπεται ότι: 

α. εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως έργα ή δραστηριότητες, εντός των 

προστατευόμενων περιοχών, οι οποίες είναι νομίμως αδειοδοτημένες και λειτουργούν, 

σύμφωνα με τους όρους της άδειάς τους, υπό την προϋπόθεση ότι η παραμονή τους δεν 

διακινδυνεύει την επίτευξη των στόχων διατήρησης της αντίστοιχης περιοχής, σύμφωνα με 

τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 του ν. 4014/2011. Προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή 

της εν λόγω προϋπόθεσης, εφόσον υπάρχει σχετική απαίτηση του σχεδίου διαχείρισης της 

παρ. 3, ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011, 

β. υλοποιούνται και λειτουργούν νομίμως έργα ή δραστηριότητες, εντός των 

προστατευόμενων περιοχών, εάν διαθέτουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

(ΑΕΠΟ), μετά από υποβολή και έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που 

συνοδεύεται από Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ), υπό την προϋπόθεση ότι η παραμονή 

τους δεν διακινδυνεύει την επίτευξη των στόχων διατήρησης της αντίστοιχης περιοχής, 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4014/2011. Προκειμένου να διαπιστωθεί η 

συνδρομή της εν λόγω προϋπόθεσης, εφόσον υπάρχει σχετική απαίτηση του σχεδίου 

διαχείρισης της παρ. 3, ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011, 

γ. υλοποιούνται και λειτουργούν νομίμως έργα ή δραστηριότητες, εντός των 

προστατευόμενων περιοχών, όταν διαθέτουν ΑΕΠΟ, μετά από υποβολή και έγκριση ΜΠΕ, 

που δεν συνοδεύεται από ΕΟΑ, υπό την προϋπόθεση ότι η παραμονή τους δεν διακινδυνεύει 

την επίτευξη των στόχων διατήρησης της αντίστοιχης περιοχής, σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρου 10 του ν. 4014/2011, κατόπιν υποβολής συμπληρωματικής ΕΟΑ, εντός δεκαοκτώ (18) 

μηνών από τη θέση σε ισχύ του προεδρικού διατάγματος, 

δ. υλοποιούνται και λειτουργούν νομίμως, εντός των προστατευόμενων περιοχών, έργα ή 

δραστηριότητες που δεν ανήκουν στην κατηγορία Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του 

ν. 4014/2011, εάν η παραμονή τους δεν διακινδυνεύει την επίτευξη των στόχων διατήρησης 

της αντίστοιχης περιοχής. Η διαπίστωση αυτή γίνεται μέσω ΕΟΑ που εγκρίνεται από την 

αρμόδια Διεύθυνση της οικείας περιφέρειας και περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται 

στην παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 4014/2011, εφόσον υπάρχει σχετική απαίτηση του σχεδίου 

διαχείρισης της παρ. 3, εντός ενός (1) έτους από τη θέση σε ισχύ του προεδρικού 
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διατάγματος. Τα ανωτέρω έργα και οι δραστηριότητες των περ. α΄ έως δ΄ δύνανται να 

εκσυγχρονίζονται και να επεκτείνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

11. Κάθε έργο ή δραστηριότητα που δεν ανήκει στις κατηγορίες Α΄ και Β΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 1 του ν. 4014/2011, αλλά για την έγκρισή του, ενδέχεται να απαιτείται διενέργεια 

δέουσας εκτίμησης επιπτώσεων της παρ. 10 του άρθρου 11 του ν. 4014/2011, σύμφωνα με 

την υποπερ. εε΄ της περ. α΄ της παρ. 3 του παρόντος, υποβάλλεται σε διαδικασία προελέγχου 

από τη Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της οικείας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να εκτιμηθεί αν επηρεάζει σημαντικά την 

προστατευόμενη περιοχή καθαυτό ή από κοινού με άλλα έργα ή δραστηριότητες, 

λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησης της εν λόγω περιοχής. Για τον σκοπό αυτό, ο 

φορέας του έργου ή της δραστηριότητας υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συνοπτική περιγραφή 

του έργου ή της δραστηριότητας. Η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 

Πολιτικής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, αποφασίζει αν απαιτείται 

διενέργεια δέουσας εκτίμησης επιπτώσεων, άλλως τεκμαίρεται ότι το έργο ή η 

δραστηριότητα δεν επηρεάζει σημαντικά την προστατευόμενη περιοχή. Η δέουσα εκτίμηση 

επιπτώσεων υποβάλλεται στη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής (ΜΔΠΠ) του 

άρθρου 34 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), βάσει των προδιαγραφών της υπό στοιχεία 

52983/1952/23.9.2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής (Β΄ 2436). Εάν προκύπτει από την ΕΟΑ ότι ενδέχεται να κινδυνεύει η ακεραιότητα 

της προστατευόμενης περιοχής, η ΜΔΠΠ, με απόφαση του προϊσταμένου της, εκδίδει όρους 

για την υλοποίηση του εξεταζόμενου έργου ή δραστηριότητας, προκειμένου να διασφαλίσει 

ότι δεν παραβλάπτεται η ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής.» 

 

Άρθρο 14 

Εξειδίκευση κατηγοριών χρήσεων γης - Τροποποίηση άρθρων 1, 2, 4, 6, 7, 14 και 15 π.δ. 

59/2018  

 

1. Οι ειδικές κατηγορίες χρήσεων γης της περ. «26.12» της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 και των 

άρθρων 2, 4, 6, 7, 14 και 15 του π.δ. 59/2018 (Α΄ 114), όπως προστέθηκαν με την παρ. 2γ του 

άρθρου 44 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), εξειδικεύονται και διαμορφώνονται ως εξής:  

«(26.12) Γραμμικές υποδομές μεταφορών, ιδίως οδοί κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων, 

οδοί ήπιας κυκλοφορίας, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, πλατείες, μονοπάτια και θαλάσσιοι 

διάδρομοι.» 

2. Η ειδική κατηγορία χρήσεων γης «33» της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018, όπως 

προστέθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 44 του ν. 4685/2020, επικαιροποιείται και 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«33. Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, εγκαταστάσεις 

ύδρευσης συμπεριλαμβανομένης της αφαλάτωσης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και 

μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών, σταθμών φόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων, σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και 

μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό και συναφείς εγκαταστάσεις.» 

 

Άρθρο 15 

 Ειδική κατηγορία χρήσης γης «κατοικίας» - Τροποποίηση παρ. ΙΙ άρθρου 1 π.δ. 59/2018 
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Στο δεύτερο εδάφιο της περ. 1 της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α΄ 114), περί της 

κατ’ εξαίρεση χρησιμοποίησης της ειδικής κατηγορίας χρήσεων γης «κατοικίας», 

διευκρινίζεται ότι αυτή δεν αφορά μόνο τη μόνιμη κατοικία, και η περ. 1 της παρ. ΙΙ 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Κατοικία 

Κατ’ εξαίρεση, χώροι της κατοικίας επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για άσκηση 

επαγγέλματος συμβατού προς την κύρια χρήση του κτιρίου όπως, ιατρού (που δεν διαθέτει 

νοσηλευτική κλίνη ή μονάδα εφαρμογής ισοτόπων ή ακτινολογικό εργαστήριο ή 

εγκαταστάσεις φυσικοθεραπείας), δικηγόρου, μηχανικού, λογιστή, οικονομολόγου, 

συγγραφέα, αναλυτή - προγραμματιστή Η/Υ, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και 

δημοσιογράφου. Η εξαίρεση αυτή ισχύει εφόσον η άσκηση επαγγέλματος είναι επιτρεπτή 

από τον κανονισμό του κτιρίου, δεν απαγορεύεται από ισχύουσες διατάξεις περί υγιεινής και 

ασφάλειας και βρίσκεται εντός της κατοικίας αυτού που ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα.» 

 

Άρθρο 16 

Εξουσιοδοτική διάταξη  

 

Στο πλαίσιο εξειδίκευσης της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), περί ειδών 

χλωρίδας και πανίδας δύναται:  

α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών, Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να καθορίζονται μέτρα 

παρακολούθησης και διαχείρισης εκβρασμών θαλάσσιας άγριας πανίδας, όπου αυτά 

απαιτούνται βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων, με σκοπό την καλύτερη και 

αποδοτικότερη διαχείριση του φαινομένου, την επιστημονική συνδρομή στην προστασία 

των εν λόγω ειδών και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους. Ειδικότερα, για την επίτευξη 

του σκοπού της παρούσας, μπορεί να αποφασίζεται η δημιουργία πανελλαδικού δικτύου 

παρακολούθησης και διαχείρισης περιπτώσεων εκβρασμών, να καθορίζεται η διαδικασία 

λειτουργίας και δράσης του, καθώς και να προβλέπεται κάθε ειδικότερο ή λεπτομερειακό 

θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. 

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και του 

κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, δύναται να καθορίζονται τα μέτρα και οι τρόποι 

εφαρμογής περιφερειακών ή τοπικών σχεδίων δράσης για την προστασία και διαχείριση των 

πληθυσμών ειδών της άγριας πανίδας, τη διασφάλιση της φυτοϋγείας και της προστασίας 

της χλωρίδας, την αντιμετώπιση των συνεπειών προσέγγισης και αλληλεπίδρασης ειδών της 

άγριας πανίδας με τον άνθρωπο ή με εισβάλοντα ξενικά είδη, τη χρήση δηλητηριασμένων 

δολωμάτων, καθώς και την εν γένει προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από τις 

προαναφερόμενες αιτίες. 

 

 

 

Άρθρο 17 

Καταργούμενες διατάξεις 
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1. Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), περί οργάνωσης μέτρων προστασίας 

της βιοποικιλότητας, ανά ζώνες, καταργείται. 

2. Καταργούνται οι κάτωθι ειδικές κατηγορίες χρήσεων του π.δ. 59/2018 (Α΄ 114), όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92):  

α) 26.12.1. έως και 26.12.7. της παρ. ΙΙ του άρθρου 1, όπως προστέθηκαν με την περ. γ της 

παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4685/2020, 

β) (26.12.1) έως και (26.12.5) του άρθρου 2, όπως προστέθηκαν με την περ. α της παρ. 3 του 

άρθρου 44 του ν. 4685/2020,  

γ) (26.12.1) έως και (26.12.5) του άρθρου 4, όπως προστέθηκαν με την περ. β της παρ. 5 του 

άρθρου 44 του ν. 4685/2020, 

δ) (26.12.1) έως και (26.12.5) του άρθρου 6, όπως προστέθηκαν με την παρ. 7 του άρθρου 44 

του ν. 4685/2020, 

ε) (26.12.1) έως και (26.12.5) της παρ. 2 του άρθρου 7, όπως τέθηκαν με την περ. α της παρ. 

8 του άρθρου 44 του ν. 4685/2020,   

στ) (26.12.1) έως και (26.12.7) του άρθρου 14, όπως προστέθηκαν με την περ. α της παρ. 15 

του άρθρου 44 του ν. 4685/2020 και  

ζ) (26.12.1) έως και (26.12.7) του άρθρου 15, όπως προστέθηκαν με την παρ. 16 του άρθρου 

44 του ν. 4685/2020. 

3. Η ειδική κατηγορία χρήσεων «(36) Στρατιωτικές εγκαταστάσεις» της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 

και του άρθρου 13 του π.δ. 59/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4685/2020, 

καταργείται.  

4. Η ειδική κατηγορία χρήσεων «(55) Φάροι» της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018, όπως 

προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4685/2020, καταργείται. 

5. Τα άρθρα 14α, 14β, 14γ και 14δ του π.δ. 59/2018, περί προστατευτικών ζωνών, όπως 

προστέθηκαν με την παρ. 18 του άρθρου 44 του ν. 4685/2020, καταργούνται. 

6. Τα άρθρα 1 έως και 11 και 21 του ν. 4519/2018 (Α΄ 25), περί διαχείρισης προστατευόμενων 

περιοχών, καταργούνται. 

7. Η παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4685/2020, περί σχεδίων διαχείρισης, καταργείται. 

8. Οι παρ. 7 και 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207), περί φορέων διαχείρισης, 

καταργούνται. 

9. Η παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 33318/3028/1998 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και 

Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, 

Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού, περί χωροθέτησης έργων και 

έγκρισης σχεδίων επί ειδικών ζωνών προστασίας (Β΄ 1289), καταργείται. 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  
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Άρθρο 18 

Διαχείριση πόρων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - 

Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 31 του ν. 4685/2020 

 

Οι περ. ζ) και ι) της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), περί πόρων του 

Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) αντικαθίστανται, 

στην παρ. 3 προστίθεται περ. ζ) και το άρθρο 31 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 31 

Πόροι και Οικονομική Διαχείριση του ΟΦΥΠΕΚΑ 

 

1. Οι πόροι του ΟΦΥΠΕΚΑ προέρχονται από: 

α) Τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

β) Κάθε είδους χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Τακτικό 

Προϋπολογισμό και Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων). 

γ) Χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις, εισφορές και κάθε είδους ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από 

όργανα και οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 

άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων για τα έργα που αναλαμβάνει 

να υλοποιήσει. 

δ) Δωρεές, ενισχύσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες και κάθε είδους 

εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων, του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα, της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

ε) Ίδια έσοδα από την παροχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών του προς τρίτους, εκτέλεση 

έργων για λογαριασμό τρίτων και άσκηση ήπιας μορφής εμπορικής δραστηριότητας. 

στ) Έσοδα από την αξιοποίηση στοιχείων της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του και από 

δάνεια κάθε μορφής, καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες πηγές. 

ζ) Έσοδα από τα εισιτήρια επίσκεψης προστατευόμενων περιοχών. Η τιμή των εισιτηρίων 

αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών. 

η) Έσοδα από δραστηριότητες που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς του ΟΦΥΠΕΚΑ, 

συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από προϊόντα που παράγει ή εκμεταλλεύεται, 

εισιτήρια, ξεναγήσεις ομάδων επισκεπτών και άλλες οικοτουριστικές δραστηριότητες, 

έντυπες ή ηλεκτρονικές εκδόσεις, πώληση υλικών, προβολή και εκμετάλλευση 

οπτικοακουστικού υλικού και, γενικότερα, από την εκμετάλλευση και προβολή του 

προστατευτέου αντικειμένου. 

θ) Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. 

ι) Ποσοστά, που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και Οικονομικών, από πόρους που αφορούν: α) την εκμετάλλευση των 

ενεργειακών πηγών της χώρας, β) έσοδα από τη χορήγηση σήματος ποιότητας και 

συνεργασίας με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των προστατευόμενων 

περιοχών, γ) έσοδα από την εκμετάλλευση δημοσίων χώρων, δ) έσοδα από την επιβολή 

προστίμων για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, και ε) έσοδα από τις άδειες 

θήρας. 
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ια) Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 

2. Τα έργα, προγράμματα και δράσεις του ΟΦΥΠΕΚΑ χρηματοδοτούνται ή 

συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνείς φορείς ή και από εθνικούς 

πόρους ή εκτελούνται με αυτοχρηματοδότηση ή με χρηματοδότηση από ιδιώτες. Ο 

ΟΦΥΠΕΚΑ δύναται να ορίζεται ως δικαιούχος, συνδικαιούχος ή και ενδιάμεσος φορέας των 

ως άνω προγραμμάτων, έργων και δράσεων, να συμπράττει με δημόσιους φορείς για την 

από κοινού υλοποίηση προγραμμάτων, έργων και δράσεων, να επιχορηγείται για την 

εκπλήρωση των σκοπών του από τους φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και όλων των Υπουργείων, από άλλους φορείς 

του Δημοσίου, του ευρύτερου Δημοσίου τομέα και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από 

προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

από άλλα διεθνή προγράμματα, από τον τακτικό προϋπολογισμό όλων των Υπουργείων, από 

χορηγίες και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Οι επιχορηγήσεις από φορείς του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων θεωρούνται δημόσιες επενδύσεις, κατά την έννοια της παρ. 1 του 

άρθρου 1 του ν. δ. 2957/1954 (Α΄ 186) και της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 2515/1997 (Α΄ 

154) και βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. 

3. α) Οι αναγκαίες για τη λειτουργία του ΟΦΥΠΕΚΑ και την εκπλήρωση της αποστολής του 

πιστώσεις εγγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του. 

β) Ο ΟΦΥΠΕΚΑ τηρεί όλα τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά τα οποία και θέτει 

στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων, όποτε ζητηθούν. Οι επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και 

οι έλεγχοι των χρηματοδοτηθέντων προγραμμάτων και έργων πραγματοποιούνται 

προκειμένου να παρακολουθούνται οι πραγματοποιούμενες δράσεις και να διασφαλίζεται 

ότι τα διατιθέμενα από τον ΟΦΥΠΕΚΑ ποσά επενδύονται σύμφωνα με τους στόχους και τα 

προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο και τις αποφάσεις των οργάνων του. 

γ) Μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους ο ΟΦΥΠΕΚΑ συντάσσει ετήσια έκθεση, η οποία 

περιλαμβάνει τον οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό πεπραγμένων του φορέα, η 

οποία δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του φορέα. Ο οικονομικός απολογισμός 

περιλαμβάνει ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και τις χρηματοροές του 

ΟΦΥΠΕΚΑ. Μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας η ετήσια έκθεση που αφορά το προηγούμενο έτος. 

δ) Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των πόρων του ΟΦΥΠΕΚΑ και ο έλεγχος 

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνονται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές 

που ορίζονται με απόφαση του ΟΦΥΠΕΚΑ και ενεργείται με τη διαδικασία που ορίζεται από 

τις κείμενες διατάξεις περί Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Οι δαπάνες του ελέγχου 

βαρύνουν τον ΟΦΥΠΕΚΑ. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές που ασκούν τον τακτικό 

διαχειριστικό έλεγχο υποβάλλουν μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε έτους στου Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ 

έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι 

εκθέσεις υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΦΥΠΕΚΑ στον 

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε έκτακτος έλεγχος. Με 

κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας μπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε η διενέργεια διαχειριστικού ή άλλου 

οικονομικού ελέγχου και να καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία και ο τρόπος άσκησης 

αυτού. 
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ε) Το διαχειριστικό έτος του ΟΦΥΠΕΚΑ συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Το πρώτο 

διαχειριστικό έτος αρχίζει από την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 1 του 

άρθρο 43 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους. 

στ) Ο ΟΦΥΠΕΚΑ συντάσσει Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών, με τον 

οποίο καθορίζονται κυρίως ο τρόπος διάθεσης και διαχείρισης των πιστώσεων και ο τρόπος 

εκτέλεσης των κάθε είδους δαπανών του. Με τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και 

Προμηθειών, ο οποίος εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, ρυθμίζονται ιδίως τα θέματα διαχείρισης υλικού, περιουσιακών στοιχείων, 

καταβολής μισθοδοσίας, κατάρτισης προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού, 

καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την οικονομική διαχείριση του 

ΟΦΥΠΕΚΑ. 

ζ) Ο ΟΦΥΠΕΚΑ, μετά από εισήγηση του Διοικητικού του Συμβουλίου και απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χρηματοδοτεί: α) 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 

οργανισμούς ή υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 

4270/2014 (Α΄ 143), και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις του άρθρου 41 του παρόντος, για 

την εφαρμογή δράσεων και προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο 

Δράσης, του άρθρου 42 του παρόντος, β) πανεπιστήμια της αλλοδαπής, στο πλαίσιο της 

υποχρέωσης συνεισφοράς της Ελλάδας προς τρίτες, αναπτυσσόμενες χώρες, και γ) τη διεθνή 

συνεργασία για τον μετριασμό εκπομπών των ανθρωπογενών αερίων θερμοκηπίου, και την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τη Συμφωνία των Παρισίων, η οποία 

κυρώθηκε με τον ν. 4426/2016 (Α΄ 187).» 

 

Άρθρο 19 

Παράταση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του Οργανισμού Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 43 του ν. 4685/2020 

 

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), περί του προσωπικού του 

Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), προστίθενται δύο 

εδάφια, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής: 

«4. Με την έκδοση της απόφασης του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 το πάσης φύσεως 

προσωπικό του ή των ΦΔΠΠ που καταργούνται μεταφέρεται, αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση 

εργασίας στον ΟΦΥΠΕΚΑ και τοποθετείται στην ή στις αντίστοιχες Μονάδες Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) που συνιστώνται των οποίων η χωρική περιοχή 

ευθύνης απεικονίζεται στον χάρτη του Παραρτήματος ΙΙ. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ 

τοποθετείται Προϊστάμενος κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (ΤΕ) σε κάθε ΜΔΠΠ για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, το οποίο μπορεί να 

ανανεώνεται. Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνεχίζει να υπηρετεί εκεί 

που υπηρετούσε κατά την έκδοση του οργανισμού του ΟΦΥΠΕΚΑ, δεσμεύοντας παράλληλα 

μια από τις οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συστάθηκαν με αυτόν. 

Με την κάλυψη εκάστης οργανικής θέσης, λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για τον ΟΦΥΠΕΚΑ 

η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του εργαζόμενου που είχε δεσμεύσει προσωρινώς 

στην αντίστοιχη οργανική θέση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.»  
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Άρθρο 20 

Αξιοποίηση των πόρων του Πράσινου Ταμείου - Τροποποίηση άρθρου 5  του ν. 

3889/2010  

 

Στην περ. ιδ΄ της παρ. 2 και στην παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3889/2010 (Α΄182), περί σκοπών 

και αρμοδιοτήτων του Πράσινου Ταμείου επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και 

προστίθενται δεύτερα εδάφια, η παρ. 3 καταργείται, η παρ. 4 αντικαθίσταται και το άρθρο 5 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 5 

Σκοπός - Αρμοδιότητες 

 

1. Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του 

περιβάλλοντος με τη διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη 

προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και 

αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η στήριξη 

της περιβαλλοντικής πολιτικής της Χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού 

συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων που 

προβλέπονται στα άρθρα 3 και 8. 

2. Στις αρμοδιότητες του Πράσινου Ταμείου ανήκουν ιδίως: 

α. Η παρακολούθηση της είσπραξης, ο έλεγχος και η διασφάλιση της απόδοσης των 

Πράσινων Πόρων, σύμφωνα με τις οικείες σχετικές διατάξεις. 

β. Η διαμόρφωση προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση μέτρων και δράσεων προστασίας, 

αναβάθμισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος μέσα στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής 

και ενεργειακής πολιτικής. 

γ. Η αξιολόγηση και επιλογή των προτάσεων και των προς χρηματοδότηση προγραμμάτων, 

η παρακολούθηση και η διασφάλιση της υλοποίησής τους. 

δ. Η επεξεργασία, κατάρτιση και εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

των γενικών κριτηρίων ένταξης και επιλογής προγραμμάτων. 

ε. Η εισήγηση των μέτρων, δράσεων και προγραμμάτων στον Υπουργό Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας. 

στ. Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για την επιλογή των επί μέρους φορέων 

υλοποίησης των παραπάνω δράσεων και η συμφωνία με αυτούς για τους όρους και τις 

προϋποθέσεις χρηματοδότησης των δράσεων αυτών από τους Πράσινους Πόρους. 

ζ. Η παρακολούθηση υλοποίησης των παραπάνω συμφωνιών από τους φορείς υλοποίησης 

και της χρηματοδότησής τους από τους Πράσινους Πόρους, η σχετική ενημέρωση της 

Στρατηγικής Επιτροπής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας. 

η. Η διαμόρφωση προτάσεων και η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 

στη Στρατηγική Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής σχετικά με την καλύτερη δυνατή 

επίτευξη των στόχων πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση 

της κλιματικής αλλαγής. 

θ. Η τήρηση δημόσιας βάσης δεδομένων με τη νομοθεσία που διέπει τους Πράσινους 

Πόρους. 
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ι. Η οργάνωση και παρακολούθηση των προγραμμάτων και των δράσεων και η δημοσιότητά 

τους, καθώς και η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων για την εκτέλεσή τους. 

ια. Η εξεύρεση συμπληρωματικών πηγών χρηματοδότησης από δημόσιους ή ιδιωτικούς 

φορείς και η διενέργεια κάθε πράξης που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών 

πόρων από οποιαδήποτε πηγή, όπως αποδοχή των δωρεών, επιχορηγήσεων και εισφορών 

τρίτων. 

ιβ. Η κατάρτιση και δημοσίευση ετήσιου οικονομικού απολογισμού των Πράσινων Πόρων. 

ιγ. Η ανάθεση σε τρίτους κάθε είδους υποστηρικτικών μελετών και συμβουλευτικών 

υπηρεσιών, για τη βέλτιστη προετοιμασία και διαχείριση των χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων και ειδικότερα για τον σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την ένταξη δράσεων, 

την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής των δράσεων και των προγραμμάτων 

συνολικά, καθώς και για την υποστήριξη της Στρατηγικής Επιτροπής Περιβαλλοντικής 

Πολιτικής ύστερα από αίτημα αυτής. 

ιδ. Η επιδότηση, επιχορήγηση, χρηματοδότηση και δανειοδότηση οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμών κοινής 

ωφέλειας ή άλλων οργανισμών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, της περ. α) της παρ. 1 του 

άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), για την εφαρμογή προγραμμάτων και την εν γένει 

υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Αν δικαιούχος της χρηματοδότησης είναι 

το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η πληρωμή διενεργείται απευθείας από το 

Πράσινο Ταμείο προς τους αναδόχους του δικαιούχου ή έτερο αντισυμβαλλόμενο μέρος του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

ιε. Η με οποιονδήποτε τρόπο χρηματοδότηση νομικών προσώπων τα οποία εποπτεύονται 

από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή άλλα Υπουργεία και έχουν ως ειδικότερο 

σκοπό την υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων που αποβλέπουν στην ανάδειξη και την 

προστασία του φυσικού ή του οικιστικού περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής. 

ιστ. Η εξειδίκευση της δομής και των προδιαγραφών σχεδιασμού των χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων, των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής, καθώς και των διαδικασιών 

διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου της εφαρμογής τους. 

3. (Καταργείται).  

4. Η αξιοποίηση των πόρων από το Πράσινο Ταμείο γίνεται, είτε με απευθείας 

χρηματοδότηση περιβαλλοντικών δράσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

είτε μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την υλοποίηση από τρίτους (φορείς 

υλοποίησης) δράσεων προστασίας, αναβάθμισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Η 

ανωτέρω χρηματοδότηση μπορεί να έχει τη μορφή επιχορηγήσεων, δανείων, κεφαλαιακής 

συμμετοχής ή άλλης ισοδύναμης μορφής κεφαλαιακής ενίσχυσης. Οι δράσεις που 

χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο επιτρέπεται ταυτόχρονα να 

συγχρηματοδοτούνται ή να ενισχύονται και από άλλες δημόσιες ή ευρωπαϊκές πηγές ή και 

ιδιωτικούς πόρους που δανειοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή άλλους 

φορείς.  

5. Το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο επίτευξης των σκοπών και υλοποίησης των δράσεών του, 

με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου μπορεί να: 

α) συνάπτει δάνεια με πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα οποία αποπληρώνονται από μελλοντικές εισφορές των 

Πράσινων Πόρων. Το προϊόν των δανείων αυτών προστίθεται στους λοιπούς πόρους που 
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διαχειρίζεται το Πράσινο Ταμείο. Η σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου εγκρίνεται 

με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

β) συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο ή με φορείς του δημόσιου τομέα της 

παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), με αντίστοιχη απεικόνιση στους 

προϋπολογισμούς τους. 

6. Το Πράσινο Ταμείο με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου θέτει τους όρους και τις 

διαδικασίες υλοποίησης και ελέγχου των δράσεων που χρηματοδοτεί. Ομοίως δύναται να 

τρέπει υφιστάμενα χρηματοδοτικά προγράμματα σε πολυετή, υπό τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), περί δημοσίου λογιστικού. 

7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση του 

διοικητικού συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, επιτρέπεται για την ενίσχυση των 

δραστηριοτήτων του Ταμείου η ίδρυση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή 

θυγατρικής Ανώνυμης Εταιρείας κατά την έννοια των διατάξεων περί ανωνύμων εταιρειών 

που συνιστώνται από τους Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 252 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄). Η ίδρυση της Α.Ε. επιτρέπεται εφόσον η 

ιδρυόμενη Α.Ε. έχει ως αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση δράσης που μπορεί να 

χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο πρόγραμμα και ο σκοπός της είναι 

συμβατός με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τις κρατικές ενισχύσεις.» 

 

Άρθρο 21 

Χρηματοδοτούμενες Δράσεις Πράσινου Ταμείου - Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 6 

του  

ν. 3889/2010 

 

Το δεύτερο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), περί των 

προγραμμάτων και δικαιούχων του Πράσινου Ταμείου, και το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της 

παρ. 3, αντικαθίστανται, στο δεύτερο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 2 προστίθεται νέο τρίτο 

εδάφιο, το δεύτερο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 3, περί έγκρισης προγραμμάτων ποσού έως 

πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Πράσινου Ταμείου, 

καταργείται, στην παρ. 3 προστίθενται περ. γ΄ και τελευταίο εδάφιο, και οι παρ. 2 και 3 

διαμορφώνονται ως εξής: 

«2. α. Η βασική δομή των χρηματοδοτικών προγραμμάτων μπορεί να περιλαμβάνει 

ενδεικτικώς: 

αα) Άξονες προτεραιότητας που εξειδικεύουν την εθνική περιβαλλοντική στρατηγική. 

ββ) Μέτρα τα οποία εξειδικεύουν τους άξονες προτεραιότητας. 

γγ) Δράσεις που εξειδικεύουν τα μέτρα και στις οποίες εντάσσονται οι πράξεις και τα έργα 

που υλοποιούν οι δικαιούχοι. 

β. Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα συνοδεύεται από συμπλήρωμα προγραμματισμού, στο 

οποίο εξειδικεύεται ο προϋπολογισμός και κατανέμεται στο χρόνο ισχύος του 

προγράμματος. Τα χρηματοδοτικά προγράμματα του Πράσινου Ταμείου μπορούν να 

εκτείνονται σε περισσότερα έτη. Οι σχετικές δημοσιολογιστικές υποχρεώσεις 

αναλαμβάνονται σύμφωνα με τον ν. 4270/2014 (Α΄ 143), περί δημοσίου λογιστικού. 

γ. Τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων και έργων μπορεί να εξειδικεύονται ως 

προς τη φύση και το είδος των δράσεων ανά πρόγραμμα. Στα κριτήρια αυτά 

περιλαμβάνονται υποχρεωτικά η επιλεξιμότητα, ωριμότητα, πληρότητα, σκοπιμότητα του 
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προγράμματος, η συνεκτικότητά του με τις εκάστοτε εθνικές και ενωσιακές πολιτικές και την 

εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και η διαχειριστική ικανότητα του φορέα 

υλοποίησης. 

3. α. Κάθε χρηματοδοτικό πρόγραμμα εγκρίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Πράσινου 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 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, τα οικεία χρηματοδοτικά προγράμματα, 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού μεγαλύτερου ή ίσου των πενήντα χιλιάδων (50.000) 

ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., εγκρίνονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τα θέματα ΔΑΜ 

Υπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από πρόταση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, η οποία διαμορφώνεται μετά από εισήγηση 

της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

γ. Ειδικά για τη χρηματοδότηση που αφορά τους κοινόχρηστους χώρους στην έννοια αυτών 

περιλαμβάνονται και τα αναφερόμενα στις παρ. 17, 18 και 59 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 

(Α΄ 79). 

Η παρούσα εφαρμόζεται και στις πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις χρηματοδότησης του 

Πράσινου Ταμείου.» 

 

Άρθρο 22 

Διοίκηση του Πράσινου Ταμείου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 7 του ν. 3889/2010 

 

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), περί θητείας του 

Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Πράσινου Ταμείου, διασπάται και αντικαθίσταται από 

τρία εδάφια, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. Η διοίκηση του Ταμείου ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποτελείται από τον Πρόεδρο και έξι(6) μέλη. Ο Πρόεδρος διορίζεται με απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, μετά από τήρηση της διαδικασίας των άρθρων 20 έως 22 του ν. 4735/2020 (Α΄ 

197). Τα λοιπά μέλη διορίζονται για τριετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη 

τριετία, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία δημοσιεύεται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ένα(1) μέλος είναι εκπρόσωπος, είτε φορέα των 

μηχανικών, είτε περιβαλλοντικής οργάνωσης εθνικής εμβέλειας και μετά τη λήξη της θητείας 

του τοποθετείται ως μέλος εκπρόσωπος του άλλου από τους προαναφερόμενους φορείς. Ο 

Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν επιστημονική κατάρτιση, 

προσόντα και εμπειρία σχετικά με τους καταστατικούς σκοπούς του Ταμείου. Ο διορισμός 

του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλείται με απόφαση του ίδιου 

Υπουργού για λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με την παρ. 6 

του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 

ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Ο οριζόμενος Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου υπόκειται στη 

διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής.» 
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Άρθρο 23 

Όργανα εκκαθάρισης Πράσινου Ταμείου - Προσθήκη παρ. 1Α και 5 στο άρθρο 9 του ν. 

3889/2010 

 

Στο άρθρο 9 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), περί οικονομικής διαχείρισης του Πράσινου Ταμείου, 

προστίθενται παρ. 1Α και 5, και το άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

 

«Άρθρο 9 

Οικονομική διαχείριση 

 

1. Η οικονομική και λογιστική διαχείριση των ίδιων πόρων διενεργείται σύμφωνα με το ν.δ. 

496/1974 (Α΄ 204 ) και κάθε άλλη σχετική διάταξη που διέπει τα νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος 

νόμου. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου διενεργείται από δύο 

ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 205/1998 (Α΄ 163 ). Οι 

οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 

καταχωρίζονται στην ιστοσελίδα του Ταμείου. Το Ταμείο συντάσσει επίσης ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 

1Α. Για την ενίσχυση της δυνατότητας του Πράσινου Ταμείου να διαχειρίζεται τους εκάστοτε 

διαθέσιμους πόρους εθνικής και ευρωπαϊκής προέλευσης, και εφόσον συντρέχει περίπτωση, 

είτε ελλιπούς στελέχωσής των θέσεων των τακτικών υπαλλήλων με ειδικότητα τα 

οικονομικά, είτε έκτακτης ανάγκης για την απορρόφηση των οικείων κονδυλίων, το 

Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, αναθέτει, για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο 

(2) έτη, καθήκοντα υπολόγου και εκκαθαριστή σε προσωπικό που απασχολείται στο Πράσινο 

Ταμείο με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και δημοσιεύει ετήσιο οικονομικό απολογισμό των 

Πράσινων Πόρων. Ο απολογισμός αυτός γίνεται με αναλογική εφαρμογή των σχετικών 

διεθνών λογιστικών προτύπων και εμφανίζει χωριστά τα στοιχεία ανά χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα, ανά κατηγορία πόρων και νομικής δέσμευσης. Επιπρόσθετα στον απολογισμό 

αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά που έχουν εγκριθεί για να χρηματοδοτήσουν δράσεις σε 

επόμενες χρήσεις, καθώς και τυχόν δάνεια που έχουν αναληφθεί από το Πράσινο Ταμείο με 

τη δέσμευση να εξοφληθούν από αντίστοιχες εισροές. 

3. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να διατάσσει οποτεδήποτε έλεγχο του 

Πράσινου Ταμείου για τη διαχείριση των πόρων που προβλέπονται στο άρθρο 8. Ο έλεγχος 

μπορεί να διενεργείται από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές ή από τις οικονομικές 

υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο Υπουργός Οικονομικών επίσης μπορεί να ασκεί οικονομικό έλεγχο 

στη διαχείριση των κεφαλαίων και της περιουσίας του Ταμείου σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο ν.δ. 496/1974. 

4. Οι συμβάσεις που συνάπτει το Ταμείο με δικαιούχους για την εκτέλεση των 

χρηματοδοτικών προγραμμάτων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., ποσού 

μεγαλύτερου ή ίσου των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ υπάγονται υποχρεωτικά σε 

προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα τις οικείες σχετικές διατάξεις. 
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5. Αν ιδιωτικοί φορείς έχουν λάβει από το Πράσινο Ταμείο μη νόμιμη ή μη κανονική 

χρηματοδότηση για την υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, χωρίς τη 

μεσολάβηση δικαιούχου χρηματοδότησης που να ανήκει στον δημόσιο ή στον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα, τα καταβληθέντα ποσά αναζητούνται με απόφαση του Διοικητικού του 

Συμβουλίου, σύμφωνα με τον ν. 4270/2014 (Α΄ 143), περί δημοσίου λογιστικού.» 

 

 

 

 

 

Άρθρο 24 

Χρηματοδότηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας από το Πράσινο Ταμείο 

 

Για την καταβολή χρηματοδότησης για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4784/2021 (Α΄ 40) από το Πράσινο Ταμείο 

απαιτούνται η παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων της σύμβασης μεταξύ φορέα και 

αναδόχου, η έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από τον φορέα εκπόνησης και 

απόφαση της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής του Οργανισμού Τοπικού Αυτοδιοίκησης, 

άνευ υποχρέωσης πλήρωσης των όρων του άρθρου 8 του ν. 4784/2021. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ  

 

Άρθρο 25 

Επιτροπή Δασολογίου - Αντικατάσταση παρ. 6, προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 3 του ν. 

3208/2003 

 

 

Η παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303), περί σύνταξης δασολογίου, αντικαθίσταται, 

προστίθεται παρ. 7, και οι παρ. 6 και 7 διαμορφώνονται ως εξής:  

«6. Από την ανάρτηση του δασικού χάρτη και μέχρι την κατάρτιση και έναρξη λειτουργίας 

του Δασολογίου, συστήνεται Επιτροπή Δασολογίου περιοχής, αρμοδιότητας της οικείας 

Διεύθυνσης Δασών. Αρμοδιότητά της αποτελεί ο ειδικότερος χαρακτηρισμός των 

περιλαμβανομένων στον δασικό χάρτη, περιοχών δασικού χαρακτήρα, κατά τις παρ. 1, 2, 3 

και 4 του άρθρου 3, καθώς και κατά τις κατηγορίες του άρθρου 4 του ν. 998/1979 (Α΄ 289). 

Επιπλέον, γίνεται διακριτή κατάταξη των περιλαμβανομένων στον δασικό χάρτη εκτάσεων 

των περ. α) και β) της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979. Η Επιτροπή συγκροτείται με 

απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και 

αποτελείται από: α) τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Δασών που αφορά ο δασικός 

χάρτης, ως Πρόεδρο, β) τον Προϊστάμενο ή δασολόγο ή δασοπόνο του Τμήματος Δασικών 

Χαρτογραφήσεων της οικείας Διεύθυνσης Δασών ή τον Προϊστάμενο του οικείου 

Δασαρχείου και γ) έναν δασολόγο ή δασοπόνο του οικείου Δασαρχείου, ως μέλη. Σε 

περίπτωση Διεύθυνσης Δασών άνευ Δασαρχείου, στην Επιτροπή συμμετέχει δασολόγος ή 

δασοπόνος της οικείας Διεύθυνσης Δασών ή δασολόγος ή δασοπόνος που υπηρετεί σε 

όμορη Διεύθυνση Δασών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αντίστοιχοι αναπληρωτές 
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των παραπάνω, καθώς και ο Γραμματέας της Επιτροπής, ο οποίος είναι υπάλληλος 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) των οικείων Δασικών Υπηρεσιών. Η λειτουργία των 

Επιτροπών Δασολογίου διέπεται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 

45). Κατά των ανωτέρω αποφάσεων υποβάλλεται προσφυγή ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής 

Δασολογίου της παρ. 7, εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ανάρτησή 

τους στο πρόγραμμα Διαύγεια.  

7. Συστήνονται επτά (7) Τεχνικές Επιτροπές Δασολογίου στις έδρες των Επιθεωρήσεων 

Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, με αρμοδιότητα την κρίση επί των προσφυγών, κατά των 

αποφάσεων των Επιτροπών Δασολογίου της παρ. 6. Η Τεχνική Επιτροπή Δασολογίου 

συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας και αποτελείται από: α) τον Προϊστάμενο της οικείας Επιθεώρησης Εφαρμογής 

Δασικής Πολιτικής, ως Πρόεδρο, β) τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Συντονισμού 

και Επιθεώρησης Δασών και γ) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Προστασίας Δασών και 

Δασικών Εκτάσεων ή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας 

Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, ως μέλη. Με την ίδια απόφαση ορίζονται 

και οι αντίστοιχοι αναπληρωτές των παραπάνω, καθώς και ο Γραμματέας της Επιτροπής, ο 

οποίος είναι υπάλληλος Δ.Ε. των οικείων Δασικών Υπηρεσιών. Τα μέλη των Επιτροπών της 

παρούσας δεν αμείβονται. Οι αποφάσεις των Επιτροπών αποτελούν αποδεικτικό υλικό για 

την κατάρτιση του Δασολογίου.» 

 

Άρθρο 26 

Εξέταση αντιρρήσεων σε περίπτωση έκδοσης ακυρωτικής απόφασης - Τροποποίηση παρ. 

5 άρθρου 19 του ν. 3889/2010 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), περί πράξεων 

κύρωσης δασικών χαρτών, αντικαθίσταται και διασπάται σε δύο εδάφια, και η παρ. 5 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«5. Κατά των πράξεων κύρωσης δασικών χαρτών επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως 

ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αίτηση ακυρώσεως κατά του 

κυρωθέντος δασικού χάρτη δύναται να ασκήσει και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, για την παράλειψη να περιληφθεί ορισμένη δασική έκταση. Σε περίπτωση 

έκδοσης ακυρωτικής δικαστικής απόφασης, αν η πλημμέλεια για την οποία έγινε δεκτή η 

αίτηση ακυρώσεως ανάγεται στο στάδιο της διαδικασίας των αντιρρήσεων, η υπόθεση 

παραπέμπεται στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.). Εφόσον έχει εκδοθεί η 

διαπιστωτική πράξη λήξης της θητείας των μελών της ΕΠ.Ε.Α., με απόφαση του αρμόδιου 

οργάνου, συγκροτείται νέα ΕΠ.Ε.Α., προκειμένου να εξετάσει τις περιπτώσεις αυτές.» 

2. Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδικασίες παραπομπής μετά από 

ακυρωτική δικαστική απόφαση κατά κυρωμένου δασικού χάρτη και προσφυγές κατά 

απόφασης Επιτροπής Δασολογίου ενώπιον του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών καταργούνται 

αυτοδίκαια και οι σχετικές υποθέσεις εξετάζονται από τις ΕΠ.Ε.Α. σύμφωνα με την παρ. 1 του 

παρόντος και τις Τεχνικές Επιτροπές Δασολογίου που συστήνονται με το άρθρο 3 του ν. 

3208/2003 (Α΄ 303), αντίστοιχα. 

 

Άρθρο 27 
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Διόρθωση προδήλων σφαλμάτων δασικού χάρτη - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20 του ν. 

3889/2010 

 

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), περί περιπτώσεων 

αναμόρφωσης δασικών χαρτών, αντικαθίσταται, στο τελευταίο εδάφιο επικαιροποιούνται 

τα αρμόδια διοικητικά όργανα, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Μετά τη μερική ή ολική κύρωση του δασικού χάρτη η αναμόρφωσή του επιτρέπεται μόνο 

σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 8 και 8.α. του άρθρου 17 και της παρ. 5 του άρθρου 19 

του παρόντος, καθώς και του επόμενου εδαφίου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αναμόρφωση 

του κυρωμένου δασικού χάρτη με α) την προσθήκη ή διαγραφή των εκτάσεων που υπάγονται 

ή παύουν να υπάγονται σε αυτόν σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία ή με δικαστικές 

αποφάσεις που κρίνουν επί των πράξεων αυτών, με δικαστικές αποφάσεις επί τού 

ιδιοκτησιακού ζητήματος των εκτάσεων των περ. α) και β) της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 

998/1979 (Α΄ 289), ή με διοικητικές πράξεις της περ. ζ) των παρ. 6 και 7 του ως άνω άρθρου 

3 που έπρεπε να συμπεριληφθούν στον δασικό χάρτη ή εσφαλμένα αποτυπώθηκαν κατά την 

κατάρτισή του και δεν απεικονίζονται σε αυτόν, καθώς και β) με τη διόρθωση προδήλων 

σφαλμάτων. Για τις εκτάσεις του δασικού χάρτη, που προστίθενται σύμφωνα με τα ανωτέρω 

και δεν υπάγονταν στο δασικό νόμο κατά τον χρόνο κύρωσης αυτού, δεν διεκδικούνται 

δικαιώματα από το Ελληνικό Δημόσιο κατά τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η 

αναμόρφωση του δασικού χάρτη κυρώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών, 

που εκδίδεται ιεραρχικά μετά από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Δασών και έγκρισή της 

από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας.» 

 

Άρθρο 28 

Προθεσμία υποβολής αιτήματος υπαγωγής - Τροποποίηση παρ. 4 και 6 άρθρου 52 του ν. 

4685/2020  

 

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), περί υποβολής 

αιτημάτων υπαγωγής στον ως άνω νόμο, τροποποιείται ως προς την αναφορά της παρ. 3 του 

άρθρου 51, αντί της παρ. 4, το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 αντικαθίσταται, και το άρθρο 52 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 52 

Υποβολή αιτήσεων 

 

1. Η διαδικασία υπαγωγής στη διάταξη του άρθρου 55 εκκινεί με αίτηση που υποβάλλει ο 

κύριος, νομέας ή κάτοχος της κατοικίας σε διαδικτυακή πλατφόρμα που τηρείται από το 

Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Η ίδια πλατφόρμα χρησιμοποιείται και για την 

ολοκλήρωση της υπαγωγής κατά το άρθρο 55. Οι όροι και προδιαγραφές λειτουργίας τής 

πλατφόρμας, η διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

2. Δικαίωμα για να υποβάλουν την αίτηση της παρ. 1 έχουν και όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν 

υποβάλει αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντιρρήσεις, αίτηση 
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ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με το οποίο αμφισβητούν ότι 

η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα. 

3. Η αίτηση της παρ. 1 θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α. την περιγραφή της κατοικίας, την οποία αφορά το αίτημα, και των κατασκευών που την 

συνοδεύουν, ως προς την κάλυψη, τη δομημένη επιφάνεια και το ύψος, 

β. τη χρήση της κατοικίας, 

γ. τον εντοπισμό της κατοικίας στην ιστοσελίδα του «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στον ειδικό 

διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, 

δ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι 

τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή, 

ε. παράβολο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού 

Προϋπολογισμού. 

4. Η υποβολή του αιτήματος έχει ως συνέπεια την άμεση αναστολή των τυχόν επιβληθεισών 

διοικητικών κυρώσεων και τη μη επιβολή νέων, σε σχέση με την κατοικία και τις 

συνοδεύουσες αυτήν κατασκευές, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής εξαίρεσης από 

την κατεδάφιση αυτής, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 55. Η παραπάνω 

αναστολή και προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση δεν ισχύει για κτίρια και κατασκευές 

της παρ. 3 του άρθρου 51 ή σε περίπτωση που, με αιτιολογημένη κρίση της αρμόδιας αρχής, 

κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση κατεδάφιση της κατοικίας για λόγους αποτροπής άμεσου 

κινδύνου στη ζωή ή την περιουσία ή το περιβάλλον. 

5. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους ως προς την ακρίβεια των 

υποβληθέντων στοιχείων. Εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία μιας δήλωσης είναι ανακριβή, 

επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 και το κτίριο που 

περιλαμβάνεται στη δήλωση αποκλείεται από την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 55. 

6. Η αίτηση της παρ. 1 υποβάλλεται μετά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της 

πλατφόρμας της ίδιας παρ. και έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Η προθεσμία αυτή δεν 

αναστέλλεται για ενδιαφερόμενους που έχουν υποβάλει αντιρρήσεις του άρθρου 15 του ν. 

3889/2010 (Α΄ 182), αίτηση για τη διόρθωση πρόδηλου σφάλματος του αναρτηθέντος 

δασικού χάρτη, αίτηση ακυρώσεως του κυρωθέντος δασικού χάρτη ή έχουν αμφισβητήσει 

με οποιαδήποτε άλλη διοικητική ή δικαστική διαδικασία το δασικό χαρακτήρα της έκτασης, 

στην οποία βρίσκεται η κατοικία τους.» 

 

Άρθρο 29 

Κάλυψη δαπανών αποζημίωσης των μελών των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων - 

Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 6Α του ν. 3889/2010 

 

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 6Α του ν. 3889/2010 (Α΄ 182) προστίθεται περ. γ), αντικαθίσταται 

η παρ. 2, και οι παρ. 1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής:  

«1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, έπειτα από εισήγηση 

της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, δύναται, με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του 

άρθρου 6 και τηρουμένων των δημοσιονομικών στόχων του εκάστοτε ισχύοντος 

Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής και του εκάστοτε ετήσιου 

προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου, να καθορίζεται ποσό από τον ετήσιο 

προϋπολογισμό του, το οποίο αποδίδεται, ως δημόσιο έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
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εγγράφεται σε ειδικό Κωδικό Αριθμό Εσόδου και διατίθεται αποκλειστικά και κατά 

παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης: 

α) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών 

για ειδικά προγράμματα δασοπροστασίας, έργα, εργασίες, δραστηριότητες και ερευνητικά 

προγράμματα που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ειδικού Φορέα Δασών της παρ. 5 του 

άρθρου 8 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303) και τις αποδοχές διανυκτέρευσης στην ύπαιθρο και 

υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης λαθροϋλοτομιών του 

απασχολούμενου προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος 

και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3889/2010, 

β) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την πληρωμή στο προσωπικό των 

Δασικών Υπηρεσιών που απασχολείται στην υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης 

λαθροϋλοτομιών πρόσθετων και παρεπόμενων παροχών που προκύπτουν κατά την ως άνω 

απασχόλησή του για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ειδικού Φορέα Δασών της παρ. 5 του 

άρθρου 8 του ν. 3208/2003, όπως, ιδίως, αποζημιώσεων για υπερωριακή εργασία, αμοιβών 

για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες, δαπανών μετακίνησης και 

διανυκτέρευσης στην ύπαιθρο, καθώς και των δαπανών προμήθειας καυσίμων και λοιπών 

καταναλωτικών δαπανών σχετικών με την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων και 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3889/2010, 

γ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την καταβολή της αποζημίωσης των παρ. 

7 και 8 του άρθρου 18 στα μέλη των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.).» 

Τα ανωτέρω ποσά, μετά την εμφάνισή τους στα έσοδα του προϋπολογισμού, εγγράφονται 

ως πιστώσεις, κατά περίπτωση, στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας και στον τακτικό προϋπολογισμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 

2. Οι δαπάνες αποζημίωσης των μελών των αμειβομένων ΕΠ.Ε.Α. του άρθρου 18 του 

παρόντος, οι οποίες συγκροτήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, καταβάλλονται 

στους δικαιούχους, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, τηρουμένων των παρ. 

7 και 8 του άρθρου 18 του παρόντος και της υπό στοιχεία 

ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/125557/3591/30.12.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΟΔΔ 1106). Τα ποσά για τις ανωτέρω δαπάνες εγγράφονται 

στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν έκδοσης 

εγκριτικής απόφασης του Πράσινου Ταμείου για την κατανομή των αναγκαίων πιστώσεων 

στις οικείες Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής που εκδίδεται, μετά από εισήγηση 

της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας. Τα ως άνω εγκεκριμένα ποσά αποζημιώσεων αποδίδονται στους δικαιούχους, 

μετά την έκδοση αποφάσεων δημοσιονομικής δέσμευσης από τις οικείες Επιθεωρήσεις 

Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής.» 

 

Άρθρο 30 

Επέκταση εγκαταστάσεων τουριστικού χαρακτήρα - Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 49 του 

ν. 998/1979  

 

Στο άρθρο 49 του ν. 998/1979 (Α΄289), περί εγκαταστάσεων τουριστικού χαρακτήρα σε 

δασικές εκτάσεις προστίθεται παρ. 6 ως εξής: 

«6. Σε εκτάσεις των παρ. 1 και 4, οι οποίες έχουν δεσμευθεί υπέρ δικαιούχου με σκοπό τη 

δημιουργία εγκαταστάσεων τουριστικού χαρακτήρα, χωρίς μεταβολή της κατά προορισμό 

45



χρήσης τους, επιτρέπεται η δημιουργία και άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων των ανωτέρω 

παραγράφων, καθώς και η επέκταση των ήδη εγκεκριμένων τουριστικών εγκαταστάσεων 

εφόσον: 

α) εγκρίνεται τροποποίηση της ήδη εγκριθείσας επέμβασης υπέρ του ίδιου δικαιούχου, η 

οποία αφορά συνολικά, τόσο τα νέα, όσο και τα υφιστάμενα έργα, και  

β) τηρούνται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, καθώς και τα κατά 

περίπτωση προβλεπόμενα ανώτατα όρια επέμβασης και οι συντελεστές δόμησης της περ. δ 

της παρ. 4.»  

 

Άρθρο 31 

Ζητήματα συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την 

αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του 

Ιουλίου/Αυγούστου 2021 

 

Το προσωπικό που προσελήφθη με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6) από τις δασικές υπηρεσίες των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής και Κεντρικού Τομέα Αθηνών 

της Περιφέρειας Αττικής, των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας και των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, για την εκτέλεση και υποστήριξη των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων και 

της αποκατάστασης υποδομών, καθώς και για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών 

που προέκυψαν από τις πυρκαγιές Ιουλίου/Αυγούστου του έτους 2021, δύναται να 

προσληφθεί εκ νέου για δώδεκα (12) μήνες, με απόφαση του αρμόδιου για τον διορισμό 

οργάνου, απαγορευμένης κάθε περίπτωση μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις 

αορίστου χρόνου. 

 

Άρθρο 32 

Ζητήματα συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις επικίνδυνες 

περιοχές του π.δ. 575/1980 - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 37 του ν. 4765/2021  

 

Στο άρθρο 37 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), περί των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) επικίνδυνων περιοχών, προστίθεται παρ. 3 ως εξής: 

«3. Για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από τις 

Δασικές Υπηρεσίες, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν οι περιοχές που ορίζονται 

ως επικίνδυνες, σύμφωνα με το π.δ. 575/1980 (Α΄ 157), προβλέπεται η δυνατότητα 

πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας έως έξι (6) μηνών, κατά 

τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Οι προσλήψεις του προσωπικού αυτού διενεργούνται 

σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος. Οι δαπάνες μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού 

καλύπτονται αποκλειστικά από τα δημόσια έσοδα από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με το άρθρο 15 της υπ’ αριθμ. 

181478/965/26.9.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών και του Αναπληρωτή Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 3763). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζεται η αποζημίωση των ως άνω 

προσωπικού.» 
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Άρθρο 33 

Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής από Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας και 

προθεσμία εγκατάστασης αυτών στο δάσος, για τις κηρυγμένες σε έκτακτη ανάγκη 

πολιτικής προστασίας περιοχές της Βόρειας Εύβοιας 

 

1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, για την εκμετάλλευση, σύμφωνα με 

τους τρόπους που προβλέπονται από τη δασική νομοθεσία, των δημοσίων δασών 

αποκλειστικά σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 

προστασίας στα όρια αρμοδιότητας των Δασαρχείων Λίμνης και Ιστιαίας της Περιφερειακής 

Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τα έτη 2022 και 2023, το ύψος της 

προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του π.δ. 126/1986 (Α΄ 44) εγγυητικής επιστολής, ορίζεται στο 

ένα τοις εκατό (1%) και το ύψος της προβλεπόμενης από το άρθρο 134 του ν.δ. 86/1969 (Α΄ 

7) εγγυητικής επιστολής, ορίζεται στο πέντε τοις εκατό (5%).  

2. Στις περιοχές της παρ. 1, ειδικά για το έτος 2022, η προθεσμία εγκατάστασης των Δασικών 

Συνεταιρισμών Εργασίας στο δάσος, του άρθρου 3 του π.δ. 126/1986, παρατείνεται έως την 

31η Αυγούστου 2022. 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  

 

Άρθρο 34 

Παράταση συμβάσεων προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

 

Οι συμβάσεις του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του πρώτου 

εδαφίου του άρθρου 49 του ν. 4807/2021 (Α΄ 96) παρατείνονται, υπό τους ίδιους όρους, έως 

την 31η Δεκεμβρίου 2022. 

 

Άρθρο 35 

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς  

 

1. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και 

Πολιτικής Προστασίας ορίζεται ως αρμόδια αρχή έκδοσης Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης 

Κινδύνου Πυρκαγιάς, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, εκάστου έτους.  

2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας συστήνεται, κατ’ έτος, Ομάδα 

Έκδοσης Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η οποία απαρτίζεται από 

ειδικούς επιστήμονες, δασολόγους και μετεωρολόγους. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται 

τα ειδικότερα θέματα συγκρότησης της Ομάδας κατ’ έτος, του ορισμού των μελών της, του 

έργου και των αρμοδιοτήτων της. 

3. Θέματα που αφορούν στις κατηγορίες κινδύνου, τις διαδικασίες έκδοσης και αποστολής 

του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς στους εμπλεκόμενους φορείς, την 
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ενημέρωση των πολίτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 

 

Άρθρο 36 

Προθεσμία ολοκλήρωσης διαδικασίας μετάταξης υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία 

Πολιτικής Προστασίας 

 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των εκκρεμουσών διαδικασιών μετάταξης του πρώτου εδαφίου 

του άρθρου 9 του ν. 4918/2022 (Α΄ 68) παρατείνεται από τη λήξη της έως την 8η Αυγούστου 

2022, και το άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 9 

Ρύθμιση θεμάτων ολοκλήρωσης διαδικασίας μετάταξης υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία 

Πολιτικής Προστασίας 

 

Εκκρεμείς, σε οποιοδήποτε στάδιο, διαδικασίες μετάταξης υπαλλήλων που διενεργούνται 

βάσει της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4704/2020 (Α΄ 166), ολοκληρώνονται βάσει της 

διάταξης αυτής, έως την 8η Αυγούστου 2022. Στην έννοια της ολοκλήρωσης περιλαμβάνεται 

και η αποστολή εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας της σχετικής απόφασης προς 

δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» 

 

Άρθρο 37 

Σύνθεση Συμβουλίων Κρίσεων Πυροσβεστικού Σώματος - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 

129  του  

ν. 4662/2020 

 

Στην παρ. 1 του άρθρου 129 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27) τροποποιούνται οι συνθέσεις των 

Συμβουλίων Κρίσεων των περ. γ΄ και δ΄, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 1 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. Τα Συμβούλια Κρίσεων συγκροτούνται για ένα (1) έτος από τακτικά και αναπληρωματικά 

μέλη, ως εξής: 

α. Κατώτερο Συμβούλιο: Απαρτίζεται από τον Αντιστράτηγο Επιτελάρχη Πυροσβεστικού 

Σώματος ως Πρόεδρο και δύο (2) Αρχιπυράρχους Γενικών Καθηκόντων ως μέλη. Ως 

αναπληρωματικά μέλη ορίζονται, αντίστοιχα, ένας (1) Υποστράτηγος Γενικών Καθηκόντων 

και δύο (2) Αρχιπύραρχοι Γενικών Καθηκόντων. 

β. Ανώτερο Συμβούλιο: Απαρτίζεται από τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, ως Πρόεδρο, 

τον Αντιστράτηγο Υπαρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος και έναν (1) Υποστράτηγο Γενικών 

Καθηκόντων ως μέλη. Ως αναπληρωματικά μέλη του Υπαρχηγού και του Υποστρατήγου 

Γενικών Καθηκόντων, ορίζονται ο Αντιστράτηγος Επιτελάρχης και ένας (1) Υποστράτηγος 

Γενικών Καθηκόντων.  

γ. Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος: 

Απαρτίζεται από τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και 

Πολιτικής Προστασίας ως Πρόεδρο, έναν (1) Αντιστράτηγο του Στρατού Ξηράς και τον Αρχηγό 

του Πυροσβεστικού Σώματος ως μέλη. Ως αναπληρωματικά μέλη, ορίζονται, αντίστοιχα, ένας 

(1) Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, ένας (1) Αντιστράτηγος του Στρατού Ξηράς και ο 

Αντιστράτηγος Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος. Όταν το Συμβούλιο λειτουργεί ως 
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Ανακριτικό, τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, εφόσον κωλύεται, αναπληρώνει ένας (1) 

Υποστράτηγος ή Αντιστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ορίζεται με απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Χρέη εισηγητή εκτελεί το μέλος του 

Συμβουλίου που προέρχεται από το Πυροσβεστικό Σώμα. 

δ. Δευτεροβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος: 

Απαρτίζεται από έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως Πρόεδρο, 

τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και έναν (1) Αντιστράτηγο της ΕΛ.ΑΣ., ως μέλη. Ως 

αναπληρωματικά μέλη ορίζονται, αντίστοιχα, ένας (1) Αντιπρόεδρος του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους, ο Αντιστράτηγος Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος και ένας 

(1) Αντιστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ.. Όταν το Συμβούλιο λειτουργεί ως Ανακριτικό, τον Αρχηγό 

Πυροσβεστικού Σώματος, εφόσον κωλύεται, αναπληρώνει ένας (1) Υποστράτηγος ή 

Αντιστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Χρέη εισηγητή εκτελεί μέλος του Συμβουλίου, που 

ορίζεται από τον Πρόεδρο.» 

 

Άρθρο 38 

Προσλήψεις πολιτών που διακρίνονται για εξαίρετες πράξεις - Προσθήκη άρθρου 4Α 

στον  

ν. 2840/2000 

 

Στον ν. 2840/2000 (Α΄ 202) προστίθεται άρθρο 4Α ως εξής: 

 

 

 

«Άρθρο 4Α 

Προσλήψεις πολιτών που διακρίνονται για εξαίρετες πράξεις 

 

Αν ιδιώτης συμμετείχε οικειοθελώς σε επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος και 

απεβίωσε κατά τη διάρκειά της, ο σύζυγος ή το πρόσωπο με το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο 

συμβίωσης ή ένα (1) τέκνο αυτού, προσλαμβάνεται κατόπιν αιτήσεώς του στο Πυροσβεστικό 

Σώμα ως πολιτικό προσωπικό σε θέση ανάλογη των προσόντων του, κατ’ εξαίρεση των 

ισχυουσών διατάξεων και ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, 

επιφυλασσομένων των κωλυμάτων διορισμού των άρθρων 4 έως 9 του Κώδικα Κατάστασης 

Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 

26). Αν ο κατά τα ανωτέρω αποβιώσας δεν έχει σύζυγο ή τέκνα, το δικαίωμα διορισμού 

παρέχεται κατά προτεραιότητα σε έναν από τους γονείς ή σε έναν αδερφό ή αδερφή αυτού. 

Η αίτηση για την πρόσληψη των ως άνω δικαιούμενων προσώπων υποβάλλεται μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών, από την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων 

διορισμού τους. Η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών διαπιστώνεται με ένορκη διοικητική 

εξέταση που ενεργείται μετά την υποβολή του αιτήματος πρόσληψης. Για συμβάντα που 

έλαβαν χώρα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, 

η ως άνω πενταετής προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.» 

 

Άρθρο 39 
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Αποζημίωση πυροσβεστικού προσωπικού για πρόσθετη εργασία - Τροποποίηση άρθρου 

127 του  

ν. 4472/2017 

 

Στο άρθρο 127 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), περί επιδομάτων του πυροσβεστικού σώματος, 

προστίθεται παρ. ΚΑ ως εξής: 

«ΚΑ. Το πυροσβεστικό προσωπικό Γενικών Καθηκόντων που εκτελεί περιπολίες ή υπηρετεί 

σε Πεζοπόρα Τμήματα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου δύναται, για 

την κάλυψη των αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών δασοπυρόσβεσης, και εφόσον η 

κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς ορίζεται ως υψηλή (3), πολύ υψηλή (4) ή 

κατάσταση συναγερμού (5) στα γεωγραφικά όρια της Περιφερειακής Πυροσβεστικής 

Διοίκησης όπου ανήκει, να διατίθεται για εκτέλεση πρόσθετης υπηρεσίας, εφόσον το 

επιθυμεί, κατόπιν έγκρισης του οικείου Διοικητή, μέχρι τέσσερα (4) οκτάωρα τον μήνα, 

πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας, με την καταβολή αποζημίωσης. Η εν λόγω 

αποζημίωση ορίζεται στο ύψος που προβλέπεται για την πέραν του πενθημέρου εργασία του 

προσωπικού αυτού, προσαυξημένη κατά είκοσι τοις εκατό (20%) και χορηγείται με τις ίδιες 

προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, το ως άνω προσωπικό δύναται να εκτελεί έως δώδεκα 

(12) επιπλέον οκτάωρα καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.» 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 40 

Μηνιαίο επίδομα υπηρετούντων στις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων - 

Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 38  του ν. 4892/2022 

 

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4892/2022 (Α΄ 28), περί του 

μισθολογικού καθεστώτος των Πυροσβεστών των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων 

(Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), αντικαθίσταται και διασπάται σε δύο εδάφια, και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως 

εξής: 

«9. Το μισθολογικό καθεστώς των Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων εμπίπτει στην 

κατηγορία Δ΄ του άρθρου 124 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Για τις δαπάνες μετακίνησης των 

Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για το μόνιμο 

πυροσβεστικό προσωπικό. Στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό και στους Πυροσβέστες 

Δασικών Επιχειρήσεων που υπηρετούν στις Ε.ΜΟ.Δ.Ε., χορηγείται το μηνιαίο επίδομα της 

παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 8002/1/520-γ΄/15.3.2018 κοινής απόφασης των 

Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Β΄ 1021).» 

 

Άρθρο 41 

Μεταβατική άσκηση αρμοδιότητας από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος - 

Τροποποίηση άρθρου 44 του ν. 4872/2021 

 

50



Στην περ. α΄ του άρθρου 44 του ν. 4872/2021 (Α΄ 247), προβλέπεται μεταβατικά η έγκριση 

μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, μέχρι 

να στελεχωθεί το Γραφείο Ελληνικού, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η περ. α) 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«α) Οι μελέτες παθητικής πυροπροστασίας των ψηλών κτιρίων εγκρίνονται από τη 

Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (Δ.Α.Ο.Κ.Α.) του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου φορέα. Οι 

μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας εγκρίνονται από το Γραφείο Ελληνικού, μέχρι δε τη 

στελέχωση του Γραφείου με το κατάλληλο προσωπικό, οι μελέτες ενεργητικής 

πυροπροστασίας εγκρίνονται από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος. Η Δ.Α.Ο.Κ.Α., το 

Γραφείο Ελληνικού και το Πυροσβεστικό Σώμα δύνανται να εφαρμόζουν διεθνή πρότυπα και 

προδιαγραφές ή και εθνικά πρότυπα άλλων χωρών, εάν κρίνουν κατά τη διακριτική τους 

ευχέρεια ότι τα ελληνικά πρότυπα και κανονισμοί δεν είναι κατάλληλα ή δεν επαρκούν. Για 

τις ανάγκες της πυροπροστασίας και στο πλαίσιο της παρούσας περίπτωσης δεν εφαρμόζεται 

η παρ. 9 του άρθρου 354 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν., από 

14.7.1999 π.δ., Δ΄ 580).» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

Άρθρο 42 

Ειδικές διατάξεις για υδατορέματα - Τροποποίηση άρθρου 5 του ν. 4258/2014  

 

Στο άρθρο 5 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94), περί ειδικών διατάξεων για τα υδατορέματα, 

προστίθεται παρ. 2α, στην παρ. 3α του άρθρου 5 του ν. 4258/2014 προστίθεται η περίπτωση 

υδατορεμάτων σε εκτός σχεδίου γήπεδα, η παρ. 3β αντικαθίσταται, και οι παρ. 2α έως 3β 

διαμορφώνονται ως εξής: 

«2α. Στα μικρά υδατορέματα, όπως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1, των οποίων οι 

οριογραμμές δεν έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δύναται να 

εφαρμόζεται για τις περιπτώσεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 4, κατ εξαίρεση, 

ύστερα από αίτημα του ενδιαφερόμενου για έκδοση οικοδομικής άδειας δόμησης πλησίον 

αυτών ή για έργα διευθέτησης μικρών υδατορεμάτων, η διαδικασία της προσωρινής 

οριοθέτησης της παρ. 2, μη εφαρμοζομένης της επιφύλαξης της υποπερ. 4 της Α και της 

υποπερ. 4 της παρ. Β της παρ. 4 του άρθρου 3.» 

3α. Στις περιπτώσεις υδατορεμάτων που είτε απεικονίζονται σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά 

σχέδια είτε σε εκτός σχεδίου γήπεδα/εκτάσεις παλαιότερα του ν. 880/1979 (Α΄ 58) και τα 

οποία έχουν διευθετηθεί με τεχνικά έργα κλειστής διατομής, η δόμηση επιτρέπεται στο 

οικοδομήσιμο τμήμα των όμορων οικοδομικών τετραγώνων είτε με τους όρους δόμησης της 

περιοχής, είτε με όρους δόμησης για τα εκτός σχεδίου γήπεδα/εκτάσεις, εφόσον τα τεχνικά 

έργα βρίσκονται κάτω από εγκεκριμένους και διαμορφωμένους κοινόχρηστους χώρους του 

ρυμοτομικού σχεδίου και έχουν κατασκευαστεί βάσει μελέτης αρμόδιας υπηρεσίας ή φορέα, 

όπως πιστοποιείται από την υπηρεσία ή το φορέα αυτόν ή από τη διάδοχη υπηρεσία ή από 

τον διάδοχο φορέα που διατηρεί το σχετικό αρχείο. 

3β. Κατά την οριοθέτηση των υδατορεμάτων με οποιοδήποτε από τους προβλεπόμενους 

τρόπους, τίθεται εκτός συναλλαγής η ζώνη που προσδιορίζεται από τη φυσική κοίτη όπως 
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αυτή έχει αποτυπωθεί με τις όχθες και τη βαθιά γραμμή του ρέματος στο εγκεκριμένο 

τοπογραφικό διάγραμμα της μελέτης οριοθέτησης, η οποία αποτελεί περιοχή εκτός 

πολεοδομικού σχεδιασμού. Εκκρεμείς πράξεις αναλογισμού που έχουν συνταχθεί για 

εκτάσεις ή τμήματα εκτάσεων της ζώνης αυτής ανακαλούνται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη 

διατύπωση, κατά το μέρος που δεν έχουν συντελεστεί.  

Στην περίπτωση οριοθέτησης υδατορέματος με ή χωρίς έργα διευθέτησης, όπου προκύπτει 

τεκμηριωμένη αναγκαιότητα από τον πολεοδομικό σχεδιασμό για τη δημιουργία και 

διασφάλιση κοινόχρηστων χώρων, δύναται στην επιφάνεια της ζώνης μεταξύ φυσικής κοίτης 

και γραμμών οριοθέτησης να δημιουργείται κοινόχρηστος χώρος, ο οποίος δεν 

προσμετράται στο απαιτούμενο ποσοστό κοινόχρηστων χώρων της πόλης ή του οικισμού. 

Για τον κοινόχρηστο χώρο του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται ο ν. 1337/1983 (Α΄ 33).» 

 

Άρθρο 43 

Πράσινοι πόροι για τις «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις» - Τροποποίηση 

παρ. 4  

άρθρου 3 του ν. 3889/2010 

 

Στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), περί πόρων του πράσινου ταμείου, 

προστίθεται περ. ζ) ως εξής: 

«ζ) τα ποσά που αφορούν σε χρηματοδότηση των ελληνικών δράσεων της αποστολής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εκατό (100) κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030 

(αποστολή «πόλεις»), κατόπιν έγκρισης με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και Οικονομικών.» 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 44 

Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 209 του ν. 3463/2006  

 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) τροποποιείται με την 

προσθήκη στο πεδίο εφαρμογής της των Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης και των Υποσταθμών 

με τα συνοδά τους έργα, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής: 

«6. Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων, τα τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που 

εξυπηρετούν την ύδρευση και αποχέτευση, την τηλεθέρμανση δήμων, την άρδευση 

περιοχών τους, καθώς και η κατασκευή και λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής 

απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Κέντρων Υπερυψηλής 

Τάσης και Υποσταθμών με τα συνοδά τους έργα δεν υπόκεινται στους όρους και 

περιορισμούς των διατάξεων αυτών και για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η έκδοση 

άδειας δόμησης από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον προβλέπονται από τεχνικές μελέτες. Στη 

διάταξη του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι Πράσινες Γωνιές Ανακύκλωσης, τα 

Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανακύκλωσης και τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης, συνολικού εμβαδού 

έως τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων, και οι συνοδοί αυτών χώροι αποθήκευσης 
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ανακυκλώσιμου υλικού, συνολικού εμβαδού έως τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων και υπό 

την προϋπόθεση ότι, κατά την εγκατάστασή τους σε κοινόχρηστους χώρους παραμένει 

λωρίδα ελεύθερης διέλευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και ογδόντα εκατοστών (1,80). 

Όσα από τα τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις της παραγράφου αυτής έχουν μεγάλο όγκο ή 

ύψος, εκτελούνται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.» 

 

Άρθρο 45 

Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής «Ελαιώνας»  

 

1. Για την περιοχή του «Ελαιώνα» του Δήμου Αιγάλεω, αναστέλλεται η εφαρμογή των 

άρθρων 88 έως 91 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245) μέχρι έξι (6) μήνες, μετά την κύρωση της πράξης 

εφαρμογής και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των δύο (2) ετών. Αν μετά την παρέλευση της 

προθεσμίας αυτής δεν έχει καταβληθεί αποζημίωση, άρση απαλλοτρίωσης 

πραγματοποιείται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 88 του ν. 4759/2020. 

2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση Πράσινου Σημείου και Κέντρου Δημιουργικής 

Επαναχρησιμοποίησης Υλικών σε τμήμα εδαφικής έκτασης, επί της Οδού Στρατού, στο 

Οικοδομικό Τετράγωνο (Ο.Τ.) 52 της πολεοδομικής ενότητας Ελαιώνα, επιφανείας τεσσάρων 

χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα έξι κόμμα ογδόντα (4.476,80) τετραγωνικών μέτρων, όπως 

εμφαίνεται στο διάγραμμα του Παραρτήματος Ι. 

 

Άρθρο 46 

Παράλληλες εγκρίσεις με έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής 

 

1. Με τις αποφάσεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241) δύναται να 

εγκρίνονται και οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων και δραστηριοτήτων που θα 

πραγματοποιηθούν στην υπό πολεοδόμηση περιοχή, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των 

κοινόχρηστων έργων υποδομής και των έργων διευθέτησης του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), όπως 

αυτά προβλέπονται στο Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής, ύστερα από υποβολή ενιαίας 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για το σύνολο των υπό πραγματοποίηση έργων, 

σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 3 του ν. 4014/2011. 

2. Με τις ως άνω αποφάσεις μπορεί να εγκρίνονται και οι απαιτούμενοι ειδικότεροι όροι και 

μέτρα για την προστασία και ανάδειξη μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων 

και λοιπών πολιτιστικών στοιχείων και συνόλων που υπάρχουν στις περιοχές που 

πολεοδομούνται, ύστερα από υποβολή των κατά περίπτωση απαιτούμενων μελετών και 

γνώμης των αρμοδίων υπηρεσιών και οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Στις περιπτώσεις αυτές, στην έκδοση των πιο πάνω αποφάσεων συμπράττει και ο Υπουργός 

Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

 3. Επιπροσθέτως, με τις ως άνω αποφάσεις δύναται να εγκρίνεται η χωροθέτηση λιμένων, 

λιμενικών εγκαταστάσεων και έργων προστατευτικών, αποκατάστασης λόγω διάβρωσης των 

ακτών, συμπεριλαμβανομένων και των περιβαλλοντικών όρων αυτών. Στις περιπτώσεις 

αυτές, στην έκδοση των πιο πάνω αποφάσεων συμπράττει και ο Υπουργός Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής. 

 

Άρθρο 47 
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Διενέργεια αυτοψιών από τα Κεντρικά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής και τα Κεντρικά 

Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων - Προσθήκη άρθρου 25Α στον ν. 

4495/2017 

 

Μετά το άρθρο 25 του ν. 4495/2017 (Α΄167) προστίθεται άρθρο 25Α ως εξής: 

 

«Άρθρο 25Α 

Διενέργεια αυτοψιών 

 

Δύναται, κατόπιν απόφασης του προέδρου των συμβουλίων των άρθρων 13 και 24, να 

διενεργείται από τον πρόεδρο ή ορισμένο δια της απόφασης μέλος ή αναπληρωματικό μέλος 

του συμβουλίου ή εισηγητή αυτού, αυτοψία σχετική με θέμα για το οποίο γνωμοδοτεί το 

συμβούλιο.» 

 

Άρθρο 48 

Ειδική διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών  

 

 

1. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η 

οποία επέχει θέση οικοδομικής άδειας, επιτρέπεται, προ της έγκρισης της κοινής απόφασης 

της παρ. 9 του άρθρου 2 του από 19.7.2007 π.δ. (Δ΄ 336) στις Ζώνες Β4, Δ2 και Δ3 του 

ανωτέρω π.δ., η εκτέλεση εργασιών δόμησης από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

για την επισκευή και διαρρύθμιση των υφισταμένων κτιρίων, καθώς και για τις απολύτως 

απαραίτητες προσθήκες για τη λειτουργία τους και τη συντήρηση, επισκευή και τον 

εκσυγχρονισμό όλων των υφισταμένων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομής, χωρίς 

αύξηση της δομημένης επιφάνειας και του όγκου των υφισταμένων κτιρίων. 

2. Η έκδοση της απόφασης της παρ. 1 γίνεται κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων, 

σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μελέτες και για 

το τμήμα της έκτασης που εμφαίνεται σε αυτές, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Διεύθυνσης 

Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Κεντρικού Συμβουλίου 

Αρχιτεκτονικής και του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 

(ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4787/2021 (Α΄ 44). Για την έκδοση της ως 

άνω απόφασης, υποβάλλονται τα στοιχεία και δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 40 του 

ν. 4495/2017 (Α΄ 167) εξαιρουμένων των δικαιολογητικών των περ. γ), δ), η) και ιε) και 

ελέγχονται το διάγραμμα κάλυψης και η πληρότητα των απαιτούμενων στοιχείων, 

δικαιολογητικών και εγκρίσεων. Οι προβλεπόμενες εισφορές και κρατήσεις υποβάλλονται με 

ευθύνη του αρμόδιου μηχανικού, χωρίς περεταίρω έλεγχο. 

3. Η διαδικασία των παρ. 1 και 2 δύναται να εφαρμόζεται και για την εκτέλεση εργασιών 

αποκατάστασης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε ακίνητα που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως μνημεία, σύμφωνα με τον ν. 4858/2021 (Α΄ 220). Εφόσον τα ανωτέρω 

ακίνητα δεν βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δεν απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του 

ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4787/2021. 

 

Άρθρο 49 
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Κάλυψη σε γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια, κτίρια 

υδατοκαλλιεργειών - Τροποποίηση υποπερ. αα΄ περ. α΄ παρ. 3 άρθρου 33 του ν. 

4759/2020 

 

Στο τέλος της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245), 

περί παρεκκλίσεων κάλυψης, προστίθενται δύο εδάφια, και η υποπερ. αα΄ διαμορφώνεται 

ως εξής: 

«αα) Σε γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια, κτίρια υδατοκαλλιεργειών, 

στέγαστρα σφαγής, γεωργικές αποθήκες, δεξαμενές, θερμοκήπια και λοιπές γεωργικές 

κατασκευές του άρθρου 2 του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 270), η 

παρέκκλιση του συντελεστή δόμησης που προβλέπεται στην περ. ε΄ της παρ. 1 του ίδιου 

άρθρου δεν μπορεί να υπερβεί το 0,8. Σε γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια 

και κτίρια υδατοκαλλιεργειών ο μέγιστος συντελεστής κάλυψης ορίζεται σε τριάντα τοις 

εκατό (30%), υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων περί θερμοκηπίων.» 

 

 

Άρθρο 50 

Έγκριση παρέκκλισης ύψους σε ιερούς ναούς σε περιοχές εκτός σχεδίου δόμησης - 

Προσθήκη άρθρου 148Α στον ν. 4759/2020 

 

 Μετά το άρθρο 148 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245) προστίθεται άρθρο 148Α, ως εξής: 

 

«Άρθρο 148Α 

Έγκριση παρέκκλισης ύψους σε ιερούς ναούς σε περιοχές εκτός σχεδίου δόμησης 

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν γνώμης του Κεντρικού 

Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) του άρθρου 24 

του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) και, κατά περίπτωση, του Κεντρικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής 

Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Ε.Α.) ή του Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής Κρήτης και 

Δωδεκανήσου (Σ.Ε.Α.Κ.Δ.) των παρ. 5 και 6 του άρθρου 32 του ν. 4495/2017, εγκρίνεται η 

καθ’ ύψος υπέρβαση για την ανέγερση ιερών ναών των ν. 590/1977 (Α΄ 146) και 4149/1961 

(Α΄ 41) και των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου: α) Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου, β) Ιεράς 

Μητρόπολης Κώου και Νισύρου, γ) Ιεράς Μητρόπολης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας, 

δ) Ιεράς Μητρόπολης Καρπάθου και Κάσου, και ε) Ιεράς Μητρόπολης Σύμης και της 

Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου, σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός ορίων των νομίμως 

υφισταμένων οικισμών.» 

 

 

Άρθρο 51 

Αλλαγή χρήσης και λειτουργική αναβάθμιση κτισμάτων   

 

Δύναται να πραγματοποιείται αλλαγή της υφιστάμενης χρήσης ανθοπωλείων, καθώς και 

λειτουργική αναβάθμιση των κτισμάτων που βρίσκονται στην πρασιά του οικοδομικού 

τετραγώνου 132 του ρυμοτομικού σχεδίου της Αθήνας, όπως αναθεωρήθηκε με το από 

1.12.1948 β.δ. (Α΄ 313), τα οποία είναι δημόσια κτήματα με αριθμούς καταχώρισης ΒΚ 226 
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μέχρι και ΒΚ 236 και εμπίπτουν εντός του περιγράμματος του προαυλίου χώρου του 

Μεγάρου της Βουλής, όπως έχει εγκριθεί η οριοθέτησή του με το άρθρο τρίτο του ν. 

2274/1994 (Α΄ 237). Στα ανωτέρω κτίσματα δύναται να εγκαθίστανται χρήσεις εκθετηρίων – 

καταστήματος και βοηθητικών λειτουργιών εξυπηρέτησης κατά τμήμα που δεν υπερβαίνει 

ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικού εμβαδού των κτισμάτων, κατόπιν 

έγκρισης της αρχιτεκτονικής μελέτης από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και θετικής γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. 

 

Άρθρο 52 

Ειδικές περιπτώσεις παραχώρησης 

 

Ακίνητα ιδιοκτησίας του Δημοσίου που βρίσκονται ή πρόκειται να υπαχθούν σε καθεστώς 

παραχώρησης για τριάντα (30) έτη τουλάχιστον κατά χρήση για αναπτυξιακούς, 

βιομηχανικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς δύναται, σε περίπτωση που παραχωρούνται σε 

ιδιοκτήτη όμορου ακινήτου, να λογίζονται ως ενιαία έκταση με το όμορο ακίνητο υπό την 

προϋπόθεση της βελτίωσης της αρτιότητας και της οικοδομησιμότητας αυτού. Μετά τη λήξη 

της παραχώρησης και σε περίπτωση μη ανανέωσης αυτής, ο ιδιοκτήτης οφείλει να 

καθαιρέσει κάθε κατασκευή ή χρήση που πραγματοποιήθηκε καθ’ υπέρβαση των όρων 

δόμησης της ιδιόκτητης έκτασης, όπως αυτοί ίσχυαν επί της ιδιόκτητης έκτασης κατά την 

εγκατάσταση της κατασκευής ή κατά τον χρόνο λήξης της παραχώρησης. 

 

Άρθρο 53 

Ενιαία έκταση βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε περίπτωση μίσθωσης ή κτήσης όμορων 

γηπέδων ή οικοπέδων 

 

Όμορα γήπεδα ή οικόπεδα σε περιοχές με βιομηχανική χρήση ή με χρήση αιολικών πάρκων 

που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη ή έχουν μισθωθεί με μακροχρόνια μίσθωση από τον ίδιο 

μισθωτή, θεωρούνται ενιαία έκταση, εφαρμόζονται οι ισχύοντες στην περιοχή, για τις 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή για τα αιολικά πάρκα αντιστοίχως, όροι δόμησης, για το 

σύνολο της έκτασης αυτής και εκδίδονται όλες οι απαιτούμενες άδειες και οι προβλεπόμενες 

κατά περίπτωση εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το σύνολο της έκτασης αυτής. 

Μετά τη λήξη της μίσθωσης και σε περίπτωση μη ανανέωσης αυτής ή αλλαγής του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος με αποτέλεσμα τα γήπεδα ή οικόπεδα να μην ανήκουν στον ίδιο 

ιδιοκτήτη, ο ιδιοκτήτης οφείλει να καθαιρέσει κάθε κατασκευή ή χρήση που 

πραγματοποιήθηκε καθ’ υπέρβαση των όρων δόμησης της ιδιόκτητης έκτασης, όπως αυτοί 

ίσχυαν επί της ιδιόκτητης έκτασης κατά την εγκατάσταση της κατασκευής ή κατά τον χρόνο 

λήξης της μίσθωσης ή μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 

 

Άρθρο 54 

Εγκαταστάσεις Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών σε δασικού 

χαρακτήρα εκτάσεις 

 

Στο άρθρο 57 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), περί επεμβάσεων σε δασικές εκτάσεις, προστίθεται 

παρ. 11 ως εξής: 
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«11. Επιτρέπεται η επέμβαση σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις των περ. α΄ 

και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 για την εγκατάσταση των απαιτούμενων υλικοτεχνικών 

υποδομών μετά των συνοδών έργων τους για τη λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας 

Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών, προς τον σκοπό σίτισης νεκροφάγων/πτωματοφάγων 

αρπακτικών πτηνών, καθώς και πυρήνων προσαρμογής για την επανένταξη - επανεισαγωγή 

ειδών της άγριας πανίδας και δομών φιλοξενίας μη επανεντάξιμων ειδών της άγριας 

πανίδας, από φορείς που υλοποιούν προγράμματα και δράσεις του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συναφών με την προστασία, διαχείριση και διατήρηση της 

άγριας πανίδας, κατόπιν εγκρίσεως της οικείας Δασικής Αρχής, εξαιρουμένων των 

υποχρεώσεων της παρ. 8 του άρθρου 45 του παρόντος». 

 

Άρθρο 55 

Έγκριση Επιχειρηματικών Πάρκων - Προσθήκη παρ. 5 και 6 στο άρθρο 155 του ν. 

4759/2020 

 

1. Στο άρθρο 155 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245) προστίθενται παρ. 5 και 6 ως εξής: 

«5. Κατ΄ εξαίρεση της παρ. 3, επιτρέπεται η έγκριση ανάπτυξης δύο Επιχειρηματικών Πάρκων 

(ΕΠ) τύπου «Επιχειρηματικό Πάρκο Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ)» της περ. 

ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), σύμφωνα με το άρθρο 47 του ιδίου 

νόμου και την υπό στοιχεία Φ/Α.15/3/οικ.112239/1270/23.10.2020 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 4863), σε ακίνητα 

ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου και της «ΔΕΗ Α.Ε.» και ειδικότερα: α) στη Δημοτική 

Ενότητα Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου σε τρεις γειτονικές εκτάσεις εμβαδού εκατόν ενενήντα επτά 

(197) στρεμμάτων, ως «Πιλοτικό Ε.Π. Μεγαλόπολης» και β) στην Δημοτική Κοινότητα 

Ποντοκώμης της Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης της 

Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε έκταση εμβαδού 

οκτακοσίων (800) στρεμμάτων, ως «Πιλοτικό ΕΠ Ποντοκώμης», για την εγκατάσταση 

αντίστοιχα, υποδομών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και για την παραγωγή 

συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Οι εκτάσεις των ως άνω ακινήτων που απεικονίζονται 

στους χάρτες του αποσπάσματος του Παραρτήματος ΙΙ, δύνανται να μεταβάλλονται, 

σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 47 του ν. 3982/2011. 

Για την ανάπτυξη των ΕΠΜΜΜ δεν απαιτείται, κατά τις ως άνω διατάξεις, πολεοδόμηση και 

για τη δόμησή τους εφαρμόζονται η παρ. 3 του άρθρου 32 και η περ. β΄ της παρ. 3. του 

άρθρου 33 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245). Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 4 του από 

24.5.1985 π.δ. (Δ΄ 270). 

6. Κατά παρέκκλιση της υπό στοιχεία Φ/Α.15/3/οικ.112239/1270/23.10.2020 κοινής 

απόφασης, ως Εταιρεία Ανάπτυξης των Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΑΝΕΠ) της παρ. 5 

ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4872/2021 (Α΄ 247), η «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.». 

Υπέρ της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) των ως άνω ΕΠ, δύναται να 

συστήνεται στα ακίνητα της παρ. 5, δικαίωμα επιφανείας, σύμφωνα με τα άρθρα 18 έως 26 

του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και το δικαίωμα αυτό να αντιστοιχείται, για την εφαρμογή του 

άρθρου 45 και κάθε άλλης σχετικής διάταξης του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), προς το ιδιοκτησιακό 

δικαίωμα κυριότητας της ΕΑΝΕΠ. Αναλόγως δύναται να εφαρμόζονται τα φορολογικά 
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κίνητρα της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 3982/2011, αντί της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 

3986/2011.» 

 

Άρθρο 56 

Έκδοση οικοδομικών εργασιών εντός Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς - Προσθήκη παρ. 

12 στο άρθρο 18 του ν. 4690/2020 

 

Στο τέλος του άρθρου 18 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), περί δημιουργίας Τεχνολογικού Πάρκου 

4ης γενιάς, προστίθεται παρ. 12 ως εξής: 

«12. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης έγκρισης για την ανάπτυξη επιχειρηματικού πάρκου 

και μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης, της υψομετρικής μελέτης και της διάνοιξης 

των αντίστοιχων δρόμων, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση της παρ. 6 του άρθρου 47 του ν. 

3982/2011 (A΄ 143), να εκδίδονται οικοδομικές άδειες για όλες τις επιχειρήσεις ή να 

συνεχίζεται η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, ύστερα από γραπτή έγκριση της Εταιρείας 

Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου που αποστέλλεται στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.» 

 

Άρθρο 57 

Οικοδόμηση σε περιπτώσεις ανενεργών ιστών ραδιοφωνικών σταθμών - Τροποποίηση 

παρ. 2 άρθρου 13 του ν. 3188/1955 

 

Στο άρθρο 13 του ν. 3188/1955 (Α΄ 95) καταργείται η εξουσιοδότηση του δευτέρου εδαφίου 

και το υφιστάμενο άρθρο διαμορφώνεται ως παρ. 1, προστίθεται παρ. 2, και το άρθρο 13 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρον 13 

 

1. Εις ακτίνα 300 μ. από της βάσεως των Ραδιοφωνικών ιστών του Ε.Ι.Ρ., ελαχίστου ύψους 70 

μ. απαγορεύεται πάσα ανοικοδόμησις εις τρίτους. Μεταξύ δε ακτίνος 300 μέχρι και 500 μ. 

επιτρέπεται η ανέγερσις διωρόφων οικοδομών. 

 Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η ανοικοδόμηση σε τρίτους, σύμφωνα με τις κείμενες 

πολεοδομικές διατάξεις, σε γήπεδα που βρίσκονται μεταξύ ακτίνας 200 έως 500 μέτρα από 

τη βάση του ιστού του Ραδιοφωνικού Σταθμού Χανίων Κρήτης. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων 

αυτών δεν μπορεί να υπερβεί τα 7,50 μέτρα και σε περίπτωση κατασκευής στέγης τα 9,00 

μέτρα. 

 Επιτρέπεται επίσης η συντήρηση, χωρίς αύξηση του όγκου τους, κτισμάτων που βρίσκονται 

στην ίδια περιοχή και σε ακτίνα μέχρι 200 μέτρων από τη βάση του ιστού του Ραδιοφωνικού 

Σταθμού Χανίων. 

2. Τα όρια και οι περιορισμοί του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 δεν εφαρμόζονται:  

α) σε ιστούς ραδιοφωνικών σταθμών που χαρακτηρίζονται ως ανενεργοί με απόφαση της 

«Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» περί οριστικής διακοπής της λειτουργίας αυτών, 

β) σε περιπτώσεις που υφίσταται έκθεση μετρήσεων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής 

Ενέργειας των επιπέδων των υψισυχνών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον 

σύμφωνα με την οποία δεν διαπιστώνεται υπέρβαση ή πιθανή υπέρβαση των ορίων 

ασφαλούς έκθεσης του κοινού. 
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Άρθρο 58 

Ανάθεση δράσεων στη «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

 

1. Για την ταχεία υλοποίηση, στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 

που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, των δράσεων με γενικό 

τίτλο: 

α) ενεργειακή αυτονομία-αναβάθμιση χώρου δασικής αναψυχής, 

β) αποκατάσταση κτιρίων εντός Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), 

γ) δημιουργία παραλιακού περιπάτου, 

δ) δίκτυο πυρόσβεσης πόλης, 

ε) ψηφιακές εφαρμογές και εξοπλισμός έξυπνης πόλης, 

στ) διαμόρφωση παραρεμάτιας περιοχής,  

εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας να υπογράψει προγραμματική 

σύμβαση με τη «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης». Για την άμεση υλοποίηση του έργου του παρόντος, προς αποκατάσταση 

των καταστροφικών συνεπειών στις περιοχές της περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από 

τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, η «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. - 

Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» μπορεί να προβαίνει σε διαδικασίες 

απευθείας ανάθεσης ή διαπραγμάτευσης, ανεξάρτητα από την εκτιμώμενη αξία του 

εκάστοτε έργου, κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), υπό την επιφύλαξη του 

ενωσιακού δικαίου. Οι δαπάνες για την υλοποίηση των δράσεων του παρόντος δύνανται να 

βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής Πυρόπληκτων που συστάθηκε με την υπό στοιχεία 

οικ.2/57679/ΔΛΓΚ/25.7.2018 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών (Β΄ 3014).» 

2. Στην περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία οικ.2/57679/ΔΛΓΚ/25.7.2018 κοινής 

απόφασης, προστίθενται νέα εδάφια έκτο, έβδομο και όγδοο και η παρ. 3 διαμορφώνεται 

ως εξής: 

«3. Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 α. Εγκρίνει τις δράσεις και τις αντίστοιχες δαπάνες που προτείνουν τα Υπουργεία και οι 

Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ο αναπτυξιακός οργανισμός με την επωνυμία «Νέα Μητροπολιτική 

Αττική Α.Ε.-Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», καθώς και η αστική μη 

κερδοσκοπική εταιρεία που προβλέπεται στο άρθρο δεύτερο της από 24.07.2019 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και 

αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από 

τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018» (Α΄127). Για την έγκριση των δράσεων και των 

αντίστοιχων δαπανών οι φορείς του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλλουν στην Επιτροπή τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

 αα) την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας εκτέλεσης του έργου ή λήψης της υπηρεσίας και την 

επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης, ββ) τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό της σύμβασης που 

πρόκειται να συναφθεί και την τεκμηρίωσή του, γγ) την τεχνική περιγραφή του αντικειμένου 

της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί και δδ) τις υπάρχουσες εγκεκριμένες μελέτες και 

πίνακα με τις τυχόν απαιτούμενες περαιτέρω μελέτες. 

 β. Εγκρίνει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό κίνησης του λογαριασμού. 
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 γ. Εντέλλεται προς τον Υπουργό Οικονομικών πληρωμές προς τους φορείς του πρώτου 

εδαφίου της περ. α΄ για τις δράσεις και μέχρι του εγκεκριμένου ύψους δαπανών που 

προβλέπονται στην περ. α΄. Για την έκδοση της εντολής του προηγουμένου εδαφίου, οι 

φορείς του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου υποβάλλουν 

στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία: αα) την έγκριση της Επιτροπής που προβλέπεται στην 

περ. α΄, ββ) τη σύμβαση και τις τυχόν τροποποιήσεις της, καθώς και τα έγγραφα που 

αποδεικνύουν ότι τηρήθηκε η διαδικασία ανάθεσης που επιλέχθηκε, γγ) τις αποφάσεις των 

φορέων του πρώτου εδαφίου της περ. α΄ με τις οποίες ορίζονται επιβλέποντες και επιτροπή 

παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης, δδ) βεβαίωση για τη μερική ή συνολική 

περάτωση και επιμέτρηση των εργασιών που εκτελέσθηκαν ή των υπηρεσιών που 

παρασχέθηκαν, την έγκρισή τους από τον φορέα του πρώτου εδαφίου της περ. α΄ και τα 

έγγραφα που αποδεικνύουν την παραλαβή, μερική ή συνολική του αντικειμένου της 

σύμβασης, εε) το αίτημα πληρωμής του αναδόχου προς τον φορέα του πρώτου εδαφίου της 

περ. α΄ με τα δικαιολογητικά που το συνοδεύουν και στστ) βεβαίωση του φορέα προς την 

Επιτροπή, ότι η πληρωμή είναι σύμφωνη με τη σύμβαση που έχει συναφθεί. 

 Στην περίπτωση της δράσης της υλοποίησης της σύνταξης Πολεοδομικού Σχέδιου 

Εφαρμογής (δεύτερο στάδιο Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου) του άρθρου 86 του ν. 

4722/2020 (Α΄ 177) μέσω άλλων αναδόχων μελετών ή γενικών υπηρεσιών πέραν του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, η Επιτροπή εντέλλεται προς τον Υπουργό Οικονομικών τη 

μεταφορά ποσού ύψους του προϋπολογισμού των συμβάσεων, που πρόκειται να 

συναφθούν σε λογαριασμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος μέσω του οποίου 

καλύπτονται οι αμοιβές αυτών. Εντός ενός (1) μηνός από την παράδοση του Πολεοδομικού 

Σχέδιου Εφαρμογής πραγματοποιείται εκκαθάριση του ποσού και το υπολειπόμενο 

επιστρέφεται στον ειδικό λογαριασμό για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές. Για την 

ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, οι φορείς του πρώτου εδαφίου της περ. α΄ υποβάλλουν στην 

Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία: αα) την έγκριση της Επιτροπής της περ. α΄, ββ) τη σύμβαση 

και τις τυχόν τροποποιήσεις της, καθώς και τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τηρήθηκε η 

διαδικασία ανάθεσης που επιλέχθηκε, γγ) την απόφαση του αρμόδιου οργάνου του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία ορίζονται επιβλέποντες και επιτροπή 

παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης, δδ) βεβαίωση για τη μερική ή συνολική 

περάτωση και επιμέτρηση των εργασιών που εκτελέσθηκαν ή των υπηρεσιών που 

παρασχέθηκαν, την έγκρισή τους από τον φορέα του πρώτου εδαφίου της περ. α΄ και τα 

έγγραφα που αποδεικνύουν την παραλαβή, μερική ή συνολική, του αντικειμένου της 

σύμβασης, εε) το αίτημα εκκαθάρισής του προς την Επιτροπή με τα δικαιολογητικά που το 

συνοδεύουν και στστ) βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας προς την Επιτροπή, ότι η πληρωμή είναι σύμφωνη με τη σύμβαση που έχει 

συναφθεί. 

Ειδικά για την περίπτωση των δράσεων με γενικό τίτλο:  

α) ενεργειακή αυτονομία-αναβάθμιση χώρου δασικής αναψυχής, 

β) αποκατάσταση κτιρίων εντός ΝΑΤ, 

γ) δημιουργία παραλιακού περιπάτου, 

δ) δίκτυο πυρόσβεσης πόλης,  

ε) ψηφιακές εφαρμογές και εξοπλισμός έξυπνης πόλης, 

στ) διαμόρφωση παραρεμάτιας περιοχής,  
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η Επιτροπή εντέλλεται προς τον Υπουργό Οικονομικών τη μεταφορά ποσού ύψους του 

προϋπολογισμού των δράσεων που η «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. - Αναπτυξιακός 

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» υλοποιεί με ιδία μέσα και σε έτερο λογαριασμό τη 

μεταφορά ποσού ύψους της προεκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων, που πρόκειται να 

συναφθούν με τρίτους, μέσω του οποίου καλύπτονται οι αμοιβές αυτών. Εντός ενός (1) 

μηνός από την παράδοση του φυσικού αντικειμένου εκάστης δράσης πραγματοποιείται 

εκκαθάριση του ποσού και το τυχόν υπολειπόμενο επιστρέφεται στον ειδικό λογαριασμό για 

την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές. Για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, οι φορείς 

του πρώτου εδαφίου της περ. α΄ υποβάλλουν στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία: αα) την 

έγκριση της Επιτροπής της περ. α, ββ) τη σύμβαση και τις τυχόν τροποποιήσεις της, καθώς 

και τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τηρήθηκε η διαδικασία ανάθεσης που επιλέχθηκε, σε 

περίπτωση ανάθεσης σε τρίτους, γγ) την απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία ορίζονται επιβλέποντες και επιτροπή παραλαβής 

του αντικειμένου των δράσεων ή των συμβάσεων, δδ) βεβαίωση για τη μερική ή συνολική 

περάτωση και επιμέτρηση των εργασιών που εκτελέσθηκαν ή των υπηρεσιών που 

παρασχέθηκαν, την έγκρισή τους από τον φορέα του πρώτου εδαφίου της περ. α’ και τα 

έγγραφα που αποδεικνύουν την παραλαβή, μερική ή συνολική, του αντικειμένου της δράσης 

ή σύμβασης, εε) το αίτημα εκκαθάρισής του προς την Επιτροπή με τα δικαιολογητικά που το 

συνοδεύουν και στστ) βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας προς την Επιτροπή, ότι η πληρωμή είναι σύμφωνη με τη σύμβαση που έχει 

συναφθεί. 

Οι αναγκαίες συμβάσεις για την υλοποίηση των δράσεων, οι οποίες χρηματοδοτούνται από 

το λογαριασμό υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.» 

 

Άρθρο 59 

Όροι δόμησης και παρεκκλίσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές - Τροποποίηση άρθρου 33  του 

 ν. 4759/2020 

 

Στο άρθρο 33 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245), περί όρων δόμησης και παρεκκλίσεις σε εκτός 

σχεδίου περιοχές, προστίθενται περ. ια) και ιβ) στην παρ. 3, και παρ. 3Α ως εξής: 

«ια) Σε κτίρια κοινωνικής πρόνοιας που δεν είναι ευαγή ιδρύματα, επιτρέπεται παρέκκλιση 

από την παρ. 1 ως προς την ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίων επί του γηπέδου, το 

ποσοστό κάλυψης το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) για το 

ισόγειο και τους ορόφους και το πενήντα τοις εκατό (50%) για υπόγειους χώρους, τις 

αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου, οι οποίες δεν επιτρέπεται να μειώνονται 

περισσότερο των πέντε (5) μέτρων, τον συντελεστή δόμησης του γηπέδου ο οποίος δεν 

δύναται να υπερβαίνει το μηδέν κόμμα πενήντα τέσσερα (0,54), το ύψος του κτιρίου, το 

οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έντεκα (11) μέτρα και τον αριθμό των ορόφων, ο οποίος 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3). Η παρέκκλιση χορηγείται με απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του αρμόδιου 

για τη λειτουργικότητα του κτιρίου φορέα και γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου 

Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.). Τα ανωτέρω ισχύουν και στις 

περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 32. 
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ιβ) Στην περίπτωση ανέγερσης στο ίδιο γήπεδο εκπαιδευτηρίου και κτιρίου κοινωνικής 

πρόνοιας, τότε εφαρμόζονται στο σύνολο του γηπέδου οι όροι δόμησης του άρθρου 5 του 

από 6.10.1978 π.δ. (Δ΄ 538). 

3Α. Στις περιπτώσεις γηπέδου για το οποίο προβλέπεται χορήγηση παρεκκλίσεων από τον 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όταν 

υφίσταται σώρευση αιτημάτων παρεκκλίσεων που χορηγούνται από διαφορετικά όργανα, 

αρμόδιος είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης 

του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α..» 

 

Άρθρο 60 

Αλλαγή χρήσης-Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 107 του ν. 4495/2017  

 

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), προστίθεται νέα 

επιτρεπόμενη περίπτωση αλλαγής χρήσης, προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο, και η παρ. 9 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«9. Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης εφόσον 

η νέα χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για το συγκεκριμένο 

ακίνητο ή την περιοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά τον χρόνο έκδοσης της 

οικοδομικής άδειας ή κατά τον χρόνο εγκατάστασης της νέας χρήσης. Από την αρμόδια 

Υ.Δομ. βεβαιώνεται ότι η νέα χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις που 

ισχύουν για το συγκεκριμένο ακίνητο ή την περιοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά 

το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο εγκατάστασης της αυθαίρετης 

χρήσης. Τυχόν εργασίες για την αλλαγή της χρήσης στους ανωτέρω χώρους, εφόσον δεν 

έχουν εξαιρεθεί οριστικά από την κατεδάφιση, δύναται να εκτελεστούν σύμφωνα με την 

παρ. 5β. Η δυνατότητα αλλαγής χρήσης, σύμφωνα με τα παραπάνω, εφαρμόζεται 

ανεξαρτήτως των επιτρεπόμενων όρων δόμησης της περιοχής του ακινήτου.» 

 

Άρθρο 61 

Προϋποθέσεις μεταβίβασης αυτοτελών ιδιοκτησιών - Αντικατάσταση παρ. 11 άρθρου 18 

του  

ν. 4276/2014 

 

Η παρ. 11 του άρθρου 18 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), περί μεταβίβασης ξενοδοχείων 

συνιδιοκτησίας αντικαθίσταται ως εξής:  

«11. H μεταβίβαση της κυριότητας ή η εκμίσθωση των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών 

ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας επιτρέπεται μόνο μετά: α) την έκδοση των οικοδομικών αδειών 

και των λοιπών προαπαιτούμενων εγκρίσεων για την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών 

του ξενοδοχειακού καταλύματος, β) τη σύσταση οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών επί του 

ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας και γ) την έγκριση του Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και 

Λειτουργίας του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας, σύμφωνα με την παρ. 4.»  

 

Άρθρο 62 

Διοικητικές ρυθμίσεις για δομές  
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Για τις δομές των άρθρων 8 και 10 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) η έγκριση επέμβασης της παρ. 2 

του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), το πρωτόκολλο εγκατάστασης και κάθε άλλη 

συναφής διοικητική πράξη εκδίδονται από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού 

Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά παρέκκλιση κάθε 

αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. 

 

Άρθρο 63 

Ρυθμίσεις για ενεργειακά στέγαστρα - Προσθήκη παρ. 26α στο άρθρο 2 και άρθρου 19Α 

στον  

ν. 4067/2012  

 

1. Στο άρθρο 2 του ν. 4067/2012 (A΄ 79) προστίθεται παρ. 26α για τον ορισμό του 

«ενεργειακού στεγάστρου» ως εξής: 

«26α. Ενεργειακό στέγαστρο είναι η πάνω από το δώμα ειδικού κτιρίου μεγάλης κλίμακας- 

κατασκευή, η οποία το επικαλύπτει εν όλω ή εν μέρει και περιλαμβάνει εγκαταστάσεις 

παθητικών ή και ενεργητικών συστημάτων που συμβάλλουν στην ενεργειακή του απόδοση.» 

2. Στον ν. 4067/2012 προστίθεται άρθρο 19Α ως εξής: 

 

«Άρθρο 19Α 

Ενεργειακό στέγαστρο 

 

Η έγκριση της μορφής, της ογκοπλασίας και της ένταξης του ενεργειακού στεγάστρου στη 

μορφολογία του κτιρίου και του δομημένου περιβάλλοντός του, καθώς και οι παρεκκλίσεις 

του δεύτερου εδαφίου του παρόντος χορηγούνται από το Κεντρικό Συμβούλιο 

Αρχιτεκτονικής. Το ενεργειακό στέγαστρο δύναται να εγκαθίσταται κατά παρέκκλιση του 

μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους της περιοχής και του ιδεατού στερεού, να εξέχει 

του επιτρεπόμενου περιγράμματος του κτιρίου, και να έχει φέροντα ή διακοσμητικά 

στοιχεία στήριξης που εδράζονται πάνω στο κτίριο ή στον περιβάλλοντα αυτού χώρο, εντός 

του οικοπέδου ή γηπέδου. Τυχόν χώροι που δημιουργούνται εξ αυτού δεν προσμετρώνται 

στην κάλυψη, στη δόμηση και στο ποσοστό των ημιυπαιθρίων.»  

 

Άρθρο 64 

Παράταση αναστολής οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό - Τροποποίηση άρθρου 72 του  

ν. 4843/2021 

 

Η προθεσμία του άρθρου 72 του ν. 4843/2021 (Α΄ 193) παρατείνεται και το άρθρο 72 

διαμορφώνεται ως εξής:  

 

«Άρθρο 72 

Παράταση αναστολής οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό 

 

Παρατείνεται η αναστολή της έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης και της 

εκτέλεσης κάθε οικοδομικής εργασίας, που ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 40399/29.9.2017 κοινή 

απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

(Α.Π.Π. 229), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπό στοιχεία 
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ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/6Ο327/3187/1.10.2018 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α.Α.Π. 213), με το άρθρο τέταρτο της από 30.9.2019 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4638/2019 (Α΄ 

181) και με το άρθρο 85 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177) από τη λήξη της και έως τη θεσμοθέτηση 

του νέου προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού μέτρων προστασίας της περιοχής του 

όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ιλισσίων και πάντως όχι πέραν της 

15ης.3.2023.» 

 

Άρθρο 65 

Παρατάσεις οικοδομικών αδειών - Τροποποίηση άρθρου 52 του ν. 4710/2020 

 

Οι προθεσμίες του άρθρου 52 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142), περί ισχύος των οικοδομικών 

αδειών, παρατείνονται και το άρθρο 52 διαμορφώνεται ως εξής:  

 

«Άρθρο 52 

Παρατάσεις οικοδομικών αδειών 

 

Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και των τυχόν αναθεωρήσεων αυτών 

που προβλέπονται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 50 του ν. 4495/2017, καθώς και όσων 

εκδόθηκαν σύμφωνα με τον ν. 4495/2017 έως τις 30.12.2020, παρατείνεται έως τις 

31.12.2024.» 

 

Άρθρο 66 

Παράταση προθεσμίας εκσυγχρονισμού και κτιριακής επέκτασης κτιρίων και 

εγκαταστάσεων - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 51 του ν. 4178/2013  

 

Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α΄ 

174), περί εκσυγχρονισμού και κτιριακής επέκτασης κτιρίων και εγκαταστάσεων, 

παρατείνεται, διευκρινίζεται η ισχύς της διατάξης έναντι άλλων διατάξεων και η περ. γ΄ 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«γ. Σε νομίμως υφιστάμενες χρήσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεων, οι οποίες διατηρούνται, 

καθώς και σε χρήσεις, οι οποίες προβλέπονται από οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2831/2000, επιτρέπεται έως 31.12.2023 ο εκσυγχρονισμός 

και η κτιριακή τους επέκταση, με τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατά τον χρόνο έγκρισης 

της παρέκκλισης, κατισχύει λοιπών διατάξεων, μετά από έγκριση του αρμόδιου για τη 

λειτουργικότητα φορέα, καθώς και εργασίες συντήρησης, επισκευής, ενεργειακής 

αναβάθμισης και διαρρυθμίσεων των κτιρίων, που αποσκοπούν στη βελτίωση των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη λειτουργική τους αναβάθμιση, την ασφάλεια και την υγιεινή 

των διαβιούντων και εργαζομένων σε αυτά. Η επέκταση σε όμορο ακίνητο του ίδιου 

ιδιοκτήτη, επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση, ότι το όμορο ακίνητο αποκτήθηκε μέχρι 

την 30ή.9.2021.» 

 

Άρθρο 67 

Παράταση προθεσμίας παράδοσης Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής περιοχών 

Ανατολικής Αττικής  
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Η προθεσμία του άρθρου 86 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), περί παράδοσης Πολεοδομικού 

Σχεδίου Εφαρμογής για περιοχές της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές 

της 23ης Ιουλίου 2018, δύναται να παρατείνεται από τη λήξη της έως την 23η Νοεμβρίου 

2022, κατ’ εφαρμογή σύμβασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος που υπογράφεται έως τις 5 Αυγούστου 2022. 

 

 

 

Άρθρο 68 

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας θεσμοθέτησης Περιοχών 

Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών  

 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας θεσμοθέτησης Περιοχών Οργανωμένης 

Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 

1 του άρθρου 15 της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 184), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4366/2016 (Α΄ 18), παρατείνεται από τη λήξη της για 

δύο (2) έτη. 

 

Άρθρο 69 

Ορισμός Φέρουσας Ικανότητας 

 

1. Ως Φέρουσα Ικανότητα (ΦΙ) ενός χωρικού συστήματος, νοούνται τα μέγιστα ανεκτά όρια 

επιβαρύνσεων ή και μεταβολών των συνθηκών που επικρατούν σε αυτό, πέραν των οποίων 

παύει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον, την οικονομία και την 

κοινωνία που διαβιεί σε αυτό, με αποτέλεσμα να προκαλούνται υπέρμετρες ή μη 

αναστρέψιμες φθορές στο φυσικό περιβάλλον και να ασκούνται αρνητικές πιέσεις στο 

ανθρωπογενές περιβάλλον και στην κοινωνία. 

2. Με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

προσδιορίζονται η μεθοδολογία για την εκτίμηση της ΦΙ της παρ. 1, οι βασικές παράμετροι 

που την καθορίζουν ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου κάθε φορά 

χωρικού συστήματος και τα ανεκτά όρια των δεικτών - στόχων των βασικών παραμέτρων της 

βιώσιμης ανάπτυξής του.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 

 

Άρθρο 70 

Ορισμοί 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου χρησιμοποιούνται οι εξής ορισμοί: 

1. Άδεια Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (Άδεια Έρευνας ΥΑΠ): Η άδεια που 

χορηγείται για την εκπόνηση τεχνικών μελετών, ιδίως μελετών βυθού, ανεμολογικών, 

γεωτεχνικών, γεωφυσικών, κυματολογικών, περιβαλλοντικών και λοιπών μελετών που είναι 
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αναγκαίες για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και τη λειτουργία Υπεράκτιων 

Αιολικών Πάρκων, εντός μιας Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ (ΠΟΑΥΑΠ). 

2. Επενδυτής ΥΑΠ: Ο κάτοχος Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων που λαμβάνει 

το αποκλειστικό δικαίωμα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης Έργων Υπεράκτιων Αιολικών 

Πάρκων, εντός συγκεκριμένης Περιοχής Εγκατάστασης ΥΑΠ. 

3. Έργο Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων: Το έργο που αποτελείται από ένα Υπεράκτιο Αιολικό 

Πάρκο (ΥΑΠ), μετά των αναγκαίων συνοδών έργων στον θαλάσσιο, υποθαλάσσιο και χερσαίο 

χώρο, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εγκαταστάσεων και έργων διασύνδεσης με το 

Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). 

4. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων: Το πρόγραμμα που 

εγκρίνεται με την κοινή απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 84, με σκοπό την ανάπτυξη της 

δραστηριότητας ΥΑΠ. 

5. Έργα Διασύνδεσης Επενδυτή Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων: Οι υποδομές δικτύων που 

υλοποιούνται για τη διασύνδεση ενός ΥΑΠ με το Σημείο Διασύνδεσης Περιοχής 

Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ και, μέσω αυτού, με το ΕΣΜΗΕ. 

6. Έργα Διασύνδεσης Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ: Οι υποδομές δικτύων που 

υλοποιούνται για τη διασύνδεση μιας Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ, με το ΕΣΜΗΕ.  

7. Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ (ΠΟΑΥΑΠ): Η θαλάσσια περιοχή εντός της οποίας 

το Δημόσιο δύναται να καθορίζει μια ή περισσότερες Περιοχές Εγκατάστασης ΥΑΠ.  

8. Περιοχή Εγκατάστασης ΥΑΠ: Η θαλάσσια περιοχή εντός Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης 

ΥΑΠ, στην οποία παραχωρείται από το Δημόσιο το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης 

Έργων ΥΑΠ.  

9. Σημείο Διασύνδεσης Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης: Ο υποσταθμός ζεύξης εντός της 

ΠΟΑΥΑΠ ή κατά το δυνατόν εγγύτερα από τεχνοοικονομική άποψη προς αυτήν, η οποία 

αποτελεί το σημείο σύνδεσης ενός Έργου ΥΑΠ με το ΕΣΜΗΕ.  

10. Τέλος Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων: Το Τέλος που καταβάλλει εφάπαξ 

ο αιτών την έκδοση Άδειας Υπεράκτιων Αιολικών Ερευνών, στον Φορέα Υπεράκτιων Αιολικών 

Πάρκων. 

11. Υπεράκτιο Αιολικό Πάρκο (ΥΑΠ): Η συστοιχία ανεμογεννητριών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας που βρίσκεται στον θαλάσσιο χώρο, είτε αυτές εδράζονται σταθερά στον βυθό, 

είτε επιπλέουν όντας συνδεδεμένες με τον βυθό με κινητά μέσα.  

12. Φορέας ΥΑΠ: Ο φορέας που αναλαμβάνει τη διαχείριση για λογαριασμό του Δημοσίου 

των δικαιωμάτων που απορρέουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του παρόντος. 

 

Άρθρο 71 

Αρμοδιότητες του Ελληνικού Δημοσίου ως προς τα δικαιώματα Υπεράκτιων Αιολικών 

Πάρκων και διαχείριση αυτών 

 

1. Το Ελληνικό Δημόσιο έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την έρευνα, την αναζήτηση 

και τον προσδιορισμό των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων 

(ΥΑΠ) και Περιοχών Εγκατάστασης ΥΑΠ.  

2. Το Ελληνικό Δημόσιο έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα παραχώρησης των δικαιωμάτων 

έρευνας και εκμετάλλευσης Έργων ΥΑΠ, εντός των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης 

Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ).  
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3. Οι κατά τις παρ. 1 και 2 αρμοδιότητες του Ελληνικού Δημοσίου ασκούνται από τον Υπουργό 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

4. Η διαχείριση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου των δικαιωμάτων που απορρέουν 

από την άσκηση των αρμοδιοτήτων των παρ. 1 και 2 ανατίθεται στην ανώνυμη εταιρεία με 

την επωνυμία «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε.» (ΕΔΕΥ Α.Ε.) του 

άρθρου 145 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), που ορίζεται ως Φορέας ΥΑΠ. Για τον σκοπό αυτό η 

ΕΔΕΥ Α.Ε. μετονομάζεται σε «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και 

Ενεργειακών Πόρων Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε.», προσαρμόζοντας αντίστοιχα 

και το καταστατικό της. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της με την αλλοδαπή η Εταιρία 

χρησιμοποιεί την επωνυμία «Hellenic Hydrocarbons and Energy Resources Management 

Company», και τον διακριτικό τίτλο «HEREMA». Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όπου 

στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η επωνυμία «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία 

Υδρογονανθράκων Α.Ε.» ή «ΕΔΕΥ Α.Ε.» νοείται η επωνυμία «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία 

Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε.» ή «ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε.», αντιστοίχως.»  

 

Άρθρο 72 

Σχεδιασμός Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων 

 

1. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της δραστηριότητας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ) 

τελούνται σύμφωνα με: 

(α) τον ενεργειακό σχεδιασμό και τους στόχους της χώρας, όπως αποτυπώνονται στο Εθνικό 

Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ, Β΄ 4893/2019),  

(β) τον ευρύτερο σχεδιασμό της χώρας για την προστασία του περιβάλλοντος και της 

βιοποικιλότητας, 

(γ) τον χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Εθνικής Χωρικής 

Στρατηγικής για τον χερσαίο χώρο, του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), του άρθρου 13Α του ν. 4269/2014 (Α΄ 142), της Εθνικής Χωρικής 

Στρατηγικής για τον Θαλάσσιο Χώρο και τα Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια του ν. 4546/2018 

(Α΄ 101), καθώς και τις διεθνείς πρακτικές και τα πορίσματα της έκθεσης αξιολόγησης του 

Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4447/2016 (Α΄ 

241), 

(δ) τις απαιτήσεις της εθνικής ασφάλειας, 

(ε) άλλα κριτήρια, όπως η ύπαρξη μνημείων και ναυαγίων, θαλάσσιων και υποθαλάσσιων 

κρίσιμων υποδομών, θαλάσσιων πεδίων που υπόκεινται σε περιορισμούς, η θαλάσσια 

κυκλοφορία για την εξασφάλιση των όρων και συνθήκων της ασφαλούς ναυσιπλοΐας, καθώς 

και κριτήρια που αφορούν σε παραγωγικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες.  

2. Ο Φορέας ΥΑΠ μεριμνά για την εκπόνηση τεχνικής μελέτης και στη βάση αυτής, σχεδίου 

Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΥΑΠ, βάσει των κριτηρίων και δεσμεύσεων της παρ. 1.  

3. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΑΠ θέτει τους βασικούς άξονες σε εθνικό επίπεδο για 

τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, χωροθέτηση, εγκατάσταση και εκμετάλλευση ΥΑΠ, καθώς και 

μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους εγκατεστημένης ισχύος για Έργα ΥΑΠ. 

Παράλληλα, περιέχει τις περιοχές που μπορούν να υποδεχτούν Έργα ΥΑΠ ως εν δυνάμει 

Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ (ΠΟΑΥΑΠ) και προβαίνει σε εκτίμηση της ισχύος 

Έργων ΥΑΠ που μπορεί να εγκατασταθεί σε αυτές. Το σχέδιο του Εθνικού Προγράμματος 
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Ανάπτυξης ΥΑΠ υποβάλλεται από τον Φορέα ΥΑΠ στη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

4. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΑΠ υπόκειται σε διαδικασία Στρατηγικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίμησης. Ο Φορέας ΥΑΠ μεριμνά για την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στη Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκτιμώνται ιδίως η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος και των εν γένει οικοσυστημάτων, με έμφαση στη βιωσιμότητα της 

θαλάσσιας χλωρίδας, πανίδας και ορνιθοπανίδας, καθώς και του πολιτιστικού και 

κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, η εθνική ασφάλεια, η κατά προτεραιότητα 

ενεργειακή εξασφάλιση των νησιών και η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών. Ο Φορέας 

ΥΑΠ υποβάλλει τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στη Διεύθυνση 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία 

ακολούθως διαβιβάζει την εισήγησή της επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων στη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Χωρικού 

Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος. 

5. Η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος εισηγείται στον 

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί του σχεδίου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 

ΥΑΠ της παρ. 2, λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής 

Αδειοδότησης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της παρ. 4, την 

οποία διαβιβάζει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

Άρθρο 73 

Προσδιορισμός Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων και 

καθορισμός Περιοχών Εγκατάστασης αυτών 

 

1. Ο Φορέας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ) εκπονεί τεχνικές μελέτες για τον 

προσδιορισμό και την οριοθέτηση των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ. Με τις 

μελέτες αυτές καθορίζονται επίσης οι όροι ανάπτυξης Έργων ΥΑΠ σε κάθε Περιοχή 

Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ), λαμβάνοντας υπόψη το 

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΑΠ και τις ειδικές συνθήκες κάθε ΠΟΑΥΑΠ, ενώ εκτιμάται η 

ελάχιστη και μέγιστη ισχύς Έργων ΥΑΠ που μπορούν να εγκατασταθούν σε αυτήν. Με την 

τεχνική μελέτη των ΠΟΑΥΑΠ προτείνονται Περιοχές Εγκατάστασης ΥΑΠ, εντός αυτών, 

σύμφωνα με κριτήρια που διασφαλίζουν την τεχνική και οικονομική αυτοτέλεια, καθώς και 

τη βιωσιμότητα των Έργων ΥΑΠ που εγκαθίστανται εντός αυτών.  

2. Επί των σχεδίων των τεχνικών μελετών της παρ. 1 ζητείται γνώμη της Επιτροπής 

Συντονισμού Ανάπτυξης Σύνδεσης και Ανάπτυξης Έργων ΥΑΠ της παρ. 1 του άρθρου 79, η 

οποία χορηγείται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη διατύπωση του σχετικού 

αιτήματος, μετά την πάροδο της οποίας, σε περίπτωση που δεν διατυπωθεί γνώμη, 

θεωρείται ότι η ανωτέρω Επιτροπή δεν έχει αντιρρήσεις επί αυτών.  

3. Η τεχνική μελέτη κάθε Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ υποβάλλεται από τον 

Φορέα ΥΑΠ στη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας. 

4. Η κάθε τεχνική μελέτη υποβάλλεται, με μέριμνα του Φορέα ΥΑΠ, σε διαδικασία 

Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης μέσω Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων, στην οποία, μεταξύ άλλων, αξιολογούνται οι επιπτώσεις της ανάπτυξης Έργων 
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ΥΑΠ εντός αυτής. Ο Φορέας ΥΑΠ υποβάλλει τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας.  

5. Η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης διαβιβάζει την εισήγησή της επί της 

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον προσδιορισμό εκάστου ΠΟΑΥΑΠ 

στη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και 

Αστικού Περιβάλλοντος. Η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού 

Περιβάλλοντος εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επί της τεχνικής 

μελέτης της παρ. 1, λαμβάνοντας υπόψη και διαβιβάζοντας στον Υπουργό Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της παρ. 4.  

6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και 

Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.ΘΑ), οριοθετούνται οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ και 

ορίζονται οι όροι ανάπτυξης Έργων ΥΑΠ σε αυτές που θα αναπτυχθούν Έργα ΥΑΠ μέχρι το 

έτος 2030. Με το προεδρικό διάταγμα του πρώτου εδαφίου εγκρίνονται επίσης οι 

κατευθύνσεις, οι όροι και τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, τα οποία πρέπει 

να τηρούνται κατά την ανάπτυξη των ΥΑΠ, σύμφωνα με τη σχετική Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

7. Οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ στις οποίες θα αναπτυχθούν Έργα ΥΑΠ μετά το 

έτος 2030 ορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 με σχετική τροποποίηση του ως 

άνω προεδρικού διατάγματος. 

8. Με το προεδρικό διάταγμα οριοθέτησης των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ 

καθορίζονται επίσης η εκτιμώμενη μέγιστη ισχύς των Έργων ΥΑΠ που δύναται να 

υλοποιηθούν σε καθεμία εξ αυτών.  

 

Άρθρο 74 

Αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων σε Περιοχές 

Οργανωμένης Ανάπτυξης αυτών 

 

1. Η διενέργεια έρευνας και η εκπόνηση τεχνικών μελετών και μετρήσεων που είναι 

αναγκαίες για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και τη λειτουργία 

Έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ) σε κάθε Περιοχή Οργανωμένης 

Ανάπτυξης ΥΑΠ (ΠΟΑΥΑΠ) επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί Άδεια Έρευνας ΥΑΠ, 

μετά από σχετική αίτηση στον Φορέα ΥΑΠ κατά τις διατάξεις του παρόντος.  

2. Με απόφαση του Φορέα ΥΑΠ, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την 

δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος οριοθέτησης των Περιοχών Οργανωμένης 

Ανάπτυξης ΥΑΠ του άρθρου 73, ορίζονται η ημέρα έναρξης και η χρονική διάρκεια 

της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση 

Αδειών Έρευνας ΥΑΠ εντός των οριοθετημένων Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης 

ΥΑΠ (ΠΟΑΥΑΠ) στις οποίες επιθυμούν την ανάπτυξη Έργου ΥΑΠ. Κάθε χρονική 

περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει διάρκεια δύο (2) μήνες. Νέοι περίοδοι υποβολής 

αιτήσεων δύναται να εκκινούν μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών, από το τέλος του 

ως άνω διμήνου.  

3. Ο κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει αίτηση για έκδοση Άδειας Έρευνας 

ΥΑΠ σε περισσότερες από μια ΠΟΑΥΑΠ. Ο Φορέας ΥΑΠ αξιολογεί τις αιτήσεις και 
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εκδίδει Άδειες Έρευνας ΥΑΠ για όλους τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τα 

κριτήρια του παρόντος. 

4. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για έκδοση Άδειας Ερευνών ΥΑΠ έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  

α) κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 

β) τρίτες χώρες που έχουν συνάψει πολυμερείς ή διμερείς διεθνείς συμφωνίες με την Ε.Ε. 

στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που προβλέπουν το αμοιβαίο άνοιγμα της 

αγοράς και στο μέτρο που η υπό έκδοση Άδεια εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των 

συμφωνιών αυτών. 

5. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε σχετική πλατφόρμα που τηρεί ο Φορέας 

ΥΑΠ. 

Με απόφαση του Φορέα ΥΑΠ προσδιορίζονται τα κριτήρια επαγγελματικής και τεχνικής 

ικανότητας και χρηματοοικονομικής και οικονομικής επάρκειας των αιτούντων, τα οποία 

διασφαλίζουν ότι οι Επενδυτές ΥΑΠ είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν τα 

απαιτούμενα εχέγγυα τεχνικής και οικονομικής επάρκειας για την ανάπτυξη έργων 

καινοτόμων τεχνολογίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως τα ΥΑΠ. Τα κριτήρια 

δύνανται να διαφοροποιούνται για κάθε τεχνολογία ΥΑΠ (τεχνολογία σταθερής έδρασης ή 

πλωτά). 

Ως προς την επαγγελματική και τεχνική ικανότητα, απαιτείται κατ’ ελάχιστον: 

α) Αποδεδειγμένη ή δάνεια εμπειρία κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη στην ανάπτυξη και 

λειτουργία Έργων ΥΑΠ, εκ των οποίων ενός κατ’ ελάχιστον Έργου ΥΑΠ ισχύος εκατό (100) 

MW, και 

β) αποδεδειγμένη ή δάνεια εμπειρία λειτουργίας και συντήρησης έργων ΥΑΠ ισχύος 

μεγαλύτερης των είκοσι πέντε (25) MW.  

Ως προς τη χρηματοοικονομική και οικονομική επάρκεια, απαιτούνται κατ’ ελάχιστον: 

α) ετήσιος κύκλος εργασιών του φυσικού ή νομικού προσώπου ή των μετόχων και των 

συνδεδεμένων μερών αυτού, οπότε και λαμβάνεται υπόψη ο αθροιστικός κύκλος εργασιών, 

ο οποίος είναι μεγαλύτερος των δύο δισεκατομμυρίων ευρώ (2.000.000.000 €), για ένα 

τουλάχιστον έτος εντός των τριών τελευταίων ετών. Στην περίπτωση μετόχων εταιρειών 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου και εταιρειών επιχειρηματικών συμμετοχών (funds), κατά τον 

υπολογισμό του ως άνω αθροίσματος, δύναται να λαμβάνεται εναλλακτικά υπόψη το 

σύνολο των κεφαλαίων που οι εταιρείες αυτές διαχειρίζονται,  

β) αναλογία ιδίων προς δανειακών κεφαλαίων μεγαλύτερή του είκοσι τοις εκατό (20%), και  

γ) υποβολή της εγγυητικής επιστολής του άρθρου 76. 

6. Οι οικονομικοί φορείς που υποβάλλουν αίτηση για έκδοση Άδειας Έρευνας ΥΑΠ πληρούν 

επίσης τα κριτήρια επιλογής και ποιοτικής αξιολόγησης του άρθρου 39 του ν. 4413/2016 (Α΄ 

148), τα οποία αποδεικνύουν με τα μέσα του άρθρου 40 του ίδιου νόμου.  

7. Η αίτηση υποβάλλεται παραδεκτώς και η εκδοθείσα άδεια καταχωρείται στο Μητρώο 

Αδειών Έρευνας ΥΑΠ, υπό την προϋπόθεση ότι σωρευτικά: 

α) είναι τυπικά πλήρης σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και την απόφαση του Φορέα ΥΑΠ της 

παρ. 6. 

β) συνοδεύεται από αποδεικτικό κατάθεσης εφάπαξ Τέλους Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων 

Αιολικών Ερευνών που ανέρχεται σε ποσό δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €), 
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γ) ο αιτών δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει, τεθεί σε (ειδική) εκκαθάριση, αναγκαστική και ειδική 

διαχείριση, παύση πληρωμών, συνδιαλλαγή-εξυγίανση και δεν έχει κατατεθεί αίτηση 

ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω, 

δ) αναφέρονται οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ στις οποίες ο ενδιαφερόμενος 

επιθυμεί την έρευνα και διενέργεια τεχνικών μελετών και μετρήσεων για τον σχεδιασμό, την 

εγκατάσταση και λειτουργία έργων ΥΑΠ, 

ε) οι μέτοχοι/εταίροι νομικών προσώπων, πλην των εισηγμένων εταιρειών, των ανωνύμων 

εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών, 

γνωστοποιούνται μέχρι φυσικού προσώπου, 

στ) υποβάλλονται στοιχεία που τεκμηριώνουν τη δυνατότητα του αιτούντος ή των μετόχων 

ή εταίρων αυτού, ή των συνεργαζομένων με αυτόν εταιρειών, να υλοποιήσουν το έργο ΥΑΠ 

με βάση την τεχνική τους επάρκεια και τη δυνατότητα εξασφάλισης από τον αιτούντα της 

απαιτούμενης χρηματοδότησης, ιδίως ίδια κεφάλαια και τραπεζική χρηματοδότηση, 

σύμφωνα με την απόφαση του Φορέα ΥΑΠ της παρ. 6, και 

ζ) συνοδεύεται από την εγγυητική επιστολή του άρθρου 76. 

8. Εφόσον η αίτηση για έκδοση Άδειας Έρευνας ΥΑΠ υποβάλλεται παραδεκτώς κατά τα 

ανωτέρω, περίληψη αυτής αναρτάται στην ιστοσελίδα του Φορέα ΥΑΠ, εντός πέντε (5) 

ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της περιόδου υποβολής αιτήσεων. Ο Φορέας 

ΥΑΠ δύναται, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, να ζητά 

διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά έγγραφα, επί των ήδη υποβληθέντων εντός τακτής 

προθεσμίας, άλλως η αίτηση θεωρείται πλήρης. Η μη προσκόμισή τους από τον αιτούντα 

εντός της τεθείσας προθεσμίας καθιστά την αίτηση απαράδεκτη. 

9. Με απόφαση του Φορέα ΥΑΠ εξειδικεύονται τα δικαιολογητικά και στοιχεία, τα οποία 

υποβάλλει ο αιτών, καθώς και κάθε άλλη διαδικασία και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

παρόντος.  

 

Άρθρο 75 

Έκδοση Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων 

 

1. Η Άδεια Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ) χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι 

σωρευτικά: 

α) δεν τίθενται θέματα σχετικά με: αα) την εθνική ασφάλεια, αβ) τη δημόσια υγεία και 

ασφάλεια, 

β) ικανοποιούνται τα κριτήρια των παρ. 5 έως 7 του άρθρου 74. 

2. Η Άδεια Έρευνας ΥΑΠ εκδίδεται ή απορρίπτεται από το Φορέα ΥΑΠ εντός τριάντα (30) 

ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. 

3. Σε περίπτωση απόρριψης από τον Φορέα ΥΑΠ της αίτησης για χορήγηση Άδειας Ερευνών 

ΥΑΠ, ο Φορέας ΥΑΠ εκδίδει σχετική πράξη που αποστέλλεται στον αιτούντα, η οποία 

δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Φορέα ΥΑΠ. 

4. Κατά της απόφασης χορήγησης ή άρνησης χορήγησης, παύσης ισχύος ή ανάκλησης Άδειας 

Ερευνών ΥΑΠ χωρεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Φορέα ΥΑΠ, εντός προθεσμίας 

τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση ή την κοινοποίηση της απόφασης του Φορέα ΥΑΠ. 

Η απόφαση που εκδίδεται επί της ενδικοφανούς προσφυγής προσβάλλεται με αίτησης 

ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Επί της αίτησης ακύρωσης χωρεί 

έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
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5. Η Άδεια Έρευνας ΥΑΠ δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φορέα ΥΑΠ και περιλαμβάνει 

κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία: 

α) το όνομα/την επωνυμία του αιτούντος, 

β) τη γεωπληροφοριακή απεικόνιση και τις συντεταγμένες οριοθέτησης των ΠΟΑΥΑΠ στις 

οποίες ο αιτών επιθυμεί τη διενέργεια ερευνών για τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, 

εγκατάσταση και λειτουργία έργων ΥΑΠ,  

γ) τη διάρκεια ισχύος της Άδειας Ερευνών ΥΑΠ, 

δ) τους γενικούς όρους διενέργειας υπεράκτιων αιολικών ερευνών που ορίζονται με 

απόφαση του Φορέα ΥΑΠ, 

ε) τυχόν ειδικούς όρους που επιβάλλονται με το προεδρικό διάταγμα καθορισμού Περιοχής 

Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ (ΠΟΑΥΑΠ) ή με την απόφαση του Φορέα ΥΑΠ. 

6. Ο Φορέας ΥΑΠ τηρεί Μητρώο Αδειών Έρευνας ΥΑΠ στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία 

των Αδειών Ερευνών ΥΑΠ και η κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Ο Υπουργός 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει πρόσβαση στο Μητρώο Αδειών Έρευνας ΥΑΠ.  

7. Η Άδεια Έρευνας ΥΑΠ δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα από τον κάτοχό της.  

8. Η Άδεια Έρευνας ΥΑΠ παύει αυτοδικαίως να ισχύει μετά την πάροδο τριών (3) ετών 

από την ημερομηνία έκδοσής της ή μετά από σχετικό αίτημα του κατόχου αυτής ή 

μετά από απόφαση ακύρωσης αυτής εφόσον, μετά από σχετικό έλεγχο του Φορέα 

ΥΑΠ, δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια του άρθρου 74 ή οι όροι της Άδειας Έρευνας 

ΥΑΠ. 

9. Η εγκατάσταση ενός έργου ΥΑΠ επιτρέπεται αποκλειστικά στους κατόχους (φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα) Άδειας Έρευνας ΥΑΠ για την ΠΟΑΥΑΠ που αφορά η Άδεια αυτή. 

 

Άρθρο 76 

Εγγυητική Επιστολή Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων  

 

 

 

1. Για τη χορήγηση Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ), απαιτείται η 

προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Άδειας Έρευνας ΥΑΠ. 

2. Η Εγγυητική Επιστολή Άδειας Έρευνας ΥΑΠ αποτελεί στοιχείο τυπικής πληρότητας της 

αίτησης χορήγησης Άδειας Έρευνας ΥΑΠ και συνυποβάλλεται με αυτή. 

3. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Άδειας Έρευνας ΥΑΠ ορίζεται σε δέκα χιλιάδες ευρώ 

ανά μεγαβάτ (10,000 €/MW) βάσει της μέγιστης ισχύος Έργων ΥΑΠ που δύναται να 

εγκατασταθούν σε κάθε ΠΟΑΥΑΠ, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 6 του 

άρθρου 73, για την οποία ο ενδιαφερόμενος έχει αιτηθεί την έκδοση Άδειας Έρευνας ΥΑΠ. 

4. Το συνολικό ποσό της απαιτούμενης Εγγυητικής Επιστολής δύναται να καλύπτεται από 

περισσότερες Εγγυητικές Επιστολές. 

5. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Άδειας Έρευνας ΥΑΠ δύναται να μεταβάλλεται με 

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

6. Η Εγγυητική Επιστολή Άδειας Έρευνας ΥΑΠ επιστρέφεται στις κάτωθι περιπτώσεις: 

α) κατόπιν αιτήματος του κατόχου της Άδειας Έρευνας ΥΑΠ. Στην περίπτωση αυτή παύει 

αυτοδικαίως να ισχύει η Άδεια Έρευνας ΥΑΠ, 

β) με τη λήξη ή ακύρωση της Άδειας Έρευνας ΥΑΠ, 
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γ) με την υποβολή αίτησης για έκδοση Βεβαίωσης Ειδικού Έργου από τον κάτοχο της Άδειας, 

σύμφωνα με τον παρόντα. 

7. Εντός ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος ο Φορέας ΥΑΠ, με απόφασή του, 

καθορίζει το υπόδειγμα της Εγγυητικής Επιστολής Άδειας Έρευνας ΥΑΠ και δύναται να 

ρυθμίζει ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διάρκεια, την υποβολή, την ανανέωση και την 

επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Άδειας Έρευνας ΥΑΠ. 

 

Άρθρο 77 

Ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής επενδυτή Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων  

 

1. Ο Φορέας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ), εντός δύο (2) ετών από τη λήξη του 

πρώτου κύκλου υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση Άδειας Έρευνών ΥΑΠ, θέτει σε 

δημόσια διαβούλευση τις Περιοχές Εγκατάστασης ΥΑΠ κάθε Περιοχής Οργανωμένης 

Ανάπτυξης ΥΑΠ (ΠΟΑΥΑΠ). 

2. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 84, η 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) προκηρύσσει ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής 

προσφορών για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης στα Έργα ΥΑΠ που θα αναπτυχθούν 

εντός των Περιοχών Εγκατάστασης ΥΑΠ που ορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του 

άρθρου 84. 

3. Δικαιούμενοι συμμετοχής σε κάθε διακριτή διαγωνιστική διαδικασία είναι οι κάτοχοι 

Άδειας Έρευνας ΥΑΠ για τη συγκεκριμένη ΠΟΑΥΑΠ. Ο κάθε συμμετέχων υποβάλλει 

διακριτές προσφορές για κάθε Περιοχή Εγκατάστασης ΥΑΠ που βρίσκεται εντός της 

ΠΟΑΥΑΠ που έχει λάβει Άδεια Έρευνας ΥΑΠ και για την οποία επιθυμεί την εγκατάσταση 

Έργου ΥΑΠ.  

4. Για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης, κριτήριο επιλογής για την επιλογή του Επενδυτή 

ΥΑΠ είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ ανά μεγαβατώρα για την αποζημίωση 

της παραγόμενης ενέργειας από το Έργο ΥΑΠ που αναπτύσσεται εντός της συγκεκριμένης 

Περιοχής Εγκατάστασης ΥΑΠ. Ο συμμετέχων που επιλέγεται από την ανταγωνιστική 

διαδικασία υποβολής προσφορών για συγκεκριμένη Περιοχή Εγκατάστασης ΥΑΠ έχει το 

αποκλειστικό δικαίωμα για την αδειοδότηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του Έργου 

ΥΑΠ εντός της Περιοχής Εγκατάστασης ΥΑΠ (Επενδυτής ΥΑΠ).  

5. Η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών προκηρύσσεται με απόφαση της ΡΑΕ, 

στην οποία καθορίζονται: 

α) τα κριτήρια συμμετοχής και αξιολόγησης,  

β) στοιχεία για τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές για τη συμμετοχή στην ανταγωνιστική 

διαδικασία και την κατασκευή και ενεργοποίηση της σύνδεσης των Έργων ΥΑΠ από το φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο που συμμετείχε σε αυτή, 

γ) ρήτρες που επιβάλλονται σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υλοποίησης των έργων, 

δ) ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας, 

ε) αντίγραφο της εγγυητικής επιστολής για την έκδοση της Άδειας Έρευνας ΥΑΠ του άρθρου 

75, 

Για τη διενέργεια των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών και την 

κατακύρωση των αποτελεσμάτων τους αρμόδια είναι η ΡΑΕ. 

6. Αν ο συμμετέχων στην ανταγωνιστική διαδικασία της παρ. 3 δεν τηρεί τους όρους 

συμμετοχής, των αποφάσεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 84, οι εγγυητικές επιστολές που 
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λαμβάνονται υπόψη για τη συμμετοχή, την κατασκευή και ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση 

σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία) των σταθμών που επελέγησαν από την 

ανταγωνιστική διαδικασία, καταπίπτουν υπέρ του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων 

του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής 

Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και 

Δικτύου του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179). 

7. Η ΡΑΕ, με απόφασή της, μπορεί να διαθέτει ποσοστό του τέλους συμμετοχής στον Ειδικό 

Λογαριασμό του άρθρου 143 του ν. 4001/2011. 

8. Μέχρι κάλυψης της συνολικής δημοπρατηθείσας ισχύος, η ΡΑΕ, με την ολοκλήρωση κάθε 

ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, εκδίδει και αναρτά στην ιστοσελίδα της, 

πίνακα αποτελεσμάτων για κάθε Περιοχή ΥΑΠ και τον επιλεγέντα για την υλοποίηση του 

Έργου ΥΑΠ σε κάθε Περιοχή ΥΑΠ. 

9. Τα Έργα ΥΑΠ που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, 

συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ), σύμφωνα με 

το άρθρο 3 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), η οποία διέπεται από την Τιμή Αναφοράς (ΤΑ) που 

προέκυψε από την αντίστοιχη προσφορά που υπέβαλαν στο πλαίσιο ανταγωνιστικής 

διαδικασίας για την Περιοχή Εγκατάστασης ΥΑΠ που επελέγησαν. Η ΣΕΔΠ ισχύει για είκοσι 

(20) έτη. 

 

Άρθρο 78 

Αδειοδοτική ωρίμανση έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων 

 

1. Ο Επενδυτής Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ) υποβάλλει στον Φορέα Αδειοδότησης 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής 

Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) -              Α΄ Φάση, της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), 

αίτηση για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικών Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 11 του 

ν. 4685/2020 και τον Κανονισμό Βεβαιώσεων Παραγωγού. Με απόφαση του Φορέα 

Αδειοδότησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ - Α΄ Φάση, που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την 

υποβολή της αίτησης του πρώτου εδαφίου, χορηγείται στον Επενδυτή ΥΑΠ Βεβαίωση 

Παραγωγού Ειδικών Έργων για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) έτη, η οποία μπορεί να 

ανανεώνεται μέχρι ίσο χρόνο.  

2. Η Βεβαίωση Παραγωγού Ειδικών Έργων εκδίδεται για έργο με ισχύ έως των εκτιμώμενων 

ανώτατων ορίων που έχουν οριστεί με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 6 του άρθρου 73.  

3. Οι Επενδυτές ΥΑΠ που λαμβάνουν Βεβαίωση Παραγωγού Ειδικών Έργων υποχρεούνται να 

λάβουν όλες τις αναγκαίες άδειες και εγκρίσεις εντός των προθεσμιών που ορίζονται στον 

Κανονισμό Βεβαιώσεων Παραγωγού ΑΠΕ, στον ν. 4685/2020 και ειδικότερα στο άρθρο 12 

αυτού, και στο γενικότερο νομικό πλαίσιο που διέπει την αδειοδότηση των σταθμών ΑΠΕ και 

ΣΗΘΥΑ.  

 

Άρθρο 79 

Θέματα σύνδεσης με το Σύστημα - Σύσταση Επιτροπής Συντονισμού Σύνδεσης και 

Ανάπτυξης Δικτύων Έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων 

 

1. Συνιστάται Επιτροπή Συντονισμού Σύνδεσης και Ανάπτυξης Δικτύων Έργων Υπεράκτιων 

Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ), αποστολή της οποίας είναι η υποστήριξη του Φορέα ΥΑΠ και η 
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διευκόλυνση της συνεργασίας του με τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς, τη 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς για την ανάπτυξη των 

ΥΑΠ και ειδικότερα για: 

α) τον προσδιορισμό της μέγιστης δυνατότητας απορρόφησης αιολικής ισχύος από κάθε 

θαλάσσια περιοχή που περιγράφεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΑΠ,  

β) τον προσδιορισμό ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος και ενδεικτικού κόστους της 

διασύνδεσης των περιοχών αυτών με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), 

γ) τον προσδιορισμό διασυνδετικών λύσεων για την ισχύ των ΥΑΠ, κατά τον τεχνικά και 

οικονομικά βέλτιστο τρόπο, 

δ) την επίτευξη συνεργειών με τα δίκτυα υποθαλάσσιων διασυνδέσεων για τη διασύνδεση 

των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών,  

ε) την κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιωτικά ηλεκτρικά συστήματα και την 

απορρόφηση της παραγωγής των τοπικά εγκατεστημένων σταθμών, 

στ) τη διερεύνηση της συμβατότητας με τις τεχνικές δυνατότητες των υποδομών του 

ηπειρωτικού συστήματος και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής τους, 

ζ) τη διερεύνηση της συμβατότητας και συνέργειας με μεγάλης κλίμακας διασυνδετικά έργα, 

όπως οι διασυνοριακές διασυνδέσεις, 

η) την εκτίμηση της αναγκαίας δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο του ΕΣΜΗΕ, ώστε 

να είναι δυνατή η εφαρμογή του παρόντα και η ανάπτυξη και λειτουργία των Έργων ΥΑΠ, 

σύμφωνα με τους στόχους του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΥΑΠ και του Εθνικού 

Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ, Β΄ 4893/2019). 

2. Η Επιτροπή Συντονισμού Σύνδεσης και Ανάπτυξης Δικτύων Έργων ΥΑΠ αποτελείται από: 

α) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

β) έναν (1) εκπρόσωπο της ΡΑΕ, 

γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΑΔΜΗΕ),  

δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα ΥΑΠ, 

ε) μέχρι τρεις (3) ειδικούς εμπειρογνώμονες,  

καθώς και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη. 

3. Η Επιτροπή Συντονισμού Σύνδεσης και Ανάπτυξης Δικτύων Έργων ΥΑΠ δύναται να 

διατυπώνει προτάσεις και εισηγήσεις προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και κάθε αρμόδιο φορέα για τον βέλτιστο τρόπο ανάπτυξης των Περιοχών 

Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ, για την εξυπηρέτηση της ανάπτυξης Έργων ΥΑΠ, κατά 

τον τεχνικά και οικονομικά βέλτιστο τρόπο, σύμφωνα με την παρ. 1.  

4.  Οι φορείς της παρ. 2, εκπρόσωποι των οποίων συμμετέχουν στην Επιτροπή 

Συντονισμού Σύνδεσης και Ανάπτυξης Έργων ΥΑΠ δύνανται να απευθύνουν 

ερωτήματα στην Επιτροπή της παρ. 1 για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς 

της, κοινοποιώντας τα παράλληλα και στους λοιπούς φορείς της παρ. 2. Η Επιτροπή 

απαντά στο ερώτημα εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του και η απάντησή της 

συνεκτιμάται από όλους τους φορείς της παρ. 2. 

5. Ο ΑΔΜΗΕ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, 

κατασκευή και λειτουργία των έργων διασύνδεσης από το ΕΣΜΗΕ, μέχρι το Σημείο 

Διασύνδεσης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ. Ο ΑΔΜΗΕ, αφού λάβει υπόψη 

την εισήγηση της Επιτροπής Συντονισμού Σύνδεσης και Ανάπτυξης Δικτύων Έργων 
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ΥΑΠ, εφόσον αυτή έχει διατυπωθεί, εκπονεί μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού 

ανάπτυξης των απαιτούμενων Έργων Διασύνδεσης Περιοχών Οργανωμένης 

Ανάπτυξης ΥΑΠ (ΠΟΑΥΑΠ) και υποβάλει προς έγκριση στη ΡΑΕ τις αναγκαίες 

τροποποιήσεις του ισχύοντος Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης, καθώς και 

εκτίμηση του προϋπολογιζόμενου κόστους ανάπτυξης των δικτύων αυτών. 

6. Η ΡΑΕ, με απόφασή της, εγκρίνει το τροποποιημένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 

του ΑΔΜΗΕ. Το κόστος κατασκευής των Έργων Διασύνδεσης Περιοχών Οργανωμένης 

Ανάπτυξης ΥΑΠ επιβαρύνει τον ΑΔΜΗΕ και ανακτάται από αυτόν μέσω των 

Χρεώσεων Χρήσης του Συστήματος (ΧΧΣ). Με απόφαση της ΡΑΕ εξειδικεύονται οι 

όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας. 

7. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων 

υλοποίησης των Έργων Διασύνδεσης ΠΟΑΥΑΠ και λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση 

της υλοποίησής τους βάσει των άρθρων 108 και 108Α του ν. 4001/2011 (Α΄ 179). 

Περαιτέρω, η ΡΑΕ δύναται να επιβάλλει πρόστιμο σε περίπτωση απόκλισης από το 

χρονοδιάγραμμα. Με απόφαση της ΡΑΕ εξειδικεύονται οι όροι και προϋποθέσεις για 

την εφαρμογή της παρούσας. 

8. Μετά από αίτημα του Φορέα ΥΑΠ, ο ΑΔΜΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της 

Επιτροπής Συντονισμού Σύνδεσης και Ανάπτυξης Δικτύων Έργων ΥΑΠ, εφόσον έχει 

διατυπωθεί, εκδίδει εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση του προεδρικού 

διατάγματος της παρ. 6 του άρθρου 73, απόφαση δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου για 

τη σύνδεση με το ΕΣΜΗΕ της εκτιμώμενης ισχύος Έργων ΥΑΠ που αντιστοιχεί στις 

ΠΟΑΥΑΠ που εγκρίθηκαν με το οικείο προεδρικό διάταγμα. Η απόφαση δέσμευσης 

ηλεκτρικού χώρου παραμένει σε ισχύ μέχρι να αποσταλεί δήλωση από τον Φορέα 

ΥΑΠ στον ΑΔΜΗΕ ότι η συγκεκριμένη Περιοχή Εγκατάστασης ΥΑΠ δεν είναι πλέον 

δεκτική ανάπτυξης της συγκεκριμένης δραστηριότητας, οπότε και ο δεσμευθείς 

ηλεκτρικός χώρος αποδεσμεύεται. 

9. Για κάθε Περιοχή Εγκατάστασης ΥΑΠ ο επιτυχών στη διαγωνιστική διαδικασία του 

άρθρου 77 υποβάλλει στον ΑΔΜΗΕ αίτηση για την έκδοση οριστικής προσφοράς 

σύνδεσης, η οποία συνοδεύεται από μελέτη διασύνδεσης του Έργου ΥΑΠ με το 

ΕΣΜΗΕ (Έργα Διασύνδεσης Επενδυτή ΥΑΠ) και Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων.  

10. Έκαστος Επενδυτής ΥΑΠ επιβαρύνεται με το κόστος της κατασκευής των Έργων 

Διασύνδεσης, όπως προσδιορίζεται στην οριστική προσφορά σύνδεσης που 

εκδίδεται από τον ΑΔΜΗΕ.  

11. Εντός δύο (2) μηνών από **την υποβολή της αίτησης για την έκδοση οριστικής 

προσφοράς σύνδεσης, ο ΑΔΜΗΕ εκδίδει κατά προτεραιότητα οριστική προσφορά 

σύνδεσης του Έργου ΥΑΠ, την οποία ο Επενδυτής ΥΑΠ αποδέχεται εντός δύο (2) 

μηνών, καταθέτοντας τη σχετική εγγυητική επιστολή όρων σύνδεσης. 

12. Η οριστική προσφορά σύνδεσης παραμένει σε ισχύ, μέχρι την έκδοση της Άδειας 

Εγκατάστασης και την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, οπότε και επιστρέφεται 

στον Επενδυτή ΥΑΠ η εγγυητική επιστολή της παρ. 11.  

13. Μετά την έκδοση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης του Έργου ΥΑΠ, ο ΑΔΜΗΕ και 

ο Επενδυτής ΥΑΠ υπογράφουν Σύμβαση Σύνδεσης, στην οποία εξειδικεύονται τα 

δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών.  
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Άρθρο 80 

Ειδικό Τέλος Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων 

 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 25α του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) το οποίο δεν 

εφαρμόζεται στα Έργα Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ), από την έναρξη της 

δοκιμαστικής λειτουργίας του Έργου ΥΑΠ, έως το τέλος της λειτουργίας του, κάθε 

παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από Έργο ΥΑΠ επιβαρύνεται με Ειδικό Τέλος ΥΑΠ 

που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), επί των προ του Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας εσόδων, από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο 

δεν είναι μικρότερο από δύο ευρώ (2€) ανά παραγόμενη MWh.  

2. Το Ειδικό Τέλος ΥΑΠ διατίθεται από τον φορέα που αποζημιώνει τον κάτοχο του 

Έργου ΥΑΠ απευθείας σε διακριτό λογαριασμό που τηρεί ο Διαχειριστής 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης.  

 

Άρθρο 81 

Διατάξεις για την ενίσχυση των Έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων - Αναστολή νέων 

αιτήσεων για Έργα Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων 

 

1. Για τις περιπτώσεις κατόχων Έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ) οι οποίοι 

λαμβάνουν επενδυτική ενίσχυση, υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης 

ισοδύναμης μορφής που ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης, τα έσοδα της 

Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης απομειώνονται κατά το ποσό 

που υπολογίζεται βάσει του Συντελεστή Απομείωσης Κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 7 του 

άρθρου 3 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149).  

2. Για τα Έργα ΥΑΠ, για τα οποία συνάπτεται Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής 

Προσαύξησης, η Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

υπολογίζεται με βάση την ανηγμένη μηνιαία μεσοσταθμική αξία ηλεκτρικής ενέργειας της 

τεχνολογίας αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 6 του   ν. 4414/2016. 

3. Αναστέλλεται η υποβολή νέων αιτήσεων για τη χορήγηση Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων για 

Έργα ΥΑΠ, εκτός και εάν έχουν επιλεγεί με τη διαγωνιστική διαδικασία του άρθρου 87. 

4. Το άρθρο 11Α του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), περί Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγής 

δεν εφαρμόζεται στα Έργα ΥΑΠ που συμμετέχουν στην ανταγωνιστική διαδικασία του 

άρθρου 77.  

 

Άρθρο 82 

Γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων - 

Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 4Α του ν. 4447/2016 

 

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4Α του ν. 4447/2016 (Α΄241) τροποποιείται ως 

προς τις αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και 

Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α.) με την προσθήκη της φράσης «Περιοχών Οργανωμένης 

Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ)» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:  

«3. Κύρια αρμοδιότητα του ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α. είναι η, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού 

Περιβάλλοντος, παροχή γνώμης σε περίπτωση αντικρουόμενων ή ασαφών διατάξεων μεταξύ 
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χωροταξικών πλαισίων ή σχετικά με τη συμβατότητα χωρικών πλαισίων ή σχεδίων όλων των 

κατηγοριών και επιπέδων προς τον υπερκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό ή παράλειψης ή 

έκδοσης αντικρουόμενων γνωμοδοτήσεων ή ερμηνειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή επί 

οποιουδήποτε άλλου ζητήματος σχετικού με χωροταξικά θέματα, τα οποία παραπέμπονται 

προς γνωμοδότηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή από τον αρμόδιο Γενικό 

Γραμματέα. Το ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α. γνωμοδοτεί, επίσης, για την οριοθέτηση Περιοχών 

Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), για τον χαρακτηρισμό θαλάσσιων 

περιοχών, με τον αντίστοιχο πυθμένα, ως καταδυτικών πάρκων και για τον χαρακτηρισμό και 

την οριοθέτηση Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), Περιοχών 

Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.), Περιοχών 

Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ) και Σύνθετων 

Τουριστικών Καταλυμάτων (Σ.Τ.Κ.). Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η 

γνωμοδότηση παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός, άλλως, η άπρακτη 

πάροδος της προθεσμίας δεν εμποδίζει την πρόοδο των διαδικασιών. Το ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α. 

μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις του όργανα και φορείς του δημόσιου ή και του ιδιωτικού 

τομέα που σχετίζονται με τα αντικείμενα, επί των οποίων παρέχει γνώμη.»  

 

Άρθρο 83 

Παραχώρηση άνευ οικονομικού ανταλλάγματος - Εξουσιοδοτική διάταξη - Προσθήκη 

περ. ια΄ στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 

 

Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), περί χρήσης αιγιαλού για την εκτέλεση 

έργων, προστίθεται περ. ια ως εξής: 

«ια. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών είναι δυνατή η 

παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης πυθμένα και υδάτινου 

στοιχείου θάλασσας, για την εγκατάσταση μετεωρολογικών ιστών πακτωμένων στον 

πυθμένα ή πλωτών εξεδρών για την εγκατάσταση μετεωρολογικών ιστών, με σκοπό την 

καταγραφή και μέτρηση των κλιματολογικών συνθηκών και ιδίως του αιολικού δυναμικού, 

για όσο χρόνο διαρκεί η χρήση. Για τα έργα της παρούσας, κατά παρέκκλιση των παρ. 6 έως 

10, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, μετά την 

έκδοση της απόφασης περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή απαλλαγής από την εν λόγω 

διαδικασία του έργου, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα έργα, για τα οποία ζητείται η 

παραχώρηση του ανωτέρω δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένων και όσων χαρακτηρίζονται 

ως συνοδά. Η Κτηματική Υπηρεσία διαβιβάζει την ανωτέρω αίτηση αμελλητί, εντός είκοσι 

(20) ημερών, μαζί με την απόφαση περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή απαλλαγής, στα 

Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής και στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, εκτός αν οι υπηρεσίες αυτές έχουν 

ήδη γνωμοδοτήσει κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και οι γνωμοδοτήσεις 

τους έχουν συνυποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο με την αίτηση. Μετά τη συγκέντρωση των 

γνωμών ή την άπρακτη παρέλευση προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

αποστολής στις υπηρεσίες αυτές της αίτησης, η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία ενεργεί για την 

έκδοση της απόφασης παραχώρησης. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης δεν 

καθορίζεται αντάλλαγμα για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, 

συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου και πυθμένα. Ο φάκελος της αίτησης για 

την παραχώρηση που υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο περιλαμβάνει τοπογραφικό 
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διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας, εξαρτημένο σε ΕΓΣΑ΄ 87, θεωρημένο από τη Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας, όπου απεικονίζονται οι γραμμές αιγιαλού, 

παραλίας, όχθης, και παρόχθιας ζώνης και ο αιτούμενος προς παραχώρηση χώρος, 

συνοδευόμενο από τεχνική περιγραφή των προς εγκατάσταση εξοπλισμών, των γεωμετρικών 

του χαρακτηριστικών και διαστάσεων, του τρόπου θεμελίωσης ή αγκύρωσης και του τρόπου 

ενεργειακής τροφοδοσίας και επικοινωνίας.  

 

Άρθρο 84 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών, Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού εγκρίνεται το 

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ), μαζί με τη Στρατηγική 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται εντός δύο 

(2) μηνών από το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης της παρ. 1 του άρθρου 77, ορίζεται η 

κατανομή των Περιοχών Εγκατάστασης ΥΑΠ, εντός των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης 

Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ) για τις οποίες έχουν εκδοθεί Άδειες Έρευνας ΥΑΠ, 

και η μέγιστη ισχύς Έργων ΥΑΠ που εκτιμάται ότι μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε μία από 

αυτές. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της 

Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), τροποποιείται ο Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού 

Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής 

Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), καθώς και Βεβαιώσεων Παραγωγού 

Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (εφεξής Κανονισμός), ώστε να 

καταλαμβάνονται και τα Έργα ΥΑΠ, τα οποία κατατάσσονται στα Ειδικά Έργα, όπως ορίζονται 

στον Κανονισμό Βεβαιώσεων Παραγωγού. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν γνώμης της ΡΑΕ, 

καθορίζονται, για την εφαρμογή του άρθρου 77: 

α) το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης των ανταγωνιστικών διαδικασιών, 

β) το ελάχιστο χρονικό διάστημα από την προκήρυξη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 

προσφορών, 

γ) το ελάχιστο ποσοστό ανταγωνισμού, καθώς και λοιποί κανόνες για τη διασφάλιση 

συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων, 

δ) η ανώτατη ή/και η κατώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική 

διαδικασία υποβολής προσφορών, οι οποίες υπολογίζονται για ορισμένο εσωτερικό βαθμό 

απόδοσης, ως προς το σύνολο της επένδυσης για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής 

προσφορών, 

ε) ο χρονικός ορίζοντας θέσης σε λειτουργία των έργων των επιλεγέντων Έργων ΥΑΠ, 

στ) το τέλος συμμετοχής υπέρ της ΡΑΕ που καταβάλλουν οι συμμετέχοντες, 

ζ) τα όρια ισχύος Έργων ΥΑΠ ή Περιοχών Εγκατάστασης ΥΑΠ κατακύρωσης στους 

συμμετέχοντες, 

η) κάθε άλλο ειδικό ζήτημα. 
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θ) η μέγιστη ισχύς Έργων ΥΑΠ που εκτιμάται ότι μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε μια από τις 

Περιοχές Εγκατάστασης ΥΑΠ. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται εντός δύο (2) 

μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος ορίζονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 

79, τα μέλη της Επιτροπής Συντονισμού, Σύνδεσης και Ανάπτυξης Δικτύων Έργων ΥΑΠ και οι 

αναπληρωτές τους, ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο αναπληρωτής του και ανατίθενται τα 

καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται 

η θητεία των μελών της Επιτροπής Συντονισμού Σύνδεσης και Ανάπτυξης Έργων ΥΑΠ, οι 

κανόνες λειτουργίας της, ο τρόπος λήψης αποφάσεων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων της. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται ο τρόπος και το 

ποσοστό κατανομής των εσόδων του ειδικού διακριτού λογαριασμού που τηρεί ο 

Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης, κατά την παρ. 2 

του άρθρου 80: 

α) στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ βαθμού που είναι παρακείμενοι των 

Έργων ΥΑΠ,  

β) στους κατοίκους των ΟΤΑ αυτών, κατ’ αναλογία των τετραγωνικών μέτρων των κατοικιών 

τους, όπως έχουν δηλωθεί στον οικείο ΟΤΑ Α΄ βαθμού, 

γ) στους επαγγελματίες αλιείας με έδρα τους ΟΤΑ που είναι παρακείμενοι των Έργων ΥΑΠ, 

δ) για την ενίσχυση του ειδικού λογαριασμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής 

Μετάβασης», 

ε) για την ενίσχυση του έργου του Φορέα ΥΑΠ.  

Με την ίδια απόφαση δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω οι όροι και προϋποθέσεις για 

την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και να αναπροσαρμόζονται τα ποσοστά κατανομής των 

εσόδων του λογαριασμού της παρ. 2 του άρθρου 80. 

 

Άρθρο 85 

Καταργούμενες διατάξεις 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι εξής διατάξεις, περί θαλάσσιων 

αιολικών πάρκων: 

α) τo άρθρο 6Α του ν. 3468/2006 (Α΄ 129),  

β) η παρ. 17 του άρθρου 15 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85), και 

γ) η περ. δ της παρ. 8 του άρθρου 11Α του ν. 4685/2020. 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 

Άρθρο 86  
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Κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε 

λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών - Τροποποίηση παρ. 1 

άρθρου 36 του ν. 4936/2022 

 

Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4936/2022 (Α΄ 105), περί 

έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, παρατείνεται, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη 

μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς 

ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού, που έχουν εκδοθεί κατά τη 

χρονική περίοδο από 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως 30ή Ιουνίου 2022, εφεξής οριζόμενης ως 

«περίοδος αναφοράς». Αν το ποσό ενίσχυσης που προκύπτει με βάση την περίοδο 

υπολογισμού από 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως 31η Μαΐου 2022, είναι μεγαλύτερο από το ποσό 

που προκύπτει με βάση την περίοδο υπολογισμού από 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 

2022, ο δικαιούχος λαμβάνει την ενίσχυση με βάση την περίοδο υπολογισμού από 1ης 

Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Μαΐου 2022.» 

 

Άρθρο 87 

Χρηματοδότηση έργων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 

 

Τα έργα και οι υποδομές δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που υλοποιούνται από τον 

Διαχειριστή του Δικτύου τα έργα και οι υποδομές δικτύων διανομής φυσικού αερίου που 

περιλαμβάνονται στα προγράμματα ανάπτυξης των διαχειριστών δικτύων διανομής φυσικού 

αερίου, καθώς και μεμονωμένες ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις για έργα υποδομών μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που έχουν τον χαρακτήρα φυσικού μονοπωλίου, 

δύναται να χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους μέσω του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), εντός των εκάστοτε ετησίων ορίων του Π.Δ.Ε. του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και, στην περίπτωση εθνικών πόρων, εντός του 

ορίου του προϋπολογισμού του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

Άρθρο 88 

Υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής που απορρέουν από την εφαρμογή του 

καθεστώτος επιβολής υποχρεώσεων ενεργειακής απόδοσης - Τροποποίηση άρθρου 80 

του ν. 4001/2011 

 

Στην παρ. 7 του άρθρου 80 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), περί υποχρεώσεων του Διαχειριστή 

Δικτύου Διανομής, προστίθεται περ. ιβ΄ ως εξής: 

«ιβ) Των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την εφαρμογή του καθεστώτος επιβολής 

υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 4342/2015 (Α΄ 

143) και των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.» 
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Άρθρο 89 

Ερμηνευτική διάταξη για τη διάθεση των πόρων της παρ. 2α του άρθρου 19 του ν. 

3054/2002 

 

Η αληθής έννοια της περ. 15 της υποπαρ. Δ12 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 

(Α΄94) είναι ότι από την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015, καταργείται η διάθεση των πόρων 

της παρ. 2α του άρθρου 19 του ν. 3054/2002 (Α΄ 230) που αφορά στην επιδότηση κατόχων 

Άδειας Εμπορίας που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλύπτουν τις ανάγκες σε 

πετρελαιοειδή προϊόντα των «προβληματικών περιοχών» της χώρας, την κάλυψη 

κοινωφελών σκοπών, δαπανών μελετών και ερευνών στον τομέα της ενέργειας, τις δαπάνες 

αποζημίωσης, πέραν των ήδη προβλεπόμενων, για μετάβαση εκτός έδρας των υπαλλήλων 

των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων, τις λειτουργικές δαπάνες των Κλιμακίων Ελέγχου 

Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (Κ.Ε.Δ.Α.Κ.) και αμοιβών των μελών τους, τη 

χρηματοδότηση προγραμμάτων και την παροχή κινήτρων που έχουν σχέση με τον ν. 

3054/2002, ιδίως συγχωνεύσεις εταιρειών, κατασκευή νέων αγωγών μεταφοράς, νέων 

αποθηκών, δημιουργία πρατηρίων που εφαρμόζουν, με πρωτοποριακό και ιδιαίτερα 

προβαλλόμενο τρόπο, νέες ηλεκτρονικές και περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες και το 

ποσοστό ύψους  δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της εισφοράς για ετήσια ενίσχυση 

περιβαλλοντικών προγραμμάτων των δήμων, στην περιφέρεια των οποίων είναι 

εγκατεστημένα και λειτουργούν διυλιστήρια. Επίσης, καταργείται η διάθεση των πόρων της 

παρ. 2α του άρθρου 19 του ν. 3054/2002 για τους σκοπούς της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 

1571/1985 (Α΄ 192), όπως αυτή έχει προστεθεί με την παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 2289/1995 

(Α΄ 27), καθώς και για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού 

Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών και Υγραερίων. 

 

Άρθρο 90 

Κατασκευές σε δημόσιους χώρους- Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 20 του ν. 4067/2012 

 

Στο άρθρο 20 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), περί κατασκευών σε δημόσιους κοινόχρηστους 

χώρους, προστίθεται παρ. 8 ως εξής: 

 «8. Στις περιπτώσεις υπέργειων και υπόγειων κατασκευών δικτύων υποδομής και 

εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας μετά των παραρτημάτων αυτών, συμπεριλαμβανομένων 

των σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών 

παραμέτρων, σταθμών διανομής και μέτρησης φυσικού αερίου, κεντρικών λεβητών ή 

μονάδων συμπαραγωγής για συστήματα τηλεθέρμανσης και σημείων επαναφόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων, στις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, αλλά αυτές εκτελούνται 

βάσει μελετών και σχεδιαγραμμάτων της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, μετά από 

κοινοποίηση της μελέτης στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης, δεν απαιτείται έγκριση του οικείου 

Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ). Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε κατασκευές 

δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας μετά των παραρτημάτων αυτών 

(υπέργειων και υπόγειων) που είναι προϋφιστάμενοι της έναρξης ισχύος του παρόντος.» 
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Άρθρο 91 

Θέματα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων - Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής 

 

Ο φορέας που έχει αναλάβει τη δαπάνη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων που έχουν κηρυχθεί 

με σκοπό την κατασκευή έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και για τις οποίες δεν έχει 

υποβληθεί εμπρόθεσμα η εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 3 

του ν. 2882/2001 (Α΄ 17), δύναται να υποβάλλει την εγγυητική επιστολή έως τρεις (3) μήνες 

μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος. 

 

Άρθρο 92 

Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

 

1. Κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 

και υβριδικό σταθμό επιβαρύνεται, από την έναρξη λειτουργίας του σταθμού, με ετήσιο 

ειδικό τέλος, όπως ορίζεται για τις κάτωθι κατηγορίες σταθμών: 

α) Για σταθμούς που μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος δεν έχουν συνάψει Σύμβαση 

Λειτουργικής Ενίσχυσης των άρθρων 9 ή 10 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), ή Σύμβαση Πώλησης 

Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 12 του ν. 3468/2006 (Α΄129), ή αντίστοιχη σύμβαση 

αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ της θέσης σε ισχύ του ν. 3468/2006, ή δεν έχουν 

επιλεγεί για ένταξη σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας 

υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 ή λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 

12Α του ν. 4414/2016, το ειδικό τέλος υπολογίζεται επί τη βάσει αξίας δύο (2) €/MWh 

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το 

Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή στο Δίκτυο του Mη Διασυνδεδεμένου Νησιού. 

β) Για σταθμούς που μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος έχουν συνάψει Σύμβαση 

Λειτουργικής Ενίσχυσης των άρθρων 9 ή 10 του ν. 4414/2016, ή Σύμβαση Πώλησης 

Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 12 του ν. 3468/2006, ή αντίστοιχη σύμβαση 

αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ της θέσης σε ισχύ του ν. 3468/2006 ή έχουν 

επιλεγεί για ένταξη σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας 

υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, καθώς και ειδικά για σταθμούς που 

μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης των 

άρθρων 9 ή 10 του ν. 4414/2016, εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών 

του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, το ειδικό τέλος αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) 

επί της Τιμής Αναφοράς για την εγχεόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα 

και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού (ΜΔΝ). 

γ) Για σταθμούς που μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος έχουν συνάψει Σύμβαση Πώλησης 

Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 12 του ν. 3468/2006, ή αντίστοιχη σύμβαση 

αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006, το ειδικό τέλος αντιστοιχεί σε 

ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί των εσόδων προ Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, από την 

πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας. 

2. Εξαιρούνται από την επιβάρυνση του ειδικού τέλους:  

α) σταθμοί ΑΠΕ που εγκαθίστανται σε κτίρια, ανεξαρτήτως ισχύος, 

β) σταθμοί ΑΠΕ που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς,  

γ) φωτοβολταϊκοί σταθμοί με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη του ενός (1) MW,  
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δ) φωτοβολταϊκοί σταθμοί οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν ήδη 

συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης των άρθρων 9 ή 10 του ν. 4414/2016 ή Σύμβαση 

Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 12 του ν. 3468/2006, ή αντίστοιχη σύμβαση 

αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 ή έχουν επιλεγεί για ένταξη σε 

καθεστώς ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών του άρθρου 

7 του ν. 4414/2016, πλην των φωτοβολταϊκών σταθμών που λαμβάνουν Λειτουργική 

Ενίσχυση με βάση τον ν. 4414/2016, ύστερα από συμμετοχή τους σε κοινή ανταγωνιστική 

διαδικασία υποβολής προσφορών. 

3. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος:  

α) από σταθμούς οι οποίοι έχουν συνάψει ή συνάπτουν σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης 

των άρθρων 9 ή 10 του ν. 4414/2016, ή Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 

12 του ν. 3468/2006, ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του 

ν. 3468/2006, παρακρατούνται από τη «ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ» και, για την περίπτωση των ΜΔΝ, από 

τη «ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ»,  

β) από σταθμούς οι οποίοι δεν συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης των άρθρων 9 

ή 10 του ν. 4414/2016, ή Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 12 του ν. 

3468/2006, ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 

3468/2006 ή λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 12Α του ν. 4414/2016 καταβάλλονται από 

τους παραγωγούς στη «ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ» και για την περίπτωση των ΜΔΝ, στη «ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ», 

εντός του πρώτου διμήνου του επόμενου έτους.  

4. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος αποδίδονται από τη «ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ» και, για την 

περίπτωση των ΜΔΝ, από τη «ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ» ως εξής:  

α) Ποσό μέχρι ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) του ειδικού τέλους αποδίδεται στους 

κατόχους άδειας προμήθειας που προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακούς 

καταναλωτές των περιοχών, όπου λειτουργούν οι σταθμοί, με σκοπό το ανωτέρω ποσό να 

αποδοθεί στους οικιακούς καταναλωτές μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας. Δικαιούχοι του ανωτέρω ποσού είναι οι οικιακοί καταναλωτές, οι οποίοι 

βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Κοινότητας του Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ βαθμού, όπου λειτουργούν οι σταθμοί, για το χρονικό διάστημα, 

που έχουν ενεργή σύνδεση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Το ποσό που αναλογεί σε κάθε 

δικαιούχο συμψηφίζεται με τις χρεώσεις που περιλαμβάνονται στον λογαριασμό 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.  

β) Το υπόλοιπο ποσό του ειδικού τέλους αποδίδεται στον ή στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, εντός των 

διοικητικών ορίων που είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί. Τα ποσά εγγράφονται σε χωριστό 

κωδικό του προϋπολογισμού εσόδων του οικείου ΟΤΑ Α΄ βαθμού («Έσοδα από σταθμούς 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή υβριδικούς σταθμούς») 

και διατίθενται υποχρεωτικά και αποκλειστικά, για την εκτέλεση περιβαλλοντικών δράσεων, 

έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης. Το ποσό διατίθεται για την εκτέλεση 

περιβαλλοντικών δράσεων, έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης κατά 

ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) σε περιοχές εντός των ορίων της Δημοτικής 

Κοινότητας όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός και το υπολειπόμενο ποσοστό δύναται να 

διατίθεται για την εκτέλεση αντίστοιχων δράσεων και έργων στην υπόλοιπη περιφέρεια της 

οικείας Δημοτικής Ενότητας. Μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την έναρξη λειτουργίας 

του σταθμού, τα ποσά του πρώτου εδαφίου διατίθενται υποχρεωτικά και αποκλειστικά, σε 

ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%), για την εκτέλεση αντίστοιχων δράσεων και 
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έργων σε περιοχές εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας, όπου είναι εγκατεστημένος ο 

σταθμός και το υπολειπόμενο ποσοστό δύναται να διατίθεται για την εκτέλεση αντίστοιχων 

δράσεων και έργων στην υπόλοιπη περιφέρεια του οικείου ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Αν στον οικείο 

ΟΤΑ δεν λειτουργεί ταμειακή υπηρεσία, τα ποσά κατατίθενται στην οικεία Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία, υπέρ του δικαιούχου ΟΤΑ, ο οποίος και ενημερώνεται εγγράφως από 

τον καταθέτη. Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί έλεγχο 

νομιμότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την αξιοποίηση, από τους δικαιούχους 

ΟΤΑ, των ποσών που προέρχονται από το ειδικό τέλος. Οι δικαιούχοι ΟΤΑ υποβάλλουν στον 

Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε 

επόμενου έτους, έκθεση με τον απολογισμό της αξιοποίησης των εσόδων που προέρχονται 

από το ειδικό τέλος. O Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης υποβάλλει στον 

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κοινοποιεί στη «ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ» και, για την 

περίπτωση των ΜΔΝ, στη «ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ», σχετική έκθεση, στο τέλος κάθε έτους, με τα 

αποτελέσματα του ελέγχου νομιμότητας και της αξιοποίησης των ποσών που αντιστοιχούν 

στο ειδικό τέλος από τους δικαιούχους ΟΤΑ. Η εμπρόθεσμη υποβολή των εκθέσεων των ΟΤΑ 

Α΄ βαθμού στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αποτελεί προϋπόθεση για την απόδοση 

από τη «ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ» και, για την περίπτωση των ΜΔΝ, από τη «ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ», των ποσών που 

αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ του επόμενου έτους.   

5. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συστήνεται Επιτροπή Επιμερισμού του 

ειδικού τέλους. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται 

μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους, συγκροτείται η ανωτέρω Επιτροπή και ορίζονται ο 

Πρόεδρος και ο γραμματέας αυτής. 

Η Επιτροπή Επιμερισμού αποτελείται από:  

α) τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ένας (1) 

τουλάχιστον από τη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων, 

ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου, και ένας (1) από τη Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών, 

κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Μηχανικών, κατά προτίμηση ειδικότητας 

Τοπογράφων Μηχανικών, 

β) έναν (1) εκπρόσωπο από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), 

γ) δύο (2) εκπροσώπους από τη «ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ», από τους οποίους ένας (1) τουλάχιστον από 

τη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών, και 

δ) έναν (1) εκπρόσωπο από τη «ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ». 

Η Επιτροπή Επιμερισμού υποβάλλει εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

για τον προσδιορισμό και τον επιμερισμό του ειδικού τέλους της παρ. 1 σε μια ή 

περισσότερες Δημοτικές Κοινότητες στις οποίες λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ και υβριδικοί 

σταθμοί και εποπτεύει τη διαδικασία επιμερισμού ανά δικαιούχο οικιακό καταναλωτή και 

ανά δικαιούχο ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Εφόσον γίνει αποδεκτή η εισήγηση, εκδίδεται απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τον 

προσδιορισμό και επιμερισμό του ειδικού τέλους. Για τον προσδιορισμό και επιμερισμό η 

Επιτροπή χρησιμοποιεί τα ψηφιοποιημένα διοικητικά όρια των Δημοτικών Κοινοτήτων. Αν 

δεν υπάρχουν τα ανωτέρω όρια, χρησιμοποιεί τα απογραφικά όρια των Δημοτικών 

Κοινοτήτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η Επιτροπή Επιμερισμού λαμβάνει υπόψη της 

τις αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που έχουν εκδοθεί βάσει των 

εισηγήσεων των Επιτροπών Εξέτασης Ενστάσεων του ειδικού τέλους και τις γνωμοδοτήσεις 

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, περί διοικητικής υπαγωγής γεωγραφικών περιοχών 
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σε Δημοτικές Κοινότητες. Εάν κατά τη διαδικασία επιμερισμού διαπιστωθούν περιπτώσεις 

σταθμών για τους οποίους εκκρεμεί διαδικασία εξέτασης ενστάσεων από τις Επιτροπές 

Εξέτασης Ενστάσεων Ορίων της παρ. 6, τότε η Επιτροπή Επιμερισμού δεν προχωρά στον 

προσδιορισμό και επιμερισμό του ειδικού τέλους για αυτούς τους σταθμούς έως την 

ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.  

Κατά των αποφάσεων επιμερισμού, σχετικά με τον προσδιορισμό και επιμερισμό του ειδικού 

τέλους δύναται να υποβληθούν ενστάσεις. Αν οι υποβληθείσες ενστάσεις αφορούν τα 

διοικητικά όρια μεταξύ των Δημοτικών Κοινοτήτων, εξετάζονται από τις Επιτροπές της παρ. 

6. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι ενστάσεις εξετάζονται από την αρμόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.   

6. α) Συγκροτούνται Επιτροπές Εξέτασης Ενστάσεων Ορίων, οι οποίες είναι αρμόδιες για την 

αξιολόγηση των ενστάσεων που αφορούν τα διοικητικά όρια μεταξύ των Δημοτικών 

Κοινοτήτων, σύμφωνα με: 

αα) απόφαση του Δημάρχου, εάν στις ενστάσεις τίθενται θέματα που αφορούν τα διοικητικά 

όρια μεταξύ Δημοτικών Κοινοτήτων που υπάγονται στον ίδιο ΟΤΑ Α΄ βαθμού,  

αβ) απόφαση του Περιφερειάρχη, εάν στις ενστάσεις τίθενται θέματα που αφορούν τα 

διοικητικά όρια μεταξύ Δημοτικών Κοινοτήτων που υπάγονται σε διαφορετικούς ΟΤΑ Α΄ 

βαθμού της ίδιας Περιφέρειας,  

αγ) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εάν στις ενστάσεις τίθενται 

θέματα που αφορούν τα διοικητικά όρια μεταξύ Δημοτικών Κοινοτήτων που υπάγονται σε 

διαφορετικές Περιφέρειες της ίδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 

αδ) κοινή απόφαση των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, εάν στις ενστάσεις 

τίθενται θέματα που αφορούν τα διοικητικά όρια μεταξύ Δημοτικών Κοινοτήτων που 

υπάγονται σε διαφορετικές Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.  

Οι Επιτροπές Εξέτασης Ενστάσεων Ορίων, μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων, υποβάλλουν 

εισήγηση προς αυτόν που τις συγκρότησε και εφόσον η εισήγηση γίνει αποδεκτή, αυτή 

κοινοποιείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο εκδίδει απόφαση 

σχετικά με τον προσδιορισμό και επιμερισμό του ειδικού τέλους για τις περιπτώσεις των 

σταθμών για τις οποίες είχαν υποβληθεί οι ενστάσεις.    

β) Οι Επιτροπές Εξέτασης Ενστάσεων Ορίων συγκροτούνται ως εξής:  

βα) εάν στις ενστάσεις τίθενται θέματα που αφορούν τα διοικητικά όρια μεταξύ Δημοτικών 

Κοινοτήτων που υπάγονται στον ίδιο ΟΤΑ Α΄ βαθμού, από τρεις (3) εκπροσώπους του ΟΤΑ Α΄ 

βαθμού,  

ββ) εάν στις ενστάσεις τίθενται θέματα που αφορούν τα διοικητικά όρια μεταξύ Δημοτικών 

Κοινοτήτων που υπάγονται σε διαφορετικούς ΟΤΑ Α΄ βαθμού της ίδιας Περιφέρειας, από 

τρεις (3) εκπροσώπους της Περιφέρειας,  

βγ) εάν στις ενστάσεις τίθενται θέματα που αφορούν τα διοικητικά όρια μεταξύ Δημοτικών 

Κοινοτήτων που υπάγονται σε διαφορετικές Περιφέρειες της ίδιας Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, από τρεις (3) εκπροσώπους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,  

βδ) εάν στις ενστάσεις τίθενται θέματα που αφορούν τα διοικητικά όρια μεταξύ Δημοτικών 

Κοινοτήτων που υπάγονται σε διαφορετικές Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, από τρεις (3) 

εκπροσώπους κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  

Στις ανωτέρω περιπτώσεις οι δύο (2) από τους τρεις (3) εκπροσώπους είναι κλάδου ΠΕ ή 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Μηχανικών, κατά προτίμηση ειδικότητας Τοπογράφων 

Μηχανικών, 
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βε) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε Δημοτική Κοινότητα, οι οποίες διεκδικούν τη διοικητική 

υπαγωγή της γεωγραφικής περιοχής εγκατάστασης των σταθμών. Οι εκπρόσωποι αυτοί 

υποδεικνύονται με απόφαση του συμβουλίου κάθε Δημοτικής Κοινότητας. Για Δημοτικές 

Κοινότητες στις οποίες δεν προβλέπεται εκ του νόμου συγκρότηση και λειτουργία 

συμβουλίου, ο εκπρόσωπος υποδεικνύεται από τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας. Αν 

η Δημοτική Κοινότητα δεν υποδεικνύει εκπρόσωπο ή ο εκπρόσωπος δεν παρίσταται, η 

Επιτροπή συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα. 

Οι αποφάσεις, ύστερα από εισήγηση των ανωτέρω Επιτροπών, λαμβάνονται μόνο για 

σκοπούς επιμερισμού του αναλογούντος ποσού του ειδικού τέλους. 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών 

καθορίζονται τα ακριβή ποσοστά των περ. α) και β) της παρ. 4, ο τρόπος παρακράτησης και 

απόδοσης του αναλογούντος ειδικού τέλους από τους υπόχρεους παραγωγούς, ο τρόπος 

προσδιορισμού και επιμερισμού των αναλογούντων ποσών του ειδικού τέλους σε μια ή 

περισσότερες Δημοτικές Κοινότητες, η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και εξέτασης 

ενστάσεων, η διαδικασία προσδιορισμού των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών, η 

διαδικασία επιμερισμού των αναλογούντων ποσών ανά δικαιούχο οικιακό καταναλωτή, η 

διαδικασία απόδοσης προς τους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές και ΟΤΑ, η εξειδίκευση 

των περιβαλλοντικών δράσεων, έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης και το 

περιεχόμενο και ο τρόπος υποβολής εκθέσεων αξιοποίησης των εσόδων των ΟΤΑ που 

προέρχονται από το ειδικό τέλος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η έκδοση αποφάσεων από τη ΡΑΕ για τον 

καθορισμό της τεκμαρτής μοναδιαίας πίστωσης για οικιακούς καταναλωτές σε ευρώ ανά 

μεγαβατώρα, βάσει της μεθοδολογίας που ορίζεται σε αυτήν, καθώς και ο τρόπος διάθεσης 

τυχόν υπολειπόμενου ποσού που προκύπτει από τη μεθοδολογία επιμερισμού του ειδικού 

τέλους προς τους οικιακούς καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας 

διάθεσης στον οικείο ΟΤΑ Α΄ βαθμού. 

8. α) Η διαδικασία που περιγράφεται στις παρ. 4, 5 και 6 εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό 

και επιμερισμό του ειδικού τέλους για το έτος 2023 και μετά. Για τα έτη μέχρι και το 2022, 

ισχύουν οι παρ. Α3, Α4, Α5, Α6 και Α7 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006. 

β) Η διαδικασία εξέτασης ενστάσεων κατά της απόφασης προσδιορισμού και επιμερισμού 

του ειδικού τέλους για τα έτη 2021 και 2022, διενεργείται σύμφωνα με το παρόν. 

9. Τα δικαιώματα που έχουν παρασχεθεί στους ΟΤΑ δυνάμει του άρθρου 15 του ν. 4915/2022 

(Α΄ 63) ισχύουν και για το ειδικό τέλος του παρόντος.  

 

Άρθρο 93 

Εκτέλεση εργασιών για έργα δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 

129Α του ν. 4819/2021 

 

Μετά το άρθρο 129 του ν. 4819/2021 (Α΄ 129) προστίθεται άρθρο 129Α για τον καθορισμό 

του προσωπικού που εκτελεί τις επιμέρους εργασίες στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας ως εξής:  

 

«Άρθρο 129Α 

Έργα δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας  
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Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής ηΗλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) δύναται 

να αναθέσει την εκτέλεση επιμέρους εργασιών αναγκαίων για την κατασκευή 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υφιστάμενων ή νέων εγκαταστάσεων επί εδάφους, επί 

στύλου, επί κτηρίων, και ιδίως βοηθητικών εργασιών όπως εργασίες στερέωσης εξοπλισμού, 

χωματουργικές, δομικές, όπως κατασκευή βάσεων στήριξης και παρασκευή δομικών 

μιγμάτων, μεταφοράς υλικών στον τόπο εκτέλεσης του έργου και καθαρισμού. Η εκτέλεση 

των εργασιών αυτών δύναται να ανατίθεται και σε μη αδειοδοτημένα πρόσωπα εφόσον: α) 

η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών δεν απαιτεί αδειοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, β) το εν λόγω προσωπικό εποπτεύεται από τον εγκαταστάτη 

ηλεκτρολόγο που έχει αναλάβει την υλοποίηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και γ) τα 

μέρη της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης δεν είναι υπό τάση. Οι εργασίες αυτές δεν 

προσμετρώνται ως προϋπηρεσία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για τους σκοπούς του 

παρόντος.» 

 

Άρθρο 94 

Μετακίνηση προσωπικού ΔΕΗ σε ΔΕΔΔΗΕ -Τροποποίηση παρ. 3Α άρθρου 125 του ν. 

4001/2011 

 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3Α του άρθρου 125 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) τροποποιείται ως 

προς την ημερομηνία υποβολής αίτησης μετακίνησης προσωπικού της ΔΕΗ και η παρ. 3Α 

διαμορφώνεται ως ακολούθως:  

 «3Α. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και διαδικασίας, για μεμονωμένες περιπτώσεις 

μεταφοράς προσωπικού από τη ΔΕΗ ΑΕ προς την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, η μετακίνηση 

πραγματοποιείται με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο εταιρειών μετά από 

σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου προς αυτά, η οποία υποβάλλεται μέχρι τις 31.12.2022. 

Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από την εταιρεία προέλευσης αναγνωρίζεται πλήρως 

για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν.» 

 

Άρθρο 95 

Μισθολογικά θέματα του προσωπικού του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας 

 

1. Οι καταβληθείσες αποδοχές, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως επιδομάτων, στο 

προσωπικό του Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας έως και την 31η 

Μαρτίου 2014, θεωρούνται νόμιμες και δεν αναζητούνται. 

2. Αποδοχές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από την 1η Απριλίου 2014 και εφεξής, 

αναζητούνται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Οι παρ. 3 

και 4 του ιδίου άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως. 

 

Άρθρο 96 

Απαλλαγή από άδεια Περιφερειάρχη για μισθώσεις με σκοπό τη διάνοιξη δρόμων, 

εγκατάσταση εξοπλισμών ή εκτέλεση επενδύσεων ή έργων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 

29  του ν. 1892/1990 
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1. Στην παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 1892/1990 (A΄ 101), περί απαλλαγής μισθώσεων από την 

άδεια του Περιφερειάρχη, προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο, επέρχονται νομοτεχνικές 

βελτιώσεις και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Για την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή οποιωνδήποτε εμπράγματων ή ενοχικών 

δικαιωμάτων, για τη διάνοιξη δρόμων ή την εκτέλεση οποιωνδήποτε μεταλλευτικών ή 

λατομικών εργασιών σε ακίνητα των περιοχών που καλύπτουν τους ορεινούς όγκους 

Καμβουνίων, Πιερίων, Ολύμπου, Βερμίου, Δυσσόρου, Βερτίσκου, Κερδυλλίων, Μενικίου, 

Παγγαίου και Ορέων Λεκάνης καθώς και σε περιοχές της Κρήτης που αναφέρονται στο άρθρο 

32, απαιτείται σχετική άδεια του Περιφερειάρχη, που παρέχεται ύστερα από αίτηση του 

ενδιαφερόμενου και σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας στρατιωτικής υπηρεσίας- Διοικητής της 

Στρατιωτικής, Ναυτικής ή Αεροπορικής μονάδας, στη ζώνη ευθύνης του οποίου ευρίσκεται η 

συγκεκριμένη περιοχή.  

Από την ανωτέρω διαδικασία, εξαιρούνται, από της ισχύος των διατάξεων του παρόντος 

άρθρου, οι πωλήσεις προς το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ., οι συμβάσεις γονικής 

παροχής, μισθώσεως μέχρι έξι έτη, κανονισμού ορίων, διανομής κοινού και οι συμβάσεις 

μεταβίβασης ποσοστού εξ αδιαιρέτου μεταξύ συγκυρίων. Για τις περιπτώσεις των ακινήτων 

του πρώτου εδαφίου οι οποίες αφορούν σε εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και 

των συνοδών αυτών έργων, καθώς και για εργασίες διάνοιξης δρόμων και εγκατάστασης 

εξοπλισμών, δεν απαιτείται η άδεια του Περιφερειάρχη για τη σύναψη μίσθωσης διάρκειας 

κατ’ ελάχιστον έξι (6) ετών, αν έχει χορηγηθεί θετική γνωμοδότηση, από το Γενικό Επιτελείο 

Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, και έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων ή ένταξη στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις των έργων 

αυτών.» 

2. Η παρ. 1 ισχύει από την έναρξη ισχύος του άρθρου 29 του ν. 1892/1990. 

 

Άρθρο 97 

Παρατάσεις προθεσμιών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Τροποποίηση παρ. 3δ 

άρθρου 7 του ν. 4414/2016 

 

1. Η προθεσμία της παρ. 3δ του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), περί σύναψης 

συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης, παρατείνεται και η παρ. 3δ διαμορφώνεται ως εξής: 

«3δ. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται από Ενεργειακές Κοινότητες 

(Ε.Κοιν.), εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παρ. 3ε’, και επιπροσθέτως των οριζομένων 

στην παρ. 3β΄, η ίδια Ε.Κοιν. δεν δύναται, μετά την 30ή Νοεμβρίου 2022, να συνάψει 

περισσότερες από δύο (2) συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς 

ισχύος έως μισό (0,5) MW έκαστος, χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική 

διαδικασία υποβολής προσφορών.» 

2. Η προθεσμία της παρ. 3στ του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, περί υποβολής αιτήσεων για 

φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 

παρατείνεται και η παρ. 3στ διαμορφώνεται ως εξής: 

«3στ. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας, δεν εφαρμόζεται η παρ. 3δ΄ και οι προθεσμίες που αναγράφονται στις παρ. 3β΄ 

και 3ζ΄ παρατείνονται κατά είκοσι ένα (21) μήνες.» 

3. Η εφαρμογή των τιμών αναφοράς, οι οποίες ορίζονται στην υπό στοιχεία 

ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190/26.3.2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 
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Ενέργειας (Β΄ 1045) για τις κατηγορίες 29α, 29β, 30α, 30β, 30γ του Πίνακα 1 της περ. β΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016, εκκινεί από την 1η Σεπτεμβρίου 2023. 

 

Άρθρο 98 

Εξουσιοδοτική διάταξη 

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται το ύψος και η διαδικασία χορήγησης και 

καταβολής της χρηματοδότησης, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 

87. 

 

 

Άρθρο 99 

Καταργούμενες διατάξεις 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και υπό την επιφύλαξη της περ. α) της παρ. 8 του 

άρθρου 76 του παρόντος, οι παρ. Α1, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7 και Α8 του άρθρου 25 του ν. 

3468/2006 (Α΄129), περί ειδικού τέλους των σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

υβριδικών σταθμών, καταργούνται. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

Άρθρο 100 

Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για τα πλαστικά μιας χρήσης - Αντικατάσταση άρθρου 17 του  

ν. 4736/2020 

 

Το άρθρο 17 του ν. 4736/2020 (Α΄ 200) αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Άρθρο 17 

Έλεγχοι και αρμόδιες αρχές ελέγχου 

 

1. Για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος νόμου αρμόδιες αρχές είναι: 

α) Ο Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4819/2021 (Α΄ 129), για τη συμμόρφωση των 

υπόχρεων με όσα προβλέπονται από: 

αα) το άρθρο 4, περί μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης, 

αβ) την παρ. 1 του άρθρου 5, περί περιορισμού της διάθεσης των πλαστικών μίας χρήσης 

στην αγορά, 

αγ) το άρθρο 6, περί απαιτήσεων για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, 

αδ) το άρθρο 7, περί απαιτήσεων σχετικά με τη σήμανση πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης, 

αε) τα άρθρα 8 έως 14, περί τήρησης και εφαρμογής των μέτρων και υποχρεώσεων που 

προβλέπονται στα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού προϊόντων, καθώς 

και την οργάνωση και λειτουργία των φορέων ΣΕΔ, και 

αστ) την τήρηση από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού των υποχρεώσεων του άρθρου 4. 
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Για τη διενέργεια των ελέγχων, ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να ζητά τη συνδρομή κάθε άλλης αρμόδιας 

δημόσιας αρχής, 

β) η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον έλεγχο της εφαρμογής των 

υποχρεώσεων της παρ. 3 του άρθρου 4, περί εισφοράς για την προστασία του περιβάλλοντος 

για τα πλαστικά μίας χρήσης, 

γ) η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων για τον έλεγχο της εφαρμογής των υποχρεώσεων των παρ. 4 έως 6 του άρθρου 

4 στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, μαζικής εστίασης και τροφοδοσίας (catering).  

2. Οι αρχές της παρ. 1 συντάσσουν και αποστέλλουν στα Υπουργεία Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ετήσια έκθεση, στην οποία αναφέρονται 

πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με το πλήθος των ελέγχων, τα αποτελέσματά 

τους και το ύψος των κυρώσεων που επιβλήθηκαν.» 

 

Άρθρο 101 

Κυρώσεις για παραβάσεις του ν. 4736/2020 - Αντικατάσταση άρθρου 18 του ν. 4736/2020 

 

Το άρθρο 18 του ν. 4736/2020 (Α΄ 200) αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Άρθρο 18 

Κυρώσεις (άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904) 

 

1. Στους υπόχρεους που δεν συμμορφώνονται με όσα προβλέπονται στις παρ. 3 έως 6 του 

άρθρου 4, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ ανά παράβαση. 

2.α) Στους παραγωγούς πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που δεν συμμορφώνονται με την 

παρ. 1 του άρθρου 5, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους ένα τοις εκατό (1 %) επί του συνολικού 

κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης με βάση τον κύκλο εργασιών της 

τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 

β) Σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν συμμορφώνεται με την παρ. 1 του 

άρθρου 5, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, εάν διαθέτει μέχρι και διακόσια 

(200) τεμάχια. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα διαθέτουν άνω των διακοσίων (200) 

τεμαχίων, το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά πέντε (5) ευρώ για κάθε επιπλέον τεμάχιο. 

3.α) Στους παραγωγούς πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που δεν συμμορφώνονται με την 

παρ. 1 του άρθρου 6, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους ένα τοις εκατό (1 %) επί του συνολικού 

κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης με βάση τον κύκλο εργασιών της 

τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 

β) Σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν συμμορφώνεται με την παρ. 1 του 

άρθρου 6, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον διαθέτουν μέχρι 

και εκατό (100) τεμάχια. Σε περίπτωση που διαθέτουν άνω των εκατό (100) τεμαχίων το 

πρόστιμο προσαυξάνεται κατά πέντε (5) ευρώ για κάθε επιπλέον τεμάχιο. 

4. Στους παραγωγούς πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που δεν συμμορφώνονται με την 

υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου 6 ή με τις απαιτήσεις του συστήματος διασφάλισης της 

ποιότητας των διεργασιών ανακύκλωσης και ιχνηλασιμότητας των ανακυκλωμένων 

πλαστικών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 282/2008 της Επιτροπής και το πρότυπο ΕΛΟΤ 

EN 15343, όπως αυτό καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 19, επιβάλλεται 

πρόστιμο ύψους ένα τοις εκατό (1 %) επί του ειδικού κύκλου εργασιών των διεργασιών 
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παραγωγής πλαστικής φιάλης χωρητικότητας έως τρία (3) λίτρα, όπως προκύπτει από τα 

κατά τις ισχύουσες διατάξεις τηρούμενα βιβλία εκ μέρους της εταιρείας. 

5. Στους παραγωγούς πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που δεν συμμορφώνονται με τις 

υποχρεώσεις της παρ. 1 του άρθρου 7, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους: 

α) χιλίων (1.000) ευρώ για απουσία σήμανσης ή ελλιπή ή πλημμελή σήμανση, εάν διαθέτουν 

μέχρι και διακόσια (200) τεμάχια. Σε περίπτωση που διαθέτουν άνω των διακοσίων (200) 

τεμαχίων, το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά πέντε (5) ευρώ για κάθε επιπλέον τεμάχιο. 

β) Για παραπλανητική σήμανση πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για χρήση παραπλανητικής 

σήμανσης, εάν διαθέτουν μέχρι και πεντακόσια (500) τεμάχια. Σε περίπτωση που διαθέτουν 

άνω των πεντακοσίων (500) τεμαχίων, το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά δέκα (10) ευρώ για 

κάθε επιπλέον τεμάχιο. 

6. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης εντός τριετίας, το ύψος των προστίμων των 

παρ. 1 έως 6 διπλασιάζεται. Σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου 

χρονικού διαστήματος τα ποσά των προστίμων τριπλασιάζονται. 

7. Οι κυρώσεις των παρ. 1 έως 6 επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου της παρ. 1 του 

άρθρου 17, ύστερα από κλήση του ενδιαφερόμενου σε προηγούμενη ακρόαση, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται από το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 

45). Τα αντίστοιχα πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με το ν.δ. 356/1974, 

(Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κ.Ε.Δ.Ε., Α΄ 90), μετά την αποστολή χρηματικού 

καταλόγου στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, κατά το άρθρο 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. και 

του άρθρου 55 του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6) και διατίθενται ως έσοδα της αρμόδιας αρχής ελέγχου 

σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και τα υπόλοιπα ως έσοδα του Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με 

την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4819/2021 (Α΄ 129), προκειμένου να διατεθούν 

για έργα και δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση του αντίκτυπου των πλαστικών προϊόντων 

μίας χρήσης του παραρτήματος Ι στο περιβάλλον.» 

 

Άρθρο 102 

Επίτευξη στόχου για την επίδοση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης 

συσκευασιών - Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 12 του ν. 4819/2021 

 

Στην παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4819/2021 (Α΄ 129) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και 

η                  παρ. 14 διαμορφώνεται ως εξής: 

«14. Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου από φορέα ΣΣΕΔ που έχει συμπληρώσει ένα (1) 

έτος λειτουργίας, όπως διαπιστώνεται κατά την αξιολόγηση της ετήσιας απολογιστικής του 

έκθεσης της παρ. 11, ο Ε.Ο.ΑΝ. απευθύνει σύσταση συμμόρφωσης και, σε περίπτωση που 

εξακολουθεί η μη επίτευξη του ποσοτικού στόχου ή των ποσοτικών στόχων της περ. ια΄ της 

παρ. 2 του άρθρου 13 για πλέον του ενός πλήρους ημερολογιακού έτους, πρόστιμο 

αναλογικό της απόκλισης από τον στόχο. Ειδικότερα, εφόσον η μη επίτευξη του στόχου 

συνεχίζεται για δεύτερο συνεχόμενο έτος, επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο αντιστοιχεί σε 

ποσοστό των χρηματικών εισφορών της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου που 

ισούται με το 20% της απόκλισης από τον στόχο. Εφόσον η μη επίτευξη του στόχου 

εξακολουθεί για τρίτο συνεχόμενο έτος, επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο αντιστοιχεί σε 

ποσοστό των χρηματικών εισφορών της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου που 

ισούται με το 40% της απόκλισης από τον στόχο. Εφόσον η μη επίτευξη του στόχου 

εξακολουθεί για τέταρτο συνεχόμενο έτος, επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο αντιστοιχεί σε 
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ποσοστό των χρηματικών εισφορών της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου, 

που ισούται με το 100% της απόκλισης από τον στόχο. Σε περίπτωση που ο φορέας ΣΣΕΔ 

εξακολουθεί και δεν επιτυγχάνει τουλάχιστον το 80% του στόχου του, όπως διαπιστώνεται 

κατά την αξιολόγηση της ετήσιας απολογιστικής του έκθεσης της παρ. 11, ο Ε.Ο.ΑΝ. ανακαλεί 

την έγκρισή του και προχωρεί σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της παρ. 18. Εφόσον 

επιτυγχάνει άνω του 80% του στόχου του, επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο αντιστοιχεί σε 

ποσοστό των χρηματικών εισφορών της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου, 

που ισούται με το 100% της απόκλισης από τον στόχο. Στους φορείς ΑΣΕΔ που δεν έχουν 

επιτύχει τους ποσοτικούς στόχους που είχαν την υποχρέωση να επιτύχουν κατά το 

προηγούμενο πλήρες ημερολογιακό έτος, όπως διαπιστώνεται κατά την αξιολόγηση της 

ετήσιας απολογιστικής έκθεσης της παρ. 11 και οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη 

λειτουργίας, ο Ε.Ο.ΑΝ. απευθύνει σύσταση συμμόρφωσης. Σε περίπτωση που ο φορέας ΑΣΕΔ 

εξακολουθεί να μην επιτυγχάνει τον στόχο του το επόμενο έτος, ο Ε.Ο.ΑΝ. επιβάλλει 

πρόστιμο που ισούται με το 100% της απόκλισης από τον στόχο του προηγούμενου 

ημερολογιακού έτους. Ως βάση υπολογισμού θεωρείται το σύνολο των χρηματικών 

εισφορών της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου αντίστοιχου ΣΣΕΔ 

συσκευασιών ή προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή ανακαλείται η έγκριση του ΣΕΔ. Στην 

περίπτωση αυτή, ο υπόχρεος οφείλει να ενταχθεί αμελλητί σε ΣΣΕΔ. Για την επιβολή των 

ανωτέρω κυρώσεων ακολουθείται η διαδικασία των παρ. 16 και 17 του άρθρου 69. Τα ποσά 

που περιέρχονται στον Ε.Ο.ΑΝ. από την επιβολή των προστίμων της παρούσας, 

χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά για τη χρηματοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στην 

επίτευξη των στόχων του ΣΕΔ στο οποίο επιβλήθηκε το πρόστιμο. Στην περίπτωση φορέων 

ΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών η επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στην παρούσα αφορά 

στην επίτευξη του στόχου της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 82.» 

 

Άρθρο 103 

Τέλος Αξιολόγησης - Τροποποίηση περ. Γ΄ παρ. 1 άρθρου 13 του ν. 4819/2021 

 

Η περ. Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4819/2021 (Α΄ 129) τροποποιείται ως προς την 

αντικατάσταση του ανταποδοτικού τέλους με το «τέλος αξιολόγησης» και η περ. Γ΄ 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«Γ. Για την εξέταση του αιτήματος για την έγκριση ή την ανανέωση της έγκρισης ΣΕΔ 

απαιτείται καταβολή από τον φορέα στον Ε.Ο.ΑΝ. τέλους αξιολόγησης, το ύψος του οποίου 

ανέρχεται: 

α) σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ για την περίπτωση ΑΣΕΔ με γεωγραφική κάλυψη μιας 

περιφέρειας και σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ σε μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη, 

β) σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ για την περίπτωση ΣΣΕΔ με γεωγραφική κάλυψη μιας 

περιφέρειας και σε τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) ευρώ σε μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη.» 

 

Άρθρο 104 

Υποχρέωση τήρησης αρχείων για μη επικίνδυνα απόβλητα - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 

62 του  

 ν. 4819/2021 
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Στην παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 4819/2021 (Α΄ 129) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο 

αναφορικά με το διάστημα τήρησης των αρχείων για μη επικίνδυνα απόβλητα και η παρ. 4 

διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

«4. Οργανισμοί και επιχειρήσεις που μεταφέρουν μη επικίνδυνα απόβλητα, υποχρεούνται 

να τηρούν τα σχετικά αρχεία της παρ. 1, τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με 

τις ποσότητες, τη φύση (κωδικός ΕΚΑ), την προέλευση και, ανάλογα με την περίπτωση, τον 

τρόπο μεταφοράς, τον τελικό αποδέκτη και τη μέθοδο επεξεργασίας, για τουλάχιστον ένα (1) 

έτος. Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις της παρ. 1 διατηρούν επί τουλάχιστον ένα (1) έτος τα 

αρχεία που αφορούν σε εργασίες διαχείρισης μη επικινδύνων αποβλήτων.» 

 

 

 

 

 

Άρθρο 105 

Βελτίωση χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασίας από Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης -Τροποποίηση περ. γ΄ και δ΄ παρ. 2 άρθρου 86 του ν. 4819/2021  

 

Το δεύτερο εδάφιο της περ. γ΄ και το πρώτο εδάφιο της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 86 του                             

ν. 4819/2021 (Α΄ 129) τροποποιούνται με τη διαγραφή των γωνιών ανακύκλωσης και οι περ. 

γ΄ και δ΄ διαμορφώνονται ως εξής: 

«γ) Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού οργανώνουν τη χωριστή 

συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας σε διακριτά ρεύματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

παρ. 5 του άρθρου 84, σε δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, 

βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού. Η 

χωριστή συλλογή πραγματοποιείται σε περιέκτες κατάλληλου μεγέθους ανάλογα με την 

περίπτωση, όπως μικρούς κάδους ανακύκλωσης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

δ) Η χωριστή συλλογή των περ. α΄, β΄ και γ΄ πραγματοποιείται με περιέκτες ή κάδους ή άλλα 

μέσα κατάλληλου μεγέθους, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του χώρου και την 

επισκεψιμότητά του, και κατάλληλου χρωματισμού. Αναφορικά με τις προδιαγραφές των 

χρωμάτων και των συμβόλων των κάδων ή περιεκτών για κάθε υλικό που συλλέγεται 

χωριστά, σύμφωνα με το παρόν, εφαρμόζονται το άρθρο 26 και το Παράρτημα V του Μέρους 

Β΄.» 

 

Άρθρο 106 

Διοικητικές κυρώσεις - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 91 του ν. 4819/2021 

 

Η παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4819/2021 (Α΄ 129) τροποποιείται με την επιβολή κυρώσεων 

σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) που έχουν λάβει απόφαση οργάνωσης της 

εναλλακτικής διαχείρισης αποκλειστικά σε συνεργασία με φορέα Συλλογικού Συστήματος 

Εναλλακτικής Διαχείρισης, αλλά δεν συνάπτουν σχετική σύμβαση συνεργασίας και η παρ. 1 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, που έχουν λάβει την 

απόφαση οργάνωσης της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων 

συσκευασιών αποκλειστικά σε συνεργασία με φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής 
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Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) και δεν συνάπτουν σύμβαση με το φορέα ΣΣΕΔ, επιβάλλεται πρόστιμο 

από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 12 

του άρθρου 92.» 

 

 

Άρθρο 107 

Διοικητική διάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης - Τροποποίηση παρ. 1 

και 2  

άρθρου 100 του ν. 4819/2021 

 

Στο άρθρο 100 του ν. 4819/2021 (Α΄ 129): α) στην παρ. 1 αα) στο εισαγωγικό εδάφιο 

επικαιροποιείται ο αριθμός των Διευθύνσεων, αβ) προστίθεται νέα περ. γα), αγ) στην περ. δ) 

απαλείφεται η λέξη «Παραγωγών», β) στην παρ. 2 προστίθεται η πρόβλεψη σύστασης 

Γραφείου Προέδρου ΔΣ και Γραφείου Γενικού Διευθυντή και το άρθρο 100 διαμορφώνεται 

ως εξής: 

«1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) διαρθρώνεται σε μια Γενική Διεύθυνση, 

η οποία αποτελείται από τις κάτωθι έξι (6) Διευθύνσεις, που έχουν την ευθύνη για τον 

σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υποστήριξη όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για τη 

λειτουργία του Ε.Ο.ΑΝ.: 

α) Διεύθυνση Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής. 

β) Διεύθυνση Α΄ Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού (ΠΔΕΠ). 

γ) Διεύθυνση Β΄ Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού (ΠΔΕΠ). 

γα) Διεύθυνση Γ΄ Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού (ΠΔΕΠ) Συστήματος 

επιστροφής εγγύησης. 

δ) Διεύθυνση Έρευνας Επικοινωνίας και Μητρώου. 

ε) Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων. 

2. Στον Ε.Ο.ΑΝ. συστήνονται Νομική Υπηρεσία, Γραφείο Προέδρου Δ.Σ., Γραφείο 

Διευθύνοντος Συμβούλου, Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), Γραφείο Γενικού 

Διευθυντή και Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας. 

3. Ο Ε.Ο.ΑΝ., κατά τη διενέργεια μέρους ή του συνόλου των ελέγχων, κατά την αξιολόγηση 

των επιχειρησιακών σχεδίων των φορέων για την εξέταση των αιτημάτων έγκρισης ή 

ανανέωσης της οργάνωσης και λειτουργίας Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης 

(ΑΣΕΔ) και Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) και κατά την 

αξιολόγηση των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων των Φορέων ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ, επιτρέπεται 

να υποβοηθείται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν 

τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία συνάπτουν σχετική σύμβαση με 

τον Ε.Ο.ΑΝ..» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

Άρθρο 108 

Οικοτουριστικά προγράμματα και δράσεις υποδοχής - Τροποποίηση περ. ιε) παρ. 

2  

άρθρου 34 του ν. 4685/2020 
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Η περ. ιε) της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), περί αρμοδιοτήτων των 

Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, αντικαθίσταται ως εξής: 

«ιε) Προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και υλοποίηση οικοτουριστικών δράσεων και 

έγκριση δραστηριοτήτων ξενάγησης, καθώς και η παροχή υπηρεσιών και η διοργάνωση 

δραστηριοτήτων θεματικού τουριστικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα η υποστήριξη και η 

υλοποίηση με ιδία μέσα και προσωπικό, οικοτουριστικών προγραμμάτων και δράσεων 

υποδοχής, ενημέρωσης και συνοδείας επισκεπτών στις Προστατευόμενες περιοχές του 

δικτύου Natura 2000.» 

 

Άρθρο 109 

Ασφάλιση εργατών σμύριδας 

 

1. Κατά παρέκκλιση κάθε κείμενης διάταξης για το έτος 2022, το σμυριγδεργατικό δικαίωμα 

και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται, χωρίς την καταβολή πρόσθετων 

τελών ή προσαυξήσεων, αποκλειστικά για εργασίες περισυλλογής και διαλογής της ήδη 

εξορυγμένης ή φυσικά αποτεθειμένης σμύριδας, η οποία πρόκειται να παραδοθεί, κατόπιν 

διαλογής έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 στην αποθήκη του Δημοσίου, στο Καμπί Απειράνθου 

Νάξου, από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας του 

οικονομικού έτους 2022. Ως προς τον καθορισμό της μέγιστης ποσότητας ανά ποιότητα και 

περιοχή της παραλαμβανόμενης σμύριδας και της τιμής του σμυριγδεργατικού δικαιώματος 

ισχύουν και για το έτος 2022 οι οριζόμενες ποσότητες και τιμές της υπό στοιχεία 

ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/109117/ 1523/12.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 5024). 

2. Για την εν λόγω δαπάνη, κατά παρέκκλιση κάθε κείμενης διάταξης, λογίζεται ως νόμιμη 

και κανονική η ανάληψη υποχρέωσης, καθώς και η πληρωμή με Χρηματικό Ένταλμα 

Προπληρωμής, εντός του οικονομικού έτους 2022 δαπάνης ύψους τετρακοσίων είκοσι 

χιλιάδων ευρώ (420.000 €) που αντιστοιχεί στο σμυριγδεργατικό δικαίωμα και τις αντίστοιχες 

ασφαλιστικές εισφορές, αποκλειστικά για εργασίες περισυλλογής, διαλογής και παράδοσης 

των στατήρων σμύριδας που αναλογούν σε έκαστο δικαιούχο σμυριδορύκτη, εγγεγραμμένο 

στο οικείο μητρώο που τηρείται στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων, το έτος 2022. Οι 

ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 

96 του Κανονισμού Ασφάλισης π. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (Β΄ 816/1965). Πλέον της ανωτέρω δαπάνης, 

στο ανωτέρω συνολικό ποσό περιλαμβάνεται η δαπάνη μεταφοράς της σμύριδας από τους 

χώρους συγκέντρωσης στην αποθήκη του Δημοσίου και η δαπάνη του αρμόδιου μηχανικού 

επιβλέποντα και τεχνικού ασφαλείας. 

 

Άρθρο 110 

Υπαγωγή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λατομικών ορυκτών σε 

καθεστώς γνωστοποίησης 

 

1. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λατομικών ορυκτών που 

κατασκευάστηκαν εκτός λατομικών χώρων και αδειοδοτήθηκαν, σύμφωνα με τους ν. 

3325/2005 (Α΄ 68) και 3982/2011 (Α΄ 143), ενώ στη συνέχεια η έκταση του χώρου 

εγκατάστασης, αποτέλεσε τμήμα λατομικού χώρου ή λατομικής περιοχής, εντάσσονται στο 
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καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 65 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) και του άρθρου 56 του 

ν. 4512/2018 (Α΄ 18), υπό την προϋπόθεση της περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους, αν ο 

κάτοχος του δικαιώματος εκμετάλλευσης του λατομικού χώρου, υποβάλει προς έγκριση, 

τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης του λατομικού χώρου στην αρμόδια αρχή, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους, από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η τεχνική 

μελέτη συνοδεύεται από: 

α) δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι έχει στην κυριότητά του, τον εγκατεστημένο 

ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, 

β) τα νομιμοποιητικά παραστατικά αδειοδότησης των ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων, 

γ) παράβολο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, το οποίο αποτελεί έσοδο του κρατικού 

προϋπολογισμού. Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί αυτού αποδίδεται στον 

προϋπολογισμό της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κάλυψη δαπανών που σχετίζονται με δράσεις για την 

ορθολογική αξιοποίηση και βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης των ορυκτών πρώτων υλών. Το 

παράβολο επιστρέφεται σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η υποβληθείσα τεχνική μελέτη. 

Η γνωστοποίηση εγκατάστασης και λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

πραγματοποιείται παραδεκτώς, μόνον αφότου ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης της 

τεχνικής μελέτης και υπό την προϋπόθεση ότι ο εκμεταλλευτής έχει εξασφαλίσει όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230). 

2. Λατομικοί χώροι εντός λατομικών περιοχών, που εξυπηρετούνται για τις ανάγκες 

επεξεργασίας των εξορυσσόμενων αδρανών υλικών από παρακείμενες και εκτός λατομικών 

περιοχών προϋφιστάμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούν ως 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εξακολουθούν και συνεχίζουν να εξυπηρετούνται από τις ίδιες 

εγκαταστάσεις, εφόσον ανήκουν στον ίδιο φορέα εκμετάλλευσης και ο υπολογισμός των 

αναλογικών μισθωμάτων γίνεται επί των επεξεργασμένων προϊόντων από αυτές τις 

εγκαταστάσεις. Στην περίπτωση αυτή δεν υποχρεούνται οι φορείς εκμετάλλευσης των 

λατομικών χώρων σε μετεγκατάσταση των προϋφιστάμενων εγκαταστάσεων ή ανέγερση 

νέων εγκαταστάσεων εντός των ως άνω λατομικών χώρων. 

Η παρούσα εφαρμόζεται επί των συμβάσεων εκμίσθωσης λατομικών χώρων που βρίσκονται 

σε ισχύ και των τυχόν παρατάσεών τους και μέχρι της λήξης τους. 

 

Άρθρο 111 

Νομοτεχνικές βελτιώσεις συνεπεία του ν. 4951/2022 

 

1. Στον ν. 4951/2022 (Α΄ 129) επέρχονται οι εξής νομοτεχνικές βελτιώσεις: 

α) Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 η φράση «στο σημείο σύνδεσης με το 

Δίκτυο ή Σύστημα» αντικαθίσταται από τη φράση «του σταθμού αποθήκευσης» και το 

εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:  

«Ειδικά στην περίπτωση σταθμού αποθήκευσης, ως ισχύς του αιτήματος, νοείται η μέγιστη 

ισχύς έγχυσης του σταθμού αποθήκευσης.» 

β) Στο πρώτο εδάφιο της περ. ι) της παρ. 6 του άρθρου 6 μετά τη λέξη «επιστροφή» 

προστίθεται η φράση «, εν όλω ή εν μέρει,» και η φράση «της περ. 3 της υποπαρ. Ι.1 της παρ. 

Ι του άρθρου πρώτου του                    ν. 4152/2013 (Α΄ 107) ή μέρους αυτής» αντικαθίσταται 

από τη φράση «του παρόντος», και η περ. ι) διαμορφώνεται ως εξής: 
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«ι) Για σταθμούς βιομάζας που εγκαθίστανται εντός Ζώνης Απολιγνιτοποίησης επιτρέπεται η 

επιστροφή, εν όλω ή εν μέρει, της εγγυητικής επιστολής του παρόντος. Με την επιστροφή 

της εγγυητικής επιστολής, η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Σε 

περίπτωση επιστροφής μέρους αυτής, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, η ως άνω Οριστική 

Προσφορά Σύνδεσης τροποποιείται και απομειώνεται αντίστοιχα για ισχύ ανάλογη με την 

μείωση της σχετικής εγγυητικής επιστολής.» 

γ) Στην παρ. 7 του άρθρου 10 η φράση «ή εξαιρούνται των ανταγωνιστικών διαδικασιών 

υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, και κατά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος,» αντικαθίσταται από τη φράση «ή εξαιρούνται των ανταγωνιστικών διαδικασιών 

υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 και μέχρι την έναρξη ισχύος του 

παρόντος είτε έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης είτε έχουν υποβάλλει πλήρες αίτημα για 

σύμβαση σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή», και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής: 

«7. Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν λάβει ή 

λαμβάνουν οριστική προσφορά σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, εξαιρουμένων των 

σταθμών που λειτουργούν ή έχουν υποβάλει ή θα υποβάλλουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 

2022 δήλωση ετοιμότητας του άρθρου 4α του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) ή έχουν επιλεγεί πριν 

την έναρξη ισχύος του παρόντος για ένταξη σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης μέσω 

ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 ή 

εξαιρούνται των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν. 

4414/2016 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος είτε έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης 

είτε έχουν υποβάλλει πλήρες αίτημα για σύμβαση σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή, είτε 

έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης, είτε έχουν υποβάλλει πλήρες αίτημα για σύμβαση 

σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή.» 

δ) Στο άρθρο 14 προστίθεται παρ. 5 ως εξής: 

«5. Επιτρέπεται η διάσπαση κοινού αιτήματος, εφόσον η ισχύς των αιτημάτων που 

προκύπτουν μετά την διάσπαση υπερβαίνει το όριο ισχύος της παρ. 1 ή οι επιμέρους σταθμοί 

που προκύπτουν μετά τη διάσπαση καλύπτουν τις προϋποθέσεις του τρίτου εδαφίου της 

παρ. 2 του άρθρου 5.» 

ε) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 24 μετά τη φράση «του σχετικού αιτήματος» 

προστίθεται η φράση «εξαιρουμένης της Απόφασης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης» και 

διαγράφεται η φράση «αποκλειστικής», στο τρίτο εδάφιο διαγράφεται η φράση 

«αποκλειστική» και στο πέμπτο εδάφιο η φράση «του άρθρου 5» αντικαθίσταται από την 

φράση «του άρθρου 4» και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής: 

«5. Για τις περιπτώσεις του παρόντος, συνεχίζεται η διαδικασία υλοποίησης της επένδυσης, 

κατόπιν της κατά προτεραιότητας έκδοσης ή τροποποίησης των σχετικών αδειών και 

εγκρίσεων, καθώς και της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, 

ανεξαρτήτως τεχνολογίας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και ακολουθεί η κατά προτεραιότητα σύναψη 

ή τροποποίηση των συμβάσεων που καταρτίζουν με τον αρμόδιο Διαχειριστή του 

Συστήματος ή του Δικτύου και τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

Εγγυήσεων Προέλευσης. Η έκδοση ή τροποποίηση των αδειών, εγκρίσεων και προσφορών, 

καθώς και η σύναψη ή τροποποίηση των συμβάσεων του πρώτου εδαφίου γίνονται εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος, 

εξαιρουμένης της Απόφασης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Η κατά προτεραιότητα έκδοση 

ή τροποποίηση των σχετικών αδειών, εγκρίσεων, προσφορών σύνδεσης, συμβάσεων και η 

προθεσμία των τριάντα (30) ημερών του πρώτου και δεύτερου εδαφίου αφορά αποκλειστικά 
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άδειες, εγκρίσεις, προσφορές σύνδεσης και συμβάσεις, οι οποίες είχαν εκδοθεί, χορηγηθεί 

και συναφθεί, αντιστοίχως, ως προς την αρχική θέση εγκατάστασης του σταθμού. 

Ειδικότερα, η αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ως προς τη νέα θέση 

εγκατάστασης του σταθμού υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 

του Φορέα Αδειοδότησης του άρθρου 20 του                                       ν. 4685/2020   (Α΄ 92) 

εκτός κύκλου. Σε κάθε περίπτωση, οι κάτοχοι των σταθμών που εμπίπτουν στην περ. β΄ της 

παρ. 1 δύνανται να προβούν σε αναγκαστική απαλλοτρίωση του γηπέδου εγκατάστασης 

σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 4 του παρόντος.» 

στ) Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 38 μετά τη φράση «Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας» προστίθεται η φράση «και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής 

Απόδοσης», και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:  

«α) Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας 

Υψηλής Απόδοσης ισχύος έως και πενήντα (50) κιλοβάτ (kW), με την εξαίρεση της περ. β΄.» 

ζ) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 38 μετά τη φράση «δικαιολογητικά του άρθρου 

34» προστίθεται η φράση «, εκτός αν ορίζεται ειδικότερα» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως 

εξής:  

«2. Για τη σύνδεση των σταθμών της παρ. 1, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει τον αρμόδιο 

Διαχειριστή για την πρόθεσή του να εγκαταστήσει τον εν λόγω σταθμό, υποβάλλοντας τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 34 εκτός αν ορίζεται ειδικότερα. Με τον οικείο 

Κανονισμό δύναται να επανακαθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.» 

η) Στη παρ. 10 του άρθρου 54 του ν. 4951/2022, μετά τη λέξη «εφόσον» προστίθεται η φράση 

«υφίσταται διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος και» και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής: 

«10. Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης η διάρκεια των οποίων έληξε μετά την 1η Ιουνίου 2022 

και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύναται να αναβιώσουν και να παραταθούν, 

εφόσον υφίσταται διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος και ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το Τέλος 

Παράτασης Εγκατάστασης και Δέσμευσης Ηλεκτρικού Χώρου.» 

θ) Στην παρ. 1 του άρθρου 55 η φράση «ούτε σε» αντικαθίσταται από τη φράση «για την» 

και η φράση «της παρ. 1» διαγράφεται, στην παρ. 2 η φράση «με την παρ. 1 του άρθρου» 

αντικαθίσταται από τη φράση «με το άρθρο», στην παρ. 3 η φράση «με την παρ. 1 του 

άρθρου» αντικαθίσταται από τη φράση «με το άρθρο», και το άρθρο 55 διαμορφώνεται ως 

εξής: 

 

«Άρθρο 55 

Μεταβατικές διατάξεις ως προς υφιστάμενες Βεβαιώσεις ή Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων ή 

Άδειες Παραγωγής 

 

1. Οι υφιστάμενες Βεβαιώσεις ή Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων ή Άδειες Παραγωγής, για τις 

οποίες έχει εκδοθεί Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης πριν την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, δεν υποχρεούνται σε τροποποίηση αυτής, για την τήρηση των αποστάσεων 

ασφαλείας ανεμογεννητριών του άρθρου 21. 

2. Αν σε υφιστάμενες Βεβαιώσεις ή σε Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων ή Άδειες Παραγωγής, για 

τις οποίες έχει εκδοθεί Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, πριν την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, προκύψει τροποποίησή τους μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, 

συμμορφώνονται με το άρθρο 21. 
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3. Οι υφιστάμενες Βεβαιώσεις ή Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων ή Άδειες Παραγωγής, για τις 

οποίες δεν έχει εκδοθεί Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, συμμορφώνονται με το 

άρθρο 21.» 

ι) Στην παρ. 3 του άρθρου 98 η φράση «το κόστος επιβαρύνει αρχικώς τον ΔΕΔΔΗΕ, 

εντάσσεται στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή του βάση και ανακτάται πλήρως μέσω των 

Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου σύμφωνα με την παρ. 1.» αντικαθίσταται ως εξής :  

«ε) κατασκευή νέων υποσταθμών και επέκταση υφιστάμενων υποσταθμών. 

Tο κόστος επιβαρύνει αρχικώς τον ΔΕΔΔΗΕ, εντάσσεται στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή του 

βάση και ανακτάται πλήρως μέσω των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου σύμφωνα με την παρ. 1.» 

ια) Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 98 προστίθεται εδάφιου ως εξής: «Τα ανωτέρω 

εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τον φορέα υλοποίησης των έργων επέκτασης ή ενίσχυσης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία οριστική προσφορά σύνδεσης ή την οικεία σύμβαση 

σύνδεσης». 

ιβ) Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 98 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα ανωτέρω 

εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τον φορέα υλοποίησης των έργων επέκτασης ή ενίσχυσης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία οριστική προσφορά σύνδεσης ή την οικεία σύμβαση 

σύνδεσης». 

ιγ) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 120, μετά τη φράση «μεταξύ του Διαχειριστή 

του Ε.Σ.Μ.Η.Ε.», προστίθεται η φράση «και των κατόχων άδειας παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. Για τη διασφάλιση του εφοδιασμού των νησιωτικών περιοχών που διασυνδέονται με το 

Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) και δεν εμπίπτουν πλέον 

στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.), συνάπτονται συμβάσεις Εφεδρείας Δυναμικού 

Εκτάκτων Αναγκών, μεταξύ του Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και των κατόχων άδειας 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για σταθμούς παραγωγής από ορυκτά καύσιμα που 

βρίσκονται στα ηλεκτρικά συστήματα των εν λόγω νησιωτικών περιοχών. Οι ανωτέρω 

συμβάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.). Οι πάροχοι 

εφεδρείας δυναμικού εκτάκτων αναγκών δικαιούνται αποζημίωσης, η οποία καταβάλλεται 

μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.) της παρ. 8 του 

άρθρου 55 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).» 

ιδ) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 165 η φράση «δύνανται να» διαγράφεται, στο 

δεύτερο εδάφιο η φράση «, στο αντικείμενο των συμβάσεων, περιλαμβάνονται» 

αντικαθίσταται από τη φράση «, δύναται στο αντικείμενο των συμβάσεων, να 

περιλαμβάνονται», στο τρίτο εδάφιο η φράση                         «, δύνανται να» καταργείται και 

η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:   

«1. Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια του ν. 4412/2016 (Α΄ 

147) για την ανάθεση συμβάσεων εκτέλεσης έργων υποδομής διαχείρισης λυμάτων που 

εντάσσονται σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, 

καθώς και λοιπά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων, περιλαμβάνουν στο αντικείμενο των εν λόγω συμβάσεων, πέραν της 

κατασκευής, την κανονική λειτουργία και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων για διάρκεια 

τουλάχιστον τριών (3) ετών, ως υποχρέωση του αναδόχου. Ειδικότερα, όσον αφορά τα έργα 

κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης, δύναται στο αντικείμενο των σχετικών συμβάσεων, 

να περιλαμβάνονται η κατασκευή, η κανονική λειτουργία και συντήρηση του δικτύου και των 

αντλιοστασίων. Στο αντικείμενο των συμβάσεων, στην περίπτωση εγκαταστάσεων 
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επεξεργασίας λυμάτων περιλαμβάνονται η κατασκευή, η κανονική λειτουργία και συντήρηση 

των εγκαταστάσεων αυτών. Η δαπάνη για την κανονική λειτουργία και συντήρηση των έργων 

υποδομής διαχείρισης λυμάτων βαρύνει τον Κύριο των έργων. Η υποχρέωση των ανωτέρω 

εδαφίων δεν καταλαμβάνει τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η διαδικασία ανάθεσης έχει 

εκκινήσει πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.» 

2. α) Στην παρ. 1 του άρθρου 132Η του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), μετά το πρώτο εδάφιο, 

προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, στο τρίτο εδάφιο μετά την φράση «που εκδίδονται» 

προστίθεται η φράση «από την έναρξη ισχύος του παρόντος» και η παρ. 1 διαμορφώνεται 

ως εξής:   

«1. Ως προς τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί για την 

άσκηση δραστηριότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, δυνάμει της υπό στοιχεία 

Δ5/Φ1/οικ.17951/8.12.2000 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (Β΄ 1498) και βρίσκονται 

σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και τις εκκρεμείς αιτήσεις για τη 

χορήγηση σχετικών αδειών, εφαρμόζονται τα άρθρα 132Ε έως 132Ζ, υπό την επιφύλαξη των 

παρ. 2 και 3, αντίστοιχα. Για τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες έχουν 

χορηγηθεί για την άσκηση δραστηριότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, δυνάμει της 

υπό στοιχεία Δ5/Φ1/οικ.17951/8.12.2000 απόφασης και οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την 

έναρξη ισχύος του παρόντος, οι προθεσμίες της παρ. 7 του άρθρου 132Ζ εκκινούν από την 

ημερομηνία έκδοσης των αδειών αποθήκευσης που εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 2. Για 

τις άδειες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδονται από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022, οι προθεσμίες της παρ. 7 του άρθρου 132Ζ 

παρατείνονται κατά έξι (6) μήνες. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, η Ρ.Α.Ε., με ανακοίνωσή της, την οποία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, αναρτά 

κατάλογο των αδειών και των αιτήσεων της παρ. 1.» 

β) Στην παρ. 3 του άρθρου 132Η του ν. 4001/2011 μετά την αναφορά στο άρθρο «132ΣΤ» 

προστίθεται η φράση «, εκτός των προβλεπόμενων στις περ. δ), ε) και στ) της παρ. 1 αυτού» 

και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:  

«3. Εντός τριών (3) μηνών από την ανακοίνωση της Ρ.Α.Ε., οι ενδιαφερόμενοι επί εκκρεμών 

αιτήσεων της παρ. 1 συμπληρώνουν και υποβάλλουν το σύνολο των απαιτούμενων 

εγγράφων και στοιχείων των άρθρων 132Ε, 132ΣΤ, εκτός των προβλεπόμενων στις περ. δ), ε) 

και στ) της παρ. 1 αυτού και 132Ζ, σύμφωνα με τα οποία αξιολογούνται για την έκδοση 

αδειών αποθήκευσης.»  

3. Στην περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200), στο έκτο εδάφιο και μετά 

τη φράση «κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 3149),» διαγράφεται η φράση «δεν υπερβαίνουν το 

μηδέν κόμμα οχτώ τοις εκατό (0,8%),» και η φράση «δεν υπερβαίνουν το ένα τοις εκατό 

(1%)» αντικαθίσταται από τη φράση «δεν υπερβαίνουν το μηδέν κόμμα οχτώ τοις εκατό 

(0,8%).» 

4. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του από 20/9-30/11/1995 π.δ. (Δ΄ 1049) προστίθεται πριν από 

το τελευταίο εδάφιο η χρήση γης «- Τριτοβάθμια εκπαίδευση Ερευνητικές δραστηριότητες.» 

 

Άρθρο 112 

Ρήτρα αναπροσαρμογής -  Τροποποίηση άρθρου 138 του ν. 4951/2022 
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1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 138 του ν. 4951/2022 (Α΄ 129) τροποποιείται το 

ορόσημο ανακοίνωσης μηνιαίας βάσης των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, και η παρ. 

2 διαμορφώνεται ως εξής: 

«2. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνουν σε μηνιαία βάση και σε ευδιάκριτο 

σημείο στην ιστοσελίδα τους, έως την εικοστή ημέρα (20η) ημέρα του προηγουμένου μήνα 

(Μ-1), πριν από τον μήνα εφαρμογής (Μ), τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας 

ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος και ενέργειας που εφαρμόζονται στα τιμολόγια 

προμήθειας της παρ. 1. Ειδικώς ενημερώνουν με ατομική ενημέρωση τους πελάτες με 

σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με εξειδικευμένες χρεώσεις τιμολογίου 

προμήθειας που διαμορφώνονται κατόπιν διαπραγμάτευσης με τον προμηθευτή, σύμφωνα 

με τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β΄ 832/2013).» 

2. Στο τελευταίο εδάφιο της περ. (β) της παρ. 4 τροποποιείται το ορόσημο ανακοίνωσης 

μηνιαίας βάσης των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και η περ. (β) διαμορφώνεται ως 

εξής: 

«(β) Δεν ισχύει το άρθρο 30 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β΄ 

832/2013) ως προς τον χρόνο, την υποχρέωση ατομικής ενημέρωσης των πελατών και την 

έναρξη ισχύος τροποποίησης όρων της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ειδικότερα για την πρώτη περίοδο εφαρμογής, η ανακοίνωση των χρεώσεων προμήθειας 

ηλεκτρικής ενέργειας διενεργείται έως την 25η Ιουλίου 2022.» 

3. Στην παρ. 4 του άρθρου 138 του ν. 4951/2022 προστίθεται περ. (στ) ως εξής:  

«στ) Αναστέλλεται η εφαρμογή του άρθρου 6Α της υπό στοιχεία 

ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/57469/2612/17.6.2020 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Αυγούστου 2022 έως την 1η Ιουλίου 

2023, εκτός αν η περίοδος αυτή οριστεί άλλως δυνάμει του παρόντος άρθρου.» 

4. Στο άρθρο 138 του ν. 4951/2022 προστίθεται παρ. 6 ως εξής: 

«6. Κατά την περίοδο εφαρμογής του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 για τον προσδιορισμό των 

χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των προμηθευτών καθολικής υπηρεσίας, 

λαμβάνονται υπόψη τα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των ανωτέρω 

προμηθευτών ανά κατηγορία πελατών και επιλέγεται, το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή 

χρέωσης προμήθειας, εκπεφρασμένη σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) σε κλίμακα 

κατανάλωσης από μηδέν (0) έως δυο (2) ΜWh. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου η 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δημοσιεύει μηνιαίως στην ιστοσελίδα της, υπό τη μορφή πίνακα 

και έως την εικοστή έβδομη (27η) ημέρα του μήνα (Μ-1), πριν από τον μήνα εφαρμογής (Μ), 

τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος 

και ενέργειας, τις οποίες ανακοινώνουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και 

εφαρμόζονται στα τιμολόγια προμήθειας κατά την παρ. 1. Εφόσον στο προκρινόμενο 

τιμολόγιο, το οποίο εφεξής καλείται «Τιμολόγιο Αναφοράς», περιλαμβάνονται επιπλέον είτε 

πάγιες χρεώσεις είτε χρεώσεις νυχτερινής κατανάλωσης, τότε οι χρεώσεις αυτές 

μεταφέρονται και στο τιμολόγιο προμήθειας καθολικής υπηρεσίας. Οι εφαρμοζόμενες 

χρεώσεις προμήθειας καθολικής υπηρεσίας υπολογίζονται με βάση το Τιμολόγιο Αναφοράς, 

προσαυξημένο κατά πέντε τοις εκατό (5%), ανά κατηγορία πελατών.» 

5. Η έναρξη ισχύος του παρόντος ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του ν. 4951/2022.  

 

Άρθρο 113 
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Μεταβατική διάταξη ως προς την υποβολή αιτήσεων για Οριστική Προσφορά 

Σύνδεσης μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4951/2022 - Προσθήκη άρθρου 52Α στον 

ν. 4951/2022 

 

Μετά το άρθρο 52 του ν. 4951/2022 (Α΄ 129) εισάγεται άρθρο 52Α με μεταβατικές διατάξεις 

ως εξής:  

 

«Άρθρο 52Α 

Μεταβατικές διατάξεις ως προς την υποβολή αίτησης για Οριστική Προσφορά 

Σύνδεσης 

 

Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στους αρμόδιους Διαχειριστές από την πρώτη έως και τη 

δέκατη μέρα του Ιουλίου του 2022 για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 

5 και 34, η Εγγυητική Επιστολή του άρθρου 6, το αποδεικτικό πληρωμής διαχειριστικού 

τέλους υποβολής αίτησης υπέρ του αρμόδιου Διαχειριστή, καθώς και η Βεβαίωση 

Τεκμηρίωσης Νόμιμης Χρήσης, όπου απαιτείται, δεν αποτελούν στοιχεία πληρότητας των 

αιτήσεων. Προς τον σκοπό αυτόν ο αρμόδιος Διαχειριστής, παραλαμβάνει και εξετάζει 

κανονικά τις σχετικές αιτήσεις χωρίς τα έγγραφα του πρώτου εδαφίου, λαμβάνοντας υπόψη 

ως ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία της αρχικής υποβολής τους σε αυτόν.    Αν οι 

αιτήσεις είναι πλήρεις κατά τα άρθρα 5 και 34, κατά περίπτωση, ο αρμόδιος Διαχειριστής 

εκδίδει και αποστέλλει στους αιτούντες τις αντίστοιχες βεβαιώσεις πληρότητας, στις οποίες 

αναγράφεται η ημερομηνία που οι αιτήσεις κατέστησαν πλήρεις και τις οποίες κοινοποιεί 

στον Φορέα Αδειοδότησης του άρθρου 20 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92). Στις περιπτώσεις του 

πρώτου εδαφίου, οι αιτούντες υποβάλλουν την Εγγυητική Επιστολή του άρθρου 6 εντός των 

προθεσμιών και σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 52, απαλλάσσονται από 

την πληρωμή του διαχειριστικού τέλους υποβολής αίτησης υπέρ του αρμόδιου Διαχειριστή, 

ο οποίος, ως προς την τεκμηρίωση της νόμιμης χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης, λαμβάνει 

υπόψη τα αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία του άρθρου 18, τα οποία αποτελούν στοιχεία 

πληρότητας, εκτός της Βεβαίωσης Τεκμηρίωσης Νόμιμης Χρήσης, εφόσον έχουν 

προσκομιστεί από τον αιτούντα.» 

 

Άρθρο 114 

Επιστροφή εγγυητικής επιστολής άρθρου 6 του ν. 4951/2022 - Τροποποίηση παρ. 

8 άρθρου 7 του ν. 4414/2016 

 

Η παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), περί δυνατότητας επιστροφής της 

εγγυητικής επιστολής, αντικαθίσταται ως εξής: 

«8. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

(ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) που 

συμμετέχουν, από την έναρξη ισχύος της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/66576/5877/28.6.2022 

απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 3522), στην πρώτη ή και στη 

δεύτερη ή και στην τρίτη ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών του παρόντος 

άρθρου, οι οποίες διενεργούνται μετά την ημερομηνία αποδοχής της Οριστικής Προσφοράς 

Σύνδεσης, και οι σταθμοί των οποίων δεν επιλέγονται για ένταξη σε καθεστώς στήριξης με 

τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, δικαιούνται την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής του 
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άρθρου 6 του ν. 4951/2022 (Α΄ 129), κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στον αρμόδιο 

Διαχειριστή.  

Οι εν λόγω κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ μπορούν 

να ασκήσουν το ανωτέρω δικαίωμα, αποκλειστικά εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) 

μηνών από την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της ανταγωνιστικής διαδικασίας 

υποβολής προσφορών.  

Το δικαίωμα του πρώτου εδαφίου δύναται να ασκηθεί και μετά την έκδοση δικαστικής 

απόφασης, επί αιτήσεως ακυρώσεως κατά οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης, αν από την 

έναρξη ισχύος της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔ Ε/66576/5877/28.6.2022 απόφασης και μέχρι την 

ημερομηνία της έκδοσης της δικαστικής απόφασης, οι εν λόγω σταθμοί δεν έχουν 

συμμετάσχει σε καμία ανταγωνιστική διαδικασία. 

Με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως η Άδεια 

Παραγωγής, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η Άδεια Εγκατάστασης και 

γενικότερα όλες οι άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί για τον εν λόγω σταθμό.» 

 

Άρθρο 115 

Ειδικότερες ρυθμίσεις για πλωτούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς - Τροποποίηση παρ. 2 

άρθρου 12 του ν. 4685/2020 

 

Στο τέλος της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), περί σταθμών 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργεια (ΑΠΕ), προστίθενται τρία εδάφια και η περ. γ) διαμορφώνεται 

ως εξής: 

«γ) Για τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, που ανήκουν στην κατηγορία των Ειδικών Έργων και 

για υβριδικούς σταθμούς που συμπεριλαμβάνουν στο έργο τους την κατασκευή 

υποθαλάσσιας διασύνδεσης δύο (2) ή περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, με την 

παρέλευση του διπλάσιου χρονικού διαστήματος από τα οριζόμενα στην περίπτωση α) της 

παραγράφου 2 χρονικά διαστήματα. 

Ειδικά για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που δεν δύναται να υποβληθεί αίτημα για χορήγηση 

προσφοράς σύνδεσης λόγω του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τα 

κορεσμένα δίκτυα, που συνδέονται σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα 

δίκτυα, οι υποχρεώσεις της υποπερίπτωσης (ββ) της περίπτωσης α) της παραγράφου 2, 

καθώς και των περιπτώσεων β) και γ) της ίδιας παραγράφου πληρούνται, εφόσον ο κάτοχος 

Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων υποβάλλει στον αρμόδιο Διαχειριστή εντός των ως 

άνω προθεσμιών αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύνδεση συνοδευόμενο από την 

απόφαση περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Το αίτημα εξετάζεται ως αίτημα χορήγησης 

οριστικής προσφοράς σύνδεσης όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις εξέτασης κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 14 και τον Κανονισμό Βεβαιώσεων. 

Επίσης, ειδικά για τους σταθμούς της περ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 10, η άδεια παραγωγής 

των οποίων εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), οι προθεσμίες 

της περ. α΄ εκκινούν μετά την έγκριση του τελικού προγράμματος εκμετάλλευσης, το οποίο 

προβλέπεται στους όρους της οικείας πράξης, δυνάμει της οποίας έχει παραχωρηθεί στον 

παραγωγό το δικαίωμα έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης του γεωθερμικού 

δυναμικού για την περιοχή στην οποία αφορά η οικεία άδεια παραγωγής. Ο παραγωγός 

ενημερώνει αμελλητί, και σε κάθε περίπτωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, τη ΡΑΕ για την ημερομηνία έγκρισης του τελικού προγράμματος εκμετάλλευσης. 
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Για τους εν ισχύ πλωτούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε λιμνοδεξαμενές ή τεχνητά υδάτινα 

σώματα που έχουν δημιουργηθεί σε εξαντλημένες εξορυκτικές εκμεταλλεύσεις, για τους 

οποίους οι άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή Βεβαιώσεις Παραγωγού έχουν εκδοθεί 

πριν την έναρξη ισχύος της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 απόφασης του 

Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 841), οι προθεσμίες της περ. α) εκκινούν τρείς 

(3) μήνες από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης.» 

 

Άρθρο 116 

Επιλογή ανεξάρτητου μηχανικού πιστοποίησης - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 143ΣΤ 

του  

ν. 4001/2011 

 

Το δύο τελευταία εδάφια της περ. 2Β της παρ. 2 του άρθρου 143ΣΤ του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), 

περί του τρόπου επιλογής του ανεξάρτητου μηχανικού πιστοποίησης, αντικαθίστανται και η 

περ. 2Β διαμορφώνεται ως εξής:  

«2Β. Σε περιπτώσεις μεμονωμένων ενισχύσεων σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 

με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται ιδίως: 

α) η διάρκεια χορήγησης της λειτουργικής ενίσχυσης, β) οι κανόνες για τη διαμόρφωση της 

μεθοδολογίας υπολογισμού του επιτρεπόμενου εσόδου, με βάση την αξία της ρυθμιζόμενης 

περιουσιακής βάσης του έργου, της λειτουργικής ενίσχυσης των σταθμών αυτών, όπως και 

των μεγεθών στα οποία βασίζεται ο υπολογισμός, ήτοι, των καθαρών εσόδων αγοράς, κατά 

την παρ. 3, 

γ) τα κίνητρα αποδοτικής και επωφελούς για το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας 

δραστηριοποίησης, τα οποία παρέχονται στον κάτοχο κάθε ενισχυόμενου σταθμού, καθώς 

και το επιτρεπτό εύρος διακύμανσης του ετήσιου επιτρεπόμενου εσόδου, ως αποτέλεσμα 

εφαρμογής των κινήτρων αυτών, κατά την υποπαρ. 3Γ της παρ. 3, 

δ) εφόσον στην εγκριτική απόφαση της παρ. 1 προβλέπεται μηχανισμός πιστοποίησης του 

κόστους και παρακολούθησης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής των έργων, 

καθορίζονται: 

δα) η μεθοδολογία προσαρμογής του επιτρεπόμενου εσόδου του αποθηκευτικού σταθμού 

σε συνάρτηση με το κόστος κατασκευής που προκύπτει από τη διενέργεια της πιστοποίησης, 

σύμφωνα με την οικεία εγκριτική απόφαση της παρ. 1, 

δβ) τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ορισμού φυσικού ή νομικού προσώπου 

ως ανεξάρτητου μηχανικού πιστοποίησης και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό ζήτημα, 

δγ) οι υποχρεώσεις και οι ελάχιστοι όροι δραστηριοποίησης του εν λόγω ανεξάρτητου 

μηχανικού, που, εκτός από την πιστοποίηση του επενδυτικού και λειτουργικού κόστους του 

αποθηκευτικού σταθμού, δύναται να περιλαμβάνουν τον ποιοτικό έλεγχο και τη βεβαίωση 

της τήρησης του χρονοδιαγράμματος και των οροσήμων υλοποίησης του έργου, 

ε) κάθε άλλο ειδικό ζήτημα κατ' εφαρμογή των όρων της εγκριτικής απόφασης της παρ. 1 και 

του παρόντος άρθρου. 

Για την εφαρμογή της περ. δ), ο ανεξάρτητος μηχανικός πιστοποίησης επιλέγεται από τον 

δικαιούχο της ενίσχυσης και εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης αναλαμβάνει στο ακέραιο τις 

δαπάνες για την αμοιβή του ανεξάρτητου μηχανικού και τα συναφή έξοδα.» 
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Άρθρο 117 

Αποζημίωση Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών για χρονικό διάστημα από τη 

λήξη μέχρι και την ανανέωση της Άδειας Λειτουργίας 

 

Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί για τους οποίους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει 

ανανεωθεί η Άδεια Λειτουργίας τους, και εφόσον έχει υποβληθεί το αίτημα ανανέωσης 

εμπροθέσμως και εν ισχύ της αρχικής Άδειας Λειτουργίας, αποζημιώνονται από τη «ΔΑΠΕΕΠ 

ΑΕ» για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης της αρχικής Άδειας Λειτουργίας, έως 

και την ημερομηνία ανανέωσης αυτής. 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  

 

Άρθρο 118 

Ευθύνη των οργάνων της υπό ειδικής διαχείρισης εταιρείας δυνάμει του άρθρου 21 του 

ν. 4664/2020 - Τροποποίηση περ. β΄ και προσθήκη περ. γ΄ στην παρ. 2 του άρθρου 9 του 

ν. 4224/2013 

 

Στην περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288), επέρχονται νομοτεχνικές 

βελτιώσεις και προστίθεται τελευταίο εδάφιο, προστίθεται περ. γ΄ και οι περ. β΄ και γ΄ 

διαμορφώνονται ως εξής:  

«β. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου 

συλλογικού οργάνου διοίκησης της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας δυνάμει του άρθρου 21 

του ν. 4664/2020 (Α΄ 32) συμπεριλαμβανομένου και του Ειδικού Διαχειριστή ή οι μέτοχοι και 

τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών δεν υπέχουν καμία ευθύνη ποινική, αστική, 

διοικητική ή άλλη κατά την άσκηση των καθηκόντων ή δικαιωμάτων τους που αφορούν στη 

διαδικασία αποκρατικοποίησης ή στην αξιοποίηση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων της 

άνω εταιρείας ή στην υπαγωγή της σε λύση και εκκαθάριση ή σε πτωχευτική ή 

προπτωχευτική διαδικασία. Επίσης, δεν υπέχουν ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη ευθύνη 

και δεν λαμβάνονται ατομικά διοικητικά μέτρα ή μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά αυτών 

για χρέη της εταιρείας, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως ή βεβαιώσεως αυτών. Χρέη και 

οφειλές της διοίκησης της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 

4664/2020 που έχουν προκύψει κατά τον χρόνο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της περ. 

α΄ του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων ληξιπρόθεσμων ευρωπαϊκών ή εθνικών 

υποχρεώσεων που απορρέουν από την άσκηση της δραστηριότητας της ανωτέρω εταιρείας, 

ικανοποιούνται μέσω των διαδικασιών που ορίζονται στις παρ. 9 και 10 του άρθρου 21 του 

ν. 4664/2020 (Α΄ 32). 

γ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος την αστική ευθύνη έναντι τρίτων, της διοίκησης της 

υπό ειδική διαχείριση εταιρείας δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 4664/2020, 

συμπεριλαμβανομένου και του Ειδικού Διαχειριστή, καθώς και των στελεχών και 

εργαζομένων της, που έχει προκύψει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, υπέχει 

αδιαίρετα και αποκλειστικά η ως άνω εταιρεία. Κατά των προσώπων του πρώτου εδαφίου 

δεν λαμβάνονται μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης για αξιώσεις που αφορούν στην αστική 

ευθύνη της εταιρείας, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους. Η υπό ειδική διαχείριση 
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εταιρεία δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 φέρει και την υποχρέωση πληρωμής των 

βεβαιωμένων από τα ποινικά δικαστήρια, σε βάρος των ως άνω προσώπων, μετατραπεισών 

ποινών, χρηματικών ποινών και δικαστικών εξόδων.» 

Άρθρο 119 

Ειδικές ρυθμίσεις για τις εταιρείες Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. - Προσθήκη άρθρου 

197Α  

στον ν. 4389/2016 

 

Στον ν. 4389/2016 (Α΄ 94), προστίθεται άρθρο 197Α ως εξής:  

 

«Άρθρο 197Α 

Ειδικές ρυθμίσεις για την Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

 

1. Οι μετοχές των εταιρειών Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. που μεταβιβάζονται στην 

εταιρεία δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 197 του παρόντος, είναι αμεταβίβαστες και 

ακατάσχετες. 

2. Οποιαδήποτε απόφαση περί μεταβολής του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών 

Ε.Υ.Δ.Α.Π. και Ε.Υ.Α.Θ. δεν μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του ποσοστού συμμετοχής της 

Ε.Ε.Σ.Υ.Π. στις εταιρείες αυτές και απώλεια της απόλυτης πλειοψηφίας της επί του μετοχικού 

κεφαλαίου των εν λόγω εταιρειών. Απόφαση που τυχόν επιφέρει τις συνέπειες του 

προηγούμενου εδαφίου είναι άκυρη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.  

3. Η Ε.Ε.Σ.Υ.Π. ασκεί τα δικαιώματα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις των εταιρειών Ε.Υ.Δ.Α.Π. 

Α.Ε. και Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για τις μετοχές που έχουν μεταβιβαστεί δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 

197 κατόπιν προηγούμενης έγκρισης από τη γενική συνέλευση του μοναδικού μετόχου της 

Ε.Ε.Σ.Υ.Π., δηλαδή του ελληνικού Δημοσίου.  

4. Η Ε.Ε.Σ.Υ.Π. προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων των εταιρειών Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. τα προς εκλογή μέλη του διοικητικού συμβουλίου τους, ως μέτοχος 

πλειοψηφίας, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση του μοναδικού 

μετόχου της ελληνικού Δημοσίου. Η διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 

197 δεν θίγεται από τη ρύθμιση του πρώτου εδαφίου της παρούσας. Τα μέλη των διοικητικών 

συμβουλίων των δύο παραπάνω εταιρειών που αποκτούν την ιδιότητα αυτή μετά από 

πρόταση της Ε.Ε.Σ.Υ.Π. με βάση την παραπάνω διαδικασία, ενεργούν εντός του πλαισίου που 

θέτουν η παρ. 5 του άρθρου 5 και η παρ. 3 του άρθρου 21 του Συντάγματος για τη διαρκή 

παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης προς το κοινωνικό σύνολο.  

5. Η γενική συνέλευση του μοναδικού μετόχου της εταιρείας, ελληνικού Δημοσίου, δύναται, 

πλην των στρατηγικών κατευθύνσεων που προβλέπονται στην περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 

190, να απευθύνει στην εταιρεία και δεσμευτικές έγγραφες οδηγίες ή συστάσεις σχετικά με 

θέματα διαχείρισης των συμμετοχών του Δημοσίου στις εταιρείες Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και Ε.Υ.Α.Θ. 

Α.Ε..  

6. Η Ε.Ε.Σ.Υ.Π. έχει υποχρέωση, κατά τη διαχείριση των συμμετοχών της στις εταιρείες 

Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. να συμβάλλει ουσιαστικά στην εκπλήρωση της συνταγματικής 

υποχρέωσης του κράτους για αδιάλειπτη και υψηλής ποιότητας παροχή στο κοινωνικό 

σύνολο υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.» 

 

Άρθρο 120 
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Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταβίβαση από το Δημόσιο στην Ε.Ε.Σ.Υ.Π. μετοχών των 

εταιρειών Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

 

1. Η μεταβίβαση προς την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε. των μετοχών των εταιρειών Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., κυριότητας του ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 197 

του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), θεωρείται από της ισχύος του παρόντος σύννομη και ισχυρή ως 

προς όλες τις συνέπειες. Επανάληψη των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία ενεργειών και 

διαδικασιών που προηγούνται ή έπονται της μεταβίβασης των ανωτέρω μετοχών στην 

Ε.Ε.Σ.Υ.Π. και συνάπτονται με αυτήν δεν απαιτείται. 

2. Αναγνωρίζονται ως έγκυρες και σύννομες όλες οι πράξεις και αποφάσεις, οι οποίες έλαβαν 

χώρα μετά τη μεταβίβαση προς την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε. των μετοχών των εταιρειών Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. 

και Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. κυριότητας του ελληνικού Δημοσίου, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 197 του 

ν. 4389/2016, και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος:  

α. των εταιρειών Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε..  

β. της εταιρείας Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε. σχετικά με τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρειών Ε.Υ.Δ.Α.Π. 

Α.Ε. και Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., καθώς και την είσπραξη και διανομή εκ μέρους της των κερδών που 

αντιστοιχούν στο χαρτοφυλάκιο μετοχών των εταιρειών Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.. 

3. Η αναγνώριση του έγκυρου και σύννομου, κατά την παρ. 2, αφορά σε αμφισβητήσεις 

πράξεων και αποφάσεων των εταιρειών Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. που 

συνάπτονται αποκλειστικά με τη νομιμότητα κατοχής εκ μέρους της Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε. της 

πλειοψηφίας των μετοχών των εταιρειών Ε.Υ.Δ.Α.Π. και Ε.Υ.Α.Θ., καθώς και την άσκηση των 

δικαιωμάτων που ανήκουν στην Ε.Ε.Σ.Υ.Π. ως μέτοχο που κατέχει την πλειοψηφία του 

μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών αυτών. 

 

 

 

 

Άρθρο 121 

Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων - Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 4941/2022 

 

1. Στο άρθρο 79 του ν. 4941/2022 (Α΄ 113) με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 17 του ν. 

3833/2010 

 (Α΄ 40), επέρχονται οι εξής διορθώσεις πρόδηλων σφαλμάτων: 

1. Στην περ. ιβ) του πίνακα της εσωτερικής παρ. 1 αντικαθίσταται το ποσοστό «10%» από το 

ποσοστό «20%» και η περ. ιβ) διαμορφώνεται ως εξής :  

«ιβ) Αεροπλάνα, υδροπλάνα και ελικόπτερα 

ιδιωτικής χρήσης. 

Δ.Κ. Ε.Χ. 88.02 

20% 

 

 

2. Στην εσωτερική παρ. 5 αντικαθίσταται η εσφαλμένη αναφορά στην «περ. ια΄» με την ορθή 

αναφορά στην «περ. ιβ΄» και η εσωτερική παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:  

«5. Ο φόρος πολυτελείας των μεταφορικών μέσων της περ. ιβ΄ του πίνακα της παρ. 1, 

ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης, βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις αρμόδιες 

τελωνειακές αρχές παράλληλα με τη βεβαίωση και είσπραξη των οφειλόμενων φορολογικών 
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επιβαρύνσεων και ως προς τις κυρώσεις εφαρμογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 142 και 

επόμενα του ν. 2960/2001.» 

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου εκκινεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4941/2022 

(Α΄ 113), ήτοι την 16η.6.2022.  

 

Άρθρο 122 

Παροχή εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου για δάνεια της εταιρείας «Διαχειριστής του 

Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία» 

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, μετά από σύμφωνη γνώμη της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 96 του 

ν. 4549/2018 (Α΄ 105), δύναται να παρέχεται η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου προς την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για τη χορήγηση δανείων στην εταιρεία «Διαχειριστής 

του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία», για τη συνέχιση 

και ολοκλήρωση του έργου «PPC Distribution VIIΙ», το οποίο αφορά στην αναβάθμιση και 

τον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο δανειακών 

συμβάσεων οι οποίες έχουν υπογραφεί ή πρόκειται να υπογραφούν.  

Για την παροχή της εγγύησης του πρώτου εδαφίου, εφαρμόζονται τα άρθρα 92, 93, 94, 96, 

97, 99, η παρ. 3 του άρθρου 100, οι παρ. 1 έως και 3 του άρθρου 101 και το άρθρο 102 του 

ν. 4549/2018. Η εγγύηση του πρώτου εδαφίου εξαιρείται από το ετήσιο όριο εγγυήσεων του 

άρθρου 104 του                          ν. 4549/2018. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το 

ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής, προβαίνει σε εξόφληση των υποχρεώσεών του, αφού αυτές 

βεβαιωθούν. Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου, καθώς 

και για θέματα σχετικά με την εγγύηση και την κατάπτωσή της, είναι η Διεύθυνση Κρατικών 

Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

 

Άρθρο 123 

Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για 

την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς  

 

1. α) Από την 1η.8.2022 και μέχρι την 31η.12.2022, για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με 

Κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 30.06.2022 τους 79.11 

(δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων) και 79.12 (δραστηριότητες γραφείων 

οργανωμένων ταξιδιών), συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων υποκατηγοριών 

εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ, και οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών από 

συναλλαγές με πολίτες ή ταξιδιωτικά γραφεία της Ρωσίας ή της Ουκρανίας, όπως και 

μείωση στο συνολικό κύκλο εργασιών τους, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2022, κατά 

ποσοστό τουλάχιστον 50% σε σχέση με τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του πρώτου 

εξαμήνου του έτους 2019, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής 

οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων έως την 31η.5.2023. Επιπλέον, από την 1η.8.2022 και 

μέχρι την 31η.12.2022, για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με Κύριους Κωδικούς Αριθμούς 
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Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 30.06.2022 τους 01.49.19.02 (Εκτροφή γουνοφόρων ζώων 

(αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)), 01.49.3 (Παραγωγή ακατέργαστων 

γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων), 14.20 (Κατασκευή 

γούνινων ειδών), 15.11 (Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών), 

46.42.11.27 (Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων), 

46.42.11.29 (Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών 

από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)), 46.42.11.36 (Χονδρικό εμπόριο 

εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)), 46.42.11.40 

(Χονδρικό εμπόριο ημιέτοιμων γουναρικών) και 46.42.11.58 (Χονδρικό εμπόριο χονδράδων 

(αποκομμάτων) γουναρικών), συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων υποκατηγοριών 

εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και 

πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων έως την 31η.5.2023. 

β) Όσα ορίζονται στην περ. α΄ ισχύουν για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα 

γραμμάτια σε διαταγή, τα οποία διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από όποιον έχει δικαίωμα ή 

υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα 

που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των 

υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του ν. 4621/2014 (Α΄ 107), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των 

ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του 

ν. 4021/2011 (Α΄ 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων 

πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της 

έναρξης ισχύος του παρόντος. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων, σύμφωνα 

με το πρώτο εδάφιο της παρούσας πραγματοποιείται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής 

εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας «ΔΙΑΣ 

ΑΕ», η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη 

διευκόλυνση εφαρμογής της παρούσας και ιδίως τη διαβίβαση των αξιογράφων στα 

πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να ισχύσει για αυτά η αναστολή των προθεσμιών της περ. 

α΄. Για τον σκοπό εφαρμογής της παρούσας, τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να λαμβάνουν 

τα απαιτούμενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση. 

γ) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 

40 του                     ν. 3259/2004 (Α΄ 149), αξιόγραφα που οφείλονται από επιχειρήσεις, οι 

οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 1 του παρόντος, για τα οποία 

έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια Τράπεζα από την 24η.2.2022 έως 

και την 31η.7.2022, δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς 

που τηρούνται από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ή από φορείς που λειτουργούν 

νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως την 31η.5.2023. Αξιόγραφα που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και 

καταχωρήθηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν καταχωρούνται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα 

εξοφληθούν έως την 31η.5.2023. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της 

παρούσας, η έκδοση διαταγής πληρωμής, η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια 

πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται έως την 31η.5.2023.  

δ) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 40 

του                      ν. 3259/2004, αξιόγραφα με προθεσμία λήξης, εμφάνισης και πληρωμής 
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που αναστέλλονται δυνάμει της περ. α’ της παρ. 1 του παρόντος, για τα οποία ενδέχεται να 

βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια Τράπεζα, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει 

χρηματοδοτικά ιδρύματα, ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν 

αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως την 31η.5.2023. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 1 του παρόντος, τα οποία ενδέχεται να καταχωρηθούν σε 

αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος και δεν καταχωρούνται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως την 

31η.5.2023. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση 

διαταγής πληρωμής, η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής 

εκτέλεσης αναστέλλονται έως την 31η.5.2023. 

2.α) Για τους κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής των επιχειρήσεων της περ. α’ της παρ. 1 του παρόντος, εάν το σύνολο 

της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι 

μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του 

αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις 

συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή 

εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α., είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο 

κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α., οι προθεσμίες καταβολής 

Φ.Π.Α. παρατείνονται ως εξής:  

αα) Μέχρι και την 31η.1.2023 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ή τα 

Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή 

(χρεωστικές), οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 1η.8.2022 έως και 31η.12.2022,  

αβ) για Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκε ή πρόκειται να βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, 

βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

από την 30ή.9.2022 έως και την 31η.12.2022, ώστε οι οφειλές που βεβαιώνονται κατά τη 

διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2022 να καταβάλλονται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2023, ενώ οι 

οφειλές που βεβαιώνονται τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2022, 

να καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου 

και Απριλίου του έτους 2023, αντίστοιχα.   

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και 

δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής 

τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογουμένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα. 

β) Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής των επιχειρήσεων της περ. α΄ της παρ. 1, εάν το σύνολο της αξίας των 

αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο 

του πενήντα τοις εκατό (50%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως 

προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές 

εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες 

δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών 

τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α., απολαμβάνουν κατά παρέκκλιση του δεύτερου 

και τρίτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004, το ευεργέτημα 

της μη καταχώρισης των οφειλόμενων από αυτούς αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων 
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οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα 

ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφλήσουν έως 

την 31η.5.2023, αξιόγραφα τα οποία οφείλουν και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται 

να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα, από την 24η.2.2022 έως 

και την 31η.12.2022. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα 

οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς, διαγράφονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν καταχωρίζονται 

εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως την 31η.5.2023. Για τις απαιτήσεις 

που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση διαταγής πληρωμής, η λήψη 

πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται έως 

την 31η.5.2023. Για την εφαρμογή της παρούσας οι κομιστές των αξιογράφων λαμβάνουν 

σχετική βεβαίωση από τη Φορολογική Διοίκηση, σχετικά με τον μέσο μηνιαίο κύκλο 

συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους. 

3. Οι παρ. 1 και 2 δεν εμποδίζουν τον υπόχρεο να χορηγήσει εντολή πληρωμής του 

αξιογράφου προς τα πιστωτικά ιδρύματα της περ. β΄ της παρ. 1 ή τον υπόχρεο και τον 

δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον 

υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο, διαδικαστικό και τεχνικό 

ζήτημα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. 

4. α) Η διαδικασία εφαρμογής, η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και ο έλεγχος 

για την πλήρωση των προϋποθέσεων πραγματοποιούνται με μηχανογραφικό τρόπο από την 

Α.Α.Δ.Ε.. Ακολούθως, διαβιβάζονται προς τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 

φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών και τηρούν αρχεία δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς, συγκεντρωτικοί κατάλογοι με στοιχεία και πληροφορίες των δικαιούχων.  

β) Η διαβίβαση των στοιχείων της περ. α΄ γίνεται απευθείας από την Α.Α.Δ.Ε. μέσω 

ασφαλούς συστήματος μεταφοράς αρχείων. Ειδικά για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η 

ανωτέρω διαβίβαση γίνεται μέσω της εταιρείας «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ).  

 

 

Άρθρο 124 

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής - Ανώτατα δημοσιονομικά όρια 

φυσικών παραλαβών εξοπλιστικών προγραμμάτων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 43 

του ν. 4270/2014 

  

Στην παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) προστίθεται περ. η΄ ως εξής: 

«η. Τα προβλεπόμενα ανώτατα δημοσιονομικά όρια των φυσικών παραλαβών των 

εξοπλιστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πέραν των τεσσάρων (4) 

ετών και για κυλιόμενη περίοδο των επόμενων, κάθε φορά, δέκα (10) ετών.» 

 

Άρθρο 125 

Επεξηγηματική έκθεση του Μ.Π.Δ.Σ - Ανώτατα δημοσιονομικά όρια φυσικών 

παραλαβών εξοπλιστικών προγραμμάτων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 44 του ν. 

4270/2014 

 

Στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) προστίθεται περ. ια΄ ως εξής: 
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«ια. Τα προβλεπόμενα ανώτατα δημοσιονομικά όρια των φυσικών παραλαβών των 

εξοπλιστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για κυλιόμενη περίοδο δέκα 

(10) ετών, πέραν των τεσσάρων (4) ετών.» 

 

Άρθρο 126 

Προσθήκη στο πεδίο εφαρμογής του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 

έτους 2023 - Τροποποίηση άρθρου 55Α του ν. 4270/2014 

 

Το άρθρο 55Α του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) τροποποιείται με την προσθήκη στο πεδίο 

εφαρμογής του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2023 και το άρθρο 

55 Α διαμορφώνεται ως εξής:  

 

«Άρθρο 55Α 

Ειδικές διατάξεις 

 

Ειδικά για τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) οικονομικών ετών 2022 και 

2023, οι πιστώσεις ψηφίζονται συγκεντρωτικά στη μείζονα κατηγορία 29 «πιστώσεις υπό 

κατανομή» σε επίπεδο φορέα και ειδικού φορέα.» 

 

Άρθρο 127 

Διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

έργων και προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 42 του ν. 4772/2021 

 

Στην παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4772/2021 (Α΄ 17) τροποποιείται το τρίτο εδάφιο α) με τη 

διαγραφή των λέξεων «και αποκλειστικά και μόνο», πριν τις λέξεις «για τον κρατικό 

προϋπολογισμό», β) με τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, πέραν του έτους 2022, μέσω 

της προσθήκης των λέξεων «και εφεξής» και η παρ. 1 διαμορφώνεται  ως εξής: 

«1. H υλοποίηση των έργων και προγραμμάτων, τα οποία εντάσσονται στο χρηματοδοτικό 

σκέλος των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του εθνικού σκέλους του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η ψήφιση και εγγραφή των απαιτούμενων 

πιστώσεων διενεργείται στο υποσύνολο του εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε., που δημιουργείται 

προς τον σκοπό αυτό, ως «Εθνικό Π.Δ.Ε. Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». Μέχρι την 

προσαρμογή των σχετικών ηλεκτρονικών εφαρμογών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής, προκειμένου να είναι δυνατή, μέσω αυτού, η 

διακριτή παρακολούθηση των πιστώσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 

δημιουργούνται, αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, ειδικοί φορείς στο εθνικό σκέλος 

εκάστου φορέα του προϋπολογισμού για τον κρατικό προϋπολογισμό του οικονομικού 

έτους 2022 και εφεξής. Οι δαπάνες οικονομικού έτους 2021 εμφανίζονται απολογιστικά 

στους νέους ειδικούς φορείς που δημιουργούνται κατά το δεύτερο εδάφιο.» 

 

Άρθρο 128 
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Παράταση έναρξης εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης (ΛΠΓΚ) 

στις Οντότητες Γενικής Κυβέρνησης εκτός Κεντρικής Διοίκησης - Τροποποίηση του 

άρθρου 15 του π.δ. 54/2018   

 

Στο άρθρο 15 του π.δ. 54/2018 (Α΄ 103) τροποποιούνται α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2, 

αα) ο χρόνος που τίθενται σε εφαρμογή οι εξαιρέσεις της παρ. 1 και αβ) η αντικατάσταση 

της προθεσμίας λήξης των λογιστικών πολιτικών από αίρεση πλήρους εφαρμογής του 

Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης, β) η παρ. 4, βα) ως προς την προθεσμία πλήρους 

εφαρμογής του άρθρου από τις λοιπές οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης, βγ) με τη 

διαγραφή της αναφοράς σε προθεσμία πλήρους εφαρμογής του άρθρου και σε έκδοση πδ, 

ως μελλοντικού γεγονότος, γ) η παρ. 4 με την προσθήκη δεύτερου και τρίτου εδαφίου, δ) η 

παρ. 5 με την παράταση της ισχύος όσων πδ αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιό της και οι 

παρ. 2, 4 και 5 διαμορφώνονται ως εξής:          

«2. Οι διατάξεις των περ. α), β), γ) και δ) της παρ. 1, εφαρμόζονται από 1.1.2025. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Λογιστικής 

Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθορίζονται οι λογιστικές 

πολιτικές, σύμφωνα με την περ. γ` της παρ. 4 του άρθρου 156 του ν. 4270/2014, που 

εφαρμόζονται κατά τη μεταβατική περίοδο από 1.1.2019 και μέχρι την πλήρη εφαρμογή του 

Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης.» 

«4. Οι λοιπές οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του παρόντος π.δ, υποχρεούνται να θέσουν σε πλήρη εφαρμογή τις διατάξεις του παρόντος 

από 1.1.2025. 

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου δύναται να παρασχεθεί σε οντότητες αναφοράς 

της Γενικής Κυβέρνησης (εκτός της Κεντρικής Διοίκησης), η δυνατότητα συμμετοχής σε 

πιλοτικό πρόγραμμα αναδιατύπωσης (restatement) των χρηματοοικονομικών τους 

αναφορών, βάσει του Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης. 

Επίσης δύναται να παρασχεθεί σε οντότητες αναφοράς της Γενικής Κυβέρνησης (εκτός της 

Κεντρικής Διοίκησης), η δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής 

σε τρέχουσα βάση (day-to-day operation), του Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης.»   

«5. Το π.δ. 15/2011 (Α΄ 30) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της 

Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης», παραμένει σε ισχύ μέχρι 

την 31.12.2018. Τα π.δ. 80/1997 (Α΄ 68) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου 

ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης», 205/1998 (Α΄ 163) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως 

της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», 

146/2003 (Α΄ 122) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως εφαρμογής 

του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δημοσίων Μονάδων Υγείας» και 315/1999         (Α΄ 302) 

«Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως εφαρμογής του Κλαδικού 

Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού)» για τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού 

και κατ’ αναλογία για τους Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 31.12.2024.» 

 

Άρθρο 129 

Ρύθμιση για τη ναυπήγηση του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) 

υπ’ αριθμ. 7 του Πολεμικού Ναυτικού - Προσθήκη παρ. 18 στο στοιχείο Α΄ του άρθρου 32 

του ν. 4361/2016 
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Στo στοιχείο Α΄ του άρθρου 32 του ν. 4361/2016 (Α’ 10), προστίθεται παρ. 18 ως εξής:  

«18. Επιπλέον ποσό μέχρι τρία εκατομμύρια εβδομήντα πέντε χιλιάδες (3.075.000) ευρώ 

διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης του Ταχέος Περιπολικού 

Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αρ. 7 και η υπό στοιχείο Β΄ του παρόντος άρθρου 

κυρωθείσα τριμερής συμφωνία μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού, της εταιρείας «Ναυπηγικές 

και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» και των εκπροσώπων των εργαζομένων της 

ΝΒΕΕ Α.Ε. παρατείνεται έως την 30η Σεπτεμβρίου 2022 Ειδικότερα, εντός τριάντα (30) 

ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ολοκληρώνονται οι ενέργειες ένταξης του 

πλοίου στο Πολεμικό Ναυτικό, προκειμένου στη συνέχεια, εντός του πλαισίου της ανωτέρω 

τριμερούς συμφωνίας, να συνεχισθεί η ναυπήγησή του και να εκτελεσθούν απρόσκοπτα οι 

δοκιμές εν όρμω και εν πλω των συστημάτων αυτού. Για τη συνέχιση της κατασκευής του 

ΤΠΚ υπ’ αριθμ. 7 και για την κάλυψη των επισκευαστικών αναγκών των λοιπών ΤΠΚ τ. 

ΡΟΥΣΣΕΝ, με σκοπό τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητάς τους, εξουσιοδοτείται το 

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού για την αξιοποίηση του συνόλου των πιστώσεων που διατέθηκαν, 

για τη χρηματοδοτική υποστήριξη, τόσο της Σύμβασης 001Β/2000 και των τροποποιήσεων 

αυτής όσο και της κυρωθείσας τριμερούς συμφωνίας δυνάμει του άρθρου 32 του παρόντος, 

καθώς και των άρθρων 62 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), 23 του ν. 4618/2019        (Α΄ 89), 216 

του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), 67 του ν. 4688/2020 (Α΄ 101), 80 του ν. 4712/2020 (Α΄ 146), 37 του 

ν. 4734/2020 (Α΄ 196), 151 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), 248 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68), 60 του                          

ν. 4818/2021 (Α΄ 124), 187 του ν. 4855/2021 (Α΄ 215) και 10 του ν. 4890/2022 (Α΄23). Η 

σύναψη των αναγκαίων δημοσίων συμβάσεων για τους ανωτέρω σκοπούς πραγματοποιείται 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της κυρωθείσας τριμερούς συμφωνίας. Τα ποσά που 

διατίθενται από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις με σκοπό την ανάθεση συμβάσεων 

προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών προς αποκατάσταση των εκκρεμοτήτων του 

κατασκευαστικού έργου του ΤΠΚ υπ’ αριθμ. 7, συμπεριλαμβανομένων της μισθοδοσίας και 

των εξόδων μετακίνησης προσωπικού και πληρωμής των λογαριασμών κοινής ωφέλειας 

(ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ), καταλογίζονται στην εταιρεία «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 

Ελευσίνας Α.Ε.» (ΝΒΕΕ Α.Ε.). Η καταβολή από το Πολεμικό Ναυτικό των μηνιαίων αμοιβών 

των εργαζομένων παρατείνεται εκ νέου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την 1η 

Ιουλίου 2022, όσο και το χρονικό διάστημα παράτασης του προγράμματος ναυπήγησης. Η 

ισχύς των υπογραφεισών και συναφθεισών ατομικών δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης 

μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και των εργαζομένων της ΝΒΕΕ Α.Ε. παρατείνεται έως την 

30η Σεπτεμβρίου 2022. Το ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται παντός νομίμου ή συμβατικού 

δικαιώματός του, είτε αυτό απορρέει από τη σύμβαση υπό στοιχεία 001Β/2000 είτε από την 

κυρωθείσα τριμερή συμφωνία. Επί των εγκριθεισών με τα άρθρα 62 του ν. 4557/2018, 23 

του ν. 4618/2019, 216 του ν. 4635/2019, 67 του                 ν. 4688/2020, 80 του ν. 4712/2020, 

37 του ν. 4734/2020, 151 του ν. 4764/2020, 248 του ν. 4798/2021, 60 του ν. 4818/2021, 187 

του ν. 4855/2021 και 10 του ν. 4890/2022 πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης 

νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Σεπτέμβριο 2022.» 

 

 

Άρθρο 130 
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Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β) του Πολεμικού Ναυτικού - 

Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 5 και προσθήκη νέας παρ. 5Α στο άρθρο 26 του ν. 

4258/2014 

 

1. Στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94), προστίθενται εδάφια εικοστό όγδοο 

και εικοστό ένατο ως εξής: 

«Επιπλέον ποσό μέχρι δέκα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (10.300.000) ευρώ, διατίθεται 

από πιστώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών 

για την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των υποβρυχίων (Υ/Β), την αντιμετώπιση βλαβών που 

προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων 

που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β, κατ’ εφαρμογή των διαδικασιών 

των παρ. 3 και 4. Επί των εγκριθέντων με τα άρθρα 61 του ν. 4557/2018, 22 του ν. 4618/2019, 

215 του ν. 4635/2019, 66 του ν. 4688/2020, 38 του                            ν. 4734/2020, 152 του ν. 

4764/2020, 249 του ν. 4798/2021, 61 του ν. 4818/2021, 188 του ν. 4855/2021, 11 του ν. 

4890/2022 και 70 του ν. 4931/2022 πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών 

δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Σεπτέμβριο 2022.  

2. Στο άρθρο 26 του ν. 4258/2014 προστίθεται παρ. 5Α, ως εξής: 

«5Α. Η μεταβίβαση των ναυπηγείων σε νέα ιδιοκτησία επιφέρει αυτοδίκαια την ολοκλήρωση 

του συνόλου των διαδικασιών και προβλέψεων των παρ. 1 έως 4 και κατά συνέπεια: 

α. Την άμεση παραλαβή των Υ/Β ΠΙΠΙΝΟΣ, ΜΑΤΡΩΖΟΣ, ΚΑΤΣΩΝΗΣ και ΩΚΕΑΝΟΣ από το 

Πολεμικό Ναυτικό στην κατάσταση στην οποία ευρίσκονται κατά την ημερομηνία 

πραγματοποίησης της μεταβίβασης. 

β. Την άμεση απόδοση της χρήσης χώρων και υποδομών του ναυπηγείου που ήταν 

απαραίτητοι για την ολοκλήρωση των εργασιών στα Υ/Β. 

γ. Τη λύση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τους εργαζόμενους της ΕΝΑΕ, κατά τα 

οριζόμενα στην παρ. 3 και με τρίτους εργαζόμενους, εκτός της ΕΝΑΕ, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 4. Η εκκαθάριση των μηνιαίων αποζημιώσεων στο σύνολο των 

εργαζομένων, καθώς και των αναλογουσών σε αυτές ασφαλιστικών και φορολογικών 

εισφορών υπολογίζεται μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας, κατά την οποία 

πραγματοποιείται η μεταβίβαση της κυριότητας. Οι σχετικές διαδικασίες ολοκληρώνονται 

εντός τριών (3) μηνών από τη μεταβίβαση.» 

 

 

 

 

Άρθρο 131 

Προθεσμία καταχώρησης στο Ο.Π.Σ.Α.Α. στοιχείων των λαϊκών αγορών - Κάτοχοι θέσεων 

αδειών επαγγελματία πωλητή - Προσωρινές θέσεις - Έννοια κενών θέσεων - Κάτοχοι 

άδειας παραγωγού πωλητή αυγών και μελιού - Τροποποίηση άρθρου 66 ν. 4849/2021 

 

Στο άρθρο 66 του ν. 4849/2021 (Α΄ 207): α) στην παρ. 1 αα) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται 

ως προς την προθεσμία και τα στοιχεία καταχώρισης στο Ο.Π.Σ.Α.Α. από τους αρμόδιους 

φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών, αβ) προστίθεται τρίτο εδάφιο, β) τροποποιείται η 

περ. β΄ της παρ. 2, προκειμένου να υπάρχει ομοιόμορφη ρύθμιση της ανανέωσης της άδειας 

για τους κατόχους άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή, γ) στην παρ. 4 γα) η λέξη 
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«αδειούχους» αντικαθίσταται από τις λέξεις «κατόχους άδειας», γβ) καταργείται το στοιχείο 

ii, γγ) το στοιχείο i τίθεται ως δεύτερο εδάφιο και προστίθεται η πρόβλεψη της κατοχής 

μόνιμης θέσης, γδ) στο τέλος του τέταρτου εδαφίου τίθεται αποκλειστική προθεσμία για την 

αποστολή της πρόσκλησης και προστίθεται νέο πέμπτο εδάφιο, γε) στο υφιστάμενο πέμπτο 

εδάφιο προβλέπεται ανώτατη προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών , γστ) τροποποιείται το 

δέκατο εδάφιο ως προς τον ορισμό των κενών θέσεων γζ) τροποποιείται το δέκατο έκτο 

εδάφιο με τη διαγραφή της απαίτησης ασφαλιστικής ενημερότητας για την υποβολή της 

αίτησης για απόδοση θέσης δραστηριοποίησης και προστίθεται τελευταίο εδάφιο, γη) 

προστίθεται νέο εικοστό τρίτο εδάφιο, γθ) στο υφιστάμενο εικοστό τρίτο εδάφιο 

απαλείφεται η φράση «καταγράφει τους πωλητές της περ. ii) και», γι) στο υφιστάμενο 

εικοστό τέταρτο εδάφιο προστίθεται καταληκτική προθεσμία, για) προστίθεται νέο 

τελευταίο εδάφιο, δ) αντικαθίσταται η παρ. 6, ε) προστίθεται παρ. 8Α, στ) προστίθεται έκτο 

εδάφιο στην παρ. 9, ζ) τροποποιείται η παρ. 10, ως προς την πρόβλεψη έκδοσης προεδρικού 

διατάγματος αντί αποφάσεων των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, η) 

καταργείται η παρ. 15, θ) προστίθεται παρ. 16 και το άρθρο 66 διαμορφώνεται ως εξής:  

 

«Άρθρο 66 

Μεταβατικές διατάξεις 

 

1. Μέχρι την 31η.10.2022 οι αρμόδιοι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων οργανωμένων 

αγορών οφείλουν να καταχωρήσουν στο Ο.Π.Σ.Α.Α. τα στοιχεία των υποπερ. περ. αα’, αβ’ και 

αγ’ της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 56. Αν οι αρμόδιοι φορείς λειτουργίας παραλείψουν να 

εκπληρώσουν την υποχρέωση του πρώτου εδαφίου, υπόκεινται στις κυρώσεις της παρ. 7 του 

άρθρου 62. Για τις λαϊκές αγορές, για τις οποίες δεν έχουν καταχωρισθεί τα ως άνω στοιχεία 

μέχρι την 31η.10.2022, θεωρείται ότι η αρμόδια αρχή δεν επιθυμεί τη συνέχιση της 

λειτουργίας τους, και καταργούνται αυτοδικαίως.  

2. Οι κάτοχοι υφιστάμενων αδειών υπαίθριου εμπορίου, κατά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, δραστηριοποιούνται στο εξής σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

α) Υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών παραγωγού πωλητή διατηρούν τις θέσεις τους στις λαϊκές 

αγορές όπου δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς τους, καθώς και τη 

θέση τους στο στάσιμο εμπόριο ή το δικαίωμα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που αναγράφεται στην άδειά τους από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, εφόσον καταβάλλουν αντίστοιχο τέλος όπως αυτό ορίζεται στον κανονισμό 

λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, την απόφαση του δήμου ή της περιφέρειας, κατά περίπτωση. 

β) Υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών επαγγελματία πωλητή διατηρούν τις θέσεις τους στις λαϊκές 

αγορές όπου δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς τους, καθώς και τη 

θέση τους στο στάσιμο εμπόριο ή το δικαίωμα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που αναγράφεται στην άδειά τους, εφόσον καταβάλλουν 

αντίστοιχο τέλος όπως αυτό ορίζεται στον κανονισμό λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, την 

απόφαση του Δήμου ή της Περιφέρειας, κατά περίπτωση. 

γ) Υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή, οι οποίες κατά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ανανεωθεί, μπορούν να ανανεωθούν εντός έξι (6) 

μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17. Αν η 

ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι παλαιότερες άδειες καταργούνται οριστικά. 
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δ) Η περ. γ) δεν ισχύει για όσες από τις παλαιότερες άδειες έχουν ανακληθεί οριστικά ή οι 

κάτοχοί τους έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος. 

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν: i) για όσες άδειες έχουν ανακληθεί οριστικά, σύμφωνα με 

προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο, ii) για τις άδειες οι κάτοχοι των οποίων έχουν 

συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος, iii) για τους παραγωγούς που είχαν υπαχθεί στην παρ.4 του 

άρθρου 13 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171). 

3. Θέσεις που έχουν προκηρυχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με 

την παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4497/2017, χορηγούνται σύμφωνα με τους όρους της 

προκήρυξης που έχει εκδοθεί. Η Περιφέρεια δύναται να επαναπροκηρύξει τις θέσεις, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 14. 

4. Για υφιστάμενους κατόχους άδειας οι οποίοι δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της άδειάς τους σε λαϊκή αγορά, διενεργείται, εντός της ίδιας λαϊκής αγοράς, η 

διαδικασία αρχικά της «βελτίωσης θέσης» και στη συνέχεια της «χορήγησης θέσης.» 

Για υφιστάμενους κατόχους άδειας οι οποίοι δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία 

της άδειάς τους σε λαϊκή αγορά και στους οποίους έχει χορηγηθεί η θέση που κατέχουν 

μόνιμα με διοικητική πράξη, διενεργείται η διαδικασία βελτίωσης θέσης. Η βελτίωση θέσης 

αφορά τις κενές θέσεις μίας (1) λαϊκής αγοράς. 

Η διαδικασία βελτίωσης και χορήγησης θέσης διενεργείται ως ακολούθως: 

α) Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ή Δημάρχου (ανάλογα με τον φορέα 

λειτουργίας), συγκροτούνται πενταμελείς επιτροπές, που αποτελούνται από τρία (3) αιρετά 

μέλη του φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και ορίζονται από τον Περιφερειάρχη ή τον 

Δήμαρχο και δύο (2) εκπροσώπους των πωλητών, έναν παραγωγό και έναν επαγγελματία, 

που υποδεικνύονται από τα συλλογικά όργανα των πωλητών κατόπιν πρόσκλησης του φορέα 

λειτουργίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την αποστολή της 

πρόσκλησης. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, στη θέση των εκπροσώπων των 

πωλητών ορίζονται δύο (2) επιπρόσθετα αιρετά μέλη του φορέα λειτουργίας.  

β) Με την απόφαση της περ. α) ορίζεται προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που δεν 

υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες, για όσους πωλητές κατέχουν θέση που τους έχει 

αποδοθεί με διοικητική πράξη και επιθυμούν βελτίωση αυτής. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος 

για συμμετοχή στη διαδικασία βελτίωσης καθιστά αυτομάτως τη θέση την οποία κατείχαν 

μέχρι εκείνη τη στιγμή κενή. Με το πέρας της διαδικασίας ο πωλητής επανέρχεται είτε στην 

αρχική θέση που κατείχε είτε σε όποια του αποδοθεί μέσω της διαδικασίας. 

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιτροπή της περ. α) 

καταγράφει τους πωλητές και τις θέσεις που καταλαμβάνουν, καθώς και τις κενές θέσεις στις 

λαϊκές αγορές που υπάγονται στην αρμοδιότητά της. Ως κενές θέσεις νοούνται όσες δεν 

έχουν αποδοθεί σε πωλητή με διοικητική πράξη και όσες καταλαμβάνονται από πωλητές που 

συμμετέχουν στη διαδικασία βελτίωσης θέσης της παρούσας και μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας. 

γ) Η ανωτέρω επιτροπή καταγράφει τους πωλητές της περ. i και καταρτίζει προσωρινό πίνακα 

ο οποίος αναρτάται στη λαϊκή αγορά, καθώς και στην ιστοσελίδα του φορέα λειτουργίας. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών και εξετάζονται από την ίδια 

επιτροπή. Μετά την εξέταση των ενστάσεων αναρτάται, ως ανωτέρω, ο οριστικός πίνακας 

καταγραφής. Ακολουθεί αξιολόγηση των πωλητών από την επιτροπή, με κριτήρια ως εξής: 

γα) παλαιότητα άδειας (αφορά στο έτος έκδοσης της άδειας): πέντε (5) μόρια, ανά έτος 

παλαιότητας, γβ) ενημερότητα του άρθρου 12 του ν. 4174/2013             (Α 170) (φορολογική 
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ενημερότητα): τριάντα (30) μόρια. Για την απόδειξη των ανωτέρω ο πωλητής υποβάλλει στον 

φορέα λειτουργίας με την αίτησή του αντίγραφο της άδειάς του, καθώς και τις ενημερότητες 

εντός προθεσμίας που καθορίζει ο φορέας λειτουργίας από την ημερομηνία ανάρτησης του 

οριστικού πίνακα. Ο υποψήφιος οφείλει να είναι φορολογικά ενήμερος μέχρι και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. 

Κατόπιν της αξιολόγησης η επιτροπή καταρτίζει πίνακα με τους πωλητές σε φθίνουσα σειρά 

προτεραιότητας, καθώς και τη θέση τους στην αγορά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται 

δημόσια κλήρωση. Στον πίνακα περιλαμβάνονται και οι κενές θέσεις (θέσεις που δεν κατέχει 

πωλητής). Οι πωλητές, κατά σειρά προτεραιότητας, επιλέγουν από τον πίνακα θέση στην 

αγορά. Η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα στον οποίο αναγράφονται οι πωλητές με τις θέσεις 

επιλογής τους. Μετά και την εξέταση τυχόν ενστάσεων η επιτροπή καταρτίζει οριστικό 

πίνακα, σύμφωνα με τον οποίο ο φορέας λειτουργίας χορηγεί με απόφασή του θέση στους 

πωλητές. 

Μετά το πέρας της διαδικασίας της βελτίωσης θέσης η επιτροπή της περ. α) διενεργεί τη 

διαδικασία χορήγησης θέσης, σύμφωνα με την περ. γ). Μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας της βελτίωσης και της χορήγησης θέσης σε κάθε λαϊκή αγορά, και σε κάθε 

περίπτωση όχι αργότερα από την 31η.12.2022, όλοι οι δραστηριοποιούμενοι πωλητές 

κατέχουν θέση που τους έχει χορηγηθεί με διοικητική πράξη. Οι θέσεις αυτές είναι 

αριθμημένες από τον φορέα λειτουργίας, ο οποίος καταρτίζει το τοπογραφικό διάγραμμα 

της αγοράς. Ο φορέας λειτουργίας της αγοράς αναρτά αμελλητί πίνακα των πωλητών που 

αντιστοιχούν στις θέσεις της λαϊκής αγοράς, στο Ο.Π.Σ.Α.Α., στον οποίο περιλαμβάνονται 

αριθμημένες οι κενές θέσεις. 

5. Δεν επιτρέπεται η προκήρυξη για τη χορήγηση θέσεων δραστηριοποίησης επαγγελματιών 

πωλητών σε λαϊκές αγορές, σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως 16, χωρίς προηγουμένως να έχει 

διενεργηθεί η διαδικασία της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 14 και της παρ. 4 του παρόντος. 

Για τους παραγωγούς πωλητές απαιτείται επίσης να έχει προηγουμένως διενεργηθεί η 

διαδικασία της παρ. 4. 

6. Οι λαϊκές αγορές, για τις οποίες η διαδικασία της βελτίωσης και της χορήγησης θέσης της 

παρ. 4 δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31η.12.2022, και δεν έχει αναρτηθεί ο πίνακας του 

τελευταίου εδαφίου της παρ. 4, τίθενται αυτοδικαίως σε καθεστώς προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας. Η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας αίρεται με απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας της βελτίωσης και της χορήγησης θέσης της παρ. 4, την ανάρτηση του πίνακα 

του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 στο Ο.Π.Σ.Α.Α. και τη διατύπωση έγγραφου αιτήματος 

του φορέα λειτουργίας της αγοράς.   

7. Κάτοχοι άδειας και θέσης χειροτέχνη καλλιτέχνη που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τον ν. 

4497/2017, δραστηριοποιούνται σε θέση αγοράς χειροτεχνών καλλιτεχνών του οικείου 

Δήμου κατόπιν συμμετοχής στην προκήρυξη του οικείου Δήμου. Εναλλακτικά η τοποθέτηση 

γίνεται με απόφαση του Δήμου χορήγησης της άδειας και της θέσης χωρίς να απαιτείται η 

συμμετοχή σε προκήρυξη, με καταβολή του τέλους της θέσης, όπως ορίζεται στον κανονισμό 

λειτουργίας της αγοράς. Στην περίπτωση αυτή η έναρξη της δραστηριοποίησης και η 

επαναχορήγηση (ανανέωση) της θέσης τους διενεργούνται ταυτόχρονα με όσους λαμβάνουν 

για πρώτη φορά θέση μέσω προκήρυξης, σύμφωνα με το παρόν. Μέχρι την ίδρυση και την 

έναρξη λειτουργίας των αγορών χειροτεχνών καλλιτεχνών, οι ανωτέρω κάτοχοι αδειών 

δραστηριοποιούνται στις θέσεις που τους έχουν χορηγηθεί. 
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8. Υφιστάμενοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή 

λαϊκών αγορών, που έχουν την καλλιέργειά τους εντός της Περιφέρειας Αττικής και η 

καλλιεργούμενη έκταση δεν υπερβαίνει τα είκοσι (20) στρέμματα, δύνανται να αιτηθούν τη 

μετατροπή της άδειάς τους σε άδεια επαγγελματία πωλητή ως ακολούθως: 

α) Αρμόδια αρχή για τη μετατροπή της άδειας είναι ο Δήμος μόνιμης κατοικίας του πωλητή. 

Για τους παραγωγούς των οποίων ο Δήμος μόνιμης κατοικίας ανήκει στην Περιφέρεια 

Αττικής σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς τους, σε λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής 

αρμόδια αρχή είναι η Περιφέρεια Αττικής. 

β) Μαζί με την αίτησή του ο πωλητής υποβάλλει στην αρμόδια αρχή και υπεύθυνη δήλωση 

ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 

23. Οι αρμόδιες αρχές θεώρησης οφείλουν να εξετάσουν το αληθές της δήλωσης αυτής. 

γ) Κατά τη μετατροπή της άδειας τα προϊόντα εμπορίας δεν μεταβάλλονται, αλλά 

προσαρμόζονται στις κατηγορίες προϊόντων των επαγγελματιών πωλητών. 

δ) Μετά από τη μετατροπή της άδειας σε επαγγελματική και εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι πωλητές δραστηριοποιούνται σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στην περ. β) της παρ. 2. Μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας δεν επιτρέπεται 

η μετατροπή. 

ε) Για τον αριθμό των αδειών παραγωγών που μετατρέπονται σε επαγγελματικές, 

προκηρύσσονται αντίστοιχες άδειες παραγωγών σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 13 

έως 16. 

8Α. Η παρ. 8 ισχύει και για τους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή που παράγουν και 

πωλούν, αποκλειστικά, αυγά ή μέλι στις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής, μέχρι την 

30ή.9.2022. Οι ως άνω παραγωγοί, των οποίων η άδεια μετατρέπεται σε άδεια επαγγελματία 

πωλητή, έχουν την δυνατότητα να πωλούν αποκλειστικά αυγά ή μέλι αντίστοιχα. 

9. Για τις ειδικές περιπτώσεις υφιστάμενων αγορών ορίζονται τα εξής: 

α) Οι κυριακάτικες αγορές που λειτουργούν κατά την έναρξη του παρόντος, με Κανονισμό 

Λειτουργίας που έχει εκδοθεί με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, εξακολουθούν να 

λειτουργούν ως έχουν. Αν κριθεί απαραίτητο, ο Κανονισμός Λειτουργίας συμπληρώνεται, 

ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Λοιπές βραχυχρόνιες αγορές 

οφείλουν να εναρμονίσουν τον Κανονισμό Λειτουργίας τους εντός έξι (6) μηνών από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος. 

β) Ο κάτοχος άδειας πωλητή κυριακάτικης αγοράς, σύμφωνα με προγενέστερες του 

παρόντος διατάξεις, δραστηριοποιείται στις κυριακάτικες αγορές για τις οποίες του έχει 

χορηγηθεί η άδεια, η οποία ισχύει έως τη συνταξιοδότησή του. Ο κάτοχος άδειας 

ρακοσυλλέκτη δραστηριοποιείται στις αγορές ρακοσυλλεκτών για τις οποίες του έχει 

χορηγηθεί η άδεια, η οποία ισχύει έως τη συνταξιοδότησή του. 

γ) Για τις υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κυριακάτικες αγορές φορέας 

λειτουργίας ορίζεται ο δήμος, εντός των διοικητικών ορίων που αυτές λειτουργούν.   

10. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθορίζεται η διάρθρωση της υπηρεσίας που θα έχει τις 

αρμοδιότητες του φορέα λειτουργίας λαϊκών αγορών των δήμων που ανήκουν στην 

Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης. 

11. Οι κάτοχοι αδειών που δραστηριοποιούνται έξι (6) ημέρες και λαμβάνουν επίδομα 

κοινωνικής αλληλεγγύης, δεν δικαιούνται να ανανεώσουν την άδειά τους μετά από τη λήξη 

της. 
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12. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων καθορισμού τελών από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα 

με το άρθρο 23 ισχύουν αυτές που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος του ν. 4497/2017 ή 

προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου. 

13. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων του άρθρου 67: 

α) για τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 67, ισχύει το άρθρο 3 του ν. 4497/2017, 

β) για τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 67, ισχύουν τα άρθρα 7 και 17, καθώς και η περ. 

ε) του 

άρθρου 31 του ν. 4497/2017, 

γ) για τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 67, ισχύει η παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 

4497/2017, 

δ) για τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 67, ισχύει το άρθρο 38 του ν. 4497/2017, ως 

προς τους όρους  

και τα είδη διάθεσης στις βραχυχρόνιες αγορές, 

ε) για τα οριζόμενα στις παρ. 6 και 7 και του άρθρου 67 ισχύουν τα άρθρα 5, 15 και η παρ. 3 

του άρθρου  

38 του ν. 4497/2017. 

14. Υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπαίθριες αγορές, οι οποίες δεν 

ανήκουν στις κατηγορίες της περ. α) του άρθρου 3, καταργούνται αυτοδικαίως εντός τριών 

(3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

15. [Καταργείται]  

16. Η ισχύς της άδειας υφιστάμενων κάτοχων άδειας υπαίθριου εμπορίου, που έχουν 

υποβάλει αίτηση για ανανέωση της άδειάς τους στην αρμόδια αρχή, επεκτείνεται μέχρι την 

έκδοση της απόφασης επί της ανανέωσης και πάντως για χρονικό διάστημα έως και δύο (2) 

μήνες από την υποβολή της αίτησης. Η παρούσα ισχύει μέχρι την 31η.12.2022.» 

 

Άρθρο 132 

Υλοποίηση δράσεων/έργων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας 

 

1. Οι δράσεις/έργα ενισχύσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, υλοποιούνται μέσω προσκλήσεων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων. Οι 

προσκλήσεις αφορούν είτε σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προτάσεων, είτε σε 

περιπτώσεις μεμονωμένων ενισχύσεων. 

2. Οι προσκλήσεις δράσεων/έργων ενισχύσεων εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στις προσκλήσεις καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο και ο 

προϋπολογισμός της δράσης/έργου ή του τμήματός τους, η διάρκειά της, η προθεσμία 

υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης, οι όροι, τα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις, τα 

κριτήρια, τα όργανα και η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων χρηματοδότησης, η 

διαδικασία ένταξής τους, η διαδικασία και τα όργανα υποβολής και εξέτασης ενστάσεων, το 

ύψος, το ποσοστό, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, η διαδικασία 

ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των προτάσεων και τα όργανα 

παρακολούθησης και ενδιάμεσων και τελικών ελέγχων υλοποίησης των επενδύσεων.   
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3. Η εγκριτική απόφαση ένταξης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση/Έργο εκδίδεται από τον 

Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η απόφαση ένταξης καθορίζει το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης της επένδυσης, τον προϋπολογισμό και ιδίως το τελικό ύψος των επιλέξιμων 

δαπανών, το ποσό επιχορήγησης και το χρηματοδοτικό σχήμα. Με την εν λόγω απόφαση 

καθορίζονται οι προϋποθέσεις πιστοποίησης της ολοκλήρωσής του, οι μακροχρόνιες 

υποχρεώσεις και οι συνέπειες της μη τήρησης των επιμέρους όρων και προϋποθέσεων 

ένταξης.  

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνεται και συγκροτείται ανά 

δράση/έργο ή τμήμα του Επιτροπή Αξιολόγησης, με αρμοδιότητα την τελική αξιολόγηση και 

κατάταξη των προτάσεων των ενδιαφερομένων με βάση την έκθεση των Αξιολογητών και την 

εισήγηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για ένταξη ή μη αυτών στη 

δράση/έργο ή τμήμα του. Με όμοια απόφαση συστήνεται και συγκροτείται Επιτροπή 

Ενστάσεων. Μεμονωμένες ενισχύσεις που δεν υπόκεινται σε ανταγωνιστική διαδικασία δεν 

απαιτείται να αξιολογούνται από την Επιτροπή της παρούσας.  

5. Η παρακολούθηση και πιστοποίηση της υλοποίησης του ενισχυόμενου έργου γίνεται από 

την Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου, κατόπιν ενδιάμεσων και τελικών ελέγχων από όργανα ελέγχου. Η Επιτροπή 

συστήνεται και συγκροτείται ανά δράση/έργο ή τμήμα του με απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση της υλοποίησης, την 

πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 

ενισχυόμενου έργου και την εισήγηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την 

πιστοποίηση της ολοκλήρωσής του και την καταβολή της εγκριθείσας ενίσχυσης. Για την 

πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του έργου και την καταβολή της εγκριθείσας ενίσχυσης 

εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

6. Οι ως άνω Επιτροπές αποτελούνται από υπαλλήλους και στελέχη των Φορέων Υλοποίησης 

της δράσης/έργου, όπως οι τελευταίοι προσδιορίζονται στην απόφαση ένταξης της 

δράσης/έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται αμοιβή ή αποζημίωση των 

μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης, Ενστάσεων και Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του 

Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου των παρ. 4 και 5, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 

του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). 

8. Οι αξιολογητές των προτάσεων χρηματοδότησης δύναται να προέρχονται από το Εθνικό 

Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.), όπως έχει στελεχωθεί με την υπ’ αριθμ. 

62134/3.6.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

«Στελέχωση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) του π.δ. 

33/2011» (ΑΔΑ ΨΩ6Θ46ΜΤΛΡ-Γ90). Η διενέργεια των ελέγχων των ενισχυόμενων έργων 

δύναται να πραγματοποιείται από τα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών 

(Ε.Μ.Π.Ε.) όπως έχει στελεχωθεί με την υπ’ αριθμ. 62136/3.6.2021 απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων  «Στελέχωση του Εθνικού Μητρώου 

Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) του π.δ. 33/2011» (ΑΔΑ 683Σ46ΜΤΛΡ-Υ0Ω). Η 

αποζημίωση των μελών των Μητρώων καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 16 του άρθρου 

129 του ν. 4887/2022 (Α΄ 16).  

9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του αρμόδιου για την 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού, δύναται να ρυθμίζονται 
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ειδικότερα ζητήματα διαδικασιών και σταδίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά 

με την υλοποίηση και την διαχείριση δράσεων και έργων αρμοδιότητας της Γενικής 

Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που 

χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

10. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να 

αναλαμβάνει με την απόφαση της παρ. 2 καθήκοντα διοικητικής διαχείρισης των 

δράσεων/έργων ενισχύσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας. 

 

 

Άρθρο 133 

Υπηρεσιακές μεταβολές των στελεχών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και των πολιτικών υπαλλήλων 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε θέσεις εξωτερικού  Αποζημίωση 

του Δημοσίου σε περίπτωση παραίτησης- Αποσπάσεις στο Μόνιμο Σώμα της Ευρωπαϊκής 

Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής - Μεταθέσεις στελεχών του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. - Κριτήρια 

επιλογής - Τροποποίηση  

παρ. 1, 4, 5 και 6 άρθρου 115 του ν. 4504/2017 

 

1. Στο άρθρο 115 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184): α) στην παρ. 1 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο 

και το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται ως προς την πρόβλεψη έκδοσης προεδρικού 

διατάγματος για τα θέματα απόσπασης των πολιτικών υπαλλήλων, β) στην παρ. 4, βα) το 

τρίτο εδάφιο τροποποιείται ως προς την αναφορά του χρόνου απόσπασης σε υπηρεσίες των 

χωρών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών και ββ) προστίθενται 

τέταρτο και πέμπτο εδάφιο γ) στην παρ. 5, γα) στο πρώτο εδάφιο επέρχεται νομοτεχνική 

βελτίωση, στην περ. α) απαλείφεται ο όρος της κατοχής του βαθμού, στο τέλος της περ. β) 

προστίθεται η φράση «ή στο διάταγμα το οποίο εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του 

άρθρου 52 του ν. 4830/2021 (Α΄169)», γβ) επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση ως προς την 

αρίθμιση των υποπεριπτώσεων της περ. ιβ), γγ) επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση με τη 

μετατροπή της περ. ιγ) σε διακριτό εδάφιο με παράλληλη νομοτεχνική βελτίωση των υποπερ. 

(αα) και (ββ), γδ) προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο γε) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο, δ) 

στην παρ. 6, δα) προστίθενται νέο τρίτο εδάφιο, δβ) το υφιστάμενο τρίτο εδάφιο 

τροποποιείται ως προς την πρόβλεψη της κρίσης των μεταθέσεων από το Συμβούλιο 

Μεταθέσεων, δγ) προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο και το άρθρο 115 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 115 

Αξιοποίηση των στελεχών του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και των πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε θέσεις εξωτερικού 

 

1. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που αποσπώνται σε Διεθνείς Οργανισμούς, στη Μόνιμη 

Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών ή μετατίθενται σε έδρες 

ναυτιλιακών ακολούθων, αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για χρόνο 
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ίσο με τη συνολική διάρκεια της απόσπασης ή μετάθεσης. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία 

υποβάλλουν αίτηση παραίτησης μετά τη λήξη της απόσπασης ή της μετάθεσης του 

προηγούμενου εδαφίου και πριν την παρέλευση χρονικού διαστήματος ίσου με τη συνολική 

διάρκεια της απόσπασης ή της μετάθεσης, υποχρεούνται να καταβάλουν υπέρ του Δημοσίου 

αποζημίωση ίση με το δεκαπλάσιο του γινόμενου του βασικού μισθού του κατεχόμενου 

βαθμού επί τους υπολειπόμενους μήνες. Κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος 

άρθρου πλην εκείνων της παραγράφου 6, ρυθμίζεται με προεδρικό διάταγμα το οποίο 

εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με όμοιο 

προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις απόσπασης πολιτικών 

υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε Διεθνείς Οργανισμούς ή 

στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών. 

2. Τον Ιανουάριο κάθε έτους εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για μετάθεση σε κενές θέσεις στις έδρες των 

ναυτιλιακών ακολούθων. Όσοι υπηρετούν σε Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου σύμφωνα με 

ειδικές διατάξεις προβλέπεται υποχρεωτικός χρόνος παραμονής σε αυτές, επιτρέπεται να 

υποβάλουν αίτηση για μετάθεση στις έδρες των ναυτιλιακών ακολούθων, μόνον μετά τη 

συμπλήρωση του χρόνου αυτού. Τον Φεβρουάριο κάθε έτους καταρτίζονται από τη 

Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι πίνακες των ενδιαφερόμενων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

και τον Απρίλιο κάθε έτους εκδίδονται οι διαταγές μετάθεσης. 

3. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για τους οποίους εκδίδεται διαταγή μετάθεσης στις έδρες 

ναυτιλιακών ακολούθων, υποχρεούνται πριν τη μετάθεσή τους, να φέρουν την πιστοποίηση 

της παρ. 1 του άρθρου 10. Η ισχύς των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει δύο 

(2) έτη από τον χρόνο έναρξης λειτουργίας της Σχολής Επιθεωρητών/Ελεγκτών Διαχείρισης 

Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων του άρθρου 13, όπως ισχύει κάθε φορά. 

4. Ο χρόνος παραμονής στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων είναι δύο (2) έτη και επιτρέπεται 

να παρατείνεται μέχρι και έξι (6) μήνες για σοβαρούς υπηρεσιακούς ή οικογενειακούς 

λόγους. Ειδικά για τη μετάθεση στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο προς 

παρακολούθηση των εργασιών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και 

υποβοήθηση του έργου του Μονίμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στον οργανισμό αυτό, ο 

χρόνος παραμονής είναι δύο (2) έτη, εκτός αν υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλλουν τη χορήγηση 

παράτασης ενός (1) έτους κάθε φορά και μέχρι τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από τη λήξη της 

αρχικής θητείας. Ο χρόνος της απόσπασης σε Διεθνείς Οργανισμούς ή σε Υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών είναι δύο 

(2) έτη, εκτός αν υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλλουν τη χορήγηση παράτασης ενός (1) έτους κάθε 

φορά και μέχρι τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από τη λήξη της αρχικής θητείας. Ο χρόνος της 

απόσπασης στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζεται 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 9 του άρθρου 329 του ν. 4781/2021 (Α΄ 31). Ο 

χρόνος της απόσπασης στο Μόνιμο Σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 

καθορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1986.   

5. Για τις αποσπάσεις σε Διεθνείς Οργανισμούς, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών και για τις μεταθέσεις στις έδρες ναυτιλιακών 

ακολούθων, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 
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α) να είναι ανώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων 

Σημαιοφόρων Λιμενικών ή ειδικότητας Τεχνικού, Οικονομικού ή Νομικού.  

β) να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας εφόσον πρόκειται να αποσπασθούν σε 

Διεθνείς Οργανισμούς ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή 

σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πρόκειται να μετατεθούν στην έδρα ναυτιλιακού 

ακολούθου στο Λονδίνο προς παρακολούθηση των εργασιών του Διεθνούς Ναυτιλιακού 

Οργανισμού (ΙΜΟ) και υποβοήθηση του έργου του Μονίμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας 

στον οργανισμό αυτό, ή τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας εφόσον 

πρόκειται να μετατεθούν σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, η οποία αποδεικνύεται με 

κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή αντίστοιχο τίτλο σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στο π.δ. 50/2001 (Α’39) ή στο διάταγμα το οποίο εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 1 

του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 (Α΄169).  

γ) να έχουν αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι» ή «λίαν καλοί», κατά την τελευταία πενταετία, 

δ) να έχουν κριθεί ευμενώς από τα Συμβούλια Κρίσεων, κατά την τελευταία πενταετία, 

ε) να μην έχουν κριθεί ως «παραμένοντες στον ίδιο βαθμό», 

στ) να μην τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, 

ζ) να μην τελούν σε κατάσταση μακράς αναρρωτικής άδειας, 

η) να μην τους έχει επιβληθεί καταστατική πειθαρχική ποινή, 

θ) να μην διώκονται ποινικά για αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος, 

ι) να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή φυλάκισης για τα αδικήματα της κλοπής, 

της παράβασης καθήκοντος, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της απιστίας, της νόθευσης ή 

πλαστογραφίας εγγράφου, της δωροδοκίας, της ψευδούς κατάθεσης, της ψευδούς 

καταμήνυσης, της ψευδούς καταγγελίας, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της ελευθέρωσης 

φυλακισμένου από πρόθεση, της εκβίασης, της ληστείας, της παράνομης βεβαίωσης ή 

είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, της υπεξαγωγής εγγράφου, των εγκλημάτων κατά της 

γενετήσιας ελευθερίας και των εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 

ζωής, των παραβάσεων της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, της παράνομης οπλοφορίας ή 

οπλοχρησίας, 

ια) να μην έχουν υπηρετήσει σε έδρα ναυτιλιακού ακολούθου ή σε Διεθνείς Οργανισμούς ή 

στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, 

ιβ) για τη μετάθεση σε θέσεις στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων πλην εκείνης στην έδρα 

ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο, απαιτείται επιπλέον:  

ιβα) να έχουν συμπληρώσει πραγματικά τα ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής τα οποία 

προβλέπονται μέχρι και τον βαθμό τον οποίον κατέχουν, εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς 

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχομένους από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος-

Ελληνικής Ακτοφυλακής και  

ιββ) να έχουν υπηρετήσει πραγματικά για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών σε Λιμενικές Αρχές, 

εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, Οικονομικού ή 

Νομικού,  

ιγ) για την απόσπαση σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, καθώς και για τη μετάθεση στην έδρα ναυτιλιακού 

ακολούθου στο Λονδίνο, απαιτείται επιπλέον να έχουν υπηρετήσει πραγματικά για χρονικό 

διάστημα τεσσάρων (4) ετών σε Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
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Πολιτικής με αρμοδιότητες συναφείς με το αντικείμενο των Διεθνών Οργανισμών ή των 

Υπηρεσιών όπου πρόκειται να αποσπασθούν ή να μετατεθούν. 

Για την απόσπαση ή τη μετάθεση στις θέσεις του παρόντος άρθρου συνεκτιμώνται και τα 

ακόλουθα κριτήρια: 

α) η γνώση της επίσημης γλώσσας ή τοπικής διαλέκτου και άλλων ξένων γλωσσών, οι οποίες 

να έχουν καταχωρισθεί στον ατομικό φάκελο των προς επιλογή στελεχών, 

β) η προηγούμενη εμπειρία ένεκα της υπηρεσίας του στελέχους σε ανάλογες θέσεις 

εσωτερικού. 

Για τις αποσπάσεις στο Μόνιμο Σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής οι 

οποίες διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 56 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1986 (L 295) 

λαμβάνονται υπόψιν τα ανωτέρω κριτήρια πλην αυτών των περ. α, β και ιγ, σύμφωνα με την 

παρ. 3 του άρθρου 33 του                           ν. 4770/2021 (Α΄15).   

Τα κριτήρια της παρούσας παραγράφου πρέπει να υφίστανται τόσο κατά την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης όσο και κατά την ημερομηνία έκδοσης της διαταγής απόσπασης ή της 

μετάθεσης. Σε περίπτωση που εκλείψουν τα κριτήρια των περ. στ) έως και ι), η διαταγή 

μετάθεσης ή απόσπασης ανακαλείται και εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 6.  

6. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία έχουν μετατεθεί σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων 

ή έχουν αποσπασθεί σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, εντάσσονται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη 

του χρόνου της μετάθεσης ή της απόσπασης, σε διαδικασία εκτάκτων μεταθέσεων οι οποίες 

διενεργούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 26 και 27, 

όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι μεταθέσεις του προηγούμενου εδαφίου υλοποιούνται μετά τη 

λήξη του χρόνου της μετάθεσης ή της απόσπασης. Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων 

αποφασίζει τις μεταθέσεις των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν μετατεθεί σε έδρες 

ναυτιλιακών ακολούθων πλην εκείνης του Λονδίνου υποχρεωτικά σε Λιμενικές Αρχές, ή 

εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς οι οποίοι φέρουν το βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. σε Περιφερειακές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων 

αποφασίζει τις μεταθέσεις των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία έχουν αποσπασθεί σε 

Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή 

σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων 

χωρών, ή έχουν μετατεθεί στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο, κατά 

προτεραιότητα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με 

αρμοδιότητες συναφείς με το αντικείμενο των Διεθνών Οργανισμών ή των Υπηρεσιών όπου 

έχουν αποσπασθεί ή μετατεθεί. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της παρούσας παραγράφου δεν 

επιτρέπεται να αποσπώνται ούτε να διατίθενται κατά τον χρόνο της υποχρεωτικής 

παραμονής τους στις Υπηρεσίες στις οποίες μετατίθενται με τη διαδικασία των εκτάκτων 

μεταθέσεων της παρούσας παραγράφου. Κάθε θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας 

παραγράφου ρυθμίζεται με το προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση 

του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 30.» 

2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του κριτηρίου της περ. ιβ της παρ. 5 του άρθρου 115 του 

ν. 4504/2017: 

α) Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος 

φέρουν τον βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..  
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β) Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.- Λ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων 

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος φέρουν τον βαθμό του 

Αντιπλοιάρχου                    Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή του Πλωτάρχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και οι οποίοι δεν έχουν 

συμπληρώσει πραγματικά τα ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής τα οποία προβλέπονται 

μέχρι και τον βαθμό του Πλωτάρχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον αυτοί υπηρετήσουν πραγματικά ως 

ανώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε Υπηρεσίες που προβλέπονται για τη συμπλήρωση των 

ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής για όσο χρόνο προβλέπεται για τη συμπλήρωση των 

προσόντων αυτών ή για όσο χρόνο τους υπολειπόταν για τη συμπλήρωση των προσόντων 

αυτών. 

3. Η εφαρμογή του κριτηρίου της περ. β΄ της παρ 5 του άρθρου 115 το οποίο αφορά στο 

επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας για μετάθεση στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων 

αρχίζει δύο (2) έτη από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Κατά το χρονικό διάστημα αυτό, η 

απαιτούμενη γνώση της αγγλικής γλώσσας για μετάθεση στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων 

είναι τουλάχιστον «καλή», σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) ή στο 

διάταγμα το οποίο εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 

(Α΄ 169). Η παρούσα εφαρμόζεται και σε όσους έχουν, ήδη, υποβάλει αίτηση για μετάθεση 

στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής τους 

κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος. 

 

Άρθρο 134 

Παράταση συμβάσεων παραχώρησης Χώρων Ζώνης Λιμένα λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 - Καθορισμός ανταλλάγματος - Τροποποίηση άρθρου εξηκοστού 

όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

 

Η παρ. 8 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄104) 

τροποποιείται α) ως προς το αντικείμενο της ρύθμισης, β) τον χρόνο ισχύος των συμβάσεων, 

γ) τη ρύθμιση των ήδη χορηγούμενων παρατάσεων συμβάσεων και η παρ. 8 διαμορφώνεται 

ως εξής:  

«8. Η ισχύς των συμβάσεων παραχώρησης χρήσης χώρων των χερσαίων ζωνών λιμένων, που 

έχουν συναφθεί κατά το άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), πριν από τις 13.4.2020, προς 

εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης για την οποία έτυχαν εφαρμογής ειδικά και έκτακτα 

μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή 

κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή χαρακτηρίστηκαν ως 

πληττόμενες οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκαν κατ΄εξουσιοδότηση 

της παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), παρατείνονται μέχρι και δυο 

(2) έτη από το χρόνο λήξης τους κατόπιν αίτησης του παραχωρησιούχου, η οποία 

υποβάλλεται αποκλειστικά έως την 31η.12.2022 και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της 

σύμβασης, στο φορέα διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμένα. Ο καθορισμός του 

ανταλλάγματος του χρόνου παράτασης της παραχώρησης κατά το πρώτο εδάφιο γίνεται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα και 

δεν δύναται να υπερβαίνει το καθορισμένο αντάλλαγμα της παραχώρησης που πρόκειται να 

παραταθεί. 
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Παρατάσεις των συμβάσεων παραχώρησης που χορηγήθηκαν για διάστημα ίσο με εκείνο για 

το οποίο βρίσκονται σε ισχύ ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με 

τον κορωνοϊό COVID-19, συμψηφίζονται με την απόφαση του δεύτερου εδαφίου.» 

 

 

 

 

Άρθρο 135 

Επέκταση παραχωρημένων χώρων σε Χερσαία Ζώνη Λιμένα καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) για λόγους προστασίας από τον κορωνοϊό COVID - 19 - 

Τροποποίηση άρθρου 74 του ν. 4811/2021  

 

Η παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4811/2021 (Α΄ 108), η περ. γ) της παρ. 3 και η παρ. 6 

τροποποιούνται ως προς τον χρόνο ισχύος και το άρθρο 74 διαμορφώνεται ως εξής:  

 

«Άρθρο 74 

Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα από 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) 

 

1. Μέχρι την 31η.10.2022 επιτρέπεται, με αίτηση του ενδιαφερομένου χωρίς πρόσθετο 

αντάλλαγμα και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η επέκταση του χώρου, ο οποίος έχει 

παραχωρηθεί σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για απλή χρήση, μέχρι και τη 

συμπλήρωση του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης, για ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών σκίασης, σε χερσαία ζώνη λιμένα, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2, με απόφαση 

του αρμοδίου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα και κατόπιν γνώμης της κατά 

τόπον αρμόδιας λιμενικής αρχής. 

2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 1 είναι οι εξής:  

α) Κατά τη λήψη της απόφασης και κατά τη διατύπωση της γνώμης λαμβάνονται υπόψη και 

εξασφαλίζονται ιδίως: αα) η εξυπηρέτηση της λιμενικής δραστηριότητας, αβ) η εύρυθμη 

λειτουργία του λιμένα, αγ) η μη παρεμπόδιση των διαβάσεων, ιδίως των διαβάσεων των 

ατόμων με αναπηρία και τυφλών, βάσει και της υπ’ αριθμ. 52907/2009 απόφασης του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 2621), αδ) η απρόσκοπτη λειτουργία 

και ανεμπόδιστη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, αε) η μη 

παρεμπόδιση πρόσβασης σε παρόδια κτίρια, χώρους στάθμευσης παρακείμενων χρήσεων, 

απορροές όμβριων υδάτων, αστ) η μη παρεμπόδιση της διέλευσης οχημάτων έκτακτης 

ανάγκης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

β) Εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ 

εξουσιοδότηση του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104). 

γ) Εξασφαλίζεται λωρίδα ελεύθερης διέλευσης πεζών τουλάχιστον ενάμισι (1,5) μέτρου. 

δ) Δεν θίγονται δικαιώματα άλλων δικαιούμενων της χρήσης του επεκτεινόμενου χώρου. 

ε) Δεν επιτρέπονται η ανάπτυξη στον επεκτεινόμενο χώρο μονίμων ή προσωρινών σταθερών 

κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων. 
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3. α) Με απόφαση του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, η οποία 

εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52Α του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) και της περ. ε΄ της παρ. 

4 του άρθρου 19 του                ν. 2932/2001 (Α΄ 145) και ύστερα από τεχνική έκθεση της 

αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του φορέα, ή, ελλείψει αυτής, από τεχνικές υπηρεσίες των 

οικείων δήμων ή περιφερειών, καθώς και σχετικής γνώμης των αρμόδιων Λιμενικών Αρχών, 

είναι δυνατή η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς αρμοδιότητας των φορέων 

διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, είτε για ορισμένες ώρες της ημέρας είτε για το σύνολο 

της ημέρας, καθώς και η προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, υπό την 

προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης και διέλευσης / στάσης / 

στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων και ατόμων με αναπηρία. Με όμοια απόφαση 

είναι δυνατή η δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων 

κίνησης ποδηλάτου, καθώς και η προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή 

δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε 

τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας. 

β) Σε λιμένες στους οποίους ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα είναι νομικό 

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, η απόφαση εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52Α του ν. 

2696/1999 και της περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2932/2001 από το αρμόδιο όργανο 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από σχετικό αίτημα του φορέα, 

συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση του φορέα μαζί με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 

(Α΄ 75) του μελετητή για τη συμμόρφωση του περιεχομένου της μελέτης προς τις κείμενες 

διατάξεις και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. 

γ) Οι αποφάσεις των περ. α΄ και β΄ ισχύουν έως και την 31η.10.2022 και τηρούν τις τεχνικές 

οδηγίες που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔμΕΑΑΠ/57298/225 

απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 2448). 

4. Εφόσον δεν είναι δυνατή η κατά την παρ. 1 επέκταση, επιτρέπεται, με αίτηση του 

ενδιαφερομένου, η μείωση του καθορισμένου ανταλλάγματος της παραχώρησης απλής 

χρήσης μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%) για τους μήνες εφαρμογής του παρόντος, κατόπιν 

απόφασης του αρμοδίου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, τηρουμένων των 

απαιτήσεων των Υπουργικών Αποφάσεων, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 

τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020. 

5. Όποιος χωρίς την απόφαση της παρ. 1 προβαίνει στην επέκταση του χώρου, ο οποίος έχει 

παραχωρηθεί για απλή χρήση σε χερσαία ζώνη λιμένα, τιμωρείται σύμφωνα με την παρ. 4 

του άρθρου 29 του ν. 2971/2001. 

6. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η.5.2022.» 

 

Άρθρο 136 

Παραχώρηση με αντάλλαγμα χρήση χώρων Ζώνης Λιμένα - Παραχώρηση χρήσης χώρου 

Ζώνης Λιμένα για ίδρυση υδατοδρομίου - Τροποποίηση άρθρου 24 του ν. 2971/2001  

 

Στο άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), α) το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 2 

τροποποιείται ως προς την χρήση χώρων, β) προστίθεται παρ. 13 και το άρθρο 24 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. Παραχωρήσεις απλής χρήσης των χώρων στην περιοχή αρμοδιότητας των Οργανισμών 

Λιμένων Α.Ε., εγκρίνονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο. Για παραχωρήσεις που 
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συνοδεύονται από οποιοδήποτε έργο μόνιμης ή προσωρινής φύσης και εγκρίνονται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., πριν από την υλοποίηση της 

παραχώρησης απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής. Οι εγκρίσεις των Διοικητικών Συμβουλίων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

καταστατικές διατάξεις των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.. 

Εφόσον η παραχώρηση αφορά έργο ή δραστηριότητα που απαιτεί έγκριση περιβαλλοντικών 

όρων, ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για 

παραχώρηση χώρων της ζώνης λιμένα σε βιομηχανικές μονάδες, απαιτείται και σύμφωνη 

γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, 

μεταλλευτικές, λατομικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις βιομηχανικών ορυκτών απαιτείται 

και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ για αλιευτικές και 

υδατοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

2. α) Επιτρέπεται ο αρμόδιος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, με απόφαση της 

διοίκησής του, που εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Λιμένων, Λιμενικής 

Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων ή, εφόσον δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 109 του                     ν. 4622/2019 (Α΄ 133), του Γενικού Γραμματέα 

Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν., να παραχωρεί, με 

αντάλλαγμα και για ορισμένο χρονικό διάστημα, τη χρήση χώρων που βρίσκονται μέσα στη 

ζώνη λιμένα. 

 Εφόσον η παραχώρηση αφορά έργο ή δραστηριότητα που απαιτεί έγκριση περιβαλλοντικών 

όρων, ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για 

παραχώρηση χώρων της ζώνης λιμένα σε βιομηχανικές μονάδες, απαιτείται και σύμφωνη 

γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, 

μεταλλευτικές, λατομικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις βιομηχανικών ορυκτών απαιτείται 

και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ για αλιευτικές και 

υδατοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 β) Με μόνη απόφαση του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, χωρίς να 

απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν., εγκρίνονται οι παραχωρήσεις απλής χρήσης των 

χώρων της χερσαίας ζώνης λιμένα χρονικής διάρκειας μικρότερης ή ίσης των τριών (3) ετών, 

που δεν συνοδεύονται από οποιοδήποτε έργο μόνιμης ή προσωρινής φύσης. 

 γ) αα) Κατά της έγκρισης της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται 

ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον 

ενδιαφερόμενο. 

 ββ) Κατά της απόφασης της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται 

ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και 

Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον 

ενδιαφερόμενο. 

3. Εφόσον η παραχώρηση γίνεται σε αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του ν. 2322/1953 (ΦΕΚ 66 Α`). 

130

javascript:open_article_links(752227,'109')
javascript:open_links('306472,752227')
javascript:open_fek_links('%CE%91','133','2019')
javascript:open_links('306472,26664')
javascript:open_fek_links('%CE%91','66','1953')


4. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση από το Δημόσιο, χωρίς αντάλλαγμα, χώρων της ζώνης του 

Λιμένα για τη στέγαση υπηρεσιών ή την ανέγερση δημόσιων καταστημάτων για την εύρυθμη 

λειτουργία του λιμένα, ιδίως Τελωνείων, Λιμενικών Αρχών, Υγειονομείων, Γραφείων 

Πλοηγικής Υπηρεσίας, Πυροσβεστικών Σταθμών, καθώς και εγκαταστάσεων κάθε είδους για 

τις αμυντικές ανάγκες της Χώρας. Με απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και Οικονομικών και του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα 

από γνώμη του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του Λιμένα, καθορίζονται οι χώροι που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Δημόσιο σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. 

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση των χώρων αυτών για άλλους σκοπούς. Η χρήση χώρων 

περιλαμβάνει και τη θαλάσσια ζώνη λιμένα μετά του πυθμένα αυτής για την εναπόθεση ή 

πόντιση καλωδίων και αγωγών προς εξυπηρέτηση σκοπών δημοσίου συμφέροντος και 

προστασίας της δημόσιας υγείας. 

5. Χώροι μέσα στη Ζώνη λιμένα, οι οποίοι δεν είναι άμεσα αναγκαίοι για τη λειτουργία του, 

κατά την περί τούτου κρίση του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εμπορικής 

Ναυτιλίας, μετά από απλή γνώμη του οικείου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, 

μπορούν να εκμισθώνονται από το Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις περί διοικήσεως 

δημοσίων κτημάτων. Κατά τον ίδιο τρόπο γίνεται η διαχείριση από το Δημόσιο και των εντός 

του λιμένα νομημάτων θαλάσσης και παραλίας, όπως λουτρών, ιχθυοτροφείων, αλυκών 

κ.λπ., εφόσον η άσκησή τους δεν παρακωλύει τη λειτουργία του λιμένα κατά τη σχετική 

απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του καθ`ύλην αρμόδιου 

Υπουργού και μετά από απλή γνώμη του οικείου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. 

6. Χώροι της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, υπαγόμενοι στη δικαιοδοσία φορέων 

διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα που έχουν μετατραπεί ή μετατρέπονται σε ανώνυμες 

εταιρείες κοινής ωφέλειας εκμισθώνονται από τις εταιρείες αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις 

της νομοθεσίας, που τις διέπει. 

7. Χώροι της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι έχουν μεταβιβασθεί σε Ο.Τ.Α. 

Α΄ και Β΄ βαθμού, μπορούν να εκμισθώνονται από τους οργανισμούς αυτούς με τις διατάξεις 

της νομοθεσίας που τους διέπει. 

8. Για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, είναι δυνατή, με απόφαση του φορέα 

διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, η χωρίς αντάλλαγμα διάθεση χώρων της Χερσαίας 

Ζώνης Λιμένα σε Υπηρεσίες του Δημοσίου. Τα σχετικά έργα πραγματοποιούνται, με 

απόφαση του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, η οποία εγκρίνεται από 

τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Γενικού 

Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων. Μετά τη λήξη της 

παραχώρησης, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται στην αποκατάσταση των 

παραχωρούμενων χώρων. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών 

Επενδύσεων, καταρτίζεται ο κατάλογος των έργων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

παρούσας παραγράφου. 

9. Για οποιαδήποτε περίπτωση δωρεάς από φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε Οργανισμούς 

Λιμένα και σε κρατικά Λιμενικά Ταμεία, εκδίδεται απόφαση αποδοχής από τον αρμόδιο 

φορέα, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

10. Οι γνώμες της παραγράφου 2 πρέπει να διατυπωθούν εντός της αποκλειστικής 

προθεσμίας των δύο (2) μηνών, αλλιώς η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτές. 
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11. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύνανται να 

καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα τεχνικά θέματα, οι όροι και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για 

την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου. 

12. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται για τους τουριστικούς λιμένες του άρθρου 29 

του ν. 2160/1993. 

13. Αποφάσεις παραχώρησης χώρου Ζώνης Λιμένα για ίδρυση υδατοδρομίου που είχαν 

εκδοθεί από τα διοικητικά όργανα των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, κατά 

τη διαδικασία αδειοδότησης σύμφωνα με τον ν. 4163/2013 (Α΄155) και τον ν. 4568/2018 

(Α΄178), και δεν είχε εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια λειτουργίας του υδατοδρομίου, δύνανται να 

επικαιροποιηθούν και τροποποιηθούν κατόπιν αίτησης του παραχωρησιούχου με νέα 

απόφαση του διοικητικού οργάνου του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.» 

 

 

 

 

Άρθρο 137 

Μετατάξεις προσωπικού Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Παράταση ισχύος της παρ. 5 του 

άρθρου 11 του ν. 4404/2016  

 

Η ισχύς της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4404/2016 (Α΄ 126) για τη μετάταξη του προσωπικού 

της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. παρατείνεται μέχρι την 30ή.10.2022. 

 

Άρθρο 138 

Παράταση έναρξης εφαρμογής άρθρου 112 ν. 4926/2022 - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 

112  

του ν. 4926/2022 

 

Η παρ. 2 του άρθρου 112 του ν. 4926/2022 (Α΄ 82) περί κυρώσεων των παραβατών των 

Γενικών και Ειδικών Κανονισμών Λιμένων τροποποιείται ως προς την έναρξη ισχύος της παρ. 

1 του ιδίου άρθρου και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: 

«2. Η παρ. 1 ισχύει από 1η.11.2022.» 

 

Άρθρο 139 

Κοινωνική ασφάλιση ναυτικών σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής - Παράταση έναρξης 

ισχύος υποπερ. βα΄ περ. (β) παρ. 2 άρθρου 11 του ν. 4926/2022 

 

1. Η υποχρέωση εφαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας ως προς την κοινωνική ασφάλιση των 

ναυτικών της υποπερ. βα΄ της περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4926/2022 (Α΄ 82), 

εφαρμόζεται από την 1η.1.2023. 

2. Από την 20η.4.2022 έως την 31η.12.2022, τα ζητήματα της παρ. 1 ρυθμίζονται σύμφωνα 

με τη νομοθεσία του κράτους της σημαίας του πλοίου. 

 

Άρθρο 140 

Παράταση χρόνου καταβολής πρώτης δόσης για την επιστροφή αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 6 του ν. 4711/2020 
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Η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4711/2020 (Α΄ 145) τροποποιείται ως προς τον χρόνο 

καταβολής της πρώτης δόσης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και η 

παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής: 

«5. Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σχετικά με την ειδική παροχή του 

άρθρου 14 του ν. 3016/2002 (Α΄ 110) στο ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ» 

από τους εργαζόμενούς του θα πραγματοποιηθεί κατά κεφάλαιο, αφορολόγητα, με τη 

μέριμνα των οικονομικών υπηρεσιών του οργανισμού, σε εκατόν είκοσι (120) άτοκες δόσεις, 

της πρώτης δόσης αρχομένης από την 1η Αυγούστου 2023.» 

 

 

 

 

Άρθρο 141 

Προγράμματα τουριστικής προβολής και συνδιαφήμισης των Περιφερειών με τον 

διωτικό τομέα - Τροποποίηση του άρθρου 57 του ν. 4875/2021  

 

«1. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης β΄ βαθμού (Ο.Τ.Α.), μετά από αιτιολογημένη 

απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου καταρτίζουν και εκτελούν προγράμματα 

τουριστικής προβολής και προώθησης στην ημεδαπή και αλλοδαπή, μετά από προηγούμενη 

έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), στον 

οποίο κοινοποιούν το βασικό περιεχόμενο των εν λόγω προγραμμάτων προβολής και 

προώθησης. Οι Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού εκπονούν τα προγράμματα του πρώτου εδαφίου είτε μόνοι 

τους είτε από κοινού με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα, πάντα σε 

συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Η επιλογή των προσώπων 

του δεύτερου εδαφίου γίνεται από τους Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, είτε απευθείας είτε κατόπιν 

επιλογής τους μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια του τύπου ή 

μέσω των ιστοσελίδων τους. Με τις σχετικές συμβάσεις ορίζονται το αντικείμενο, οι 

προϋποθέσεις, καθώς και οι οικονομικοί και λοιποί όροι συνεργασίας των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού 

με τα ως άνω πρόσωπα και ο τρόπος πραγματοποίησής της. Η συνεργασία αυτή μπορεί να 

περιλαμβάνει: 

α) Την οικονομική συμμετοχή των παραπάνω φορέων ή προσώπων στο σύνολο ή και σε 

μέρος της σχετικής δαπάνης υλοποίησης των ενεργειών προβολής και προώθησης που 

γίνονται από τις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού. Οι φορείς και τα πρόσωπα αυτά μπορούν 

να αναφέρονται ως χορηγοί από κοινού με τον εκάστοτε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού ή ως αποκλειστικοί 

χορηγοί στον τομέα δραστηριότητάς τους, εφόσον καλύπτουν το σύνολο της δαπάνης 

υλοποίησης της ενέργειας, χωρίς επιβάρυνση του Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού. 

β) Τη συγχρηματοδότηση ή την με κάθε τρόπο συμμετοχή των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού στην 

υλοποίηση και προβολή προγραμμάτων ή ενεργειών που εκτελούνται από τα συμβαλλόμενα 

με τους Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού πρόσωπα και συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών των Ο.Τ.Α. 

β΄ βαθμού και στην ενίσχυση της εικόνας της Χώρας διεθνώς. Τα προγράμματα αυτά ή οι 

ενέργειες μπορούν να περιλαμβάνουν πάσης φύσεως δράσεις προβολής και προώθησης, 

αγορά χορηγικών πακέτων σε πάσης φύσεως διοργανώσεις και παραγωγές, συνεργασίες με 

φορείς και ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος και διεθνείς οργανισμούς και κάθε άλλη δράση 

που συμβάλλει στην προβολή των Ο.Τ.Α β΄ βαθμού, της Χώρας και του ελληνικού τουρισμού, 
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με αξιοποίηση, μεταξύ άλλων, καινοτόμων εργαλείων της σύγχρονης τεχνολογίας, 

προγράμματα συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης διεθνώς, πάντα προς τον σκοπό της 

τουριστικής τους προβολής είτε αναλαμβάνοντας στο ακέραιο την υλοποίηση των δράσεων 

είτε από κοινού σε συνεργασία με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 

2. Η διαδικασία υλοποίησης των συμφωνιών για τα προγράμματα συμπαραγωγής και 

συνδιαφήμισης των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού άρχεται είτε με πρωτοβουλία των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού 

είτε με πρωτοβουλία και πρόσκληση του αντισυμβαλλομένου των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, φυσικού 

ή νομικού προσώπου, το οποίο υλοποιεί τη συγκεκριμένη ενέργεια προβολής, για την 

υλοποίηση της οποίας ο Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού συμπράττει καλύπτοντας μέρος του συνολικού 

κόστους. 

3. Οι προϋποθέσεις και οι ειδικότεροι όροι υλοποίησης του προγράμματος προωθητικών 

ενεργειών, όπως αυτοί διατυπώνονται στις σχετικές συμφωνίες, διαμορφώνονται από τον 

αντισυμβαλλόμενο σε συνεργασία με τον Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού. 

54. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Εσωτερικών 

καθορίζονται λεπτομέρειες ως προς το περιεχόμενο και την υλοποίηση των συμφωνιών του 

παρόντος. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΦΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΦΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ 

 

Άρθρο 142 

Μουφτείες 

 

1. Οι Μουφτείες Διδυμοτείχου, Κομοτηνής και Ξάνθης αποτελούν αποκεντρωμένες δημόσιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιπέδου γενικής διεύθυνσης, 

εδρεύουν στο Διδυμότειχο, στην Κομοτηνή και στην Ξάνθη αντίστοιχα και υπάγονται 

απευθείας στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

2. Αποστολή των Μουφτειών Διδυμοτείχου, Κομοτηνής και Ξάνθης είναι η οργανωμένη και 

συστηματική εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών και η αποτελεσματική διαχείριση των 

θρησκευτικών υποθέσεων των Ελλήνων πολιτών μελών της μουσουλμανικής μειονότητας 

Θράκης, καθώς και η άσκηση των δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων του οικείου Μουφτή 

σύμφωνα με τις παρ. 8 έως 11 του άρθρου 151. 

 

Άρθρο 143 

Τοπική αρμοδιότητα Μουφτειών 

 

Οι Μουφτείες Διδυμοτείχου, Κομοτηνής και Ξάνθης εκπληρώνουν την αποστολή τους εντός 

των υφισταμένων γεωγραφικών ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Ροδόπης και 

Ξάνθης αντίστοιχα. 
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Άρθρο 144 

Οργάνωση και λειτουργία Μουφτειών Θράκης 

 

1. Στις Μουφτείες της Θράκης συνιστώνται δέκα (10) οργανικές θέσεις διοικητικών 

υπαλλήλων οι οποίες κατανέμονται σε κατηγορίες ως εξής: α) κατηγορία Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (ΔΕ): τρεις (3) θέσεις και β) κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): 

επτά (7) θέσεις. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται στις Μουφτείες ως εξής: 

α) Μουφτεία Ξάνθης: αα) μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ και αβ) τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ. 

β) Μουφτεία Κομοτηνής: βα) μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ και ββ) τρεις (3) θέσεις κατηγορίας 

ΠΕ. 

γ) Μουφτεία Διδυμότειχου: γα) μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ και γβ) μία (1) θέση κατηγορίας 

ΠΕ. 

2. Στις Μουφτείες της Θράκης, πέραν των οργανικών θέσεων της παρ. 1, συνιστώνται και 

ειδικές θέσεις υπαλλήλων ως εξής: 

α) Τρεις (3) θέσεις υπαλλήλων με θητεία πέντε (5) ετών που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο 

χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) φορές το ανώτερο, με τον τίτλο «Γραμματέας Υποθέσεων 

Δικαιοδοσίας Μουφτή». 

β) Τρεις (3) θέσεις ειδικών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου που μπορεί να ανανεώνεται ανά έτος και καταλαμβάνονται υποχρεωτικά από κάτοχο 

πτυχίου νομικής σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή 

ισότιμου τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου 

από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), με δικηγορική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών. 

γ) Δέκα (10) θέσεις ειδικών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου που μπορεί να ανανεώνεται ανά έτος. 

3. Η οργάνωση, η διάρθρωση και η λειτουργία των υπηρεσιών εκάστης Μουφτείας, στην 

οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και Διεύθυνση Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή, 

καθορίζεται με τον Οργανισμό της, ο οποίος καταρτίζεται, αντικαθίσταται ή τροποποιείται 

με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών. Με τον Οργανισμό του πρώτου εδαφίου 

καθορίζονται ειδικότερα: 

α) Η σύσταση και διάρθρωση των υπηρεσιών της Μουφτείας σε οργανικές μονάδες, ο 

σκοπός, οι στόχοι και οι αρμοδιότητές τους, 

β) Τα θέματα οργάνωσης, τα προσόντα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία 

πλήρωσης των θέσεων του πάσης φύσεως προσωπικού και η κατανομή των θέσεων ανά 

Μουφτεία, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. 

γ) Το περίγραμμα εργασίας των θέσεων ευθύνης και τα πρόσθετα ειδικά προσόντα που 

μπορεί να απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης ευθύνης, 

δ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία της Μουφτείας. 

4. α) Επιτρέπεται η απόσπαση διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων στις Μουφτείες. Η απόσπαση διενεργείται κατόπιν αίτησης του 

υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης του οικείου Μουφτή, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με διάρκεια ένα (1) έτος και δυνατότητα 

παράτασης κατ’ έτος. Η μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων ή εκπαιδευτικών 

εξακολουθεί να καταβάλλεται από την οργανική τους θέση. 
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β) Επιτρέπεται η απόσπαση διοικητικού προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 

κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) και σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4873/2021 

(Α΄ 248) και την παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4876/2021(Α΄ 251) για τους υπαλλήλους Ο.Τ.Α. 

α ́ ή β΄ βαθμού αντίστοιχα. Η απόσπαση διενεργείται κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και 

σύμφωνης γνώμης του οικείου Μουφτή, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου προέλευσης, με διάρκεια ενός 

(1) έτους και δυνατότητα παράτασης κατ’ έτος. Η μισθοδοσία των αποσπασμένων 

υπαλλήλων καλύπτεται από τον φορέα προέλευσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών ρυθμίζονται τα ζητήματα που αφορούν ιδίως 

στις προϋποθέσεις των αποσπάσεων, της παράτασης και κάθε άλλο ειδικότερο σχετικό 

ζήτημα. 

γ) Επιτρέπεται η διάθεση προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας για τη φύλαξη των 

Μουφτειών. Η διάθεση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας διενεργείται με απόφαση 

του αρμοδίου οργάνου, η οποία ορίζει και τη διάρκεια αυτής.  

δ) Οι Διαχειριστικές και Βακουφικές Επιτροπές του ν. 3647/2008 (Α΄ 37) επιτρέπεται να 

διαθέτουν εργαζομένους τους στις Μουφτείες για την κάλυψη των αναγκών των Μουφτειών, 

κατόπιν αιτήσεως του οικείου Μουφτή. Η διάθεση των εργαζομένων αυτών στις Μουφτείες 

γίνεται χωρίς πρόσθετη αμοιβή, χωρίς να γεννάται καμία έννομη σχέση εξαρτημένης 

εργασίας, σύμβασης έργου ή άλλης εξάρτησης με τις Μουφτείες και υπόχρεες για την 

καταβολή των αποδοχών τους είναι αποκλειστικά οι Διαχειριστικές και Βακουφικές 

Επιτροπές. Το προσωπικό αυτό υπάγεται απευθείας στις οδηγίες και υποδείξεις του Μουφτή 

και επιστρέφει στη θέση του με απόφαση του Μουφτή. 

5. Η μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού των Μουφτειών των παρ. 1 και 2 βαρύνει 

τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στον οποίο 

εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις και εκκαθαρίζεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να συνιστάται σε κάθε 

Μουφτεία άμισθη επιστημονική επιτροπή με έργο τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την 

οργάνωση και λειτουργία των Μουφτειών Θράκης. Στην επιτροπή μετέχει ο οικείος Μουφτής 

ως Πρόεδρος, ένας (1) προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, δύο (2) μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης που είναι 

Ιμάμηδες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Θρησκευτικών Λειτουργών του άρθρου 14 του ν. 

4301/2014 (Α΄ 223) σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) ή 

Ιεροδιδάσκαλοι του άρθρου 53 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) ή έχουν πτυχίο της Εισαγωγικής 

Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) ή πτυχίο μουσουλμανικής Θεολογίας αναγνωρισμένο 

από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και υποδεικνύονται από τον οικείο Μουφτή, καθώς και ο Προϊστάμενος 

της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

7. Για την υπηρεσιακή κατάσταση των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων της παρ. 1 αρμόδιο 

είναι το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το προσωπικό της παρ. 2 ως προς την υπηρεσιακή 

του κατάσταση υπάγεται απευθείας στον Μουφτή. 
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Άρθρο 145 

Κάλυψη δαπανών 

 

1. Η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών, της υλικοτεχνικής υποδομής, των αναλωσίμων και 

της προμήθειας πάσης φύσεως εξοπλισμού των Μουφτειών, καθώς και αντιμετώπισης 

έκτακτων αναγκών βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, στον 

οποίο μεταφέρονται για τον σκοπό αυτό πιστώσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 1019-202-0000000). 

2. Οι έκτακτοι πόροι των Μουφτειών προέρχονται από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, 

κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων και ιδίως από τις Διαχειριστικές ή 

Βακουφικές Επιτροπές Μουσουλμανικής Περιουσίας, σύμφωνα με τον Κώδικα Κοινωφελών 

Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών (ν. 4182/2013, Α΄ 185). 

3. Δωρεές, εισφορές και κάθε είδους πόροι από αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

γίνονται δεκτά σύμφωνα με τον Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών 

Κληρονομιών, εφόσον προεγκριθούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. 

4. Οι Μουφτείες μπορούν να διοργανώνουν εράνους, οι οποίοι δεν υπόκεινται σε 

φορολογία, για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή εν γένει για την ενίσχυση της αποστολής τους, 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 142 εντός της περιφέρειάς τους. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζονται η σύσταση, η 

συγκρότηση, οι αρμοδιότητες, η εν γένει λειτουργία της ερανικής επιτροπής, ο τρόπος 

διενέργειας εράνων καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

5. Οι δαπάνες έκδοσης των εντύπων της παρ. 6 του άρθρου 147 βαρύνουν τον τακτικό 

προϋπολογισμό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στον οποίο μεταφέρονται για τον σκοπό 

αυτό πιστώσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 1019-202-0000000). 

6. Οι Μουφτείες δικαιούνται δωρεάν παραχώρησης ενός (1) αυτοκινήτου από το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αποκλειστική χρήση της Μουφτείας και για τις 

μετακινήσεις του Μουφτή εντός και εκτός της περιφέρειας της Μουφτείας. Η προμήθεια του 

αυτοκινήτου μπορεί να γίνεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Δ.Δ.Δ.Υ.) της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ή από το ελεύθερο εμπόριο ή με τη 

διαδικασία της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία 

προμήθειας του αυτοκινήτου ανεξαρτήτως κυβισμού και τύπου, οι όροι κίνησης, τα 

διακριτικά γνωρίσματα, η κατανάλωση καυσίμων, η στάθμευση, ο έλεγχος χρήσης και 

κυκλοφορίας, τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να οδηγούν το αυτοκίνητο, η χρονική 

διάρκεια παραχώρησής του, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 

πληρωμή των δαπανών μετακίνησης και συντήρησης του αυτοκινήτου και κάθε άλλο 

ειδικότερο και λεπτομερειακό ζήτημα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται ο τύπος της πινακίδας των 

οχημάτων των Μουφτειών. 
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Άρθρο 146 

Στέγαση Μουφτειών 

 

1. Οι Μουφτείες μπορούν να στεγάζονται σε κτίρια που παραχωρούνται κατά χρήση χωρίς 

αντάλλαγμα και ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στις Διαχειριστικές ή Βακουφικές Επιτροπές 

Μουσουλμανικής Περιουσίας του ν. 3647/2008 (Α΄ 37) ή σε Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου ή δευτέρου βαθμού ή σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα ή στο Δημόσιο. Για την παραχώρηση συνάπτεται σύμβαση για την οποία δεν 

καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου. Οι Διαχειριστικές και οι Βακουφικές Επιτροπές, οι Ο.Τ.Α. 

και τα ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

καταβολής κάθε είδους φόρων και τελών για την ακίνητη περιουσία που παραχωρούν 

δωρεάν για τη στέγαση των Μουφτειών, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στον Κώδικα 

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄ 248). 

2. Τα πρόσωπα της παρ. 1 μπορούν να μεταβιβάζουν λόγω δωρεάς στο Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων χώρους που ανήκουν στην πλήρη κυριότητά τους για την ανέγερση 

κτιρίου από την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» με αποκλειστικό σκοπό τη στέγαση 

της Μουφτείας. Για τη δωρεά συνάπτεται ατελώς σύμβαση, με την επιφύλαξη των 

οριζόμενων στον ν. 2859/2000. Η αποπεράτωση της ανέγερσης του κτιρίου και η έναρξη 

λειτουργίας της Μουφτείας ολοκληρώνονται εντός επτά (7) ετών από τη σύναψη της 

σύμβασης δωρεάς, εκτός εάν με τη σύμβαση ορίζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εάν 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του δευτέρου εδαφίου ή αυτή που ορίζεται στη σύμβαση, η 

δωρεά ανακαλείται και το ακίνητο επιστρέφεται στον δωρητή. 

3. Για την καταλληλότητα των κτιρίων της παρ. 1 και των χώρων της παρ. 2 αποφασίζει, κατά 

παρέκκλιση του ν. 3130/2003 (Α΄ 76), άμισθη ειδική επιτροπή που αποτελείται από: α) τον 

οικείο Μουφτή ως Πρόεδρο, β) τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας ή τον 

νόμιμο αναπληρωτή του, γ) έναν (1) μηχανικό του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ή 

Αρχιτεκτόνων ή Τοπογράφων Μηχανικών της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, που 

προτείνεται από τον προϊστάμενό της και, αν δεν υπάρχει, από μηχανικό της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Διδυμοτείχου, Κομοτηνής ή Ξάνθης κατά περίπτωση, δ) τον προϊστάμενο της αρμόδιας 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 

Θράκης και ε) έναν (1) δικηγόρο που προτείνεται από τον Μουφτή. Η Επιτροπή συγκροτείται 

με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

4. Κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με τη σύναψη, τη διάρκεια, την παράταση, την ανανέωση 

και τους λοιπούς όρους των συμβάσεων που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 ρυθμίζεται με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και του κατά 

περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. 

5. Με την επιφύλαξη του παρόντος, η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση των υπηρεσιών των 

Μουφτειών υπάγεται στον ν. 3130/2003, περί μισθώσεων ακινήτων για τη στέγαση 

δημοσίων υπηρεσιών. 
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Άρθρο 147 

Κανόνες λειτουργίας Μουφτειών 

 

1. Όλες οι πράξεις, τα πιστοποιητικά και τα έγγραφα που εκδίδονται από τον Μουφτή στο 

πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του συντάσσονται στην επίσημη γλώσσα του Κράτους και 

μπορούν να μεταφράζονται σε άλλη γλώσσα εφόσον υφίσταται ανάγκη. Κάθε είδους έντυπο 

ή βιβλίο που τηρείται στη Μουφτεία και αφορά την εσωτερική λειτουργία της συντάσσεται 

στην επίσημη γλώσσα του Κράτους και μπορεί να μεταφράζεται σε άλλη γλώσσα εφόσον 

υφίσταται ανάγκη. 

2. Οι Μουφτείες αναρτούν υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του «Προγράμματος Διαύγεια» του                           

ν. 4727/2020 (Α΄ 184) όλες τις πράξεις, τα πιστοποιητικά, τα έγγραφα και τις αποφάσεις που 

εκδίδονται από τον Μουφτή στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, με την επιφύλαξη 

της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

3. Τα πάσης φύσεως έντυπα και έγγραφα των Μουφτειών φέρουν στην επικεφαλίδα τους τις 

φράσεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ» και τον τίτλο της συγκεκριμένης Μουφτείας. Κάθε 

Μουφτεία έχει υπηρεσιακή στρογγυλή σφραγίδα κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του ν. 

48/1975 (Α΄ 108), η οποία αποτελείται από τρεις (3) ομόκεντρους κύκλους, ο εξωτερικός των 

οποίων φέρει τη φράση «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», ο ενδιάμεσος φέρει τη φράση 

«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΜΟΥΦΤΕΙΑ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ή ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ή ΞΑΝΘΗΣ αντίστοιχα)» και ο εσωτερικός 

περιβάλλεται εξ ολοκλήρου κυκλικώς από δύο (2) κλαδιά δάφνης που διασταυρώνονται στις 

αιχμές της κάτω πλευράς τους και στο μέσο φέρει τη φράση «ΜΟΥΦΤΕΙΑ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ή 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ή ΞΑΝΘΗΣ αντίστοιχα)» σε κυανό χρώμα. 

4. Οι Μουφτείες απολαμβάνουν τα ίδια προνόμια και τιμολόγια τηλεφωνικής και 

διαδικτυακής επικοινωνίας με την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. Σχετικά με τα τέλη για την αλληλογραφία των Μουφτειών ισχύουν οι 

αντίστοιχες διατάξεις που εφαρμόζονται για το Δημόσιο. 

5. Οι Μουφτείες διαθέτουν ιστότοπο ο οποίος φέρει την κατάληξη των δημόσιων υπηρεσιών 

του Κράτους (gov.gr) που προβλέπεται από τον νόμο. Η γλώσσα περιεχομένου του ιστότοπου 

των Μουφτειών είναι η επίσημη γλώσσα του Κράτους. Ο Μουφτής μπορεί να καθορίσει 

παράλληλα και άλλες γλώσσες περιεχομένου. 

6. Οι Μουφτείες μπορούν να εκδίδουν εφημερίδα, περιοδικό ή άλλο έντυπο ενημερωτικό 

υλικό αποκλειστικά με θρησκευτικό περιεχόμενο στην επίσημη γλώσσα του Κράτους και 

παράλληλα σε γλώσσες της επιλογής τους. 

7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση 

αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα θέματα και οι λεπτομέρειες που 

ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των παρ. 1 έως 6. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥΦΤΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΩΝ ΜΟΥΦΤΗΔΩΝ ΘΡΑΚΗΣ 

 

Άρθρο 148 

Μουφτήδες Θράκης 

 

1. Οι Μουφτήδες είναι οι ανώτεροι θρησκευτικοί λειτουργοί της μουσουλμανικής 

μειονότητας της Θράκης εντός των γεωγραφικών ορίων της περιφέρειάς τους. 

2. Οι Μουφτήδες, ως εμβριθείς γνώστες του Κορανίου και του ιερού μουσουλμανικού νόμου, 

ασκούν δικαιοδοτικές αρμοδιότητες όπως προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 151.  

3. Οι Μουφτήδες είναι δημόσιοι υπάλληλοι και κατέχουν θέση προϊσταμένου γενικής 

διεύθυνσης. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι Μουφτήδες έχουν τις κατά το 

Σύνταγμα και τους νόμους υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων. 

 

Άρθρο 149 

Μισθολογική κατάσταση 

 

1. Οι αποδοχές των Μουφτήδων Θράκης αντιστοιχούν στο ανώτατο μισθολογικό κλιμάκιο 

της θέσης προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης, με τα σχετικά επιδόματα. Οι αποδοχές των 

Μουφτήδων Θράκης βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις. Οι αποδοχές εκκαθαρίζονται 

από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης. 

2. α) Αν σε θέση Μουφτή διοριστεί μόνιμος υπάλληλος ή υπάλληλος με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

(Ν.Π.Δ.Δ.) ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), η υπαλληλική του ιδιότητα 

αναστέλλεται προσωρινώς για όσο χρόνο κατέχει τη θέση Μουφτή και λαμβάνει μόνο το 

σύνολο των αποδοχών της θέσης του Μουφτή. Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της 

θητείας του επιστρέφει αυτοδικαίως στην υπηρεσία του και λαμβάνει το σύνολο των 

αποδοχών της θέσης του στην υπηρεσία αυτή. Ο χρόνος υπηρεσίας του που διανύεται σε 

θέση Μουφτή θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του, για 

όλες τις έννομες συνέπειες, ειδικά δε για τις θέσεις ευθύνης ο χρόνος υπηρεσίας στη θέση 

αυτή λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης.  

β) Αν σε θέση Μουφτή διοριστεί πρόσωπο που ασκεί οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα, 

η δραστηριότητα αυτή αναστέλλεται προσωρινώς για όσο χρόνο κατέχει τη θέση Μουφτή 

και λαμβάνει το σύνολο των αποδοχών της θέσης του Μουφτή. 

γ) Αν σε θέση Μουφτή διοριστεί μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας ή της 

μειονοτικής εκπαίδευσης ή των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης, η διδακτική 

ιδιότητά του αναστέλλεται προσωρινώς για όσο χρόνο κατέχει τη θέση Μουφτή. Μετά την 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του επιστρέφει αυτοδικαίως στην υπηρεσία του. 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν αίτησης του 

ενδιαφερομένου, μπορεί να επιτραπεί η παράλληλη άσκηση των διδακτικών καθηκόντων 

του με τα καθήκοντα του Μουφτή. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνει το σύνολο των αποδοχών 

της θέσης του Μουφτή και το ποσοστό των αποδοχών της θέσης που κατείχε πριν τον 

διορισμό του στη θέση Μουφτή, όπως κάθε φορά το ποσοστό αυτό προβλέπεται για την 
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κατοχή δεύτερης θέσης στο Δημόσιο. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την παράλληλη άσκηση 

καθηκόντων του ενδιαφερομένου, τη μερική απαλλαγή του από τα διδακτικά και την ολική 

απαλλαγή του από τα διοικητικά καθήκοντα, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και 

χωρίς να απαιτείται η γνώμη του αρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί 

να καθορίζεται ειδική αποζημίωση για τον Μουφτή, πέραν των αποδοχών της παρ. 1, για την 

εκπλήρωση της αποστολής των Μουφτειών ως προς την εξυπηρέτηση ειδικότερων 

θρησκευτικών αναγκών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Με την ίδια ή όμοια 

απόφαση καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι καταβολής της αποζημίωσης του πρώτου 

εδαφίου. 

4. Αν ο Μουφτής δεν διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία στον τόπο υπηρεσίας του, η οικεία 

Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας καλύπτει τη στεγαστική ανάγκη αυτού 

και της οικογένειάς του. 

5. Για την άσκηση φιλανθρωπικού έργου και ελεημοσύνης κατά τον ιερό μουσουλμανικό 

νόμο, ο Μουφτής λαμβάνει ετησίως από την οικεία Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής 

Περιουσίας ποσό, το ύψος του οποίου, καθώς και οι ειδικότεροι όροι καταβολής του 

καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και 

Οικονομικών. Κάθε πράξη ή απόφαση που αφορά στη διαχείριση και διάθεση του ποσού του 

πρώτου εδαφίου από τον Μουφτή αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του 

προγράμματος «Διαύγεια» του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για 

την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Άρθρο 150 

Αποχώρηση Μουφτήδων 

 

1. Οι Μουφτήδες που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης ή 

του ορίου θητειών του άρθρου 152 μπορεί να καταλαμβάνουν άμισθη θέση συμβούλου του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα της μουσουλμανικής θρησκείας. 

2. Οι αποχωρήσαντες Μουφτήδες και οι αποχωρήσαντες Τοποτηρητές Μουφτήδες του 

άρθρου 155, που έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον επί πέντε (5) έτη, χωρίς να έχουν παυθεί 

από τα καθήκοντά τους για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 162, και δεν εμπίπτουν 

στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 149 ή στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 

155, δικαιούνται την καταβολή ειδικού επιδόματος ίσου με το εβδομήντα τοις εκατό (70%) 

του βασικού μισθού του εν ενεργεία Μουφτή έως τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου 

(67ου) έτους της ηλικίας τους. Το ειδικό επίδομα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις και 

εκκαθαρίζεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, Ξάνθης και 

Ροδόπης. Το ειδικό επίδομα υπόκειται σε φόρο και κρατήσεις. Εφόσον ο δικαιούχος 

αποκτήσει εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, το ειδικό επίδομα μειώνεται κατά το αντίστοιχο 

ποσό ώστε το συνολικό εισόδημα του δικαιούχου να μην υπερβαίνει το εβδομήντα τοις 

εκατό (70%) του βασικού μισθού του εν ενεργεία Μουφτή. 

3. Οι αποχωρήσαντες Μουφτήδες και οι αποχωρήσαντες Τοποτηρητές Μουφτήδες σε βάρος 

των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα του άρθρου 154 λαμβάνουν το 
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πενήντα τοις εκατό (50%) του ειδικού επιδόματος της παρ. 2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται 

αναλογικά η περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 163. 

4. Η αμετάκλητη καταδίκη για τα αδικήματα του άρθρου 154 συνιστά λόγο διακοπής της 

καταβολής του ειδικού επιδόματος. 

 

Άρθρο 151 

Αρμοδιότητες και καθήκοντα Μουφτήδων Θράκης 

 

1. Ο Μουφτής ασκεί, έκαστος αποκλειστικά στην περιφέρειά του, τις αρμοδιότητες που 

προβλέπονται από τον νόμο καθώς και τα θρησκευτικά καθήκοντα που απορρέουν από τον 

ιερό μουσουλμανικό νόμο. 

2. Ο Μουφτής τελεί θρησκευτικούς γάμους μεταξύ μουσουλμάνων. 

3. Ο Μουφτής διορίζει, εποπτεύει και παύει τους μουσουλμάνους θρησκευτικούς 

λειτουργούς. 

4. Ο Μουφτής καταχωρίζει τους θρησκευτικούς λειτουργούς της μουσουλμανικής 

μειονότητας της Θράκης στο Μητρώο Θρησκευτικών Λειτουργών του άρθρου 14 του ν. 

4301/2014 (Α΄ 223) σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142). 

5. Μέχρι την καταχώριση των θρησκευτικών λειτουργών της μουσουλμανικής μειονότητας 

της Θράκης στο Μητρώο Θρησκευτικών Λειτουργών του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 σε 

συνδυασμό με το άρθρο 47 του ν. 4559/2018, ο Μουφτής επικυρώνει τους θρησκευτικούς 

γάμους που τελούν οι θρησκευτικοί λειτουργοί της μουσουλμανικής μειονότητας της 

Θράκης. Άλλως οι γάμοι αυτοί είναι ανυπόστατοι και δεν καταχωρίζονται στα ληξιαρχεία. 

6. Ο Μουφτής, ως εμβριθής γνώστης του Κορανίου και του ιερού μουσουλμανικού νόμου, 

γνωμοδοτεί και εκδίδει ιερονομικές ρήτρες που αφορούν σε θέματα θρησκευτικής ζωής και 

μουσουλμανικής ορθοπραξίας, καθώς και σε θέματα προσωπικής ζωής και οικογενειακής 

κατάστασης των Ελλήνων πολιτών, μελών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης που 

κατοικούν στην περιφέρειά του. 

7. Ο Μουφτής προΐσταται της οικείας Μουφτείας, είναι διοικητικός και πειθαρχικός 

προϊστάμενος του πάσης φύσεως προσωπικού της και ασκεί όλες τις σχετικές με την 

υπηρεσία και τη θέση του αρμοδιότητες. 

8. Ο Μουφτής ασκεί δικαιοδοσία, υπό τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που ορίζονται 

στις παρ. 9 και 10, μεταξύ Ελλήνων πολιτών μελών της μουσουλμανικής μειονότητας της 

Θράκης, επί γάμων, διαζυγίων, διατροφών, επιτροπειών, κηδεμονιών, χειραφεσίας 

ανηλίκων, ισλαμικών διαθηκών και της εξ αδιαθέτου διαδοχής, εφόσον οι σχέσεις αυτές 

διέπονται από τον ιερό μουσουλμανικό νόμο. 

9. Οι αποφάσεις που εκδίδονται από τον Μουφτή επί υποθέσεων αμφισβητούμενης 

δικαιοδοσίας δεν μπορούν να εκτελεσθούν ούτε αποτελούν δεδικασμένο, αν δεν κηρυχθούν 

εκτελεστές από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου η έδρα του Μουφτή, κατά 

τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο ερευνά μόνο αν η απόφαση 

εκδόθηκε μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας του Μουφτή και αν οι διατάξεις που 

εφαρμόσθηκαν αντίκεινται στο Σύνταγμα, ιδίως στην παρ. 2 του άρθρου 4 και στην 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Κατά της αποφάσεως του μονομελούς 

πρωτοδικείου χωρεί προσφυγή ενώπιον του οικείου πολυμελούς πρωτοδικείου που δικάζει 

κατά την ίδια διαδικασία. Κατά της αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου δεν χωρεί 

ένδικο μέσο τακτικό ή έκτακτο. 
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10. α) Οι υποθέσεις της παρ. 8 ρυθμίζονται από τις κοινές διατάξεις και μόνο κατ’ εξαίρεση 

υπάγονται στη δικαιοδοσία του Μουφτή, εφόσον αμφότερα τα διάδικα μέρη υποβάλλουν 

σχετική αίτησή τους ενώπιόν του για επίλυση της συγκεκριμένης διαφοράς κατά τον ιερό 

μουσουλμανικό νόμο. Η υπαγωγή της υπόθεσης στη δικαιοδοσία του Μουφτή είναι 

αμετάκλητη και αποκλείει τη δικαιοδοσία των τακτικών δικαστηρίων για τη συγκεκριμένη 

διαφορά. Εάν οποιοδήποτε από τα μέρη δεν επιθυμεί την υπαγωγή της υπόθεσής του στη 

δικαιοδοσία του Μουφτή, δύναται να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια, κατά τις κοινές 

ουσιαστικές και δικονομικές διατάξεις, τα οποία σε κάθε περίπτωση έχουν το τεκμήριο της 

δικαιοδοσίας. 

β) Οι κληρονομικές σχέσεις των μελών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης 

ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εκτός εάν ο διαθέτης συντάξει ενώπιον 

συμβολαιογράφου δήλωση τελευταίας βούλησης, κατά τον τύπο της δημόσιας διαθήκης, με 

αποκλειστικό περιεχόμενό της τη ρητή επιθυμία του να υπαχθεί η κληρονομική του διαδοχή 

στον ιερό μουσουλμανικό νόμο. Η δήλωση αυτή είναι ελεύθερα ανακλητή, είτε με 

μεταγενέστερη αντίθετη δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου είτε με σύνταξη 

μεταγενέστερης διαθήκης, κατά τους όρους του Αστικού Κώδικα. Ταυτόχρονη εφαρμογή του 

Αστικού Κώδικα και του ιερού μουσουλμανικού νόμου στην κληρονομική περιουσία ή σε 

ποσοστό ή σε διακεκριμένα στοιχεία αυτής απαγορεύεται. 

11. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και Δικαιοσύνης καθορίζονται όλοι οι αναγκαίοι δικονομικοί κανόνες για τη 

συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του Μουφτή και την έκδοση των αποφάσεών του και ιδίως 

η διαδικασία υποβολής αιτήσεως των μερών, η οποία πρέπει να περιέχει τα στοιχεία των 

εισαγωγικών δικογράφων κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και, επί ποινή ακυρότητας, 

ρητή ανέκκλητη δήλωση κάθε διαδίκου περί επιλογής της συγκεκριμένης δικαιοδοσίας, η 

παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων, η διαδικασία κατάθεσης και επίδοσής της στο 

αντίδικο μέρος, η διαδικασία της συζήτησης και της έκδοσης απόφασης, της τήρησης 

αρχείου, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. 

12. Απαγορεύεται η καταβολή αμοιβής σε χρήμα ή σε είδος στον Μουφτή για την τέλεση ή 

επικύρωση θρησκευτικού γάμου, την τέλεση κηδείας και για κάθε εν γένει θρησκευτική 

τελετή ή την άσκηση του δικαιοδοτικού του έργου. 

 

Άρθρο 152 

Θητεία 

 

1. Η θητεία του Μουφτή ορίζεται σε πέντε (5) έτη και μπορεί να ανανεωθεί μέχρι και τρεις 

(3) συνεχόμενες θητείες, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. Η θητεία του Μουφτή λήγει αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών υπηρεσίας 

σε θέση Μουφτή ή Τοποτηρητή Μουφτή του άρθρου 155, συνεχόμενων ή διακεκομμένων, ή 

με την συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας του, θεωρουμένης σε 

κάθε περίπτωση ως ημερομηνίας συμπλήρωσης του ορίου αυτού της 30η Ιουνίου του έτους 

αποχώρησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπηρεσιακής 

σχέσης λόγω της συμπλήρωσης είκοσι (20) ετών υπηρεσίας σε θέση Μουφτή ή Τοποτηρητή 

Μουφτή ή παρέλευσης του ορίου ηλικίας. 

143



 

Άρθρο 153 

Προσόντα 

 

Θέση Μουφτή καταλαμβάνουν Έλληνες πολίτες, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της 

Θράκης και μόνιμοι κάτοικοι μίας (1) εκ των περιφερειακών ενοτήτων της Θράκης, οι οποίοι 

έχουν διακριθεί για το ήθος, τη θεολογική τους κατάρτιση κατά προτίμηση σε θέματα γνώσης 

και ερμηνείας του Κορανίου και του ιερού μουσουλμανικού νόμου, την εν γένει θρησκευτική 

τους δράση, δεν έχουν υπερβεί το εξηκοστό δεύτερο (62ο) έτος της ηλικίας τους κατά την 

ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, και είτε α) είναι κάτοχοι 

πτυχίου της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας 

της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή Ισλαμικών 

Σπουδών από αναγνωρισμένη ανώτατη Θεολογική Σχολή της αλλοδαπής και έχουν 

διατελέσει τουλάχιστον επί πέντε (5) έτη Ιμάμηδες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 

Θρησκευτικών Λειτουργών του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223) σε συνδυασμό με το 

άρθρο 47 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) ή Ιεροδιδάσκαλοι του άρθρου 53 του ν. 4115/2013 (Α΄ 

24) ή και τα δύο, είτε β) είναι απόφοιτοι των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων της 

Θράκης και έχουν διατελέσει τουλάχιστον επί δέκα (10) έτη Ιμάμηδες εγγεγραμμένοι στο 

Μητρώο Θρησκευτικών Λειτουργών του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 σε συνδυασμό με το 

άρθρο 47 του ν. 4559/2018 ή Ιεροδιδάσκαλοι του άρθρου 53 του ν. 4115/2013 ή και τα δύο. 

 

Άρθρο 154 

Κωλύματα - Ασυμβίβαστα 

 

1. Δεν καταλαμβάνουν θέση Μουφτή ή Τοποτηρητή Μουφτή: 

α) όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή δεν έχουν απαλλαγεί 

από αυτές νόμιμα, όσοι είναι ανυπότακτοι ή όσοι έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για 

λιποταξία, 

β) όσοι έχουν, κατόπιν δικαστικής απόφασης, παυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή 

υπαλλήλου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) λόγω ποινικής καταδίκης ή 

πειθαρχικού αδικήματος, νόσου ή ανεπάρκειας, 

γ) όσοι έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. με απόφαση 

του αρμόδιου συμβουλίου για πειθαρχικούς λόγους, 

δ) όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα, 

ε) όσοι καταδικάσθηκαν σε οποιαδήποτε ποινή για: 

εα) κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 

δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, 

οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού, τα αδικήματα του 

ν. 3500/2006 (Α΄ 232) για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, αρπαγή ανηλίκων, 

παράνομη κατακράτηση, παράνομη βία, αυτοδικία, απειλή, διατάραξη θρησκευτικών 

συναθροίσεων, 

εβ) βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς 

λειτουργούς, διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας, διατάραξη δικαστικών συνεδριάσεων, 

απείθεια, παραβίαση δικαστικών αποφάσεων και συμφωνιών που επικυρώθηκαν από 
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συμβολαιογράφο, στάση, αντιποίηση παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή, παραβίαση 

φύλαξης της αρχής, 

εγ) διέγερση σε ανυπακοή, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, 

πρόσκληση και προσφορά για την τέλεση εγκλήματος, εγκληματική οργάνωση, 

τρομοκρατικές πράξεις-τρομοκρατική οργάνωση, αξιόποινη υποστήριξη, διατάραξη κοινής 

ειρήνης, απειλή διάπραξης εγκλημάτων, διασπορά ψευδών ειδήσεων, προσβολή συμβόλων 

ή τόπων ιδιαίτερης εθνικής ή θρησκευτικής σημασίας, 

εδ) τα αδικήματα του ν. 927/1979 «περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις 

φυλετικάς διακρίσεις» (Α΄ 139), 

εε) προσηλυτισμό του άρθρου 4 του α.ν. 1363/1938 (Α΄ 305), 

εστ) τα αδικήματα του ν. 4139/2013 (Α΄ 74),  

στ) όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο 

διαρκεί η στέρηση αυτή, 

ζ) όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, πλήρη ή μερική, υπό επικουρική 

δικαστική συμπαράσταση, πλήρη ή μερική, ή και υπό τις δύο (2) αυτές καταστάσεις. 

2. Η αποκατάσταση και η χάρη χωρίς άρση των συνεπειών δεν αίρουν το κώλυμα για 

κατάληψη θέσης Μουφτή ή Τοποτηρητή Μουφτή. 

3. Στον Μουφτή ή Τοποτηρητή Μουφτή απαγορεύεται, κατά την άσκηση των καθηκόντων 

του, η οποιασδήποτε μορφής εκδήλωση υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος. 

4. Ο Μουφτής ή Τοποτηρητής Μουφτής απαγορεύεται να παρέχει κάθε άλλη μισθωτή 

υπηρεσία, καθώς και να ασκεί οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα. 

5. Απαγορεύεται στον Μουφτή ή Τοποτηρητή Μουφτή η ανάληψη καθηκόντων μέλους της 

Κυβέρνησης, Υφυπουργού, Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα κατά την έννοια των άρθρων 41 έως 

44 του ν. 4622/2019      (Α΄ 133). 

6. Ο Μουφτής ή ο Τοποτηρητής Μουφτής δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι περιφερειάρχης, 

περιφερειακός σύμβουλος, δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος δημοτικών 

κοινοτήτων ή πρόεδρος δημοτικών κοινοτήτων. 

 

Άρθρο 155 

Τοποτηρητής Μουφτής 

 

1. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την με οποιονδήποτε τρόπο κένωση θέσης Μουφτή, ο 

Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτει προσωρινώς τα καθήκοντα του Μουφτή σε 

Τοποτηρητή Μουφτή, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Επιτρέπεται ένας (1) εκ των υπηρετούντων Μουφτήδων στις λοιπές 

Μουφτείες της Θράκης να αναλάβει καθήκοντα Τοποτηρητή Μουφτή, με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνει επιπλέον το τριάντα τοις εκατό (30%) του 

βασικού μισθού της θέσης του Μουφτή. 

2. Η θητεία του Τοποτηρητή Μουφτή έχει διάρκεια έξι (6) μηνών και μπορεί να ανανεώνεται 

πάντως όχι πέραν της τριετίας με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η 

οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία του Τοποτηρητή Μουφτή 

λήγει αυτοδικαίως την ημέρα ανάληψης καθηκόντων του νέου Μουφτή. 

3. Ο Τοποτηρητής Μουφτής ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Μουφτή που προβλέπονται από 

το νόμο, καθώς και τα θρησκευτικά καθήκοντα αυτού που απορρέουν από τον ιερό 

145



μουσουλμανικό νόμο. Ο Τοποτηρητής Μουφτής είναι δημόσιος υπάλληλος και κατέχει θέση 

προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο Τοποτηρητής 

Μουφτής έχει τις υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων κατά το Σύνταγμα και τους νόμους. 

4. Σε θέση Τοποτηρητή Μουφτή διορίζονται Έλληνες πολίτες, μέλη της μουσουλμανικής 

μειονότητας της Θράκης και μόνιμοι κάτοικοι μίας εκ των περιφερειακών ενοτήτων της 

Θράκης, οι οποίοι έχουν διακριθεί για το ήθος και τη θεολογική τους κατάρτιση, δεν έχουν 

υπερβεί το εξηκοστό τέταρτο (64ο) έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα του διορισμού τους 

και είτε α) είναι κάτοχοι πτυχίου της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών 

του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης ή Ισλαμικών Σπουδών από αναγνωρισμένη Ανώτατη Θεολογική Σχολή της 

αλλοδαπής και έχουν διατελέσει τουλάχιστον επί πέντε (5) έτη Ιμάμηδες εγγεγραμμένοι στο 

Μητρώο Θρησκευτικών Λειτουργών του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223) σε συνδυασμό 

με το άρθρο 47 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) ή Ιεροδιδάσκαλοι του άρθρου 53 του ν. 4115/2013 

(Α΄ 24) ή και τα δύο είτε β) είναι απόφοιτοι των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων της 

Θράκης και έχουν διατελέσει τουλάχιστον επί δέκα (10) έτη Ιμάμηδες εγγεγραμμένοι στο 

Μητρώο Θρησκευτικών Λειτουργών του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 σε συνδυασμό με το 

άρθρο 47 του ν. 4559/2018 ή Ιεροδιδάσκαλοι του άρθρου 53 του ν. 4115/2013 ή και τα δύο. 

5. Ο Τοποτηρητής Μουφτής μπορεί να είναι υποψήφιος για τη θέση Μουφτή στην οικεία 

Μουφτεία, εφόσον παραιτηθεί εντός τριών (3) ημερών από τη δημοσίευση της σχετικής 

προκήρυξης για την πλήρωση θέσης Μουφτή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην 

περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η        παρ. 1. Ο Τοποτηρητής Μουφτής μπορεί να είναι 

υποψήφιος για τη θέση Μουφτή σε άλλη Μουφτεία χωρίς να απαιτείται προηγούμενη 

παραίτησή του. 

6. Οι αποδοχές του Τοποτηρητή Μουφτή αντιστοιχούν στο ανώτατο μισθολογικό κλιμάκιο 

της θέσης προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης, με τα σχετικά επιδόματα. Οι αποδοχές των 

Τοποτηρητών Μουφτήδων βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις και εκκαθαρίζονται από 

τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης. 

7. α) Αν σε θέση Τοποτηρητή Μουφτή διοριστεί μόνιμος υπάλληλος ή υπάλληλος με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο ή Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) η υπαλληλική του 

ιδιότητα αναστέλλεται προσωρινώς για όσο χρόνο κατέχει τη θέση Μουφτή και λαμβάνει 

μόνο το σύνολο των αποδοχών της θέσης του Μουφτή. Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

λήξη της θητείας του επιστρέφει αυτοδικαίως στην υπηρεσία του και λαμβάνει το σύνολο 

των αποδοχών της θέσης του στην υπηρεσία αυτή. Ο χρόνος υπηρεσίας του που διανύεται 

σε θέση Μουφτή θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του, για 

όλες τις έννομες συνέπειες, ειδικά δε για τις θέσεις ευθύνης ο χρόνος υπηρεσίας στη θέση 

αυτή λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης.  

β) Αν σε θέση Τοποτηρητή Μουφτή διοριστεί πρόσωπο που ασκεί οποιαδήποτε εμπορική 

δραστηριότητα, η δραστηριότητα αυτή αναστέλλεται προσωρινώς για όσο χρόνο κατέχει τη 

θέση Τοποτηρητή Μουφτή και λαμβάνει το σύνολο των αποδοχών της θέσης του Μουφτή. 

γ) Αν σε θέση Τοποτηρητή Μουφτή διοριστεί μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή μόνιμος εκπαιδευτικός της 

δημόσιας ή της μειονοτικής εκπαίδευσης ή των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων 

Θράκης, η διδακτική ιδιότητά του αναστέλλεται προσωρινώς για όσο χρόνο κατέχει τη θέση 
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Τοποτηρητή Μουφτή. Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του επιστρέφει 

αυτοδικαίως στην υπηρεσία του. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, μπορεί να επιτραπεί η παράλληλη άσκηση των 

διδακτικών καθηκόντων του με τα καθήκοντα του Τοποτηρητή Μουφτή. Στην περίπτωση 

αυτή λαμβάνει το σύνολο των αποδοχών της θέσης του Μουφτή και το ποσοστό των 

αποδοχών της θέσης που κατείχε πριν από τον διορισμό του στη θέση Τοποτηρητή Μουφτή, 

όπως το ποσοστό αυτό προβλέπεται για την κατοχή δεύτερης θέσης στο Δημόσιο. Με την 

ίδια απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται όλες οι αναγκαίες 

λεπτομέρειες για την παράλληλη άσκηση καθηκόντων του ενδιαφερομένου, τη μερική 

απαλλαγή του από τα διδακτικά και την ολική απαλλαγή του από τα διοικητικά καθήκοντα, 

κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και χωρίς να απαιτείται η γνώμη του αρμόδιου 

υπηρεσιακού συμβουλίου. 

 

Άρθρο 156 

Προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση κενωθείσας θέσης Μουφτή 

στις Μουφτείες Θράκης 

 

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει τη θέση του Μουφτή. Η προκήρυξη 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - 

Θράκης και δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες της περιφερειακής ενότητας της 

κενωθείσας θέσης Μουφτή. Με την προκήρυξη του πρώτου εδαφίου καθορίζονται 

ειδικότερα οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία 

πλήρωσης της κενωθείσας θέσης και κάθε άλλο ειδικότερο σχετικό ζήτημα. 

 

Άρθρο 157 

Κατάλογος υποψηφίων 

 

Κατάλογος των υποψηφίων υποβάλλεται στον Τοποτηρητή Μουφτή μαζί με αντίγραφα των 

σχετικών αιτήσεων και των κατατεθέντων δικαιολογητικών, εντός δέκα (10) ημερών από τη 

λήξη της προθεσμίας για την υποβολή τους, με μέριμνα της Διεύθυνσης Θρησκευτικής 

Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 

Άρθρο 158 

Συμβουλευτική Επιτροπή 

 

1. Για την πλήρωση κενωθείσας θέσης Μουφτή, Συμβουλευτική Επιτροπή διατυπώνει απλή 

αιτιολογημένη γνώμη περί της επάρκειας εκάστου προσώπου που περιλαμβάνεται στον 

κατάλογο των υποψηφίων του άρθρου 157.  

2. Η Συμβουλευτική Επιτροπή της παρ. 1 αποτελείται από τριάντα τρία (33) μέλη, τα οποία 

είναι Έλληνες πολίτες, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, ως ακολούθως: 

α) ο Τοποτηρητής Μουφτής της κενωθείσας θέσης Μουφτή, ως Πρόεδρος, 

β) επτά (7) μέλη που αναδεικνύονται με δημόσια κλήρωση μεταξύ όσων έχουν διδάξει 

τουλάχιστον δύο (2) έτη στην Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών του 
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Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μαθήματα που 

σχετίζονται με την ερμηνεία και κατανόηση του Κορανίου ή του ιερού μουσουλμανικού 

νόμου, καθώς και των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών των Μουσουλμανικών 

Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης που διδάσκουν μαθήματα που σχετίζονται με την ερμηνεία και 

κατανόηση του Κορανίου ή του ιερού μουσουλμανικού νόμου. Αν ο αριθμός τους 

υπολείπεται, συμπληρώνεται αντίστοιχα από μέλη που ορίζονται σύμφωνα με την περ. γ), 

γ) πέντε (5) μέλη που είναι επιφανείς θεολόγοι της μουσουλμανικής θρησκείας, κατά 

προτίμηση με ειδίκευση στην ερμηνεία του Κορανίου ή του ιερού μουσουλμανικού νόμου, 

τα οποία προτείνονται από τον Τοποτηρητή Μουφτή. Διατελέσαντες Μουφτήδες ή 

Τοποτηρητές Μουφτήδες δύνανται να προτείνονται με την ιδιότητα των επιφανών θεολόγων 

από τον Τοποτηρητή Μουφτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν παυθεί από τα καθήκοντά 

τους για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 162,  

δ) δέκα (10) μέλη που αναδεικνύονται με δημόσια κλήρωση μεταξύ των Ιμάμηδων της 

κενωθείσας Μουφτείας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Θρησκευτικών 

Λειτουργών του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 (Α’ 223) σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του ν. 

4559/2018 (Α’ 142), περί της υποχρεωτικής καταχώρισης όλων των θρησκευτικών 

λειτουργών της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων 

Δωδεκανήσου, των Μουφτειών της Θράκης και των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων στο 

ηλεκτρονικό μητρώο θρησκευτικών λειτουργών, και 

ε) δέκα (10) μέλη που αναδεικνύονται με δημόσια κλήρωση μεταξύ των Ιεροδιδασκάλων του 

άρθρου 53 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), περί Ιεροδιδάσκαλων της μουσουλμανικής μειονότητας 

της Θράκης και ενίσχυση της φοίτησης μουσουλμανοπαίδων στα δημόσια σχολεία της 

Θράκης. Οι Ιεροδιδάσκαλοι του πρώτου εδαφίου πρέπει να έχουν συμπληρώσει εννέα (9) 

μήνες προϋπηρεσίας στην κενωθείσα Μουφτεία κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της 

δημόσιας κλήρωσης. 

3. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής όποιος είναι υποψήφιος 

για τη θέση του Μουφτή. 

4. Ο Τοποτηρητής Μουφτής συντάσσει τον κατάλογο των Ιμάμηδων της οικείας Μουφτείας 

αν δεν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή των Ιμάμηδων στο Μητρώο Θρησκευτικών Λειτουργών 

του άρθρου 14 του            ν. 4301/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του ν. 4559/2018. 

5. Ο Τοποτηρητής Μουφτής συντάσσει τον ονομαστικό κατάλογο αυτών που πληρούν τις 

προϋποθέσεις των περ. β), δ) και ε) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου για τη διενέργεια της 

αντίστοιχης κλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 159.  

 

Άρθρο 159 

Συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής 

 

1. Ο Τοποτηρητής Μουφτής αναρτά στην ιστοσελίδα της Μουφτείας και της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - 

Θράκης, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των κληρώσεων, τον τόπο και 

την ακριβή ημερομηνία και ώρα της διεξαγωγής τους. Ο Τοποτηρητής Μουφτής έχει την 

ευθύνη για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των κληρώσεων με τρόπο που να διασφαλίζονται 

πλήρως η διαφάνεια και η εγκυρότητα της διαδικασίας. 

2. Οι κληρώσεις είναι δημόσιες και διενεργούνται σε κατάλληλο τόπο με ευθύνη του 

Τοποτηρητή Μουφτή. 
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3. Οι κληρώσεις διενεργούνται από τριμελή άμισθη επιτροπή κληρώσεων η οποία 

αποτελείται από τον Τοποτηρητή Μουφτή ως Πρόεδρο και δύο (2) μέλη της μουσουλμανικής 

μειονότητας της Θράκης που επιλέγει ο ίδιος.  

4. Σε κάθε δελτίο αναγράφεται μόνο ένα (1) από τα ονοματεπώνυμα που περιλαμβάνονται 

στον ονομαστικό κατάλογο της παρ. 5 του άρθρου 158. Ο πρόεδρος της επιτροπής 

κληρώσεων διαβάζει τον ονομαστικό κατάλογο όσων συμμετέχουν στην κλήρωση και 

επιβεβαιώνει ότι όλοι είναι εγγεγραμμένοι σε ισάριθμα δελτία. Τα μέλη της επιτροπής 

κληρώσεων διπλώνουν ομοιόμορφα τα δελτία και τα τοποθετούν σε ομοιόμορφους λευκούς 

φακέλους, με ένα (1) δελτίο ανά έκαστο φάκελο, τους οποίους και σφραγίζουν. Οι φάκελοι 

τοποθετούνται σε ειδική διαφανή ψηφοδόχο που σφραγίζεται. Ο πρόεδρος της επιτροπής 

ανακινεί την ψηφοδόχο και στη συνέχεια την αποσφραγίζει και ανασύρει έναν-έναν τους 

φακέλους εντελώς τυχαία. Κάθε φορά που ανασύρεται ένας (1) φάκελος, ο πρόεδρος της 

επιτροπής κληρώσεων αριθμεί και μονογράφει τον φάκελο, προβαίνει σε αποσφράγισή του, 

αριθμεί και μονογράφει το δελτίο, ανακοινώνει δυνατά το όνομα που αναγράφεται στο 

δελτίο, το οποίο και επιδεικνύει σε όλους τους παρισταμένους, και το καταγράφει κατά τη 

σειρά εκφώνησής του. 

5. Οι φάκελοι που παραμένουν εντός της ψηφοδόχου, αφού πρώτα καταμετρηθούν ώστε να 

διακριβωθεί ότι είναι ισάριθμοι με τον αριθμό όσων δεν κληρώθηκαν, καταστρέφονται. 

Αμέσως μετά τη συμπλήρωση του οριζομένου αριθμού των μελών της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής και την ολοκλήρωση της διαδικασίας κάθε κλήρωσης συντάσσεται αμελλητί 

σχετικό πρακτικό με τον πλήρη κατάλογο των κληρωθέντων μελών, το οποίο υπογράφεται 

από τον Πρόεδρο και τα δύο (2) μέλη της επιτροπής κληρώσεων και κοινοποιείται στον 

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν κάποιος εκ των προαναφερθέντων αρνηθεί να 

συνυπογράψει το πρακτικό, ο Τοποτηρητής Μουφτής προχωρεί στην ολοκλήρωση της 

διαδικασίας σημειώνοντας στο πρακτικό τους λόγους άρνησης. 

6. Με απόφαση του Τοποτηρητή Μουφτή συγκροτείται η Συμβουλευτική Επιτροπή του 

άρθρου 158. Το ηλικιακά νεότερο μέλος της εκτελεί χρέη γραμματέα. Αν το ηλικιακά νεότερο 

μέλος αρνηθεί να αναλάβει καθήκοντα γραμματέα ή αν παραιτηθεί ή αν υπάρχει αδυναμία 

άσκησης των καθηκόντων του, η οποία διαπιστώνεται από τον Τοποτηρητή Μουφτή, ο 

Τοποτηρητής Μουφτής διορίζει στη θέση του γραμματέα της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

όποιον από τους αμέσως κατά σειρά ηλικιακά νεότερους αποδεχθεί τη θέση. 

7. Ο Τοποτηρητής Μουφτής αναρτά αμελλητί στην ιστοσελίδα της οικείας Μουφτείας και της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 

Μακεδονίας - Θράκης, την απόφαση συγκρότησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής και την 

κοινοποιεί στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 

Άρθρο 160 

Συνεδρίαση Συμβουλευτικής Επιτροπής 

 

. Ο Τοποτηρητής Μουφτής καλεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο τα μέλη της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών σε κατάλληλο τόπο 

εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της απόφασης συγκρότησης στην ιστοσελίδα της 

Μουφτείας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. 
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2. Αν μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής παραιτηθεί ή κωλύεται λόγω ασθένειας ή 

αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του ή δεν συμμετέχει στη διαδικασία, αυτό δεν 

αντικαθίσταται, η θέση παραμένει κενή και η Συμβουλευτική Επιτροπή συνεχίζει να 

λειτουργεί νόμιμα με τα υπόλοιπα μέλη. 

3. Το έργο της Συμβουλευτικής Επιτροπής διεκπεραιώνεται σε μία (1) και μόνη συνεδρίαση 

χωρίς διακοπή. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

απαγορεύονται η είσοδος και η έξοδος τρίτων στον χώρο της συνεδρίασης, καθώς και η 

επικοινωνία των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής με οποιονδήποτε τρίτο. 

4. Αν η Συμβουλευτική Επιτροπή κρίνει απαραίτητο να λάβει διευκρινίσεις επί της 

διαδικασίας, απευθύνεται στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, η οποία υποχρεούται να απαντήσει αμελλητί με κάθε πρόσφορο τρόπο. 

5. Ο Τοποτηρητής Μουφτής κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας, ενημερώνει τη 

Συμβουλευτική Επιτροπή για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, αναγιγνώσκει τον 

κατάλογο του άρθρου 157, το βιογραφικό και τα λοιπά δικαιολογητικά της υποψηφιότητας 

εκάστου υποψηφίου όπως αυτά έχουν κατατεθεί στον φάκελο υποψηφιότητάς του. Στη 

συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

6. Ο Τοποτηρητής Μουφτής κηρύσσει το πέρας της διαλογικής συζήτησης και συντάσσεται 

πρακτικό στο οποίο καταγράφεται η απλή αιτιολογημένη γνώμη της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής επί: α) της ύπαρξης των νόμιμων προσόντων του άρθρου 153 για κάθε υποψήφιο, 

β) της ύπαρξης των κωλυμάτων και των ασυμβιβάστων του άρθρου 154 για κάθε υποψήφιο 

και γ) της επάρκειας κάθε υποψηφίου ξεχωριστά, χωρίς συγκριτική αξιολόγηση των 

υποψηφίων. Στο πρακτικό καταγράφονται η επικρατήσασα και η μειοψηφήσασα γνώμη για 

κάθε υποψήφιο. Ο Τοποτηρητής Μουφτής υποβάλλει το πρακτικό αμελλητί στον Υπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

7. Αν υπάρχει μόνο ένας (1) υποψήφιος για τη θέση του Μουφτή, η διαδικασία διεξάγεται 

σύμφωνα με τα άρθρα 157 έως 161.  

 

Άρθρο 161 

Επιλογή και εγκατάσταση Μουφτή 

 

1. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αφού λάβει υπ’ όψιν του τα άρθρα 153 και 154 

και το πρακτικό της Συμβουλευτικής Επιτροπής, επιλέγει τον Μουφτή. Ο Μουφτής διορίζεται 

με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. 

2. Ο Μουφτής, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του, δίνει τον όρκο του δημοσίου 

υπαλλήλου ενώπιον του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μετά από την ορκωμοσία 

του, ο Μουφτής εγκαθίσταται στη Μουφτεία σε ειδική τελετή με την απαραίτητη 

επισημότητα και τον σεβασμό προς τις τοπικές μουσουλμανικές παραδόσεις και έθιμα και 

συντάσσεται πρακτικό ανάληψης καθηκόντων, το οποίο υπογράφεται ενώπιον του 

Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Με την 

υπογραφή πρακτικού ανάληψης καθηκόντων από τον Μουφτή λήγει αυτοδίκαια η θητεία 

του Τοποτηρητή Μουφτή. 
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Άρθρο 162 

Παύση Μουφτήδων και Τοποτηρητών Μουφτήδων Θράκης 

 

1. Οι Μουφτήδες Θράκης παύονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) λόγω αμετάκλητης 

καταδίκης τους για τα αδικήματα του άρθρου 154, β) λόγω στέρησης των πολιτικών 

δικαιωμάτων τους, γ) λόγω νόσου που κωλύει για χρονικό διάστημα άνω των έξι (6) μηνών 

την άσκηση των καθηκόντων τους, δ) λόγω αμετάκλητης καταδίκης τους για τη λήψη 

οποιουδήποτε είδους αμοιβής για την τέλεση ή επικύρωση θρησκευτικού γάμου ή για την 

τέλεση κηδείας ή για κάθε εν γένει θρησκευτική τελετή ή για την άσκηση των δικαιοδοτικών 

αρμοδιοτήτων τους, ε) λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας και στ) λόγω διαγωγής 

ασυμβίβαστης προς τα θρησκευτικά καθήκοντά τους που απορρέουν από τον ιερό 

μουσουλμανικό νόμο. 

2. Η συνδρομή των όρων της περ. γ) της παρ. 1 βεβαιώνεται με αιτιολογημένη απόφαση από 

τριμελή επιτροπή μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ιατρικών Σχολών της 

χώρας, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και με 

την οποία ορίζεται και ο Πρόεδρός της. 

3. Η συνδρομή των όρων της περ. ε) της παρ. 1 βεβαιώνεται με αιτιολογημένη απόφαση από 

τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτείται από έναν (1) Πρόεδρο Εφετών Θράκης ή Εφέτη του 

Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής ως Πρόεδρο, έναν (1) προϊστάμενο γενικής διεύθυνσης του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και έναν (1) από τους Μουφτήδες ή Τοποτηρητές 

Μουφτήδες της Θράκης, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. 

4. Η συνδρομή των όρων της περ. στ) της παρ. 1 βεβαιώνεται με αιτιολογημένη απόφαση 

από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτείται από δύο (2) Μουφτήδες ή Τοποτηρητές 

Μουφτήδες της Θράκης και έναν (1) μουσουλμάνο θεολόγο ή ιμάμη ή ιεροδιδάσκαλο του 

άρθρου 53 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων. Πρόεδρος ορίζεται, με την απόφαση του πρώτου εδαφίου, ένας από 

τους Μουφτήδες ή Τοποτηρητές Μουφτήδες της Θράκης. 

5. Οι επιτροπές των παρ. 2 έως 4 συνεδριάζουν το συντομότερο μετά από τη συγκρότησή 

τους με επιμέλεια των Προέδρων τους. 

6. Οι Τοποτηρητές Μουφτήδες παύονται, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, για τους ίδιους λόγους και με τους ίδιους όρους που ορίζουν οι παρ. 1 έως 

5. 

 

Άρθρο 163 

Θέση του Μουφτή και Τοποτηρητή Μουφτή σε αυτοδίκαιη αργία και στέρηση 

αποδοχών 

 

1. Ο Μουφτής ή ο Τοποτηρητής Μουφτής σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για 

τα αδικήματα του άρθρου 154 τίθεται αυτοδίκαια σε αργία.  

2. Ο Μουφτής ή ο Τοποτηρητής Μουφτής, ο οποίος τελεί σε κατάσταση αργίας, απέχει από 

την άσκηση των κύριων και παρεπόμενων αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του. 

151



3. Ο Μουφτής ή ο Τοποτηρητής Μουφτής που τελεί σε κατάσταση αργίας λαμβάνει μόνο το 

πενήντα τοις εκατό (50%) του βασικού μισθού του. 

4. Ο Μουφτής ή ο Τοποτηρητής Μουφτής, εφόσον απαλλαγεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση: 

α) επανέρχεται αυτοδικαίως στη θέση του και ο χρόνος που είχε τεθεί σε αργία θεωρείται 

χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας,  

β) του αποδίδεται το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών του εντόκως 

σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4607/2019 (Α΄ 65) για τις οφειλές του Δημοσίου, κατόπιν 

σχετικής αίτησής του στον οικείο εκκαθαριστή αποδοχών. Ο τόκος οφείλεται από την έκδοση 

της διαπιστωτικής πράξης θέσης σε αργία μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. 

5. Η διαπιστωτική πράξη θέσης σε αργία ή επανόδου εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας 

και Θρησκευμάτων. 

6. Για όσο χρόνο ο Μουφτής ή ο Τοποτηρητής Μουφτής τελεί σε αυτοδίκαιη αργία, 

αναπληρώνεται από έναν εκ των υπηρετούντων Μουφτήδων ή Τοποτηρητών Μουφτήδων 

στις λοιπές Μουφτείες Θράκης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η 

οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση αυτή ο Μουφτής ή 

ο Τοποτηρητής Μουφτής που αναπληρώνει, λαμβάνει επιπλέον το τριάντα τοις εκατό (30%) 

του βασικού μισθού της θέσης του Μουφτή. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 164 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Οικονομικών καταρτίζεται, αντικαθίσταται ή τροποποιείται 

ο Οργανισμός εκάστης Μουφτείας. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών 

ρυθμίζονται τα ζητήματα που αφορούν ιδίως στις προϋποθέσεις των αποσπάσεων, της 

παράτασης αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή του άρθρου 144. 

3. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, η οποία ορίζει και τον χρόνο αυτής, δύναται να 

διατεθεί προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας για τη φύλαξη των Μουφτειών. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατ’ εφαρμογή της παρ. 6 του 

άρθρου 144, δύναται να συστήνεται άμισθη επιστημονική επιτροπή με έργο τη σύνταξη 

έκθεσης για την οργάνωση και λειτουργία των Μουφτειών Θράκης. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων προεγκρίνονται οι δωρεές, 

εισφορές και κάθε είδους πόροι, ώστε να γίνονται δεκτοί από αλλοδαπά φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα σύμφωνα με τον Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών 

(ν. 4182/2013, Α΄ 185).  

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών 

καθορίζονται η σύσταση, η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες, η εν γένει λειτουργία της ερανικής 

επιτροπής, η υπ’ αυτών διενέργεια εράνων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για 

την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 147. 
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7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και 

Εσωτερικών καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία προμήθειας του αυτοκινήτου εκάστης 

Μουφτείας ανεξαρτήτως κυβισμού και τύπου, οι όροι κίνησης, τα διακριτικά γνωρίσματα, η 

κατανάλωση καυσίμων, η στάθμευση, ο έλεγχος χρήσης και κυκλοφορίας, τα πρόσωπα που 

έχουν το δικαίωμα να οδηγούν το αυτοκίνητο, η χρονική διάρκεια παραχώρησής του, η 

διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή των δαπανών 

μετακίνησης και συντήρησης του αυτοκινήτου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα και 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 148. 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υποδομών και 

Μεταφορών καθορίζεται ο τύπος της πινακίδας των οχημάτων των Μουφτειών. 

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται άμισθη ειδική 

επιτροπή για την καταλληλότητα των κτιρίων της παρ. 1 και των χώρων της παρ. 2 του άρθρου 

146. 

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών 

ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με τη σύναψη, τη διάρκεια, την παράταση, την 

τυχόν ανανέωση και τους λοιπούς όρους των συμβάσεων της παρ. 1 και 2 του άρθρου 146. 

11. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση 

συναρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα θέματα και οι λεπτομέρειες για την 

εφαρμογή του άρθρου 147. 

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών δύναται 

να καθορίζεται ειδική αποζημίωση για τον Μουφτή, πέραν των αποδοχών της παρ. 1 του 

άρθρου 149, για την εκπλήρωση της αποστολής των Μουφτειών ως προς την εξυπηρέτηση 

ειδικότερων θρησκευτικών αναγκών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Με την 

ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι καταβολής της. 

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών 

καθορίζονται το ύψος και οι ειδικότεροι όροι καταβολής του ποσού, που λαμβάνει, από την 

οικεία Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας, ετησίως ο Μουφτής για την 

άσκηση φιλανθρωπικού έργου και ελεημοσύνης κατά τον ιερό μουσουλμανικό νόμο. 

14. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και Δικαιοσύνης καθορίζονται όλοι οι αναγκαίοι δικονομικοί κανόνες για τη 

συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του Μουφτή και την έκδοση των αποφάσεών του και ιδίως 

η διαδικασία υποβολής αιτήσεως των μερών, η οποία πρέπει να περιέχει τα στοιχεία των 

εισαγωγικών δικογράφων κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και, επί ποινή ακυρότητας, 

ρητή ανέκκλητη δήλωση κάθε διαδίκου περί επιλογής της συγκεκριμένης δικαιοδοσίας, η 

παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων, η διαδικασία κατάθεσης και επίδοσής της στο 

αντίδικο μέρος, η διαδικασία της συζήτησης και της έκδοσης απόφασης, της τήρησης 

αρχείου, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. 

15. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προκηρύσσεται η θέση του Μουφτή. 

16. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, διορίζεται ο Μουφτής. 

17. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, παύονται οι Μουφτήδες της Θράκης. 
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18. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται τριμελής 

επιτροπή μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ιατρικών Σχολών της χώρας, προς 

τον σκοπό βεβαίωσης της συνδρομής των όρων της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 162. 

19. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται επιτροπή, η οποία 

αποτελείται από έναν (1) Πρόεδρο Εφετών Θράκης ή Εφέτη του Διοικητικού Εφετείου 

Κομοτηνής, ως Πρόεδρο, έναν (1) προϊστάμενο γενικής διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων και έναν (1) από τους Μουφτήδες ή Τοποτηρητές Μουφτήδες της 

Θράκης, προς τον σκοπό βεβαίωσης, με αιτιολογημένη απόφαση, ότι συντρέχουν οι όροι της 

περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 162. 

20. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται επιτροπή, η οποία 

αποτελείται από δύο Μουφτήδες ή Τοποτηρητές Μουφτήδες και ένα μουσουλμάνο θεολόγο 

ή ιμάμη ή ιεροδιδάσκαλο του άρθρου 53 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), προς τον σκοπό 

βεβαίωσης, με αιτιολογημένη απόφαση, ότι συντρέχουν οι όροι της περ. στ) της παρ. 1 του 

άρθρου 162. 

 

Άρθρο 165 

Μεταβατικές διατάξεις 

 

1. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων της παρ. 3 του άρθρου 144 και της παρ. 

11 του άρθρου 151 ισχύουν το π.δ. 52/2019 (Α΄ 90) και η υπό στοιχεία 98541/Α3/11.9.2007 

κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 1894). 

2. Μέχρι την πλήρωση των θέσεων των Γραμματέων Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή, τα 

καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους εκτελούνται από τον οικείο Μουφτή. 

3. Οι Μουφτείες στεγάζονται στα ίδια κτίρια, στα οποία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

στεγάζονται, κατά δωρεάν παραχώρηση των κυρίων των ακινήτων, τα οποία απαλλάσσονται 

από την υποχρέωση καταβολής κάθε είδους φόρων και τελών. Τα κτίρια αυτά εφόσον 

κριθούν από την ειδική επιτροπή της παρ. 3 του άρθρου 146 ότι δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις στέγασης, επισκευάζονται ή ανακατασκευάζονται, με πρωτοβουλία του 

κυρίου του ακινήτου, εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και οι σχετικές 

δαπάνες καλύπτονται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους της κεντρικής κυβέρνησης ή των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή από τον προϋπολογισμό της εταιρείας 

«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» εφόσον αναλάβει τις σχετικές εργασίες η ίδια. 

4. Όσοι υπηρέτησαν ως Μουφτήδες ή Τοποτηρητές Μουφτήδες, έχουν παραιτηθεί μέχρι την 

έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν εμπίπτουν στις περ. α) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 149 

ή στις περ. α) και γ) της παρ. 7 του άρθρου 155 δικαιούνται την καταβολή του ειδικού 

επιδόματος της παρ. 2 του άρθρου 150. 

5. Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση Μουφτή ή Τοποτηρητή Μουφτή που διανύθηκε μέχρι την 

έναρξη ισχύος του παρόντος δεν προσμετράται για τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών 

υπηρεσίας σε θέση Μουφτή. 

6. Για τους Τοποτηρητές Μουφτήδες που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 155 εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και 

Θρησκευμάτων εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.      

7. Το προσωπικό που υπηρετεί στις θέσεις του άρθρου 17 του π.δ. 52/2019 κατά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, μεταφέρεται αυτοδικαίως και εντάσσεται στην οικεία Μουφτεία, με το 
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ίδιο καθεστώς και την ίδια σχέση εργασίας και αποτελεί στο εξής προσωπικό της, 

διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση εργασίας του 

κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

8. Οι διαδικασίες πλήρωσης των ειδικών θέσεων του προσωπικού του άρθρου 17 του π.δ. 

52/2019, οι οποίες είναι σε εξέλιξη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζουν και 

ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις και τη διαδικασία που προβλέπονται σε αυτό.   

9. Αποσπάσεις προσωπικού από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τη 

Μουφτεία, που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ υπό το 

ίδιο καθεστώς και προϋποθέσεις. 

 

Άρθρο 166 

Γραμματείς Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή - Τροποποιήσεις περ. α) παρ. 1 

άρθρου 17 και περ. α) παρ. 4 άρθρου 19 π.δ. 52/2019 

 

1. Στην περ. α) του άρθρου 17 του π.δ. 52/2019 (Α΄ 90), περί της σύστασης ειδικών θέσεων 

μετακλητών υπαλλήλων με τον τίτλο «Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή», 

επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) διαγράφεται η φράση «πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης», β) στο τέλος της περίπτωσης προστίθεται η φράση «που 

δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων» και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής: 

«α) τρεις (3) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων με τον τίτλο «Γραμματέας Υποθέσεων 

Δικαιοδοσίας Μουφτή» με θητεία πέντε (5) ετών που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό 

διάστημα μέχρι δύο (2) φορές το ανώτερο, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε άλλης 

επαγγελματικής δραστηριότητας που δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων.» 

2. Η περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 19 του π.δ. 52/2019, περί των προσόντων των μετακλητών 

υπαλλήλων που φέρουν τον τίτλο «Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή», 

τροποποιείται ώστε ο χρόνος της απαιτούμενης δικηγορικής εμπειρίας να μειωθεί από επτά 

(7) σε πέντε (5) έτη, και η δικηγορική εμπειρία να αφορά στο αστικό δίκαιο και ιδιαιτέρως σε 

υποθέσεις οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου, και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:  

«α) κάτοχος πτυχίου νομικής σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου αντίστοιχης ειδικότητας 

σχολών της αλλοδαπής, με δικηγορική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών, κατά προτίμηση 

στο αστικό δίκαιο και ιδιαιτέρως σε υποθέσεις οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου.» 

 

Άρθρο 167 

Καταργούμενες διατάξεις  

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: 

α) ο ν. 1920/1991 (Α΄ 11), περί κύρωσης της από 24 Δεκεμβρίου 1990 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών (Α΄ 182), 

β) το άρθρο 40 του ν. 3536/2007 (Α΄ 42), περί της σύστασης στις Μουφτείες της Θράκης δέκα 

(10) νέων οργανικών θέσεων διοικητικών υπαλλήλων. 

γ) ο ν. 2754/1954 (Α΄ 32), περί του ορίου ηλικίας εισόδου στην υπηρεσία των Μουφτήδων», 

δ) η περ. 2 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), περί των Μουφτειών ως 

δημόσιας υπηρεσίας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, 
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ε) η παρ. 4 του άρθρου 95 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), περί διορισμού σε θέση Μουφτή 

Καθηγητή της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή μόνιμου εκπαιδευτικού της δημόσιας ή της 

μειονοτικής εκπαίδευσης ή των μουσουλμανικών ιεροσπουδαστηρίων Θράκης. 

στ) ο ν. 4511/2018 (Α΄ 2), περί τροποποίησης του άρθρου 5 της από 24.12.1990 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου περί μουσουλμάνων θρησκευτικών λειτουργών που κυρώθηκε 

με το άρθρο μόνο του            ν. 1920/1991, 

ζ) οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 48 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), 

η) η παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4569/2018 (Α΄ 179),  

θ) το π.δ. της 2/17.1.1928 «Περί ορισμού αριθμού Μουφτειών» (Α΄ 5), 

ι) το π.δ. της 19-3/3.4.1928 «Περί καθορισμού των εν τω Κράτει Μουφτειών» (Α΄ 50), 

ια) το β.δ. της 9.12.1952/9.1.1953 «Περί κατανομής κατά κατηγορίας και βαθμούς των 

υφισταμένων οργανικών θέσεων του προσωπικού των Μουφτειών αρμοδιότητος 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 5), και 

ιβ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται σε θέματα που ρυθμίζονται από το νόμο 

αυτό. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

Άρθρο 168 

Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 242 του ν. 

3852/2010 

 

Στην παρ. 4 του άρθρου 242 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο, 

προστίθεται τρίτο εδάφιο για την καταβολή οικογενειακής παροχής και η παρ. 4 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«4. Οι αποδοχές του Εκτελεστικού Γραμματέα είναι ίσες με τα δύο τρίτα (2/3) της αντιμισθίας 

του περιφερειάρχη. Τα πρόσωπα της περ. β` της παρ. 3 δεν λαμβάνουν τις αποδοχές της 

οργανικής τους θέσης, με εξαίρεση την προσωπική διαφορά, η οποία καταβάλλεται, 

επιπρόσθετα, από τις περιφέρειες, στο ύψος που αυτή έχει προσδιοριστεί κατά την 

ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους. Επιπλέον, στους Εκτελεστικούς Γραμματείς 

καταβάλλεται και η οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 11 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297).» 

 

 

 

Άρθρο 169 

Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών - Παράταση προθεσμιών - Τροποποίηση 

άρθρου 13 του ν. 4623/2019 
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Στις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) διαγράφονται οι λέξεις «από τη 

λήξη της», οι εκεί προβλεπόμενες προθεσμίες παρατείνονται έως την 31η.7.2023 και το 

άρθρο 13 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

« Άρθρο 13 

Παράταση προθεσμιών 

 

1. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 (Α΄ 141) ως προς το πιστοποιητικό 

πυρασφάλειας της περ. α΄ της ανωτέρω διάταξης, παρατείνεται έως την 31η.7.2023 για τις 

εξής περιπτώσεις: 

α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης 

έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν 

οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης μετά την ανωτέρω ημερομηνία και για τα 

οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους μερικά ή ολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην 

κατηγορία «Ε΄ - Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α΄ και του 

άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά 

εξαρτημένη, σύμφωνα με την παρ. 2.1.γ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ και στον πίνακα 1 

του π.δ. 41/2018, 

β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης 

για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία 

διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης πριν από την ανωτέρω 

ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους συνολικά, προκειμένου να 

ενταχθούν στην κατηγορία «Ε΄ - Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου 

Α΄ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 41/2018 ή και προσθήκη δόμησης 

λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.1.δ του άρθρου 2 του 

Κεφαλαίου Α΄ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018. 

2. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, ως προς τα δικαιολογητικά της 

περ. β΄ και ως προς την απόφαση παραχώρησης των χώρων ή το παραχωρητήριο της περ. γ΄, 

παρατείνεται έως την 31η.7.2023. 

3. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, της οικοδομικής άδειας 

ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου ή της απόφασης 

παραχώρησης ή παραχωρητηρίου μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των παρ. 1 και 2, η 

άδεια που εκδόθηκε, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, ανακαλείται. 

4. Η προθεσμία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ως προς τη συμμόρφωση 

των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του άρθρου 4 του π.δ. 

99/2017, παρατείνεται έως την 31η.7.2023. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των σταθμών 

στις ως άνω διατάξεις, μέσα στην ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία, η άδειά τους 

ανακαλείται.» 

 

 

 

Άρθρο 170 

Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού Ο.Τ.Α. 
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Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4915/2022 (Α΄ 63) και το τριακοστό άρθρο του ν. 

4917/2022 (Α΄ 67), περί προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., ισχύουν και για την κατάρτιση και τις 

αναμορφώσεις του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2023. 

 

Άρθρο 171 

Ρυθμίσεις για τα καταφύγια ζωών συντροφιάς - Τροποποίηση άρθρου 46 του ν. 

4830/2021 

 

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 46 του ν. 4830/2021 (Α΄ 169), η ημερομηνία 

«31.3.2022» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30.9.2023» και η παρ. 6 διαμορφώνεται 

ως εξής:  

«6. Λειτουργούντα κατά τη 18η.9.2021 καταφύγια υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις 

προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29 έως τις 30.9.2023. Αποφάσεις σφράγισης καταφυγίων 

αναστέλλονται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, εκτός αν διαπιστωθεί από έκθεση των 

αρμοδίων οργάνων ότι απειλείται η ζωή των φιλοξενούμενων ζώων. Καταφύγια που έχουν 

αδειοδοτηθεί μέχρι την 18η.9.2021, υποχρεούνται να συμμορφωθούν προς τις υποχρεώσεις 

των άρθρων 28 και 29 έως τις 30.9.2023.» 

 

Άρθρο 172 

Ρυθμίσεις για τη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Τροποποίηση 

άρθρου 4 του ν. 4830/2021 

 

Στην παρ. 18 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021 (Α΄ 169) προστίθεται δεύτερο εδάφιο που 

αφορά στην προσθήκη νέων πεδίων στην υπάρχουσα «Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση» της 

Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων και η παρ. 18 διαμορφώνεται ως εξής: 

«18. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων συνεπικουρεί τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε κάθε 

αναγκαίο θέμα για την υλοποίηση του ΕΜΖΣ και συνεργάζεται για τη μετάπτωση των 

δεδομένων από την υπάρχουσα «Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση» που περιλαμβάνει τους 

κωδικούς σήμανσης, τα στοιχεία των ιδιοκτητών και των ζώων συντροφιάς που έχει 

καταγράψει από την ημερομηνία ανάθεσης σε αυτό της τήρησης της «Διαδικτυακής 

Ηλεκτρονικής Βάσης» μέχρι την ημερομηνία παράδοσής της στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στην υπάρχουσα «Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση» της 

Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, προστίθενται τα εξής νέα πεδία: «δείγμα γενετικού υλικού» και «ανάδοχος».» 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
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Άρθρο 173 

Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας στο Υπουργείο 

Εξωτερικών - Προσθήκη άρθρου 217Α στον ν. 4781/2021 

 

 Μετά το άρθρο 217 του ν. 4781/2021 (Α΄ 31) προστίθεται άρθρο 217Α ως εξής: 

 

«Άρθρο 217Α 

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας 

 

1. Στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου 

Εξωτερικών συστήνεται θέση Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας, ο 

οποίος είναι μετακλητός υπάλληλος με βαθμό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων. Ο 

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας διορίζεται με κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό 

Εξωτερικών ή στον οικείο Υφυπουργό, εφόσον έχει οριστεί Υφυπουργός. 

2. Τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας είναι τα εξής:  

α) επικουρεί τον Υπουργό ή τον Υφυπουργό κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής 

των δημόσιων πολιτικών στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Δημόσιας Διπλωματίας,  

β) προΐσταται, αμέσως μετά τον Υπουργό, ή τον Υφυπουργό όλων των υπηρεσιών της Ε΄ 

Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Διπλωματίας και τις συντονίζει προς την κατεύθυνση της 

υλοποίησης των σχεδιαζόμενων κυβερνητικών πολιτικών, της εξυπηρέτησης ή περαιτέρω 

εξειδίκευσης των στρατηγικών τους στόχων και της διαχείρισης ενδεχόμενων κρίσεων ή 

κινδύνων,  

γ) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτόν,  

δ) προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που υπογράφονται από τον Υπουργό ή τον Υφυπουργό, 

κατά το μέρος της αρμοδιότητάς του, εφόσον προέρχονται από τις υπαγόμενες σε αυτόν 

υπηρεσίες, 

ε) συμμετέχει στη διαδικασία σύνταξης του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου, καθώς και στην 

παρακολούθηση της εφαρμογής του κυβερνητικού έργου, κατά το μέρος της αρμοδιότητάς 

του,  

στ) υλοποιεί τη στοχοθεσία και το πρόγραμμα δράσεων που αφορούν στη Δημόσια 

Διπλωματία και  

ζ) ασκεί κάθε αρμοδιότητα που μεταβιβάζεται σε αυτόν από τον Υπουργό ή τον Υφυπουργό. 

3. Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας, με απόφασή του που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να: 

α) μεταβιβάζει αρμοδιότητες και το δικαίωμα υπογραφής στους προϊσταμένους των 

υπηρεσιακών μονάδων των οποίων προΐσταται,  

β) συστήνει με απόφασή του επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κατά την παρ. 4 του άρθρου 285 

και  

γ) ορίζει τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας που υπάγεται σε αυτόν που θα τον αναπληρώνει 

σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας. 

4. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ή ο αρμόδιος Υφυπουργός, με απόφαση που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να μεταβιβάζει στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα 

Δημόσιας Διπλωματίας, μέρος των αρμοδιοτήτων του ή την εξουσία υπογραφής «με εντολή 
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του». Με την ίδια απόφαση, δύναται να προβλέπεται ότι η αρμοδιότητα ή η εξουσία 

υπογραφής «με εντολή» που μεταβιβάζεται κατά το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να 

ασκείται και από το μεταβιβάζον διοικητικό όργανο. Η απόφαση μεταβίβασης αρμοδιότητας 

ή της εξουσίας υπογραφής εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ανάκλησή της από το αρμόδιο 

όργανο, ακόμα και αν αυτός που την εξέδωσε παύσει να υπάρχει. 

5. Στο Υπουργείο Εξωτερικών συστήνεται Ιδιαίτερο Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα 

Δημόσιας Διπλωματίας, το οποίο οργανώνεται, στελεχώνεται και λειτουργεί με βάση τα 

άρθρα 45 έως και 48 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).» 

 

Άρθρο 174 

Εξουσιοδοτική διάταξη για τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας - 

Τροποποίηση άρθρου 218 του ν. 4781/2021 

 

2. Στο άρθρο 218 του ν. 4781/2021 (Α΄ 31) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) διορθώνεται ο 

τίτλος, β) η υφιστάμενη παράγραφος αριθμείται ως «1.», γ) προστίθεται παρ. 2 και το άρθρο 

218 διαμορφώνεται ως εξής:  

 

«Άρθρο 218 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Γενικού 

Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημόσιας 

Διπλωματίας, οι υπηρεσίες που υπάγονται στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Δημόσιας 

Διπλωματίας, καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 175 

Διαδικασία επιλογής προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων e-Ε.Φ.Κ.Α. - 

Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 3 του ν. 4892/2022 

 

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4892/2022 (Α΄ 28), περί των προϊσταμένων των 

Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως 

εξής: 

«5. Για την επιλογή των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων 

εισηγείται τριμελής επιτροπή, η οποία συνιστάται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. με απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και αποτελείται από τον Διοικητή του e-

Ε.Φ.Κ.Α., ως Πρόεδρο, ένα (1) μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 

(Α.Σ.Ε.Π.) και ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Νομικής Σχολής για τριετή 

θητεία. Το Συμβούλιο μπορεί να υποστηρίζεται από εξειδικευμένο σύμβουλο ή 
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εξειδικευμένους συμβούλους, που επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α., 

ύστερα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.» 

 

Άρθρο 176 

Λειτουργία Επιτροπής Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών - 

Τροποποίηση παρ. 2 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 81  του ν. 4921/2022 

 

Στο άρθρο 81 του ν. 4921/2022 (Α΄ 75), περί καταργούμενων διατάξεων, επέρχονται οι 

ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η περ. γ) της παρ. 2 καταργείται, β) προστίθεται νέα παρ. 3, και 

το άρθρο 81 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 81 

Καταργούμενες διατάξεις 

 

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται: 

α) το άρθρο 29 του ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 197), 

β) το άρθρο 72 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), 

γ) η παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), 

δ) το άρθρο 85 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) και 

ε) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη προς το περιεχόμενο των Κεφαλαίων 

Α΄, Β΄ και Δ΄ του Μέρους Β΄ του παρόντος. 

2. Ειδικά από την έναρξη ισχύος του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄ καταργούνται: 

α) η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α΄ 188), 

β) τα άρθρα 2 έως 4 του ν. 2956/2001 (Α΄ 258) 

3. Οι παρ. 8, 9, 10 και 12 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) καταργούνται από την 

1η.1.2023.» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Άρθρο 177 

Προληπτικές ιατρικές πράξεις σε μετακινούμενους πληθυσμούς και ευπαθείς ομάδες - 

Προσθήκη παρ. 5 και 6 στο άρθρο 4  του ν. 4675/2020 

 

Στο άρθρο 4 του ν. 4675/2020 (Α΄ 54), περί της πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς 

πρόληψης, προστίθενται παρ. 5 και 6 ως εξής: 

«5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας δύναται 

να διενεργούνται μαζικές προληπτικές ιατρικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των 

εμβολιασμών σε μετακινούμενους πληθυσμούς και ευπαθείς ομάδες. Με την απόφαση του 

πρώτου εδαφίου εξειδικεύονται ο αριθμός των προσώπων, τα οποία αφορά η διενέργεια 

των ιατρικών πράξεων, ο αριθμός και το είδος των φαρμακευτικών προϊόντων, 

συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που 

απαιτούνται για τη διενέργειά τους, καθώς και ο τόπος, ο χρόνος και ο φορέας διενέργειάς 

τους. Ως φορείς διενέργειας των ιατρικών πράξεων του πρώτου εδαφίου δύνανται να 
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ορίζονται νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου που συνιστούν φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων 

και μη κυβερνητικές οργανώσεις, που περιλαμβάνουν στον καταστατικό τους σκοπό σχετικές 

δράσεις. Οι ιατρικές πράξεις του πρώτου εδαφίου διενεργούνται αποκλειστικά από 

επαγγελματίες υγείας, που έχουν εκ του νόμου τη δυνατότητα της διενέργειάς τους, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας, τον 

προγραμματισμό και τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών ή της Επιτροπής 

Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας, κατά περίπτωση. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η 

διαδικασία για την έκδοση της απόφασης της παρ. 5, οι φορείς και η διαδικασία συντονισμού 

και παρακολούθησης της διενέργειας των ιατρικών πράξεων, η διαδικασία αντιμετώπισης 

εκτάκτων και απρόβλεπτων υγειονομικών καταστάσεων, ζητήματα προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη διενέργεια μαζικών προληπτικών 

ιατρικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των εμβολιασμών, σε μετακινούμενους 

πληθυσμούς και ευπαθείς ομάδες. Έως την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου, και 

πάντως όχι πέραν της 31ης.1.2023 οι ιατρικές πράξεις διενεργούνται με μόνη την απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας της παρ. 5.» 

 

ΜΕΡΟΣ Ε΄ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο 178 

Έναρξη ισχύος 

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

εκτός αν ορίζεται άλλως σε επιμέρους διατάξεις του. 
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Απόσπασμα χάρτη με τις εκτάσεις για το «Πιλοτικό Ε.Π. Μεγαλόπολης» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Παρ. 2 άρθρου 45
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Απόσπασμα χάρτη με την έκταση για το «Πιλοτικό Ε.Π. Ποντοκώμης»
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                                                                                                    Αθήνα, 21 Ιουλίου 2022  

 

      

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

 

Χρ. Σταϊκούρας 

 

 

 

 

Σπ. - Α. Γεωργιάδης 

 

 

 

 

Ν. - Γ. Δένδιας 

   

 

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 

 

Ν. Παναγιωτόπουλος 

 

 

 

 

Ν. Κεραμέως 

 

 

 

 

Κων. Χατζηδάκης 

   

 

 

ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

 

 

 

Αθ. Πλεύρης 

 

 

 

 

Κων.  Σκρέκας 

 

 

 

 

Π. Θεοδωρικάκος 

   

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

 

        Στ. Μενδώνη 

 

 

 

 

Κων. Τσιάρας 

 

 

 

 

Μ. Βορίδης 

166



 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

        

 

 

 

    Π. Μηταράκης 

 

 

 

 

Κων. Καραμανλής 

 

 

 

 

Ι. Πλακιωτάκης 

   

     ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 

 

 

      Γ. Γεωργαντάς 

 

 

 

 

Β. Κικίλιας 

 

 

 

 

Χρ. Στυλιανίδης 

   

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

               ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  

 

 

 

 

Γ. Γεραπετρίτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κ. Πιερρακάκης 

   

  

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

         

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

 

Θ. Σκυλακάκης 

 

 

 

Ν. Παπαθανάσης 

 

 

 

     Μ. Βαρβθιτσιώτης 

   

  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

        

 

 

 

 

 

 

 

Στ. Πέτσας 
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

Ι. Οικονόμου 

  

 

 

 

Ελ. Αυγενάκης 
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ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Επισπεύδον Υγείο: Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

Κωνσταντίνος Κυριόπουλος, email : k.Kyriopoulos@nsk.gr, τηλ. 213 151 3845, Φωτεινή 

Αντωνοπούλου , email: f.antonopoulou@prv.ypeka.gr, τηλ. 213 151 3821 

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης 

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. 

«Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για 
την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής 

κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» 
ΜΕΡΟΣ Α΄
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 Α. Αιτιολογική έκθεση   

 

 
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

 Με τα Κεφάλαια B’, Γ’ και Δ’ απλοποιούνται οι διαδικασίες περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης και ελέγχων, αποσαφηνίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις 

προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου «Natura 2000» και ρυθμίζονται ζητήματα των 

Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, καθώς και του Οργανισμού Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) και του Πράσινου Ταμείου για την 

ενίσχυση του ρόλου τους στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Με τα Κεφάλαια Ε’ και ΣΤ’ επιδιώκεται η ενίσχυση της δασικής προστασίας και 

συνακόλουθα του πυροσβεστικού σώματος.  

Με το Κεφάλαιο Ζ’ επιτυγχάνεται η επιτάχυνση της διαδικασίας οριοθέτησης μικρών 

υδατορεμάτων, η προώθηση κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων, η 

εγκατάσταση Κέντρων Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) για την υπογειοποίηση καλωδίων, 

απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών,  ενοποιούνται οι πράξεις της 

διοίκησης που αφορούν  στην επιτάχυνση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής, και 

ρυθμίζονται όροι δόμησης για την κατασκευή έργων κοινόχρηστου πολεοδομικού 

χαρακτήρα. 

Με το Κεφάλαιο H’ θεσπίζεται για πρώτη φορά θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της 

δραστηριότητας ερευνών και ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων στις περιοχές 

όπου η χώρα μας ασκεί κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα σύμφωνα με τη Σύμβαση 

των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας που κυρώθηκε με τον ν. 2321/1995 

(Α’ 136). 

Με το Κεφάλαιο Θ’ προβλέπεται ο καθορισμός των όρων, του τρόπου και της 

διαδικασίας χρηματοδότησης, από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους, έργων υποδομών 

ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου,  απλοποιείται η διαδικασία κατασκευής 

κρίσιμων για την ανάπτυξη του Διασυνδεδεμένου Δικτύου έργων υποδομής και 

εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, επιταχύνεται η ολοκλήρωση των εργασιών επί 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή για την κατασκευή νέων ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων και οι υποχρεώσεις των διαχειριστών για την κάλυψη των στόχων 

ενεργειακής απόδοσης της χώρας.  

Με το Κεφάλαιο Ι’ ρυθμίζονται ζητήματα κυκλικής οικονομίας,  επαναπροσδιορίζονται 

οι αρμόδιες αρχές ελέγχου της εφαρμογής των ρυθμίσεων του ν. 4736/2020 (Α’200) για 

τα πλαστικά μιας χρήσης, οι αρμοδιότητες ελέγχου, οι κυρώσεις και τα πρόστιμα,  

γίνεται ορθή αποτύπωση της ονομασίας με βάση τον σκοπό του στο τέλος αξιολόγησης, 

διευκρινίζεται ο τρόπος μέτρησης της επίδοσης των συστημάτων διαχείρισης 

συσκευασιών, προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα τήρησης αρχείων για επικίνδυνα 
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απόβλητα, γίνεται ορθολογικότερος προσδιορισμός των χώρων συλλογής αποβλήτων 

από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) σε διακριτά ρεύματα, και 

διευθετούνται θέματα οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). 

Με το Κεφάλαιο ΙΑ’ προβλέπονται διατάξεις για την βιώσιμη ανάπτυξη επιμέρους 

δραστηριοτήτων, νομοτεχνικές βελτιώσεις και προσθήκες συνεπεία  του ν. 4951/2022 

(Α’ 129) και άλλες επείγουσες περιβαλλοντικές διατάξεις. 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

 Τα Κεφάλαια Β’, Γ’ και Δ’ είναι αναγκαία καθώς έως σήμερα δεν προβλέπεται η 

διαδικασία διεξαγωγής οικολογικής αξιολόγησης για έργα και δραστηριότητες που δεν 

υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση. Επιπροσθέτως, είναι σκόπιμη η 

αποσαφήνιση της διαδικασίας εξαίρεσης των έργων εθνικής άμυνας από την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς και η γενικότερη απλοποίηση της. Ακολούθως, το 

υφιστάμενο πλαίσιο για τις επιτρεπόμενες χρήσεις στις προστατευόμενες περιοχές 

είναι ιδιαίτερα περιοριστικό για τις πραγματικές ανάγκες της εκάστοτε περιοχής και την 

αποτελεσματική προστασία του εκάστοτε προστατευτέου αντικειμένου. Τέλος, η 

διεύρυνση των πόρων του ΟΦΥΠΕΚΑ και του Πράσινου Ταμείου, είναι κρίσιμη για την 

αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.   

Τα Κεφάλαια Ε’ και ΣΤ’ είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που 

αντιμετωπίζει η δασική προστασία εν γένει, αλλά και συνακόλουθα το Πυροσβεστικό 

Σώμα, την τρέχουσα κρίσιμη, για την καταπολέμηση των πυρκαγιών, περίοδο.   

Το Κεφάλαιο Ζ’ είναι αναγκαίο καθώς αντιμετωπίζει ζητήματα  καθυστερήσεων κατά 

την έκδοση οικοδομικών αδειών στις περιπτώσεις που απαιτείται οριοθέτηση μικρού 

υδατορέματος ή δημιουργία κοινόχρηστων χώρων πέραν της φυσικής κοίτης ρέματος 

και διασφαλίζει την αξιοποίηση πόρων του Πράσινου Ταμείου για χρηματοδότηση 

δράσεων της Ελλάδος που σχετίζονται με το πρόγραμμα για τις 100 Κλιματικά 

ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030.  

Το Κεφάλαιο Η’ προβλέπει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις έρευνες και την ανάπτυξη 

Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ), το οποίο είναι απαραίτητο για την ταχύτατα 

αναπτυσσόμενη αγορά των υπεράκτιων αιολικών πάρκων και την επίτευξη των εθνικών 

στόχων,  σχετικά με την εγκατάσταση υπεράκτιων αιολικών πάρκων. 

 Με το Κεφάλαιο Θ’ αντιμετωπίζονται οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων 

υποδομών  φυσικού αερίου και ενίσχυσης του διασυνδεδεμένου δικτύου, ρυθμίζονται 

οι υποχρεώσεις των διαχειριστών για την  επίτευξη του εθνικών στόχων ενεργειακής 

απόδοσης και παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης έργων γεωθερμίας που έχουν 

ενταχθεί στον αναπτυξιακό ν. 4399/2016 (Α’ 117). 

Με το Κεφάλαιο Ι’ γίνονται πιο αποτελεσματικοί οι έλεγχοι για την τήρηση της εθνικής 

και ενωσιακής νομοθεσίας για τα πλαστικά μιας χρήσης, ενισχύεται το σύστημα 

χωριστής συλλογής αποβλήτων και επιλύονται ζητήματα στην εφαρμογή των 

κυρώσεων σε βάρος των ΟΤΑ, ενώ παράλληλα ενισχύεται η οργανωτική δομή του 

Ε.Ο.ΑΝ. για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του. 

Με το Κεφάλαιο ΙΑ’ προβλέπονται απαραίτητες ρυθίσεις για την άσκηση τομέων της 

λατομικής δραστηριότητας, νομοτεχνικές διορθώσεις για την ορθή και αποτελεσματική 
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εφαρμογή ρυθμίσεων του 4951/2022 και η αντιμετώπιση ζητημάτων επέιγοντος 

χαρακτήρα. 

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 
Φορείς και πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της περιβαλλοντικής 
προστασίας, στην αγορά ενέργειας, το πυροσβεστικό σώμα και έμμεσα το σύνολο των 
πολιτών.   

 

 
Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

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

[Χ]    ΝΑΙ           ΟΧΙ    □ 

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 

 Ν. 1650/1986 (Α’  160), 4014/2011 (Α’ 209), 998/1979 (Α’ 289), 3889/2010 (Α’ 182), 

4685/2020 (Α’ 92), 3468/2006 (Α’ 129) 4001/2011 (Α’ 209), 4951/2022. 

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

 i)   με αλλαγή προεδρικού 

διατάγματος, υπουργικής 

απόφασης ή άλλης 

κανονιστικής πράξης; 

Ως επί το πλείστον πρόκειται για τροποποιήσεις τυπικών 

νόμων, για τις οποίες δεν υφίσταται σχετική εξουσιοδότηση. 

Επίσης τίθενται το πρώτον ρυθμίσεις που άπτονται τυπικών 

νόμων.  

 ii)  με αλλαγή διοικητικής  

πρακτικής 

συμπεριλαμβανομένης 

της δυνατότητας νέας 

ερμηνευτικής 

προσέγγισης της 

υφιστάμενης νομοθεσίας; 

Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες 

τροποποιήσεις νόμου δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με 

αλλαγή διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της 

δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της 

υφιστάμενης νομοθεσίας. 

 

 

iii) με διάθεση 

περισσότερων 

ανθρώπινων και υλικών 

πόρων; 

  

Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων δεν 

δύναται να θεραπεύσει την ανάγκη τροποποίησης των 

συγκεκριμένων διατάξεων νόμου και δεν εξυπηρετεί τους 

επιδιωκόμενους στόχους των προωθούμενων 

τροποποιήσεων. 

 

 

 
Συναφείς πρακτικές  

6. 

 

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;            ΝΑΙ             ΟΧΙ      

Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 
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i)   σε άλλη/ες χώρα/ες 

της Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ: 

 

 ii)  σε όργανα της Ε.Ε.:  

 iii) σε διεθνείς 

οργανισμούς: 

 

 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 

επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

 

 

 

 

   Χ   

 

 

 

Χ  

 

    

 

 

 

 

 

 

Χ Χ Χ 

 

 

 

 Χ   

 

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

 

i)   βραχυπρόθεσμοι: 

Η αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων που άπτονται της 
προστασίας του περιβάλλοντος,η ανάπτυξη έργων 
Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων και εν γένει η ανάπτυξη των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

 

ii)  μακροπρόθεσμοι: 

Η απλοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης και η συνακόλουθη δημιουργία επενδυτικής 
ασφάλειας και εμπιστοσύνης του διοικουμένου. 
Η προστασία των δασών και η ορθή λειτουργία του 
πυροσβεστικού σώματος. 
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Η αξιοποίηση του θαλάσσιου αιολικού δυναμικού της 
χώρας, για τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, καθώς και η ομαλή λειτουργία της αγοράς 
ενέργειας.  
Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της 

ορθής εφαρμογής των κανόνων της κυκλικής οικονομίας. 

 

 

 
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     [X]      ή/και      ΕΜΜΕΣΗ     [X] 

 

i)   Εάν είναι άμεση, 

εξηγήστε: 

Ήδη, στις μελέτες Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών 

(ΕΠΜ) υπάρχει η μέριμνα για δημιουργία 

πληροφοριακού συστήματος με χρήση γεωχωρικών 

δεδομένων και χρήση πληροφορίας σχεδιασμών 

διαφορετικών επιπέδων σε μορφή «layers» 

(Περιφερειακά Σχέδια, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, 

τύποι οικοτόπων, χρήσεις κατά «Corine», όρια 

οικισμών, ποτάμια, συστήματα, στοιχεία πολιτιστικής 

κληρονομιάς, κρίσιμα ενδιαιτήματα). Επιπλέον, 

προβλέπεται η λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

του Φορέα ΥΑΠ για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων 

για χορήγηση Άδειας Ερευνών. 

 ii)  Εάν είναι έμμεση, 

εξηγήστε: 

 

11. 

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή 

στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                                     

  ΝΑΙ     [X]      ΟΧΙ     ❒ 

 Εξηγήστε:  

12. 
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με 

άλλα υφιστάμενα συστήματα;     ΝΑΙ     [X]      ΟΧΙ     ❒ 

 

Αναφέρατε ποια είναι αυτά 

τα συστήματα: 

Υπάρχει διαλειτουργικότητα του πληροφοριακού 

συστήματος, με πλατφόρμες, όπως της «ΕΚΧΑ ΑΕ» 

(υπάρχει δυνατότητα χρήσης  υποβάθρου του  

Κτηματολογίου), καθώς και με πλατφόρμες του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

(mapsportal.ypen.gr). 

13. 
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 

συστήματος;                           ΝΑΙ     ❒            ΟΧΙ     [X]       

 Εξηγήστε:  
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 Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

Άρθρο Στόχος 

1 Με το προτεινόμενο άρθρο τίθεται ο σκοπός του Μέρους Α’ του σχεδίου νόμου. 

2 Με το προτεινόμενο άρθρο τίθεται το αντικείμενο του Μέρους Α’ του σχεδίου 

νόμου. 

3 Με το προτεινόμενο άρθρο εισάγονται διευκρινίσεις για τις περιπτώσεις που δεν 

εφαρμόζεται ο ν. 4014/2011, δηλαδή για έργα ή δραστηριότητες που απαιτούνται 

για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και για εκείνα που 

εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας. Επίσης, γίνονται πιο σαφείς και 

αποτελεσματικές οι διαδικασίες έκδοσης της απόφασης εξαίρεσης από τη 

διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

4 Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται ότι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν 

εγκριθεί για τις διαλαμβανόμενες σ’ αυτό δραστηριότητες, τροποποιούνται 

αυτοτελώς με βάση τη διαδικασία του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209).  

Επιπλέον, εισάγεται ο όρος «διαφοροποιήσεις μικρής κλίμακας περιβαλλοντικά 

αδειοδοτημένου έργου», ώστε να διακριθούν από τις αλλαγές για τις οποίες 

χρειάζεται ενεργοποίηση της διαδικασίας τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και διευκρινίζονται θέματα που αφορούν στη 

διαδικασία και προθεσμία  γνωστοποίησης φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ. Για τη δε 

διευκόλυνση αναφοράς των ενδιαφερομένων παρατίθενται ενδεικτικά εργασίες 

που εμπίπτουν στην έννοια των  διαφοροποιήσεων μικρής κλίμακας. Τέλος, προς 

ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας, εντάσσεται στην κατηγορία των μη 

ουσιωδών τροποποιήσεων η αλλαγή της διαχείρισης αποβλήτων. 

5 Με το προτεινόμενο άρθρο ενσωματώνεται η διαδικασία καθορισμού χρήσεως των 

επιφανειακών υδάτων για τη διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων του 

άρθρου 6 της υπό στοιχεία Υγ. Διατ. Ειβ. 221/1965 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Εσωτερικών και Υγιεινής (Β’ 138) στην έκδοση των σχετικών ΑΕΠΟ ή Πρότυπων 

Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), προς την πληρέστερη συμμόρφωση με τις 

επιταγές της ενωσιακής νομοθεσίας. 

6 Με το προτεινόμενο άρθρο, μέσω της δυνατότητας απευθείας πληρωμής των 

πιστοποιημένων αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), από 

τον φορέα υλοποίησης του έργου η της δραστηριότητας, απλοποιείται και 

επιταχύνεται η σχετική διαδικασία. 

7 Με το προτεινόμενο άρθρο αφαιρείται η αναφορά στο Εποπτικό Συμβούλιο 

Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, καθώς κρίνεται επαρκής η άσκηση του ρόλου αυτού 

από τη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών. Επιπροσθέτως 

διευκρινίζεται ότι για τα έργα και τις δραστηριότητες της κατηγορίας Β’, δεδομένου 
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ότι το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) δεν τις έχει ακόμα 

συμπεριλάβει, η ανάγκη δημοσιότητας των αποτελεσμάτων του ελέγχου 

καλύπτεται από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της οικείας περιφέρειας. Επίσης, 

ορίζεται ότι η έλλειψη ΠΠΔ δεν αξιολογείται ως σημαντική διοικητική παράβαση, 

καθώς περιλαμβάνει εξ ορισμού έργα και δραστηριότητες με μη σημαντικές και 

τοπικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που αφορούν πολλές μικρές επιχειρήσεις για 

τις οποίες η συνεπαγόμενη κύρωση ήταν δυσανάλογη. Τέλος, καλύπτεται το 

υφιστάμενο νομοθετικό κενό που υπάρχει για τις παραβάσεις έργων και 

δραστηριοτήτων που δεν υπόκεινται σε υποχρέωση περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης, λόγω του μικρού μεγέθους τους. 

8 Με το προτεινόμενο άρθρο κρίνεται σκόπιμη η διεύρυνση της αρμοδιότητας για τη 

διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, στους επαγγελματικούς οργανισμούς 

ή τις επιχειρήσεις που συλλέγουν ή μεταφέρουν απόβλητα και από τη Γενική 

Διεύθυνση του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών της παρ. 3 του άρθρου 20 του 

ν. 4014/2011. 

9 Με το προτεινόμενο άρθρο γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις σε εναρμόνιση με το 

ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την επιβολή κυρώσεων επί περιβαλλοντικών 

παραβάσεων.  

10 Με τις προτεινόμενες μεταβατικές διατάξεις  προσδιορίζεται σαφέστερα το 

νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις εκκρεμείς υποθέσεις περιβαλλοντικών ελέγχων, 

προς ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα σε όσους 

φορείς έργου ή δραστηριότητας έχουν καταθέσει Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων ή Μελέτη Περιβάλλοντος για την τροποποίηση ή ανανέωση 

Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή αίτηση υπαγωγής σε Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, να ωφεληθούν, κατόπιν σχετικής αίτησής τους, από 

την απλοποίηση των διαδικασιών που επιτυγχάνεται με την τροποποίηση των 

σχετικών άρθρων του ν. 4014/2011, από τα άρθρα 4 και 5 του υπό ψήφιση 

νομοσχεδίου. 

11 Με το προτεινόμενο άρθρο διορθώνονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις Ζώνες 

Προστασίας του Δικτύου «Φύση 2000», ώστε να καταστεί πληρέστερη η κατανομή 

τους μεταξύ των Ζωνών, στη βάση του χαρακτήρα κάθε περιοχής. Ταυτόχρονα, 

αποσαφηνίζεται η έννοια της «δραστηριότητας», σε σχέση με αυτή της «χρήσης», 

σε περιπτώσεις που προκλήθηκε σύγχυση. 

12 Με το προτεινόμενο άρθρο σκοπούνται η αποδέσμευση των Ζωνών Προστασίας 

από τις γενικές χρήσεις γης του πολεοδομικού σχεδιασμού, η αποσαφήνιση της 

ένταξης ορισμένων ειδικών πολεοδομικών καθεστώτων στις Ζώνες των ΕΠΜ,  ώστε 

να μην προκαλείται σύγχυση, καθώς και η αποσαφήνιση του εύρους των Ζωνών 

αυτών. 

13 Στόχος του προτεινόμενου άρθρου είναι να συμπεριληφθεί και να εισαχθεί η 

έννοια της αλληλεπίδρασης των ζωνών προστασίας, με τις αστικές περιοχές με τις 

οποίες γειτνιάζουν ή συμπεριλαμβάνονται σε αυτές, ώστε να ληφθούν υπόψη στις 

προτεινόμενες από τις ΕΠΜ, χρήσεις γης. Επίσης, εισάγεται η μέριμνα για τη 

συνάφεια με τον χωροταξικό σχεδιασμό, ενώ διευκρινίζεται ότι το σχέδιο 
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διαχείρισης συντάσσεται με βάση τις κατευθύνσεις το προεδρικού διατάγματος, 

περί προστασίας της εκάστοτε περιοχής. Ταυτόχρονα αποσαφηνίζονται οι 

εξαιρέσεις ορισμένων πολεοδομικών σχεδιασμών από το πεδίο των ΕΠΜ, ενώ 

τίθενται και οι διαδικασίες  για τα νομίμως αδειοδοτημένα έργα και τη λειτουργία 

τους, εφόσον η παραμονή τους δεν διακινδυνεύει την επίτευξη των στόχων 

διατήρησης της αντίστοιχης περιοχής, βάσει σχετικής απαίτησης του σχεδίου 

διατήρησης. Τέλος, εισάγεται διαδικασία εκπόνησης δέουσας εκτίμησης 

επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες που δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική 

αδειοδότηση, εφόσον ενδέχεται κάποιο έργο ή δραστηριότητα να επηρεάζει 

σημαντικά την προστατευόμενη περιοχή ως προς το προστατευτέο αντικείμενο. 

14 Με το προτεινόμενο άρθρο σκοπείται η απλοποίηση και αποσαφήνιση ορισμένων  

ειδικών χρήσεων γης που προστέθηκαν με το άρθρο 44 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).  

15 Δίδεται η δυνατότητα χώροι της κατοικίας να επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για 

άσκηση επαγγέλματος συμβατού προς την κύρια χρήση του κτιρίου ανεξαρτήτως 

αν η κατοικία είναι κύρια ή μη. 

16 Θεσπίζονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις για την εξειδίκευση των μέτρων 

παρακολούθησης και διαχείρισης εκβρασμών θαλάσσιας άγριας πανίδας, καθώς 

και για τα περιφερειακά ή τοπικά σχέδια δράσης για την προστασία και διαχείριση 

των πληθυσμών ειδών της άγριας πανίδας. 

17 Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπονται οι καταργούμενες διατάξεις του εν λόγω  

Κεφαλαίου Γ’. 

18 Με το προτεινόμενο άρθρο δίνεται η δυνατότητα, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε 

προστατευόμενης περιοχής, να εφαρμόζεται εισιτήριο εισόδου, όχι μόνον για 

οικοτουριστικούς σκοπούς αλλά και για όλες τις πιθανές περιπτώσεις, που 

συνιστούν έσοδο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 

(ΟΦΥΠΕΚΑ). Επίσης, τα έσοδα θήρας προστίθενται στα ποσοστά του ΟΦΥΠΕΚΑ από 

πόρους διαφόρων μορφών εκμετάλλευσης που δύνανται να επιτραπούν, εντός των 

προστατευόμενων περιοχών, καθόσον η κατηγοριοποίηση αυτή κρίνεται 

νομοτεχνικά σωστότερη. Τέλος, προστίθεται η δυνατότητα του ΟΦΥΠΕΚΑ να 

επιδοτεί, επιχορηγεί και χρηματοδοτεί δημόσιους φορείς για την υλοποίηση 

δράσεων που εντάσσονται στο εγκεκριμένο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας τριετές Σχέδιο Δράσης βελτίωσης της πολιτικής για τις Προστατευόμενες 

Περιοχές, καθώς και πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο της υποχρέωσης 

που πηγάζει από τη Συμφωνία των Παρισίων που κυρώθηκε με τον ν. 4426/2016 

(Α΄ 187) για συνδρομή των αναπτυσσόμενων χωρών σε θέματα κλιματικής 

αλλαγής. 

19 Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζεται το ζήτημα της προσωρινής στελέχωσης 

του ΟΦΥΠΕΚΑ, ώστε να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του.  

20 Με το προτεινόμενο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα στο Πράσινο Ταμείο να 

καταβάλει στον ιδιώτη ανάδοχο την αμοιβή του άμεσα, καθώς και κάθε άλλη 

σχετική δαπάνη με απεμπλοκή των ενδιάμεσων οικονομικών υπηρεσιών του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  
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21 Με το προτεινόμενο άρθρο επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη 

απορροφητικότητα των προγραμμάτων, και η υπερπήδηση πρακτικών εμποδίων 

για έργα που χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο, μέσω της σαφέστερης 

αποτύπωσης των σχετικών διαδικασιών. 

22 Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα ανανέωσης της θητείας της 

διοίκησης του Πράσινου Ταμείου, προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη 

λειτουργία του.  

23 Με το προτεινόμενο άρθρο αντιμετωπίζεται η ανεπαρκής στελέχωση του Πράσινου 

Ταμείου, προβλέποντας τη δυνατότητα ανάθεσης καθηκόντων υπόλογου και 

εκκαθαριστή σε προσωπικό που απασχολείται στο Πράσινο Ταμείο με 

οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας. 

24 Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται ότι για την καταβολή χρηματοδότησης της 

εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) από το Πράσινο Ταμείο 

απαιτείται η παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων της σύμβασης μεταξύ 

φορέα και αναδόχου και η έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής άνευ της 

αναγκαιότητας τήρησης προϋπόθεσης περί χαρακτηρισμού του ΣΒΑΚ ως 

ολοκληρωμένου. 

25 Με το προτεινόμενο άρθρο σκοπείται η εξοικονόμηση διοικητικών πόρων και η 

επιτάχυνση της εξέτασης των υποθέσεων, από όργανα τοπικού χαρακτήρα που 

γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, ενισχύοντας την κατάρτιση του 

δασολογίου και συνακόλουθα την προστασία των δασών εν γένει. 

26 Με το προτεινόμενο άρθρο εξοικονομούνται διοικητικοί πόροι και επιταχύνεται η 

επανεξέταση των υποθέσεων, μετά από δικαστική ακύρωση, της πράξης κύρωσης 

δασικού χάρτη, για πλημμέλεια που ανάγεται στο στάδιο εξέτασης αντιρρήσεων 

των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), από όργανα τοπικού χαρακτήρα 

που γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Ακολούθως, επιδιώκεται οι ήδη 

εισαχθείσες στο Τεχνικό Συμβούλιο Δασών υποθέσεις, καθώς και οι διοικητικές 

προσφυγές του προτεινόμενου άρθρου 23, να αντιμετωπισθούν με ενιαίο  θεσμικό 

πλαίσιο με τις υπόλοιπες.  

27 Με το προτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται η διασφάλιση της αξιοπιστίας του 

περιεχομένου του δασικού χάρτη και της εμπιστοσύνης του διοικούμενου προς τη 

Διοίκηση, μέσα από τη δυνατότητα αναμόρφωσής του, για μια σειρά περιπτώσεων.  

28 Με το προτεινόμενο άρθρο παρατείνεται η προθεσμία υπαγωγής στο άρθρο 55 του 

ν. 4685/2020 (Α’ 92). 

29 Με το προτεινόμενο άρθρο εισάγεται πρόβλεψη για τη μεταφορά πιστώσεων του 

προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου προς τον προϋπολογισμό  του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την καταβολή των αποζημιώσεων των μελών των 

ΕΠ.Ε.Α., ενώ παράλληλα, αποσαφηνίζεται η σχετική διαδικασία. 

30 Με το προτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται η αποσαφήνιση του νομοθετικού πλαισίου 

που διέπει τη δημιουργία εγκαταστάσεων τουριστικού χαρακτήρα σε δασικές 

εκτάσεις και πιο συγκεκριμένα τη δυνατότητα επέκτασης της υφιστάμενης 

τουριστικής εγκατάστασης ή δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων, από τον αρχικό 
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δικαιούχο επέμβασης, όταν το ποσοστό κάλυψης των υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων, υπολείπεται του ορίου του δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου της 

αρχικής επέμβασης, που θέτει η περ. δ της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 998/1979 

(Α΄289), τηρουμένης εκ νέου της αδειοδοτικής διαδικασίας. 

31 Με το προτεινόμενο άρθρο χορηγείται παράταση δώδεκα (12) μηνών, των 

συμβάσεων του προσωπικού που προσλήφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 

4765/2021 (Α’ 6), με σκοπό την εκτέλεση με ταχείες διαδικασίες των έργων 

αποκατάστασης στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2021.  

32 Με το προτεινόμενο άρθρο σκοπείται η δυνατότητα περιοδικής πρόσληψης 

προσωπικού με εξάμηνες συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) λόγω κατεπείγοντος, βάσει του π.δ. 575/1980 (Α’ 157), κατά τη 

διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου για την άμεση ανταπόκριση των δασικών 

υπηρεσιών στις αυξημένες ανάγκες πρόληψης και αντιμετώπισης των δασικών 

πυρκαγιών. 

33 Μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021, από τις οποίες 

προέκυψε ολοκληρωτική σχεδόν καταστροφή των πευκοδασών σε περιοχές στη 

Βόρεια Εύβοια, προέκυψαν τεράστιες ποσότητες καμένης ξυλείας, της οποίας η 

απομάκρυνση μπορεί να προσδώσει οικονομικό όφελος στη δημόσια οικονομία 

και την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της δασικής 

νομοθεσίας, οι υλοτομικές εργασίες εντός δημοσίων δασών διενεργούνται από 

τους Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) και προβλέπουν την προσκόμιση 

από αυτούς εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης. Δεδομένων όμως των 

τεραστίων ποσοτήτων καμένης ξυλείας που πρέπει να υλοτομηθούν εντός των 

διαχειριστικών ετών 2022 και 2023, οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές καθιστούν 

απαγορευτική την ανάληψη των υλοτομικών εργασιών από τους ΔΑ.Σ.Ε., οι οποίοι 

έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη ζημία από τις δασικές πυρκαγιές. Προκειμένου να 

επιλυθεί το ζήτημα, μειώνεται το ύψος των παραπάνω εγγυητικών επιστολών, 

αποκλειστικά για την υλοποίηση των υλοτομικών εργασιών στα δημόσια δάση 

αρμοδιότητας των Δασαρχείων Λίμνης και Ιστιαίας, για τα έτη 2022 και 2023. 

Επιπλέον, χορηγείται παράταση έως την 30ή Ιουνίου 2022 για την εγκατάσταση 

των  ΔΑ.Σ.Ε. στα δάση, καθώς τα χρονικά περιθώρια που είχαν τεθεί προκειμένου 

να συντελεστεί, με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου έως την 15η Μαΐου 2022,  

ήταν πολύ στενά. 

34 Με το προτεινόμενο άρθρο παρατείνονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 οι 

συμβάσεις υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που 

υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), 

προκειμένου να καλυφθεί η υφιστάμενη ανάγκη αντιμετώπισης του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού (COVID-19) και έτερων κινδύνων, καθώς έχουν 

ανταποκριθεί με επιτυχία σε όλα τα γενικά σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων και 

μέλλει να έχουν ενεργό συμμετοχή και ρόλο, πέραν της αντιμετώπισης της 

συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης, στην προετοιμασία του αντιπυρικού 

σχεδιασμού της χώρας. 
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35 Με το προτεινόμενο άρθρο σκοπείται ο ορισμός της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας ως αρμόδιας αρχής έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης 

Κινδύνου Πυρκαγιάς, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, εκάστου 

έτους, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο ύψιστος βαθμός πρόληψης, συντονισμού 

και ετοιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων σε περίπτωση πυρκαγιάς καθώς και 

της ευαισθητοποίησης των πολιτών. Παράλληλα, επιδιώκεται η σύσταση Ομάδας 

Έκδοσης Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η οποία θα 

στελεχώνεται από επιστήμονες με ειδικές γνώσεις και πολύχρονη εμπειρία στο 

αντικείμενο (Δασολόγους και Μετεωρολόγους) στοχεύοντας στην κατάρτιση αυτού 

με γνώμονα τη μέγιστη επιστημονική τεκμηρίωση και αξιοπιστία. 

36 Με το προτεινόμενο άρθρο επαναπροσδιορίζεται η 31η Ιουλίου 2022, ως η 

καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκκρεμουσών μετατάξεων 

πολιτικών υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ώστε να δοθεί 

ο απαραίτητος χρόνος,  για την πληρέστερη στελέχωσή της. 

37 Με προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η σύνθεση των Συμβουλίων Κρίσεων 

(Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων Αξιωματικών 

Πυροσβεστικού Σώματος) του άρθρου 129 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27) και θέματα που 

αφορούν στη λειτουργία αυτών, με σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης και 

απρόσκοπτης πραγματοποίησης των εργασιών τους, τόσο όταν αυτά λειτουργούν 

ως Συμβούλια Κρίσεων, όσο και όταν αυτά λειτουργούν ως Ανακριτικά Συμβούλια. 

38 Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση πρόσληψη ιδιωτών, ως 

φόρος τιμής της Πολιτείας, σε πολίτη που συμμετείχε σε πυροσβεστική επιχείρηση 

οικειοθελώς και τελικά απεβίωσε. 

39 Με το προτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται η απρόσκοπτη λειτουργία του 

επιχειρησιακού μηχανισμού του Πυροσβεστικού Σώματος και η μέγιστη 

αξιοποίηση του πυροσβεστικού προσωπικού, με την πρόβλεψη επιπλέον 

οκταώρων βαρδιών υπηρεσίας, λαμβανομένων υπόψη των ακραίων 

κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν τα τελευταία έτη και τον μεγάλο 

αριθμό πυρκαγιών. 

40 Με το προτεινόμενο άρθρο σκοπείται η αναγνώριση των ειδικής φύσεως 

καθηκόντων των πυροσβεστών Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων 

(Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), με τη χορήγηση του μηνιαίου επιδόματος της παρ. 1 του άρθρου 6 της 

υπό στοιχεία 8002/1/520-γ΄/15.3.2018 (Β΄ 1021) κοινής απόφασης των 

Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, το οποίο ήδη χορηγείται 

στους πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς θητείας. 

41 Με την προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. α’ του άρθρου 44 του ν.4872/2021 

ορίζεται ότι, μέχρι την στελέχωση του Γραφείου Ελληνικού από το κατάλληλο 

προσωπικό, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 6 του ν.4062/2012, οι μελέτες 

ενεργητικής πυροπροστασίας των ψηλών κτηρίων της παρ. 97 του άρθρου 2 του 

ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» εγκρίνονται από το Αρχηγείο του 

Πυροσβεστικού Σώματος. 
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42 Με  το προτεινόμενο άρθρο διευκρινίζεται ότι υφίσταται η δυνατότητα σε τμήμα 

όμορων οικοδομικών τετραγώνων που είναι οικοδομήσιμο στην περίπτωση μικρών 

υδατορεμάτων σε συγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια σε εκτός σχεδίου γήπεδα και 

εκτάσεις παλαιότερα του ν.880/1979 που έχουν διευθετηθεί με τεχνικά έργα 

κλειστής διατομής καθώς επίσης και η δυνατότητα  σε μικρά υδατορέματα, όταν 

απαιτείται οριοθέτηση αυτών, να οριοθετούνται προσωρινά με τη διαδικασία της 

παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4258/2014 (Α’ 94) στις περιπτώσεις που εκδίδεται 

οικοδομική άδεια ή πραγματοποιούνται έργα διευθέτησης. Στις περιπτώσεις αυτές 

διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται να τηρείται η διαδικασία της της υποπερ. 4 της Α 

και της υποπερ. 4 της παρ. Β της παρ. 4 του άρθρου 3. Επιπροσθέτως, επιλύονται 

προβλήματα ερμηνείας του άρθρου 5 του ν. 4258/2014 (Α’ 94). 

43 Με το προτεινόμενο άρθρο σκοπείται η διευκόλυνση των διαδικασιών για τη 

διασφάλιση χρηματοδοτικών πόρων προς τον στόχο της καταπολέμησης της 

κλιματικής κρίσης.  Η αποστολή των κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων θα 

προωθήσει και θα αναδείξει 100 ευρωπαϊκές πόλεις στη μετάβασή τους προς την 

κλιματική ουδετερότητα έως το 2030 και θα καταστήσει τις πόλεις αυτές κόμβους 

πειραματισμού και καινοτομίας. 

Ο στόχος της ενεργειακής ουδετερότητας και η χρηματοδότηση αναγκαίων προς 

τον σκοπό αυτό δράσεων είναι η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας. 

Για τους λόγους αυτούς, τα ποσά που αφορούν σε χρηματοδότηση από το Πράσινο 

Ταμείο για τις δράσεις της αποστολής «100 ενεργειακά ουδέτερες και έξυπνες 

πόλεις» κρίνεται σκόπιμο να εξαιρεθούν από το όριο των δύο και ήμισυ τοις εκατό 

(2,5%) επί του συνόλου των διαθεσίμων του κατά το τέλος του προηγούμενου 

έτους, περιορισμός που, εξάλλου, ίσχυε κατά τη διάρκεια εφαρμογής του 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Η κατ’εξαίρεση του 

περιορισμού 2,5% χρηματοδότηση εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών. 

44 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα έκδοσης των αναγκαίων 

οικοδομικών αδειών για την εγκατάσταση Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης και 

Υποσταθμών με τα συνοδά τους έργα. 

45 Με την προτεινόμενη ρύθμιση, προς διασφάλιση των προβλεπόμενων 

κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων στην περιοχή «Ελαιώνα» Δήμου Αιγάλεω, 

που έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης, παρέχεται αναστολή της 

εφαρμογής των άρθρων 88 έως 91 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) μέχρι έξι (6) μήνες 

μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των δύο 

(2) ετών δεδομένου ότι η πράξη εφαρμογής βρίσκεται σε στάδιο σύνταξης του Γ’ 

κεφαλαίου. Αν μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν έχει καταβληθεί 

αποζημίωση, η απαλλοτρίωση αίρεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 88 του ν. 

4759/2020. Περαιτέρω με την αξιολογούμενη ρύθμιση ορίζεται το επιτρεπτό της 

εγκατάστασης Πράσινου Σημείου και Κέντρου Δημιουργικής 

Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ) σε συγκεκριμένο τμήμα εδαφικής έκτασης 

στον Ελαιώνα, για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 
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46 Με το προτεινόμενο άρθρο, δίδεται η δυνατότητα να εγκρίνονται προς επίσπευση 

των διαδικασιών:  

α) οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων και δραστηριοτήτων που θα 

πραγματοποιηθούν στην υπό πολεοδόμηση περιοχή, 

β) τυχόν απαιτούμενοι ειδικότεροι όροι και μέτρα για την προστασία και ανάδειξη 

μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών πολιτιστικών στοιχείων και συνόλων 

που ενδέχεται να υπάρχουν στις περιοχές που πολεοδομούνται, 

γ) η χωροθέτηση λιμένων, λιμενικών εγκαταστάσεων ή και έργων  προστατευτικών, 

αποκατάστασης λόγω διάβρωσης των ακτών, συμπεριλαμβανομένων και των 

περιβαλλοντικών όρων αυτών. 

47 

 

 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίδεται η δυνατότητα, σε περίπτωση που προκύψει 

αναγκαιότητα αυτοψίας στο πλαίσιο θέματος για το οποίο γνωμοδοτούν τα 

συμβούλια των άρθρων 13 και 24 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), να λαμβάνεται σχετική 

απόφαση από τον πρόεδρο του αρμοδίου συμβουλίου για την πραγματοποίηση 

αυτής είτε από τον ίδιο τον πρόεδρο είτε από μέλος του συμβουλίου ή 

αναπληρωματικό μέλος ή εισηγητή. Σε κάθε περίπτωση δια της απόφασης αυτής 

δύναται να ορίζονται και περισσότερα πρόσωπα για την πραγματοποίηση 

αυτοψίας σε ακίνητο αναφορικά με το ίδιο θέμα, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

48 Με το προτεινόμενο άρθρο σκοπείται η εκτέλεση εργασιών δόμησης από το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την επισκευή και διαρρύθμιση 
υφισταμένων κτιρίων, καθώς και τις απολύτως απαραίτητες προσθήκες για τη 
λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και τον εκσυγχρονισμό όλων των εγκαταστάσεων 
και δικτύων υποδομής, χωρίς αύξηση της δομημένης επιφάνειας και του όγκου 
αυτών. 

49 Με το προτεινόμενο άρθρο καθορίζεται το ποσοστό κάλυψης στο τριάντα τοις 

εκατό (30%) για γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια και κτίρια 

υδατοκαλλιεργειών. 

50 Δίδεται η δυνατότητα να παρέχεται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, καθ` ύψος υπέρβαση για την ανέγερση ιερών ναών του ν. 590/1977 και 

του ν. 4149/1961, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των συγκεκριμένων 

κτιρίων. 

51 Με τo προτεινόμενο άρθρο δίνεται η δυνατότητα να γίνει χρήση των χώρων των 

ανθοπωλείων της Βουλής των Ελλήνων ως εκθετήριο – κατάστημα, σε ποσοστό έως 

εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικού κτίσματος. 

52 Με το προτεινόμενο άρθρο ακίνητα ιδιοκτησίας του Δημοσίου, 

συμπεριλαμβανομένων δημοτικών, που βρίσκονται ή πρόκειται να υπαχθούν σε 

καθεστώς παραχώρησης για τριάντα (30) έτη τουλάχιστον κατά χρήση για 

αναπτυξιακούς, βιομηχανικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς δύναται, σε 

περίπτωση που παραχωρούνται σε ιδιοκτήτη όμορου ακινήτου, να λογίζονται ως 

ενιαία έκταση με το όμορο ακίνητο. 

53 Με το  προτεινόμενο άρθρο δίδεται η δυνατότητα όμορα γήπεδα ή οικόπεδα σε 

περιοχές με βιομηχανική χρήση  ή χρήση αιολικού πάρκου που ανήκουν στον ίδιο 
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ιδιοκτήτη ή έχουν μισθωθεί με μακροχρόνια μίσθωση από τον ίδιο μισθωτή, να 

θεωρούνται ενιαία έκταση και εφαρμόζονται οι ισχύοντες στην περιοχή, για τις 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή τα αιολικά πάρκα αντιστοίχως, όροι δόμησης, για το 

σύνολο της έκτασης αυτής. 

54 Προστίθεται παρέμβαση ειδικού χαρακτήρα σε δασικές εκτάσεις που σχετίζεται 

άμεσα με το οικοσύστημα του δασικού περιβάλλοντος και δη υποδομές για τη 

λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών. 

55 Με το προτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται να δοθεί αναπτυξιακή πνοή και 

«μόχλευση» προσέλκυσης νέων επενδύσεων στις περιοχές της Μεγαλόπολης και 

της Κοζάνης μέσω της δημιουργίας πιλοτικών επιχειρηματικών πάρκων, τύπου 

«Επιχειρηματικό Πάρκο Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ)», με σκοπό 

να επιταχυνθεί η διαδικασία εξειδίκευσης και εφαρμογής του σκοπού της δίκαιης 

αναπτυξιακής μετάβασης στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης των περιοχών αυτών. 

Επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες εκτάσεις εγκατάστασης ανήκουν σήμερα στους 

πυρήνες των ζωνών απολιγνιτοποίησης. 

56 Με την προτεινόμενη ρύθμιση, διευκολύνεται η εγκατάσταση επιχειρήσεων εντός 

του Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς στη Θεσσαλονίκη, με δυνατότητα 

έκδοσης οικοδομικών εργασιών μετά την δημοσίευση της απόφασης ανάπτυξής 

του και μετά την έγκριση της πολεοδομικής και της υψομετρικής μελέτης, εφόσον 

υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου που 

αναπτύσσει και διαχειρίζεται το Πάρκο. Η ρύθμιση, η οποία συνιστά παρέκκλιση 

από την παρ. 6 του άρθρου 47 του ν.3982/2011 (Α’ 143) που προβλέπει αναστολή 

έκδοσης οικοδομικών εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση των έργων υποδομής, 

συνδέεται άμεσα με την δυνατότητα έγκρισης του Πολεοδομικού Σχεδίου 

Εφαρμογής ταυτόχρονα με την έγκριση του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου της 

παρ. 10 του άρθρου 18 του ν.4690/2020 (A’ 104). 

57 Με το προτεινόμενο άρθρο καταργείται η κοινή απόφαση για την ανέγερση 

διώροφης οικοδομής πλησίον ραδιοφωνικών κεραιών και ορίζονται ρητώς οι 

περιπτώσεις για τις οποίες δεν εφαρμόζονται τα όρια και οι περιορισμοί του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3188/1955 (Α’ 95) 

58 Η «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» δύναται να συμβάλλεται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας για την ταχεία εκτέλεση συγκεκριμένων  έργων αποκατάστασης των 

πυρόπληκτων περιοχών του Ματιού. Στο προτεινόμενο άρθρο  εξειδικεύονται οι 

διαδικασίες συμβασιοποίησης του, κατά παρέκκλιση άλλων διατάξεων, καθώς και 

η διαδικασία της καταβολής και εκκαθάρισης του τιμήματος καθώς και των 

αναγκαίων εγγράφων των φορέων που απαιτούνται με την παράδοση του έργου. 

59 Με το προτεινόμενο άρθρο δίνεται παρέκκλιση στους όρους δόμησης για κτίρια 

κοινωνικής πρόνοιας που δεν είναι ευαγή ιδρύματα (πχ βρεφονηπιακοί σταθμοί). 

Η παρέκκλιση χορηγείται μετά από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας ύστερα από υπηρεσιακή πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του 
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αρμόδιου για τη λειτουργικότητα του κτιρίου φορέα και γνώμη του Κεντρικού 

Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ). Σε 

περίπτωση σώρευσης αιτημάτων παρέκκλισης για το ίδιο γήπεδο, επιλαμβάνεται 

ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να εκδοθεί απόφαση μετά 

από σύμφωνη γνώμη του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. 

60 Με το προτεινόμενο άρθρο προστίθεται στις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθου 107 

του ν. 4495/2017 (A’167) και οι περιπτώσεις χρήσεων που δεν απαγορευόταν κατά 

το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο εγκατάστασης της νέας 

χρήσης. 

61  Με την αξιολογούμενη ρύθμιση καθορίζονται οι προϋποθέσεις μεταβίβασης ή 

εκμίσθωσης αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας, 

ήτοι η έκδοση οικοδομικών αδειών και λοιπών εγκρίσεων, σύσταση οριζοντίων ή 

καθέτων, έγκριση Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας του ξενοδοχείου 

συνιδιοκτησίας. 

62 Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται οι διαδικασίες για την έγκριση 

επέμβασης της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α’ 289), το πρωτόκολλο 

εγκατάστασης και κάθε άλλη συναφής διοικητική πράξη. 

63 Με την παρ. 1 προστίθεται στις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 

4067/2012) ο ορισμός του ενεργειακού στεγάστρου, ενώ με την παρ. 2 

προσδιορίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες ως προς την κατασκευή του και την μη 

προσμέτρηση των χώρων που δημιουργούνται στην κάλυψη, δόμηση και στο 

ποσοστό των ημιυπαιθρίων χώρων, δημιουργώντας κίνητρα για την εγκατάσταση 

ενεργειακών στεγάστρων. 

64 Παρατείνεται η αναστολή οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό με την τροποποίηση 

της αναφοράς της προθεσμίας του άρθρου 72 του ν. 4843/2021 (Α’ 193) με στόχο 

της προστασία του περιβάλλοντος και την μη ανατροπή του σχεδιασμού, 

δεδομένου ότι το σχέδιο του σχετικού προεδρικού διατάγματος βρίσκεται ήδη σε 

στάδιο επεξεργασίας από το Συμβούλιο της Επικρατείας. 

65 Με το προτεινόμενο άρθρο παρατείνονται, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024, οι 

οικοδομικές άδειες, άδειες δόμησης ή αναθεωρήσεις που εκδόθηκαν  βάσει 

των παρ. 5 και 6 του άρθρου 50 του ν. 4495/2017, καθώς και όσες εκδόθηκαν έως 

την 30ή Δεκεμβρίου 2020. 

66 Η προτεινόμενη επέκταση του χρονικού ορίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 για 

τον εκσυγχρονισμό και την κτιριακή επέκταση, κατά παρέκκλιση των όρων 

δόμησης, δύναται, ενόψει των υφιστάμενων συγκυριών, να αποτελέσει εχέγγυο 

για την ολοκλήρωση σημαντικών επενδυτικών, αλλά και άλλων έργων, τα οποία 

είναι κρίσιμα για την τόνωση της ανάπτυξης της οικονομίας.  

67 Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται ότι καταληκτική ημερομηνία της 

παράδοσης του Πολεοδομικού Σχέδιου Εφαρμογής (δεύτερο στάδιο Ειδικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου), συμπεριλαμβανομένων συνοδών μελετών, για τις 

περιοχές της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης 
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Ιουλίου 2018, δύναται να παρατείνεται από τη λήξη της έως την 23η Νοεμβρίου 

2022, κατ’ εφαρμογή σύμβασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος που υπογράφεται έως τις 5 Αυγούστου 2022. 

68 Με το προτεινόμενο άρθρο παρατείνεται η προθεσμία για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας θεσμοθέτησης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης 

Υδατοκαλλιεργειών.  

69 Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζεται η έννοια της φέρουσας ικανότητας ενός 

χωρικού συστήματος. Για τον δε προσδιορισμό της μεθοδολογίας και τις 

παραμέτρους που θα τίθενται σε κάθε περίπτωση χωρικού συστήματος, χορηγείται 

εξουσιοδότηση για την έκδοση προεδρικού διατάγματος κατόπιν πρότασης του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

70 Με το  προτεινόμενο άρθρο τίθενται οι ορισμοί του προτεινόμενου κεφαλαίου για 

την ανάπτυξη ΥΑΠ. 

71 Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζονται οι αρμοδιότητες του Δημοσίου για την 

έρευνα, αναζήτηση και τον προσδιορισμό Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης  

Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ) και Περιοχών Εγκατάστασης ΥΑΠ και την 

παραχώρηση των δικαιωμάτων έρευνας και εγκατάστασης Έργων ΥΑΠ, καθώς και 

ο φορέας διαχείρισης των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές για λογαριασμό 

του Δημοσίου (Φορέας ΥΑΠ). 

72 Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη των ΥΑΠ, 

η εκπόνηση και η διαδικασία έγκρισης του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης ΥΑΠ και της 

σχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

73 Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η διαδικασία οριοθέτησης μιας ή 

περισσοτέρων ΠΟΑΥΑΠ  που ολοκληρώνεται με την έκδοση σχετικού προεδρικού 

διατάγματος, στο οποίο μπορεί να καθορίζεται και η εκτίμηση της μέγιστης και 

ελάχιστης ισχύος των έργων ΥΑΠ που οροθετούνται σε αυτές. 

74 Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπονται η διαδικασία,  οι προϋποθέσεις και τα 

κριτήρια  που πρέπει να πληρούνται για την υποβολή σε ηλεκτρονική πλατφόρμα 

του Φορέα ΥΑΠ αιτήσεων για χορήγηση Αδείας Υπεράκτιων Αιολικών Ερευνών σε 

Περιοχές Εγκατάστασης ΥΑΠ. Με τις διατάξεις αυτές παρέχεται το δικαίωμα 

υποβολής αιτήσεων για περισσότερες από μια ΠΟΑΥΑΠ και διασφαλίζεται ο 

έλεγχος της επαγγελματικής, τεχνικής και χρηματοοικονομικής δυνατότητας των 

αιτούντων.  

75 Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζεται η διαδικασία έκδοσης της Αδείας Υπεράκτιων 

Αιολικών Ερευνών και παρέχεται η δυνατότητα τόσο ασκήσεως ενδικοφανούς 

προσφυγής ενώπιον του Φορέα ΥΑΠ, κατά της απόφασης χορήγησης ή της άρνησης 

χορήγησης, παύσης ισχύος ή ανάκλησης της Αδείας Ερευνών και στη συνέχεια 

ενδίκου βοηθήματος από αυτόν που έχει έννομο συμφέρον προς τούτο. 

Παράλληλα, ορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο της Αδείας Ερευνών, το 

αμεταβίβαστο αυτής και οι περιπτώσεις παύσης της ισχύος της. 
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76 Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζεται η υποχρέωση προσκόμισης Εγγυητικής 

Επιστολής Άδειας Ερευνών ως προϋπόθεσης παραδεκτού για την εξέταση της 

αίτησης χορήγησης της Άδειας Ερευνών, καθορίζεται το ύψος αυτής και οι 

περιπτώσεις επιστροφής της. 

77 Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής 

Επενδυτή ΥΑΠ που διενεργεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) με την προκήρυξη 

υποβολής προσφορών για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης στις Περιοχές 

Εγκατάστασης ΥΑΠ για τις οποίες έχει εκδοθεί Άδεια Ερευνών, με κριτήριο τη 

χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Τα Έργα ΥΑΠ που λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση 

συνάπτουν σχετικές συμβάσεις ισχύος είκοσι (20) ετών. 

78 Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η επιτάχυνση της διαδικασίας  

αδειοδοτικής ωρίμανσης των Έργων ΥΑΠ με την υποβολή αίτησης και τη χορήγηση 

Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικών Έργων, ώστε ο Επενδυτής ΥΑΠ να υποχρεούται να 

θέσει σε λειτουργία το Έργο ΥΑΠ εντός έξι (6) ετών από τη διενέργεια της σχετικής 

ανταγωνιστικής διαδικασίας. 

79 Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Συντονισμού 

Σύνδεσης και Ανάπτυξης Δικτύων Έργων ΥΑΠ, οι αρμοδιότητες και η σύνθεσή της 

και ορίζονται ζητήματα σχετικά με τη σύνδεση των Έργων ΥΑΠ και ΠΟΑΥΑΠ με το 

Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και οι συναφείς 

αρμοδιότητες του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΑΔΜΗΕ) και της ΡΑΕ.   

80 Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η επιβάρυνση κάθε παραγωγού 

ηλεκτρικής Ενέργειας Έργου ΥΑΠ, από την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του 

έως το τέλος της λειτουργίας του, με ειδικό τέλος που διατίθεται σε διακριτό 

λογαριασμό που διατηρεί ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

Εγγυήσεων Προέλευσης. 

81 Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπονται ειδικότερα ζητήματα ενίσχυσης για τους 

κατόχους Έργων ΥΑΠ. 

82 Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 4Α του ν. 

4447/2016 (Α’ 241) ως προς τις αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου 

Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων για τη γνωμοδότησή του σε θέματα 

που αφορούν ΠΟΑΥΑΠ. 

83 Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η διαδικασία παραχώρησης άνευ 

οικονομικού ανταλλάγματος, χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης 

και υδάτινου στοιχείου θάλασσας για εγκατάσταση μετεωρολογικού εξοπλισμού 

μέτρησης αιολικού δυναμικού. 

84 Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του 

κεφαλαίου για την ανάπτυξη ΥΑΠ. 

85 Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπονται οι καταργούμενες διατάξεις του 

κεφαλαίου για την ανάπτυξη ΥΑΠ. 
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86 Η προτεινόμενη διάταξη σκοπεί στην συνέχιση της ενίσχυσης των καταναλωτών για 

την αντιμετώπισης της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης. 

87 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ο καθορισμός των όρων της 

χρηματοδότησης, από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους μέσω του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), έργων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και 

φυσικού αερίου, καθώς και της διαδικασίας καταβολής της στους φορείς που 

υλοποιούν τα σχετικά έργα, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία 

χρηματοδότησης λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης. 

88 Με την προτεινόμενη τροποποίηση, καλύπτεται το νομικό κενό που υπάρχει 

σήμερα περί υποχρέωσης των διαχειριστών δικτύων διανομής Φυσικού Αερίου να 

εκπληρώσουν μέρος του συνολικού σωρευτικού στόχου του καθεστώτος επιβολής 

υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης 

89 Mε το προτεινόμενο άρθρο διευκρινίζεται ότι οι πόροι της ειδικής εισφοράς της 

παρ. 2α του άρθρου 19 του ν. 3054/2002 (Α’ 230) διατίθενται για την κάλυψη 

δαπανών του ελληνικού δημοσίου γενικά και όχι για τους ειδικά αναφερόμενους 

στην παρ. 2β του άρθρου 19 του ν. 3054/2002 σκοπούς. 

90  Με την προτεινόμενη ρύθμιση αίρεται η υποχρέωση λήψης προηγούμενης 

έγγραφης άδειας από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής επί κατασκευών δικτύων 

υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας που διαθέτουν τις απαιτούμενες 

μελέτες της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης, απλοποιείται και επιταχύνεται η 

εκτέλεση κρίσιμων έργων ανάπτυξης στο διασυνδεδεμένο σύστημα και έργων 

μείζονος σημασίας για την επίτευξη βασικών στόχων στο πεδίο της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας (ίδως διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, «smart 

metering», ηλεκτροκίνηση).  

91 Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για να μην προκληθούν σημαντικές καθυστερήσεις 

σε έργα καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και του σιδηροδρομικού δικτύου. 

92 Με το προτεινόμενο άρθρο ρυθμίζεται το ετήσιο ειδικό τέλος για τους σταθμούς 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τους υβριδικούς σταθμούς, μαζί με μια σειρά 

συναφών ζητημάτων, όπως της σύστασης Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων Ορίων 

για την αξιολόγηση των ενστάσεων που αφορούν τα διοικητικά όρια μεταξύ των 

δημοτικών κοινοτήτων, για τον επιμερισμό του τέλους. 

93 Η εν λόγω ρύθμιση προβλέπει την εκτέλεση επιμέρους εργασιών, που δεν 

απαιτούν ειδική άδεια, και είναι αναγκαίες για την κατασκευή νέων 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ή για έργα που εκτελούνται επί στοιχείων και 

υποδομών σε εργασίες επί εδάφους, επί στύλου, επί κτηρίων, καθώς και τις 

εργασίες στερέωσης εξοπλισμού και λοιπές βοηθητικές εργασίες (χωματουργικές, 

δομικές, κατασκευή βάσεων στήριξης, παρασκευή δομικών μιγμάτων, μεταφοράς 

υλικών και καθαρισμού, του διασυνδεδεμένου δικτύου), από βοηθητικό 

προσωπικό που τελεί υπό την εποπτεία εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου και υπό την 

προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση δεν είναι υπό τάση, για να προχωρήσει η 
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κατασκευή νέων έργων, αλλά και να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες σε 

έργα ή υποδομές για την ασφάλεια του διασυνδεδεμένου δικτύου. 

94 Στο πλαίσιο της αποδοτικότερης διαχείρισης του προσωπικού προβλέπεται η 

χρονική επέκταση του συστήματος εσωτερικής κινητικότητας εντός του ομίλου της 

ΔΕΗ ΑΕ, ώστε οι εργαζόμενοι της  ΔΕΗ ΑΕ να μπορούν να μετακινηθούν προς τη 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ώστε να αντιμετωπιστούν οι άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες της ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε.  

95 Με το παρόν επιλύονται μισθολογικά και οργανωτικά θέματα του Κέντρου 

Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 

96 Η απαίτηση χορήγησης στους ενδιαφερόμενους επενδυτές άδειας του πρώην 

Νομάρχη (νυν Περιφερειάρχη) καθιστά ιδιαίτερα γραφειοκρατική και αργή τη 

διαδικασία εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και αυτό, δίχως ουσιαστικό δικαιολογητικό λόγο. 

Προς άρση των ανωτέρω γραφειοκρατικών εμποδίων και αγκυλώσεων, και με 

δεδομένο πως χορηγείται θετική γνωμοδότηση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 

Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στο πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων, με το 

προτεινόμενο άρθρο καταργείται αυτή η υποχρέωση για τις μισθώσεις και  τις 

εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση έργων ΑΠΕ στις περιοχές του άρθρου 

32 του ν. 1892/1990 (Α’ 101). 

97 Πρόκειται για ερμηνευτικού τύπου διάταξη με την οποία διευκρινίζεται ότι οι πόροι 

της ειδικής εισφοράς της παρ. 2α του άρθρου 19 του ν. 3054/2002 διατίθενται για 

την κάλυψη δαπανών του Ελληνικού Δημοσίου γενικά και όχι για τους ειδικά 

αναφερόμενους στην παρ. 2β του άρθρου 19 του ν. 3054/2002 σκοπούς. 

98 Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του 

Κεφαλαίου Θ’.  

99 Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπονται οι καταργούμενες διατάξεις του 

Κεφαλαίου Θ’. 

100 Επικαιροποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4736/2020 (Α’200)  ως προς 

τις αρμόδιες αρχές για την άσκηση ελέγχου και τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει 

κάθε αρχή για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται στα άρθρα 4 έως  

14 του ν.4819/2021 (Α’129) για τη μείωση της κατανάλωσης, τον περιορισμό της 

διάθεσης και τις απαιτήσεις για την παραγωγή και διακίνηση των πλαστικών μιας 

χρήσης.  

101  Επικαιροποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4736/2020 (Α’ 200), ως προς 

τις κυρώσεις ώστε να προβλέπονται κυρώσεις που καλύπτουν σειρά παραβάσεων, 

ιδίως για τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ), με ενιαίο τρόπο. Επιπλέον, 

απλοποιείται και αποσαφηνίζεται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και προστίμων 

στους υπόχρεους που δεν συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα από τον ν. 

4736/2020. 

102  Συγκεκριμενοποιείται ο ποσοτικός στόχος που πρέπει να επιτυγχάνεται από τα 

συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών, με βάση τον οποίο 
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αξιολογείται η επίδοσή τους στο τέλος της πενταετούς έγκρισής τους, καθώς  στο 

υφιστάμενο πλαίσιο προβλέπονται διαφορετικοί ποσοτικοί στόχοι στα απόβλητα 

συσκευασιών. 

103 Στην υφιστάμενη διάταξη γίνεται μετονομασία του τέλους που καταβάλλουν τα 

Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης μαζί με την υποβολή του φακέλου έγκρισης 

από ανταποδοτικό σε τέλος αξιολόγησης, προκειμένου η ονομασία του να 

ανταποκρίνεται ορθά στο σκοπό του. 

104 Αναφορικά με το χρονικό διάστημα τήρησης αρχείων διαχείρισης μη επικίνδυνων 

αποβλήτων υπάρχει νομοθετικό κενό το οποίο δημιουργεί ασάφεια ως προς τις 

υποχρεώσεις του διοικούμενου. Δεδομένου ότι υπήρχε χρονική πρόβλεψη για όλες 

τις άλλες εργασίες διαχείρισης αποβλήτων, η διάταξη αίρει την υφιστάμενη 

ασάφεια. 

105 Στην υφιστάμενη διάταξη αποσαφηνίζεται η χρήση εξοπλισμού συλλογής μικρών 

κάδων ανακύκλωσης εσωτερικού ή και εξωτερικού χώρου στις δημοτικές 

εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού, για να γίνει συστηματικότερη, αποδοτικότερη 

και να επιταχυνθεί η χωριστή συλλογή αποβλήτων τεσσάρων ρευμάτων από τους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού. 

106 Με την υφιστάμενη διάταξη αποσαφηνίζεται και ορίζεται ρητώς ότι η επιβολή του 

προστίμου σε Οργανισμό Τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, λόγω μη σύναψης 

σύμβασης με φορέα συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΣΕΔ) 

αφορά στην περίπτωση που ο Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού έχει αποφασίσει να οργανώσει την 

εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων αποκλειστικά σε συνεργασία 

με φορέα ΣΣΕΔ και δεν προχωρά στην κατάρτιση της σχετικής σύμβασης. 

107 Στην υφιστάμενη διάταξη της παρ. 1, που αφορά στην οργανωτική διάρθρωση του 

Ε.Ο.ΑΝ., προστίθεται η Διεύθυνση Γ’ Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης του 

Παραγωγού (ΠΔΕΠ) Συστήματος επιστροφής εγγύησης, καθόσον το Σύστημα 

Επιστροφής Εγγύησης έχει αποφασιστεί με το άρθρο 86 του ν. 4819/2021 με την 

έναρξη εφαρμογής την 5η.1.2023. 

Στην υφιστάμενη διάταξη της παρ. 2, προβλέπεται Γραφείο Προέδρου Δ.Σ. και 

Γραφείο Γενικού Διευθυντή, για την αποτελεσματικότερη άσκηση  του ρυθμιστικού 

ρόλου του Ε.Ο.ΑΝ. 

108 Πρόκετια για τροποποίηση διάταξης του ν. 4685/2020 αναφορικά με περιεχόμενο  

αρμοδιότητας των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. 

109 Με την προτεινόμενη διάαξη επιλύονται ασφαλιστικά ζητήματα εργατών 

σμύριδας. 

110 Με την προτεινόμενη διάταξη  επιλύονται ζητήματα αδειοδότησης των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας των λατομικών ορυκτών, οι 

οποίες αποτελούν συνοδά έργα των κατεξοχήν λατομικών δραστηριοτήτων, 

απολύτως απαραίτητα για την επεξεργασία των λατομικών προϊόντων και συνεπώς 

για την οικονομική τους επιβίωση, ανεξαρτήτως αν χωροθετούνται εντός ή εκτός 

λατομικής περιοχής. Στόχος είναι σε κάθε περίπτωση να  μην  διασπάται η εποπτεία 
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και ο έλεγχος σε διάφορες υπηρεσίες και υπό διαφορετικούς όρους, η εναρμόνιση 

με τις απαιτήσεις περί γνωστοποίησης  του ν. 4512/2018 και η μεγιστοποίηση των 

εσόδων του ελληνικού δημοσίου. 

111 Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις γίνονται μικρές προσθήκες και διορθώνονται 

σφάλματα και παραλείψεις στα άρθρα 6,10, 24, 38, 54, 55, 77, 88, 120 154 και 161 

που δεν διορθώθηκαν εκ παραδρομής πριν την έκδοση του ν. 4951/2022. 

112 Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το ορόσημο της μηνιαίας 

ανακοίνωσης των πάγιων χρεώσεων και των προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για 

το σκέλος ισχύος και ενέργειας εκ μέρους των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, 

με σκοπό τον ακριβέστερο υπολογισμό των σχετικών χρεώσεων και προστίθεται 

πρόβλεψη για τα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες της 

Καθολικής Υπηρεσίας  

113 Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται μεταβατική διάταξη ως προς την υποβολή 

αιτήσεων για οριστική προσφορά σύνδεσης στους αρμόδιους Διαχειριστές από την 

πρώτη έως και τη δέκατη μέρα του Ιουλίου 2022.  

Η διάταξη είναι απαραίτητη διότι ο ν. 4951/2022 εκδόθηκε (4.7.2022) στο 

ενδιάμεσο του πρώτου κύκλου υποβολής των αιτήσεων για Οριστική Προσφορά 

Σύνδεσης, με αποτέλεσμα πλήθος αιτήσεων να έχει υποβληθεί με βάση το παλιό 

καθεστώς και συνεπώς δεν υποβλήθηκαν δικαιολογητικά που είναι πλέον 

απαιτούμενα για τη διαπίστωση της πληρότητας της αίτησης, σύμφωνα με το ν. 

4951/2022, όπως η Εγγυητική Επιστολή του άρθρου 6, το αποδεικτικό πληρωμής 

διαχειριστικού τέλους υποβολής αίτησης υπέρ του αρμόδιου Διαχειριστή και η 

Βεβαίωση Τεκμηρίωσης Νόμιμης Χρήσης. Η δυσλειτουργία αυτή οδηγεί σε 

απόρριψη των αιτήσεων από τους αρμόδιους Διαχειριστές. 

Με την διάταξη διευθετείται το θέμα της διαπίστωσης της πληρότητας της αίτησης 

και επιπλέον ορίζεται ότι οι αιτούντες υποχρεούνται να υποβάλλουν την Εγγυητική 

Επιστολή του άρθρου 6 εντός των προθεσμιών και σύμφωνα με τη διαδικασία της 

παρ. 2 του άρθρου 52. Επιπλέον, ως προς την τεκμηρίωση της νόμιμης χρήσης του 

γηπέδου εγκατάστασης, ορίζεται ότι ο αρμόδιος Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη και 

εξετάζει μόνο τα αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία του άρθρου 18, εφόσον 

υποβληθούν. 

114 Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται το άρθρο 6 του ν. 4414/2016 για την 

επιστροφή εγγυητικών επιστολών στους κατόχους σταθμών παραγωγής ΑΠΕ που 

συμμετείχαν αλλά δεν επιλέχθηκαν για ένταξη σε καθεστώς στήριξης λειτουργικής 

ενίσχυσης. 

Ειδικότερα προβλέπεται η δυνατότητα επιστροφής της εγγυητικής επιστολής του 

άρθρου 6 του ν. 4951/2022, η οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο Διαχειριστή κατά 

την αίτηση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης, στους κατόχους άδειας 

παραγωγής/ βεβαίωσης παραγωγού σταθμών ΑΠΕ, εφόσον οι εν λόγω σταθμοί 

συμμετέχουν και δεν επιλεχθούν για ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή 

Λειτουργικής Ενίσχυσης δυνάμει ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής 
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προσφορών, οι οποίες θα διενεργηθούν μετά την 28η Ιουνίου 2022, οπότε και 

εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται όλα τα θέματα των 

ανταγωνιστικών διαδικασιών που θα διενεργηθούν μέχρι το 2024.  

Ειδική μνεία γίνεται στη διάταξη και για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής 

σε περιπτώσεις  σταθμών για τους οποίους εκκρεμεί δικαστική απόφαση επί 

αιτήσεως ακυρώσεως κατά οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης, απαραίτητης για την 

εγκατάσταση ή λειτουργία των σταθμών αυτών. 

115 Με την προτεινόμενη διάταξη, προβλέπεται ειδικά για τους πλωτούς 

φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε λιμνοδεξαμενές ή τεχνητά υδάτινα σώματα που 

έχουν δημιουργηθεί σε εξαντλημένες εξορυκτικές εκμεταλλεύσεις, για τους 

οποίους οι άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή Βεβαιώσεις Παραγωγού 

βρίσκονται σε ισχύ, ως σημείο εκκίνησης των προθεσμιών και της υποχρέωσης των 

κατόχων για την επίτευξη των καθορισμένων οροσήμων για την διασφάλιση της 

αδειοδότησης και υλοποίησης των έργων ορίζεται τρεις μήνες μετά την 

ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση με την οποία 

καθορίζεται η περιβαλλοντική κατάταξη των εν λόγω σταθμών. 

116 Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η υφιστάμενη διάταξη του ν. 
4001/2011 σχετικά με τις περιπτώσεις μεμονωμένων ενισχύσεων σταθμών 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και τον μηχανισμό πιστοποίησης του κόστους 
και παρακολούθησης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής των έργων. 
Ειδικότερα προβλέπεται ο ανεξάρτητος μηχανικός πιστοποίησης να επιλέγεται από 
τον δικαιούχο της ενίσχυσης και να εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, χωρίς πρωθύστερη διαδικασία έγκρισης καταλόγου μηχανικών, η οποία 
και δυσχεραίνει αναιτίως την τελική επιλογή. Οι δαπάνες για την αμοιβή του 
ανεξάρτητου μηχανικού και τα συναφή έξοδα βαραίνουν τους δικαιούχους της 
ενίσχυσης. 

117 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα αποζημίωσης μικρών 

υδροηλεκτρικών σταθμών από την «ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ» για το χρονικό διάστημα από την 

ημερομηνία λήξης της αρχικής Άδειας Λειτουργίας μέχρι και την ημερομηνία 

ανανέωσης αυτής, εφόσον το αίτημα ανανέωσης έχει υποβληθεί από τους 

κατόχους των σταθμών εμπροθέσμως και εν ισχύ της αρχικής Άδειας Λειτουργίας 

των σταθμών αυτών. 

 

Δ.  Έκθεση γενικών συνεπειών  

 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  
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ΘΕΣΜΟΙ, 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

Σ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ

Α 

ΟΦΕΛΗ 

ΡΥΘΜΙΣΗ

Σ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων  Χ     Χ   

Μείωση δαπανών      Χ     

Εξοικονόμηση 

χρόνου 
Χ   Χ      

Μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητ

α 

Χ  Χ   Χ Χ Χ  

Άλλο        

ΕΜΜΕΣ

Α 

Βελτίωση 

παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

Χ  Χ Χ   Χ  Χ 

Δίκαιη μεταχείριση 

πολιτών 

Χ 

 
  Χ      

Αυξημένη 

αξιοπιστία / 

διαφάνεια θεσμών 

 Χ  Χ    Χ   

Βελτιωμένη 

διαχείριση κινδύνων 
 Χ Χ  Χ      

Άλλο           

 

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις προωθούν την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική ενέργεια και δημιουργούν 
ένα ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον, ενισχύοντας την επιχειρηματική δραστηριότητα στους τομείς της 
εξοικονόμησης ενέργειας, της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, προς την ενεργειακή ουδετερότητα.  

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙ

Α 

ΑΓΟΡΑ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

Σ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ

Σ ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

Ν 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ

Α 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΑΡΞΗ 

Σχεδιασμός / 

προετοιμασία 
Χ Χ       
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ΚΟΣΤΟΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗ

Σ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σ ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Υποδομή / 

εξοπλισμός 
Χ   Χ       

Προσλήψεις / 

κινητικότητα 
          

Ενημέρωση 

εκπαίδευση 

εμπλεκομένω

ν 

 Χ Χ     

Άλλο         

ΓΙΑ ΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

& ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 

λειτουργία 

διαχείρισης 

Χ       

Διαχείριση 

αλλαγών κατά 

την εκτέλεση 

Χ       

Κόστος 

συμμετοχής 

στη νέα 

ρύθμιση 

Χ Χ Χ     

Άλλο           

 

 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Οι σκοπούμενες ρυθμίσεις ως επί το πλείστον δεν παρουσιάζουν άμεσα κόστος, το δε ενδεχόμενο κόστος δεν 
δύναται να προσδιορισθεί εκ των προτέρων με ασφάλεια ή έστω να πιθανολογηθεί με επαρκή βεβαιότητα. 
Αντιθέτως, σημαντικές θα ήταν οι οικονομικές συνέπειες και οι διοικητικές αγκυλώσεις και για την ιδιωτική, 
αλλά και για την εθνική οικονομία σε περίπτωση μη θέσης σε ισχύ της προτεινόμενης ρυθμιστικής 
παρέμβασης. 

 

 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙ

Α 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
Σ ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

Ν 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗ

Σ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ
Η 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 

κινδύνου 
       

Διαπίστωση 
συνεπειών 
κινδύνων 

στους 
στόχους 
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Σχεδιασμός 
αποτροπής / 
αντιστάθμιση

ς κινδύνων 

       

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή 

          

Ανάδειξη 
καλών 

πρακτικών 
κατά την 

υλοποίηση 
της ρύθμισης 

          

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 

κινδύνων 

         

Άλλο 
 

 
        

 

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Δεν προκύπτουν κίνδυνοι από την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Αντιθέτως, κίνδυνοι τίθενται 

για τη διαχείριση πραγματικών και δυνητικών ενδεχομένων που προκύπτουν από την ανορθολογική χρήση  

και την ασύμμετρη πληροφόρηση σχετικά με τα μακροπρόθεσμα οφέλη της ρύθμισης. 

 

 

Ε. Έκθεση διαβούλευσης  

22. 
Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την 
έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους 
συναρμόδιους Υπουργούς 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

Συνεργασία με άλλα 
υπουργεία / υπηρεσίες  

Συνεργασία με ΟΦΥΠΕΚΑ, Μελετητές ΕΠΜ, και 
συναρμόδια υπουργεία. 

 

 
 
 

Συνεργασία με 
κοινωνικούς φορείς / 
Ανεξάρτητες Αρχές 
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Διεθνής διαβούλευση 
  

23. Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.opengov.gr  

 
Το σχέδιο νόμου αναρτήθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση από την 6η Ιουλίου 2022 έως την 18η Ιουλίου 
2022 στον δικτυακό τόπο ανάρτησης : www.opengov.gr και υποβλήθηκαν 865 σχόλια. 

 

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

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

353 επί συνόλου 865 

  
 
 
Σχόλια που 
υιοθετήθηκαν 
 
 
 

0 
 

  
 
Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένη
ς επαρκούς 
αιτιολόγησης) 
 

353 
Τα σχόλια ήταν γενικά, πληροφοριακά και 
επαναλαμβανόμενα. Τα περισσότερα δεν 
αφορούσαν το αντικείμενο και τον σκοπό του 
σχεδίου νόμου, ενώ υπάρχουν και άλλα που 
προτείνουν τροποποιήσεις σε διατάξεις άλλης 
νομοθεσίας 

 

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

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

26 

Σχόλια που 
υιοθετήθηκαν 
 

0 

Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένη
ς επαρκούς 
αιτιολόγησης) 
 

26 
Τα σχόλια ήταν γενικά, πληροφοριακά και 
επαναλαμβανόμενα. Τα περισσότερα δεν 
αφορούσαν το αντικείμενο και τον σκοπό του 
σχεδίου νόμου, υπάρχουν και άλλα που 
προτείνουν τροποποιήσεις σε διατάξεις άλλης 
νομοθεσίας, ενώ υπάρχουν και άλλα που είτε 
ενσωματώθηκαν, είτε καταλαμβάνονται από 
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υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο 

 

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

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

1 

Σχόλια που 
υιοθετήθηκαν 
 

0 

Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένη
ς επαρκούς 
αιτιολόγησης) 
 

1 
Το σχόλιο δεν άπτεται του ρυθμιστικού 
αντικειμένου των διατάξεων του Κεφαλαίου ΣΤ’, 
οι οποίες αφορούν σε τεχνικά και λειτουργικα 
ζητήματα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.  

 

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

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

44 
 

 

Σχόλια που 
υιοθετήθηκαν 
 

8 
Επί των γενικών αρχών, έγιναν αποδεκτά. 

Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένη
ς επαρκούς 
αιτιολόγησης) 
 

Τα σχόλια ήταν γενικά και πληροφοριακά, τα 
περισσότερα είτε δεν αφορούσαν το αντικείμενο 
και τον σκοπό του σχεδίου νόμου και επομένως 
θα ληφθούν υπόψη σε επόμενες νομοθετικές 
πρωτοβουλίες, ενώ υπάρχουν και άλλα που είτε 
ενσωματώθηκαν, είτε καταλαμβάνονται από 
υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, είτε 
αφορούσαν σε πρόταση περί παράτασης 
προθεσμιών, οι οποίες για λόγους νομιμότητας 
δεν δύναται να παραταθούν περαιτέρω, είτε 
αφορούν σε ζητήματα, για τα οποία δεν 
απαιτείται τροποποίηση νόμου αλλά 
διευκρινιστική εγκύκλιος. 

 

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

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

52 

 Σχόλια που 
υιοθετήθηκαν 

0 

 

Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένη
ς επαρκούς 
αιτιολόγησης) 

52 
Τα σχόλια ήταν γενικά, πληροφοριακά και 
επαναλαμβανόμενα. Τα περισσότερα δεν 
αφορούσαν το αντικείμενο και τον σκοπό του 
σχεδίου νόμου, υπάρχουν και άλλα που 
προτείνουν τροποποιήσεις σε διατάξεις άλλης 
νομοθεσίας, ενώ υπάρχουν και άλλα που είτε 
ενσωματώθηκαν, είτε καταλαμβάνονται από 
υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο. 

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

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

16 
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αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' 

Σχόλια που 
υιοθετήθηκαν 
 

0 

 
Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένη
ς επαρκούς 
αιτιολόγησης) 

0 
Τα σχόλια ήταν γενικά, πληροφοριακά και 
επαναλαμβανόμενα. Τα περισσότερα δεν 
αφορούσαν το αντικείμενο και τον σκοπό του 
σχεδίου νόμου, ενώ υπάρχουν και άλλα που 
προτείνουν τροποποιήσεις σε διατάξεις άλλης 
νομοθεσίας. 

 

 
 
Επί των άρθρων της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
 

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

123 
 

 
Σχόλια που 
υιοθετήθηκαν 
 

2 
 

  
Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένη
ς επαρκούς 
αιτιολόγησης) 

 
Τα περισσότερα από τα σχόλια ήταν γενικές 
τοποθετήσεις και δεν εξυπηρετούσαν τον σκοπό 
και το αντικείμενο των άρθρων 3 έως 10. Πολλά 
από αυτά, δεν αφορούσαν τις διατάξεις του 
σχεδίου νόμου. 

 

Επί των άρθρων της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
 

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

201 

 Σχόλια που 
υιοθετήθηκαν 
 

2 
Κάποια σχόλια έγιναν μερικώς αποδεκτά με 
προσθήκες και διορθώσεις σε συγκεκριμένες 
διατάξεις- μέρη του σχεδίου νόμου. 

 Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένη
ς επαρκούς 
αιτιολόγησης) 

Τα περισσότερα από τα σχόλια ήταν γενικές 
τοποθετήσεις και δεν εξυπηρετούσαν τον σκοπό 
και το αντικείμενο των άρθρων 11 έως 15. Πολλά 
από αυτά, δεν αφορούσαν τις διατάξεις του 
σχεδίου νόμου. 

 
 
Επί των άρθρων της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 
 

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

12 
 

Σχόλια που 
υιοθετήθηκαν 
 

0 
 

 
Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς 
αιτιολόγησης) 

 
Τα περισσότερα από τα σχόλια ήταν γενικές 
τοποθετήσεις και δεν εξυπηρετούσαν τον σκοπό 
και το αντικείμενο των άρθρων του Κεφαλαίο Δ. 
Πολλά από αυτά, δεν αφορούσαν τις διατάξεις 
του σχεδίου νόμου. 
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Επί των άρθρων της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
 

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

26 

Σχόλια που 
υιοθετήθηκαν 
 

0 

Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς 
αιτιολόγησης) 

26 
Τα σχόλια ήταν γενικά, πληροφοριακά και 
επαναλαμβανόμενα. Τα περισσότερα δεν 
αφορούσαν το αντικείμενο και τον σκοπό του 
σχεδίου νόμου, υπάρχουν και άλλα που 
προτείνουν τροποποιήσεις σε διατάξεις άλλης 
νομοθεσίας, ενώ υπάρχουν και άλλα που είτε 
ήδη ενσωματώθηκαν, είτε καταλαμβάνονται 
από υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο. 

Επί των άρθρων της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 
 

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

1 

Σχόλια που 
υιοθετήθηκαν 
 

0 

Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς 
αιτιολόγησης) 

1 
Το σχόλιο δεν άπτεται του ρυθμιστικού 
αντικειμένου των διατάξεων του Κεφαλαίου ΣΤ’, 
οι οποίες αφορούν σε τεχνικά και λειτουργικα 
ζητήματα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.  

 

 
 
Επί των άρθρων της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 
 

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

44 
 

Σχόλια που 
υιοθετήθηκαν 
 

8 
Σχόλια έγιναν πλήρως ή μερικώς αποδεκτά τα 
οποία εστιάζουν ιδίως στο άρθρο που αφορά 
οριοθέτηση υδατορεμάτων, σε αποσαφήνιση 
διάταξης αναφορικά με το ποσοστό κάλυψης σε 
γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ή σε 
ζητήματα τα οποία διευκρινίζονται 
αναλυτικότερα στην Ανάλυση Συνεπειών 
Ρύθμισης προς αποφυγή δυσερμηνειών. 
 

 
Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς 
αιτιολόγησης) 

 
36 

Τα σχόλια ήταν γενικά και πληροφοριακά, τα 
περισσότερα είτε δεν αφορούσαν το 
αντικείμενο και τον σκοπό του σχεδίου νόμου 
και επομένως θα ληφθούν ωστόσο υπόψη σε 
επόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες, ενώ 
υπάρχουν και άλλα που είτε ήδη 
ενσωματώθηκαν, είτε καταλαμβάνονται από 
υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, είτε 
αφορούσαν σε πρόταση περί παράτασης 
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προθεσμιών, οι οποίες για λόγους νομιμότητας 
δεν δύναται να παραταθούν περαιτέρω είτε 
αφορούν σε ζητήματα, για τα οποία δεν 
απαιτείται τροποποίηση νόμου αλλά 
διευκρινιστική εγκύκλιος. 

Επί των άρθρων της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 
 

Αριθμός 
συμμετασχόντων  

24 

Σχόλια που 
υιοθετήθηκαν 

6 
Έγιναν δεκτά σχόλια σχετικά με την απαλοιφή 
και συνένωση Υπουργικών Αποφάσεων που 
προβλέπονταν (άρθρο 74), μειώνοντας έτσι το 
χρόνο της απαιτούμενης αδειοδοτικής 
διαδικασίας, την αποσαφήνιση μεταξύ 
ανάπτυξης και λειυουργίας Έργων ΥΑΠ και 
λειτουργίας και συντήρησης Έργων ΥΑΠ, την 
αποσαφήνιση του άρθρου με την Παραχώρηση 
της Περιοχής Εγκατάστασης Έργων ΥΑΠ (άρθρο 
72), έγινε αποσαφήνιση του τρόπου 
προσδιορισμού των Περιοχών Εγκατάστασης 
ΥΑΠ αλλά και τροποποίηση της πρόβλεψης για 
εγκατάσταση των Έργων ΥΑΠ εντός 6 ετών από 
την χορήγηση της Άδειας Έρευνας ΥΑΠ. 

Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς 
αιτιολόγησης) 

18 
Tα 13 σχόλια δεν σχετίζονται άμεσα με τις 
ρυθμίσεις, οι οποίες τέθηκαν σε δημόσια 
διαβούλευση. Δύο (2) σχόλια αφορούν σε 
θετικό σχολιασμό και δεν περιλαμβάνουν 
προτάσεις τροποποιήσεων. Από τα λοιπά 
σχόλια που δεν ενσωματώθηκαν ορισμένα 
αφορούσαν δομικές αλλαγές του σχεδίου νόμου 
και γενικές σκέψεις που δεν μπορούσαν να 
γίνουν αποδεκτά. Επίσης αφορούσαν και 
σημεία του σχεδίου νόμου που δεν μπορούσαν 
να εξειδικευτούν με τον παρόντα νόμο αλλά με 
Υπουργική Απόφαση ή με απόφαση του Φορέα 
ΥΑΠ καθώς αποτελούν μέρος Κανονιστικού 
πλαισίου. 

Επί των άρθρων της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ 
 

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

16 

Σχόλια που 
υιοθετήθηκαν 
 

2 
Τα σχόλια που υιοθετήθηκαν αφορούν τη 
διάταξη περί του ειδικού τέλους, για το οποίο 
ελήφθη υπόψη η πρόταση ότι στις εκαιρέσεις  
από την επιβάρυνση του ειδικού τέλους θα 
πρέπει να περιληφθούν όλοι οι αυτοπαραγωγοί 
και όχι μόνο οι αυτοπαραγωγοί του άρθρου 14Α 
του ν. 3468/2006, και το άλλο σχόλιο αφορά την 
απόσυρση του άρθρου για την εκχώρηση 
μισθωτικών δικαιωμάτων - Τροποποίηση 
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άρθρου 10 του ν. 4602/2019 

Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς 
αιτιολόγησης) 

14 
Τα σχόλια ήταν γενικά, πληροφοριακά και 
επαναλαμβανόμενα. Τα περισσότερα δεν 
αφορούσαν το αντικείμενο και τον σκοπό του 
σχεδίου νόμου, υπάρχουν και άλλα που 
προτείνουν τροποποιήσεις σε διατάξεις άλλης 
νομοθεσίας, ενώ υπάρχουν και άλλα που είτε 
ήδη ενσωματώθηκαν, είτε καταλαμβάνονται 
από υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο. 

 

 
 
Επί των άρθρων της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ 
 

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

17 
 

Σχόλια που 
υιοθετήθηκαν 
 

0 
 

 
Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς 
αιτιολόγησης) 

 
Τα περισσότερα από τα σχόλια ήταν γενικές 
τοποθετήσεις και δεν εξυπηρετούσαν τον σκοπό 
και το αντικείμενο των άρθρων του Κεφάλαιο Ι’. 
Πολλά από αυτά, δεν αφορούσαν τις διατάξεις 
του σχεδίου νόμου. 
 

Επί των άρθρων της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ 
 

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

20 

Σχόλια που 
υιοθετήθηκαν 
 

0 

Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς 
αιτιολόγησης) 

20 
Τα σχόλια ήταν γενικά, πληροφοριακά και 
επαναλαμβανόμενα. 

 
 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: 
 

Ως προς το Κεφάλαιο Α΄ «ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» υποβλήθηκαν 353 σχόλια, τα οποία έχουν ως ακολούθως: 
 

 18 Ιουλίου 2022, 07:37  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 17 Ιουλίου 2022, 23:18 

Η ομάδα πληροφορίας για ανεμογεννητριες Κυθήρων, Kythira Wind Turbines Information Group, συμφωνεί με το πανελλαδικό Δίκτυο 
συλλογικοτήτων ότι ο χρόνος που έχει δοθεί για τη διαβούλευση για για τη μελέτη και υποβολή τεκμηριωμένων σχολίων και 
παρατηρήσεων για ένα θέμα τόσο περίπλοκο, είναι παντελώς ανεπαρκής. 
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Επίσης παραπέμπουμε 
στο κείμενο γενικών παρατηρήσεων το οποίο κατάθεσε το δίκτυο, με το οποίο ζητείται η απόσυρση του σχεδίου νόμου. 
Ενδεικτικά παραθέτουμε τις εξής αντιθέσεις μας: 
1) Είμαστε αντίθετοι στις «απλουστεύσεις» της περιβαλλοντικής διαδικασίας, ανάμεσα στις οποίες κορυφαίο ζήτημα για εμάς είναι αυτό 
που αφορά στις «χρήσεις γης στις προστατευόμενες περιοχές». Κατεπείγουσα δε θεωρούμε την «ανάγκη» απλούστευσης 
περιβαλλοντικών διαδικασιών, αλλά την ανάγκη να προκαθοριστεί με νόμο η προοπτική επιβάρυνσης των περιοχών Natura με 
ενεργειακά ή αναπτυξιακά έργα για να τα συμπεριλάβει και η μελέτη αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ. 
Σύμφωνα με τις αλλαγές που προτείνει το καινούριο πολυνομοσχέδιο, είναι φανερό ότι επέρχεται επιδείνωση του καθεστώτος με το 
περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, την υγεία και τη διατροφή και αναλαμβάνονται σχετικές πολιτικές πρωτοβουλίες, η ελληνική κυβέρνηση 
παραμένει εγκλωβισμένη σε παρωχημένους «αναπτυξιακούς στόχους». Η Ελλάδα ήδη έχει καταδικαστεί για την έλλειψη μέτρων 
διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της και δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για λάθος προτεραιότητες και λάθος καθορισμούς 
«αναγκών»! 
2) Οι ρυθμίσεις του εν λόγω νομοσχεδίου οδηγούν στην αποδόμηση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας με 
αποκορύφωμα εκείνες που απειλούν το καθεστώς προστασίας των περιοχών Natura 2000, κατά παράβαση των αρχών αειφορίας, των 
συνταγματικών επιταγών και της ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, γεγονός που θα οδηγήσει με βεβαιότητα τη χώρα μας εκ νέου 
στο ευρωπαϊκό Δικαστήριο και κυρίως στην απόλυτη απαξίωση της φύσης και της βιοποικιλότητας της, που θα επιφέρει κοινωνική 
παρακμή και σοβαρές κοινωνικές αντιδράσεις. 
3) Ορίζεται ότι οι ιδιώτες ελεγκτές μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πληρώνονται απευθείας από τον ιδιώτη που ελέγχουν. Η 
ρύθμιση αυτή είναι προφανώς προβληματική, επεκτείνοντας την ήδη προβληματική ιδέα περί ιδιωτών ελεγκτών περιβαλλοντικών 
μελετών (με το κράτος να απεκδύεται συνεχώς τον ελεγκτικό του ρόλο και να επιτρέπει την απευθείας συναλλαγή μεταξύ ελεγκτή και 
ελεγχομένου). Δηλώνουμε κάθετα την αντίθεσή μας σε τέτοια ρύθμιση γιατί προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των ιδιωτών και 
των συμφερόντων της χώρας, της φύσης και των πολιτών. 
4) «πλαίσιο ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων»: Ο καθορισμός της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε. ως 
φορέα Διαχείρισης για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα, επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις μας για τη συγγένεια που εμφανίζει η διαδικασία 
χωροθέτησης και αδειοδότησης των θαλάσσιων αιολικών με την παραχώρηση «οικοπέδων» για την έρευνα και εξόρυξη 
υδρογονανθράκων. Είμαστε αντίθετοι σε μια τέτοια πολιτική. Παρατηρούμε μια υποκριτική διγλωσσία από τη μια «πράσινη ενέργεια» 
από την άλλη εξόρυξη υδρογονανθράκων. 
5) Ζητούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου με τις καταστροφικές διατάξεις του σχεδίου νόμου για το περιβάλλον της χώρας. 
6) Ζητούμε μια πραγματική διαβούλευση για εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, με την πραγματική συμμετοχή της κοινωνίας και την 
πραγματική προστασία του περιβάλλοντος! Ζητούμε έναν αληθινό δημόσιο διάλογο προκειμένου να αντιμετωπίσει η χώρα μας με 
αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο τις μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας, αλλά και σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις 
της διεθνούς Σύμβασης του Άαρχους και του εθνικού κυρωτικού νόμου για τη συμμετοχή του κοινού στη διαμόρφωση πολιτικών για το 
περιβάλλον [Άρθρο 7 του ν. 3422/2005 (Α΄ 303) για την κύρωση της Σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του 
κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα]. Χωρίς τη συναίνεση των πολιτών καμία 
Πράσινη Συμφωνία δεν μπορεί να ευοδωθεί. 

 17 Ιουλίου 2022, 22:10  

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) εργάζεται συστηματικά για να διασφαλίσει μέσα από δράσεις και 
προτάσεις της, την επιτυχή και βιώσιμη μετάβαση σε μια οικονομία κλιματικής ουδετερότητας, έχοντας ως κεντρικό γνώμονα τη 
διαφύλαξη της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Αναφορικά με τις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 υποχρέωση των χωρών μελών της ΕΕ ήταν να θεσπίσουν τους αναγκαίους στόχους 
και μέτρα διατήρησης εντός 6 ετών από την έγκριση από την Επιτροπή του καταλόγου των περιοχών για κάθε βιογεωγραφική ζώνη. Στην 
Ελλάδα η προθεσμία αυτή, που σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περιλαμβάνει την εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και 
σχεδίων διαχείρισης, έληξε το 2012. Η καταδίκη της Ελλάδος από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECLI:EU:C:2020:1047, απόφαση 
C-849/19) έθεσε τα ελληνικά δικαστήρια ενώπιον του διλήμματος εάν πρέπει να συνεχίσουν να αποδέχονται τις ατελείς εθνικές 
διαδικασίες. 
Η χωροθέτηση των ΑΠΕ στον ελληνικό χώρο βασίζεται στο παρωχημένο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ. Εγκρίθηκε το 2008 και είναι ιδιαίτερα προβληματικό, καθώς έχει ως κύριο κριτήριο χωροθέτησης το αιολικό 
δυναμικό μη λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικές παραμέτρους και την κείμενη Ευρωπαϊκή νομοθεσία ως προς τους στόχους του 
δικτύου NATURA 2000. H βιοποικιλότητα σήμερα παραμένει αθωράκιστη απέναντι στις αρνητικές επιπτώσεις των λανθασμένα 
χωροθετημένων και πλημμελώς μελετημένων αιολικών πάρκων. Σχεδόν 14 χρόνια μετά, και ενώ η αναθεώρηση του Χωροταξικού για τις 
ΑΠΕ έχει σημειώσει δραματική καθυστέρηση, είμαστε μάρτυρες στη σχεδιαζόμενη χωροθέτηση ή στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων, 
στη βάση ανεπαρκέστατων περιβαλλοντικών μελετών. 
Πλείστες προσφυγές κατά χωροθετήσεων κατατίθενται στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ την ίδια στιγμή τοπικές κοινωνίες 
εκφράζουν τις ενστάσεις τους, καθώς δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα και επαρκώς για τα σχεδιαζόμενα αιολικά πάρκα στις περιοχές τους 
αλλά και γιατί αντιτάσσονται στις εκτός κλίμακας χωροθετήσεις που επιφέρουν καταστροφή σε φυσικά μνημεία και ιστορικά τοπόσημα 
των περιοχών τους. Η συγκυρία κρίσιμη, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη η αναθεώρηση του Χωροταξικού για τις ΑΠΕ και η εκπόνηση των 
Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, βάσει τον οποίων θα εκδοθούν τα Προεδρικά Διατάγματα που θα καθορίζουν τις χρήσεις γης και τις 
επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός των προστατευόμενων περιοχών. 
 

 17 Ιουλίου 2022, 19:44  

Η ομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αειφόρου ανάπτυξης Kookoonari διαφωνούμε με τις διατάξεις περί περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης και χρήσεων γης του παρόντος νομοσχεδίου καθώς τις θεωρούμε άκρως προβληματικές. Η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την τοπική κοινωνία, διαφορετικά κάθε άλλο παρά αειφόρος 
επιλογή είναι. 
Με τις επιπτώσεις της κλιματική αλλαγής να οξύνονται οι περιοχές NATURA, καθώς και το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, χρειάζονται 
επιπλέον υποστήριξη και προστασία, έναντι της υποβάθμισης και εκμετάλλευσης που προωθούν οι παρούσες διατάξεις. 
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Επιπλέον, ο χρόνος που δίνεται για δημόσιο διάλογο και μάλιστα μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού δείχνει ότι το Υπουργείο κάθε 
άλλο παρά ανοιχτό είναι σε οποιοδήποτε διάλογο. Για μία ακόμα φορά η κυβέρνηση επιχειρεί να θυσιάσει την φυσική κληρονομιά της 
χώρας μας στο βωμό της κερδοσκοπίας. 

 17 Ιουλίου 2022, 19:13  

Το παρόν σχέδιο νόμου βρίσκεται σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της προστασίας της φύσης και των οικοσυστημάτων. 
Μέλημα δικό μας απέναντι στην κλιματική κρίση θα πρέπει να είναι: 
1) Υποχρεωτικός εφοδιασμός ΚΑΘΕ νοικοκυριού και βιομηχανίας με ηλιακούς θερμοσίφωνες. Βρισκόμαστε σε μία χώρα που το ζεστό 
νερό χρήσης (ΖΝΧ) μπορεί να παράγεται αποκλειστικά από τον ήλιο κατά το 80% του έτους. Φορολογικά κίνητρα (μηδενικό ΦΠΑ για δύο 
έτη) για αγορά ηλιακών θερμοσιφώνων, επιβολή ειδικού τέλους σε κάθε βιομηχανία που καταναλώνει ηλεκτρισμό για να ζεσταίνει νερό. 
2) Ούτε μία νέα θέση ανεμογεννήτριας. Πλήρης αξιοποίηση των εγκατεστημένων ανεμογεννητριών. Κάθε μία που χαλάει να 
αντικαθίσταται από μία αντίστοιχης ισχύος. Καμία άλλη καταστροφή βουνού. 
3) Αξιοποίηση αντλησιοταμίευσης σε κάθε παραθαλάσσια περιοχή. 
4) Δημιουργία ειδικού ταμείου στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για την χρηματοδότηση ΕΚΟΙΝ για την παραγωγή ρεύματος από 
αστικά Φωτοβολταϊκά σε κάθε κοινότητα, σε κάθε πολυκατοικία, σε κάθε γειτονιά. 
Να μην επιτραπεί ΚΑΜΙΑ παρέμβαση στις περιοχές απόλυτης προστασίας. Είναι ο πλούτος της χώρας μας και η κληρονομιά των 
επόμενων γενεών. 
Με εκτίμηση, 
Πέτρος Φρέρης 
Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ 
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Το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί. Η διαβούλευση για ένα τόσο σοβαρό θέμα είναι εντελώς προσχηματική, μέσα στο κατακαλόκαιρο. 
Δεν έχει προηγηθεί κανένας σοβαρός εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός. Η βιασύνη δεν έχει καμία σχέση με τις πραγματικές ανάγκες της 
κοινωνίας και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά με τις πιέσεις των μεγάλων συμφερόντων που λυμαίνονται τον χώρο της 
ενέργειας να ορμήσουν και στον τομέα των θαλάσσιων αιολικών πάρκων. Αυτό φαίνεται από το ότι το νσχ επιτρέπει δραστηριότητες με 
σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε περιοχές natura και περιοχές απολύτου προστασίας. Η υποταγή στα συμφέροντα των 
ενεργειακών λόμπι επισφραγίζεται από το ότι τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων γι αυτά τα έργα θα τις χρηματοδοτούν οι ίδιες 
οι εταιρείες, άρα είναι δεδομένο ότι θα είναι υποταγμένες όχι σε αυτό που είναι αναγκαίο για το περιβάλλον, αλλά σε αυτό που είναι 
πιο κερδοφόρο για τον επενδυτή. Επίσης η ειρωνεία είναι το ότι η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Εξόρυξης Υδρογονανθράκων ορίζεται 
ως φορέας υπεύθυνος για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα. Άρα όχι μόνον δεν πρόκειται για μια στρατηγική σταδιακής απεξάρτησης από 
τα ορυκτά καύσιμα, αλλά για την απόλυτη συνύφανση των συμφερόντων των εταιρειών στις οποίες παραχωρήθηκαν τα θαλάσσια 
οικόπεδα με οποιαδήποτε υπεράκτια αιολική εγκατάσταση. 

 17 Ιουλίου 2022, 15:35  

Ο σκοπός αυτού του νόμου, όπως δηλώνεται σε αυτό το άρθρο, είναι ‘η επίλυση σοβαρών και επειγόντων ζητημάτων που αφορούν εν 
συνόλω την προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης’. Αυτό που 
επιχειρεί το παρόν νομοσχέδιο δεν έχει καμιά σχέση με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Οι προβλέψεις του θα έχουν 
καταστροφικές συνέπειες για την Ελληνική φύση, πολύ δύσκολα αναστρέψιμες, ενώ φέρνουν τη χώρα σε πλήρη αντίθεση με την 
ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Το τελευταίο θα όφειλαν να το γνωρίζουν οι συντάκτες του και να το λάμβαναν υπόψη τους 
ακόμη κι αν οι ίδιοι αδιαφορούν πλήρως για την ποιότητα του περιβάλλοντος που θα αφήσουν στη χώρα. 
Το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί τώρα. 

 17 Ιουλίου 2022, 13:58  

Με το προκάλυμμα της ένταξης στη διαβούλευση, εν μέσω θέρους, για τόσο μικρό χρονικό διάστημα, ενός νομοσχεδίου τέτοιας έκτασης 
και τη βαρύτητα, αλλά και την καταστροφική συνέπεια για το μέλλον της χώρας μας, το δικό μας, των παιδιών μας, ουσιαστικά αποσκοπεί 
η κυβέρνηση να μην αντιδράσει σχεδόν κανείς και να έχει την άφεση αμαρτιών που επιθυμεί και τη δικαιολογία της μη συμμετοχής και 
αντίδρασης, ώστε να προχωρήσει σ αυτό που ουσιαστικά επιθυμεί: καταστροφή των πάντων και απαξίωση όλων! 
Διαφωνώ λοιπόν,κάθετα με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική 
επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 17 Ιουλίου 2022, 13:13  

Το παρόν νομοσχέδιο, όχι απλά δε συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης που θα έπρεπε να είναι το πρωταρχικό μέλημα ειδικά 
μετά την ανικανότητα της χώρας για προστασία σε κάθε «απρόβλεπτο» καιρικό φαινόμενο, αλλά έχει καταστροφική επίδραση ακόμα 
και στις προστατευόμενες περιοχές αποτελώντας ένα τεράστιο βήμα πίσω και ένα φοβερό ρίσκο, ενώ θα έπρεπε αντιθέτως να 
εφαρμόζονται συστήματα ελέγχου. 

 17 Ιουλίου 2022, 12:53  

Πρόδηλη αντίθεση με τον δηλωμένο στόχο του για την προστασία του περιβάλλοντος παρουσιάζει το αναφερόμενο νομοσχέδιο, που 
έθεσε υπό δημόσια διαβούλευση το ΥΠΕΝ, το οποίο ακυρώνει και πάλι κάθε έννοια χωροταξικού σχεδιασμού, συντελώντας κατά 
προτεραιότητα στην ουσιαστική υποβάθμιση του θεσμικού πλαισίου διατήρησης της βιοποικιλότητας και προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
Είναι εντυπωσιακό το ότι αυτό το νομοσχέδιο προτείνεται σήμερα που όσο ποτέ άλλοτε, η κλιματική, περιβαλλοντική, υγειονομική και 
επισιτιστική κρίση απαιτούν αυστηρά μέτρα προστασίας της φύσης σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς και ευρωπαϊκές ενωσιακές 
επιταγές. Είναι, επίσης, εντυπωσιακό ότι σε συνέχεια των “μεταρρυθμίσεων’” των τελευταίων ετών, το νομοσχέδιο επιδεινώνει ακόμη 
περισσότερο την απαξίωση του Δημοσίου και του ρόλου που διαδραματίζει η πολιτεία στην αναπτυξιακή διαδικασία. 
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Πιο συγκεκριμένα, 
– Η ‘απελευθέρωση’ των χρήσεων γης που προβλέπεται να εφαρμοστεί στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000,σε 
συνδυασμό με την κατάργηση των, προβλεπόμενων από το ισχύον θεσμικό καθεστώς, περιορισμών στην κλίμακα/ ένταση της 
τουριστικής ανάπτυξης οδηγεί νομοτελειακά στη συνολική υποβάθμιση τους ως περιοχές φυσικού αποθέματος, διατήρησης της 
βιοποικιλότητας και ως πολιτιστικά τοπία. Ταυτόχρονα, φοβούμαστε ότι η πολιτική αυτή επιλογή θα επηρεάσει αρνητικά και τις 
επιλογές/ περιεχόμενο των πολεοδομικών -χωροταξικών σχεδίων στον βαθμό που σηματοδοτεί την ταύτιση της έννοιας της βιώσιμης 
ανάπτυξης με την οικονομική ανάπτυξη και τις επιλογές της αγοράς. 
– Η συνεχιζόμενη απαξίωση της ήδη προσχηματικής, προβληματικής διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης ενισχύεται σε αυτό το 
νομοσχέδιο με τη δυνατότητα παραχώρησης της σχετικής αρμοδιότητας από το Δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος θα μπορεί να 
επιλέγει και χρηματοδοτεί τους αξιολογητές των έργων και δραστηριοτήτων, που υλοποιεί. 
– Η απαξίωση του Δημοσίου αλλά και η ουσιαστική ακύρωση του ρόλου που καλείται να διαδραματίσει η πολιτεία στην καθοδήγηση 
και έλεγχο της ανάπτυξης και οργάνωσης του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου, επιχειρείται και από αυτό το νομοσχέδιο με τις σχετικές 
διατάξεις για τον σχεδιασμό των υπεράκτιων αιολικών πάρκων (ΥΑΠ). Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο, στο σύστημα χωρικού σχεδιασμού 
εισάγεται, ουσιαστικά, ένα νέο σχέδιο-πλαίσιο, το ‘Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΑΠ’, το οποίο εκπονείται, με πλημμελή κριτήρια, από 
την ανώνυμη εταιρεία ««Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε.», ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η 
αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 
– Τέλος, το νομοσχέδιο βρίθει γενικά προβληματικών διατάξεων όπως στα άρθρα αναφορικά με το Πράσινο Ταμείο, τις Χωροταξικές και 
Πολεοδομικές διατάξεις, τα δάση. 
Βάσει των παραπάνω και με πρωταρχικό στόχο την επίσπευση της ολοκλήρωσης του, έστω και προβληματικού, έργου των ΕΠΜ με την 
έγκαιρη θεσμοθέτηση των ΠΔ προστασίας των περιοχών Natura 2000 καθώς και τη θωράκιση του χωρικού σχεδιασμού, ο ΣΕΠΟΧ καλεί 
το ΥΠΕΝ να αποσύρει το εν λόγω νομοσχέδιο. 
Κατ’ ελάχιστον, καλεί για: 
• Την απόσυρση του κεφαλαίου του νομοσχεδίου που αφορά στις χρήσεις γης στις προστατευόμενες περιοχές (κεφ. Γ’). 
• Την απόσυρση του κεφαλαίου του νομοσχεδίου που αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση (κεφ. Β’). 
• Την υπαγωγή του σχεδιασμού των υπεράκτιων αιολικών πάρκων στο υπό εκπόνηση Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ. 

 17 Ιουλίου 2022, 12:49 

Πάρτε πίσω το νομοσχέδιο 
που καταργεί τον περιβαλλοντικό και χωροταξικό σχεδιασμό! 
Όταν γράφαμε πριν λίγες μέρες ότι το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της Αδειοδοτικής Διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ 
Φάση…» είναι ψευδεπίγραφο ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι τα χειρότερα ήταν 
μπροστά μας. 
Το νεώτερο νομοσχέδιο, δεν απλοποιεί αλλά κατεδαφίζει ότι έχει απομείνει από την προστασία του περιβάλλοντος και μαζί και την 
συνταγματική επιταγή του άρθρου 24. 
Το νομοσχέδιο δεν απαντά στους επίκαιρους προβληματισμούς για τις πολλαπλές κρίσεις, δεν είναι συμβατό με την σε εξέλιξη, 
ευρωπαϊκή πολιτική, –όπως έχει κατά κόρον γραφτεί – και καταργεί την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα που υιοθετήθηκε το 
2014 μετά από 15ετή διαβούλευση (!), με χρονικό ορίζοντα το 2029. 
– Απαλλάσσει άμεσα ή έμμεσα από περιβαλλοντική αδειοδότηση, μια σειρά από υποδομές δημόσιου ενδιαφέροντος, πέρα από τα έργα 
που εξυπηρετούν αμιγώς την εθνική άμυνα, και διευκολύνει τις υπηρεσίες στην έκδοση αποφάσεων τροποποίησης ΑΕΠΟ -χωρίς ή με 
πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους- χωρίς δημόσια διαβούλευση, με την επίκληση ότι δεν υπάρχει «ουσιώδης μεταβολή των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων». 
– Μετατρέπει την περιβαλλοντική αδειοδότηση σε συναλλαγή μεταξύ των κυρίων των έργων και ιδιωτών αξιολογητών, με τους 
αξιολογητές των ΜΠΕ να αμείβονται απευθείας για τις μελέτες που ελέγχουν από τις εταιρείες που τις υποβάλλουν στις υπηρεσίες για 
έγκριση, αντί να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της αξιολόγησης. 
– Επιβαρύνει όλες τις ζώνες προστασίας των περιοχών Natura 2000 με πρόσθετες χρήσεις από αυτές του νόμου Χατζηδάκη, κυρίως σε 
έργα ενεργειακά και τουριστικά, επαναφέροντας ακόμα και τις εξορύξεις , διάταξη που είχε αποσυρθεί το 2020. 
– Προσφέρει απλόχερα γη απαλλαγμένη από την εκτός σχεδίου δόμηση, στους κάθε λογής επενδυτές, με σκοπό την προστασία της 
οικονομικής μεγέθυνσης, θυσιάζοντας το περιβάλλον και την κοινωνία. 
– Προτείνει την αποσπασματική «χωροθέτηση» θαλάσσιων αιολικών σταθμών, στο πρότυπο των ΕΣΧΑΔΑ, και την αδειοδότησή τους από 
την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων. 
– Οδηγεί τα γραφεία μελετών που έχουν αναλάβει τη σύνταξη των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών των περιοχών Natura, αλλά και 
την αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ και τον Τουρισμό , να συμπεριλάβουν στις μελέτες τους πρόσθετες 
χρήσεις γης, καθιστώντας παρωδία την εκπόνηση των μελετών αυτών και σηματοδοτώντας την κατάργηση του περιβαλλοντικού και 
χωροταξικού σχεδιασμού! 
Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο! 
Να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση αναστολής της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων, μέχρι την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων 
προστασίας των κατ’ ευφημισμόν προστατευόμενων περιοχών και μέχρι να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση των Ειδικών Χωροταξικών 
Πλαισίων για τις ΑΠΕ και τον Τουρισμό! 

 17 Ιουλίου 2022, 10:12  

Διαφωνώ με τις διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης και χρήσεων γης του παρόντος νομοσχεδίου και προτείνω την πλήρη 
αναθεώρησή τους. Η πολύ σύντομη προθεσμία διαβούλευσης για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο δημιουργεί τόσο σε εμένα όσα και 
σε άλλους συμπολίτες μου στρεβλώσεις σχετικά με το ποιες είναι οι προθέσεις του αρμόδιου για το Περιβάλλον Υπουργείου (ΥΠΕΝ) για 
το φυσικό κεφάλαιο της Ελλάδας, τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας και πολύ περισσότερο τους πυρήνες τους. 

 17 Ιουλίου 2022, 01:10  

ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. ΖΗΤΩ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ. 

 16 Ιουλίου 2022, 21:49 
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Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο ως έχει. Όχι απλά δεν συμβάλει στην προστασία της φύσης, αλλά μάλλον θα έχει αρνητική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 16 Ιουλίου 2022, 19:58  

Διαφωνώ κάθετα. Το νομοσχέδιο είναι καταστροφικό και ζητώ την απόσυρσή του. 

 16 Ιουλίου 2022, 16:48  

Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο 
για την «απλοποίηση» της περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
και τη θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων 
Αξιοποιώντας για άλλη μια φορά, την τακτική που εφαρμόζεται πολλά χρόνια τώρα, όλα τα σοβαρά θέματα να ψηφίζονται από τη Βουλή 
το κατακαλόκαιρο με συνοπτικές διαδικασίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε προσχηματική διαβούλευση για 
μόλις μια εβδομάδα, σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει διατάξεις για το «πλαίσιο ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων», μαζί με 
«απλουστεύσεις» της περιβαλλοντικής διαδικασίας, ανάμεσα στις οποίες κορυφαίο ζήτημα είναι αυτό που αφορά στις «χρήσεις γης στις 
προστατευόμενες περιοχές». 
Για το πλαίσιο ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων, προφανώς δε συντρέχουν λόγοι κατεπείγουσας διαδικασίας. Τίθεται σε 
διαβούλευση ενάμιση χρόνο μετά από τη «διαβούλευση», που είχε γίνει με πρωτοβουλία της ΕΛΕΤΑΕΝ, εγκαινιάζοντας τότε, μια εποχή 
όπου επίσημα πλέον οι ίδιες οι εταιρείες ασκούν εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, κριτικάροντας μάλιστα το δημόσιο για τις ανεπάρκειές 
του, όπως είχαμε σχολιάσει σε δελτίο τύπου μας με θέμα «Θαλάσσια αιολικά: ένα νέο πεδίο εμπορευματοποίησης της ενέργειας και 
της θάλασσας», πριν από ένα χρόνο. 
Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε προσπάθεια σύνταξης και έγκρισης Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου, που η χώρα όφειλε να 
υλοποιήσει μέχρι το Μάρτιο του 2021, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ «Περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού». Κι αυτό 
φαίνεται από το γεγονός ότι αντί γι’ αυτό, το νομοσχέδιο υιοθετεί και εφαρμόζει το βραχυπρόθεσμο στόχο που είχε προτείνει η ΕΛΕΤΑΕΝ, 
για αποσπασματικό καθορισμό Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ), στο πρότυπο των Ειδικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων. 
Ο καθορισμός της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε. ως φορέα Διαχείρισης για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα, 
επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις μας για τη συγγένεια που εμφανίζει η διαδικασία χωροθέτησης και αδειοδότησης των θαλάσσιων αιολικών 
με την παραχώρηση «οικοπέδων» για την έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων, αλλά και τα εμπόδια που συνιστούν η περιορισμένη 
στα έξι (6) ναυτικά μίλια αιγιαλίτιδα ζώνη και η έλλειψη καθορισμένης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) στο Αιγαίο, εμπόδια που 
υπαγορεύουν και τις συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Παράλληλα, αναδεικνύει πόσο ο χαρακτήρας της υποτιθέμενης αποκεντρωμένης 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι στην πραγματικότητα βαθειά συγκεντρωτικός, αφού για τη δημιουργία υπεράκτιων αιολικών 
σταθμών ενδιαφερόμενες είναι, εκτός από τις μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλες 
οι μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις εξορύξεις υδρογονανθράκων. 
Τελικά, το κατεπείγον της διαβούλευσης για το νομοσχέδιο φαίνεται να αφορά στις αλλαγές που επιχειρεί να κάνει στις χρήσεις γης στις 
προστατευόμενες περιοχές, δύο χρόνια μετά από τον καθορισμό τους από το νόμο Χατζηδάκη του 2020. Κι αυτό για να εξαναγκαστούν 
τα γραφεία μελετών που έχουν αναλάβει τη σύνταξη των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών των περιοχών Natura, να συμπεριλάβουν 
στις μελέτες τους διάφορα «αναπτυξιακά» έργα, κυρίως ενεργειακά αλλά και άλλα (τουριστικά), καθώς και υποδομές (νέους δρόμους), 
ως επιτρεπόμενες χρήσεις στις ζώνες προστασίας, που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο νόμο Χατζηδάκη. Κατεπείγουσα «ανάγκη» είναι 
επίσης να προκαθοριστεί με νόμο η προοπτική επιβάρυνσης των περιοχών Natura με τέτοια έργα για να τα συμπεριλάβει και η μελέτη 
αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ! 
Σε μια συγκυρία όπου αναδεικνύονται κρίσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, την υγεία και τη 
διατροφή και αναλαμβάνονται σχετικές πολιτικές πρωτοβουλίες, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει εγκλωβισμένη σε παρωχημένους 
«αναπτυξιακούς στόχους», που αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές αιτίες για την κακοδαιμονία της χώρας. 
Ζητούμε να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό! 
Ζητούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου και μια πραγματική διαβούλευση για εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, με την πραγματική 
συμμετοχή της κοινωνίας και την πραγματική προστασία του περιβάλλοντος! 

 16 Ιουλίου 2022, 15:06  

Διαφωνούμε με το παρόν νομοσχέδιο και απαιτούμε την ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ του. Είναι καταστροφικό για το περιβάλλον. Πρέπει να 
καταλάβετε επιτέλους ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χώρια από το περιβάλλον. Ακόμα δεν έχετε πειστεί, μετά από τόσες καταστρεπτικές 
πυρκαγιές και πλημμύρες, ότι το μόνο που μας έχει απομείνει είναι το περιβάλλον; 
Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των 11 σημαντικότερων περιβαλλοντικών οργανώσεων της χώρας, με την οποία συμφωνώ 100%, το 
σχέδιο νόμου επιφέρει:– Tην ακόμα εντονότερη αλλοίωση του διεθνώς αποδεκτού θεσμού των αυστηρά προστατευόμενων περιοχών 
(κατηγορία στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τα κράτη μέλη να εντάξουν τουλάχιστον το 10% της επικράτειας). Συγκεκριμένα, 
επιτρέπει εντός των ορίων τους ακόμα περισσότερες δραστηριότητες που είναι ασύμβατες με κάθε έννοια αυστηρής προστασίας, όπως 
η κατασκευή πλατειών και «γραμμικών υποδομών μεταφορών» (δηλαδή δρόμων), οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, η ερασιτεχνική αλιεία και η βόσκηση, κλπ.– Την εξ αρχής επιβάρυνση όλων των ζωνών 
προστασίας των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 με νέες χρήσεις που δεν προβλέπονταν από το έτσι κι αλλιώς προβληματικό 
ισχύον καθεστώς. Χαρακτηριστικά, στις ζώνες προστασίας της φύσης (δεύτερη σε αυστηρότητα ζώνη προστασίας) προβλέπονται πλέον 
η κατασκευή και λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων και άλλων τουριστικών υποδομών, εγκαταστάσεων ΑΠΕ, καθώς και 
κατασκηνώσεων, ενώ σε όλες τις κατηγορίες (πλην της “απόλυτης” προστασίας) προβλέπονται πλέον εξορυκτικές δραστηριότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των εξορύξεων υδρογονανθράκων.– Την περαιτέρω υποβάθμιση του ήδη αναξιόπιστου θεσμού των μελετών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθώς προβλέπει ότι οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των 
έργων που ελέγχουν, δημιουργώντας έτσι μια υπαλληλική σχέση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, η οποία ακυρώνει την ανεξαρτησία που 
πρέπει (σύμφωνα και με τη νομοθεσία της ΕΕ) να περιβάλλει το σύστημα αξιολόγησης των περιβαλλοντικών μελετών.– Το νομοσχέδιο 
προεξοφλεί, επίσης, το περιεχόμενο των προεδρικών διαταγμάτων που η Ελλάδα σκανδαλωδώς καθυστερεί εδώ και 10 χρόνια να 
εκδώσει για την προστασία των περιοχών Natura 2000, προβλέποντας αποσπασματικές διαδικασίες για τη συνέχιση υφιστάμενων και 
την υλοποίηση νέων έργων και δραστηριοτήτων ανεξάρτητα από τις προβλέψεις των προεδρικών διαταγμάτων και τις οικολογικές 
ανάγκες οικοτόπων και ειδών.Αυτό παραβιάζει ευθέως τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία της φύσης, η οποία δίνει προτεραιότητα 
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στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και επιβάλλει τη θέσπιση των κατάλληλων μέτρων ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών 
οικοσυστημάτων και των προστατευόμενων ειδών. Η αλλαγή της νομοθεσίας θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο την ολοκλήρωση 
των ήδη απαράδεκτα καθυστερημένων ΕΠΜ που είναι απαραίτητες για την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων.Καμία έκπτωση στην 
ήδη ελλιπή προστασία των περιοχών του δικτύου NATURA, μετά μάλιστα και από την καταδίκη της Ελλάδας στις 17/12/2020 από το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (C849/19), και ενώ έχει αποσταλεί στην Ελλάδα αίτημα EU Pilot (ΕUP(2021)9806) (‘αιτιολογημένη γνώμη’, 
δηλαδή ένα βήμα πριν από ακόμα μια παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο) σχετικά με τη μη ορθή μεταφορά στην εθνική έννομη 
τάξη του άρθρου 6 παρ. 3 της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων.Καμία νέα επιτρεπόμενη χρήση γης σε σχέση με το ΠΔ 59/2018, αντίθετα 
αυστηροποίηση και αφαίρεση χρήσεων, καμία εγκατάσταση ΑΠΕ εντός περιοχών NATURA. 

 16 Ιουλίου 2022, 14:40  

Το να υποβαθμίσουμε κι άλλο τον φυσικό πλούτο της Ελλάδας θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου έξυπνο. Είμαστε χώρα του πρωτογενή τομέα 
(παρόλο ότι δεν υπάρχει καθόλου στήριξη της κυβέρνησης προς τον τομέα αυτόν) και αντί να ψάχνουμε τρόπους και λύσεις για τον 
διατηρήσουμε κοιτάμε πως θα τον εξαφανίσουμε . Θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση προς τους πολιτες καθως και τρόποι 
προστασίας – διατήρησης άγρια ζωής . Πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα σε εμας και στην άγρια ζωή και ΟΧΙ να την αφανίσουμε . 
ΤΗΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ. Ως ζωοτεχνης – αγρότης + Bsc Wildlife and livestock management θεωρώ ότι αυτό το νομοσχέδιο οχι απλά δεν 
συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα 
σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Ζητώ την απόσυρση των άρθρων που επιδεινώνουν την 
περιβαλλοντική νομοθεσία και ειδικότερα το καθεστώς προστασίας των περιοχών Natura 2000. 

 16 Ιουλίου 2022, 14:48  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο, είναι καταστροφικό και όχι υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. Στηρίζω και συμφωνώ με τις 
διάφορες συλλογικότητες που έχουν τοποθετηθεί αναλυτικότερα και των οποίων την κοινή τοποθέτηση παραθέτω με το σχόλιο μου. 
Ζητώ την απόσυρση του νομοσχεδίου και μια πραγματική διαβούλευση για το ζήτημα, με την πραγματική συμμετοχή της κοινωνίας και 
την πραγματική προστασία του περιβάλλοντος! 
Η ανακοίνωση των 11 οργανώσεων: 
«Το νομοσχέδιο που ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, την περασμένη εβδομάδα σηματοδοτεί 
ακόμα μία σοβαρή υποβάθμιση του θεσμικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης της βιοποικιλότητας. 
Σε μια πρωτοφανώς μικρής διάρκειας και εμφανώς προσχηματική διαβούλευση που λήγει αύριο 13/7 το πρωί, το νομοσχέδιο επιχειρεί 
μεταξύ άλλων: 
Την ακόμα εντονότερη αλλοίωση του διεθνώς αποδεκτού θεσμού των αυστηρά προστατευόμενων περιοχών (κατηγορία στην οποία η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τα κράτη μέλη να εντάξουν τουλάχιστον το 10% της επικράτειας). Συγκεκριμένα, επιτρέπει εντός των 
ορίων τους ακόμα περισσότερες δραστηριότητες που είναι ασύμβατες με κάθε έννοια αυστηρής προστασίας, όπως η κατασκευή 
πλατειών και «γραμμικών υποδομών μεταφορών» (δηλαδή δρόμων), οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, η ερασιτεχνική αλιεία και η βόσκηση, κλπ. 
Την εξ αρχής επιβάρυνση όλων των ζωνών προστασίας των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 με νέες χρήσεις που δεν 
προβλέπονταν από το έτσι κι αλλιώς προβληματικό ισχύον καθεστώς. Χαρακτηριστικά, στις ζώνες προστασίας της φύσης (δεύτερη σε 
αυστηρότητα ζώνη προστασίας) προβλέπονται πλέον η κατασκευή και λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων και άλλων τουριστικών 
υποδομών, εγκαταστάσεων ΑΠΕ, καθώς και κατασκηνώσεων, ενώ σε όλες τις κατηγορίες (πλην της “απόλυτης” προστασίας) 
προβλέπονται πλέον εξορυκτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των εξορύξεων υδρογονανθράκων. 
Την περαιτέρω υποβάθμιση του ήδη αναξιόπιστου θεσμού των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθώς προβλέπει ότι οι 
αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν, δημιουργώντας έτσι μια υπαλληλική σχέση, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται, η οποία ακυρώνει την ανεξαρτησία που πρέπει (σύμφωνα και με τη νομοθεσία της ΕΕ) να περιβάλλει το 
σύστημα αξιολόγησης των περιβαλλοντικών μελετών. 
Να διακωμωδήσει την έννοια της δημόσιας διαβούλευσης, απαιτώντας από τους ενδιαφερόμενους να μελετήσουν και να σχολιάσουν 
μέσα σε μόλις μία εβδομάδα ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Μάλιστα, το υπουργείο στην πορεία μείωσε την προθεσμία για κατάθεση 
σχολίων κατά μισή μέρα, εμπαίζοντας ενδιαφερόμενους πολίτες και φορείς και καταστρατηγώντας το δικαίωμά τους να συμμετέχουν 
στη διαδικασία. 
Το νομοσχέδιο προεξοφλεί, επίσης, το περιεχόμενο των προεδρικών διαταγμάτων που η Ελλάδα σκανδαλωδώς καθυστερεί εδώ και 10 
χρόνια να εκδώσει για την προστασία των περιοχών Natura 2000, προβλέποντας αποσπασματικές διαδικασίες για τη συνέχιση 
υφιστάμενων και την υλοποίηση νέων έργων και δραστηριοτήτων ανεξάρτητα από τις προβλέψεις των προεδρικών διαταγμάτων και τις 
οικολογικές ανάγκες οικοτόπων και ειδών. Αυτό παραβιάζει ευθέως τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία της φύσης, η οποία δίνει 
προτεραιότητα στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και επιβάλλει τη θέσπιση των κατάλληλων μέτρων, ώστε να αποφεύγεται η 
υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων και των προστατευόμενων ειδών. 
Η αλλαγή της νομοθεσίας θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο την ολοκλήρωση των ήδη απαράδεκτα καθυστερημένων ΕΠΜ που είναι 
απαραίτητες για την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων. 
Μόλις πριν μερικούς μήνες, στο παγκόσμιο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN), η κυβέρνηση 
δεσμεύτηκε «να γίνει πρωταθλήτρια στην πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος», τονίζοντας 
«πως η ανακήρυξη του καθεστώτος προστασίας για όλες τις περιοχές Natura 2000 θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2022, μέσω μιας 
απολύτως διαφανούς και συμπεριληπτικής διαδικασίας». To νομοσχέδιο αυτό κάνει ακριβώς το αντίθετο! Από την ψήφιση του νόμου 
4685/2020 και μετά, η χώρα ζει μια πρωτοφανή και συνεχή πορεία αποψίλωσης της νομοθεσίας προστασίας των πυρήνων 
βιοποικιλότητας, ενώ έχει καταδικαστεί από το Δικαστήριο της ΕΕ για τις αδικαιολόγητες και χρόνιες παραβιάσεις της οδηγίας για τις 
περιοχές Natura 2000. 
Η κυβέρνηση και το αρμόδιο για τη φύση υπουργείο θα πρέπει να σταθούν στο ύψος της ευθύνης που έχουν για αποτελεσματική 
θωράκιση της χώρας από την κλιματική και οικολογική κρίση. 
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν από την κυβέρνηση και το υπουργείο να αποσύρουν τα κεφάλαια του νομοσχεδίου που αφορούν 
στην περιβαλλοντική αδειοδότηση και τις προστατευόμενες περιοχές. Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και να ολοκληρώσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις και 
παλινωδίες τη θεσμική θωράκιση των περιοχών Natura 2000.» 
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 16 Ιουλίου 2022, 10:37  

Όλος ο σχεδιασμός με τις ΑΠΕ είναι απαράδεκτος. Η μόνη ελπίδα να σωθει και να αναπτυχθεί η ορεινή Ελλάδα είναι δημιουργώντας ένα 
μοντέλο με κέντρο τη φύση! Δημιουργόντας πεζοπορικά δύκτια σε συνδιασμο τον πρωτογενή τομέα θα ξαναζωντάνευε η ύπαιθρος. 
Όμως προτιμάμε την εύκολη κερδοφορία καταστρέφοντας τα τελευταία καταφύγια της φύσης. 
Αποσύρση του νομοσχεδίου και αλλαγή πλεύσης πριν είναι αργά! 

 16 Ιουλίου 2022, 10:52  

Συμφωνώ απόλυτα με την Κοινή ανακοίνωση 11 οργανώσεων για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ όπως αναγράφεται στο παρόν άρθρο. 

 16 Ιουλίου 2022, 10:05  

Τεραστιο εγκλημα, μοναδικό στην Ευρώπη (που ισχυρίζεται η πλειοψηφία οτι ανήκουμε). Διαφωνώ πλήρως με το παρόν νομοσχέδιο, 
φαίνεται σαφώς οτι δεν έχει καμία εννοια προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Περιοχές Natura στην Ευρώπη προστατευονται 
αγρίως με καθε τρόπο, πόσον μαλλον να επιτρέπονται βιομηχανικές δραστηριότητες όπως προτείνετε. Μια χώρα παραδεισος παει να 
γίνει κόλαση για τους επόμενους αιώνες. Σταθείτε στο ύψος των περιστασεων και καταργήστε το προτεινόμενο νομοσχεδιο. Κανετε 
οπως και οι αλλες ευρωπαικές χωρες, copy paste, πόσο δύσκολο πιά ! 

 16 Ιουλίου 2022, 09:38  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. 
Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και 
φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. 
Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με 
αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 15 Ιουλίου 2022, 23:39  

Σχόλιο του χρήστη ‘ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ’ | 13 Ιουλίου 2022, 06:25Ο χρόνος που διατέθηκε για τη 
διαβούλευση, πάνω στο συγκεκριμένου σχέδιο νόμου, είναι παντελώς ανεπαρκής για τη μελέτη του και την υποβολή τεκμηριωμένων 
σχολίων και παρατηρήσεων. Για την ώρα, περιοριζόμαστε στις παρακάτω παρατηρήσεις και επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε, μέχρι 
την εισαγωγή του σ/ν στη Βουλή. Αξιοποιώντας για άλλη μια φορά, την τακτική που εφαρμόζεται πολλά χρόνια τώρα, όλα τα σοβαρά 
θέματα να ψηφίζονται από τη Βουλή το κατακαλόκαιρο με συνοπτικές διαδικασίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε 
σε προσχηματική διαβούλευση για μόλις μια εβδομάδα, σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει διατάξεις για το «πλαίσιο ανάπτυξης 
υπεράκτιων αιολικών πάρκων», μαζί με «απλουστεύσεις» της περιβαλλοντικής διαδικασίας, ανάμεσα στις οποίες κορυφαίο ζήτημα είναι 
αυτό που αφορά στις «χρήσεις γης στις προστατευόμενες περιοχές». Για το πλαίσιο ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων, προφανώς 
δε συντρέχουν λόγοι κατεπείγουσας διαδικασίας. Τίθεται σε διαβούλευση ενάμιση χρόνο μετά από τη «διαβούλευση», που είχε γίνει 
με πρωτοβουλία της ΕΛΕΤΑΕΝ, εγκαινιάζοντας τότε, μια εποχή όπου επίσημα πλέον οι ίδιες οι εταιρείες ασκούν εθνικό ενεργειακό 
σχεδιασμό, κριτικάροντας μάλιστα το δημόσιο για τις ανεπάρκειές του, όπως είχαμε σχολιάσει σε δελτίο τύπου μας με θέμα «Θαλάσσια 
αιολικά: ένα νέο πεδίο εμπορευματοποίησης της ενέργειας και της θάλασσας», πριν από ένα 
χρόνο: https://energynetwork2020.wordpress.com/2021/05/09/%ce%b8%ce%b1%ce%bb%ce%ac%cf%83%cf%83%ce%b9%ce%b1-
%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%bd%ce%ad%ce%bf-
%cf%80%ce%b5%ce%b4%ce%af%ce%bf-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5/ Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε προσπάθεια 
σύνταξης και έγκρισης Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου, που η χώρα όφειλε να υλοποιήσει μέχρι το Μάρτιο του 2021, σύμφωνα με 
την Οδηγία 2014/89/ΕΕ «Περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού». Κι αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι αντί γι’ αυτό, το νομοσχέδιο 
υιοθετεί και εφαρμόζει το βραχυπρόθεσμο στόχο που είχε προτείνει η ΕΛΕΤΑΕΝ, για αποσπασματικό καθορισμό Περιοχών Οργανωμένης 
Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ), στο πρότυπο των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Ο καθορισμός της Ελληνικής 
Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε. ως φορέα Διαχείρισης για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα, επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις μας 
για τη συγγένεια που εμφανίζει η διαδικασία χωροθέτησης και αδειοδότησης των θαλάσσιων αιολικών με την παραχώρηση 
«οικοπέδων» για την έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων, αλλά και τα εμπόδια που συνιστούν η περιορισμένη στα έξι (6) ναυτικά 
μίλια αιγιαλίτιδα ζώνη και η έλλειψη καθορισμένης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) στο Αιγαίο, εμπόδια που υπαγορεύουν και 
τις συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Παράλληλα, αναδεικνύει πόσο ο χαρακτήρας της υποτιθέμενης αποκεντρωμένης παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι στην πραγματικότητα βαθειά συγκεντρωτικός, αφού για τη δημιουργία υπεράκτιων αιολικών σταθμών 
ενδιαφερόμενες είναι, εκτός από τις μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλες οι μεγάλες 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις εξορύξεις υδρογονανθράκων. Τελικά, το κατεπείγον της διαβούλευσης για το νομοσχέδιο 
φαίνεται να αφορά στις αλλαγές που επιχειρεί να κάνει στις χρήσεις γης στις προστατευόμενες περιοχές, δύο χρόνια μετά από τον 
καθορισμό τους από το νόμο Χατζηδάκη του 2020. Κι αυτό για να εξαναγκαστούν τα γραφεία μελετών που έχουν αναλάβει τη σύνταξη 
των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών των περιοχών Natura, να συμπεριλάβουν στις μελέτες τους διάφορα «αναπτυξιακά» έργα, 
κυρίως ενεργειακά αλλά και άλλα (τουριστικά), καθώς και υποδομές (νέους δρόμους), ως επιτρεπόμενες χρήσεις στις ζώνες προστασίας, 
που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο νόμο Χατζηδάκη. Κατεπείγουσα «ανάγκη» είναι επίσης να προκαθοριστεί με νόμο η προοπτική 
επιβάρυνσης των περιοχών Natura με τέτοια έργα για να τα συμπεριλάβει και η μελέτη αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου 
για τις ΑΠΕ! Σε μια συγκυρία όπου αναδεικνύονται κρίσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, την υγεία 
και τη διατροφή και αναλαμβάνονται σχετικές πολιτικές πρωτοβουλίες, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει εγκλωβισμένη σε 
παρωχημένους «αναπτυξιακούς στόχους», που αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές αιτίες για την κακοδαιμονία της χώρας. Ζητούμε 
να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό! Ζητούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου και μια πραγματική διαβούλευση για εθνικό ενεργειακό 
σχεδιασμό, με την πραγματική συμμετοχή της κοινωνίας και την πραγματική προστασία του περιβάλλοντος! 12.7.2022 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ energynetwork2020.wordpress.com – energynetwork2020@gmail.com f/b: Δίκτυο 
συλλογικοτήτων για την ενέργεια 
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Απαράδεκτο συνολικά! Να αποσυρθεί 

 15 Ιουλίου 2022, 20:11 

Με προθεσμία μόλις μιας βδομάδας, η οποία μάλιστα στην πορεία μειώθηκε κατά μισή μέρα, το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας τοποθετεί σε προσχηματική διαβούλευση ένα νομοσχέδιο που στερείται 
ξεκάθαρου στίγματος και επιχειρεί σαρωτικές αλλαγές σε εξαιρετικά κρίσιμα πεδία άσκησης δημόσιας 
περιβαλλοντικής πολιτικής. Μάλιστα, τα περισσότερα από τα πεδία που αγγίζει έχουν πληγεί από 
απανωτές μεταβολές κατά τη θητεία αυτής της κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται συνεχώς 
κάθε αίσθημα ασφάλειας δικαίου περί το περιβαλλοντικό δίκαιο στη χώρα μας. 
Όπως σταθερά υποστηρίζουμε, τα νομοσχέδια σαρωτικών αλλαγών σε πολλά θέματα, πεδία πολιτικής 
και επίπεδα παρέμβασης δεν αποτελούν δείγματα καλής νομοθέτησης. Ειδικά σε σχέση με το περιβάλλον, 
προκαλούν μια χαοτική κατάσταση που αποδυναμώνει τις προοπτικές καλής διακυβέρνησης και 
υποσκελίζει την υποχρέωση της πολιτείας για αποτελεσματική διαφύλαξη του περιβάλλοντος ως 
κορυφαίου κοινωνικού αγαθού. Κατά κανόνα μάλιστα, αυτά τα «νομοσχέδια-σκούπες» δικαιολογημένα 
έλκουν τη δημόσια προσοχή στις πιο προβληματικές ρυθμίσεις τους, με αποτέλεσμα να χάνονται τυχόν 
θετικές διατάξεις, ενώ παράλληλα συσκοτίζεται ακόμα περισσότερο το κανονιστικό πλαίσιο. 
Σε κοινή μας ανακοίνωση με ακόμα 10 περιβαλλοντικές οργανώσεις επισημαίνουμε ότι το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο: 
– Αλλοιώνει έντονα και απαράδεκτα τον διεθνώς αποδεκτό θεσμό των αυστηρά προστατευόμενων 
περιοχών (κατηγορία στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τα κράτη μέλη να εντάξουν 
τουλάχιστον το 10% της επικράτειας). Συγκεκριμένα, επιτρέπει εντός των ορίων τους ακόμα περισσότερες 
δραστηριότητες που είναι ασύμβατες με κάθε έννοια αυστηρής προστασίας, όπως η κατασκευή πλατειών 
και «γραμμικών υποδομών μεταφορών» (δηλαδή δρόμων), οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, η ερασιτεχνική αλιεία και η ελεύθερη βόσκηση, κλπ. 
– Επιτρέπει την επιβάρυνση όλων των ζωνών προστασίας των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 
με νέες χρήσεις που δεν προβλέπονταν από το έτσι κι αλλιώς προβληματικό ισχύον καθεστώς. 
Χαρακτηριστικά, στις ζώνες προστασίας της φύσης (δεύτερη σε αυστηρότητα ζώνη προστασίας) 
προβλέπονται πλέον η κατασκευή και λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων και άλλων τουριστικών 
υποδομών, εγκαταστάσεων ΑΠΕ, καθώς και κατασκηνώσεων, ενώ σε όλες τις κατηγορίες (πλην της 
“απόλυτης” προστασίας) προβλέπονται πλέον εξορυκτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
εξορύξεων υδρογονανθράκων. 
– Υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο τον ήδη αναξιόπιστο και προβληματικό θεσμό των μελετών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθώς προβλέπει ότι οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται 
2 
απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν, δημιουργώντας έτσι μια υπαλληλική σχέση, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται, η οποία ακυρώνει την ανεξαρτησία που πρέπει (σύμφωνα και με τη νομοθεσία της ΕΕ) 
να περιβάλλει το σύστημα αξιολόγησης των περιβαλλοντικών μελετών. 
– Διακωμωδεί την έννοια της δημόσιας διαβούλευσης, απαιτώντας από τους ενδιαφερόμενους να 
μελετήσουν και να σχολιάσουν μέσα σε μόλις μία εβδομάδα ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. 
Το νομοσχέδιο προεξοφλεί, επίσης, το περιεχόμενο των προεδρικών διαταγμάτων που η Ελλάδα 
σκανδαλωδώς καθυστερεί εδώ και 10 χρόνια να εκδώσει για την προστασία των περιοχών Natura 2000, 
προβλέποντας αποσπασματικές διαδικασίες για τη συνέχιση υφιστάμενων και την υλοποίηση νέων έργων 
και δραστηριοτήτων ανεξάρτητα από τις προβλέψεις των προεδρικών διαταγμάτων και τις οικολογικές 
ανάγκες οικοτόπων και ειδών. Αυτό παραβιάζει ευθέως τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία της φύσης, 
η οποία δίνει προτεραιότητα στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και επιβάλλει τη θέσπιση των κατάλληλων 
μέτρων, ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων και των προστατευόμενων 
ειδών. 
Τέλος, σε μια παράδοξης σημειολογίας διάταξη, το ΥΠΕΝ αποφασίζει να παραχωρήσει την ευθύνη 
ανάπτυξης της καθαρής ενέργειας από υπεράκτια αιολικά στον δημόσιο φορέα που είναι αρμόδιος για την 
εξόρυξη ορυκτών καυσίμων, την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων. Ειρωνεία ή ένδειξη 
της σύγχυσης που επικρατεί σε κυβερνητικό επίπεδο γύρω από την ανάγκη αταλάντευτης και καθαρής 
πορείας της χώρας προς την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τον τερματισμό κάθε ίχνους εμμονής 
στον ξεθωριασμένο πλέον αναπτυξιακό μύθο των πετρελαιοπηγών και της εξόρυξης ορυκτών καυσίμων; 
Μόλις πριν μερικούς μήνες, στο παγκόσμιο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης 
(IUCN), η κυβέρνηση δεσμεύτηκε «να γίνει πρωταθλήτρια στην πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ 
για την προστασία του περιβάλλοντος», τονίζοντας «πως η ανακήρυξη του καθεστώτος προστασίας για 
όλες τις περιοχές Natura 2000 θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2022, μέσω μιας απολύτως διαφανούς 
και συμπεριληπτικής διαδικασίας». Οι κυβερνητικές όμως πολιτικές κινούνται στην αντίθετη πορεία: από 
την ψήφιση του νόμου 4685/2020 και μετά, η χώρα ζει μια πρωτοφανή και συνεχή πορεία αποψίλωσης 
της νομοθεσίας προστασίας των πυρήνων βιοποικιλότητας, ενώ έχει καταδικαστεί από το Δικαστήριο της 
ΕΕ για τις αδικαιολόγητες και χρόνιες παραβιάσεις της οδηγίας για τις περιοχές Natura 2000. 
Ζητάμε την απόσυρση των κεφαλαίων του νομοσχεδίου που αφορούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση 
και τις προστατευόμενες περιοχές. Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και να ολοκληρώσει 
χωρίς άλλες καθυστερήσεις και παλινωδίες τη θεσμική θωράκιση των περιοχών Natura 2000 
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Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία αλλά και χώρες του 
δήθεν »αναπτυσσόμενου» κόσμου. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική, άλλωστε είναι ειναι συνήθης η πρακτική των εκάστοτε κυβερνήσεων να φέρνουν κρίσιμα 
νομεσχέδια για ψήφιση μέσα στο κατακαλόκαιρο. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων, πως 
περιμένετε τεκμηριωμένα σχόλια σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα; Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον 
δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του 
καιρού μας. Απαιτώ όχι μόνο να παραμείνει αλλά να ενισχυθεί το νομικό πλαίσιο στήριξης των περιοχών Natura 2000. Αναμένω από την 
κυβέρνηση να αποδείξει πως ενδιαφέρεται πραγματικά για το περιβάλλον, όχι μόνο για την »ανάπτυξη» με κάθε κόστος. 

 15 Ιουλίου 2022, 18:00  

Διαφωνώ με τα άρθρα και ζητώ την απόσυρση του νομοσχεδίου. 

 15 Ιουλίου 2022, 17:35  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 15 Ιουλίου 2022, 17:40  

Ο χρόνος που διατέθηκε για τη διαβούλευση, πάνω στο συγκεκριμένου σχέδιο νόμου, είναι παντελώς ανεπαρκής για τη μελέτη του και 
την υποβολή τεκμηριωμένων σχολίων και παρατηρήσεων. Για την ώρα, περιοριζόμαστε στις παρακάτω παρατηρήσεις και 
επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε, μέχρι την εισαγωγή του σ/ν στη Βουλή. Αξιοποιώντας για άλλη μια φορά, την τακτική που 
εφαρμόζεται πολλά χρόνια τώρα, όλα τα σοβαρά θέματα να ψηφίζονται από τη Βουλή το κατακαλόκαιρο με συνοπτικές διαδικασίας, το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε προσχηματική διαβούλευση για μόλις μια εβδομάδα, σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει 
διατάξεις για το «πλαίσιο ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων», μαζί με «απλουστεύσεις» της περιβαλλοντικής διαδικασίας, 
ανάμεσα στις οποίες κορυφαίο ζήτημα είναι αυτό που αφορά στις «χρήσεις γης στις προστατευόμενες περιοχές». Για το πλαίσιο 
ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων, προφανώς δε συντρέχουν λόγοι κατεπείγουσας διαδικασίας. Τίθεται σε διαβούλευση ενάμιση 
χρόνο μετά από τη «διαβούλευση», που είχε γίνει με πρωτοβουλία της ΕΛΕΤΑΕΝ, εγκαινιάζοντας τότε, μια εποχή όπου επίσημα πλέον 
οι ίδιες οι εταιρείες ασκούν εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, κριτικάροντας μάλιστα το δημόσιο για τις ανεπάρκειές του, όπως είχαμε 
σχολιάσει σε δελτίο τύπου μας με θέμα «Θαλάσσια αιολικά: ένα νέο πεδίο εμπορευματοποίησης της ενέργειας και της θάλασσας», πριν 
από ένα χρόνο: Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε προσπάθεια σύνταξης και έγκρισης Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου, που η χώρα 
όφειλε να υλοποιήσει μέχρι το Μάρτιο του 2021, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ «Περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού». Κι 
αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι αντί γι’ αυτό, το νομοσχέδιο υιοθετεί και εφαρμόζει το βραχυπρόθεσμο στόχο που είχε προτείνει η 
ΕΛΕΤΑΕΝ, για αποσπασματικό καθορισμό Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ), στο πρότυπο 
των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Ο καθορισμός της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε. ως φορέα Διαχείρισης 
για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα, επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις μας για τη συγγένεια που εμφανίζει η διαδικασία χωροθέτησης και 
αδειοδότησης των θαλάσσιων αιολικών με την παραχώρηση «οικοπέδων» για την έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων, αλλά και τα 
εμπόδια που συνιστούν η περιορισμένη στα έξι (6) ναυτικά μίλια αιγιαλίτιδα ζώνη και η έλλειψη καθορισμένης Αποκλειστικής 
Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) στο Αιγαίο, εμπόδια που υπαγορεύουν και τις συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Παράλληλα, αναδεικνύει 
πόσο ο χαρακτήρας της υποτιθέμενης αποκεντρωμένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι στην πραγματικότητα βαθειά 
συγκεντρωτικός, αφού για τη δημιουργία υπεράκτιων αιολικών σταθμών ενδιαφερόμενες είναι, εκτός από τις μεγάλες εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλες οι μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις εξορύξεις 
υδρογονανθράκων. Τελικά, το κατεπείγον της διαβούλευσης για το νομοσχέδιο φαίνεται να αφορά στις αλλαγές που επιχειρεί να κάνει 
στις χρήσεις γης στις προστατευόμενες περιοχές, δύο χρόνια μετά από τον καθορισμό τους από το νόμο Χατζηδάκη του 2020. Κι αυτό 
για να εξαναγκαστούν τα γραφεία μελετών που έχουν αναλάβει τη σύνταξη των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών των περιοχών 
Natura, να συμπεριλάβουν στις μελέτες τους διάφορα «αναπτυξιακά» έργα, κυρίως ενεργειακά αλλά και άλλα (τουριστικά), καθώς και 
υποδομές (νέους δρόμους), ως επιτρεπόμενες χρήσεις στις ζώνες προστασίας, που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο νόμο Χατζηδάκη. 
Κατεπείγουσα «ανάγκη» είναι επίσης να προκαθοριστεί με νόμο η προοπτική επιβάρυνσης των περιοχών Natura με τέτοια έργα για να 
τα συμπεριλάβει και η μελέτη αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ! Σε μια συγκυρία όπου αναδεικνύονται 
κρίσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, την υγεία και τη διατροφή και αναλαμβάνονται σχετικές 
πολιτικές πρωτοβουλίες, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει εγκλωβισμένη σε παρωχημένους «αναπτυξιακούς στόχους», που αποτελούν 
μια από τις πιο σημαντικές αιτίες για την κακοδαιμονία της χώρας. Ζητούμε να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό! Ζητούμε την απόσυρση του 
νομοσχεδίου και μια πραγματική διαβούλευση για εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, με την πραγματική συμμετοχή της κοινωνίας και την 
πραγματική προστασία του περιβάλλοντος! 

 15 Ιουλίου 2022, 17:03  

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) ως οργανισμός της κοινωνίας των πολιτών με σκοπό την προστασία 
του περιβάλλοντος, διαφωνούμε με τις διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης και χρήσεων γης του παρόντος νομοσχεδίου 
καθώς τις θεωρούμε άκρως προβληματικές. Ως εκ τούτου, αιτούμαστε την πλήρη αναθεώρησή τους. Παράλληλα, θεωρούμε πως η πολύ 
σύντομη προθεσμία για τη διαβούλευση (συμπεριλαμβανομένης της παράτασης αυτής) δημιουργεί ανησυχίες και πολλές φορές 
στρεβλώσεις στους πολίτες της χώρας μας για το ποιες είναι τελικά οι προθέσεις της ηγεσίας του ΥΠΕΝ για τις προστατευόμενες περιοχές 
της χώρας. 

 15 Ιουλίου 2022, 16:47  

Είναι απαράδεκτο να δίνεται τόσος λίγος χρόνος σε μία διαβούλευση και ειδικά σε ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο. Το παρόν δυστυχώς 
επιβαρύνει περισσότερο το φυσικό περιβάλλον και βρίσκεται σε αντίθετη τροχιά με την συνολική προσπάθεια για διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και προστασία του σημαντικών περιοχών. Eργασίες όπως εξορύξεις και εγκατάσταση ΑΠΕ δεν θα πρέπει να 
επιτρέπονται σε σημαντικές περιοχές και υψηλής ζώνης προστασίας. Η απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης σίγουρα δεν 
γίνεται με γνώμονα τη προστασία των περιοχών του δικτύου NATURA 2000. 
Είναι αναγκάιο να δωθεί περισσότερος χρόνος για ένα νομοσχέδιο 96 άρθρων! 
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 15 Ιουλίου 2022, 13:03  

Αυτό το νομοσχέδιο αποτετελεί μία ακόμα υποβάθμιση του θεσμικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης της 
βιοποικιλότητας. 
Μεταξύ των προβλημάτων που προσθέτει (αντί να λύσει)στην Προστασία του Περιβάλλοντος, σοβαρότερο είναι η περαιτέρω 
υποβάθμιση του ήδη αναξιόπιστου θεσμού των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθώς προβλέπει ότι οι αξιολογητές των 
ΜΠΕ να αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν(!!!), δημιουργώντας έτσι μια υπαλληλική σχέση οικονομικής 
εξάρτησης , με ό,τι αυτό συνεπάγεται, η οποία ακυρώνει την ανεξαρτησία που πρέπει (σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία) να 
περιβάλλει το σύστημα αξιολόγησης των περιβαλλοντικών μελετών. 
Ο Σύλλογός μας ζητά από την κυβέρνηση και το υπουργείο να αποσύρουν τα κεφάλαια του νομοσχεδίου που αφορούν στην 
περιβαλλοντική αδειοδότηση και τις προστατευόμενες περιοχές. 
Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα και να ολοκληρώσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις και παλινωδίες τη θεσμική θωράκιση των περιοχών Natura 2000. 
Με τιμή 
Το ΔΣ του Συλλόγου για την Προστασία του Περιβαλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου ΟΣΜΑΕΣ Δήμου Λοκρών 

 15 Ιουλίου 2022, 13:26  

Διαφωνώ εξαρχής με την λογική απλοποίησης των περιβαλλοντικών αδειών, διότι ενέχουν τον κίνδυνο της υπερεκμετάλλευσης στο 
βωμό του πρόσκαιρου κέρδους. Αντί αυτού θα περίμενα ένα μακρόπνοο ενεργειακό σχεδιασμό, με γνώμονα την ισοβαρή και αρμονική 
ισορροπία των περιβαλλοντικών πόρων, σταθμισμένες με λογικές περιορισμού της ενεργειακής σπατάλης και κινήτρων για ενεργειακά 
αυτόνομες επιμέρους μονάδες (π.χ σε νοικοκυριά). 

 15 Ιουλίου 2022, 13:46  

Ζητώ την απόσυρση του νομοσχεδίου και μια πραγματική διαβούλευση για εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, με την πραγματική συμμετοχή 
της κοινωνίας για την πραγματική προστασία του περιβάλλοντος. 

 15 Ιουλίου 2022, 13:55  

Το εν λόγω νομοσχέδιο είναι η κερκόπορτα για την καταστροφή περιοχών φυσικού κάλλους στο όνομα της δήθεν οικονομικής ανάπτυξης 
και του κέρδους. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία συγκεκριμένη και στοχευμένη πρόταση επ’ αυτού, ζητώ την πλήρη απόσυρσή του. 

 15 Ιουλίου 2022, 13:34 

Κύριε Σκρέκα δεν είναι δυνατόν το 2022 να εξακολουθείτε να προτείνετε τέτοια νομοσχέδια που το μόνο που προάγουν είναι το 
συμφέρον των επενδυτών και την καταστροφή της φύσης.Ζητώ την απόσυρση των άρθρων που επιδεινώνουν την περιβαλλοντική 
νομοθεσία και ειδικότερα το καθεστώς προστασίας των περιοχών Natura 2000. 

 15 Ιουλίου 2022, 13:33 

Συμφωνούμε και προσυπογράφουμε την Κοινή ανακοίνωση 11 οργανώσεων για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ: 
«Το νομοσχέδιο που ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, την περασμένη εβδομάδα σηματοδοτεί 
ακόμα μία σοβαρή υποβάθμιση του θεσμικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης της βιοποικιλότητας. 
Σε μια πρωτοφανώς μικρής διάρκειας και εμφανώς προσχηματική διαβούλευση που λήγει αύριο 13/7 το πρωί, το νομοσχέδιο επιχειρεί 
μεταξύ άλλων: 
Την ακόμα εντονότερη αλλοίωση του διεθνώς αποδεκτού θεσμού των αυστηρά προστατευόμενων περιοχών (κατηγορία στην οποία η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τα κράτη μέλη να εντάξουν τουλάχιστον το 10% της επικράτειας). Συγκεκριμένα, επιτρέπει εντός των 
ορίων τους ακόμα περισσότερες δραστηριότητες που είναι ασύμβατες με κάθε έννοια αυστηρής προστασίας, όπως η κατασκευή 
πλατειών και «γραμμικών υποδομών μεταφορών» (δηλαδή δρόμων), οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, η ερασιτεχνική αλιεία και η βόσκηση, κλπ. 
Την εξ αρχής επιβάρυνση όλων των ζωνών προστασίας των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 με νέες χρήσεις που δεν 
προβλέπονταν από το έτσι κι αλλιώς προβληματικό ισχύον καθεστώς. Χαρακτηριστικά, στις ζώνες προστασίας της φύσης (δεύτερη σε 
αυστηρότητα ζώνη προστασίας) προβλέπονται πλέον η κατασκευή και λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων και άλλων τουριστικών 
υποδομών, εγκαταστάσεων ΑΠΕ, καθώς και κατασκηνώσεων, ενώ σε όλες τις κατηγορίες (πλην της “απόλυτης” προστασίας) 
προβλέπονται πλέον εξορυκτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των εξορύξεων υδρογονανθράκων. 
Την περαιτέρω υποβάθμιση του ήδη αναξιόπιστου θεσμού των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθώς προβλέπει ότι οι 
αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν, δημιουργώντας έτσι μια υπαλληλική σχέση, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται, η οποία ακυρώνει την ανεξαρτησία που πρέπει (σύμφωνα και με τη νομοθεσία της ΕΕ) να περιβάλλει το 
σύστημα αξιολόγησης των περιβαλλοντικών μελετών. 
Να διακωμωδήσει την έννοια της δημόσιας διαβούλευσης, απαιτώντας από τους ενδιαφερόμενους να μελετήσουν και να σχολιάσουν 
μέσα σε μόλις μία εβδομάδα ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Μάλιστα, το υπουργείο στην πορεία μείωσε την προθεσμία για κατάθεση 
σχολίων κατά μισή μέρα, εμπαίζοντας ενδιαφερόμενους πολίτες και φορείς και καταστρατηγώντας το δικαίωμά τους να συμμετέχουν 
στη διαδικασία. 
Το νομοσχέδιο προεξοφλεί, επίσης, το περιεχόμενο των προεδρικών διαταγμάτων που η Ελλάδα σκανδαλωδώς καθυστερεί εδώ και 10 
χρόνια να εκδώσει για την προστασία των περιοχών Natura 2000, προβλέποντας αποσπασματικές διαδικασίες για τη συνέχιση 
υφιστάμενων και την υλοποίηση νέων έργων και δραστηριοτήτων ανεξάρτητα από τις προβλέψεις των προεδρικών διαταγμάτων και τις 
οικολογικές ανάγκες οικοτόπων και ειδών. Αυτό παραβιάζει ευθέως τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία της φύσης, η οποία δίνει 
προτεραιότητα στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και επιβάλλει τη θέσπιση των κατάλληλων μέτρων, ώστε να αποφεύγεται η 
υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων και των προστατευόμενων ειδών. 
Η αλλαγή της νομοθεσίας θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο την ολοκλήρωση των ήδη απαράδεκτα καθυστερημένων ΕΠΜ που είναι 
απαραίτητες για την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων. 
Μόλις πριν μερικούς μήνες, στο παγκόσμιο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN), η κυβέρνηση 
δεσμεύτηκε «να γίνει πρωταθλήτρια στην πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος», τονίζοντας 
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«πως η ανακήρυξη του καθεστώτος προστασίας για όλες τις περιοχές Natura 2000 θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2022, μέσω μιας 
απολύτως διαφανούς και συμπεριληπτικής διαδικασίας». To νομοσχέδιο αυτό κάνει ακριβώς το αντίθετο! Από την ψήφιση του νόμου 
4685/2020 και μετά, η χώρα ζει μια πρωτοφανή και συνεχή πορεία αποψίλωσης της νομοθεσίας προστασίας των πυρήνων 
βιοποικιλότητας, ενώ έχει καταδικαστεί από το Δικαστήριο της ΕΕ για τις αδικαιολόγητες και χρόνιες παραβιάσεις της οδηγίας για τις 
περιοχές Natura 2000. 
Η κυβέρνηση και το αρμόδιο για τη φύση υπουργείο θα πρέπει να σταθούν στο ύψος της ευθύνης που έχουν για αποτελεσματική 
θωράκιση της χώρας από την κλιματική και οικολογική κρίση. 
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν από την κυβέρνηση και το υπουργείο να αποσύρουν τα κεφάλαια του νομοσχεδίου που αφορούν 
στην περιβαλλοντική αδειοδότηση και τις προστατευόμενες περιοχές. Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και να ολοκληρώσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις και 
παλινωδίες τη θεσμική θωράκιση των περιοχών Natura 2000. 
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις: 
ΑΝΙΜΑ 
ΑΡΧΕΛΩΝ 
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 
Καλλιστώ 
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 
Greenpeace 
MEDASSET 
WWF Ελλάς» 

 15 Ιουλίου 2022, 12:39  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. 
-Δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύση. 
-Εχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές (πλατειες, εξορύξεις κλπ μέσα σε προστατευόμενες περιοχές?) 
-Φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 15 Ιουλίου 2022, 11:29  

Συμφωνώ απόλυτα με το Πανελλαδικό Δίκτυο συλλογικοτήτων για την ενέργεια και επειδή βάλλεται η δημοκρατία θα πρέπει να 
αποσυρθεί άμεσα το νομοσχέδιο 

 15 Ιουλίου 2022, 11:37  

Απαιτούμε την ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ του απαράδεκτου και καταστροφικού για περιβάλλον νομοσχεδίου! 
Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των 11 σημαντικότερων περιβαλλοντικών οργανώσεων της χώρας, το σχέδιο νόμου επιφέρει: 
– Tην ακόμα εντονότερη αλλοίωση του διεθνώς αποδεκτού θεσμού των αυστηρά προστατευόμενων περιοχών (κατηγορία στην οποία η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τα κράτη μέλη να εντάξουν τουλάχιστον το 10% της επικράτειας). Συγκεκριμένα, επιτρέπει εντός των 
ορίων τους ακόμα περισσότερες δραστηριότητες που είναι ασύμβατες με κάθε έννοια αυστηρής προστασίας, όπως η κατασκευή 
πλατειών και «γραμμικών υποδομών μεταφορών» (δηλαδή δρόμων), οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, η ερασιτεχνική αλιεία και η βόσκηση, κλπ. 
– Την εξ αρχής επιβάρυνση όλων των ζωνών προστασίας των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 με νέες χρήσεις που δεν 
προβλέπονταν από το έτσι κι αλλιώς προβληματικό ισχύον καθεστώς. Χαρακτηριστικά, στις ζώνες προστασίας της φύσης (δεύτερη σε 
αυστηρότητα ζώνη προστασίας) προβλέπονται πλέον η κατασκευή και λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων και άλλων τουριστικών 
υποδομών, εγκαταστάσεων ΑΠΕ, καθώς και κατασκηνώσεων, ενώ σε όλες τις κατηγορίες (πλην της “απόλυτης” προστασίας) 
προβλέπονται πλέον εξορυκτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των εξορύξεων υδρογονανθράκων. 
– Την περαιτέρω υποβάθμιση του ήδη αναξιόπιστου θεσμού των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθώς προβλέπει ότι οι 
αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν, δημιουργώντας έτσι μια υπαλληλική σχέση, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται, η οποία ακυρώνει την ανεξαρτησία που πρέπει (σύμφωνα και με τη νομοθεσία της ΕΕ) να περιβάλλει το 
σύστημα αξιολόγησης των περιβαλλοντικών μελετών. 
– Το νομοσχέδιο προεξοφλεί, επίσης, το περιεχόμενο των προεδρικών διαταγμάτων που η Ελλάδα σκανδαλωδώς καθυστερεί εδώ και 
10 χρόνια να εκδώσει για την προστασία των περιοχών Natura 2000, προβλέποντας αποσπασματικές διαδικασίες για τη συνέχιση 
υφιστάμενων και την υλοποίηση νέων έργων και δραστηριοτήτων ανεξάρτητα από τις προβλέψεις των προεδρικών διαταγμάτων και τις 
οικολογικές ανάγκες οικοτόπων και ειδών. 
Αυτό παραβιάζει ευθέως τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία της φύσης, η οποία δίνει προτεραιότητα στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και επιβάλλει τη θέσπιση των κατάλληλων μέτρων ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων 
και των προστατευόμενων ειδών. Η αλλαγή της νομοθεσίας θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο την ολοκλήρωση των ήδη απαράδεκτα 
καθυστερημένων ΕΠΜ που είναι απαραίτητες για την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων. 
Καμία έκπτωση στην ήδη ελλιπή προστασία των περιοχών του δικτύου NATURA, μετά μάλιστα και από την καταδίκη της Ελλάδας στις 
17/12/2020 από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (C849/19), και ενώ έχει αποσταλεί στην Ελλάδα αίτημα EU Pilot (ΕUP(2021)9806) 
(‘αιτιολογημένη γνώμη’, δηλαδή ένα βήμα πριν από ακόμα μια παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο) σχετικά με τη μη ορθή μεταφορά 
στην εθνική έννομη τάξη του άρθρου 6 παρ. 3 της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων. 
Καμία νέα επιτρεπόμενη χρήση γης σε σχέση με το ΠΔ 59/2018, αντίθετα αυστηροποίηση και αφαίρεση χρήσεων, καμία εγκατάσταση 
ΑΠΕ εντός περιοχών NATURA. 
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 15 Ιουλίου 2022, 10:42 

Ο χρόνος που διατέθηκε για τη διαβούλευση, πάνω στο συγκεκριμένου σχέδιο νόμου, είναι παντελώς ανεπαρκής για τη μελέτη του και 
την υποβολή τεκμηριωμένων σχολίων και παρατηρήσεων. Για την ώρα, περιοριζόμαστε στις παρακάτω παρατηρήσεις και 
επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε, μέχρι την εισαγωγή του σ/ν στη Βουλή. Αξιοποιώντας για άλλη μια φορά, την τακτική που 
εφαρμόζεται πολλά χρόνια τώρα, όλα τα σοβαρά θέματα να ψηφίζονται από τη Βουλή το κατακαλόκαιρο με συνοπτικές διαδικασίας, το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε προσχηματική διαβούλευση για μόλις μια εβδομάδα, σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει 
διατάξεις για το «πλαίσιο ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων», μαζί με «απλουστεύσεις» της περιβαλλοντικής διαδικασίας, 
ανάμεσα στις οποίες κορυφαίο ζήτημα είναι αυτό που αφορά στις «χρήσεις γης στις προστατευόμενες περιοχές». Για το πλαίσιο 
ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων, προφανώς δε συντρέχουν λόγοι κατεπείγουσας διαδικασίας. Τίθεται σε διαβούλευση ενάμιση 
χρόνο μετά από τη «διαβούλευση», που είχε γίνει με πρωτοβουλία της ΕΛΕΤΑΕΝ, εγκαινιάζοντας τότε, μια εποχή όπου επίσημα πλέον 
οι ίδιες οι εταιρείες ασκούν εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, κριτικάροντας μάλιστα το δημόσιο για τις ανεπάρκειές του, όπως είχαμε 
σχολιάσει σε δελτίο τύπου μας με θέμα «Θαλάσσια αιολικά: ένα νέο πεδίο εμπορευματοποίησης της ενέργειας και της θάλασσας», πριν 
από ένα 
χρόνο: https://energynetwork2020.wordpress.com/2021/05/09/%ce%b8%ce%b1%ce%bb%ce%ac%cf%83%cf%83%ce%b9%ce%b1-
%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%bd%ce%ad%ce%bf-
%cf%80%ce%b5%ce%b4%ce%af%ce%bf-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5/ Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε προσπάθεια 
σύνταξης και έγκρισης Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου, που η χώρα όφειλε να υλοποιήσει μέχρι το Μάρτιο του 2021, σύμφωνα με 
την Οδηγία 2014/89/ΕΕ «Περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού». Κι αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι αντί γι’ αυτό, το νομοσχέδιο 
υιοθετεί και εφαρμόζει το βραχυπρόθεσμο στόχο που είχε προτείνει η ΕΛΕΤΑΕΝ, για αποσπασματικό καθορισμό Περιοχών Οργανωμένης 
Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ), στο πρότυπο των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Ο καθορισμός της Ελληνικής 
Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε. ως φορέα Διαχείρισης για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα, επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις μας 
για τη συγγένεια που εμφανίζει η διαδικασία χωροθέτησης και αδειοδότησης των θαλάσσιων αιολικών με την παραχώρηση 
«οικοπέδων» για την έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων, αλλά και τα εμπόδια που συνιστούν η περιορισμένη στα έξι (6) ναυτικά 
μίλια αιγιαλίτιδα ζώνη και η έλλειψη καθορισμένης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) στο Αιγαίο, εμπόδια που υπαγορεύουν και 
τις συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Παράλληλα, αναδεικνύει πόσο ο χαρακτήρας της υποτιθέμενης αποκεντρωμένης παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι στην πραγματικότητα βαθειά συγκεντρωτικός, αφού για τη δημιουργία υπεράκτιων αιολικών σταθμών 
ενδιαφερόμενες είναι, εκτός από τις μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλες οι μεγάλες 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις εξορύξεις υδρογονανθράκων. Τελικά, το κατεπείγον της διαβούλευσης για το νομοσχέδιο 
φαίνεται να αφορά στις αλλαγές που επιχειρεί να κάνει στις χρήσεις γης στις προστατευόμενες περιοχές, δύο χρόνια μετά από τον 
καθορισμό τους από το νόμο Χατζηδάκη του 2020. Κι αυτό για να εξαναγκαστούν τα γραφεία μελετών που έχουν αναλάβει τη σύνταξη 
των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών των περιοχών Natura, να συμπεριλάβουν στις μελέτες τους διάφορα «αναπτυξιακά» έργα, 
κυρίως ενεργειακά αλλά και άλλα (τουριστικά), καθώς και υποδομές (νέους δρόμους), ως επιτρεπόμενες χρήσεις στις ζώνες προστασίας, 
που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο νόμο Χατζηδάκη. Κατεπείγουσα «ανάγκη» είναι επίσης να προκαθοριστεί με νόμο η προοπτική 
επιβάρυνσης των περιοχών Natura με τέτοια έργα για να τα συμπεριλάβει και η μελέτη αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου 
για τις ΑΠΕ! Σε μια συγκυρία όπου αναδεικνύονται κρίσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, την υγεία 
και τη διατροφή και αναλαμβάνονται σχετικές πολιτικές πρωτοβουλίες, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει εγκλωβισμένη σε 
παρωχημένους «αναπτυξιακούς στόχους», που αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές αιτίες για την κακοδαιμονία της χώρας. Ζητούμε 
να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό! Ζητούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου και μια πραγματική διαβούλευση για εθνικό ενεργειακό 
σχεδιασμό, με την πραγματική συμμετοχή της κοινωνίας και την πραγματική προστασία του περιβάλλοντος! 12.7.2022 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ energynetwork2020.wordpress.com – energynetwork2020@gmail.com f/b: Δίκτυο 
συλλογικοτήτων για την ενέργεια 

 15 Ιουλίου 2022, 10:18  

Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο 
για την «απλοποίηση» της περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
και τη θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων 
Αξιοποιώντας για άλλη μια φορά, την τακτική που εφαρμόζεται πολλά χρόνια τώρα, όλα τα σοβαρά θέματα να ψηφίζονται από τη Βουλή 
το κατακαλόκαιρο με συνοπτικές διαδικασίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε προσχηματική διαβούλευση για 
μόλις μια εβδομάδα, σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει διατάξεις για το «πλαίσιο ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων», μαζί με 
«απλουστεύσεις» της περιβαλλοντικής διαδικασίας, ανάμεσα στις οποίες κορυφαίο ζήτημα είναι αυτό που αφορά στις «χρήσεις γης στις 
προστατευόμενες περιοχές». 
Για το πλαίσιο ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων, προφανώς δε συντρέχουν λόγοι κατεπείγουσας διαδικασίας. Τίθεται σε 
διαβούλευση ενάμιση χρόνο μετά από τη «διαβούλευση», που είχε γίνει με πρωτοβουλία της ΕΛΕΤΑΕΝ, εγκαινιάζοντας τότε, μια εποχή 
όπου επίσημα πλέον οι ίδιες οι εταιρείες ασκούν εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, κριτικάροντας μάλιστα το δημόσιο για τις ανεπάρκειές 
του, όπως είχαμε σχολιάσει σε δελτίο τύπου μας με θέμα «Θαλάσσια αιολικά: ένα νέο πεδίο εμπορευματοποίησης της ενέργειας και 
της θάλασσας», πριν από ένα χρόνο. 
Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε προσπάθεια σύνταξης και έγκρισης Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου, που η χώρα όφειλε να 
υλοποιήσει μέχρι το Μάρτιο του 2021, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ «Περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού». Κι αυτό 
φαίνεται από το γεγονός ότι αντί γι’ αυτό, το νομοσχέδιο υιοθετεί και εφαρμόζει το βραχυπρόθεσμο στόχο που είχε προτείνει η ΕΛΕΤΑΕΝ, 
για αποσπασματικό καθορισμό Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ), στο πρότυπο των Ειδικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων. 
Ο καθορισμός της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε. ως φορέα Διαχείρισης για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα, 
επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις μας για τη συγγένεια που εμφανίζει η διαδικασία χωροθέτησης και αδειοδότησης των θαλάσσιων αιολικών 
με την παραχώρηση «οικοπέδων» για την έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων, αλλά και τα εμπόδια που συνιστούν η περιορισμένη 
στα έξι (6) ναυτικά μίλια αιγιαλίτιδα ζώνη και η έλλειψη καθορισμένης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) στο Αιγαίο, εμπόδια που 
υπαγορεύουν και τις συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Παράλληλα, αναδεικνύει πόσο ο χαρακτήρας της υποτιθέμενης αποκεντρωμένης 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι στην πραγματικότητα βαθειά συγκεντρωτικός, αφού για τη δημιουργία υπεράκτιων αιολικών 
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σταθμών ενδιαφερόμενες είναι, εκτός από τις μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλες 
οι μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις εξορύξεις υδρογονανθράκων. 
Τελικά, το κατεπείγον της διαβούλευσης για το νομοσχέδιο φαίνεται να αφορά στις αλλαγές που επιχειρεί να κάνει στις χρήσεις γης στις 
προστατευόμενες περιοχές, δύο χρόνια μετά από τον καθορισμό τους από το νόμο Χατζηδάκη του 2020. Κι αυτό για να εξαναγκαστούν 
τα γραφεία μελετών που έχουν αναλάβει τη σύνταξη των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών των περιοχών Natura, να συμπεριλάβουν 
στις μελέτες τους διάφορα «αναπτυξιακά» έργα, κυρίως ενεργειακά αλλά και άλλα (τουριστικά), καθώς και υποδομές (νέους δρόμους), 
ως επιτρεπόμενες χρήσεις στις ζώνες προστασίας, που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο νόμο Χατζηδάκη. Κατεπείγουσα «ανάγκη» είναι 
επίσης να προκαθοριστεί με νόμο η προοπτική επιβάρυνσης των περιοχών Natura με τέτοια έργα για να τα συμπεριλάβει και η μελέτη 
αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ! 
Σε μια συγκυρία όπου αναδεικνύονται κρίσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, την υγεία και τη 
διατροφή και αναλαμβάνονται σχετικές πολιτικές πρωτοβουλίες, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει εγκλωβισμένη σε παρωχημένους 
«αναπτυξιακούς στόχους», που αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές αιτίες για την κακοδαιμονία της χώρας. 
Ζητούμε να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό! 
Ζητούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου και μια πραγματική διαβούλευση για εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, με την πραγματική 
συμμετοχή της κοινωνίας και την πραγματική προστασία του περιβάλλοντος! 
12.7.2022 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
energynetwork2020.wordpress.com – energynetwork2020@gmail.com 
f/b: Δίκτυο συλλογικοτήτων για την ενέργεια 

 15 Ιουλίου 2022, 09:16 

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 15 Ιουλίου 2022, 08:09 

Ζητώ την απόσυρση του νομοσχεδίου και μια πραγματική διαβούλευση για εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, με την πραγματική συμμετοχή 
της κοινωνίας για την πραγματική προστασία του περιβάλλοντος. 

 15 Ιουλίου 2022, 07:03  

Το παρόν νομοσχέδιο οχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. 

 14 Ιουλίου 2022, 23:01  

Ντροπή σας, η φύση δεν αντέχει άλλο. Πόσα ακόμα θα καταστρέψετε δεν έχετε όρια πια? 
Καταστρέφετε ολοσχερώς την πλούσια βιοποικιλότητα της χώρας, πόσα είδη χλωρίδας και πανίδας και ολα για το κέρδος. 
ΦΤΑΝΕΙ! 
Tο νέο νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων: 
-Εισάγει και επιβαρύνει όλες τις ζώνες προστασίας των προστατευόμενων περιοχών #Natura2000 με χρήσεις που δεν συνάδουν με το 
χαρακτήρα τους, όπως έγερση τουριστικών καταλυμάτων, κατασκευή δρόμων, εγκατάσταση #ΑΠΕ αλλά και εξορυκτικές δραστηριότητες 
κά. 
-Εισάγει εκ νέου ρυθμίσεις για τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) που θα καθυστερήσουν περαιτέρω την ολοκλήρωσή τους, 
παρότι η Ελλάδα έχει καταδικαστεί για την έλλειψη μέτρων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της. 
-Επιτρέπει οι ιδιώτες ελεγκτές μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) να πληρώνονται απευθείας από τον ιδιώτη που ελέγχουν, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ούτως άλλως μικρή αξιοπιστία του συγκεκριμένου θεσμού. 
-Διατηρεί την προνομιακή μεταχείριση των στρατηγικών επενδύσεων σε ζητήματα που αφορούν τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. 
Οι 10 Περιβαλλοντικές Οργανώσεις προστασίας ζώων και περιβάλλοντος και ο λαός ζητούν από την κυβέρνηση και το αρμόδιο για τη 
φύση υπουργείο να αποσύρουν τα επίμαχα κεφάλαια του ν/σ και να σταθούν στο ύψος της ευθύνης τους για την αποτελεσματική 
θωράκιση της χώρας από την κλιματική και οικολογική κρίση. 

 14 Ιουλίου 2022, 22:25  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.Ο χρόνος της 
διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής.Ζητώ την απόσυρση των άρθρων που 
επιδεινώνουν την περιβαλλοντική νομοθεσία και ειδικότερα το καθεστώς προστασίας των περιοχών Natura 2000. 

 14 Ιουλίου 2022, 21:03  

Διαφωνώ κάθετα με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δε συμβάλλει καθόλου στην προστασία της φύσης , αλλά έχει καταστροφική 
επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Δεν 
είναι ένα νομοσχέδιο για την προστασία της φύσης, αλλά για την εκμετάλλευσή της. Άμεση απόσυρση. 

 14 Ιουλίου 2022, 19:34  

Συμφωνούμε επίσης απόλυτα και με την Κοινή ανακοίνωση 11 οργανώσεων για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ όπως αναγράφεται στο παρόν 
άρθρο. 
Με τιμή 
Το ΔΣ του Συλλόγου για την Προστασία του Περιβάλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολογου ΟΣΜΑΕΣ Δήμου Λοκρών 

 14 Ιουλίου 2022, 16:20  
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Θα μπορούσε κάποιος να μας εξηγήσει σε τι αποσκοπούν όλες αυτές οι προτεινόμενες αδειοδοτήσεις σε ζώνες απόλυτης φυσικής 
προστασίας; 
Χώροι μέσων ΜΜΜ, θρησκευτικοί χώροι, τουριστικά καταλύματα, εξορύξεις, αθλητικοί χώροι κλπ. 
Εμφανώς είναι μια κίνηση καταστροφής των λίγων απομείναντων φυσικών περιοχών του οικοσυστήματός μας χάριν του κέρδους και 
της εκμετάλλευσης. Διαφωνώ καθετα και ριζικά με οποιαδήποτε εκμετάλλευση αυτών των περιοχών κάτω από το προτεινόμενο πλάνο. 
Ακόμη και κάτω από ένα θεωρητικό ελεγχόμενο σχέδιο εκμετάλλευσης όλοι μας γνωρίζουμε πως λαμβάνονται οι αποφάσεις. Το 
αποτέλεσμα θα είναι καταστροφικό. 
Χώρος για όλες τις κατασκευές και δραστηριότητες μπορούν άνετα να τεθούν εκτός περιοχών Natura 2000. Χώροι υπάρχουν και αν δεν 
υπάρχουν να μη γίνουν. Κινούμενος αντίθετα, θα έπρεπε να θεσπιστούν ελάχιστο ποσοστό πρασίνου και πάρκων στα αστικά κέντρα για 
την επαφή του κόσμου με τη φύση. Ας μάθουν κάποιοι επιτέλους την έννοια του σεβασμού στη φύση. 

 14 Ιουλίου 2022, 16:49  

Για μία ακόμα φορά, κάνετε ό,τι μπορείτε ώστε τα παιδιά μας να μεγάλωσουν σε ένα απέραντο τσιμέντο, σε ενα μεγάλο εστιατόριο, 
χωρίς ίχνος πρασίνου. Το μόνο που μας έχει σώσει είναι οι περιοχές που απαγορεύται η εκμετάλλευσή τους, και τώρα θέλετε να τις 
δώσετε και αυτές στους μεγαλοεπιχειρηματίες για τα υποστηρίξετε ότι έχουμε «ανάπτυξη». 
Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 14 Ιουλίου 2022, 14:00  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. 
Ζητώ την απόσυρση των άρθρων που επιδεινώνουν την περιβαλλοντική νομοθεσία και ειδικότερα το καθεστώς προστασίας των 
περιοχών Natura 2000. 
 

 14 Ιουλίου 2022, 14:43  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 14 Ιουλίου 2022, 13:05  

Κάθε συνετός πολίτης, που αγαπάει και σέβεται τη Φύση και το Περιβάλλον διαφωνεί με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει 
καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο 
φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Τί νόημα έχουν τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, τη στιγμή που η χώρα διαθέτει πλήθος βραχονησίδων; 
Γιατί πρέπει να φυτευτούν τόνοι τσιμέντων και μη ανακυκλώσιμων υλικών σε προστατευόμενες περιοχές; Γιατι εξακολουθείτε να 
ενισχύετε την καταστροφή των δασών; 
Γιατί εξακολουθείτε να μην κηρύσσετε ΑΜΕΣΑ και αυτομάτως αναδασωτέες κάθε δασική, χορτολιβαδική και θαμνώδης περιοχή που 
καίγεται; 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική! Δύο εβδομάδες για σχολιασμό νομοσχεδίου 95 άρθρων, που αφορούν τον καθένα και 
επιβαρύνουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Που είναι η ενημέρωση του κόσμου, η προβολή της Διαβούλευσης σε όλα τα ΜΜΕ, η ανοιχτή και 
επαρκής πρόσκληση σε Δημόσιο Διάλογο; 

 14 Ιουλίου 2022, 13:51 

Διαφωνώ κάθετα με το παρόν νομοσχέδιο. 
Επιτελεί στην πραγματικότητα αντίθετο σκοπό: Όχι μόνο δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική 
επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 
Γιατί να αφήσουμε την υπέροχη φύση μας να καταστραφεί για το ιδιωτικό όφελος; 

 14 Ιουλίου 2022, 13:18  

Διαφωνώ απόλυτα με αυτό το νομοσχέδιο. Για άλλη μια φορά η κατ’ επίφαση παροχή «προστασίας» της φύσης, σε υποκριτικά 
νομοθετήματα που εξυπηρετούν μόνο στην καταπάτησή της, οδηγεί στην απόλυτη καταστροφή του ελληνικού φυσικού περιβάλλοντος, 
με ανυπολόγιστες συνέπειες σε όλα τα επίπεδα – συνέπειες που θα υποστούν τα παιδιά μας κληρονομώντας μια χώρα ερείπιο, 
παρωχημένη τουριστικά, διαλυμένη οικονομικά και νοσώδη υγειονομικά, κοινωνικά και ιδεολογικά. 
Υποκριτικός και ο χρόνος της διαβούλευσης. 

 14 Ιουλίου 2022, 12:43  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 14 Ιουλίου 2022, 12:43 

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
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 14 Ιουλίου 2022, 12:10  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Στόχος θα έπρεπε να είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών 
ζωής για τις επόμενες γενιές. Το νομοσχέδιο αυτό όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική 
επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Ο 
χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να 
προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 14 Ιουλίου 2022, 12:04 

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Επιχειρεί την αλλοίωση των περιοχών απόλυτης προστασίας, την επιβάρυνση όλων των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, καθώς 
και την υποβάθμιση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 14 Ιουλίου 2022, 12:36  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 
Φροντίστε το περιβάλλον και τα δάση μας. Σταματήστε να βάζετε φωτιά στα δάση μας για να βγάλετε χρήματα. Έχετε κάψει τόσες αθώες 
ψυχές μέσα στα δάση και δεν έχετε τύψεις. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε επιτέλους ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. 

 14 Ιουλίου 2022, 11:35  

Ζητώ να αποσυρθεί το παρόν νομοσχέδιο. Όχι μόνο δεν συμβάλει στην προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος αλλά το υποβαθμίζει 
περαιτέρω μέσω της διευκόλυνσης εγκατάστασης τουριστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και εκμετάλλευσης των φυσικών 
πόρων. Το φυσικό περιβάλλον είναι δημόσια περιουσία και ως τέτοιο πρέπει να προστατεύεται από το κράτος προς όφελος του συνόλου 
των πολιτών και όχι να δίνεται βορά σε ιδιωτικές επενδύσεις προς ίδιο όφελος. Άμεση κατάργησή του και ευρεία διαβούλευση με τους 
αρμόδιους επιστημονικούς φορείς, τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο και την κοινωνία των πολιτών για το σχεδιασμό 
και την υιοθέτηση ενός πραγματικά οραματικού νόμου που θα αντιλαμβάνεται την κλιματική αλλαγή ως νούμερο ένα κίνδυνο για τη γη 
αυτή τη στιγμή και θα λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. 

 14 Ιουλίου 2022, 11:36  

Προτείνω το νομοσχέδιο να ακολουθήσει τις τεκμηριωμένες προτάσεις των οικολογικών οργανώσεων, που το καταψηφίζουν. 
Είναι απορίας άξιο, πως ο μεγαλύτερος πλούτος της χώρας αυτής, που είναι το περιβάλλον της, το τοπίο της και η φύση της, απαξιώνεται 
με κάθε τρόπο. Εστω και με τη στενή οικονομική λογική, τα οφέλη από τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι πολύ περισσότερα 
από την καταστροφή του για επενδύσεις που γίνονται απουσίᾳ προγραμματισμού. Ειδικά για τις περιοχές προστασίας Natura κλπ το η 
προσέγγιση είναι απαράδεκτη. 

 14 Ιουλίου 2022, 11:26 

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο στο σύνολό του. Θα έχει ως αποτέλεσμα να νομιμοποιηθούν και να επιτραπούν πρακτικές, αντίθετες 
με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, που θα επιφέρουν την κατάργηση στην πράξη του προστατευτικού πλαισίου ευαίσθητων 
οικοσυστημάτων και περιοχών στις οποίες επιβάλλεται ο περιορισμός και όχι η διεύρυνση της ανθρώπινης δραστηριότητας. Το 
νομοσχέδιο δεν προβλέπει επιστημονικά αποδεκτά εχέγγυα, για τη διασφάλιση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, παρά μόνο 
αμφισβητούμενης αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας διαδικασίες μελετών. Η ψήφισή του θα αποτελέσει έγκλημα κατά του φυσικού 
πλούτου της χώρας, τον οποίο με μαθηματική βεβαιότητα θα θυσιάσει στο όνομα της υποτιθέμενης «ανάπτυξης» των λίγων εις βάρος 
του κοινωνικού συνόλου, τώρα και στο μέλλον. 

 14 Ιουλίου 2022, 11:45  

Προτείνω το νομοσχέδιο να ακολουθήσει τις τεκμηριωμένες προτάσεις των οικολογικών οργανώσεων, που το καταψηφίζουν. 
Είναι απορίας άξιο, πως ο μεγαλύτερος πλούτος της χώρας αυτής, που είναι το περιβάλλον της, το τοπίο της και η φύση της, απαξιώνεται 
με κάθε τρόπο. Εστω και με τη στενή οικονομική λογική, τα οφέλη από τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι πολύ περισσότερα 
από την καταστροφή του για επενδύσεις που γίνονται απουσίᾳ προγραμματισμού. Ειδικά για τις περιοχές προστασίας Natura κλπ το η 
προσέγγιση είναι απαράδεκτη. 
Κρίνω οτι το παρόν νομοσχέδιο έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από 
την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 14 Ιουλίου 2022, 11:04  

Ο χρόνος που διατέθηκε για τη διαβούλευση, πάνω στο συγκεκριμένου σχέδιο νόμου, είναι παντελώς ανεπαρκής για τη μελέτη του και 
την υποβολή τεκμηριωμένων σχολίων και παρατηρήσεων. Για την ώρα, περιοριζόμαστε στις παρακάτω παρατηρήσεις και 
επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε, μέχρι την εισαγωγή του σ/ν στη Βουλή. Αξιοποιώντας για άλλη μια φορά, την τακτική που 
εφαρμόζεται πολλά χρόνια τώρα, όλα τα σοβαρά θέματα να ψηφίζονται από τη Βουλή το κατακαλόκαιρο με συνοπτικές διαδικασίας, το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε προσχηματική διαβούλευση για μόλις μια εβδομάδα, σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει 
διατάξεις για το «πλαίσιο ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων», μαζί με «απλουστεύσεις» της περιβαλλοντικής διαδικασίας, 
ανάμεσα στις οποίες κορυφαίο ζήτημα είναι αυτό που αφορά στις «χρήσεις γης στις προστατευόμενες περιοχές». Για το πλαίσιο 
ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων, προφανώς δε συντρέχουν λόγοι κατεπείγουσας διαδικασίας. Τίθεται σε διαβούλευση ενάμιση 
χρόνο μετά από τη «διαβούλευση», που είχε γίνει με πρωτοβουλία της ΕΛΕΤΑΕΝ, εγκαινιάζοντας τότε, μια εποχή όπου επίσημα πλέον 
οι ίδιες οι εταιρείες ασκούν εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, κριτικάροντας μάλιστα το δημόσιο για τις ανεπάρκειές του, όπως είχαμε 
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σχολιάσει σε δελτίο τύπου μας με θέμα «Θαλάσσια αιολικά: ένα νέο πεδίο εμπορευματοποίησης της ενέργειας και της θάλασσας», πριν 
από ένα 
χρόνο: https://energynetwork2020.wordpress.com/2021/05/09/%ce%b8%ce%b1%ce%bb%ce%ac%cf%83%cf%83%ce%b9%ce%b1-
%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%bd%ce%ad%ce%bf-
%cf%80%ce%b5%ce%b4%ce%af%ce%bf-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5/ Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε προσπάθεια 
σύνταξης και έγκρισης Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου, που η χώρα όφειλε να υλοποιήσει μέχρι το Μάρτιο του 2021, σύμφωνα με 
την Οδηγία 2014/89/ΕΕ «Περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού». Κι αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι αντί γι’ αυτό, το νομοσχέδιο 
υιοθετεί και εφαρμόζει το βραχυπρόθεσμο στόχο που είχε προτείνει η ΕΛΕΤΑΕΝ, για αποσπασματικό καθορισμό Περιοχών Οργανωμένης 
Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ), στο πρότυπο των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Ο καθορισμός της Ελληνικής 
Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε. ως φορέα Διαχείρισης για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα, επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις μας 
για τη συγγένεια που εμφανίζει η διαδικασία χωροθέτησης και αδειοδότησης των θαλάσσιων αιολικών με την παραχώρηση 
«οικοπέδων» για την έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων, αλλά και τα εμπόδια που συνιστούν η περιορισμένη στα έξι (6) ναυτικά 
μίλια αιγιαλίτιδα ζώνη και η έλλειψη καθορισμένης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) στο Αιγαίο, εμπόδια που υπαγορεύουν και 
τις συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Παράλληλα, αναδεικνύει πόσο ο χαρακτήρας της υποτιθέμενης αποκεντρωμένης παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι στην πραγματικότητα βαθειά συγκεντρωτικός, αφού για τη δημιουργία υπεράκτιων αιολικών σταθμών 
ενδιαφερόμενες είναι, εκτός από τις μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλες οι μεγάλες 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις εξορύξεις υδρογονανθράκων. Τελικά, το κατεπείγον της διαβούλευσης για το νομοσχέδιο 
φαίνεται να αφορά στις αλλαγές που επιχειρεί να κάνει στις χρήσεις γης στις προστατευόμενες περιοχές, δύο χρόνια μετά από τον 
καθορισμό τους από το νόμο Χατζηδάκη του 2020. Κι αυτό για να εξαναγκαστούν τα γραφεία μελετών που έχουν αναλάβει τη σύνταξη 
των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών των περιοχών Natura, να συμπεριλάβουν στις μελέτες τους διάφορα «αναπτυξιακά» έργα, 
κυρίως ενεργειακά αλλά και άλλα (τουριστικά), καθώς και υποδομές (νέους δρόμους), ως επιτρεπόμενες χρήσεις στις ζώνες προστασίας, 
που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο νόμο Χατζηδάκη. Κατεπείγουσα «ανάγκη» είναι επίσης να προκαθοριστεί με νόμο η προοπτική 
επιβάρυνσης των περιοχών Natura με τέτοια έργα για να τα συμπεριλάβει και η μελέτη αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου 
για τις ΑΠΕ! Σε μια συγκυρία όπου αναδεικνύονται κρίσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, την υγεία 
και τη διατροφή και αναλαμβάνονται σχετικές πολιτικές πρωτοβουλίες, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει εγκλωβισμένη σε 
παρωχημένους «αναπτυξιακούς στόχους», που αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές αιτίες για την κακοδαιμονία της χώρας. Ζητούμε 
να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό! Ζητούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου και μια πραγματική διαβούλευση για εθνικό ενεργειακό 
σχεδιασμό, με την πραγματική συμμετοχή της κοινωνίας και την πραγματική προστασία του περιβάλλοντος! 12.7.2022 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ energynetwork2020.wordpress.com – energynetwork2020@gmail.com f/b: Δίκτυο 
συλλογικοτήτων για την ενέργεια 
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για την «απλοποίηση» της περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
και τη θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων 
Αξιοποιώντας για άλλη μια φορά, την τακτική που εφαρμόζεται πολλά χρόνια τώρα, όλα τα σοβαρά θέματα να ψηφίζονται από τη Βουλή 
το κατακαλόκαιρο με συνοπτικές διαδικασίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε προσχηματική διαβούλευση για 
μόλις μια εβδομάδα, σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει διατάξεις για το «πλαίσιο ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων», μαζί με 
«απλουστεύσεις» της περιβαλλοντικής διαδικασίας, ανάμεσα στις οποίες κορυφαίο ζήτημα είναι αυτό που αφορά στις «χρήσεις γης στις 
προστατευόμενες περιοχές». 
Για το πλαίσιο ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων, προφανώς δε συντρέχουν λόγοι κατεπείγουσας διαδικασίας. Τίθεται σε 
διαβούλευση ενάμιση χρόνο μετά από τη «διαβούλευση», που είχε γίνει με πρωτοβουλία της ΕΛΕΤΑΕΝ, εγκαινιάζοντας τότε, μια εποχή 
όπου επίσημα πλέον οι ίδιες οι εταιρείες ασκούν εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, κριτικάροντας μάλιστα το δημόσιο για τις ανεπάρκειές 
του, όπως είχαμε σχολιάσει σε δελτίο τύπου μας με θέμα «Θαλάσσια αιολικά: ένα νέο πεδίο εμπορευματοποίησης της ενέργειας και 
της θάλασσας», πριν από ένα χρόνο. 
Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε προσπάθεια σύνταξης και έγκρισης Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου, που η χώρα όφειλε να 
υλοποιήσει μέχρι το Μάρτιο του 2021, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ «Περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού». Κι αυτό 
φαίνεται από το γεγονός ότι αντί γι’ αυτό, το νομοσχέδιο υιοθετεί και εφαρμόζει το βραχυπρόθεσμο στόχο που είχε προτείνει η ΕΛΕΤΑΕΝ, 
για αποσπασματικό καθορισμό Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ), στο πρότυπο των Ειδικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων. 
Ο καθορισμός της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε. ως φορέα Διαχείρισης για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα, 
επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις μας για τη συγγένεια που εμφανίζει η διαδικασία χωροθέτησης και αδειοδότησης των θαλάσσιων αιολικών 
με την παραχώρηση «οικοπέδων» για την έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων, αλλά και τα εμπόδια που συνιστούν η περιορισμένη 
στα έξι (6) ναυτικά μίλια αιγιαλίτιδα ζώνη και η έλλειψη καθορισμένης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) στο Αιγαίο, εμπόδια που 
υπαγορεύουν και τις συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Παράλληλα, αναδεικνύει πόσο ο χαρακτήρας της υποτιθέμενης αποκεντρωμένης 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι στην πραγματικότητα βαθειά συγκεντρωτικός, αφού για τη δημιουργία υπεράκτιων αιολικών 
σταθμών ενδιαφερόμενες είναι, εκτός από τις μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλες 
οι μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις εξορύξεις υδρογονανθράκων. 
Τελικά, το κατεπείγον της διαβούλευσης για το νομοσχέδιο φαίνεται να αφορά στις αλλαγές που επιχειρεί να κάνει στις χρήσεις γης στις 
προστατευόμενες περιοχές, δύο χρόνια μετά από τον καθορισμό τους από το νόμο Χατζηδάκη του 2020. Κι αυτό για να εξαναγκαστούν 
τα γραφεία μελετών που έχουν αναλάβει τη σύνταξη των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών των περιοχών Natura, να συμπεριλάβουν 
στις μελέτες τους διάφορα «αναπτυξιακά» έργα, κυρίως ενεργειακά αλλά και άλλα (τουριστικά), καθώς και υποδομές (νέους δρόμους), 
ως επιτρεπόμενες χρήσεις στις ζώνες προστασίας, που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο νόμο Χατζηδάκη. Κατεπείγουσα «ανάγκη» είναι 
επίσης να προκαθοριστεί με νόμο η προοπτική επιβάρυνσης των περιοχών Natura με τέτοια έργα για να τα συμπεριλάβει και η μελέτη 
αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ! 
Σε μια συγκυρία όπου αναδεικνύονται κρίσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, την υγεία και τη 
διατροφή και αναλαμβάνονται σχετικές πολιτικές πρωτοβουλίες, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει εγκλωβισμένη σε παρωχημένους 
«αναπτυξιακούς στόχους», που αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές αιτίες για την κακοδαιμονία της χώρας. 
Ζητούμε να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό! 
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Ζητούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου και μια πραγματική διαβούλευση για εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, με την πραγματική 
συμμετοχή της κοινωνίας και την πραγματική προστασία του περιβάλλοντος! 

 14 Ιουλίου 2022, 10:14 

Συμφωνώ με την κεντρική ιδέα του νομοσχεδίου, δηλαδή για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης όσον αφορά τα έργα 
ΑΠΕ (εκτός Φ.Α. και Λιγνίτη φυσικά). 
ΔΙΑΦΩΝΩ όμως κάθετα με την οποιαδήποτε επιβάρυνση όλων των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, προβλέποντας (σε όσες 
δεν επιτρεπόταν) κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων, εγκατάσταση ΑΠΕ, μεταλλεία και εξορύξεις υδρογονανθράκων. 
Το καθεστώς που ισχύει για τις περιοχές Natura 2000 δεν πρέπει να χαλαρώσει αλλά ίσως να γίνει και πιο αυστηρό! 
ΔΙΑΦΩΝΩ επίσης και με την υποβάθμιση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθώς προβλέπει ότι οι αξιολογητές των 
ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν. 
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Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο και αντιτίθεμαι στις διατάξεις του. Αντί να έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη µακροπρόθεσµη 
διατήρηση των πιο πολύτιµων και των πλέον απειλούµενων ειδών και ενδιαιτηµάτων στις περιοχές που εντάσσονται στο πανευρωπαϊκό 
οικολογικό δίκτυο Natura 2000, συνάδοντας με την πρακτική των εταίρων μας κρατών-μελών της ΕΕ, επιτρέπει χρήσεις και παρεμβάσεις 
η επίδραση των οποίων θα είναι καταστροφική για τη διατήρηση της φύσης και των προστατευόμενων οικοτόπων της. Οι διατάξεις του 
όχι μόνο δεν συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά μάλιστα αντιβαίνουν στην ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία, 
δεδομένου ότι το δίκτυο Natura 2000 είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ε.Ε. για τη διατήρηση της φύσης. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας, ειδικά τη σύγχρονη εποχή όπου όλοι μας βιώνουμε τις συνέπειες των εσφαλμένων 
πρακτικών προηγούμενων δεκαετιών όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. 
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Ο χρόνος που διατέθηκε για τη διαβούλευση, πάνω στο συγκεκριμένου σχέδιο νόμου, είναι παντελώς ανεπαρκής για τη μελέτη του και 
την υποβολή τεκμηριωμένων σχολίων και παρατηρήσεων. Για την ώρα, περιοριζόμαστε στις παρακάτω παρατηρήσεις και 
επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε, μέχρι την εισαγωγή του σ/ν στη Βουλή. Αξιοποιώντας για άλλη μια φορά, την τακτική που 
εφαρμόζεται πολλά χρόνια τώρα, όλα τα σοβαρά θέματα να ψηφίζονται από τη Βουλή το κατακαλόκαιρο με συνοπτικές διαδικασίας, το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε προσχηματική διαβούλευση για μόλις μια εβδομάδα, σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει 
διατάξεις για το «πλαίσιο ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων», μαζί με «απλουστεύσεις» της περιβαλλοντικής διαδικασίας, 
ανάμεσα στις οποίες κορυφαίο ζήτημα είναι αυτό που αφορά στις «χρήσεις γης στις προστατευόμενες περιοχές». Για το πλαίσιο 
ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων, προφανώς δε συντρέχουν λόγοι κατεπείγουσας διαδικασίας. Τίθεται σε διαβούλευση ενάμιση 
χρόνο μετά από τη «διαβούλευση», που είχε γίνει με πρωτοβουλία της ΕΛΕΤΑΕΝ, εγκαινιάζοντας τότε, μια εποχή όπου επίσημα πλέον 
οι ίδιες οι εταιρείες ασκούν εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, κριτικάροντας μάλιστα το δημόσιο για τις ανεπάρκειές του, όπως είχαμε 
σχολιάσει σε δελτίο τύπου μας με θέμα «Θαλάσσια αιολικά: ένα νέο πεδίο εμπορευματοποίησης της ενέργειας και της θάλασσας», πριν 
από ένα 
χρόνο: https://energynetwork2020.wordpress.com/2021/05/09/%ce%b8%ce%b1%ce%bb%ce%ac%cf%83%cf%83%ce%b9%ce%b1-
%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%bd%ce%ad%ce%bf-
%cf%80%ce%b5%ce%b4%ce%af%ce%bf-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5/ Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε προσπάθεια 
σύνταξης και έγκρισης Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου, που η χώρα όφειλε να υλοποιήσει μέχρι το Μάρτιο του 2021, σύμφωνα με 
την Οδηγία 2014/89/ΕΕ «Περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού». Κι αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι αντί γι’ αυτό, το νομοσχέδιο 
υιοθετεί και εφαρμόζει το βραχυπρόθεσμο στόχο που είχε προτείνει η ΕΛΕΤΑΕΝ, για αποσπασματικό καθορισμό Περιοχών Οργανωμένης 
Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ), στο πρότυπο των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Ο καθορισμός της Ελληνικής 
Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε. ως φορέα Διαχείρισης για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα, επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις μας 
για τη συγγένεια που εμφανίζει η διαδικασία χωροθέτησης και αδειοδότησης των θαλάσσιων αιολικών με την παραχώρηση 
«οικοπέδων» για την έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων, αλλά και τα εμπόδια που συνιστούν η περιορισμένη στα έξι (6) ναυτικά 
μίλια αιγιαλίτιδα ζώνη και η έλλειψη καθορισμένης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) στο Αιγαίο, εμπόδια που υπαγορεύουν και 
τις συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Παράλληλα, αναδεικνύει πόσο ο χαρακτήρας της υποτιθέμενης αποκεντρωμένης παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι στην πραγματικότητα βαθειά συγκεντρωτικός, αφού για τη δημιουργία υπεράκτιων αιολικών σταθμών 
ενδιαφερόμενες είναι, εκτός από τις μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλες οι μεγάλες 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις εξορύξεις υδρογονανθράκων. Τελικά, το κατεπείγον της διαβούλευσης για το νομοσχέδιο 
φαίνεται να αφορά στις αλλαγές που επιχειρεί να κάνει στις χρήσεις γης στις προστατευόμενες περιοχές, δύο χρόνια μετά από τον 
καθορισμό τους από το νόμο Χατζηδάκη του 2020. Κι αυτό για να εξαναγκαστούν τα γραφεία μελετών που έχουν αναλάβει τη σύνταξη 
των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών των περιοχών Natura, να συμπεριλάβουν στις μελέτες τους διάφορα «αναπτυξιακά» έργα, 
κυρίως ενεργειακά αλλά και άλλα (τουριστικά), καθώς και υποδομές (νέους δρόμους), ως επιτρεπόμενες χρήσεις στις ζώνες προστασίας, 
που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο νόμο Χατζηδάκη. Κατεπείγουσα «ανάγκη» είναι επίσης να προκαθοριστεί με νόμο η προοπτική 
επιβάρυνσης των περιοχών Natura με τέτοια έργα για να τα συμπεριλάβει και η μελέτη αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου 
για τις ΑΠΕ! Σε μια συγκυρία όπου αναδεικνύονται κρίσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, την υγεία 
και τη διατροφή και αναλαμβάνονται σχετικές πολιτικές πρωτοβουλίες, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει εγκλωβισμένη σε 
παρωχημένους «αναπτυξιακούς στόχους», που αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές αιτίες για την κακοδαιμονία της χώρας. Ζητούμε 
να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό! Ζητούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου και μια πραγματική διαβούλευση για εθνικό ενεργειακό 
σχεδιασμό, με την πραγματική συμμετοχή της κοινωνίας και την πραγματική προστασία του περιβάλλοντος! 

 14 Ιουλίου 2022, 10:42  

Αξιότιμοι Κύριοι και Κυρίες παρακαλώ πολύ σεβαστείτε αυτόν τον όμορφο τόπο στον οποίο έχουμε την τύχη να διαβιούμε. 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟΝ ουσιαστικά!!! Μην βάζετε το χρήμα πάνω απ’ όλα. Τι θα το κάνετε το χρήμα όταν δεν θα έχετε καθαρό αέρα να 
αναπνεύσετε και νερό να πιείτε; Αφήστε τα δάση μας, τα βουνά μας και τις θάλασσες μας ανέγκειχτα, χωρίς καμία παρέμβαση με σκοπό 
το κέρδος. Μόνο ήπιες παρεμβάσεις προς το συμφέρον της φύσης και του ανθρώπου. Ας ΜΗΝ καταστρεψουμε και το τελευταίο πράσινο 
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που μας έχει απομείνει. Ο τουρισμός και το κέρδος στο οποίο αποσκοπείτε μπορεί να έλθει μόνο με την αγάπη προς τον τόπο μας. Με 
εκτίμηση. 

 14 Ιουλίου 2022, 10:41  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 14 Ιουλίου 2022, 09:01  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Απλα απαραδεκτο. Εχετε φροντισει για την ισοπεδωση του φυσικου περιβαλλοντος, και την καταστροφη χλωριδας και πανιδας. Ειναι 
ωρα να αναλογιστειτε τις συνεπειες και τις ευθυνες σας. Οφειλετε να προστατευετε αυτο που προσφερθηκε σε εσας και εμας απλοχερα 
απο τη φυση, και εσεις κοιτατε τις τσεπες σας. 
Δεν γινεται να τα τσιμεντωσετε και να τα καταστρεψετε ολα. Απλα δεν γινεται και δεν σας το επιτρεπουμε. 

 14 Ιουλίου 2022, 09:20  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο.O χρόνος που διατέθηκε για τη διαβούλευση, πάνω στο συγκεκριμένου σχέδιο νόμου, είναι παντελώς 
ανεπαρκής για τη μελέτη του και την υποβολή τεκμηριωμένων σχολίων και παρατηρήσεων. Αξιοποιώντας για άλλη μια φορά, την τακτική 
που εφαρμόζεται πολλά χρόνια τώρα, όλα τα σοβαρά θέματα να ψηφίζονται από τη Βουλή το κατακαλόκαιρο με συνοπτικές διαδικασίας, 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε προσχηματική διαβούλευση για μόλις μια εβδομάδα, σχέδιο νόμου που 
περιλαμβάνει διατάξεις για το «πλαίσιο ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων», μαζί με «απλουστεύσεις» της περιβαλλοντικής 
διαδικασίας, ανάμεσα στις οποίες κορυφαίο ζήτημα είναι αυτό που αφορά στις «χρήσεις γης στις προστατευόμενες περιοχές». Για το 
πλαίσιο ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων, προφανώς δε συντρέχουν λόγοι κατεπείγουσας διαδικασίας. 

 14 Ιουλίου 2022, 09:11  

Το παρόν νομοσχέδιο επιφέρει, καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και μεγάλη απογοήτευση σε όσους 
προσπαθούν ακόμα και με «μετριοπαθή» στάση να υπερασπιστούν την αξία της διατήρησης και της προστασίας της φύσης. Με 
αποδεδειγμένη εξαιρετικά ελλειματική εφαρμογή της Νομοθεσίας για την προστασία του Περιβάλλοντος στην χώρα μας, δυστυχώς 
παρά τις όποιες νομοθετικές ρυθμίσεις προς την σωστή κατεύθυνση, διαφαίνεται ξεκάθαρα με το παρόν νομοσχέδιο, ότι εύκολα 
κυριαρχεί και μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά, η λογική της οικονομικής μεγένθυσης παλαιότερων εποχών πριν ακόμα γίνουν 
ευκόλως ορατά και κατανοητά τα περιβαλλοντικά προβλήματα. 

 14 Ιουλίου 2022, 05:53 

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 13 Ιουλίου 2022, 23:20  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Ο χρόνος της 
διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται 
αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες 
περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 23:14  

Διαφωνούμε με το παρόν νομοσχέδιο. Δυστυχώς αντιστρατεύεται τελικά την προστασία του περιβάλλοντος ποικιλοτρόπως κάνοντας 
σοβαρές υποχωρήσεις σε πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος που υπαγορεύονται τόσο από το Σύνταγμα και από τους θεμελιώσεις 
νόμους του Ελληνικού Κράτους (Ν 1650 κλπ.) παρά την κρίσιμη συγκυρία σε πλανητικό επίπεδο λόγω της κλιματικής κρίσης και τις 
φιλόδοξες στρατηγικές της ΕΕ στο πλαίσιο της Νέας Πράσινης Συμφωνίας. Είναι εξόχως λυπηρό ότι αγώνες χρόνων για την προστασία 
του περιβάλλοντος στη χώρα μας που κατάφεραν στο να έχουμε μια ικανή νομοθεσία όχι μόνο αγνοούνται παντελώς αλλά και 
καταλύονται ! Το παρόν νομοσχέδιο όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές, υποβαθμίζει την έννοια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και των περιβαλλοντικών ελέγχων, μεταξύ 
άλλων. Έρχεται αντιμέτωπο επίσης, τόσο με την έννοια της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης των παραβατών και της αναγκαίας αυστηρής 
τιμωρίας του περιβαλλοντικού εγκλήματος, τη στιγμή μάλιστα που το ίδιο το Υπουργείο αναπτύσσεις αξιόλογα προγράμματα life σχετικά 
με το περιβαλλοντικό έγκλημα και την περιβαλλοντική ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση αντιστρατεύεται την προστασία του περιβάλλοντος 
και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Αξίζει να τονιστεί ότι ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής, σε 
αντίθεση με τις κατευθύνσεις που αφορούν στην ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού στις αποφάσεις που αφορούν στο περιβάλλον 
(Σύμβαση Άαρχους και σχετικές κοινοτικές οδηγίες) υποβαθμίζοντας τον δημόσιο διάλογο και εν τέλει παρακάμπτοντας τις μείζονες 
περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 
Ειδικότερα: 
Το παρόν νομοσχέδιο επιχειρεί μεταξύ άλλων: 
Την αλλοίωση των περιοχών απόλυτης προστασίας, επιτρέποντας κατασκευή πλατειών, ερασιτεχνική αλιεία, ελεύθερη βόσκηση, 
εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, κλπ. 
Την επιβάρυνση όλων των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, προβλέποντας (σε όσες δεν επιτρεπόταν) κατασκευή τουριστικών 
καταλυμάτων, εγκατάσταση ΑΠΕ, μεταλλεία και εξορύξεις υδρογονανθράκων. 
Την υποβάθμιση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθώς προβλέπει ότι οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται 
απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν. 
Την υποβάθμιση των περιβαλλοντικών ελέγχων 

 13 Ιουλίου 2022, 22:30  
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Tο παρόν νομοσχέδιο δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης. Αντιθέτως, θα έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Επιπλέον, ο χρόνος 
που δίνεται για την διαβούλευση, είναι πολύ μικρός. 
Για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, που υποτίθεται ότι ο σκοπός του είναι η προστασία του περιβάλλοντος και όχι η επιπλέον 
υποβάθμιση του, θα έπρεπε να συμμετέχουν στην αρχική σχεδίαση του οι οικολογικές – περιβολλοντικές οργανώσεις καθώς και 
ερευνητικοί φορείς. 

 13 Ιουλίου 2022, 22:56  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 13 Ιουλίου 2022, 21:37  

Η κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει ένα νομοσχέδιο-τερατούργημα σε μια περίοδο ενεργειακής και οικονομικής κρίσης παγκοσμίου 
κλίμακας, με πρόφαση την αντιμετώπιση της κρίσης σε αρμονία με τη φύση. Πράγμα οξύμωρο δεδομένου ότι ΚΑΝΕΙΣ ανόητος σε 
όλόκληρο τον πλανήτη δεν πάει να βάλει ανεμογεννήτριες στα βουνά! Η μέχρι τώρα πολιτικές των τελευταίων κυβερνήσεων ούτε το 
ενεργειακό πρόβλημα έχουν σκοπό να λύσουν, ούτε να προστατεύσουν τη φύση και το εν λόγω νομοσχέδιο αποτελεί τρανή απόδειξη. 
Καμία περιβαλλοντική πρόνοια, μονάχα αλόγιστη απαξίωση προστατευόμενων περιοχων και καταπάτηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
γι’ αυτές. 
Μια βδομάδα – κι αυτή σκάρτη – για ένα νομοσχέδιο τέτοιας βαρύνουσας σημασίας, και δη μες στο κατακαλόκαιρο είναι ανέκδοτο και 
μάλιστα κακό. 
Να δοθεί χρόνος να ακουστούν όλες οι γνώμες και κυρίως να ληφθούν υπόψη οι γνώμες ειδικών – μη συμβεβλημένων με την κυβέρνηση 
– και να τροποποιηθεί αναλόγως το νομοσχέδιο, ώστε να κάνει όντως τη διαφορά στην ενεργειακή παραγωγή, προστατεύοντας 
ουσιαστιά τη φύση από κάθε λογής λήσταρχους καιροσκόπους. 
Άντε να σοβαρευτούμε σιγά σιγά μπας και δεήσουμε σε 2-3 γενιές να γίνουμε Ευρωπαίοι στην πράξη κι όχι μόνο στα χαρτιά. 

 13 Ιουλίου 2022, 20:20  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 20:11  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 20:45  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 20:56  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 19:44  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 19:35  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 19:27  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
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Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 19:03  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 19:37  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 
Ακούστε επιτέλους τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. 

 13 Ιουλίου 2022, 19:48  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 13 Ιουλίου 2022, 19:30 

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 19:04  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 13 Ιουλίου 2022, 19:15  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
στο «(β) ο εξορθολογισμός των επιτρεπόμενων χρήσεων γης», πως είναι ορθολογικό το γεγονός ότι επιτρέπετε τόσες χρήσης σε γη η 
οποία πρέπει να προστατεύεται από οποιαδήποτε ανθρώπινη ενέργεια ?? 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Πρέπει να προβλέπεται 
αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες 
περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 13 Ιουλίου 2022, 19:24  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Επίσης,ο χρόνος της 
διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται 
αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες 
περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 13 Ιουλίου 2022, 18:39  

Το νομοσχέδιο αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους ευρωπαϊκούς στόχους ενίσχυσης της προστασίας του περιβάλλοντος. 
Με την εφαρμογή του θα επιβαρυνθούν ακόμα περισσότερο οι αυστηρά προστατευόμενες περιοχές καθώς θα επιτρέπονται 
δραστηριότητες όπως η κατασκευή υποδομών, δρόμων, αλιεία, βόσκηση κτλ που είναι αντίθετες με την έννοια της προστασίας τους. Θα 
μειωθεί επίσης η προστασία των περιοχών Natura καθώς το νομοσχέδιο ανοίγει τον δρόμο για την λειτουργία τουριστικών υποδομών, 
εγκαταστάσεων ΑΠΕ και επιτρέπει ακόμα και ξεκάθαρα καταστροφικες δραστηριότητες όπως οι εξορυκτικές. Ιδιαίτερα προβληματικές 
είναι και οι προβλέψεις του νομοσχεδίου για την σχέση των αξιολογητών ΜΠΕ των οποίων η αμοιβή θα εξαρτάται από αυτούς που 
υποτίθεται ότι θα ελέγχουν! Πως διασφαλίζει αυτό την αξιοπιστία του έργου τους; 
Με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής να γίνονται όλο και πιο έντονες είναι απαραίτητο οι όποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες που 
επηρεάζουν το περιβάλλον να γίνονται μέσα στα πλαίσια της ενίσχυσης και όχι της μείωσης της προστασίας του. Διαφωνώ με το παρόν 
νομοσχέδιο και ζητώ την απόσυρση όλων των κεφαλαίων που αφορούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση και τις προστατευόμενες 
περιοχές. 

 13 Ιουλίου 2022, 18:55  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
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Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 18:18  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλώς δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 18:37  

Ζητώ την απόσυρση των άρθρων που επιδεινώνουν την περιβαλλοντική νομοθεσία και ειδικότερα το καθεστώς προστασίας των 
περιοχών Natura 2000. 
Το Νομοσχέδιο : 
1.Αλλοιώνει έντονα και απαράδεκτα τον διεθνώς αποδεκτό θεσμό των αυστηρά προστατευόμενων περιοχών (κατηγορία στην οποία η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τα κράτη μέλη να εντάξουν τουλάχιστον το 10% της επικράτειας). Συγκεκριμένα, επιτρέπει εντός των 
ορίων τους ακόμα περισσότερες δραστηριότητες που είναι ασύμβατες με κάθε έννοια αυστηρής προστασίας, όπως η κατασκευή 
πλατειών και «γραμμικών υποδομών μεταφορών» (δηλαδή δρόμων), οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, η ερασιτεχνική αλιεία και η ελεύθερη βόσκηση, κλπ. 
2.Επιτρέπει την επιβάρυνση όλων των ζωνών προστασίας των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 με νέες χρήσεις που δεν 
προβλέπονταν από το έτσι κι αλλιώς προβληματικό ισχύον καθεστώς. Χαρακτηριστικά, στις ζώνες προστασίας της φύσης (δεύτερη σε 
αυστηρότητα ζώνη προστασίας) προβλέπονται πλέον η κατασκευή και λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων και άλλων τουριστικών 
υποδομών, εγκαταστάσεων ΑΠΕ, καθώς και κατασκηνώσεων, ενώ σε όλες τις κατηγορίες (πλην της “απόλυτης” προστασίας) 
προβλέπονται πλέον εξορυκτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των εξορύξεων υδρογονανθράκων. 
3.Υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο τον ήδη αναξιόπιστο και προβληματικό θεσμό των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), 
καθώς προβλέπει ότι οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν, δημιουργώντας έτσι 
μια υπαλληλική σχέση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, η οποία ακυρώνει την ανεξαρτησία που πρέπει (σύμφωνα και με τη νομοθεσία της ΕΕ) 
να περιβάλλει το σύστημα αξιολόγησης των περιβαλλοντικών μελετών. 
Στην πράξη, καταργούνται οι κατηγορίες ισχυρής προστασίας σημαντικών βιοτόπων, δηλαδή οι περιοχές απόλυτης προστασίας και οι 
περιοχές προστασίας της φύσης, καθώς θα μπορούν να περιλαμβάνουν χρήσεις που είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τα ευαίσθητα 
οικοσυστήματα και τα προστατευόμενα είδη των περιοχών αυτών. 
Το Νομοσχέδιο κινείται αντίθετα από την λογική στα ανωτέρω ζητήματα. 
Δεν είναι αυτή η νομοθεσία που μας αξίζει 
Δεν είναι αυτή η νομοθεσία που αξίζει σε μία κυβέρνηση που ελαβε το 40% των ψήφων και ξαναδιεκδικεί την ψήφο των πολιτών. 

 13 Ιουλίου 2022, 18:52  

Διαφωνώ κάθετα με αυτο νομοσχέδιο. Όχι μόνο δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Επιπλέον, ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 18:39  

Την ώρα που οι καταστροφικές συνέπειες της περιβαλλοντικής αλλαγής είναι εμφανέστατες στην καθημερινή μας ζωή θα έπρεπε ένα 
καινούργιο νομοσχέδιο να προστατεύει περισσότερο το περιβάλλον. Αντί αυτού παρεμβαίνετε σε προστατευόμενες περιοχές σε 
αντίθεση με κάθε ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για αυτό και διαφωνώ απόλυτα με το παρόν νομοσχέδιο. 

 13 Ιουλίου 2022, 18:23  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 18:12  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 18:26  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 18:30 
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«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 18:16  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 13 Ιουλίου 2022, 18:12  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 18:43  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 13 Ιουλίου 2022, 18:42  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας» 

 13 Ιουλίου 2022, 18:26  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ήδη οι προστατευόμενες περιοχές έχουν δεχθεί πολλά πλήγματα από την πλημμελή εφαρμογή και έλεγχο της κείμενης νομοθεσίας και 
αυτό που επείγει είναι η αποτελεσματικότερη προστασία τους. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής, πολύ δε περισσότερο όταν 
συμπίπτει και με την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο 
διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 18:00  

Δεν συμφωνώ με την προώθηση αυτού του νομοσχεδίου γιατί γίνεται με την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε και με τη δανειακή 
σύμβαση και τα μνημόνια που ακολούθησαν. 
Θυμάστε την ομολογία ενός υπουργού που παραδέχτηκε οτι δεν διάβασε ένα κείμενο εκατοντάδων σελιδων και το ψήφισε εν λευκώ με 
καταστρεπτικά αποτελέσματα για την χώρα, γιατί το ίδιο έκανε και ευάριθμο πλήθος βουλευτών. 
Βέβαια το κείμενο του νομοσχεδίου αυτού δεν συγκρίνεται με το προηγούμενο, αλλά δεν παύει σε σημαντικά ζητήματα όπως η 
προστασία του περιβάλλοντος να υπάρχει εξονυχιστική διερεύνηση τυχόν παγίδων, για την παρείσφρηση των οποίων έχουμε πικρή 
πείρα ως πολίτες. 
Προτείνω λοιπόν να γίνεται διαβούλευση κατ’άρθρο, όπως γίνεται και στη Βουλή κατά την ψήφιση με ένα εύλογο χρονικό περιθώριο 
μελέτης, ώστε να μη χανόμαστε στα πάμπολα άρθρα και παραιτούμεθα της μελέτης των, ώστε η κρίση μας να είναι εποικοδομητική και 
παράλληλα να εξοβελίζονται οι ύποπτες διατάξεις. 

 13 Ιουλίου 2022, 18:24  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 13 Ιουλίου 2022, 18:18  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 18:39  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».10 
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 13 Ιουλίου 2022, 18:26  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 13 Ιουλίου 2022, 18:37 

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 17:44  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Με το παρόν νομοσχέδιο επιχειρείται μεταξύ άλλων: 
Η αλλοίωση των περιοχών απόλυτης προστασίας, επιτρέποντας κατασκευή πλατειών, ερασιτεχνική αλιεία, ελεύθερη βόσκηση, 
εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, κλπ. 
Η επιβάρυνση όλων των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, προβλέποντας (σε όσες δεν επιτρεπόταν) κατασκευή τουριστικών 
καταλυμάτων, εγκατάσταση ΑΠΕ, μεταλλεία και εξορύξεις υδρογονανθράκων. 
Η υποβάθμιση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθώς προβλέπει ότι οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται 
απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν. 
Ανεπίτρεπτα όλα τα παραπάνω. Το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί. 
Ευχαριστώ. 

 13 Ιουλίου 2022, 17:28  

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δε με βρίσκει σύμφωνη. 
Καταρχάς, αντί να υπάρξει πραγματική μέριμνα για την περιβαλλοντική κρίση , μειώνοντας την κτηνοτροφία και τις μεθόδους της , που 
είναι αποδεδειγμένα καταστροφικές για το περιβάλλον , 
και ταυτόχρονα βοηθώντας τους κτηνοτρόφους να κάνουν τη μετάβαση για παραγωγή φυτικών τροφίμων , γίνεται μείωση των 
προστίμων και απλούστευση διαδικασιών που έχουν πάλι αυτοσκοπό την κερδοφορία. 
Πότε επιτέλους θα υπάρξει πραγματικό ενδιαφέρον και θα παρθούν τελεσφόρες πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστεί η κλιματική κρίση 
; 

 13 Ιουλίου 2022, 17:21  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
  
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 17:17  

Απαράδεκτο νομοσχέδιο «Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει 
καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική 
νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 17:18  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση  στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
  
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 17:26  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 17:13  

Καλησπερα , 
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Θα χρησιμοποιήσω το ετοιμο κείμενο γιατι καλύτερα να μην εκφράσω πραγματικά την γνώμη μου για το ντροπιαστικό για εσας 
νομοσχέδιο . 
Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
ευχαριστω . 

 13 Ιουλίου 2022, 17:12  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 17:25  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 17:11  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 17:26  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ειδικά η εκμετάλλευση και καταπάτηση των προστατευόμενων περιοχών καθώς και η αμοιβή των αξιολογητών των ΜΠΕ από του φορείς 
των έργων είναι πραγματικά απαράδεκτες κινήσεις. 
Επιπροσθέτως, ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα 
τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και 
δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 13 Ιουλίου 2022, 17:23  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 17:31  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 17:57  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 17:36  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 13 Ιουλίου 2022, 17:19  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 17:09  
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Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 17:35  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 17:40  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 17:25  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 17:56 

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Σε μια κρίσιμη για τον πλανήτη και το του ανθρώπους εποχή, μειώνει την σημασία & την προστασία 
που είναι αναγκαία για σημαντικούς βιότοπους. 

 13 Ιουλίου 2022, 17:21  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 17:44  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 17:02  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 17:35  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 17:25  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 17:13  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
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Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 16:23  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 13 Ιουλίου 2022, 16:21  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.Η διαβούλευση αυτή 
είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να 
προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις… Τουριστικά καταλύμματα σε απόλυτα προστατευόμενες περιοχές;! Οι προστατευόμενες 
περιοχές πρέπει να προστατευθούν από την απληστία των κάθε λογής επενδυτών και τη νομιμοποίηση των περιβαλλοντικών 
εγκλημάτων από το Υπ. Περιβάλλοντος… 
Προς τι η τόση βιασύνη να περάσει ο νόμος καλοκαιριάτικα και μάλιστα σε χρόνο dt; 
Ποιες είναι οι αιτίες της κλιματικής κρίσης, γνωρίζει άραγε το -κατ’ευφημισμό- Υπουργσίο Περιβάλλοντος; Γιατί ετοιμάζει νόμους που 
θα μας στείλουν πιο γρήγορα στο σημείο χωρίς επιστροφή;;; 

 13 Ιουλίου 2022, 16:08  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 13 Ιουλίου 2022, 16:01  

Θα ηθελα με την σειρά μου να σας ενημερώσω πως διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία 
της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή 
περιβαλλοντική νομοθεσία. Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. 
Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με 
αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 13 Ιουλίου 2022, 16:59  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 13 Ιουλίου 2022, 16:59  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.  
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 16:11  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 16:02  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 16:02  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 
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 13 Ιουλίου 2022, 16:07  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 16:29  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 16:12  

είμαι αντίθετος με το νομοσχέδιο 
επιχειρείτε μεταξύ άλλων: 
• Την αλλοίωση των περιοχών απόλυτης προστασίας, επιτρέποντας κατασκευή πλατειών, ερασιτεχνική αλιεία, ελεύθερη βόσκηση, 
εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, κλπ. 
• Την επιβάρυνση όλων των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, προβλέποντας (σε όσες δεν επιτρεπόταν) κατασκευή τουριστικών 
καταλυμάτων, εγκατάσταση ΑΠΕ, μεταλλεία και εξορύξεις υδρογονανθράκων. 
• Την υποβάθμιση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθώς προβλέπει ότι οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται 
απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν. 

 13 Ιουλίου 2022, 16:20  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 16:20  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 16:57  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 15:51  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 13 Ιουλίου 2022, 15:16  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 14:26  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 14:19  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Δυστυχώς για μια ακόμα φορά εργαλειοποιείτε μια κρίση (αυτή τη φορά η λεγόμενη «ενεργειακή κρίση») για να αλώσετε ότι απέμεινε 
από το περιβαλλοντικό προστατευτικό πλαίσιο. Αν στην έννοια της προστασίας της φύσης , κατά τη γνώμη σας χωρούν δραστηριότητες 
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όπως οι εξορύξεις ,και αν στην έννοια της διαφάνειας και του ελέγχου χωρούν πρακτικές τύπου «ο ελεγκτής να αμείβεται απο τον 
ελεγχόμενο» (βλέπε αξιολογητές ΜΠΕ), τότε λυπάμαι αλλά έχουμε αγεφύρωτη διάσταση απόψεων. 
Ακόμα σημαντικότερο είναι όμως το θέμα του εξευτελισμού των δημοκρατικών θεσμών. 
Η διαβούλευση αυτή – όπως πολλές άλλες- είναι προσχηματική. Δώσατε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 
άρθρων. Δώσατε τώρα 4 ημέρες παράταση μετά από την έντονη αντίδραση των Περιβαλλοντικών ΜΚΟ. 
Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο και η πλειοψηφική άποψη να είναι 
δεσμευτική.Επίσης να θεσμοθετήσετε δημοψηφίσματα πρωτοβουλίας πολιτών ώστε να πάψει επιτέλους να μεταφράζεται αυθαίρετα η 
λαική βούλληση κατά το δοκούν απο την κάθε κυβέρνηση. 
Λυπάμαι.. 

 13 Ιουλίου 2022, 14:56 

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 14:09  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 14:40  

το νομοσχέδιο αλλάζει προς το πολύ χειρότερο τις χρήσεις γης που είχε βάλει ο νόμος του Χατζηδάκη, με σκοπό να προκαταλάβει τις 
Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες αλλά και την αναθεώρηση των Ειδικών Χωροταξικών ΑΠΕ και Τουρισμού. Προτείνω την απόσυρσή του 

 13 Ιουλίου 2022, 14:52  

Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 14:47  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 13 Ιουλίου 2022, 13:41  

Διαφωνώ με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική 
επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 13:51  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 13:47  

Κατάγομαι από την Ζάκυνθο. Αναρωτιέμαι αν στην μία και μοναδική παραλία απολύτου προστασίας ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας, 
όπου απαντάται τουλάχιστον το 50% των φωλιών του είδους, επιτραπούν ανθρωπογενείς δραστηριότητες ποιά θα είναι η συνέχεια ενός 
ζώου που κατοικεί σε αυτόν τον πλανήτη επί εκατομμύρια χρόνια; Σε ένα νησί που δεν έχει μείνει μισή παραλία ανεκμετάλλευτη; Πόσα 
χρόνια ακόμη θα περάσουν για να βάλει το κράτος προτεραιότητα την ποιότητα και όχι την ποσότητα; Παρωχημένες ιδέες της δεκαετίας 
του 50’περί ανάπτυξης. Οικονομική μεγέθυνση λέγεται αυτό που προτίνετε και σε καμία περίπτωση ανάπτυξη. 
Σε αυτήν την χώρα που δεν λειτουργούν οι κανόνες, που ο καθένας χτίζει, καταπατάει, καταστρέφει όποτε και όπου θέλει, έρχεται αυτό 
το νομοσχέδιο για να μας πάρει και αυτά τα λίγα που έχουν μείνει. Τουρισμός χωρίς φυσικό περιβάλλον δεν νοείται, εκτός αν νομίζουμε 
πως η Ελλάδα έχει γίνει Ντουμπάι. Και αν η οικολογία δεν σας αφορά, που θα έπρεπε, γιατί η πρόταση έρχεται από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, τότε τουλάχιστον θα έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψη οτι ένα από τα δυνατότερα τουριστικά προϊόντα αυτού του τόπου 
είναι το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Τουλάχιστον λοιπόν προστατέψτε το τουριστικό μας προϊόν. 

 13 Ιουλίου 2022, 12:23  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
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Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 12:47  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 12:46  

Ws mhxanikos perivallontos thewrw aparadekth auth thn proseggish kathws kai th dikaiologia ths energeiakhs krishs. Einai apolyta 
antipeisthmonikh, den yparxei tekmhriwsh kai prokeitai gia mia laikistikh anakoinwsh prokeimenou na xathoun ta liga agatha pou 
diathrountai. 
Opws pleon exoume xasei ta nhsia, etsi kindyneuei na katastrafei h fysikh omorfia kai zwh ston ellhniko xwro. 
As exetastei to endexomeno paragwris ydrogonou opws efarmozoun oi dytikes xwres se viomhxanikes perioxes, as eisaxthoun nees idees 
sta enallakitka kausima kai as yposthriksei thn thesi enas ypourgos pou den dra dysanaloga ws pros to perivallon kai thn oikonomia. 

 13 Ιουλίου 2022, 12:05  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 12:28  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 12:14  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.Η διαβούλευση αυτή 
είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να 
προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 11:44  

ΒΑΠΕ και εξορύξεις υδρογονανθράκων σε Natura 2000;! Τουριστικά καταλύματα σε απόλυτα προστατευόμενες περιοχές;! Οι 
προστατευόμενες περιοχές πρέπει να προστατευθούν από την απληστία των κάθε λογής επενδυτών και τη νομιμοποίηση των 
περιβαλλοντικών εγκλημάτων από το Υπ. Περιβάλλοντος… 
Προς τι η τόση βιασύνη να περάσει ο νόμος καλοκαιριάτικα και μάλιστα σε χρόνο dt; 
Ποιες είναι οι αιτίες της κλιματικής κρίσης, γνωρίζει άραγε το -κατ’ ευφημισμό- Υπουργείο Περιβάλλοντος; Γιατί ετοιμάζει νόμους που 
θα μας στείλουν πιο γρήγορα στο σημείο χωρίς επιστροφή; 

 13 Ιουλίου 2022, 11:29  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 11:54  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 13 Ιουλίου 2022, 11:24  

Σχετικά με την «Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης»: 
6. Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές; ΝΑΙ [Χ] ΟΧΙ 
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 
Σχόλιο: Δεν έχει γίνει αναφορά σε συναφείς πρακτικές, παρότι έχει επιλεγεί το ΝΑΙ. 
10. Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της 
αξιολογούμενης ρύθμισης: ΑΜΕΣΗ [X] ή/και ΕΜΜΕΣΗ [X] 
Σχόλιο: Δεν έχει εξηγηθεί η έμμεση συμβολή. 
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13. Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού συστήματος; ΝΑΙ ❒ ΟΧΙ [X] 
Σχόλιο: Δεν έχει εξηγηθεί ο λόγος για τον οποίο δεν έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας. 

 13 Ιουλίου 2022, 11:25  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 
Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ 

 13 Ιουλίου 2022, 11:46  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 11:49  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 11:39  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 13 Ιουλίου 2022, 11:15 

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 11:53 

Το παρόν νομοσχέδιο δεν συνάδει με το σύγχρονο Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και εν πολλοίς αντίκειται σε αυτό. 
Όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν τις προστατευόμενες περιοχές τους και φτιάχνουν πιο αυστηρούς νόμους για την προστασία τους. 
Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει το αντίθετο. 
Συνεπώς απαιτείται: 
Α. η παράταση της διαβούλευσης για τουλάχιστον 3 μήνες, διότι οι αλλαγές που προτείνονται μέσω των 97 άρθρων, εν μέσω «θερινής 
ραστώνης», καλύπτουν τεράστιο εύρος κρίσιμων περιβαλλοντικών ζητημάτων. Όμως το χρονικό διάστημα 7 ημερών που θέσατε για 
κατάθεση σχολίων περιορίζει τον δημόσιο διάλογο και αποτελεί εμπαιγμό απέναντι σε όποιον επιθυμεί να συμμετάσχει στην 
προσχηματική διαβούλευση. 
Β. η πλήρης αναθεώρησή του νομοσχεδίου βάσει των παρακάτω: 
1. Το νομοσχέδιο δεν ενσωματώνει ή/και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με: 
i. τη Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380&from=EL 
ii. τον Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Criteria and guidance for protected areas 
designation: https://environment.ec.europa.eu/system/files/2022-01/SWD_guidance_protected_areas.pdf 
iii. τις νομικές δεσμεύσεις αποκατάστασης της φύσης της επερχόμενης Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3746 
iv. το Voluntary National Review/ VNR, 2022 της Ελληνικής Κυβέρνησης https://hlpf.un.org/countries/greece/voluntary-national-review-
2022 
v. τις οδηγίες της ΕΕ σχετικά με την Εκτίμηση των επιπτώσεων έργων στο περιβάλλον: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ev0032 
2. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεται η συναλλαγή μεταξύ ιδιώτη ελεγκτή και ιδιώτη ελεγχόμενου. Η αμοιβή των Αξιολογητών Μελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων απ΄ευθείας από τις επιχειρήσεις που ελέγχονται είναι ο απόλυτος τρόπος χρηματισμού και με το γράμμα 
του νόμου. 
3. Στις Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης δεν νοείται να επιτρέπονται Εγκαταστάσεις έργων ΑΠΕ & Ανεμογεννητριών, εξορύξεις, 
τουριστικά καταλύματα, γραμμικές υποδομές μεταφορών. Απορούμε πώς όλα αυτά συνάδουν με την προστασία των τελευταίων 
παρθένων περιοχών της Ελλάδας. 
4. Στο έγγραφο «Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης του παρόντος νομοσχεδίου» (http://www.opengov.gr/minenv/wp-
content/uploads/downloads/2022/07/%CE%91%CE%A3%CE%A1.pdf) 
στην ενότητα 6. «Συναφείς Πρακτικές» δηλώνετε ότι «Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές», χωρίς όμως να αναφέρεστε 
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συγκεκριμένα: 
i) σε άλλη/ες χώρα/ες της Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ 
ii) σε όργανα της Ε.Ε. 
iii) σε διεθνείς οργανισμούς 
5. Στο παραπάνω έγγραφο, στις ενότητες 19 & 20 «ΚΟΣΤΟΣ & ΚΙΝΔΥΝΟΙ αξιολογούμενης ρύθμισης», στο πεδίο ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ, δεν αναφέρετε τον κίνδυνο που διατρέχουν πχ. οι επενδύσεις ΑΠΕ από τις τοπικές αντιδράσεις που εύλογα θα προκληθούν 
από την εφαρμογή ενός τόσο προβληματικού νομοσχεδίου. Ούτε αναφέρετε το κόστος καταστολής των παραπάνω αντιδράσεων. 

 13 Ιουλίου 2022, 10:33  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.Η διαβούλευση αυτή 
είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να 
προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 10:15  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 10:38  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 13 Ιουλίου 2022, 10:07 

Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στο κείμενο των 11 ΜΚΟ. 
Πιστεύω ότι οι ΑΠΕ και οι μεγάλης κλίμακας τουριστικές εγκαταστάσεις είναι δραστηριότητες νέες για τις περιοχές Ν2Κ, επομένως δεν 
ισχύει για αυτές η προβλεπόμενη συμβατότητα του Δικτύου Natura 2000 με τις υφιστάμενες ανθρώπινες δραστηριότητες. 
Επιπλέον, το νομοσχέδιο αλλάζει τα δεδομένα στην εκπόνηση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για το σύνολο των περιοχών Ν2Κ. 
Οι ζώνες προστασίας/διαχείρισης έχουν ήδη οριοθετηθεί και βρίσκονται στο στάδιο της διαβούλευσης. 

 13 Ιουλίου 2022, 10:20  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 13 Ιουλίου 2022, 10:46 

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 10:42  

ΒΑΠΕ και εξορύξεις υδρογονανθράκων σε Natura 2000;! Τουριστικά καταλύμματα σε απόλυτα προστατευόμενες περιοχές;! Οι 
προστατευόμενες περιοχές πρέπει να προστατευθούν από την απληστία των κάθε λογής επενδυτών και τη νομιμοποίηση των 
περιβαλλοντικών εγκλημάτων από το Υπ. Περιβάλλοντος… 
Προς τι η τόση βιασύνη να περάσει ο νόμος καλοκαιριάτικα και μάλιστα σε χρόνο dt; 
Ποιες είναι οι αιτίες της κλιματικής κρίσης, γνωρίζει άραγε το -κατ’ευφημισμό- Υπουργσίο Περιβάλλοντος; Γιατί ετοιμάζει νόμους που 
θα μας στείλουν πιο γρήγορα στο σημείο χωρίς επιστροφή; 

 13 Ιουλίου 2022, 10:10  

Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε ελάχιστο χρόνο για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 
Επίσης αποτελεί σύγκρουση συμφερόντων η πρόβλεψη ότι οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των 
έργων που ελέγχουν. Πιό διαπλεκόμενο δεν γίνεται. Λυπάμαι που εσείς φέρατε ένα τέτοιο τερατούργημα για ψήφιση. 

 13 Ιουλίου 2022, 10:44  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 10:57  
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«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 10:15  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 09:31 «Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, 
αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή 
περιβαλλοντική νομοθεσία. 

Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 09:51  

Θεωρώ ότι πρέπει να παραταθεί η περίόδος διαβούλευσης γι’ αυτό το νομοσχέδιο ώστε να προλάβουν να το μελετήσουν και να 
δημοσιεύσουν τις απόψεις τους όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και πολίτες καθώς μία εβδομάδα δεν αρκεί λόγω και της έκτασής του 
και της σοβαρότητάς του. 
Επίσης παρατηρώ ότι το κείμενο περιέχει πολλές αδόκιμες εκφράσεις, νεολογισμούς, γραμματικά λάθη, ασάφειες κλπ. Καλό είναι τα 
νομοσχέδια να δημοσιεύονται αφού έχουν πρώτα διαβαστεί επιμελώς ώστε το τελικό κείμενο να είναι αφ’ ενός γραμμένο σωστά κι αφ’ 
εταίρου να μην περιέχει ασάφειες, εξαιρετικά δυσνόητα κομμάτια κι εκφραστικά λάθη ή αδυναμίες. 

 13 Ιουλίου 2022, 07:16  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο! 

 13 Ιουλίου 2022, 07:09  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 07:05  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 06:21  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 06:25  

Ο χρόνος που διατέθηκε για τη διαβούλευση, πάνω στο συγκεκριμένου σχέδιο νόμου, είναι παντελώς ανεπαρκής για τη μελέτη του και 
την υποβολή τεκμηριωμένων σχολίων και παρατηρήσεων. Για την ώρα, περιοριζόμαστε στις παρακάτω παρατηρήσεις και 
επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε, μέχρι την εισαγωγή του σ/ν στη Βουλή. 
Αξιοποιώντας για άλλη μια φορά, την τακτική που εφαρμόζεται πολλά χρόνια τώρα, όλα τα σοβαρά θέματα να ψηφίζονται από τη Βουλή 
το κατακαλόκαιρο με συνοπτικές διαδικασίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε προσχηματική διαβούλευση για 
μόλις μια εβδομάδα, σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει διατάξεις για το «πλαίσιο ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων», μαζί με 
«απλουστεύσεις» της περιβαλλοντικής διαδικασίας, ανάμεσα στις οποίες κορυφαίο ζήτημα είναι αυτό που αφορά στις «χρήσεις γης στις 
προστατευόμενες περιοχές». 
Για το πλαίσιο ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων, προφανώς δε συντρέχουν λόγοι κατεπείγουσας διαδικασίας. Τίθεται σε 
διαβούλευση ενάμιση χρόνο μετά από τη «διαβούλευση», που είχε γίνει με πρωτοβουλία της ΕΛΕΤΑΕΝ, εγκαινιάζοντας τότε, μια εποχή 
όπου επίσημα πλέον οι ίδιες οι εταιρείες ασκούν εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, κριτικάροντας μάλιστα το δημόσιο για τις ανεπάρκειές 
του, όπως είχαμε σχολιάσει σε δελτίο τύπου μας με θέμα «Θαλάσσια αιολικά: ένα νέο πεδίο εμπορευματοποίησης της ενέργειας και 
της θάλασσας», πριν από ένα χρόνο: 
https://energynetwork2020.wordpress.com/2021/05/09/%ce%b8%ce%b1%ce%bb%ce%ac%cf%83%cf%83%ce%b9%ce%b1-
%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%bd%ce%ad%ce%bf-
%cf%80%ce%b5%ce%b4%ce%af%ce%bf-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5/ 
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Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε προσπάθεια σύνταξης και έγκρισης Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου, που η χώρα όφειλε να 
υλοποιήσει μέχρι το Μάρτιο του 2021, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ «Περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού». Κι αυτό 
φαίνεται από το γεγονός ότι αντί γι’ αυτό, το νομοσχέδιο υιοθετεί και εφαρμόζει το βραχυπρόθεσμο στόχο που είχε προτείνει η ΕΛΕΤΑΕΝ, 
για αποσπασματικό καθορισμό Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ), στο πρότυπο των Ειδικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων. 
Ο καθορισμός της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε. ως φορέα Διαχείρισης για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα, 
επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις μας για τη συγγένεια που εμφανίζει η διαδικασία χωροθέτησης και αδειοδότησης των θαλάσσιων αιολικών 
με την παραχώρηση «οικοπέδων» για την έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων, αλλά και τα εμπόδια που συνιστούν η περιορισμένη 
στα έξι (6) ναυτικά μίλια αιγιαλίτιδα ζώνη και η έλλειψη καθορισμένης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) στο Αιγαίο, εμπόδια που 
υπαγορεύουν και τις συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Παράλληλα, αναδεικνύει πόσο ο χαρακτήρας της υποτιθέμενης αποκεντρωμένης 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι στην πραγματικότητα βαθειά συγκεντρωτικός, αφού για τη δημιουργία υπεράκτιων αιολικών 
σταθμών ενδιαφερόμενες είναι, εκτός από τις μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλες 
οι μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις εξορύξεις υδρογονανθράκων. 
Τελικά, το κατεπείγον της διαβούλευσης για το νομοσχέδιο φαίνεται να αφορά στις αλλαγές που επιχειρεί να κάνει στις χρήσεις γης στις 
προστατευόμενες περιοχές, δύο χρόνια μετά από τον καθορισμό τους από το νόμο Χατζηδάκη του 2020. Κι αυτό για να εξαναγκαστούν 
τα γραφεία μελετών που έχουν αναλάβει τη σύνταξη των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών των περιοχών Natura, να συμπεριλάβουν 
στις μελέτες τους διάφορα «αναπτυξιακά» έργα, κυρίως ενεργειακά αλλά και άλλα (τουριστικά), καθώς και υποδομές (νέους δρόμους), 
ως επιτρεπόμενες χρήσεις στις ζώνες προστασίας, που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο νόμο Χατζηδάκη. Κατεπείγουσα «ανάγκη» είναι 
επίσης να προκαθοριστεί με νόμο η προοπτική επιβάρυνσης των περιοχών Natura με τέτοια έργα για να τα συμπεριλάβει και η μελέτη 
αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ! 
Σε μια συγκυρία όπου αναδεικνύονται κρίσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, την υγεία και τη 
διατροφή και αναλαμβάνονται σχετικές πολιτικές πρωτοβουλίες, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει εγκλωβισμένη σε παρωχημένους 
«αναπτυξιακούς στόχους», που αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές αιτίες για την κακοδαιμονία της χώρας. 
Ζητούμε να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό! 
Ζητούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου και μια πραγματική διαβούλευση για εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, με την πραγματική 
συμμετοχή της κοινωνίας και την πραγματική προστασία του περιβάλλοντος! 
12.7.2022 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
energynetwork2020.wordpress.com – energynetwork2020@gmail.com 
f/b: Δίκτυο συλλογικοτήτων για την ενέργεια 

 13 Ιουλίου 2022, 05:11  

Τα σχόλια του Green Tank εστιάζουν κυρίως στο Κεφάλαιο Γ. 
Σημειώνουμε ως σημαντική εξέλιξη ότι τίθεται σε διαβούλευση στο παρόν σχέδιο νόμου το Κεφάλαιο Η – Πλαίσιο ανάπτυξης των 
υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Για την πλήρη αξιοποίηση της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας χωρίς να επαναληφθούν λάθη και 
προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί στην εγκατάσταση χερσαίων αιολικών πάρκων, θα πρέπει το παρόν πλαίσιο να συμπληρωθεί με 
την έγκαιρη εκπόνηση και έγκριση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου, που έχει προγραμματιστεί να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και την αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 
Την ίδια στιγμή, εντύπωση προκαλεί ότι εν μέσω της ενεργειακής κρίσης και της εκτίναξης του ενεργειακού κόστους, το σχέδιο νόμου 
στο Κεφάλαιο Θ – Διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, προκρίνει στο άρθρο 76 τη χρηματοδότηση έργων υποδομών 
ορυκτού αερίου μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Εν μέσω της σημερινής συγκυρίας, της στροφής 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μακριά από τα ορυκτά καύσιμα και λαμβάνοντας υπόψη ότι μόλις πριν λίγες εβδομάδες ψηφίστηκε ο 
Εθνικός Κλιματικός Νόμος, οι χρηματοδοτικές προτεραιότητες του ΠΔΕ θα έπρεπε να κατευθυνθούν σε άλλη κατεύθυνση: στην 
προώθηση και χρηματοδότηση εναλλακτικών λύσεων (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματα 
διαχείρισης της ζήτησης, εξοικονόμηση ενέργειας, αντλίες θερμότητας, κοκ) που θα έχουν μακροπρόθεσμα οφέλη τόσο για τους πολίτες 
και της οικονομία όσο και για το κλίμα. 
Τέλος, διατυπώνουμε την ανάγκη η χρονική διάρκεια των δημόσιων διαβουλεύσεων να είναι ικανή και επαρκής ώστε να επιτρέπεται η 
ουσιαστική συμμετοχή πολιτών και φορέων. Το διάστημα που δόθηκε (λιγότερο της μίας εβδομάδας) για το παρόν σχέδιο νόμου έρχεται 
σε αντίθεση ακόμα και με το περιοριστικό διάστημα των δύο εβδομάδων που έχει θέσει ο νόμος για το Επιτελικό Κράτος. 

 13 Ιουλίου 2022, 03:25  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 02:59  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 
Επίσης να προτείνω αυτή η ωραία ιδέα ,να αμείβονται οι αξιολογητές των ΜΠΕ απ΄ ευθείας από τους φορείς των έργων , να επεκταθεί 
και σε άλλους τομείς όπως πχ να πληρώνονται οι υπάλληλοι των εφοριών από τους πολίτες για να τους κάνουν την φορολογική δήλωση 
ή οι αστυνομικοί των ΜΑΤ να πληρώνονται από τους διαδηλωτές κλπ. Φαντασία έχετε θα βρείτε και άλλα. 

 13 Ιουλίου 2022, 01:46  
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Αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί. 
Πίσω από τον τίτλο περί προστασίας του περιβάλλοντος και τα κούφια λόγια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, είναι γεμάτο 
διατάξεις που καταστρέφουν το περιβάλλον, παραδίδοντάς το σε διάφορες μορφές εκμετάλλευσης. 
Είναι καιρός για μια πραγματικά περιβαλλοντική νομοθεσία, με όραμα και προοπτική για το μέλλον. 
Παρεπιμπτόντως, είναι καιρός και για μια πραγματική διαβούλευση. Η προθεσμία της μιας εβδομάδας είναι απλώς κοροϊδία. 

 13 Ιουλίου 2022, 01:04  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 01:58  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 01:43  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Η διαβούλευση είναι 
προσχηματική 

 13 Ιουλίου 2022, 01:39  

Το παρόν νομοσχέδιο δεν εξυπηρετεί επουδενί τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε. Η διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος 
φαίνεται πως συνεχίζει να μην είναι προτεραιότητα και να μην γίνεται μέρος της πολυπόθητης και συνεχούς ευαγγελιζόμενης (αλλά 
εικονικής) αειφόρου ανάπτυξης του Ελληνικού Κράτους. Αντιθέτως φαίνεται πως επιλέγεται η καταστροφή και η συνεχής υποβάθμισή 
του στο βωμό του γρήγορου και μη βιώσιμου κέρδους συγκεκριμένης ελίτ. Για άλλη μια φορά επιλέγονται ξεπερασμένες προσεγγίσεις 
και επιλογές για ένα τόσο ευαίσθητο και εύθραυστο θέμα που μόνο πίσω μας πηγαίνουν. 
Μόνο προσχηματικά δηλώνεται η οποία επιθυμία για το κοινό καλό και την κληροδότηση ενός καλύτερου μέλλοντος στις επόμενες 
γενιές. Αυτό φαίνεται και από το ανησυχητικά λίγο χρόνο που δόθηκε για τη δημόσια διαβούλευση αυτού του νομοσχεδίου. Πως είναι 
δυνατόν για ένα τόσο σημαντικό και ευαίσθητο θέμα να μελετηθεί επαρκώς ένα νομοσχέδιο 92 άρθρων σε μία μόνο εβδομάδα; 
Η κλιματική κρίση είναι εδώ και εμείς επιλέγουμε, μέσω αυτού και προηγούμενων νομοσχεδίων, να είμαστε ουραγοί των εξελίξεων και 
των καθοριστικών αποφάσεων στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χάρτη για ακόμα μια φορά. Δεν νοείται ανάπτυξη όταν ο πλούτος μιας 
χώρας μεταχειρίζεται τόσο πρόχειρα και αναίσχυντα όπως φαίνεται πως μέσω αυτού του νομοσχεδίου θέλει γίνει. Αν το νομοσχέδιο 
αυτό εγκριθεί, δεν έχουμε να προσβλέπουμε σε τίποτα θετικό για το μέλλον όλων μας. Ακόμα και αυτών που πιστεύουν πως είναι 
υπεράνω όλων. 

 13 Ιουλίου 2022, 01:35  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
H διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 13 Ιουλίου 2022, 01:54 

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 00:43  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 00:27  

Σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος, επείγουσες δασικές, χωροταξικές και 
πολεοδομικές διατάξεις, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης 
και ζητήματα κυκλικής οικονομίας» 
Δεν νοείται δημόσια διαβούλευση, απαιτώντας από τους ενδιαφερόμενους να μελετήσουν και να σχολιάσουν μέσα σε μόλις μία 
εβδομάδα ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. 
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Επομένως, ζητάμε στο παρόν καθώς και μελλοντικά νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για δημόσιο διάλογο, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 13 Ιουλίου 2022, 00:53 

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιτυγχάνει το ακατόρθωτο. Συνδυάζει την πλήρη εξουδετέρωση των ήδη ανεπαρκών περιορισμών για τη 
διαφύλαξη των περιοχών απόλυτης προστασίας της φύσης, Natura, ζωνών διαχείρισης ειδών και οικοτόπων κ.λπ., με την απαξίωση της 
διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την κατάφωρη παραβίαση της ενωσιακής νομοθεσίας αλλά και των συνταγματικών 
διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τις αρμοδιότητες της Δημόσιας Διοίκησης (άρθρα 24 και 26). 
Οι διατάξεις του έρχονται να ολοκληρώσουν την εκθεμελίωση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που επιχειρείται αποτελεσματικά τα 
τελευταία χρόνια. Μετά τη χωροταξία και την πολεοδομία, τα δάση, τις ακτές και τη θάλασσα, παραδίδεται άνευ όρων (σε ποιους άραγε;) 
και ο ίδιος ο πυρήνας του ελάχιστου εναπομείναντος φυσικού κεφαλαίου της χώρας. Δεν είναι τυχαίο ότι στο συνονθύλευμα των 
χρήσεων που επιτρέπονται εφεξής στις κατ’ ευφημισμόν μόνο προστατευτέες περιοχές δεσπόζουν οι Α.Π.Ε., οι εξορυκτικές 
δραστηριότητες (μεταλλεία, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων κ.λπ.), τα έργα οδοποιίας και οι τουριστικές εγκαταστάσεις 
χωρίς όρους και περιορισμούς. 
Προς περαιτέρω διευκόλυνση των ενδιαφερομένων τίθεται εκποδών και ό,τι είχε απομείνει από την αποδομημένη και συρρικνωμένη 
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κρίσιμη αρμοδιότητα αξιολόγησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων αφαιρείται κατ’ ουσίαν από τη Δημόσια Διοίκηση, αφού μπορεί να ανατίθεται σε ιδιώτες 
αξιολογητές τους οποίους επιλέγουν και αμείβουν οι ίδιοι οι ελεγχόμενοι. 
Οι επί μέρους διατάξεις του νομοσχεδίου είναι, καθ’ εαυτές, ανάξιες σχολιασμού από οποιονδήποτε περιβαλλοντικό φορέα σέβεται τον 
εαυτό του και τα δεδομένα της επιστήμης. Παραδεχόμενη άλλωστε τη ματαιότητά της, η διαδικασία διαβούλευσης περιορίζεται σε 7 
μόνο ημέρες, καθιστώντας αδύνατη κάθε ουσιαστική τοποθέτηση. 
Αν μη τι άλλο, πάντως, το νομοσχέδιο είναι ειλικρινές. Διακηρύσσει έμπρακτα και πανηγυρικά την περιφρόνησή του για το περιβάλλον, 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, το Σύνταγμα, την ενωσιακή νομοθεσία και το Κράτος Δικαίου. Και δυστυχώς δεν μας αφήνει καν περιθώρια να 
ευχηθούμε “και μη χειρότερα”. 
Μαρία Καραμανώφ 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας 
τ. Αντιπρόεδρος του ΣτΕ 
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Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.Η διαβούλευση αυτή 
είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να 
προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 
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«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

221 

234



Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 
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Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 
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Το νέο νομοσχέδιο 
«Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του 
περιβάλλοντος, επείγουσες δασικές, χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων 
Αιολικών Πάρκων, αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ζητήματα κυκλικής οικονομίας», 
αποτελείται από 11 επιμέρους κεφάλαια και 97 άρθρα, καλύπτει ένα μεγάλο εύρος θεμάτων προτείνοντας είτε τροποποιήσεις, είτε νέες 
διατάξεις χωροταξικής, πολεοδομικής, περιβαλλοντικής, δασικής ,ενεργειακής πολιτικής. 
Ο ΣΕΠΟΧ θεωρεί πως πρόκειται για την επιτομή της κακής νομοθέτησης και πολυνομίας καθώς περιορίζει τη σημασία της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης (κεφάλαιο B). Προτείνει ( κεφάλαιο Γ) «υπό προϋποθέσεις»: εξορύξεις μέσα σε ζώνες προστασίας της 
Φύσης, οδούς , τουριστικές δραστηριότητες, αλιεία, βόσκηση, ΑΠΕ μέσα σε ζώνες προστασίας του δικτύου NATURA,μέσα σε δάση, σε 
παραγωγική γεωργική γη ακόμα και σε αρχαιολογικούς χώρους, με χαλάρωση των ελεγκτικών μηχανισμών και πρακτικά χωρίς εγγυήσεις 
της προστασίας τους. 
Επιπλέον, πέραν κάθε λογικής ολοκληρωμένου σχεδιασμού το νομοσχέδιο προτείνει (κεφάλαιο Η) το Πλαίσιο Ανάπτυξης Υπεράκτιων 
Αιολικών Πάρκων, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει θεσμοθετηθεί η αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ. 
Χαρακτηριστική αντίφαση είναι ότι το άρθρο 61 Σχεδιασμός Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων προϋποθέτει μεταξύ άλλων, το 
Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ! 
Η κακή πρακτική, που πρόσφατα εφαρμόστηκε με το νόμο 4951/2022 Για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου αδειοδότησης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συνεχίζεται τώρα με το Κεφάλαιο Η του προτεινομένου νομοσχεδίου. 
Πάγια θέση του ΣΕΠΟΧ αποτελεί η αναγνώριση ότι κάθε νομοθετική πρωτοβουλία θα πρέπει να συνοδεύεται από διαδικασίες 
ουσιαστικής και επαρκούς δημόσιας διαβούλευσης προκειμένου μέσα από τον ουσιαστικό δημόσιο διάλογο, να εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας, 
Διαπιστώνοντας το εξαιρετικά περιορισμένο χρονικό περιθώριο που προβλέφθηκε για τη διεξαγωγή της δημόσιας διαβούλευσης, ο 
ΣΕΠΟΧ ζητά να παραταθεί κατά δυο εβδομάδες η διαβούλευση ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για ουσιώδη και συστηματική 
επεξεργασία των προτεινόμενων ρυθμίσεων του εν λόγω νομοσχεδίου. 

 12 Ιουλίου 2022, 23:10  

Ισως η μεγαλυτερη υποχρέωση που εχουμε ατομικά και σαν κοινωνικο σύνολο ειναι να αφήσουμε στις επόμενες γενιές εναν πλανήτη 
υγειη. Το να επιτρεπουμε αναπτυξη όλων αυτών των ειδών που προβλέπονται απο το παρον νομοσχέδιο σε περιοχές που υποτιθεται 
οτι προστατευονται είναι οξύμωρο. Χειροτερευουμε μια ήδη επιβαρημένη κατάσταση. 
Τωρα, σοβαρα περιμένετε να σχολιασουν λεπτομερώς οι πολίτες μεσα σε μια εβδομάδα τόσα αρθρα; Οι δημόσιες διαβουλευσεις 
θεσπιθηκαν για να κοροιδευονται οι πολίτες ή ειναι κάτι ουσιαστικό; Η συμπεριφορά την κυβέρνησης δείχνε πως μαλλον το πρώτο 
ισχύει. Ας μας το πειτε τουλάχιστον για να μην ασχολουμαστε και χανουμε άδικα τον χρόνο μας. 
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Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 
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τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 
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Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 
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τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 23:16  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 23:25  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 23:31 

Ζητώ την απόσυρση του νομοσχεδίου και παράταση της διαβούλευσης. 
Διαφωνώ με ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει την αλλοίωση των περιοχών απόλυτης προστασίας (επιτρέποντας κατασκευή πλατειών, 
ερασιτεχνική αλιεία, ελεύθερη βόσκηση, εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, κλπ), την επιβάρυνση όλων των προστατευόμενων περιοχών 
Natura 2000 (με κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων, εγκατάσταση ΑΠΕ, μεταλλεία και εξορύξεις υδρογονανθράκων) και την 
υποβάθμιση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 12 Ιουλίου 2022, 23:52  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 12 Ιουλίου 2022, 23:50  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 12 Ιουλίου 2022, 22:00  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.Η διαβούλευση αυτή 
είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να 
προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 12 Ιουλίου 2022, 22:23  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 22:47  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

223 

236



Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 22:03  

Διαφωνώ κάθετα με το παρόν νομοσχέδιο…όσο δηλαδή πρόλαβα να διαβάσω, καθώς είναι επίσης απαράδεκτο το γεγονός ότι το μας 
δίνετε (καθαρά προσχηματικά) 1 εβδομάδα για να μελετήσουμε και να τοποθετηθούμε σε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων!!! 

 12 Ιουλίου 2022, 22:20 

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 22:59  

Γενικά σχόλια 
Με προθεσμία μόλις μιας βδομάδας, η οποία μάλιστα στην πορεία μειώθηκε κατά μισή μέρα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
τοποθετεί σε προσχηματική διαβούλευση ένα νομοσχέδιο που στερείται ξεκάθαρου στίγματος και επιχειρεί σαρωτικές αλλαγές σε 
εξαιρετικά κρίσιμα πεδία άσκησης δημόσιας περιβαλλοντικής πολιτικής. Μάλιστα, τα περισσότερα από τα πεδία που αγγίζει έχουν 
πληγεί από απανωτές μεταβολές κατά τη θητεία αυτής της κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται συνεχώς κάθε αίσθημα 
ασφάλειας δικαίου περί το περιβαλλοντικό δίκαιο στη χώρα μας. 
Όπως σταθερά υποστηρίζουμε, τα νομοσχέδια σαρωτικών αλλαγών σε πολλά θέματα, πεδία πολιτικής και επίπεδα παρέμβασης δεν 
αποτελούν δείγματα καλής νομοθέτησης. Ειδικά σε σχέση με το περιβάλλον, προκαλούν μια χαοτική κατάσταση που αποδυναμώνει τις 
προοπτικές καλής διακυβέρνησης και υποσκελίζει την υποχρέωση της πολιτείας για αποτελεσματική διαφύλαξη του περιβάλλοντος ως 
κορυφαίου κοινωνικού αγαθού. Κατά κανόνα μάλιστα, αυτά τα «νομοσχέδια-σκούπες» δικαιολογημένα έλκουν τη δημόσια προσοχή 
στις πιο προβληματικές ρυθμίσεις τους, με αποτέλεσμα να χάνονται τυχόν θετικές διατάξεις, ενώ παράλληλα συσκοτίζεται ακόμα 
περισσότερο το κανονιστικό πλαίσιο. 
Σε κοινή μας ανακοίνωση με ακόμα 10 περιβαλλοντικές οργανώσεις επισημαίνουμε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο: 
– Αλλοιώνει έντονα και απαράδεκτα τον διεθνώς αποδεκτό θεσμό των αυστηρά προστατευόμενων περιοχών (κατηγορία στην οποία η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τα κράτη μέλη να εντάξουν τουλάχιστον το 10% της επικράτειας). Συγκεκριμένα, επιτρέπει εντός των 
ορίων τους ακόμα περισσότερες δραστηριότητες που είναι ασύμβατες με κάθε έννοια αυστηρής προστασίας, όπως η κατασκευή 
πλατειών και «γραμμικών υποδομών μεταφορών» (δηλαδή δρόμων), οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, η ερασιτεχνική αλιεία και η ελεύθερη βόσκηση, κλπ. 
– Επιτρέπει την επιβάρυνση όλων των ζωνών προστασίας των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 με νέες χρήσεις που δεν 
προβλέπονταν από το έτσι κι αλλιώς προβληματικό ισχύον καθεστώς. Χαρακτηριστικά, στις ζώνες προστασίας της φύσης (δεύτερη σε 
αυστηρότητα ζώνη προστασίας) προβλέπονται πλέον η κατασκευή και λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων και άλλων τουριστικών 
υποδομών, εγκαταστάσεων ΑΠΕ, καθώς και κατασκηνώσεων, ενώ σε όλες τις κατηγορίες (πλην της “απόλυτης” προστασίας) 
προβλέπονται πλέον εξορυκτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των εξορύξεων υδρογονανθράκων. 
– Υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο τον ήδη αναξιόπιστο και προβληματικό θεσμό των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), 
καθώς προβλέπει ότι οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν, δημιουργώντας έτσι 
μια υπαλληλική σχέση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, η οποία ακυρώνει την ανεξαρτησία που πρέπει (σύμφωνα και με τη νομοθεσία της ΕΕ) 
να περιβάλλει το σύστημα αξιολόγησης των περιβαλλοντικών μελετών. 
– Διακωμωδεί την έννοια της δημόσιας διαβούλευσης, απαιτώντας από τους ενδιαφερόμενους να μελετήσουν και να σχολιάσουν μέσα 
σε μόλις μία εβδομάδα ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. 
Το νομοσχέδιο προεξοφλεί, επίσης, το περιεχόμενο των προεδρικών διαταγμάτων που η Ελλάδα σκανδαλωδώς καθυστερεί εδώ και 10 
χρόνια να εκδώσει για την προστασία των περιοχών Natura 2000, προβλέποντας αποσπασματικές διαδικασίες για τη συνέχιση 
υφιστάμενων και την υλοποίηση νέων έργων και δραστηριοτήτων ανεξάρτητα από τις προβλέψεις των προεδρικών διαταγμάτων και τις 
οικολογικές ανάγκες οικοτόπων και ειδών. Αυτό παραβιάζει ευθέως τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία της φύσης, η οποία δίνει 
προτεραιότητα στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και επιβάλλει τη θέσπιση των κατάλληλων μέτρων, ώστε να αποφεύγεται η 
υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων και των προστατευόμενων ειδών. 
Τέλος, σε μια παράδοξης σημειολογίας διάταξη, το ΥΠΕΝ αποφασίζει να παραχωρήσει την ευθύνη ανάπτυξης της καθαρής ενέργειας 
από υπεράκτια αιολικά στον δημόσιο φορέα που είναι αρμόδιος για την εξόρυξη ορυκτών καυσίμων, την Ελληνική Διαχειριστική 
Εταιρεία Υδρογονανθράκων. Ειρωνεία ή ένδειξη της σύγχυσης που επικρατεί σε κυβερνητικό επίπεδο γύρω από την ανάγκη 
αταλάντευτης και καθαρής πορείας της χώρας προς την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τον τερματισμό κάθε ίχνους εμμονής 
στον ξεθωριασμένο πλέον αναπτυξιακό μύθο των πετρελαιοπηγών και της εξόρυξης ορυκτών καυσίμων; 
Μόλις πριν μερικούς μήνες, στο παγκόσμιο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN), η κυβέρνηση 
δεσμεύτηκε «να γίνει πρωταθλήτρια στην πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος», τονίζοντας 
«πως η ανακήρυξη του καθεστώτος προστασίας για όλες τις περιοχές Natura 2000 θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2022, μέσω μιας 
απολύτως διαφανούς και συμπεριληπτικής διαδικασίας». Οι κυβερνητικές όμως πολιτικές κινούνται στην αντίθετη πορεία: από την 
ψήφιση του νόμου 4685/2020 και μετά, η χώρα ζει μια πρωτοφανή και συνεχή πορεία αποψίλωσης της νομοθεσίας προστασίας των 
πυρήνων βιοποικιλότητας, ενώ έχει καταδικαστεί από το Δικαστήριο της ΕΕ για τις αδικαιολόγητες και χρόνιες παραβιάσεις της οδηγίας 
για τις περιοχές Natura 2000. 
Ζητάμε την απόσυρση των κεφαλαίων του νομοσχεδίου που αφορούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση και τις προστατευόμενες 
περιοχές. Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ 
για τη βιοποικιλότητα και να ολοκληρώσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις και παλινωδίες τη θεσμική θωράκιση των περιοχών Natura 2000. 

 12 Ιουλίου 2022, 22:57  
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«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 22:16  

Προσυπογράφω το αίτημα για παράταση της διαβούλευσης που κατέθεσαν 11 πΜΚΟ και την κριτική τους στο εν λόγω σ/ν. 
Η σπουδή της κυβέρνησης να αλλάξει προς το χειρότερο το θεσμικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική προστασία και αδειοδότηση, ενώ 
λιμνάζει η ετοιμασία του χωροταξικού για τις ΑΠΕ και άλλες ρυθμίσεις, συνιστά άκρως ανησυχητική εξέλιξη. 
Οι προτεινόμενες αλλαγές για την αξιολόγηση των ΜΠΕ ελλοχεύουν τον κίνδυνο να διαμορφωθεί ένα τοπιό διαπλοκής και μειωμένης 
αξιοπιστίας. 
Το σ/ν ουσιαστικά προτείνει την κατάργηση των Περιοχών Απολύτου Προστασίας της Φύσης και την ονομαστική προαγωγή των 
“υποδεέστερων”: οι ΠΦ θα λέγονται ΑΠΦ αλλά δεν θα είναι, οι ΔΟΕ θα λέγονται ΠΦ αλλά δεν θα είναι κ.ο.κ. 
Οι ρυθμίσεις αυτές είναι ενάντιες στο κλίμα της ΕΕ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 
εκθέτουν ακόμα περισσότερο τη χώρα μας και εγκυμονούν τον κίνδυνο για νέα πρόστιμα. 

 12 Ιουλίου 2022, 22:36  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 22:04  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 22:07  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 
Η κυβέρνηση και το αρμόδιο για τη φύση υπουργείο θα πρέπει να σταθούν στο ύψος της ευθύνης που έχουν για αποτελεσματική 
θωράκιση της χώρας από την κλιματική και οικολογική κρίση. 

 12 Ιουλίου 2022, 21:56 

Οι περιοχές NATURA καθορίστηκαν για ένα συγκεκριμένο λόγο, ο οποίος είναι να τεθεί ένα όριο στις επεμβάσεις του ανθρώπου στο 
φυσικό περιβάλλον. 
Το παρόν νομοσχέδιο αλλοιώνει το όριο αυτό και περιορίζει την προστασία των εν λόγω περιοχών. Διαφωνώ επί των σχετικών άρθρων 
του νομοσχεδίου και απαιτώ μια σοβαρή αντιμετώπιση των περιοχών NATURA, σύμφωνη με τις επιταγές των καιρών. 

 12 Ιουλίου 2022, 21:46  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 21:23 

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.Η διαβούλευση αυτή 
είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να 
προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 21:20 

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Θυσιάζει δάση και 
περιοχές Natura στο όνομα της «πρασινης μετάβασης». 
Ζητω να ικανοποιηθουν τα αιτήματα των 11 περιβαλλοντικών οργανώσεων: 
ΑΝΙΜΑ 
ΑΡΧΕΛΩΝ 
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 
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Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 
Καλλιστώ 
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 
Greenpeace 
MEDASSET 
WWF Ελλάς 
για την ΑΜΕΣΗ θεσμική θωράκιση των περιοχών Natura 2000. 
Επιπλέον, η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε 
όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και 
δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 12 Ιουλίου 2022, 21:47  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές 

 12 Ιουλίου 2022, 21:43  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο το οποίο είναι καταστροφικό για τις προστατευόμενες περιοχές και τη φύση γενικότερα, ενώ φέρνει 
τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Παράλληλα η διαβούλευση αυτή είναι εντελώς 
προσχηματική καθώς δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. 

 12 Ιουλίου 2022, 21:31 

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 21:14  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 21:22  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 21:55  

Διαφωνώ κάθετα με το νομοσχέδιο 
Το παρόν νομοσχέδιο δεν συνάδει με το σύγχρονο Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και εν πολλοίς αντίκειται σε αυτό. 
Όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν τις προστατευόμενες περιοχές τους και φτιάχνουν πιο αυστηρούς νόμους για την προστασία τους. 
Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει το αντίθετο. 
Συνεπώς απαιτείται: 
Α. η παράταση της διαβούλευσης για τουλάχιστον 3 μήνες, διότι οι αλλαγές που προτείνονται μέσω των 97 άρθρων, εν μέσω «θερινής 
ραστώνης», καλύπτουν τεράστιο εύρος κρίσιμων περιβαλλοντικών ζητημάτων. Όμως το χρονικό διάστημα 7 ημερών που θέσατε για 
κατάθεση σχολίων περιορίζει τον δημόσιο διάλογο και αποτελεί εμπαιγμό απέναντι σε όποιον επιθυμεί να συμμετάσχει στην 
προσχηματική διαβούλευση. 
Β. η πλήρης αναθεώρησή του νομοσχεδίου βάσει των παρακάτω: 
1. Το νομοσχέδιο δεν ενσωματώνει ή/και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με: 
i. τη Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380&from=EL 
ii. τον Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Criteria and guidance for protected areas 
designation: https://environment.ec.europa.eu/system/files/2022-01/SWD_guidance_protected_areas.pdf 
iii. τις νομικές δεσμεύσεις αποκατάστασης της φύσης της επερχόμενης Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3746 
iv. το Voluntary National Review/ VNR, 2022 της Ελληνικής Κυβέρνησης https://hlpf.un.org/countries/greece/voluntary-national-review-
2022 
v. τις οδηγίες της ΕΕ σχετικά με την Εκτίμηση των επιπτώσεων έργων στο περιβάλλον: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ev0032 
2. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεται η συναλλαγή μεταξύ ιδιώτη ελεγκτή και ιδιώτη ελεγχόμενου. Η αμοιβή των Αξιολογητών Μελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων απ΄ευθείας από τις επιχειρήσεις που ελέγχονται είναι ο απόλυτος τρόπος χρηματισμού και με το γράμμα 
του νόμου. 
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3. Στις Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης δεν νοείται να επιτρέπονται Εγκαταστάσεις έργων ΑΠΕ & Ανεμογεννητριών, εξορύξεις, 
τουριστικά καταλύματα, γραμμικές υποδομές μεταφορών. Απορούμε πώς όλα αυτά συνάδουν με την προστασία των τελευταίων 
παρθένων περιοχών της Ελλάδας. 
4. Στο έγγραφο «Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης του παρόντος νομοσχεδίου» (http://www.opengov.gr/minenv/wp-
content/uploads/downloads/2022/07/%CE%91%CE%A3%CE%A1.pdf) 
στην ενότητα 6. «Συναφείς Πρακτικές» δηλώνετε ότι «Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές», χωρίς όμως να αναφέρεστε 
συγκεκριμένα: 
i) σε άλλη/ες χώρα/ες της Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ 
ii) σε όργανα της Ε.Ε. 
iii) σε διεθνείς οργανισμούς 
5. Στο παραπάνω έγγραφο, στις ενότητες 19 & 20 «ΚΟΣΤΟΣ & ΚΙΝΔΥΝΟΙ αξιολογούμενης ρύθμισης», στο πεδίο ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ, δεν αναφέρετε τον κίνδυνο που διατρέχουν πχ. οι επενδύσεις ΑΠΕ από τις τοπικές αντιδράσεις που εύλογα θα προκληθούν 
από την εφαρμογή ενός τόσο προβληματικού νομοσχεδίου. Ούτε αναφέρετε το κόστος καταστολής των παραπάνω αντιδράσεων. 

 12 Ιουλίου 2022, 21:17  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 21:13  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 21:11  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 21:57  

ΟΧΙ 

 12 Ιουλίου 2022, 21:51  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 21:42  

η χώρα βάσει των κοινοτικών υποχρεώσεων οφείλει έως το 2030 να έχει διασφαλίσει την προστασία του 30% του Δικτύου Natura και το 
10% απ’ αυτό σε στεριά και θάλασσα να βρίσκεται υπό καθεστώς αυστηρής προστασίας, ΣΕ ΑΝΤΙΦΑΣΗ με το παρόν νομοσχέδιο. 
Παρακαλώ πολύ όπως ικανοποιηθεί το αίτημα των οργανώσεων 
1. ΑΝΙΜΑ 
2. ΑΡΧΕΛΩΝ 
3. Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 
4. Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 
5. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
6. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 
7. Καλλιστώ 
8. Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 
9. Greenpeace 
10. MEDASSET 
11. WWF Ελλάς 

 12 Ιουλίου 2022, 20:34  

Το παρόν νομοσχέδιο δεν συνάδει με το σύγχρονο Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και εν πολλοίς αντίκειται σε αυτό. 
Όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν τις προστατευόμενες περιοχές τους και φτιάχνουν πιο αυστηρούς νόμους για την προστασία τους. 
Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει το αντίθετο. 
Συνεπώς απαιτείται: 
Α. η παράταση της διαβούλευσης για τουλάχιστον 3 μήνες, διότι οι αλλαγές που προτείνονται μέσω των 97 άρθρων, εν μέσω «θερινής 
ραστώνης», καλύπτουν τεράστιο εύρος κρίσιμων περιβαλλοντικών ζητημάτων. Όμως το χρονικό διάστημα 7 ημερών που θέσατε για 
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κατάθεση σχολίων περιορίζει τον δημόσιο διάλογο και αποτελεί εμπαιγμό απέναντι σε όποιον επιθυμεί να συμμετάσχει στην 
προσχηματική διαβούλευση. 
Β. η πλήρης αναθεώρησή του νομοσχεδίου βάσει των παρακάτω: 
1. Το νομοσχέδιο δεν ενσωματώνει ή/και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με: 
i. τη Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380&from=EL 
ii. τον Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Criteria and guidance for protected areas 
designation: https://environment.ec.europa.eu/system/files/2022-01/SWD_guidance_protected_areas.pdf 
iii. τις νομικές δεσμεύσεις αποκατάστασης της φύσης της επερχόμενης Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3746 
iv. το Voluntary National Review/ VNR, 2022 της Ελληνικής Κυβέρνησης https://hlpf.un.org/countries/greece/voluntary-national-review-
2022 
v. τις οδηγίες της ΕΕ σχετικά με την Εκτίμηση των επιπτώσεων έργων στο περιβάλλον: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ev0032 
2. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεται η συναλλαγή μεταξύ ιδιώτη ελεγκτή και ιδιώτη ελεγχόμενου. Η αμοιβή των Αξιολογητών Μελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων απ΄ευθείας από τις επιχειρήσεις που ελέγχονται είναι ο απόλυτος τρόπος χρηματισμού και με το γράμμα 
του νόμου. 
3. Στις Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης δεν νοείται να επιτρέπονται Εγκαταστάσεις έργων ΑΠΕ & Ανεμογεννητριών, εξορύξεις, 
τουριστικά καταλύματα, γραμμικές υποδομές μεταφορών. Απορούμε πώς όλα αυτά συνάδουν με την προστασία των τελευταίων 
παρθένων περιοχών της Ελλάδας. 
4. Στο έγγραφο «Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης του παρόντος νομοσχεδίου» (http://www.opengov.gr/minenv/wp-
content/uploads/downloads/2022/07/%CE%91%CE%A3%CE%A1.pdf) 
στην ενότητα 6. «Συναφείς Πρακτικές» δηλώνετε ότι «Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές», χωρίς όμως να αναφέρεστε 
συγκεκριμένα: 
i) σε άλλη/ες χώρα/ες της Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ 
ii) σε όργανα της Ε.Ε. 
iii) σε διεθνείς οργανισμούς 
5. Στο παραπάνω έγγραφο, στις ενότητες 19 & 20 «ΚΟΣΤΟΣ & ΚΙΝΔΥΝΟΙ αξιολογούμενης ρύθμισης», στο πεδίο ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ, δεν αναφέρετε τον κίνδυνο που διατρέχουν πχ. οι επενδύσεις ΑΠΕ από τις τοπικές αντιδράσεις που εύλογα θα προκληθούν 
από την εφαρμογή ενός τόσο προβληματικού νομοσχεδίου. Ούτε αναφέρετε το κόστος καταστολής των παραπάνω αντιδράσεων. 

 12 Ιουλίου 2022, 20:50  

Το παρόν νομοσχέδιο δεν συνάδει με το σύγχρονο Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και εν πολλοίς αντίκειται σε αυτό. 
Όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν τις προστατευόμενες περιοχές τους και φτιάχνουν πιο αυστηρούς νόμους για την προστασία τους. 
Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει το αντίθετο. 
Συνεπώς απαιτείται: 
Α. η παράταση της διαβούλευσης για τουλάχιστον 3 μήνες, διότι οι αλλαγές που προτείνονται μέσω των 97 άρθρων, εν μέσω «θερινής 
ραστώνης», καλύπτουν τεράστιο εύρος κρίσιμων περιβαλλοντικών ζητημάτων. Όμως το χρονικό διάστημα 7 ημερών που θέσατε για 
κατάθεση σχολίων περιορίζει τον δημόσιο διάλογο και αποτελεί εμπαιγμό απέναντι σε όποιον επιθυμεί να συμμετάσχει στην 
προσχηματική διαβούλευση. 
Β. η πλήρης αναθεώρησή του νομοσχεδίου βάσει των παρακάτω: 
1. Το νομοσχέδιο δεν ενσωματώνει ή/και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με: 
i. τη Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380&from=EL 
ii. τον Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Criteria and guidance for protected areas 
designation: https://environment.ec.europa.eu/system/files/2022-01/SWD_guidance_protected_areas.pdf 
iii. τις νομικές δεσμεύσεις αποκατάστασης της φύσης της επερχόμενης Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3746 
iv. το Voluntary National Review/ VNR, 2022 της Ελληνικής Κυβέρνησης https://hlpf.un.org/countries/greece/voluntary-national-review-
2022 
v. τις οδηγίες της ΕΕ σχετικά με την Εκτίμηση των επιπτώσεων έργων στο περιβάλλον: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ev0032 
2. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεται η συναλλαγή μεταξύ ιδιώτη ελεγκτή και ιδιώτη ελεγχόμενου. Η αμοιβή των Αξιολογητών Μελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων απ΄ευθείας από τις επιχειρήσεις που ελέγχονται είναι ο απόλυτος τρόπος χρηματισμού και με το γράμμα 
του νόμου. 
3. Στις Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης δεν νοείται να επιτρέπονται Εγκαταστάσεις έργων ΑΠΕ & Ανεμογεννητριών, εξορύξεις, 
τουριστικά καταλύματα, γραμμικές υποδομές μεταφορών. Απορούμε πώς όλα αυτά συνάδουν με την προστασία των τελευταίων 
παρθένων περιοχών της Ελλάδας. 
4. Στο έγγραφο «Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης του παρόντος νομοσχεδίου» (http://www.opengov.gr/minenv/wp-
content/uploads/downloads/2022/07/%CE%91%CE%A3%CE%A1.pdf) 
στην ενότητα 6. «Συναφείς Πρακτικές» δηλώνετε ότι «Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές», χωρίς όμως να αναφέρεστε 
συγκεκριμένα: 
i) σε άλλη/ες χώρα/ες της Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ 
ii) σε όργανα της Ε.Ε. 
iii) σε διεθνείς οργανισμούς 
5. Στο παραπάνω έγγραφο, στις ενότητες 19 & 20 «ΚΟΣΤΟΣ & ΚΙΝΔΥΝΟΙ αξιολογούμενης ρύθμισης», στο πεδίο ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ, δεν αναφέρετε τον κίνδυνο που διατρέχουν πχ. οι επενδύσεις ΑΠΕ από τις τοπικές αντιδράσεις που εύλογα θα προκληθούν 
από την εφαρμογή ενός τόσο προβληματικού νομοσχεδίου. Ούτε αναφέρετε το κόστος καταστολής των παραπάνω αντιδράσεων. 
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 12 Ιουλίου 2022, 20:12  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 
Η κυβέρνηση και το αρμόδιο για τη φύση υπουργείο θα πρέπει να σταθούν στο ύψος της ευθύνης που έχουν για αποτελεσματική 
θωράκιση της χώρας από την κλιματική και οικολογική κρίση. 

 12 Ιουλίου 2022, 20:28  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο.Δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 20:03 

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 20:08  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 20:59  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.Η διαβούλευση αυτή 
είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να 
προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 20:52  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 20:38  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 20:39  

————————————————————— 
Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επιχειρείται μεταξύ άλλων: 

Την αλλοίωση των περιοχών απόλυτης προστασίας, επιτρέποντας κατασκευή πλατειών, ερασιτεχνική αλιεία, ελεύθερη βόσκηση, 
εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, κλπ. 

Την επιβάρυνση όλων των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, προβλέποντας (σε όσες δεν επιτρεπόταν) κατασκευή 
τουριστικών καταλυμάτων, εγκατάσταση ΑΠΕ, μεταλλεία και εξορύξεις υδρογονανθράκων. 

Την υποβάθμιση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθώς προβλέπει ότι οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται 
απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν. 

Την διακωμώδηση της έννοιας της διαβούλευσης, απαιτώντας από τους πολίτες να μελετήσουν και να σχολιάσουν μέσα σε μόλις 
μία εβδομάδα ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. 
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«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική 
επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

Το περιβάλλον είναι η ύψιστη αρχή που ολοι μας πρέπει να ακολουθούμε. 

 12 Ιουλίου 2022, 20:34  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 12 Ιουλίου 2022, 20:02  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Όταν κάθε καλοκαίρι η χώρα μας παραδίδεται στις φλόγες, όταν μόλις πριν λίγες μέρες κάηκε μέρος του Ελαιώνα της Αμφισσας, του 
αρχαιότερου οργανωμένου ελαιώνα της χώρας και υποτίθεται προστατευόμενου, όταν η κλιματική αλλαγή προκαλεί κάθε χρόνο και 
μεγαλύτερες καταστροφές, όταν η φυσική ομορφιά της χώρας μας αποτελεί το βασικότερο πυλώνα του τουρισμού που με τη σειρά του 
αποτελεί τον σημαντικότερο τομέα της οικονομίας μας εσείς επιλέγετε να θέσετε αυτό το νομοσχέδιο σε μια διαβούλευση που μόνο 
προσχηματική μπορεί να χαρακτηριστεί. Δίνετε μόνο μια βδομάδα, εν μέσω καλοκαιριού, για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 
άρθρων, κρίσιμο για το μέλλον των παιδιών μας. 
Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια, και ιδίως σε αυτό, να προβλεφθεί αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. Και ειδικά για αυτό, 
ζητώ να αποσυρθεί, να μελετηθεί εκ νέου λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις εισηγήσεις των σημαντικότερων 
περιβαλλοντικών οργανώσεων της χώρας και τη συνέχεια να τεθεί εκ νέου σε ουσιαστική διαβούλευση επαρκούς χρόνου δύο 
τουλάχιστον εβδομάδων με έγκαιρη και κατάλληλη προβολή της τελευταίας στα ΜΜΕ. 

 12 Ιουλίου 2022, 20:06 

>Απαράδεκτος ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείτε να περάσετε ένα νομοσχέδιο για τόσο σοβαρά ζητήματα.. Προς τι η 
βιασύνη;διαβούλευση λίγων ημερών;καταστροφική η επίδραση του νομοσχεδίου αν ψηφιστεί ,όχι δεν έχουμε ανάγκη από τουριστικά 
καταλύματα μέσα σε περιοχές προστασίας της φύσης ούτε από ανεμογεννήτριες που θα ξεφυτρώνουν παντού…απομακρυνόμαστε 
τελείως από την Ευρωπαϊκή στρατηγική για την βιοποικιλότητα 

 12 Ιουλίου 2022, 20:10  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 20:14  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 19:33  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 
ΚΑΤΣΙΚΗ Β.Α 
τεως διευθυντρια ερευνων ΕΛΚΕΘΕ 

 12 Ιουλίου 2022, 19:50  

Θεωρώ απαράδεκτο ότι το νομοσχέδιο, ανάμεσα σε άλλα, δεν σέβεται τις προστατευόμενες περιοχές Natura, ενώ είναι απαραίτητο να 
υπάρχει περισσότερος χρόνος για ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο. 

 12 Ιουλίου 2022, 19:01  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 12 Ιουλίου 2022, 19:32  
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Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 19:59  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 19:17  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο την ήδη προβληματική περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 19:00 

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 19:38  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 19:30  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο με το οποίο η κυβέρνηση της ΝΔ κατεδαφίζει την όποιας πολιτική προστασίας της φύσης ίσχυε στην 
χώρα μας, έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή 
περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 12 Ιουλίου 2022, 19:37  

Κοινή ανακοίνωση 11 οργανώσεων για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ. 
Το νομοσχέδιο που ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, την περασμένη εβδομάδα σηματοδοτεί 
ακόμα μία σοβαρή υποβάθμιση του θεσμικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης της βιοποικιλότητας. 
Σε μια πρωτοφανώς μικρής διάρκειας και εμφανώς προσχηματική διαβούλευση που λήγει στις 13/7 το πρωί, το νομοσχέδιο επιχειρεί 
μεταξύ άλλων: 
– Την ακόμα εντονότερη αλλοίωση του διεθνώς αποδεκτού θεσμού των αυστηρά προστατευόμενων περιοχών (κατηγορία στην οποία η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τα κράτη μέλη να εντάξουν τουλάχιστον το 10% της επικράτειας). Συγκεκριμένα, επιτρέπει εντός των 
ορίων τους ακόμα περισσότερες δραστηριότητες που είναι ασύμβατες με κάθε έννοια αυστηρής προστασίας, όπως η κατασκευή 
πλατειών και «γραμμικών υποδομών μεταφορών» (δηλαδή δρόμων), οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, η ερασιτεχνική αλιεία και η βόσκηση, κλπ. 
– Την εξ αρχής επιβάρυνση όλων των ζωνών προστασίας των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 με νέες χρήσεις που δεν 
προβλέπονταν από το έτσι κι αλλιώς προβληματικό ισχύον καθεστώς. Χαρακτηριστικά, στις ζώνες προστασίας της φύσης (δεύτερη σε 
αυστηρότητα ζώνη προστασίας) προβλέπονται πλέον η κατασκευή και λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων και άλλων τουριστικών 
υποδομών, εγκαταστάσεων ΑΠΕ, καθώς και κατασκηνώσεων, ενώ σε όλες τις κατηγορίες (πλην της “απόλυτης” προστασίας) 
προβλέπονται πλέον εξορυκτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των εξορύξεων υδρογονανθράκων. 
– Την περαιτέρω υποβάθμιση του ήδη αναξιόπιστου θεσμού των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθώς προβλέπει ότι οι 
αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν, δημιουργώντας έτσι μια υπαλληλική σχέση, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται, η οποία ακυρώνει την ανεξαρτησία που πρέπει (σύμφωνα και με τη νομοθεσία της ΕΕ) να περιβάλλει το 
σύστημα αξιολόγησης των περιβαλλοντικών μελετών. 
– Να διακωμωδήσει την έννοια της δημόσιας διαβούλευσης, απαιτώντας από τους ενδιαφερόμενους να μελετήσουν και να σχολιάσουν 
μέσα σε μόλις μία εβδομάδα ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Μάλιστα, το υπουργείο στην πορεία μείωσε την προθεσμία για κατάθεση 
σχολίων κατά μισή μέρα, εμπαίζοντας ενδιαφερόμενους πολίτες και φορείς και καταστρατηγώντας το δικαίωμά τους να συμμετέχουν 
στη διαδικασία. 
Το νομοσχέδιο προεξοφλεί, επίσης, το περιεχόμενο των προεδρικών διαταγμάτων που η Ελλάδα σκανδαλωδώς καθυστερεί εδώ και 10 
χρόνια να εκδώσει για την προστασία των περιοχών Natura 2000, προβλέποντας αποσπασματικές διαδικασίες για τη συνέχιση 
υφιστάμενων και την υλοποίηση νέων έργων και δραστηριοτήτων ανεξάρτητα από τις προβλέψεις των προεδρικών διαταγμάτων και τις 
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οικολογικές ανάγκες οικοτόπων και ειδών. Αυτό παραβιάζει ευθέως τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία της φύσης, η οποία δίνει 
προτεραιότητα στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και επιβάλλει τη θέσπιση των κατάλληλων μέτρων, ώστε να αποφεύγεται η 
υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων και των προστατευόμενων ειδών. 
Η αλλαγή της νομοθεσίας θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο την ολοκλήρωση των ήδη απαράδεκτα καθυστερημένων ΕΠΜ που είναι 
απαραίτητες για την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων. 
Μόλις πριν μερικούς μήνες, στο παγκόσμιο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN), η κυβέρνηση 
δεσμεύτηκε «να γίνει πρωταθλήτρια στην πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος», τονίζοντας 
«πως η ανακήρυξη του καθεστώτος προστασίας για όλες τις περιοχές Natura 2000 θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2022, μέσω μιας 
απολύτως διαφανούς και συμπεριληπτικής διαδικασίας». To νομοσχέδιο αυτό κάνει ακριβώς το αντίθετο! Από την ψήφιση του νόμου 
4685/2020 και μετά, η χώρα ζει μια πρωτοφανή και συνεχή πορεία αποψίλωσης της νομοθεσίας προστασίας των πυρήνων 
βιοποικιλότητας, ενώ έχει καταδικαστεί από το Δικαστήριο της ΕΕ για τις αδικαιολόγητες και χρόνιες παραβιάσεις της οδηγίας για τις 
περιοχές Natura 2000. 
Η κυβέρνηση και το αρμόδιο για τη φύση υπουργείο θα πρέπει να σταθούν στο ύψος της ευθύνης που έχουν για αποτελεσματική 
θωράκιση της χώρας από την κλιματική και οικολογική κρίση. 
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν από την κυβέρνηση και το υπουργείο να αποσύρουν τα κεφάλαια του νομοσχεδίου που αφορούν 
στην περιβαλλοντική αδειοδότηση και τις προστατευόμενες περιοχές. Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και να ολοκληρώσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις και 
παλινωδίες τη θεσμική θωράκιση των περιοχών Natura 2000. 
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις: 
ΑΝΙΜΑ 
ΑΡΧΕΛΩΝ 
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 
Καλλιστώ 
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 
Greenpeace 
MEDASSET 
WWF Ελλάς 

 12 Ιουλίου 2022, 19:34  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 12 Ιουλίου 2022, 19:01  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 18:17  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 12 Ιουλίου 2022, 18:27 

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 18:00  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 18:49  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 
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 12 Ιουλίου 2022, 18:35  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 18:15  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 18:23  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 18:10 

Δεν συμφωνώ καθόλου με το άρθρο 49, που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα τους ιερούς ναούς. Αντιθέτως, χαιρετίζω ένθερμα το άρθρο 58 που 
επί τέλους δίνει έναν ορισμό της έννοιας «Φέρουσας Ικανότητας» ενός τόπου στην ανθρώπινη δραστηριότητα και εξουσιοδοτεί τον 
Υπουργό να προσδιορίσει τη μεθοδολογία εκτίμησής της. Να σημειώσω ότι η μεθοδολογία, όταν προσδιοριστεί, πρέπει τελικά να 
ενσωματωθεί στις Τεχνικές Προδιαγραφές εκπόνησης Τοπικών Χωροταξικών Σχεδίων. 

 12 Ιουλίου 2022, 18:30  

Είναι απαράδεκτο να επιτραπεί η κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων, εγκατάσταση ΑΠΕ, μεταλλεία και εξορύξεις 
υδρογονανθράκωνλων σε προστατευόμενες περιοχές Natura 2000. Η φύση είναι η περιουσία μας, πρέπει να τη διατηρήσουμε όσο 
μπορούμε καλύτερα, και να την αφήσουμε στα παιδιά μας σε καλή κατάσταση. 
Προωθήστε τη γεωθερμία, είναι σταθερή, και ανεξάντλητη. Τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά πάρκα χρησιμοποιούν τεράστιες εκτάσεις, 
και καταστρέφουν το περιβάλλον. 

 12 Ιουλίου 2022, 18:03  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. 
Παρακαλώ πολύ όπως ικανοποιηθεί το αίτημα των οργανώσεων 
1. ΑΝΙΜΑ 
2. ΑΡΧΕΛΩΝ 
3. Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 
4. Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 
5. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
6. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 
7. Καλλιστώ 
8. Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 
9. Greenpeace 
10. MEDASSET 
11. WWF Ελλάς 

 12 Ιουλίου 2022, 18:21  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 18:13  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 18:17  

Το ενεργειακό πρόβλημα στη ρίζα του (πολύ περισσότερο τώρα με την κρίση) είναι πρόβλημα πρωτίστως υπερβολικής (ασύμβατης με 
αειφορία) ζήτησης. Υπουργείο, κυβέρνηση και λυπάμαι που το γράφω και ΕΕ το αντιμετωπίζετε ως πρόβλημα προσφοράς. Έτσι, βάζετε 
όλα τα αυγά σας στο καλάθι των ΑΠΕ και ενδίδοντας στην πίεση των τεράστιων συμφερόντων που έχουν αναπτυχθεί περί αυτές, δεν 
διστάζετε να ασελγήσετε ακόμα και στον πυρήνα προστατευόμενων περιοχών (Natura 200)! Αρμενίζετε στραβά. Είναι να απορεί κανείς, 
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ποιος θα μας φυλάξει από τους φύλακες… Συμφωνώ με πολλές από τις απόψεις της WWF και των άλλων 10 περιβαλλοντικών 
οργανώσεων. 

 12 Ιουλίου 2022, 18:08  
Το ενεργειακό πρόβλημα στη ρίζα του (πολύ περισσότερο τώρα με την κρίση) είναι πρόβλημα πρωτίστως υπερβολικής (ασύμβατης με 
αειφορία) ζήτησης. Υπουργείο, κυβέρνηση και λυπάμαι που το γράφω και ΕΕ το αντιμετωπίζετε ως πρόβλημα προσφοράς. Έτσι, βάζετε 
όλα τα αυγά σας στο καλάθι των ΑΠΕ και ενδίδοντας στην πίεση των τεράστιων συμφερόντων που έχουν αναπτυχθεί περί αυτές, δεν 
διστάζετε να ασελγήσετε ακόμα και στον πυρήνα προστατευόμενων περιοχών (Natura 200)! Αρμενίζετε στραβά! Είναι να απορεί κανείς, 
ποιος θα μας φυλάξει από τους φύλακες… Συμφωνώ με πολλές από τις απόψεις της WWF και των άλλων 10 περιβαλλοντικών 
οργανώσεων. 

 12 Ιουλίου 2022, 18:47  
«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 18:55  
«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 18:01  
Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ονομάζεται «διαβούλευση» ο σχολιασμός σε μια μονο βδομάδα για ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Σε όλα τα νομοσχέδια πρέπει να 
προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις. 
Οι περιοχές natura ας μείνουν εξω από επιχειρηματικά συμφέροντα που αψηφούν τελικά το περιβαλλοντικό κόστος υπερ της 
κερδοφορίας. Μονο περιήγηση, εκπαιδευση και επιστήμη και οχι εγκαταστάσεις και τσιμέντα σε οικοτόπους που θέλουμε να δουν και 
τα παιδιά μας. Επιτέλους, δεν είναι ολα για ξεπούλημα. 

 12 Ιουλίου 2022, 18:10  
«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 18:14  
Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 12 Ιουλίου 2022, 18:30  
Tο παρόν νομοσχέδιο όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Περιμέναμε τουλάχιστον μια πιο φιλική νομοθεσια προς το περιβάλλον. Αντ’αυτού βλέπουμε ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει την 
περαιτέρω επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος, ακόμα και των περιοχών Natura 2000 με νέες χρήσεις που δεν προβλέπονταν από 
το έτσι κι αλλιώς προβληματικό ισχύον καθεστώς, ενώ έχουμε ήδη καταδικαστεί από το Δικαστήριο της ΕΕ για τις αδικαιολόγητες και 
χρόνιες παραβιάσεις της ευρωπαικής οδηγίας για τις περιοχές Natura 2000. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. 

 12 Ιουλίου 2022, 18:17  
«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 17:32  
Το Ν/Σ του ΥΠΕΝ αποβλέπει στην απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και περιλαμβάνει 
ένα πλήθος ειδικών περιπτώσεων ακόμη και συγκεκριμένων έργων μέσα από έναν γραφειοκρατικό λαβύρινθο που το ίδιο έχει 
καθορίσει, αποβλέποντας στην άμεση επίλυσή τους με νόμο. Ως εκ τούτου, δεν προσφέρεται για εποικοδομητικό σχολιασμό. 
Περιλαμβάνει, επίσης, και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ με ανάλογο περιεχόμενο, 
κυρίως επίλυση γραφειοκρατικών προβλημάτων, καθώς επίσης και την θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών 
Πάρκων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ). 

 12 Ιουλίου 2022, 17:39  
Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, και μαζί με αυτή το σύνολο των περιβαλλοντικών οργανώσεων αλλά και κάθε πρόσωπο που 
ενδιαφέρεται για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, διαμαρτυρόμαστε έντονα για την πρωτοβουλία του 
αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού κ. Σκρέκα να θέσει σε δημόσια διαβούλευση ένα ακόμα, νέο 
νομοσχέδιο με το οποίο επιχειρείται η αποξήλωση της διαδικασίας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η απονοηματοδότηση της 

234 

247



σημασίας του εθνικού συστήματος των προστατευόμενων περιοχών, η εξυπηρέτηση μικροσυμφερόντων. Ύστερα από την ψήφιση του 
ν. 4685/2020, ο οποίος έφερε ριζικές αλλαγές στο σύνολο σχεδόν της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ο οποίος ήλθε σε ψήφιση σε 
συνθήκες πρωτοφανείς για την κοινοβουλευτική λειτουργία, καθώς και άλλες αλλεπάλληλες ρυθμίσεις οι οποίες ακολούθησαν του 
νόμου αυτού και επέφεραν διαφορετικού βαθμού τροποποιήσεις στο σύστημα της θεσμικής προστασίας του περιβάλλοντος, οι 
ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις καλούνται εντός ενός ασφυκτικού διαστήματος μικρότερου των επτά (7) 
ημερών να υποβάλλουν σχόλια επί του ν/σ με τον τίτλο «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των 
περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος, επείγουσες δασικές, χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις, 
θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ζητήματα κυκλικής 
οικονομίας». Όπως διαφαίνεται από τον τίτλο, το πολυσυλλεκτικό ν/σ, μνημείο κακής νομοθέτησης, φιλοδοξεί να ρυθμίσει πολλαπλά 
ζητήματα, ενώ για πρώτη φορά επιχειρείται να τεθεί σε ισχύ ένα σύνολο διατάξεων που αφορά το πλαίσιο ανάπτυξης των υπεράκτιων 
αιολικών πάρκων. Το προτεινόμενο ν/σ, με επιμέρους ήσσονος σημασίας διατάξεις οι οποίες θα μπορούσαν να κριθούν ευνοϊκές για το 
περιβάλλον, στο σύνολό του χαρακτηρίζεται εχθρικό ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και εντελώς ασύμβατο με την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για άλλη μια φορά, υπό το πρόσχημα του «εκσυγχρονισμού» ,της «επιτάχυνσης», του «εξορθολογισμού», της 
«απλοποίησης», επιχειρείται να τεθούν σε ισχύ διατάξεις οι οποίες απειλούν τη συνοχή του εθνικού συστήματος των προστατευόμενων 
περιοχών και θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων για τη βιοποικιλότητα. Η κυβέρνηση, για άλλη μια φορά, επιχειρεί να 
υποβαθμίσει το φυσικό περιβάλλον, χαρακτηρίζοντας εκ προοιμίου οποιαδήποτε κριτική στις προτεινόμενες ρυθμίσεις ως 
αναχρονιστική, τυπολατρική, επιβραδυντική για την ανάπτυξη. 
Συνολικά, το προτεινόμενο νομοσχέδιο: 
– Εισάγει και επιτρέπει χρήσεις σε όλες τις ζώνες προστασίας των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 που δεν συνάδουν με το 
χαρακτήρα τους και απειλούν την ύπαρξή τους. 
– Εισάγει εκ νέου ρυθμίσεις για τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ), οι οποίες το μόνο σίγουρο είναι ότι θα επιφέρουν 
επιβραδύνσεις ως προς την παράδοση του τελικού έργου. 
– Διατηρεί την προνομιακή μεταχείριση των στρατηγικών επενδύσεων, σε ζητήματα που αφορούν τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. 
– Αποσαφηνίζει το θεσμό του ιδιώτη ελεγκτή με τρόπο που προκαλεί προβληματισμό, καθότι παραπέμπει στον φορέα εκμετάλλευσης 
για την αποζημίωσή του για τις υπηρεσίες που παρέχει. 
Το σημαντικότερο όλων, ωστόσο, είναι ότι το προτεινόμενο ν/σ προεξοφλεί το αποτέλεσμα των ΕΠΜ, αδιαφορώντας για τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις προστασίας κάθε περιοχής και είδους. Η σκέψη όλων είναι στις επιστημονικές ομάδες των ΕΠΜ, οι 
οποίες καλούνται να επιλύσουν το γρίφο, πως οι στόχοι διατήρησης και οι προτεραιότητες διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής, 
που τίθενται βάσει του σχεδίου διαχείρισης, είναι δυνατόν να είναι συμβατές με τις χρήσεις που προτείνεται να επιτραπούν εντός όλων 
των ζωνών προστασίας. Η πολιτεία, δια του προτεινόμενου ν/σ, επέλεξε να αποδώσει προτεραιότητα στις πολεοδομικές ρυθμίσεις, 
προτού καν λάβει τα αποτελέσματα των μελετών. 
Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, πιστή στον καταστατικό της ρόλο και στην υπόσχεση που έχει δώσει στην κοινωνία των πολιτών 
για ένα καλύτερο περιβάλλον, και προσερχόμενη εις γνώση της σε μια διαβούλευση εντελώς προσχηματική, καταθέτει τα παρόντα 
σχόλια, επιφυλασσόμενη υπέρ παντός νομίμου δικαιώματός της. 

 12 Ιουλίου 2022, 17:10  
Το παρόν νομοσχέδιο κάθε άλλο παρά συμβάλει στην προστασία της φύσης. Αντιθέτως, έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι καθαρά προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα σε απλούς πολίτες, που δεν έχουμε ειδικές γνώσεις, για να 
σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 12 Ιουλίου 2022, 17:34  
Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 12 Ιουλίου 2022, 17:20  
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 17:34  
Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 12 Ιουλίου 2022, 17:19  
«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος 
για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις 
του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 17:00  
Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 
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 12 Ιουλίου 2022, 17:45  
Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο, στο μέτρο που: 
To υπουργείο επιχειρεί: 
Την αλλοίωση των περιοχών απόλυτης προστασίας, επιτρέποντας κατασκευή πλατειών, ερασιτεχνική αλιεία, ελεύθερη βόσκηση, 
εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, κλπ. 
Την επιβάρυνση όλων των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, προβλέποντας (σε όσες δεν επιτρεπόταν) κατασκευή τουριστικών 
καταλυμάτων, εγκατάσταση ΑΠΕ, μεταλλεία και εξορύξεις υδρογονανθράκων. 
Την υποβάθμιση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθώς προβλέπει ότι οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται 
απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν. 
Την διακωμώδηση της έννοιας της διαβούλευσης, απαιτώντας από τους πολίτες να μελετήσουν και να σχολιάσουν μέσα σε μόλις μία 
εβδομάδα ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. 

 12 Ιουλίου 2022, 17:48  
Δεν βλέπω πώς το παρόν νομοσχέδιο δικαιώνει τον τιτλο του, τουλάχιστον ως προς τον επιδιωκομενο σκοπό της προστασίας του 
περιβάλλοντος. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά θα έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Επίσης, δίνεται μόνο μια βδομάδα για (άλλο) ένα νομοσχέδιο -σκούπα, μεγάλο σε όγκο και με πληθωρισμό ρυθμίσεων, εν πολλοίς 
αχρείαστων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με 
αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 12 Ιουλίου 2022, 17:04  
Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 12 Ιουλίου 2022, 17:50  
«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 17:02  
«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 
Η κυβέρνηση και το αρμόδιο για τη φύση υπουργείο θα πρέπει να σταθούν στο ύψος της ευθύνης που έχουν για αποτελεσματική 
θωράκιση της χώρας από την κλιματική και οικολογική κρίση. 

 12 Ιουλίου 2022, 17:45  
Συμφωνούμε απολύτως με τις θέσεις-σχόλια των 11 περιβαλλοντικών Οργανώσεων οι οποίες αναγράφονται στο παρόν άρθρο. 

 12 Ιουλίου 2022, 17:12  
Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, επιχειρείται μεταξύ άλλων: 
– Η αλλοίωση των περιοχών απόλυτης προστασίας, επιτρέποντας κατασκευή πλατειών, ερασιτεχνική αλιεία, ελεύθερη βόσκηση, 
εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, κλπ. 
– Η επιβάρυνση όλων των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, προβλέποντας (σε όσες δεν επιτρεπόταν) κατασκευή τουριστικών 
καταλυμάτων, εγκατάσταση ΑΠΕ, μεταλλεία και εξορύξεις υδρογονανθράκων. 
– Η υποβάθμιση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθώς προβλέπει ότι οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται 
απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν. 
– Η διακωμώδηση της έννοιας της διαβούλευσης, απαιτώντας από τους πολίτες να μελετήσουν και να σχολιάσουν μέσα σε μόλις μία 
εβδομάδα ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 12 Ιουλίου 2022, 17:36  
Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας, καθώς και τα μεγάλα ζητήματα που μας αφορούν. 

 12 Ιουλίου 2022, 17:18  
«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 17:56  
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Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 17:10  
Συμφωνώντας με την περιβαλλοντική οργάνωση WWF στην κριτική της επάνω στο νομοσχέδιο δηλώνω ότι διαφωνώ με αυτό το 
νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αντιθέτως έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση στην οποία τέθηκε το νομοσχέδιο δείχνει σαφώς να είναι προσχηματική. Παρείχετο μόνο μια εβδομάδα για να 
σχολιασθεί ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ, όπως και πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις να προβλέπεταισε όλα τα νομοσχέδια 
αρκετός χρόνος για το δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μεγάλες 
περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα πρέπει να σταθεί στο ύψος της ευθύνης που έχει για την αποτελεσματική θωράκιση της 
χώρας από την κλιματική και οικολογική κρίση. 

 12 Ιουλίου 2022, 17:25  
«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 12 Ιουλίου 2022, 17:47 
«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 17:43  
Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 17:12  
Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 12 Ιουλίου 2022, 17:50  
Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 17:53  
Παρακαλούμε να δοθεί παράταση του χρόνου διαβούλευσης ώστε να αντιστοιχεί στη σοβαρότητα και το μέγεθος του προς μελέτη 
νομοσχεδίου. 

 12 Ιουλίου 2022, 17:40  
«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 17:44  
Αγαπητοί Κύριοι, 
Διαφωνώ ριζικά με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Παρέχεται μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Δεν είναι 
δυνατόν να γίνει σοβαρή συζήτηση μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. 
Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με 
αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 
Με τιμή, 
Παύλος Ελευθεριάδης 
Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου 
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης 

 12 Ιουλίου 2022, 17:03  
Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
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Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 17:11  
Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 12 Ιουλίου 2022, 17:26  
«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 17:25  
Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 16:26  
«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας» 

 12 Ιουλίου 2022, 16:21  
Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 12 Ιουλίου 2022, 16:26  
«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 16:07 
Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 15:29  
Σχετικά με την «Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης»: 
6. Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές; ΝΑΙ [Χ] ΟΧΙ 
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 
Σχόλιο: Δεν έχει γίνει αναφορά σε συναφείς πρακτικές, παρότι έχει επιλεγεί το ΝΑΙ. 
10. Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της 
αξιολογούμενης ρύθμισης: ΑΜΕΣΗ [X] ή/και ΕΜΜΕΣΗ [X] 
Σχόλιο: Δεν έχει εξηγηθεί η έμμεση συμβολή. 

13. Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού συστήματος; ΝΑΙ ❒ ΟΧΙ [X] 
Σχόλιο: Δεν έχει εξηγηθεί ο λόγος για τον οποίο δεν έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας. 
Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών 
18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης 
Σχόλιο: «Βελτιωμένη διαχείριση κινδύνων» προβλέπεται για την αγορά, την οικονομία και τον ανταγωνισμό, αλλά δεν προβλέπεται για 
το φυσικό, αστικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Προκύπτει λοιπό το ερώτημα εάν στο σχέδιο νόμου συμβάλει στην προστασία του 
περιβάλλοντος». 
20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης 
Σχόλιο: Δεν προκύπτουν κίνδυνοι για το περιβάλλον όταν «εντάσσεται στην κατηγορία των μη ουσιωδών τροποποιήσεων η αλλαγή της 
διαχείρισης αποβλήτων»; 
Δεν προκύπτουν κίνδυνοι στην ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων και στο περιβάλλον όταν «δίδεται η δυνατότητα όμορα γήπεδα ή 
οικόπεδα σε περιοχές με βιομηχανική χρήση που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη ή έχουν μισθωθεί με μακροχρόνια μίσθωση από τον ίδιο 
μισθωτή, να θεωρούνται ενιαία έκταση και εφαρμόζονται οι ισχύοντες στην περιοχή, για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όροι δόμησης, 
για το σύνολο της έκτασης αυτής»; 

 12 Ιουλίου 2022, 07:30  
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Το σύνολο του ν/σ έρχεται σε αντίθεση με το Voluntary National Review/ VNR, 2022 της Ελληνικής Κυβέρνησης https://bit.ly/3RkMBl7. 
Με άλλα λόγια «άλλα λέτε» και «άλλα κάνετε». 
Ο χρόνος που έχει προβλεφθεί για τη διαβούλευση είναι αναντίστοιχα μικρός για τα τόσα σοβαρά θέματα του νομεσχεδίου «σκούπα». 
Ιδιαίτερα το κεφάλαιο Γ’ που αφορά τις προστατευόμενες περιοχές δεν συνάδει με τις οδηγίες της ΕΕ και ιδιαίτερα με την «Εκτίμηση 
των επιπτώσεων έργων στο περιβάλλον (EIA)» (οδ. 2011/92) https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ev0032. 
Η γνώμη μας είναι να αποσύρετε το ν/σ και να το επαναφέρετε λαμβάνοντας υπόψη σας τις παρατηρήσεις και τα σχόλια των 
εμπλεκόμενων φορέων. 

 12 Ιουλίου 2022, 01:23  
Σκοπός του νομοσχεδίου στην παρούσα χρονική συγκυρία θα έπρεπε να είναι Ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη 
Βιοποικιλότητα [1], του Συναφούς Οδηγού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [2] και των νομικών δεσμεύσεων αποκατάστασης της φύσης της 
επερχόμενης Ευρωπαϊκής Οδηγίας [3] στο επίμαχο νομοσχέδιο υπό διαβούλευση. Το παρόν νομοσχέδιο δεν συνάδει με το σύγχρονο 
Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και εν πολλοίς αντίκειται σε αυτό. Απαιτείται η πλήρης αναθεώρησή του με βάση το ως άνω πλαίσιο. 
[1] Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2020. (COM 2020). 380 final. Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030. Επαναφορά της 
φύσης στη ζωή μας. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380&from=EL 
[2] Commission Staff Working Document: Criteria and guidance for protected areas designations. SWD (2022) 23 
final. https://environment.ec.europa.eu/system/files/2022-01/SWD_guidance_protected_areas.pdf 
[3] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3746 
Β. ΚΑΤΗ. Καθηγήτρια Παν/ου Ιωαννινων. Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας, Τμήμα ΒΕΤ. 

 11 Ιουλίου 2022, 22:28  
Συμφωνούμε απολύτως με τις θέσεις-σχόλια των 11 περιβαλλοντικών Οργανώσεων οι οποίες αναγράφονται στο παρόν άρθρο. 
Με τιμή 
Το ΔΣ του Σύλλόγου 

 11 Ιουλίου 2022, 11:00  
Προς: 
κ. Κώστα Σκρέκα, Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
08 Ιουλίου 2022 
Θέμα: Αίτημα για παράταση της διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης, προστατευόμενων περιοχών, 
ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων και κυκλικής οικονομίας 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
Στις 6 Ιουλίου 2022 θέσατε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Διατάξεις για την απλοποίηση της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος, επείγουσες δασικές, 
χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, αντιμετώπιση της 
ενεργειακής κρίσης και ζητήματα κυκλικής οικονομίας» στον διαδικτυακό τόπο 
διαβουλεύσεων http://www.opengov.gr/minenv/?p=12390, με προθεσμία υποβολής σχολίων την 13η Ιουλίου. 
Το εκτενές αυτό σχέδιο νόμου των 11 επιμέρους κεφαλαίων και των 97 άρθρων αφορά σε θέματα αιχμής των περιβαλλοντικών πολιτικών 
σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση και τους περιβαλλοντικούς ελέγχους, τις προστατευόμενες περιοχές, τον ΟΦΥΠΕΚΑ και το 
Πράσινο Ταμείο, τα δάση και την αντιπυρική περίοδο, τη χωροταξία και πολεοδομία, τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, την ενεργειακή κρίση 
και την κυκλική οικονομία στη χώρα μας. Οι αλλαγές που προτείνονται στο ισχύον νομικό πλαίσιο είναι πολυδιάστατες και καλύπτουν 
ένα μεγάλο εύρος θεμάτων. Οι περιβαλλοντικές διαστάσεις των αλλαγών αυτών είναι άκρως σημαντικές, ενώ συγχρόνως επηρεάζονται 
σε μεγάλο βαθμό οι προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας στη χώρα μας. 
Είναι προφανές ότι μία τέτοια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία θα πρέπει να συνοδεύεται από επαρκούς διάρκειας δημόσια 
διαβούλευση. Όμως το χρονικό διάστημα των μόλις 7 ημερών που προσδιορίσατε για κατάθεση σχολίων και προτάσεων περιορίζει 
ασφυκτικά τα περιθώρια για ουσιαστικό δημόσιο διάλογο και, ουσιαστικά, αποτελεί εμπαιγμό απέναντι σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα 
και πολίτη στο πλαίσιο της καλής διακυβέρνησης. 
Επιπρόσθετα, επισημαίνουμε ότι η διευθέτηση των ζητημάτων που επιχειρείται με το σχέδιο νόμου είναι πραγματικά κρίσιμη και, για 
πολλά από τα ζητήματα αυτά, έχει καθυστερήσει για πολλά χρόνια. Από αυτή την άποψη, η διαχρονική και διακομματική αδυναμία της 
πολιτείας να αντιμετωπίσει με επάρκεια τα κρίσιμα αυτά ζητήματα δεν είναι δυνατόν να δικαιολογεί τον επείγοντα χαρακτήρα των 
προτεινόμενων αλλαγών, αλλά ούτε και αυτός ο επείγων χαρακτήρας να εξαντλείται στην χρονική σύντμηση της διαβούλευσης. 
Με βάση τα παραπάνω, σας καλούμε να παρατείνετε άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της διαβούλευσης στον ένα μήνα, δίνοντας 
έτσι χώρο στον δημόσιο διάλογο που τόσο έχει ανάγκη η χώρας μας προκειμένου να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο 
τις μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας, αλλά και σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις της διεθνούς Σύμβασης του 
Άαρχους και του εθνικού κυρωτικού νόμου για τη συμμετοχή του κοινού στη διαμόρφωση πολιτικών για το περιβάλλον. 
Με τιμή, 
Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις 
1. ΑΝΙΜΑ 
2. ΑΡΧΕΛΩΝ 
3. Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 
4. Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 
5. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
6. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 
7. Καλλιστώ 
8. Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 
9. Greenpeace 
10. MEDASSET 
11. WWF Ελλάς 

 9 Ιουλίου 2022, 10:19  
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Με την ευκαιρία που δίνεται, θα ήθελα να προτείνω μία διόρθωση σε ό,τι αφορά την Χωροθέτηση μονάδων επεξεργασίας ΑΕΚΚ 
σύμφωνα με τον Πίνακα της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50844/2992/2020 που τροποποίησε την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/2019 (σ.σ. Περιβαλ 
Υποδομές). 
Α) σε ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 
Η ειδική ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β/10) για την εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ προβλέπει στο άρθρο 11 ως κατάλληλες 
θέσεις τα ανενεργά λατομεία. 
Στην Επαρχία υφίστανται ανενεργά λατομεία που σε οριζοντιογραφία δεν πληρούν την απόσταση των 500 μ από μικρούς οικισμούς 
(<2000 κατ) που τίθεται από την Υποσημείωση (***) του Πίνακα της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50844. 
Όμως, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι: 
1. οι οικισμοί κατά κανόνα είναι στους πρόποδες του ανενεργού λατομείου, 
2. ο διαμορφωμένος χώρος επέμβασης του λατομείου (ενεργού ή μη) περιβάλλεται πάντοτε από υψηλά πρανή, που σχηματίζουν φυσικό 
φραγμό στην εξάπλωση σκόνης και θορύβου προς τους πλησιέστερους οικισμούς, 
3. στα Ανενεργά λατομεία δεν γίνεται πλέον χρήση εκρηκτικών. 
Β) σε ΖΩΝΕΣ ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ από ΓΠΣ/ΖΟΕ κλπ 
Από την ίδια ως ανωτέρω ΚΥΑ έχει τεθεί ως ανώτατο όριο εγκατεστημένης ισχύος τα 200 kW. Το όριο αυτό είναι μηδαμινό για μία 
εγκατάσταση που υποχρεούται να λειτουργεί τουλάχιστον 2 σπαστήρες/αλεστικά των ~min 80 kW έκαστο (2×80=160). 
Επιπλέον στη Χώρα δεν υπάρχουν και πολλές Ζώνες Υψηλής. Οι περισσότερες εξ' αυτών αφορούν τα γήπεδα μίας και μόνο μονάδος 
Υψηλής όχλησης, πχ χαλυβουργείο, διυλιστήριο κλπ. 
Πιστεύω ότι: 
θα πρέπει να αυξηθεί το όριο σε ~400 kW 
 
 
Κατόπιν αξιολόγησης των σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης που αφορούν στο Κεφάλαιο Α΄ «ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ», ήτοι 
τα συνολικώς 353 σχόλια επί των άρθρων 1-2, δεν έγινε δεκτό  κανένα σχόλιο 
 
Από τα σχόλια που δεν ενσωματώθηκαν σημειώνεται ότι: 
- Tα 3 σχόλια δεν σχετίζονται άμεσα με τις ρυθμίσεις, οι οποίες τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση. 
- Προτάσεις που τίθενται ως επί το πλείστον στα Κεφ. Γ και Η δεν αποτελούν αντικείμενο νομοθετικών ρυθμίσεων αλλά  γενικά 
σχόλια 
- 1 σχόλιο αφορά σε θετικό σχολιασμό αλλά δεν περιλαμβάνει προτάσεις τροποποιήσεων. 
- Πολλά  σχόλια αφορούν σε πρόταση μεταβολής της προθεσμίας της Διαβούλευσης, το οποίο ήδη ικανοποιήθηκε καθώς 
δόθηκε εύλογη παράταση. 
- Τα λοιπά σχόλια που δεν ενσωματώθηκαν δεν σχετίζονται με το Σκοπό και το Αντικείμενο του νόμου, ούτε περιλαμβάνουν 
πρόταση για τροποποίηση άρθρων. 
 
 
Ως προς το Κεφάλαιο Β΄ «ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ» υποβλήθηκαν 123 
σχόλια, τα οποία έχουν ως ακολούθως: 

 18 Ιουλίου 2022, 07:29  

 Διαφωνώ άκρως με αυτό το νομοσχέδιο. Όχι μόνο δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία του περιβάλλοντος και την χαλιναγώγηση 
της κλιματικής κρίσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη Ελλάδα σε αντίθετη τροχιά από 
την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Έχουμε βρεθεί το 2022 να τα ισοπεδώνουμε όλα στο πέρασμα μας. Ας σεβαστούμε λίγο πια 
την φύση-σπίτι μας! 
Επίσης αυτή η διαβούλευση είναι προσχηματική. Δίνεται περιθώριο μόνο μιας εβδομάδας για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 
άρθρων… Κοροϊδεύουν τους πολίτες?! Είμαι αντίθετη στις απλουστεύσεις της περιβαλλοντικής διαδικασίας οι οποίες παρουσιάζονται 
παραπλανητικα ώστε να γατζωσουν με το μέρος τους τον αναγνώστη, εάν ο ίδιος δεν έχει εμβαθύνει στο ζήτημα. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις και γενικότερα τέτοια θέματα. 
Τέλος συμφωνώ με όλες τις οργανώσεις οι οποίες αγωνίζονται κατά του παρόντος καταστροφικου νομοσχεδίου και έχουν υποβάλει 
σχετική ανακοίνωση. 
Όχι άλλα μέτρα για την υποβάθμιση της φύσης!!! Φτάνει! 

 18 Ιουλίου 2022, 00:37  

 Φτάνει πια! 
Το φυσικό περιβάλλον δεν είναι προς πώληση.. 

 17 Ιουλίου 2022, 22:42   

Στο άρθρο 6 τροποποιείται η παρ. 7 του ν.4014/2011 έτσι ώστε ο φορέας του έργου ή δραστηριότητας να πληρώνει απευθείας τον 
Πιστοποιημένο Αξιολογητή ΜΠΕ. Αυτό εκτός του ότι υποβαθμίζει το θεσπισμένο χαρακτήρα της ΜΠΕ και τον ρόλο του αξιολογητή, 
έρχεται σε αντίθεση με το σχετικό ενωσιακό δίκαιο. 

 17 Ιουλίου 2022, 22:34   

Η Κίνηση Πολιτών Κυθήρων Dynamo Kythira, συμφωνεί με το πανελλαδικό Δίκτυο συλλογικοτήτων ότι ο χρόνος που έχει δοθεί για τη 
διαβούλευση για για τη μελέτη και υποβολή τεκμηριωμένων σχολίων και παρατηρήσεων για ένα θέμα τόσο περίπλοκο, είναι παντελώς 
ανεπαρκής. 
Επίσης παραπέμπουμε 
στο κείμενο γενικών παρατηρήσεων το οποίο κατάθεσε το δίκτυο, με το οποίο ζητείται η απόσυρση του σχεδίου νόμου. 
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Ενδεικτικά παραθέτουμε τις εξής αντιθέσεις μας: 
1) Είμαστε αντίθετοι στις «απλουστεύσεις» της περιβαλλοντικής διαδικασίας, ανάμεσα στις οποίες κορυφαίο ζήτημα για εμάς είναι αυτό 
που αφορά στις «χρήσεις γης στις προστατευόμενες περιοχές». Κατεπείγουσα δε θεωρούμε την «ανάγκη» απλούστευσης 
περιβαλλοντικών διαδικασιών, αλλά την ανάγκη να προκαθοριστεί με νόμο η προοπτική επιβάρυνσης των περιοχών Natura με 
ενεργειακά ή αναπτυξιακά έργα για να τα συμπεριλάβει και η μελέτη αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ. 
Σύμφωνα με τις αλλαγές που προτείνει το καινούριο πολυνομοσχέδιο, είναι φανερό ότι επέρχεται επιδείνωση του καθεστώτος 
προστασίας των περιοχών NATURA. Σε μια συγκυρία όπου αναδεικνύονται κρίσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με το περιβάλλον, τη 
βιοποικιλότητα, την υγεία και τη διατροφή και αναλαμβάνονται σχετικές πολιτικές πρωτοβουλίες, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει 
εγκλωβισμένη σε παρωχημένους «αναπτυξιακούς στόχους». Η Ελλάδα ήδη έχει καταδικαστεί για την έλλειψη μέτρων διαχείρισης των 
προστατευόμενων περιοχών της και δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για λάθος προτεραιότητες και λάθος καθορισμούς «αναγκών»! 
2) Οι ρυθμίσεις του εν λόγω νομοσχεδίου οδηγούν στην αποδόμηση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας με 
αποκορύφωμα εκείνες που απειλούν το καθεστώς προστασίας των περιοχών Natura 2000, κατά παράβαση των αρχών αειφορίας, των 
συνταγματικών επιταγών και της ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, γεγονός που θα οδηγήσει με βεβαιότητα τη χώρα μας εκ νέου 
στο ευρωπαϊκό Δικαστήριο και κυρίως στην απόλυτη απαξίωση της φύσης και της βιοποικιλότητας της, που θα επιφέρει κοινωνική 
παρακμή και σοβαρές κοινωνικές αντιδράσεις. 
3) Ορίζεται ότι οι ιδιώτες ελεγκτές μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πληρώνονται απευθείας από τον ιδιώτη που ελέγχουν. Η 
ρύθμιση αυτή είναι προφανώς προβληματική, επεκτείνοντας την ήδη προβληματική ιδέα περί ιδιωτών ελεγκτών περιβαλλοντικών 
μελετών (με το κράτος να απεκδύεται συνεχώς τον ελεγκτικό του ρόλο και να επιτρέπει την απευθείας συναλλαγή μεταξύ ελεγκτή και 
ελεγχομένου). Δηλώνουμε κάθετα την αντίθεσή μας σε τέτοια ρύθμιση γιατί προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των ιδιωτών και 
των συμφερόντων της χώρας, της φύσης και των πολιτών. 
4) «πλαίσιο ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων»: Ο καθορισμός της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε. ως 
φορέα Διαχείρισης για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα, επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις μας για τη συγγένεια που εμφανίζει η διαδικασία 
χωροθέτησης και αδειοδότησης των θαλάσσιων αιολικών με την παραχώρηση «οικοπέδων» για την έρευνα και εξόρυξη 
υδρογονανθράκων. Είμαστε αντίθετοι σε μια τέτοια πολιτική. Παρατηρούμε μια υποκριτική διγλωσσία από τη μια «πράσινη ενέργεια» 
από την άλλη εξόρυξη υδρογονανθράκων. 
5) Ζητούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου με τις καταστροφικές διατάξεις του σχεδίου νόμου για το περιβάλλον της χώρας. 
6) Ζητούμε μια πραγματική διαβούλευση για εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, με την πραγματική συμμετοχή της κοινωνίας και την 
πραγματική προστασία του περιβάλλοντος! Ζητούμε έναν αληθινό δημόσιο διάλογο προκειμένου να αντιμετωπίσει η χώρα μας με 
αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο τις μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας, αλλά και σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις 
της διεθνούς Σύμβασης του Άαρχους και του εθνικού κυρωτικού νόμου για τη συμμετοχή του κοινού στη διαμόρφωση πολιτικών για το 
περιβάλλον [Άρθρο 7 του ν. 3422/2005 (Α΄ 303) για την κύρωση της Σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του 
κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα]. Χωρίς τη συναίνεση των πολιτών καμία 
Πράσινη Συμφωνία δεν μπορεί να ευοδωθεί. 

 17 Ιουλίου 2022, 20:36   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Απαράδεκτο. Απλά απαράδεκτο και ανοίγει την κερκόπορτα για ακόμα μεγαλυτερες καταστροφές 
και δήθεν «επενδύσεις». Το γνωρίζω ότι δεν σας ενδιαφέρει και όλα τα σχόλια θα πάνε στο καλάθι των αχρήστων. Φαίνεται ότι ο στόχος 
σας ειναι καθαρά κερδοσκοπικός και ορίζεται απο συμφέροντα. Και όταν το κράτος θα το καλέσουν να πληρώσει τα προστιμα απο τις 
προσφυγες σε ευρωπαικό επίπεδο θα έχουν οι φίλοι σας ήδη τσιμεντώσει ότι μπορεί να τσιμεντωθεί. Και εμείς θα πληρώσουμε τον 
λογαριασμό. 

 17 Ιουλίου 2022, 20:33   

Σας στέλνω το σχόλιο μου, επί του νέου νομοσχεδίου: 
Δεδομένου ότι καθιερώνεται ένα ενιαίο πλαίσιο περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων τόσο για την κεντρική υπηρεσία (Σώμα επιθεωρητών 
– ελεγκτών του Υπουργείου) τόσο και για τις περιφερειακές Υπηρεσίες (Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Περιφέρεια) θα πρέπει να ισχύουν 
οι ίδιοι νομοθετικές ρυθμίσεις για όλους τους ελεγκτές. Συγκεκριμένα αναφέρομαι στην νομική προστασία και στην ελεγκτική 
αποζημίωση. Όπως σωστά έχει θεσπιστεί για τους ελεγκτές στην κεντρική Υπηρεσία η διάταξη της μη δίωξης για τη γνώμη που άσκησαν 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (Ν. 3044/2002 άρθρο 14 παρ. 2) καθώς και η διάταξη για την ελεγκτική αποζημίωση (άρθρο 70, 
Ν. 4647/2019) και αφού εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες για τον έλεγχο αυτονόητο είναι ότι και οι ελεγκτές πρέπει να έχουν τους ίδιους 
εργασιακούς κανονισμούς. 
Μάνος Νικολουδακης 
Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π Ε Ρεθύμνου 

 17 Ιουλίου 2022, 19:11   

Συμφωνώ με τις οργανώσεις: 
ΑΝΙΜΑ 
ΑΡΧΕΛΩΝ 
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 
Καλλιστώ 
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 
Greenpeace 
MEDASSET 
WWF Ελλάς 
και ζητώ ομοίως από την κυβέρνηση και το υπουργείο να αποσύρουν τα κεφάλαια του νομοσχεδίου που αφορούν στην περιβαλλοντική 
αδειοδότηση και τις προστατευόμενες περιοχές. Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της 
που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και να ολοκληρώσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις και παλινωδίες τη 
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θεσμική θωράκιση των περιοχών Natura 2000. Είναι απαράδεκτο σε όλες τις κατηγορίες (πλην της “απόλυτης” προστασίας) να 
προβλέπονται ακόμα και εξορυκτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των εξορύξεων υδρογονανθράκων. 
Είναι απαράδεκτο στις ζώνες προστασίας της φύσης (δεύτερη σε αυστηρότητα ζώνη προστασίας) να προβλέπονται πλέον η κατασκευή 
και λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων και άλλων τουριστικών υποδομών και εγκαταστάσεων ΑΠΕ. Δεν είναι δυνατό να προβλέπει 
ότι οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν (!), δημιουργώντας έτσι μια υπαλληλική 
σχέση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, η οποία ακυρώνει την ανεξαρτησία που πρέπει (σύμφωνα και με τη νομοθεσία της ΕΕ) να περιβάλλει 
το σύστημα αξιολόγησης των περιβαλλοντικών μελετών. 

 17 Ιουλίου 2022, 14:15   

Διαφωνώ με το παρόν σχέδιο νόμου για τους εξής λόγους συνοπτικά: 
α) Οι τροποποιήσεις που επιφέρει στην ισχύουσα νομοθεσία περί αδειοδότησης έργων καθιστούν τη διαδικασία περισσότερο αδιαφανή, 
βγάζουν εκτός την άποψη του ενδιαφερόμενου πολίτη και αφήνουν τεράστια περιθώρια στους επικαλούμενους λόγους Εθνικής Άμυνας 
ή Πολιτικής Προστασίας. Για παράδειγμα όταν επί δεκαετίες δεν γίνονται έργα πρόληψης κινδύνων και πρόβλεψης αναγκών στο πλαίσιο 
και της επερχόμενης κλιματικής αλλαγής τότε υπάρχει το ηθικό δικαίωμα με την επίκληση της φυσικής καταστροφής να παρακάμπτονται 
οι διαδικασίες αδειοδότησης που κτίστηκαν με πολύ κόπο και να παραβιάζονται οι κανόνες συμμετοχής των πολιτών για την προστασία 
της φύσης από τα συμφέροντα που κρύβονται πολλές φορές πίσω από την επιφανειακή επίκληση της ανάγκης (σχετ. τα άρθρα 3 και 4 
του σχεδίου); β) Οι συνεχείς τροποποιήσεις και η συμπερίληψη πολλών περιπτώσεων στο ίδιο σχέδιο νόμου καθιστούν δυσχερή έως 
αδύνατη την παρακολούθηση της διαδικασίας από το κοινό και συνεπώς τη διαβούλευση. Επιπλέον, περισσότερο συγκεκριμένα στον 
βασικό νόμο 4014/11 έχουν επέλθει τόσες τροποποιήσεις που θα ήταν σκόπιμο να καταργηθεί και να θεσπιστεί νέος νόμος αν 
πραγματικά επιθυμούμε ως κράτος τη σαφήνεια, τη διαφάνεια και τη συμμετοχή των πολιτών. γ) Ο νομοθέτης προβαίνει σε νέες 
ρυθμίσεις εξαιρώντας πολλά έργα από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Μετά την ψήφιση αυτού του σχεδίου ποιος 
αντικειμενικός φορέας θα κρίνει τους πραγματικούς λόγους εξαίρεσης ενός έργου; Για παράδειγμα οι εγκαταστάσεις δεξαμενών LNG 
γιατί εξαιρέθηκαν από τις ισχύουσες διαδικασίες; Πρόκειται για έργα υψηλού περιβαλλοντικού κινδύνου και η ΜΠΕ και η διαβούλευση 
είναι άκρως επιβεβλημένες. δ) Τις προστατευόμενες περιοχές, που αποτελούν το ύστατο φυσικό κεφάλαιο της χώρας, πώς είναι δυνατόν 
να τις αγνοεί ο νομοθέτης και να καταστρατηγεί έτσι το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος; 

 17 Ιουλίου 2022, 03:05   

Θα πρέπει να τοποθετηθούν σε τεράστια κλίμακα φωτοβολταϊκά στις ταράτσες και τις σκεπές των σπιτιών και στα μεγάλα επαγγελματικά 
ακίνητα που έχουνε μεγάλη επιφάνεια και μπορεί να τοποθετηθεί μεγάλη ποσότητα φωτοβολταϊκών πάνελ. 
Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι οι συντριπτικά περισσότερες σκεπές και ταράτσες είναι άδειες από φωτοβολταϊκά και εσείς πάτε να 
καταστρέψετε τον φυσικό πλούτο της πατρίδας μας ο οποίος θα πρέπει να αντιθέτως να προστατεύεται. 
Είναι πασιφανές ότι την κυβέρνηση δεν την ενδιαφέρει η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μιας και ποτέ δεν υπήρχαν μηχανισμοί 
προστασίας του, όπως στην Βουλγαρία για παράδειγμα που υπάρχει δασονομία και μηχανισμοί διαχείρισης και προστασίας της 
χλωρίδας και της πανίδας. Γι’ αυτό το λόγο δεν έχουν τόσες πολλές δασικές πυρκαγιές και τοσο μεγάλης έκτασης όπως εμείς. 
Είναι ξεκάθαρο ότι οι κυβερνώντες δεν γίναν ξαφνικά οικολόγοι, αλλά βγάζουν νόμους για τους λίγους γνωστούς εκλεκτούς με απώτερο 
σκοπό το οικονομικό όφελος. 
Κυρίες και κύριοι έχουμε την ομορφότερη χώρα στον κόσμο έχουμε βουνό έχουμε θάλασσα, μην το καταστρέψουμε. Μία 
ανεμογεννήτρια εκτός από τις γνωστές αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί στην φύση για να τοποθετηθεί διάνοιξη δρόμων χιλιόμετρα 
καλωδίων κλπ, επίσης προκαλεί οπτική μόλυνση (Visual Pollution). 
Υπάρχει επίσημη έρευνα για την Ελλάδα η οποία αποδεικνύει ότι μόνο από τις ταράτσες με φωτοβολταϊκά μπορεί να παραχθεί πάνω 
από το 33% της ενέργειας της χώρας, οπότε λεφτά από το ταμείο ανάκαμψης να πέσουν στα ντουβάρια και όχι στα βουνά. 
Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο διότι θα διευκολύνει την καταστροφή της φύσης μας στο όνομα της προστασίας της. 
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άρθρο 5 
Με δεδομένο ότι οι όροι των ΑΕΠΟ δεν ελέγχονται ως προς την τήρηση τους από την πολιτεία ο τρόπος διαχείρισης επικινδύνων 
αποβλήτων είναι προβληματικός. 
Η ύπαρξη και μόνο ένος ασφαλιστηρίου συμβολαίου δεν εξασφαλίζει διαδικασίες. 
Ο φορέας υφιστάμενης δραστηριότητας που περιλαμβάνει διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να υποχρεούται να 
δημοσιοποιεί ετησίως τις εργασίες και τον τρόπο διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων σε πλατφόρμα του υπουργείου (ΗΜΑ + 
περιγραφή διαδικασιών κ.α.) και προς το ευρύ κοινό. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί διαφάνεια. Επίσης θα πρέπει να είναι 
υποχρεωμένοι να έχουν πιστοποίηση EMAS ως εργαλείο ελέγχου και reporting. 

 16 Ιουλίου 2022, 19:53   

Αξιοποιώντας για άλλη μια φορά, την τακτική που εφαρμόζεται πολλά χρόνια τώρα, όλα τα σοβαρά θέματα να ψηφίζονται από τη Βουλή 
το κατακαλόκαιρο με συνοπτικές διαδικασίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε προσχηματική διαβούλευση για 
μόλις μια εβδομάδα, σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει διατάξεις για το «πλαίσιο ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων», μαζί με 
«απλουστεύσεις» της περιβαλλοντικής διαδικασίας, ανάμεσα στις οποίες κορυφαίο ζήτημα είναι αυτό που αφορά στις «χρήσεις γης στις 
προστατευόμενες περιοχές». 
Για το πλαίσιο ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων, προφανώς δε συντρέχουν λόγοι κατεπείγουσας διαδικασίας. Τίθεται σε 
διαβούλευση ενάμιση χρόνο μετά από τη «διαβούλευση», που είχε γίνει με πρωτοβουλία της ΕΛΕΤΑΕΝ, εγκαινιάζοντας τότε, μια εποχή 
όπου επίσημα πλέον οι ίδιες οι εταιρείες ασκούν εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, κριτικάροντας μάλιστα το δημόσιο για τις ανεπάρκειές 
του, όπως είχαμε σχολιάσει σε δελτίο τύπου μας με θέμα «Θαλάσσια αιολικά: ένα νέο πεδίο εμπορευματοποίησης της ενέργειας και 
της θάλασσας», πριν από ένα χρόνο. 
Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε προσπάθεια σύνταξης και έγκρισης Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου, που η χώρα όφειλε να 
υλοποιήσει μέχρι το Μάρτιο του 2021, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ «Περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού». Κι αυτό 
φαίνεται από το γεγονός ότι αντί γι’ αυτό, το νομοσχέδιο υιοθετεί και εφαρμόζει το βραχυπρόθεσμο στόχο που είχε προτείνει η ΕΛΕΤΑΕΝ, 
για αποσπασματικό καθορισμό Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ), στο πρότυπο των Ειδικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων. 
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Ο καθορισμός της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε. ως φορέα Διαχείρισης για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα, 
επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις μας για τη συγγένεια που εμφανίζει η διαδικασία χωροθέτησης και αδειοδότησης των θαλάσσιων αιολικών 
με την παραχώρηση «οικοπέδων» για την έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων, αλλά και τα εμπόδια που συνιστούν η περιορισμένη 
στα έξι (6) ναυτικά μίλια αιγιαλίτιδα ζώνη και η έλλειψη καθορισμένης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) στο Αιγαίο, εμπόδια που 
υπαγορεύουν και τις συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Παράλληλα, αναδεικνύει πόσο ο χαρακτήρας της υποτιθέμενης αποκεντρωμένης 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι στην πραγματικότητα βαθειά συγκεντρωτικός, αφού για τη δημιουργία υπεράκτιων αιολικών 
σταθμών ενδιαφερόμενες είναι, εκτός από τις μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλες 
οι μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις εξορύξεις υδρογονανθράκων. 
Τελικά, το κατεπείγον της διαβούλευσης για το νομοσχέδιο φαίνεται να αφορά στις αλλαγές που επιχειρεί να κάνει στις χρήσεις γης στις 
προστατευόμενες περιοχές, δύο χρόνια μετά από τον καθορισμό τους από το νόμο Χατζηδάκη του 2020. Κι αυτό για να εξαναγκαστούν 
τα γραφεία μελετών που έχουν αναλάβει τη σύνταξη των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών των περιοχών Natura, να συμπεριλάβουν 
στις μελέτες τους διάφορα «αναπτυξιακά» έργα, κυρίως ενεργειακά αλλά και άλλα (τουριστικά), καθώς και υποδομές (νέους δρόμους), 
ως επιτρεπόμενες χρήσεις στις ζώνες προστασίας, που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο νόμο Χατζηδάκη. Κατεπείγουσα «ανάγκη» είναι 
επίσης να προκαθοριστεί με νόμο η προοπτική επιβάρυνσης των περιοχών Natura με τέτοια έργα για να τα συμπεριλάβει και η μελέτη 
αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ! 
Σε μια συγκυρία όπου αναδεικνύονται κρίσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, την υγεία και τη 
διατροφή και αναλαμβάνονται σχετικές πολιτικές πρωτοβουλίες, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει εγκλωβισμένη σε παρωχημένους 
«αναπτυξιακούς στόχους», που αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές αιτίες για την κακοδαιμονία της χώρας. 
Ζητούμε να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό! 
Ζητούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου και μια πραγματική διαβούλευση για εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, με την πραγματική 
συμμετοχή της κοινωνίας και την πραγματική προστασία του περιβάλλοντος! 
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Πρέπει να παραδεχτώ ότι απαιτείται πολύ δουλειά για να γραφτεί ένα τόσο κατάπτυστο Νομοσχέδιο, όπως αυτό. Γιατί απαιτείται πολύ 
προσπάθεια να καταφέρει κάποιος να καταστρέψει με ένα και μόνο νομοσχέδιο τόσες πλευρές του φυσικού περιβάλλοντος. Το μόνο 
που αναρωτιόμαστε πια είναι, αν σας αφήσουμε και καταστρέψεται τα πάντα, τι άλλο θα σας μείνει πια ; Θα μείνετε χωρίς δουλειά ; 
Άσε που εσείς χρειάζεστε χρόνια για να γράψετε αυτά τα άρθρα, ενώ όλοι εμείς πρέπει σε 12 μόλις ημέρες να το διαβάσουμε, να 
αποκρυπτογραφήσουμε τις επιπτώσεις, να το σχολιάσουμε και στο τέλος να μας «γράψετε» κιόλας. Τελικά μάλλον θα πρέπει να 
δείχνουν τα κανάλια καθημερινά την παλιά ελληνική ταινία «Υπάρχει και φιλότιμο», γιατί από φιλότιμο σε αυτό το νομοσχέδιο μηδέν. 
Θα μου πεις πια κανάλια ; Και θα έχετε δίκιο. Δυστυχώς μόνο ντροπή. Καληνύχτα Γκρούεζα. 
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——————————————————————————-Με το άρθρο 4 του Ν/Σ τροποποιείται μερικώς το άρθρο 6 του νόμου 
4014/2011: 
Από τον ΣΒΑΠ προτείνεται η εξής τροποποίηση : 
———————– 
«Η περίπτωση (γ), της παραγράφου 1α, του άρθρου 6 του νόμου 4014/2011 τροποποιείται ως εξής : » γ) αντικατάσταση μηχανολογικού 
εξοπλισμού με μικρή (έως 10%) αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος και με μικρή αύξηση (έως 10%) της δυναμικότητας, χωρίς 
τροποποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και χωρίς προσθήκη δραστηριότητας.» 
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς 
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Άρθρο 4 
Α 
Σχόλιο: 
Έχουν σημειωθεί περιπτώσεις όπου, παρά το ότι οι ελεγκτικές αρχές δεν έχουν δικαιοδοσία, θεωρούν ότι η τροποποίηση ή ανανέωση 
της ΑΕΠΟ δεν επαρκώς αιτιολογημένες και επιχειρούν να επιβάλουν νέους όρους. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε: 
Προσθήκη (τροποποίηση στο άρθρο 5 παρ. 2ββ του ν. 4014/2011) 
Η απόφαση ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή θεωρείται οριστική και αναθεωρείται μόνο όπως 
ο νόμος ορίζει. 
Β 
Σχόλιο: 
Η ακολουθούμενη πρακτική της αδειοδοτούσας αρχής, σε περιπτώσεις επέκτασης υπογείων έργων, ακόμη και αν δεν αλλάζουν όροι της 
ΑΕΠΟ και δεν επηρεάζουν το περιβάλλον, είναι να ζητά υποβολή τροποποίησης της ΜΠΕ 
Προσθήκη (τροποποίηση στο άρθρο 6 παρ. 2γ του ν. 4014/2011) 
«Για τις εργασίες επέκτασης ή εκσυγχρονισμού των υπόγειων έργων που δεν επηρεάζουν τους όρους της ΑΕΠΟ , υποβάλλεται μόνο 
τεχνική περιγραφή στην αδειοδοτούσα αρχή» 
Άρθρο 9 παρ. 1 εδάφιο δ’ 
Σχολια: 
Η κρατούσα πρακτική στη χώρα μας είναι η παράλληλη και ανεξάρτητη εξέταση και επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για 
καταγγελλόμενη παράβαση διοικητικών όρων που αφορούν στο περιβάλλον. Αυτό οδηγεί αρκετές φορές στο να προηγείται ή να 
προπορεύεται η ποινική διαδικασία, λόγω υπέρμετρης καθυστέρησης εκδίκασης της διοικητικής παράβασης και να έχουμε καταδίκες 
που υπερβαίνουν την αναλογικότητα των ποινών στις περιπτώσεις που η διοικητική παράβαση που καταλογίζεται αίρεται ή 
διαφοροποιείται ως προς το μέγεθος ή τη βαρύτητα. 
Όπως έχει ήδη αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει πριν την 
ποινική δίκη να έχει τελεσιδικήσει η υπόθεση στο διοικητικό δικαστήριο, να έχει οριστικοποιηθεί και επιβληθεί η όποια διοικητική 
κύρωση-πρόστιμο και τούτο να ληφθεί υπόψη από το ποινικό δικαστήριο. Διαφορετικά καταστρατηγείται η αρχή της απαγόρευσης της 
διπλής και υπέρμετρης «ποινικής» κύρωσης, σε σχέση προς το μέτρο της βαρύτητας της παράβασης. 
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Σχετικά με την «απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και των περιβαλλοντικών ελέγχων», ορίζεται ότι οι ιδιώτες ελεγκτές 
μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πληρώνονται απευθείας από τον ιδιώτη που ελέγχουν. Στην ουσία αυτό δε συνεπάγεται μόνο 
τον περιορισμό της σημασίας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αλλά και την περαιτέρω απαξίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας 
αφού η ρύθμιση αυτή επεκτείνει την ήδη προβληματική προσέγγιση περί ιδιωτών ελεγκτών περιβαλλοντικών μελετών. Θεωρούμε ότι 
οι πρακτικές αυτές θα οδηγήσουν στην επιτάχυνση του κατακερματισμού και την περαιτέρω υποβάθμιση του ήδη επιβαρυμένου 
φυσικού κεφαλαίου της χώρας. 
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Δεδομένου ότι καθιερώνεται ένα ενιαίο πλαίσιο περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων τόσο για την κεντρική υπηρεσία (Σώμα επιθεωρητών 
– ελεγκτών του Υπουργείου) τόσο και για τις περιφερειακές Υπηρεσίες (Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Περιφέρεια) θα πρέπει να ισχύουν 
οι ίδιοι νομοθετικές ρυθμίσεις για όλους τους ελεγκτές. Συγκεκριμένα αναφέρομαι στην νομική προστασία και στην ελεγκτική 
αποζημίωση. Όπως σωστά έχει θεσπιστεί για τους ελεγκτές στην κεντρική Υπηρεσία η διάταξη της μη δίωξης για τη γνώμη που άσκησαν 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (Ν. 3044/2002 άρθρο 14 παρ. 2) καθώς και η διάταξη για την ελεγκτική αποζημίωση (άρθρο 70, 
Ν. 4647/2019) και αφού εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες για τον έλεγχο αυτονόητο είναι ότι και οι ελεγκτές πρέπει να έχουν τους ίδιους 
εργασιακούς κανονισμούς. 
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Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 10 προβλέπεται: 
«Αν έχει ήδη εκδοθεί πράξη βεβαίωσης παράβασης αυτή ακυρώνεται και εκδίδεται οριστική έκθεση ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 1, 
λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της ακυρωθείσας πράξης βεβαίωσης παράβασης¨. 
Παρατηρήσεις: 
1. Σύμφωνα με την πρόβλεψη, μετά την ακύρωσης της πράξης βεβαίωσης παράβασης ακολουθεί η έκδοση οριστική έκθεση ελέγχου, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 (Α’ 209) λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της ακυρωθείσας πράξης 
βεβαίωσης παράβασης. Θα πρέπει να διευκρινιστεί : 
– αν θα μπορεί εκδίδεται μόνο Οριστική Έκθεση Ελέγχου με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, οπότε οι παραβάσεις που θα είχαν 
διαπιστωθεί με την ακυρωθείσα πράξη βεβαίωσης παράβασης θα χαρακτηρίζονται ως χαμηλής ή μέτρια σοβαρότητας (αφού μόνο για 
αυτές εκδίδεται οριστική έκθεση ελέγχου) και στην περίπτωση αυτή δεν θα υπάρχει δυνατότητα εισήγησης για την επιβολή προστίμου 
για καμία παράβαση. 
– αν θα μπορεί εκδίδεται και νέα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης η οποία επέχει Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου (στην οποία θα περιέχεται 
Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών για παραβάσεις χαμηλής και μέτριας σοβαρότητας ή / και εισήγηση και πλάνο διορθωτικών ενεργειών 
για επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις σημαντικής ή πολύ σημαντικής σοβαρότητας). 
2. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης η οποία έχει ολοκληρωθεί είτε με τις προϋφιστάμενες του Ν. 4843/21 
διατάξεις [των άρθρων 9 του Ν. 2947/01, 30 του Ν. 1650/86 (όπως ατμοποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4014/11) και το άρθρο 20 του 
Ν. 4014/11 είτε μετά την έκδοση του Ν. 4843/21 με το νέο πλαίσιο] διαβιβάζεται στην εισαγγελία για εξέταση τυχόν ποινικών κυρώσεων 
(όπως προβλέπεται). Επομένως ενδέχεται να έχει ξεκινήσει η διαδικασία διερεύνησης ποινικών κυρώσεων ή ακόμα και η άσκηση 
ποινικών διώξεων. Θα πρέπει να εξεταστούν πιθανές συνέπειες που θα έχει η ακύρωση της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης (αλλά και 
έκδοση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου που θα περιέχει πλέον χαρακτηρισμούς της σοβαρότητας των παραβάσεων). 
Με εκτίμηση 
Ευστράτιος Δαβάκης 

 15 Ιουλίου 2022, 01:40   

Ο τίτλος και μόνο του νομοσχεδίου οδηγεί κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο στο συμπέρασμα, ότι αποτελεί ένα νομοσχέδιο για τα κέρδη των 
εταιρειών, με το περιβάλλον να θυσιάζεται στο βωμό αυτών. 
Κανένα όφελος δεν έχει το περιβάλλον και άρα η κοινωνία από μια «απλοποίηση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων». Το ανάποδο 
μάλιστα θα έπρεπε να συμβαίνει! 
Διαφωνώ με την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου, να αποσυρθεί άμεσα 
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0. Εισαγωγή 
Είναι προφανές ότι όλα τα θέματα του νομοσχεδίου πρέπει να κριθούν μέσα στο πλαίσιο των εξελίξεων που συμβαίνουν παγκόσμια και 
τη χώρα μας και αφορούν την οικονομία, την ενεργειακή κρίση και τις ανάγκες αντιμετώπισης που προκύπτουν από τις συνθήκες αυτές. 
Οι εξελίξεις αυτές είναι βέβαιο ότι θέτουν υπό κρίση και ορισμένες μόνιμες παθογένειες της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, οι οποίες, 
ενώ πάντα ήταν αναγκαίο να αντιμετωπιστούν, τώρα είναι ακόμη πιο επείγον να αντιμετωπιστούν με θεσμικές παρεμβάσεις, που 
μπορούν να έχουν είτε προσωρινό χαρακτήρα (για τις άμεσες συνθήκες κρίσης) είτε και μόνιμο (μακροχρόνια διάρκεια), εφόσον έχουν 
επαρκώς ωριμάσει στον τρόπο και την ανάγκη επίλυσής τους. Είναι σαφές, κατά τη γνώμη μου, ότι η ανάπτυξη της χώρας πρέπει να 
προχωρήσει, παραμένοντας πάντα βιώσιμη. Την κατεύθυνση αυτή φαίνεται να υπηρετεί γενικά το παρόν νομοσχέδιο, στις περισσότερες 
πτυχές του, λαμβανομένων υπόψη και των σχολίων που θα διατυπωθούν από το κοινό και τους ασχολούμενους με το ζήτημα της 
ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. 
Στο παρόν κείμενο θα παραθέσω τις απόψεις μου σε επιμέρους θέματα και όχι διεξοδικά σε όλα τα άρθρα, καθώς είναι αδύνατον στο 
διαθέσιμο χρόνο μου να αναλύσω και να προτείνω βελτιώσεις ή και αντιρρήσεις στο σύνολο του πολύ μεγάλου αντικειμένου του 
νομοσχεδίου. 
Οι προτάσεις του νομοσχεδίου (ΝΣ) μπορούν να ειδωθούν είτε από την οπτική γωνία της προστασίας του περιβάλλοντος και μόνο, είτε 
μόνο από την οπτική της ανάπτυξης και των εμποδίων που θέτει η σημερινή νομοθεσία και πρακτική σε αυτήν. Υπάρχει όμως και η 
ενδιάμεση λύση, της ταυτόχρονης θέασης και από τις δύο πλευρές, εξισορροπώντας τις δύο προσεγγίσεις. Κατά την εκτίμησή μου, το 
νομοσχέδιο προσπαθεί να σταθεί στην ενδιάμεση λύση, αν και δεν το επιτυγχάνει πάντα, είτε λόγω ελλείψεων είτε λόγω υπερβολών. 
Στη συνέχεια, θα παραθέσω προτάσεις για βελτιώσεις, προσπαθώντας να προσθέσω στην ενδιάμεση λύση, της ισόρροπης τροποποίησης 
του θεσμικού πλαισίου για την βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος. 
Ένα βασικό κεφάλαιο του νομοσχεδίου ουσιώδους σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι το κεφάλαιο Γ, και ειδικά το άρθρο 11, για 
τις Επιτρεπόμενες χρήσεις στις ζώνες προστατευόμενων περιοχών Δικτύου Natura 2000. Με την ενασχόλησή μου με τις ΕΠΜ ως 
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συντάκτης, διαπίστωσα τη θετική συμβολή του Ν. 4685/2020 στην προστασία του περιβάλλοντος των περιοχών NATURA 2000, 
διαπίστωσα όμως και πραγματικές ελλείψεις και αναγκαίες βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν. Για παράδειγμα αναφέρω την ανάγκη 
εμπλουτισμού του καταλόγου των ειδικών χρήσεων που εμπεριέχονται σε όλες σχεδόν τις ζώνες προστασίας. Για παράδειγμα, στη ζώνη 
προστασίας της φύσης (ΖΠΦ), αλλά και στη ζώνη Διαχείρισης Οικοτόπων και Ειδών (ΖΔΟΕ) δεν περιλαμβάνεται στο Ν.4685/2020 η 
επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων. Ενας οικισμός για παράδειγμα που βρίσκεται στις ζώνες αυτές δεν μπορεί να έχει μια 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), ούτε χώρο μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων. Εντός της ΖΠΦ δεν μπορεί να υπάρχει 
νεκροταφείο, ούτε διέλευση γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά αυτή η 
δραστηριότητα ή χρήση σε όλες τις ζώνες αυτές, εν τούτοις πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής της χρήσης αυτής και να κρίνεται 
κατά περίπτωση. Το ίδιο και για την τουριστική δραστηριότητα, απαγορεύεται πλήρως στη ΖΠΦ, ενώ περιορίζεται πολύ, έως τις 150 
κλίνες στις ΖΔΟΕ. Εν τούτοις δεν τίθενται άλλα κριτήρια, πχ τι είδους τουρισμού μπορεί να επιτραπεί, αν μπορούν να τεθούν κριτήρια 
που να επιτρέπουν τις παραπάνω χρήσεις, με ποια ένταση, τι σημαίνει απαγόρευση διέλευσης γραμμών ρεύματος και υποδομών από 
μεγάλες εκτάσεις ΖΠΦ για την οικονομία και το κόστος και ποιότητα διαβίωσης του ανθρώπου της περιοχής, η ζωή του οποίου πλήττεται 
ιδιαίτερα από την κρίση. Η οριζόντια απαγόρευση χρήσεων, όπως ΑΠΕ και άλλων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, είναι μια οριζόντια 
απαγόρευση, που είναι απλή και εύκολη καταρχήν, αλλά είναι ίσως υπερπροστατευτική για το φυσικό περιβάλλον και τελικά μια 
απλουστευτική λύση, που τελικά μπορεί να βλάψει και το ανθρωπογενές περιβάλλον άμεσα αλλά και την ίδια τη βιοποικιλότητα έμμεσα, 
μέσω της επιδείνωσης της κλιματικής αλλαγής. 
1. Σχετικά με το κεφάλαιο Β, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 
Το Άρθρο 5 «Καθορισμός αποδέκτη λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση – Τροποποίηση παρ. 
1 άρθρου 12 ν. 4014/2011» είναι σωστό. Η διαδικασία καθορισμού αποδέκτη είναι πλέον ξεπερασμένη και περιττή, καθώς το θέμα 
μπορεί να αντιμετωπίζεται απλούστερα στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης εντός της ΜΠΕ κάθε έργου. Φυσικά η κατάργηση 
της διαδικασίας του άρθρου 6 της Ε1β/1965 για τον καθορισμό αποδέκτη, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τεκμηριώνεται επιστημονικά 
η απουσία επιπτώσεων στην ποιότητα του αποδέκτη. Αυτό πρέπει να γίνεται και να τεκμηριώνεται επισταμένα στη ΜΠΕ, συχνά με χρήση 
μαθηματικών μοντέλων διασποράς, κατά περίπτωση. Για παράδειγμα η διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων σε αποδέκτες όπως ποτάμια 
ή θάλασσα, η διάθεση αλμόλοιπου κλπ θα πρέπει να περιλαμβάνει υπολογισμό των συγκεντρώσεων των ρύπων ή ουσιών ενδιαφέροντος 
που εμπεριέχονται στις εκπομπές στον αποδέκτη, μετά την περιοχή μίξης, και να αποδεικνύεται ότι η διάθεση δεν θα επηρεάσει 
σημαντικά την ποιότητα και κατάσταση διατήρησης καλής ποιότητας των νερών του αποδέκτη. Εν τούτοις η διαδικασία και ο 
υπολογισμός και έλεγχος αυτός σωστά, προτείνεται από το ΝΑ, να γίνεται κατά τη διαδικασία έγκρισης της ΜΠΕ και εντός αυτής, 
καταργώντας την ενδιάμεση διαδικασία καθορισμού αποδέκτη (του 1965!!!), μια διαδικασία που πολλές φορές έχει διαρκέσει 
περισσότερο από διάστημα ενός έτους, διάστημα που η ΜΠΕ δεν μπορεί να προχωρήσει. 

 14 Ιουλίου 2022, 22:51   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.Ο χρόνος της 
διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται 
αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες 
περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 
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Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 14 Ιουλίου 2022, 09:44   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 14 Ιουλίου 2022, 01:16   

Διαφωνώ με το μεγαλύτερο μέρος του νομοσχεδίου. Απαράδεκτο ότι ένα τέτοιο σημαντικό νομοσχέδιο για άλλη μια φορά βγαίνει προς 
διαβούλευση μέσα στο καλοκαίρι, με μόνο λίγες μέρες περιθώριο. 
Είναι αδιανόητο ο ελεγκτής περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου να χρηματοδοτείται από τον ελεγχόμενο!!! 
Η ελληνική φύση βάλλεται από τα κάθε λογής συμφέροντα εδώ και δεκαετίες και η πολιτεία την αντιμετωπίζει αποκλειστικά ως πηγή 
εσόδων μέσα από τουριστικές επενδύσεις και 5-άστερα ξενοδοχεία. Τρανταχτό παράδειγμα ασυδοσίας στο όνομα «στρατηγικών 
επενδύσεων» η καταστρατήγηση της Ίου από έναν και μόνο επενδυτή, που ήδη κατέχει το 30% του νησιού. 
Το τοπίο της νότιας Εύβοιας επί εκατοντάδες χιλιόμετρα, αλλά και άλλες πολλές περιοχές, είναι μια για πάντα αλλοιωμένα από τις 
ανεμογεννήτριες. Γιατί δεν προαποφασίζει η πολιτεία ποια σημεία είναι κατάλληλα για ΑΠΕ, παρά αφήνουμε του επενδυτές να ζητούν 
άδεια ακόμα και για τα πιο ευαίσθητα οικοσυστήματα; 
Έχουμε άμεση ανάγκη η κυβέρνηση να δει τη φύση ως πηγή ζωής κι ομορφιάς καθώς και ως κληρονομιά των παιδιών μας, με βλέμμα 
στο μέλλον κι όχι στην προσωρινή «βελτίωση» των οικονομικών δεικτών, με κάθε κόστος. Δε μπορεί στο βωμό μιας πρόχειρης, 
κοντόφθαλμης ανάπτυξης να υποβαθμίζουμε τις περιοχές Natura 2000 ακόμη περισσότερο. Τι δουλειά έχουν π.χ. οι δρόμοι «ήπιας 
κίνησης» στις απόλυτα προστατευόμενες περιοχές; Γιατί περισσότερες τουριστικές εγκαταστάσεις σε περιοχές Natura; Αναρρωτιέμαι: 
έχουν οι πολιτικοί μας περπατήσει π.χ. σε κανένα από τα περήφανα βουνά της πατρίδας μας; Έχουν γευτεί τη χαρά που προσδίδει η 
πεζοπορική «κατάκτησή» τους; Οι δρόμοι κι οι κάθε λογής ανθρώπινες παρεμβάσεις αλλοιώνουν σοβαρά το χαρακτήρα των περιοχών 
αυτών, και δίνουν χώρο για καταπατήσεις κι αυθαιρεσίες. Το απρόσιτο, απάτητο και «άγριο» στοιχείο τους είναι ακριβώς η ομορφιά 
τους. Αντί οι λίγες εναπομείνουσες παρθένες περιοχές να προστατευτούν περισσότερο, τίθονται σε ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους από 
το παρόν νομοσχέδιο. Η ελληνική φύση χρειάζεται να θωρακιστεί και προστατευτεί από τις κάθε λογής αυθαιρεσίες κι οι ποινές να 
γίνουν ακόμα πιο αυστηρές, ΑΜΕΣΑ! Επενδύστε στον ήπιο, βιώσιμο τουρισμό με σεβασμό στη φύση και στα παιδιά μας, αν δε θέλουμε 
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να τους αφήσουμε καμμένη γη. Η κλιματική αλλαγή που τόσο αθρώα επικαλείστε δεν αντιμετωπίζεται με περαιτέρω υποβάθμιση του 
ό,τι μας απέμεινε. 
 

 13 Ιουλίου 2022, 23:46   

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ WWF HELLAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ: 
Σχόλιο στο Άρθρο 3 (Εξαιρέσεις από την περιβαλλοντική αδειοδότηση) 
Η ρύθμιση αγνοεί τον παράγοντα της κλιματικής αλλαγής και τη σωρεία ειδικότερων ρυθμίσεων για τα θέματα αυτά – στο πλαίσιο των 
οποίων θα έπρεπε να προσδιοριστεί η ανάγκη και οι διαδικασίες εξαίρεσης από την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Δύο χρόνια μετά από 
τη θέσπιση της υποχρέωσης εκπόνησής της, «Εθνική Πολιτική Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών» δεν υπάρχει (9 παρ. 1 ν. 4662/2020). 
Είναι άγνωστο αν η χώρα έχει εκπονήσει την εθνική εκτίμηση κινδύνων που απαιτεί η ενωσιακή νομοθεσία για την πολιτική προστασία 
(άρθ. 6 Απόφασης 1313/2003/ΕΕ) και εάν όντως αυτό έχει συμβεί, δεν μπορούν να ανευρεθούν οι σχετικές πληροφορίες.Η Εθνική 
Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ, 2016) χρήζει επικαιροποίησης, και, στον βαθμό που ισχύει, επίσης δεν 
προβλέπει την ανάγκη παρόμοιων εξαιρέσεων (45 ν. 4414/2016, 4-5 ν. 4936/2022). Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας έχει αναρτήσει διάφορα ad hoc κείμενα που δίνουν με «επιτελικό» τρόπο οδηγίες αντιμετώπισης παρόμοιων καταστροφών 
σε άλλους φορείς (π.χ., το από 11.5.2020 «Πρότυπο Υπόδειγμα Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών 
για την σύνταξη σχεδίων από τους δήμους της Χώρας»): ούτε τα κείμενα αυτά φαίνεται να προβλέπουν, στην πλειονότητά τους, 
παρόμοιες εξαιρέσεις. Δεν χρειάζεται φυσικά να ειπωθεί ότι μία ευνομούμενη (και εκτεθειμένη σε σοβαρούς φυσικούς κινδύνους) χώρα, 
αφιερώνει τους απαραίτητους πόρους στην πρόληψη, στην διαχείριση κινδύνων, στην κοινωνική αλληλεγγύη και στην προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, πριν την (ή παράλληλα με) την εξέταση αλλαγών (και μάλιστα «απλοποιήσεων») στο θεσμικό πλαίσιο. Άλλωστε, όπως 
σημειώνει το σχετικό Κατευθυντήριο Έγγραφο της ΕΕ, «η εξαίρεση θα ήταν γενικά δικαιολογημένη μόνο εάν η το έκτακτο περιστατικό 
που οδήγησε στο έργο δεν μπορούσε να προβλεφθεί ή, στην περίπτωση που μπορούσε να προβλεφθεί, το έργο δεν μπορούσε να έχει 
αναληφθεί νωρίτερα. Για παράδειγμα, ένα αντιπλημμυρικό έργο θα μπορούσε να θεωρηθεί μέτρο για την αντιμετώπιση πιθανού 
έκτακτου περιστατικού επαρκώς επείγοντος ώστε να δικαιολογείται η επίκληση της εξαίρεσης, αν ήταν αδύνατο να αναληφθεί 
νωρίτερα….» (Ανακοίνωση της Επιτροπής, Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή εξαιρέσεων βάσει της οδηγίας για την 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 2019/C 386/05). Θα πρέπει επίσης να ειπωθεί ότι τα παραπάνω κείμενα (όπως ο «Ξενοκράτης» 
του 2003) τονίζουν την ανάγκη πρόληψης, μείωσης και διαχείρισης κινδύνων για το περιβάλλον παράλληλα με τους αντίστοιχους 
κινδύνους για τον πληθυσμό και τις υποδομές.Το ενωσιακό δίκαιο επιτρέπει την εξαίρεση από την περιβαλλοντική αδειοδότηση των 
έργων (ή τμημάτων έργων) που «εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς άμυνας» (άρθρο 1 παρ. 3 οδηγίας 2011/92). Το τελευταίο εδάφιο 
της υποπερίπτωσης (β) της παρ. 2α («η διαδικασία της παρούσας δεν απαιτείται για αεροδρόμια, λιμάνια, δεξαμενές καυσίμων και 
αγωγούς μεταφοράς υγρών καυσίμων που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας») παραβιάζει την υποχρέωση αυτή για 2 λόγους: 
πρώτον, δεν προβλέπει σχετική διαδικασία (δεν αποτελεί, δηλαδή, «ενσωμάτωση» οδηγίας). Και δεύτερον, διότι παραλείπει τον όρο 
«αποκλειστικά», και εξαιρεί έναν αδιευκρίνιστο αριθμό μεγάλων έργων υποδομών, με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, τα οποία 
μόνο περιστασιακά μπορεί να εξυπηρετούν ανάγκες εθνικής άμυνας. Πρόκειται για συνήθη περίπτωση στην Ελλάδα.Με την 
υποπαράγραφο 2β επιδιώκεται η ενσωμάτωση του άρθρου 2 παρ. 4 της οδηγίας 2011/92, με το οποίο επιτρέπεται, «σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις», η εξαίρεση «συγκεκριμένου έργου» από τις διατάξεις της οδηγίας, «εφόσον η εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων θα 
επηρέαζε αρνητικά τον σκοπό του έργου, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι στόχοι της παρούσας οδηγίας». Η προτεινόμενη διάταξη εισάγει 
μία τεράστια και μη οριοθετημένη εξαίρεση, χωρίς κανένα περιορισμό ή κριτήριο, από τις διατάξεις που αφορούν την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση, και παραβιάζει πολλαπλά τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας. Πρώτον, η εξαίρεση επιτρέπεται «σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις», και η προτεινόμενη διάταξη δεν ορίζει καμία ειδική, πόσο μάλλον «εξαιρετική», περίπτωση. Δεύτερον, η διάταξη είναι 
εφαρμοστέα «υπό τον όρο ότι πληρούνται οι στόχοι της παρούσας οδηγίας»: ένας στόχος της Οδηγίας είναι ότι «η εκτίμηση των 
σημαντικών επιπτώσεων που ενδέχεται να έχουν» μία ομάδα ρυπογόνων έργων, «με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης υγείας, 
τη συμβολή, με τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τη φροντίδα για τη διατήρηση των 
ποικιλιών των ειδών και τη διατήρησή της αναπαραγωγικής ικανότητας του οικοσυστήματος ως θεμελιώδους πόρου ζωής» 
(δικαιολογητικές σκέψεις 8 και 14). Ωστόσο, στην συγκεκριμένη περίπτωση, προβλέπεται η εκπόνηση ΤΕΠΕΜ, η οποία δεν περιλαμβάνει 
καμία απολύτως παρόμοια πληροφορία (πρβλ. 11 παρ. 11 ν. 4014/2011, που εφαρμόζεται αναλόγως, ανεξάρτητα από ό,τι προβλέπει η 
υποπερίπτωση ββ) της παρ. 2β). Επιπροσθέτως, ένας άλλος στόχος της Οδηγίας είναι η διασφάλιση της «εγκυρότητας και διαφάνειας 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων» (δικαιολογητική σκέψη 16): εδώ, αντιθέτως, προβλέπεται μόνο η δημοσίευση της απόφασης 
εξαίρεσης, και όχι του εισαγωγικού φακέλου (με τον οποίον δήθεν «τεκμηριώνεται», με στοιχεία που δεν δημοσιεύονται, «ότι η 
εφαρμογή του συνόλου των απαιτήσεων της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης επηρεάζει αρνητικά τον σκοπό του έργου ή 
της δραστηριότητας»), ή της μεταγενέστερης ΤΕΠΕΜ. Ειρήσθω εν παρόδω, δεν υπάρχει έργο στο οποίο να μην μπορεί να τεκμηριωθεί 
ότι η «εφαρμογή του συνόλου των απαιτήσεων της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης επηρεάζει αρνητικά τον σκοπό του 
έργου ή της δραστηριότητας» (σημείο β)), καθώς η περιβαλλοντική αδειοδότηση συνεπάγεται καθυστέρηση και έξοδα. Ωστόσο, 
συνεπάγεται επίσης διάχυτα οφέλη που αφορούν (μεταξύ πολλών άλλων) την βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία των φυσικών και 
πολιτιστικών αγαθών, την προστασία της δημόσιας υγείας, την βελτιστοποίηση των αδειών, την κοινωνική συνοχή και τα οφέλη αυτά 
είναι αδύνατο να τεκμηριωθούν από τον ενδιαφερόμενο (ούτε η προτεινόμενη διάταξη απαιτεί την τεκμηρίωσή τους με οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο). Τέταρτον, το WWF ελπίζει να είναι αντιληπτό στο ΥΠΕΝ ότι η εξαίρεση αναφέρεται σε μελλοντικά έργα,και δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την τακτοποίηση παρανομιών και αυθαιρεσιών. Τέλος, η ΤΕΠΕΜ, όχι μόνο δεν έχει το κατάλληλο περιεχόμενο, αλλά 
και υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου.Σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, η περιβαλλοντική εκτίμηση είναι το 
νομικό περίβλημα με το οποίο υλοποιούνται οι θεσμοί της «δέουσας εκτίμησης» (άρθρο 6 παρ. 3 οδηγίας 92/43) και της «αδειοδότησης» 
εγκαταστάσεων που υπάγονται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 2010/75. Με άλλα λόγια, και σύμφωνα με την ορολογία του ενωσιακού 
δικαίου, ακολουθείται η «κοινή διαδικασία» (Ανακοίνωση της Επιτροπής, Έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής για τον εξορθολογισμό 
των εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων που διεξάγονται βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας για την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 2016/C 273/01). Καμία όμως από τις οδηγίες αυτές δεν προβλέπει εξαιρέσεις όπως αυτές που εισάγονται 
με την σχολιαζόμενη διάταξη του παρόντος νομοσχεδίου. Συνεπώς, η εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων σε όσα έργα ή 
δραστηριότητες απαιτούν «δέουσα εκτίμηση» ή εμπίπτουν στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 2010/75 είναι παράνομη, και το ΥΠΕΝ οφείλει 
να τις εξαιρέσει αμέσως από την εφαρμογή του άρθρου 3 του νομοσχεδίου. Παράλληλα, εφόσον ένα έργο ή δραστηριότητα εμπίπτει 
στο άρθρο 4 παρ. 7 της οδηγίας 2000/60 (Οδηγίας – Πλαίσιο για τα ύδατα) (όπως μπορεί να συμβεί με έργα που επηρεάζουν την 
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κατάσταση υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων), θα πρέπει να τεκμηριωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων για την εφαρμογή των 
διατάξεων της Οδηγίας αυτής – κάτι που, σήμερα, γίνεται στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για το θέμα αυτό, οι 
προτεινόμενες από το νομοσχέδιο διατάξεις δεν λαμβάνουν καμία μέριμνα, και, κατά συνέπεια, και τα έργα αυτά θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από τις προτεινόμενες διατάξεις.Το τελευταίο εδάφιο του προτεινόμενου άρθρου 3 ορίζει ότι «δεν απαιτείται εκ νέου 
περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου, τμήματος έργου ή δραστηριότητας, εάν αυτή υφίσταται ήδη και οι προβλεπόμενες ή εκτελούμενες 
εργασίες αφορούν στην αποκατάσταση του έργου στην προτέρα, πριν την επέμβαση, κατάσταση» (προφανώς, υπονοείται η περίπτωση 
που η αρχική περιβαλλοντική αδειοδότηση δεν έχει μεριμνήσει για τα θέματα αυτά, διότι, σε αντίθετη περίπτωση, δεν υφίσταται θέμα). 
Η διάταξη πρέπει να αποσυρθεί, διότι παραβιάζει ευθέως το ενωσιακό δίκαιο, τόσο στην περίπτωση έργων που υπάγονται στην Οδηγία 
2011/92 (πρβλ. Παράρτημα IV σημείο 1 (β), σύμφωνα με το οποίο η ΜΠΕ περιλαμβάνει «περιγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών του 
όλου έργου, καθώς και, εφόσον χρειάζεται, των αναγκαίων εργασιών κατεδάφισης» ) όσο και εγκαταστάσεων που υπάγονται στην 
Οδηγία 2010/75 (πρβλ. 12 παρ. 1 ε) , σύμφωνα με το οποίο η «αίτηση αδείας» περιλαμβάνει την «βασική έκθεση» για την εξυγίανση και 
αποκατάσταση του χώρου μετά την παύση των δραστηριοτήτων). Δεν χρειάζεται να τονιστεί η σημασία των διατάξεων αυτών, καθώς η 
χώρα προσπαθεί να αναπροσαρμόσει τις οικονομικές της δραστηριότητες εν όψει των νέων συνθηκών της πανδημίας και της κλιματικής 
αλλαγής. Προκαλεί, πάντως, αλγεινή εντύπωση η ποιότητα του νομοθετικού έργου του ΥΠΕΝ, το οποίο αγνοεί βασικές παραμέτρους των 
θεμάτων που επιδιώκει να ρυθμίσει.Σχόλιο στο Άρθρο 4 – (Διαδικασία ΑΕΠΟ)Το WWF Ελλάς έχει επανειλημμένα ασκήσει κριτική για την 
επίκληση των «μη ουσιωδών» τροποποιήσεων της ΑΕΠΟ προκειμένου να αποδυναμωθεί περαιτέρω ο θεσμός της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης (βλ. σχετικά σχόλια στον ν. 4685/2020). Η οδηγία 2011/92 αναφέρεται σε «κάθε μεταβολή» ή «οποιαδήποτε 
τροποποίηση» (σημείο 24 Παραρτήματος Ι, σημείο 13 α) Παραρτήματος ΙΙ). Η εγκατάσταση βοηθητικού εξοπλισμού, η συντήρηση και η 
ανακαίνιση εντάσσονται στην «λειτουργία» του έργου, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της οποίας έπρεπε να είχαν εκτιμηθεί στην αρχική 
ΑΕΠΟ [βλ., ενδεικτικά, την ΚΥΑ 170225/2015 (ΦΕΚ Β’ 45), όπου όλα αυτά τα θέματα εξετάζονται εξαντλητικά, και το Παράρτημα IV της 
οδηγίας 2011/92]. Οι «υποσταθμοί» είναι έργο που υπόκειται αυτοτελώς σε περιβαλλοντική αδειοδότηση κατά την εθνική νομοθεσία 
(11η Ομάδα, ΚΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2014 όπως ισχύει), και δεν είναι σαφείς οι λόγοι για τους οποίους η διάταξη τους θεωρεί 
«διαφοροποίηση μικρής κλίμακας». Οι αλλαγές στην εσωτερική διαρρύθμιση των μηχανημάτων δεν είναι έργο που υπόκειται σε 
περιβαλλοντική αδειοδότηση, αλλά μπορεί να αφορά άλλες άδειες (π.χ., την άδεια λειτουργίας).Σχόλια στο Άρθρο 5 (αποδέκτες 
λυμάτων)1. Η υγειονομική διάταξη Ε1β/221/1965 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγιεινής «Περί διαθέσεως λυμάτων και 
βιομηχανικών αποβλήτων» και οι μεταγενέστερες υγειονομικές διατάξεις τροποποίησης της, καθόσον αφορά τα απόβλητα που 
περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ), που καταρτίστηκε με την απόφαση 2000/532/ΕΚ (ΕΕ L 
204/37/21.7.1998)» (όπως η τελευταία ισχύει) έχει καταργηθεί «καθόσον αφορά τα απόβλητα που περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό 
Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ), που καταρτίστηκε με την απόφαση 2000/532/ΕΚ (ΕΕ L 204/37/21.7.1998)» (59 παρ. 2 ν. 4042/2012). Η 
διαδικασία «καθορισμού αποδέκτη» δεν υφίσταται πλέον, και, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να «αντικατασταθεί» από την ΑΕΠΟ. Συνεπώς, 
οι συντάκτες του νομοσχεδίου θα πρέπει να επανεξετάσουν το νόημα της νέας περίπτωσης δ’ του άρθρου. 12 παρ. 1 ν. 4014/2011. 
Γενικότερα, σημειώνεται ότι για τις «σημειακές πηγές απορρίψεων που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση», η ενωσιακή νομοθεσία 
απαιτεί «προηγούμενη κανονιστική ρύθμιση, όπως η απαγόρευση της εισόδου ρύπων στα ύδατα, ή …προηγούμενη άδεια, ή 
..καταχώρηση βασιζόμενη σε γενικούς δεσμευτικούς κανόνες που να καθορίζουν ελέγχους εκπομπών για τους σχετικούς ρύπους…» 
[άρθρο 11 παρ. ζ) Οδηγίας 2000/60]. Μολονότι η ΑΕΠΟ μπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτει την υποχρέωση της «προηγούμενης άδειας», 
οι διοικητικές ρυθμίσεις θα πρέπει να συντονίζονται σε επίπεδο λεκάνης απορροής (άρθρο 3 παρ. 4 Οδηγίας 2000/60). Κατά συνέπεια, 
το μόνο εργαλείο για τον καθορισμό αποδεκτών και όρων απόρριψης είναι το Σχέδιο Διαχείρισης Λ.Α.Π.Σχόλια στο Άρθρο 6 (Καθορισμός 
τρόπου πληρωμής των πιστοποιημένων αξιολογητών)Με αυτή τη διάταξη ουσιαστικά επιδιώκεται η πληρωμή του αξιολογητή ΜΠΕ 
χωρίς να παρεμβάλλεται ο «κωδικός της παρ. 5 του άρθρου 17» (όπως προβλέπεται από το σημερινό άρθ. 16 παρ. 7 ν. 4014/2011). Με 
τον τρόπο αυτό, δημιουργείται μία απευθείας εμπορική συναλλαγή μεταξύ του αξιολογητή ΜΠΕ και του φορέα του έργου – στην ουσία, 
ο τελευταίος επιλέγει, ελέγχει και κατευθύνει τον αξιολογητή ΜΠΕ του. Εννοείται ότι, με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται μία εστία 
αδιαφάνειας και σύγκρουσης συμφερόντων (αν όχι διαφθοράς), και η αξιοπιστία των εξωτερικών αξιολογήσεων ΜΠΕ θα είναι μηδαμινή. 
Πόσο μάλλον που το ΥΠΕΝ αδυνατεί, επί 2 χρόνια, να εκδώσει το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 16 παρ. 6 (για τα προσόντα των 
αξιολογητών), και είναι προφανές ότι οι «δειγματοληπτικοί έλεγχοι» των ΜΠΕ (16 παρ. 4 ν. 4014/2011) είναι ελάχιστοι (ή δεν γίνονται 
καθόλου), και, σε κάθε περίπτωση, δεν τεκμηριώνονται πουθενά. Η καταβαράθρωση αυτή κάθε έννοιας χρηστής διοίκησης – η οποία 
πρέπει να σταθμίζει με στοιχειώδη αμεροληψία τις ΜΠΕ- είναι φυσικά αντίθετη στο ενωσιακό δίκαιο, το οποίο υποχρεώνει τα κράτη 
μέλη να «διασφαλίζουν ότι η αρμόδια αρχή ή οι αρμόδιες αρχές εκτελούν τα καθήκοντα που απορρέουν από την παρούσα οδηγία με 
αντικειμενικό τρόπο και δεν βρίσκονται σε σύγκρουση συμφερόντων» (άρθρο 9α Οδηγίας 2011/92). Φυσικά, δεν είναι καθόλου τυχαίο 
ότι η τελευταία διάταξη, με ευθύνη του ΥΠΕΝ, δεν έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο.Άρθρο 7 (Συμπληρώσεις διαδικασίας 
περιβαλλοντικών ελέγχων)Προφανώς, η αδυναμία του ΥΠΕΝ να αξιοποιήσει τον θεσμό του Εποπτικού Συμβουλίου είναι ένα ακόμα 
πλήγμα στην αποδοτικότητα και την ανεξαρτησία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ( 20 παρ. 5 γ) ν. 4014/2011). Όχι μόνο δεν γίνονται 
βήματα για την ενδυνάμωση του θεσμού και την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας του, αλλά επιδιώκεται και η συνεχής υποβάθμισή 
τους.Με την προτεινόμενη τροποποίηση του σημείου γ) της υποπαραγράφου 15β του άρθρου 20, ορίζεται ότι η έλλειψη Π.Π.Δ. – κατά 
νομική ακριβολογία, η έλλειψη πράξης υπαγωγής σε Π.Π.Δ. (πρβλ. άρθ. 8) – δεν είναι «ουσιώδης διοικητική παράβαση» η οποία 
χαρακτηρίζεται από την νομοθεσία ως «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ» ή «ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ» (πρβλ. το σημερινό άρθρο 20 παρ.15β β. 4014/2011). Με 
τον τρόπο αυτό, όχι μόνο υποδηλώνεται ότι οι συγκεκριμένες παραβάσεις δεν αφορούν το δημόσιο συμφέρον (20 παρ. 15β εδ. α’) , αλλά 
και δίνεται ουσιαστικά μία «προθεσμία» υπέράνω των 3 ετών και «πλάνο διορθωτικών ενεργειών» (με ευθύνη των αρχών επιθεώρησης, 
που πρέπει να το συντάξουν για χάρη του φορέα) πριν την επιβολή κυρώσεων (πρβλ. παρ. 15 και 15α του άρθ. 20). Η μετατροπή των 
Π.Π.Δ. σε ένα είδος μη δεσμευτικών κατευθύνσεων δεν είναι μέσα στις προθέσεις του νομοθέτη του ν. 4014/2011. Όλα αυτά, για μία 
μεγάλη κατηγορία έργων, που μπορεί τοπικά, και ενίοτε σωρευτικά, να προκαλέσουν σημαντική υποβάθμιση στο περιβάλλον. 

 13 Ιουλίου 2022, 22:41   

Απαραδεκτο. Υποβιβαζει πληρως προστατευόμενες περιοχες και θετει σε δευτερη μοιρα την περιβαλλοντικη αξια. Καλο θα ηταν ο κυριος 
Σκρεκας να ασχοληθει με την υπογειοποιηση των καλωδίων του ΔΕΔΔΗΕ που περνανε τεραστιοι πυλωνες πάνω από τα δάση με κίνδυνο 
βραχυκυκλώματος που μπορούν να πυροδοτησουν πυρκαγια. 

 13 Ιουλίου 2022, 21:16   

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
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 13 Ιουλίου 2022, 19:34   

Ως μέλος του παγκόσμιου κινήματος «the save movement» για την απελευθέρωση των ζώων , δηλώνουμε την αντίθεση μας με το παρόν 
νομοσχέδιο , που μόνο προσχηματικά τέθηκε σε διαβούλευση για τόσο μικρό χρονικό διάστημα ! 
Το παραπάνω, όχι μόνο δεν προάγει την τιτλοφορουνενη προστασία του περιβάλλοντος , αλλά συμβάλλει, για άλλη μια φορά, 
1) στην καταπάτηση των περιοχών Natura 2000 
2) στην ελάφρυνση των προστίμων για τις περιβαλλοντικές παραβάσεις 
3) στην απαξίωση της προστασίας του περιβάλλοντος με πρόσχημα την οικονομική ανέλιξη 
4) στον αποκλεισμό από τη νομοθετικό πλαίσιο που προβάλλει η ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος 
Ζητούμε την άρση του προβαλλόμενου νομοσχεδίου και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με αποτελεσματικά μέσα , όπως 
σταδιακή κατάργηση τον κτηνοτροφικών μονάδων , με παράλληλη ενίσχυση των κτηνοτρόφων για την μετάβαση σε φυτική παραγωγή , 
την απαλλαγή από τα ορυκτά καύσιμα και την στροφή σε ανανεώσιμες πήγες ενέργειας που δεν αποτελούν απειλή για κανενα οργανισμό 
στο οικοσύστημα , αλλά και το ίδιο το οικοσύστημα. 
Τέλος, διαφωνούμε με την καπιταλιστική ανάπτυξη (τουριστικές/ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιβλαβής τουρισμός) που προτείνει το 
νομοσχέδιο. Η λύση που προτείνουμε όμως δεν είναι ένας πιο πράσινος καπιταλισμός αλλά η επένδυση στην αποανάπτυξη (degrowth), 
την ανάπτυξη δηλαδη που θα λαμβάνει υπόψην τους περιορισμένους πόρους της γης και θα λειτουργεί προς την ευημερία αυτής και 
όλων των όντων που κατοικούν σε αυτή. 
Η ομάδα animal save Thessaloniki 

 13 Ιουλίου 2022, 18:10   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 13 Ιουλίου 2022, 18:19   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. 

 13 Ιουλίου 2022, 18:55   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Συμφωνώ με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις: 
ΑΝΙΜΑ 
ΑΡΧΕΛΩΝ 
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 
Καλλιστώ 
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 
Greenpeace 
MEDASSET 
WWF Ελλάς 
και ζητώ ομοίως από την κυβέρνηση και το υπουργείο να αποσύρουν τα κεφάλαια του νομοσχεδίου που αφορούν στην περιβαλλοντική 
αδειοδότηση και τις προστατευόμενες περιοχές. Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της 
που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και να ολοκληρώσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις και παλινωδίες τη 
θεσμική θωράκιση των περιοχών Natura 2000.Είναι απαράδεκτο σε όλες τις κατηγορίες (πλην της “απόλυτης” προστασίας) να 
προβλέπονται ακόμα και εξορυκτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των εξορύξεων υδρογονανθράκων. 
Είναι απαράδεκτο στις ζώνες προστασίας της φύσης (δεύτερη σε αυστηρότητα ζώνη προστασίας) να προβλέπονται πλέον η κατασκευή 
και λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων και άλλων τουριστικών υποδομών και εγκαταστάσεων ΑΠΕ. Δεν είναι δυνατόν να προβλέπει 
ότι οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν, δημιουργώντας έτσι μια υπαλληλική 
σχέση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, η οποία ακυρώνει την ανεξαρτησία που πρέπει (σύμφωνα και με τη νομοθεσία της ΕΕ) να περιβάλλει 
το σύστημα αξιολόγησης των περιβαλλοντικών μελετών. 

 13 Ιουλίου 2022, 17:10   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. 
Δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης και θα έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. 
Σε όλα τα νομοσχέδια θα πρέπει να δίνεται αρκετός χρόνος για δημόσιο διάλογο. 

 13 Ιουλίου 2022, 17:36   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 
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 13 Ιουλίου 2022, 17:40   

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 17:13   

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 17:55   

  
«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
  
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 17:18   

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 17:41   

Συμφωνώ με τις οργανώσεις: 
ΑΝΙΜΑ 
ΑΡΧΕΛΩΝ 
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 
Καλλιστώ 
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 
Greenpeace 
MEDASSET 
WWF Ελλάς 
και ζητώ ομοίως από την κυβέρνηση και το υπουργείο να αποσύρουν τα κεφάλαια του νομοσχεδίου που αφορούν στην περιβαλλοντική 
αδειοδότηση και τις προστατευόμενες περιοχές. Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της 
που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και να ολοκληρώσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις και παλινωδίες τη 
θεσμική θωράκιση των περιοχών Natura 2000. Είναι απαράδεκτο σε όλες τις κατηγορίες (πλην της “απόλυτης” προστασίας) να 
προβλέπονται ακόμα και εξορυκτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των εξορύξεων υδρογονανθράκων. 
Είναι απαράδεκτο στις ζώνες προστασίας της φύσης (δεύτερη σε αυστηρότητα ζώνη προστασίας) να προβλέπονται πλέον η κατασκευή 
και λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων και άλλων τουριστικών υποδομών και εγκαταστάσεων ΑΠΕ. Δεν είναι δυνατό να προβλέπει 
ότι οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν (!), δημιουργώντας έτσι μια υπαλληλική 
σχέση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, η οποία ακυρώνει την ανεξαρτησία που πρέπει (σύμφωνα και με τη νομοθεσία της ΕΕ) να περιβάλλει 
το σύστημα αξιολόγησης των περιβαλλοντικών μελετών. 

 13 Ιουλίου 2022, 17:26   

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 17:50   

Τουριστικά καταλύμματα σε απόλυτα προστατευόμενες περιοχές;! Οι προστατευόμενες περιοχές πρέπει να προστατευθούν από την 
απληστία των κάθε λογής επενδυτών και τη νομιμοποίηση των περιβαλλοντικών εγκλημάτων από το Υπ. Περιβάλλοντος… 
Προς τι η τόση βιασύνη να περάσει ο νόμος καλοκαιριάτικα και μάλιστα σε χρόνο dt; 
Ποιες είναι οι αιτίες της κλιματικής κρίσης, γνωρίζει άραγε το -κατ’ευφημισμό- Υπουργσίο Περιβάλλοντος; Γιατί ετοιμάζει νόμους που 
θα μας στείλουν πιο γρήγορα στο σημείο χωρίς επιστροφή; 

 13 Ιουλίου 2022, 16:42   
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«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 16:47   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 15:02  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο, το περιβάλλον είναι η ύψιστη αρχή που πρέπει τα ακολουθούμε όλοι, θεωρώ ότι το νομοσχέδιο δεν 
συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης και το ευάλωτων περιοχών που πρέπει να συνεχίζουμε να προστατεύουμε, ενώ θα έχει 
καταστροφική επίδραση σε αυτές τις περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 13 Ιουλίου 2022, 15:29   

Το SOS Κυπαρισσιακός- Πρωτοβουλία Τριφυλίας ενάντια στις εξορύξεις Υ/Α, συμφωνεί με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις: 
ΑΝΙΜΑ 
ΑΡΧΕΛΩΝ 
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 
Καλλιστώ 
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 
Greenpeace 
MEDASSET 
WWF Ελλάς 
και ζητά ομοίως από την κυβέρνηση και το υπουργείο να αποσύρουν τα κεφάλαια του νομοσχεδίου που αφορούν στην περιβαλλοντική 
αδειοδότηση και τις προστατευόμενες περιοχές. Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της 
που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και να ολοκληρώσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις και παλινωδίες τη 
θεσμική θωράκιση των περιοχών Natura 2000.Είναι απαράδεκτο σε όλες τις κατηγορίες (πλην της “απόλυτης” προστασίας) να 
προβλέπονται ακόμα και εξορυκτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των εξορύξεων υδρογονανθράκων. 
Είναι απαράδεκτο στις ζώνες προστασίας της φύσης (δεύτερη σε αυστηρότητα ζώνη προστασίας) να προβλέπονται πλέον η κατασκευή 
και λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων και άλλων τουριστικών υποδομών και εγκαταστάσεων ΑΠΕ.Δεν είναι δυνατόν να προβλέπει 
ότι οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν, δημιουργώντας έτσι μια υπαλληλική 
σχέση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, η οποία ακυρώνει την ανεξαρτησία που πρέπει (σύμφωνα και με τη νομοθεσία της ΕΕ) να περιβάλλει 
το σύστημα αξιολόγησης των περιβαλλοντικών μελετών . Διαφωνούμε κάθετα με όλα τα κεφάλαια του νομοσχεδίου. 

 13 Ιουλίου 2022, 14:28   

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 14:38   

Καλησπέρα κ.Υπουργέ συμφωνούμε με τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν απο την ΕΛΕΤΕΑΕΝ και τον ΕΣΗΑΠΕ και προσθέτουμε τους 
κάτωθι όρους 
Πλέον η περιβαλλοντική αδειοδότηση να υλοποιείται στις ημερομηνίες που έχουν τεθεί αποκλειστικά απο τον νόμο και αποκλειστικά 
στα πλαίσια του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ που είναι σε ισχύ 
Να απορρίπτονται λόγοι ως αβάσιμοι απο γνωμοδοτούσες υπηρεσίες , φορείς και όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης που ποτέ δεν 
ακολουθούν τους κανόνες και κατα πάγια τακτική αφορούν υποκειμενικές προσωπικές απόψεις χωρίς τεχνική τεκμηρίωση . 
Με εκτίμηση 

 13 Ιουλίου 2022, 14:38   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 13:47   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
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Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 13:31   

Δεν μπορώ να συμφωνήσω με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει 
καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές. 
Είναι εμφανές πως φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς πως η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. 
Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο που αποτελείται από 95 άρθρα. 
Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με 
αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι σύγχρονες μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις. 

 13 Ιουλίου 2022, 13:07   

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 12:27   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 12:24  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 13 Ιουλίου 2022, 11:04  

Διαφωνώ με το προς συζήτηση νομοσχέδιο. 
Θέλουμε η κυβέρνησή μας να προστατεύει και να διαχειρίζεται με σεβασμό το περιβάλλον και τις ζώνες Natura, σύμφωνα με την 
νομοθεσία της Ε.Ε. 
Δεν θέλουμε κυβέρνηση που καταστρέφει και υποβαθμίζει την ζωντανή φύση, με πρόχειρα και πολύπλοκα νομοσχέδια που συζητούνται 
στα γρήγορα, σε μήνα θερινών διακοπών, στο όνομα δήθεν ωφελειών, αλλά και οικονομικού οφέλους αγνώστων παραληπτών- 
επιχειρηματιών. 
Το μοναδικό όφελός μας, των πολιτών που ζούμε εδώ και των μελλοντικών γενεών, είναι Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 
Η χώρα μας, ούτως ή άλλως, κάθε χρόνο όλο και πιο πολύ, μαστίζεται από πυρκαγιές και άλλες καταστροφές, που καθιστούν αναγκαία 
τα μέτρα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του περιβάλλοντος και όχι τα σωρευτικά μέτρα «ήπιας» ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ και ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ του, χωρίς τελικά 
κανείς να λογίζεται υπεύθυνος. 
Αλήθεια, πού είναι οι, κατ’ εξοχήν, ειδήμονες, οι δασολόγοι, να λάβουν μέρος στις διαβουλεύσεις ; 
Προσθέτω τέλος, ότι όσα αναφέρονται στα παραπάνω σχόλια στο άρθρο 3 της WWF, με άφησαν άναυδη για το παράνομο υπόβαθρο, 
την προχειρότητα, τον «σκοπό» και τις σκοπιμότητες του όλου νομοσχεδίου. 

 13 Ιουλίου 2022, 11:34   

13 Ιουλίου 2022, 01:28 | Το SOS Κυπαρισσιακός- Πρωτοβουλία Τριφυλίας ενάντια στις εξορύξεις Υ/Α, συμφωνεί με τις περιβαλλοντικές 
οργανώσεις: 
ΑΝΙΜΑ 
ΑΡΧΕΛΩΝ 
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 
Καλλιστώ 
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 
Greenpeace 
MEDASSET 
WWF Ελλάς 
και ζητά ομοίως από την κυβέρνηση και το υπουργείο να αποσύρουν τα κεφάλαια του νομοσχεδίου που αφορούν στην περιβαλλοντική 
αδειοδότηση και τις προστατευόμενες περιοχές. Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της 
που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και να ολοκληρώσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις και παλινωδίες τη 
θεσμική θωράκιση των περιοχών Natura 2000.Είναι απαράδεκτο σε όλες τις κατηγορίες (πλην της “απόλυτης” προστασίας) να 
προβλέπονται ακόμα και εξορυκτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των εξορύξεων υδρογονανθράκων. 
Είναι απαράδεκτο στις ζώνες προστασίας της φύσης (δεύτερη σε αυστηρότητα ζώνη προστασίας) να προβλέπονται πλέον η κατασκευή 
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και λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων και άλλων τουριστικών υποδομών και εγκαταστάσεων ΑΠΕ.Δεν είναι δυνατόν να προβλέπει 
ότι οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν, δημιουργώντας έτσι μια υπαλληλική 
σχέση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, η οποία ακυρώνει την ανεξαρτησία που πρέπει (σύμφωνα και με τη νομοθεσία της ΕΕ) να περιβάλλει 
το σύστημα αξιολόγησης των περιβαλλοντικών μελετών . Διαφωνούμε κάθετα με όλα τα κεφάλαια του νομοσχεδίου. 

 13 Ιουλίου 2022, 11:27   

Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 11:12   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 11:35   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 10:36  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 10:55   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και την ουσιαστική 
προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων και των περιοχών τους. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική και τυπική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ 
σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται χρόνος ικανός για τον δημόσιο διάλογο και ανάλογος του όγκου των ρυθμίσεων, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 02:35   

Δεν νοούνται ανθρωπογενείς δραστηριότητες που βλάπτουν τη φύση σε Περιοχές Προστασίας της Φύσης ! 
Ούτε νοείται ότι οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν, χάνοντας έτσι την 
ανεξαρτησία τους άρα και την αξιοπιστία τους ! 
Η κυβέρνηση προκλητικά παραβιάζει ευθέως τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία της φύσης, η οποία δίνει προτεραιότητα στη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας και επιβάλλει τη θέσπιση των κατάλληλων μέτρων, ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών 
οικοσυστημάτων και των προστατευόμενων ειδών προκειμένου να ικανοποιήσει τους εκάστοτε επιχειρηματίες, διακυβεύοντας το 
μέλλον των παιδιών μας και του πλανήτη. 

 13 Ιουλίου 2022, 01:28   

Η «Περιβαλλοντική Δράση Ηλείας» συμφωνεί με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις: 
ΑΝΙΜΑ 
ΑΡΧΕΛΩΝ 
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 
Καλλιστώ 
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 
Greenpeace 
MEDASSET 
WWF Ελλάς 
και ζητά ομοίως από την κυβέρνηση και το υπουργείο να αποσύρουν τα κεφάλαια του νομοσχεδίου που αφορούν στην περιβαλλοντική 
αδειοδότηση και τις προστατευόμενες περιοχές. Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της 
που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και να ολοκληρώσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις και παλινωδίες τη 
θεσμική θωράκιση των περιοχών Natura 2000. 
Είναι απαράδεκτο σε όλες τις κατηγορίες (πλην της “απόλυτης” προστασίας) να προβλέπονται ακόμα και εξορυκτικές δραστηριότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των εξορύξεων υδρογονανθράκων. 
Είναι απαράδεκτο στις ζώνες προστασίας της φύσης (δεύτερη σε αυστηρότητα ζώνη προστασίας) να προβλέπονται πλέον η κατασκευή 
και λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων και άλλων τουριστικών υποδομών και εγκαταστάσεων ΑΠΕ. 
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Δεν είναι δυνατόν να προβλέπει ότι οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν, 
δημιουργώντας έτσι μια υπαλληλική σχέση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, η οποία ακυρώνει την ανεξαρτησία που πρέπει (σύμφωνα και με 
τη νομοθεσία της ΕΕ) να περιβάλλει το σύστημα αξιολόγησης των περιβαλλοντικών μελετών. 

 13 Ιουλίου 2022, 00:58   

ΜΠΕ σε δάση και δασικές εκτάσεις. 
Πέρα από το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 το ΠΔ 344/2000 είναι υποχρεωτική η απασχόληση δασολόγου στις μελέτες μαζί με 
άλλους συναρμόδιους επιστήμονες για εγκατάσταση μέσα σε δάση ή δασικές εκτάσεις έργων ή δραστηριοτήτων, είναι τραγικό να 
εκπονείται μια ΜΠΕ πχ για αιολικό πάρκο σε βουνό και να υπογράφουν κάθε λογής επιστήμονες μέχρι και ιχθυολόγοι και στην ομάδα 
μελέτης να μην υπάρχει δασολόγος. Μα οι επιπτώσεις στο δάσος-φυσικό χερσαίο οικοσύστημα είναι, όχι στη θάλασσα. 
Συνοψίζοντας ΜΠΕ σε δάση και δασικές εκτάσεις χωρίς υπογραφή Δασολόγου να επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να 
εξεταστούν, μέχρι να τηρηθούν τα προβλεπόμενα, και για τυπικούς λόγους και για ουσιαστικούς. 
Αντίστοιχα και στις ΕΟΑ εφόσον αφορούν χερσαία περιοχή natura 2000 να είναι υποχρεωτική η απασχόληση Δασολόγου. 

 13 Ιουλίου 2022, 00:48   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 00:14   

Στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για λατομεία το φυτοτεχνικό σκέλος πρέπει να είναι ανεξάρτητο της ΜΠΕ και να εγκρίνεται 
ως αυτούσια Μελέτη Αποκατάστασης Αναδάσωσης από τη Δασική Υπηρεσία αφενός διότι πολλές φορές η έγκριση της ΜΠΕ καθυστερεί 
λόγω του φυτοτεχνικού σκέλους αφετέρου διότι όταν με το καλό υλοποιηθεί η μελέτη η εκμετάλλευση του λατομείου να είναι τελικά 
διαφορετική από την προβλεπόμενη όπως και κάποια δεδομένα μπορεί να μην είναι ακριβώς όπως προβλέπονταν και να χρειάζονται 
τροποποιήσεις. 

 12 Ιουλίου 2022, 23:20   

Το νέο νομοσχέδιο 
«Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του 
περιβάλλοντος, επείγουσες δασικές, χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων 
Αιολικών Πάρκων, αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ζητήματα κυκλικής οικονομίας», 
αποτελείται από 11 επιμέρους κεφάλαια και 97 άρθρα, καλύπτει ένα μεγάλο εύρος θεμάτων προτείνοντας είτε τροποποιήσεις, είτε νέες 
διατάξεις χωροταξικής, πολεοδομικής, περιβαλλοντικής, δασικής ,ενεργειακής πολιτικής. 
Ο ΣΕΠΟΧ θεωρεί πως πρόκειται για την επιτομή της κακής νομοθέτησης και πολυνομίας καθώς περιορίζει τη σημασία της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης (κεφάλαιο B). Προτείνει ( κεφάλαιο Γ) «υπό προϋποθέσεις»: εξορύξεις μέσα σε ζώνες προστασίας της 
Φύσης, οδούς , τουριστικές δραστηριότητες, αλιεία, βόσκηση, ΑΠΕ μέσα σε ζώνες προστασίας του δικτύου NATURA,μέσα σε δάση, σε 
παραγωγική γεωργική γη ακόμα και σε αρχαιολογικούς χώρους, με χαλάρωση των ελεγκτικών μηχανισμών και πρακτικά χωρίς εγγυήσεις 
της προστασίας τους. 
Επιπλέον, πέραν κάθε λογικής ολοκληρωμένου σχεδιασμού το νομοσχέδιο προτείνει (κεφάλαιο Η) το Πλαίσιο Ανάπτυξης Υπεράκτιων 
Αιολικών Πάρκων, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει θεσμοθετηθεί η αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ. 
Χαρακτηριστική αντίφαση είναι ότι το άρθρο 61 Σχεδιασμός Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων προϋποθέτει μεταξύ άλλων, το 
Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ! 
Η κακή πρακτική, που πρόσφατα εφαρμόστηκε με το νόμο 4951/2022 Για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου αδειοδότησης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συνεχίζεται τώρα με το Κεφάλαιο Η του προτεινομένου νομοσχεδίου. 
Πάγια θέση του ΣΕΠΟΧ αποτελεί η αναγνώριση ότι κάθε νομοθετική πρωτοβουλία θα πρέπει να συνοδεύεται από διαδικασίες 
ουσιαστικής και επαρκούς δημόσιας διαβούλευσης προκειμένου μέσα από τον ουσιαστικό δημόσιο διάλογο, να εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας, 
Διαπιστώνοντας το εξαιρετικά περιορισμένο χρονικό περιθώριο που προβλέφθηκε για τη διεξαγωγή της δημόσιας διαβούλευσης, ο 
ΣΕΠΟΧ ζητά να παραταθεί κατά δυο εβδομάδες η διαβούλευση ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για ουσιώδη και συστηματική 
επεξεργασία των προτεινόμενων ρυθμίσεων του εν λόγω νομοσχεδίου. 

 12 Ιουλίου 2022, 23:52   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 23:18  

Απαράδεκτα μικρός χρόνος διαβούλευσης 

 12 Ιουλίου 2022, 23:44   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
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τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 
Το περιβάλλον είναι η ύψιστη αρχή που όλοι μας πρέπει να ακολουθούμε. 

 12 Ιουλίου 2022, 22:07   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 22:11   

Η Ελλάδα έχει κάπου 4,5 GW αιολικών και άλλα 4,5 GW Φωτοβολταϊκών (σε εγκατεστημένη ισχύ, εννοείται), με μια μέση ζήτηση που 
δεν ξεπερνά τα 6 GW. Έχει ήδη δηλαδή σημαντική συνεισφορά από ΑΠΕ, που εισάγουν προβλήματα στη διαχείριση του συστήματος, ως 
στοχαστικές πηγές που είναι. Από υδροηλεκτρικά, που μπορούν να παραλάβουν σχεδόν άμεσα τις τυχόν μεταβολές σε ζήτηση και 
παραγωγή από ΑΠΕ, δεν έχουμε αρκετό δυναμικό. Δεν είμαστε Νορβηγία. Είμαστε κοντά στο όριο δηλαδή. Εν παρόδω, κακώς μεγάλες 
μονάδες αντλησιοταμιεύσεως παραχωρούνται σε ιδιώτες. 
Αν θέλετε να κάνετε κάτι της προκοπής, με το ζήτημα της λεγομένης πράσινης μεταβάσεως, θα πρέπει πρώτα από όλα να ανακαλέσετε 
ΟΛΕΣ τις άδειες αιολικών σε βουνά και νησιά. Είναι παράνοια να υπάρχουν αιτήσεις πάνω από 100 GW και επίσης παράνοια να έχει 
δώσει η ΡΑΕ πάνω από 30 GW άδειες παραγωγής. Το ξέρουμε πως δεν θα γίνουν όλα, αλλά είναι εντελώς χαζό να έχει κανείς ένα 
σύστημα το οποίο να ζητάει π.χ. 5 GW και να του έρχονται αιτήσεις για 105 GW! Προφανώς το πλαίσιο δίνει περισσότερα κίνητρα από 
όσα πρέπει, επιτέλους αυτά τα ασύμμετρα πρέπει να διορθώνονται πριν γιγαντωθούν! Εσείς τρέχετε προς την αντίθετη κατεύθυνση 
πάλι! Είναι δυνατόν;;; 
Χώρια που όλα αυτά είναι σε δημόσια γη δηλαδή και έχουν γίνει μαλλιά κουβάρια πολλές τοπικές κοινωνίες, όπως π.χ. στην Τήνο! Και 
έχουν δίκιο δηλαδή απόλυτο οι νησιώτες, αυτό έλειπε να χώνεται ο κάθε «επενδυτής», ξένος σε ένα τόπο και να απαιτεί να στήσει 
ανεμογεννήτριες γίγαντες στον τόπο που ζουν και παλεύουν άλλοι. Αυτά συμβαίνουν με τα ασύμμετρα κίνητρα! 
Kαι εσείς τι κάνετε; Ανοίγετε το δρόμο ακόμη περισσότερο στους πραγματικά λυσσαλέους «επενδυτές», να χώσουν τη μούρη τους σε 
κάθε βουνό και νησί, σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΗ, στην οποία ΠΡΩΤΟ λόγο ΠΡΕΠΕΙ να έχει η τοπική κοινωνία! 
Αφήνω τα ΦΒ από έξω (έχουν πλεονέκτημα ως προς την προβλεψιμότητα, που διευκολύνει πολύ τον διαχειριστή του συστήματος), 
θεωρώ πάντως ότι εκεί θα πρέπει να δώσετε προτεραιότητα κυρίως σε στέγες, σε net metering, σε μικρές μονάδες κυρίως από 
ενεργειακές κοινότητες. Και ίσως σε κάποια μεγαλύτερα έργα, σε άγονες περιοχές, που όμως να έχουν ήδη μεγάλο βαθμό ωριμότητος. 
Στο βαθμό που ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ το σύστημα περαιτέρω συμβολή στοχαστικών πηγών (επιτέλους μιλήστε με τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς 
του ΑΔΜΗΕ να σας πουν!), ΠΡΟεπιλέξτε και ΠΡΟαδειοδοτείστε υπεράκτιες θέσεις για αιολικά, ΕΣΕΙΣ, ως πολιτεία! Φτάνουν τα αιολικά 
σε βουνά και νησιά! ΟΧΙ άλλη κατάτμηση στις παρθένες περιοχές της χώρας, για όνομα του θεού! Στις ΒΑ πλευρές των νησιών, δεν έχει 
και πολλή τουριστική δραστηριότητα, θα βρεθούν κατάλληλες θέσεις. Και αυτός που δεν θα χρειαστεί να περάσει από τον γολγοθά της 
αδειοδοτήσεως, θα το εκτιμήσει πολύ! Και καλέστε τους σοβαρούς επενδυτές σε ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ διαγωνισμό για την τιμή στην οποία θα 
διαθέτει την μεγαβατώρα, όποιος κερδίσει την άδεια. Θα πετύχετε ΠΟΛΥ καλές τιμές, καθαρή δουλειά, καθαρό και ξάστερο θεσμικό 
πλαίσιο, καλό για τον επενδυτή, καλό για την κοινωνία! Και εδώ μιλάμε για σταθερή τιμή, ΧΩΡΙΣ δυνατότητα επιλογής να μπαίνει στο 
σύστημα και να πουλάει στην Οριακή Τιμή Συστήματος. Καθαρά, τίμια και σωστά! ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ; 
Τι εμπιστοσύνη να έχει κανείς, αν θυμάται μια εποχή προ δεκαετίας και κάτι, που ανέβασε κάποιος υπουργός την τιμή μεγαβατώρας 
στα υπεράκτια, από τα 96 στα 150 ευρώ! Ενώ παρακαλούσαν οι άλλοι να πάρουν άδεια να στήσουν με 96 ευρώ, αυτός το ανέβασε στα 
150! Πιο καραμπινάτη διασπάθιση δημοσίου χρήματος, με το γράμμα του νόμου, δύσκολο να φανταστεί κανείς! 
Είδατε τι στραβές έγιναν πρόσφατα με το φυσικό αέριο, το σύστημα της ΟΤΣ είναι καλό και σωστό για ομαλές εποχές, αλλά στα δύσκολα 
γίνεται παράλογο. Η δική μου πρόταση είναι να το είχατε ήδη αλλάξει και να πληρώνατε σε κάθε παραγωγό το κόστος του, συν ένα 
περιθώριο κέρδους που θα βαίνει μειούμενο όσο ανεβαίνει το κόστος. Έτσι, ΚΑΙ όλοι οι παραγωγοί θα δούλευαν με κάποιο κέρδος, αλλά 
ΚΑΙ ο κόσμος δεν θα πλήρωνε κιλοβατώρα στα 20 ή και 30 λεπτά. Λογικό να πληρώνει κανείς τη μεγαβατώρα του φυσικού αερίου στα 
250 ευρώ (όσο το κόστος καυσίμου ήταν σε αυτά τα επίπεδα), αλλά του λιγνίτη με κόστος μεγαβατώρας στα 50 ευρώ, με ποια λογική 
πρέπει να την πληρώνει στα 250; 
Για μονάδες βάσης, καιρός να ανοίξει η συζήτηση για πυρηνικές εγκαταστάσεις, αλλά μόνο από τρίτης γενιάς και πάνω. Σε ΚΑΜΙΑ 
περίπτωση για δεύτερη γενιά. 
Αυτά είναι τα σωστά που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση, ΑΝ έχει προτεραιότητα την κοινωνία. 
Ξέρω ότι δυστυχώς δεν θα γίνουν. Έχω δει και στο παρελθόν πως στήνουν το θεσμικό πλαίσιο διάφοροι πολιτικοί. Απελπισία… 

 12 Ιουλίου 2022, 22:05   

Διαφωνώ με την αλλαγή χρήσης των περιοχών NATURA, οι οποίες πρέπει να παραμείνουν παρθένες και αυστηρώς προστατευμένες, 
διότι εξασφαλίζουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του τόπου και αποτελούν πόλο έλξης ντόπιων και τουριστών. Διαφωνών επίσης 
με την υποβάθμιση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την απευθείας αμοιβή των αξιολογητών από τους φορείς των έργων 
που ελέγχουν, διότι αυτό θα οδηγήσει στην έλλειψη διαφάνειας και αμεροληψίας από την πλευρά των αξιολογητών. Το περιβάλλον 
αποτελεί ίσως την συμαντικότερη κληρονομιά που θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές και είναι ήδη εξαιρετικά επιβαρυμένο, θα πρέπει 
συνεπώς να το προστατέψουμε με αυστηρότερα μέτρα και όχι ελαστικότερα. Τέλος, θεωρώ ότι ο χρόνος που δίνεται για τη διαβούλευση 
είναι ελάχιστος και την καθιστά ουσιαστικά αδύνατη. 

 12 Ιουλίου 2022, 22:34   

Σχετικά με το Άρθρο 3 «Εξαιρέσεις από την περιβαλλοντική αδειοδότηση – Τροποποίηση παρ. 2α και 2β άρθρου 1 ν.4014/2011 (Παρ. 3 
άρθρου 1 και παρ. 5 άρθρου 2 Οδηγίας 2011/92/ΕΕ)» και δεδομένου ότι τα έργα και οι δραστηριότητες που απαιτούνται αποκλειστικά 
για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών πολιτικής προστασίας, όπως επίσης και τα έργα ή τμήματα έργων και δραστηριότητες που 
εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς εθνικής άμυνας, δεν εξαιρούνται πλήρως από τη διαδικασία της «δέουσας» εκτίμησης των 
επιπτώσεων του άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ προτείνεται οι περιπτώσεις υποβολής Έκθεσης Τεκμηρίωσης, Φακέλου για χορήγηση 
εξαίρεσης ή ΤΕΠΕΜ να συνοδεύεται, όπου απαιτείται, από τεύχος Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης με δέουσα εκτίμηση για τα 
προστατευταία αντικείμενα. Η συγκεκριμένη προτεινόμενη ρύθμιση καλύπτει ζητήματα που τίθενται σχετικά με την από 14.10.2019 
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Προειδοποιητική Επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με θέμα: «Παράβαση 2019/2217 λόγω μη συμμόρφωσης της ελληνικής 
νομοθεσίας με την Οδηγία 2011/92/ΕΕ, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον, όπως έχει τροποποιηθεί από την οδηγία 2014/52/ΕΕ». 
Σχετικά με το Άρθρο 4 «Απλοποίηση διαδικασίας ενημέρωσης ή τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων – 
Τροποποίηση παρ. 1 και 1α και υποπερ. αα’ περ. β’ παρ. 2 άρθρου 6 ν. 4014/2011» προτείνεται στις «μη ουσιώδεις τροποποιήσεις» να 
συμπεριληφθεί και η μείωση του μεγέθους και της κλίμακας του έργου, εφόσον τεκμηριώνεται ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο, μειωμένες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ο τροποποιημένος σχεδιασμός δεν επηρεάζει τα προστατευταία αντικείμενα (εφόσον πρόκειται για 
περιοχή του Δικτύου Natura 2000). 

 12 Ιουλίου 2022, 22:01   

Σχόλιο στο Άρθρο 3 (Εξαιρέσεις από την περιβαλλοντική αδειοδότηση) 
Η ρύθμιση αγνοεί τον παράγοντα της κλιματικής αλλαγής και τη σωρεία ειδικότερων ρυθμίσεων για τα θέματα αυτά – στο πλαίσιο των 
οποίων θα έπρεπε να προσδιοριστεί η ανάγκη και οι διαδικασίες εξαίρεσης από την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Δύο χρόνια μετά από 
τη θέσπιση της υποχρέωσης εκπόνησής της, «Εθνική Πολιτική Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών» δεν υπάρχει (9 παρ. 1 ν. 4662/2020). 
Είναι άγνωστο αν η χώρα έχει εκπονήσει την εθνική εκτίμηση κινδύνων που απαιτεί η ενωσιακή νομοθεσία για την πολιτική προστασία 
(άρθ. 6 Απόφασης 1313/2003/ΕΕ) και εάν όντως αυτό έχει συμβεί, δεν μπορούν να ανευρεθούν οι σχετικές πληροφορίες. 
Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ, 2016) χρήζει επικαιροποίησης, και, στον βαθμό που ισχύει, 
επίσης δεν προβλέπει την ανάγκη παρόμοιων εξαιρέσεων (45 ν. 4414/2016, 4-5 ν. 4936/2022). Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και 
Πολιτικής Προστασίας έχει αναρτήσει διάφορα ad hoc κείμενα που δίνουν με «επιτελικό» τρόπο οδηγίες αντιμετώπισης παρόμοιων 
καταστροφών σε άλλους φορείς (π.χ., το από 11.5.2020 «Πρότυπο Υπόδειγμα Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας 
Δασικών Πυρκαγιών για την σύνταξη σχεδίων από τους δήμους της Χώρας»): ούτε τα κείμενα αυτά φαίνεται να προβλέπουν, στην 
πλειονότητά τους, παρόμοιες εξαιρέσεις. Δεν χρειάζεται φυσικά να ειπωθεί ότι μία ευνομούμενη (και εκτεθειμένη σε σοβαρούς 
φυσικούς κινδύνους) χώρα, αφιερώνει τους απαραίτητους πόρους στην πρόληψη, στην διαχείριση κινδύνων, στην κοινωνική 
αλληλεγγύη και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, πριν την (ή παράλληλα με) την εξέταση αλλαγών (και μάλιστα 
«απλοποιήσεων») στο θεσμικό πλαίσιο. Άλλωστε, όπως σημειώνει το σχετικό Κατευθυντήριο Έγγραφο της ΕΕ, «η εξαίρεση θα ήταν 
γενικά δικαιολογημένη μόνο εάν η το έκτακτο περιστατικό που οδήγησε στο έργο δεν μπορούσε να προβλεφθεί ή, στην περίπτωση που 
μπορούσε να προβλεφθεί, το έργο δεν μπορούσε να έχει αναληφθεί νωρίτερα. Για παράδειγμα, ένα αντιπλημμυρικό έργο θα μπορούσε 
να θεωρηθεί μέτρο για την αντιμετώπιση πιθανού έκτακτου περιστατικού επαρκώς επείγοντος ώστε να δικαιολογείται η επίκληση της 
εξαίρεσης, αν ήταν αδύνατο να αναληφθεί νωρίτερα….» (Ανακοίνωση της Επιτροπής, Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή 
εξαιρέσεων βάσει της οδηγίας για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 2019/C 386/05). Θα πρέπει επίσης να ειπωθεί ότι τα 
παραπάνω κείμενα (όπως ο «Ξενοκράτης» του 2003) τονίζουν την ανάγκη πρόληψης, μείωσης και διαχείρισης κινδύνων για το 
περιβάλλον παράλληλα με τους αντίστοιχους κινδύνους για τον πληθυσμό και τις υποδομές. 
Το ενωσιακό δίκαιο επιτρέπει την εξαίρεση από την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων (ή τμημάτων έργων) που «εξυπηρετούν 
αποκλειστικά σκοπούς άμυνας» (άρθρο 1 παρ. 3 οδηγίας 2011/92). Το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης (β) της παρ. 2α («η 
διαδικασία της παρούσας δεν απαιτείται για αεροδρόμια, λιμάνια, δεξαμενές καυσίμων και αγωγούς μεταφοράς υγρών καυσίμων που 
εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας») παραβιάζει την υποχρέωση αυτή για 2 λόγους: πρώτον, δεν προβλέπει σχετική διαδικασία (δεν 
αποτελεί, δηλαδή, «ενσωμάτωση» οδηγίας). Και δεύτερον, διότι παραλείπει τον όρο «αποκλειστικά», και εξαιρεί έναν αδιευκρίνιστο 
αριθμό μεγάλων έργων υποδομών, με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, τα οποία μόνο περιστασιακά μπορεί να εξυπηρετούν 
ανάγκες εθνικής άμυνας. Πρόκειται για συνήθη περίπτωση στην Ελλάδα. 
Με την υποπαράγραφο 2β επιδιώκεται η ενσωμάτωση του άρθρου 2 παρ. 4 της οδηγίας 2011/92, με το οποίο επιτρέπεται, «σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις», η εξαίρεση «συγκεκριμένου έργου» από τις διατάξεις της οδηγίας, «εφόσον η εφαρμογή των εν λόγω 
διατάξεων θα επηρέαζε αρνητικά τον σκοπό του έργου, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι στόχοι της παρούσας οδηγίας». Η προτεινόμενη 
διάταξη εισάγει μία τεράστια και μη οριοθετημένη εξαίρεση, χωρίς κανένα περιορισμό ή κριτήριο, από τις διατάξεις που αφορούν την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση, και παραβιάζει πολλαπλά τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας. Πρώτον, η εξαίρεση επιτρέπεται «σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις», και η προτεινόμενη διάταξη δεν ορίζει καμία ειδική, πόσο μάλλον «εξαιρετική», περίπτωση. Δεύτερον, η 
διάταξη είναι εφαρμοστέα «υπό τον όρο ότι πληρούνται οι στόχοι της παρούσας οδηγίας»: ένας στόχος της Οδηγίας είναι ότι «η εκτίμηση 
των σημαντικών επιπτώσεων που ενδέχεται να έχουν» μία ομάδα ρυπογόνων έργων, «με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης 
υγείας, τη συμβολή, με τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τη φροντίδα για τη διατήρηση 
των ποικιλιών των ειδών και τη διατήρησή της αναπαραγωγικής ικανότητας του οικοσυστήματος ως θεμελιώδους πόρου ζωής» 
(δικαιολογητικές σκέψεις 8 και 14). Ωστόσο, στην συγκεκριμένη περίπτωση, προβλέπεται η εκπόνηση ΤΕΠΕΜ, η οποία δεν περιλαμβάνει 
καμία απολύτως παρόμοια πληροφορία (πρβλ. 11 παρ. 11 ν. 4014/2011, που εφαρμόζεται αναλόγως, ανεξάρτητα από ό,τι προβλέπει η 
υποπερίπτωση ββ) της παρ. 2β). Επιπροσθέτως, ένας άλλος στόχος της Οδηγίας είναι η διασφάλιση της «εγκυρότητας και διαφάνειας 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων» (δικαιολογητική σκέψη 16): εδώ, αντιθέτως, προβλέπεται μόνο η δημοσίευση της απόφασης 
εξαίρεσης, και όχι του εισαγωγικού φακέλου (με τον οποίον δήθεν «τεκμηριώνεται», με στοιχεία που δεν δημοσιεύονται, «ότι η 
εφαρμογή του συνόλου των απαιτήσεων της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης επηρεάζει αρνητικά τον σκοπό του έργου ή 
της δραστηριότητας»), ή της μεταγενέστερης ΤΕΠΕΜ. Ειρήσθω εν παρόδω, δεν υπάρχει έργο στο οποίο να μην μπορεί να τεκμηριωθεί 
ότι η «εφαρμογή του συνόλου των απαιτήσεων της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης επηρεάζει αρνητικά τον σκοπό του 
έργου ή της δραστηριότητας» (σημείο β)), καθώς η περιβαλλοντική αδειοδότηση συνεπάγεται καθυστέρηση και έξοδα. Ωστόσο, 
συνεπάγεται επίσης διάχυτα οφέλη που αφορούν (μεταξύ πολλών άλλων) την βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία των φυσικών και 
πολιτιστικών αγαθών, την προστασία της δημόσιας υγείας, την βελτιστοποίηση των αδειών, την κοινωνική συνοχή και τα οφέλη αυτά 
είναι αδύνατο να τεκμηριωθούν από τον ενδιαφερόμενο (ούτε η προτεινόμενη διάταξη απαιτεί την τεκμηρίωσή τους με οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο). Τέταρτον, το WWF ελπίζει να είναι αντιληπτό στο ΥΠΕΝ ότι η εξαίρεση αναφέρεται σε μελλοντικά έργα,και δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την τακτοποίηση παρανομιών και αυθαιρεσιών. Τέλος, η ΤΕΠΕΜ, όχι μόνο δεν έχει το κατάλληλο περιεχόμενο, αλλά 
και υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου. 
Σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, η περιβαλλοντική εκτίμηση είναι το νομικό περίβλημα με το οποίο υλοποιούνται οι θεσμοί της «δέουσας 
εκτίμησης» (άρθρο 6 παρ. 3 οδηγίας 92/43) και της «αδειοδότησης» εγκαταστάσεων που υπάγονται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 
2010/75. Με άλλα λόγια, και σύμφωνα με την ορολογία του ενωσιακού δικαίου, ακολουθείται η «κοινή διαδικασία» (Ανακοίνωση της 
Επιτροπής, Έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής για τον εξορθολογισμό των εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων που διεξάγονται 
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βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 2016/C 273/01). Καμία όμως από τις 
οδηγίες αυτές δεν προβλέπει εξαιρέσεις όπως αυτές που εισάγονται με την σχολιαζόμενη διάταξη του παρόντος νομοσχεδίου. Συνεπώς, 
η εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων σε όσα έργα ή δραστηριότητες απαιτούν «δέουσα εκτίμηση» ή εμπίπτουν στο Παράρτημα Ι 
της οδηγίας 2010/75 είναι παράνομη, και το ΥΠΕΝ οφείλει να τις εξαιρέσει αμέσως από την εφαρμογή του άρθρου 3 του νομοσχεδίου. 
Παράλληλα, εφόσον ένα έργο ή δραστηριότητα εμπίπτει στο άρθρο 4 παρ. 7 της οδηγίας 2000/60 (Οδηγίας – Πλαίσιο για τα ύδατα) 
(όπως μπορεί να συμβεί με έργα που επηρεάζουν την κατάσταση υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων), θα πρέπει να τεκμηριωθεί η 
συνδρομή των προϋποθέσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας αυτής – κάτι που, σήμερα, γίνεται στα πλαίσια της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για το θέμα αυτό, οι προτεινόμενες από το νομοσχέδιο διατάξεις δεν λαμβάνουν καμία μέριμνα, και, 
κατά συνέπεια, και τα έργα αυτά θα πρέπει να εξαιρεθούν από τις προτεινόμενες διατάξεις. 
Το τελευταίο εδάφιο του προτεινόμενου άρθρου 3 ορίζει ότι «δεν απαιτείται εκ νέου περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου, τμήματος 
έργου ή δραστηριότητας, εάν αυτή υφίσταται ήδη και οι προβλεπόμενες ή εκτελούμενες εργασίες αφορούν στην αποκατάσταση του 
έργου στην προτέρα, πριν την επέμβαση, κατάσταση» (προφανώς, υπονοείται η περίπτωση που η αρχική περιβαλλοντική αδειοδότηση 
δεν έχει μεριμνήσει για τα θέματα αυτά, διότι, σε αντίθετη περίπτωση, δεν υφίσταται θέμα). Η διάταξη πρέπει να αποσυρθεί, διότι 
παραβιάζει ευθέως το ενωσιακό δίκαιο, τόσο στην περίπτωση έργων που υπάγονται στην Οδηγία 2011/92 (πρβλ. Παράρτημα IV σημείο 
1 (β), σύμφωνα με το οποίο η ΜΠΕ περιλαμβάνει «περιγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών του όλου έργου, καθώς και, εφόσον 
χρειάζεται, των αναγκαίων εργασιών κατεδάφισης» ) όσο και εγκαταστάσεων που υπάγονται στην Οδηγία 2010/75 (πρβλ. 12 παρ. 1 ε) , 
σύμφωνα με το οποίο η «αίτηση αδείας» περιλαμβάνει την «βασική έκθεση» για την εξυγίανση και αποκατάσταση του χώρου μετά την 
παύση των δραστηριοτήτων). Δεν χρειάζεται να τονιστεί η σημασία των διατάξεων αυτών, καθώς η χώρα προσπαθεί να αναπροσαρμόσει 
τις οικονομικές της δραστηριότητες εν όψει των νέων συνθηκών της πανδημίας και της κλιματικής αλλαγής. Προκαλεί, πάντως, αλγεινή 
εντύπωση η ποιότητα του νομοθετικού έργου του ΥΠΕΝ, το οποίο αγνοεί βασικές παραμέτρους των θεμάτων που επιδιώκει να ρυθμίσει. 
Σχόλιο στο Άρθρο 4 – (Διαδικασία ΑΕΠΟ) 
Το WWF Ελλάς έχει επανειλημμένα ασκήσει κριτική για την επίκληση των «μη ουσιωδών» τροποποιήσεων της ΑΕΠΟ προκειμένου να 
αποδυναμωθεί περαιτέρω ο θεσμός της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (βλ. σχετικά σχόλια στον ν. 4685/2020). Η οδηγία 2011/92 
αναφέρεται σε «κάθε μεταβολή» ή «οποιαδήποτε τροποποίηση» (σημείο 24 Παραρτήματος Ι, σημείο 13 α) Παραρτήματος ΙΙ). Η 
εγκατάσταση βοηθητικού εξοπλισμού, η συντήρηση και η ανακαίνιση εντάσσονται στην «λειτουργία» του έργου, οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της οποίας έπρεπε να είχαν εκτιμηθεί στην αρχική ΑΕΠΟ [βλ., ενδεικτικά, την ΚΥΑ 170225/2015 (ΦΕΚ Β’ 45), όπου όλα αυτά 
τα θέματα εξετάζονται εξαντλητικά, και το Παράρτημα IV της οδηγίας 2011/92]. Οι «υποσταθμοί» είναι έργο που υπόκειται αυτοτελώς 
σε περιβαλλοντική αδειοδότηση κατά την εθνική νομοθεσία (11η Ομάδα, ΚΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2014 όπως ισχύει), και δεν είναι σαφείς 
οι λόγοι για τους οποίους η διάταξη τους θεωρεί «διαφοροποίηση μικρής κλίμακας». Οι αλλαγές στην εσωτερική διαρρύθμιση των 
μηχανημάτων δεν είναι έργο που υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, αλλά μπορεί να αφορά άλλες άδειες (π.χ., την άδεια 
λειτουργίας). 
Σχόλια στο Άρθρο 5 (αποδέκτες λυμάτων) 
1. Η υγειονομική διάταξη Ε1β/221/1965 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγιεινής «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών 
αποβλήτων» και οι μεταγενέστερες υγειονομικές διατάξεις τροποποίησης της, καθόσον αφορά τα απόβλητα που περιλαμβάνονται στον 
Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ), που καταρτίστηκε με την απόφαση 2000/532/ΕΚ (ΕΕ L 204/37/21.7.1998)» (όπως η τελευταία 
ισχύει) έχει καταργηθεί «καθόσον αφορά τα απόβλητα που περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ), που 
καταρτίστηκε με την απόφαση 2000/532/ΕΚ (ΕΕ L 204/37/21.7.1998)» (59 παρ. 2 ν. 4042/2012). Η διαδικασία «καθορισμού αποδέκτη» 
δεν υφίσταται πλέον, και, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να «αντικατασταθεί» από την ΑΕΠΟ. Συνεπώς, οι συντάκτες του νομοσχεδίου θα 
πρέπει να επανεξετάσουν το νόημα της νέας περίπτωσης δ’ του άρθρου. 12 παρ. 1 ν. 4014/2011. 
Γενικότερα, σημειώνεται ότι για τις «σημειακές πηγές απορρίψεων που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση», η ενωσιακή νομοθεσία 
απαιτεί «προηγούμενη κανονιστική ρύθμιση, όπως η απαγόρευση της εισόδου ρύπων στα ύδατα, ή …προηγούμενη άδεια, ή 
..καταχώρηση βασιζόμενη σε γενικούς δεσμευτικούς κανόνες που να καθορίζουν ελέγχους εκπομπών για τους σχετικούς ρύπους…» 
[άρθρο 11 παρ. ζ) Οδηγίας 2000/60]. Μολονότι η ΑΕΠΟ μπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτει την υποχρέωση της «προηγούμενης άδειας», 
οι διοικητικές ρυθμίσεις θα πρέπει να συντονίζονται σε επίπεδο λεκάνης απορροής (άρθρο 3 παρ. 4 Οδηγίας 2000/60). Κατά συνέπεια, 
το μόνο εργαλείο για τον καθορισμό αποδεκτών και όρων απόρριψης είναι το Σχέδιο Διαχείρισης Λ.Α.Π. 
Σχόλια στο Άρθρο 6 (Καθορισμός τρόπου πληρωμής των πιστοποιημένων αξιολογητών) 
Με αυτή τη διάταξη ουσιαστικά επιδιώκεται η πληρωμή του αξιολογητή ΜΠΕ χωρίς να παρεμβάλλεται ο «κωδικός της παρ. 5 του άρθρου 
17» (όπως προβλέπεται από το σημερινό άρθ. 16 παρ. 7 ν. 4014/2011). Με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται μία απευθείας εμπορική 
συναλλαγή μεταξύ του αξιολογητή ΜΠΕ και του φορέα του έργου – στην ουσία, ο τελευταίος επιλέγει, ελέγχει και κατευθύνει τον 
αξιολογητή ΜΠΕ του. Εννοείται ότι, με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται μία εστία αδιαφάνειας και σύγκρουσης συμφερόντων (αν όχι 
διαφθοράς), και η αξιοπιστία των εξωτερικών αξιολογήσεων ΜΠΕ θα είναι μηδαμινή. Πόσο μάλλον που το ΥΠΕΝ αδυνατεί, επί 2 χρόνια, 
να εκδώσει το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 16 παρ. 6 (για τα προσόντα των αξιολογητών), και είναι προφανές ότι οι 
«δειγματοληπτικοί έλεγχοι» των ΜΠΕ (16 παρ. 4 ν. 4014/2011) είναι ελάχιστοι (ή δεν γίνονται καθόλου), και, σε κάθε περίπτωση, δεν 
τεκμηριώνονται πουθενά. Η καταβαράθρωση αυτή κάθε έννοιας χρηστής διοίκησης – η οποία πρέπει να σταθμίζει με στοιχειώδη 
αμεροληψία τις ΜΠΕ- είναι φυσικά αντίθετη στο ενωσιακό δίκαιο, το οποίο υποχρεώνει τα κράτη μέλη να «διασφαλίζουν ότι η αρμόδια 
αρχή ή οι αρμόδιες αρχές εκτελούν τα καθήκοντα που απορρέουν από την παρούσα οδηγία με αντικειμενικό τρόπο και δεν βρίσκονται 
σε σύγκρουση συμφερόντων» (άρθρο 9α Οδηγίας 2011/92). Φυσικά, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η τελευταία διάταξη, με ευθύνη του 
ΥΠΕΝ, δεν έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο. 
Άρθρο 7 (Συμπληρώσεις διαδικασίας περιβαλλοντικών ελέγχων) 
Προφανώς, η αδυναμία του ΥΠΕΝ να αξιοποιήσει τον θεσμό του Εποπτικού Συμβουλίου είναι ένα ακόμα πλήγμα στην αποδοτικότητα 
και την ανεξαρτησία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ( 20 παρ. 5 γ) ν. 4014/2011). Όχι μόνο δεν γίνονται βήματα για την ενδυνάμωση 
του θεσμού και την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας του, αλλά επιδιώκεται και η συνεχής υποβάθμισή τους. 
Με την προτεινόμενη τροποποίηση του σημείου γ) της υποπαραγράφου 15β του άρθρου 20, ορίζεται ότι η έλλειψη Π.Π.Δ. – κατά νομική 
ακριβολογία, η έλλειψη πράξης υπαγωγής σε Π.Π.Δ. (πρβλ. άρθ. 8) – δεν είναι «ουσιώδης διοικητική παράβαση» η οποία χαρακτηρίζεται 
από την νομοθεσία ως «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ» ή «ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ» (πρβλ. το σημερινό άρθρο 20 παρ.15β β. 4014/2011). Με τον τρόπο αυτό, 
όχι μόνο υποδηλώνεται ότι οι συγκεκριμένες παραβάσεις δεν αφορούν το δημόσιο συμφέρον (20 παρ. 15β εδ. α’) , αλλά και δίνεται 
ουσιαστικά μία «προθεσμία» υπέράνω των 3 ετών και «πλάνο διορθωτικών ενεργειών» (με ευθύνη των αρχών επιθεώρησης, που πρέπει 
να το συντάξουν για χάρη του φορέα) πριν την επιβολή κυρώσεων (πρβλ. παρ. 15 και 15α του άρθ. 20). Η μετατροπή των Π.Π.Δ. σε ένα 
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είδος μη δεσμευτικών κατευθύνσεων δεν είναι μέσα στις προθέσεις του νομοθέτη του ν. 4014/2011. Όλα αυτά, για μία μεγάλη 
κατηγορία έργων, που μπορεί τοπικά, και ενίοτε σωρευτικά, να προκαλέσουν σημαντική υποβάθμιση στο περιβάλλον. 

 12 Ιουλίου 2022, 22:06   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 21:34  
  
Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.Η διαβούλευση αυτή 
είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να 
προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 12 Ιουλίου 2022, 21:38  
  
Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 21:29  
  
«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 20:28  
  
Διαφωνoύμε με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η χώρα μας δεν έχει ορίσει ακόμη στόχους διατήρησης, ούτε τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης εντός του δικτύου Natura 2000, οι οποίες 
προτείνονται στα προσχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων από τις εν εξελίξει Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες σήμερα Ε.Π.Μ. 
Το παρόν νομοσχέδιο έρχεται να εκβιάσει τις εν εξελίξει Ε.Π.Μ προς το χειρότερο επειδή υπήρξε αντίδραση των τοπικών κοινωνιών . 
Η προστατευόμενη βιοποικιλότητα στις περιοχές NATURA 2000 της χώρας μας οδεύει προς αφανισμό . 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική .Πολύ λίγος ο χρόνος στην διάθεση των πολτών για να τοποθετηθεί στην διαβούλευση . Δίνετε 
μόνο μια βδομάδα για να σχολιαστεί ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. 
Δεν ακούτε την βούληση των τοπικών κοινωνιών ?΄ 
Απαραίτητη η παράταση της διαβούλευσης . 

 12 Ιουλίου 2022, 20:51  
  
Άρθρο 4: 
Όπως πολλές φορές έχουμε σημειώσει κατά τα τελευταία δύο έτη , ο τρόπος που ερμηνεύθηκαν και εφαρμόσθηκαν οι τροποποιήσεις 
που επέφερε στις σχετικές διατάξεις περί τροποποίησης ΑΕΠΟ ο ν.4685/2020 ήταν απολύτως λανθασμένος και έφερε τον αιολικό κλάδο 
αντιμέτωπο με εξαιρετικά άδικες καταστάσεις: Υπό ανάπτυξη έργα που διαθέτουν ΑΕΠΟ και επιφέρουν τροποποιήσεις στο σχεδιασμό 
τους που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, είναι πλέον υποχρεωμένα να επαναλάβουν ουσιαστικά εξ αρχής όλη σχεδόν τη 
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και διαβούλευσης. Έτσι, διαδικασίες τροποποίησης που πριν το ν. 4685/2020 
ολοκληρώνονταν σε σύντομο χρονικό διάστημα, τώρα απαιτούν πολλούς μήνες (ή και έτος), πολλαπλάσιο φόρτο εργασίας και 
πολλαπλάσιο διοικητικό φόρτο. Επιπλέον, τα αδειοδοτημένα αυτά έργα που είχαν περάσει τη διαδικασία της διαβούλευσης, 
ξανατίθενται στο σύνολό τους σε διαβούλευση: στο πλαίσιο του κυρίαρχου λαϊκισμού τοπικοί άρχοντες και συμβούλια μεταβάλλουν 
αναιτιολόγητα τη γνώμη τους και όσοι επιθυμούν να μη γίνεται πουθενά τίποτα, βρίσκουν την ευκαιρία -με αφορμή αυτές τις βελτιωτικές 
τροποποιήσεις- να επιτίθενται ξανά στις αδειοδοτημένες και δρομολογημένες επενδύσεις. Πρόκειται για παραλογισμό που η διοίκηση 
απέτυχε να θεραπεύσει έως σήμερα. 
Δύο έτη μετά, φαίνεται ότι γίνεται μια προσπάθεια να θεραπευθεί το πρόβλημα με τις νέες διατυπώσεις που εισάγει το άρθρο 4 του εν 
θέματι σχεδίου. Αυτές είναι σε θετική κατεύθυνση αλλά, ειλικρινώς, δεν είμαστε σε θέση να αποφανθούμε εάν θα είναι αποτελεσματικές 
και εάν θα επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Για αυτό: 
1) Θα πρέπει η διάταξη να γίνει πιο συγκεκριμένη και να περιλάβει στα ενδεικτικά παραδείγματα μη ουσιωδών τροποποιήσεων που 
παρατίθενται στην περίπτωση β.αα της παρ. 2 του άρ. 6 του ν.4014/2011 και τις ακόλουθες κατ’ ελάχιστον περιπτώσεις που προστίθενται 
με έντονη γραφή (bold) στο σχετικό σημείο του νομοσχεδίου: 
«Σε κάθε περίπτωση, μη ουσιώδεις θεωρούνται τροποποιήσεις που έχουν θετικό αντίκτυπο και μειώνουν τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, όπως ενδεικτικά: η αλλαγή σε καύσιμο με λιγότερες εκπομπές αέριων ρύπων ή/και διοξειδίου του άνθρακα, η βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης, η λήψη πρόσθετων μέτρων αντιρρύπανσης, η μείωση της χρήσης πρώτων υλών και η αλλαγή της διαχείρισης 
των αποβλήτων σε μέθοδο που βρίσκεται υψηλότερα στην ιεράρχηση των αποβλήτων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 
4819/2021 (Α’ 129), η μείωση του πλήθους των ανεμογεννητριών με ή χωρίς μεταβολή (αύξηση ή μείωση) των γεωμετρικών τους 
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χαρακτηριστικών με πιθανή αλλαγή της χωροθέτησης των ανεμογεννητριών εντός του ευρύτερου πολυγώνου της ΑΕΠΟ και αλλαγή της 
όδευσης της οδοποιίας και των δικτύων σύνδεσης, καθώς και οι τροποποιήσεις οι οποίες ως αυτοτελές έργο δεν υπάγονται στην 
κατηγορία Α, χωρίς ωστόσο να έχουν σαν αποτέλεσμα την αλλαγή της κατηγορίας ή υποκατηγορίας κατάταξης του συνολικού έργου». 
Υπογραμμίζουμε ότι ο χαρακτηρισμός μιας μεταβολής ως μη ουσιώδους αφορά τις περιβαλλοντικές της επιπτώσεις σε σχέση με αυτές 
που εξετάσθηκαν κατά την αρχική ΑΕΠΟ. Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν σημαίνει ότι η αιτούμενη τροποποίηση δεν εξετάζεται με 
αυστηρότητα ως προς τις επιπτώσεις της. Το μόνο που σημαίνει είναι ότι δεν θα ταλαιπωρούνται οι υπηρεσίες και οι επενδυτές με 
χρονοβόρες διαδικασίες που δεν προσφέρουν στην περιβαλλοντική προστασία. Η αυστηρή εξέταση της αίτησης ενισχύεται με τη 
δυνατότητα της περιβαλλοντικής αρχής να ζητά γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς να αλλάζει η κατάταξη της αίτησης 
στην υποπερίπτωση αα). 
2) Στην παρ. 1 του άρ. 6 του ν.4014/2011 να προστεθεί νέο σημείο (ζ) ως ακολούθως: 
«ζ) αλλαγές στην όδευση της οδοποιίας πρόσβασης των έργων και της εσωτερικής οδοποιίας για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, 
του εργοταξίου και γενικότερα κάθε έργου που εξυπηρετεί τη μελέτη, κατασκευή, σύνδεση και λειτουργία του αιολικού σταθμού 
περιλαμβανομένων των πλατειών ανέγερσης των ανεμογεννητριών, με μόνη προϋπόθεση την προηγούμενη θετική γνωμοδότηση από 
την οικεία δασική αρχή, εφόσον αφορά εκτάσεις που διέπονται από τη δασική νομοθεσία». 
3) Θα πρέπει στο σχέδιο νόμου να εισαχθεί κατάλληλη μεταβατική διάταξη που θα ορίζει ότι όλες οι διαδικασίες τροποποίησης ΑΕΠΟ 
που έχουν ήδη εκκινήσει κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης β.ββ της παρ. 2 του άρ. 6 του ν.4014/2011, καταλαμβάνονται από τη νέα 
διατύπωση εάν το επιθυμεί ο αιτών και εφόσον στην πραγματικότητα κατατάσσονται στην περίπτωση β.αα της παρ. 2 του άρ. 6 του 
ν.4014/2011 ολοκληρώνονται άμεσα και χωρίς να αναμένεται η συμπλήρωση της συνολικής διαδικασίας. 
4) Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η αποστολή σαφών και συγκεκριμένων οδηγιών, ειδικά όσον αφορά τις περιπτώσεις αιολικών σταθμών, 
σε όλες τις περιβαλλοντικές αρχές, ώστε να μη καταλείπεται περιθώριο παρερμηνείας και λανθασμένης εφαρμογής την διατάξεων 
αυτών, όπως συνέβη (και εξακολουθεί να συμβαίνει) με το ν. 4685/2020. 

 12 Ιουλίου 2022, 20:56  
  
«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 20:38  
  
Αναφορικά με το Άρθρο 9 και την τροποποίηση των διοικητικών κυρώσεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις, ο Σύνδεσμός μας θεωρεί 
τα ανώτερα όρια των προστίμων υπέρογκα και προτείνει την μείωσή τους κατά 50%. Σκοπός της νομοθεσίας πρέπει να είναι η 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων και όχι η οικονομική εξουθένωσή τους και κατ’ επέκταση το κλείσιμο της δραστηριότητας, που θα έχει 
ως αποτέλεσμα εν τέλει και τη μη είσπραξη των προστίμων. 
Επιπρόσθετα τα πρόστιμα συνδέονται άμεσα με τον συνολικό κύκλο εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της 
δραστηριότητας. Θα πρέπει τα πρόστιμα να αποσυνδεθούν από τον συνολικό κύκλο εργασιών των εταιρειών και να γίνουν αναλογικά 
του εκάστοτε έργου που διαπιστώθηκε η παράβαση. Μια Επιχείρηση Μαρμάρων μπορεί να διαθέτει περισσότερα του ενός λατομείου 
τα οποία συμμετέχουν στον συνολικό κύκλο εργασιών και ουδέποτε να διαπιστώθηκε περιβαλλοντική παράβαση σε αυτά. Επιπλέον, ο 
συνολικός κύκλος εργασιών της επιχείρησης μπορεί να περιλαμβάνει και δαπάνες από αγορές και επεξεργασία μαρμάρων που 
προήλθαν από αλλά λατομεία που δεν ανήκουν στην επιχείρηση. Ο Σύνδεσμός μας προτείνει τα πρόστιμα να είναι αναλογικά του έργου 
που διαπιστώθηκε η παράβαση και ειδικότερα να συνδέονται με την συμμετοχή του εκάστοτε λατομικού έργου στον συνολικό κύκλο 
εργασιών της εταιρείας. 
Στο παρόν άρθρο, και κατ’ επέκταση στο νομοσχέδιο, δεν προβλέπεται αν τυχόν παραβάσεις που έχουν ήδη καταγραφεί και για τις 
οποίες έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα κατά την διάρκεια ελέγχου της Δασικής Νομοθεσίας, θα καταγράφονται εκ νέου και ως 
περιβαλλοντικές παραβάσεις και, ως εκ τούτου, θα επιβάλλονται εκ νέου κυρώσεις. Ο Σύνδεσμός μας προτείνει την προσθήκη 
παραγράφου όπου θα αναφέρεται «τυχόν παραβάσεις που καταγράφηκαν σε ελέγχους άλλης ελεγκτικής αρχής και για τις οποίες 
επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις από την εκάστοτε ελεγκτική αρχή και κείμενη νομοθεσία, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και δεν 
θα επιβάλλονται εκ νέου κυρώσεις κατά την διάρκεια των περιβαλλοντικών ελέγχων και επιθεωρήσεων.» 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 Απόφαση (ΦΕΚ B’ 776/21.02.2022) και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙΑ) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ, αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες από τις παραβάσεις που θεωρούνται χαμηλής, μέτριας σημαντικής και 
πολύ σημαντικής σοβαρότητας. Ο Σύνδεσμός μας προτείνει να αποστείλει ένα καθορισμένο πιο αναλυτικό πλαίσιο για την κατάταξη 
όλων των πιθανών παραβάσεων που αφορούν στα λατομεία μάρμαρου και το οποίο θα υιοθετηθεί από τις περιβαλλοντικές ελεγκτικές 
αρχές, διευκολύνοντας καθ’ αυτό τον τρόπο, τόσο τις λατομικές επιχειρήσεις όσο και τους ελεγκτές περιβάλλοντος. 

 12 Ιουλίου 2022, 20:33  
  
«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 20:46  
  
Επιχειρείτε να υποβαθμίσετε όλες τις προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας. Όλο αυτό το νομοσχέδιο προσπαθεί να διευκολύνει την 
εκμετάλλευση του φυσικού μας περιβάλλοντος από οποιονδήποτε. Συγκεκριμένα οι άδειες απλοποιήθηκαν πολύ και θα δίνονται 
βιαστικά. Τα πρόστιμα θα δίνονται αναλόγως σοβαρότητας, όμως ποιός εγγυάται ότι θα κρίνεται κάτι σωστά? 
Αν αυτοί που αξιολογούν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν, πως θα 
γίνεται σωστή αξιολόγηση? 
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Διαφωνώ κάθετα με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική 
επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές. 
Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Πρέπει να δώσετε περισσότερο χρόνο, για να δείτε κιολας 
πόσοι αντιτίθενται σε αυτό. Δεν μπορείτε να ψηφίσετε κάτι τέτοιο. Χρειάζεται πολλές αλλαγές. 

 12 Ιουλίου 2022, 19:00  
  
Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 
Θα μας βρείτε σε κάθε μέρος που θα προσπαθήσετε να τσιμεντώσετε την φύση! 

 12 Ιουλίου 2022, 19:10  
  
Κοινή ανακοίνωση 11 οργανώσεων για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ. 
Το νομοσχέδιο που ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, την περασμένη εβδομάδα σηματοδοτεί 
ακόμα μία σοβαρή υποβάθμιση του θεσμικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης της βιοποικιλότητας. 
Σε μια πρωτοφανώς μικρής διάρκειας και εμφανώς προσχηματική διαβούλευση που λήγει στις 13/7 το πρωί, το νομοσχέδιο επιχειρεί 
μεταξύ άλλων: 
– Την ακόμα εντονότερη αλλοίωση του διεθνώς αποδεκτού θεσμού των αυστηρά προστατευόμενων περιοχών (κατηγορία στην οποία η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τα κράτη μέλη να εντάξουν τουλάχιστον το 10% της επικράτειας). Συγκεκριμένα, επιτρέπει εντός των 
ορίων τους ακόμα περισσότερες δραστηριότητες που είναι ασύμβατες με κάθε έννοια αυστηρής προστασίας, όπως η κατασκευή 
πλατειών και «γραμμικών υποδομών μεταφορών» (δηλαδή δρόμων), οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, η ερασιτεχνική αλιεία και η βόσκηση, κλπ. 
– Την εξ αρχής επιβάρυνση όλων των ζωνών προστασίας των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 με νέες χρήσεις που δεν 
προβλέπονταν από το έτσι κι αλλιώς προβληματικό ισχύον καθεστώς. Χαρακτηριστικά, στις ζώνες προστασίας της φύσης (δεύτερη σε 
αυστηρότητα ζώνη προστασίας) προβλέπονται πλέον η κατασκευή και λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων και άλλων τουριστικών 
υποδομών, εγκαταστάσεων ΑΠΕ, καθώς και κατασκηνώσεων, ενώ σε όλες τις κατηγορίες (πλην της “απόλυτης” προστασίας) 
προβλέπονται πλέον εξορυκτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των εξορύξεων υδρογονανθράκων. 
– Την περαιτέρω υποβάθμιση του ήδη αναξιόπιστου θεσμού των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθώς προβλέπει ότι οι 
αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν, δημιουργώντας έτσι μια υπαλληλική σχέση, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται, η οποία ακυρώνει την ανεξαρτησία που πρέπει (σύμφωνα και με τη νομοθεσία της ΕΕ) να περιβάλλει το 
σύστημα αξιολόγησης των περιβαλλοντικών μελετών. 
– Να διακωμωδήσει την έννοια της δημόσιας διαβούλευσης, απαιτώντας από τους ενδιαφερόμενους να μελετήσουν και να σχολιάσουν 
μέσα σε μόλις μία εβδομάδα ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Μάλιστα, το υπουργείο στην πορεία μείωσε την προθεσμία για κατάθεση 
σχολίων κατά μισή μέρα, εμπαίζοντας ενδιαφερόμενους πολίτες και φορείς και καταστρατηγώντας το δικαίωμά τους να συμμετέχουν 
στη διαδικασία. 
Το νομοσχέδιο προεξοφλεί, επίσης, το περιεχόμενο των προεδρικών διαταγμάτων που η Ελλάδα σκανδαλωδώς καθυστερεί εδώ και 10 
χρόνια να εκδώσει για την προστασία των περιοχών Natura 2000, προβλέποντας αποσπασματικές διαδικασίες για τη συνέχιση 
υφιστάμενων και την υλοποίηση νέων έργων και δραστηριοτήτων ανεξάρτητα από τις προβλέψεις των προεδρικών διαταγμάτων και τις 
οικολογικές ανάγκες οικοτόπων και ειδών. Αυτό παραβιάζει ευθέως τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία της φύσης, η οποία δίνει 
προτεραιότητα στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και επιβάλλει τη θέσπιση των κατάλληλων μέτρων, ώστε να αποφεύγεται η 
υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων και των προστατευόμενων ειδών. 
Η αλλαγή της νομοθεσίας θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο την ολοκλήρωση των ήδη απαράδεκτα καθυστερημένων ΕΠΜ που είναι 
απαραίτητες για την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων. 
Μόλις πριν μερικούς μήνες, στο παγκόσμιο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN), η κυβέρνηση 
δεσμεύτηκε «να γίνει πρωταθλήτρια στην πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος», τονίζοντας 
«πως η ανακήρυξη του καθεστώτος προστασίας για όλες τις περιοχές Natura 2000 θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2022, μέσω μιας 
απολύτως διαφανούς και συμπεριληπτικής διαδικασίας». To νομοσχέδιο αυτό κάνει ακριβώς το αντίθετο! Από την ψήφιση του νόμου 
4685/2020 και μετά, η χώρα ζει μια πρωτοφανή και συνεχή πορεία αποψίλωσης της νομοθεσίας προστασίας των πυρήνων 
βιοποικιλότητας, ενώ έχει καταδικαστεί από το Δικαστήριο της ΕΕ για τις αδικαιολόγητες και χρόνιες παραβιάσεις της οδηγίας για τις 
περιοχές Natura 2000. 
Η κυβέρνηση και το αρμόδιο για τη φύση υπουργείο θα πρέπει να σταθούν στο ύψος της ευθύνης που έχουν για αποτελεσματική 
θωράκιση της χώρας από την κλιματική και οικολογική κρίση. 
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν από την κυβέρνηση και το υπουργείο να αποσύρουν τα κεφάλαια του νομοσχεδίου που αφορούν 
στην περιβαλλοντική αδειοδότηση και τις προστατευόμενες περιοχές. Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και να ολοκληρώσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις και 
παλινωδίες τη θεσμική θωράκιση των περιοχών Natura 2000. 
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις: 
ΑΝΙΜΑ 
ΑΡΧΕΛΩΝ 
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 
Καλλιστώ 
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 
Greenpeace 
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Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 
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Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 
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Εκφράζω την απόλυτη διαφωνία μου με το σύνολο των προτεινόμενων ρυθμίσεων,καθόσον α)απειλεί την βιοποικιλότητα,απαραίτητη 
συνθήκη για την περιβαλλοντική ισορροπία και φυσική ασπίδα προστασίας έναντι της ραγδαίας κλιματικής κρίσης 
β)παραβιάζει την ουσία της ύπαρξης των περιοχών NATURA,επιτρέποντας την χρήση γης για τουριστικές και επιχειρηματικές 
δραστηριότητες 
γ)ανοίγει διάπλατα τον δρόμο στην εργολαβική αυθαιρεσία,εφόσον οι ΜΠΕ θα εκπονούνται από επιστημονικό προσωπικό που θα 
αμείβεται από τις εταιρείες και προφανώς θα γνωματεύει καθ’υπόδειξή τους 
δ)απλοποιεί κατά απαράδεκτο και ευνοιοκρατικό προς τα εργολαβικά συμφέροντα τρόπο τις διαδικασίες αδειοδότησης για την 
εγκατάσταση ΑΠΕ 
ε)υποβαθμίζει και ουσιαστικά παρακάμπτει την δημόσια διαβούλευση με το ασφυκτικό χρονικό περιθώριο διατύπωσης γνώμης εντός 7 
μόλις ημερών για ένα κρίσιμο νομοσχέδιο 95 άρθρων 
ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
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συμφωνώ με την επιστολή των 11 περιβαλλοντικών οργανώσεων. 
Επίσης και μόνο ότι οι ελεγκτές των μελετων θα πληρώνονται από αυτούς που ελέγχουν είναι προκλητικό και απαράδεκτο. Τά άρθρα 
αυτά θα μπορούσαν να τα ειχαν γράψει οι επιχειρήσεις που κυνηγάνε τα έργα αυτα. 
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Κε Υπουργέ Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαφωνώ ριζικά με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία 
της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή 
περιβαλλοντική νομοθεσία. Η χώρα της θάλασσας, του ήλιου και της φυσικής ομορφιάς δίνεται βορά στο κάθε «είδους» ιδιωτικό κέρδος! 
Η διαβούλευση αυτή είναι πέρα ως πέρα, προσχηματική. Στον ελάχιστο χρόνο της μιας βδομάδας, είναι προδήλως αδύνατον να 
διερευνηθεί και να σχολιαστεί νομοσχέδιο 95 άρθρων! Η ένδειξη από μέρους σας, αλλά και από την κυβέρνηση, καλών προθέσεων και 
συνεργατικής πολιτικής, απαιτούν σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται επαρκής χρόνος για δημόσιο διάλογο (κατ’ ελάχιστον έξι 
μηνών), προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και δίκαια οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας, όσο αυτό 
είναι εφικτό. 
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Σε σχέση με πρόβλεψη του άρθρου 9 που αφορά την προσθήκη του δεύτερου νέου εδαφίου μετά την περ. δ) στην παρ. 1α του άρθρου 
21 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), περί διοικητικών μέτρων και κυρώσεων σημειώνεται ότι: 
Σύμφωνα με την προτεινόμενη τροποποίηση για την έλλειψη ΠΠΔ «επιβάλλεται πρόστιμο δύο τοις εκατό (2%), επί του συνολικού κύκλου 
εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο των χιλίων (1.000) ευρώ.». 
Εφόσον αφαιρέθηκε, με το άρθρο 7 του υφιστάμενου σχεδίου, η αναφορά στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) στην περ. 
γ) της παρ. 15β του άρθρου 20 του Ν. 4014/11, η έλλειψη ΠΠΔ θεωρείται πλέον Χαμηλής ή Μέτρια Σοβαρότητας παράβαση (και όχι 
σημαντική ή πολύ σημαντική). Για οικονομικού χαρακτήρα δραστηριότητες τα ανώτερα όρια, σύμφωνα με τα εδάφια α) και β) της παρ. 
1α του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 είναι 0.5% και 1,5% επί επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του 
έργου ή της δραστηριότητας, βάσει του κύκλου εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του 
(σύμφωνα με την αναφερόμενη στο σχέδιο νόμου τροποποίηση των δύο αυτών εδαφίων). Επομένως η χρήση του ορίου. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προκύπτει ότι το 2% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου 
ή της δραστηριότητας, με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του, υπερβαίνει 
για οικονομικού χαρακτήρα έργα ή δραστηριότητες τα ανώτερα όρια για την παραβάσεις Χαμηλής και Μέτριας σοβαρότητας (όπως 
χαρακτηρίζεται πλέον η έλλειψη ΠΠΔ) και καθίσταται ανενεργό. 
Προτείνεται η εξέταση του συγκεκριμένου θέματος και η διευκρίνησή του (π.χ. αν ισχύει και σε περιπτώσεις οικονομικού χαρακτήρα 
δραστηριοτήτων και είναι ανεξάρτητο από τους περιορισμούς που θέτουν τα ποσοστά σε σχέση με τον κύκλο εργασιών. 
Με εκτίμηση 
Ευστράτιος Δαβάκης 
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ΑΡΘΡΟ 3 
Εξαιρέσεις από την περιβαλλοντική αδειοδότηση – Τροποποίηση παρ. 2α και 2β άρθρου 1 ν.4014/2011 (Παρ. 3 άρθρου 1 και παρ. 5 
άρθρου 2 Οδηγίας 2011/92/ΕΕ) 
Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αναγνωρίσει, δια του υπ’ αρ. EUP(2021)9806 εγγράφου, με θέμα «Μεταφορά της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», ότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν έχει 
θέσει σε ισχύ διατάξεις σχετικά με τον προηγούμενο έλεγχο (“screening”) προκειμένου να εξεταστεί εάν ένα σχέδιο είναι άμεσα 
συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση της περιοχής Natura 2000 και εάν ενδέχεται να την επηρεάσει σημαντικά, επομένως εάν 
χρειάζεται να υπαχθεί στη διαδικασία του άρ. 6 παρ. 3 της Οδηγίας για τους οικοτόπους (αν και το προτεινόμενο νομοσχέδιο φαίνεται 
να θεραπεύει το ελάττωμα αυτό με την προτεινόμενη νέα παράγραφο 11 στο αρ. 21 ν. 1650/1986), και ενώ η Οδηγία 2011/92/ΕΕ για 
την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον προβλέπει την επιβολή εξαιρέσεων 
από την εφαρμογή της Οδηγίας για έργα που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας, εφόσον κρίνουν ότι η εφαρμογή αυτή θα έχει 
αρνητικές επιπτώσεις για τους σκοπούς αυτούς, εντούτοις με την προτεινόμενη διάταξη, και πάντα με το πρόσχημα της «απλοποίησης», 
εισάγονται νέες εξαιρέσεις από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και των διατάξεων για τη δέουσα 
εκτίμηση, ακόμα και «για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών πολιτικής προστασίας», δίχως να δικαιολογείται επαρκώς μια τέτοια 
εξαίρεση και δίχως να παρέχεται ειδική μνεία για τις προστατευόμενες περιοχές. Είναι ακόμα νωπές οι μνήμες από την εκτέλεση 
δασοτεχνικών εργασιών αντιπυρικής προστασίας εντός του Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα στις 14 και στις 23 Ιουνίου 2021 με 
απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με πλήρη αδιαφορία των υποδείξεων του Φορέα Διαχείρισης, -χωρίς σχέδιο 
και μέριμνα για την προστασία του δασικού οικοσυστήματος (βλ. Η αντιπυρική προστασία δεν μπορεί να καταστρέφει σπάνια 
προστατευόμενα δάση, διαθέσιμο στο: https://www.ornithologiki.gr/el/enhmerwsh-ekpaideush/enimerosi/ta-nea-mas/1301-i-
antipyriki-prostasia-den-borei-na-katastrefei-spania-prostatevomena-dasi) . Μια τέτοια πρακτική, με βάση την προτεινόμενη διάταξη, 
φαίνεται να αποκτά νόμιμο έρεισμα, δίχως καν να προβλέπεται η παροχή γνώμης από την εκάστοτε αρμόδια Μονάδα Διαχείρισης, σε 
περίπτωση που το έργο εμπίπτει σε περιοχή αρμοδιότητάς της. Οι προοπτικές που εισάγει η διάταξη αυτή είναι ζοφερές. Η Πολιτεία 
οφείλει να ενισχύσει τον προληπτικό της ρόλο έναντι των δασικών πυρκαγιών με πλείστους τρόπους, και σίγουρα οι αυθαίρετες, μη 
αδειδοτημένες, μη επιστημονικά υποστηριγμένες επεμβάσεις σε προστατευόμενες περιοχές δεν εξυπηρετεί το σκοπό αυτό. 
Άρθρο 5 
Καθορισμός αποδέκτη λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 12 
ν. 4014/2011 
Η προτεινόμενη διάταξη δεν προβλέπει τι θα συμβεί εάν ο φορέας υφιστάμενης δραστηριότητας που περιλαμβάνει διαχείριση 
επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή εγγυητική επιστολή για τις αντίστοιχες 
εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, και το οποίο υποχρεούται να προσκομίζει στην 
αρμόδια υπηρεσία, κατά την ανανέωση ή τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητα, δεν πράξει κάτι τέτοιο. 
Κατά τα λοιπά, η διάταξη φαίνεται εξαιρετικά επιβαρυντική για το φυσικό περιβάλλον και φαίνεται να στηρίζεται σε νομοθεσία 
παρωχημένη, απολύτως ασύμβατη με τη σύγχρονη έννοια περί προστασίας του περιβάλλοντος, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι η 
ρύθμιση φαίνεται να εξυπηρετεί εξορυκτικές δραστηριότητες. 
Άρθρο 6 
Καθορισμός τρόπου πληρωμής των πιστοποιημένων αξιολογητών – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 16 ν. 4014/2011 
Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται άλλη μια διάταξη, σύμφωνη μεν με τον τρόπο της σύγχρονης οργάνωσης λειτουργίας του 
κράτους, που ωστόσο εγείρει σοβαρά ερωτηματικά όσον αφορά την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία των περιβαλλοντικών ελέγχων. Κατά 
τα φαινόμενα, εγκαθιδρύεται και ενισχύεται ευθεία σχέση ανάμεσα στον ελεγκτή και το φορέα εκμετάλλευσης, ανάλογη με αυτή 
μελετητή – φορέα εκμετάλλευσης, καθιστώτας έτσι τα αποτελέσματα του ελέγχου αναμενόμενα. Ευχή της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ είναι οι 
ελεγκτές που θα αναλάβουν τον έργο των επιθεωρήσεων να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να τιμήσουν την επιστημονική τους 
ιδιότητα, παραδίδοντας αξιόπιστα, τεκμηριωμένα, αμερόληπτα, δίκαια αποτελέσματα. Η Πολιτεία, εφόσον επιθυμεί να τηρήσει τη 
σχετική διάταξη, οφείλει να εξασφαλίσει τα εχέγγυα αυτά με κάθε πρόσφορο μέσο. 
Άρθρο 9 
Τροποποίηση διοικητικών κυρώσεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις – Τροποποίηση παρ. 1, 1α και 6 άρθρου 21 ν. 4014/2011 
Δεν είναι σαφές, αν συμφέρει μια επιχείρηση τα πρόστιμά της να υπολογίζονται βάσει του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας 
χρήσης ή επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων. Πιθανά η προτεινόμενη διάταξη ευνοεί τους φορείς εκμετάλλευσης, δίχως νόμιμο 
έρεισμα 

 12 Ιουλίου 2022, 17:49  
  
Σε σχέση με το Άρθρο 9 
Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), περί διοικητικών μέτρων και κυρώσεων επί περιβαλλοντικών 
παραβάσεων, προστέθηκε παραπομπή στον ν. 4042/2012 (Α’ 24) : Εφόσον από τη νομοθεσία προβλέπεται ποινική κύρωση για τη 
συγκεκριμένη παράβαση, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4042/2012 (Α’ 24), η πράξη βεβαίωσης παράβασης διαβιβάζεται στην αρμόδια 
Εισαγγελική Αρχή.». 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4042/12, όπως ισχύει, δεν προβλέπεται 
διαφοροποίηση για εξέταση ποινικών κυρώσεων σε σχέση με το είδος των παραβάσεων. Συγκεκριμένα στο άρθρο 28 ποινές 
αναφέρονται στις εξής περιπτώσεις: 
«1. Όποιος ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση χωρίς την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε 
με το ν. 3010/2003 (Α` 91) και το ν. 4014/2011 (Α` 209), ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του, άδεια ή 
έγκριση, ή υπερβαίνει τα όρια της άδειας ή έγκρισης που του έχει χορηγηθεί και υποβαθμίζει το περιβάλλον, τιμωρείται με φυλάκιση 
έως δύο ετών ή και χρηματική ποινή 1.000,00 έως 60.000,00 ευρώ… 
2. Όποιος προκαλεί ρύπανση ή υποβαθμίζει το περιβάλλον με πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει στις διατάξεις του νόμου αυτού ή των 
κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή και χρηματική ποινή 
3.000,00 έως 60.000,00 ευρώ. Αν η πράξη του προηγούμενου εδαφίου τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι ενός έτους 
ή και χρηματική ποινή. Αν οι αρνητικές επιπτώσεις της ρύπανσης ή της υποβάθμισης του περιβάλλοντος είναι, με βάση το είδος ή την 
ποσότητα των ρύπων ή την έκταση ή τη σημασία της υποβάθμισης, περιορισμένες επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή και 
χρηματική ποινή.». 
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Στις ανωτέρω διατάξεις αναφέρεται το είδος και η σοβαρότητα της παράβασης. Ποινικές κυρώσεις δύναται να εξεταστούν από τις 
αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές αρκεί να διαπιστώνεται ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 
Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει «διαφοροποίηση» ανάμεσα στις προβλέψεις του άρθρου 28 του Ν. 1650/86 όπως ισχύει και στις 
προβλέψεις του σχεδίου νόμου, όπου γίνεται αναφορά μόνο σε παραβάσεις του άρθρου 3 του Ν. 4042/11. 
Σκόπιμο θα ήταν να εξεταστεί στο πλαίσιο της τροποποίησης η ανωτέρω «διαφοροποίηση». 
Σημειώνεται δε ότι η διαφοροποίηση με το άρθρο 28 του Ν. 1650/86 υπάρχει και σε άλλο σημείο ήδη από την έκδοση του Ν. 4843/21, 
που σχετίζεται με το σοβαρότητα των παραβάσεων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις στα άρθρα 50 (παρ. 15.γ.β σημείο βε) και 75 (παρ. 1) 
του Ν. 4843/21 (δηλ τα άρθρα 20 και 21 του 4014/11) συντάσσεται Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης που κοινοποιείται στον Εισαγγελέα 
μόνο για σημαντικές και πολύ σημαντικές παραβάσεις. Τίθεται το ερώτημα αν αυτό ικανοποιεί είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις του 
άρθ. 28 του Ν. 1650/1986, που αναφέρθηκαν, όπου προβλέπεται η δυνατότητα ποινικών κυρώσεων σε (κάθε) περίπτωση διαπίστωσης 
ρύπανσης ή/και υποβάθμισης περιβάλλοντος. Επίσης υπάρχει και η πρόβλεψη του άρθρου 38 του ΚΠΔ περί κοινοποίησης (κάθε) 
αξιόποινης πράξης που διώκεται αυτεπαγγέλτως στον Εισαγγελέα. Επισημαίνεται ότι: 
–για χαμηλές/μέτριες παραβάσεις δεν προβλέπεται ρητά στα ανωτέρω άρθρα στην διαδικασία περιβαλλοντικού ελέγχου η ενημέρωση 
των εισαγγελικών αρχών. Δεν προβλέπεται η ενημέρωση ούτε ακόμα και σε περίπτωση που επέλθει συμμόρφωση με το Πλάνο 
Διορθωτικών Ενεργειών, παρά μόνο εάν δεν συμμορφωθεί με το ΠΔΕ και συνταχθεί ΠΒΠ. Θα πρέπει να εξεταστεί αν αυτό είναι σύμφωνο 
με τον ποινικό κώδικα και ειδικά το άρθρο 28 του Ν. 1650/86; 
— ο Ν.4819/2021 προβλέπει ότι πράξη που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στο περιβάλλον τιμωρείται ποινικά με τις 
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 του ν. 1650/1986. 
Με εκτίμηση 
Ευστράτιος Δαβάκης 

 12 Ιουλίου 2022, 17:48  
  
«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας» 

 12 Ιουλίου 2022, 17:31  
  
«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 17:30  
  
«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 17:01  
  
Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 12 Ιουλίου 2022, 17:22  
  
«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 17:38  
  
Σε σχέση με το άρθρο 7 
Η πρόβλεψη για ανάρτηση στην ιστοσελίδα οικείας Περιφέρειας για έργα και δραστηριότητες Β κατηγορίας: 
–της Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, με την προσθήκη πρόβλεψης στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 
–της Δήλωσης Συμμόρφωσης, με την προσθήκη νέου πέμπτου εδαφίου στην παρ. 15α του άρθρου 20 
–της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης, με την προσθήκη δεύτερου εδαφίου, στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ της υποπερ. βγ). 
δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη της ότι αντίστοιχη ανάρτηση στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο είναι, επί του παρόντος, δίνει 
πρόσβαση σε χρήστες αναλόγως της κατηγορίας τους (κατηγορία του χρήστη είναι ανάλογα με τον ρόλο του στην περιβαλλοντική 
αδειοδότηση: Επενδυτές, Εσωτερικοί χρήστες αδειοδοτικών υπηρεσιών, Γνωμοδοτικοί φορείς/υπηρεσίες και ενδιαφερόμενο κοινό.). 
Όμως η ανάρτηση σε ιστοσελίδα θα δίνει πρόσβαση σε όλους, χωρίς κριτήρια, σε αντίθεση με την Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο. 
Στο ίδιο πλαίσιο θα ήταν σκόπιμο επίσης να εξεταστεί, κατά την άποψή μου και τα κάτωθι: 
Ι. αν τίθενται και θέματα προσωπικών δεδομένων ή στοιχείων τα οποία δεν είναι προς δημοσιοποίηση (π.χ. εμπορικού ή βιομηχανικού 
απορρήτου σε σχέση με το ελεγχόμενο έργο ή δραστηριότητα) τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνονται μέσα με μία Οριστική Έκθεση 
Ελέγχου, Δήλωση Συμμόρφωσης ή Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης), όπου ενδέχεται να γίνεται αναφορά σε σχετικά στοιχεία. 
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ΙΙ. η Οριστική Έκθεση Ελέγχου και η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης δύναται να περιέχουν Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών όταν 
διαπιστώνονται μή ασήμαντες συμμορφώσεις (δηλ. Χαμηλής-Μέτριας-Σημαντικής ή Πολύ Σημαντικής σοβαρότητας παραβάσεις). Στην 
περίπτωση αυτή η διαδικασία περιβαλλοντικού ελέγχου περαιώνεται με την αποδοχή δήλωσης συμμόρφωσης. Επομένως στο στάδιο 
σύνταξης της Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου ή της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης ο έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα ήταν σκόπιμο να 
εξεταστεί αν είναι ορθή η δημοσιοποίηση των στοιχείων ενός μη περατωμένου ελέγχου. Επισημαίνεται δε ότι μετά από μία Πράξη 
Βεβαίωσης Παράβασης με εισήγηση για επιβολή προστίμου θα ακολουθεί απόφαση επιβολής προστίμου. 
ΙΙΙ. με δεδομένο δε ότι η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης θα περιέχει πιθανόν και εισήγηση για επιβολή κυρώσεων θα αναφέρονται και 
εισηγούμενα ποσά προστίμων ανά παράβαση, θεωρώ ότι είναι σκόπιμο να εξεταστεί αν τίθενται με την δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα 
των Περιφερειών θέματα προσωπικών δεδομένων καθώς θα βασίζεται ο υπολογισμός σε αλγόριθμο που λαμβάνει υπόψη του 
οικονομικά στοιχεία ελεγχόμενων φορέων (σε περιπτώσεις οικονομικών δραστηριοτήτων). 
Με εκτίμηση 
Ευστράτιος Δαβάκης 

 12 Ιουλίου 2022, 17:27  
  
«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 17:39  
  
«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 17:06  
  
«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 17:51  
  
«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 17:08  
  
«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 17:29  
  
Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 17:47  
  
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος (τουλάχιστον 2 μηνών) για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με 
αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 12 Ιουλίου 2022, 17:42  
  
Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 12 Ιουλίου 2022, 17:15  
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Είσαστε απαράδεκτοι! 
Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 17:31  
  
«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 
Τα εκμετάλλευση της Γη και της Ζωή στον πλανήτη δεν είναι δικαίωμα κανενός. 

 12 Ιουλίου 2022, 16:05  
  
Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 12 Ιουλίου 2022, 16:05  
  
Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 15:06  
  
Σύμφωνα με την «Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης»: Με το προτεινόμενο άρθρο μειώνονται τα ελάχιστα προβλεπόμενα πρόστιμα σε 
αναλογία με το πραγματικό οικονομικό μέγεθος πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ανήκουν στην κατηγορία Β’, προς διασφάλιση 
της αρχής της αναλογικότητας. 
Σχόλιο: Σε ποιες άλλες περιπτώσεις οικονομικών δραστηριοτήτων ισχύει η «αρχής της αναλογικότητας»; Πώς ορίζεται η «αρχή της 
αναλογικότητας»; Έχει θεσμοθετηθεί; Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις; 

 12 Ιουλίου 2022, 15:46  
  
Σύμφωνα με την «Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης»: Επίσης, ορίζεται ότι η έλλειψη ΠΠΔ δεν αξιολογείται ως σημαντική διοικητική 
παράβαση, καθώς περιλαμβάνει εξ ορισμού έργα και δραστηριότητες με μη σημαντικές και τοπικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που 
αφορούν πολλές μικρές επιχειρήσεις για τις οποίες η συνεπαγόμενη κύρωση ήταν δυσανάλογη. 
Σχόλιο: Οπότε η κάθε εταιρεία/επιχείρηση που πρέπει να έχει ΠΠΔ, θα μπορεί πλέον να παρανομεί νόμιμα, καθώς δεν θα έχει λόγο να 
ενημερώνει τις υπηρεσίες για τη λειτουργία της. 

 12 Ιουλίου 2022, 15:54  
  
Άρθρο 4 
Η αλλαγή της διαχείρισης αποβλήτων πρέπει να θεωρείται ουσιώδης τροποποίηση, καθώς πρόκειται για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων και οι περιβαλλοντικοί όροι αφορούν κυρίως τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων. Η 
«ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας» επιτυγχάνεται με την αναλυτική περιγραφή των μεθόδων και του εξοπλισμού, καθώς και 
με την τακτική παρακολούθηση και έλεγχο αυτών, καθώς και με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων. 
Σύμφωνα δε με τη νομοθεσία για τα περιεχόμενα των ΜΠΕ «περιγράφονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται … οι πιθανά σημαντικές 
επιπτώσεις που το έργο ή δραστηριότητα ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον από τη χρήση φυσικών πόρων, την εκπομπή 
ρυπαντών, τη δημιουργία οχλήσεων, τη διάθεση αποβλήτων». Οπότε «η αλλαγή της διαχείρισης αποβλήτων» είναι από τους πιο 
σημαντικούς παράγοντες εκπόνησης/τροποποίησης μιας ΜΠΕ και της ΑΕΠΟ που τη συνοδεύει. Εάν όχι, τότε ποιες είναι οι «ουσιώδεις 
τροποποιήσεις» της περιβαλλοντικής αδειοδότησης; 

 12 Ιουλίου 2022, 15:01  
  
Πρέπει να υπάρχει αναλυτική λίστα με τις «εργασίες που εμπίπτουν στην έννοια των διαφοροποιήσεων μικρής κλίμακας», αλλιώς θα 
είναι στην κρίση του κάθε υπάλληλου και θα προκύπτουν διαφορετικές απόψεις για ίδιες περιπτώσεις/θέματα. 

 12 Ιουλίου 2022, 13:35  
  
Άρθρο 9 παρ. 1 
Τροποποίηση διοικητικών κυρώσεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις 
Σχόλιο 
Τα προτεινόμενα πρόστιμα για τις διάφορες κατηγορίες παραβάσεων είναι πολύ υψηλά και δεν συνάδουν με το πνεύμα συμμόρφωσης 
που ήταν το κυρίαρχο στοιχείο της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔ ΣΕE/16675/165 21-2-2022. 
Τα πρόστιμα αυτά που προτείνονται θέτουν σε κίνδυνο τη συνέχεια λειτουργίας των επιχειρήσεων. 
Πρόταση 
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α. Για παραβάσεις χαμηλής σοβαρότητας το πρόστιμο δεν υπερβαίνει το 0,3% επί του συνόλου του κύκλου εργασιών και μέχρι τις 5000 
ευρώ 
β. Για τις παραβάσεις μέτριας σοβαρότητας, το πρόστιμο δεν υπερβαίνει το 0,75% επί του συνολικού κύκλου εργασιών και μέχρι τις 
20.000 ευρώ 
γ. Για τις παραβάσεις σημαντικής σοβαρότητας, το πρόστιμο δεν υπερβαίνει το 2% επί του συνολικού κύκλου εργασιών και μέχρι τις 
400.000 ευρώ 
δ. Για τις παραβάσεις πολύ σημαντικής σοβαρότητας, το πρόστιμο δεν υπερβαίνει το 3,5% επί του συνολικού κύκλου εργασιών και μέχρι 
το 1.000.000 ευρώ 

 12 Ιουλίου 2022, 10:49  
  
Προτείνεται στο τέλος του Άρθρου να προστεθεί το κάτωθι: 
«Με Υπουργική Απόφαση η οποία υπογράφεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την θέση σε ισχύ του παρόντος Νόμου, εξειδικεύονται 
οι διαδικασίες τροποποιήσεων ΑΕΠΟ έργων ΑΠΕ και καθορίζονται οι ουσιώδεις και μη ουσιώδεις μεταβολές αυτών» 

 12 Ιουλίου 2022, 10:21  
  
η αποκρατικοποιηση του περιβαλλοντικού δικαιου κι η απελευθερωση της επενδυτικης ασυδωσιας 
…υπάρχει μια βασική αντίφαση με το περιβαλλοντικο δίκαιο τα τελευταία 20 χρόνια… απο τη μια απλοποιεί γραφειοκρατικές 
διαδικασίες και συντομεύει τις προθεσμίες και από την άλλη να γινεται όλο και πιο περίπλοκο στην αξιολογηση του κινδύνου και στον 
ελεγχο… για να γινει κατανοητή αυτη η αντίφαση θα πρεπει να εχουμε στο νου μας τη γενικοτητερη τάση απελευθερωσης των 
επιχειρηματικων δραστηριοτήτων μεσα στη φύση οχι για όλους βέβαια αλλα για εκεινους που ειναι υψηλού επιπέδου διαπράτες έργων, 
υψηλών επενδυτικών σχεδίων από αυτα που δεν αφηνουν απλα αποτυπωμα στην φυση αλλα την κατακρεουργούν στην κυριολεξία και 
τηννμετατρεπουν σε κρανιου τοπο …στα πλαισια των επενδυτικων αναγκών που εχουν αυτοί οι υψηλοί «διαπράτες» η αντιφαση αίρεται 
και γινεται απολυτως κατανοητη ..γιατι αυτοι εχουν αναγκη να εκτοπισουν τον κρατικο μηχανισμο απο τα σχεδια τους και να κανουν 
τοσο περιπλοκους τους ελεγχους και τις αξιολογησεις ωστε να χρειαζονται πλεον τεχνικοι περιβαλλοντος επαγγελματιες και ειδικες 
περιβαλλοντικες εταρειες και τα επιτελεία των ειδικών τους εργοληπτών απο αυτα που είναι ευκολα ελεγξιμα απο τους διαπρατες ..αρα 
βαθμιαια το περιπλοκο συνεχώς «»απλοποιουμενο»» περιβαλλοντικο δικαιο με τις αποφασεις που διορθωνουν ξανα και ξανα τα μεγεθη 
και τα ορια ..και με τους κατα συρροήν νομους που αναιρουν ο ενας τον αλλον κατα περίπτωση ή κατα παραγραφο ή κατα αρθρο ή και 
κεφάλαιο ακόμη …το περιβαλλοντικο λοιπον δικαιο συνεχως «»αποκρατικοποιειται»» παραλληλα δημιουργωντας πεδια μεγαλης 
ασυδωσιας πανω στην φυση …αφηνοντας τους εκβιαστες απαλλοτριωτες κι εκποιητες της ελευθερους …και με μασκαρεμα οικολογικης 
δηθεν ευαισθητοποιησης και νομιμότητας … 

 11 Ιουλίου 2022, 22:56  
  
Συμφωνούμε απολύτως με τις θέσεις-σχόλια των 11 περιβαλλοντικών Οργανώσεων οι οποίες αναγράφονται στο παρόν άρθρο. 
Με τιμή 
Το ΔΣ του Σύλλόγου 

 11 Ιουλίου 2022, 11:32  
  
Προς: Κώστα Σκρέκα, Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
08 Ιουλίου 2022 
Θέμα: Αίτημα για παράταση της διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης, προστατευόμενων περιοχών, 
ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων και κυκλικής οικονομίας 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
Στις 6 Ιουλίου 2022 θέσατε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Διατάξεις για την απλοποίηση της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος, επείγουσες δασικές, 
χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, αντιμετώπιση της 
ενεργειακής κρίσης και ζητήματα κυκλικής οικονομίας» στον διαδικτυακό τόπο 
διαβουλεύσεων http://www.opengov.gr/minenv/?p=12390, με προθεσμία υποβολής σχολίων την 13η Ιουλίου. 
Το εκτενές αυτό σχέδιο νόμου των 11 επιμέρους κεφαλαίων και των 97 άρθρων αφορά σε θέματα αιχμής των περιβαλλοντικών πολιτικών 
σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση και τους περιβαλλοντικούς ελέγχους, τις προστατευόμενες περιοχές, τον ΟΦΥΠΕΚΑ και το 
Πράσινο Ταμείο, τα δάση και την αντιπυρική περίοδο, τη χωροταξία και πολεοδομία, τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, την ενεργειακή κρίση 
και την κυκλική οικονομία στη χώρα μας. Οι αλλαγές που προτείνονται στο ισχύον νομικό πλαίσιο είναι πολυδιάστατες και καλύπτουν 
ένα μεγάλο εύρος θεμάτων. Οι περιβαλλοντικές διαστάσεις των αλλαγών αυτών είναι άκρως σημαντικές, ενώ συγχρόνως επηρεάζονται 
σε μεγάλο βαθμό οι προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας στη χώρα μας. 
Είναι προφανές ότι μία τέτοια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία θα πρέπει να συνοδεύεται από επαρκούς διάρκειας δημόσια 
διαβούλευση. Όμως το χρονικό διάστημα των μόλις 7 ημερών που προσδιορίσατε για κατάθεση σχολίων και προτάσεων περιορίζει 
ασφυκτικά τα περιθώρια για ουσιαστικό δημόσιο διάλογο και, ουσιαστικά, αποτελεί εμπαιγμό απέναντι σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα 
και πολίτη στο πλαίσιο της καλής διακυβέρνησης. 
Επιπρόσθετα, επισημαίνουμε ότι η διευθέτηση των ζητημάτων που επιχειρείται με το σχέδιο νόμου είναι πραγματικά κρίσιμη και, για 
πολλά από τα ζητήματα αυτά, έχει καθυστερήσει για πολλά χρόνια. Από αυτή την άποψη, η διαχρονική και διακομματική αδυναμία της 
πολιτείας να αντιμετωπίσει με επάρκεια τα κρίσιμα αυτά ζητήματα δεν είναι δυνατόν να δικαιολογεί τον επείγοντα χαρακτήρα των 
προτεινόμενων αλλαγών, αλλά ούτε και αυτός ο επείγων χαρακτήρας να εξαντλείται στην χρονική σύντμηση της διαβούλευσης. 
Με βάση τα παραπάνω, σας καλούμε να παρατείνετε άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της διαβούλευσης στον ένα μήνα, δίνοντας 
έτσι χώρο στον δημόσιο διάλογο που τόσο έχει ανάγκη η χώρας μας προκειμένου να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο 
τις μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας, αλλά και σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις της διεθνούς Σύμβασης του 
Άαρχους και του εθνικού κυρωτικού νόμου για τη συμμετοχή του κοινού στη διαμόρφωση πολιτικών για το περιβάλλον. 
Με τιμή, 
Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις 
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1. ΑΝΙΜΑ 
2. ΑΡΧΕΛΩΝ 
3. Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 
4. Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 
5. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
6. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 
7. Καλλιστώ 
8. Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 
9. Greenpeace 
10. MEDASSET 
11. WWF Ελλάς 

 11 Ιουλίου 2022, 08:33  
  
Σε περίπτωση έλλειψης ΠΠΔ, με τον ορισμό του 2% επί του συνολικού κύκλου εργασιών έχει ως αποτέλεσμα η συγκεκριμένη παράβαση 
να μην κατατάσσεται σε καμία από τις οριζόμενες κατηγορίες (χαμηλής(0,5%), μέτριας(1,5%), σημαντική(6%), πολύ σημαντικής(10%)). 
Ειδικότερα σε περίπτωση μη οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. ΟΤΑ α βαθμού) όπου δεν προβλέπεται χρήση ποσοστού επί συνολικού 
κύκλου εργασιών, σε πια κατηγορία κατατάσσεται η παράβαση αυτή ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμός του προστίμου. 
Επίσης, σε περίπτωση δραστηριότητας συλλογής-μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων (που δεν αδειοδοτείται) όπου η ελεγχόμενη 
οικονομική ή μη δραστηριότητα δεν είναι εγγεγραμμένη στο Η.Μ.Α., ως παράβαση που κατατάσσεται η έλλειψη αυτή? 

 10 Ιουλίου 2022, 19:49  
  
άρθρο 6 
Γενικά ο τρόπος γραφής δε βοηθάει στην κατανόηση, πρέπει να ψάξεις όλα τα άρθρα για να καταλάβεις. Πότε επιτέλους θα γράφουμε 
απλούς νόμους. 
Σχετικά με την αμοιβή του ελέγχου απ΄ευθείας στον επιθεωρητή από την επιχείρηση που ελέγχεται εκτιμω ότι είναι ο απόλυτος τρόπος 
χρηματισμού και με το γράμμα του νόμου. Είναι εντελώς λάθος η όλη διαδικασία που θα φέρει προστριβές και εκβιασμούς από από τις 
δύο πλευρές. Είναι δυνατόν να επιτρέπεται η συναλλαγή μεταξύ ελεγκτή και ελεγχομένου ?? 

 10 Ιουλίου 2022, 17:39  
  
Διαφωνώ ΚΑΘΕΤΩΣ με την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων! Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται σωστά και να λαμβάνεται υπόψιν η γνώμη 
των κατοίκων! 

 9 Ιουλίου 2022, 11:39  
  
Κεφ. Β’ – Άρθρο 9 
Δεν είναι φανερό από ποιους παράγοντες εξαρτάται το εύρος του προστίμου. 
Φαίνεται οξύμωρο το πρόστιμο να φτάνει τις 50.000 ευρώ για τις παραβάσεις χαμηλής σοβαρότητας, ενώ το πρόστιμο για τις 
παραβάσεις πολύ σημαντικής σοβαρότητας (3 κλίμακες πιο πάνω) να ξεκινάει από τις 10.000 ευρώ. 
 
 
Κατόπιν αξιολόγησης των σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης που αφορούν στο Κεφάλαιο Β΄ «ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ», ήτοι τα συνολικώς 123 σχόλια επί των άρθρων 3-10, και έγιναν αποδεκτά δύο 
σχόλια. 
Πρόκειται για το σχόλιο της 15ης Ιουλίου 2022 17.48, αναφορικά με το άρθ. 6, παρ.2γ του ν. 4014/2011 στο Αρθρο 4 του σχ. Νόμου, 
καθώς και γι ατο σχόλιο της ΕΛΕΤΑΕΝ (12/7/2022) για προσθήκη μεταβατικών διατάξεων στο Άρθρο 4. 
 
Από τα σχόλια που δεν ενσωματώθηκαν σημειώνεται ότι: 
- Αρκετά σχόλια δεν σχετίζονται άμεσα με τις ρυθμίσεις, οι οποίες τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση. 
- Υπάρχουν 2 θετικές παρατηρήσεις εντός των σχολίων -για επιπλέον χρήσεις- . 
- Πολλά σχόλια αφορούν σε πρόταση μεταβολής των προθεσμιών της Διαβούλευσης(έχει δοθεί ήδη παράταση) 
- Από τα λοιπά σχόλια που δεν ενσωματώθηκαν η πλειονότητα αφορά σε γενικές τοποθετήσεις, παρόμοιες με αυτές του Κεφ. 
Α 
 
Ως προς το Κεφάλαιο Γ΄ «ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» υποβλήθηκαν 201 σχόλια, τα οποία έχουν ως ακολούθως: 

 18 Ιουλίου 2022, 07:46    

Το Κυθηραικό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΚΙΠΑ θεωρεί ότι ο χρόνος που έχει δοθεί για τη διαβούλευση για για τη μελέτη και 
υποβολή τεκμηριωμένων σχολίων και παρατηρήσεων για ένα θέμα τόσο περίπλοκο, είναι παντελώς ανεπαρκής. 
Επίσης παραθέτουμε τις εξής αντιθέσεις μας: 
1) Είμαστε αντίθετοι στις «απλουστεύσεις» της περιβαλλοντικής διαδικασίας, ανάμεσα στις οποίες κορυφαίο ζήτημα για εμάς είναι αυτό 
που αφορά στις «χρήσεις γης στις προστατευόμενες περιοχές». Κατεπείγουσα δε θεωρούμε την «ανάγκη» απλούστευσης 
περιβαλλοντικών διαδικασιών, αλλά την ανάγκη να προκαθοριστεί με νόμο η προοπτική επιβάρυνσης των περιοχών Natura με 
ενεργειακά ή αναπτυξιακά έργα για να τα συμπεριλάβει και η μελέτη αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ. 
Σύμφωνα με τις αλλαγές που προτείνει το καινούριο πολυνομοσχέδιο, είναι φανερό ότι επέρχεται επιδείνωση του καθεστώτος 
προστασίας των περιοχών NATURA. Σε μια συγκυρία όπου αναδεικνύονται κρίσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με το περιβάλλον, τη 
βιοποικιλότητα, την υγεία και τη διατροφή και αναλαμβάνονται σχετικές πολιτικές πρωτοβουλίες, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει 
εγκλωβισμένη σε παρωχημένους «αναπτυξιακούς στόχους». Η Ελλάδα ήδη έχει καταδικαστεί για την έλλειψη μέτρων διαχείρισης των 
προστατευόμενων περιοχών της και δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για λάθος προτεραιότητες και λάθος καθορισμούς «αναγκών»! 
2) Οι ρυθμίσεις του εν λόγω νομοσχεδίου οδηγούν στην αποδόμηση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας με 
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αποκορύφωμα εκείνες που απειλούν το καθεστώς προστασίας των περιοχών Natura 2000, κατά παράβαση των αρχών αειφορίας, των 
συνταγματικών επιταγών και της ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, γεγονός που θα οδηγήσει με βεβαιότητα τη χώρα μας εκ νέου 
στο ευρωπαϊκό Δικαστήριο και κυρίως στην απόλυτη απαξίωση της φύσης και της βιοποικιλότητας της, που θα επιφέρει κοινωνική 
παρακμή και σοβαρές κοινωνικές αντιδράσεις. 
3) Ορίζεται ότι οι ιδιώτες ελεγκτές μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πληρώνονται απευθείας από τον ιδιώτη που ελέγχουν. Η 
ρύθμιση αυτή είναι προφανώς προβληματική, επεκτείνοντας την ήδη προβληματική ιδέα περί ιδιωτών ελεγκτών περιβαλλοντικών 
μελετών (με το κράτος να απεκδύεται συνεχώς τον ελεγκτικό του ρόλο και να επιτρέπει την απευθείας συναλλαγή μεταξύ ελεγκτή και 
ελεγχομένου). Δηλώνουμε κάθετα την αντίθεσή μας σε τέτοια ρύθμιση γιατί προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των ιδιωτών και 
των συμφερόντων της χώρας, της φύσης και των πολιτών. 
4) «πλαίσιο ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων»: Ο καθορισμός της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε. ως 
φορέα Διαχείρισης για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα, επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις μας για τη συγγένεια που εμφανίζει η διαδικασία 
χωροθέτησης και αδειοδότησης των θαλάσσιων αιολικών με την παραχώρηση «οικοπέδων» για την έρευνα και εξόρυξη 
υδρογονανθράκων. Είμαστε αντίθετοι σε μια τέτοια πολιτική. Παρατηρούμε μια υποκριτική διγλωσσία από τη μια «πράσινη ενέργεια» 
από την άλλη εξόρυξη υδρογονανθράκων. 
5) Ζητούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου με τις καταστροφικές διατάξεις του σχεδίου νόμου για το περιβάλλον της χώρας. 
6) Ζητούμε μια πραγματική διαβούλευση για εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, με την πραγματική συμμετοχή της κοινωνίας και την 
πραγματική προστασία του περιβάλλοντος! Ζητούμε έναν αληθινό δημόσιο διάλογο προκειμένου να αντιμετωπίσει η χώρα μας με 
αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο τις μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας, αλλά και σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις 
της διεθνούς Σύμβασης του Άαρχους και του εθνικού κυρωτικού νόμου για τη συμμετοχή του κοινού στη διαμόρφωση πολιτικών για το 
περιβάλλον [Άρθρο 7 του ν. 3422/2005 (Α΄ 303) για την κύρωση της Σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του 
κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα]. Χωρίς τη συναίνεση των πολιτών καμία 
Πράσινη Συμφωνία δεν μπορεί να ευοδωθεί. 
 

 18 Ιουλίου 2022, 02:51    

Ειμαι τελείως αντίθετος με τον παρόν νομοσχέδιο. Οι περιοχες Natura που καθορίζονται ως Ζώνες Απόλυτης Προστασίας της φυσης με 
βαση το παρον νομοσχέδιο ακυρώνονται,αφού θα υπάρχει δυνατότητα πλεον να γίνουν στον πυρήνα τους έργα, όπως δρόμοι 
κυκλοφορίας οχημάτων και μέσων μαζικής μεταφορας, ποδηλατόδρομοι, αναψυκτήρια και διαφόρων άλλων ειδών εγκαταστάσεις εντός 
των δασικών περιοχών, πλατείες, μονοπάτια και θαλάσσιοι διάδρομοι και θα επιτρέπονται η βόσκηση και η ερασιτεχνική αλιεία. Επίσης, 
μεταξύ άλλων, θα επιτρέπονται εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, τηλεπικοινωνιών καθώς και γιγάντιων ανεμογεννητριών. Είναι ευνόητο ότι ούτε η κατασκευή των πιο πάνω έργων ούτε η 
ηχορύπανση και η ρύπανση του δασους κατά τη λειτουργία όλων αυτών των εγκαταστάσεων και χώρων αναψυχης εναρμονίζεται με τις 
Ευρωπαϊκές διατάξεις που ισχύουν από το 1992 και με τις οποίες η Ελλάδα οφείλει να συμμορφωθεί. Δεν επιτρέπεται να έχει υποστεί 
τόσο μεγάλη καταστροφή το φυσικό περιβάλλον στην χώρας μας, να αδυνατεί ο κρατικός μηχανισμός να προστατεύσει τα δάση, να μην 
επαρκούν τα εναέρια μέσα κατάσβεσης πυρκαγιών, να μην παίρνονται μέτρα προστασίας της ανθρώπινης υγείας η οποία κινδυνεύει 
από την κακή ποιότητα αέρα που υπάρχει στο λεκανοπέδιο της Αττικής λόγω του λιγοστού πρασίνου, λόγω των αλλεπάλληλων 
πυρκαγιών που εκδηλώνονται σε εγκαταστάσεις περισσυλογης ανακυκλωσεων συσκευών και της καύσης σκουπιδιών στον Ασπρόπυργο 
και τις γύρω περιοχές και να συντάσσεται μέσα σε όλα ένα τόσο καταστροφικό νομοσχέδιο για τον φυσικό πλούτο της χώρας μας. Είναι 
ένα νομοσχέδιο για την εκμετάλλευση του φυσικου περιβαλλοντος και το οικονομικό κέρδος λίγων εις βαρος της ποιοτητας ζωης όλου 
του κόσμου. Δεν αφορά καθόλου την προστασία του περιβάλλοντος και δεν πρέπει να εγκριθεί 

 18 Ιουλίου 2022, 01:47    

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι ένα έκτρωμα που μόνο στόχο έχει να καταστρέψει τις πριστατευόμενες περιοχές και να προωθησει 
τα ιδιωτικά συμφέροντα..παρτε το πίσω…. 

 18 Ιουλίου 2022, 00:36    

Τα περιφερειακά χωροταξικα στο κεφάλαιο τους για τα τοπία αναφέρονται στις χαρακτηρισμένες περιοχές natura, για τις οποίες 
προτείνουν άμεση εκπόνηση των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και «οικολογική προστασία, ανασυγκρότηση και ανάδειξη του 
τοπίου». H χωρα με την ενσωμάτωση της οδηγίας περί τοπίου μέσω των ΠΧΠ υποστηρίζει τα τοπία των περιοχών natura. Eίναι αντιφατικο 
επομένως με το εν λόγω νομοσχέδιο να υποβιβαζονται οι περιοχές natura, με κατασκευές και χρήσεις που είναι αντίθετες με την πολιτικη 
ανάδειξης και προστασίας των τοπίων τους. Τέλος, οι κατασκευές πολλών στρεμμάτων που αποκλείουν τον πολίτη από πρόσβαση (‘οπως 
γίνεται με τους οργανωμένους τουριστικούς υποδοχείς’) είναι σε αντίθεση με τη Δημοκρατική πολιτική που θέλει τον πολιτη κοινωνό 
των περιοχών natura. 

 17 Ιουλίου 2022, 23:30    

Για τα άρθρα 11-14, το γενικό συμπέρασμα είναι ότι διευκολύνεται περαιτέρω η εμπορική/επιχειρηματική εκμετάλλευση και χρήση για 
κατασκευή υποδομών σε προστατευόμενες περιοχές. Δεν είναι αρνητικό η αναζήτηση της οικονομικής ανάπτυξης, όμως το φυσικό 
περιβάλλον και οι λειτουργίες του, εφ΄όσον απωλεσθούν, δεν ανακτώνται. Αλλώστε η οικονομική αξία ενος οικοσυστήματος μπορεί να 
αποτιμηθεί, και να αξιολογηθεί εάν αξίζει ή όχι να ενταχθεί σε ένα πλαίσιο κλασσικής οικονομικής εκμετάλλευσης, ή όχι, ή υπό ποιούς 
όρους. Επομένως, ο δικός μου προβληματισμός, έγγειται στα εξής : 
1. Σε συνδυασμό με το Κεφάλαιο Β, περί απλοποίησης των διαδικασιών της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, τα μικρά χρονικά 
διαστήματα που προβλέπονται για την αξιολόγηση φακέλων δραστηριοτήτων υπό αδειοδότηση (έκδοση ΑΕΠΟ) και η de facto αποδοχή 
των φακέλων με το πέρας των προβλεπομένων ημερών 
(3 ημερών ), τουλάχιστον ως προς την πληροτητά τους, τα κρίνω απολύτως προβληματικά. Τουλάχιστον η πληρότητα του φακέλου πρέπει 
να έχει επαρκές χρονικό περιθώριο ελέγχου (τουλάχιστον μηνός) και να μην τίθεται de facto αποδοχή με το πέρας του χρονικού 
διαστήματος. 
2.Προβληματίζουν ιδιαίτερα οι διατάξεις περί αδειοδότησης πάσης ουσιαστικά επιχειρηματικής δραστηριότητας σε προστατευόμενες 
περιοχές και ειδικά τουριστικών επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων ΑΠΕ, καθώς δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν το αποτέλεσμα της ΜΟΝΙΜΗΣ 
όχλησης των οικοτόπων (βλ. σχόλιο 3). Δυστυχώς, έχει αποδειχθεί ότι η ακόμη και ελεγχόμενη παρουσία ανθρώπου σε φυσικά 
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περιβάλλοντα υπό προστασία, προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην φυσική λειτουργία και επιβίωση ζωικών και φυτικών οργανισμών. 
Είναι αδύνατον κυριολεκτικά να μην υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα προσεκλύσουν κοινό. 
3. Η εκπόνηση ΕΟΑ και ΜΠΕ θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να γίνεται από ομάδα επιστημόνων (Βιοεπιστημόνων, Γεωτεχνικών) που έχουν 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ σχέση με την λειτουργία των φυσικών οικοσυστημάτων, δηλαδή να γνωρίζουν την λειτουργία των ζωικών και φυτικών 
κοινωνιών και των οικοσυστημάτων που σχηματίζουν και συμμετέχουν και να έχουν την επιστημονική ικανότητα και γνώση να 
αξιολογήσουν τα πραγματικά αποτελέσματα από την όποια σχεδιαζόμενη παρέμβαση για εκμετάλλευση. 
4. Αν αναπτυχθεί ένα νέο καθεστώς νομιμοποίησης υφιστάμενων παρεμβάσεων και εκμεταλλεύσεων, και επέκτασης νέων, σε 
προστατευόμενες περιοχές, τότε θίγεται άμεσα το κεφάλαιο της βιοποικιλότητας και της χωρικής ακεραιότητας προστατευόμενων 
περιοχών με υψηλή οικολογική αξία. Περιβαλλοντικά είναι περισσότερο αποδοτικό για την τοπική οικονομία να αναδυκνύει την 
οικολογική αξία ενος σπάνιου και πλούσιου οικοσυστήματος, παρά να το εντάξει στο πλαίσιο των συνηθισμένων τουριστικών και 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Θα πρέπει να προβλεφθούν εξειδικευμένες χρήσεις για περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας. Αλλιώς 
ελοχεύει ο κίνδυνος της σταδιακής υποβάθμισης. 
5. Οι Περιβαλλοντικοί Όροι που δύνανται ανά περίπτωση αιτούμενης δραστηριότητας να εγκρίνονται, είναι αδύνατον να προβλέπουν 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις από παράγοντες που μία ΜΠΕ ή μία ΕΟΑ δεν έχει ουσιαστικά την δυνατότητα να μελετήσει για το χρονικό 
διάστημα εκπόνησής της. Επομένως, οι ΜΔΠΠ πρέπει να έχουν την εξουσιοδότηση απόρριψης ή ακύρωσης μίας σχεδιαζόμενης 
δραστηριότητας εφόσον κρίνουν ότι η κατατεθειμένη ΜΠΕ ή ΕΟΑ είναι αόριστες και μη ρεαλιστικές. 
6. Οποιαδήποτε έκταση για κατασκευή υποδομών εντός προστατευόμενων περιοχών, ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ελάχιστη δυνατή και να 
εξασφαλισθεί ότι η όποια αδειοδότηση δεν κινείται σε κατεύθυνση αλλαγής του χαρακτήρα της περιοχής στο εγγύς ή απώτερο μέλλον. 
Το ποσοστό αυτό, όπως και οι προσφερόμενες τοποθεσίες/επιφάνειες μίας προστατευόμενης περιοχής που δύνανται να 
χρησιμοποιηθούν, πρέπει να καθορίζονται από υπηρεσίες που γνωρίζουν τον χαρακτήρα, τις φυσικές/περιβαλλοντικές διεργασίες και 
τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, και τέτοιες υπηρεσίες είναι οι οικείες ΜΔΠΠ. 
7. Επικουρικά στην αξιολόγηση των προτεινόμενων περιβαλλοντικών όρων, να δύνανται να γνωμοδοτήσει και η Υπηρεσία Επιθεωρητών 
Περιβάλλοντος, που έχει την εμπειρία και την γνώση από την εφαρμογή και τα αποτελέσματα και αδυναμίες κατά περιπτωση διαφόρων 
κατά περίπτωση ΑΕΠΟ. 
Εφ΄όσον ο στόχος είναι η ελεγχόμενη χρήση προστατευόμενων περιοχών, χωρίς την δημιουργία κινδύνων αλλοίωσης ή υποβαθμισής 
τους, τα ανωτέρω, θεωρώ ότι πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν. Το φυσικό περιβάλλον είναι κεφάλαιο για την περιβαλλοντική οικονομία και 
την ποιότητα ζωής, και είμαστε μία χώρα που διατεινόμαστε ότι έχουμε ακόμη πλούτο φυσικών οικοσυστημάτων και την μεγαλύτερη 
βιοποικιλότητα στην Ευρώπη. Επομένως πρέπει να διατηρήσουμε αυτά τα δύο στοιχεία, γιατί το φυσικό περιβάλλον και η ποιοτητά του 
αποτελεί το πραγματικό μας προιόν. Ολες οι προηγμένες χώρες της Ευρώπης, εμφανίζουν την κρίσιμη ισορροπία που έχουν επιτύχει 
μεταξύ οικονομικής δρατηριότητας και περιβαλλοντικής προστασίας και κερδίζουν προτάσσοντας το δεύτερο και όχι το πρώτο από τα 
δύο στοιχεία. 
Με Εκτίμηση 
Κωνσταντόπουλος Γιάννης 

 17 Ιουλίου 2022, 23:43   

Ζητώ να αποσυρθούν οι καινούριες διατάξεις. 
Δεν μπορείς να σώσεις το περιβάλλον καταστρέφοντας το . 
Όλες οι καινούριες διατάξεις θα έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας. 
Θα είναι η επιτάχυνση της απαξιωσής του 
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Ζητώ να αποσυρθούν οι καταστροφικές διατάξεις του σχεδίου νόμου για την ελληνική φύση αναφορικά με: 
την αλλοίωση του διεθνώς αποδεκτού θεσμού των αυστηρά προστατευόμενων περιοχών, 
την επί της αρχής επιβάρυνση όλων των ζωνών προστασίας των περιοχών του δικτύου Natura 2000 με νέες, βαριές, ασύμβατες χρήσεις 
που δεν προβλέπονταν από το έτσι κι αλλιώς προβληματικό ισχύον καθεστώς, 
την περαιτέρω υποβάθμιση του ήδη αναξιόπιστου θεσμού των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 
τη σημειακή τροποποίηση ρυθμίσεων εις βάρος της ολοκληρωμένης διαχείρισης του ελληνικού χώρου, 
την συνεχιζόμενη απλοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης σε βάρος της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 
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Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνει το εν λόγω νομοσχέδιο, αφορούν κρίσιμα ζητήματα για την προστασία του περιβάλλοντος, ωστόσο, 
όπως προκύπτει, οδηγούν στην αποδόμηση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας με: την υπεραπλούστευση της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, την αποδυνάμωση της περιβαλλοντικής επιθεώρησης, την επιβάρυνση όλων των ζωνών προστασίας 
των περιοχών του δικτύου Natura 2000 με ασύμβατες και βλαπτικές για το περιβάλλον χρήσεις, τη σοβαρή υποβάθμιση του ήδη 
αναξιόπιστου θεσμού των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
Αποκορύφωμα των ρυθμίσεων είναι εκείνες που αφορούν τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 και συνδέονται άμεσα με την προστασία 
και τη διαχείριση των πολύτιμων αυτών περιοχών που πρέπει να παραδοθούν αλώβητες στις επόμενες γενιές. Όποιες πρωτοβουλίες 
τροποποιούν τους όρους προστασίας τους οφείλουν να συμβαδίζουν με τις αρχές της αειφορίας, να πραγματοποιούνται βάσει 
αυστηρών κριτηρίων και οπωσδήποτε να πληρούν την ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία και τις Συνταγματικές επιταγές, τις οποίες 
το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου παραβιάζει ευθέως. Οποιαδήποτε παρέμβαση στις περιοχές αυτές οφείλει να είναι αποτέλεσμα 
ευρύτατης και ουσιαστικής διαβούλευσης, προσέγγιση η οποία δεν έχει καμία ομοιότητα με τον τρόπο που έχει χειριστεί έως σήμερα 
το θέμα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι εκκρεμεί η συμμόρφωση της Ελλάδας με την καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ για μη 
καθορισμό των στόχων διατήρησης και των αναγκαίων μέτρων διατήρησης όπως απαιτεί η οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Η μη θέσπιση των 
απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε νέα παραπομπή της 
χώρας μας στο Δικαστήριο και νέα καταδικαστική απόφαση και επιβολή προστίμου. 
Ζητώ να αποσυρθεί το παρών νομοσχέδιο. 
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Όπως έχει τοποθετηθεί το κοινό κείμενο περιβαλλοντικών οργανώσεων η επιβάρυνση των περιοχών Natura 2000 με νέες χρήσεις 
ελέγχεται ως προς την συμβατότητα με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική, και κυρίως ως προς την υποχρέωση της χώρας να 
θεσπίσει στόχους διατήρησης και σχέδια διαχείρισης στις περιοχές αυτές, από τα οποία θα πρέπει σαφώς να προκύπτει ότι οι 
επιτρεπόμενες ανά περιοχή χρήσεις είναι συμβατές με τους ανωτέρω στόχους και την αναγκαία διαχειριστική πολιτική. 
Επίσης όμως, όπως είχε τοποθετηθεί η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού κατά την διαβούλευση επί των τριών πρώτων 
ΕΠΜ (15.2.2022) ο σχεδιασμός και η ρύθμιση των χρήσεων γης δεν μπορεί να προκύπτει μόνο από τις ΕΠΜ και να μη συνδέεται με τον 
γενικότερο χωρικό σχεδιασμό, τόσο σε επίπεδο περιφερειακό, όσο και σε τοπικό. Είναι αναγκαίο να υπάρξει ρητή δέσμευση επ΄ αυτής 
της αρχής στον νόμο. Η ελλιπής σύνδεση του προγράμματος με τέτοια μελέτη, καθιστά επί πλέον προβληματική την διεύρυνση των 
χρήσεων που θέτει το παρόν σν 

 17 Ιουλίου 2022, 21:48    

Η MOm/Εταιρεία για την Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας ως φορέας με 35ετή εμπειρία στον τομέα της προστασίας της 
φύσης και της όλης μέχρι σήμερα σειράς διαδικασιών θεσμοθέτησης και λειτουργίας των προστατευόμενων περιοχών της χώρας. 
τάσσεται αντίθετη με το παρόν νομοσχέδιο θεωρώντας το ένα σημαντικό πισωγύρισμα στην προστασία της βιοποικιλότητας της χώρας 
καθώς: 
• Θέτει ευθέως σε κίνδυνο την ουσιαστική προστασία των περιοχών NATURA ανοίγοντας σαφή «παράθυρα» σε σαφώς καταστροφικές 
για την φύση δραστηριότητες ακόμη και εντός των περιοχών απόλυτης προστασίας και βρίσκεται σαφώς σε αντίθετη κατεύθυνση από 
αυτήν που θέτει η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα. 
• Εν μέσω της διαδικασίας (ήδη προβληματικής και εξαιρετικά καθυστερημένης) εκπόνησης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών που 
υποτίθεται θα θωρακίσουν στο μέλλον την περιβαλλοντική προστασία εισάγει νέους όρους προκαλώντας άνευ προηγουμένου σκόπιμες 
ασάφειες που κυριολεκτικά θα διαλύσουν την ήδη προβληματική πορεία εκπόνησης των Μελετών. Είναι πασιφανές ότι η εξ απήνης 
αλλαγή της νομοθεσίας θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο την ολοκλήρωση των ήδη καθυστερημένων ΕΠΜ που είναι απαραίτητες 
για την έκδοση των απαραίτητων Προεδρικών Διαταγμάτων. 
• Υποβαθμίζει ακόμη περισσότερο την θέση της χώρας μας όσον αφορά στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων προστασίας της 
βιοποικιλότητας σε ξηρά και θάλασσα, την ίδια στιγμή που η χώρα είναι ήδη εγκαλούμενη από το αρμόδια όργανα της ΕΕ για την 
αποτυχία της στον συγκεκριμένο τομέα. Ταυτόχρονα ευτελίζει με τον πιο άμεσο τρόπο τις σε διεθνές ακροατήριο (πρόσφατο συνέδριο 
της IUCN για την προστασία της βιοποικιλότητας) δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού ότι η θεσμική θωράκιση των περιοχών NATURA θα 
ολοκληρωθεί μέσα στο 2022 και ότι το 10% των ελληνικών θαλασσών θα είναι απόλυτα προστατευμένο (περιοχές πλήρους απαγόρευσης 
της αλιείας) μέχρι το 2030. 
• Εισάγει διεθνούς «πρωτοτυπίας» διαδικασίες όπως ιδιώτες ελεγκτές μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) να πληρώνονται 
απευθείας από τον ιδιώτη επενδυτή που θα ελέγχουν!!! 
Είναι σαφές ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει ως προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των επενδύσεων με όποιο κόστος για την φύση 
την οποία υποτίθεται ότι θέλει να προστατεύσει, θέτοντας σε άμεσους κινδύνους υποβάθμισης ένα από τα πολυτιμότερα στοιχεία της 
Ελλάδας που είναι η μοναδική της βιοποικιλότητα και αδιαφορώντας για το τι είδους χώρα θα βρουν οι επόμενες γενιές. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω συντασσόμαστε με πληθώρα περιβαλλοντικών και επιστημονικών φορέων, μεμονωμένων 
επιστημόνων και πολιτών και ζητούμε την απόσυρση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου καθώς φαίνεται ξεκάθαρα ότι θα συμβάλλει 
καθοριστικά στην περαιτέρω υποβάθμιση της ήδη πλημμελούς προστασίας της βιοποικιλότητα εντός των ορίων των περιοχών NATURA. 
Τέλος εκφράζουμε την απορία μας καθώς από όσο γνωρίζουμε το ΥΠΕΝ δεν ζήτησε καν την γνώμη της Επιτροπής Φύση για μια τόσο 
σημαντική νομοθετική παρέμβαση που θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην προστασία της βιοποικιλότητας στην χώρα. 
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Διαφωνώ με το παρών νομοσχέδιο . 
Το νομοσχέδιο είναι σαφέστατα σχεδιασμένο να δίνει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης χώρων εις βάρους του περιβάλλοντος, 
παρακάμπτοντας προστατευόμενες περιοχές μέσω «αξιολογήσεων και μελετών» 
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ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ προς Βαγγέλη Δενέζη 
======================================= 
«»»»14 Ιουλίου 2022, 13:09 | Βαγγέλης Δενέζης 
Το νομοσχέδιο αυτό είναι απολύτως προς την σωστή 
κατεύθυνση. 
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει και προωθεί την δημιουργία εσόδων 
από την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των περιοχών Νατούρα 2000 και 
προβαίνει στην αξιολόγηση τους. 
Σχετικό και το έγγραφό της: 
“Estimating the economic value of the benefits provided by the 
tourism/recreation and Employment supported by Natura 2000 Final 
Report European Commission 
– DG Environment December 2011” 
Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο της Επιτροπής: 
“Visitors to Natura 2000 sites purchase goods and services (e.g. entrance 
fees to the natural area, bike renting, accommodation and catering). 
Visitor spending generates additional income locally and causes 
economic impacts at local and wider levels1, such as income and 
employment. Hence, tourism and recreation activities undertaken in 
Natura 2000 sites provide market benefits to the economy.“ 
“Natura 2000 sites receive between 1.2 and 2.2 billion visitor days per 
annum. In 2006, total visitor spending was estimated between 50 and 90 
billion Euros. This expenditure generated additional income which was 
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estimated in the range of 50 to 85 billion Euros.“ 
Επί τέλους, ας αρχίσει και η Ελλάδα να αξιοποιεί τις τουριστικές 
δυνατότητες του δικτύου των περιοχών Νατούρα 2000, που 
αποτελούν περίπου το 25% της Ελληνικής Επικράτειας. 
Η αξιοποίηση αυτή θα συνεισφέρει και στην αποτελεσματικότερη 
περιβαλλοντική τους προστασία…»»»» 
ΔΕΝ ΑΜΦΙΒΑΛΟΥΜΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΟΤΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΑTURA ΗΤΑΝ ΕΞΑΡΧΗΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΏΝ ΚΡΑΤΩΝ…. και ο τουρισμός είναι απλά η αθώα προμετωπίδα αυτής της 
άλωσης .. πίσω από αυτή βρίσκεται το κατεξοχήν μέτωπο που δρομολογεί για τις περιοχές αυτές ακόμη και βιομηχανικά πάρκα που θα 
συνδυάζουν εξόρυξη και λατόμευση, ΑΠΕ , σταθμούς αποθήκευση των δικτύων αγωγών διακίνησης καυσίμων κι ό,τι άλλο βάζει ο νους 
του τεχνοκρατη ανταγωνιστή και εκποιητή της φύσης κτλ κτλ 
…άρα ναι όλα τα εθνικά νομοσχέδια είναι προς την «»σωστή»»κατεύθυνση αυτή που προ πολλού έχει δοθεί από το στρατηγικό 
σχεδιασμό για τις προστατευόμενες περιοχές …δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι όσα έχουν γίνει NATURA θα πρέπει να τα θεωρούμε 
ήδη «»καμμένη»» γη, αλωμένη… 
…δεν είναι τυχαίο ότι οι πιο εκτεταμένες στην Ελλάδα περιοχές NATURA βρίσκονται στο Ιόνιο 
( η 171 GR 2220003 Eσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου Μεγανήσι, Αρκούδι, Ατοκος , Βρώμονας 88.333,27 εκταρια … και η 179 GR 2230004 
Νήσοι Παξοί και Αντιπαξοί και ευρύτερη θαλάσσια περιοχή 135.527,66 εκτάρια) εκεί που έχει γίνει και η οικοπεδοποίηση της θάλασσας 
για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων … 
…ΤΕΛΙΚΑ η λογική NATURA μια χαρά δρομολογεί την παράδοση των εθνικών γαιών ηπειρωτικών και θαλάσσιων σε ευρωπαικών 
συμφερόντων γκρουπ εταιρειών με κάλυμμα την προστασία της φύσης …. 
…μήπως να το ξανασκεφτόμασταν να προστατέψουμε την ελληνική γη βγάζοντας της από το δίκτυο NATURA και μπλοκαροντα τις 
διαδικασίες ειδόδου νέων περιοχών στο δίκτυο για να τις σώσουμε από τα ευρωπαικά μαγαθηήρια που θελουν να τις αλώσουν ύπουλα 
και με το γάντι της περιβαλλοντικής δήθεν νομιμότητας ???? 
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Συμφωνούμε με τα σχόλια WWF 
Άρθρο 11 – Επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις ζώνες προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου «Φύση 2000»Με το άρθρο 11 του σχεδίου 
νόμου προτείνονται αλλαγές στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που ουσιαστικά επιδεινώνουν το προστατευτικό καθεστώς σε όλες τις 
κατηγορίες ζωνών προστασίας και ιδίως σε αυτές της αυστηρής προστασίας, ενισχύοντας τον προβληματικό χαρακτήρα των διατάξεων 
που είναι σήμερα σε ισχύ.Θυμίζουμε ότι η εισαγωγή του συστήματος καθορισμού χρήσεων γης με βάση την πολεοδομική νομοθεσία 
για τις χρήσεις γης (π.δ. 59/2018), η οποία έγινε με τον ν. 4685/2020, είχε ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα, τα οποία είχαμε εκτενώς 
σχολιάσει τόσο στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης 
(https://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/sholia_gi_to_ns_exihronismos_per_vomothesias.pdf) όσο και κατά τη 
νομοπαρασκευαστική διαδικασία για το τότε νομοσχέδιο στη βουλή 
(https://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/sholia_vs_eksihronismos_per_nomothesias.pdf). 
Συνοπτικά, τα κυριότερα προβλήματα είναι η συμπερίληψη ιδιαίτερα επιβαρυντικών χρήσεων ανά ζώνη (με «κορωνίδα» την εξόρυξη 
υδρογονανθράκων), η ελλιπής συνολικά διαβάθμιση του προστατευτικού καθεστώτος στις 4 κατηγορίες ζωνών προστασίας, και ο 
συγκερασμός ανάμεσα σε χρήσεις γης και δραστηριότητες-έργα, ο οποίος δυσχεραίνει σημαντικά τη χρήση των βασικών εργαλείων για 
την θωράκιση και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών (προεδρικά διατάγματα και σχέδια διαχείρισης). Όπως θα φανεί στις 
παρατηρήσεις μας που ακολουθούν, το νέο νομοσχέδιο επιδεινώνει αντί να επιλύει αυτά τα προβλήματα.Συγχρόνως, το νέο νομοσχέδιο 
αποτελεί μια σημαντική αλλαγή του υφιστάμενου συστήματος ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη, και μάλιστα υποτίθεται ότι ολοκληρώνεται, το 
σημαντικό έργο εκπόνησης των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών, προεδρικών διαταγμάτων και σχεδίων διαχείρισης για το σύνολο του 
δικτύου Natura 2000 στην χώρα μας. Ήδη διαπιστώνεται, με βάση τις τρεις πρώτες μελέτες του έργου που έχουν τεθεί σε διαβούλευση, 
ότι ο ορισμός χρήσεων γης, αλλά και η ίδια η ζώνωση των περιοχών, γίνεται με διαφορετικό τρόπο από μελέτη σε μελέτη, ενώ συγχρόνως 
οι συγκεκριμένες προτάσεις των μελετών παρουσιάζουν διάφορα προβλήματα, σημαντικό μέρος των οποίων εκπορεύεται από καθαυτές 
τις αδυναμίες του νέου συστήματος, και αυτά τα προβλήματα επιχειρείται να επιλυθούν με ετερογενή και αποσπασματικό τρόπο. 
Προκαλεί, επομένως, εύλογες ανησυχίες τόσο το γεγονός της αλλαγής επί το χείριστον του προβληματικού αυτού συστήματος, όσο και 
η διαφαινόμενη αδυναμία των αλλαγών να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίλυση των προβλημάτων εφαρμογής που έχουν 
διαπιστωθεί. 
Τέλος, όπως θα φανεί και στα σχόλια που ακολουθούν, η χώρα έχει τη σημαντική υποχρέωση που εκπορεύεται από τη νέα στρατηγική 
για τη βιοποικιλότητα της ΕΕ να εντάξει το 10% του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου της σε καθεστώς αυστηρής προστασίας. Όμως οι 
εδώ προτεινόμενες διατάξεις αποδυναμώνουν σε σημαντικό βαθμό το καθεστώς προστασίας στις ζώνες απόλυτης προστασίας και στις 
ζώνες προστασίας της φύσης, επομένως είναι σχεδόν βέβαιο ότι η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί με ουσιαστικό και 
αποτελεσματικό τρόπο στις ενωσιακές της υποχρεώσεις.Σε ό,τι αφορά καθαυτές τις διατάξεις που προτείνονται:Στις ζώνες απόλυτης 
προστασίας της φύσης διευρύνονται οι χρήσεις και οι δραστηριότητες που είναι ασύμβατες με το αναγκαίο καθεστώς αυστηρής 
προστασίας, καθώς προστίθεται η ειδική κατηγορία χρήσεων (33) «Εγκαταστάσεις ύδρευσης, εξαιρουμένης της αφαλάτωσης, 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 
θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων, με τον αναγκαίο εξοπλισμό και τις συναφείς εγκαταστάσεις, υπέργειων ή υπόγειων», καθώς 
και οι δραστηριότητες της ελεύθερης βόσκησης και της ερασιτεχνικής αλιείας.Μάλιστα οι δύο τελευταίες εισάγονται με μια άκρως 
προβληματική διατύπωση: «Η ελεύθερη βόσκηση και η ερασιτεχνική αλιεία δύνανται να απαγορεύονται εφόσον αυτό κρίνεται 
απαραίτητο για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της περιοχής ως προς τις οικολογικές της λειτουργίες». Δηλαδή ουσιαστικά επιτρέπεται 
η ελεύθερη βόσκηση ή η ερασιτεχνική αλιεία, χωρίς να τίθενται ειδικότερες προϋποθέσεις (π.χ. παραπομπή στις κανονιστικές 
προβλέψεις του π.δ. ή του σ.δ. της προστατευόμενης περιοχής, ή έστω στη σχετική ε.π.μ. ή άλλες ειδικές μελέτες) και προβλέπεται η 
δυνητική τους απαγόρευση εάν αυτό κριθεί απαραίτητο «για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της περιοχής», και πάλι χωρίς να τίθενται 
ειδικότερες ουσιαστικές ή διαδικαστικές προϋποθέσεις (ποιος, με βάση ποια κριτήρια και στο πλαίσιο ποιας διαδικασίας θα κρίνει εάν 
διασφαλίζεται ή όχι η ακεραιότητα της περιοχής, κι ακόμα πώς θα σχετίζεται αυτή η κρίση με μέτρα που θα έχουν προσδιοριστεί από τα 
νομικά εργαλεία που προβλέπει ο νόμος για την προστασία και τη διαχείριση της ζώνης;). 
Εξίσου προβληματική είναι η αντικατάσταση των –καταργούμενων σε άλλη διάταξη του νομοσχεδίου (άρθρο 14, παρ. 1)- τριψήφιων 
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ειδικών κατηγοριών περί γραμμικών υποδομών με τη διψήφια κατηγορία (26.12) «Γραμμικές υποδομές μεταφορών, ιδίως οδοί κίνησης 
μηχανοκίνητων οχημάτων, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, πλατείες, μονοπάτια και θαλάσσιοι διάδρομοι». Όχι 
μόνο ενισχύεται ακόμα περισσότερο ο προβληματικός χαρακτήρας της πρόβλεψης, σε περιοχές αυστηρής προστασίας, γραμμικών 
υποδομών όπως οδοί, ποδηλατόδρομοι, μονοπάτια και θαλάσσιοι διάδρομοι κίνησης σκαφών (αυτές τις υποδομές προβλέπει ο νόμος 
ως ισχύει), αλλά και προστίθενται οι οδοί ήπιας κυκλοφορίας (χρήση η οποία έχει κυρίως πολεοδομική λογική), οι πεζόδρομοι (που 
επίσης έχουν νόημα στον πολεοδομημένο χώρο – άραγε τι σκοπό εξυπηρετούν οι πεζόδρομοι, που μάλιστα είναι διακριτοί σε σχέση με 
τα μονοπάτια, σε αμιγώς φυσικές περιοχές;) και οι πλατείες (των οποίων η συμπερίληψη σε φυσικές περιοχές και μάλιστα αυστηρής 
προστασίας επίσης δεν έχει κανένα απολύτως νόημα). Ακόμα χειρότερα, η κατάργηση των -συγκεκριμένων- τριψήφιων χρήσεων και η 
χρήση του όρου «ιδίως» στη νέα διατύπωση είναι ακόμα περισσότερο προβληματική, καθώς σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν 
γραμμικές υποδομές μεταφορών που δεν περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη απαρίθμηση τύπων υποδομών. Δημιουργείται, επομένως, 
ασάφεια και αδυναμία εφαρμογής της εν λόγω διάταξης – με τη διοίκηση και τα δικαστήρια να καλούνται για ακόμα μία φορά να κάνουν 
ερμηνεία απλών, φαινομενικά, διατάξεων του νόμου.Επίσης, ενδεικτική κυβερνητικής πρόθεσης για υποβάθμιση του αυστηρού 
προστατευτικού καθεστώτος είναι η κατάργηση της πρόβλεψης του π.δ. 59/2018 (άρθρο 14α ως ισχύει), σύμφωνα με την οποία «οι 
χρήσεις των ειδικών κατηγοριών (1), (7), (26.12.1), (26.12.4), (26.12.7), (26.12.8), (48.2) και (49) επιτρέπονται μόνο για την εξυπηρέτηση 
της προστασίας και της βέλτιστης διαχείρισης του προστατευτέου αντικειμένου». Με την αφαίρεση αυτής της πρόβλεψης, γίνεται σαφές 
ότι η ανάπτυξη αυτών των χρήσεων και δραστηριοτήτων εντός της συγκεκριμένης κατηγορίας ζωνών μπορεί να γίνεται για λόγους 
άσχετους με την προστασία, επιβεβαιώνοντας έτσι την καταστρατήγηση του σκοπού ορισμού των ζωνών προστασίας -και δη της ζώνης 
αυστηρής προστασίας- εντός των προστατευόμενων περιοχών. [Σημειωτέον, η συγκεκριμένη διατύπωση στην ισχύουσα διάταξη έχει 
νομοτεχνικά σφάλματα, αφού αναφέρεται σε ειδικές κατηγορίες χρήσεων που δεν περιλαμβάνονται στην απαρίθμηση χρήσεων του 
συγκεκριμένου άρθρου]. 
Συνολικά, οι προτεινόμενες ως άνω αλλαγές επιδεινώνουν την ήδη προβληματική συμπερίληψη χρήσεων στις ζώνες απόλυτης 
προστασίας σύμφωνα με το π.δ. 59/2018 και το προβληματικό πλαίσιο που εισήγαγε ο ν. 4685/2020. To καθεστώς που δημιουργούν όχι 
μόνο είναι σε πλήρη αντίθεση με τις διεθνώς αποδεκτές πρακτικές, οι οποίες εκπορεύονται από την Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της 
Φύσης (IUCN), αλλά και είναι αντίθετες με τα χαρακτηριστικά και τον σκοπό που ορίζει ο νόμος για τις ζώνες απόλυτης προστασίας 
[«εκτάσεις με εξαιρετικά ευαίσθητους τύπους φυσικών οικοτόπων, ή/ και με ενδιαιτήματα εξαιρετικά ευαίσθητων ειδών, των οποίων η 
παρουσία και αντιπροσωπευτικότητα εκτιμάται ως πολύ υψηλή ή η κατάσταση των οποίων επιτάσσει εξαιρετικά αυστηρή προστασία» 
– άρθρο 19 (4) (α) ν. 1650/1986].Σημειώνεται επίσης ότι η προαναφερόμενη ειδική χρήση (33), τροποποιούμενη ως υφίσταται σε άλλο 
σημείο του ίδιου νομοσχεδίου, έχει διαφορετική διατύπωση, σύμφωνα με την οποία οι επιμέρους χρήσεις που περιλαμβάνονται είναι 
ακόμα πιο ασύμβατες με σκοπούς προστασίας, καθώς προστίθεται οι «εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά 
καύσιμα» (άρθρο 14, παρ. 2). Πρόκειται δυστυχώς για μία απτή επιβεβαίωση της προχειρότητας η οποία διέπει όχι μόνο την συνολική 
προσέγγιση του νομοσχεδίου αλλά ακόμα και τη νομοτεχνική επεξεργασία του από την επισπεύδουσα αρχή.Ασύμβατες χρήσεις 
προστίθενται -και μάλιστα σε μεγαλύτερο εύρος- και στις ζώνες προστασίας της φύσης, τη δεύτερη σε σειρά κατηγορία ζωνών ως προς 
τη διαβάθμισης του καθεστώτος προστασίας. Εδώ, εκτός από τις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις ύδρευσης, ηλ. ενέργειας κ.λπ., 
προβλέπονται επίσης:Πλήθος τουριστικών χρήσεων (καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής κ.ά.). Ωστόσο ο 
προσδιορισμός αυτών των χρήσεων με τη συχνά χρησιμοποιούμενη, παντελώς ασαφή, χωρίς νομική υπόσταση και εν τέλει 
προσχηματική έννοια της «ήπιας τουριστικής ανάπτυξης», καθώς και η προϋπόθεση της λειτουργικής τους διασύνδεσης με μορφές 
θεματικού τουρισμού (τουρισμό υπαίθρου ή γαστρονομίας, αθλητικό ή πολιτιστικό ή θρησκευτικό ή εκπαιδευτικό τουρισμό) στερείται 
σαφήνειας, σκοπιμότητας και τεκμηρίωσης. Επιπρόσθετα, οι λοιπές προϋποθέσεις που εισάγει η προτεινόμενη διάταξη (χαμηλός 
συντελεστής δόμησης 0,05 και υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα), παρότι περιορίζουν την κλίμακα των επεμβάσεων, δεν αναιρούν την 
ασυμβατότητα της χωροθέτησης δραστηριοτήτων σημαντικού αποτυπώματος σε ζώνες υψηλής προστασίας, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη 
τόσο ότι υφίσταται σημαντική τάση ανάπτυξης τέτοιου είδους εγκαταστάσεων (και άρα μεγέθυνση των σχετικών πιέσεων και απειλών 
για τις περιοχές), όσο και ότι οι εγκαταστάσεις αυτές συνοδεύονται από σημαντικά έργα υποδομής (που με σειρά τους δύναται, 
σωρευτικά, να υποβαθμίσουν το υψηλό καθεστώς προστασίας). 
Υπόγειες εξορυκτικές δραστηριότητες, με την προϋπόθεση «ότι η είσοδος της υπόγειας εκμετάλλευσης βρίσκεται εκτός ζώνης 
προστασίας της φύσης και ζώνης απολύτου προστασίας της φύσης». Μοιάζει σαν οι συντάκτες του νομοσχεδίου να θεωρούν ότι μόνο η 
είσοδος ή γενικά το επιφανειακό τμήμα των εξορυκτικών πεδίων έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δύναται να επηρεάσει τα 
προστατευτέα αντικείμενα (!). Ωστόσο, δύσκολα μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει ότι δεν πρόκειται για τραγική έλλειψη βασικών 
γνώσεων, αλλά για σκόπιμη και σκανδαλώδη προσπάθεια να επιτρέπονται οι εξορύξεις (υδρογονανθράκων, ορυκτών πόρων κ.λπ) σε 
ζώνες προστασίας της φύσης. 
Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), οι οποίες επίσης δεν συμβατές με το καθεστώς υψηλής προστασίας στις ζώνες 
αυτής της κατηγορίας.Επίσης, όπως και στις ζώνες απόλυτης προστασίας, έτσι και στις ζώνες προστασίας της φύσης απαλείφεται η 
υφιστάμενη πρόβλεψη για συμπερίληψη χρήσεων «μόνο για την εξυπηρέτηση της προστασίας και της βέλτιστης διαχείρισης του 
προστατευτέου αντικειμένου»Στις ζώνες διατήρησης οικοτόπων και ειδών, παρά τη σκόπιμη αφαίρεση ορισμένων ειδικών χρήσεων που 
προβλέπει το ισχύον π.δ. (κοινωνική πρόνοια, εκπαίδευση, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, διοίκηση, εμπορικά καταστήματα, υπεραγορές 
και γραφεία), απαλείφεται η υφιστάμενη πρόβλεψη για το επιτρεπτό ορισμένων κατηγοριών χρήσεων (κατοικία, αθλητικές 
εγκαταστάσεις) μόνο για περιοχές εντός σχεδίου ή εντός οικισμού, αλλά και καταργούνται οι περιορισμοί για την επιφάνεια ορισμένων 
άλλων χρήσεων (εστίαση και αναψυκτήρια). Οι δύο αυτές αλλαγές, σε συνδυασμό με την προσθήκη των τουριστικών χρήσεων και των 
εγκαταστάσεων ύδρευσης κ.λπ. όπως στις παραπάνω κατηγορίες ζωνών, επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο το ήδη προβληματικό 
συνονθύλευμα χρήσεων και καταστρατηγούν το σκοπό ορισμού των ζωνών προστασίας.Στις ζώνες βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων 
διατηρείται η προβληματική συμπερίληψη των συνόλου των ειδικών κατηγοριών χρήσεων γης, ενώ επιπρόσθετα καταργούνται οι 
περιορισμοί που υπάρχουν για εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας (π.χ. αεροδρόμια, εμπορικές εκθέσεις, ιππόδρομοι, καζίνο κ.ά. – 
επιτρέπονται μόνο εντός σχεδίου ή εντός οικισμού). 

 17 Ιουλίου 2022, 18:22    

« Κατά πρώτον, ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα 
τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με δίκαιο τρόπο οι μείζονες 
περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 
Κατά δεύτερον, το παρόν νομοσχέδιο δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνο. Δεν συμβάλλει καθόλου στην προστασία της φύσης, έχει 
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καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική 
νομοθεσία. Προφανώς κάποιοα συμφέροντα εξυπηρετεί, αλλά τα συμφέροντα αυτά θα στραφούν και ενάντια σε αυτούς που 
εξυπηρετούν πρόσκαιρα.» 

 17 Ιουλίου 2022, 14:46    

Ειμαι τελείως αντίθετη με τον παρόν νομοσχέδιο. Οι περιοχες Natura που καθορίζονται ως Ζώνες Απόλυτης Προστασίας της φυσης με 
βαση το παρον νομοσχέδιο ακυρώνονται,αφού θα υπάρχει δυνατότητα πλεον να γίνουν στον πυρήνα τους έργα, όπως δρόμοι 
κυκλοφορίας οχημάτων και μέσων μαζικής μεταφορας, ποδηλατόδρομοι, αναψυκτήρια και διαφόρων άλλων ειδών εγκαταστάσεις εντός 
των δασικών περιοχών, πλατείες, μονοπάτια και θαλάσσιοι διάδρομοι και θα επιτρέπονται η βόσκηση και η ερασιτεχνική αλιεία. Επίσης, 
μεταξύ άλλων, θα επιτρέπονται εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, τηλεπικοινωνιών καθώς και γιγάντιων ανεμογεννητριών. Είναι ευνόητο ότι ούτε η κατασκευή των πιο πάνω έργων ούτε η 
ηχορύπανση και η ρύπανση του δασους κατά τη λειτουργία όλων αυτών των εγκαταστάσεων και χώρων αναψυχης εναρμονίζεται με τις 
Ευρωπαϊκές διατάξεις που ισχύουν από το 1992 και με τις οποίες η Ελλάδα οφείλει να συμμορφωθεί. Δεν επιτρέπεται να έχει υποστεί 
τόσο μεγάλη καταστροφή το φυσικό περιβάλλον στην χώρας μας, να αδυνατεί ο κρατικός μηχανισμός να προστατεύσει τα δάση, να μην 
επαρκούν τα εναέρια μέσα κατάσβεσης πυρκαγιών, να μην παίρνονται μέτρα προστασίας της ανθρώπινης υγείας η οποία κινδυνεύει 
από την κακή ποιότητα αέρα που υπάρχει στο λεκανοπέδιο της Αττικής λόγω του λιγοστού πρασίνου, λόγω των αλλεπάλληλων 
πυρκαγιών που εκδηλώνονται σε εγκαταστάσεις περισσυλογης ανακυκλωσεων συσκευών και της καύσης σκουπιδιών στον Ασπρόπυργο 
και τις γύρω περιοχές και να συντάσσεται μέσα σε όλα ένα τόσο καταστροφικό νομοσχέδιο για τον φυσικό πλούτο της χώρας μας. Είναι 
ένα νομοσχέδιο για την εκμετάλλευση του φυσικου περιβαλλοντος και το οικονομικό κέρδος λίγων εις βαρος της ποιοτητας ζωης όλου 
του κόσμου. Δεν αφορά καθόλου την προστασία του περιβάλλοντος και δεν πρέπει να εγκριθεί. 

 17 Ιουλίου 2022, 12:34    

AΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑ======== 
==================== 
«»»»14 Ιουλίου 2022, 18:32 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑΣ 
-. Το νομοσχέδιο αυτό θεωρούμε ότι ολοκληρώνει την 
λειτουργικότητα των περιοχών Νατούρα 2000, 
ελευθερώνοντας και τις δυνατότητες τους για την ήπια, 
βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη τους, η οποία έχει παραμέινει 
ανενεργός, αλλά με την σειρά της θα βοηθήσει στην 
καλλίτερη και εξειδικευμένη προστασία τους. 
Επί πλέον συμβαδίζει με τις πρόσφατες απόψεις της 
Ευρωπαίκής Επιτροπής, όπως αποτυπώνονται σε διάφορες 
σχετικές δημοσιεύσεις της, όπως π.χ. η Αναφορά προς την 
Επιτροπή του 
THE N2K GROUP European Economic Interest Group 
«SCOPING DOCUMENT ON THE MANAGEMENT OF TOURISM 
AND RECREATIONAL ACTIVITIES IN NATURA 2000», Σεπτεμβερ 
2019″»»» 
….η παρεμβαση σου εμμεσως και κατα λάθος σου καταδεικνυει το συνολικο σχεδιο ΝΑΤURA 2000 ως προγραμματισμενο να κανει τις 
εθνικα προστατευομενες περιοχες ευρωπαικου ενδιαφεροντος λειτουργικες στα πλαισια μιας ανισορροπα ετσι κι αλλιως 
αναπτυσσομενης οικονομίας που την εχουμε δει τι συμφορες μπορει να προκαλεσει στα περιβαλλοντα που διαμορφωθηκαν ως αστικα 
χωροτεταγμενα περιβάλλοντα μεχρι τωρα … 
…αρα εμμεσως μας λες οτι το ΣΧΕΔΙΟ ΝΑΤURA εχει αποτερη βλέψη του να αλωσει τα προστατευομενα μερη απο τα μέσα …σαν το 
παραμυθακι με τον λυκο και τα 7 κατσικακια ..μας ειπαν οτι θελουν να προστατεψουν καποια κομματια της γης μας και τωρα 
ολοκληρωνουν την οικονομικη διεισδυση σε αυτη …με παπα και κουμπαρο τα προεδρικα διαταγματα καταλήγουν να γινονται 
διαταγματα σφραγιδες μιας «»επιτρεπομενης»» ασυδωσιας ???? 
χμμμ … δεν μας τα λες καλα Αθανασιε Μητσικωστα ..η μηπως μας λες ακριβως αυτο που εχει γινει και που αποκαλυπτει και το ΕΓΓΡΑΦΟ 
«» η Αναφορά προς την Επιτροπή του 
THE N2K GROUP European Economic Interest Group 
«SCOPING DOCUMENT ON THE MANAGEMENT OF TOURISM 
AND RECREATIONAL ACTIVITIES IN NATURA 2000»»»»», Σεπτεμβερ 
2019>> που τα λεει πιο ξεκαθαρα για το τι ακριβως ειναι οι περιοχες που ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ως ΝΑTURA …χμμμ ειναι περιοχες του 
SCOPING … ON THE MANAGEMENT OF TOURISM AND RECREATIONAL ACTIVITIES 
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Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης θεωρεί ότι το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου θα έχει συνέπεια την σοβαρή αποδόμηση της 
περιβαλλοντικής προστασίας ενώ έρχεται σε αντίθεση με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία (Οδηγία Οικοτόπων), και ζητάει την άμεση 
απόσυρση αυτούσιου του άρθρου 11.  
Συγκεκριμένα: Με το Άρθρο 11 επιχειρείται εκ νέου η ένταξη χρήσεων γης και δραστηριοτήτων, ασύμβατων με την προστασία του 
περιβάλλοντος, εντός ζωνών προστασίας των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000. Αυτό έχει γίνει ήδη κατά το 
παρελθόν από το Άρθρο 44 του Νόμου 4685/2020 (Νόμος Κ. Χατζηδάκη για τον «Εκσυγχρονισμό της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας»), 
όταν εντάχθηκαν χρήσης γης από την πολεοδομική νομοθεσία στις προστατευόμενες περιοχές, σε έναν συγκερασμό περιβαλλοντικής 
και πολεοδομικής νομοθεσίας ο οποίος συσκοτίζει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, και δυσχεραίνει το επιστημονικό και 
νομικό έργο προστασίας μέσω των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και των Προεδρικών Διαταγμάτων προστασίας, ή άλλων 
επιστημονικών και νομικών εργαλείων.  
Το παρόν Άρθρο 11 επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τις ζώνες προστασίας με νέες, πρόσθετες χρήσεις και δραστηριότητες επιπλέον του 
Ν.4685, που προκαλούν έκπληξη, ή με απογύμνωση των περιορισμών σε χρήσεις και δραστηριότητες, οι οποίες (αν και κατά την άποψή 
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μας επίσης ασύμβατες με καθεστώτα προστασίας) ήταν πιο οριοθετημένες. Παρακάτω παρουσιάζονται οι επιβαρυντικές προσθήκες και 
αλλαγές, ενδεικτικά:  
α) Στις ζώνες απόλυτης προστασίας της φύσης, στους λεγόμενους «πυρήνες», επιτρέπονται πλέον:(26.12) Γραμμικές υποδομές 
μεταφορών, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, πλατείες, μονοπάτια κ.ο.κ. 
(33) Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, κ.ο.κ. 
Επίσης, η ελεύθερη βόσκηση και η ερασιτεχνική αλιεία δύνανται να απαγορεύονται μόνο εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη 
διασφάλιση της ακεραιότητας της περιοχής ως προς τις οικολογικές της λειτουργίες. 
β) Στις ζώνες προστασίας της φύσης επιτρέπονται πλέον: 
(15) Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις κ.ο.κ. 
(25) Εξορυκτικές δραστηριότητες που διενεργούνται υπόγεια υπό την προϋπόθεση ότι η είσοδος της υπόγειας εκμετάλλευσης βρίσκεται 
εκτός ζώνης προστασίας κ.ο.κ. 
(33) Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών, κ.ο.κ. 
(34) Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 
(47) Κατασκηνώσεις – Παιδικές εξοχές. 
3) στις ζώνες διατήρησης οικοτόπων και ειδών αίρονται περιορισμοί σε: 
(12) Εστίαση. (εκλίπει ο περιορισμός τ.μ.) 
(13) Αναψυκτήρια.(εκλίπει ο περιορισμός τ.μ.) 
(15) Τουριστικά καταλύματα, (εκλίπει ο περιορισμός τ.μ.)   
(22) Επαγγελματικά Εργαστήρια για την επεξεργασία τοπικών προϊόντων του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 (Α’ 143). (εκλίπει ο 
περιορισμός τ.μ.) 
Επίσης, επιτρέπονται πλέον:(33) Εγκαταστάσεις  αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, 
τηλεπικοινωνιών, κ.ο.κ.. 
Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης ζητάει την άμεση απόσυρση ολόκληρου του Άρθρου 11 ως ασύμβατου με κάθε έννοια 
προστασίας της φύσης μέσα στις ζώνες προστασίας των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας μας και αντίθετου προς την ενωσιακή 
και εθνική νομοθεσία. Επιφυλασσόμαστε για την προσβολή του Άρθρου, όπως και άλλων άρθρων του σχεδίου νόμου στα αρμόδια 
όργανα στης Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 17 Ιουλίου 2022, 00:14    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. 
Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, 
αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές 
& φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, 
δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. 
Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 
Έχοντας στην σκέψη τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Ατζέντας 2030, αδυνατώ να κατανοήσω πώς οι χρήσεις γης σε Natura 
περιοχές μπορούν να επιτραπούν με αποχαρακτηρισμό περιοχών. 
Για παράδειγμα, η χωροθέτηση Βιομηχανικών ΑΠΕ μέσα στον πυρήνα Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 μπορεί να προκαλέσει 
καταστροφές πχ με την κατασκευή τεράστιων δρόμων για τη μεταφορά γιγάντιων Ανεμογεννητριών. 
Συνεπώς, αντί των αυξημένων πιθανοτήτων σε καταστροφή προστατευόμενων περιοχών με τέτοια έργα, η κυβέρνηση θα έπρεπε να 
στηρίζει νοικοκυριά και δήμους για να παράγουν ρεύμα από Ανανεώσιμες Πηγές σε κατοικίες και δημόσια κτήρια, χωρίς καταστροφή 
του περιβάλλοντος. 
Με βλέμμα προς την αυτάρκεια και την αυτονομία της κάθε περιοχής και όχι στην δημιουργία Βιομηχανικών Πάρκων ΑΠΕ τα οποία 
απαιτούν διασύνδεση με έργα μεγένθυσης, χωρίς να βλέπουν 7 γενιές μπροστά, κατά τα λεγόμενα της Ελινορ Όστρομ (Νόμπελ 
Οικονομίας 2009), ζητώ την προσοχή σας, στη διαχείριση του κάθε κοινού πόρου. 
Ευχαριστώ. 

 16 Ιουλίου 2022, 23:40    

Το παρόν νομοσχέδιο ουσιαστικά καταλύει το θεσμικό πλαίσιο των περιοχών Natura 2000, που καθορίζονται ως Ζώνες Απόλυτης 
Προστασίας της Φύσης αφού θα υπάρχει δυνατότητα να γίνουν στον πυρήνα τους έργα, όπως δρόμοι κυκλοφορίας οχημάτων, 
ποδηλατόδρομοι, πλατείες, μονοπάτια και θαλάσσιοι διάδρομοι και θα επιτρέπονται η βόσκηση και η ερασιτεχνική αλιεία. Επίσης, 
μεταξύ άλλων, θα επιτρέπονται εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, τηλεπικοινωνιών καθώς και γιγάντιων ανεμογεννητριών. Είναι ευνόητο ότι ούτε η κατασκευή των πιο πάνω έργων ούτε ο 
θόρυβος λειτουργίας τους εναρμονίζεται με τις Ευρωπαϊκές διατάξεις που ισχύουν από το 1992 και με τις οποίες η Ελλάδα οφείλει να 
συμμορφωθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως δυστυχώς συμβαίνει συχνά, επιβάλλονται δυσβάστακτα για το λαό μας πρόστιμα για την 
παραβίαση των οδηγιών. 
Εκτός από τις Ζώνες Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, υπάρχουν και οι Ζώνες Προστασίας της Φύσης, όπου με το παρόν νομοσχέδιο 
δίνεται η δυνατότητα για σειρά επιβαρυντικών για τη φύση δραστηριοτήτων. Μεταξύ άλλων, θα υπάρχουν τουριστικές εγκαταστάσεις, 
εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς, αναψυκτήρια ως 50 τ.μ., εγκαταστάσεις ΑΠΕ, υδροδότησης, εξαιρουμένης της αφαλάτωσης, 
αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Επιπλέον, θα επιτρέπονται δραστηριότητες στα βουνά, στις 
θάλασσες, στα ποτάμια επιζήμιες τόσο για το φυσικό περιβάλλον, όσο και για τη βιοποικιλότητα των ενδημούντων ειδών. 
Ακόμη περισσότερο θα επιβαρυνθούν οι Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών, όπου θα καταργούνται οι περιορισμοί δόμησης 
τουριστικών καταλυμάτων, χώρων εστίασης καθώς και οι επί μέρους περιορισμοί επιχειρήσεων, όπως μεταλλεία και λατομεία. 
Διαφωνούμε κάθετα με το άρθρο που προτείνει να γίνεται η πληρωμή των πιστοποιημένων αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων από τους ελεγχόμενους επενδυτικούς φορείς προς διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδοτήσεων και είναι ευνόητο γιατί. 
Επιλέξαμε να σχολιάσουμε το Κεφάλαιο Γ, Χρήσεις Γης και Προστατευόμενες Περιοχές ( άρθρα 11-15) επειδή το περιεχόμενο είναι άμεσα 
συνδεδεμένο με το αντικείμενο του Συλλόγου μας και επειδή ο χρόνος διαβούλευσης είναι πολύ σύντομος και δεν έχουμε την ευχέρεια 
να επεξεργαστούμε το νομοσχέδιο συνολικά. 
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Θεωρούμε ότι η κατάλυση του θεσμικού πλαισίου προστασίας των περιοχών φυσικού κάλλους και της βιοποικιλότητας δεν μπορεί να 
αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης. 
Το παρόν νομοσχέδιο αν ψηφισθεί: 
• Θα καταστρέψει τις ανέγγιχτες περιοχές φυσικού κάλλους που έχουν απομείνει στη χώρα μας. 
• Καταδικάζει τις επερχόμενες γενιές να ζήσουν σε αφύσικο, ανθυγιεινό περιβάλλον. 
• Θα επιβαρύνει τους πολίτες με συνεχή πρόστιμα λόγω μη τήρησης των διατάξεων των Ευρωπαϊκών οδηγιών που αφορούν στην 
προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. 
• Απομακρύνεται ή μάλλον εξαφανίζεται ο στόχος του 1,5 βαθμού Κελσίου ανόδου θερμοκρασίας για τον περιορισμό της κλιματικής 
αλλαγής. 
Καλούμε το ΥΠΕΝ να αποσύρει το παρόν νομοσχέδιο και να επαναφέρει το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των περιοχών Nαtura 2000, των 
Ζωνών Προστασίας της Φύσης και Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών , που ίσχυε πριν την ψήφιση του περιβαλλοντικού νόμου 
Χατζηδάκη. 
Για το Δ.Σ. 
Η Πρόεδρος, Η Γραμματέας, 
Βέρα Κορωνάκη Ελένη Μαρτζούκου 

 16 Ιουλίου 2022, 21:56    

Στην περίπτωση 25 της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Νομοσχεδίου, που έχει ως ακολούθως : 
(25) Εξορυκτικές δραστηριότητες που διενεργούνται υπόγεια υπό την προϋπόθεση ότι η είσοδος της υπόγειας εκμετάλλευσης βρίσκεται 
εκτός ζώνης προστασίας της φύσης και ζώνης απολύτου προστασίας της φύσης. 
Προστίθεται πρόταση : 
———————————————————————————————————– 
Οι εξορυκτικές δραστηριότητες θα εκτελούνται με μέθοδο λιθογομώσεων (cut and fill) ή θαλάμων και στύλων (room and pillars), ώστε 
να διασφαλίζεται, ότι ουδεμία επίπτωση στην επιφάνεια του εδάφους θα επέλθει διαχρονικά. Ειδικά στην περίπτωση των θαλάμων και 
στύλων θα εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των υπογείων ανοιγμάτων, ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά υπογείως χρήσεων, με 
απελευθέρωση αντιστοίχων επιφανειακών περιοχών (π.χ. ωρίμανση τυριών, φύλαξη κρασιών ή και επικίνδυνων δραστηριοτήτων, όπως 
αποθήκευση καυσίμων ή στρατιωτικού υλικού. 

 16 Ιουλίου 2022, 19:14    

Να αποσυρθεί το παρόν νομοσχέδιο με το οποίο επιχειρείται η περαιτέρω υποβάθμιση της προστασίας του περιβάλλοντος. 

 16 Ιουλίου 2022, 14:55    

Το άρθρο 11 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου κινείται σε λάθος και επιβαρυντική για τις Προστατευόμενες Περιοχές κατεύθυνση. 
Παρά την υποχρέωση της χώρας να ευθυγραμμιστεί με τη νέα στρατηγική για τη βιοποικιλότητα της ΕΕ, που επιτάσσει την 
αυστηροποίηση του καθεστώτος προστασίας για το 10% του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου της και τις αντίστοιχες εξαγγελίες του 
Πρωθυπουργού στο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN), τον περασμένο Σεπτέμβριο, τα μέτρα που 
παρουσιάζονται, όχι απλά δεν εξασφαλίζουν αυστηρή προστασία, αλλά οδηγούν σε κρίσιμη υποβάθμιση των προστατευόμενων 
περιοχών. 
Ως πρώτη οριζόντια παρατήρηση, κρίνεται ως απαράδεκτη και καλούμε το Υπουργείο να αποσύρει την συμπερίληψη των εξορυκτικών 
δραστηριοτήτων στις τρεις από τις τέσσερις ζώνες των προστατευόμενων περιοχών, αν και στην πραγματικότητα ούτε σε μία από αυτές 
δε θα ήταν ανεκτή. Προστατευόμενες περιοχές και εξορυκτικές δραστηριότητες είναι έννοιες ασυμβίβαστες. Επιπλέον ως ιδιαίτερα 
επιβαρυντική αξιολογείται η συμπερίληψη χρήσεων όπως: τα τουριστικά καταλύματα, οι εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, 
οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και οι κατασκηνώσεις. 
Επιπλέον στις Ζώνες Απολύτου Προστασίας, ενώ μιλάμε για τον απόλυτο πυρήνα, τις πλέον ευάλωτες περιοχές στις οποίες θα έπρεπε 
να ελαχιστοποιείται η ανθρώπινη παρουσία και παρέμβαση, στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται χρήσεις όπως 
εγκαταστάσεις ύδρευσης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επίσης και οι δραστηριότητες της 
ελεύθερης βόσκησης και της ερασιτεχνικής αλιείας. Μάλιστα ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνεται η συμπερίληψη των χρήσεων της 
ελεύθερης βόσκησης και της ερασιτεχνικής αλιείας στις Ζώνες Απολύτου Προστασίας, καθιστά σαφές ότι αυτό θα είναι ο κανόνας και η 
απαγόρευσή τους θα μπορεί να ισχύει μόνο «εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της περιοχής ως 
προς τις οικολογικές της λειτουργίες», χωρίς όμως να διευκρινίζεται σε ποιον εναπόκειται η αξιολόγηση αυτή. Επομένως θεωρούμε 
απαραίτητο να αποσυρθούν και αυτές οι διατάξεις και να διασφαλιστεί, ότι εφόσον επιτραπούν κάποιες χρήσεις στις Ζώνες Απολύτου 
Προστασίας, αυτές δε θα προκαλούν οποιαδήποτε όχληση στα οικοσυστήματα. 

 15 Ιουλίου 2022, 23:38    

Πρόσφατα ενημερωθήκαμε ότι με διαδικασίες fasttrack προχωράει η αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΧΠ – ΑΠΕ), με στόχο να τεθεί σε ισχύ εντός του πρώτου τετραμήνου του 2023. Το ΕΧΠ-ΑΠΕ θα περιγράφει 
με σαφήνεια σε ποιες περιοχές θα απαγορεύεται και πού θα επιτρέπεται η χωροθέτηση σταθμών παραγωγής «πράσινης» ενέργειας. Το 
νέο ΕΧΠ για τις ΑΠΕ έχει λάβει υπόψη του μια σειρά από κριτήρια (περιοχές) αποκλεισμού, επιπλέον των όσων όριζε το ισχύον πλαίσιο. 
Μεταξύ αυτών των περιοχών αποκλεισμού μπορούμε να εστιάσουμε στις περιοχές που συνδέονται με τις προστατευόμενες περιοχές 
της χώρας. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε πως το νέο ΕΧΠ για τις ΑΠΕ προτείνει την απαγόρευση αιολικών εγκαταστάσεων σε ζώνες απόλυτης 
προστασίας της φύσης και σε ζώνες προστασίας της φύσης καθώς και σε οικότοπους προτεραιότητας των ΕΖΔ του Δικτύου Naturaενώ 
για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πάρκων επίσης εξαιρούνται οι δύο πρώτες κατηγορίες περιοχών (απόλυτης προστασίας και 
προστασίας της φύσης). Στις λοιπές περιοχές του δικτύου Naturaθα πρέπει επίσης σύμφωνα με το ΕΧΠ να συνεκτιμάται η επίδραση των 
αιολικών πάρκων στην ορνιθοπανίδα (με κατάλληλη μελέτη αδειοδότησης). 
Το παρόν νομοσχέδιο για το περιβάλλον, φαίνεται ωστόσο να ανατρέπει σε μεγάλο βαθμό πολλά από τα παραπάνω! Συγκεκριμένα, το 
παρόν νομοσχέδιο επιτρέπει σε ζώνες απόλυτης προστασίας της φύσης τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας! Επιτρέπει ακόμα στις ζώνες προστασίας της φύσης τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ, όπως το ίδιο κάνει και στις Ζώνες Διατήρησης 
Οικοτόπων και ειδών των περιοχών Natura! 
Η χρονική συγκυρία που γίνεται αυτή η αλλαγή του νόμου μοιάζει να έχει ως στόχο να προλάβει το νέο χωροταξικό πριν αυτό τεθεί σε 
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ισχύ, αναγκάζοντας ακόμα και την αναθεώρηση των ήδη προτεινόμενων (στο σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης) περιοχών 
αποκλεισμού αλλά και των κανόνων χωροθέτησης των ΑΠΕ. Είναι ωστόσο απορίας άξιο για ποιο λόγο να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν θεωρείται 
ως η πλέον κατάλληλη και εξειδικευμένη για τις ανάγκες των ΑΠΕ μελέτη αυτή του ΕΧΠ; Μήπως πάλι δεν προκύπτει επαρκής έκταση σε 
όλη την ελληνική επικράτεια για τη χωροθέτηση νέων εγκαταστάσεων ΑΠΕ αν δεν «καταπατηθούν» οι πιο σημαντικά οικολογικές 
περιοχές της χώρας (όπως τις αναγνωρίζει και το νέο ΕΧΠ για τις ΑΠΕ); Σίγουρα δεν ισχύει κάτι τέτοιο καθώς θα αναιρούσε τον ίδιο το 
στόχο του ΕΧΠ. Άρα για ποιο λόγο γίνεται αυτή η άμεση αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που θα φέρει σίγουρα αναταραχή στην κοινωνία 
και αντίδραση από περιβαλλοντικές ομάδες και οργανώσεις; Για ποιο λόγο καταργείται στην ουσία του η επιστημονική μεθοδολογία 
που θα είχε στόχο να εξορθολογήσει τη χωροθέτηση ΑΠΕ, προστατεύοντας το περιβάλλον (φυσικές και οικιστικές περιοχές) και 
περιορίζοντας στο ελάχιστο τις αναίτιες κοινωνικές αντιδράσεις; 
Ξεκινώντας όμως από μια βάση που οι ΑΠΕ θα επιτρέπονται στις πιο σημαντικές περιοχές προστασίας, το ΕΧΠ θα χάσει εκ προοιμίου 
την δυνατότητα να θεωρηθεί ως ένα πολύ χρήσιμο και ουσιαστικό εργαλείο. Οι αντιδράσεις θα συνεχιστούν, όπως και η κακή 
χωροθέτηση (χωρίς προβλήματα πλέον στην αδειοδότηση) των νέων αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Είναι λοιπόν απαραίτητο να 
αλλάξουν άμεσα οι συγκεκριμένες διατάξεις/άρθρα του νέου νόμου ώστε να μην ακυρώσει πριν καν έρθει σε ισχύ την δυναμική και την 
χρησιμότητα του νέου ΕΧΠ για τις ΑΠΕ. 

 15 Ιουλίου 2022, 21:38    

Όλο το νομοσχέδιο είναι γεμάτο αντιφάσεις και προφανώς δεν έχει καμία πρόθεση προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά πιάνομαι από 
τις ζώνες προστασίας της φύσης για το παράδειγμα. «Στις ζώνες αυτές προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από δραστηριότητες ή 
επεμβάσεις που μπορούν να μεταβάλουν ουσιωδώς προς το χειρότερο τη φυσική κατάσταση, σύνθεση ή εξέλιξή του.» 
Όλες οι επεμβάσεις που αφορούν τις προτεινόμενες χρήσεις γης μεταβάλλουν ουσιωδώς προς το χειρότερο το φυσικό περιβάλλον, εκτός 
αν η εξαφάνιση του κάθε δέντρου που θα κοπεί, η εμφάνιση και αποσύνθεση εκεί του κάθε σκουπιδιού που θα παραχθεί ορίζονται ως 
σταθερότητα ή μεταβολές προς το καλύτερο. Ουσιώδης μεταβολή είναι: υπάρχει κάτι, είναι ον, ουσία (ένα δέντρο π.χ.) και μετά δεν 
υπάρχει. Ή το αντίθετο. Αναρωτιέμαι τι ορίζεται εδώ ως χειρότερο, θεωρώ ότι το να αντικαθίστανται κομμάτια του φυσικού 
περιβάλλοντος από τεχνητό είναι χειρότερο (τόσο για το φυσικό περιβάλλον και όσο και για τους ανθρώπους, είμαστε κομμάτι του για 
όποιον το ξέχασε) και ήδη συμβαίνει παντού. Καμιά μας δε χρειάζεται να γίνει πιο εύκολα και απλά, πόσο μάλλον σε όσες 
προστατευόμενες περιοχές απέμειναν. 

 15 Ιουλίου 2022, 18:46    

Άρθρο 11 
Επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις ζώνες προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου «Φύση 2000» 
Είναι απαράδεκτο περιβαλλοντικά να ορίζεται ότι εντός των Ζώνων Απόλυτης Προστασίας της φύσης να επιτρέπονται: 
(33) Εγκαταστάσεις ύδρευσης, εξαιρουμένης της αφαλάτωσης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
τηλεπικοινωνιών, σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων, με τον αναγκαίο εξοπλισμό 
και τις συναφείς εγκαταστάσεις, υπέργειων ή υπόγειων. 
Η επιλογή να επιτρέπεται εντός των Ζώνων Προστασίας της Φύσης η δημιουργία (15) Τουριστικά καταλύματα, και μάλιστα χωρίς όρια 
τετραγωνικών αλλά με μειωμένο συντελεστή 0,05 ουσιαστικά πριμοδοτεί οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες με τις συνοδές τους 
εγκαταστάσεις εντός των Ζωνών Προστασίας της Φύσης έναντι μικρών ξενοδοχειακών μονάδων. 
Επίσης δεν είναι κατανοητό τι προστατεύουν οι Ζώνες Προστασίας της Φύσης όταν επιτρέπονται (25) Εξορυκτικές δραστηριότητες έστω 
υπόγειες και (34) Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Υπενθυμίζω ότι στη σελίδα του υπουργείου ορίζεται ότι «ως 
ζώνες προστασίας της φύσης ορίζονται εκτάσεις με τύπους φυσικών οικοτόπων, ή/και με ενδιαιτήματα ειδών, των οποίων η παρουσία 
και αντιπροσωπευτικότητα εκτιμάται ως υψηλή ή η κατάσταση των οποίων επιτάσσει αυστηρή προστασία.Στις ζώνες αυτές 
προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από δραστηριότητες ή επεμβάσεις που μπορούν να μεταβάλλουν ουσιωδώς προς το χειρότερο τη 
φυσική κατάσταση, σύνθεση ή εξέλιξή του. » https://ypen.gov.gr/perivallon/viopoikilotita/prostatevomenes-perioches/ 
Η εμπειρία και οι μελέτες οργανώσεων όπως η ΕΟΕ, το WFF και η ΕΠΠ σχετικά με τις επιπτώσεις των ΑΣΠΗΕ επί του πουλιών 
αμφισβητούν ευθέως επιστημονικά αυτή την απαράδεκτη ρύθμιση. 

 15 Ιουλίου 2022, 17:46    

Άρθρο 13 (Τροποποίηση Άρθρου 10 παρ. 5 του ν. 4014/2011) 
Σχόλιο: 
Με βάση το αναφερόμενο άρθρο του νόμου 4014, η αδειοδοτούσα αρχή έχει δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία στην αδειοδότηση 
ενός έργου που είναι εκτός περιοχών ΝΑΤURA αλλά γειτνιάζει με αυτές. Θεωρούμε ότι με βάση τη ζωνοποίηση των περιοχών NATURA 
και τις προσδιοριζόμενες χρήσεις γης ανά ζώνη, η παράγραφος 5 του άρθρου 10 του ν. 4014/2011 πρέπει να διαγραφεί 
Πρόταση: 
Διαγραφή της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ν. 4014/2011 

 15 Ιουλίου 2022, 17:39    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, και έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές. Ήδη, μέσα σε ελάχιστες δεκαετίες έχουμε κάνει μεγάλες παρεμβάσεις και αλλοιώσεις στο φυσικό 
περιβάλλον εξυπηρετώντας κοντόφθαλμα πλάνα και πολιτικές. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ένα μέρος της Φύσης θα παραμείνει 
ανέγγιχτο. 
Ειδικά για τις ΑΠΕ, που υποτίθεται ότι δίνουν μια πιο οικολογική διέξοδο στις ακόρεστες ανάγκες μας για ενέργεια, το κράτος, αντί να 
διευκολύνει την καταστροφή προστατευόμενων περιοχών με τέτοια νομοσχέδια θα έπρεπε να στηρίζει νοικοκυριά και δήμους για να 
παράγουν ρεύμα από Ανανεώσιμες Πηγές σε κατοικίες και δημόσια κτήρια, χωρίς καταστροφή του περιβάλλοντος. 

 15 Ιουλίου 2022, 17:09    

Εν γένει, η ύπαρξη καταλόγου χρήσεων γης στις ζώνες προστασίας των προστατευόμενων περιοχών είναι ούτως ή άλλως προβληματική. 
Σχετικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις ζώνες των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, το παρόν νομοσχέδιο επιτρέπει τις 
εξορυκτικές δραστηριότητες στις ζώνες προστασίας της φύσης (β΄ ζώνη), τις ήπιες τουριστικές εγκαταστάσεις, διευκολύνει περαιτέρω 
την εγκατάσταση ΑΠΕ, επιτρέπει τη διάνοιξη δρόμων κ.ο.κ. Στις ζώνες διατήρησης οικοτόπων (γ΄ ζώνη) καταργεί το μεγαλύτερο μέρος 
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των υφιστάμενων περιορισμών. Στους πυρήνες (α΄ ζώνη) επιτρέπει τη διέλευση δικτύων μεταφοράς ενέργειας, τις οδούς μηχανοκίνητων 
μέσων και την κατασκευή πλατειών. 
Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, που αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας δεσμεύει τα κράτη μέλη να εντάξουν το ένα τρίτο (1/3) των περιοχών Natura 2000 ή/και των εθνικά προστατευόμενων 
περιοχών κάθε κράτους μέλους σε αυστηρό καθεστώς προστασίας, ήτοι το 10% της συνολικής τους έκτασης, με βάση τον αναθεωρημένο 
στόχο, δηλαδή ότι μέχρι το 2030 το 30% της έκτασης της ΕΕ θα έχει τεθεί σε καθεστώς προστασίας. Έτσι, η Ελλάδα, όχι μόνο πρέπει να 
χαρακτηρίσει/ανακοινώσει, μέσω των ΕΠΜ και ΠΔ, το 10% της έκτασης της ως αυστηρά προστατευόμενη, βάσει διεθνών κριτηρίων, 
αλλά και στην πράξη πρέπει να εξασφαλίσει αυτή την αυστηρή προστασία. Θα πρέπει, επιπλέον, να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, 
ώστε να ελέγχει ότι όντως αυτή η αυστηρή προστασία διασφαλίζεται και καμία παράνομη δραστηριότητα δε λαμβάνει χώρα εντός των 
συγκεκριμένων περιοχών. 
Με το παρόν ν/σ η προβληματική αυτή κατάσταση όχι μόνο δεν αλλάζει, αλλά επιδεινώνεται αφού η πλειοψηφία των πρόσθετων 
χρήσεων γης που προτείνονται ανά ζώνη προστασίας δεν αποτελούν χρήσεις συμβατές με την έννοια των προστατευόμενων περιοχών. 
Επιπλέον, οι διατάξεις του παρόντος δε φαίνεται να επιτρέπουν στην Ελλάδα να εξασφαλίσει αυτή την αυστηρή προστασία για την οποία 
δεσμευόμαστε ως κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, προτείνουμε την πλήρη αναθεώρηση των συγκεκριμένων διατάξεων. 
Άρθρο 13 
Κατά την έννοια του άρθρου 10 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ, και του άρθρου 2 του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/30-3-2011), από χωρική 
άποψη δύναται στις ΕΠΜ να ληφθούν υπόψη και περιοχές που λειτουργούν ως «οικολογικοί διάδρομοι», μεταξύ προστατευόμενων 
περιοχών, δηλαδή διάδρομοι γης που συνδέουν τις υπάρχουσες προστατευόμενες περιοχές και επιτρέπουν την ελευθεροεπικοινωνία 
των ειδών. Ένας οικολογικός διάδρομος πρέπει να παρέχει περιβάλλον παρόμοιο με εκείνο των δύο περιοχών που συνδέει. Ενώ η 
πρόβλεψη οικολογικού διαδρόμου μεταξύ δύο προστατευόμενων περιοχών, π.χ. μεταξύ δύο περιοχών Natura 2000, μετά από 
προσδιορισμό και εκτίμηση της σημασίας πιθανών αλληλεπιδράσεων με την ευρύτερη περιοχή μελέτης των ΕΠΜ και την αξιολόγηση 
των θετικών και αρνητικών συσχετίσεων και συνεργειών, θα ενίσχυε τη διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου και εν γένει τη 
διατήρηση συγκεκριμένων φυσικών στοιχείων στην ευρύτερη περιοχή, με το παρόν αφαιρείται η δυνατότητα ρύθμισης γειτονικών 
εκτάσεων. 
Ως εκ τούτου, προτείνουμε την επαναφορά των υφιστάμενων διατυπώσεων του άρθρου 21, παρ. 4 του ν. 1650/1986 που δίνει τη 
δυνατότητα επέκτασης, αν απαιτείται, της υπό προστασία περιοχής σε γειτονικές περιοχές και καθορισμού σχετικών μέτρων, όρων και 
περιορισμών και η προσθήκη αντίστοιχης ρητής πρόβλεψης για τους οικολογικούς διαδρόμους που δύναται να οροθετούνται. 

 15 Ιουλίου 2022, 16:20    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 
Μπορείς να δεις το σύνολο των σχολίων μας για το νομοσχέδιο εδώ. Ο Κώστας Σκρέκας επιχειρεί μεταξύ άλλων: 
Την αλλοίωση των περιοχών απόλυτης προστασίας, επιτρέποντας κατασκευή πλατειών, ερασιτεχνική αλιεία, ελεύθερη βόσκηση, 
εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, κλπ. 
Την επιβάρυνση όλων των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, προβλέποντας (σε όσες δεν επιτρεπόταν) κατασκευή τουριστικών 
καταλυμάτων, εγκατάσταση ΑΠΕ, μεταλλεία και εξορύξεις υδρογονανθράκων. 
Την υποβάθμιση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθώς προβλέπει ότι οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται 
απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν. 
Ευχαριστω 

 15 Ιουλίου 2022, 14:30    

Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 11 που δίνει την δυνατότητα ήπιας τουριστικής ανάπτυξης σε ΖΠΦ είναι ιδιαίτερα θετική. Για 
να είναι όμως βιώσιμες οι σχετικές επενδύσεις πρέπει ο συντελεστής δόμησης να αυξηθεί σε τουλάχιστον 0.07 καθώς στην αντίθετη 
περίπτωση τα γενικά έξοδα πλην δόμησης (γη, υποδομές, μελέτες κλπ.) κάνουν τις επενδύσεις ασύμφορες. 

 15 Ιουλίου 2022, 11:02    

Απαιτούμε την ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ του απαράδεκτου και καταστροφικού για περιβάλλον νομοσχεδίου! 
Καμία νέα επιτρεπόμενη χρήση γης σε σχέση με το ΠΔ 59/2018, αντίθετα αυστηροποίηση και αφαίρεση χρήσεων, καμία εγκατάσταση 
ΑΠΕ εντός περιοχών NATURA. 
Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των 11 σημαντικότερων περιβαλλοντικών οργανώσεων της χώρας, το σχέδιο νόμου επιφέρει: 
– Tην ακόμα εντονότερη αλλοίωση του διεθνώς αποδεκτού θεσμού των αυστηρά προστατευόμενων περιοχών (κατηγορία στην οποία η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τα κράτη μέλη να εντάξουν τουλάχιστον το 10% της επικράτειας). Συγκεκριμένα, επιτρέπει εντός των 
ορίων τους ακόμα περισσότερες δραστηριότητες που είναι ασύμβατες με κάθε έννοια αυστηρής προστασίας, όπως η κατασκευή 
πλατειών και «γραμμικών υποδομών μεταφορών» (δηλαδή δρόμων), οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, η ερασιτεχνική αλιεία και η βόσκηση, κλπ. 
– Την εξ αρχής επιβάρυνση όλων των ζωνών προστασίας των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 με νέες χρήσεις που δεν 
προβλέπονταν από το έτσι κι αλλιώς προβληματικό ισχύον καθεστώς. Χαρακτηριστικά, στις ζώνες προστασίας της φύσης (δεύτερη σε 
αυστηρότητα ζώνη προστασίας) προβλέπονται πλέον η κατασκευή και λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων και άλλων τουριστικών 
υποδομών, εγκαταστάσεων ΑΠΕ, καθώς και κατασκηνώσεων, ενώ σε όλες τις κατηγορίες (πλην της “απόλυτης” προστασίας) 
προβλέπονται πλέον εξορυκτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των εξορύξεων υδρογονανθράκων. 
– Την περαιτέρω υποβάθμιση του ήδη αναξιόπιστου θεσμού των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθώς προβλέπει ότι οι 
αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν, δημιουργώντας έτσι μια υπαλληλική σχέση, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται, η οποία ακυρώνει την ανεξαρτησία που πρέπει (σύμφωνα και με τη νομοθεσία της ΕΕ) να περιβάλλει το 
σύστημα αξιολόγησης των περιβαλλοντικών μελετών. 
– Το νομοσχέδιο προεξοφλεί, επίσης, το περιεχόμενο των προεδρικών διαταγμάτων που η Ελλάδα σκανδαλωδώς καθυστερεί εδώ και 
10 χρόνια να εκδώσει για την προστασία των περιοχών Natura 2000, προβλέποντας αποσπασματικές διαδικασίες για τη συνέχιση 
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υφιστάμενων και την υλοποίηση νέων έργων και δραστηριοτήτων ανεξάρτητα από τις προβλέψεις των προεδρικών διαταγμάτων και τις 
οικολογικές ανάγκες οικοτόπων και ειδών. 
Αυτό παραβιάζει ευθέως τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία της φύσης, η οποία δίνει προτεραιότητα στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και επιβάλλει τη θέσπιση των κατάλληλων μέτρων ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων 
και των προστατευόμενων ειδών. Η αλλαγή της νομοθεσίας θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο την ολοκλήρωση των ήδη απαράδεκτα 
καθυστερημένων ΕΠΜ που είναι απαραίτητες για την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων. 
Καμία έκπτωση στην ήδη ελλιπή προστασία των περιοχών του δικτύου NATURA, μετά μάλιστα και από την καταδίκη της Ελλάδας στις 
17/12/2020 από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (C849/19), και ενώ έχει αποσταλεί στην Ελλάδα αίτημα EU Pilot (ΕUP(2021)9806) 
(‘αιτιολογημένη γνώμη’, δηλαδή ένα βήμα πριν από ακόμα μια παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο) σχετικά με τη μη ορθή μεταφορά 
στην εθνική έννομη τάξη του άρθρου 6 παρ. 3 της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων. 

 15 Ιουλίου 2022, 10:03    

Το νομοσχέδιο είναι ευθέως άλλη μία επιχείρηση κατάργηση της έννοιας τῆς περιβαλλοντικής προστασίας. 
Ή είναι προστετευόμενη η περιοχή ή δεν είναι. Στο σύνολο της προστευόμενης περιοχής δεν θα πρέπει να επιτρέπεται ο,τιδήποτε 
επιφέρει φθορά του φυσικού περιβάλλοντο που ανήκει σε όλους προς όφελος μιας μειοψηφίαςέ 
Όλες οι εγκαταστάσεις πρ´πει να είναι λυόμενες, προσωρινές και πλήρως αντιστρέψιμες. 
Δεν θα πρέπει να επιτρέπονται (στο σύνολο!) της προστατευόμενης έκτασης: 
τουριστικά καταλύμματα, εξορυκτικές δραστηριότητες επίγειες ή υπόγειες, ΑΠΕ,νέοι θρησκευτικοί χώροι, εστίαση, κάθε είδους 
εργαστηριακή δρστηριότητα πλην της πρωτογενούς αειφόρας συλλογής πόρων. Εκτός όλων των άλλων εγκυμονούν και κινδύνους 
καταστροφής πέραν της ζημιάς που προκαλεί και μόνο η ύπαρξή τους. 
Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειαςα και τηλεπικοινωνιών ιδανικά θα έπρεπε να λείπουν, αλλά ενδεχομένως να μπορούν να γίνουν 
ανεκτές σε πολύ περιορισμένο βαθμό και μόνο αν δεν υπάρχει λύση εκτός της προστατευόμενης περιοχής. 
Αναψυκτήρια τα ελάχιστα και σε αριθμό και σε μέγεθος και σε παρέμβαση εγκατάστασης. 
ΑΠΕ με τις παραπάνω προσϋποθέσεις και υπο αυτές τις συνθήκες οι ανεμογεννήτριες δεν χωράνε. 
Οι πλωτές υποδομές και οι μονάδες ψυχικής υγείας κάθε είδους με πού αυστηρούς όρους ως προς τις εγκαταστάσεις τους (μέγεθος, 
αντιστρεψιμότητα, διάρκεια χρήσης) κλπ. 
Το «ειδικές» αθλητικές εγκατάστασις αφήνει περιθώριο για τα πάντα, πρέπει να απαληφθεί. 
Αυτό το νομοσχέδιο και η νοοτροπία πίσω από αυτό είναι σαν φυλάει ο λύκος τα πρόβατα. 

 15 Ιουλίου 2022, 01:01    

0. Εισαγωγή 
Είναι προφανές ότι όλα τα θέματα του νομοσχεδίου πρέπει να κριθούν μέσα στο πλαίσιο των εξελίξεων που συμβαίνουν παγκόσμια και 
τη χώρα μας και αφορούν την οικονομία, την ενεργειακή κρίση και τις ανάγκες αντιμετώπισης που προκύπτουν από τις συνθήκες αυτές. 
Οι εξελίξεις αυτές είναι βέβαιο ότι θέτουν υπό κρίση και ορισμένες μόνιμες παθογένειες της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, οι οποίες, 
ενώ πάντα ήταν αναγκαίο να αντιμετωπιστούν, τώρα είναι ακόμη πιο επείγον να αντιμετωπιστούν με θεσμικές παρεμβάσεις, που 
μπορούν να έχουν είτε προσωρινό χαρακτήρα (για τις άμεσες συνθήκες κρίσης) είτε και μόνιμο (μακροχρόνια διάρκεια), εφόσον έχουν 
επαρκώς ωριμάσει στον τρόπο και την ανάγκη επίλυσής τους. Είναι σαφές, κατά τη γνώμη μου, ότι η ανάπτυξη της χώρας πρέπει να 
προχωρήσει, παραμένοντας πάντα βιώσιμη. Την κατεύθυνση αυτή φαίνεται να υπηρετεί γενικά το παρόν νομοσχέδιο, στις περισσότερες 
πτυχές του, λαμβανομένων υπόψη και των σχολίων που θα διατυπωθούν από το κοινό και τους ασχολούμενους με το ζήτημα της 
ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. 
Στο παρόν κείμενο θα παραθέσω τις απόψεις μου σε επιμέρους θέματα και όχι διεξοδικά σε όλα τα άρθρα, καθώς είναι αδύνατον στο 
διαθέσιμο χρόνο μου να αναλύσω και να προτείνω βελτιώσεις ή και αντιρρήσεις στο σύνολο του πολύ μεγάλου αντικειμένου του 
νομοσχεδίου. 
Οι προτάσεις του νομοσχεδίου (ΝΣ) μπορούν να ειδωθούν είτε από την οπτική γωνία της προστασίας του περιβάλλοντος και μόνο, είτε 
μόνο από την οπτική της ανάπτυξης και των εμποδίων που θέτει η σημερινή νομοθεσία και πρακτική σε αυτήν. Υπάρχει όμως και η 
ενδιάμεση λύση, της ταυτόχρονης θέασης και από τις δύο πλευρές, εξισορροπώντας τις δύο προσεγγίσεις. Κατά την εκτίμησή μου, το 
νομοσχέδιο προσπαθεί να σταθεί στην ενδιάμεση λύση, αν και δεν το επιτυγχάνει πάντα, είτε λόγω ελλείψεων είτε λόγω υπερβολών. 
Στη συνέχεια, θα παραθέσω προτάσεις για βελτιώσεις, προσπαθώντας να προσθέσω στην ενδιάμεση λύση, της ισόρροπης τροποποίησης 
του θεσμικού πλαισίου για την βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος. 
Ένα βασικό κεφάλαιο του νομοσχεδίου ουσιώδους σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι το κεφάλαιο Γ, και ειδικά το άρθρο 11, για 
τις Επιτρεπόμενες χρήσεις στις ζώνες προστατευόμενων περιοχών Δικτύου Natura 2000. Με την ενασχόλησή μου με τις ΕΠΜ ως 
συντάκτης, διαπίστωσα τη θετική συμβολή του Ν. 4685/2020 στην προστασία του περιβάλλοντος των περιοχών NATURA 2000, 
διαπίστωσα όμως και πραγματικές ελλείψεις και αναγκαίες βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν. Για παράδειγμα αναφέρω την ανάγκη 
εμπλουτισμού του καταλόγου των ειδικών χρήσεων που εμπεριέχονται σε όλες σχεδόν τις ζώνες προστασίας. Για παράδειγμα, στη ζώνη 
προστασίας της φύσης (ΖΠΦ), αλλά και στη ζώνη Διαχείρισης Οικοτόπων και Ειδών (ΖΔΟΕ) δεν περιλαμβάνεται στο Ν.4685/2020 η 
επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων. Ενας οικισμός για παράδειγμα που βρίσκεται στις ζώνες αυτές δεν μπορεί να έχει μια 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), ούτε χώρο μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων. Εντός της ΖΠΦ δεν μπορεί να υπάρχει 
νεκροταφείο, ούτε διέλευση γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά αυτή η 
δραστηριότητα ή χρήση σε όλες τις ζώνες αυτές, εν τούτοις πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής της χρήσης αυτής και να κρίνεται 
κατά περίπτωση. Το ίδιο και για την τουριστική δραστηριότητα, απαγορεύεται πλήρως στη ΖΠΦ, ενώ περιορίζεται πολύ, έως τις 150 
κλίνες στις ΖΔΟΕ. Εν τούτοις δεν τίθενται άλλα κριτήρια, πχ τι είδους τουρισμού μπορεί να επιτραπεί, αν μπορούν να τεθούν κριτήρια 
που να επιτρέπουν τις παραπάνω χρήσεις, με ποια ένταση, τι σημαίνει απαγόρευση διέλευσης γραμμών ρεύματος και υποδομών από 
μεγάλες εκτάσεις ΖΠΦ για την οικονομία και το κόστος και ποιότητα διαβίωσης του ανθρώπου της περιοχής, η ζωή του οποίου πλήττεται 
ιδιαίτερα από την κρίση. Η οριζόντια απαγόρευση χρήσεων, όπως ΑΠΕ και άλλων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, είναι μια οριζόντια 
απαγόρευση, που είναι απλή και εύκολη καταρχήν, αλλά είναι ίσως υπερπροστατευτική για το φυσικό περιβάλλον και τελικά μια 
απλουστευτική λύση, που τελικά μπορεί να βλάψει και το ανθρωπογενές περιβάλλον άμεσα αλλά και την ίδια τη βιοποικιλότητα έμμεσα, 
μέσω της επιδείνωσης της κλιματικής αλλαγής. 
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1. Σχετικά με το κεφάλαιο Β, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 
Το Άρθρο 5 «Καθορισμός αποδέκτη λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση – Τροποποίηση παρ. 
1 άρθρου 12 ν. 4014/2011» είναι σωστό. Η διαδικασία καθορισμού αποδέκτη είναι πλέον ξεπερασμένη και περιττή, καθώς το θέμα 
μπορεί να αντιμετωπίζεται απλούστερα στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης εντός της ΜΠΕ κάθε έργου. Φυσικά η κατάργηση 
της διαδικασίας του άρθρου 6 της Ε1β/1965 για τον καθορισμό αποδέκτη, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τεκμηριώνεται επιστημονικά 
η απουσία επιπτώσεων στην ποιότητα του αποδέκτη. Αυτό πρέπει να γίνεται και να τεκμηριώνεται επισταμένα στη ΜΠΕ, συχνά με χρήση 
μαθηματικών μοντέλων διασποράς, κατά περίπτωση. Για παράδειγμα η διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων σε αποδέκτες όπως ποτάμια 
ή θάλασσα, η διάθεση αλμόλοιπου κλπ θα πρέπει να περιλαμβάνει υπολογισμό των συγκεντρώσεων των ρύπων ή ουσιών ενδιαφέροντος 
που εμπεριέχονται στις εκπομπές στον αποδέκτη, μετά την περιοχή μίξης, και να αποδεικνύεται ότι η διάθεση δεν θα επηρεάσει 
σημαντικά την ποιότητα και κατάσταση διατήρησης καλής ποιότητας των νερών του αποδέκτη. Εν τούτοις η διαδικασία και ο 
υπολογισμός και έλεγχος αυτός σωστά, προτείνεται από το ΝΑ, να γίνεται κατά τη διαδικασία έγκρισης της ΜΠΕ και εντός αυτής, 
καταργώντας την ενδιάμεση διαδικασία καθορισμού αποδέκτη (του 1965!!!), μια διαδικασία που πολλές φορές έχει διαρκέσει 
περισσότερο από διάστημα ενός έτους, διάστημα που η ΜΠΕ δεν μπορεί να προχωρήσει. 
2. Σχετικά με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’, ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Το άρθρο 11 αντιμετωπίζει θετικά γενικά τις σκέψεις που εξέφρασα στην εισαγωή και προτείνω επιπλέον τις παρακάτω προσθήκες ή 
διαφοροποιήσεις ή σχόλια: 
2.1 Ως προς τις ειδικές χρήσει των ΖΠΦ 
Αρθρο 11, εδάφιο 2, για τις ΖΠΦ, αναφέρεται η ειδική χρήση 
«(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με εξειδίκευση ανά υποκατηγορίες». 
Σωστά αποδεσμεύονται από το σκοπό των εγκαταστάσεων αυτών, όπως αναφερόταν στο άρθρο 14β του ν.4685. Ταυτόχρονα, για 
εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος προτείνω να αντικατασταθεί ως εξής: 
«(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με εξειδίκευση ανά υποκατηγορίες. Οι επιτρεπόμενες υποκατηγορίες να εξετάζονται 
στις ΕΠΜ και να εξειδικεύονται με κατάλληλη τεκμηρίωση ως προς την προστασία του περιβάλλοντος». 
Αρθρο 11, εδάφιο 2, για τις ΖΠΦ, αναφέρεται η ειδική χρήση «(15) Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής 
και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις του ν. 4276/2014 (Α’ 155), ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, εφόσον εξυπηρετούν λειτουργικά μια ή 
περισσότερες μορφές θεματικού τουρισμού των άρθρων 4, 6, 13, 14, 15, 19 και 20 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208), υπό τις ακόλουθες 
σωρευτικές προϋποθέσεις: 
α. η πραγματοποιούμενη συνολικά δόμηση δεν υπερβαίνει το μηδέν κόμμα μηδέν πέντε (0,05) της επιφάνειας του γηπέδου, και 
β. πληρούν ενεργειακά και περιβαλλοντικά κριτήρια της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4759/2020 (Α’ 245). 
Τα τουριστικά καταλύματα, οι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και οι λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δύνανται να 
αναπτύσσονται, υπό τις ως άνω προϋποθέσεις, και σε οργανωμένους υποδοχείς, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 
3937/2011 (Α’ 60).» 
Σωστά περιλαμβάνεται η ειδική αυτή χρήση, με την απαραίτητη βέβαια εξειδίκευση για τις συγκεκριμένες μορφές θεματικού τουρισμού 
(και όχι για κάθε μορφή τουρισμού) και τις σωρευτικές προϋποθέσεις για τη δόμηση και τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Το 
θέμα της επιτρεπόμενης δόμησης αντιμετωπίζεται με αποδεκτή μετριότητα. Στην εκτός σχεδίου δόμηση επιτρεπόταν συντελεστής 
δόμησης ΣΔ=0,20 και αργότερα 0,18. Αυτό σημαίνει ότι σε ιδιοκτησία 10 στρεμμάτων επιτρεπόταν δόμηση 200 τ.μ. Με τον προτεινόμενο 
ΣΔ 0,05, θα επιτρέπεται δόμηση 50 μόνο τετραγωνικών μέτρων. Είναι προφανές ότι μικρότερος ΣΔ δεν θα μπορούσε να επιτρέψει καμία 
κατασκευή πρακτικά. Συνεπώς ο προτεινόμενος ΣΔ είναι ισορροπημένος, ώστε να επιτρέπει μεν κάποιες κατασκευές (εφόσον τηρούνται 
οι άλλες προϋποθέσει του ΝΣ), αλλά να περιορίζει το μέγεθος και ένταση της χρήσης για λόγους προστασίας. 
Προτείνω στην ειδική αυτή χρήση να προστεθούν και οι αναγκαίες υποδομές-συνοδά έργα για την υλοποίηση της χρήσης (πχ ΕΕΛ, 
διαχείριση στερεών αποβλήτων με κομποστοποίηση κλπ). 
Αρθρο 11, εδάφιο 2, για τις ΖΠΦ, αναφέρεται η ειδική χρήση «(33) Εγκαταστάσεις ύδρευσης, εξαιρουμένης της αφαλάτωσης, 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών, σταθμών φόρτισης 
ηλεκτρικών». 
Η αφαλάτωση αντιμετωπίζεται εδώ ως μια επιβαρυντική δραστηριότητα για το περιβάλλον, αυτό όμως είναι λάθος. Εφόσον υπάρχει 
ανάγκη εξεύρεσης πόσιμου νερού, αυτή η ανάγκη θα πρέπει να καλυφθεί είτε από περιορισμένους και πολύτιμους για τη φύση και τον 
άνθρωπο υδατικούς πόρους (ποτάμια, λίμνες, υπόγεια ύδατα) είτε από πρακτικά ανεξάντλητους, όπως από τη θάλασσα. Στην περίπτωση 
αυτή μοναδική μέθοδος είναι η αφαλάτωση, πλέον αποδεκτή παγκόσμια. Συνήθως η αφαλάτωση εγκαθίσταται σε ένα μικρό container 
(που μπορεί να είναι και μικρό και αισθητικά αποδεκτό κτίριο, ανάλογα με την περιοχή), καταλαμβάνει δηλαδή ελάχιστο χώρο. Δύο 
κυρίως ζητήματα πρέπει να εξετάζονται, η διάθεση του αλμόλοιπου και η ενεργειακή κατανάλωση. Η διάθεση του αλμόλοιπου 
προφανώς, αν γίνει υποθαλάσσια, δεν μπορεί να γίνει σε λιβάδια ποσειδωνίας, που είναι τύπος οικοτόπου προτεραιτότητας της οδηγία 
92/43 και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην αλατότητα, ούτε σε περιοχές φωλεοποίησης Caretta caretta. Μπορεί όμως να γίνει εκτός 
περιοχών ποσειδωνίας, ακόμη και στην ακτή, υπό κατάλληλες προϋποθέσεις, κάτι που θα εξετάζεται στη μελέτη σχεδιασμού του κυρίως 
έργου (πχ τουριστικού ή άλλου δημόσιου κτηρίου) και τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως και στην Ειδική Οικολογική 
Αξιολόγηση που επιβάλλεται από το νόμο 4014/2011. Το θέμα της ενεργειακής κατανάλωσης είναι μικρής σημασίας, εφόσον πρόκειται 
για μικρές μονάδες (μεγάλες δεν επιτρέπονται έτσι και αλλοιώς σε ΖΠΦ). Μπορεί όμως να αντιμετωπιστεί ακόμη καλύτερα και με την 
εγκατάσταση ενός μικρού φωτοβολταϊκού, εφόσον δεν θίγεται το προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής. Και εδώ φαίνεται ότι είναι 
σωστή και ή άλλη ειδική χρήση που προτείνεται από το ΝΑ για τις ΑΠΕ, όπως θα τοποθετηθώ στη συνέχεια. Συνεπώς προτείνω η ειδική 
χρήση 33 του ΝΑ να αντικατασταθεί με την πρόταση: 
«(33) Εγκαταστάσεις ύδρευσης, περιλαμβανομένης και της αφαλάτωσης για έργα κοινής ωφέλειας (δημόσια ή ιδιωτικά) εφόσον 
λαμβάνονται μέτρα προστασίας, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, 
τηλεπικοινωνιών, σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών» 
Σωστά προτείνεται ο όρος στις ΖΠΦ «Επιτρέπονται επίσης τα ορειβατικά καταφύγια της περ. ηη) της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 
4276/2014, καθώς και δραστηριότητες τύπου αναρρίχησης, η ιππασίας, περιήγησης σε σπήλαια, η κατάβαση ποταμού, ανεμοπορίας με 
αλεξίπτωτο πλαγιάς ή αιωροπτερισμός.» Μπορεί να προστεθεί και «το ορεινό ή μη τρέξιμο και η ποδηλασία». 
Μπορούν επίσης να προστεθούν και άλλες ειδικές χρήσεις σε ΖΠΦ όπως: 
«(32) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (βιολογικός καθορισμός)». Οι ΕΕΛ είναι έργα προστασίας του περιβάλλοντος και με τα 
κατάλληλα μέτρα μπορούν να μην έχουν καμία πρακτικά επίπτωση σε καμία παράμετρο του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα οι ΕΕΛ 
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μπορεί να γίνουν υπόγειες (και να μην εκπέμπεται θόρυβος), μπορεί να επιλεγούν μέθοδοι επεξεργασίας και διάθεσης με τεχνητούς 
υγροτόπους, τα επεξεργασμένα υγρά μπορούν να διατεθούν σε φυσικούς υγροτόπους κατά περίπτωση, ή να επαναχρησιμοποιηθούν 
για άρδευση κλπ. 
«(36.Α) Κέντρα Περίθαλψης Ειδών Άγριας Πανίδας (ΚΕΠΕΑΠ).» 
«(48.2) Εγκαταστάσεις: α) κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των 
παραρτημάτων αυτών, υπέργειων και υπόγειων, 
β) εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό 
τους, 
γ) Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου. 
ε) Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 
στ) Εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και λοιπών συστημάτων επεξεργασίας νερού για την υδροδότηση δημοτικών και ιδιωτικών 
δικτύων, μετά των συνοδών έργων που απαιτούνται, για την πλήρη λειτουργία αυτών.» 
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία. Εφόσον λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, η χρήση αυτή 
βοηθά τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. 
Σχετικά με τις ΑΠΕ θα μπορούσαν να περιοριστούν μόνο σε φωτοβολταϊκά και γεωθερμία κατηγορίας Β (άρα μικρού μεγέθους), άρα να 
τεθεί 
«(34) Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά και γεωθερμία κατηγορίας Β ή και μικρότερα, 
μετά από λήψη μέτρων διαχείρισης βιοποικιλότητας» 
2.2 Ως προς τις χρήσεις σε ΖΔΟΕ 
Προτείνω Προσθήκη ειδικής χρήσης: 
(3.2) (Εκπαίδευση) Πρωτοβάθμια (Δημοτικά) 
Σχετικά με τη χρήσης (15) τουριστικών, επιτρέπεται και σήμερα με μόνο όριο τον αριθμό κλινών. Η διατύπωση του ΝΣ είναι σωστή, που 
θέτει όριο στο ΣΔ σε 0,07. Το όριο αυτό είναι ισορροπημένο όσον αφορά την προστασία αλλά και τη δυνατότητα κάποιας ανάπτυξης. 
Να προστεθούν στη χρήση και «οι αναγκαίες υποδομές-συνοδά έργα για την υλοποίηση της χρήσης (πχ ΕΕΛ, διαχείριση στερεών 
αποβλήτων με κομποστοποίηση κλπ)».όπως αναφέρθηκε και στις ΖΠΦ. 
Μπορούν να προστεθούν και οι εξής: 
«(21) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (ν. 4302/2014).» 
«(21.Α) Κέντρα Δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και λοιπές συνοδευτικές δραστηριότητες (Data Centres)» 
«(29) Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών» 
«(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία.» 
«(32) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (βιολογικός καθορισμός).» Όπως ανέφερα προηγουμένως, οι ΕΕΛ είναι έργα 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
(36.Α) Κέντρα Περίθαλψης Ειδών Άγριας Πανίδας (ΚΕΠΕΑΠ). 
(38) Κοιμητήρια. 
(39) Κέντρα αποτέφρωσης νεκρών (Κ.Α.Ν.) και οστών 
(48.2) Εγκαταστάσεις: α) κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των 
παραρτημάτων αυτών, υπέργειων και υπόγειων, 
β) εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό 
τους, 
γ) Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου. 
ε) Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 
στ) Εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και λοιπών συστημάτων επεξεργασίας νερού για την υδροδότηση δημοτικών και ιδιωτικών 
δικτύων, μετά των συνοδών έργων που απαιτούνται, για την πλήρη λειτουργία αυτών.» 
Σωστά «Επιτρέπονται επίσης δραστηριότητες τύπου αναρρίχησης, ιππασίας, περιήγησης σε σπήλαια, κατάβαση ποταμού, ανεμοπορίας 
με αλεξίπτωτο πλαγιάς ή αιωροπτερισμός.» Μπορεί να προστεθεί και «το ορεινό ή μη τρέξιμο και η ποδηλασία». 
2.3 Ως προς τις χρήσεις σε Ζώνες Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΖΔΒΦΠ) 
Σωστά αφαιρέθηκαν από τις απαγορεύσεις εκτός σχεδίου ή οιισμών οι χρήσεις του Ν. 4685, καθώς πολλές από αυτές δεν μπορούσαν 
να υλοποιηθούν σε εντός σχεδίου περιοχές, όπως η επεξεργασία στερών αποβλήτων, τα αεροδρόμια, ο ιππόδρομος κλπ. Είναι όμως 
πολλές φορές ανεκτό να υπάρχουν τέτοιες ανθρωπογενείς δραστηριότητες στην τελευταία αυτή κατηγορία ζώνης προστασίας, ειδικά 
σε έργα προστασίας του περιβάλλοντος, όπως η αποθήκευση και επεξεργασία στερεών αποβλήτων, αλλά και σε άλλες ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες, όπως μεγάλα αθλητικά κέντρα, εμπορικά κέντρα κλπ. Ορισμένες δραστηριότητες καταρχήν φαίνονται δύσκολα 
αποδεκτές και σε ΖΒΔΦΠ, όπως τα αεροδρόμια, εν τούτοις, αναγνωρίζοντας ότι κάποιες περιοχές Natura είναι τεράστιας έκτασης, όπως 
η περιοχή του Θεσσαλικού κάμπου, φαίνεται πως θα πρέπει και η δραστηριότητα αυτή να εξετάζεται κατά περίπτωση. Αλλωστε μπορεί 
τα αεροδρόμια αυτά να είναι πολύ μικρού μεγέθους και να εξυπηρετούν πτήσεις ανεμόπτερων, υδροπλάνων ή ελικοφόρων και όχι 
αεριοθουμένων, οπότε οι επιπτώσεις τους να μην είναι σημαντικές. Συνεπώς, σωστά περιλαμβάνονται στις προτάσεις του ΝΣ. Φυσικά 
θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προστασίας, όπως θα εξετάζονται στις ΜΠΕ και τις ΕΟΑ. 
3. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Το Άρθρο 39 Ειδικές διατάξεις για υδατορέματα – Τροποποίηση άρθρου 5 του ν. 4258/2014 είναι γενικα σωστό, αλλά διατυπωμένο κατά 
δυσνόητο τρόπο, κατά την εκτίμησή μου θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια. 

 15 Ιουλίου 2022, 00:35    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο, έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά 
από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία! Ειδικότερα με το παρόν κεφάλαιο καταστρατηγείται έμμεσα η έννοια της 
προστατευόμενης περιοχής, επιτρέπεται ο κατακερματισμός ζωνών προστασίας και εν τέλη υποβαθμίζεται αυτό που θα έπρεπε να 
προστατεύεται: η βιοποικηλότητα! 

 14 Ιουλίου 2022, 21:13    

«Το νομοσχέδιο επιτρέπει την επιβάρυνση όλων των ζωνών προστασίας των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 με νέες χρήσεις 
που δεν προβλέπονταν από το έτσι κι αλλιώς προβληματικό ισχύον καθεστώς. Χαρακτηριστικά, στις ζώνες προστασίας της φύσης 
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(δεύτερη σε αυστηρότητα ζώνη προστασίας) προβλέπονται πλέον η κατασκευή και λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων και άλλων 
τουριστικών υποδομών, εγκαταστάσεων ΑΠΕ, καθώς και κατασκηνώσεων, ενώ σε όλες τις κατηγορίες (πλην της “απόλυτης” προστασίας) 
προβλέπονται πλέον εξορυκτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των εξορύξεων υδρογονανθράκων.» 
Ζητώ από την πολιτεία να προστατεύσει την φυσική μας κληρονομιά, την κληρονομιά των παιδιών μου και να μη γίνει για ακόμα μια 
φορά βορά στα ιδιωτικά συμφέροντα 

 14 Ιουλίου 2022, 18:32    

-. Το νομοσχέδιο αυτό θεωρούμε ότι ολοκληρώνει την 
λειτουργικότητα των περιοχών Νατούρα 2000, 
ελευθερώνοντας και τις δυνατότητες τους για την ήπια, 
βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη τους, η οποία έχει παραμέινει 
ανενεργός, αλλά με την σειρά της θα βοηθήσει στην 
καλλίτερη και εξειδικευμένη προστασία τους. 
Επί πλέον συμβαδίζει με τις πρόσφατες απόψεις της 
Ευρωπαίκής Επιτροπής, όπως αποτυπώνονται σε διάφορες 
σχετικές δημοσιεύσεις της, όπως π.χ. η Αναφορά προς την 
Επιτροπή του 
THE N2K GROUP European Economic Interest Group 
«SCOPING DOCUMENT ON THE MANAGEMENT OF TOURISM 
AND RECREATIONAL ACTIVITIES IN NATURA 2000», Σεπτεμβερ 
2019 
Το πνεύμα του εγγράφου εκφράζεται συνοπτικά στην § 5.5. : 
«5.5 Building partnerships with tourism sector business in 
Natura 2000 
“Involving relevant stakeholders is key for success when 
implementing sustainable tourism in Natura 2000. This scoping 
document presents several examples of stakeholders 
participation from local authorities, businesses, tour operators, 
NGOs and representatives from both the tourism industry and 
nature conservation. One of the most important stakeholders 
are tourism businesses. Some examples of successful 
partnerships between tourism sector business and nature 
conservation in Natura 2000.» 

 14 Ιουλίου 2022, 17:21    

Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο 
για την «απλοποίηση» της περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
και τη θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων 
Αξιοποιώντας για άλλη μια φορά, την τακτική που εφαρμόζεται πολλά χρόνια τώρα, όλα τα σοβαρά θέματα να ψηφίζονται από τη Βουλή 
το κατακαλόκαιρο με συνοπτικές διαδικασίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε προσχηματική διαβούλευση για 
μόλις μια εβδομάδα, σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει διατάξεις για το «πλαίσιο ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων», μαζί με 
«απλουστεύσεις» της περιβαλλοντικής διαδικασίας, ανάμεσα στις οποίες κορυφαίο ζήτημα είναι αυτό που αφορά στις «χρήσεις γης στις 
προστατευόμενες περιοχές». 
Για το πλαίσιο ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων, προφανώς δε συντρέχουν λόγοι κατεπείγουσας διαδικασίας. Τίθεται σε 
διαβούλευση ενάμιση χρόνο μετά από τη «διαβούλευση», που είχε γίνει με πρωτοβουλία της ΕΛΕΤΑΕΝ, εγκαινιάζοντας τότε, μια εποχή 
όπου επίσημα πλέον οι ίδιες οι εταιρείες ασκούν εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, κριτικάροντας μάλιστα το δημόσιο για τις ανεπάρκειές 
του, όπως είχαμε σχολιάσει σε δελτίο τύπου μας με θέμα «Θαλάσσια αιολικά: ένα νέο πεδίο εμπορευματοποίησης της ενέργειας και 
της θάλασσας», πριν από ένα χρόνο. 
Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε προσπάθεια σύνταξης και έγκρισης Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου, που η χώρα όφειλε να 
υλοποιήσει μέχρι το Μάρτιο του 2021, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ «Περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού». Κι αυτό 
φαίνεται από το γεγονός ότι αντί γι’ αυτό, το νομοσχέδιο υιοθετεί και εφαρμόζει το βραχυπρόθεσμο στόχο που είχε προτείνει η ΕΛΕΤΑΕΝ, 
για αποσπασματικό καθορισμό Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ), στο πρότυπο των Ειδικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων. 
Ο καθορισμός της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε. ως φορέα Διαχείρισης για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα, 
επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις μας για τη συγγένεια που εμφανίζει η διαδικασία χωροθέτησης και αδειοδότησης των θαλάσσιων αιολικών 
με την παραχώρηση «οικοπέδων» για την έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων, αλλά και τα εμπόδια που συνιστούν η περιορισμένη 
στα έξι (6) ναυτικά μίλια αιγιαλίτιδα ζώνη και η έλλειψη καθορισμένης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) στο Αιγαίο, εμπόδια που 
υπαγορεύουν και τις συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Παράλληλα, αναδεικνύει πόσο ο χαρακτήρας της υποτιθέμενης αποκεντρωμένης 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι στην πραγματικότητα βαθειά συγκεντρωτικός, αφού για τη δημιουργία υπεράκτιων αιολικών 
σταθμών ενδιαφερόμενες είναι, εκτός από τις μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλες 
οι μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις εξορύξεις υδρογονανθράκων. 
Τελικά, το κατεπείγον της διαβούλευσης για το νομοσχέδιο φαίνεται να αφορά στις αλλαγές που επιχειρεί να κάνει στις χρήσεις γης στις 
προστατευόμενες περιοχές, δύο χρόνια μετά από τον καθορισμό τους από το νόμο Χατζηδάκη του 2020. Κι αυτό για να εξαναγκαστούν 
τα γραφεία μελετών που έχουν αναλάβει τη σύνταξη των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών των περιοχών Natura, να συμπεριλάβουν 
στις μελέτες τους διάφορα «αναπτυξιακά» έργα, κυρίως ενεργειακά αλλά και άλλα (τουριστικά), καθώς και υποδομές (νέους δρόμους), 
ως επιτρεπόμενες χρήσεις στις ζώνες προστασίας, που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο νόμο Χατζηδάκη. Κατεπείγουσα «ανάγκη» είναι 
επίσης να προκαθοριστεί με νόμο η προοπτική επιβάρυνσης των περιοχών Natura με τέτοια έργα για να τα συμπεριλάβει και η μελέτη 
αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ! 
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Σε μια συγκυρία όπου αναδεικνύονται κρίσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, την υγεία και τη 
διατροφή και αναλαμβάνονται σχετικές πολιτικές πρωτοβουλίες, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει εγκλωβισμένη σε παρωχημένους 
«αναπτυξιακούς στόχους», που αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές αιτίες για την κακοδαιμονία της χώρας. 
Ζητούμε να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό! 
Ζητούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου και μια πραγματική διαβούλευση για εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, με την πραγματική 
συμμετοχή της κοινωνίας και την πραγματική προστασία του περιβάλλοντος! 

 14 Ιουλίου 2022, 17:47    

Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο 
για την «απλοποίηση» της περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
και τη θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων 
Αξιοποιώντας για άλλη μια φορά, την τακτική που εφαρμόζεται πολλά χρόνια τώρα, όλα τα σοβαρά θέματα να ψηφίζονται από τη Βουλή 
το κατακαλόκαιρο με συνοπτικές διαδικασίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε προσχηματική διαβούλευση για 
μόλις μια εβδομάδα, σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει διατάξεις για το «πλαίσιο ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων», μαζί με 
«απλουστεύσεις» της περιβαλλοντικής διαδικασίας, ανάμεσα στις οποίες κορυφαίο ζήτημα είναι αυτό που αφορά στις «χρήσεις γης στις 
προστατευόμενες περιοχές». 
Για το πλαίσιο ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων, προφανώς δε συντρέχουν λόγοι κατεπείγουσας διαδικασίας. Τίθεται σε 
διαβούλευση ενάμιση χρόνο μετά από τη «διαβούλευση», που είχε γίνει με πρωτοβουλία της ΕΛΕΤΑΕΝ, εγκαινιάζοντας τότε, μια εποχή 
όπου επίσημα πλέον οι ίδιες οι εταιρείες ασκούν εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, κριτικάροντας μάλιστα το δημόσιο για τις ανεπάρκειές 
του, όπως είχαμε σχολιάσει σε δελτίο τύπου μας με θέμα «Θαλάσσια αιολικά: ένα νέο πεδίο εμπορευματοποίησης της ενέργειας και 
της θάλασσας», πριν από ένα χρόνο. 
Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε προσπάθεια σύνταξης και έγκρισης Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου, που η χώρα όφειλε να 
υλοποιήσει μέχρι το Μάρτιο του 2021, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ «Περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού». Κι αυτό 
φαίνεται από το γεγονός ότι αντί γι’ αυτό, το νομοσχέδιο υιοθετεί και εφαρμόζει το βραχυπρόθεσμο στόχο που είχε προτείνει η ΕΛΕΤΑΕΝ, 
για αποσπασματικό καθορισμό Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ), στο πρότυπο των Ειδικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων. 
Ο καθορισμός της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε. ως φορέα Διαχείρισης για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα, 
επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις μας για τη συγγένεια που εμφανίζει η διαδικασία χωροθέτησης και αδειοδότησης των θαλάσσιων αιολικών 
με την παραχώρηση «οικοπέδων» για την έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων, αλλά και τα εμπόδια που συνιστούν η περιορισμένη 
στα έξι (6) ναυτικά μίλια αιγιαλίτιδα ζώνη και η έλλειψη καθορισμένης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) στο Αιγαίο, εμπόδια που 
υπαγορεύουν και τις συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Παράλληλα, αναδεικνύει πόσο ο χαρακτήρας της υποτιθέμενης αποκεντρωμένης 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι στην πραγματικότητα βαθειά συγκεντρωτικός, αφού για τη δημιουργία υπεράκτιων αιολικών 
σταθμών ενδιαφερόμενες είναι, εκτός από τις μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλες 
οι μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις εξορύξεις υδρογονανθράκων. 
Τελικά, το κατεπείγον της διαβούλευσης για το νομοσχέδιο φαίνεται να αφορά στις αλλαγές που επιχειρεί να κάνει στις χρήσεις γης στις 
προστατευόμενες περιοχές, δύο χρόνια μετά από τον καθορισμό τους από το νόμο Χατζηδάκη του 2020. Κι αυτό για να εξαναγκαστούν 
τα γραφεία μελετών που έχουν αναλάβει τη σύνταξη των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών των περιοχών Natura, να συμπεριλάβουν 
στις μελέτες τους διάφορα «αναπτυξιακά» έργα, κυρίως ενεργειακά αλλά και άλλα (τουριστικά), καθώς και υποδομές (νέους δρόμους), 
ως επιτρεπόμενες χρήσεις στις ζώνες προστασίας, που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο νόμο Χατζηδάκη. Κατεπείγουσα «ανάγκη» είναι 
επίσης να προκαθοριστεί με νόμο η προοπτική επιβάρυνσης των περιοχών Natura με τέτοια έργα για να τα συμπεριλάβει και η μελέτη 
αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ! 
Σε μια συγκυρία όπου αναδεικνύονται κρίσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, την υγεία και τη 
διατροφή και αναλαμβάνονται σχετικές πολιτικές πρωτοβουλίες, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει εγκλωβισμένη σε παρωχημένους 
«αναπτυξιακούς στόχους», που αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές αιτίες για την κακοδαιμονία της χώρας. 
Ζητούμε να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό! 
Ζητούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου και μια πραγματική διαβούλευση για εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, με την πραγματική 
συμμετοχή της κοινωνίας και την πραγματική προστασία του περιβάλλοντος! 

 14 Ιουλίου 2022, 16:51    

Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 11 του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου σχετικά με την δυνατότητα ανέγερσης εγκαταστάσεων 
τουριστικών καταλυμάτων, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής και τουριστικές επιχειρήσεις του ν. 4276/2014 (Α’ 155), ήπιας 
τουριστικής ανάπτυξης, εντός προστατευόμενων ζωνών, είναι σαφές ότι έχει στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των 
συγκεκριμένων περιοχών με ταυτόχρονη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος (συμμόρφωση με τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά 
κριτήρια της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4759/2020 (Α’ 245).) 
Παράλληλα όμως ο προτεινόμενος συντελεστής 0.05 δημιουργεί ερωτηματικά για το αν επιτρέπει τη δημιουργία βιώσιμων τουριστικών 
επιχειρήσεων, υψηλών προδιαγραφών. Οποιαδήποτε τουριστική επιχείρηση ιδρυόμενη σε Προστατευόμενη Περιοχή θα οφείλει 
παράλληλα με τις εγκαταστάσεις της, να συντηρεί, να προστατεύει και να αναδεικνύει επιτυχώς το περιβάλλον της δημιουργώντας 
λειτουργικά κόστη που είναι πολύ αμφίβολο εάν απορροφόνται από πολύ μικρές μονάδες. Ως εκ τούτου προκειμένου η διάταξη να έχει 
πρακτική εφαρμογή και τα επιθυμητά αποτελέσματα ο Σ.Δ. δεν θα πρέπει να ορίζεται σε ποσοστό μικρότερο του 8%. 

 14 Ιουλίου 2022, 16:07    

Σχετικά με το σχέδιο νόμου για τις χρήσεις γης στις προστατευόμενες περιοχές (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ), όπως προτείνονται οι χρήσεις αυτές, για 
το σύνολο των ζωνών που έχουν καθοριστεί, εκτιμώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει απαγόρευση της δημιουργίας των εγκαταστάσεων 
αφαλάτωσης (χρήση γης με κωδικό 33) ακόμη και στις ζώνες προστασίας της φύσης. Σύμφωνα με τις χρήσεις γης που προτείνονται, για 
παράδειγμα των τουριστικών καταλυμάτων (χρήση γης με κωδικό 15), μια εγκατάσταση αφαλάτωσης δε θα επιβαρύνει καθόλου, ούτε 
τους υδατικούς πόρους της περιοχής (υπόγεια ή επιφανειακά νερά) ούτε τα δίκτυα ύδρευσης της περιοχής, εφόσον λαμβάνονται 
παράλληλα και τα κατάλληλα μέτρα στο στάδιο της περιβαλλοντικής μελέτης στη διάθεση του αλμόλοιπου. 
Επιπλέον, στις ζώνες προστασίας της φύσης και στη ζώνη διατήρησης οικοτόπων και ειδών, θα συμφωνήσω με την πρόταση για τις 
χρήσεις γης με κωδικό 15 και κωδικό 34, με πρόσθετα μέτρα περιορισμών, όπως για παράδειγμα να τεθεί κάποια μέγιστη επιτρεπόμενη 
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ισχύς ή μέγιστες εκτάσεις κατάληψης γης για τις εγκαταστάσεις των ΑΠΕ, ανάλογα και με το προστατευτέο αντικείμενο των εκάστοτε 
περιοχών. 
Θα πρέπει όμως, κατά τη γνώμη μου, να εξεταστεί η συγκέντρωση πολλών και αντικρουόμενων χρήσεων γης στις ζώνες προστασίας της 
φύσης και στη ζώνη διατήρησης οικοτόπων και ειδών. Προσθέτοντας και τη χρήση γης των εξορύξεων (κωδικός χρήσης γης 25), 
ενδεχομένως προκαλούνται αθροιστικές επιπτώσεις, που σε συνδυασμό με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αναπτυξιακές 
κατευθύνσεις των άλλων προτεινόμενων χρήσεων γης, είναι δυνατόν να επηρεαστούν τα υπό προστασία είδη στις ζώνες προστασίας 
και εκτός αυτών των ζωνών που θα πραγματοποιηθεί η εξόρυξη. 

 14 Ιουλίου 2022, 16:41    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο, διότι δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, ενώ παράλληλα προωθεί την υποβάθμιση 
των προστατευόμενων περιοχών, καθώς επιτρέπει πρακτικά την ελεύθερη εκμετάλλευσή τους, κάτι που αντιτίθεται στον ίδιο τον ορό 
«προστατευόμενες». 
Επίσης είναι ιδιαίτερα προβληματικό το γεγονός ότι παρατίθεται μόνο μια εβδομάδα για να σχολιαστεί ένα τόσο εκτενές νομοσχέδιο. 
Είναι απαραίτητο για όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, έτσι ώστε οι αποφάσεις για τη 
προστασία του περιβάλλοντος και των υπηρεσιών που μας προσφέρει να λαμβάνονται δημοκρατικά και με βάση τα επιστημονικά 
δεδομένα. 

 14 Ιουλίου 2022, 16:58    

Για το άρθρο 11, παραγρ 2 (Ζώνες Προστασίας της Φύσης): 
Θετικά κρίνεται η πρόβλεψη του να δύναται να επιτρέπεται σε Ζώνες Προστασίας της Φύσης η ειδική κατηγορία χρήσεων (15) δεδομένου 
ότι βάσει της περιγραφής αφορά σε ήπια τουριστικά καταλύματα εναλλακτικών μορφών τουρισμού (τουρισμός υπαίθρου, 
αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, ιαματικός, κλπ). Προτείνεται αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου συντελεστή 
δόμησης σε 0,08 της επιφάνειας του γηπέδου. Επίσης προτείνεται να αναγραφεί ρητά ότι επιτρέπονται και οι συνοδές περιβαλλοντικές 
υποδομές των καταλυμάτων αυτών όπως πχ. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ). 
Επίσης προτείνεται στις Ζώνες Προστασίας της Φύσης να προστεθούν ως ειδικές κατηγορίες χρήσεων που δύναται να επιτρέπονται και 
οι εξής: 
(36.Α) Κέντρα Περίθαλψης Ειδών Άγριας Πανίδας (ΚΕΠΕΑΠ). 
(48.2) Εγκαταστάσεις: α) κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των 
παραρτημάτων αυτών, υπέργειων και υπόγειων (ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟΓΕΙΑ), 
β) εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό 
τους, 
γ) Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου. (ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟΓΕΙΑ), 
ε) Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 
στ) Εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και λοιπών συστημάτων επεξεργασίας νερού για την υδροδότηση δημοτικών δικτύων, μετά των 
συνοδών έργων που απαιτούνται, για την πλήρη λειτουργία 
αυτών. 
Για το άρθρο 11, παραγρ 3 (Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων και ειδών): 
Αντίστοιχα για τη χρήση (15) προτείνεται αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης σε 0,1 της επιφάνειας του γηπέδου. 
Επίσης προτείνεται να αναγραφεί ρητά ότι επιτρέπονται και οι συνοδές περιβαλλοντικές υποδομές των καταλυμάτων αυτών όπως πχ. 
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων. 
Επίσης προτείνεται στις Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων και ειδών να προστεθούν ως ειδικές κατηγορίες χρήσεων που δύναται να 
επιτρέπονται και οι εξής: 
(29) Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών 
(32) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (βιολογικός καθορισμός). 
(36.Α) Κέντρα Περίθαλψης Ειδών Άγριας Πανίδας (ΚΕΠΕΑΠ). 
(38) Κοιμητήρια. 
(39) Κέντρα αποτέφρωσης νεκρών (Κ.Α.Ν.) και οστών 
(48.1.γ) Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου. (ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟΓΕΙΑ), 
(48.1. ε) Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 

 14 Ιουλίου 2022, 15:03    

Το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση για τις περιοχές NATURA 2000 υποβαθμίζει την προστασία τους, καθώς επιτρέπει εξορύξεις, 
δρόμους, πλατείες και άλλα μεγάλα έργα μέσα στον πυρήνα των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000. 
Το να επιτραπεί πχ μέσα στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς η εξόρυξη υδρογονανθράκων ή χρυσού αναιρεί την όποια 
προστασία και μπορεί να είναι καταστροφικό τόσο για τη φύση όσο και για τους ανθρώπους, όπως μας δείχνουν τα παραδείγματα των 
εξορύξεων χρυσού στη Χαλκιδική και των εξορύξεων υδρογονανθράκων στο Νίγηρα (μόλυνση νερού, αέρα, εδάφους). 
Εξίσου καταστροφικά για τις προστατευόμενες περιοχές θα είναι και τα διαβόητα «συνοδά έργα» πχ για τη μεταφορά υλικών από και 
προς τις περιοχές εξόρυξης. 
Η δε χωροθέτηση Βιομηχανικών ΑΠΕ μέσα στον πυρήνα Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 μπορεί να προκαλέσει καταστροφές 
πχ με την κατασκευή τεράστιων δρόμων για τη μεταφορά γιγάντιων Ανεμογεννητριών. Αντί να προωθεί την καταστροφή 
προστατευόμενων περιοχών με τέτοια έργα, η κυβέρνηση θα έπρεπε να στηρίζει νοικοκυριά και δήμους για να παράγουν ρεύμα από 
Ανανεώσιμες Πηγές σε κατοικίες και δημόσια κτήρια, χωρίς καταστροφή του περιβάλλοντος. 

 14 Ιουλίου 2022, 15:41    

Οι χρήσεις που προτείνεται να προστεθούν στις διάφορες ζώνες θα πρέπει να λάβουν αυστηρά όρια προκειμένου να διατηρηθεί ο 
χαρακτήρας της προστασίας του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο ίσως θα ήταν φρόνιμο να επιτρέπεται και η χωροθέτηση 
εγκαταστάσεων αφαλάτωσης, δεδομένου ότι δεν επιβαρύνεται περαιτέρω ο υπόγειος υδροφόρος, καθώς και τα υφιστάμενα δίκτυα, 
ενώ παράλληλα θα εξυπηρετείται και ο γηγενής πληθυσμός (εκτός των ουριστών – επισκεπτών). 
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Διαφωνώ με τις αλλαγές-προσθήκες χρήσεων γης στις Ζώνες Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, καθώς μεγαλώνει ο κίνδυνος 
αλλοιώσης του χαρακτήρα τους. 

 14 Ιουλίου 2022, 15:09    

Θα μπορούσε κάποιος να μας εξηγήσει σε τι αποσκοπούν όλες αυτές οι προτεινόμενες αδειοδοτήσεις σε ζώνες απόλυτης φυσικής 
προστασίας; 
Χώροι μέσων ΜΜΜ, θρησκευτικοί χώροι, τουριστικά καταλύματα, εξορύξεις, αθλητικοί χώροι κλπ. 
Εμφανώς είναι μια κίνηση καταστροφής των λίγων απομείναντων φυσικών πόρων χάριν του κέρδους και της εκμετάλλευσης. Δε 
συμφωνώ καθόλου με οποιαδήποτε εκμετάλλευση αυτών των περιοχών κάτω από το προτεινόμενο πλάνο. Ακόμη και κάτω από ένα 
θεωρητικό ελεγχόμενο σχέδιο εκμετάλλευσης όλοι μας γνωρίζουμε πως λαμβάνονται οι αποφάσεις. Το αποτέλεσμα θα είναι 
καταστροφικό. 
Χώρος για όλες τις κατασκευές και δραστηριότητες μπορούν άνετα να τεθούν εκτός περιοχών Natura 2000. Χώροι υπάρχουν και αν δεν 
υπάρχουν να μη γίνουν. Κινούμενος αντίθετα, θα έπρεπε να θεσπιστούν ελάχιστο ποσοστό πρασίνου και πάρκων στα αστικά κέντρα για 
την επαφή του κόσμου με τη φύση. 

 14 Ιουλίου 2022, 13:48    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο.Επι της ουσιας καταργειται η εννοια της Natura 2000. Ας αφισουμε ενα ελαχιστο τμημα της Υπαιθρου 
ανεγγικτο απο τις ανθρωπινες δραστηριοτητες. Ας εναρμονισθουμε μια φορα με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 14 Ιουλίου 2022, 13:09    

Το νομοσχέδιο αυτό είναι απολύτως προς την σωστή 
κατεύθυνση. 
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει και προωθεί την δημιουργία εσόδων 
από την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των περιοχών Νατούρα 2000 και 
προβαίνει στην αξιολόγηση τους. 
Σχετικό και το έγγραφό της: 
“Estimating the economic value of the benefits provided by the 
tourism/recreation and Employment supported by Natura 2000 Final 
Report European Commission 
– DG Environment December 2011” 
Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο της Επιτροπής: 
“Visitors to Natura 2000 sites purchase goods and services (e.g. entrance 
fees to the natural area, bike renting, accommodation and catering). 
Visitor spending generates additional income locally and causes 
economic impacts at local and wider levels1, such as income and 
employment. Hence, tourism and recreation activities undertaken in 
Natura 2000 sites provide market benefits to the economy.“ 
“Natura 2000 sites receive between 1.2 and 2.2 billion visitor days per 
annum. In 2006, total visitor spending was estimated between 50 and 90 
billion Euros. This expenditure generated additional income which was 
estimated in the range of 50 to 85 billion Euros.“ 
Επί τέλους, ας αρχίσει και η Ελλάδα να αξιοποιεί τις τουριστικές 
δυνατότητες του δικτύου των περιοχών Νατούρα 2000, που 
αποτελούν περίπου το 25% της Ελληνικής Επικράτειας. 
Η αξιοποίηση αυτή θα συνεισφέρει και στην αποτελεσματικότερη 
περιβαλλοντική τους προστασία… 

 14 Ιουλίου 2022, 12:31    

Το νομοσχέδιο είναι σαφώς σύμφωνο με τα 
προβλεπόμενα και επιτρεπόμενα από τις διατάξεις και 
κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για το περιβάλλον 
και τις περιοχές Νατούρα 2000, ενώ η χώρα μας έχει πολύ 
καθυστερήσει μέχρι σήμερα στην ευθυγράμμιση και 
συμμόρφωση της με αυτά . 
Ήδη από τον Δεκέμβριο του 1999 με το Σεμινάριο της 
Λισαβώνας ετέθησαν οι βάσεις για την ανάπτυξη του βιώσιμου 
τουρισμού ΕΝΤΟΣ των περιοχών Νατούρα 2000, σύμφωνα και 
με το έργο/οδηγό : 
«Sustainable tourism and Natura 2000 
Guidelines, initiatives and good practices in Europe», 
που εκδόθηκε το 2000, βασιζόμενο σ’ αυτό 
το Σεμινάριο. 
Το έργο αυτό απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
[stakholders] που νοιάζονται για την ανάπτυξη βιώσιμου 
τουρισμού εντός μιάς περιοχής Νατούρα 2000 και κατ’ 
επέκτασιν, μιας προστατευόμενης περιοχής γενικά. Αυτό 
περιλαμβάνει διαχειριστές περιοχών Νατουρα 2000 ή 
προστατευομένων περιοχών, προμηθευτές τοπικών 
τουριστικών υπηρεσιών, τουρ οπερεϊτορς και τοπικές αρχές. 
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[This document is for all stakeholders concerned with the 
development of sustainable tourism within a Natura 2000 site 
and, by extension, in protected areas in general. These include 
managers of Natura 2000 sites or protected areas, suppliers of 
local tourism services, tour operators and local authorities.] 

 14 Ιουλίου 2022, 12:52    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, και έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές 
Με το άρθρο 11 του σχεδίου νόμου προτείνονται αλλαγές στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που ουσιαστικά 
επιδεινώνουν το προστατευτικό καθεστώς σε όλες τις κατηγορίες ζωνών προστασίας και ιδίως σε αυτές 
της αυστηρής προστασίας, ενισχύοντας τον προβληματικό χαρακτήρα των διατάξεων που είναι σήμερα σε ισχύ. 

 14 Ιουλίου 2022, 12:38    

Το παρόν Νομοσχέδιο είναι πιό κοντά στην 
Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις προστατευόμενες περιοχές 
Νατούρα 2000 από οτιδήποτε ισχύει μέχρι σήμερα. 
Η Οδηγία για τους Οικοτόπους στο Προοίμιο της συνδυάζει 
την περιβαλλοντική προστασία με την κοινωνική και 
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και το άρθρο 6 δεν θέτει 
κανένα εκ των προτέρων περιορισμό στα επιτρεπόμενα έργα 
και δραστηριότητες στις περιοχές αυτές, άρα ούτε και στα 
τουριστικά καταλύματα, απλώς ζητά την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθενός έργου χωριστά βάσει 
της ειδικής Μελέτης. 
Ο συντελεστής δόμησης που εισάγεται από το παρόν 
Νομοσχέδιο προβλέπει μια υπερβολικά ήπια τουριστική 
ανάπτυξη. 
Θεωρούμε ότι και 0,07 ή 0,08 να ήταν πάλι εξαιρετικά ήπια 
θα ήταν η κάλυψη και θα εξασφάλιζε τόσο την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα των περιοχών, όσο και την 
οικονομική βιωσιμότητα των έργων σε μιά σχέση ευνοϊκή 
[win-win] για αμφότερα τα ζητούμενα, προστασία και 
ανάπτυξη. 

 14 Ιουλίου 2022, 11:09    

Αυτό δεν είναι ένα νομοσχέδιο για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά για την εκμετάλλευση του περιβάλλοντος. Να 
υπερασπιστούμε, να αγαπήσουμε όλο τον φυσικό πλούτο και να απομακρύνουμε οποιεσδήποτε ανθρώπινες επεμβάσεις «της προόδου» 
από όλους τους οικοτόπους της χώρας σεβόμενοι την διατήρηση της βιοποικιλότητας. 
 

 14 Ιουλίου 2022, 11:02    

Στην επικεφαλίδα του παρόντος άρθρου αναγράφονται οι δύο λέξεις κλειδιά κατ’εμέ, ως Έλληνας πολίτης, και αυτές είναι 
»ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ». 
Στις προστατευόμενες περιοχές κύριοι και κυρίες, δεν χωρεί ουδεμία αμφιβολία περί τούτου, δεν έχουν καμία θέση και λόγο ύπαρξης 
τα κατωτέρω, αναφέρω και τονίζω επιγραμματικά: 
(25) Εξορυκτικές δραστηριότητες 
(34) Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 
(35) Πάρκα κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. 
(54) Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσιας αναψυχής. 
Υπενθυμίζω πως οι Ευρωπαική Ένωση έχει θεσπίσει κριτήρια και ανακοινώσει οδηγίες για τις περιοχές Natura 2000 στις οποίες όλα τα 
κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται. 
Συγκεκριμένα: European Commission-Environment-Nature and biodiversity 
Η οδηγία για τους οικοτόπους (άρθρο 6 παράγραφος 2) επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να θεσπίζουν τα κατάλληλα μέτρα 
ώστε να αποφεύγονται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και η όχληση των ειδών χάριν των οποίων έχει οριστεί μια συγκεκριμένη 
περιοχή Natura 2000. Στην οδηγία για τα πτηνά (άρθρο 4 παράγραφος 4) προβλέπεται γενική υποχρέωση για την αποφυγή της 
υποβάθμισης των οικοτόπων ειδών πτηνών. 
Σ’ αυτό το πλαίσιο, ως λήψη «κατάλληλων μέτρων» νοείται η θέσπιση από το κράτος μέλος των απαιτούμενων νομικών και/ή 
συμβατικών μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα αποφευχθεί η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων καθώς και η σημαντική όχληση 
των ειδών για τα οποία μια περιοχή έχει ενταχθεί στο Natura 2000. 
Ασφαλώς, οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές/χρήστες γης πρέπει να τηρούν κάθε νομικά δεσμευτική διάταξη που θεσπίζεται εν προκειμένω σε 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο (π.χ. διαδικασίες αδειών). Εάν λαμβάνονται μόνο συμβατικά μέτρα από ένα κράτος μέλος, είναι 
ευθύνη του εν λόγω κράτους μέλους να διασφαλίσει όχι μόνο ότι τα μέτρα αυτά είναι «κατάλληλα», κατά την έννοια του άρθρου 6 
παράγραφος 2, αλλά επίσης ότι εφαρμόζονται κατά τρόπο ώστε να αποτρέπεται κάθε είδους υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και 
σημαντική όχληση των ειδών. 
Σας παρακαλώ να ελέγξετε εκ νέου τα προαναφερθέντα άρθρα. 
Πρέπει όλοι να αποσκοπούμε στην προστασία της Φύσης η οποία είναι το μόνο πράγμα που θα αφήσουμε στα παιδιά μας. 
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»Σε όλη τη διάρκεια της Ιστορίας, ο άνθρωπος έπρεπε να παλεύει με τη Φύση για να επιβιώσει. Σ’ αυτόν τον αιώνα, έχει αρχίσει να 
συνειδητοποιεί ότι για να επιβιώσει, πρέπει να την προστατέψει. 
Ζαν-Υβ Κουστώ» 

 14 Ιουλίου 2022, 10:59  

Στα πλαισια ελεγχου τυχον αλλων περιοχων, 
θα προτεινα να εξετασετε και την «Υ.Α. Α5/2280/1983» που αναφερεται στους δυσβασταχτους περιορισμους της Υλικης και οι οποιοι 
περιοριζουν την αναπτυξη της περιοχης της Βοιωτιας, ενας νομος που εχει πληγει απο την κριση και βρισκεται εξαιρετικα κοντα στο 
μεγαλυτερο βιομηχανικο παρκο της Ελλαδας. 
Με το πέρας 40 ετων, εχουν γίνει εξαιρετικές αλλαγές στις περιοχες γύρω από τη Θήβα, αφήνοντας την πόλη αυτή παγιδευμένη σε έναν 
αρχαιο πλεον νομο. 

 14 Ιουλίου 2022, 10:27  

Συμφωνώ με το πολύ εύστοχο και ολοκληρωμένο σχόλιο του Green Tank: 
«Γενικά σχόλια 
Το κεφάλαιο Γ΄ με τις επιμέρους διατάξεις του, κυρίως εκείνες που αφορούν στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και δραστηριότητες εντός 
των προστατευόμενων περιοχών, αποτελεί σαφή επιδείνωση του υφιστάμενου πλαισίου για τον σχεδιασμό των προστατευόμενων 
περιοχών, ιδίως δε καθώς οι στις συγκεκριμένες διατάξεις (βλ. άρθ. 44 ν. 4685/2020) είχαν χαρακτηριστεί ως προβληματικές, αδόκιμες 
και επικίνδυνες, ήδη από την πρώτη φορά που προτάθηκε (1). 
Σχόλια ανά άρθρο: 
Άρθρο 11: Ειδικότερα, το άρθρο 11, διατηρεί την προβληματική προσέγγιση περί προκαθορισμένου καταλόγου επιτρεπόμενων χρήσεων 
ανά ζώνη προστασίας. Η προσέγγιση αυτή δεν έχει αποδώσει, καθώς δύο χρόνια μετά την υιοθέτησή της, ο στόχος για επιτάχυνση της 
θεσμικής κατοχύρωσης των προστατευόμενων περιοχών της χώρας, δεν έχει επιτευχθεί. Καμία Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη δεν έχει 
εγκριθεί και κανένα Προεδρικό Διάταγμα (βάσει των νέων μελετών) δεν έχει εκδοθεί. Οι περισσότερες μάλιστα εκ των μελετών που έχει 
αναθέσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, ενώ οι τροποποιήσεις στο παρόν σχέδιο 
νόμου θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Συνεπώς, θεωρείται πρακτικά απίθανο να υλοποιηθεί η δέσμευση του 
Πρωθυπουργού κατά το Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρησης της Φύσης (IUCN) στη Μασσαλία τον Σεπτέμβριο του 2021 
στο οποίο είχε δηλώσει: «Δεσμεύομαι προσωπικά πως η ανακήρυξη του καθεστώτος προστασίας για όλες τις περιοχές Natura 2000 θα 
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2022, μέσω μιας απολύτως διαφανούς και συμπεριληπτικής διαδικασίας.» (2) Η μη επίτευξη του στόχου 
αυτού επίσης απομακρύνει την πιθανότητα συμμόρφωσης της χώρας με την καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (C-849/19) για ανεπαρκή προστασία των περιοχών Natura 2000, μία δεκαετία μετά το πέρας της σχετικής προθεσμίας. 
Επιπλέον, η προσέγγιση αυτή έχει οδηγήσει σε αδιέξοδα καθώς είναι πρακτικά αδύνατον να προβλεφθούν εκ των προτέρων από τον 
εκάστοτε νομοθέτη όλες οι χρήσεις ανά ζώνη προστασίας για κάθε χερσαία, υγροτοπική, θαλάσσια ή μεικτή προστατευόμενη περιοχή 
της χώρας. Εξάλλου, αυτό είναι το αντικείμενο των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών που αυτή την περίοδο υλοποιούνται για όλες τις 
περιοχές Natura 2000, με προϋπολογισμό πλέον των 17 εκατ. ευρώ από το συγχρηματοδοτούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα για το 
Περιβάλλον (ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020). Ως αποτέλεσμα των αδιεξόδων που έχουν διαπιστωθεί, οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνει το 
παρόν σχέδιο νόμου δημιουργούν νέες στρεβλώσεις στο σύστημα προστατευόμενων περιοχών προσθέτοντας νέες χρήσεις ανά ζώνη 
προστασίας, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι ασύμβατες με την έννοια των προστατευόμενων περιοχών ή των ορισμών των 
επιμέρους ζωνών προστασίας που περιλαμβάνονται στο άρθρο 12.(3) 
Ενδεικτικά, σε όλες τις ζώνες επιτρέπονται ««εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας», ενώ σε όλες τις ζώνες 
εκτός των ζωνών απολύτου προστασίας, επιτρέπονται οι «εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς φυσικού αερίου». 
Στις Ζώνες Απολύτου Προστασίας, όπου με βάση τον ορισμό στο άρθρο 12, εντοπίζονται «εκτάσεις με εξαιρετικά ευαίσθητους τύπους 
φυσικών οικοτόπων ή/και ενδιαιτήματα εξαιρετικά ευαίσθητων ειδών» επιτρέπονται πρόσθετες «γραμμικές υποδομές μεταφοράς, 
ιδίως οδοί κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων» όπως είναι οι «οδοί ήπιας κυκλοφορίας» καθώς και οι «πλατείες». Την ίδια στιγμή, η 
ελεύθερη βόσκηση και η ερασιτεχνική αλιεία αναφέρονται ως δραστηριότητες που μπορούν δυνητικά να απαγορευτούν, ακόμα κι αν 
δεν περιλαμβάνονται στις επιτρεπόμενες χρήσεις για τη συγκεκριμένη ζώνη. 
Στις Ζώνες Προστασίας της Φύσης προστίθενται σειρά χρήσεων, όπως είναι «τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής 
υποδομές και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις» που εξυπηρετούν συγκεκριμένες μορφές θεματικού τουρισμού, οι υπόγειες «εξορυκτικές 
δραστηριότητες» αρκεί η είσοδος της εκμετάλλευσης να γίνεται εκτός της ζώνης απολύτου προστασίας και προστασίας της φύσης, 
ανοίγοντας την πόρτα ακόμα και για εξορύξεις υδρογονανθράκων και σε αυτές τις ζώνες, και οι «εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας». 
Στις Ζώνες Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων αφαιρέθηκαν χρήσεις που είχαν κριθεί ως επιβαρυντικές και ως τούτου είχαν 
απαγορευτεί όπως είναι οι μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις, τα αεροδρόμια, οι χώροι επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης 
στερεών αποβλήτων και οι χώρος επεξεργασίας, διάθεσης στερεών τοξικών αποβλήτων, μεταξύ άλλων. Με αποτέλεσμα, στις ζώνες 
αυτές, εκτός από τις βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης και τις πίστες αγώνων αυτοκινήτων ή μοτοποδηλάτων, 
να επιτρέπονται όλες οι άλλες δυνητικές χρήσεις. 
Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνει το παρόν σχέδιο νόμου έρχονται σε αντίθεση με τη Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με 
ορίζοντα το 2030, η οποία προβλέπει ότι «τουλάχιστον το ένα τρίτο των προστατευόμενων περιοχών —που αντιπροσωπεύουν το 10 % 
της ξηράς της ΕΕ και το 10 % της θάλασσας της ΕΕ— θα πρέπει να προστατεύονται αυστηρά». Στο κείμενο κατευθύνσεων (4) για τον 
χαρακτηρισμό των προστατευόμενων περιοχών ώστε να επιτευχθεί και ο συνολικός στόχος της κάλυψης κατά 30% της έκτασης της ΕΕ 
σε ξηρά και θάλασσα από προστατευόμενες περιοχές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξειδικεύει τις δραστηριότητες εκείνες που μπορεί να 
προβλέπονται σε περιοχές αυστηρής προστασίας. 
Προτείνεται η πλήρης αναθεώρηση αυτής της προσέγγισης. Συγκεκριμένα, προτείνεται η επιλογή και εξειδίκευση των επιτρεπόμενων 
χρήσεων από τον πλήρη κατάλογο των ειδικών χρήσεων του π.δ. 59/2018 και των δραστηριοτήτων ανά περιοχή να γίνεται από τους 
εκάστοτε μελετητές ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και με τρόπο που να είναι συμβατός με τους ορισμούς των ζωνών 
που περιλαμβάνονται στο άρθρο 12. Εφόσον κριθεί απαραίτητο στους ορισμούς μπορούν να προστεθούν κριτήρια για τον καθορισμό 
της κάθε ζώνης και των δράσεων που δύνανται να επιτρέπονται ή που απαγορεύονται σε κάθε μία1. 
Αν αυτή η επιλογή δεν γίνει αποδεκτή, τότε, προτείνονται κατ΄ ελάχιστον τα εξής: 
i) οι επιτρεπόμενες χρήσεις να είναι ιδιαιτέρως περιοριστικές ειδικά στις αυστηρής προστασίας ζώνες, δηλαδή στις ζώνες απολύτου 
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προστασίας και προστασίας της φύσης, και συγκεκριμένα να αφαιρεθούν όχι μόνο οι προσθήκες που έχουν τεθεί στο σχέδιο νόμου προς 
διαβούλευση αλλά και να επαναξιολογηθούν όλες οι προβλεπόμενες χρήσεις του άρθρου 44, παρ. 18 του ν. 4685/2020 σύμφωνα με τα 
διεθνή (5) και ευρωπαϊκά πρότυπα για τον σχεδιασμό προστατευόμενων περιοχών καθώς και τους ορισμούς των ζωνών που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 12.(1) 
ii) να μην επιτρέπονται γραμμικές υποδομές μεταφορών και ευρύτερα τεχνικές εγκαταστάσεις και υποδομές στις ζώνες απολύτου 
προστασίας, και να διευκρινιστεί ότι οι όποιες άλλες χρήσεις επιτρέπονται μόνο για την εξυπηρέτηση της προστασίας και της βέλτιστης 
διαχείρισης του προστατευτέου αντικειμένου και της ακεραιότητας της περιοχής. 
iii) να μην επιτρέπονται τα τουριστικά καταλύματα, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς και ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις ζώνες απολύτου προστασίας και προστασίας της φύσης. 
iv) να μην επιτρέπονται οι εξορύξεις υδρογονανθράκων σε όλες τις ζώνες προστασίας. 
v) να συμπληρωθούν με περιορισμούς και αυστηρότερους όρους (έκτασης, ποσοστό επί του εμβαδού, κλίμακας κτλ), άλλες χρήσεις 
όπως τα αναψυκτήρια και η εστίαση στη Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών. 
vi) να προστεθούν εκ νέου οι χρήσεις που απαγορεύονταν στον ν.4685/2020 στις Ζώνες Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων. 
Άρθρο 13: 
1) Το άρθρο 13, που αφορά στον χαρακτηρισμό των προστατευόμενων περιοχών, αντανακλά μία νοοτροπία σχεδιασμού 
προστατευόμενων περιοχών που έχει αποδεχθεί και μόνο τακτοποιεί την υφιστάμενη κατάσταση στις προστατευόμενες περιοχές, αντί 
να επιδιώκει την πλέον αποτελεσματική διατήρηση και ανάκαμψη της φύσης. 
i) Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι εξαιρούνται από το πλαίσιο προστασίας όχι μόνο οικισμοί εντός σχεδίου, αλλά και οργανωμένοι 
υποδοχείς δραστηριοτήτων, ανεξάρτητα από το αν έχουν επιπτώσεις στην περιοχή ή αν έχει προηγηθεί πλήρης δέουσα εκτίμηση των 
επιπτώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 6(3) της οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ). 
Προτείνεται: Να διαγραφεί η παράγραφος 2α(γ) του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 «εντός οργανωμένων υποδοχέων…», του άρθ. 13. 
ii) Επίσης, ενδεικτικές είναι οι προβλέψεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 που αφορούν σε έργα ή δραστηριότητες 
που λειτουργούν, έχουν αδειοδοτηθεί ή δεν εμπίπτουν σε περιβαλλοντική αδειοδότηση και οι οποίες προσομοιάζουν σε ειδικές 
μεταβατικές διατάξεις, που θα προβλέπονταν σε ένα προεδρικό διάταγμα χαρακτηρισμού μία προστατευόμενης περιοχής. Οι διατάξεις 
αυτές δεν πληρούν τις απαιτήσεις βάσει του άρθρου 6(3) της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους για δέουσα εκτίμηση των 
επιπτώσεων, ούτε και στις απαιτήσεις σχεδιασμού μία προστατευόμενης περιοχής που έχει κεντρικό στόχο τη διατήρηση της φύσης και 
όχι την τακτοποίησης επιμέρους έργων και δραστηριοτήτων. Επιπλέον, η διαδικασία προ-ελέγχου που εισάγεται στο άρθρο 11 
αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα. Θα έπρεπε τον προέλεγχο να αναλαμβάνει ο ΟΦΥΠΕΚΑ και οι Μονάδες 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του, και όχι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ως καθ’ ύλην αρμόδιοι φορείς που διαχειρίζονται 
και επιβλέπουν τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας. 
Προτείνεται: Με δεδομένα και γνωστά τα προβλήματα εφαρμογής της δέουσας εκτίμησης όπως ορίζεται από το άρθρο 6(3) της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ προτείνεται η διαγραφή των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 και η υποβολή προς διαβούλευσης 
νέας πρότασης με μία συνολική προσέγγιση για την εκπόνηση της δέουσας εκτίμησης. 
iii) Στο ίδιο άρθρο 13, διακρίνεται μία αντιμετώπιση των προστατευόμενων περιοχών ως νησίδων που δεν επηρεάζονται από 
δραστηριότητες εκτός των ορίων τους καθώς όχι μόνο αφαιρείται η δυνατότητα ρύθμισης γειτονικών εκτάσεων (παρ. 4 άρθρο 21 ν. 
1650/1986) αλλά κατά την εξέταση των όρων και περιορισμών ανά προστατευόμενη περιοχή «υπάρχει μέριμνα για την εξυπηρέτηση 
των λειτουργιών που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τον πολεοδομικό ή οικιστικό χαρακτήρα των περιοχών …» (παρ. 2 άρθρο 21 ν. 
1650/1986). Η αντιμετώπιση αυτή είναι αντίθετη με τη νέα Στρατηγική της ΕΕ με ορίζοντα το 2030 τόσο όσον αφορά στους στόχους για 
την προστασία της φύσης μέσω της δημιουργίας ενός συνεκτικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών που θα καλύπτει το 30% της 
έκτασης της ΕΕ, όσο και στους στόχους της αποκατάστασης της φύσης που αναμένονται να γίνονται νομικά δεσμευτικοί με την υιοθέτηση 
της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον νέο ευρωπαϊκό νόμο για την Αποκατάσταση της Φύσης. Τέλος, είναι αντίθετη και με το 
υπό-διαμόρφωση Παγκόσμιο Πλαίσιο για τη Βιοποικιλότητα που αναμένεται να υιοθετηθεί στη 15η Συνδιάσκεψη της Σύμβασης της 
Βιολογικής Ποικιλότητας στο τέλος του 2022. 
Προτείνεται η επαναφορά των υφιστάμενων διατυπώσεων του παρ. 4 άρθρου 21 του ν. 1650/1986 που δίνει τη δίνει τη δυνατότητα 
επέκτασης, αν απαιτείται, της υπό προστασία περιοχής σε γειτονικές περιοχές και καθορισμού σχετικών μέτρων, όρων και περιορισμών 
και η προσθήκη αντίστοιχης ρητής πρόβλεψης και για τους οικολογικούς διαδρόμους που δύναται να οριοθετούνται. Επίσης, προτείνεται 
η διαγραφής της προσθήκης του 5ου εδαφίου της παρ. 2. 
iv) Στην παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, με την τροποποίηση των προβλέψεων για τα καταφύγια άγριας ζωής, αφαιρέθηκε η 
ελάχιστη οριζόντια απαγόρευση της θήρας και της αλιείας, γεγονός που δυσχεράνει την επίτευξη των στόχων χαρακτηρισμού αυτής της 
κατηγορίας προστατευόμενων περιοχών, όπως ορίζονται στο άρθρο 19, παρ. 1β του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 
4685/2020: «Ως καταφύγια άγριας ζωής χαρακτηρίζονται περιοχές (χερσαίες, υγροτοπικές, θαλάσσιες ή μικτού χαρακτήρα) που 
αξιολογούνται ως κατάλληλες για την ανάπτυξη πληθυσμών της άγριας πανίδας και χλωρίδας ή ως βιότοποι αναπαραγωγής, διατροφής, 
διαχείμασης ειδών της άγριας πανίδας, ή ως περιοχές αναπαραγωγής ψαριών και συγκέντρωσης γόνου.» Με την αφαίρεση των 
οριζόντιων αυτών απαγορεύσεων για τις συγκεκριμένες περιοχές, απομακρύνεται η πιθανότητα επίτευξης μιας ακόμη δέσμευσης του 
Πρωθυπουργού στο συνέδριο της Μασσαλίας περί χαρακτηρισμού 10% των ελληνικών θαλασσών ως το 2030 ως «’no-take reserves’, 
δηλαδή περιοχές στις οποίες δεν θα επιτρέπεται η αλιεία». 
Προτείνεται κατ’ ελάχιστον η επαναφορά της οριζόντιας απαγόρευση της θήρας και της αλιείας. Επιπλέον, προτείνεται η εξής προσθήκη 
μετά το 2ο εδάφιο της παρ. 7: 
«Στα καταφύγια άγριας ζωής απαγορεύονται η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών, η αλιεία, η σύλληψη της 
άγριας πανίδας, η συλλογή της άγριας χλωρίδας, η καταστροφή ζώνης με φυσική βλάστηση με κάθε τρόπο, η καταστροφή των 
φυτοφρακτών. Ειδικότερα, απαγορεύεται η αλιεία και η ανάπτυξη υδατοκαλλιεργητικών / ιχθυοτροφικών δραστηριοτήτων εντός 
θαλάσσιων καταφυγίων άγριας ζωής». 
Προς αποφυγή προβλημάτων εφαρμογής που είχαν σημειωθεί στο παρελθόν προτείνεται να υπάρξει πρόβλεψη στις μεταβατικές 
διατάξεις σχετικά με τις υφιστάμενες ιχθυοκαλλιεργητικές και υδατοκαλλιεργητικές δραστηριότητες σε υδάτινες και μεικτού χαρακτήρα 
περιοχές (π.χ. λιμνοθάλασσες). 
v) H επέκταση της κατ’ εξαίρεση επέκτασης ισχύος των υπουργικών αποφάσεων χαρακτηρισμού από 1 σε 3 χρόνια, πιθανά να 
προτείνεται για την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των Ειδικών 
Περιβαλλοντικών Μελετών και την πρόληψη δημιουργίας θεσμικού κενού σε μία ή περισσότερες προστατευόμενες περιοχές. Ωστόσο, 
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η γενικευμένη αυτή επέκταση της ισχύος μίας θεσμικά αμφίβολης πράξης, για την έκδοση της οποίας απουσιάζει η πρόβλεψη έστω και 
μίας τυπικής τεκμηρίωσης, δημιουργεί ερωτηματικά για το κατά πόσο το έργο των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών θα ολοκληρωθεί 
σύντομα και αν θα οδηγήσει πράγματι στην έκδοση των απαραίτητων προεδρικών διαταγμάτων. 
Παραπομπες: 
1) Ενδεικτικά: σχόλια του Green Tank στη διαβούλευση τον Μάρτιο του 2020: https://thegreentank.gr/2020/03/13/diavouluesi-
polunomosxedio/) και σχετική τοποθέτηση και υπόμνημα στην ακρόαση φορέων στη Βουλή των 
Ελλήνων: https://thegreentank.gr/2020/04/29/symmetoxi-stin-akroasi-foreon-gia-n-sx-ypen/ τον Απρίλιο του 2020. 
2) https://primeminister.gr/2021/09/03/273393) Υπενθυμίζεται ότι εκτροπή των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών είχε επιχειρηθεί και 
πριν περίπου έναν χρόνο με το άρθρο. 218 του ν. 4872/2021.4) European Commission (2022). Criteria and guidance for protected areas 
designations Commission Staff Working Document SWD(2022) 23 final: https://environment.ec.europa.eu/publications/criteria-and-
guidance-protected-areas-designations-staff-working-document_en5) Κατευθυντήριες γραμμές από την IUCN σχετικά με τον σχεδιασμό 
των προστατευόμενων περιοχών και ειδικά των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών: Dudley, N. (ed.) (2008) Guidelines for Applying 
Protected Area Management Categories. IUCN, Gland, Switzerland: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-
021.pdf και Day, J., Dudley, N., Hockings, M., et al (eds.) (2019). Guidelines for applying the IUCN protected area management categories 
to marine protected areas. 2nd edition. IUCN, Gland. Switzerland: https://portals.iucn.org/library/node/48887.» 

 14 Ιουλίου 2022, 10:22    

Είναι απαράδεκτο να επιτρέπονται εξορυκτικές δραστηριότητες μέσα στον πυρήνα των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000. 
Αυτό αναιρεί κάθε άλλη προσπάθεια προστασίας της συγκεκριμένης Προστατευόμενης Περιοχής NATURA 2000. 
Να σημειώσουμε τις καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον των εξορυκτικών δραστηριοτήτων όπως διαπιστώνονται σε περιοχές 
που γίνεται εξόρυξη χρυσού (πχ Χαλκιδική), με μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα κ.ά. 
Αλλά κι οι εξορύξεις πετρελαίου και υδρογονανθράκων εν γένει προκαλούν περιβαλλοντική καταστροφή, πχ στο Νίγηρα μολύνουν νερό, 
αέρα κι έδαφος, με τραγικές συνέπειες για τη φύση και τους ανθρώπους. 
Τα δε διαβόητα «συνοδά έργα» για πρόσβαση στην περιοχή εξόρυξης, τη μεταφορά και αποθήκευση μεταλλευμάτων κλπ είναι εξίσου 
καταστροφικά. 
Καταστροφική για το περιβάλλον μπορεί να είναι και η χωροθέτηση Βιομηχανικών ΑΠΕ μέσα σε Προστατευόμενη Περιοχή NATURA 2000, 
ιδίως εξαιτίας των «συνοδών έργων» για μεταφορά των γιγάντιων Α/Γ και μεταφορά ενέργειας. 

 14 Ιουλίου 2022, 01:29    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δε συμβάλλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 14 Ιουλίου 2022, 00:21    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 13 Ιουλίου 2022, 22:32    

Αυτό το νομοσχέδιο αποτελειώνει τις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. Δεν νοηται ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης με 
δρόμους, δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας κτλ , πρόκειται για ευτελισμό των περιοχών 
αυτών. 
Επίσης στις ζώνες προστασίας δεν πρέπει να επιτρέπονται εξορυκτικές δραστηριότητες και ΑΠΕ. 
Αν στην κυβέρνηση εννοούν την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει όπως δηποτε να προβούν τουλάχιστον στις παραπάνω διορθώσεις 
. 
Οι ζώνες απόλυτου προστασίας της φύσης πρέπει να τις διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού. 

 13 Ιουλίου 2022, 20:34    

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 19:35    

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΕΡΕΑ» 
Το παρόν νομοσχέδιο, ιδιαίτερα το κεφ. Γ΄ αντιμετωπίζει τη φύση και το περιβάλλον ΜΟΝΟ σαν βάση ανάπτυξης οικονομικών 
δραστηριοτήτων και είναι εχθρικό για την βιοποικιλότητα. Ενώνουμε τη φωνή μας με τις φωνές αγανάκτησης από δεκάδες οργανώσεις. 
Ειδικά για τις προστατευόμενες περιοχές, όχι μόνο παύουν να είναι προστατευόμενες, αλλά το νομοσχέδιο οδηγεί στην καταστροφή 
τους. Ένα τέτοιο νομοσχέδιο, με τέτοιες προβλέψεις πρέπει να αποσυρθεί καθώς προωθεί στην καταστροφή της χλωρίδας και στην 
υπονόμευση των υλικών όρων επιβίωσης της πανίδας της χώρας μας, ιδιαίτερα στα πιο ευαίσθητα περιβαλλοντικά σημεία της. Ένα 
νομοσχέδιο που δεν έχει νόημα να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του. Είναι περιβαλλοντικά απαράδεκτο. 
Στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας θα ζητήσουμε από το σύνολο των περιφερειακών συμβούλων την καταδίκη των 
προβλέψεων και της αντίληψης που διαπνέει τις διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού . 

 13 Ιουλίου 2022, 18:34  

   
Διαφωνούμε με το παρόν νομοσχέδιο, 
κυρίως με το Άρθρο 11. 
Συμφωνούμε με το δελτίο τύπου των οργανισμών και την εξαιρετική τοποθέτηση του Green Tank. 
Η διατήρηση της βιοποικιλότητας μας αφορά όλους, αντί να υποβαθμίζουμε το οικοσύστημα ας το προστατέψουμε. 
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Οφείλετε να προχωρήσετε σε προστασία των περιοχών Natura 2000. 
All For Blue 
περιβαλλοντικός οργανισμός 

 13 Ιουλίου 2022, 17:39    

Δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω περισσότερο με νομοσχέδιο, όπως και να συμφωνήσω περισσότερο με το σχόλιο της Περιβαλλοντικής 
Ομάδας Σάμου, το οποίο και παραθέτω: 
«Διαφωνούμε και εμείς με τη σειρά μας με όλο το νομοσχέδιο και ιδιαίτερα με το άρθρο 11! Απορούμε πραγματικά και όπως αναφέρουν 
και τα υπόλοιπα σχόλια, γιατί να αλλάξουν οι χρήσεις γης στις περιοχές απόλυτου προστασίας της φύσης; Δεν μπορούμε πραγματικά να 
καταλάβουμε το λόγο δεδομένου ότι πρόκειται για τις πιο ευαίσθητες περιοχές της επικράτειας, μείζονος σημασίας για τη διατήρηση 
της βιοποικιλότητας, η οποία αποτελεί και το βασικότερο στόχο της περιβαλλοντικής προστασίας, είναι ολιγάριθμες και συνήθως 
καταλαμβάνουν μικρής έκτασης γη! Παρόλα αυτά, το νέο νομοσχέδιο δεν σταματάει ούτε σε αυτές τις περιοχές, γεγονός πραγματικά 
εξωφρενικό για όσους ασχολούμαστε με το περιβάλλον και τις περιβαλλοντικές επιστήμες. Πραγματικά μένουμε τουλάχιστον 
άναυδοι!Οι διεθνείς επιστημονικές μελέτες έχουν πολλάκις αποδείξει ότι οι γραμμικές υποδομές μεταφορών, όπως ορίζονται στο άρθρο 
11, παράγραφο 1, οι οδοί κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων και οδοί ήπιας κυκλοφορίας, αποτελούν βασικό παράγοντα εκδήλωσης 
πυρκαγιάς έως και 200 μέτρα από αυτούς, ενώ το ενδεχόμενο εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς μειώνεται στο 3% όταν δεν υφίστανται 
δρόμοι! Συνεπώς στις ζώνες και περιοχές απόλυτου προστασίας της φύσης, όφειλε να υπάρχει καθεστώς ΠΑΔ (Περιοχών Ανευ Δρόμων) 
και όχι θεσμοθέτηση δρόμων!Γενικά, το νέο αυτό νομοσχέδιο θα αποτελέσει την οριστική ταφόπλακα της περιβαλλοντικής προστασίας 
της χώρας και αποτελεί μια άκρως οπισθοδρομική απόφαση της κυβέρνησης! Μαύρη παρακαταθήκη για το μέλλον της χώρας! Ο 
άνθρωπος έχει επιλέξει ξεκάθαρα και το μέλλον είναι η προστασία, η διατήρηση του περιβάλλοντος και η πρόληψη! Στην 
πραγματικότητα δεν υπάρχει επιλογή αλλά είναι ένας ξεκάθαρος μονόδρομος!Η διατήρηση της βιοποικιλότητας μας αφορά άμεσα και 
είναι αναπόσπαστο κομμάτι με την επιβίωση μας στο πλανήτη. Το σημαντικότερο εργαλείο μέχρι στιγμής για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας είναι οι προστατευόμενες περιοχές και εμείς αντί να ενισχύσουμε το καθεστώς προστασίας, το υποβαθμίζουμε και 
άλλο!Και σε ότι αφορά την ενεργειακή ανάπτυξη και οποιαδήποτε άλλη ανάπτυξη της χώρας, υπάρχει άφθονος χώρος πέρα από τις 
προστατευόμενες περιοχές για να γίνουν τα σχετικά έργα και υποδομές! Υπάρχει και σχετική μελέτη του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.» 

 13 Ιουλίου 2022, 17:43    

Διαφωνώ ΡΗΤΑ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 13 Ιουλίου 2022, 17:30    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 13 Ιουλίου 2022, 17:46    

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 17:26    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 17:32    

Οι εξαιρέσεις του νομοσχεδιου είναι τόσο ενδεικτικές του τί θα γίνει στις προστατευόμενες περιοχές!! 
Πώς θα επιτρέπεται να γίνουν καταλύμματα τουριστικά σε περιοχές που η φύση χρειάζεται να προστατευτεί 
ακριβώς από την ανθρώπινη παρουσία;; Οξύμωρες ρυθμίσεις,φωτογραφίζουν την προθεση της κυβερνησης να ενδύσει με μανδύα 
νομιμότητας παράνομες δραστηριότητες. 
Ας πούμε στην Βλυχάδα της Σαντορίνης, 
όπου το μοναδικό σεληνιακό τοπίο 
στολίζεται!!! από τους γερανούς ανοικοδόμησης ξενοδοχειακής μονάδας μεγαλοξενοδόχου!!! 
Αυτή η κατάφωρα παράνομη δραστηριότητα σε περιοχή NATURA στο νομοσχέδιο θα βρεί την λύση της και θα θεωρείται νόμιμη:ύπια 
τουριστική ανάπτυξη!!!! 
τουριστικά περίπτερα ως 50 άτομα..!!!! 
Δεν γνωρίζετε οτι αδειοδοτούνται για τόσα και τα τραπεζάκια έξω 
και τα κόλπα φτιάχνουν κλάμπ και μπαράκια των 200;;; 
Το νομοσχέδιο ανοίγει Κερκόπορτες 
που διευκολύνουν να γίνουν τα αντίθετα 
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απ´όσα θέλει να προστατεύσει 
και ως πολίτις Ελληνίδα και κάτοικος Σαντορίνης 
δηλώνω την αντίθεσή μου. 

 13 Ιουλίου 2022, 17:25    

Διαφωνώ έντονα με το νομοσχέδιο. Ενώ απειλείται ήδη η βιοποικιλότητα, το νομοσχέδιο αυτό ενισχύει τις ανθρώπινες δράσεις σε 
προστατευόμενες περιοχές. Είναι απαράδεκτο! 

 13 Ιουλίου 2022, 17:17    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 16:55    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 
Οφείλουμε να υπερασπιστούμε και να κρατήσουμε μακριά από ανθρώπινες επεμβάσεις τους εναπομείναντες οικοτόπους της χώρας και 
να σεβαστούμε την διατήρηση της βιοποικιλότητας. 
Δεν είναι δυνατόν να προτείνεται η διάνοιξη νέων δρόμων και οι «αναπτυξιακές» επεμβάσεις σε περιοχές πλήρους προστασίας! 

 13 Ιουλίου 2022, 16:08    

Ήμουν νιός και γέρασα. Εδώ και 40 χρόνια συζητάμε για «την ανάπτυξη και το περιβάλλον». Ημερίδες, συνέδρια, αρθρογραφίες, έρωτες 
στις «συναντήσεις». 
Και συζητάμε το 2022 αν θα πρέπει στις ζώνες προστασίας της φύσης να επιτρέπεται η ήπια τουριστική ανάπτυξη με ΣΔ 0,05. 
Ας μου πει κάποιος, αν υπάρχει έστω και μία προστατευόμενη περιοχή, στην οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε ήπια τουριστική 
ανάπτυξη και δεν είναι υποβαθμισμένη. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις ο φορέας διαχείρισης αδυνατεί να καλύψει οποιαδηποτε, έστω και μικρή δαπάνη για καθημερινές ανάγκες. 
Δείτε το παράδειγμα της λίμνης Πλαστήρα, που μια ειλικρινής και χωρίς έμμονες ιδέες συνεργασία των τοπικών οικολογικών 
οργανώσεων και της Αναπτυξιακής Εταιρείας της περιοχής (ΑΝΚΑ), πέτυχε αυτό το μοναδικό αποτέλεσμα. 
Δείτε πώς η προστασία του περιβάλλοντος πάει μαζί με την ανάπτυξη της περιοχής, πώς όλη αυτή η προσπάθεια έβαλε την Λίμνη 
Πλαστήρα στο χάρτη και συνέβαλε καθοριστικά στην ευημερία της τοπικής κοινωνίας. 
Δεν θέλω να πιστέψω ότι κάποιοι «οικολόγοι» το βλέπουν λίγο και ως επάγγελμα. 
Άλλωστε πολλοί από εμάς διαλέγουν πάντα την εύκολη λύση που δεν έχει και οποιοδήποτε κόστος. Απαγορεύονται λοιπόν όλα και 
έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. 
Καταλήγοντας συμφωνώ απόλυτα με την εν λόγω νομοθετική ρύθμιση για τις ΖΠΦ και πιστεύω ότι η αλλαγή του ΣΔ από 0,05 σε 0,07 θα 
εξασφαλίσει και την βιωσιμότητα της όποιας ήπιας τουριστικής ανάπτυξης. 

 13 Ιουλίου 2022, 16:16    

Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 
Επίσης διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική 
επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει την ουσιαστική προστασία την βιοποικιλότητας και των τοπίων με αυστηρό περιορισμό των 
δραστήριοτήτων στις περιοχές Natura2000, και κυρίως τις τουριστικές και ενεργειακές δραστηριότητες και τις υποδομές μεταφορών. 

 13 Ιουλίου 2022, 15:25    

Κατ’ αρχήν θεωρώ θετική τη ρυθμιση που επιτρεπει στις Ζώνες Προστασίας Φυσης την ηπια τουριστικη ανάπτυξη. 
Η διεθνης εμπειρια δείχνει ότι ενας ΣΔ ταξης 8-10% διασφαλιζει πλήρως το ηπιο της παρέμβασης στο περιβάλλον αλλα και την προστασία 
του από το φορέα της ανάπτυξης, και ταυτόχρονα την οικονομική βιωσιμότητα της επένδυσης. 
Αναπτύξεις με ΣΔ κάτω του 5-7% κινδυνευουν να μην μπορούν να επιβιώσουν μετά την πρώτη περίοδο λειτουργίας τους (12-15 χρόνια) 
εντός της οποίας εξαντλούνται τα οφέλη τον επενδυτικού νόμου και είναι ακόμα σχετικά νέα τα πάγια και ο εξοπλισμός της μονάδας, 
οπότε ο φορέας μπορεί να διαθέσει τα απαραίτητα κονδύλια για την φροντίδα, περιποίηση και προστασία του περιβάλλοντος χώρου 
του. 
Ας δούμε ένα παράδειγμα για μια μικρή σχετικά τουριστική μονάδα δόμησης 8,000 Μ2. Αν ο ΣΔ είναι 5%, η μονάδα χρειάζεται γήπεδο 
160 στρεμμάτων. Αν ο ΣΔ είναι 8%, απαιτούνται 100 στρεμματα. 
Και στις δύο περιπτώσεις, η πυκνότητα είναι εξίσου χαμηλή ώστε να μην «θίγεται» το ήπιο της παρέμβασης, ειδικά αν αφορά πολλά σε 
αριθμό, μικρά σε μέγεθος και κατά βάση μονώροφα κτίρια που θα είναι πλήρως ενταγμένα στο φυσικό περιβάλλον. 
Από την άλλη όμως, το κόστος για την επιστασία, φροντίδα και συντήρηση των επιπλέον 60 στρεμμάτων επιβαρύνει σημαντικά την 
κερδοφορία της μονάδας, ειδικά όταν πρόκειται για εποχικής λειτουργίας (που είναι και οι πιο συχνές περιπτώσεις), με αποτέλεσμα να 
κινδυνεύει η μακροχρόνια βιωσιμότητα της επένδυσης. 

 13 Ιουλίου 2022, 15:05    
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Για το ΆΡΘΡΟ 11, αξιολογείται θετικά η δυνατότητα χωροθέτησης εντός Ζωνών Προστασίας, ήπιας μορφής τουριστικών εγκαταστάσεων 
που θα συμβαδίζουν με το τοπίο και τα οικοσυστήματα προστασίας αλλά κρίνεται για λόγους βιωσιμότητας των αναπτύξεων ότι θα ήταν 
δυνατή η προσαρμογή του ΣΔ σε 0,06 ή 0,07 

 13 Ιουλίου 2022, 14:37    

Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 11 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου επιτρέπεται ρητά στις περιοχές που καθορίζονται ως Ζώνες 
Προστασίας της φύσης η ανέγερση τουριστικών καταλυμάτων, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές 
επιχειρήσεις του ν. 4276/2014 (Α’ 155), ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, εφόσον εξυπηρετούν λειτουργικά μια ή περισσότερες μορφές 
θεματικού τουρισμού των άρθρων 4, 6, 13, 14, 15, 19 και 20 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208). 
Το δικαίωμα αυτό ο ίδιος ο νομοθέτης το εξαρτά από δύο συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις, ως όφειλε, λόγω της ιδιαιτερότητας 
των περιοχών αυτών: αρχικά ότι η πραγματοποιούμενη συνολικά δόμηση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το μηδέν κόμμα μηδέν πέντε 
(0,05) της επιφάνειας του γηπέδου και κατά δεύτερον ότι θα πρέπει να πληρούνται τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά κριτήρια της 
απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4759/2020 (Α’ 245). 
Τόσο το περιεχόμενο του υπό παρουσίαση νομοσχεδίου όσο και συγκεκριμένα η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 11, κρίνεται προφανώς 
προς τη σωστή κατεύθυνση. Προστασία του περιβάλλοντος δεν συνεπάγεται πλήρη απαγόρευση αξιοποίησης αυτού, αλλά αντίθετα 
ήπια και προσαρμοσμένη ανάπτυξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με αυστηρές προϋποθέσεις τόσο ως προς την διαδικασία 
αδειοδότησης αλλά και λειτουργίας. Έτσι επιτυγχάνεται η βιώσιμη ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών με την παράλληλη 
προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων 
Μοναδικό σημείο της διάταξης που θεωρώ ότι θα πρέπει να τύχει επανεξέτασης και επαναξιολόγησης είναι ο ιδιαίτερα χαμηλός 
συντελεστής δόμησης που προβλέπεται για τις περιπτώσεις αυτές (0,05). Με αυτό τον συντελεστή δόμησης θεωρούμε ότι τα 
επιχειρηματικά σχέδια που πρόκειται να εκπονηθούν δεν θα είναι οικονομικά βιώσιμα, με αποτέλεσμα η διάταξη αυτή να καταστεί κενό 
γράμμα δικαίου. Προς αποφυγή αυτού θα πρέπει η πραγματοποιούμενη συνολικά δόμηση να μην υπερβαίνει το μηδέν κόμμα μηδέν 
επτά (0,07) της επιφάνειας του γηπέδου. 

 13 Ιουλίου 2022, 13:54    

Δεν μπορώ να συμφωνήσω με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει 
καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές. 
Είναι εμφανές πως φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς πως η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. 
Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο που αποτελείται από 95 άρθρα. 
Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με 
αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι σύγχρονες μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις. 

 13 Ιουλίου 2022, 13:04    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 13:24    

απαράδεκτο νομοσχέδιο που έρχεται ουσιαστικά να καταργήσει οποιαδήποτε προστασία της φύσης και των προστατευόμενων 
περιοχών. 
Ουσιαστικά επιχειρείται με το παρόν νομοσχέδιο να ακυρώσετε τα προεδρικά διατάγματα που σκόπιμα καθυστερείτε να βγάλετε σε 
διαβούλευση για την διαχείριση προστασίας των περιοχών natura 2000, ο κόσμος είναι ενήμερος πλέον για όλα και θα είναι απέναντι 
σας στα δικαστήρια Ελληνικά και Ευρωπαικά όπως επίσης και στους δρόμους και στα βουνά. 

 13 Ιουλίου 2022, 12:04    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο, δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, και έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 13 Ιουλίου 2022, 12:10    

Ότι πιο παράδοξο έχει ειπωθεί ποτέ, το νομοσχέδιο ξεπερνά και τον Επιμενίδη, θα προστατέυσετε το περιβάλλον καταστρεφοντάς το? 

 13 Ιουλίου 2022, 11:53  

   
Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 10:01    

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 13 Ιουλίου 2022, 10:52    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
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 13 Ιουλίου 2022, 09:32    

Το νομοσχέδιο αυτό όχι απλά δεν προστατεύει τις περιοχές Natura αλλά στην ουσία τις καταργεί ανοίγοντας το δρόμο για τουριστική 
εκμετάλλευση κ.α. Αν η κυβέρνηση παίρνει στα σοβαρά το θέμα της κλιματικής αλλαγής και θέλει όντως να επιβιώσουμε ως ανθρώπινο 
είδος σε αυτό τον πλανήτη, καλά θα κάνει να δείχνει την ευθύνη που πρέπει ως αρμόζει, να ακολουθεί την Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική 
νομοθεσία για την πλήρη προστασία των περιοχών αυτών και των οικοσυστημάτων τους και να αναθεωρήσει τις προτεραιότητές της. 
Δεν γίνεται να παίζουμε τη ζωή μας κορώνα – γράμματα στο όνομα του κέρδους και της ανάπτυξης. Χρειαζόμαστε ένα άλλο οικονομικό 
μοντέλο, βασισμένο στην βιωσιμότητα, χθες! Τέλος, η διαβούλευση γι’ αυτό το νομοσχέδιο είναι εντελώς προσχηματική. Δεν είναι 
δυνατόν οι πολίτες να ενημερωθούν, να επεξεργαστούν και να προτείνουν λύσεις σε δεκάδες άρθρα μέσα στη διάρκεια μιας βδομάδας. 
Στην ουσία η κυβέρνηση επιχειρεί να περάσει ένα νόμο-καταστροφή με επείγουσες διαδικασίες για να μην αντιμετωπίσει τις ανάλογες 
αντιδράσεις. Απαράδεκτο! 
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Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση  στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.  
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 
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Το νομοσχέδιο υποστηρίζει: την αλλοίωση των περιοχών απόλυτης προστασίας, επιτρέποντας κατασκευή πλατειών, ερασιτεχνική αλιεία, 
ελεύθερη βόσκηση, εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, κλπ. Άρα δεν υπάρχει απόλυτη προστασία πια. Επίσης την επιβάρυνση όλων των 
προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, προβλέποντας (σε όσες δεν επιτρεπόταν) κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων, εγκατάσταση 
ΑΠΕ, μεταλλεία και εξορύξεις υδρογονανθράκων. 
Αυτό θα έχει άσχημη επίπτωση σε κάθε οικοσύστημα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε αν υπάρχει άλλος λόγος γι αυτή την εκμετάλλευση, 
εκτός από το κέρδος ? 
Κρίμα να αντιμετωπίζεται η φύση με τόση απαξίωση. 
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TO ΔΙΛΗΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΑ Η ΦΥΣΗ Η ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ?? 
================================ 
…ΑΛΛΑ ακόμη κι αυτό το διλημμα είναι προβληματικό και παραπλανητικό … γιατί εδω δεν έχουμε έργα που αποφασίστηκαν από τις 
ανθρώπινες κοινωνίες ..αυτές είναι εντελώς αποκλεισμένες απο την κάθε απόφαση που αλλάζει ριζικά τις οικοινωνικές συνθήκες ..οι 
κοινωνίες γενικά στην δραματική πλειοψηφία τους κοιμούνται ύπνο βαθύ και εντελώς απονήρευτο για το πώς ακριβώς υπονομεύεται 
το μέλλον τους …εδω λοιπόν δεν έχουμε αποφάσεις κοινωνιών για κάποια έργα αλλά στυγνά επιχειρηματικά σχέδια που για την 
πραγματωσή τους υποκινουν αλλα απόρρητα σχέδια του τύπου του οικολογικού εγκλημάτος που αποφασίζονται κεκλεισμενων των 
θυρών και με τους κυβερνητικους δεμενους χειροπόδαρα και προθυμους να εξυπηρετήσουν την πασα ασυδωσια επι της φύσης …..και 
με την κοινωνία και τους ειδήμονες της επί περιβαλλοντικών ζητημάτων πεταγμένους στο περιθώριο … 
…ως ποτε θα ζουμε αυτον το διαχειριστικο εφιαλτη, αλλοτρια ξενα προς τις αναγκες της κοινωνιας και επικινδυνα για αυτες σχέδια να 
αποκλείουν όχι μονο εκείνους που θα υποστουν τελικώς τις πιθανες καταστροφικες συνέπειες τους αλλα και εκείνους που ειναι ειδικοι 
επιστημονες που γνωριζουν και που παρα τις γνώσεις τους δεν τους δινεται καμμια ευκαιρεια να συναποφασισουν για ζητηματα στα 
οποία διακυβευεται η οικοκοινωνικη ισορροπία …πετιώνται έξω απο τις αιθουσες των αποφασεων, στιβάζονται στο προθαλαλο σαν 
μιασματικοι και ασχετοι… αληθεια που ακριβως βρισκεται το «»μίασμα»»…εξω απο τις αίθουσες που βρισκόμαστε ολοι εμεις οι 
αποκλεισμένοι απο τις αποφασεις όλοι εμεις που θα υποστουμε τις καταστροφικές συνέπειες τους ή μεσα στις κεκλεισμενες αιθουσες 
που αποφασιζουν οι λιγοι και ασύδωτοι οι προμότορες μια αναπτυξης-δυσαναπτυξης χωρις ηθικους φραγμους και όρια ??… 
ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΤΑΧΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΕΝΟΣ ΤΥΠΙΚΟΥ ΔΗΘΕΝ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗΣ !!! 
ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΚΛΕΜΕΝΗ ΜΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΗν ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ !!! 
ΑΜΠΟΤΕ ΟΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗΣ !!! 
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Γενικά σχόλια 
Το κεφάλαιο Γ΄ με τις επιμέρους διατάξεις του, κυρίως εκείνες που αφορούν στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και δραστηριότητες εντός 
των προστατευόμενων περιοχών, αποτελεί σαφή επιδείνωση του υφιστάμενου πλαισίου για τον σχεδιασμό των προστατευόμενων 
περιοχών, ιδίως δε καθώς οι στις συγκεκριμένες διατάξεις (βλ. άρθ. 44 ν. 4685/2020) είχαν χαρακτηριστεί ως προβληματικές, αδόκιμες 
και επικίνδυνες, ήδη από την πρώτη φορά που προτάθηκε (1). 
Σχόλια ανά άρθρο: 
Άρθρο 11: Ειδικότερα, το άρθρο 11, διατηρεί την προβληματική προσέγγιση περί προκαθορισμένου καταλόγου επιτρεπόμενων χρήσεων 
ανά ζώνη προστασίας. Η προσέγγιση αυτή δεν έχει αποδώσει, καθώς δύο χρόνια μετά την υιοθέτησή της, ο στόχος για επιτάχυνση της 
θεσμικής κατοχύρωσης των προστατευόμενων περιοχών της χώρας, δεν έχει επιτευχθεί. Καμία Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη δεν έχει 
εγκριθεί και κανένα Προεδρικό Διάταγμα (βάσει των νέων μελετών) δεν έχει εκδοθεί. Οι περισσότερες μάλιστα εκ των μελετών που έχει 
αναθέσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, ενώ οι τροποποιήσεις στο παρόν σχέδιο 
νόμου θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Συνεπώς, θεωρείται πρακτικά απίθανο να υλοποιηθεί η δέσμευση του 
Πρωθυπουργού κατά το Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρησης της Φύσης (IUCN) στη Μασσαλία τον Σεπτέμβριο του 2021 
στο οποίο είχε δηλώσει: «Δεσμεύομαι προσωπικά πως η ανακήρυξη του καθεστώτος προστασίας για όλες τις περιοχές Natura 2000 θα 
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2022, μέσω μιας απολύτως διαφανούς και συμπεριληπτικής διαδικασίας.» (2) Η μη επίτευξη του στόχου 
αυτού επίσης απομακρύνει την πιθανότητα συμμόρφωσης της χώρας με την καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (C-849/19) για ανεπαρκή προστασία των περιοχών Natura 2000, μία δεκαετία μετά το πέρας της σχετικής προθεσμίας. 
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Επιπλέον, η προσέγγιση αυτή έχει οδηγήσει σε αδιέξοδα καθώς είναι πρακτικά αδύνατον να προβλεφθούν εκ των προτέρων από τον 
εκάστοτε νομοθέτη όλες οι χρήσεις ανά ζώνη προστασίας για κάθε χερσαία, υγροτοπική, θαλάσσια ή μεικτή προστατευόμενη περιοχή 
της χώρας. Εξάλλου, αυτό είναι το αντικείμενο των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών που αυτή την περίοδο υλοποιούνται για όλες τις 
περιοχές Natura 2000, με προϋπολογισμό πλέον των 17 εκατ. ευρώ από το συγχρηματοδοτούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα για το 
Περιβάλλον (ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020). Ως αποτέλεσμα των αδιεξόδων που έχουν διαπιστωθεί, οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνει το 
παρόν σχέδιο νόμου δημιουργούν νέες στρεβλώσεις στο σύστημα προστατευόμενων περιοχών προσθέτοντας νέες χρήσεις ανά ζώνη 
προστασίας, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι ασύμβατες με την έννοια των προστατευόμενων περιοχών ή των ορισμών των 
επιμέρους ζωνών προστασίας που περιλαμβάνονται στο άρθρο 12.(3) 
Ενδεικτικά, σε όλες τις ζώνες επιτρέπονται ««εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας», ενώ σε όλες τις ζώνες 
εκτός των ζωνών απολύτου προστασίας, επιτρέπονται οι «εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς φυσικού αερίου». 
Στις Ζώνες Απολύτου Προστασίας, όπου με βάση τον ορισμό στο άρθρο 12, εντοπίζονται «εκτάσεις με εξαιρετικά ευαίσθητους τύπους 
φυσικών οικοτόπων ή/και ενδιαιτήματα εξαιρετικά ευαίσθητων ειδών» επιτρέπονται πρόσθετες «γραμμικές υποδομές μεταφοράς, 
ιδίως οδοί κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων» όπως είναι οι «οδοί ήπιας κυκλοφορίας» καθώς και οι «πλατείες». Την ίδια στιγμή, η 
ελεύθερη βόσκηση και η ερασιτεχνική αλιεία αναφέρονται ως δραστηριότητες που μπορούν δυνητικά να απαγορευτούν, ακόμα κι αν 
δεν περιλαμβάνονται στις επιτρεπόμενες χρήσεις για τη συγκεκριμένη ζώνη. 
Στις Ζώνες Προστασίας της Φύσης προστίθενται σειρά χρήσεων, όπως είναι «τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής 
υποδομές και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις» που εξυπηρετούν συγκεκριμένες μορφές θεματικού τουρισμού, οι υπόγειες «εξορυκτικές 
δραστηριότητες» αρκεί η είσοδος της εκμετάλλευσης να γίνεται εκτός της ζώνης απολύτου προστασίας και προστασίας της φύσης, 
ανοίγοντας την πόρτα ακόμα και για εξορύξεις υδρογονανθράκων και σε αυτές τις ζώνες, και οι «εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας». 
Στις Ζώνες Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων αφαιρέθηκαν χρήσεις που είχαν κριθεί ως επιβαρυντικές και ως τούτου είχαν 
απαγορευτεί όπως είναι οι μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις, τα αεροδρόμια, οι χώροι επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης 
στερεών αποβλήτων και οι χώρος επεξεργασίας, διάθεσης στερεών τοξικών αποβλήτων, μεταξύ άλλων. Με αποτέλεσμα, στις ζώνες 
αυτές, εκτός από τις βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης και τις πίστες αγώνων αυτοκινήτων ή μοτοποδηλάτων, 
να επιτρέπονται όλες οι άλλες δυνητικές χρήσεις. 
Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνει το παρόν σχέδιο νόμου έρχονται σε αντίθεση με τη Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με 
ορίζοντα το 2030, η οποία προβλέπει ότι «τουλάχιστον το ένα τρίτο των προστατευόμενων περιοχών —που αντιπροσωπεύουν το 10 % 
της ξηράς της ΕΕ και το 10 % της θάλασσας της ΕΕ— θα πρέπει να προστατεύονται αυστηρά». Στο κείμενο κατευθύνσεων (4) για τον 
χαρακτηρισμό των προστατευόμενων περιοχών ώστε να επιτευχθεί και ο συνολικός στόχος της κάλυψης κατά 30% της έκτασης της ΕΕ 
σε ξηρά και θάλασσα από προστατευόμενες περιοχές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξειδικεύει τις δραστηριότητες εκείνες που μπορεί να 
προβλέπονται σε περιοχές αυστηρής προστασίας. 
Προτείνεται η πλήρης αναθεώρηση αυτής της προσέγγισης. Συγκεκριμένα, προτείνεται η επιλογή και εξειδίκευση των επιτρεπόμενων 
χρήσεων από τον πλήρη κατάλογο των ειδικών χρήσεων του π.δ. 59/2018 και των δραστηριοτήτων ανά περιοχή να γίνεται από τους 
εκάστοτε μελετητές ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και με τρόπο που να είναι συμβατός με τους ορισμούς των ζωνών 
που περιλαμβάνονται στο άρθρο 12. Εφόσον κριθεί απαραίτητο στους ορισμούς μπορούν να προστεθούν κριτήρια για τον καθορισμό 
της κάθε ζώνης και των δράσεων που δύνανται να επιτρέπονται ή που απαγορεύονται σε κάθε μία1. 
Αν αυτή η επιλογή δεν γίνει αποδεκτή, τότε, προτείνονται κατ΄ ελάχιστον τα εξής: 
i) οι επιτρεπόμενες χρήσεις να είναι ιδιαιτέρως περιοριστικές ειδικά στις αυστηρής προστασίας ζώνες, δηλαδή στις ζώνες απολύτου 
προστασίας και προστασίας της φύσης, και συγκεκριμένα να αφαιρεθούν όχι μόνο οι προσθήκες που έχουν τεθεί στο σχέδιο νόμου προς 
διαβούλευση αλλά και να επαναξιολογηθούν όλες οι προβλεπόμενες χρήσεις του άρθρου 44, παρ. 18 του ν. 4685/2020 σύμφωνα με τα 
διεθνή (5) και ευρωπαϊκά πρότυπα για τον σχεδιασμό προστατευόμενων περιοχών καθώς και τους ορισμούς των ζωνών που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 12.(1) 
ii) να μην επιτρέπονται γραμμικές υποδομές μεταφορών και ευρύτερα τεχνικές εγκαταστάσεις και υποδομές στις ζώνες απολύτου 
προστασίας, και να διευκρινιστεί ότι οι όποιες άλλες χρήσεις επιτρέπονται μόνο για την εξυπηρέτηση της προστασίας και της βέλτιστης 
διαχείρισης του προστατευτέου αντικειμένου και της ακεραιότητας της περιοχής. 
iii) να μην επιτρέπονται τα τουριστικά καταλύματα, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς και ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις ζώνες απολύτου προστασίας και προστασίας της φύσης. 
iv) να μην επιτρέπονται οι εξορύξεις υδρογονανθράκων σε όλες τις ζώνες προστασίας. 
v) να συμπληρωθούν με περιορισμούς και αυστηρότερους όρους (έκτασης, ποσοστό επί του εμβαδού, κλίμακας κτλ), άλλες χρήσεις 
όπως τα αναψυκτήρια και η εστίαση στη Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών. 
vi) να προστεθούν εκ νέου οι χρήσεις που απαγορεύονταν στον ν.4685/2020 στις Ζώνες Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων. 
Άρθρο 13: 
1) Το άρθρο 13, που αφορά στον χαρακτηρισμό των προστατευόμενων περιοχών, αντανακλά μία νοοτροπία σχεδιασμού 
προστατευόμενων περιοχών που έχει αποδεχθεί και μόνο τακτοποιεί την υφιστάμενη κατάσταση στις προστατευόμενες περιοχές, αντί 
να επιδιώκει την πλέον αποτελεσματική διατήρηση και ανάκαμψη της φύσης. 
i) Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι εξαιρούνται από το πλαίσιο προστασίας όχι μόνο οικισμοί εντός σχεδίου, αλλά και οργανωμένοι 
υποδοχείς δραστηριοτήτων, ανεξάρτητα από το αν έχουν επιπτώσεις στην περιοχή ή αν έχει προηγηθεί πλήρης δέουσα εκτίμηση των 
επιπτώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 6(3) της οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ). 
Προτείνεται: Να διαγραφεί η παράγραφος 2α(γ) του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 «εντός οργανωμένων υποδοχέων…», του άρθ. 13. 
ii) Επίσης, ενδεικτικές είναι οι προβλέψεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 που αφορούν σε έργα ή δραστηριότητες 
που λειτουργούν, έχουν αδειοδοτηθεί ή δεν εμπίπτουν σε περιβαλλοντική αδειοδότηση και οι οποίες προσομοιάζουν σε ειδικές 
μεταβατικές διατάξεις, που θα προβλέπονταν σε ένα προεδρικό διάταγμα χαρακτηρισμού μία προστατευόμενης περιοχής. Οι διατάξεις 
αυτές δεν πληρούν τις απαιτήσεις βάσει του άρθρου 6(3) της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους για δέουσα εκτίμηση των 
επιπτώσεων, ούτε και στις απαιτήσεις σχεδιασμού μία προστατευόμενης περιοχής που έχει κεντρικό στόχο τη διατήρηση της φύσης και 
όχι την τακτοποίησης επιμέρους έργων και δραστηριοτήτων. Επιπλέον, η διαδικασία προ-ελέγχου που εισάγεται στο άρθρο 11 
αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα. Θα έπρεπε τον προέλεγχο να αναλαμβάνει ο ΟΦΥΠΕΚΑ και οι Μονάδες 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του, και όχι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ως καθ’ ύλην αρμόδιοι φορείς που διαχειρίζονται 
και επιβλέπουν τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας. 
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Προτείνεται: Με δεδομένα και γνωστά τα προβλήματα εφαρμογής της δέουσας εκτίμησης όπως ορίζεται από το άρθρο 6(3) της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ προτείνεται η διαγραφή των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 και η υποβολή προς διαβούλευσης 
νέας πρότασης με μία συνολική προσέγγιση για την εκπόνηση της δέουσας εκτίμησης. 
iii) Στο ίδιο άρθρο 13, διακρίνεται μία αντιμετώπιση των προστατευόμενων περιοχών ως νησίδων που δεν επηρεάζονται από 
δραστηριότητες εκτός των ορίων τους καθώς όχι μόνο αφαιρείται η δυνατότητα ρύθμισης γειτονικών εκτάσεων (παρ. 4 άρθρο 21 ν. 
1650/1986) αλλά κατά την εξέταση των όρων και περιορισμών ανά προστατευόμενη περιοχή «υπάρχει μέριμνα για την εξυπηρέτηση 
των λειτουργιών που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τον πολεοδομικό ή οικιστικό χαρακτήρα των περιοχών …» (παρ. 2 άρθρο 21 ν. 
1650/1986). Η αντιμετώπιση αυτή είναι αντίθετη με τη νέα Στρατηγική της ΕΕ με ορίζοντα το 2030 τόσο όσον αφορά στους στόχους για 
την προστασία της φύσης μέσω της δημιουργίας ενός συνεκτικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών που θα καλύπτει το 30% της 
έκτασης της ΕΕ, όσο και στους στόχους της αποκατάστασης της φύσης που αναμένονται να γίνονται νομικά δεσμευτικοί με την υιοθέτηση 
της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον νέο ευρωπαϊκό νόμο για την Αποκατάσταση της Φύσης. Τέλος, είναι αντίθετη και με το 
υπό-διαμόρφωση Παγκόσμιο Πλαίσιο για τη Βιοποικιλότητα που αναμένεται να υιοθετηθεί στη 15η Συνδιάσκεψη της Σύμβασης της 
Βιολογικής Ποικιλότητας στο τέλος του 2022. 
Προτείνεται η επαναφορά των υφιστάμενων διατυπώσεων του παρ. 4 άρθρου 21 του ν. 1650/1986 που δίνει τη δίνει τη δυνατότητα 
επέκτασης, αν απαιτείται, της υπό προστασία περιοχής σε γειτονικές περιοχές και καθορισμού σχετικών μέτρων, όρων και περιορισμών 
και η προσθήκη αντίστοιχης ρητής πρόβλεψης και για τους οικολογικούς διαδρόμους που δύναται να οριοθετούνται. Επίσης, προτείνεται 
η διαγραφής της προσθήκης του 5ου εδαφίου της παρ. 2. 
iv) Στην παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, με την τροποποίηση των προβλέψεων για τα καταφύγια άγριας ζωής, αφαιρέθηκε η 
ελάχιστη οριζόντια απαγόρευση της θήρας και της αλιείας, γεγονός που δυσχεράνει την επίτευξη των στόχων χαρακτηρισμού αυτής της 
κατηγορίας προστατευόμενων περιοχών, όπως ορίζονται στο άρθρο 19, παρ. 1β του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 
4685/2020: «Ως καταφύγια άγριας ζωής χαρακτηρίζονται περιοχές (χερσαίες, υγροτοπικές, θαλάσσιες ή μικτού χαρακτήρα) που 
αξιολογούνται ως κατάλληλες για την ανάπτυξη πληθυσμών της άγριας πανίδας και χλωρίδας ή ως βιότοποι αναπαραγωγής, διατροφής, 
διαχείμασης ειδών της άγριας πανίδας, ή ως περιοχές αναπαραγωγής ψαριών και συγκέντρωσης γόνου.» Με την αφαίρεση των 
οριζόντιων αυτών απαγορεύσεων για τις συγκεκριμένες περιοχές, απομακρύνεται η πιθανότητα επίτευξης μιας ακόμη δέσμευσης του 
Πρωθυπουργού στο συνέδριο της Μασσαλίας περί χαρακτηρισμού 10% των ελληνικών θαλασσών ως το 2030 ως «’no-take reserves’, 
δηλαδή περιοχές στις οποίες δεν θα επιτρέπεται η αλιεία». 
Προτείνεται κατ’ ελάχιστον η επαναφορά της οριζόντιας απαγόρευση της θήρας και της αλιείας. Επιπλέον, προτείνεται η εξής προσθήκη 
μετά το 2ο εδάφιο της παρ. 7: 
«Στα καταφύγια άγριας ζωής απαγορεύονται η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών, η αλιεία, η σύλληψη της 
άγριας πανίδας, η συλλογή της άγριας χλωρίδας, η καταστροφή ζώνης με φυσική βλάστηση με κάθε τρόπο, η καταστροφή των 
φυτοφρακτών. Ειδικότερα, απαγορεύεται η αλιεία και η ανάπτυξη υδατοκαλλιεργητικών / ιχθυοτροφικών δραστηριοτήτων εντός 
θαλάσσιων καταφυγίων άγριας ζωής». 
Προς αποφυγή προβλημάτων εφαρμογής που είχαν σημειωθεί στο παρελθόν προτείνεται να υπάρξει πρόβλεψη στις μεταβατικές 
διατάξεις σχετικά με τις υφιστάμενες ιχθυοκαλλιεργητικές και υδατοκαλλιεργητικές δραστηριότητες σε υδάτινες και μεικτού χαρακτήρα 
περιοχές (π.χ. λιμνοθάλασσες). 
v) H επέκταση της κατ’ εξαίρεση επέκτασης ισχύος των υπουργικών αποφάσεων χαρακτηρισμού από 1 σε 3 χρόνια, πιθανά να 
προτείνεται για την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των Ειδικών 
Περιβαλλοντικών Μελετών και την πρόληψη δημιουργίας θεσμικού κενού σε μία ή περισσότερες προστατευόμενες περιοχές. Ωστόσο, 
η γενικευμένη αυτή επέκταση της ισχύος μίας θεσμικά αμφίβολης πράξης, για την έκδοση της οποίας απουσιάζει η πρόβλεψη έστω και 
μίας τυπικής τεκμηρίωσης, δημιουργεί ερωτηματικά για το κατά πόσο το έργο των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών θα ολοκληρωθεί 
σύντομα και αν θα οδηγήσει πράγματι στην έκδοση των απαραίτητων προεδρικών διαταγμάτων. 
Παραπομπες: 
1) Ενδεικτικά: σχόλια του Green Tank στη διαβούλευση τον Μάρτιο του 2020: https://thegreentank.gr/2020/03/13/diavouluesi-
polunomosxedio/) και σχετική τοποθέτηση και υπόμνημα στην ακρόαση φορέων στη Βουλή των 
Ελλήνων: https://thegreentank.gr/2020/04/29/symmetoxi-stin-akroasi-foreon-gia-n-sx-ypen/ τον Απρίλιο του 2020. 
2) https://primeminister.gr/2021/09/03/27339 
3) Υπενθυμίζεται ότι εκτροπή των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών είχε επιχειρηθεί και πριν περίπου έναν χρόνο με το άρθρο. 218 
του ν. 4872/2021. 
4) European Commission (2022). Criteria and guidance for protected areas designations Commission Staff Working Document SWD(2022) 
23 final: https://environment.ec.europa.eu/publications/criteria-and-guidance-protected-areas-designations-staff-working-
document_en 
5) Κατευθυντήριες γραμμές από την IUCN σχετικά με τον σχεδιασμό των προστατευόμενων περιοχών και ειδικά των θαλάσσιων 
προστατευόμενων περιοχών: Dudley, N. (ed.) (2008) Guidelines for Applying Protected Area Management Categories. IUCN, Gland, 
Switzerland: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-021.pdf και Day, J., Dudley, N., Hockings, M., et al (eds.) 
(2019). Guidelines for applying the IUCN protected area management categories to marine protected areas. 2nd edition. IUCN, Gland. 
Switzerland: https://portals.iucn.org/library/node/48887. 

 13 Ιουλίου 2022, 06:38    

Γενικά σχόλια 
Το κεφάλαιο Γ΄ με τις επιμέρους διατάξεις του, κυρίως εκείνες που αφορούν στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και δραστηριότητες εντός 
των προστατευόμενων περιοχών, αποτελεί σαφή επιδείνωση του υφιστάμενου πλαισίου για τον σχεδιασμό των προστατευόμενων 
περιοχών, ιδίως δε καθώς οι στις συγκεκριμένες διατάξεις (βλ. άρθ. 44 ν. 4685/2020) είχαν χαρακτηριστεί ως προβληματικές, αδόκιμες 
και επικίνδυνες , ήδη από την πρώτη φορά που προτάθηκε. 
Σχόλια ανά άρθρο: 
Άρθρο 11: Ειδικότερα, το άρθρο 11, διατηρεί την προβληματική προσέγγιση περί προκαθορισμένου καταλόγου επιτρεπόμενων χρήσεων 
ανά ζώνη προστασίας. Η προσέγγιση αυτή δεν έχει αποδώσει, καθώς δύο χρόνια μετά την υιοθέτησή της, ο στόχος για επιτάχυνση της 
θεσμικής κατοχύρωσης των προστατευόμενων περιοχών της χώρας, δεν έχει επιτευχθεί. Καμία Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη δεν έχει 
εγκριθεί και κανένα Προεδρικό Διάταγμα (βάσει των νέων μελετών) δεν έχει εκδοθεί. Οι περισσότερες μάλιστα εκ των μελετών που έχει 
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αναθέσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, ενώ οι τροποποιήσεις στο παρόν σχέδιο 
νόμου θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Συνεπώς, θεωρείται πρακτικά απίθανο να υλοποιηθεί η δέσμευση του 
Πρωθυπουργού κατά το Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρησης της Φύσης (IUCN) στη Μασσαλία τον Σεπτέμβριο του 2021 
στο οποίο είχε δηλώσει: «Δεσμεύομαι προσωπικά πως η ανακήρυξη του καθεστώτος προστασίας για όλες τις περιοχές Natura 2000 θα 
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2022, μέσω μιας απολύτως διαφανούς και συμπεριληπτικής διαδικασίας.» Η μη επίτευξη του στόχου 
αυτού επίσης απομακρύνει την πιθανότητα συμμόρφωσης της χώρας με την καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (C-849/19) για ανεπαρκή προστασία των περιοχών Natura 2000, μία δεκαετία μετά το πέρας της σχετικής προθεσμίας. 
Επιπλέον, η προσέγγιση αυτή έχει οδηγήσει σε αδιέξοδα καθώς είναι πρακτικά αδύνατον να προβλεφθούν εκ των προτέρων από τον 
εκάστοτε νομοθέτη όλες οι χρήσεις ανά ζώνη προστασίας για κάθε χερσαία, υγροτοπική, θαλάσσια ή μεικτή προστατευόμενη περιοχή 
της χώρας. Εξάλλου, αυτό είναι το αντικείμενο των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών που αυτή την περίοδο υλοποιούνται για όλες τις 
περιοχές Natura 2000, με προϋπολογισμό πλέον των 17 εκατ. ευρώ από το συγχρηματοδοτούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα για το 
Περιβάλλον (ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020). Ως αποτέλεσμα των αδιεξόδων που έχουν διαπιστωθεί, οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνει το 
παρόν σχέδιο νόμου δημιουργούν νέες στρεβλώσεις στο σύστημα προστατευόμενων περιοχών προσθέτοντας νέες χρήσεις ανά ζώνη 
προστασίας, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι ασύμβατες με την έννοια των προστατευόμενων περιοχών ή των ορισμών των 
επιμέρους ζωνών προστασίας που περιλαμβάνονται στο άρθρο 12. 
Ενδεικτικά, σε όλες τις ζώνες επιτρέπονται ««εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας», ενώ σε όλες τις ζώνες 
εκτός των ζωνών απολύτου προστασίας, επιτρέπονται οι «εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς φυσικού αερίου». 
Στις Ζώνες Απολύτου Προστασίας, όπου με βάση τον ορισμό στο άρθρο 12, εντοπίζονται «εκτάσεις με εξαιρετικά ευαίσθητους τύπους 
φυσικών οικοτόπων ή/και ενδιαιτήματα εξαιρετικά ευαίσθητων ειδών» επιτρέπονται πρόσθετες «γραμμικές υποδομές μεταφοράς, 
ιδίως οδοί κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων» όπως είναι οι «οδοί ήπιας κυκλοφορίας» καθώς και οι «πλατείες». Την ίδια στιγμή, η 
ελεύθερη βόσκηση και η ερασιτεχνική αλιεία αναφέρονται ως δραστηριότητες που μπορούν δυνητικά να απαγορευτούν, ακόμα κι αν 
δεν περιλαμβάνονται στις επιτρεπόμενες χρήσεις για τη συγκεκριμένη ζώνη. 
Στις Ζώνες Προστασίας της Φύσης προστίθενται σειρά χρήσεων, όπως είναι «τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής 
υποδομές και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις» που εξυπηρετούν συγκεκριμένες μορφές θεματικού τουρισμού, οι υπόγειες «εξορυκτικές 
δραστηριότητες» αρκεί η είσοδος της εκμετάλλευσης να γίνεται εκτός της ζώνης απολύτου προστασίας και προστασίας της φύσης, 
ανοίγοντας την πόρτα ακόμα και για εξορύξεις υδρογονανθράκων και σε αυτές τις ζώνες, και οι «εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας». 
Στις Ζώνες Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων αφαιρέθηκαν χρήσεις που είχαν κριθεί ως επιβαρυντικές και ως τούτου είχαν 
απαγορευτεί όπως είναι οι μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις, τα αεροδρόμια, οι χώροι επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης 
στερεών αποβλήτων και οι χώρος επεξεργασίας, διάθεσης στερεών τοξικών αποβλήτων, μεταξύ άλλων. Με αποτέλεσμα, στις ζώνες 
αυτές, εκτός από τις βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης και τις πίστες αγώνων αυτοκινήτων ή μοτοποδηλάτων, 
να επιτρέπονται όλες οι άλλες δυνητικές χρήσεις. 
Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνει το παρόν σχέδιο νόμου έρχονται σε αντίθεση με τη Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με 
ορίζοντα το 2030, η οποία προβλέπει ότι «τουλάχιστον το ένα τρίτο των προστατευόμενων περιοχών —που αντιπροσωπεύουν το 10 % 
της ξηράς της ΕΕ και το 10 % της θάλασσας της ΕΕ— θα πρέπει να προστατεύονται αυστηρά». Στο κείμενο κατευθύνσεων για τον 
χαρακτηρισμό των προστατευόμενων περιοχών ώστε να επιτευχθεί και ο συνολικός στόχος της κάλυψης κατά 30% της έκτασης της ΕΕ 
σε ξηρά και θάλασσα από προστατευόμενες περιοχές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξειδικεύει τις δραστηριότητες εκείνες που μπορεί να 
προβλέπονται σε περιοχές αυστηρής προστασίας. 
Προτείνεται η πλήρης αναθεώρηση αυτής της προσέγγισης. Συγκεκριμένα, προτείνεται η επιλογή και εξειδίκευση των επιτρεπόμενων 
χρήσεων από τον πλήρη κατάλογο των ειδικών χρήσεων του π.δ. 59/2018 και των δραστηριοτήτων ανά περιοχή να γίνεται από τους 
εκάστοτε μελετητές ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και με τρόπο που να είναι συμβατός με τους ορισμούς των ζωνών 
που περιλαμβάνονται στο άρθρο 12. Εφόσον κριθεί απαραίτητο στους ορισμούς μπορούν να προστεθούν κριτήρια για τον καθορισμό 
της κάθε ζώνης και των δράσεων που δύνανται να επιτρέπονται ή που απαγορεύονται σε κάθε μία1. 
Αν αυτή η επιλογή δεν γίνει αποδεκτή, τότε, προτείνονται κατ΄ ελάχιστον τα εξής: 
i) οι επιτρεπόμενες χρήσεις να είναι ιδιαιτέρως περιοριστικές ειδικά στις αυστηρής προστασίας ζώνες, δηλαδή στις ζώνες απολύτου 
προστασίας και προστασίας της φύσης, και συγκεκριμένα να αφαιρεθούν όχι μόνο οι προσθήκες που έχουν τεθεί στο σχέδιο νόμου προς 
διαβούλευση αλλά και να επαναξιολογηθούν όλες οι προβλεπόμενες χρήσεις του άρθρου 44, παρ. 18 του ν. 4685/2020 σύμφωνα με τα 
διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα για τον σχεδιασμό προστατευόμενων περιοχών καθώς και τους ορισμούς των ζωνών που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 12. 
ii) να μην επιτρέπονται γραμμικές υποδομές μεταφορών και ευρύτερα τεχνικές εγκαταστάσεις και υποδομές στις ζώνες απολύτου 
προστασίας, και να διευκρινιστεί ότι οι όποιες άλλες χρήσεις επιτρέπονται μόνο για την εξυπηρέτηση της προστασίας και της βέλτιστης 
διαχείρισης του προστατευτέου αντικειμένου και της ακεραιότητας της περιοχής. 
iii) να μην επιτρέπονται τα τουριστικά καταλύματα, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς και ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις ζώνες απολύτου προστασίας και προστασίας της φύσης. 
iv) να μην επιτρέπονται οι εξορύξεις υδρογονανθράκων σε όλες τις ζώνες προστασίας. 
v) να συμπληρωθούν με περιορισμούς και αυστηρότερους όρους (έκτασης, ποσοστό επί του εμβαδού, κλίμακας κτλ), άλλες χρήσεις 
όπως τα αναψυκτήρια και η εστίαση στη Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών. 
vi) να προστεθούν εκ νέου οι χρήσεις που απαγορεύονταν στον ν.4685/2020 στις Ζώνες Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων. 
Άρθρο 13: 
1) Το άρθρο 13, που αφορά στον χαρακτηρισμό των προστατευόμενων περιοχών, αντανακλά μία νοοτροπία σχεδιασμού 
προστατευόμενων περιοχών που έχει αποδεχθεί και μόνο τακτοποιεί την υφιστάμενη κατάσταση στις προστατευόμενες περιοχές, αντί 
να επιδιώκει την πλέον αποτελεσματική διατήρηση και ανάκαμψη της φύσης. 
i) Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι εξαιρούνται από το πλαίσιο προστασίας όχι μόνο οικισμοί εντός σχεδίου, αλλά και οργανωμένοι 
υποδοχείς δραστηριοτήτων, ανεξάρτητα από το αν έχουν επιπτώσεις στην περιοχή ή αν έχει προηγηθεί πλήρης δέουσα εκτίμηση των 
επιπτώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 6(3) της οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ). 
Προτείνεται: Να διαγραφεί η παράγραφος 2α(γ) του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 «εντός οργανωμένων υποδοχέων…», του άρθ. 13. 
ii) Επίσης, ενδεικτικές είναι οι προβλέψεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 που αφορούν σε έργα ή δραστηριότητες 
που λειτουργούν, έχουν αδειοδοτηθεί ή δεν εμπίπτουν σε περιβαλλοντική αδειοδότηση και οι οποίες προσομοιάζουν σε ειδικές 
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μεταβατικές διατάξεις, που θα προβλέπονταν σε ένα προεδρικό διάταγμα χαρακτηρισμού μία προστατευόμενης περιοχής. Οι διατάξεις 
αυτές δεν πληρούν τις απαιτήσεις βάσει του άρθρου 6(3) της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους για δέουσα εκτίμηση των 
επιπτώσεων, ούτε και στις απαιτήσεις σχεδιασμού μία προστατευόμενης περιοχής που έχει κεντρικό στόχο τη διατήρηση της φύσης και 
όχι την τακτοποίησης επιμέρους έργων και δραστηριοτήτων. Επιπλέον, η διαδικασία προ-ελέγχου που εισάγεται στο άρθρο 11 
αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα. Θα έπρεπε τον προέλεγχο να αναλαμβάνει ο ΟΦΥΠΕΚΑ και οι Μονάδες 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του, και όχι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ως καθ’ ύλην αρμόδιοι φορείς που διαχειρίζονται 
και επιβλέπουν τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας. 
Προτείνεται: Με δεδομένα και γνωστά τα προβλήματα εφαρμογής της δέουσας εκτίμησης όπως ορίζεται από το άρθρο 6(3) της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ προτείνεται η διαγραφή των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 και η υποβολή προς διαβούλευσης 
νέας πρότασης με μία συνολική προσέγγιση για την εκπόνηση της δέουσας εκτίμησης. 
iii) Στο ίδιο άρθρο 13, διακρίνεται μία αντιμετώπιση των προστατευόμενων περιοχών ως νησίδων που δεν επηρεάζονται από 
δραστηριότητες εκτός των ορίων τους καθώς όχι μόνο αφαιρείται η δυνατότητα ρύθμισης γειτονικών εκτάσεων (παρ. 4 άρθρο 21 ν. 
1650/1986) αλλά κατά την εξέταση των όρων και περιορισμών ανά προστατευόμενη περιοχή «υπάρχει μέριμνα για την εξυπηρέτηση 
των λειτουργιών που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τον πολεοδομικό ή οικιστικό χαρακτήρα των περιοχών …» (παρ. 2 άρθρο 21 ν. 
1650/1986). Η αντιμετώπιση αυτή είναι αντίθετη με τη νέα Στρατηγική της ΕΕ με ορίζοντα το 2030 τόσο όσον αφορά στους στόχους για 
την προστασία της φύσης μέσω της δημιουργίας ενός συνεκτικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών που θα καλύπτει το 30% της 
έκτασης της ΕΕ, όσο και στους στόχους της αποκατάστασης της φύσης που αναμένονται να γίνονται νομικά δεσμευτικοί με την υιοθέτηση 
της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον νέο ευρωπαϊκό νόμο για την Αποκατάσταση της Φύσης. Τέλος, είναι αντίθετη και με το 
υπό-διαμόρφωση Παγκόσμιο Πλαίσιο για τη Βιοποικιλότητα που αναμένεται να υιοθετηθεί στη 15η Συνδιάσκεψη της Σύμβασης της 
Βιολογικής Ποικιλότητας στο τέλος του 2022. 
Προτείνεται η επαναφορά των υφιστάμενων διατυπώσεων του παρ. 4 άρθρου 21 του ν. 1650/1986 που δίνει τη δίνει τη δυνατότητα 
επέκτασης, αν απαιτείται, της υπό προστασία περιοχής σε γειτονικές περιοχές και καθορισμού σχετικών μέτρων, όρων και περιορισμών 
και η προσθήκη αντίστοιχης ρητής πρόβλεψης και για τους οικολογικούς διαδρόμους που δύναται να οριοθετούνται. Επίσης, προτείνεται 
η διαγραφής της προσθήκης του 5ου εδαφίου της παρ. 2. 
iv) Στην παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, με την τροποποίηση των προβλέψεων για τα καταφύγια άγριας ζωής, αφαιρέθηκε η 
ελάχιστη οριζόντια απαγόρευση της θήρας και της αλιείας, γεγονός που δυσχεράνει την επίτευξη των στόχων χαρακτηρισμού αυτής της 
κατηγορίας προστατευόμενων περιοχών, όπως ορίζονται στο άρθρο 19, παρ. 1β του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 
4685/2020: «Ως καταφύγια άγριας ζωής χαρακτηρίζονται περιοχές (χερσαίες, υγροτοπικές, θαλάσσιες ή μικτού χαρακτήρα) που 
αξιολογούνται ως κατάλληλες για την ανάπτυξη πληθυσμών της άγριας πανίδας και χλωρίδας ή ως βιότοποι αναπαραγωγής, διατροφής, 
διαχείμασης ειδών της άγριας πανίδας, ή ως περιοχές αναπαραγωγής ψαριών και συγκέντρωσης γόνου.» Με την αφαίρεση των 
οριζόντιων αυτών απαγορεύσεων για τις συγκεκριμένες περιοχές, απομακρύνεται η πιθανότητα επίτευξης μιας ακόμη δέσμευσης του 
Πρωθυπουργού στο συνέδριο της Μασσαλίας περί χαρακτηρισμού 10% των ελληνικών θαλασσών ως το 2030 ως «’no-take reserves’, 
δηλαδή περιοχές στις οποίες δεν θα επιτρέπεται η αλιεία». 
Προτείνεται κατ’ ελάχιστον η επαναφορά της οριζόντιας απαγόρευση της θήρας και της αλιείας. Επιπλέον, προτείνεται η εξής προσθήκη 
μετά το 2ο εδάφιο της παρ. 7: 
«Στα καταφύγια άγριας ζωής απαγορεύονται η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών, η αλιεία, η σύλληψη της 
άγριας πανίδας, η συλλογή της άγριας χλωρίδας, η καταστροφή ζώνης με φυσική βλάστηση με κάθε τρόπο, η καταστροφή των 
φυτοφρακτών. Ειδικότερα, απαγορεύεται η αλιεία και η ανάπτυξη υδατοκαλλιεργητικών / ιχθυοτροφικών δραστηριοτήτων εντός 
θαλάσσιων καταφυγίων άγριας ζωής». 
Προς αποφυγή προβλημάτων εφαρμογής που είχαν σημειωθεί στο παρελθόν προτείνεται να υπάρξει πρόβλεψη στις μεταβατικές 
διατάξεις σχετικά με τις υφιστάμενες ιχθυοκαλλιεργητικές και υδατοκαλλιεργητικές δραστηριότητες σε υδάτινες και μεικτού χαρακτήρα 
περιοχές (π.χ. λιμνοθάλασσες). 
v) H επέκταση της κατ’ εξαίρεση επέκτασης ισχύος των υπουργικών αποφάσεων χαρακτηρισμού από 1 σε 3 χρόνια, πιθανά να 
προτείνεται για την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των Ειδικών 
Περιβαλλοντικών Μελετών και την πρόληψη δημιουργίας θεσμικού κενού σε μία ή περισσότερες προστατευόμενες περιοχές. Ωστόσο, 
η γενικευμένη αυτή επέκταση της ισχύος μίας θεσμικά αμφίβολης πράξης, για την έκδοση της οποίας απουσιάζει η πρόβλεψη έστω και 
μίας τυπικής τεκμηρίωσης, δημιουργεί ερωτηματικά για το κατά πόσο το έργο των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών θα ολοκληρωθεί 
σύντομα και αν θα οδηγήσει πράγματι στην έκδοση των απαραίτητων προεδρικών διαταγμάτων. 

 13 Ιουλίου 2022, 02:14    

Δεν νοούνται ανθρωπογενείς δραστηριότητες που βλάπτουν τη φύση σε Περιοχές Προστασίας της Φύσης ! 
Ούτε νοείται ότι οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν, χάνοντας έτσι την 
ανεξαρτησία τους άρα και την αξιοπιστία τους ! 
Η κυβέρνηση προκλητικά παραβιάζει ευθέως τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία της φύσης, η οποία δίνει προτεραιότητα στη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας και επιβάλλει τη θέσπιση των κατάλληλων μέτρων, ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών 
οικοσυστημάτων και των προστατευόμενων ειδών προκειμένου να ικανοποιήσει τους εκάστοτε επιχειρηματίες, διακυβεύοντας το 
μέλλον των παιδιών μας και του πλανήτη. 

 13 Ιουλίου 2022, 01:23    

Είναι τουλάχιστον λυπηρό αυτό που προσπαθεί να κάνει το υπουργείο με το εν λόγω νομοσχέδιο δίνοντας τόσο λιγο χρόνο για τη μελέτη 
όλων αυτων των άρθρων. Απώτερος στόχος είναι να μην υπάρχει ουσιαστική διαβούλευση. 
Με το πρόσχημα ότι οι τουριστικές δραστηριότητες μπορούν να λειτουργήσουν επικουρικά στην προστασία των περιοχών αυτών δίνεται 
έμμεσα η άδεια ιδιώτες να γεμίσουν τις προστατευόμενες περιοχές καταλύματα χώρους εστίασης και δραστηριοτήτων. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η προστατευόμενη περιοχή του Δάσους Σχινιά. Επί δεκαετίες η παραλία ήταν ελεύθερης πρόσβασης και 
ξαφνικά μετά τα τραγικά γεγονότα στο Μάτι οι υπεύθυνοι έκλεισαν την ελεύθερη πρόσβαση με πρόσχημα την προστασία αυτης και των 
λουομένων. Η περιοχή ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 και για το λόγο αυτό γκρεμίστηκαν παράνομες ταβέρνες στην παράλια το 2018 
https://www.google.com/amp/s/www.news247.gr/koinonia/paralia-schinia-aythaireta-telos-erchontai-ta-kel.6598714.amp.html 
Είναι κατανοητή η μη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων εντός του βιότοπου. Ωστόσο οι ιθύνοντες δεν βρήκαν επαρκείς λύσεις ώστε οι 
χιλιαδες λουόμενοι που μέχρι τότε χρησιμοποιούσαν ελεύθερα την παραλία να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτήν με ασφάλεια – η 
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επισκεψιμότητα των περιοχών Natura είναι το ζητούμενο άλλωστε. Τα λεωφορεία για τη μετακίνηση επιβατών από και προς τους χώρους 
στάθμευσης του κωπηλατοδρομιου ήταν ανεπαρκή και τα δρομολόγια άτακτα με αποτέλεσμα το συνωστισμό σε εποχές covid. 
Οι ίδιοι άνθρωποι θέλουν να μας πείσουν ότι θα μπορέσουν να ελέγξουν τη δόμηση και να εξασφαλίσουν την προστασία της χλωρίδας 
και πανίδας των περιοχών αυτών. 
Άλλο προσφατο παράδειγμα αποτελεί ο θάνατος μαυρογυπα στον αιολικό σταθμό εντός περιοχής Natura στη Ροδόπη. 
https://www.skai.gr/news/environment/rodopi-mayrogypas-skotothike-meta-apo-proskrousi-se-anemogennitria 
Τώρα μας λένε ότι οι περιοχές Natura θα μπορούν να φιλοξενούν δίκτυα υποδομών, αναψυκτήρια ακόμα και καταλύματα ή 
κατασκηνώσεις. Αυτά προφανώς δεν ενοχλούν το Υπουργείο καθώς θα εισπράξει στα ταμεία του χρήματα από τους ιδιώτες που θα τους 
παραχωρηθεί η περιοχή. 
Οι περιοχές Natura στην Ελλάδα είναι πανέμορφες και δημοσια αγαθά, οχι μηχανές παραγωγής κέρδους. Πρέπει να είναι επισκέψιμες 
και να μπορούν να παρέχουν κάποιες βασικές υπηρεσίες στους επισκέπτες αναγκαίες για την ασφάλεια τους με στόχο την προώθηση 
της φυσιολατριας και της περιβαλλοντικής συνείδησης. Ωστόσο οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να παρέχονται αποκλειστικά από το 
κράτος με δική του ευθύνη και οποιεσδήποτε κατασκευές όπως καταλύματα για πεζοπόρους, ιατρικοί-πυροσβεστικοι σταθμοί ή ελαφρές 
κατασκευές (αναψυκτήρια για επισκέπτες, τουαλέτες κλπ) να λειτουργούν ως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημόσιες επιχειρήσεις με 
την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση στο χώρο. Από τα ανωτέρω εξυπακούεται ότι η αδειοδοτηση για διενέργεια ερευνών για 
υδρογονάνθρακες μέσα ή κοντά στις προστατευόμενες περιοχές είναι αδιανόητη, όπως και η εγκατάσταση αιολικών ή ηλιακών πάρκων. 

 13 Ιουλίου 2022, 01:23    

Η «Περιβαλλοντική Δράση Ηλείας» συμφωνεί με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις: 
ΑΝΙΜΑ 
ΑΡΧΕΛΩΝ 
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 
Καλλιστώ 
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 
Greenpeace 
MEDASSET 
WWF Ελλάς 
και ζητά ομοίως από την κυβέρνηση και το υπουργείο να αποσύρουν τα κεφάλαια του νομοσχεδίου που αφορούν στην περιβαλλοντική 
αδειοδότηση και τις προστατευόμενες περιοχές. Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της 
που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και να ολοκληρώσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις και παλινωδίες τη 
θεσμική θωράκιση των περιοχών Natura 2000. 
Είναι απαράδεκτο σε όλες τις κατηγορίες (πλην της “απόλυτης” προστασίας) να προβλέπονται ακόμα και εξορυκτικές δραστηριότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των εξορύξεων υδρογονανθράκων. 
Είναι απαράδεκτο στις ζώνες προστασίας της φύσης (δεύτερη σε αυστηρότητα ζώνη προστασίας) να προβλέπονται πλέον η κατασκευή 
και λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων και άλλων τουριστικών υποδομών και εγκαταστάσεων ΑΠΕ. 
Δεν είναι δυνατόν να προβλέπει ότι οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν, 
δημιουργώντας έτσι μια υπαλληλική σχέση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, η οποία ακυρώνει την ανεξαρτησία που πρέπει (σύμφωνα και με 
τη νομοθεσία της ΕΕ) να περιβάλλει το σύστημα αξιολόγησης των περιβαλλοντικών μελετών. 

 13 Ιουλίου 2022, 00:23    

Αυτό δεν είναι ένα νομοσχέδιο για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά για την εκμετάλλευση του περιβάλλοντος. 
Οι διατάξεις του καταστρατηγούν κάθε έννοια προστασίας. 
Και η διαβούλευση, είναι κατ’ όνομα μόνο διαβούλευση. 
Είναι κοροϊδία να δίνεται μόλις 1 εβδομάδα για κάτι τόσο σημαντικό όπως το μέλλον της χώρας. 
Αν νομίζετε ότι δεν καταλαβαίνουμε, κάνετε λάθος. 
Αν νομίζετε πως αδιαφορούμε, κάνετε πάλι λάθος. 

 13 Ιουλίου 2022, 00:22    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 13 Ιουλίου 2022, 00:14    

Είναι απαράδεκτο για ένα τόσο σοβαρό θέμα να δίνεται χρόνος διαβούλευσης μόλις μιας εβδομάδας. 
Πέρα απ’ αυτό, το ίδιο το νομοσχέδιο είναι απαράδεκτο. Αλιεία σε προστατευόμενες περιοχές; Ξενοδοχειακές μονάδες σε περιοχές 
Natura; Αυτά από μόνα τους αναιρούν κάθε έννοια προστασίας. 

 13 Ιουλίου 2022, 00:32    

Προκειμένου να προστατεύονται αποτελεσματικά και καίρια οι Προστατευόμενες Περιοχές του Δικτύου «Φύση 2000», απαιτείται να 
έχουν ολοκληρωθεί εκ των προτέρων Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες πριν την εφαρμογή δυσμενέστερων του Ν. 3937/2011 
πολεοδομικών διατάξεων αρτιότητας και οικοδομησιμότητας σε Γενικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια για αυτές τις Περιοχές – η 
εφαρμογή υφιστάμενων δυσμενέστερων διατάξεων αναστέλλεται μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών μελετών. 

 12 Ιουλίου 2022, 23:39    
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Το νέο νομοσχέδιο 
«Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του 
περιβάλλοντος, επείγουσες δασικές, χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων 
Αιολικών Πάρκων, αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ζητήματα κυκλικής οικονομίας», 
αποτελείται από 11 επιμέρους κεφάλαια και 97 άρθρα, καλύπτει ένα μεγάλο εύρος θεμάτων προτείνοντας είτε τροποποιήσεις, είτε νέες 
διατάξεις χωροταξικής, πολεοδομικής, περιβαλλοντικής, δασικής ,ενεργειακής πολιτικής. 
Ο ΣΕΠΟΧ θεωρεί πως πρόκειται για την επιτομή της κακής νομοθέτησης και πολυνομίας καθώς περιορίζει τη σημασία της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης (κεφάλαιο B). Προτείνει ( κεφάλαιο Γ) «υπό προϋποθέσεις»: εξορύξεις μέσα σε ζώνες προστασίας της 
Φύσης, οδούς , τουριστικές δραστηριότητες, αλιεία, βόσκηση, ΑΠΕ μέσα σε ζώνες προστασίας του δικτύου NATURA,μέσα σε δάση, σε 
παραγωγική γεωργική γη ακόμα και σε αρχαιολογικούς χώρους, με χαλάρωση των ελεγκτικών μηχανισμών και πρακτικά χωρίς εγγυήσεις 
της προστασίας τους. 
Επιπλέον, πέραν κάθε λογικής ολοκληρωμένου σχεδιασμού το νομοσχέδιο προτείνει (κεφάλαιο Η) το Πλαίσιο Ανάπτυξης Υπεράκτιων 
Αιολικών Πάρκων, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει θεσμοθετηθεί η αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ. 
Χαρακτηριστική αντίφαση είναι ότι το άρθρο 61 Σχεδιασμός Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων προϋποθέτει μεταξύ άλλων, το 
Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ! 
Η κακή πρακτική, που πρόσφατα εφαρμόστηκε με το νόμο 4951/2022 Για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου αδειοδότησης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συνεχίζεται τώρα με το Κεφάλαιο Η του προτεινομένου νομοσχεδίου. 
Πάγια θέση του ΣΕΠΟΧ αποτελεί η αναγνώριση ότι κάθε νομοθετική πρωτοβουλία θα πρέπει να συνοδεύεται από διαδικασίες 
ουσιαστικής και επαρκούς δημόσιας διαβούλευσης προκειμένου μέσα από τον ουσιαστικό δημόσιο διάλογο, να εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας, 
Διαπιστώνοντας το εξαιρετικά περιορισμένο χρονικό περιθώριο που προβλέφθηκε για τη διεξαγωγή της δημόσιας διαβούλευσης, ο 
ΣΕΠΟΧ ζητά να παραταθεί κατά δυο εβδομάδες η διαβούλευση ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για ουσιώδη και συστηματική 
επεξεργασία των προτεινόμενων ρυθμίσεων του εν λόγω νομοσχεδίου. 
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Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί στο σύνολό του… 
Οφείλουμε να υπερασπιστούμε και να κρατήσουμε μακριά από ανθρώπινες επεμβάσεις τους εναπομείναντες οικοτόπους της χώρας και 
να σεβαστούμε την διατήρηση της βιοποικιλότητας. 
Δεν είναι δυνατόν να προτείνεται η διάνοιξη νέων δρόμων και οι «αναπτυξιακές» επεμβάσεις σε περιοχές πλήρους προστασίας! 
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Διαφωνούμε και εμείς με τη σειρά μας με όλο το νομοσχέδιο και ιδιαίτερα με το άρθρο 11! Απορούμε πραγματικά και όπως αναφέρουν 
και τα υπόλοιπα σχόλια, γιατί να αλλάξουν οι χρήσεις γης στις περιοχές απόλυτου προστασίας της φύσης; Δεν μπορούμε πραγματικά να 
καταλάβουμε το λόγο δεδομένου ότι πρόκειται για τις πιο ευαίσθητες περιοχές της επικράτειας, μείζονος σημασίας για τη διατήρηση 
της βιοποικιλότητας, η οποία αποτελεί και το βασικότερο στόχο της περιβαλλοντικής προστασίας, είναι ολιγάριθμες και συνήθως 
καταλαμβάνουν μικρής έκτασης γη! Παρόλα αυτά, το νέο νομοσχέδιο δεν σταματάει ούτε σε αυτές τις περιοχές, γεγονός πραγματικά 
εξωφρενικό για όσους ασχολούμαστε με το περιβάλλον και τις περιβαλλοντικές επιστήμες. Πραγματικά μένουμε τουλάχιστον άναυδοι! 
Οι διεθνείς επιστημονικές μελέτες έχουν πολλάκις αποδείξει ότι οι γραμμικές υποδομές μεταφορών, όπως ορίζονται στο άρθρο 11, 
παράγραφο 1, οι οδοί κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων και οδοί ήπιας κυκλοφορίας, αποτελούν βασικό παράγοντα εκδήλωσης 
πυρκαγιάς έως και 200 μέτρα από αυτούς, ενώ το ενδεχόμενο εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς μειώνεται στο 3% όταν δεν υφίστανται 
δρόμοι! Συνεπώς στις ζώνες και περιοχές απόλυτου προστασίας της φύσης, όφειλε να υπάρχει καθεστώς ΠΑΔ (Περιοχών Ανευ Δρόμων) 
και όχι θεσμοθέτηση δρόμων! 
Γενικά, το νέο αυτό νομοσχέδιο θα αποτελέσει την οριστική ταφόπλακα της περιβαλλοντικής προστασίας της χώρας και αποτελεί μια 
άκρως οπισθοδρομική απόφαση της κυβέρνησης! Μαύρη παρακαταθήκη για το μέλλον της χώρας! Ο άνθρωπος έχει επιλέξει ξεκάθαρα 
και το μέλλον είναι η προστασία, η διατήρηση του περιβάλλοντος και η πρόληψη! Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει επιλογή αλλά είναι 
ένας ξεκάθαρος μονόδρομος! 
Η διατήρηση της βιοποικιλότητας μας αφορά άμεσα και είναι αναπόσπαστο κομμάτι με την επιβίωση μας στο πλανήτη. Το 
σημαντικότερο εργαλείο μέχρι στιγμής για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι οι προστατευόμενες περιοχές και εμείς αντί να 
ενισχύσουμε το καθεστώς προστασίας, το υποβαθμίζουμε και άλλο! 
Και σε ότι αφορά την ενεργειακή ανάπτυξη και οποιαδήποτε άλλη ανάπτυξη της χώρας, υπάρχει άφθονος χώρος πέρα από τις 
προστατευόμενες περιοχές για να γίνουν τα σχετικά έργα και υποδομές! Υπάρχει και σχετική μελέτη του πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Περιβαλλοντική Ομάδα Σάμου 
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Άρθρο 11 
Για υψηλότερη προστασία των Προστατευόμενων Περιοχών του Δικτύου «Φύση 2000», απαιτείται να έχουν ολοκληρωθεί Ειδικές 
Περιβαλλοντικές Μελέτες πριν την εφαρμογή δυσμενέστερων του Ν. 3937/2011 πολεοδομικών διατάξεων αρτιότητας και 
οικοδομησιμότητας τόσο σε υφιστάμενα όσο και σε μελλοντικά Γενικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια. 
Η εφαρμογή τυχόν υφιστάμενων δυσμενέστερων διατάξεων αναστέλλεται μέχρι την ολοκλήρωση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών. 

 12 Ιουλίου 2022, 23:43    

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 
 

 12 Ιουλίου 2022, 23:24    
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Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Σε μια περίοδο που η ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος είναι επιτακτική, 
το νομοσχέδιο αυτό θα συμβάλει μονο στην καταστροφή των περιοχών NATURA και στην υποβάθμιση του φυσικού πλούτου της χώρας 
μας. 

 12 Ιουλίου 2022, 23:55    

Διαφωνώ κάθετα με οποιαδήποτε παρέμβαση στην φύση, συνεπαγωγικά και με το παρόν νομοσχέδιο. 

 12 Ιουλίου 2022, 22:01    

Άρθρο 11 – Επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις ζώνες προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου «Φύση 2000» 
Με το άρθρο 11 του σχεδίου νόμου προτείνονται αλλαγές στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που ουσιαστικά επιδεινώνουν το 
προστατευτικό καθεστώς σε όλες τις κατηγορίες ζωνών προστασίας και ιδίως σε αυτές της αυστηρής προστασίας, ενισχύοντας τον 
προβληματικό χαρακτήρα των διατάξεων που είναι σήμερα σε ισχύ. 
Θυμίζουμε ότι η εισαγωγή του συστήματος καθορισμού χρήσεων γης με βάση την πολεοδομική νομοθεσία για τις χρήσεις γης (π.δ. 
59/2018), η οποία έγινε με τον ν. 4685/2020, είχε ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα, τα οποία είχαμε εκτενώς σχολιάσει τόσο στο πλαίσιο 
της δημόσιας διαβούλευσης (https://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/sholia_gi_to_ns_exihronismos_per_vomothesias.pdf) όσο και 
κατά τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία για το τότε νομοσχέδιο στη βουλή 
(https://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/sholia_vs_eksihronismos_per_nomothesias.pdf). 
Συνοπτικά, τα κυριότερα προβλήματα είναι η συμπερίληψη ιδιαίτερα επιβαρυντικών χρήσεων ανά ζώνη (με «κορωνίδα» την εξόρυξη 
υδρογονανθράκων), η ελλιπής συνολικά διαβάθμιση του προστατευτικού καθεστώτος στις 4 κατηγορίες ζωνών προστασίας, και ο 
συγκερασμός ανάμεσα σε χρήσεις γης και δραστηριότητες-έργα, ο οποίος δυσχεραίνει σημαντικά τη χρήση των βασικών εργαλείων για 
την θωράκιση και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών (προεδρικά διατάγματα και σχέδια διαχείρισης). Όπως θα φανεί στις 
παρατηρήσεις μας που ακολουθούν, το νέο νομοσχέδιο επιδεινώνει αντί να επιλύει αυτά τα προβλήματα. 
Συγχρόνως, το νέο νομοσχέδιο αποτελεί μια σημαντική αλλαγή του υφιστάμενου συστήματος ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη, και μάλιστα 
υποτίθεται ότι ολοκληρώνεται, το σημαντικό έργο εκπόνησης των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών, προεδρικών διαταγμάτων και 
σχεδίων διαχείρισης για το σύνολο του δικτύου Natura 2000 στην χώρα μας. Ήδη διαπιστώνεται, με βάση τις τρεις πρώτες μελέτες του 
έργου που έχουν τεθεί σε διαβούλευση, ότι ο ορισμός χρήσεων γης, αλλά και η ίδια η ζώνωση των περιοχών, γίνεται με διαφορετικό 
τρόπο από μελέτη σε μελέτη, ενώ συγχρόνως οι συγκεκριμένες προτάσεις των μελετών παρουσιάζουν διάφορα προβλήματα, σημαντικό 
μέρος των οποίων εκπορεύεται από καθαυτές τις αδυναμίες του νέου συστήματος, και αυτά τα προβλήματα επιχειρείται να επιλυθούν 
με ετερογενή και αποσπασματικό τρόπο. Προκαλεί, επομένως, εύλογες ανησυχίες τόσο το γεγονός της αλλαγής επί το χείριστον του 
προβληματικού αυτού συστήματος, όσο και η διαφαινόμενη αδυναμία των αλλαγών να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίλυση των 
προβλημάτων εφαρμογής που έχουν διαπιστωθεί. 
Τέλος, όπως θα φανεί και στα σχόλια που ακολουθούν, η χώρα έχει τη σημαντική υποχρέωση που εκπορεύεται από τη νέα στρατηγική 
για τη βιοποικιλότητα της ΕΕ να εντάξει το 10% του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου της σε καθεστώς αυστηρής προστασίας. Όμως οι 
εδώ προτεινόμενες διατάξεις αποδυναμώνουν σε σημαντικό βαθμό το καθεστώς προστασίας στις ζώνες απόλυτης προστασίας και στις 
ζώνες προστασίας της φύσης, επομένως είναι σχεδόν βέβαιο ότι η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί με ουσιαστικό και 
αποτελεσματικό τρόπο στις ενωσιακές της υποχρεώσεις. 
Σε ό,τι αφορά καθαυτές τις διατάξεις που προτείνονται: 
Στις ζώνες απόλυτης προστασίας της φύσης διευρύνονται οι χρήσεις και οι δραστηριότητες που είναι ασύμβατες με το αναγκαίο 
καθεστώς αυστηρής προστασίας, καθώς προστίθεται η ειδική κατηγορία χρήσεων (33) «Εγκαταστάσεις ύδρευσης, εξαιρουμένης της 
αφαλάτωσης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων, με τον αναγκαίο εξοπλισμό και τις συναφείς εγκαταστάσεις, υπέργειων ή 
υπόγειων», καθώς και οι δραστηριότητες της ελεύθερης βόσκησης και της ερασιτεχνικής αλιείας. 
Μάλιστα οι δύο τελευταίες εισάγονται με μια άκρως προβληματική διατύπωση: «Η ελεύθερη βόσκηση και η ερασιτεχνική αλιεία 
δύνανται να απαγορεύονται εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της περιοχής ως προς τις 
οικολογικές της λειτουργίες». Δηλαδή ουσιαστικά επιτρέπεται η ελεύθερη βόσκηση ή η ερασιτεχνική αλιεία, χωρίς να τίθενται 
ειδικότερες προϋποθέσεις (π.χ. παραπομπή στις κανονιστικές προβλέψεις του π.δ. ή του σ.δ. της προστατευόμενης περιοχής, ή έστω 
στη σχετική ε.π.μ. ή άλλες ειδικές μελέτες) και προβλέπεται η δυνητική τους απαγόρευση εάν αυτό κριθεί απαραίτητο «για τη 
διασφάλιση της ακεραιότητας της περιοχής», και πάλι χωρίς να τίθενται ειδικότερες ουσιαστικές ή διαδικαστικές προϋποθέσεις (ποιος, 
με βάση ποια κριτήρια και στο πλαίσιο ποιας διαδικασίας θα κρίνει εάν διασφαλίζεται ή όχι η ακεραιότητα της περιοχής, κι ακόμα πώς 
θα σχετίζεται αυτή η κρίση με μέτρα που θα έχουν προσδιοριστεί από τα νομικά εργαλεία που προβλέπει ο νόμος για την προστασία και 
τη διαχείριση της ζώνης;). 
Εξίσου προβληματική είναι η αντικατάσταση των –καταργούμενων σε άλλη διάταξη του νομοσχεδίου (άρθρο 14, παρ. 1)- τριψήφιων 
ειδικών κατηγοριών περί γραμμικών υποδομών με τη διψήφια κατηγορία (26.12) «Γραμμικές υποδομές μεταφορών, ιδίως οδοί κίνησης 
μηχανοκίνητων οχημάτων, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, πλατείες, μονοπάτια και θαλάσσιοι διάδρομοι». Όχι 
μόνο ενισχύεται ακόμα περισσότερο ο προβληματικός χαρακτήρας της πρόβλεψης, σε περιοχές αυστηρής προστασίας, γραμμικών 
υποδομών όπως οδοί, ποδηλατόδρομοι, μονοπάτια και θαλάσσιοι διάδρομοι κίνησης σκαφών (αυτές τις υποδομές προβλέπει ο νόμος 
ως ισχύει), αλλά και προστίθενται οι οδοί ήπιας κυκλοφορίας (χρήση η οποία έχει κυρίως πολεοδομική λογική), οι πεζόδρομοι (που 
επίσης έχουν νόημα στον πολεοδομημένο χώρο – άραγε τι σκοπό εξυπηρετούν οι πεζόδρομοι, που μάλιστα είναι διακριτοί σε σχέση με 
τα μονοπάτια, σε αμιγώς φυσικές περιοχές;) και οι πλατείες (των οποίων η συμπερίληψη σε φυσικές περιοχές και μάλιστα αυστηρής 
προστασίας επίσης δεν έχει κανένα απολύτως νόημα). Ακόμα χειρότερα, η κατάργηση των -συγκεκριμένων- τριψήφιων χρήσεων και η 
χρήση του όρου «ιδίως» στη νέα διατύπωση είναι ακόμα περισσότερο προβληματική, καθώς σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν 
γραμμικές υποδομές μεταφορών που δεν περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη απαρίθμηση τύπων υποδομών. Δημιουργείται, επομένως, 
ασάφεια και αδυναμία εφαρμογής της εν λόγω διάταξης – με τη διοίκηση και τα δικαστήρια να καλούνται για ακόμα μία φορά να κάνουν 
ερμηνεία απλών, φαινομενικά, διατάξεων του νόμου. 
Επίσης, ενδεικτική κυβερνητικής πρόθεσης για υποβάθμιση του αυστηρού προστατευτικού καθεστώτος είναι η κατάργηση της 
πρόβλεψης του π.δ. 59/2018 (άρθρο 14α ως ισχύει), σύμφωνα με την οποία «οι χρήσεις των ειδικών κατηγοριών (1), (7), (26.12.1), 
(26.12.4), (26.12.7), (26.12.8), (48.2) και (49) επιτρέπονται μόνο για την εξυπηρέτηση της προστασίας και της βέλτιστης διαχείρισης του 
προστατευτέου αντικειμένου». Με την αφαίρεση αυτής της πρόβλεψης, γίνεται σαφές ότι η ανάπτυξη αυτών των χρήσεων και 
δραστηριοτήτων εντός της συγκεκριμένης κατηγορίας ζωνών μπορεί να γίνεται για λόγους άσχετους με την προστασία, επιβεβαιώνοντας 
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έτσι την καταστρατήγηση του σκοπού ορισμού των ζωνών προστασίας -και δη της ζώνης αυστηρής προστασίας- εντός των 
προστατευόμενων περιοχών. [Σημειωτέον, η συγκεκριμένη διατύπωση στην ισχύουσα διάταξη έχει νομοτεχνικά σφάλματα, αφού 
αναφέρεται σε ειδικές κατηγορίες χρήσεων που δεν περιλαμβάνονται στην απαρίθμηση χρήσεων του συγκεκριμένου άρθρου]. 
Συνολικά, οι προτεινόμενες ως άνω αλλαγές επιδεινώνουν την ήδη προβληματική συμπερίληψη χρήσεων στις ζώνες απόλυτης 
προστασίας σύμφωνα με το π.δ. 59/2018 και το προβληματικό πλαίσιο που εισήγαγε ο ν. 4685/2020. To καθεστώς που δημιουργούν όχι 
μόνο είναι σε πλήρη αντίθεση με τις διεθνώς αποδεκτές πρακτικές, οι οποίες εκπορεύονται από την Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της 
Φύσης (IUCN), αλλά και είναι αντίθετες με τα χαρακτηριστικά και τον σκοπό που ορίζει ο νόμος για τις ζώνες απόλυτης προστασίας 
[«εκτάσεις με εξαιρετικά ευαίσθητους τύπους φυσικών οικοτόπων, ή/ και με ενδιαιτήματα εξαιρετικά ευαίσθητων ειδών, των οποίων η 
παρουσία και αντιπροσωπευτικότητα εκτιμάται ως πολύ υψηλή ή η κατάσταση των οποίων επιτάσσει εξαιρετικά αυστηρή προστασία» 
– άρθρο 19 (4) (α) ν. 1650/1986]. 
Σημειώνεται επίσης ότι η προαναφερόμενη ειδική χρήση (33), τροποποιούμενη ως υφίσταται σε άλλο σημείο του ίδιου νομοσχεδίου, 
έχει διαφορετική διατύπωση, σύμφωνα με την οποία οι επιμέρους χρήσεις που περιλαμβάνονται είναι ακόμα πιο ασύμβατες με σκοπούς 
προστασίας, καθώς προστίθεται οι «εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα» (άρθρο 14, παρ. 2). 
Πρόκειται δυστυχώς για μία απτή επιβεβαίωση της προχειρότητας η οποία διέπει όχι μόνο την συνολική προσέγγιση του νομοσχεδίου 
αλλά ακόμα και τη νομοτεχνική επεξεργασία του από την επισπεύδουσα αρχή. 
Ασύμβατες χρήσεις προστίθενται -και μάλιστα σε μεγαλύτερο εύρος- και στις ζώνες προστασίας της φύσης, τη δεύτερη σε σειρά 
κατηγορία ζωνών ως προς τη διαβάθμισης του καθεστώτος προστασίας. Εδώ, εκτός από τις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις ύδρευσης, 
ηλ. ενέργειας κ.λπ., προβλέπονται επίσης: 
Πλήθος τουριστικών χρήσεων (καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής κ.ά.). Ωστόσο ο προσδιορισμός αυτών των 
χρήσεων με τη συχνά χρησιμοποιούμενη, παντελώς ασαφή, χωρίς νομική υπόσταση και εν τέλει προσχηματική έννοια της «ήπιας 
τουριστικής ανάπτυξης», καθώς και η προϋπόθεση της λειτουργικής τους διασύνδεσης με μορφές θεματικού τουρισμού (τουρισμό 
υπαίθρου ή γαστρονομίας, αθλητικό ή πολιτιστικό ή θρησκευτικό ή εκπαιδευτικό τουρισμό) στερείται σαφήνειας, σκοπιμότητας και 
τεκμηρίωσης. Επιπρόσθετα, οι λοιπές προϋποθέσεις που εισάγει η προτεινόμενη διάταξη (χαμηλός συντελεστής δόμησης 0,05 και 
υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα), παρότι περιορίζουν την κλίμακα των επεμβάσεων, δεν αναιρούν την ασυμβατότητα της 
χωροθέτησης δραστηριοτήτων σημαντικού αποτυπώματος σε ζώνες υψηλής προστασίας, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη τόσο ότι υφίσταται 
σημαντική τάση ανάπτυξης τέτοιου είδους εγκαταστάσεων (και άρα μεγέθυνση των σχετικών πιέσεων και απειλών για τις περιοχές), όσο 
και ότι οι εγκαταστάσεις αυτές συνοδεύονται από σημαντικά έργα υποδομής (που με σειρά τους δύναται, σωρευτικά, να υποβαθμίσουν 
το υψηλό καθεστώς προστασίας). 
Υπόγειες εξορυκτικές δραστηριότητες, με την προϋπόθεση «ότι η είσοδος της υπόγειας εκμετάλλευσης βρίσκεται εκτός ζώνης 
προστασίας της φύσης και ζώνης απολύτου προστασίας της φύσης». Μοιάζει σαν οι συντάκτες του νομοσχεδίου να θεωρούν ότι μόνο η 
είσοδος ή γενικά το επιφανειακό τμήμα των εξορυκτικών πεδίων έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δύναται να επηρεάσει τα 
προστατευτέα αντικείμενα (!). Ωστόσο, δύσκολα μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει ότι δεν πρόκειται για τραγική έλλειψη βασικών 
γνώσεων, αλλά για σκόπιμη και σκανδαλώδη προσπάθεια να επιτρέπονται οι εξορύξεις (υδρογονανθράκων, ορυκτών πόρων κ.λπ) σε 
ζώνες προστασίας της φύσης. 
Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), οι οποίες επίσης δεν συμβατές με το καθεστώς υψηλής προστασίας στις ζώνες 
αυτής της κατηγορίας. 
Επίσης, όπως και στις ζώνες απόλυτης προστασίας, έτσι και στις ζώνες προστασίας της φύσης απαλείφεται η υφιστάμενη πρόβλεψη για 
συμπερίληψη χρήσεων «μόνο για την εξυπηρέτηση της προστασίας και της βέλτιστης διαχείρισης του προστατευτέου αντικειμένου» 
Στις ζώνες διατήρησης οικοτόπων και ειδών, παρά τη σκόπιμη αφαίρεση ορισμένων ειδικών χρήσεων που προβλέπει το ισχύον π.δ. 
(κοινωνική πρόνοια, εκπαίδευση, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, διοίκηση, εμπορικά καταστήματα, υπεραγορές και γραφεία), απαλείφεται 
η υφιστάμενη πρόβλεψη για το επιτρεπτό ορισμένων κατηγοριών χρήσεων (κατοικία, αθλητικές εγκαταστάσεις) μόνο για περιοχές εντός 
σχεδίου ή εντός οικισμού, αλλά και καταργούνται οι περιορισμοί για την επιφάνεια ορισμένων άλλων χρήσεων (εστίαση και 
αναψυκτήρια). Οι δύο αυτές αλλαγές, σε συνδυασμό με την προσθήκη των τουριστικών χρήσεων και των εγκαταστάσεων ύδρευσης 
κ.λπ. όπως στις παραπάνω κατηγορίες ζωνών, επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο το ήδη προβληματικό συνονθύλευμα χρήσεων και 
καταστρατηγούν το σκοπό ορισμού των ζωνών προστασίας. 
Στις ζώνες βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων διατηρείται η προβληματική συμπερίληψη των συνόλου των ειδικών κατηγοριών 
χρήσεων γης, ενώ επιπρόσθετα καταργούνται οι περιορισμοί που υπάρχουν για εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας (π.χ. αεροδρόμια, 
εμπορικές εκθέσεις, ιππόδρομοι, καζίνο κ.ά. – επιτρέπονται μόνο εντός σχεδίου ή εντός οικισμού). 
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Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 
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Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 
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«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 
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Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 
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Διαφωνώ ριζικά με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές NATURA, κατακερματίζοντας μέχρι πρότινος αμόλυντες περιοχές και θέτοντας άμεσα σε κίνδυνο πολλές 
περιοχές εκθέτοντάς τες σε κάθε μορφή βαριάς εκμετάλλευσης ακόμα και εξορυκτικής, με ανυπολόγιστες και άμεσες συνέπειες για την 
βιοποικιλότητα και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων κυρίως των τοπικών κοινωνιών. Επιπλέον, το νομοσχέδιο δεν είναι σύμφωνο με 
την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία με αποτέλεσμα η χώρα, για άλλη μια φορά, να κινδυνεύει να υποχρεωθεί σε καταβολή 
προστίμων για την μη τήρηση της περιβαντολογικής νομοθεσίας. 
Δυστυχώς, η προσχηματική αυτή διαβούλευση δεν δίνει τον απαραίτητο χρόνο για να μελετηθούν και να σχολιαστούν επαρκώς όλα τα 
άρθρα του εν λόγω νομοσχεδίου. 
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Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ο υπουργός επιχειρεί μεταξύ άλλων: 
Την αλλοίωση των περιοχών απόλυτης προστασίας, επιτρέποντας κατασκευή πλατειών, ερασιτεχνική αλιεία, ελεύθερη βόσκηση, 
εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, κλπ. 
Την επιβάρυνση όλων των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, προβλέποντας (σε όσες δεν επιτρεπόταν) κατασκευή τουριστικών 
καταλυμάτων, εγκατάσταση ΑΠΕ, μεταλλεία και εξορύξεις υδρογονανθράκων. 
Την υποβάθμιση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθώς προβλέπει ότι οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται 
απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν. 
Την διακωμώδηση της έννοιας της διαβούλευσης, απαιτώντας από τους πολίτες να μελετήσουν και να σχολιάσουν μέσα σε μόλις μία 
εβδομάδα ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. 
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Άρθρο 13: 
Για το θέμα των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και το τρόπο που αυτές πρέπει να υπηρετούν τη περιβαλλοντική προστασία και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη έχουμε εκφράσει αναλυτικά στις απόψεις μας και κατά το χρόνο θέσπισης των σχετικών διατάξεων πριν 2 έτη και με 
πολλές άλλες ευκαιρίας. Στην παρούσα επιλέγουμε να αναφερθούμε σε ένα μόνο θέμα: 
Η παράγραφος 10 θέτει σε κίνδυνο νομίμως λειτουργούντα ή αδειοδοτημένα έργα κατά παράβαση κάθε έννοιας ασφάλειας δικαίου. Ο 
κίνδυνος της αδικίας και της υπερβολής είναι ακόμα μεγαλύτερος αν ληφθεί υπόψη η εμπειρία από τις έως τώρα ΕΠΜ, που διέπονται 
από αυθαίρετη και μη τεκμηριωμένη αρνητική προδιάθεση για τα αιολικά πάρκα. Για αυτό θα πρέπει η παρ. 10 να αναδιατυπωθεί ως 
εξής: 
«10. Με τα προεδρικά διατάγματα της παρ. 3 προβλέπεται ότι: 
α. εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως έργα ή δραστηριότητες, εντός των προστατευόμενων περιοχών, οι οποίες είναι νομίμως 
αδειοδοτημένες και λειτουργούν, σύμφωνα με τους όρους της άδειάς τους, 
β. υλοποιούνται και λειτουργούν νομίμως έργα ή δραστηριότητες, εντός των προστατευόμενων περιοχών, εάν διαθέτουν Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), μετά από υποβολή και έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που 
συνοδεύεται από Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ)» 
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Απαράδεκτη υποβάθμιση της εννοιας «απόλυτης προστασίας της φύσης» αντίθετη με το πνεύμα της οδηγιας της ΕΕ που οδηγεί στην 
απαξίωση των οικοσυστημικων υπηρεσιων με μεγαλο κοστος τελικα και για το κρατος συνεπώς και για τον καθε πολιτη. Καλώ τους 
υπευθυνους να λαβουν υποψιν τους το συνολο των προτασεων των ειδικων επιστημονων και οικολογικων οργανωσεων ωστε το συνολο 
των διαταξεω να ευθυγραμμιστει με το πνευμα της ΕΕ στο πλαισιο της προστασιας, της διατήρησης και αποκαταστασης των 
οικοσυστηματων και της βιοποικιλοτητας γενικα και ειδικα στο 10% της ελληνικής επικρατειας το οποιο χρήζει της ορθης εννοιας της 
αυστηρης προστασιας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (άρθρα 11-15) 
Μετά από προσεκτική ανάγνωση των άρθρων του Κεφαλαίου Γ, παρατηρούμε τα εξής: 
(Α) Ζώνη Απολύτου προστασίας: 
1. Ορισμένες από τις δυνητικά επιτρεπόμενες χρήσεις στη ζώνη αυτή συνιστούν δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν σε διαδικασία 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (π.χ. τεχνητός εμπλουτισμός). Η κατάταξη αυτών των δραστηριοτήτων σχετίζεται με στοιχεία 
της δυναμικότητάς τους. 
2. Κάποια από τα παραπάνω αναφερόμενα έργα είναι ιδιαίτερα σύνθετα (π.χ. εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας), και δεν υπάρχει πρόνοια για τα συνοδά τους έργα (έργα οδοποιίας, έργα υδροληψίας, έργα επεξεργασίας νερού κ.ά.), με 
αποτέλεσμα να μην είναι σαφές ποια στοιχεία τους επιτρέπονται και ποια όχι. 
3. Δεν τίθενται πολεοδομικοί περιορισμοί, για τη δόμηση στις επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Δημιουργείται προβληματισμός για το 
κατά πόσον κάποιες δραστηριότητες θα μπορούν να διογκώνονται υπέρμετρα. 
Θα πρέπει τα παραπάνω να διατυπώνονται με συγκεκριμένο, αναλυτικό και οριστικό τρόπο 
(Β) Ζώνες Προστασίας της Φύσης 
1. Δεν αναφέρεται κανενός είδους τεκμηρίωση για τον επιλεγόμενο συντελεστή δόμησης. Δεν υπάρχει αιτιολογική έκθεση ούτε 
εμπειρογνωμοσύνη που να υποστηρίζει τη σχετική επιλογή. 
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2. Δεν γίνεται καμία μνεία για τις συνοδές εγκαταστάσεις που τυχόν επιτρέπονται ή απαγορεύονται 
3. Δεν είναι σαφές αν στις επιτρεπόμενες χρήσεις υπάγονται και οι τουριστικοί λιμένες 
4. Δεν είναι σαφές αν στους οργανωμένους υποδοχείς εντάσσονται και τα ΕΣΧΑΔΑ και ΕΣΧΑΣΕ, τα επιχειρηματικά πάρκα κ.λπ. 
Θα πρέπει τα παραπάνω να διατυπώνονται με συγκεκριμένο, αναλυτικό και οριστικό τρόπο 
(Γ) Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων και ειδών 
1. Δεν είναι σαφές γιατί εξαιρούνται οι λοιπές κατηγορίες μονάδων υγείας π.χ. 8.1 (8.1. Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς νοσηλεία) 
και 8.2. (Δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας που περιλαμβάνουν νοσηλεία) 
2. Δεν αναφέρεται κανενός είδους τεκμηρίωση για τον επιλεγόμενο συντελεστή δόμησης, πώς αυτός σχετίζεται με τον αντίστοιχο της 
ζώνης προστασίας της φύσης και πώς (αν) λειτουργεί συμπληρωματικά στην περιβαλλοντική προστασία. Δεν υπάρχει αιτιολογική έκθεση 
ούτε εμπειρογνωμοσύνη που να υποστηρίζει τη σχετική επιλογή. 
3. Δεν είναι σαφές αν στους οργανωμένους υποδοχείς εντάσσονται και τα ΕΣΧΑΔΑ και ΕΣΧΑΣΕ, τα επιχειρηματικά πάρκα κ.λπ. 
Θα πρέπει τα παραπάνω να διατυπώνονται με συγκεκριμένο, αναλυτικό και οριστικό τρόπο 
(Δ) Ζώνες Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων 
1. Δεν καθίσταται σαφές εάν επιτρέπονται οι οργανωμένοι υποδοχείς στις ζώνες αυτές και πώς αυτοί προσδιορίζονται. 
Θα πρέπει τα παραπάνω να διατυπώνονται με συγκεκριμένο, αναλυτικό και οριστικό τρόπο 
(Ε) Γενικές παρατηρήσεις 
1. Στο Άρθρο 12, παρ. 5 αναφέρεται ότι: στις ζώνες του παρόντος περιλαμβάνονται και περιοχές που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς 
προστασίας, όπως αρχαιολογικοί χώροι και οι ζώνες προστασίας Α’ και Β’ αυτών, Περιοχές Οργανωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, Ειδικά 
Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων, Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων. […]». 
Δεν είναι σαφές αν η αναφορά σημαίνει ότι ο προσδιορισμός ζώνης πρέπει να λαμβάνει υπ΄ όψιν την ύπαρξη τέτοιων περιοχών και με 
ποιον τρόπο. 
Για λόγους ασφάλειας δικαίου θα πρέπει αυτό να διευκρινιστεί με απόλυτο τρόπο και επιπλέον να ληφθεί μέριμνα για μεταβατικές 
διατάξεις, από την έκδοση του νόμου μέχρι την έκδοση του εκάστοτε ΠΔ, που θα δεσμεύουν την διοίκηση να εξετάζει τις επενδυτικές 
προτάσεις με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα. 
2. Στο άρθρο 12, και σε σχέση με την «τροποποίηση παρ. 4 και 5 άρθρου 19 ν. 1650/1986», παρατηρούμε ότι για τον προσδιορισμό μιας 
εκ των ζωνών απαιτείται η τεκμηρίωση για την πιθανή επίπτωση της κάθε ανθρωπογενούς δραστηριότητας στο προστατευτέο 
αντικείμενο της περιοχής. Η προσέγγιση αυτή: 
(α) δημιουργεί ένα υπέρμετρο βάρος στον μελετητή ΕΠΜ, να εκτιμήσεις όλες τις πιθανές επιπτώσεις για κάθε δραστηριότητα και για 
κάθε μέγεθος δραστηριότητας επί του προστατευτέου αντικειμένου και 
(β) προκαταλαμβάνει το αποτέλεσμα της Δέουσας Εκτίμησης, η οποία σχετίζεται με την κάθε περίπτωση δραστηριότητας ξεχωριστά. 
Για λόγους ασφάλειας δικαίου και εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, θα πρέπει η χωροθέτηση αυτοτελών δραστηριοτήτων να 
μπορεί να επιτρέπεται μετά από Δέουσα Εκτίμηση και διαδικασία ΜΠΕ/ΑΕΠΟ, χωρίς να τίθενται εκ των προτέρων πολεοδομικοί 
περιορισμοί οι οποίοι «προδικάζουν» το αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου θα πρέπει να ορίζονται μόνο οι επιτρεπόμενες χρήσεις και όχι τα 
ποσοτικά χαρακτηριστικά τους (συντελεστές δόμησης, δυναμικότητες κ.λπ.). 
3. Στο Άρθρο 13, παρ. 10 προβλέπονται μεταβατικές διατάσεις για τα ΠΔ της σχετικής παρ. 3. Ωστόσο δεν προβλέπονται μεταβατικές 
διατάξεις για τον χρόνο από την ψήφιση του εν λόγω νόμου μέχρι την έκδοση αυτών των ΠΔ. 
Για λόγους ασφάλειας δικαίου θα πρέπει αυτό να διευκρινιστεί με απόλυτο τρόπο και επιπλέον να ληφθεί μέριμνα για μεταβατικές 
διατάξεις, από την έκδοση του νόμου μέχρι την έκδοση του εκάστοτε ΠΔ, που θα δεσμεύουν την διοίκηση να εξετάζει τις επενδυτικές 
προτάσεις με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα. 
Επίσης, για λόγους ασφάλειας δικαίου θα πρέπει να προβλεφθούν στα ΠΔ μεταβατικές διατάξεις για υποβολές στη διοίκηση αιτημάτων 
για ΕΣΧΑΣΕ, ΕΣΧΑΔΑ, οργανωμένους υποδοχείς και στρατηγικές επενδύσεις. Με δεδομένο ότι οι αδειοδότηση των εν λόγω 
δραστηριοτήτων απαιτεί πολύ χρόνο (1-2 έτη), απαιτείται να προσδιορίζεται το καθεστώς αδειοδότησης στην έναρξη με οριστικό τρόπο. 
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Άρθρο 11 Επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις ζώνες προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου «Φύση 2000», Άρθρο 12 Ζώνες προστασίας 
και διαχείρισης που περιλαμβάνονται στις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες – Τροποποίηση παρ. 4 και 5 άρθρου 19 ν. 1650/1986, Άρθρο 
13 Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, σχέδια διαχείρισης και καθορισμός χρήσεων γης στις προστατευόμενες περιοχές – Τροποποίηση 
άρθρου 21 ν. 1650/1986 
Με την προτεινόμενη διάταξη, η οποία εξακολουθεί να στηρίζει το δίπολο καθορισμού της ταυτότητας των προστατευόμενων περιοχών 
όσον αφορά το χαρακτηρισμό τους αφενός και τις επιτρεπόμενες χρήσεις αφετέρου, επιχειρείται μια ανεπίτρεπτη διεύρυνση των 
επιτρεπόμενων χρήσεων και δραστηριοτήτων εντός ζωνών απολύτου προστασίας και προστασίας της φύσης, και ιδίως επιχειρείται στις 
τελευταίες να νομιμοποιηθεί: α) η ανάπτυξη τουριστικών καταλυμάτων, β) οι εξορυκτικές δραστηριότητες, γ) η εγκατάσταση ΑΠΕ. 
Αντίστοιχες προβλέψεις εισάγονται και για τις ζώνες διατήρησης οικοτόπων και ειδών, με ακόμα πιο δυσμενείς όρους, οι οποίες σε 
καμία περίπτωση δεν συνάδουν με τον χαρακτηρισμό των περιοχών αυτών ως προστατευόμενων. Είναι δε αξιοσημείωτο ότι στις 
κατευθύνσεις που έχει παράσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι χρήσεις που προβλέπονται για τις περιοχές απολύτου προστασίας είναι 
απολύτως περιορισμένες και ήπιες. 
Δεν είναι σαφές από τη διάταξη εάν και σε ποιο βαθμό θα ληφθούν υπόψιν τα αποτελέσματα των ΕΠΜ, και τι θα συμβεί σε περίπτωση 
αντικρουόμενων θέσεων. Ωστόσο, με τη συνδυαστική θεώρηση των άρθρων 11, 12 και 13, φαίνεται ότι τα αποτελέσματα των ΕΠΜ δεν 
θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή και εξειδίκευση, κατά περίπτωση, για τις χρήσεις γης για κάθε προστατευόμενη περιοχή, ενώ δίδεται 
προβάδισμα στα περιφερειακά και ειδικά χωρικά πλαίσια. Κάθε δε αναφορά σε περιοχές άνευ δρόμων και «Απάτητα βουνά» δεν 
φαίνεται να έχει καμία σημασία, αφού οι δρόμοι επιτρέπονται πια και στις περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης. Αν προσθέσει 
κανείς και την παρεκτροπή του αρ. 218 ν. 4782/2021 για την οποία οι περιβαλλοντικές οργανώσεις είχαν μιλήσει στο παρελθόν (βλ. Το 
ράβε-ξήλωνε των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα, διαθέσιμο στο https://www.ornithologiki.gr/el/enhmerwsh-
ekpaideush/enimerosi/ta-nea-mas/106-natura-2001) τότε το μέλλον των προστατευόμενων περιοχών συσκοτίζεται ακόμα περισσότερο. 
Το γενικότερο ζήτημα της συμβατότητας των χρήσεων γης με τη φύση και τον προορισμό των προστατευόμενων περιοχών αποτελεί ένα 
μάλλον πολύπλοκο θέμα, που καλείται να επιλύσει τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη συνάντηση των πολεοδομικών ρυθμίσεων με 
εκείνες που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Πέραν των όποιων φιλοδοξιών, η Πολιτεία καλείται να νομοθετήσει και να 
θεσπίσει διατάξεις οι οποίες θα είναι σύμφωνες με την ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία, και ιδίως με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής 
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Πράσινης Συμφωνίας, της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα 2020-2030, που απαιτεί αυστηρό καθεστώς προστασίας σε 
ποσοστό 10% επί των προστατευόμενων περιοχών, της νομοθεσίας υπό διαμόρφωση για την αποκατάσταση της φύσης έως το 2050. 
Μέχρις στιγμής, στις ολοκληρωμένες ΕΠΜ, το ποσοστό των περιοχών που περιλαμβάνεται στη ζώνη απολύτου προστασίας της φύσης 
είναι ελάχιστο, πολύ μακριά από το 10%, και αν προσθέσει κανείς ότι ακόμα και σε αυτές τις ζώνες επιχειρείται να επιτραπούν χρήσεις 
ασύμβατες με το χαρακτήρα αυτών, τότε η Ελλάδα απομακρύνεται ακόμα περισσότερο από το στόχο. 
Εδώ παρατίθενται ορισμένες ειδικότερες επισημάνσεις: 
– Ειδικότερα η πρόβλεψη του ν/σ για εξαίρεση από το αντικείμενο της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης και του αντίστοιχου προεδρικού 
διατάγματος των περιοχών εντός ορίων οικισμών ή σχεδίου πόλης ή οικισμών προ του 1923, θα πρέπει να κάνει ειδική μνεία για 
αμφιλεγόμενες περιπτώσεις όπως αυτή που αφορά την παράνομη δόμηση στο Μεγάλο Πάπιγκο εντός δήθεν ορίων οικισμού (βλ. 
Μεγάλο Πάπιγκο: Η ανομία χωρίς όρια συνεχίζεται!, διαθέσιμο στο https://ornithologiki.gr/el/enhmerwsh-ekpaideush/enimerosi/ta-
nea-mas/1503-megalo-papigko-i-anomia-xoris-oria-synexizetai). . 
– Η πρόβλεψη για τη μετατροπή των υγροτόπων διεθνούς ενδιαφέροντος του άρθρου 2 της Σύμβασης Ραμσάρ, η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του ν.δ. 191/1974 (Α’ 350), σε εθνικά πάρκα με τη διαδικασία της παρ. 3, θα πρέπει να συνοδεύεται από ειδική μνεία ότι 
αυτό θα λάβει χώρα με τη συνοδεία των ειδικών ρυθμίσεων που ίσχυαν για τις περιοχές Ραμσάρ πχ απαγόρευση εγκαταστάσεων ΑΠΕ 
σύμφωνα με το Ειδικό Χωροταξικό ΑΠΕ, όχι μόνο στον Πυρήνα του Πάρκου αλλά σε όλη την έκταση κατά τα προηγουμένως ισχύοντα. 
– Η προτεινόμενη πρόσθετη πρόβλεψη της νέας παραγράφου 10 στο αρ. 21 ν. 1650/1986 ορίζει ότι για ήδη λειτουργούντα νομίμως έργα 
ή δραστηριότητες, εντός των προστατευόμενων περιοχών, οι οποίες είναι νομίμως αδειοδοτημένες και λειτουργούν, σύμφωνα με τους 
όρους της άδειάς τους, η εξακολούθηση της λειτουργίας τους προβλέπεται υπό την προϋπόθεση ότι η παραμονή τους δεν διακινδυνεύει 
την επίτευξη των στόχων διατήρησης της αντίστοιχης περιοχής, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 του ν. 4014/2011. 
Προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή της εν λόγω προϋπόθεσης, εφόσον υπάρχει σχετική απαίτηση του σχεδίου διαχείρισης της 
παρ. 3, ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011, δλδ η διαδικασία των τακτικών ή έκτακτων 
περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, οι οποίες ως αποτέλεσμα δύνανται να έχουν μόνον την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων ή την 
επιβολή πρόσθετων. Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται ανεπαρκής, και ο νομοθέτης οφείλει να επιφυλαχθεί υπέρ της δυνατότητάς του 
να ανακαλεί άδειες λειτουργίας (ΑΕΠΟ) ήδη λειτουργούντων δραστηριοτήτων, εάν αυτές έρχονται σε καταφανή αντίθεση με τους 
στόχους διατήρησης της περιοχής. 
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«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δε συμβάλει στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνεται μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Θα έπρεπε σε όλα 
τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και 
δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 
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«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 
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«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 
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Σχόλιο στο Άρθρο 13 – τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 
Παράγραφος 2: Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, προστίθεται στο περιεχόμενο των ΕΠΜ η εξής διάταξη: «στις ζώνες αυτές λαμβάνονται 
υπόψη οι υφιστάμενες δραστηριότητες και η γειτνίαση με οικισμούς και υπάρχει μέριμνα για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών που 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τον πολεοδομικό ή οικιστικό χαρακτήρα των περιοχών αυτών, καθώς και οι κατευθύνσεις του 
περιφερειακού χωροταξικού πλαισίου της οικείας περιφέρειας και των ειδικών χωρικών πλαισίων». Η διάταξη αυτή έρχεται σε αντίθεση 
με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και ειδικότερα με το άρθρο 6 παρ. 1 το οποίο προβλέπει ότι τα αναγκαία μέτρα διατήρησης «ανταποκρίνονται 
στις οικολογικές απαιτήσεις των τύπων φυσικών οικοτόπων του παραρτήματος Ι και των ειδών του παραρτήματος ΙΙ, τα οποία 
απαντώνται στους τόπους». Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τόσο τη ζώνωση όσο και τις ρυθμίσεις και τα μέτρα εντός των ζωνών. Η λήψη 
υπόψη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων καθώς και του υφιστάμενου πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού αντίκειται στον 
κύριο σκοπό χαρακτηρισμού και προστασίας των περιοχών αυτών που είναι η διατήρηση φυσικών οικοτόπων και ειδών. Δημιουργείται 
συνεπώς ένα καθεστώς κατά το οποίο οι υφιστάμενες δραστηριότητες και άλλες χωροταξικές/πολεοδομικές προβλέψεις κατευθύνουν 
την επιλογή των ζωνών και των μέτρων, ενώ θα έπρεπε, αντίστροφα, η επιλογή των ζωνών και των μέτρων να στηρίζεται, όπως άλλωστε 
προβλέπει η οδηγία, στις οικολογικές απαιτήσεις και ανάγκες των προστατευτέων αντικειμένων. 
Παράγραφος 2 α: Η διάταξη αυτή εξαιρεί από την ΕΠΜ περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια σύμφωνα με 
τον ν. 4447/2016, εντός ορίων οικισμών ή σχεδίου πόλης ή οικισμών προ του 1923 και εντός οργανωμένων υποδοχέων παραγωγικών 
δραστηριοτήτων ιδίως ΠΟΑΠΔ ή Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων. Η οριζόντια και χωρίς περαιτέρω 
αξιολόγηση εξαίρεση των περιοχών αυτών από τις ΕΠΜ οδηγεί σε ένα αποσπασματικό καθεστώς προστασίας και στη λήψη μέτρων που 
δεν ανταποκρίνονται στις οικολογικές ανάγκες της περιοχής αλλά αντανακλούν προϋφιστάμενα καθεστώτα πολεοδομικού και 
χωροταξικού σχεδιασμού ανεξάρτητα από το αν αυτά συνάδουν με τους στόχους διατήρησης των ειδών και τον σκοπό προστασίας και 
διατήρησης των προστατευτέων αντικειμένων. 

302 

315



Παράγραφος 4: Θετική κρίνεται η αφαίρεση της φράσης «και λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο σχέδιο διαχείρισης» με την οποία είχε 
δημιουργηθεί σύγχυση για τη χρονική σειρά έκδοσης των π.δ. και των σ.δ. Όπως είχαμε τονίσει σε σχετική δημοσίευσή μας στο νομικό 
περιοδικό «Νόμος + Φύση», τα προεδρικά διατάγματα αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για τη συμμόρφωσης της χώρας μας με την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ και θα πρέπει να εκδοθούν πριν από τα σ.δ. Καθίσταται λοιπόν σαφές λαμβάνοντας υπόψη και την προτεινόμενη παράγραφο 
3 (α) (γγ) του άρθρου 21 του ν. 1650/2020 («εξειδίκευση των όρων και περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων που 
είναι απαραίτητα για την ικανοποιητική διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου κατ’ εξουσιοδότηση του σχετικού π.δ. καθώς και, 
όπου είναι αναγκαίο, τις ειδικότερες μελέτες που πρέπει να εκπονηθούν για την εξειδίκευση ή και οριστικοποίηση του περιεχομένου 
προτεινόμενων διαχειριστικών δράσεων και μέτρων»), ότι τα προεδρικά διατάγματα θα πρέπει να εκδοθούν πριν από τα σχέδια 
διαχείρισης. Για να διασφαλιστεί η ορθή ερμηνεία των διατάξεων, προτείνεται η διάταξη για τα προεδρικά διατάγματα να μεταφερθεί 
στην παράγραφο 3 και αυτή για τα σχέδια διαχείρισης στην παράγραφο 4. 
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αφαιρεί από τη διάταξη αυτή την αναφορά στον «καθορισμό γειτονικών εκτάσεων της παραγράφου 4 του 
άρθρου 18, όπου αυτό είναι αναγκαίο» και στον καθορισμό των χρήσεων γης και δραστηριοτήτων στις γειτονικές εκτάσεις. Ο καθορισμός 
ζωνών και άλλων περιοχών εκτός των ορίων των προστατευόμενων περιοχών στις οποίες ρυθμίζονται δραστηριότητες που δημιουργούν 
πιέσεις και αποτελούν απειλή για τα προστατευόμενα αντικείμενα αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της διαμόρφωσης των αναγκαίων μέτρων 
διατήρησης όπως απαιτεί η οδηγία 92/43/ΕΟΚ και η εθνική νομοθεσία. Με την αφαίρεση των σχετικών διατάξεων φαίνεται να εκλείπει 
η νομική βάση για τη ρύθμιση δραστηριοτήτων και άλλων χρήσεων εκτός των ορίων των π.π. με τα π.δ. και τα σ.δ. κατόπιν σχετικής 
τεκμηρίωσης από την ΕΠΜ, μειώνοντας έτσι το καθεστώς προστασίας. 
Όπως έχει άλλωστε τονίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον οδηγό της για την ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 6 (1) της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ, «η υποχρέωση είναι να θεσπιστούν τα αναγκαία μέτρα διατήρησης, ανεξάρτητα από το αν τα εν λόγω μέτρα εφαρμόζονται 
σε μεμονωμένους τόπους, ή ακόμη, σε ορισμένες περιπτώσεις, και εκτός των ορίων των τόπων ή σε πολλαπλούς τόπους» (Ανακοίνωση 
της Επιτροπής «Διαχείριση των τόπων του δικτύου Natura 2000 Οι διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους» 
(Βρυξέλλες, 21.11.2018 C(2018) 7621 final) σελ. 21). Αντίστοιχη υποχρέωση σχετικά με τη χωρική διάσταση των μέτρων υπάρχει και στο 
πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 2 (για ΕΖΔ και ΖΕΠ): «ενδέχεται να απαιτείται η εφαρμογή μέτρων εκτός της ΕΖΔ εάν τα 
εξωτερικά συμβάντα ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στα είδη και στους οικοτόπους εντός της ΕΖΔ» (ibid, σελ. 30). 
Παράγραφος 3 (εε) και παράγραφος 11 
Το νομοσχέδιο προβλέπει τη σύνδεση μεταξύ του σχεδίου διαχείρισης και της διαδικασίας διενέργειας δέουσας εκτίμησης των 
επιπτώσεων έργων που δεν ανήκουν στις κατηγορίες Α και Β του ν. 4014/2011. Με τον τρόπο αυτό φαίνεται ότι το ΥΠΕΝ προσπαθεί να 
ανταποκριθεί σε μια σημαντική έλλειψη της εθνικής νομοθεσίας για τη δέουσα εκτίμηση των έργων που δεν ανήκουν στις κατηγορίες Α 
και Β, ζήτημα το οποίο έχει εγείρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διαδικασία EU Pilot (EUP(2021)9806) που έχει εκκινήσει κατά της Ελλάδας 
για μη ορθή εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 3 της οδηγίας. Ειδικότερα, το προωθούμενο άρθρο 21 (3) (εε) του ν. 1650/1986 προβλέπει ότι 
η υπουργική απόφαση έγκρισης του σχεδίου διαχείρισης δύναται να περιλαμβάνει πρόβλεψη για τη διενέργεια δέουσας εκτίμησης 
όπως περιγράφεται στην παράγραφο 11 του ίδιου άρθρου. Οι προβλέψεις αυτές όχι μόνο δεν επιτυγχάνουν την ορθή ενσωμάτωση του 
άρθρου 6 παρ. 3 της οδηγίας αλλά δημιουργούν σύγχυση σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης/έγκρισης των έργων αυτών από 
τις αρμόδιες αρχές. Ειδικότερα: 
Δεν προβλέπονται σαφή κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί κατά την εκπόνηση του σ.δ. ποια έργα ή δραστηριότητες 
ενδεχομένως να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986. Η πρόβλεψη αυτή έρχεται σε αντίθεση 
με το άρθρο 6 παρ. 3 της οδηγίας που απαιτεί τη διενέργεια μιας ad hoc διαδικασίας screening (προελέγχου) που θα κρίνει κατά 
περίπτωση κατά πόσο το συγκεκριμένο έργο (ή σχέδιο) μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσει σημαντικά την περιοχή. 
Η παράγραφος 11 προβλέπει μια διαδικασία προελέγχου η οποία ξεκινά με κατάθεση αίτησης από τον φορέα του έργου ή της 
δραστηριότητας στη Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης η οποία και 
αποφασίζει αν απαιτείται η διενέργεια δέουσας εκτίμησης. Είναι ασαφές πώς θα γίνει η διαδικασία αυτή ενώ δεν γίνεται καμία αναφορά 
στο ενδεχόμενο συμβολής άλλων φορέων όπως π.χ. των αρμόδιων οργάνων για τις προστατευόμενες περιοχές, ήτοι ΜΔΠΠ/ΟΦΥΠΕΚΑ. 
Τέλος η πρόβλεψη ότι τεκμαίρεται ότι το έργο δεν επηρεάζει σημαντικά την προστατευόμενη περιοχή μετά από άπρακτη παρέλευση της 
30ήμερης προθεσμίας δεν διασφαλίζει την εκτίμηση των επιπτώσεων κατά τη διαδικασία screening (προελέγχου), όπως απαιτείται από 
το άρθρο 6 παρ. 3 της οδηγίας. 
Η διάταξη αυτή προβλέπει ότι η δέουσα εκτίμηση υποβάλλεται στη ΜΔΠΠ του ΟΦΥΠΕΚΑ βάσει των προδιαγραφών για τις ΕΟΑ των 
έργων κατηγορίας Β, η οποία αποφασίζει (με απόφαση του προϊσταμένου της) επί της αξιολόγησης αυτής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει, στο πλαίσιο της διαδικασίας Pilot, ότι η διαφοροποίηση των προδιαγραφών της ΕΟΑ μεταξύ 
κατηγορίας έργων Α και Β δεν είναι συμβατή με το άρθρο 6 παρ. 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Στη διάταξη αυτή δεν υπάρχει καμία 
πρόβλεψη για δημόσια διαβούλευση για την ΕΟΑ και τη δέουσα εκτίμηση, παρά τις αντίθετες προβλέψεις του άρθρου 6 παρ. 3 της 
οδηγίας όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ σε συνδυασμό με τη διεθνή σύμβαση του Ααρχους (C-243/15). Επιπλέον, σε 
ευθεία αντίθεση με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ, η οποία προβλέπει ότι δεν δύναται να εγκριθεί ένα έργο όταν παραβλάπτει την ακεραιότητα 
του τόπου, η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει ότι η απόφαση του ΜΔΠΠ αφορά μόνο στην «έκδοση όρων για την υλοποίηση του 
εξεταζόμενου έργου ή δραστηριότητας προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν παραβλάπτεται η ακεραιότητα της προστατευόμενης 
περιοχής» και όχι στην απόρριψή του. Επιπλέον, δεν καθίσταται σαφές από τη διάταξη αυτή πώς η απόφαση της ΜΔΠΠ θα δημιουργήσει 
ένα πλαίσιο υποχρεωτικότητας σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση του φορέα του έργου/δραστηριότητας με τους όρους που έχουν τεθεί. 
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4685/2020, ούτε η ΜΔΠΠ αλλά ούτε και ο ΟΦΥΠΕΚΑ έχουν την αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων 
με αναγκαστική ισχύ (εκτελεστές διοικητικές πράξεις) οι οποίες αφενός δεσμεύουν τους διοικούμενους και αφετέρου δύνανται να 
προσβληθούν από ενδιαφερόμενους φορείς στο πλαίσιο διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών. Τέλος, δεν υπάρχει πρόβλεψη για το 
πώς συνδέεται η προωθούμενη διαδικασία προελέγχου με τη διαδικασία αδειοδότησης ή έγκρισης των έργων αυτών από τις αρμόδιες 
αρχές στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό σύγχυση και ανασφάλεια δικαίου σε ό,τι αφορά την 
ανάπτυξη και υλοποίηση έργων εντός των περιοχών Natura 2000. 
Η συγκεκριμένη διάταξη προωθεί μια αποσπασματική και άκρως προβληματική εφαρμογή της διαδικασίας της δέουσας εκτίμησης για 
να καλύψει ένα σημαντικό κενό του ν. 4014/11 σε σχέση με τα έργα που δεν υπάγονται στις κατηγορίες Α και Β. Η ορθή ενσωμάτωση 
του άρθρου 6 παρ. 3 της οδηγίας θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο ολοκληρωμένο και σαφή για όλα τα έργα και σχέδια εντός και εκτός των 
περιοχών του δικτύου Natura προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου τόσο για τους φορείς των έργων αλλά και τις δημόσιες 
υπηρεσίες που διαχειρίζονται τις διαδικασίες αυτές. 
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Στην πρόταση που καταθέσαμε μαζί με τη «Νόμος και Φύση» τον Μάρτιο 2022 στο ΥΠΕΝ παρουσιάζουμε ένα ολοκληρωμένο και 
συνεκτικό νομικό πλαίσιο για την ορθή ενσωμάτωση του άρθρου 6 παρ. 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Την πρότασή μας μπορείτε να δείτε 
εδώ. 
Παράγραφος 10 (α-δ). Η διάταξη αυτή φαίνεται να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής μιας ήδη προβληματικής διάταξης που ενσωματώθηκε 
στο άρθρο 21 του ν. 1650/2020 με τον ν. 4685/2020. Η παραπομπή της αξιολόγησης της συμβατότητας των υφιστάμενων και των 
αδειοδοτημένων έργων και δραστηριοτήτων σε μεταγενέστερο στάδιο με εργαλεία που αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
(άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 4014/2011), και βάσει ασαφών προβλέψεων στο σχέδιο διαχείρισης, καταστρατηγεί το προστατευτικό καθεστώς 
των περιοχών και οδηγεί σε ανασφάλεια δικαίου συγχέοντας τις διατάξεις του ν. 1650/2020 (για τις ΕΠΜ και την έκδοση π.δ.) με τις 
διατάξεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Με τη διάταξη αυτή, δημιουργείται ουσιαστικά ένα προδιαγεγραμμένο καθεστώς για 
τις προστατευόμενες περιοχές που περιλαμβάνει υφιστάμενες και αδειοδοτημένες δραστηριότητες και έργα ανεξάρτητα από την 
αξιολόγηση και επιστημονική τεκμηρίωση των οικολογικών αναγκών και απαιτήσεων που αποτελεί το αντικείμενο των ΕΠΜ. 
Παράγραφος 10 (α) Σύμφωνα με την προωθούμενη τροποποίηση, η διαδικασία για να κριθεί αν η εξακολούθηση λειτουργίας έργων ή 
δραστηριοτήτων εντός των προστατευόμενων περιοχών «δεν διακινδυνεύει την επίτευξη των στόχων διατήρησης της αντίστοιχης 
περιοχής» δεν εφαρμόζεται σε όλα τα έργα/δραστηριότητες αλλά μόνο «εφόσον υπάρχει σχετική απαίτηση του σχεδίου διαχείρισης». 
Η πρόβλεψη αυτή είναι ασαφής και δεν γίνεται καμία αναφορά στη δυνατότητα μεταβατικού σταδίου για την απομάκρυνση έργων ή 
δραστηριοτήτων που δεν συνάδουν με την ανάγκη προστασίας και τους στόχους διατήρησης της περιοχής. 
Παράγραφος 10 (β-δ): Οι νέες αυτές διατάξεις επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας που προβλέπεται στο ισχύον άρθρο 21 
παρ. 10 του ν. 1650/1986 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4685/2020) στην υλοποίηση και λειτουργία έργων που διαθέτουν ΑΕΠΟ 
(συνοδευόμενη ή όχι από ΕΟΑ) ή κάποια άλλη έγκριση βάσει μιας μελλοντικής και ασαφούς διαδικασίας. Η αξιολόγηση της 
συμβατότητας των έργων/δραστηριοτήτων με τους στόχους διατήρησης των προστατευτέων αντικειμένων θα πρέπει να λάβει χώρα στο 
πλαίσιο της εκπόνησης της ΕΠΜ και να προβλεφθούν ρητά ρυθμίσεις για τα εν λόγω έργα και δραστηριότητες. Η αξιολόγηση και οι 
σχετικές ρυθμίσεις δεν θα πρέπει να στηρίζονται σε ad hoc αποσπασματικές μελλοντικές διαδικασίες που επιτρέπουν την υλοποίηση 
και λειτουργία μεμονωμένων έργων ή δραστηριοτήτων σε αντίθεση με την ανάγκη για ένα συνεκτικό καθεστώς προστασίας για το 
σύνολο της περιοχής Natura 2000. 
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Ειναι γελοιο να μιλάμε έστω και ήπια χρήση των περιοχών Natura γιατι όπως καλά ξέρουμε το ήπια θα γίνει κατάχρηση σε όλα τα 
επίπεδα. Ας αφήσουμε στη φύση έστω το ελάχιστο που της αναλογεί χωρίς την ανθρώπινη επέμβαση/παρέμβαση. Διαφωνώ με αυτό το 
νομοσχέδιο, επίσης το να λέει το υπουργείο μια εβδομάδα για δημόσια διαβούλευση είναι σκέτη κοροιδια. 
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Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Εν μέσω μείζονος 
καταστροφών του περιβάλλοντος 
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Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 
ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΠΟΣΟ ΠΙΣΩ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΕΙ Η ΧΩΡΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ? 
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Θέλετε να αλλοιώσετε τις περιοχές απόλυτης προστασίας επιτρέποντας κατασκευή κατοικιών, πλατειών, ερασιτεχνική αλιεία, ελεύθερη 
βόσκηση, εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, Εξορυκτικές δραστηριότητες, αναψυκτήρια, μέσα μαζικής μεταφοράς και άλλα που 
υπάρχουν στις ΠΟΛΕΙΣ. Απαράδεκτο ! Μετά από τον εξαιρετικό νόμο για τα ζώα περίμενα μεγαλύτερη προσπάθεια και καλύτερα 
αποτελέσματα για τον περιβαλλοντικό νόμο. Μπορείτε να τον κάνετε καλύτερο βγάζοντας απαράδεκτα σχέδια όπως αυτό. 
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Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 
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Στην παρ.2 του άρθρου 11 και εντός της ζώνης προστασίας της φύσης προβλέπονται οι εξορυκτικές δραστηριότητες (κατηγορία 25) που 
διενεργούνται υπόγεια, υπό την προϋπόθεση ότι η είσοδος της υπόγειας εκμετάλλευσης βρίσκεται εκτός ζώνης προστασίας της φύσης 
και ζώνης απολύτου προστασίας της φύσης. 
Ο Σύνδεσμός μας προτείνει την αναδιαμόρφωση του συγκεκριμένου άρθρου ως προς τις εξορυκτικές δραστηριότητες (κατηγορία 25) ως 
ακολούθως: 
«Εξορυκτικές δραστηριότητες που διενεργούνται αποκλειστικά υπόγεια, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποθέσεις της υπόγειας 
εκμετάλλευσης βρίσκονται εκτός ζώνης προστασίας της φύσης και ζώνης απολύτου προστασίας της φύσης, χωρίς άλλες επιφανειακές 
επεμβάσεις, πλην των ελάχιστα απαιτούμενων έργων προσπέλασης και λειτουργικής υποστήριξης έμπροσθεν της εισόδου των στοών.» 
Με την συγκεκριμένη τροποποίηση, δεν θίγεται η συνοχή των Ζωνών Προστασίας της Φύσης, καθώς τα προπαρασκευαστικά έργα 
(διανοίξεις οδών προσπέλασης, κάθετων μετώπων) είναι πολύ μικρής κλίμακας και επέμβασης. Με αυτό τον τρόπο, δύναται να 
αξιοποιηθούν τα ιδιαίτερα μαρμαροφόρα κοιτάσματα της χώρας, εφόσον εντοπιστούν σε ζώνες προστασίας της φύσης, προάγοντας 
στον μέγιστο βαθμό τη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων και τη βιώσιμη ανάπτυξη, υπηρετώντας παράλληλα την προστασία του 
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περιβάλλοντος και συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη. Να ληφθεί υπόψη ότι για την εγκατάσταση των ΑΠΕ επιτρέπονται τα 
προαπαιτούμενα προπαρασκευαστικά έργα που θεωρούνται αντίστοιχης κλίμακας επέμβασης 
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Κοινή ανακοίνωση 11 οργανώσεων για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ. 
Το νομοσχέδιο που ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, την περασμένη εβδομάδα σηματοδοτεί 
ακόμα μία σοβαρή υποβάθμιση του θεσμικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης της βιοποικιλότητας. 
Σε μια πρωτοφανώς μικρής διάρκειας και εμφανώς προσχηματική διαβούλευση που λήγει αύριο 13/7 το πρωί, το νομοσχέδιο επιχειρεί 
μεταξύ άλλων: 
– Την ακόμα εντονότερη αλλοίωση του διεθνώς αποδεκτού θεσμού των αυστηρά προστατευόμενων περιοχών (κατηγορία στην οποία η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τα κράτη μέλη να εντάξουν τουλάχιστον το 10% της επικράτειας). Συγκεκριμένα, επιτρέπει εντός των 
ορίων τους ακόμα περισσότερες δραστηριότητες που είναι ασύμβατες με κάθε έννοια αυστηρής προστασίας, όπως η κατασκευή 
πλατειών και «γραμμικών υποδομών μεταφορών» (δηλαδή δρόμων), οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, η ερασιτεχνική αλιεία και η βόσκηση, κλπ. 
– Την εξ αρχής επιβάρυνση όλων των ζωνών προστασίας των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 με νέες χρήσεις που δεν 
προβλέπονταν από το έτσι κι αλλιώς προβληματικό ισχύον καθεστώς. Χαρακτηριστικά, στις ζώνες προστασίας της φύσης (δεύτερη σε 
αυστηρότητα ζώνη προστασίας) προβλέπονται πλέον η κατασκευή και λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων και άλλων τουριστικών 
υποδομών, εγκαταστάσεων ΑΠΕ, καθώς και κατασκηνώσεων, ενώ σε όλες τις κατηγορίες (πλην της “απόλυτης” προστασίας) 
προβλέπονται πλέον εξορυκτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των εξορύξεων υδρογονανθράκων. 
– Την περαιτέρω υποβάθμιση του ήδη αναξιόπιστου θεσμού των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθώς προβλέπει ότι οι 
αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν, δημιουργώντας έτσι μια υπαλληλική σχέση, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται, η οποία ακυρώνει την ανεξαρτησία που πρέπει (σύμφωνα και με τη νομοθεσία της ΕΕ) να περιβάλλει το 
σύστημα αξιολόγησης των περιβαλλοντικών μελετών. 
– Να διακωμωδήσει την έννοια της δημόσιας διαβούλευσης, απαιτώντας από τους ενδιαφερόμενους να μελετήσουν και να σχολιάσουν 
μέσα σε μόλις μία εβδομάδα ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Μάλιστα, το υπουργείο στην πορεία μείωσε την προθεσμία για κατάθεση 
σχολίων κατά μισή μέρα, εμπαίζοντας ενδιαφερόμενους πολίτες και φορείς και καταστρατηγώντας το δικαίωμά τους να συμμετέχουν 
στη διαδικασία. 
Το νομοσχέδιο προεξοφλεί, επίσης, το περιεχόμενο των προεδρικών διαταγμάτων που η Ελλάδα σκανδαλωδώς καθυστερεί εδώ και 10 
χρόνια να εκδώσει για την προστασία των περιοχών Natura 2000, προβλέποντας αποσπασματικές διαδικασίες για τη συνέχιση 
υφιστάμενων και την υλοποίηση νέων έργων και δραστηριοτήτων ανεξάρτητα από τις προβλέψεις των προεδρικών διαταγμάτων και τις 
οικολογικές ανάγκες οικοτόπων και ειδών. Αυτό παραβιάζει ευθέως τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία της φύσης, η οποία δίνει 
προτεραιότητα στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και επιβάλλει τη θέσπιση των κατάλληλων μέτρων, ώστε να αποφεύγεται η 
υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων και των προστατευόμενων ειδών. 
Η αλλαγή της νομοθεσίας θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο την ολοκλήρωση των ήδη απαράδεκτα καθυστερημένων ΕΠΜ που είναι 
απαραίτητες για την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων. 
Μόλις πριν μερικούς μήνες, στο παγκόσμιο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN), η κυβέρνηση 
δεσμεύτηκε «να γίνει πρωταθλήτρια στην πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος», τονίζοντας 
«πως η ανακήρυξη του καθεστώτος προστασίας για όλες τις περιοχές Natura 2000 θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2022, μέσω μιας 
απολύτως διαφανούς και συμπεριληπτικής διαδικασίας». To νομοσχέδιο αυτό κάνει ακριβώς το αντίθετο! Από την ψήφιση του νόμου 
4685/2020 και μετά, η χώρα ζει μια πρωτοφανή και συνεχή πορεία αποψίλωσης της νομοθεσίας προστασίας των πυρήνων 
βιοποικιλότητας, ενώ έχει καταδικαστεί από το Δικαστήριο της ΕΕ για τις αδικαιολόγητες και χρόνιες παραβιάσεις της οδηγίας για τις 
περιοχές Natura 2000. 
Η κυβέρνηση και το αρμόδιο για τη φύση υπουργείο θα πρέπει να σταθούν στο ύψος της ευθύνης που έχουν για αποτελεσματική 
θωράκιση της χώρας από την κλιματική και οικολογική κρίση. 
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν από την κυβέρνηση και το υπουργείο να αποσύρουν τα κεφάλαια του νομοσχεδίου που αφορούν 
στην περιβαλλοντική αδειοδότηση και τις προστατευόμενες περιοχές. Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και να ολοκληρώσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις και 
παλινωδίες τη θεσμική θωράκιση των περιοχών Natura 2000. 
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις: 
ΑΝΙΜΑ 
ΑΡΧΕΛΩΝ 
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 
Καλλιστώ 
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 
Greenpeace 
MEDASSET 
WWF Ελλάς 

 12 Ιουλίου 2022, 19:43    

Εξαιρετικό το Νομοσχέδιο και ιδιαίτερα το Άρθρο 11 με το οποίο καθορίζονται αναλυτικά οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις Ζώνες 
Προστασίας του Δικτύου «Φύση 2000», ώστε να καταστεί πληρέστερη και ορθολογικότερη η κατανομή τους μεταξύ των Ζωνών, στη 
βάση του χαρακτήρα κάθε περιοχής. Έτσι επιτυγχάνεται η βιώσιμη ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών με την παράλληλη 
προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων. 

 12 Ιουλίου 2022, 19:47    
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Διαφωνώ, καθώς είναι τουλάχιστον δεδομένο ότι οι προστατευμένες περιοχές πρέπει να προστατεύονται και να διατηρούνται ασφαλείς. 
Επίσης το διάστημα μιας εβδομάδας είναι ανεπαρκής χρόνος για τη σωστή μελέτη όλων των άρθρων. 

 12 Ιουλίου 2022, 19:36    

Εξαιρετικό το Νομοσχέδιο και ιδιαίτερα το Άρθρο 11 σύμφωνα με το οποίο οι Ζώνες Προστασίας της Φύσης (ΖΠΦ) και οι Ζώνες Βιώσιμης 
Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΖΒΔΦΠ) των προστατευόμενων περιοχών είναι δυνατό να συνυπάρχουν με σχετικές πολιτισμικές αξίες 
ή/και ανθρωπογενείς δραστηριότητες που προάγουν τη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων ή/και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αυτή, δηλαδή, 
που υπηρετεί την προστασία του περιβάλλοντος, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής. 
Το Νομοσχέδιο επιφέρει την βιώσιμη ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών με παράλληλη προστασία της φύσης και των φυσικών 
πόρων 

 12 Ιουλίου 2022, 19:26    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 18:59    

Διαφωνώ με το παρόν βιαστικό νομοσχέδιο. Πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στην προστασία της φύσης και σαφήνεια στις 
επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Η προστασία της βιοποικιλότητας και οι προστατευόμενες περιοχές είναι υψίστης σημασίας για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα. 
Προέχει να ολοκληρωθούν άμεσα τα ειδικά σχέδια διαχείρισης για όλες τις ΖΕΠ καθώς και η αναθεώρηση του αναχρονιστικού Ειδικού 
Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ του 2008, το οποίο καθόλου δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και στις κλιματικές και 
επιστημονικές εξελίξεις! Όσον αφορά στις ΑΠΕ, χρειάζεται presorting μηχανισμός για τις άδειες παραγωγής που δίνονται, ανάλογα με 
τις ανάγκες για ΑΠΕ σύφμωνα με το ΕΣΕΚ και τους ευρωπαικούς στόχους, την υφιστάμενη κατανομή των ΑΠΕ ανά την χώρα και την 
προτεραιοποίηση μη προστατευόμενων και βιομηχανικών περιοχών. 
Επίσης, χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση, προώθηση, χρηματοδότηση και κίνητρα για τον σχηματισμό ενεργειακών κοινοτήτων απο 
απλούς πολίτες και δήμους, ακόμη και για αιολικά. 
Η διαβούλευση αυτή, ακόμη, είναι προσχηματική. Μια βδομάδα για ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων δεν αρκεί. Πρέπει σε όλα τα νομοσχέδια 
να δίδεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο. 

 12 Ιουλίου 2022, 18:48    

1. Άρθρο 11 παράγραφος 1: Αναφέρεται ότι «Η ελεύθερη βόσκηση και η ερασιτεχνική αλιεία δύνανται να απαγορεύονται εφόσον αυτό 
κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της περιοχής ως προς τις οικολογικές της λειτουργίες». 
Στη λίστα των επιτρεπόμενων χρήσεων για τις Ζώνες Απόλυτη Προστασίας της Φύσης δεν υπάρχουν οι χρήσεις: (24.8) Βόσκηση και (24.9) 
Αλιεία (ερασιτεχνική και επαγγελματική) 
Απαιτείται λοιπόν αποσαφήνιση για το αν οι χρήσεις αυτές επιτρέπονται στις Ζώνες Απόλυτη Προστασίας της Φύσης και δύναται να 
απαγορευτούν, αφού σε διαφορετική περίπτωση η διατύπωση «Η ελεύθερη βόσκηση και η ερασιτεχνική αλιεία δύνανται να 
απαγορεύονται …… λειτουργίες», δεν μπορεί να έχει εφαρμογή. 
2. Άρθρο 11 παράγραφος 2: Θεωρούμε ότι η χρήση: (5) Θρησκευτικοί χώροι θα πρέπει να επιτρέπεται στις Ζώνες Προστασίας της Φύσης 
3. Άρθρο 11 παράγραφος 3: Στη λίστα των επιτρεπόμενων χρήσεων γης για τις Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών δεν 
περιλαμβάνονται χρήσεις των κατηγοριών: 
(2) Κοινωνική Πρόνοια 
(3) Εκπαίδευση 
(4) Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις 
(5) Διοίκηση 
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών 
(11) Γραφεία/ Κέντρα Έρευνας/ Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων 
Η απαγόρευση των χρήσεων αυτών στις Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών θα πρέπει να επανεξεταστεί 
4. Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί αν οι χρήσεις των κατηγοριών (48.1) και (48.2) οι οποίες επιτρέπονται με εξειδικεύσεις στις Ζώνες 
Προστασίας της Φύσης, στις Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών και στις Ζώνες Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων συνδέονται 
με το άρθρο 20 του ΝΟΚ, σύμφωνα με το οποίο οι χρήσεις αυτές συνδέονται με τους κοινόχρηστους των οικισμών. Καθώς οι εκτάσεις 
εντός ορίων οικισμών δεν αποτελούν αντικείμενο των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών η αποσαφήνιση αυτή είναι απαραίτητη. 
5. Στις Ζώνες Προστασίας της Φύσης επιτρέπεται η χρήση «(15) Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής 
και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις του ν. 4276/2014 (Α’ 155), ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, εφόσον εξυπηρετούν λειτουργικά μια ή 
περισσότερες μορφές θεματικού τουρισμού των άρθρων 4, 6, 13, 14, 15, 19 και 20 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208), υπό τις ακόλουθες 
σωρευτικές προϋποθέσεις: α. η πραγματοποιούμενη συνολικά δόμηση δεν υπερβαίνει το μηδέν κόμμα μηδέν πέντε (0,05) της 
επιφάνειας του γηπέδου, και β. πληρούν ενεργειακά και περιβαλλοντικά κριτήρια της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 
4759/2020 (Α’ 245). 
Τα τουριστικά καταλύματα, οι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και οι λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δύνανται να 
αναπτύσσονται, υπό τις ως άνω προϋποθέσεις, και σε οργανωμένους υποδοχείς, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 
3937/2011 (Α’ 60).» 
Όπως προκύπτει επιτρέπονται οι τουριστικές εγκαταστάσεις εφόσον εξυπηρετούν λειτουργικά: 
α. τον αθλητικό τουρισμό σε μια ζώνη που δεν επιτρέπονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις 
β. τον πολιτιστικό τουρισμό σε μια ζώνη που δεν επιτρέπονται οι πολιτιστικές εγκαταστάσεις 
γ. τον τουρισμό γαστρονομίας σε μια ζώνη που δεν επιτρέπεται η εστίαση 
δ. τον θρησκευτικό – προσκυνηματικό τουρισμό σε μια ζώνη που δεν επιτρέπονται οι θρησκευτικοί χώροι 
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ε. τον εκπαιδευτικό τουρισμό σε μια ζώνη που δεν επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, συνεδριακά κέντρα κ.α. 
στ. τον τουρισμό υγείας σε μια ζώνη που δεν επιτρέπονται εγκαταστάσεις υγείας. 
Κρίνεται απαραίτητη η επαναδιατύπωση της χρήσης (15) για τις Ζώνες Προστασίας της Φύσης προκειμένου να μην υπάρχουν οι 
αντιφάσεις που περιγράφηκαν πιο πάνω. 
6. Τέλος κρίνεται απαραίτητη η επανεξέταση της συμβατότητας ορισμένων χρήσεων με τη φύση των ζωνών υψηλής προστασίας, ήτοι 
των Ζωνών Απόλυτης προστασίας της Φύσης και των Ζωνών Προστασίας της Φύσης). Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι 
δρόμοι κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων και οι οδοί ήπιας κυκλοφορίας στις Ζώνες Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, καθώς και οι 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών κ.α. στις ίδιες ζώνες. 

 12 Ιουλίου 2022, 18:19    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 12 Ιουλίου 2022, 18:24    

1. Άρθρο 11 παράγραφος 1: Αναφέρεται ότι «Η ελεύθερη βόσκηση και η ερασιτεχνική αλιεία δύνανται να απαγορεύονται εφόσον αυτό 
κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της περιοχής ως προς τις οικολογικές της λειτουργίες». 
Στη λίστα των επιτρεπόμενων χρήσεων για τις Ζώνες Απόλυτη Προστασίας της Φύσης δεν υπάρχουν οι χρήσεις: (24.8) Βόσκηση και (24.9) 
Αλιεία (ερασιτεχνική και επαγγελματική) 
Απαιτείται λοιπόν αποσαφήνιση για το αν οι χρήσεις αυτές επιτρέπονται στις Ζώνες Απόλυτη Προστασίας της Φύσης και δύναται να 
απαγορευτούν, αφού σε διαφορετική περίπτωση η διατύπωση «Η ελεύθερη βόσκηση και η ερασιτεχνική αλιεία δύνανται να 
απαγορεύονται …… λειτουργίες», δεν μπορεί να έχει εφαρμογή. 
2. Άρθρο 11 παράγραφος 2: Θεωρούμε ότι η χρήση: (5) Θρησκευτικοί χώροι θα πρέπει να επιτρέπεται στις Ζώνες Προστασίας της Φύσης 
3. Άρθρο 11 παράγραφος 3: Στη λίστα των επιτρεπόμενων χρήσεων γης για τις Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών δεν 
περιλαμβάνονται χρήσεις των κατηγοριών: 
(2) Κοινωνική Πρόνοια 
(3) Εκπαίδευση 
(4) Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις 
(5) Διοίκηση 
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών 
(11) Γραφεία/ Κέντρα Έρευνας/ Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων 
Η απαγόρευση των χρήσεων αυτών sτις Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών θα πρέπει να επανεξεταστεί 
4. Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί αν οι χρήσεις των κατηγοριών (48.1) και (48.2) οι οποίες επιτρέπονται με εξειδικεύσεις στις Ζώνες 
Προστασίας της Φύσης, στις Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών και στις Ζώνες Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων συνδέονται 
με το άρθρο 20 του ΝΟΚ, σύμφωνα με το οποίο οι χρήσεις αυτές συνδέονται με τους κοινόχρηστους των οικισμών. Καθώς οι εκτάσεις 
εντός ορίων οικισμών δεν αποτελούν αντικείμενο των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών η αποσαφήνιση αυτή είναι απαραίτητη. 
5. Στις Ζώνες Προστασίας της Φύσης επιτρέπεται η χρήση «(15) Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής 
και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις του ν. 4276/2014 (Α’ 155), ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, εφόσον εξυπηρετούν λειτουργικά μια ή 
περισσότερες μορφές θεματικού τουρισμού των άρθρων 4, 6, 13, 14, 15, 19 και 20 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208), υπό τις ακόλουθες 
σωρευτικές προϋποθέσεις: α. η πραγματοποιούμενη συνολικά δόμηση δεν υπερβαίνει το μηδέν κόμμα μηδέν πέντε (0,05) της 
επιφάνειας του γηπέδου, και β. πληρούν ενεργειακά και περιβαλλοντικά κριτήρια της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 
4759/2020 (Α’ 245). 
Τα τουριστικά καταλύματα, οι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και οι λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δύνανται να 
αναπτύσσονται, υπό τις ως άνω προϋποθέσεις, και σε οργανωμένους υποδοχείς, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 
3937/2011 (Α’ 60).» 
Όπως προκύπτει επιτρέπονται οι τουριστικές εγκαταστάσεις εφόσον εξυπηρετούν λειτουργικά: 
α. τον αθλητικό τουρισμό σε μια ζώνη που δεν επιτρέπονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις 
β. τον πολιτιστικό τουρισμό σε μια ζώνη που δεν επιτρέπονται οι πολιτιστικές εγκαταστάσεις 
γ. τον τουρισμό γαστρονομίας σε μια ζώνη που δεν επιτρέπεται η εστίαση 
δ. τον θρησκευτικό – προσκυνηματικό τουρισμό σε μια ζώνη που δεν επιτρέπονται οι θρησκευτικοί χώροι 
ε. τον εκπαιδευτικό τουρισμό σε μια ζώνη που δεν επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, συνεδριακά κέντρα κ.α. 
στ. τον τουρισμό υγείας σε μια ζώνη που δεν επιτρέπονται εγκαταστάσεις υγείας. 
Κρίνεται απαραίτητη η επαναδιατύπωση της χρήσης (15) για τις Ζώνες Προστασίας της Φύσης προκειμένου να μην υπάρχουν οι 
αντιφάσεις που περιγράφηκαν πιο πάνω. 
6. Τέλος κρίνεται απαραίτητη η επανεξέταση της συμβατότητας ορισμένων χρήσεων με τη φύση των ζωνών υψηλής προστασίας, ήτοι 
των Ζωνών Απόλυτης προστασίας της Φύσης και των Ζωνών Προστασίας της Φύσης). Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι 
δρόμοι κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων και οι οδοί ήπιας κυκλοφορίας στις Ζώνες Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, καθώς και οι 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών κ.α. στις ίδιες ζώνες. 

 12 Ιουλίου 2022, 18:59    

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 18:33    
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Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 18:46    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 12 Ιουλίου 2022, 18:28    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 12 Ιουλίου 2022, 18:19    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 
Σπυριδάκης Ιωάννης 

 12 Ιουλίου 2022, 18:22    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 18:19    

Κε Υπουργέ Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαφωνώ ριζικά με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία 
της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή 
περιβαλλοντική νομοθεσία. Η χώρα της θάλασσας, του ήλιου και της φυσικής ομορφιάς δίνεται βορά στο κάθε «είδους» ιδιωτικό κέρδος! 
Η διαβούλευση αυτή είναι πέρα ως πέρα, προσχηματική. Στον ελάχιστο χρόνο της μιας βδομάδας, είναι προδήλως αδύνατον να 
διερευνηθεί και να σχολιαστεί νομοσχέδιο 95 άρθρων! Η ένδειξη από μέρους σας, αλλά και από την κυβέρνηση, καλών προθέσεων και 
συνεργατικής πολιτικής, απαιτούν σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται επαρκής χρόνος για δημόσιο διάλογο (κατ’ ελάχιστον έξι 
μηνών), προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και δίκαια οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας, όσο αυτό 
είναι εφικτό. 

 12 Ιουλίου 2022, 18:14    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 18:44    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 18:58    

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 18:24    

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
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Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 18:02    

Διαφωνώ κάθετα με το παρόν σχέδιο νόμου το οποίο έρχεται σε πλήρη αντιπαράθεση με αυτά που ζητάει η Ε.Ε. Ουσιαστικά δεν αφήνει 
τίποτα ανέγγιχτο στη φύση,όλα μπορούν να ιδιωτικοποιήθουν. Το καλύτερο είναι ότι οι εταιρείες οι ίδιες θα ορίζουν τους ιδιώτες 
ελεγκτές μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αυτοί θα πληρώνονται απευθείας από τον ιδιώτη που ελέγχουν!! 

 12 Ιουλίου 2022, 18:07    

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 18:45    

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 18:14    

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 18:14    

Προσωπικά, διαφωνώ σε πολλά σημεία. Γιατί να αλλάξει η νομοθεσία στις περιοχές Natura 2000; Εξυπηρετεί την προστασία της φύσης 
το να διευρυνθούν οι δραστηριότητες που επιτρέπονται σε αυτές; Δυσκολεύομαι να το πιστέψω. 
Επίσης, ο χρόνος που δίνεται για να μελετήσουμε ως πολίτες όλα αυτά τα άρθρα είναι ελάχιστος κατά την άποψή μου. 
Είναι κρίμα η φύση και το περιβάλλον να αντιμετωπιζονται τόσο επιπόλαια. 

 12 Ιουλίου 2022, 18:53    

Άρθρο 11 Επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις ζώνες προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου «Φύση 2000», Άρθρο 12 Ζώνες προστασίας 
και διαχείρισης που περιλαμβάνονται στις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες – Τροποποίηση παρ. 4 και 5 άρθρου 19 ν. 1650/1986, Άρθρο 
13 Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, σχέδια διαχείρισης και καθορισμός χρήσεων γης στις προστατευόμενες περιοχές – Τροποποίηση 
άρθρου 21 ν. 1650/1986 
Με την προτεινόμενη διάταξη, η οποία εξακολουθεί να στηρίζει το δίπολο καθορισμού της ταυτότητας των προστατευόμενων περιοχών 
όσον αφορά το χαρακτηρισμό τους αφενός και τις επιτρεπόμενες χρήσεις αφετέρου, επιχειρείται μια ανεπίτρεπτη διεύρυνση των 
επιτρεπόμενων χρήσεων και δραστηριοτήτων εντός ζωνών απολύτου προστασίας και προστασίας της φύσης, και ιδίως επιχειρείται στις 
τελευταίες να νομιμοποιηθεί: α) η ανάπτυξη τουριστικών καταλυμάτων, β) οι εξορυκτικές δραστηριότητες, γ) η εγκατάσταση ΑΠΕ. 
Αντίστοιχες προβλέψεις εισάγονται και για τις ζώνες διατήρησης οικοτόπων και ειδών, με ακόμα πιο δυσμενείς όρους, οι οποίες σε 
καμία περίπτωση δεν συνάδουν με τον χαρακτηρισμό των περιοχών αυτών ως προστατευόμενων. Είναι δε αξιοσημείωτο ότι στις 
κατευθύνσεις που έχει παράσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι χρήσεις που προβλέπονται για τις περιοχές απολύτου προστασίας είναι 
απολύτως περιορισμένες και ήπιες. 
Δεν είναι σαφές από τη διάταξη εάν και σε ποιο βαθμό θα ληφθούν υπόψιν τα αποτελέσματα των ΕΠΜ, και τι θα συμβεί σε περίπτωση 
αντικρουόμενων θέσεων. Ωστόσο, με τη συνδυαστική θεώρηση των άρθρων 11, 12 και 13, φαίνεται ότι τα αποτελέσματα των ΕΠΜ δεν 
θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή και εξειδίκευση, κατά περίπτωση, για τις χρήσεις γης για κάθε προστατευόμενη περιοχή, ενώ δίδεται 
προβάδισμα στα περιφερειακά και ειδικά χωρικά πλαίσια. Κάθε δε αναφορά σε περιοχές άνευ δρόμων και «Απάτητα βουνά» δεν 
φαίνεται να έχει καμία σημασία, αφού οι δρόμοι επιτρέπονται πια και στις περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης. Αν προσθέσει 
κανείς και την παρεκτροπή του αρ. 218 ν. 4782/2021 για την οποία οι περιβαλλοντικές οργανώσεις είχαν μιλήσει στο παρελθόν (βλ. Το 
ράβε-ξήλωνε των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα, διαθέσιμο στο https://www.ornithologiki.gr/el/enhmerwsh-
ekpaideush/enimerosi/ta-nea-mas/106-natura-2001) τότε το μέλλον των προστατευόμενων περιοχών συσκοτίζεται ακόμα περισσότερο. 
Το γενικότερο ζήτημα της συμβατότητας των χρήσεων γης με τη φύση και τον προορισμό των προστατευόμενων περιοχών αποτελεί ένα 
μάλλον πολύπλοκο θέμα, που καλείται να επιλύσει τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη συνάντηση των πολεοδομικών ρυθμίσεων με 
εκείνες που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Πέραν των όποιων φιλοδοξιών, η Πολιτεία καλείται να νομοθετήσει και να 
θεσπίσει διατάξεις οι οποίες θα είναι σύμφωνες με την ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία, και ιδίως με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα 2020-2030, που απαιτεί αυστηρό καθεστώς προστασίας σε 
ποσοστό 10% επί των προστατευόμενων περιοχών, της νομοθεσίας υπό διαμόρφωση για την αποκατάσταση της φύσης έως το 2050. 
Μέχρις στιγμής, στις ολοκληρωμένες ΕΠΜ, το ποσοστό των περιοχών που περιλαμβάνεται στη ζώνη απολύτου προστασίας της φύσης 
είναι ελάχιστο, πολύ μακριά από το 10%, και αν προσθέσει κανείς ότι ακόμα και σε αυτές τις ζώνες επιχειρείται να επιτραπούν χρήσεις 
ασύμβατες με το χαρακτήρα αυτών, τότε η Ελλάδα απομακρύνεται ακόμα περισσότερο από το στόχο. 
Εδώ παρατίθενται ορισμένες ειδικότερες επισημάνσεις: 
– Ειδικότερα η πρόβλεψη του ν/σ για εξαίρεση από το αντικείμενο της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης και του αντίστοιχου προεδρικού 
διατάγματος των περιοχών εντός ορίων οικισμών ή σχεδίου πόλης ή οικισμών προ του 1923, θα πρέπει να κάνει ειδική μνεία για 
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αμφιλεγόμενες περιπτώσεις όπως αυτή που αφορά την παράνομη δόμηση στο Μεγάλο Πάπιγκο εντός δήθεν ορίων οικισμού (βλ. 
Μεγάλο Πάπιγκο: Η ανομία χωρίς όρια συνεχίζεται!, διαθέσιμο στο https://ornithologiki.gr/el/enhmerwsh-ekpaideush/enimerosi/ta-
nea-mas/1503-megalo-papigko-i-anomia-xoris-oria-synexizetai). . 
– Η πρόβλεψη για τη μετατροπή των υγροτόπων διεθνούς ενδιαφέροντος του άρθρου 2 της Σύμβασης Ραμσάρ, η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του ν.δ. 191/1974 (Α’ 350), σε εθνικά πάρκα με τη διαδικασία της παρ. 3, θα πρέπει να συνοδεύεται από ειδική μνεία ότι 
αυτό θα λάβει χώρα με τη συνοδεία των ειδικών ρυθμίσεων που ίσχυαν για τις περιοχές Ραμσάρ πχ απαγόρευση εγκαταστάσεων ΑΠΕ 
σύμφωνα με το Ειδικό Χωροταξικό ΑΠΕ, όχι μόνο στον Πυρήνα του Πάρκου αλλά σε όλη την έκταση κατά τα προηγουμένως ισχύοντα. 
– Η προτεινόμενη πρόσθετη πρόβλεψη της νέας παραγράφου 10 στο αρ. 21 ν. 1650/1986 ορίζει ότι για ήδη λειτουργούντα νομίμως έργα 
ή δραστηριότητες, εντός των προστατευόμενων περιοχών, οι οποίες είναι νομίμως αδειοδοτημένες και λειτουργούν, σύμφωνα με τους 
όρους της άδειάς τους, η εξακολούθηση της λειτουργίας τους προβλέπεται υπό την προϋπόθεση ότι η παραμονή τους δεν διακινδυνεύει 
την επίτευξη των στόχων διατήρησης της αντίστοιχης περιοχής, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 του ν. 4014/2011. 
Προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή της εν λόγω προϋπόθεσης, εφόσον υπάρχει σχετική απαίτηση του σχεδίου διαχείρισης της 
παρ. 3, ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011, δλδ η διαδικασία των τακτικών ή έκτακτων 
περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, οι οποίες ως αποτέλεσμα δύνανται να έχουν μόνον την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων ή την 
επιβολή πρόσθετων. Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται ανεπαρκής, και ο νομοθέτης οφείλει να επιφυλαχθεί υπέρ της δυνατότητάς του 
να ανακαλεί άδειες λειτουργίας (ΑΕΠΟ) ήδη λειτουργούντων δραστηριοτήτων, εάν αυτές έρχονται σε καταφανή αντίθεση με τους 
στόχους διατήρησης της περιοχής. 

 12 Ιουλίου 2022, 18:28    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Εν μέσω μείζονος 
καταστροφών και υποβάθμισης του περιβάλλοντος, παγκοσμίως και κυρίως στην Ελλάδα, αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να επιδεινώσει 
δραματικά την κατάσταση. Αγγίζει τα όρια του εγκληματικού. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 
 

 12 Ιουλίου 2022, 18:27  

   
Διαφωνώ κάθετα. με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική 
επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Σαν αρχιτεκτων με ειδικευση στο landscape urbanism αντιλαμβανομαι και γνωριζω πλήρως τη σημασια των περιοχων νατουρα και ολων 
των περιοχων που χριζουν προστασια και ειμαι αντίθετη με οποια κατααχραστική ενέργεια που μάλιστα με ύπουλο και γρηγορο τρόπο 
παει να εκμεταλλευτει για το κερδος τις περιοχες αυτες. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 17:20    

Άρθρο 11, παρ.1 και παρ. 2, Από τις εγκαταστάσεις ύδρευσης εξαιρείται η αφαλάτωση. Προτείνεται η απάλειψη της εξαίρεσης (να 
επιτρέπεται η αφαλάτωση με αντίστροφη ώσμωση και με σωστές μελέτες και εφαρμογές), γιατί η υπεράντληση υπογείων υδάτων θα 
οδηγήσει στην υφαλμύρηση, πολλώ δε μάλλον όταν αναμένεται στα επόμενα χρόνια ξηρασία, κλπ. 

 12 Ιουλίου 2022, 17:24  

   
«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 17:15    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 12 Ιουλίου 2022, 17:36    

ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ! 
Θα ήταν καταστροφικό για τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας! 
Διαφωνώ με κάθε ένα από τα παραπάνω άρθρα καθώς θα φέρουν την παρακμή της φύσης, άρα και της χώρας μας! 
Εγκαταστάσεις έργων, ΑΠΕ, εξορύξεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τουριστικά καταλύματα, γραμμικές υποδομές μεταφορών… Απορώ 
πώς όλα αυτά συνάδουν με την προστασία τους!Θα έπρεπε να δίνεται χώρος στους πολίτες να θέσουν αντιθέσεις/αμφιβολίες/σχόλιά, 
συνεπώς απορώ επίσης πώς γίνεται η διαβούλευση να είναι τόσο σύντομης διάρκειας! Δεν θέλετε την γνώμη των πολιτών;;; 

 12 Ιουλίου 2022, 17:17    
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Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο, καθώς δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι εντελώς προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε 
όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και 
δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 12 Ιουλίου 2022, 17:56    

Το παρόν νομοσχέδιο δεν προωθεί την φροντίδα του περιβάλλοντος αλλά την υποβάθμισή του. Τα επόμενα χρόνια αναμένονται να είναι 
αρκετά δύσκολα κι εμείς αντί να ακολουθούμε καλύτερες πρακτικές σύμφωνα κιόλας με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία, 
καταστρέφουμε ακόμα χειρότερα τα προγονικά μας εδάφη για το κέρδος. 
Όσο για το χρόνο που δόθηκε για τη διαβούλευση, μία βδομάδα για νομοσχέδιο 95 άρθρων; Προξενεί τουλάχιστον υποψίες για 
αντιδημοκρατικές πολιτικές από πλευράς του υπουργείου με σκοπό την προώθηση συμφερόντων εν αγνοία του κόσμου. 
Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με 
αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 17:02    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 17:29    

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 17:41    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 12 Ιουλίου 2022, 17:57    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 17:56    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 17:54    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 12 Ιουλίου 2022, 17:46    

Οι προστευόμενες περιοχές ονομάζονται έτσι, γιατί χρήζουν προστασίας και όχι εξωραϊσμού. Η φύση γνωρίζει άριστα από μόνη της πώς 
να ανακάμψει, να προφυλαχθεί και να επιβιώσει και σε αυτό δεν έχει καμία ανάγκη της ανθρώπινης βοήθειας. Είναι διαθέσιμη ολόκληρη 
η υπόλοιπη Ελλάδα για να κατασκευαστούν τουριστικά καταλύματα, να δημιουργηθούν αναψυκτήρια και να ανοικοδομηθούν 
ερευνητικά κέντρα. Συνεπώς, ας επενδύσουμε εκεί και ας αφήσουμε τις περιοχές Natura 2000 να κάνουν ήσυχα τη δουλειά τους, στην 
οποία φυσικά περιλαμβάνεται και η προστασία του ανθρώπου. Μακάρι να γνώριζαν όλοι πόσα παθογόνα, πόσα καταστροφικά φυσικά 
φαινόμενα και πόσες διαταράξεις επιφέρει η υποβάθμιση τέτοιων σημείων του χάρτη. Ας μην αγνοούμε την γνώμη επιστημόνων. 

 12 Ιουλίου 2022, 17:16    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 17:39    
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«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 17:13    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 12 Ιουλίου 2022, 17:47    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 17:22    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 17:04    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Σκοπός της ύπαρξης Προστατευόμενων Περιοχών είναι η προστασία της φύσης και η διατήρησή της, 
όχι το οικονομικό όφελος εις βάρος της. Τουριστικά καταλύματα, εξορύξεις και εγκαταστάσεις ΑΠΕ είναι παρεμβάσεις που μόνο 
καταστροφικές μπορούν να χαρακτηριστούν. 
Ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων σίγουρα δεν μπορεί να αναλυθεί και να συζητηθεί επαρκώς σε διάστημα μίας εβδομάδας. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο. 

 12 Ιουλίου 2022, 17:35    

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 17:55    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση  στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 17:51    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 17:40    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο καθώς δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Επίσης, ζητώ σε όλα 
τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο. 

 12 Ιουλίου 2022, 17:51    

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. 

 12 Ιουλίου 2022, 17:46    

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
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Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 16:24    

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 16:32    

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 
Συγκεκριμένα για το παρόν νομοσχέδιο. 
Στηρίζει την αλλοίωση των περιοχών απόλυτης προστασίας, επιτρέποντας κατασκευή πλατειών, ερασιτεχνική αλιεία, ελεύθερη 
βόσκηση, εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, κλπ. 
Την επιβάρυνση όλων των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, προβλέποντας (σε όσες δεν επιτρεπόταν) κατασκευή τουριστικών 
καταλυμάτων, εγκατάσταση ΑΠΕ, μεταλλεία και εξορύξεις υδρογονανθράκων. 
Την υποβάθμιση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθώς προβλέπει ότι οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται 
απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν. 
Την διακωμώδηση της έννοιας της διαβούλευσης, απαιτώντας από τους πολίτες να μελετήσουν και να σχολιάσουν μέσα σε μόλις μία 
εβδομάδα ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. 

 12 Ιουλίου 2022, 14:53    

η αντίληψη του κρατους για το τι είναι «»προστασία «» της φύσης εχει αρχίσει να γίνεται προκλητικά παρανοικη 
…η διακριση των 4 τυπων ζωνών προστασίας είναι εντελώς ανεδαφική και καταμαρτυρα οτι τελικά καμμια περιοχη της φυσης δεν είναι 
ουσιαστικά προστατευόμενη από τις ανθρωπινες δραστηριότητες ..ειδικά στην πρώτη ζώνη αυτη που ειρωνικά αραγε (?) αποκαλείται 
«»Ζώνη Απόλυτης Προστασίας της φύσης «» είναι απορίας αξιον τι είδους «»απολυτότητα»» της προστασίας υπάρχει οταν στην ζώνη 
αυτη επιτρεπονται α)κατοικίες β)δρόμοι γ)θαλασσιοι διαδρομοι κίνησης σκαφών δ)κατασκευες δικτύων υποδομής εγκαταστάσεις 
κοινής ωφέλειας κτλ κτλ … 
…και στον αλλο τύπο ζώνης αυτης που αποκαλείται απλα «»Ζώνη Προστασίας της Φυσης «» τι είδους προστασίας παρέχεται οταν στο 
«»προστατευομενο»» μέρος της φύσης η νομοθεσια επιτρέπει εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, λυόμενες κατασκευές, 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις, διοικητικά κτίσματα, πλωτές υποδομές, αλλα ακουσον ακουσον και τουριστικές εγκαταστάσεις και καλα 
ηπιου τουρισμού και εξορυκτικές υπόγειες δραστηριότητες και εγκαταστασεις για ΑΠΕ ( συμφωνα με το νέο νομοσχέδιο υπο την 
παρουσα διαβουλευση ) … 
… σιγα σιγα η εργοληπτικη ασυδωσια πανω στην φυση που δηθεν βρισκεται υπο την κρατικη προστασία θα φτασει σε σημεια αισχρα να 
επιτρεπει ακομη και βιομηχανικες εγκαταστασεις υψηλης οχλησης, καζινα, αυτοκινητροδρομους πιστες αγωνων κτλ κτλ σε 
«»προστατευομενες περιοχές»» …η στρεβλωση της αντιληψης και η κρατικη παρανοια του τι ακριβως ειναι η προστασια της φυσης έχει 
αρχισει να γίνεται αισθητη και τρομερα προκληκτικη με τις μεγαλες οικολογικες οργανωσεις απλα να κουνουν στο κρατος το μαντηλι 
της συναινεσης των αμοιβαίων φιλοφρονήσεων και της συμπαραστασης ως κοινωνικοι εταιροι των κρατικων νομοπρακτικων 
αυθαιρεσιων πανω στην φυση (τωρα που μεσω του ν.4685, άρθρο 38 έγιναν και συνεργοί μέσω Μνημονίων με το κρατος ) … αλληλουια… 

 12 Ιουλίου 2022, 13:42    

Άρθρο 11 
Επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις ζώνες προστατευόμενων περιοχών 
Σχόλιο 
Παραμένει η εξορυκτική δραστηριότητα να είναι εκτός χρήσεων γης εντός των ζωνών απολύτου προστασίας και προστασίας της φύσης, 
με τη θετική διαφοροποίηση της δυνατότητας να απολαμβάνεται το υφιστάμενο απόθεμα των ορυκτών πόρων στη ζώνη προστασίας 
της φύσης. Προϋπόθεση για αυτό είναι οι εργασίες να διενεργούνται υπόγεια και η είσοδός των έργων να βρίσκεται εκτός ζώνης 
προστασίας της φύσης ή της ζώνης απολύτου προστασίας της φύσης. 
Σημειώνουμε ότι αυτό δεν συνάδει με το ευρωπαϊκό πνεύμα και τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις (Natura Guidance for Extractive non 
Energy Activities) και τις πρακτικές πολλών κρατών μελών που έχουν ορυκτούς πόρους και εξορυκτικά έργα εντός προστατευόμενων 
περιοχών. 
Πέραν τούτου, για να λειτουργήσει το μέτρο της υπόγειας απόληψης εντός της Ζώνης Προστασίας της φύσης, για τεχνικο-οικονομικούς 
λόγους, είναι αναγκαίο να επιτραπούν και εντός της ζώνης αυτής είσοδοι στοών προσπέλασης, είσοδοι-έξοδοι αερισμού, δρόμοι 
προσπέλασης και κάποιες βοηθητικές εγκαταστάσεις που δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθούν μέσα στις στοές. 
Επισημαίνουμε ότι το μήκος των προσπελαστικών έργων, είναι τόσο καθοριστικό για την τεχνικο-οικονομική αντιμετώπιση ενός έργου 
και την εύρυθμη λειτουργία του, που μπορεί να ανατρέψει την απόφαση εκτέλεσής του, με συνέπεια τελικά την απώλεια του ορυκτού 
πόρου. 
Προτάσεις: 
Πέραν των επιφυλάξεων για την συνέχιση της δυσμενούς μεταχείρισης της εξόρυξης, παραθέτουμε βελτιωτικές προτάσεις που αφορούν: 
Παρ. 2 Κατηγορίες χρήσεων 
(25) Υπόγειες εξορυκτικές δραστηριότητες, με τις εισόδους των προσπελαστικών έργων και έργων αερισμού, τους δρόμους προσπέλασης 
προς τις εισόδους και των βοηθητικών εγκαταστάσεών τους (εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων-αποθέσεων αποβλήτων -στείρων κτλ). 
Παρ. 3 και παρ. 4 
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Στις ζώνες διατήρησης Οικοτόπων και βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων, να προστεθούν στις χρήσεις γης και οι λιμενικές 
εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης μεταλλείων-λατομείων για τη διακίνηση των εξορυκτικών προϊόντων. 
Άρθρο 12 παρ. γ και δ 
Στις ζώνες διατήρησης Οικοτόπων και βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων, αναφέρεται: 
Απαγορεύονται ή περιορίζονται ή ρυθμίζονται βάσει του Σχεδίου Διαχείρισης, δραστηριότητες που μπορεί να υποβαθμίσουν τη 
διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου 
Σχόλιο 
Δεν θα πρέπει το εξορυκτικό έργο εντός αυτών των ζωνών να κρίνεται αποκλειστικά από το Σχέδιο Διαχείρισης και τους αντίστοιχους 
φορείς. Πρέπει να κρίνεται και από την Κεντρική Υπηρεσία με βάση την προτεινόμενη ΜΠΕ και τα μέτρα αντιστάθμισης της μείωσης της 
βιοποικιλότητας από το εξορυκτικό έργο (μέτρα αποζημίωσης). 
Πρόταση: 
Στις ζώνες διατήρησης οικοτόπων και βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων, για την απόφαση λειτουργίας ενός εξορυκτικού έργου, να 
συνυπολογίζεται εκτός του σχεδίου διαχείρισης και η κατατεθειμένη ΜΠΕ και τα μέτρα αποζημίωσης της βιοποικιλότητας 

 12 Ιουλίου 2022, 13:05    

1) Στο άρθρο 13 που αντικαθιστά το άρθρο 21 του Ν1650/86, στην παράγραφο 7 γίνεται αναφορά στα Προστατευόμενα Τοπία. Σε αυτή 
την κατηγορία προστατευόμενων περιοχών του Ν4685/02, πρέπει ξεκάθαρα να συμπεριληφθούν οι Περιοχές Πολιτιστικής και Φυσικής 
Κληρονομιάς διότι είναι εξ ορισμού Τοπία που διαθέτουν συνδυασμό ιδιαίτερων χαρακτηριστικών πολιτιστικής, φυσικής, και αισθητικής 
αξίας. 
2) Στο άρθρο 13 που αντικαθιστά το άρθρο 21 του Ν1650/86, στην παράγραφο 7 χρειάζεται να προσδιοριστεί ρητά α) ποιο είναι το 
αρμόδιο όργανο του Υπουργείου και β) ποια διαδικασία χαρακτηρισμού θα ακολουθηθεί. 

 12 Ιουλίου 2022, 12:33    

Εκφράζω την κατηγορηματική αντίθεση μου στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο. 
Η χρήση των προστατευόμενων περιοχών οφείλει να είναι από τη χλωρίδα και την πανίδα της προστατευόμενης περιοχής. 
Οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση όπως αυτές αναφέρονται στο παραπάνω νομοσχέδιο ακυρώνει την έννοια της προστατευόμενης 
περιοχής. 
Οι μόνες χρήσεις των προστατευόμενων περιοχών που δεν κακοποιούν το φυσικό πλούτο και ενισχύουν την επαφή του ανθρώπου με 
το φυσικό του περιβάλλον είναι σύμφωνα με το παρόν νομοσχέδιο οι εξής: 
‘Αρθρο 11 
1. (11) Επιστημονική έρευνα για την προστατευόμενη περιοχή. 
3. (8.3) (Περίθαλψη) Εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας. 
(8.4) (Περίθαλψη) Μονάδες Πρόληψης και Καταπολέμησης των Εξαρτήσεων. 
(47) Κατασκηνώσεις – Παιδικές εξοχές. 
5. γ) Η ειδική χρήση (52) Ήπια θαλάσσια αναψυχή, η οποία περιλαμβάνει ιδίως 
κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις και υποβρύχια φωτογράφηση. 
δ) Η πεζοπορία και η ορειβασία. 
Ότι από αυτό απαιτεί δόμηση θα πρέπει να είναι με βάση της αρχές της φυσικής δόμησης και μόνο. 

 12 Ιουλίου 2022, 12:02    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (άρθρα 11-15) 
Άρθρο 11: Αφαίρεση όλων των χρήσεων γης από τις ζώνες απόλυτης προστασίας της φύσης και τις ζώνες αυστηρής προστασίας της 
φύσης που δεν συνάδουν με το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, προσθήκη χρήσεων γης που επιτρέπονται και δεν έχουν προβλεφθεί. 
Προσθήκη της μη ξύλευσης των ώριμων πρωτογενών δασών και δέντρων. Συγκεκριμένα: 
Άρθρο 11. Παράγραφος 1. Ζώνες Απόλυτης Προστασίας της Φύσης. 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Προσθήκη «Επιτρέπονται αποκλειστικά οι εξής χρήσεις γης/δραστηριότητες εφόσον δεν έχουν επιπτώσεις που υπονομεύουν 
τους στόχους διαχείρισης ή την αποτελεσματικότητα των μέτρων διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής». 
(1) Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας και εργαζομένους μόνο για την εξυπηρέτηση της προστασίας και της βέλτιστης διαχείρισης του 
προστατευτέου αντικειμένου 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Προσθήκη: «… μόνο σε υφιστάμενες νόμιμες κτιριακές υποδομές]. 
(11) Επιστημονική έρευνα για την προστατευόμενη περιοχή. 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Τροποποίηση: «Επιστημονική έρευνα και βιοπαρακολούθηση για την προστατευόμενη περιοχή». 
(26.12) Γραμμικές υποδομές μεταφορών, ιδίως οδοί κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, πεζόδρομοι, 
ποδηλατόδρομοι, πλατείες, μονοπάτια και θαλάσσιοι διάδρομοι. 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Διαγραφή και αντικατάσταση με: «(26.12). Ορειβατικά-περιπατητικά μονοπάτια, θαλάσσιοι δρόμοι». Τεκμηρίωση: Οι 
Γραμμικές υποδομές μεταφορών, ιδίως οδοί κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων, οδοί ήπιας κυκλοφορίας κτλ αντίκεινται στην έννοια της 
αυστηρής προστασίας όπως αυτή ορίζεται στον Οδηγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη 
Βιοποικιλότητα και θα πρέπει να αφαιρεθούν. Αντίκεινται και με το περιεχόμενο των Υπουργικών Αποφάσεων περί προστασίας των 
περιοχών χωρίς δρόμους, ως ζώνες αυστηρής προστασίας της φύσης και υπάρχει ισχυρή επιστημονική τεκμηρίωση για τις αρνητικές 
επιπτώσεις των δρόμων στη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες [https://bc.lab.uoi.gr/el/research/projects/roadless] 
(33) Εγκαταστάσεις ύδρευσης, εξαιρουμένης της αφαλάτωσης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
τηλεπικοινωνιών, σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων, με τον αναγκαίο εξοπλισμό 
και τις συναφείς εγκαταστάσεις, υπέργειων ή υπόγειων. 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Αφαίρεση. 
Τεκμηρίωση. Οι ως άνω υποδομές προϋποθέτουν τεχνικά έργα και διανοίξεις νεών δρόμων/τεχνητών επιφανειών με τεκμηριωμένα 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αντίκεινται στην έννοια της αυστηρής προστασίας όπως αυτή ορίζεται στον Οδηγό της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και θα πρέπει να αφαιρεθούν. Ιδιαίτερα οι 
εγκαταστάσεις συνδέονται με τη δέσμευση πηγών γλυκού νερού περαιτέρω από τη φύση με βλαπτικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. 
Οι δε σταθμοί μετρήσεων, παρότι είναι παρεμβάσεις χαμηλής όχλησης θα πρέπει επίσης να αφαιρεθούν – οι ζώνες απόλυτης 
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προστασίας της φύσης αναμένεται να καλύπτουν <0.5% της χερσαίας έκτασης της χώρας και δεν δικαιολογούνται/απαιτούνται τέτοιες 
παρεμβάσεις στην περιορισμένη αυτή έκταση. 
(50) Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών. 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Αφαίρεση 
Τεκμηρίωση: Οι ζώνες απόλυτης προστασίας της φύσης αναμένεται να καλύπτουν <0.5% της χερσαίας έκτασης της χώρας και δεν 
δικαιολογούνται/απαιτούνται τέτοιες παρεμβάσεις. 
(51) Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών. 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Αφαίρεση 
Τεκμηρίωση: Οι ζώνες απόλυτης προστασίας της φύσης αναμένεται να καλύπτουν <0.5% της χερσαίας έκτασης της χώρας και δεν 
δικαιολογούνται/απαιτούνται τέτοιες παρεμβάσεις 
(53) Έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των υδατοαποθεμάτων 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Αφαίρεση 
Τεκμηρίωση: Οι ζώνες απόλυτης προστασίας της φύσης αναμένεται να καλύπτουν <0.5% της χερσαίας έκτασης της χώρας και δεν 
δικαιολογούνται/απαιτούνται τέτοιες παρεμβάσεις, οι οποίες συνδέονται με τεχνικά έργα. 
Επιπλέον η πρόταση «Η ελεύθερη βόσκηση και η ερασιτεχνική αλιεία δύνανται να απαγορεύονται εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο 
για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της περιοχής ως προς τις οικολογικές της λειτουργίες» είναι ασύμβατη, αντιφατική και δημιουργεί 
σύγχυση. Η παράγραφος θα πρέπει να παραθέτει μόνο τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης. Ό,τι δεν αναγράφεται θεωρείται ότι 
απαγορεύεται. Απαιτείται αναδιατύπωση με βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική και το συναφή Οδηγό στον οποίο οι δράσεις αυτές εκ 
προοιμίου απαγορεύονται και επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο της ενεργούς διαχείρισης κατόπιν ειδικής μελέτης 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ. Θα πρέπει να προστεθούν οι εξής χρήσεις, δεδομένου ότι όλες οι χρήσεις/δράσεις απαγορεύονται πλην των 
αναφερόμενων στη λίστα. Επομένως δράσεις όπως η θήρα, η αλιεία, η συλλογή βοτάνων, η γεωργική χρήση απαγορεύονται. Θα πρέπει 
να ελεγχθεί αν υπάρχουν γεωργικές εκτάσεις στις ζώνες απόλυτης προστασίας (<0.5% της Ελλάδας) και να γίνει η αντίστοιχη 
τροποποίηση. Προτείνεται να επιτρέπονται επιπλέον: 
Ο περιπατητικός τουρισμός και η ορειβασία κατόπιν μελέτης φέρουσας ικανότητας εφόσον είναι συμβατές με τους στόχους διατήρησης 
της εκάστοτε προστατευόμενης περιοχής 
Η πρόληψη φυσικών καταστροφών 
Η ξύλευση εφόσον δεν αφορά στα ώριμα πρωτογενή δάση και μεμονωμένα δέντρα (primary and old-growth forests) μόνο κατόπιν 
ειδικής μελέτης που να τεκμηριώνει την αναγκαιότητά της για τη διατήρηση/ενίσχυση της βιοποικιλότητας και την επίτευξη των στόχων 
διατήρησης της εκάστοτε περιοχής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και προϋποθέτοντας τη βιοπαρακολούθηση της βιοποικιλότητας 
κατά την εφαρμογή της ενεργούς διαχείρισης μέσω ξύλευσης. 
Η παραδοσιακή εκτατική βόσκηση αιγοπροβάτων μόνο κατόπιν ειδικής μελέτης που να τεκμηριώνει την αναγκαιότητά της για τη 
διατήρηση/ενίσχυση της βιοποικιλότητας και την επίτευξη των στόχων διατήρησης της εκάστοτε περιοχής για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα και προϋποθέτοντας τη βιοπαρακολούθηση της βιοποικιλότητας κατά την εφαρμογή της ενεργούς διαχείρισης μέσω 
ξύλευσης. 
  
Άρθρο 11. Παράγραφος 2. Ζώνες Προστασίας της Φύσης 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Προσθήκη «Επιτρέπονται αποκλειστικά οι εξής χρήσεις γης/δραστηριότητες εφόσον δεν έχουν επιπτώσεις που υπονομεύουν 
τους στόχους διαχείρισης ή την αποτελεσματικότητα των μέτρων διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής». 
Θα πρέπει να αφαιρεθούν/τροποποιηθούν οι εξής χρήσεις γης: 
(1) Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας και εργαζομένους μόνο για την εξυπηρέτηση της προστασίας και της βέλτιστης διαχείρισης του 
προστατευτέου αντικειμένου 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Προσθήκη: «… μόνο σε υφιστάμενες νόμιμες κτιριακές υποδομές]. 
(7) Διοίκηση μόνο για τις ανάγκες της Ζώνης ή της προστατευόμενης περιοχής. 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Αφαίρεση. Δεν είναι σαφής ο όρος ως χρήση γης. 
(11) Kέντρα έρευνας και επιστημονική έρευνα που αφορούν τη Ζώνη. 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Τροποποίηση: «….επιστημονική έρευνα και βιοπαρακολούθηση για την προστατευόμενη περιοχή». Θα πρέπει να προστεθούν 
όροι και περιορισμοί για την ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών ως κέντρα έρευνας και να προστεθεί απαραίτητα χωρίς τη διάνοιξη 
νέου οδικού δικτύου. 
(13) Αναψυκτήρια μέχρι πενήντα (50) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.). 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Προσθήκη… «…μόνο σε γειντίαση με υφιστάμενο οδικό δίκτυο» 
(15) Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις του ν. 4276/2014 (Α’ 
155), ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, εφόσον εξυπηρετούν λειτουργικά μια ή περισσότερες μορφές θεματικού τουρισμού των άρθρων 4, 
6, 13, 14, 15, 19 και 20 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208), υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α. η πραγματοποιούμενη συνολικά 
δόμηση δεν υπερβαίνει το μηδέν κόμμα μηδέν πέντε (0,05) της επιφάνειας του γηπέδου, και β. πληρούν ενεργειακά και περιβαλλοντικά 
κριτήρια της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4759/2020 (Α’ 245). Τα τουριστικά καταλύματα, οι εγκαταστάσεις ειδικής 
τουριστικής υποδομής και οι λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δύνανται να αναπτύσσονται, υπό τις ως άνω προϋποθέσεις, και σε 
οργανωμένους υποδοχείς, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 (Α’ 60). 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Κανονικά η δράση /χρήση γης δεν συνάδει με το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Απαιτείται συζήτηση για την ένταξή της ή μη 
στη ζώνη αυτή αυστηρής προστασίας. Προτείνεται τουλάχιστον να προστεθεί στους όρους και περιορισμούς πως οι εγκαταστάσεις 
μπορούν να ανεγερθούν μόνο σε άμεση γειτνίαση με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο χωρίς να απαιτείται η διάνοιξη νέου οδικού δικτύου, 
και να αποσαφηνιστεί πως συνάδει με τους στόχους διατήρησης της εκάστοτε περιοχής. 
(16) Υπαίθρια στάθμευση μόνο για τη ζώνη. 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Κανονικά η δράση /χρήση γης δεν συνάδει με το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Απαιτείται συζήτηση για την ένταξή της ή μη 
στη ζώνη αυτή αυστηρής προστασίας. Προτείνεται τουλάχιστον να προστεθεί στους όρους και περιορισμούς πως οι χώροι στάθμευσης 
μπορούν να διαμορφωθούν σε άμεση γειτνίαση με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο χωρίς να απαιτείται η διάνοιξη νέου οδικού δικτύου, να 
τεθεί ο όρος της μη σφράγισης του εδάφους (ασφαλτόστρωση/πλακόστρωση χώρου στάθμευσης) και να αποσαφηνιστεί πως η 
παρέμβαση συνάδει με τους στόχους διατήρησης της εκάστοτε περιοχής. 
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(24) Αγροτικές εκμεταλλεύσεις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, με εξειδίκευση ανά υποκατηγορίες ανάλογα με τη ζώνη. 
ΠΡΟΤΑΣΗ:. Εφόσον υφίστανται αγροτικές εκμεταλλεύσεις στη ζώνη, θα πρέπει να επιτρέπεται κανονικά η χρήση τους, με την 
προϋπόθεση της μη χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων, την επιδότηση της γεωργικής χρήσης για την ενίσχυση των επικονιαστών, των 
πεταλούδων και των πουλιών, ως περιοχές υψηλής αξίας. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη επεξεργασία το χωρίο αυτό για να συνάδει με 
τους στόχους αποκατάστασης της φύσης όπως τίθενται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα και στην επερχόμενη συναφή 
Οδηγία της ΕΕ. Υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση για την ωφέλεια στη βιοποικιλότητα της διατήρησης της ήπιας γεωργοκτηνοτροφικής 
χρήσης και τις αρνητικές επιπτώσεις της εγκατάλειψης αυτής (διαθέσιμες δημοσιεύσεις προς αποστολή κατόπιν επικοινωνίας) 
(25) Εξορυκτικές δραστηριότητες που διενεργούνται υπόγεια υπό την προϋπόθεση ότι η είσοδος της υπόγειας εκμετάλλευσης βρίσκεται 
εκτός ζώνης προστασίας της φύσης και ζώνης απολύτου προστασίας της φύσης. 
ΠΡΟΤΑΣΗ. Πλήρης αφαίρεση του χωρίου 25. 
Τεκμηρίωση: Αποτελούν σημαντικές παρεμβάσεις με αρνητικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα και δεν συνάδουν με την Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα και τον αντίστοιχο οδηγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σημειώνεται ο ορισμός από τον Οδηγό: «Οι 
αυστηρά προστατευόμενες περιοχές είναι πλήρως και νομικά προστατευόμενες περιοχές που έχουν σχεδιαστεί για τη διατήρηση ή/και 
την αποκατάσταση της ακεραιότητας των πλούσιων σε βιοποικιλότητα φυσικών περιοχών και της οικολογικής τους δομής και για την 
υποστήριξη των φυσικών περιβαλλοντικών διεργασιών. Ως εκ τούτου, οι φυσικές διεργασίες παραμένουν ουσιαστικά αδιατάρακτες από 
ανθρώπινες πιέσεις και απειλές για τη συνολική οικολογική δομή και λειτουργία της περιοχής, ανεξάρτητα από το εάν αυτές οι πιέσεις 
και απειλές βρίσκονται εντός ή εκτός της αυστηρά προστατευόμενης περιοχής» 
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με εξειδίκευση ανά υποκατηγορίες. 
ΠΡΟΤΑΣΗ. Πλήρης αφαίρεση του χωρίου 26. 
Τεκμηρίωση: όμοια με (25) 
(33) Εγκαταστάσεις ύδρευσης, εξαιρουμένης της αφαλάτωσης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών, σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου 
και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό και συναφείς εγκαταστάσεις, υπέργειων ή υπόγειων. 
ΠΡΟΤΑΣΗ. Κανονικά η δράση /χρήση γης δεν συνάδει με το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Απαιτείται συζήτηση για την ένταξή της ή μη 
στη ζώνη αυτή αυστηρής προστασίας. Προτείνεται να αφαιρεθούν τουλάχιστον οι εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποθήκευσης και 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. 
Τεκμηρίωση: όμοια με (25) 
(34) Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 
ΠΡΟΤΑΣΗ. Πλήρης αφαίρεση του χωρίου 34. 
Τεκμηρίωση: όμοια με (25). Υπάρχει πλούσια επιστημονική τεκμηρίωση για τις αρνητικές επιπτώσεις των ΑΠΕ στη βιοποικιλότητα και η 
εξαίρεσή τους συνολικά από όλες τις ζώνες του δικτύου Natura 2000 δεν υπονομεύει τους εθνικούς κλιματικούς στόχους 
[https://bc.lab.uoi.gr/el/research/projects/wind/] 
(47) Κατασκηνώσεις – Παιδικές εξοχές. 
ΠΡΟΤΑΣΗ. Χρειάζεται επιπλέον επεξεργασία περί όρων και περιορισμών δόμησης, ελαχιστοποίηση δημιουργίας νέας τεχνητής γης και 
εφαρμογή χρήσης σε γειτνίαση με υπάρχον οδικό δίκτυο μόνο. 
(48.1) / (49)/ (50)/ (51)/ (53)/(54). Θα πρέπει να αφαιρεθεί το χωρίο 48.1.δ. Σε όλες αυτές τις χρήσεις θα πρέπει να προστεθεί ότι γίνονται 
κατόπιν τεκμηριωμένης μελέτης που αποδεικνύει ότι δεν βλάπτουν την ακεραιότητα του τόπου (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ), συνάδουν με τους 
στόχους διατήρησης της εκάστοτε περιοχής. 
Επιτρέπονται επίσης τα ορειβατικά καταφύγια της περ. ηη) της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, καθώς και δραστηριότητες τύπου 
αναρρίχησης, η ιππασίας, περιήγησης σε σπήλαια, η κατάβαση ποταμού, ανεμοπορίας με αλεξίπτωτο πλαγιάς ή αιωροπτερισμός. 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Προσθήκη : «Επιτρέπονται επίσης τα ορειβατικά καταφύγια της περ. ηη) της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 χωρίς τη 
διάνοιξη νέου οδικού δικτύου» 
Προσθήκη: «καθώς και δραστηριότητες…. Αιωροπτερισμός, κατόπιν μελέτης φέρουσας ικανότητας και προδιαγραφών που να 
τεκμηριώνουν πως δεν βλάπτεται η βιοποικιλότητα και οι φυσικές διεργασίες και πως η δραστηριότητα δεν υπονομεύει τους στόχους 
διατήρησης» 
ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
Δεν περιλαμβάνεται το οδικό δίκτυο στους όρους χρήσης γης, και άρα θεωρείται πως απαγορεύεται σε όλη την έκταση της ζώνης 
προστασίας της φύσης. Προτείνεται η προσθήκη 
«(26.12). Ορειβατικά-περιπατητικά μονοπάτια, θαλάσσιοι δρόμοι και συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου». 
Τεκμηρίωση: Οι Γραμμικές υποδομές μεταφορών, ιδίως οδοί κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων, οδοί ήπιας κυκλοφορίας κτλ αντίκεινται 
στην έννοια της αυστηρής προστασίας όπως αυτή ορίζεται στον Οδηγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εφαρμογής της Ευρωπαϊκής 
Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και με το περιεχόμενο των Υπουργικών Αποφάσεων περί προστασίας των περιοχών χωρίς δρόμους, 
ως ζώνες αυστηρής προστασίας της φύσης και υπάρχει ισχυρή επιστημονική τεκμηρίωση για τις αρνητικές επιπτώσεις των δρόμων στη 
βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες [https://bc.lab.uoi.gr/el/research/projects/roadless] 
Δεν περιλαμβάνονται δράσεις όπως η θήρα, η ξύλευση, η βόσκηση, η χορτοκοπή, η συλλογή βοτάνων, η αλιεία και άρα θεωρούνται πως 
αποκλείονται από τη ζών προστασίας της φύσης. Χρειάζεται επιπλέον επεξεργασία. 
Προτείνεται να προστεθεί κείμενο όπως: «Δύναται να επιτρέπεται η ενεργός διαχείριση των οικοσυστημάτων, με τη μορφή ελεγχόμενης 
θήρας, αλιείας, ξύλευσης, χορτοκοπής και παραδοσιακής βόσκησης αιγοπροβάτων, καθώς και οι δράσεις απομάκρυνσης ξενικών ειδών, 
εφόσον έχει εγκριθεί ειδική μελέτη που να αποδεικνύει πως η ενεργός διαχείριση είναι απολύτως απαραίτητη για τη διατήρηση και 
ενίσχυση της βιοποικιλότητας και των φυσικών διεργασιών. Η ξύλευση δύναται να επιτρέπεται ως ενεργός διαχείριση μόνο στα μη 
πρωτογενή ώριμα δάση. Τέτοια παραδείγματα ενεργού διαχείρισης μπορεί να είναι (α) η ελεγχόμενη θήρευση συγκεκριμένου 
θηράματος όταν διαπιστωμένα είναι σε υπερπληθυσμό που προκαλεί βλάβη στα φυσικά οικοσυστήματα και ταυτόχρονα δεν υπάρχουν 
τεκμηριωμένα επαρκείς πληθυσμοί μεγάλων σαρκοφάγων ούτε μπορούν να ενισχυθούν για τη ρύθμιση του υπερπληθυσμού του 
θηράματος, (β) η αλιεία συγκεκριμένου ξενικού χωροκατακτητικού είδους που πρέπει να απομακρυνθεί, (γ) η διατήρηση ανοιχτής δομής 
δάσους για τη διατήρηση ειδών πανίδας και χλωρίδας, εξαιρώντας τα πρωτογενή ώριμα δάση όπου η ξύλευση απαγορεύεται ρητά 
ακόμη και σε επίπεδο μεμονωμένων δέντρων». 
Δεν περιλαμβάνονται οι αντιπυρικές και άρα θεωρούνται πως απαγορεύονται σε όλη την έκταση της ζώνης αυστηρής προστασίας. Θα 
πρέπει να προστεθεί: «Έργα πρόληψης φυσικών καταστροφών, όπως οι αντιπυρικές ζώνες» 
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Προσθήκη: Όλες οι χρήσεις / δραστηριότητες της παραγράφου 2 επιτρέπονται είτε για την εξυπηρέτηση της προστασίας και της 
βέλτιστης διαχείρισης του προστατευτέου αντικειμένου και εφόσον τεκμηριωμένα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί μη βλάβης του 
προστατευτέου αντικειμένου και δεν αντίκειται στην επίτευξη των στόχων διατήρησης. 
Άρθρο 11. Παράγραφος 3. Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών. 
Παρατηρήσεις όμοιες με αυτές τις Παραγράφου 2 – Ζώνη προστασίας της Φύσης ως προς τους προβληματισμούς επιτρεπόμενων 
χρήσεων γης. Απαιτείται απαραίτητα η διαγραφή των χρήσεων (25) Εξορυκτικές δραστηριότητες και (34) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ πλην αυτών 
εντός δομημένου περιβάλλοντος. Όμοια και στην επόμενη ζώνη (Παράγραφος 4). Θα πρέπει επιπλέον σε όλες τις ζώνες του δικτύου 
Φύση 2000 να απαγορευτεί η διάνοιξη δρόμων εντός Αδιατάρακτων Φυσικών Τοπίων (εκτάσεις γης άνω των 2 τχλμ που δεν έχουν 
καθόλου δρόμους), εκτός και αν υπάρχει μελέτη σκοπιμότητας και εξυπηρετούνται λόγοι υπέρτατου δημοσίου συμφέροντος κατόπιν 
διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία. 
Άρθρο 12. 
Ο ορισμός των ζωνών είναι ορθός. Η αντιστοίχιση των δύο πρώτων ζωνών απόλυτης προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης 
με τη ζώνη αυστηρής προστασίας της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα είναι ορθός. Αναμένεται να τροποποιηθεί ριζικά 
όλο το άρθρο 11 για να συνάδει με τους ορισμούς του άρθρου 12. Η έννοια της αυστηρής προστασίας καλύπτεται επί του παρόντος μόνο 
στο άρθρο 12. 
Άρθρο 13 
Τροποποίηση του άρθρου 13 – παράγραφοι 10 β, γ, δ. Εφόσον δεν υπάρχουν στόχοι διατήρησης ακόμη στην Ελλάδα, οι παράγραφοι 
δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Προτείνεται η προσθήκη επιπλέον χωρίου (ε) Υλοποιούνται και λειτουργούν νομίμως εντός των 
προστατευόμενων περιοχών τα έργα των παραγράφων β, γ, δ όταν έχουν εκδοθεί οι στόχοι διατήρησης. Σε αντίθετη περίπτωση δεν 
λειτουργούν. 
Τροποποίηση του άρθρου 13 -παράγραφος 11. Δεν αντιλαμβάνομαι πλήρως τη διαδικασία. Προτείνεται ο προέλεγχος για το αν 
απαιτείται δέουσα εκτίμηση ή όχι να γίνεται από τη Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής με τη σύμφωνη γνώμη 
των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ), καθώς ορθά ο νόμος εμπλέκει τις ΜΔΠΠ στο επόμενο στάδιο. Θα 
πρέπει να τις εμπλέκει και στο αρχικό στάδιο της απόφασης. Αν υπάρξει διχογνωμία μεταξύ ΓΔΧΠΠ και ΜΔΠΠ να απαιτείται δέουσα 
εκτίμηση. Να αφαιρεθεί το χωρίο « άλλως τεκμαίρεται ότι το έργο ή η δραστηριότητα δεν επηρεάζει σημαντικά την προστατευόμενη 
περιοχή». Πρακτικά δεν θα λαμβάνονται αποφάσεις και θα θεωρούνται όλες θετικές, άρα ακυρώνεται η διαδικασία. 
«Εάν προκύπτει από την ΕΟΑ ότι ενδέχεται να κινδυνεύει η ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής, η ΜΔΠΠ, με απόφαση του 
προϊσταμένου της, εκδίδει όρους για την υλοποίηση του εξεταζόμενου έργου ή δραστηριότητας, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν 
παραβλάπτεται η ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής.». Να προστεθεί πως η ΜΔΠΠ δύναται να μην εκδώσει όρους υλοποίησης 
αλλά απόφαση μη υλοποίησης. 
Τροποποίηση του άρθρου 13 – παράγραφος 6. Να προστεθεί: Για περιοχές, στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του τοπίου, για τα οποία 
αρχίζει η διαδικασία χαρακτηρισμού με προεδρικό διάταγμα και έως ότου εκδοθεί η πράξη χαρακτηρισμού, τα προσχέδια των 
Προεδρικών Διαταγμάτων ενέχουν νομικής ισχύος με την παραλαβή και έγκριση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης από την αρμόδια 
υπηρεσία του ΥΠΕΝ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Α. ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα καλεί τα κράτη-μέλη να ορίσουν 
ζώνες αυστηρής προστασίας καλύπτοντας το ένα τρίτο των προστατευόμενων περιοχών της κάθε χώρας, ήτοι το 10% της χερσαίας (και 
10% της θαλάσσιας) έκτασης της Ελλάδας. Ο Οδηγός της ΕΕ που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2022 αποσαφηνίζει τι νοείται ζώνη 
αυστηρής προστασίας: «Οι αυστηρά προστατευόμενες περιοχές είναι πλήρως και νομικά προστατευόμενες περιοχές που έχουν 
σχεδιαστεί για τη διατήρηση ή/και την αποκατάσταση της ακεραιότητας των πλούσιων σε βιοποικιλότητα φυσικών περιοχών και της 
οικολογικής τους δομής και για την υποστήριξη των φυσικών περιβαλλοντικών διεργασιών. Ως εκ τούτου, οι φυσικές διεργασίες 
παραμένουν ουσιαστικά αδιατάρακτες από ανθρώπινες πιέσεις και απειλές για τη συνολική οικολογική δομή και λειτουργία της 
περιοχής, ανεξάρτητα από το εάν αυτές οι πιέσεις και απειλές βρίσκονται εντός ή εκτός της αυστηρά προστατευόμενης περιοχής». Ο 
Οδηγός ορίζει τα τέσσερα κριτήρια καθορισμού αυτών των ζωνών και το πνεύμα της αυστηρής προστασίας εντός αυτών. Προτείνει να 
επιτρέπονται εντός αυτών πολύ λίγες και ελεγχόμενες δραστηριότητες: (α) η επιστημονική έρευνα, (β) η πρόληψη φυσικών 
καταστροφών (π.χ. πυρκαγιές), (γ) ο έλεγχος των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών, (γ) μόνο όσες ψυχαγωγικές δραστηριότητες (π.χ. 
οικοτουρισμός, ορειβασία) είναι συμβατές με τους στόχους διατήρησης της εκάστοτε προστατευόμενης περιοχής (δ) η ενεργός 
διαχείριση (π.χ. θήρα, αλιεία, βόσκηση, ξύλευση, χορτοκοπή) μόνο όταν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα απαραίτητη για να 
διατηρηθούν ή να ενισχυθούν οι φυσικές διαδικασίες, έπειτα προφανώς από την εφαρμογή ειδικών μελετών κατά περίπτωση. Η 
Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα επίσης υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να προστατέψουν αυστηρά το 100% των ώριμων 
πρωτογενών δασών (primary and old-growh forests), υπογραμμίζει τη σημασία των ζωνών αυστηρής προστασίας ως «ζώνες μη 
επέμβασης» (non-intervention areas), τη σημασία της προστασίας άγριων αδιατάρακτων φυσικών περιοχών (wilderness) και της 
επαναφοράς τους (rewilding). Σημειώνεται πως η Ελλάδα δεν έχει ορίσει ακόμη στόχους διατήρησης, ούτε τις επιτρεπόμενες χρήσεις 
γης εντός του δικτύου Natura 2000, οι οποίες προτείνονται στα προσχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων από τις εν εξελίξει Ειδικές 
Περιβαλλοντικές Μελέτες σήμερα (Ε.Π.Μ.). Τέλος αναμένονται μια σειρά από νομικά δεσμευτικές δράσεις αποκατάστασης της φύσης 
στο 20% της έκτασης του κάθε κράτους-μέλους, συμπεριλαμβάνοντας την αποκατάσταση των άγριων φυσικών οικοσυστημάτων 
(rewilding) εντός και εκτός προστατευόμενων περιοχών. Αναμένεται η επένδυση μεγάλων χρηματικών ποσών για την εφαρμογή των 
στόχων αποκατάστασης, καθώς για κάθε 1€ που ξοδεύεται, αποκομίζονται 8-38€ μέσω των οικοσυστημικών υπηρεσιών, όπως η τροφική 
ασφάλεια, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών και η ανθρώπινη υγεία. 
Β. ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΖΩΝΩΝ 
Δεν είναι γνωστή η έκταση των ζωών της απόλυτης προστασίας όπως θα προκύψουν από τις Ε.Π.Μ. Εικάζεται πως θα είναι πολύ μικρή 
~ 0.3-0.4% της χώρας. Με βάση σχετική διεθνή δημοσίευση (Kati et al. 2020), η έκταση των πυρήνων των εθνικών δρυμών ήταν 
354.33τχλμ (0.268% Ελλάδας) και η έκταση των ζωνών απόλυτης προστασίας ήταν 118,4 τ.χλμ (0.089%). Άρα οι απαγορεύσεις θα 
αφορούν σε ένα απειροελάχιστο ποσοστό της Ελλάδας <0.5% της έκτασής της. Οι ζώνες απόλυτης προστασίας μαζί με τις ζώνες 
προστασίας της φύσης θα πρέπει να είναι 10% της χερσαίας έκτασης της χώρας (και αντίστοιχα 10% της θαλάσσιας έκτασης της χώρας). 
Γ. ΠΗΓΕΣ 
[1] Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2020. (COM 2020). 380 final. Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030. Επαναφορά της 
φύσης στη ζωή μας. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380&from=EL 
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[2] Commission Staff Working Document: Criteria and guidance for protected areas designations. SWD (2022) 23 
final. https://environment.ec.europa.eu/system/files/2022-01/SWD_guidance_protected_areas.pdf 
[3] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3746 
[4] Kati et al. 2020: https://www.mdpi.com/1424-2818/12/4/124 
Υπογράφουσα: Β. ΚΑΤΗ. Καθηγήτρια. Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας, Τμήμα ΒΕΤ Παν/ου 
Ιωαννίνων. https://bc.lab.uoi.gr/el/ 
Σημειώνεται πως τα σχόλια χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας και διαλόγου, καθώς τέθηκαν σε ένα ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο σύντομης 
δημόσιας διαβούλευσης λίγων ημερών. 

 12 Ιουλίου 2022, 11:07    

ΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. 
Το νομοσχέδιο είναι καταστροφικό για τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας. 
Όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν τις προστατευόμενες περιοχές τους και φτιάχνουν πιο αυστηρούς νόμους για την προστασία τους. 
Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει το αντίθετο. 
Γιατί πρέπει να καταστραφεί βιοποικιλότητα (ό πιο σημαντικός παράγοντας για την κλιματική αλλαγή) για να γίνουν «αναπτυξιακά» 
έργα; 
Δεν μπορούν να γίνουν αλλού ξενοδοχεία; 
Πρέπει καίμε δάση για να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες; (Στην Ευρώπη εγκαθίστανται σε ήδη υποβαθμισμένες περιοχές, κατά μήκος 
των εθνικών οδών κλπ). 
Από τις εξορύξεις ήδη σκοτώνονται κητώδη – κάποια υπό εξαφάνιση – γιατί να γίνονται και μέσα στις περιοχές Natura;;; Από τη θάλασσα 
προέρχεται το 80% του οξυγόνου που αναπνέουμε. Δεν Θα μείνει τίποτα όρθιο, δεν θα μπορούμε να ζήσουμε πλέον εδώ. 
Αυτό το νομοσχέδιο είναι εντελώς αντίθετο σε κάθε αρχή της επιστήμης και εντελώς ενάντιο στην ίδια μας την επιβίωση στον πλανήτη. 
Βάλτε για μία φορά την επιβίωση μάς πάνω από τα συμφέροντά σας. 

 12 Ιουλίου 2022, 10:20    

Στο άρθρο 11 προτείνεται προσθήκη παραγράφου 7. 
7. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη η χορήγηση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης σε ακίνητα εντός εκτάσεων 
NATURA με χαρακτηρισμό Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ) εφόσον αυτά έχουν πρόσωπο σε εθνικές, επαρχιακές, παράπλευρους S.R και 
δημοτικές οδούς ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων (200) μέτρων από τον άξονα εθνικών, επαρχιακών οδών και εκατόν 
πενήντα (150) μέτρων από τον άξονα των δημοτικών οδών. Η έγκριση δόμησης και η άδεια δόμησης σε περιπτώσεις χαρακτηρισμού 
περιοχής ως NATURA – Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ) με την έγκριση Γ.Π.Σ. ή Ζ.Ο.Ε. χορηγείται σύμφωνα με τις χρήσεις γης και τους 
όρους δόμησης που ίσχυαν πριν την έκδοση αυτών και μόνο επί ακινήτων που έχουν πρόσωπο σε εθνικές και επαρχιακές οδούς, 
παράπλευρους S.R ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων (200) μέτρων από τον άξονα αυτών, κατά τα ανωτέρω. 
Αιτιολογική έκθεση: 
Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ορθά περιορίζει την δόμηση στις προστατευόμενες περιοχές. Σημαντικό είναι να μην αποκλείσει κάθε 
πιθανότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων και επενδύσεων εκατέρωθεν των οδικών αξόνων. Οι άξονες αυτοί αποτελούν ίσως και λιγότερο 
από το 2% των εκτάσεων NATURA και υπάρχουν περιφέρειες και στις οποίες θα δημιουργήσει ασφυξία στην ανάπτυξή τους και στην 
εξυπηρέτηση των πολιτών αν δεν είναι επιτρεπτές περισσότερες χρήσεις γης. 
(π.χ. Η περιοχή NATURA (ΕΖΔ) στη Φθιώτιδα εκτίνεται σε τρείς άξονες aπο Μακρακώμη σε Λαμία, από Λαμία έως Καμένα Βούρλα και 
από Λαμία έως Παραλία Ραχών. 
Με την εφαρμογή του νόμου χωρίς την δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων έστω εκατέρωθεν των οδικών αξόνων επιφέρει οριστικό 
τέλος στη δυνατότητα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και εν γένει της Π.Ε. Φθιώτιδας στους Δήμους Λαμιέων, Στυλίδας, Καμένων 
Βούρλων.) 
Σημαντικό είναι να δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης στα σημεία αυτά όλων των επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης που 
είναι υπόχρεα σε υποβολή Π.Π.Δ. ή εξαιρούνται ακόμα της υποβολής Π.Π.Δ. λόγω της μη επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, των 
γηροκομείων & ορφανοτροφείων ή/και σε συνδυασμό με τουριστικές υποδομές με ιαματικό ή μη χαρακτήρα, ενδιαιτήματα μικρών 
ζώων (ξενοδοχεία βραχυχρόνιας φιλοξενίας και περιποίησης κατοικίδιων), σταθμών φόρτισης οχημάτων και πρατηρίων ενέργειας σε 
απόσταση έστω έως 3 χλμ. από ανισόπεδους κόμβους Ε.Ο.) 

 12 Ιουλίου 2022, 10:49    

Άρθρο 13 – παρ. 10 
Σύμφωνα με όσα είδαμε από τις ήδη δημοσιευμένες ΕΠΜ υπάρχει μια αρνητική προδιάθεση για τα έργα αιολικής ενέργειας. Συνεπώς 
είναι πολύ πιθανό έργα λειτουργούντα είτε ώριμα, με ΑΕΠΟ, και προς κατασκευή να υποχρεωθούν να μπούν σε διαδικασία εκπόνησης 
αλλά και έγκρισης νέων μελετών και πάνω από όλα το παραπάνω θα θέσει σε σημαντικό κίνδυνο την περαιτέρω λειτουργία/ανάπτυξη 
τους. Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε τις κάτωθι αλλαγές/καταργήσεις: 
«10. Με τα προεδρικά διατάγματα της παρ. 3 προβλέπεται ότι: 
α. εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως έργα ή δραστηριότητες, εντός των προστατευόμενων περιοχών, οι οποίες είναι νομίμως 
αδειοδοτημένες και λειτουργούν, σύμφωνα με τους όρους της άδειάς τους. 
β. υλοποιούνται και λειτουργούν νομίμως έργα ή δραστηριότητες, εντός των προστατευόμενων περιοχών, εάν διαθέτουν Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), μετά από υποβολή και έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που 
συνοδεύεται από Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ). 

 12 Ιουλίου 2022, 08:21    

Στο άρθρο 11 προτείνεται προσθήκη παραγράφου 7. 
7. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη η χορήγηση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης σε ακίνητα εντός εκτάσεων 
NATURA με χαρακτηρισμό Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ) εφόσον αυτά έχουν πρόσωπο σε εθνικές, επαρχιακές, παράπλευρους S.R και 
δημοτικές οδούς ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων (200) μέτρων από τον άξονα εθνικών, επαρχιακών οδών και εκατόν 
πενήντα (150) μέτρων από τον άξονα των δημοτικών οδών. Η έγκριση δόμησης και η άδεια δόμησης σε περιπτώσεις χαρακτηρισμού 
περιοχής ως NATURA – Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ) με την έγκριση Γ.Π.Σ. ή Ζ.Ο.Ε. χορηγείται σύμφωνα με τις χρήσεις γης και τους 
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όρους δόμησης που ίσχυαν πριν την έκδοση αυτών και μόνο επί ακινήτων που έχουν πρόσωπο σε εθνικές και επαρχιακές οδούς, 
παράπλευρους S.R ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων (200) μέτρων από τον άξονα αυτών, κατά τα ανωτέρω. 
Αιτιολογική έκθεση: 
Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ορθά περιορίζει την δόμηση στις προστατευόμενες περιοχές. Σημαντικό είναι να μην αποκλείσει κάθε 
πιθανότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων και επενδύσεων εκατέρωθεν των οδικών αξόνων. Οι άξονες αυτοί αποτελούν ίσως και λιγότερο 
από το 2% των εκτάσεων NATURA και υπάρχουν περιφέρειες και στις οποίες θα δημιουργήσει ασφυξία στην ανάπτυξή τους και στην 
εξυπηρέτηση των πολιτών αν δεν είναι επιτρεπτές περισσότερες χρήσεις γης. 
(π.χ. Η περιοχή NATURA (ΕΖΔ) στη Φθιώτιδα εκτείνεται σε τρείς άξονες aπο Μακρακώμη σε Λαμία, από Λαμία έως Καμένα Βούρλα και 
από Λαμία έως Παραλία Ραχών. 
Με την εφαρμογή του νόμου χωρίς την δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων έστω εκατέρωθεν των οδικών αξόνων επιφέρει οριστικό 
τέλος στη δυνατότητα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και εν γένει του Π.Ε. Φθιώτιδας στους Δήμους Λαμιέων, Στυλίδας, Καμένων 
Βούρλων.) 
Σημαντικό είναι να δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης στα σημεία αυτά όλων των επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης που 
είναι υπόχρεα σε υποβολή Π.Π.Δ. ή εξαιρούνται ακόμα της υποβολής Π.Π.Δ. λόγω της μη επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, των 
γηροκομείων & ορφανοτροφείων ή/και σε συνδυασμό με τουριστικές υποδομές με ιαματικό ή μη χαρακτήρα, ενδιαιτήματα μικρών 
ζώων (ξενοδοχεία βραχυχρόνιας φιλοξενίας και περιποίησης κατοικίδιων), σταθμών φόρτισης οχημάτων και πρατηρίων ενέργειας σε 
απόσταση έστω εως 3 χλμ. από ανισόπεδους κόμβους Ε.Ο.) 

 12 Ιουλίου 2022, 07:20    

το κεφάλαιο Γ’ που αφορά τις προστατευόμενες περιοχές δεν συνάδει με τις οδηγίες της ΕΕ και ιδιαίτερα με την «Εκτίμηση των 
επιπτώσεων έργων στο περιβάλλον (EIA)» (οδ. 2011/92) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ev0032. 

 11 Ιουλίου 2022, 23:53    

Εκφράζω τη διαφωνία μου για το παρόν νομοσχεδιο.Οιπεριοχές νατούρα χρειάζονται περαιτερω προστασία και όχι καταστροφή.Ας 
αφήσουμε και κάτι για τα παιδιά μας. 

 11 Ιουλίου 2022, 14:42    

Ως Γεωγράφος με Μεταπτυχιακό στη Βιώσιμη Ανάπτυξη με κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος, αυτή η απλοποίηση δεν βοηθάει 
στην ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αλλά ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Γιατί να αλλάξουν οι χρήσεις γης εντός των ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ? Όπως ισχύουν μέχρι τώρα είναι μια χαρά για την ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. Θα πρέπει να επισπευθούν τα ΠΔ/τα για 
τη ζωνοποίηση των επιτρεπόμενων παρεμβάσεων εντός των περιοχών NATURA 2000. Ευγενική υπενθύμιση, ο Ελληνικός Χώρος είναι 
τμήμα του Ευρωπαϊκού. Επίσης, οι Ειδικές Μελέτες δεν μπορεί να ταυτίζονται με τη ΔΕΟΥΣΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ που εννοεί η ΕΕ. Σε περίπτωση 
που δεν έχετε κατανοήσει τι είναι η Δέουσα Εκτίμηση, σας λέω ότι θα πρέπει να προηγείται οποιασδήποτε ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. 
Αυτό συμβαίνει διότι εάν το συμπέρασμα είναι ότι θα υπάρχουν ανεπανόρθωτες βλάβες στο περιβάλλον από το υπό εξέταση έργο τότε 
ο επενδυτής δεν μπαίνει στη διαδικασία και έτσι γλιτώνει και χρόνο και χρήμα. 

 10 Ιουλίου 2022, 19:57    

Να συμπεριληφθεί και το κυνήγι στις δυνητικές απαγορεύσεις 

 10 Ιουλίου 2022, 17:43    

ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ! 
Θα ήταν καταστροφικό για τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας! 
Διαφωνώ με κάθε ένα από τα παραπάνω άρθρα καθώς θα φέρουν την παρακμή της φύσης, άρα και της χώρας μας! 
Εγκαταστάσεις έργων, ΑΠΕ, εξορύξεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τουριστικά καταλύματα, γραμμικές υποδομές μεταφορών… Απορώ 
πώς όλα αυτά συνάδουν με την προστασία τους! 
Θα έπρεπε να δίνεται χώρος στους πολίτες να θέσουν αντιθέσεις/αμφιβολίες/σχόλιά, συνεπώς απορώ επίσης πώς γίνεται η 
διαβούλευση να είναι τόσο σύντομης διάρκειας! Δεν θέλετε την γνώμη των πολιτών;; 

 10 Ιουλίου 2022, 17:52    

ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ! 
Θα ήταν καταστροφικό για τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας! 
Διαφωνώ με κάθε ένα από τα παραπάνω άρθρα καθώς θα φέρουν την παρακμή της φύσης, άρα και της χώρας μας! 
Εγκαταστάσεις έργων, ΑΠΕ, εξορύξεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τουριστικά καταλύματα, γραμμικές υποδομές μεταφορών… Απορώ 
πώς όλα αυτά συνάδουν με την προστασία τους! 
Θα έπρεπε να δίνεται χώρος στους πολίτες να θέσουν αντιθέσεις/αμφιβολίες/σχόλιά, συνεπώς απορώ επίσης πώς γίνεται η 
διαβούλευση να είναι τόσο σύντομης διάρκειας! Δεν θέλετε την γνώμη των πολιτών;;; 

 10 Ιουλίου 2022, 15:39    

Εκφράζω την κατηγορηματική αντίθεση μου σε οποια επέμβαση στις ζώνες προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου «Φύση 2000» οπως 
εξόρυξης, οποιασδήποτε κατασκευής, εμπορικής εκμετάλλευσης, ηλεκτροδότησης, δημιουργίας χωρών αναψυχής, τουριστικών 
καταλυμάτων και κατασκηνώσεων, εγκαταστάσεων ΑΠΕ. 

 9 Ιουλίου 2022, 16:10    

Διαφωνω με ολα τα παρακατω απο τα προτεινομενα του αρθρου 11 που θα επιτρέπεται να έχουν αδεια να δρουν σε περιοχες και Ζώνες 
Απόλυτης Προστασίας της φύσης! 
Διαφωνω σε : 
(26.12) Γραμμικές υποδομές μεταφορών, ιδίως οδοί κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, πεζόδρομοι, 
ποδηλατόδρομοι, πλατείες, μονοπάτια και θαλάσσιοι διάδρομοι. 
(13) Αναψυκτήρια μέχρι πενήντα (50) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.). 
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(15) Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις του ν. 4276/2014 (Α’ 
155), ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, εφόσον εξυπηρετούν λειτουργικά μια ή περισσότερες μορφές θεματικού τουρισμού των άρθρων 4, 
6, 13, 14, 15, 19 και 20 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208), υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:α & β 
16) Υπαίθρια στάθμευση μόνο για τη ζώνη. 
(22) Επαγγελματικά Εργαστήρια για την επεξεργασία τοπικών προϊόντων του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 (Α’ 143). 
(24) Αγροτικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, με εξειδίκευση ανά υποκατηγορίες ανάλογα με τη Ζώνη. 
(25) Εξορυκτικές δραστηριότητες, ιδίως ορυχεία, λατομεία, μεταλλεία, αμμοληψία και ζώνες αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων. 
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με εξειδίκευση ανά υποκατηγορίες. 
(34) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ. 
(35) Πάρκα κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. 
(47) Κατασκηνώσεις – Παιδικές εξοχές. 
γ) λυόμενες και προσωρινές κατασκευές, 
δ) τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 
(48.2) Εγκαταστάσεις: α) κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών, 
υπέργειων και υπόγειων, 
(49) Περίπτερα ενημέρωσης και έργα ερμηνείας περιβάλλοντος, ιδίως πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα και στέγαστρα. 
(54) Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσιας αναψυχής. 
Επιτρέπονται επίσης δραστηριότητες τύπου αναρρίχησης, ιππασίας, περιήγησης σε σπήλαια, κατάβαση ποταμού, ανεμοπορίας με 
αλεξίπτωτο πλαγιάς ή αιωροπτερισμός.4. Στις περιοχές που καθορίζονται ως Ζώνες Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων της περ. δ’ 
της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 1650/1986, επιτρέπονται οι ειδικές κατηγορίες χρήσεων του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018, με εξαίρεση 
τις εξής ειδικές κατηγορίες χρήσεων: 
(23) Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης. 
(43) Πίστες αγώνων αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων. 
Επιτρέπονται ιδίως η αναρρίχηση, η ιππασία, η περιήγηση σε σπήλαια, η κατάβαση ποταμού, η ανεμοπορία με αλεξίπτωτο πλαγιάς ή 
αιωροπτερισμό. 
5. Για το σύνολο των ζωνών της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 επιτρέπονται: 
α) δράσεις και παρεμβάσεις αποκλειστικά για τη βελτίωση της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου, 
β) δράσεις και παρεμβάσεις που σχετίζονται με αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, όπως ανασκαφές και εργασίες συντήρησης και 
αποκατάστασης, 
γ) Η ειδική χρήση (52) Ήπια θαλάσσια αναψυχή, η οποία περιλαμβάνει ιδίως κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις και υποβρύχια 
φωτογράφηση. 
δ) Η πεζοπορία και η ορειβασία. 
5. Οι ειδικές χρήσεις γης των παρ. 1 έως 4, που επιτρέπονται στις προστατευόμενες ζώνες των παραγράφων αυτών, επιλέγονται και 
εξειδικεύονται ανά προστατευόμενη περιοχή, βάσει της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, 
με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986. 
6. Οι φάροι και οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις δεν υπόκεινται σε περιορισμούς χρήσεων γης και χωροθετούνται όπου απαιτείται για την 
εξυπηρέτηση της ναυσιπλοΐας και της εθνικής άμυνας αντίστοιχα. 
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ θα επιφερουν ανεπανορθωτη οικολογικη καταστροφη στις ζωνες αυτες και κατ’επεκταση σε ολες τις 
προστατευομενες περιοχες για τις οποιες και υπάρχουν.Θα προκαλεσουν τρομερό ανθρωπινο αποτυπωμα με οτι αυτο συνεπάγεται και 
οτι καταληξη συνιθιζεται να υπαρχει οπως ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ/ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ/ΣΥΧΡΩΤΙΣΜΟΣ τα οποια ανεκαθεν και αποδεδειγμενα 
επιφερουν μονο βλαβες στη φυση! 

 9 Ιουλίου 2022, 10:09    

Στο άρθρο 4 που τροποποιεί την §1 του άρθρου 6 του ν. 4014/2011: 
Στην προστιθέμενη §1.α στο κριτήριο γ) περί διαφοροποιήσεων του μηχανολογικού εξοπλισμού θα πρέπει: 
1) να συμπεριληφθεί ΡΗΤΑ και η περίπτωση της ΕΥΛΟΓΗΣ απόκλισης της κινητήριας ισχύος και 
2) να τεθεί ένα ΕΥΛΟΓΟ ποσοτικό κριτήριο. 
Πχ με την ισχύουσα ΑΕΠΟ είχε προβλεφθεί η λειτουργία/εγκατάσταση ενός μηχανήματος κινητήριας ισχύος 70 kW 
Λόγω της παρέλευσης 8μηνου (συνήθης ελάχιστος χρόνος για την έκδοση αρχικής ΕΠΟ) η επιχείρηση επέλεξε να αγοράσει ένα ΙΔΙΟ με 
80 kW (+10 kW), για τους εξής «καθημερινούς» λόγους: 
α) η διοίκηση της εταιρίας επισκέφθηκε μία έκθεση μηχανημάτων, όπου εντόπισε το μεγαλύτερο μηχάνημα με καλύτερους οικονομικούς 
όρους ή 
β) ο κατασκευαστής του μικρότερου μηχανήματος δηλώνει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης. 
Δεν νομίζω ότι υπάρχουν περιπτώσεις μηχανημάτων 
1) του ΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ/ΣΚΟΠΟΥ και 
2) που τροφοδοτούνται με την ίδια α’ ύλη και 
3) που τροφοδοτούνται με τα ίδια μέσα (ταινιομεταφορέας, φορτωτής, γερανός) και 
4) που τοποθετούνται στον ίδιο προβλεπόμενο χώρο (στεγασμένο-υπαίθριο) 
τα οποία να επιφέρουν/προκαλούν έστω και μικρές οχλήσεις/εκπομπές όταν αυξάνεται ελαφρώς η ισχύς τους. 
Η ίδια πρόβλεψη θα πρέπει να συμπεριληφθεί και για την ελαφρώς αυξημένη δυναμικότητά τους, εφόσον δεν οδηγεί σε υπέρβαση 
Κριτηρίου Κατάταξης. 

 9 Ιουλίου 2022, 10:29    

Στο άρθρο 4 που τροποποιείται η §1 του άρθρου 6 του ν. 4014/2011: 
Στην προστιθέμενη §1.α στο κριτήριο γ) περί διαφοροποιήσεων του μηχανολογικού εξοπλισμού θα πρέπει: 
1) να συμπεριληφθεί ΡΗΤΑ και η περίπτωση της ΕΥΛΟΓΗΣ απόκλισης της κινητήριας ισχύος και 
2) να τεθεί ένα ΕΥΛΟΓΟ ποσοτικό κριτήριο. 
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Πχ με την ισχύουσα ΑΕΠΟ είχε προβλεφθεί η λειτουργία/εγκατάσταση ενός μηχανήματος κινητήριας ισχύος 70 kW 
Λόγω της παρέλευσης 8μηνου (συνήθης ελάχιστος χρόνος για την έκδοση αρχικής ΕΠΟ) η επιχείρηση επέλεξε να αγοράσει ένα ΙΔΙΟ με 
80 kW (+10 kW), για τους εξής «καθημερινούς» λόγους: 
α) η διοίκηση της εταιρίας επισκέφθηκε μία έκθεση μηχανημάτων, όπου εντόπισε το μεγαλύτερο μηχάνημα με καλύτερους οικονομικούς 
όρους ή 
β) ο κατασκευαστής του μικρότερου μηχανήματος δηλώνει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης. 
Δεν νομίζω ότι υπάρχουν περιπτώσεις μηχανημάτων 
1) του ΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ/ΣΚΟΠΟΥ και 
2) που τροφοδοτούνται με την ίδια α’ ύλη και 
3) που τροφοδοτούνται με τα ίδια μέσα (ταινιομεταφορέας, φορτωτής, γερανός) και 
4) που τοποθετούνται στον ίδιο προβλεπόμενο χώρο (στεγασμένο-υπαίθριο) 
τα οποία να επιφέρουν/προκαλούν έστω και μικρές οχλήσεις/εκπομπές όταν αυξάνεται ελαφρώς η ισχύς τους. 
Η ίδια πρόβλεψη θα πρέπει να συμπεριληφθεί και για την ελαφρώς αυξημένη δυναμικότητά τους, εφόσον δεν οδηγεί σε υπέρβαση 
Κριτηρίου Κατάταξης. 

 9 Ιουλίου 2022, 09:11    

Πιστεύω ότι στο άρθρο 13 θα πρέπει 
– σε εναρμόνιση με την πρόβλεψη του άρθρου 51 του ν. 4178/13 (ΦΕΚ 174 Α/13) για τον αποχαρακτηρισμό της ΓΗΣ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ σε ζώνη 150/200 μ εκατέρωθεν επαρχιακού/εθνικού δικτύου 
– να δοθεί μία πρόβλεψη για απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης στην εξής εύλογη περίπτωση: 
1) Όταν ένας κύριος οδικός άξονας (πχ ΠΑΘΕ δηλ θόρυβος, αέριες εκπομπές) 
2) διέρχεται/εφάπτεται Προστατευόμενης Περιοχής (πχ Σπερχειού, Λαμία) 
3) και εκατέρωθεν του οδικού άξονα η χρήση είναι Γεωργική (ΓΠΣ Λαμίας) 
Εννοείται ότι η διατύπωση δεν θ’ αφορά περιπτώσεις όπου ΔΕΝ είναι δυνατή η ανέγερση, πχ δασικές, υγροβιότοποι κλπ 

 9 Ιουλίου 2022, 09:23    

Με το άρθρο 13 τροποποιείται το άρθρο 21 του ν. 1650/1986. 
Θα πρέπει 
1) στην §10.δ η διατύπωση «Τα ανωτέρω έργα και οι δραστηριότητες των περ. α’ έως δ’ δύνανται να εκσυγχρονίζονται και να 
επεκτείνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία» να δοθεί σε ανεξάρτητη παράγραφο, καθώς έχει ενσωματωθεί στην §10.δ 
2) να διευκρινισθεί εάν: 
α) ο όρος ΕΠΕΚΤΑΣΗ περιλαμβάνει τη γηπεδική-κτιριακή-μηχανολογική επέκταση και 
β) στην περίπτωση της ΓΗΠΕΔΙΚΗΣ τι θα προβλέπεται εάν τύχει η επέκταση εκτείνεται σε άλλη ζώνη προστασίας της Περιοχής. 

 7 Ιουλίου 2022, 16:45    

1).Εκφράζω την κατηγορηματική αντίθεση μου στην περιβαλλοντική αδειοδότηση όπως αυτή διαμορφώνεται με το υπό διαβούλευση 
νομοσχεδιο. Καταγγέλλω την σκόπιμη καθυστέρηση της αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ και την 
επιτηδευμένη χρονοτριβή ολοκλήρωσης των διαδικασιών εκπόνησης- διαβούλευσης-έγκρισης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών 
και την εξ αυτών έκδοση των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων Σχεδίων Διαχείρισης και Προστασίας των προστατευόμενων περιοχών 
NATURA. 
2). Σε συνδυασμό της παράλληλης καταιγιστικής νομοθέτησης επιτάχυνσης και απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης έργων ΑΠΕ 
αναδεικνύεται η δολιότητα για τα έργα ΑΠΕ προκειμένου να ωριμάσουν αδειοδοτικά χωρίς την δέουσα θεσμική θωράκιση προστασίας 
του περιβάλλοντος και να οδηγηθούμε σε τετελεσμένες και μη αναστρέψιμες καταστάσεις. 
3). Η δεδομένη πολίτικη απόφαση ένταξης του έργου στις Στρατηγικές Επενδύσεις προδικάζει την περιβαλλοντική αδειοδότηση του με 
καθαρά πολιτικά κριτήρια και πέραν από κάθε περιβαλλοντική νομιμότητα. 
4). Επιβάλλεται η διακοπή κάθε αδειοδοτικής διαδικασίας και για κάθε έργο, σε οποίο στάδιο κι αν βρίσκεται, μέχρι την ολοκλήρωση 
της αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ και την θεσμική θωράκιση προστασίας των προστατευόμενων 
περιοχών. 
 
Κατόπιν αξιολόγησης των σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης που αφορούν στο Κεφάλαιο Γ΄ «ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ», ήτοι τα συνολικώς 201 σχόλια επί των άρθρων 11-15, δεκτά έγιναν  2 σχόλια. 
Ειδικότερα έγιναν δεκτά τα σχόλια: 
Α. της 12ης Ιουλίου 2022, 12:02 (Παν/μιο Ιωαννίνων) περί : 
-προσθήκης της διευκρίνησης” μόνο σε υφιστάμενες νόμιμες κτιριακές υποδομές” για την χρήση (1) Κατοικία, στο άρθρο 11 παρ. 1 και 
2,  
-προσθήκη οριζόντιας εξαίρεσης για έργα και επεμβάσεις λόγω φυσικών καταστροφών ή που είναι απαραίτητα για λόγους προστασίας 
του φυσικού ή δασικού περιβάλλοντος (παρ. 5 του άρθρου 12) καθώς και 
- τροποποιήσεις στα άρθρα 11 και 12 περί των «απάτητων βουνών» και 
Β. της 12ης Ιουλίου 2022, 19.58, (Συν/σμος Μεταλ/κών Επιχ/σεων) ώστε στις εξορυκτικές δραστηριότητες (25), της παρ. 11.2 να 
προστεθεί και η προϋπόθεση οι αποθέσεις των εκμεταλλεύσεων να βρίσκονται εκτός ζώνης προστασίας , 
Επίσης, μετά από συζήτηση επί των μελετών ΕΠΜ προς διαβούλευση, προέκυψε και το σχόλιο για προσθήκη της δυνατότητας 
αφαλάτωσης στην Ζώνη Προστασίας της Φύσης (παρ. 2 του άρθρου 11) καθώς και της προσθήκης της χρήσης «εκπαίδευση» στη 
«Ζώνη Διαχείρισης Οικοτόπων» (παρ. 3 του άρθρου 11). 
Από τα άρθρα που δεν ενσωματώθηκαν σημειώνεται ότι: 
- Πολύ λίγα σχόλια δεν σχετίζονται άμεσα με τις ρυθμίσεις, οι οποίες τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση (υπήρχαν και σχόλια 
που αναφέρονται σε άλλες νομοθεστικές διατάξεις) 
- 2  σχόλια αφορούν σε θετικό σχολιασμό και δεν περιλαμβάνουν προτάσεις τροποποιήσεων. 
- Αρκετά σχόλια αφορούν σε πρόταση μεταβολής προθεσμιών της Διαβούλευσης (ήδη έγιναν δεκτά και δόθηκε παράταση) . 

321 

334



- Από τα λοιπά σχόλια που δεν ενσωματώθηκαν  η πλειονότητα αναφέρεται σε γενικές απαγορεύσεις στις Ζώνες Προστασίας, 
που δεν συνάδουν με τις Ευρωπαικές κατευθύνσεις. 
 
 
Ως προς το Κεφάλαιο Δ΄ «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ» υποβλήθηκαν 12 σχόλια, τα οποία έχουν ως ακολούθως: 

 15 Ιουλίου 2022, 18:41   

Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις της Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων. Το Πράσινο Ταμείο που χρηματοδοτεί τόσες δράσεις 
περιβαλλοντικής πολιτικής πρέπει να αποτελεί ανεξάρτητο οργανισμό. 
Είναι απαράδεκτο στο άρθρο 20 του νομοσχεδίου να προβλέπεται στο ΔΣ του Πράσινου Ταμείου μόλις ένας (1) εκπρόσωπος 
περιβαλλοντικών οργανώσεων πανελλαδικής εμβέλειας, κι αυτός με την αίρεση του «ή εκπρόσωπος μηχανικών». 
Θα πρέπει να προβλεφθεί ο ορισμός του ΔΣ όχι κατ΄επιλογή του κάθε υπουργού (που σημαίνει κομματική επιλογή) αλλά από κατηγορίες 
φορέων που μπορούν και πρέπει να έχουν λόγο στον τρόπο διαχείρισης των κονδυλίων του Πράσινου Ταμείου και των 
Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000. Ενδεικτικά, θα μπορούσε να είναι: 
-2 μέλη του ΔΣ να ορίζονται με απόφαση περιβαλλοντικών οργανώσεων. 
-2 μέλη του ΔΣ να ορίζονται με απόφαση των ΑΕΙ της χώρας 
-2 μέλη του ΔΣ να ορίζονται από τη Δασική Υπηρεσία. 
-1 εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
-1 εκπρόσωπος των εργαζομένων στις Προστατευόμενες Περιοχές. 
Ο Πρόεδρος να ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. 
Έτσι, θα μπορούσε να επιτευχθεί κοινωνική συμμετοχή οργανισμών και ανθρώπων που επιθυμούν και πρέπει να έχουν λόγο στην 
προστασία των Περιοχών NATURA 2000. 
Θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν τοπικά Συμβούλια του ΟΦΥΠΕΚΑ (για κάθε περιοχή NATURA 2000) με τη συμμετοχή τοπικών 
περιβαλλοντικών οργανώσεων, του τοπικού πανεπιστημίου, της τοπικής Δασικής Υπηρεσίας, των εργαζομένων και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης της περιοχής. 

 15 Ιουλίου 2022, 10:24   

Tο νομοσχέδιο προβλέπει διορισμό του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου και του ΟΦΥΠΕΚΑ από τον εκάστοτε υπουργό. Θα πρέπει κάποια 
στιγμή να πάψει η στρατιά των διορισμένων διοικήσεων σε οργανισμούς. 
Είναι απαράδεκτο στο άρθρο 20 του νομοσχεδίου να προβλέπεται στο ΔΣ του Πράσινου Ταμείου μόλις ένας (1) εκπρόσωπος 
περιβαλλοντικών οργανώσεων πανελλαδικής εμβέλειας, κι αυτός με την αίρεση του «ή εκπρόσωπος μηχανικών». 
Θα πρέπει να προβλεφθεί ο ορισμός του ΔΣ όχι κατ΄επιλογή του κάθε υπουργού (που σημαίνει κομματική επιλογή) αλλά από κατηγορίες 
φορέων που μπορούν και πρέπει να έχουν λόγο στον τρόπο διαχείρισης των κονδυλίων του Πράσινου Ταμείου και των 
Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000. Ενδεικτικά, θα μπορούσε να είναι: 
-2 μέλη του ΔΣ να ορίζονται με απόφαση περιβαλλοντικών οργανώσεων. 
-2 μέλη του ΔΣ να ορίζονται με απόφαση των ΑΕΙ της χώρας 
-2 μέλη του ΔΣ να ορίζονται από τη Δασική Υπηρεσία. 
-1 εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
-1 εκπρόσωπος των εργαζομένων στις Προστατευόμενες Περιοχές. 
Ο Πρόεδρος να ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. 
Έτσι, θα μπορούσε να επιτευχθεί κοινωνική συμμετοχή οργανισμών και ανθρώπων που επιθυμούν και πρέπει να έχουν λόγο στην 
προστασία των Περιοχών NATURA 2000. 
Θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν τοπικά Συμβούλια του ΟΦΥΠΕΚΑ (για κάθε περιοχή NATURA 2000) με τη συμμετοχή τοπικών 
περιβαλλοντικών οργανώσεων, του τοπικού πανεπιστημίου, της τοπικής Δασικής Υπηρεσίας, των εργαζομένων και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης της περιοχής. 

 15 Ιουλίου 2022, 09:39   

Το πράσινο ταμείο όπως λειτουργεί αποτελεί άλλοθι για την ανοχή καταστροφικών για το περιβάλλον πρακτικών προς όφελος 
επιχειρηματικών συμφερόντων και μόνο, με αντάλλαγμα πρόστιμο /τέλος/ χρηματική ποινή που καταλήγει στο πράσινο ταμείο. Αυτό 
είναι τελείως υποκριτικό και πρέπει να καταργηθεί. Καμμία ανοχή σε αντι-περιβαλλοντικές πρακτικές. 

 14 Ιουλίου 2022, 10:32   

Θα πρέπει κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να πάψει η στρατιά των διορισμένων διοικήσεων σε οργανισμούς. 
Είναι απαράδεκτο στο άρθρο 20 να προβλέπεται στο ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ μόλις ένας (1) εκπρόσωπος περιβαλλοντικών οργανώσεων 
πανελλαδικής εμβέλειας, κι αυτός με την αίρεση του «ή εκπρόσωπος μηχανικών». 
Θα πρέπει να προβλεφθεί ο ορισμός του ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ όχι κατ΄επιλογή του κάθε υπουργού (που σημαίνει κομματική επιλογή) αλλά 
από κατηγορίες φορέων που μπορούν και πρέπει να έχουν λόγο στον τρόπο διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000. 
Ενδεικτικά, θα μπορούσε να είναι: 
-2 μέλη του ΔΣ ορίζονται με απόφαση περιβαλλοντικών οργανώσεων. 
-2 μέλη του ΔΣ ορίζονται με απόφαση των ΑΕΙ της χώρας 
-2 μέλη του ΔΣ ορίζονται από τη Δασική Υπηρεσία. 
-1 εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
-1 εκπρόσωπος των εργαζομένων στις Προστατευόμενες Περιοχές. 
Ο Πρόεδρος να ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. 
Έτσι, μπορεί να επιτευχθεί κοινωνική συμμετοχή υπηρεσιών και ανθρώπων που επιθυμούν και πρέπει να έχουν λόγο στην προστασία 
των Περιοχών NATURA 2000. 
Θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν τοπικά Συμβούλια του ΟΦΥΠΕΚΑ (για κάθε περιοχή NATURA 2000)με τη συμμετοχή τοπικών 
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περιβαλλοντικών οργανώσεων, του τοπικού πανεπιστημίου, της τοπικής Δασικής Υπηρεσίας, των εργαζομένων και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης της περιοχής. 

 14 Ιουλίου 2022, 07:30   

Χρειάζεται πλήρης εναρμόνιση με την ισχύουσα ευρωπαική περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Σεβασμός στις προστατευόμενες περιοχές χωρίς καμμία επέμβαση αλλοτρίωσης τους. 

 13 Ιουλίου 2022, 23:52   

ιαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.Η διαβούλευση αυτή 
είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να 
προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 18:22   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 13 Ιουλίου 2022, 11:44   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 07:09   

Καθαρά προσχηματικος χρόνος διαβούλευσης για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Ντροπή και μόνο 

 13 Ιουλίου 2022, 06:00   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 19:08   

Άρθρο 22: 
Να διαμορφωθεί ως εξής: 
«Για την καταβολή χρηματοδότησης για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4784/2021 
(Α’ 40) από το Πράσινο Ταμείο απαιτείται η παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων της σύμβασης μεταξύ φορέα και αναδόχου και η 
έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από τον φορέα εκπόνησης άνευ υποχρέωσης πλήρωσης των όρων του άρθρου 8 του ν. 
4784/2021. Επιπλέον η παραλαβή από την αρμόδια οικονομική επιτροπή των ΟΤΑ.» 

 12 Ιουλίου 2022, 19:29   

Σχετικά με το κεφάλαιο Δ, άρθρο 22, είναι σημαντικό το σύνολο των παραδοτέων της σύμβασης να έχει παραληφθεί από την Οικονομική 
Επιτροπή του εκάστοτε δήμου, πριν την αποπληρωμή από το Πράσινο Ταμείο. 
Κατόπιν αξιολόγησης των σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης που αφορούν στο Κεφάλαιο Δ΄ «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ», ήτοι τα συνολικώς 12 σχόλια επί 
των άρθρων 16-22, κανένα σχόλιο δεν έγινε δεκτό. 
 
Από τα άρθρα που δεν ενσωματώθηκαν σημειώνεται ότι: 
- Tα περισσότερα σχόλια δεν σχετίζονται άμεσα με τις ρυθμίσεις, οι οποίες τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση. 
- Πολλές, από τις προτάσεις που τίθενται στα άρθρα του Κεφ. Δ, δεν αποτελούν αντικείμενο αυτού. 
 
 
Ως προς το Κεφάλαιο Ε΄ «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ» υποβλήθηκαν 26 σχόλια, τα οποία έχουν ως ακολούθως: 

 17 Ιουλίου 2022, 22:56   

Στο άρθρο 25 «Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων δασικού χάρτη » να προστεθεί η δυνατότητα αίτησης πρόδηλου σε εκτάσεις που σε 
διοικητικές πράξεις όμορων ιδιοκτησιών αυτές χαρακτηρίζονται ως μη δασικού χαρακτήρα (π.χ ελαιώνες). 

 17 Ιουλίου 2022, 13:02   

Να αποσυρθεί το παρόν νομοσχέδιο το οποίο θέτει σε κίνδυνο ο,τι έχει απομείνει από τον φυσικό πλούτο της χώρας και ακυρώνει την 
προστασία των περιοχών Natura. 

 16 Ιουλίου 2022, 19:12   

Να αποσυρθεί το παρόν νομοσχέδιο με το οποίο επιχειρείται η καταστροφή των περιοχών natura. 
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 15 Ιουλίου 2022, 16:53   

Στο άρθρο 25 «Διόρθωση προδήλων σφαλμάτων δασικού χάρτη» να προστεθεί η δυνατότητα αίτησης πρόδηλου και μετά την κύρωση 
σε καθολικούς και ειδικούς διαδόχους εκτάσεων που αποτυπώνονται στους ΔΧ ως ΔΔ ενώ αποδεικνύεται αναμφίβολα, είτε 
χαρτογραφικά είτε με επιτόπια αυτοψία, ότι είναι άλλης μορφής εκτάσεις. Το γεγονός ότι οι αρχικοί κύριοι των συγκεκριμένων εκτάσεων 
δεν υπέβαλαν αντιρρήσεις γιατί ήσαν οικονομικά αδύναμοι, ή ηλικιωμένοι/υπερήλικες-συχνότατο φαινόμενο- ή είχαν πλήρη άγνοια για 
τη μορφή του ακινήτου τους συνακόλουθα για τους περιορισμούς που απορρέουν από τη δασική νομοθεσία, δε συνεπάγεται ότι οι 
εκτάσεις αυτές είναι οπωσδήποτε ΔΔ πολύ περισσότερο όταν προφανώς είναι άλλης μορφής. 

 14 Ιουλίου 2022, 10:59  

Το κεφάλαιο προστασίας δασών δεν έχει καμία σχέση με την προστασία των δασών 
Άρθρο 28 
«Επέκταση εγκαταστάσεων τουριστικού χαρακτήρα». Γιατί να επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις τουριστικού χαρακτήρα σε μία δασική 
έκταση, πόσο μάλλον και οι επεκτάσεις αυτών ? 
Άλλος ένας τρόπος καταπάτησης του φυσικού περιβάλλοντος. 

 13 Ιουλίου 2022, 20:22   

Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ (άρθρα 23-31) στο Άρθρο 23 προστίθεται 
η παράγραφος 7. «…Συστήνονται επτά (7) Τεχνικές Επιτροπές Δασολογίου στις έδρες των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, 
με αρμοδιότητα την κρίση επί των προσφυγών, κατά των αποφάσεων των Επιτροπών Δασολογίου της παρ. 6…..». 
Δεν προβλέπονται διατάξεις για τις ειδικότερες ενέργειες που αφορούν με τις προσφυγές που έχουν ήδη κατατεθεί / πρωτοκολληθεί 
στην Γενική Δ/νση Δασών και Δασικών Πόρων – Τεχνικό Συμβούλιο Δασών. 
• θα διαβιβασθούν υπηρεσιακά στις αντίστοιχες αρμόδιες κατά τόπους Τεχνικές Επιτροπές Δασολογίου 
• Θα πρέπει να επανακατατεθούν οι προσφυγές από τους προσφεύγοντες? 
• Θα επιστραφούν οι αντίστοιχοι φάκελοι προσφυγών στους επενδυτές από το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών? 
• Τι θα γίνει σχετικά με την προβλεπόμενη προθεσμία των 45 ημερών από την ανάρτηση της απόφασης της Επιτροπής Δασολογίου στο 
πρόγραμμα Διαύγεια? (αφού με την αυτοδίκαιη κατάργηση των προσφυγών αυτές θα καταστούν εκπρόθεσμες 

 13 Ιουλίου 2022, 18:05   

Διαφωνώ σφοδρά με το παρόν άρθρο καθώς και ευρέως με το νομοσχέδιο. Οχι μόνο δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, 
αλλά αποποινικοποιεί την καταστροφή των προστατευόμενων περιοχών και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή 
περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Απέναντι στην απειλή της κλιματικής αλλαγής πρέπει να επιχειρίσουμέ να ενδυναμώσουμε το νομικό πλαίσιο προστασίας του 
περιβαλλοντος ώστε τουλαχιστον να καθυστερίσουμε την αναπόφευκτη ερημοποίηση της Ελλάδας και όχι να το αποδυναμώσουμε για 
λόγους χρηματικών συμφερόντων. 

 13 Ιουλίου 2022, 15:41   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 13 Ιουλίου 2022, 14:35   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 13 Ιουλίου 2022, 11:21   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 07:51   

στο άρθρο 28 στη νέα παράγραφο 6 
Η συγκεκριμένη παράγραφος για τις εκτάσεις της παρ. 1 έως 4, θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ώστε να δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας 
και άλλων, νέων τουριστικών εγκαταστάσεων ήπιας δασικής αναψυχής, υπό τον όρο ότι τεκμηριωμένα δεν μεταβάλλεται η κατά 
προορισμό χρήσης τους. 

 13 Ιουλίου 2022, 01:00   

Παρατηρήσεις επί του Νομοσχεδίου. 
Κτηματολόγιο και δασικοί χάρτες. Τεχνικά είναι πιο λογικό να γίνεται πρώτα το κτηματολόγιο ώστε να ξέρουμε σε μεγάλο βαθμό και που 
είναι η έκταση και σε ποιον ανήκει ειδικά σε περιοχές με ντόπιες ιδιοκτησίες, διότι ξεκαθαρίζεται σε μεγάλο βαθμό και το έννομο 
συμφέρον, και το πολύγωνο έχει σαφή όρια και δε χρειάζεται να γίνει ξανά αναμόρφωση του χάρτη (διπλή δουλειά). Υπάρχουν και 
πρακτικά ζητήματα πχ αντίρρηση που έγινε δεκτή επειδή εκτάσεις μικρότερες των 100τμ ακλουθούν το χαρακτήρα του γεωτεμαχίου, 
προκύπτει τελικά ότι βάση κτηματολογίου η επίμαχη έκταση ήταν μεγαλύτερη των 100τμ ή ότι δεν υπήρχε έννομο συμφέρον. 
Πράξεις εξαγοράς και έγκριση επέμβασης (μίσθωση) εκτάσεων. Στις νέες ρυθμίσεις για τα «καταπατημένα χωράφια» που πρόκειται να 
βγουν να εξεταστεί το ενδεχόμενο η έγκριση επέμβασης να αφορά και εκτάσεις που εκχερσώθηκαν με σκοπό τη γεωργική εκμετάλλευση 
έως το 2015 (διαθέσιμος ορθοφωτοχάρτης),ενδεχομένως με την καταβολή διπλάσιου ανταλλάγματος χρήσης. Ακόμη, η έγκριση 
επέμβασης με σκοπό τη γεωργική εκμετάλλευση να γίνεται σε επίπεδο νομού και όχι στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Στην 
αποκεντρωμένη διοίκηση να κοινοποιείται η απόφαση, η οποία θα μπορεί εντός 20ημερών να ενίσταται επί αυτής αν έχει κάποια 
διαφωνία. Επίσης, στην αποκεντρωμένη διοίκηση να μπορεί να απευθύνεται ο ιδιώτης σε περίπτωση που απορρίπτεται από την τοπική 
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Δασική Υπηρεσία. Επίσης η αίτηση για έγκριση επέμβασης να γίνεται ψηφιακά, να υπάρχει πλατφόρμα να περνιέται το πολύγωνο και 
τα δικαιολογητικά σε μορφή pdf. Ακόμα, επειδή η διαδικασία διαρκεί πάνω από ένα χρόνο , για δυο τρία χρόνια οι χάρτες δεν πρέπει να 
μπλέκονται με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, εξάλλου το ότι αιτήθηκε κάποιος την έκταση δε σημαίνει ότι κατ’ ανάγκη θα τη χρεωθεί. 
Αναμόρφωση του Χάρτη. Η αναμόρφωση του χάρτη πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο συγκεκριμένη ημερομηνία πχ 1 έως 20 Φεβρουαρίου 
ώστε να γίνονται αντιρρήσεις σε περιπτώσεις γεωτεμαχίων που προέκυψαν από κληρονομιές, διαθήκες, τελεσίδικές αποφάσεις 
δικαστηρίων, επίλυση κληρονομικών διαφορών κ.α. και μέχρι το τέλος του έτους να γίνεται αναμόρφωση του χάρτη, ο οποίος πρέπει να 
είναι δυναμικός. Οι αλλαγές (πχ κληροτεμάχιο που είχε χαρακτηριστεί ΔΑ, καθώς η Δασική υπηρεσία δεν γνώριζε την ύπαρξη του τίτλου 
κυριότητας από τη Δ/νση Γεωργίας και ο κύριος της έκτασης δεν έκανε τίποτα εντός της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων) πρέπει να 
επισημαίνονται σε επίσημο έγγραφο παράλληλα με την αναμόρφωση του χάρτη, συνοδευόμενες με συντεταγμένες και τους λόγους της 
αλλαγής. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος να παραλαμβάνει βεβαίωση της αλλαγής σε εύλογο χρονικό διάστημα και να μην περιμένει την 
αναμόρφωση του χάρτη. 
Αναδασωτέες εκτάσεις. Οι αναδασωτέες εκτάσεις να εξετάζονται αυτόματα στην εικοσαετία από την ίδια την υπηρεσία ή νωρίτερα με 
αίτηση ιδιώτη και να κρίνεται αν πρέπει να γίνει άρση ή όχι. Σε κάθε περίπτωση να αιτιολογείται η απόφαση και πότε πρέπει να 
επανεξεταστεί. Επίσης, να επανελεγχθούν τα όρια τους διότι πολλές δεν έγιναν με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα με αποτέλεσμα να έχουμε 
αποκλίσεις. *Υπάρχουν παλιές αναδασωτέες εκτάσεις , οι οποίες χαρτογραφήθηκαν χωρίς τα σημερινά τεχνολογικά διαθέσιμα μέσα 
(gps, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, δορυφορική απεικόνιση, μέθοδοι τηλεπισκόπισης), με αποτέλεσμα η ύπαρξη σφάλματος 
να είναι πολύ πιθανή και τα όρια της κηρυγμένης αναδασωτέας έκτασης να χρήζουν διερεύνησης. Δηλαδή, η μεταφορά σε ψηφιακή 
μορφή του ορίου της αναδασωτέας έκτασης να έγινε ναι μεν σωστά, αλλά βασιζόμενη σε αρχικό λάθος σχεδιασμό (αδρομερής 
αποτύπωση της καμένης έκτασης σε «πενηντάρι» χάρτη της ΓΥΣ, πράγμα που φαίνεται από τις λίγες κορυφές και τις μεγάλες 
ευθυγραμμίσεις των πολυγώνων της αναδασωτέας). Τέλος, πρέπει εξεταστούν και οι αναδασωτέες με σκοπό την εκτέλεση 
αναδασωτικών εργασιών, πολλές είναι από το 1950, πέρασαν 70 χρόνια και ουδέποτε εκτελέστηκαν αναδασωτικές εργασίες. 
Τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού. Πρέπει να γίνει νομοθετική ρύθμιση για να μπορούν να διορθώνονται τα πρόδηλα σφάλματα εντός 
αυτών. 

 12 Ιουλίου 2022, 22:55   

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 22:35   

Στο άρθρο 28 
στην νέα παράγραφο 6 όπως φαίνεται δεν υπάρχει πρόβλεψη για νέες δραστηριότητες βουνού σε δάση και περιοχές Νατούρα 2000 
όπως Ποδήλατο Βουνού και Ζιπλαιν που δεν επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον και δεν αλλάζουν τη χρήση του. Θα πρέπει να δίνεται 
αυτή η δυνατότητα για την ανάπτυξη της δασικής αναψυχής και για την τουριστική ανάπτυξη. 

 12 Ιουλίου 2022, 22:52   

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 22:56   

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική γιατί τέτοιες προχειρότητες; 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας Να διασφαλιστεί η ομαλή ζωή για τις επόμενες γενεές». 

 12 Ιουλίου 2022, 21:28   

Στο Άρθρο 28 
Επέκταση εγκαταστάσεων τουριστικού χαρακτήρα – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 49 του ν. 998/1979 
Στο άρθρο 49 του ν. 998/1979 (Α΄289), περί εγκαταστάσεων τουριστικού χαρακτήρα σε δασικές εκτάσεις προστίθεται παρ. 6 ως εξής: 
Η συγκεκριμένη παράγραφος για τις εκτάσεις της παρ. 1 έως 4, θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ώστε να δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας 
και άλλων, νέων τουριστικών εγκαταστάσεων ήπιας δασικής αναψυχής, υπό τον όρο ότι τεκμηριωμένα δεν μεταβάλλεται η κατά 
προορισμό χρήσης τους. 

 12 Ιουλίου 2022, 21:30   

Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ (άρθρα 23-31) στο Άρθρο 23 προστίθεται 
η παράγραφος 7. «…Συστήνονται επτά (7) Τεχνικές Επιτροπές Δασολογίου στις έδρες των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, 
με αρμοδιότητα την κρίση επί των προσφυγών, κατά των αποφάσεων των Επιτροπών Δασολογίου της παρ. 6…..». 
Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει πρόβλεψη μεταβατικών διατάξεων για να αντιμετωπισθούν οι εμπρόθεσμες κατατεθειμένες προσφυγές στην 
Γενική Δνση Δασών και Δασικών Πόρων – Τεχνικό Συμβούλιο Δασών, με άμεση διαβίβαση των σχετικών φακέλων προσφυγών στις 
αντίστοιχες Τεχνικές Επιτροπές Δασολογίου στις έδρες των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής που συστήνονται με το άρθρο 
23 παρ. 7. 

 12 Ιουλίου 2022, 18:36   
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«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 14:31   

Όσον αφορά την Επιτροπή Δασολογίου , ο φόρτος εργασίας της μπορεί να είναι λιγότερος, αν οι πρώην εποικιστικές εκτάσεις που 
έμειναν αδιάθετες (δηλαδή αυτές που πέρασαν από τη γεωργική υπηρεσία στη δασική)και έχουν χαρακτήρα Δ στο Δασικό Χάρτη, 
χαρακτηρίζονται αυτομάτως ως Δασικές και όχι Δάσος. 
Ακόμα επειδή την επιτροπή δασολογίου θα απασχολήσουν κυρίως οι δασωθέντες αγροί. Ο φόρτος εργασίας της μπορεί να είναι 
λιγότερος στην περίπτωση των κληροτεμαχίων με χαρακτήρα ΑΔ. Τα κληροτεμάχια δόθηκαν με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας, 
υπάρχουν τίτλοι από τη Δ/νση Γεωργίας, έχουν καταχωρηθεί ως ιδιωτικά στο Κτηματολόγιο και δεν είναι λογικό εξισώνονται με τεμάχια 
που το ιδιοκτησιακό τους βασίζεται σε ένορκες βεβαιώσεις. Συγκεκριμένα, τα κληροτεμάχια (τεμάχια που δόθηκαν με τις διατάξεις της 
αγροτικής νομοθεσίας) δεν θα έπρεπε να υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ανεξάρτητα από τη βλάστηση που έχουν 
σήμερα (είτε δάσος είτε δασική). Τα αγροτεμάχια που καταγράφηκαν σε πίνακες διανομής ως ντόπιες ιδιοκτησίες επίσης δεν θα έπρεπε 
να υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (εξάλλου για να τα καταγράψουν σημαίνει ότι είχαν αγροτική χρήση και ιδιοκτήτη), 
ακόμα και αν δεν δόθηκαν οριστικοί τίτλοι αλλά η διανομή είναι κυρωμένη, πχ Βώλακας Δράμας. *Υπάρχει και το φαινόμενο να έχουν 
δοθεί κληροτεμάχια σε εκτάσεις που με Πράξη Χαρακτηρισμού έχουν χαρακτήρα Δ, η οποία όμως πράξη πιθανότατα να είναι και 
μεταγενέστερη του τίτλου. 
Με τα ανωτέρω , ο φόρτος εργασίας της επιτροπής Δασολογίου είναι λιγότερος και λύνεται εύκολα μεγάλο μέρος των προβλημάτων του 
Δασικού Χάρτη. 

 12 Ιουλίου 2022, 07:33   

κ. Αμυρά Γεώργιο 
Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Κοιν: κ. Κωνσταντίνο Αραβώση 
Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Κύριε Υπουργέ 
Στο υπό Διαβούλευση Νομοσχέδιο « Διατάξεις για την απλοποίηση της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης , των Περιβαλλοντικών 
Επιθεωρήσεων και της Προστασίας του Περιβάλλοντος» και συγκεκριμένα στο άρθρο 26 το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 52 του ν. 
4685/20 όπως αυτό τροποποιείται και αντικαθίσταται το άρθρο 52. 
Η διαδικασία υπαγωγής στη διάταξη του άρθρου 55 όπως είχαμε τονίσει και στην διαβούλευση του ν. 4685/20 , έχει θετικό πρόσημο 
αφού δίνει την δυνατότητα «τακτοποίησης» του αυθαιρέτου το οποίο βρίσκεται εντός φερομένων δασικών εκτάσεων για 30 χρόνια και 
το σοβαρότερο, η υποβολή του αιτήματος έχει ως συνέπεια την άμεση αναστολή των τυχόν επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων και τη 
μη επιβολή νέων, σε σχέση με την κατοικία και τις συνοδεύουσες αυτήν κατασκευές. 
Η διαδικασία αυτή είναι γνωστό ότι δεν λύνει ολοσχερώς το πρόβλημα αλλά «ανακουφίζει» τους πολίτες, μέχρι τελικής λύσης του 
προβλήματος που ευελπιστούμε κάποτε να γίνει. 
Θα πρέπει στο υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο να προβλεφθούν τέσσερα σημαντικά σημεία. 
Με την υπαγωγή στο άρθρο 55 και εφ όσον ο πολίτης «τακτοποιεί» την κατοικία του να έχει τη δυνατότητα. 
Αναφερόμαστε πάντοτε για τους πολίτες των οποίων οι ιδιοκτησίες βρίσκονται σε οικιστικές πυκνώσεις όπως και ο νόμος θέτει ως βασική 
προϋπόθεση. 
1.Να δύναται να μεταβιβάσει την περιουσία του. Δεν νοείται οι γονείς να φεύγουν από την ζωή και να μην έχουν το δικαίωμα να μπορούν 
να διανείμουν την περιουσία τους στα παιδιά τους κατά την θέλησή τους. 
2. Να έχει την δυνατότητα να πουλήσει την περιουσία του. 
3. Να δύναται ο πολίτης να συνδεθεί με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. 
Δεν νοείται για 30 χρόνια να έχει «τακτοποιήσει» την οικία του και να μην έχει συνδεθεί με την ΔΕΗ. 
4. Να δύναται ο πολίτης να πάρει νομίμως μία άδεια από την πολεοδομία και να κάνει μία επισκευή μικρής κλίμακος. 
Τα πιο πάνω θεωρούνται απαραίτητα και θα πρέπει να αναφερθούν στο άρθρο 52 όπως αναφέρονται και τα άλλα θετικά όπως , 
αναστολή των τυχόν επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων και τη μη επιβολή νέων. 
Σε διαφορετική περίπτωση θα δημιουργήσει προβληματισμό και δυσπιστία τους πολίτες. 
Με τιμή 
Μάνος Δερτούζος 
Πρόεδρος Πανσαλαμινίου Συλλόγου «Ενότητα και Δράση» για την επίλυση του δασικού προβλήματος 
Αθανάσιος Ζήδρος 
Πρόεδρος Εξ. Συλλόγου Βαμβακιές Κορίνθου 
Ιωάννης Βλαχιώτης 
Πρόεδρος Εξ. Συλλόγου Λουτρά Ωραίας Ελένης 
11/7/2022 

 11 Ιουλίου 2022, 21:36   

Αρθρο 25 
Συμμόρφωση της εφαρμογής των παρ.6 περ. Ζ και της παρ 7 του αρθ.3 ν998 με τις επιταγές των σκέψεων 19 και 25 της αποφ 1365του 
ΣτΕ 

 11 Ιουλίου 2022, 11:44   

Άρθρο 25 
Να προστεθεί στην παράγραφο 1 και το εξής κείμενο: 
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«Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η αναμόρφωση του δασικού χάρτη είναι υποχρεωτική για το ελληνικό Δημόσιο. Η οικεία Διεύθυνση Δασών 
υποχρεούται μετά από όχληση του ιδιοκτήτη της έκτασης, να υποβάλλει στο αμέσως ανώτερο ιεραρχικά κλιμάκιο, την σχετική εισήγηση, 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 εργασίμων ημερών από την αποδεδειγμένη παραλαβή της όχλησης. Κάθε ενδιάμεσο κλιμάκιο, 
υποχρεούται να προωθήσει ιεραρχικά στο αμέσως ανώτερο κλιμάκιο το σχετικό φάκελο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 εργασίμων 
ημερών. Η τελική έγκρισή, παρέχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 εργασίμων 
ημερών.» 
Αν δεν προστεθεί η ανωτέρω παράγραφος, κάθε ιδιοκτήτης έκτασης που υπάγεται στις διατάξεις του σχετικού άρθρου, θα είναι έρμαιος 
των διαθέσεων των δασαρχείων,κλπ. 

 11 Ιουλίου 2022, 09:51   

Άρθρο 25: 
«ή με διοικητικές πράξεις της περ. ζ) της παρ. 6 και των περιπτώσεων της παρ.7 του ως άνω άρθρου 3 που έπρεπε να συμπεριληφθούν 
στον δασικό χάρτη ή εσφαλμένα αποτυπώθηκαν κατά την κατάρτισή του και δεν απεικονίζονται σε αυτόν, καθώς και β) με τη διόρθωση 
προδήλων σφαλμάτων.» 
αντί της εσφαλμένης διατύπωσης που υπάρχει καθώς η παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν998/1979 δεν εμπεριέχει περίπτωση ζ) παρά μόνο 
περιπτώσεις α) και β). 

 10 Ιουλίου 2022, 08:17   

Προτείνω ενα επιπλεον άρθρο: 
Αρθρο …….. 
Διατάξεις για την Στελέχωση προσωπικού των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.Αντιμετώπιση των αναγκών στις Δασικές Υπηρεσίες. 
Έχοντας υποψιν 
Τo ΠΔ 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας» (Α ́160), όπως ισχύει. 
. Το ΠΔ 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων» (Α ́17). 
. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16-05-2022 ΚΥΑ (Β ́ 2415) «Καθορισμός των διοικητικών λεπτομερειών μεταφοράς των 
δασικών υπηρεσιών, του αντίστοιχου προσωπικού και λοιπών θεμάτων της παρ. 5 του άρθρου 3 της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α ́143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α ́156)» 
Tη με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/62511/4552/22.6.2022 Διαπιστωτική πράξη κατάταξης και τοποθέτησης του προσωπικού των 
Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Για την αντιμετώπιση των αναγκών στις Δασικές Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ , λόγω της Αναδιάρθρωσης του , ορίζονται τα ακόλουθα:  
1. Σχετικά με μετατάξεις από άλλους φορείς: 
.Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση του N. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4440 Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, η μετάταξη στο ΥΠΕΝ για την στελέχωση των Δασικων Υπηρεσιών : πολιτικών 
διοικητικών υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές, 
ειδικές αποκεντρωμένες και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 
α΄ και β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου 
(Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης, όπως και αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως του φορέα 
στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση. 
2.Η μετάταξη ενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο ΥΠΕΝ και στην οποία προσδιορίζονται οι Υπηρεσίες, οι προς 
πλήρωση θέσεις ανά κατηγορία, τα γενικά και ειδικά προσόντα και η διαδικασία επιλογής των μετατασσομένων. 
3. Η μετάταξη διενεργείται ανεξαρτήτως του ποσοστού κάλυψης των θέσεων στον φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο 
υπάλληλος. 
4.Η μετάταξη γίνεται μετά απο προσκληση που απευθυνει ο Υπουργος Περιβαλλοντος και Ενέργειας χωρίς να απαιτείται απόφαση ή 
σύμφωνη γνώμη 
του φορέα προέλευσης. 
5. Ειδικά για τους υπαλληλους που κατέχουν τίτλο σπουδών ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων , ΤΕ Τεχνολόγων Δασοπονίας, και ΔΕ Γεωχνικών 
Δασοφυλακων που υπηρετουν σε υπηρεσίες, κεντρικές, ειδικές αποκεντρωμένες και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων 
Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), 
καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται 
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως και αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του αρθρου 35 Ν. 4735/2020 , του άρθρου 27 Ν. 4807/2021 ,του άρθρου 66 Ν.4722/2020 , η παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 4440/2016. 
6. Η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση μονίμου υπαλλήλου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 
Εφόσον για προκηρυσσόμενη θέση μόνιμου προσωπικού δεν υποβληθούν αιτήσεις από μόνιμους υπαλλήλους ή οι αιτούντες μόνιμοι 
υπάλληλοι δεν έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, δύναται να επιλεγεί υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου. Ο υπάλληλος που επιλέγεται μετατάσσεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου, με παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μονίμου προσωπικού για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. 
Η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως με την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου. 
7. Ο μετατασσόμενος υπάλληλος οφείλει να αναλάβει υπηρεσία στη νέα του θέση το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της απόφασης μετάταξης. 

 8 Ιουλίου 2022, 18:15   

Στην παρ. 4 του άρθρου 52 του Ν. 4685 προβλέπεται αναστολή τυχόν επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων και μη επιβολή νέων έως 
ότου περατωθεί η διαδικασία του άρθρου 55. Όμως με τις ποινικές διώξεις τί γίνεται; Δηλ. θα μπορεί κάποιος, έως ότου περατωθεί η 
σχετική διαδικασία, που μπορεί να είναι χρονοβόρα, να μην μπορεί να κλαδέψει τα δέντρα του ή να σκαλίσει ή να καθαρίσει τον κήπο 
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του αφού κινδυνεύει να διωχθεί ποινικά για εκχέρσωση δασικής έκτασης ή αλλαγή χρήσης της; Όπως γίνεται αντιληπτό αυτό είναι 
σοβαρό πρόβλημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί. 
Κατόπιν αξιολόγησης των σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης που αφορούν στο Κεφάλαιο Ε΄ «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΔΑΣΩΝ», ήτοι τα συνολικώς 26 σχόλια επί των άρθρων 23-31, δεκτά έγιναν 0 σχόλια. Τα σχόλια ήταν γενικά, πληροφοριακά και 
επαναλαμβανόμενα. Τα περισσότερα δεν αφορούσαν το αντικείμενο και τον σκοπό του σχεδίου νόμου, υπάρχουν και άλλα που 
προτείνουν τροποποιήσεις σε διατάξεις άλλης νομοθεσίας, ενώ υπάρχουν και άλλα που είτε ήδη ενσωματώθηκαν, είτε 
καταλαμβάνονται από υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο 
 
 
Ως προς το Κεφάλαιο ΣΤ΄ «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» υποβλήθηκε 1 σχόλιο, το 
οποίον έχει ως ακολούθως: 

 12 Ιουλίου 2022, 22:54  

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση  στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Η διαβούλευση αυτή 
είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να 
προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 
Το σχόλιο δεν άπτεται του ρυθμιστικού αντικειμένου των διατάξεων του Κεφαλαίου ΣΤ’, οι οποίες αφορούν σε τεχνικά και 
λειτουργικα ζητήματα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος και ως εκ τούτου κρίνεται 
αλυσιτελές.  
 
Ως προς το Κεφάλαιο Ζ΄ «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ» υποβλήθηκαν 44 σχόλια, τα οποία έχουν ως 
ακολούθως: 

 18 Ιουλίου 2022, 00:30   

Άρθρο 39 
Δε γίνεται αντιληπτή η τροποποίηση του άρθρου 5 του ν.4258/14 (94 Α) σε σχέση με την παρ.2 του άρθρου 4. Θα πρέπει να καταστεί 
σαφές τόσο για τους πολίτες όσο και για τις υπηρεσίες αν για τη δόμηση πλησίον (;) μικρών υδατορεμάτων απαιτείται τουλάχιστον 
προσωρινή οριοθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του ν.4258/14 (94Α) ή αρκεί η τήρηση των αποστάσεων του άρθρου 9 παρ.4 του 
ν.4258/14 (94Α) από τις γραμμές πλημμύρας σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ.140055/2017 (ΦΕΚ 428 Β΄/15-2-2017) Απόφασης, ή 
η τήρηση των εν λόγω αποστάσεων μπορεί να λαμβάνεται από τις όχθες. 
άρθρο 48 
Χρήζει διευκρίνισης αν η παρέκκλιση του ποσοστού κάλυψης μέχρι το 30% με Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά 
από γνωμοδότηση του οικείου ΣΥΠΟΘΑ, αφορά στο σύνολο των γεωργοκτηνοτροφικών κατασκευών (παρ.1-6)του άρθρου 2 του π.δ/τος 
24-5-85 (270Δ΄), καθώς για τις κατασκευές της παρ.1 του άρθρου 2 ισχύει η εν λόγω παρέκκλιση. Οι υπόλοιπες παρεκκλίσεις της παρ.1 
παραμένουν σε ισχύ; Το ποσοστό κάλυψης 40%, χωρίς απόφαση Συντονιστή, για τα κτηνοτροφικά στέγαστρα με σκελετό θερμοκηπίου 
της παρ.2γ, συνεχίζει να ισχύει; 
Γενικότερα απαιτούνται διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 24-5-85 (270Δ΄) και του π.δ/τος 6-10-78 (538Δ΄) 
μετά την ισχύ του ν.4759/20 (245 Α΄), ιδιαίτερα όσο αφορά τις αρτιότητες, τις παρεκκλίσεις και την αρμοδιότητα έγκρισης αυτών. 
άρθρα 51 και 52 
Θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να προβλεφθούν και να επιλυθούν τα ζητήματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή των ανωτέρω 
άρθρων σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης, μετά το πέρας της παραχώρησης ή μίσθωσης, δεν καθαιρέσει, ως θα οφείλει, την κατασκευή, 
η οποία θα υφίσταται καθ ’υπέρβαση των πολεοδομικών διατάξεων, και πιθανό να επεκτείνεται και στο γήπεδο του έτερου ιδιοκτήτη ή 
του δημοσίου, σύμφωνα με νόμιμα εκδοθείσα οικοδομική άδεια. Με ποιο τρόπο θα απομακρύνεται η κατασκευή; Θα είναι δυνατό να 
εφαρμοσθούν οι περί αυθαιρέτων διατάξεις; 

 17 Ιουλίου 2022, 22:03 |   

Πρόκειται για περιπτωσιολογικές ρυθμίσεις που διαιωνίζουν την κακή πρακτική να αλλάζουν τα θεσμοθετημένα σχέδια και διαδικασίες 
με σημειακές νομοθετικές τροποποιήσεις. Μόνο θετικό στοιχείο ΤΟ αρθ 58 που εισάγει τον ορισμό της φέρουσας ικανότητας ενός 
χωρικού συστήματος και η εξουσιοδότηση για έκδοση ΥΑ που θα προσδιορίζει την μεθοδολογία, τις παραμέτρους και τους δείκτες 
προσδιορισμού των ανεκτών ορίων για βιώσιμη ανάπτυξη. 

 16 Ιουλίου 2022, 13:24   

Επι του άρθρου 51 του νομοσχεδίου 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραχωρήσεις εκτάσεων του Δημοσίου περιλαμβάνουν μακροχρόνιες μισθώσεις οι οποίες δεν ξεπερνούν 
τα 15 ή τα 20-25 έτη με δικαίωμα επέκτασης της μίσθωσης κατά 10 επιπλέον έτη, η αναφορά της διάταξης σε παραχωρήσεις τουλάχιστον 
30 έτων είναι πρακτικά ανεφάρμοστη. 
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί ως προτείνεται ακολούθως περιλαμβάνοντας και τα ακίνητα των ΟΤΑ Α βαθμού (δημοτικά 
ακίνητα). 
Άρθρο 51 
Ειδικές περιπτώσεις παραχώρησης 
Ακίνητα ιδιοκτησίας του Δημοσίου και ΟΤΑ Α’ βαθμού που βρίσκονται ή πρόκειται να υπαχθούν σε καθεστώς παραχώρησης για 
δεκαπέντε 15 έτη τουλάχιστον κατά χρήση για αναπτυξιακούς, βιομηχανικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς δύναται, σε περίπτωση που 
παραχωρούνται σε ιδιοκτήτη όμορου ακινήτου, να λογίζονται ως ενιαία έκταση με το όμορο ακίνητο υπό την προϋπόθεση της βελτίωσης 
της αρτιότητας και της οικοδομησιμότητας αυτού. Μετά τη λήξη της παραχώρησης και σε περίπτωση μη ανανέωσης αυτής, ο ιδιοκτήτης 
οφείλει να καθαιρέσει κάθε κατασκευή ή χρήση που πραγματοποιήθηκε καθ’ υπέρβαση των όρων δόμησης της ιδιόκτητης έκτασης, 
όπως αυτοί ίσχυαν επί της ιδιόκτητης έκτασης κατά την εγκατάσταση της κατασκευής ή κατά τον χρόνο λήξης της παραχώρησης. 

 15 Ιουλίου 2022, 18:53   
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Στο άρθρο 46 του Νομοσχεδίου, για λόγους ισονομίας και δεκάδων πρακτικών προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί, 
πρέπει να παραταθεί έως 12/2024 και η προθεσμία του άρθρου 40§1 εδ. Δ του Ν. 4759/2020 (έκδοση εντός διετίας προέγκρισης 
οικοδομικής αδείας για ακίνητα-γεωτεμάχια εντός ζώνης σχεδίων πόλεων, κωμών και οικισμών) που θεσπίστηκε τον Δεκέμβριο του 2020 
και λήγει επίσης τον Δεκέμβριο του 2022. 
Αφορά μεγάλο μέρος μικροιδιοκτητών,οι οποίοι αντιμετώπισαν τις ασφυκτικές προθεσμίες του νόμου μέσα στη διετία των μέτρων για 
τον κορονοιό,την υφιστάμενη οικονομική δυσπραγία, την υπερφόρτωση των πολεοδομιών και την καθυστέρηση της εφαρμογής των 
επεκτάσεων Σ.Π. 
Η μη παράταση της προθεσμίας θα οδηγήσει στην απαξίωση των ιδιοκτησιών τους και τη μετατροπή τους από οικόπεδα σε κτήματα… 

 15 Ιουλίου 2022, 15:36   

Το άρθρο 51, αναφέρεται στα ακίνητα ιδιοκτησίας του Δημοσίου που βρίσκονται ή πρόκειται να υπαχθούν σε καθεστώς παραχώρησης 
για τριάντα (30) έτη τουλάχιστον κατά χρήση για αναπτυξιακούς, βιομηχανικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς. 
Για κτηνοτροφική χρήση οι παραχωρήσεις γίνονται για λιγότερα χρόνια όπως για παράδειγμα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
– Θράκης, όπου η Δασική υπηρεσία παραχωρεί εκτάσεις για κτηνοτροφική χρήση μέχρι (15) έτη. 
Το άρθρο 51 καθίσταται ανεφάρμοστο για κτηνοτροφική χρήση, αφού το κατώτατο όριο παραχώρησης για χρήση των (30) ετών που 
τίθεται στη διαβούλευση, αποκλείει τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις από την ένταξη τους σε αυτό. 
Στην παρούσα νομοθετική παρέμβαση θα πρέπει να προσαρμοστεί το κατώτατο όριο του άρθρου 51 σε ότι αφορά την κτηνοτροφική 
χρήση, με τα όρια που προβλέπονται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. 
Επίσης στο άρθρο 51 για την κτηνοτροφία, θα πρέπει να συμπεριληφθούν μαζί με τις Δημόσιες και οι Δημοτικές εκτάσεις. 
Πρόταση του ΣΕΚ είναι οι δημόσιες και οι δημοτικές εκτάσεις να παραχωρούνται για κτηνοτροφική χρήση για τουλάχιστον 30 έτη, εφόσον 
υφίσταται η κτηνοτροφική εκμετάλλευση. 
Να δύνεται επίσης η δυνατότητα παραχώρησης στους κτηνοτρόφους, δημόσιας ή δημοτικής έκτασης σε όμορη αγροτική έκταση, 
προκειμένου να γίνει η αναγκαία επέκταση της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. 

 15 Ιουλίου 2022, 10:43   

επί του άρθρου 46 για την παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών και περαιτέρω προτάσεις για τις προϋποθέσεις περάτωσης των 
οικοδομικών κατασκευών 
Μίζερη η παράταση δυόμισυ μόνο ετών , αν λάβουμε υπόψη τις πολλαπλές και σοβαρές κρίσεις , για τις οποίες δεν διαφαίνεται έξοδος 
στο προβλεπτό μέλλον , αν δεν είναι φανερό ήδη το αντίθετο δηλαδή η επιδείνωση. 
Επίσης μια μεγάλη αδικία και πιστεύω παγκόσμια και πάλι πρωτοτυπία είναι το υποχρεωτικό της κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης 
φυσικού αερίου στις νέες κατασκευές, μολονότι από τις οδούς στις οποίες κατασκευάζονται ούτε διέρχεται αγωγός φυσικού αερίου φ.α. 
ούτε είναι δυνατό με κάποιες προϋποθέσεις να καταλήξει τέτοιος αγωγός για τη σύνδεση παροχής φ.α. 
Πρέπει λοιπόν να προστεθεί στο κεφάλαιο Ζ΄ του υπό ψήφιση νόμου και άρθρο που να προβλέπει ότι δεν είναι υποχρεωτική η κατασκευή 
της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου στις οικοδομές στις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσής τους με δίκτυο λόγω 
ανυπαρξίας του έως και το χρόνο περάτωσής τμήματός τους ή του συνόλου και έτσι να θεωρείται περατωμένο το κτίριο χωρίς την 
εγκατάσταση φυσικού αερίου. 
Τέλος σε τέτοιες περιπτώσεις γεννώνται και σοβαρά ερωτήματα για το ορθό και αναγκαίο της μελέτης φυσικού αερίου, όταν δεν υπάρχει 
τέτοια δυνατότητα σύνδεσης κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας δόμησης και παράλληλα η εταιρεία φυσικού αερίου δεν είναι σε θέση 
να διαβεβαιώσει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι θα έχει επεκταθεί το δίκτυό της στη διεύθυνση της οικοδομής έως το χρόνο λήξης 
της αρχικής άδειας ( τετραετία ) 
΄Αραγε οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου που παρατηρούμε καθημερινά ημιτελείς και άχρηστες σε πληθώρα πιλοτών και όψεων κτιρίων 
επί δεκαετίες , θα είναι λειτουργικές , ασφαλείς και σύμφωνες με τις μελλοντικές απαιτήσεις , αν και εφόσον κάποτε υπάρξει δίκτυο στο 
δρόμο και πόσο έχουν ζημιωθεί οικονομικά οι ιδιοκτήτες από αυτές τις άχρηστες κατασκευές ; 

 15 Ιουλίου 2022, 10:24   

Προτείνεται να διαιρεθεί το άρθρο 55 σε 55Α και 55Β και να προστεθεί : 
«Η παρ. 9 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 συμπληρώνεται με την προσθήκη περίπτωσης 5 ως εξής : Νομίμως υφιστάμενες εγκατστάσεις 
ευαγών ιδρυμάτων και εκπαιδευτηρίων που έχουν ανεγερθεί με βάση τις διατάξεις του από 8.3.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 90) 
δύνανται να επεκτείνονται στο ίδιο και σε όμορα γήπεδα σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης της παραγράφου 2, κατ’ 
εξαίρεση των οριζόμενων στα από 20.2.2003 (Δ’ 199) και από 5.3.2004 (Δ’ 254) προεδρικά διατάγματα, εφόσον τα γήπεδα στα οποία 
αυτά έχουν ανεγερθεί και στα οποία σκοπείται η επέκταση δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας». 
Άλλως να προστεθεί άρθρο 59 στο αυτό κεφάλαιο Ζ’ «Διατάξεις χωροταξικών και πολεοδομικών θεμάτων» με το αυτό περιεχόμενο. 

 15 Ιουλίου 2022, 10:57   

Σε γενικές γραμμές είναι ακόμη ένα πρόχειρο νομοσχέδιο, το οποίο τροποποιεί άρθρα και διατάξεις νόμων, που ψηφίστηκαν μόλις πριν 
1 ή 2 χρόνια και σε ορισμένες περιπτώσεις τα τροποποιεί για 3η ή 4η φορά! Με δεδομένο αυτό δεν μπορείς να έχεις υψηλές απαιτήσεις. 
Παράδειγμα είναι το άρθρο 39 του ν/σ το οποίο τροποποιεί το άρθρο 5 του Ν 4258/2014 για 4η φορά (Ν 4495/2017, Ν 4602/2019, 
Ν4685/2020) από όταν εκδόθηκε. Επιπρόσθετα έτσι όπως προτείνεται να διαμορφωθεί δεν βγάζει κανένα νόημα ίσως γιατί έχουν 
γραφτεί λάθος οι παραπομπές στις παραγράφους, εδάφια και άρθρα. Χρειάζεται να ξαναγραφτεί πιο ξεκάθαρα σίγουρα και ιδίως (αν 
το καταλαβαίνω σωστά) η δυνατότητα κατασκευής έργων διευθέτησης σε μικρά υδατορέματα χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία 
οριοθέτησης, παρά μόνο με την έγκριση των έργων και των γραμμών πλημμύρας από την Δνση Τεχνικών έργων της περιφέρειας. 
Οψόμεθα στο τελικό κείμενο! 
Ένα θετικό στοιχείο του ν/σ αποτελεί το άρθρο 5 το οποίο έρχεται επιτέλους μετά από 11 χρόνια από την έκδοση του 4014/2011 να 
καταργήσει με σαφήνεια την διαδικασία καθορισμού αποδέκτη διάθεσης λυμάτων. Στο μεσοδιάστημα των 11 ετών άλλες περιφέρειες 
θεωρούσαν υποχρεωτικό τον καθορισμό αποδέκτη και άλλες ότι δεν απαιτείται. Οπότε οι μελετητές έπρεπε πρώτα να ρωτήσουν τις 
αρμόδιες υπηρεσίες στην κάθε περιφέρεια ποια είναι η άποψή τους για να κινηθούν αναλόγως. Εκτός όμως από το διοικητικό/τυπικό 
του θέματος, υπάρχει και το επιστημονικό το οποίο είναι πιο σοβαρό. Ο καθορισμός αποδέκτη γινόταν με μια απαρχαιωμένη σήμερα 
Υγειονομική Διάταξη του 1965, η οποία τότε και για περίπου 30 χρόνια μετά μπορεί να ήταν σημαντική, ωστόσο τα τελευταία 15 χρόνια 
είναι ξεπερασμένη. Τα κριτήρια διάθεσης που θέτει αφορούν σε πρωτοβάθμια επεξεργασμένα λύματα, επεξεργασία που την δεκαετία 
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του 70 και 80 ήταν «υψηλής τεχνολογίας» για την Ελλάδα αφού οι περισσότερες πόλεις δεν είχαν καν αποχετευτικό. Σήμερα όμως, που 
η ελάχιστη επεξεργασία ακόμη και σε οικισμούς 2000 κατοίκων είναι η δευτεροβάθμια με απολύμανση, οι προβλέψεις της ΥΔ έχουν 
χάσει το νόημά τους. Είναι σαν να προσπαθείς με μελέτη να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας! Αυτό που χρειάζεται λοιπόν για την 
προστασία των επιφανειακών υδάτων είναι οι έλεγχοι της καλής/σωστής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. 

 15 Ιουλίου 2022, 09:26   

για το άρθρο 46 του νομοσχεδίου 
Ορθότατη ρύθμιση και γίνεται έγκαιρα για ενημέρωση των ενδιαφερομένων πριν τη λήξη των αδειών τους. 
Όμως οι οικονομικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαία και την τροποποίηση της διάταξης που αφορά στη μετατροπή της άδειας δόμησης 
σε αορίστου χρόνου ( έστω με χρονοδιάγραμμα ) προκειμένου για τη συγκεκριμένη αναθεώρηση να μην είναι υποχρεωτική η 
προηγούμενη τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στις όψεις. Δηλαδή το εδάφιο γ της παραγράφου 4 του άρθρου 6 νόμου 4030 / 2011 να 
διαμορφωθεί ως εξής : 
« γ. Για αόριστο χρόνο και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας ή 
της πράξης αναθεώρησής της, έχουν περατωθεί ο φέρων οργανισμός, οι όψεις του κτιρίου και η στέγη του κτιρίου, όπου αυτή είναι 
υποχρεωτική. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΥΧΟΝ ΕΞΩΣΤΩΝ ΤΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟϋΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ» 
Νομίζω ότι η προτεινόμενη προσθήκη διάταξης συνάδει με τα μέτρα που προβλέπονται στο μεθεπόμενο εδάφιο ( ε ) των ίδιων διατάξεων 
, για τις κατασκευές που παραμένουν ημιτελείς και για τις οποίες προβλέπεται τελικώς να μεριμνήσει ο δήμος, με καταλογισμό της 
δαπάνης στον ιδιοκτήτη , για την περίφραξή τους και την ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. 
΄Αλλωστε η πρότασή μου αφορά σε αναθεώρηση για την οποία προβλέπεται ήδη μελέτη με χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης. 

 15 Ιουλίου 2022, 01:24   

Το Άρθρο 39 Ειδικές διατάξεις για υδατορέματα – Τροποποίηση άρθρου 5 του ν. 4258/2014 είναι γενικα σωστό, αλλά διατυπωμένο κατά 
δυσνόητο τρόπο, κατά την εκτίμησή μου θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια. 

 14 Ιουλίου 2022, 18:57   

Άρθρο 50. Μακάρι να ανοίξουν ξανά σύντομα τα ανθοπωλείο της Βουλής! Θα αναβαθμιστεί η εικόνα της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας. 

 14 Ιουλίου 2022, 13:14   

Επί του άρθρου 39. 
Για την παράγραφο 1: 
Η προτεινόμενη τροποποίηση για τα μικρά υδατορέματα παραπέμπει στις περιπτ. της παρ. 2 του άρθρου 4 , για τις οποίες η οριοθέτηση 
γίνεται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αφού η προτεινόμενη διάταξη αναφέρει ότι γίνεται προσωρινή οριοθέτηση 
στα μικρά υδατορέματα, να διευκρινισθεί ότι αυτή θα εγκρίνεται με απόφαση της ΥΔΟΜ, για να μην υπάρξουν παρερμηνείες στην 
εφαρμογή της διάταξης αυτής. 
Για την παράγραφο 2: 
Υπάρχουν εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια με έγκριση μετά την ισχύ του Ν880/1979, χωρίς την προηγούμενη οριοθέτηση των ρεμάτων 
που περιλαμβάνονται σε αυτά. Στα ρυμοτομικά αυτά υπάρχουν μικρές καταπατήσεις της φυσικής κοίτης από κοινόχρηστους χώρους ή 
οικοδομικά τετράγωνα. Τι γίνεται με τα σχέδια αυτά; Θεωρούνται και αυτά «αυτοδικαίως άκυρα» , θα πρέπει να γίνει τροποποίηση των 
ρυμοτομικών αυτών? 
Επίσης υπάρχουν εγκεκριμένα ρυμοτομικά με έγκριση πριν την ισχύ του Ν880/1979, στα οποία πολλοί δρόμοι χαράχθηκαν πάνω σε 
κοίτες ρεμάτων και μέχρι σήμερα λειτουργούν ακόμη ως ρέματα. Μπορούν να κατασκευασθούν κλειστοί αγωγοί στην θέση της φυσικής 
κοίτης των ρεμάτων, ώστε να δημιουργηθούν οι προβλεπόμενοι δρόμοι του σχεδίου πόλεως; 
χωρίς την προηγούμενη οριοθέτηση των ρεμάτων που περιλαμβάνονται σε αυτά. 

 14 Ιουλίου 2022, 12:21   

Επί του άρθρου 39. 
Για την παράγραφο 1: 
Η προτεινόμενη τροποποίηση για τα μικρά υδατορέματα παραπέμπει στις περιπτ. της παρ. 2 του άρθρου 4 , για τις οποίες η οριοθέτηση 
γίνεται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αφού η προτεινόμενη διάταξη αναφέρει ότι γίνεται προσωρινή οριοθέτηση 
στα μικρά υδατορέματα, να διευκρινισθεί ότι αυτή θα εγκρίνεται με απόφαση της ΥΔΟΜ, για να μην υπάρξουν παρερμηνείες στην 
εφαρμογή της διάταξης αυτής. 
Για την παράγραφο 2: 
Υπάρχουν εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια με έγκριση μετά την ισχύ του Ν880/1979, χωρίς την προηγούμενη οριοθέτηση των ρεμάτων 
που περιλαμβάνονται σε αυτά. Στα ρυμοτομικά αυτά υπάρχουν μικρές καταπατήσεις της φυσικής κοίτης από κοινόχρηστους χώρους ή 
οικοδομικά τετράγωνα. Τι γίνεται με τα σχέδια αυτά; Θεωρούνται και αυτά «αυτοδικαίως άκυρα» , θα πρέπει να γίνει τροποποίηση των 
ρυμοτομικών αυτών? 

 13 Ιουλίου 2022, 16:03   

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 14:32   

Στο άρθρο 51 του υπο διαβούλευση Νόμου που έχει σχέση με μισθωμένα ακίνητα του Δημοσίου, μετά την ισχύ του Ν.4061/12, θα πρέπει 
1. Να ληφθεί υπ όψιν ότι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που προχωρούν σε μακροχρόνιες μισθώσεις αναφέρονται 
σε χρόνους 20- 25 έτη με δικαίωμα επέκτασης κατα 10 έτη. ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ 30 ΕΤΩΝ. (ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ 
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ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΣΕ «ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ¨». 
2. Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ) 

 13 Ιουλίου 2022, 13:05   

Στο αρθ 55 η ημερομηνια αποκτησης του ομορου παρεμεινε ως 30-9-21. Λογω των δυσκολιων των καιρων πρεπει να παραταθει οπως 
επισης να διευκρινιστει ποια ημερομηνια θεωρειται ως ημερομηνια αποκτησης. Η ημερομηνια υπογραφης του συμβολαιου η αυτη της 
μεταγραφης. 

 13 Ιουλίου 2022, 12:15   

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ: 
Η παράταση αφορά και τις άδειες δόμησης της παρ.6 του άρθρου 50 του Ν.4495/17. 
Η παρ. 6 του άρθρου 50 του ν. 4495/2017, η οποία προσετέθη με την παρ.2, του άρθρου 12 του Ν.4612/19 είχε ορισθεί ως εξής: 
«6. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και τυχόν αναθεωρήσεών τους, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το από 8.7.1993 
π.δ. (Δ΄ 795) είτε σύμφωνα με τον ν. 4030/2011 (Α΄ 249) κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2012 έως 31.12.2017, παρατείνεται από την 
ημερομηνία λήξης τους έως 31.12.2021.». 
Οι άδειες δόμησης Ν.4030/11 που εκδόθηκαν την 31.12.17, έχοντας ισχύ 4 χρόνια, έληξαν την 31.12.21. Επομένως, κάθε άδεια δόμησης 
που εκδόθηκε μεταγενέστερα (έως την εφαρμογή του συστήματος e-άδειες στις 15.10.18 ή μετέπειτα ως εκκρεμής υπόθεση), δεν 
περιλαμβάνεται στην παρ. 6 του άρθρου 50 και δεν υφίσταται για αυτή η παράταση που δίδεται. 

 13 Ιουλίου 2022, 11:12   

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ: 
Στην παρ. 6 του άρθρου 50 του ν. 4495/2017, ορίζεται: 
«6. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και τυχόν αναθεωρήσεών τους, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το από 8.7.1993 
π.δ. (Δ΄ 795) είτε σύμφωνα με τον ν. 4030/2011 (Α΄ 249) κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2012 έως 31.12.2017, παρατείνεται από την 
ημερομηνία λήξης τους έως 31.12.2022.». 
Πρέπει να τροποποιηθεί το χρονικό διάστημα 31.12.17, για να περιλαμβάνει όλες τις άδειες δόμησης του Ν.4030/11, που εκδόθηκαν 
μετά την 31.12.17. 

 13 Ιουλίου 2022, 11:53   

Επί του άρθρου 51 στο σημείο που αναφέρεται ότι «Ακίνητα ιδιοκτησίας του Δημοσίου που βρίσκονται ή πρόκειται να υπαχθούν σε 
καθεστώς παραχώρησης για τριάντα (30) έτη τουλάχιστον κατά χρήση για αναπτυξιακούς, βιομηχανικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς 
δύναται, σε περίπτωση που παραχωρούνται σε ιδιοκτήτη όμορου ακινήτου, να λογίζονται ως ενιαία έκταση με το όμορο ακίνητο υπό 
την προϋπόθεση της βελτίωσης της αρτιότητας και της οικοδομησιμότητας αυτού», να συμπληρωθεί και ο όρος Ακίνητα των ΟΤΑ Α 
ΒΑΘΜΟΥ 

 13 Ιουλίου 2022, 10:21   

Στο άρθρο 39, παρ.1 αναφέρεται ότι για έκδοση οικοδομικής άδειας δόμησης πλησίων μικρών υδατορεμάτων ή για έργα διευθέτησης 
μικρών υδατορεμάτων επιτρέπεται η διαδικασία της προσωρινής οριοθέτησης. Αντιθέτως στο άρθρο 5, παρ.2.2 του ν.4258/14 αναφέρει 
προϋπόθεση για την προσωρινή οριοθέτηση είναι η μη κατασκευή έργων διευθέτησης. 

 13 Ιουλίου 2022, 08:33   

Σε πδ προστασίας, πολλές φορές καθορίσθηκαν περιοχές εξόρυξης λατομικών ορυκτών για τα λειτουργούντα τότε λατομεία, ώστε ως 
είθισθαι, μέχρι την λήξη της αδειοδότησης των να μην αναστατωθεί η λειτουργία των αντίστοιχων λατομικών επιχειρήσεων. Σε όλες δε 
τις περιπτώσεις αυτές όταν εγκρίνοντο σε μεταγενέστερο χρόνο, ρυθμιστικά ή πάσης φύσεως χωροταξικά σχέδια, αυτά καθόριζαν 
απαγορευτικές σκατευθύνσεις για τέτοιου είδους αδειοδοτήσεις. Με την προτεινόμενη τροπολογία, ρυθμίζονται οι όροι και οι 
προύποθέσεις οι λατομικές περιοχές να αποχαρακτηρίζονται και να αποφεύγονται οι συγχύσεις. 
Η προτεινόμενη τροπολογία, που αφορά τον αποχαρακτηρισμός λατομικών περοχών εξόρυξης λατομικών ορυκτών, έχει ως εξής: 
Προσθήκη νέου εδαφίου β στην παρ. 7 του άρθρου 48 του ν. 4512/2018 (΄ΦΕΚ Α΄5/17.01.2018). 
Η μέχρι σήμερα διατύπωση της παρ. 7, αριθμείται ως εδάφιο α, ενώ προστίθεται νέο εδάφιο β και αφορά αποχαρακτηρισμό λατομικών 
ζωνών που προβλέπονται σε Π.Δ. προστασίας. Μετά από αυτά η παρ. 7 επαναδιατυπώνεται ως εξής: 
΄΄Άρθρο 48, παρ. 7΄΄ 
α) Λατομικές περιοχές που έχουν ενεργοποιηθεί στο παρελθόν και έχουν περιέλθει σε αδράνεια πλέον της δεκαετίας 
αποχαρακτηρίζονται, ολικά ή μερικά με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη εφόσον κριθεί ότι δεν συντρέχει πλέον λόγος διατήρησής 
τους. Η απόφαση αυτή του Περιφερειάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της 
αρμόδιας Υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας και αιτιολογημένη γνώμη του περιφερειακού συμβουλίου. 
β) Λατομικές περιοχές που καθορίσθηκαν για λατομεία εξόρυξης λατομικών ορυκτών, στα πλαίσια πδ προστασίας, αποχαρακτηρίζονται 
ολικά, με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εφόσον ισχύουν οι παρακάτω σωρευτικοί λόγοι: 
β.1) Εφόσον αυτές έχουν περιέλθει τουλάχιστον σε δεκαετή αδράνεια. 
Β.2) Εφόσον ισχύει στην περιοχή Ρυθμιστικό Σχέδιο, ή Τ.Π.Σ ή Ε.Π.Σ. ή γενικότερα Χωροταξικός Σχεδιασμός, που οι κατευθύνσεις, ή γενικά 
οι προβλέψεις του για χρήσεις γης, είναι αντίθετες προς τη λειτουργία λατομείων ενώ τα σχέδια αυτά καθορίσθηκαν σε μεταγενέστερο 
χρόνο της εκδόσεως του π.δ. προστασίας. 
Η Απόφαση αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και αφού 
προηγηθεί διαπιστωτική πράξη, της αρμόδιας Υπηρεσίας που ενέκρινε την τελευταία σύμβαση μίσθωσης και θα αναφέρεται στο χρονικό 
διάστημα, που η εκμετάλλευση παρέμεινε αδρανής. Επισπεύδοντες για την έκδοση της ως άνω απόφασης μπορεί να είναι ο Υπουργός 
ΥΠΕΝ, ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού καθώς και λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ενεστώς και πρόδηλο έννομο συμφέρον. 
Η ως άνω διαδικασία, πρέπει να προηγείται σε κάθε περίπτωση κατάθεσης αιτημάτων αδειών έρευνας ή σε κάθε περίπτωση έγκρισης 
σύμβασης εκμετάλλευσης σε περιοχές πδ προστασίας και εφόσον αυτή δεν ολοκληρωθεί να αποτελεί απαγορευτικό λόγο έκδοσης 
άδειας ερευνών της παρ. 2 του άρθρου 50 του παρόντος νόμου. 

 12 Ιουλίου 2022, 23:12   

331 

344



Άρθρο 12 
Για υψηλότερη προστασία των Προστατευόμενων Περιοχών του Δικτύου «Φύση 2000», απαιτείται να έχουν ολοκληρωθεί Ειδικές 
Περιβαλλοντικές Μελέτες πριν την εφαρμογή δυσμενέστερων του Ν. 3937/2011 πολεοδομικών διατάξεων αρτιότητας και 
οικοδομησιμότητας τόσο σε υφιστάμενα όσο και σε μελλοντικά Γενικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια. Η εφαρμογή τυχόν υφιστάμενων 
δυσμενέστερων διατάξεων αναστέλλεται μέχρι την ολοκλήρωση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών. 

 12 Ιουλίου 2022, 23:27   

Προσθήκη τροποποίησης στο άρθρο 39 
Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 3α που προστέθηκε στο άρθρο 5 του ν. 4258/2014 με το άρθρο 143 του ν. 4495/17, ώστε 
να συμπεριλάβει και τις τροποποιήσεις του σχεδίου πόλεως ως εξής: 
Στις περιπτώσεις υδατορεμάτων που απεικονίζονται σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια παλαιότερα του ν.880/1979 (Α΄58) και τα οποία 
έχουν διευθετηθεί με τεχνικά έργα κλειστής διατομής, η δόμηση επιτρέπεται στο οικοδομήσιμο τμήμα των όμορων οικοδομικών 
τετραγώνων με τους όρους δόμησης της περιοχής, εφόσον τα τεχνικά έργα βρίσκονται κάτω από εγκεκριμένους και διαμορφωμένους 
κοινόχρηστους χώρους του ρυμοτομικού σχεδίου και έχουν κατασκευαστεί βάσει μελέτης αρμόδιας υπηρεσίας ή φορέα, όπως 
πιστοποιείται από την υπηρεσία ή το φορέα αυτόν ή από διάδοχη υπηρεσία ή από τον διάδοχο φορέα που διατηρεί το αρχείο. Με την 
ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις επιτρέπεται και η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου των χρήσεων γης και των όρων δόμησης 
των όμορων οικοδομικών τετραγώνων. 

 12 Ιουλίου 2022, 22:46   

Στο άρθρο 46 δίνεται παράταση της ισχύς των οικοδομικών αδειών με τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 4710/2020. 
Προτείνεται η διάταξη να συμπληρωθεί συμπεριλαμβάνοντας και παράταση της ισχύος της Προέγκρισης οικοδομικής αδείας, της παρ.1 
του άρθρου 42 του Ν.4495/17, για κτίρια συνολικής επιφανείας έως 5000 τ.μ., η οποία σήμερα προβλέπεται στο ένα (1) έτος και εξίσωση 
της με την ισχύ των δύο (2) ετών, που προβλέπεται για κτίρια άνω των 5000 τ.μ. 
Η παραπάνω τροποποίηση κρίνεται σκόπιμη για τους παρακάτω λόγους: 
1. Για λόγους ισονομίας και ίσης μεταχείρισης. Καθώς σε περίπτωση που σε κάποια περιοχή, στην οποία έχουν εκδοθεί την ίδια χρονική 
περίοδο προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών με διαφορετική ισχύ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ανάλογα του μεγέθους των 
κτιρίων, αν εντός του ενός έτους τροποποιηθούν επί το δυσμενέστερο οι όροι δόμησης, οι προεγκρίσεις που αφορούν κτίρια μικρότερα 
των 5000 τ.μ. παύουν να ισχύουν και θα πρέπει να εκδοθούν νέες με τους δυσμενέστερους όρους δόμησης, ενώ για κτίρια που 
υπερβαίνουν τα 5000 τ.μ. οι Προεγκρίσεις παραμένουν σε ισχύ και μπορούν να προχωρήσουν στην έκδοση οικοδομικών αδειών. Η 
προαναφερθείσα περίπτωση αποτελεί σαφώς διακριτή μεταχείριση και ανισονομία, καθώς όχι μόνο περιορίζει διακριτά το δικαίωμα 
δόμησης στις μικρότερου μεγέθους κατασκευές, αλλά παράλληλα υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες τους σε περισσότερα έξοδα και δαπάνες 
για την τροποποίηση των εκπονημένων μελετών, καθώς και σε επανέκδοση νέων εγκρίσεων από αρμόδιους φορείς που τυχόν έχουν 
εκδοθεί με βάση τις προηγούμενες μελέτες. Αποτελεί δε παράδοξο, καθώς η περιβαλλοντική και οικιστική επιβάρυνση που προκαλούν 
τα κτίρια κάτω των 5000 τ.μ. είναι σαφώς υποδεέστερη των πάνω από 5000 τ.μ. 
2. Λόγω των συνθηκών της πανδημίας, σε συνδυασμό με την παγκόσμια οικονομική κρίση, για πολλές υπάρχουσες Προεγκρίσεις 
οικοδομικών αδειών, δεν έχει καταστεί δυνατόν η εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών ή δεν έχουν εκδοθεί οι εγκρίσεις, 
που απαιτούνται από τους αρμόδιους φορείς, για την έκδοση των Οικοδομικών Αδειών. 
3. Η αύξηση της ισχύος των Προεγκρίσεων από το ένα έτος στα δύο, θα μειώσει το φόρτο εργασίας στις, ήδη υποστελεχωμένες σήμερα, 
Υ.Δομ., με τα γνωστά προβλήματα, αλλά και στις λοιπές υπηρεσίες που εκδίδουν τις απαιτούμενες εγκρίσεις, καθώς στις περιπτώσεις 
που δεν υπάρχει μεταβολή όρων δόμησης, η επανέκδοση Προέγκρισης αποτελεί επαναληπτική γραφειοκρατική διαδικασία άνευ 
ουσιαστικού λόγου. 
Οπότε προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 46 ως εξής: 
Παρατάσεις οικοδομικών αδειών – Ισχύς Προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών. Τροποποίηση άρθρου 52 ν. 4710/2020 και του άρθρου 42 
παρ.1 του Ν.4495/2017 
Οι προθεσμίες του άρθρου 52 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142), περί ισχύος των οικοδομικών αδειών, παρατείνονται και το άρθρο 52 
διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 52 
Παρατάσεις οικοδομικών αδειών 
Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και των τυχόν αναθεωρήσεων αυτών που προβλέπονται στις παρ. 5 και 6 του 
άρθρου 50 του ν. 4495/2017, καθώς και όσων εκδόθηκαν σύμφωνα με τον ν. 4495/2017 έως τις 30.12.2020, παρατείνεται έως τις 
31.12.2024.». 
Η ισχύς των Προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών παρατείνεται και η παρ. 1 του άρθρο 42 του Ν.4495/2017 (Α΄167) διαμορφώνεται ως 
εξής: 
«Άρθρο 42» 
1. Η προέγκριση οικοδομικής αδείας ισχύει για δύο (2) έτη από τη χορήγηση της, ανεξαρτήτως επιφάνειας. 
Η παραπάνω προθεσμία ισχύει αναδρομικώς και για τις προεγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί και βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 
δημοσίευσης του παρόντος. 
Γεώργιος Π. Κάππος 
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., M.Sc. 
ΜΔΕ Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων & Κτιρίων 

 12 Ιουλίου 2022, 19:50   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Άρθρο 55 
Παράταση προθεσμίας εκσυγχρονισμού και κτιριακής επέκτασης κτιρίων και εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 51 ν. 
4178/2013 
Λογω των καθυστερήσεων (Συμβολαιογραφικά Γραφεία, ΔΟΥ , Υποθυκοφυλακεία Κτηματολογικά Γραφεία) που προκύπτουν για την 
μεταγραφή ενος νεου Τίτλου Κτήσης, προκύπτει η ανάγκη παράτασης της προθεσμίας απόκτησης του όμορου κατά ένα έτος. 
Επιπροσθέτως θα πρέπει να προστεθεί οτι : 
» ο εκσυγχρονισμός και η κτιριακή τους επέκταση με τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατα χρονο έγκρισης της παρέκκλισης κατισχύει 
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λοιπών διατάξεων ΖΟΕ ΓΠΣ ……» 
ώστε να αποφεύγονται παρερμηνείες 

 12 Ιουλίου 2022, 19:07   

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 19:07   

Αρθρο 39 
Θα πρέπει να επεκταθεί η ερμηνεία της παρ. 2 αρ. 5 και για περιοχές Natura και δάση καθώς για ακόμα μια φορά δεν συμπεραίνεται 
και θα δημιουργεί ασάφεια στις αρμόδιες ΥΔΟΜ. 
Επίσης εφόσον τα μικρά υδατορέματα βρίσκονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 του Ν.4258/14 η διαδικασία προσωρινής οριοθέτησης 
ρέματος για έκδοση άδειας δόμησης θα έπρεπε να τηρείται για τα λοιπά υδατορέματα, ενώ για τα μικρά να τηρείται μόνο ο καθορισμός 
γραμμών πλημμύρας, με τις προβλέψεις του Νόμου (δηλαδή θεωρημένη μελέτη από Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. κλπ) και πάντα με την επιφύλαξη 
των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. Δηλαδή η διάταξη του άρθρου 39 περί έκδοσης άδειας δόμησης να συμπληρωθεί στην 
παρ. 2 του άρθρου 4 για να έχει οριζόντια ισχύ ανεξάρτητα αν βρίσκεται σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο, παραδοσιακό οικισμό, 
περιοχή Natura ή παρακείμενα σε δασική έκταση. 

 12 Ιουλίου 2022, 18:00   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 18:09   

Κε Υπουργέ Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαφωνώ ριζικά με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία 
της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή 
περιβαλλοντική νομοθεσία. Η χώρα της θάλασσας, του ήλιου και της φυσικής ομορφιάς δίνεται βορά στο κάθε «είδους» ιδιωτικό κέρδος! 
Η διαβούλευση αυτή είναι πέρα ως πέρα, προσχηματική. Στον ελάχιστο χρόνο της μιας βδομάδας, είναι προδήλως αδύνατον να 
διερευνηθεί και να σχολιαστεί νομοσχέδιο 95 άρθρων! Η ένδειξη από μέρους σας, αλλά και από την κυβέρνηση, καλών προθέσεων και 
συνεργατικής πολιτικής, απαιτούν σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται επαρκής χρόνος για δημόσιο διάλογο (κατ’ ελάχιστον έξι 
μηνών), προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και δίκαια οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας, όσο αυτό 
είναι εφικτό. 

 12 Ιουλίου 2022, 17:10   

1) Επί του άρθρου 46 του Νομοσχεδίου και 
2) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 4759/2020 
Είναι επαινετέα η παράταση μέχρι την 31.12.2024 της ισχύος των οικοδομικών αδειών που έληγαν στο τέλος Δεκεμβρίου 2022 που 
θεσπίζεται με το αρθρ. 46 του Νομοσχεδίου ενόψει των εν γένει οικονομικών, υγειονομικών, κοινωνικών και συνθηκών που έχουν 
δημιουργηθεί παγκοσμίως. 
Από τις κοινωνικές όμως και επαγγελματικές μου επαφές διαπιστώνω ότι χρειάζεται να παραταθεί για μια ακόμα διετία και η προθεσμία 
του άρθρου 40§ 1 εδ. Δ του Ν. 4759/20 (έκδοση εντός διετίας προέγκρισης οικοδομικής αδείας για ακίνητα-γεωτεμάχια εντός ζώνης 
σχεδίων πόλεων, κωμών και οικισμών) που θεσπίστηκε τον Δεκέμβριο του 2020 λήγει επίσης τον Δεκέμβριο του 2022, ιδίως ενόψει των 
κατωτέρω: 
Α. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ. 
1. Το σύνολο των εν λόγω ακινήτων ανήκει σε ιδιώτες – μικροϊδιοκτήτες, που δεν είχαν άμεση και έγκαιρη ενημέρωση για την προθεσμία 
και κάποια στιγμή αιφνιδιάστηκαν. Άλλωστε η πληροφορία για την θέσπιση της προθεσμίας αυτής δεν είχε λάβει πιο πριν οποιαδήποτε 
δημοσιότητα, ούτε σαν «φήμη» για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ώστε να είναι «υποψιασμένοι» και να το παρακολουθούν. Αντίθετα, οι μόνες 
φήμες που κυκλοφορούσαν σε όλες τις τοπικές κοινωνίες ήταν για επέκταση των σχεδίων πόλης και όλοι ήλπιζαν σε κάτι τέτοιο για να 
αξιοποιήσουν καλύτερα την (σημαντική γι αυτούς) περιουσία τους αυτή. 
2. Οι κοινωνικές, οικονομικές, υγειονομικές κλπ συνθήκες που επικράτησαν και μετά τον Δεκέμβριο του 2020, από τότε δηλ. που 
θεσπίστηκε η προθεσμία μέχρι και σήμερα, οι συνεχείς νοσήσεις covid, η οικονομική δυσπραγία και αδυναμία του κόσμου κλπ, έχουν 
συντελέσει αποφασιστικά στο ότι οι περισσότεροι από τους μικροϊδιοκτήτες αυτούς δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν την πιο πάνω 
προθεσμία και έτσι θα στερηθούν την ευκαιρία να φτιάξουν ένα σπίτι γι αυτούς ή τα παιδιά τους, αν και μάλιστα τόσα χρόνια, πληρώνουν 
ΕΝΦΙΑ για «οικοδομήσιμο» ακίνητο. 
3. Από την αρχή του 2022 επικρατούν παγκοσμίως, (εξαιτίας και του πολέμου στην Ουκρανία και της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης), 
εφιαλτικές οικονομικές συνθήκες και ένας καλπάζων πληθωρισμός, που τους περιορίζουν ακόμα περισσότερο την οικονομική 
δυνατότητα να επιβαρυνθούν με τα έξοδα εκπόνησης αρχιτεκτονικής μελέτης κλπ και έκδοση τουλάχιστον προέγκρισης οικοδομικής 
αδείας, αλλά, αντίθετα, όλοι φοβούνται πλέον να προβούν σε οποιαδήποτε δαπάνη μη αναγκαία για την επιβίωσή τους. 
Β. ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΡΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ. 
1. Πρέπει ιδιαίτερα να σημειωθεί επιπλέον και το ότι ο διαφορετικός τρόπος που εφαρμόζεται η διάταξη από τις διάφορες ΥΔΟΜ των 
Δήμων σε σχέση με την απόδειξη του ότι το ακίνητο έχει «δημιουργηθεί» και προϋπάρχει της κρίσιμης ημερομηνίας της 24.04.1977, 
δημιουργούν συχνά την ανάγκη δικαστικής απόφασης, (όπως ζητούνε πολλές ΥΔΟΜ) που να προσδιορίζει τον χρόνο «δημιουργίας» του 
ακινήτου, ιδίως στις περιπτώσεις που σε παλαιό τίτλο γίνεται επίκληση χρησικτησίας, πράγμα που συνεπάγεται και υψηλή δαπάνη για 
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την δικαστική διαδικασία και τις σχετικές αμοιβές, αλλά και μεγάλη καθυστέρηση που χαρακτηρίζει, ως πασίγνωστο, την απονομή της 
Δικαιοσύνης. 
Πιστεύω μάλιστα ότι πρέπει, έστω κατ’ εξαίρεσιν, ρητά να επιτραπεί νομοθετικά η χρήση ενόρκων βεβαιώσεων απευθείας στις 
πολεοδομίες, έστω υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Έτσι π.χ. ενδεικτικά πρέπει να επιτρέπεται η χρήση ενόρκων βεβαιώσεων αν 
υφίστανται μεταγεγραμμένοι επίσημοι τίτλοι (συμβόλαια μεταβίβασης, αποδοχές κληρονομιάς κλπ), που να καλύπτουν τουλάχιστον 
μια συνεχή εικοσαετία μέχρι την δημοσίευση του νόμου και, εφόσον, σε προηγούμενο της εικοσαετίας τίτλο (άρα προ του 2002) γίνεται 
από προκάτοχο, άμεσο ή απώτερο, επίκληση χρησικτησίας και σε σχέση με την χρησικτησία αυτή. 
Τέτοιες ρυθμίσεις αποκαθιστούν κοινωνικές αδικίες και ανισότητες υπέρ των οικονομικά ασθενέστερων. 
Μια τέτοια διάταξη θα μπορούσε να έχει το εξής ενδεικτικό περιεχόμενο: 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
«Στην περίπτωση του άρθρου 40 παρ. 1 εδφ. δ του Ν. 4759/20 για την έκδοση προέγκρισης οικοδομικής αδείας ή οικοδομικής άδειας, 
αν υπάρχει επίκληση χρησικτησίας, η απόδειξη του ότι το ακίνητο προϋπάρχει της 24.4.1977 γίνεται και βάσει δύο τουλάχιστον ενόρκων 
βεβαιώσεων αν υπάρχουν μεταγεγραμμένα συμβόλαια ή αποδοχές κληρονομίας κλπ που να καλύπτουν τουλάχιστον μία συνεχή 
εικοσαετία μέχρι την δημοσίευση του παρόντος νόμου και σε κάποιον προγενέστερό τους τίτλο γίνεται επίκληση χρησικτησίας». 

 12 Ιουλίου 2022, 15:34   

Άρθρο 52: Ποιος θα αναλάβει το κόστος για τα απαιτούμενα έργα προστασίας του περιβάλλοντος στα εν λόγω οικόπεδα (έργα 
διαχείρισης όμβριων, έργα προστασίας του εδάφους και των επιφανειακών/υπόγειων υδάτων κλπ; 
Πώς ορίζονται οι «περιοχές με βιομηχανική χρήση»; Πρόκειται μόνο για τις ΒΙΠΕ; 
Θα ισχύει το άρθρο και σε περιπτώσεις δασικών γηπέδων και οικοπέδων; 
Θα ισχύει το άρθρο και σε περιπτώσεις γηπέδων και οικοπέδων με πιθανό αρχαιολογικό ενδιαφέρον; 
Μήπως πρέπει να μπει ένα όριο, π.χ. έως 10% του αδειοδοτημένου χώρου; 

 12 Ιουλίου 2022, 15:44   

Άρθρο 51: Ποιος θα αναλάβει το κόστος για τα απαιτούμενα έργα προστασίας του περιβάλλοντος στα εν λόγω οικόπεδα (έργα 
διαχείρισης όμβριων, έργα προστασίας του εδάφους και των επιφανειακών/υπόγειων υδάτων κλπ; Σε περίπτωση αντίθεσης των 
χρήσεων με το εγκεκριμένο ΓπΣ τί θα γίνει; 

 12 Ιουλίου 2022, 11:03   

Το άρθρο 51, αναφέρεται στα ακίνητα ιδιοκτησίας του Δημοσίου που βρίσκονται ή πρόκειται να υπαχθούν σε καθεστώς παραχώρησης 
για τριάντα (30) έτη τουλάχιστον κατά χρήση για αναπτυξιακούς, βιομηχανικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς. 
Για κτηνοτροφική χρήση οι παραχωρήσεις γίνονται για λιγότερα χρόνια. 
Στην περιοχή μας είναι στα (15) έτη άρα για να μην είναι ανεφάρμοστη η παρούσα νομοθετική παρέμβαση και για να συμπεριλάβει και 
τις κτηνοτροφικές χρήσεις ,θα πρέπει το χρονικό όριο, ειδικά για την κτηνοτροφία, να συμβαδίζει με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 
Συνεργαστείτε με το ΥΠΑΑΤ για τη διευθέτηση των χρονικών ορίων. 

 12 Ιουλίου 2022, 09:38   

Επί του άρθρου 51 στο σημείο που αναφέρεται ότι «Ακίνητα ιδιοκτησίας του Δημοσίου που βρίσκονται ή πρόκειται να υπαχθούν σε 
καθεστώς παραχώρησης για τριάντα (30) έτη τουλάχιστον κατά χρήση για αναπτυξιακούς, βιομηχανικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς 
δύναται, σε περίπτωση που παραχωρούνται σε ιδιοκτήτη όμορου ακινήτου, να λογίζονται ως ενιαία έκταση με το όμορο ακίνητο υπό 
την προϋπόθεση της βελτίωσης της αρτιότητας και της οικοδομησιμότητας αυτού», να συμπληρωθεί και το ..»ακίνητα δημοτικών 
εκτάσεων 

 12 Ιουλίου 2022, 09:42   

Επί του άρθρου 51, προτείνεται εκτός των Ακινήτων ιδιοκτησίας του Δημοσίου που βρίσκονται ή πρόκειται να υπαχθούν σε καθεστώς 
παραχώρησης για αναπτυξιακούς, βιομηχανικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς, να υπαχθούν και τα ακίνητα δημοτικών εκτάσεων. 

 12 Ιουλίου 2022, 09:23   

Στο άρθρο 51 τα 30 έτη παραχώρησης δεν ισχύουν σε παραχωρήσεις δημοσίων εκτάσεων για κτηνοτροφική χρήση. 
Οι παραχωρήσεις είναι στα 15 έτη. 
Πρέπει να μειωθεί το όριο τουλάχιστον σε ότι αφορά την κτηνοτροφία σύμφωνα με το κατώτερο όριο παραχώρησης. 

 11 Ιουλίου 2022, 19:09   

Εφόσον με το άρθρο 46 παρατείνεται η ισχύς των αδειών που εκδόθηκαν μέχρι και 31-12-2020, έως τις 31-12-2024, για λόγους ισονομίας 
θα πρέπει να παραταθεί ανάλογα και ισχύς των οικοδομικών αδειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ.3α του άρθρου 6 του 
ΠΔ της 8-7-93 (ΦΕΚ 795/Δ/93) προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου και να ενταχθούν στην παρ.5γ του 
άρθρου 42 του Ν.4495/17 (ΦΕΚ 167/Α/17), η οποία ισχύς είχε παραταθεί έως τις 31-12-2020 με την παρ.6 του άρθρου 29 του Ν.4067/12, 
όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Η προθεσμία της εν λόγω διάταξης είχε διαδοχικά παραταθεί με 
διατάξεις αντίστοιχες με την προτεινόμενη από το παρόν σχέδιο νόμου, ωστόσο αναίτια δεν υπήρξε νέα παράταση μετά το 2020, ενώ 
παραμένουν οι λόγοι που επέβαλλαν τις διαδοχικές παρατάσεις. 

 11 Ιουλίου 2022, 17:53   

ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 5 παρ.1 ν. 4258/2014 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
Υπάρχει αναγκαιότητα τροποποίησης της ανωτέρω διάταξης. Για οριοθετημένα ρέματα τα οποία απαιτούν και έργα διευθέτησης των 
οποίων οι οριογραμμές έχουν καθοριστεί με το προϋφιστάμενο καθεστώς του άρθρου 6 του ν. 880/79 όπως ίσχυε μετά την τροποποίησή 
του από το άρθρο 5 του ν. 3010/2002 και για τα οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης ΑΕΠΟ για τα έργα διευθέτησης 
πριν την ψήφιση του ν. 4258/2014, δεν μπορούν αυτά τα έργα να λάβουν χώρα. Κι αυτό διότι το υδατόρεμα πρέπει να έχει οριοθετηθεί 
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μόνο σύμφωνα με τον 4258/2014. Αλλά επανοριοθέτηση υδατορεμάτων μπορεί να γίνει μόνο αν έχει επέλθει σημαντική μεταβολή των 
πραγματικών υδραυλικών, περιβαλλοντικών και πολεοδομικών δεδομένων βάσει των οποίων έγινε η αρχική οριοθέτηση. Κατά συνέπεια 
στους λόγους επανοριοθέτησης πρέπει να προστεθεί και δεύτερος λόγος για να καλύψει τις ανωτέρω περιπτώσεις. Ειδικότερα, ο λόγος 
αυτός πρέπει να είναι το ότι η έγκριση τεχνικών έργων διευθέτησης δεν ολοκληρώθηκε πριν την έκδοση του παρόντος νόμου. Με την 
προσθήκη της διατύπωσης του προτείνουμε μπορεί να γίνει επανοριοθέτηση και γι’ αυτό το λόγο και το ρέμα να επανοριοθετηθεί εκ 
νέου σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του 4258/2014 και να εγκριθούν τα σχετικά έργα διευθέτησης μετά την έκδοση ΑΕΠΟ 
σύμφωνα πάντα με τον 4258/2014. 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Στο άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 4258/2014 μετά τη λέξη «οριοθέτηση» και πριν τη λέξη «μπορεί» προστίθεται η εξής διατύπωση: «ή η έγκριση 
τεχνικών έργων διευθέτησης δεν ολοκληρώθηκε πριν την έκδοση του παρόντος νόμου» Το άρθρο 5 μετά την προσθήκη της διατύπωσης 
διαμορφώνεται ως εξής: 
ΝΕΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ 
Άρθρο 5 
Ειδικές διατάξεις 
1. Τα υδατορέματα των οποίων οι οριογραμμές έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 880/1979 (Α 58) και 
του άρθρου 5 του ν. 3010/2002 (Α 91), εφόσον έχει επέλθει σημαντική μεταβολή των πραγματικών υδραυλικών, περιβαλλοντικών και 
πολεοδομικών δεδομένων βάσει των οποίων έγινε η αρχική οριοθέτηση ή η έγκριση τεχνικών έργων διευθέτησης δεν ολοκληρώθηκε 
πριν την έκδοση του παρόντος νόμου μπορεί να οριοθετούνται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 
Για την κίνηση της διαδικασίας της εκ νέου οριοθέτησης απαιτείται, στην περίπτωση αυτή, απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με 
την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 3 του παρόντος. 

 11 Ιουλίου 2022, 14:05   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Άρθρο 55 Παράταση προθεσμίας εκσυγχρονισμού και κτιριακής επέκτασης κτιρίων και εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 
51 ν. 4178/2013 
Κατά τη μακρόχρονη περίοδο της πανδημίας αλλά και του υποχρεωτικού εγκλεισμού που επιβλήθηκε για λόγους ασφαλείας, τόσο οι 
δημόσιες δομές / υπηρεσίες (υποθηκοφυλακείο, κτηματολόγιο, κλπ) όσο και οι ιδιωτικές συμβολαιογραφικές υπηρεσίες χρειάστηκε να 
αναβάλλουν επανειλημμένως τα σχετικά ραντεβού. 
Δεδομένης της κρισιμότητας της χρονοκαθυστέρησης αυτής, είναι αναγκαία η παράταση της προθεσμίας απόκτησης του όμορου. 

 9 Ιουλίου 2022, 11:27   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Άρθρο 55 
Παράταση προθεσμίας εκσυγχρονισμού και κτιριακής επέκτασης κτιρίων και εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 51 ν. 
4178/2013 
Δεδομένων των δύσκολων συνθηκών λόγω της πανδημίας, των καθυστερήσεων ορισμού ραντεβού με συμβολαιογράφους και 
υποθηκοφυλακεία για ελέγχους τίτλων είναι απαραίτητη και η παράταση της προθεσμίας απόκτησης του όμορου κατά ένα έτος ήτοι 30-
09-22. 

 8 Ιουλίου 2022, 13:42   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Άρθρο 55 
Παράταση προθεσμίας εκσυγχρονισμού και κτιριακής επέκτασης κτιρίων και εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 51 ν. 
4178/2013 
Δεδομένων των δύσκολων συνθηκών λόγω της πανδημίας, των καθυστερήσεων ορισμού ραντεβού με συμβολαιογράφους,ΔΟΥ και 
υποθηκοφυλακεία για ελέγχους τίτλων είναι απαραίτητη και η παράταση της προθεσμίας απόκτησης του όμορου κατά ένα έτος. 

 8 Ιουλίου 2022, 10:38   

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΡΙΟΘΕΤΟΥΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΝOΙΑ ΟΤΙ ΣΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ 
ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΥΜΑΤΑ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΕΣ ΩΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (π.χ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ). ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΜΙΚΡΑ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ (ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ Ν.4258/2014) ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΡΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.4258/2014. 

 8 Ιουλίου 2022, 09:54   

Επί του άρθρου 39 (που τροποποιεί ν. 4258/2014) 
Με την ευκαιρία τροποποίησης του ν. 4258/2014, θα ήθελα να τονίσω ορισμένα προβλήματα, που με την ευκαιρία θα μπορούσαν να 
επιλυθούν: 
1.Άρθρο 3.Α. 4: Να διευκρινισθεί ποια είναι η διαδικασία που τηρείται για τις περιοχές Natura και τα δασικά. Η έκφραση «Για τις περιοχές 
Natura και για τα δάση δεν ακολουθείται η ως άνω διαδικασία, ……» οδηγεί σε διάφορες ερμηνείες (βλ. και Πράξη 26/2021 ΚΕΣΥΠΟΘΑ 
που υποστηρίζει την έκδοση Π.Δ.). 
2.Άρθρο 4, παρ. 1.8: Σχετικά με φωτοβολταϊκούς σταθμούς να συμπληρωθεί η περίοδος επαναφοράς της υδραυλικής μελέτης (η 
έκφραση « υδραυλική μελέτη …… για συγκεκριμένη περίοδο επαναφοράς» δεν λέει τίποτα) και κυρίως η διαδικασία που τηρείται (πού 
κατατίθεται η μελέτη κ.λπ.). 
3.Άρθρο 5, παρ. 2: Να προβλεφθεί τι γίνεται στην περίπτωση που γίνεται κατ’εξαίρεση προσωρινή οριοθέτηση για έκδοση οικοδομικής 
άδειας η οποία τελικά ΔΕΝ εκδίδεται. Θα πρέπει να υπάρξει ένα χρονικό όριο μέσα στο οποίο θα πρέπει να εκδοθεί η οικ. άδεια. 

 7 Ιουλίου 2022, 12:33   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: Στην παράγραφο 2 του άρθρου 39 να διευκρινιστεί ο όρος » εκτός συναλλαγής» (π.χ.αφορά την εκμετάλλευση του 
γηπέδου: τον συντελεστή δόμησης? την εισφορά σε γη ξενοδοχειακών μονάδων? κλπ). 
 
Κατόπιν αξιολόγησης των σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης που αφορούν στο Κεφάλαιο Ζ΄ «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ», ήτοι τα συνολικώς 44 σχόλια επί των άρθρων 39-58, δεκτά έγιναν 8 σχόλια, ενώ τα υπόλοιπα ήταν 
γενικά και πληροφοριακά, τα περισσότερα είτε δεν αφορούσαν το αντικείμενο και τον σκοπό του σχεδίου νόμου και επομένως θα 
ληφθούν ωστόσο υπόψη σε επόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες, ενώ υπάρχουν και άλλα που είτε ήδη ενσωματώθηκαν, είτε 
καταλαμβάνονται από υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, είτε αφορούσαν σε πρόταση περί παράτασης προθεσμιών, οι οποίες για 
λόγους νομιμότητας δεν δύναται να παραταθούν περαιτέρω είτε αφορούν σε ζητήματα, για τα οποία δεν απαιτείται τροποποίηση 
νόμου αλλά διευκρινιστική εγκύκλιος. 
 
Ως προς το Κεφάλαιο Η΄ «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» υποβλήθηκαν 52 σχόλια, τα οποία έχουν ως 
ακολούθως: 

 18 Ιουλίου 2022, 07:11   

Αυτό που συμβαίνει με τη συγκεκριμένη πρόταση Νόμου, και τον τρόπο που μεθοδεύονται συμφέροντα συγκεκριμένων, προσβάλει την 
νοημοσύνη των Ελλήνων πολιτών για άλλη μία φορά, και προσβάλει και τις ενδιαφερόμενες εταιρείας που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα 
με τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα. 
Αρχικά, η πρόταση να υπάρχουν έρευνες για Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα χωρίς αποκλειστικότητα των περιοχών αυτών, καταδεικνύει την 
ασχετοσύνη που επικρατεί εσωτερικά του Υπουργείου και τον τρόπο που προσεγγίζουν γενικότερα τα πράγματα. 
Αλλά όμως, υπάρχει μέγιστο και αγωνιώδες ενδιαφέρον, λυσσαλέο ενδιαφέρον του Υπουργείου να τακτοποιηθούν πολύ συγκεκριμένοι, 
πάρα πολύ συγκεκριμένοι και μόνο, κάπου εκεί στα Βόρεια θαλάσσια ύδατα και συγκεκριμένα στα βόρεια παραθαλάσσια ύδατα… 
Τι συμφέροντα άραγε παίζονται και υπάρχει ο τόσος μεγάλος πόνος για αυτά…..; 
Το τι έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα και κυρίως αυτές τις ημέρες, για το τι μεθοδεύεται στις θαλάσσιες περιοχές πέριξ του 
Θρακικού πελάγους και της Αλεξανδρούπολης, μπορεί να μην έχει και προηγούμενο για την χωρίς φόβο και ντροπή ικανοποίηση 
«ρουσφετιών», χωρίς να κρατούνται ούτε τα προσχήματα. 
Αυτά που «ακούγονται» στους «διαδρόμους» του Υπουργείου και κοκορεύονται χωρίς φόβο συγκεκριμένες εταιρείες, κουμπάροι, 
γαμπροί κτλ προς τα έξω, καταδεικνύει και το πως λαμβάνονται αποφάσεις, να ικανοποιηθούν συγκεκριμένοι, αδιαφορώντας για το 
κοινό συμφέρον και για την ορθή διαδικασία. 
Η «μπόχα» και η «δυσοσμία» έχει ήδη φτάσει μέχρι έξω και συζητιέται έντονα και στα «καφενεία» και εκτός Ελλάδας…. 
Την στιγμή που λειτουργούν πάνω από 20.000 MW Υπεράκτια Αιολικά παγκοσμίως, και βρίσκονται σε φάση κατασκευής ή σε τελική 
φάση έναρξης κατασκευής πάνω από 60.000 MW έργα παγκοσμίως, στην χώρα που λέγετε Ελλάδα συγκεκριμένοι κύκλοι και εταιρείες 
που κάποτε είχαν κάνει επί χάρτου αίτηση και άδεια για την περιοχή «Θρακικού πελάγους», πιέζουν συγκεκριμένα και μόνο οι δικές 
τους αιτήσεις-άδειες να έχουν αποκλειστική διεκδίκηση του χώρου, να διεκδικήσουν τιμή χωρίς διαγωνισμό (δηλαδή να δαπανήσει και 
να τρέξει το Ελληνικό κράτος για αυτούς για να πάρουν την τιμή αυτή, με ότι αυτό σημαίνει για σπάταλη ανθρώπινων πόρων, κόστους 
κτλ αντί για κάτι άλλο) και το τρελό της υπόθεσης είναι για να το «φάνε» όλοι οι υπόλοιποι να το βαφτιστούν με την μαγική λέξη «πιλοτικό 
έργο». 
Μα πόσο «χαζούς» μας περνάνε όλους τους υπόλοιπους…..; 
Για πιο λόγω να μην ενταχθούν όλοι σε μία ανταγωνιστική διαδικασία και θα πρέπει το ίδιο το Ελληνικό κράτος να πασχίσει για να τους 
δώσει αποκλειστικότητα και τιμή χωρίς διαγωνισμό σε μία τόσο ώριμη τεχνολογία ; 
Εδώ υπάρχουν χώρες που δεν υπάρχει καθόλου διαγωνισμός για CfD και υπογράφουν PPA, και στην Ελλάδα θα τολμήσει να δώσει το 
ίδιο το Ελληνικό κράτος αγώνα για να δώσει σε συγκεκριμένες εταιρείες, κουμπάρους, γαμπρούς κτλ τιμή χωρίς διαγωνισμό, και αυτό 
θα γραφεί σε Νόμο; 
Ο Θεός να μας φυλάει το τι παίζεται πίσω από τις κλειστές πόρτες…. Τι Ντροπή… 
Που ζούμε Θεέ μου; Πόση «μπόχα» υπάρχει ακόμα στην χώρα που μεγαλώσαμε, αλλά δυστυχώς δεν λέει να αλλάξει με τίποτα….. 
Πως να μην φεύγει ο κόσμος στο εξωτερικό….. 
Μα είναι δυνατόν να στήνεται τέτοιο χοντρό παιχνίδι; 
Οπότε, μην απορεί κανένας γιατί δεν υπήρχε καμία αναφορά για το τι θα γίνει με αιτήσεις και άδειες που είχαν κατατεθεί «Προϊστορικά», 
επειδή έπαιξαν «ζωγραφική σε έναν χάρτη» χωρίς να έχουν ιδέα από Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα. 
Αληθεύει επίσης ότι αυτά τα έργα έχουν αρνητικές αποφάσεις φορέων στις περιοχές που είχαν δηλώσει; 
Μα αφού ήταν «γνώστες» και είχαν μελετήσει καλά τις περιοχές τους για να καταθέσουν στη συνέχεια αιτήσεις, και είχαν έρθει σε 
συμφωνία με τους αρμόδιους φορείς που γνωμοδοτούν, γιατί τώρα ζητάνε αυτά τα ανήκουστα, όπως διαβάσαμε από μία εξ αυτών των 
εταιρειών σε σχόλιο, 12 Ιουλίου 2022, 10:21, ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 1 Α.Ε. (Εταιρεία Κοπελούζος); 
Αν σε κάποια περιοχή δεν μπορεί να γίνει έργο, το έργο σε εκείνο το τμήμα πολύ απλά δεν μπορεί να γίνει. Δεν ζητάς με το έτσι θέλω να 
το πηγαίνεις όπου θέλεις και να το αυξήσεις όσο θέλεις και να είσαι και ο «Έξυπνος…» στο τέλος να θέλεις και τιμή χωρίς διαγωνισμό… 
Γιατί όσο θέλεις, είναι αυτά που διαβάσαμε στα σχόλια στη διαβούλευση για 5km μετατόπιση και αύξηση ισχύος 75%. Φαίνεται τόσο 
θέλουν και τόσο τους βολεύει για να κάνουν αυτά που ζητάνε και θέλουν και έχουν βρει από ότι μέχρι στιγμής φαίνεται και αυτούς που 
τους τα κάνουν. 
Μήπως βρίσκουν και τα ζητάνε και τα κάνουν; 
Μήπως ήταν έργα επί χάρτου, απλά και μόνο να δεσμεύουν χώρο και «έχει ο Θεός» μετά, κάτι θα γίνει και θα βολευτούμε; 
Για να τα μαθαίνουμε εμείς που ζούμε ώρες μακριά από τη χώρα μας, φανταστείτε τι γίνεται εκεί….. 
Αναμένουμε να τα διαβάσουμε και όταν θα έρθουν όλα στα σύνολό τους στη Βουλή, γιατί μέχρι στιγμής στο σύνολό τους σε δημόσια 
διαβούλευση δεν ήρθαν όλα… Το γιατί…; Όλοι το καταλαβαίνουμε…. 
Ευχόμαστε να διαψευστούν όσα ακούγονται και να ήταν απλά ένα κακόγουστο αστείο και μόνο….. 

 17 Ιουλίου 2022, 23:45   

Προτείνεται η παρακάτω τροπολογία, που αφορά τον αποχαρακτηρισμό λατομικών περιοχών εξόρυξης λατομικών ορυκτών. 
Αιτιολογική έκθεση 
Υφίστανται περιπτώσεις θεσμοθετημένων λατομικών περιοχών εξόρυξης λατομικών ορυκτών που, ενώ ισχύουν απαγορευτικές διατάξεις 
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για τη μη εκχώρηση τους για εκμετάλλευση, εν τούτοις το αρχικό καθεστώς ρύθμισης τους παραμένει, χωρίς προσαρμογή στις 
απαγορευτικές αυτές διατάξεις, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σχετικές συγχύσεις, με ότι αυτό συνεπάγεται. Συγκεκριμένα: 
Υφίστανται πδ ή άλλες ανάλογες σχετικές ρυθμίσεις, που προστατεύουν περιοχές προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, ορίζοντας 
συγχρόνως, εντός των περιοχών αυτών, λατομικές ζώνες για λειτουργούντα και μόνο λατομεία. 
Ομοίως υφίστανται επίσης περιπτώσεις, όπου ρυθμιστικά ή πάσης φύσεως χωροταξικά σχέδια καθόριζαν απαγορευτικές κατευθύνσεις 
για τέτοιου είδους λειτουργίες σε περιοχές λειτουργούντων και πάλι λατομείων. 
Και στις δύο περιπτώσεις, στην ουσία ορίζονταν λειτουργίες που δεν συνάδουν με το επιβαλλόμενο καθεστώς προστασίας και ως 
είθισται, προκειμένου να μην αναστατωθεί η λειτουργία των αντίστοιχων λατομικών επιχειρήσεων, αυτές παρέμεναν εν λειτουργία 
μέχρι την λήξη της αδειοδότησης των. Αυτός δε είναι ο λόγος που έκτοτε περιέπιπταν σε πλήρη αδράνεια. 
Με την προτεινόμενη τροπολογία, προσδιορίζεται η συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε αυτού του είδους οι περιοχές να 
αποχαρακτηρίζονται, εις τρόπον ώστε να αποφεύγονται οι όποιες συγχύσεις. 
Η προτεινόμενη τροπολογία, που αφορά τον αποχαρακτηρισμό των εν λόγω λατομικών περιοχών, έχει ως εξής: 
Η Τροπολογία 
Προσθήκη νέου εδαφίου β στην παρ. 7 του άρθρου 48 του ν. 4512/2018 (΄ΦΕΚ Α΄5/17.01.2018). 
Η μέχρι σήμερα διατύπωση της παρ. 7, αριθμείται ως εδάφιο α, ενώ προστίθεται νέο εδάφιο β και επομένως η παρ. 7 
επαναδιατυπώνεται ως εξής: 
΄Άρθρο 48, παρ. 7΄΄ 
α) Λατομικές περιοχές που έχουν ενεργοποιηθεί στο παρελθόν και έχουν περιέλθει σε αδράνεια πλέον της δεκαετίας 
αποχαρακτηρίζονταιμε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη εφόσον τεκμηριωμένα δεν συντρέχουν πλέον λόγοι διατήρησής τους. Η 
απόφαση αυτή του Περιφερειάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας 
Υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας και αιτιολογημένη γνώμη των Συμβουλίων ΟΤΑ Α΄ και Β’ βαθμού και κοινοποιείται άμεσα στην 
αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ. 
β) Λατομικές περιοχές εξόρυξης λατομικών ορυκτών, εντός των οποίων έχουν λειτουργήσει λατομεία τα οποία έχουν περιέλθει σε 
δεκαετή τουλάχιστον αδράνεια, σύμφωνα με διαπιστωτική πράξη της αρμόδιας Υπηρεσίας, που ενέκρινε την τελευταία σύμβαση 
μίσθωσης, αποχαρακτηρίζονται, με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος, εφόσον ισχύει ένας τουλάχιστον από τους παρακάτω λόγους: 
β.1) Έχει εκδοθεί σχετικό Π.Δ. ή άλλη ανάλογη ρύθμιση, για την προστασία της συγκεκριμένης περιοχής προς όφελος του κοινωνικού 
συνόλου. 
β.2) Έχει θεσμοθετηθεί Ρυθμιστικό Σχέδιο, ή Τ.Π.Σ ή Ε.Π.Σ. ή γενικότερα Χωροταξικός Σχεδιασμός, οι διατάξεις των οποίων είναι αντίθετες 
προς την λειτουργία λατομείων στη συγκεκριμένη λατομική περιοχή. 
Επισπεύδοντες για την έκδοση της ως άνω απόφασης μπορεί να είναι ο Υπουργός ΥΠΕΝ, ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού καθώς και λοιπά φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα με ενεστώς και πρόδηλο έννομο συμφέρον. 
Η ως άνω διαδικασία, πρέπει να προηγείται σε κάθε περίπτωση κατάθεσης αιτημάτων αδειών έρευνας ή έγκρισης σύμβασης 
εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και μέχρι την υπό έκδοση Απόφαση του Υπουργού για αποχαρακτηρισμό αναστέλλεται 
κάθε ενέργεια αδειοδότησης ερευνών και λειτουργίας στις συγκεκριμένες περιοχές. 
 

 17 Ιουλίου 2022, 22:28   

Η ΕΛΛΕΤ θεωρεί επιτακτικό τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που αποτελεί απαραίτητη και αναγκαία προϋπόθεση για την 
προώθηση των Υπεράκτιων Αιολικών Ανεμογεννητριών. Τρείς είναι οι λόγοι. 
Πρώτον, η υποχρέωση της Ελλάδος να έχει εκπονήσει πλαίσιο για τη θαλάσσια χωροταξία μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021, σύμφωνα με την 
Οδηγία της ΕΕ 2014/89. 
Δεύτερον, η ανάγκη εξασφάλισης των διακριτών αναγκών ασφαλούς ναυσιπλοΐας, εγκατάστασης ιχθυοκαλλιεργειών και προστασίας 
της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, όπως επίσης των μεταναστευτικών περασμάτων των αποδημητικών πουλιών. 
Τρίτον, η επιτακτική πρόκληση επίτευξης των εθνικών ενεργειακών στόχων σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις ειδικών διεθνώς ότι η 
μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σε ΑΠΕ κατά τις επόμενες δεκαετίες, θα είναι στις υπεράκτιες, όπως ήδη συνέβη σε εντυπωσιακό βαθμό 
στη Βόρειο Θάλασσα. 
Μάλιστα κάποιες χώρες εκείνης της περιοχής δεν χωροθετούν πλέον πουθενά χερσαίες ανεμογεννήτριες, εφόσον παγίως προτιμώνται 
οι θαλάσσιες, ενώ περίπου το 10% των ενεργειακών αναγκών του Ηνωμένου Βασιλείου ήδη καλύπτεται από υπεράκτιες με στόχο το 30% 
έως το 2030. Οι ενστάσεις κατά του συνεχώς αυξανόμενου μεγέθους χερσαίων ανεμογεννητριών είναι φυσιολογικά πολύ μικρότερες 
όταν πρόκειται για υπεράκτιες. 
Η θαλάσσια αιολική ενέργεια αναμένεται να εξελιχθεί ως μία από τις σημαντικές πηγές παραγωγής ηλεκτρισμού στην Ευρώπη μέχρι το 
2040. Εφόσον λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης πρόκειται πλέον κυρίως για πλωτές ανεμογεννήτριες ή υπεράκτια αιολική 
ενέργεια είναι καταρχάς κατάλληλη για τα ελληνικά ύδατα και μπορεί να μετατρέψει τμήμα των ελληνικών θαλασσών σε κέντρο 
παραγωγής, ίσως δε και εξαγωγής καθαρής ενέργειας. Βέβαια μία τέτοια εξέλιξη θα ευνοηθεί από την επέκταση των εθνικών και 
χωρικών υδάτων από 6 σε 12 νμ προς νότο, όπως ήδη έγινε προς δυσμάς και ευελπίστως θα γίνει επίσης στο μέλλον από διακανονισμό 
των εθνικών χωρικών υδάτων στο Αιγαίο με τρόπο που να δημιουργήσει ευρύτερους χώρους για την εγκατάστασή τους. 
Λόγω της προηγμένης τεχνολογίας των υπεράκτιων ανεμογεννητριών, η ανάπτυξη τους μπορεί επίσης να ενισχύσει την εγχώρια 
προστιθέμενη αξία και την τοπική απασχόληση, με την ανάπτυξη υποδομών σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας (λιμάνια, 
ναυπηγεία, βιομηχανία καλωδίων). Αντίθετα, ένα από τα μειονεκτήματα των χερσαίων ανεμογεννητριών προς το παρόν αποτελεί το 
σχετικά χαμηλό ποσοστό εγχώριας προστιθέμενης αξίας. 
Η αξιοποίηση της θαλάσσιας αιολικής ενέργειας θα μπορούσε να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση στις μεγάλες πιέσεις που ήδη 
δέχονται νησιωτικές και ορεινές περιοχές, σημαντικές για την ελληνική φύση και τον πολιτισμό, από τις βιομηχανικής έκτασης χερσαίες 
χωροθετήσεις αιολικών πάρκων. 
Είναι αυτονόητο ότι θα υπάρχουν διαφορές όσον αφορά επιμέρους χωροθετήσεις, εφόσον οι θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, μαζί με τις 
εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τη σύνδεσή τους με το εθνικό δίκτυο, ασφαλώς μπορούν σε αρκετές περιπτώσεις να επιφέρουν 
αρνητικές επιπτώσεις σε θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα. Ο τρόπος όμως να ελαχιστοποιηθούν οι διαφορές αυτές είναι η 
έγκαιρη διεξαγωγή ενός δημόσιου διαλόγου στο πλαίσιο μιας προσπάθειας σταδιακής διαμόρφωσης της αναγκαίας συναντίληψης για 
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τις περιοχές όπου ενδείκνυται να χωροθετηθούν θαλάσσιες ανεμογεννήτριες κατά τις επόμενες δεκαετίες. Μια τέτοια επιλογή της 
Διοίκησης θα αποτελούσε μία εποικοδομητική αλλαγή της αυταρχικής και αντιευρωπαϊκής συμπεριφοράς που επέδειξε κατά την 
τελευταία δεκαετία στην περίπτωση της προστασίας των –υποτίθεταιπροστατευόμενων περιοχών. 

 17 Ιουλίου 2022, 21:10  

Διαφωνώ με την συγκεκριμένη ΑΠΕ που έχει πολύ κοντινή ημερομηνία λήξεως. 
Διαβάστε την έρευνα του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ που θέτει σοβαρά θέματα όσον αφορά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των 
αιολικών. 
Διαβάστε το πρόσφατο άρθρο του καθηγητή κ.Τερζόπουλου που εξηγεί τους λόγους ΓΙΑΤΙ στην Ελλάδα πρέπει να κάναμε μονάδες 
παραγωγής ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟΥ. 
Όπως κάνει η Γαλλία τα τελευταία χρόνια με εντατικούς ρυθμούς προσπαθώντας να ξεπεράσει την πρωτοπόρο Γερμανία. Εκφράζοντας 
το παράπονο ότι στη χώρα μας οι μονάδες #ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟΥ βρίσκονται στο μηδέν. 

 17 Ιουλίου 2022, 19:18   

Η εταιρεία ΕΤΜΕ ως συντονιστής της Ομάδας Εργασίας για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα, που συστήθηκε τον Αύγουστο του 2020, θα 
ήθελε να καταθέσει τα παρακάτω σχόλια επί του Σχεδίου Νόμου «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, 
των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος, επείγουσες δασικές, χωροταξικές και πολεοδομικές 
διατάξεις, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ζητήματα 
κυκλικής οικονομίας.» και ειδικότερα για τα άρθρα 59 – 75 βάσει των όσων έχουν καταγραφεί στις εργασίες της εν λόγω Ομάδας. 
Το κατατεθέν σχέδιο νόμου αποτελεί έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντος της Πολιτείας να αναπτύξει αυτή την μορφή ενέργειας η 
οποία παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τη χώρα, την τοπική εφοδιαστική αλυσίδα και την αλυσίδα αξίας των ελληνικών εταιρειών, 
Πανεπιστημίων και Ινστιτούτων και κατ’ επέκταση την Εθνική Οικονομία. Η επιτυχία του Νόμου θα κριθεί από το βαθμό συμμετοχής των 
εταιρειών παραγωγής ενέργειας, από την προσφερόμενη τιμή και από την ανάπτυξη εξωστρεφών ελληνικών εταιρειών. Η βέλτιστη 
εφαρμογή του Νόμου και η ανάπτυξη των υπεράκτιων στην Ελλάδα απαιτεί την άμεση αντιμετώπιση δύο σημαντικών κινδύνων, ενώ 
επίσης μπορεί να ενισχυθεί η εφαρμογή του με στοχευμένες τροποποιήσεις. 
Αναγνωρίζονται δύο βασικοί Κίνδυνοι με το παρόν Σχέδιο Νόμου και προτείνονται αντίστοιχα μέτρα αντιστάθμισης κινδύνου: 
α) Η μη εξασφάλιση αποκλειστικού δικαιώματος έρευνας επί των ΠΟΑΥΑΠ ή των Περιοχών Εγκατάστασης ΥΑΠ, αποτελεί μέγιστο κίνδυνο 
για τις εταιρείες οι οποίες θα διεξαγάγουν τις έρευνες διότι δεν πρόκειται να επενδύσουν τα απαιτούμενα ποσά για την έρευνα ενός 
δυνητικού πάρκου το οποίο μπορεί να διεκδικηθεί από άλλον ανταγωνιστή, αυξάνοντας την αβεβαιότητα στο σχεδιασμό και στο κόστος 
του πάρκου. Το πρόσθετο αυτό ρίσκο θα έχει ως αποτέλεσμα είτε να μην λάβουν μέρος στο διαγωνισμό είτε να μετακυλήσουν στον 
τελικό καταναλωτή, ήτοι στην τιμή της κιλοβατώρας όλοι μαζί οι διαγωνιζόμενοι το πρόσθετο αυτό ρίσκο και την αβεβαιότητα. Ως μέτρο 
αντιστάθμισης του ρίσκου αυτού, προτείνεται να δοθεί αποκλειστικό δικαίωμα στους επενδυτές μετά από ανταγωνιστική διαδικασία 
και εάν αυτό δεν είναι εφικτό, να εκτελέσει η ΕΔΕΥΕΠ όσο μεγαλύτερο μέρος των μετρήσεων είναι εφικτό και να μετακυλήσει το κόστος 
αυτό στους επιτυχόντες της διαγωνιστικής διαδικασίας ώστε να μην επιβαρυνθεί το Δημόσιο. 
β) το Δημόσιο αναλαμβάνει μεγάλο βάρος για την υλοποίηση του όλου πλάνου με σημαντικές αβεβαιότητες ως προς το χρονοδιάγραμμα 
ιδιαίτερα μέχρι την ψήφιση του ΠΔ άρθρου 62 αλλά και τις λοιπές ενέργειες μέχρι την υλοποίηση των έργων. Προτείνεται να προστεθεί 
νέο άρθρο στο σχέδιο νόμου ή να προβλεφθεί αντίστοιχο άρθρο σε άλλο Νόμο, που να ενισχύει και να διευκολύνει την ΕΔΕΥΕΠ η οποία 
πολύ ορθώς έχει αναλάβει από πλευράς του Δημοσίου σημαντικό μέρος του εγχειρήματος και χρειάζεται ευελιξία στις διαδικασίες της 
ώστε να επιτύχει το έργο της αλλά και να ενεργήσει ως υπηρεσία μίας στάσης. 
Πέραν των αναφερθέντων, προς την κατεύθυνση βελτίωσης του Σχεδίου Νόμου παρουσιάζονται παρακάτω πρόσθετα σημεία που έχουν 
σχολιαστεί στην Ομάδα και αφορούν το Σχέδιο Νόμου και την εφαρμογή του, τα οποία είναι: i) η ρητή αναφορά στο πλαίσιο σχεδιασμού 
ανάπτυξης των ΥΑΠ στην ενίσχυση της Εθνικής Οικονομίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας οπότε και προτείνεται η προσθήκη στο άρθρο 
61, παράγραφος 1, νέου εδαφίου στ) ως εξής: « την ενίσχυση της Οικονομίας, με έμφαση στην οικονομικότερη απόδοση των έργων στην 
κοινωνία, στην εφοδιαστική αλυσίδα, στην τεχνολογία και καινοτομία, στην ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και της 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης του θαλασσίου περιβάλλοντος», ii) η πολυδιάσπαση των νομικών προβλέψεων σε πολλά και 
διαφορετικά σημεία άλλων νόμων και διατάξεων, κάτι το οποίο ίσως θα έπρεπε να συμπεριληφθεί με κατάλληλο νομικό τρόπο στο 
παρόν νομοθέτημα ώστε να είναι συγκεντρωτικό, iii) η συσχέτιση με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ώστε να μην έρθουν σε 
αντίθεση όταν ολοκληρωθεί, iv) η απαίτηση πολλών πράξεων και ενεργειών της Διοίκησης θα οδηγήσει σε μεγάλες καθυστερήσεις με 
συνεπακόλουθο την αδυναμία εκμετάλλευσης της ευνοϊκής επί του παρόντος χρονικής συγκυρίας για ανάπτυξη και εξαγωγή 
τεχνολογίας, προϊόντων και υπηρεσιών στις πλωτές τεχνολογίες, οπότε και προτείνεται σύμπτυξη σταδίων εάν αυτό είναι νομικά εφικτό, 
v) η προσθήκη προβλέψεων για τις αιτήσεις ή/και αδειοδοτήσεις του νόμου 3851/2010 ώστε να συμμετάσχουν και οι υφιστάμενες 
αιτήσεις και αδειοδοτήσεις στην παραγωγή ενέργειας, vi) η προσθήκη προβλέψεων στο νόμο για επιτάχυνση της αδειοδοτικής 
διαδικασίας επεκτάσεων λιμενικών εγκαταστάσεων για την αύξηση των δυνατοτήτων υποστήριξης της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας 
από τις λιμενικές εγκαταστάσεις, vii) η απαίτηση για αύξηση των κριτηρίων συμμετοχής και συσχέτισής τους με μεγαλύτερους κύκλους 
εργασιών και μεγαλύτερες εγγυητικές επιστολές, Viii) η αναγκαιότητα χρονισμού των ενεργειών του ΑΔΜΗΕ με αυτές των Επενδυτών 
και ύπαρξης αποζημείωσης προς τους Επενδυτές εάν ο ΑΔΜΗΕ δεν ολοκληρώσει εγκαίρως τις εργασίες του. 

 17 Ιουλίου 2022, 04:18   

Διαφωνώ, οχι στο θάνατο του φυσικού τοπίου,το κατεπείγον της διαβούλευσης για το νομοσχέδιο φαίνεται να αφορά στις αλλαγές που 
επιχειρεί να κάνει στις χρήσεις γης στις προστατευόμενες περιοχές, δύο χρόνια μετά από τον καθορισμό τους από το νόμο Χατζηδάκη 
του 2020. Κι αυτό για να εξαναγκαστούν τα γραφεία μελετών που έχουν αναλάβει τη σύνταξη των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών 
των περιοχών Natura, να συμπεριλάβουν στις μελέτες τους διάφορα «αναπτυξιακά» έργα, κυρίως ενεργειακά αλλά και άλλα 
(τουριστικά), καθώς και υποδομές (νέους δρόμους), ως επιτρεπόμενες χρήσεις στις ζώνες προστασίας, που δεν είχαν συμπεριληφθεί 
στο νόμο Χατζηδάκη. Κατεπείγουσα «ανάγκη» είναι επίσης να προκαθοριστεί με νόμο η προοπτική επιβάρυνσης των περιοχών Natura 
με τέτοια έργα για να τα συμπεριλάβει και η μελέτη αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ! 
Διακηρύσσει έμπρακτα και πανηγυρικά την περιφρόνησή του για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, το Σύνταγμα, την ενωσιακή 
νομοθεσία και το Κράτος Δικαίου. 
Να μπει ένα τέλος τώρα σε όλο αυτό! 

 15 Ιουλίου 2022, 23:48   
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Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
Σε συνέχεια των ήδη υποβληθεισών παρατηρήσεών μας επί του Κεφαλαίου Η΄ του υπό διαβούλευση Ν/Σ και στο πλαίσιο της παράτασης 
της δημόσιας διαβούλευσης επισημαίνουμε περαιτέρω τα εξής: 
1. Το υπό διαβούλευση Ν/Σ παραλείπει να καθορίσει καίριας σημασίας ζητήματα, όπως ποιες θα είναι οι Περιοχές Εγκατάστασης ΥΑΠ, 
καθώς και ποια θα είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς και τα όρια ισχύος ανά Περιοχή Εγκατάστασης ΥΑΠ ή Έργο ΥΑΠ. Ειδικά για τον 
καθορισμό των Περιοχών Εγκατάστασης ΥΑΠ και τα σχετικά όρια ισχύος που δύνανται να εγκατασταθούν εντός αυτών, όπως και για την 
εκτίμηση της μέγιστης και ελάχιστης ισχύος των Έργων ΥΑΠ εντός των ΠΟΑΥΑΠ, τα άρθρα 62 παρ. 7 και 74 παρ. 5 του Ν/Σ προβλέπουν 
ευρεία νομοθετική εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση των ζητημάτων μέσω Προεδρικού Διατάγματος και Υπουργικής Απόφασης, χωρίς να 
θέτουν επαρκώς τα κριτήρια και τα άκρα όριά της. 
2. Παρατηρείται η εμπλοκή περισσότερων φορέων στις σχετικές διαδικασίες: διεξαγωγή διαδικασίας έκδοσης Άδειας Έρευνας ΥΑΠ από 
τον Φορέα ΥΑΠ (άρθρο 64 Ν/Σ), διεξαγωγή ανταγωνιστικής διαδικασίας για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης των Περιοχών 
Εγκατάστασης ΥΑΠ από τη ΡΑΕ (άρθρο 66 Ν/Σ), διεξαγωγή διαδικασίας έκδοσης Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικών Έργων από τον Φορέα 
Αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) – Α΄ 
Φάση, της παρ. 11 του άρθρου 10 Ν. 4685/2020, όπως αυτός εκάστοτε καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Η συγκέντρωση του συνόλου των διαδικασιών σε έναν φορέα, π.χ. τον Φορέα ΥΑΠ, θα συνέβαλλε στην απλοποίηση και την 
επιτάχυνσή τους προς αποφυγή περιττών γραφειοκρατικών εμπλοκών και της υπέρμετρης αύξησης του κόστους συναλλαγής των 
επενδυτών. 
3. Η διάταξη του άρθρου 63 παρ. 3 του υπό διαβούλευση Ν/Σ προβλέπει τη δυνατότητα κάθε ενδιαφερομένου «να υποβάλει αίτηση για 
έκδοση Άδειας Έρευνας ΥΑΠ σε περισσότερες από μια ΠΟΑΥΑΠ». Δεν διευκρινίζεται αν ο κάτοχος της Άδειας Έρευνας ΥΑΠ θα έχει 
αποκλειστικό δικαίωμα σε ορισμένη ΠΟΑΥΑΠ ή Περιοχή Εγκατάστασης ΥΑΠ πριν από την ολοκλήρωση της ανταγωνιστικής διαδικασίας 
του άρθρου 66 του Ν/Σ. Επισημαίνεται ότι η παράλειψη πρόβλεψης αποκλειστικότητας του κατόχου Άδειας Έρευνας ΥΑΠ επί ορισμένης 
ΠΟΑΥΑΠ ή Περιοχής Εγκατάστασης ΥΑΠ έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα διεθνώς καθιερωμένα πρότυπα και αυξάνει αδικαιολόγητα το 
κόστος και το επενδυτικό ρίσκο των επενδυτών, ενώ προκαλεί υπέρμετρη επιβάρυνση και των φυσικών πόρων. Ως εκ τούτου, 
προτείνεται να προβλεφθεί ρητώς η αποκλειστικότητα του κατόχου Άδειας Έρευνας ΥΑΠ επί ορισμένης ΠΟΑΥΑΠ ή Περιοχής 
Εγκατάστασης ΥΑΠ. 
4. Ως προς το άρθρο 66 παρ. 4 του Ν/Σ, προτείνεται για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης να απαιτείται η συνδρομή περαιτέρω 
κριτηρίων, πλέον της χαμηλότερης τιμής ανά μεγαβατώρα, όπως π.χ. κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης της 
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, περιβαλλοντικά κριτήρια και επενδυτικά κριτήρια. Επίσης, για την αξιολόγηση της βαρύτητας των 
εν λόγω κριτηρίων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αν πρόκειται για ΥΑΠ σταθερής έδρασης ή πλωτά ΥΑΠ καθώς και αν πρόκειται για 
Έργο ΥΑΠ διασυνδεδεμένο με το ΕΣΜΗΕ ή όχι. 
5. Το άρθρο 59 παρ. 3 του Ν/Σ ορίζει το Έργο ΥΑΠ ως «Το έργο που αποτελείται από ένα Υπεράκτιο Αιολικό Πάρκο (ΥΑΠ), μετά των 
αναγκαίων συνοδών έργων στον θαλάσσιο, υποθαλάσσιο και χερσαίο χώρο, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εγκαταστάσεων και 
έργων διασύνδεσης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)». Η εν λόγω ρύθμιση δεν λαμβάνει υπόψη την 
περίπτωση Έργων ΥΑΠ που δεν συνδέονται με το ΕΣΜΗΕ στο πλαίσιο ιδιωτικών διμερών συμφωνιών αγοραπωλησίας ενέργειας (PPAs), 
όπου η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια μεταφέρεται μέσω απευθείας γραμμής (π.χ. από το Έργο ΥΑΠ απευθείας σε εγκατάσταση 
παραγωγής πράσινου υδρογόνου). Ως εκ τούτου, προτείνεται η αναδιατύπωση του ως άνω ορισμού με την προσθήκη «εφόσον πρόκειται 
για Έργο ΥΑΠ διασυνδεδεμένο με το ΕΣΜΗΕ». Επιπλέον, απαιτείται η προσθήκη πρόβλεψης ότι Έργα ΥΑΠ μη διασυνδεδεμένα με το 
ΕΣΜΗΕ εξαιρούνται από την ανταγωνιστική διαδικασία του άρθρου 66 του Ν/Σ, με παράλληλη πρόβλεψη ειδικής διαδικασίας 
αδειοδότησής τους, καθώς και η εξαίρεσή τους από τη διαδικασία του άρθρου 68 παρ. 9-13 του Ν/Σ περί έκδοσης οριστικής προσφοράς 
σύνδεσης. 
Με εκτίμηση, 
Για την εταιρεία ARCHIRODON GROUP N.V. 
Δικηγορική Εταιρεία ΜΕΤΑΞΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

 15 Ιουλίου 2022, 18:30   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 
Άρθρο 61 
Σχεδιασμός Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων 
Ενώ ορίζεται ότι ο σχεδιασμός ανάπτυξης των ΥΑΠ «τελείται» σύμφωνα με : 
(γ) τον χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας,συμπεριλαμβανομενων …. τα Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια του ν. 4546/2018 (Α’ 101)… δεν 
ορίζεται αν έπεται αυτών. Αν δηλαδή πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν τα ΘΧΠ ώστε να χωροθετηθούν οι περιοχές ΥΑΠ. Σε περίπτωση 
σχεδιασμού ανάπτυξης ΥΑΠ και ορισμού περιοχών ΥΑΠ προ της κατάρτισης των ΘΧΠ αυτό θα δημιουργήσει ενδεχόμενες συγκρούσεις 
με άλλες δραστηριότητες καθώς δεν θα λάβει υπόψη του ολοκληρωμένα το χωρικό σχεδιασμό. 

 15 Ιουλίου 2022, 18:15   

Άρθρο 62 
Προσδιορισμός Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων και καθορισμός Περιοχών Εγκατάστασης αυτών 
Άρθρο 66 
Ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής επενδυτή Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων 
Δεν γίνεται σαφές ότι Φορέας Ανάπτυξης ΥΑΠ πρέπει να θέσει σε δημόσια διαβούλευση τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για τις Περιοχές Εγκατάστασης ΥΑΠ. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη σύμβαση του Άαρχους που κυρώθηκε από την Ελλάδα 
το Δεκέμβριο του 2005 με το ν. 3422/2005 (ΦΕΚ Α΄303). Η διαδικασία επιλογής των περιοχών αυτών επηρεάζει ποικίλες δραστηριότητες 
εντός τους θαλάσσιου χώρου καθώς και στον παράκτιο και ο Φορέας Ανάπτυξης ΥΑΠ επόμένως οφείλει να θέσει σε δημόσια 
διαβούλευση τις Περιοχές Εγκατάστασης ΥΑΠ ώστε οι ενδιαφερόμενοι και οι θιγόμενοι να μπορέσουν τοποθετηθούν επ’ αυτών και όχι 
επί συγκεκριμένων κάθε φορά έργων αδειοδότησης. 

 15 Ιουλίου 2022, 17:05   

θα πρέπει στο άρθρο 63 παρ. 5 η απαιτούμενη εμπειρία να ειναι τουλάχιστον 250MW. Τόσο για την αναπτυξη και λειτουργία όσο και 
για την συντήρηση. Αν και το 2ο, η συντήρηση, ειναι εντελώς άσχετη με το θέμα της ανάπτηξης τέτοιου έργου και δεν θα έπρεπε να 
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συμπεριλαμβάνεται ως αποδειξη εμπειρίας/ικανότητας! Αν πραγματικά θέλουμε να γίνουν έργα και όχι να παραχθούν χαρτάκια/άδειες 
που θα αλλάζουν χέρια, πρέπει να τεθούν σοβαρές προϋποθέσεις και περιορισμοί για τους εμπλεκόμενους. 

 15 Ιουλίου 2022, 17:49   

Αγαπητές Κυρίες / Αγαπητοί Κύριοι, 
Σε συνέχεια προηγούμενου σχολιασμού μας επί της δημόσιας διαβούλευσης του νομοσχεδίου και ειδικότερα του κεφαλαίου [Η] που 
αφορά σε Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα (ΥΑΠ), με την ευκαιρία και της παράτασης που χορηγήθηκε για την υποβολή σχολίων, παραθέτουμε 
ακολούθως ένα ενδεικτικό (αισιόδοξο) σενάριο χρονοδιαγράμματος υλοποίησης ενός ΥΑΠ: 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (ROADMAP) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΕΩΣ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
• A.1 (Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΑΠ-Τεχνική Μελέτη) 3 
• A.2 (ΕΠΑ ΥΑΠ-Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) 3 
• A.3 (Διαδικασίες Ελέγχου-ΚΥΑ) 3 
• B.1 (ΠΟΑΥΑΠ – Τεχνικές Μελέτες) 2 
• B.2 (ΠΟΑΥΑΠ – Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) 2 
• B3 (ΠΟΑΥΑΠ – Διαδικασίες Ελέγχου, Προεδρικό διάταγμα) 2 
• Ανακοίνωση Ημερομηνίας υποβολής Αιτήσεων 2 
• Χρόνος από Ανακοίνωση έως Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής 0 
• Περίοδος υποβολής Αιτήσεων Άδειας Ερευνών 2 
• Ανακοίνωση των Επιτυχόντων 1 
• Περίοδος Ερευνών 24 
• Δημόσια Διαβούλευση 2 
• Ανακοίνωση των Προδιαγραφών των Πάρκων-Υπουργική Απόφαση 2 
• Ανακοίνωση ΡΑΕ για Αρχή των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών 4 
• Διάρκεια Ανταγωνιστικών Διαδικασιών 2 
• Αδειοδοτική ωρίμανση από πλευράς επενδυτή* 18 
• Συμβάσεις, Κατασκευαστική περίοδος, δοκιμαστική λειτουργία 36 
ΣΥΝΟΛΟ 108 μήνες ή 9 έτη 
(*) Λαμβάνει υπόψη: 
έκδοση Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικών Έργων, γνωμοδοτήσεις υπηρεσιών (ΥΠΑ, ΓΕΕΘΑ, Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες 
Τουρισμού, Διευθύνσεις Δασών για χερσαία έργα, Υπηρεσία για την Δημόσια Περιουσία, Λιμενικό Σώμα, Υπηρεσίες για την Αλιεία, 
Υπηρεσίες για τις θαλάσσιες μεταφορές του Υπουργείου Ναυτιλίας, ΟΤΑ), ΜΠΕ, έγκριση επέμβασης, άδεια εγκατάστασης, πρωτόκολλο 
εγκατάστασης, πιστοποιητικό τύπου και μετρήσεων ανεμογεννητριών και βάσης στήριξης (bed or floating), όροι σύνδεσης και σύμβαση 
σύνδεσης με ΑΔΜΗΕ, σύμβαση πώλησης (PPA), άδεια λειτουργίας. 
Αθροίζοντας τους παραπάνω χρόνους, θα πρέπει η Δημόσια Διοίκηση να γνωρίζει ότι η συντομότερη αισιόδοξη πρόβλεψη προθεσμίας 
υλοποίησης του πρώτου ΥΑΠ είναι σε 108 μήνες (9 χρόνια) ή συνεπώς πιο ρεαλιστικά, μετά από 10 έτη. 
Άρα με ψήφιση νομοσχεδίου τον 7ο/2022 το πρώτο ΥΑΠ θα βρίσκεται σε λειτουργία κατά το 2032. 
Με εκτίμηση, 
ENVITEC A.E. 

 14 Ιουλίου 2022, 23:32   

Η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «Κοινό Τηνίων» διαφωνεί με το παρόν νομοσχέδιο συνολικά και στέκεται στο πλευρό των πολυάριθμων 
περιβαλλοντικών οργανώσεων που έχουν τοποθετηθεί ήδη στη διαβούλευση, απέναντι στην σοβαρότατη περιβαλλοντική υποβάθμιση 
που αυτό θα επιφέρει σε περίπτωση που γίνει νόμος του κράτους. 
Όπως έχει εκφραστεί ήδη σε ένα πολύ μεγάλο πλήθος σχολίων, το νομοσχέδιο απειλεί το καθεστώς προστασίας των περιοχών Natura 
και θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων για την βιοποικιλότητα. 
Το νέο νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων: 
– Εισάγει και επιβαρύνει όλες τις ζώνες προστασίας των προστατευόμενων περιοχών #Natura2000 με χρήσεις που δεν συνάδουν με το 
χαρακτήρα τους, όπως έγερση τουριστικών καταλυμάτων, κατασκευή δρόμων, εγκατάσταση #ΑΠΕ αλλά και εξορυκτικές δραστηριότητες 
κά. 
– Εισάγει εκ νέου ρυθμίσεις για τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) που θα καθυστερήσουν περαιτέρω την ολοκλήρωσή τους, 
παρότι η Ελλάδα έχει καταδικαστεί για την έλλειψη μέτρων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της. 
– Επιτρέπει οι ιδιώτες ελεγκτές μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) να πληρώνονται απευθείας από τον ιδιώτη που ελέγχουν, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ούτως άλλως μικρή αξιοπιστία του συγκεκριμένου θεσμού. 
– Διατηρεί την προνομιακή μεταχείριση των στρατηγικών επενδύσεων σε ζητήματα που αφορούν τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. 
Αναλυτικότερα επιχειρείται: 
– Η ακόμα εντονότερη αλλοίωση του διεθνώς αποδεκτού θεσμού των αυστηρά προστατευόμενων περιοχών (κατηγορία στην οποία η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τα κράτη μέλη να εντάξουν τουλάχιστον το 10% της επικράτειας). Συγκεκριμένα, επιτρέπει εντός των 
ορίων τους ακόμα περισσότερες δραστηριότητες που είναι ασύμβατες με κάθε έννοια αυστηρής προστασίας, όπως η κατασκευή 
πλατειών και «γραμμικών υποδομών μεταφορών» (δηλαδή δρόμων), οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, η ερασιτεχνική αλιεία και η βόσκηση, κλπ. 
– Η εξ αρχής επιβάρυνση όλων των ζωνών προστασίας των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 με νέες χρήσεις που δεν 
προβλέπονταν από το έτσι κι αλλιώς προβληματικό ισχύον καθεστώς. Χαρακτηριστικά, στις ζώνες προστασίας της φύσης (δεύτερη σε 
αυστηρότητα ζώνη προστασίας) προβλέπονται πλέον η κατασκευή και λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων και άλλων τουριστικών 
υποδομών, εγκαταστάσεων ΑΠΕ, καθώς και κατασκηνώσεων, ενώ σε όλες τις κατηγορίες (πλην της “απόλυτης” προστασίας) 
προβλέπονται πλέον εξορυκτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των εξορύξεων υδρογονανθράκων. 
– Η περαιτέρω υποβάθμιση του ήδη αναξιόπιστου θεσμού των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθώς προβλέπει ότι οι 
αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν, δημιουργώντας έτσι μια υπαλληλική σχέση, 
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με ό,τι αυτό συνεπάγεται, η οποία ακυρώνει την ανεξαρτησία που πρέπει (σύμφωνα και με τη νομοθεσία της ΕΕ) να περιβάλλει το 
σύστημα αξιολόγησης των περιβαλλοντικών μελετών. 
– Να διακωμωδηθεί η έννοια της δημόσιας διαβούλευσης, απαιτώντας από τους ενδιαφερόμενους να μελετήσουν και να σχολιάσουν 
μέσα σε μόλις μία εβδομάδα ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Μάλιστα, το υπουργείο στην πορεία μείωσε την προθεσμία για κατάθεση 
σχολίων κατά μισή μέρα, εμπαίζοντας ενδιαφερόμενους πολίτες και φορείς και καταστρατηγώντας το δικαίωμά τους να συμμετέχουν 
στη διαδικασία. 
Το νομοσχέδιο προεξοφλεί, επίσης, το περιεχόμενο των προεδρικών διαταγμάτων που η Ελλάδα σκανδαλωδώς καθυστερεί εδώ και 10 
χρόνια να εκδώσει για την προστασία των περιοχών Natura 2000, προβλέποντας αποσπασματικές διαδικασίες για τη συνέχιση 
υφιστάμενων και την υλοποίηση νέων έργων και δραστηριοτήτων ανεξάρτητα από τις προβλέψεις των προεδρικών διαταγμάτων και τις 
οικολογικές ανάγκες οικοτόπων και ειδών. Αυτό παραβιάζει ευθέως τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία της φύσης, η οποία δίνει 
προτεραιότητα στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και επιβάλλει τη θέσπιση των κατάλληλων μέτρων ώστε να αποφεύγεται η 
υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων και των προστατευόμενων ειδών. Η αλλαγή της νομοθεσίας θα καθυστερήσει ακόμη 
περισσότερο την ολοκλήρωση των ήδη απαράδεκτα καθυστερημένων ΕΠΜ που είναι απαραίτητες για την έκδοση των προεδρικών 
διαταγμάτων. 
Μόλις πριν μερικούς μήνες, στο παγκόσμιο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN), η κυβέρνηση 
δεσμεύτηκε «να γίνει πρωταθλήτρια στην πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος», τονίζοντας 
«πως η ανακήρυξη του καθεστώτος προστασίας για όλες τις περιοχές Natura 2000 θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2022, μέσω μιας 
απολύτως διαφανούς και συμπεριληπτικής διαδικασίας». To νομοσχέδιο αυτό κάνει ακριβώς το αντίθετο. Από την ψήφιση του νόμου 
4685/2020 και μετά, η χώρα ζει μια πρωτοφανή και συνεχή πορεία αποψίλωσης της νομοθεσίας προστασίας των πυρήνων 
βιοποικιλότητας, ενώ έχει καταδικαστεί από το Δικαστήριο της ΕΕ για τις αδικαιολόγητες και χρόνιες παραβιάσεις της οδηγίας για τις 
περιοχές Natura 2000. 
Η κυβέρνηση και το αρμόδιο για τη φύση υπουργείο θα πρέπει να σταθούν στο ύψος της ευθύνης που έχουν για αποτελεσματική 
θωράκιση της χώρας από την κλιματική και οικολογική κρίση. 
Πέραν όλων αυτών, θεωρούμε ότι οι μεθοδεύσεις της κυβέρνησης, ειδικά σε σχέση με την παραγωγή ενέργειας από ανεμογεννήτριες 
(υπεράκτιες ή όχι) έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις τοπικές κοινωνίες καταπατώντας κάθε δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών να 
αποφασίζουν για τον τόπο τους. Στην Τήνο καταλάβαμε από πρώτο χέρι την αναγκαστική επιβολή του κυβερνητικού σχεδίου για την 
καταστροφή του νησιού μας. Όταν μια ολόκληρη κοινωνία ζητούσε με τον πιο θεσμικό τρόπο, μέσα από το Δημοτικό και το Περιφερειακό 
Συμβούλιο, με ομόφωνα ψηφίσματα, με συλλογή υπογραφών και με κινητοποιήσεις, την διακοπή όλων των αδειών έως ώτου συνταχθεί 
το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ με την δεσμευτική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών, η 
πολιτεία απαντούσε με δυνάμεις καταστολής, με ξύλο, με συλλήψεις και με δικαστήρια. 
Ζητάμε από την κυβέρνηση και το υπουργείο: 
– να αποσύρει το παρόν νομοσχέδιο 
– να ξεκινήσει πραγματική διαβούλευση με δεσμευτική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών για τον 
εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό 
– να προχωρήσει άμεσα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 
– να ολοκληρώσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις και παλινωδίες τη θεσμική θωράκιση των περιοχών Natura 2000 
– να προστατέψει το περιβάλλον και τους πολίτες και όχι τα επιχειρηματικά συμφέροντα 
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Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, η εταιρία μας καταθέτει παρακάτω τα σχόλια της σχετικά με την ελκυστικότητα του πλαισίου, 
τις Εκτιμώμενες επιπτώσεις της στην ενίσχυση την τοπικής εφοδιαστικής αλυσίδας, την προσέλκυση νέων επενδύσεων και την εν δυνάμει 
προστιθέμενη αξία που μπορεί να επιφέρει στην Ελληνική οικονομία 
1. Κύρια σημεία 
Το προτεινόμενο μοντέλο δεν προβλέπει αποκλειστικότητα στις Περιοχές Εγκατάστασης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, πριν 
ολοκληρωθεί διαγωνισμός και συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA), κάτι που προβλέπεται να συμβεί το νωρίτερο στα τέλη του 
2026 / αρχές 2027. 
Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρίες που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν αιολικά πάρκα στην Ελλάδα, θα πρέπει να μπουν σε διαδικασία 
μελετών, αδειοδοτήσεων και άλλων εξόδων, αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να είναι σε θέση να καταθέσουν πρόταση προσφοράς 
για τον διαγωνισμό. 
Αυτό, θα πρέπει να το κάνουν για πάνω από ένα σημεία ενδιαφέροντος αν θέλουν να αυξήσουν τις πιθανότητες ανάθεσης, 
πολλαπλασιάζοντας το ήδη υψηλό κόστος. 
Μέχρι και αυτό το σημείο, είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουν καμία διαβεβαίωση για πάνω από 5 έτη, ότι θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε 
ανάπτυξη κάποιου αιολικού πάρκου στην Ελλάδα , ώστε να αποσβέσουν όλο αυτό το κόστος. 
Μετά από συζητήσεις με ειδικούς του κλάδου και από την εμπειρία μας στον κλάδο που δραστηριοποιούμαστε, η αβεβαιότητά αυτή και 
το οικονομικό ρίσκο έχουν σαν αποτέλεσμα κατά κανόνα είτε την μη συμμετοχή, είτε την αυξημένη τιμή προσφοράς για την 
εξισορρόπηση του ρίσκου 
Η αβεβαιότητα επίσης μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την ελλιπή προετοιμασία προ κατάθεσης προσφοράς η οποία μόνο στην 
περίπτωση ανάθεσης μεταφράζεται σε πραγματικές μελέτες και προετοιμασία. Αποτέλεσμα αυτού είναι η αυξημένη αξία προσφοράς 
για την αντιμετώπιση του ρίσκου που συνεπάγεται η απουσία των μελετών και φυσικά την επιπλέον καθυστέρηση κατά περίπου 3 χρόνια 
μετά την ανάθεση. Αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη του πάρκου θα πρέπει να υπολογίζεται το 2032 το νωρίτερο. 
Είναι πια σαφές στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά ότι η ανάπτυξη θαλασσιών αιολικών πάρκων για να είναι εφικτή και να γίνει με 
ανταγωνιστικούς όρους, απαιτεί τοπική εφοδιαστική αλυσίδα και κατάλληλα διαμορφωμένες λιμενικές εγκαταστάσεις. 
Η δυναμικότητα της Ευρωπαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας, αυτή την στιγμή, δύναται να καλύψει μόλις το 10-15% των ανακοινωμένων 
στόχων, ενώ βρίσκεται σε δυναμική ανάπτυξη η τεχνολογία πλωτών θεμελίων που θα είναι τεχνολογικά ώριμη και βιομηχανικά 
ανταγωνιστική στα επόμενα 2-3 χρόνια. 
Σημαντικές επενδύσεις δρομολογούνται στην Βόρεια Ευρώπη για να καλύψουν το κενό αυτό, ενώ στην περιοχή της Μεσογείου δεν έχουν 
ακόμα ανακοινωθεί αντίστοιχες προθέσεις, αλλά είναι θέμα χρόνου να γίνει και αυτό. 
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2. Επιπτώσεις 
Η εκτίμηση μας είναι ότι τα παραπάνω θα τοποθετήσουν την Ελλάδα σαν χώρα χαμηλού ενδιαφέροντος και υψηλού ρίσκου για την 
ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων, την στιγμή που όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ανακοινώνουν και αυξάνουν συνεχώς τους στόχους 
τους. 
Οι εταιρίες που θα αναπτύξουν θαλάσσια αιολικά πάρκα θα βρουν πολύ πιο ελκυστικές αγορές με πολλαπλάσιο δυναμικό από αυτό της 
Ελλάδας και είναι αυτονόητο ότι θα οδηγήσουν εκεί τους πόρους τους. Πιστεύουμε, ότι αυτή τη στιγμή, υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον 
από πρωτοπόρους του κλάδου στον ελλαδικό χώρο και δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία. 
Όπως συμβαίνει με όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις, οι εταιρείες που τοποθετούνται νωρίς στην αρχική φάση της ανάπτυξης τεχνολογίας, 
όπως αυτή των πλωτών αιολικών πάρκων, αποκτούν σημαντικό πλεονέκτημα και δεσπόζουσα θέση σε μια αγορά που αναμένεται να 
αυξάνει με ραγδαίους ρυθμούς για τα επόμενα 20-30 χρόνια. Οι επενδύσεις που ακολουθούν αυτή την τεχνολογική ανάπτυξη απαιτούν 
2-3 χρόνια να υλοποιηθούν και να ωριμάσουν ώστε να υποστηρίξουν τα σχέδια της κάθε χώρας καθώς και των γύρω χωρών (στην δικής 
μας περίπτωση της Μεσογείου). Επίσης η έγκαιρη τοποθέτηση στην νέα αυτή αγορά βάζει φραγμούς εισόδου στις εταιρίες που θα 
καθυστερήσουν να προχωρήσουν σε επενδύσεις με αποτέλεσμα, αν δεν είσαι από τους πρώτους ουσιαστικά να χάνεις την 
επιχειρηματική ευκαιρία. 
Η τεχνολογία θαλάσσιων αιολικών πάρκων και ειδικά πλωτών, που θα προσελκύσει τοπική βιομηχανική παραγωγή, μπορεί να 
προσφέρει υψηλή προστιθέμενη αξία στην χώρα στα επίπεδα του 15-30% της αξίας ανάλογα την έκταση της δραστηριότητας και δεν θα 
περιοριστεί στην ανάπτυξη μόνο υποστηρικτικών υπηρεσιών. Ο λόγος είναι ότι, απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις για την παραγωγή 
μεταλλικών κατασκευών πολύ μεγάλων διαστάσεων και βάρους, υψηλής εξειδίκευσης και εντάσεως εργασίας. 
3. Συμπερασματικά 
Οι καθυστερήσεις που εκτιμούμε ότι θα προκύψουν από το προτεινόμενο μοντέλο στην ανάπτυξη των θαλάσσιων αιολικών πάρκων, 
εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν τροχοπέδη στην σύναψη συμφωνιών με ελληνικές εταιρίες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε τοπική 
βιομηχανική παραγωγή. 
Σαν λύση στο πρόβλημα αυτό, θα μπορούσε να προκριθεί ένα μοντέλο που θα προέβλεπε το διαχωρισμό των περιοχών εγκατάστασης 
κατά αποκλειστικότητα στους υποψηφίους επενδυτές, ώστε να παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα στους επενδυτές να ωριμάσουν τα έργα 
με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό. Με αυτόν τον τρόπο οι επενδυτές θα μπορέσουν να συνάψουν τις κατάλληλες συνεργασίες για την 
ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας, παράλληλα με την ωρίμανση των έργων και την διεξαγωγή των απαραίτητων ερευνών στο 
θαλάσσιο χώρο. Παρόμοια μοντέλα έχουν υιοθετηθεί και στην αγορά του Η. Β. πού είναι και η μεγαλύτερη αγορά θαλάσσιων αιολικών 
παγκοσμίως. 
Μάλιστα η ευρωπαϊκή εμπειρία έχει δείξει ότι τέτοιες μεγάλες επενδύσεις για να προχωρήσουν σε υλοποίηση την σωστή χρονική στιγμή, 
απαιτούν μεσοπρόθεσμες δεσμεύσεις παραγωγικής δυναμικότητας εκ μέρους των τελικών χρηστών, για να μειώσουν το οικονομικό 
ρίσκο των νέων επενδύσεων. 
Στα πλαίσια αυτά χώρες όπως η Σκωτία και το Η.Β. στοχεύον σε υψηλή προστιθέμενη αξία 50-60% με την προσέλκυση επενδύσεων. 
https://www.crownestatescotland.com/news/scotwind-developers-set-out-multi-billion-pound-supply-chain-commitments 
https://guidetoanoffshorewindfarm.com/uk-content 
Η τεχνολογία των θαλάσσιων αιολικών πάρκων και ειδικά των πλωτών, έχει βιομηχανικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις που ταιριάζουν 
απόλυτα στην ελληνική βιομηχανική παραγωγή και εμπειρία, ενώ μπορούν να προσφέρουν υψηλή τεχνογνωσία στις εταιρίες που θα 
συμμετέχουν στην συν-ανάπτυξη των παραγωγικών διαδικασιών, υπο βιομηχανική κλίμακα. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αποτελεί 
μια από τις λίγες καινοτόμες τεχνολογίες για την ενίσχυση της ενεργειακής μετάβασης, που μπορούν ρεαλιστικά να αναπτυχθούν στην 
Ελλάδα και να ενισχύσουν σημαντικά το ΑΕΠ και την απασχόληση. 
Είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί 
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Το προτεινόμενο νομοσχέδιο έχει διαφορα προβληματα πολλα από τα οποία έχοθν ήδη καταγραφεί από άλλους. 
Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ στο ότι το νομοσχέδιο δεν δίνει σημασία στα προβλήματα που θα δημιουργηθούν σε άλλες 
σημαντικότατες χρήσεις του θαλάσσιου χώρου. Φαίνεται ότι παρέχεται ‘blank cheque’ στην ανάπτυξη αιολικών παρκων στην αβαθή 
υφαλοκρηπίδα, που θα αδρανοποιήσουν το θαλάσσιο πυθμενα όχι μόνον στην περιοχή θεμελίωσης των πάρκων αλλά και σε περιοχές 
από τις οποίες θα περάσουν τα απαραίτητα καλώδια για την μεταφορά ενέργειας. 
Πέρα από τις άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις (Βιοποικιλότητα, πιθανές αλλαγές στη θαλάσσια κυκλοφορία κλπ) που έργα αυτής της 
κλίμακας μπορεί να έχουν, οι οποίες θέλω να ελπίζω ότι θα αξιολογηθούν σύμφωνα με την Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την Αξιολόγηση των 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων SEA Directive 2001/42/EΚ και EIA Directive 2014/52/EΕ (με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων να είναι 
προσβάσιμα από τους πολίτες σύμφωνα με την Οδηγία 2003/4/EΚ), υπάρχουν και σημαντικότατα θέματα που αφορούν τις στρατηγικές 
επιλογές. Ησυχία 
Ο παραλιακός τουρισμός (Sea-Sand-Sun) είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας και αποτελεί αδιαφιλονίκητο συστατικό του Ελληνικού 
μοντέλου ανάπτυξης και στρατηγική προτεραιότητα διαδοχικών κυβερνήσεων. Η φέρουσα ικανότητα για τουρισμό και η αισθητική των 
Ελληνικών παραλιών και ιδιαίτερα των νησιωτικών παραλιών στα επόμενα χρόνια θα είναι αποφασιστικοί παράγοντες για την Ελληνική 
τουριστική ανάπτυξη και οικονομία. Οι ελληνικές παραλίες όμως, και ιδιαίτερα οι νησιωτικές, βρίσκονται κάτω από αυξανόμενη 
διάβρωση η οποία προβλέπεται να αυξάνεται με πολύ ανησυχητικούς ρυθμούς στα επόμενα χρόνια λόγω της προβλεπόμενης αύξησης 
της μέσης θαλάσσιας στάθμης και αλλαγές στα χαρακτηριστικά των ακραίων θυελλωδών φαινομένων. Πρόσφατες έρευνες προβλέπουν 
ότι το 2050 ακόμα και κάτω από το πλέον συντηρητικό σενάριο (RCP4.5, 0.15 m αύξηση της μέσης θαλάσσιας στάθμης), μέχρι 39 % και 
9 % των ελληνικών νησιωτικών παραλιών του Αιγαίου Πελάγους θα χάσουν το 50 % και 100 % του μέγιστου σημερινού πλατους τους, 
αντίστοιχα (https://doi.org/10.5194/nhess-17-449-2017). Φυσικά οι προβλέψεις είναι πολύ χειρότερες για τα χειρότερα κλιματικά 
σενάρια. 
Οι προβλέψεις αυτές δείχνουν ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο σχεδιασμό των παράκτιων και θαλάσσιων χρήσεων. Η αποκατάσταση 
των παραλιών και της φέρουσας ικανότητας τους απαιτούν αναπληρώσεις με άμμο, που για λόγους τόσον αισθητικής όσο και τεχνικο-
οικονομικής θα πρέπει να βρεθεί στην θάλασσα (θαλάσσια αδρανή/marine aggregates). Οι ποσότητες είναι μεγάλες. Για παράδειγμα, η 
διατήρηση της σημερινής φέρουσας ικανότητας των 30 παραλιών της Σαντορίνης θα απαιτήσει μέχρι το 2050 μεταξύ 1.4 και 2.6 
εκατομμύρια m3 υλικού αναπλήρωσης. 
Οι τεράστιοι όγκοι θαλάσσιων αδρανών που απαιτούνται, σε συνδυασμό με την σχετική έλλειψη οικονομικά βιώσιμων αποθέσων 
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(http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2211464514000396), ειδικά στις Ελληνικές Θάλασσες, βρίσκονατι πίσω από την συμμετοχή 
σε περίοπτη θέση στις θαλάσσιες χρήσεις που θα πρέπει χωροθετηθούν κατά προτεραιότητα σύμφωνα με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ για 
το Θαλάσσιο Χωροταξικό σχεδισμό. Δυστυχώς, όπως φαίνεται από το προτεινόμενο νομοσχέδιο οι χρήση αυτή δεν λαμβάνεται καθόλου 
υπόψη αν και πρόκειται για σημαντικότατη συγκρουόμενη χρήση με την χωροθέτηση των αιολικών πάρκων. Αν το θέμα αυτό δεν 
μελετηθεί σοβαρά θα φτάσουμε να έχουμε μεγάλη και άχρηστη δυνατότητα ηλεκτροδότησης σε νησιά άδεια από τουρίστες. 
Αντώνης Βελεγράκης, Καθηγητής 
Τμημα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιο-επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 14 Ιουλίου 2022, 12:34   

Seawind Ocean Technology comments to the public consultation 
Introduction – Seawind company profile and description of our proposed project for Greece: 
Seawind Ocean Technology is a technology development company and Original Equipment Manufacturer (OEM) founded in 2014, 
producing the new generation of floating fully-integrated wind turbines. The company is legally registered in the Netherlands. In essence, 
we are a truly European company with more than 11 nationalities in a team of 50 employees. 
For more information, please visit our web http://www.seawindtechnology.com 
In Europe, we are active in France, Italy, Greece, Portugal and the UK. In the rest of the world, we are present in the USA, Japan, Malaysia 
and the Philippines. In the said countries we are currently marketing our two floating wind turbine units, Seawind 6 (6,2 MW) and Seawind 
12 (12,2 MW). Both are two-bladed wind turbines with a teetering hinge on a semi-submersible concrete floating foundation. We provide 
the full integrated floating wind turbine system installed at sea which can be deployed in deep and ultra-deep waters (from 60+ meters 
up to 3,000 meters) accessing abundant, high-speed, low intermittent wind resources. We own our IP, have 28 patents and 12 are pending. 
The leading certification society Den Norske Veritas (DNV) has qualified our technology for the certification process in 2019. 
Seawind’s vision can be summarised in these words: we are dedicated to deep decarbonisation by redefining the global offshore wind 
energy industry and to generate clean, affordable and reliable energy at large scale. We also believe that local communities and economies 
must directly benefit from locally-based projects so in our business plan we prioritise local content favouring a local construction and 
assembly approach. We are convinced that while electrification is a one-way street for cleaner energy and eventually net zero emissions, 
at the same time there are important activities (e.g. maritime and airborne transportation, heat for thermal industrial and services 
purposes etc.) where electric power cannot replace fossil fuels. A different type of energy will be needed there. 
In this context, while Seawind is gearing up for the large-scale demonstration of our floating wind turbine technology for power generation 
in the beginning of 2024, we are also working for the development of our larger floating wind turbine Seawind 16 (16 MW) in parallel with 
the offshore production of green hydrogen using wind power generated by the said model as feedstock for electrolysis of purified sea 
water. This is what we want to do in Greece, specifically in the island of Crete. 
For the island of Crete Seawind is putting forward a proposal for a 300 MW floating offshore wind park that will produce electricity to be 
utilised solely for the production of green hydrogen (project ICARUS). We foresee delivery of this project by the end of the present decade. 
We have consulted with relevant stakeholders in the island and believe that the island’s energy needs will be better served by green 
hydrogen rather than by continuing the use of diesel and LPG. We also monitor ongoing developments internationally whereupon the 
green electrification of oil and gas assets used for offshore exploration is becoming a reality (e.g. the United Kingdom and Norway). Given 
the expected major exploration activity in the western part of Crete, Seawind’s proposed business plan will also deliver lower emissions 
related to offshore oil and gas exploration, thereby increasing the longevity of the said assets and accordingly prolonging further into time 
the economic benefits associated with their exploration for Greece’s economy. 
As a company we have both very strong environmental instincts and we wish to have no negative impacts on local economies and societies. 
Therefore, ICARUS will be located beyond a 30 km radius from the nearest shore in the island, to avoid any impact on tourism and small-
scale fishing. Because our produced electricity will be completely utilised for green hydrogen production, we do not intend to be 
interconnected to the power transmission network. Rather we will connect our wind park with a dedicated private HV cable to the 
hydrogen production unit. 
General comments about the Framework for Offshore Wind in Greece: 
We welcome the proposed Framework. We support its objectives and the overall design of the process leading to licensing while at the 
same time paying appropriate attention to environmental issues. We consider the role of the HHRM as key to this effort; they are experts 
in this area and have the right people to ensure delivery and business-like conduct. We also fully support the role of the RAE in this 
Framework, also due to the high-quality personnel, but it should be also pointed out that RAE needs further staffing support. 
Our comments seek to build onto to the proposed Framework. We do not seek to change it, but rather complement it. We believe that 
the present proposed Framework for Offshore Wind can be further improved by including our option: using electricity from offshore wind 
parks for hydrogen generation and not connecting the power generated to the national electricity network. In fact, green hydrogen 
production is expected to be a key storage option for floating wind. In this sense, what we are proposing will render the proposed 
Framework more innovative and forward-looking. See detailed comments below. 
We would also underline the fact that the offshore wind market is dynamic where the floating wind segment in particular is very promising, 
but very young too. This position paper from the European Wind Power Association, WindEurope, on floating offshore wind provides 
detailed information about the leading role of Europe in this area, but also the fact that it is only since 2017 that floating wind operations 
have started and that we are still at a relatively early stage: ‘Floating Offshore Wind Energy A Policy Blueprint For Europe’ 
(windeurope.org) https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/policy/position-papers/Floating-offshore-wind-energy-a-policy-
blueprint-for-Europe.pdf#:~:text=Floating%20offshore%20wind%20%28FOW%29%20is%20a%20fast-
maturing%20technology,needed%20to%20make%20it%20a%20European%20success%20story 
In this sense, we see the proposed prerequisite of 10 years’ operation of a floating wind technology for the acquisition of a license as 
unrealistic and wrong. We would rather propose that for floating wind specific operations this criterion is replaced by technology 
certification by a world-recognised certification society to demonstrate that the said floating wind technology is reliable (by given proof 
of concept and the corresponding Technology Readiness Level). 
This argument also stands for the requirement-prerequisite of operation of at least 100 MWs and the associated business turnover. For 
floating wind, globally there are less than 100 MWs of capacity at present, hence this value too is not correct. 

343 

356



Conversely, the situation is different for fixed-base offshore wind turbines where there is a longer history of development and the 
corresponding market size. The above preconditions make sense for the fixed-base market applicants. Fixed-base offshore turbines will 
represent, nevertheless, a much smaller share in the Greek offshore wind market. In this sense, both the 10-year, the 100 MW and the 
turnover provisions are discriminatory and prohibiting younger, innovative and potentially more competitive parties from entering the 
developing floating offshore wind market in Greece. This is not levelling the playing field and we strongly insist that the three provisions 
will be removed for the floating offshore wind market segment that corresponds to the Framework. In sum, different criteria will need to 
apply for fixed-base and for floating wind, reflecting the status of development of each technology and market, which are globally 
recognized as quite different in terms of technology and the associated business models. 
In conclusion to our introductory comments, Seawind welcomes the opportunity to further explain our points to the Greek authorities. 
We are convinced that the Greek offshore wind market can deliver affordable, abundant and sustainable energy for Greece and for the 
SE Med region as a whole. We believe that our proposed project ICARUS can elevate the potential benefits associated with offshore wind 
generation by bringing green hydrogen into this equation. In this context, we strongly support that the proposed Framework is 
appropriately forward-looking and supportive of innovation by levelling the playing field among fixed-base wind turbine and floating wind 
operators and allowing sufficient space for those projects that will not have electricity as the final product. 
Please find our specific comments as per article below: 
Article 59: Definitions 
Para 3. Associated activities to an offshore wind park: 
As presented in the previous section we do not see the need to define an offshore wind farm as necessarily connected to the electricity 
network. In this sense, and in Seawind’s case specifically, any costs associated with the transmission of the power generated will be 
covered by our company and will concern transporting the generated electricity from point A (wind farm) to point B (hydrogen production 
unit). The Framework should also consider this arrangement and accordingly remove associated licensing and planning studies and fees 
related to interconnection with the Greek power transmission network. The above points also apply with reference to the provisions of 
Art. 68 ‘System interconnection’. 
**** 
Article 61: Planning of Offshore Wind Parks 
Para 4. Environmental Impact Assessment: 
We fully support the prioritisation of low environmental impact associated with the installation and operation of wind turbines at sea. 
Seawind’s floating wind turbines have been designed with this in mind; we have selected materials that positively interact with marine 
ecosystems, namely concrete, instead of steel for our floating foundation (our turbine’s platform) and we choose to go to the deeper seas 
to avoid any impacts on migratory birds. 
**** 
Article 63: Arrangements for acquisition of a ‘survey license’ 
Para 5. Applications and criteria for eligibility: professional and technical capabilities 
Seawind disagrees with the establishment of the same criterion for two different in terms of maturity and size technologies, namely fixed-
base and floating offshore wind. The 10-year operation experience criterion is completely impossible for any floating wind operator and 
so is the 100 MW operation criterion as well. 
The above point also applies to what concerns the revenues criterion. For companies, such as Seawind, dedicated to floating wind turbines 
only, the turnover value in the draft Framework is prohibitive and discriminatory. It favours fixed-base offshore wind turbine companies 
that will nevertheless be called to develop primarily floating wind farms in Greece. This needs to be corrected in the proposed Framework 
to ensure that those that possess the right technology for the Greek offshore wind market (almost totally to be floating) can enter the 
market and deliver cost-efficiently, technically correctly and with innovation in mind. 
**** 
Art. 66. Competitive process for the selection of an Offshore Wind Park Investor 
Seawind is of the opinion that the Framework should include the option that in certain offshore locations already reserved for other 
economic activities private agreements can be concluded outside the defined competitive procedure, since the rights to these locations 
are with private parties. In this context, the exploitation of these locations should not be subject to the RAE competitive bidding process. 
In this logic, projects located in these areas will neither seek connection to the national transmission network and nor seek to benefit from 
the guaranteed price for the produced electricity. 
As is already the case for use of sea area in Italy and in Portugal, a fee to the Greek State of reasonable cost can be applied for the duration 
of the specific project. – 
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Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Η διαβούλευση αυτή 
είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να 
προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 17:32   

Άρθρο 12 
Επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις ζώνες προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου «Φύση 2000» 
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος, στις περιοχές που καθορίζονται ως Ζώνες Απόλυτης Προστασίας της φύσης της περ. α’ 
της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 (Α’160), επιτρέπονται οι εξής ειδικές κατηγορίες χρήσεων του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α’ 
114), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4685/2020 (Α’ 92): 
(1) Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας και εργαζομένους μόνο για την εξυπηρέτηση της προστασίας και της βέλτιστης διαχείρισης του 
προστατευτέου αντικειμένου. 
(11) Επιστημονική έρευνα για την προστατευόμενη περιοχή. 
(26.12) Γραμμικές υποδομές μεταφορών, ιδίως οδοί κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, πεζόδρομοι, 
ποδηλατόδρομοι, πλατείες, μονοπάτια και θαλάσσιοι διάδρομοι. 
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(33) Εγκαταστάσεις ύδρευσης, εξαιρουμένης της αφαλάτωσης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
τηλεπικοινωνιών, σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων, με τον αναγκαίο εξοπλισμό 
και τις συναφείς εγκαταστάσεις, υπέργειων ή υπόγειων. 
(50) Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών. 
(51) Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών. 
(53) Έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των υδατοαποθεμάτων. 
Η ελεύθερη βόσκηση και η ερασιτεχνική αλιεία δύνανται να απαγορεύονται εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση της 
ακεραιότητας της περιοχής ως προς τις οικολογικές της λειτουργίες. 
ΣΧΟΛΙΑ 
Στο αρθρο 12 φαίνεται ότι επιτρεπονται οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, (όχι όμως και παραγωγής 
το οποίο ενδεχομένως να αφορά τη ΔΕΗ αλλά όχι τον ΑΔΜΗΕ) καθώς και κατοικίες για εργαζομενους & προσωπικό. Από τα στοιχεία μας 
προκύπτει ότι 2 ΚΥΤ (Λαρισας, Μελίτης) , 21 υποσταθμοί (Υλικη, Αμφιλοχία, Ιωάννινα Ι & ΙΙ, κλπ) και 7 τερματικές διατάξεις που ανηκουν 
εξολοκληρου ή με ποσοστό στον ΑΔΜΗΕ βρισκονται ΕΝΤΟΣ περιοχών NATURA. 
Άρθρο 27 
Διόρθωση προδήλων σφαλμάτων δασικού χάρτη – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20 ν. 3889/2010 
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), περί περιπτώσεων αναμόρφωσης δασικών χαρτών, 
αντικαθίσταται, στο τελευταίο εδάφιο επικαιροποιούνται τα αρμόδια διοικητικά όργανα, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: 
«1. Μετά τη μερική ή ολική κύρωση του δασικού χάρτη η αναμόρφωσή του επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 
8 και 8.α. του άρθρου 17 και της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του παρόντος, καθώς και του επόμενου εδαφίου. Κατ’ εξαίρεση, 
επιτρέπεται η αναμόρφωση του κυρωμένου δασικού χάρτη με α) την προσθήκη ή διαγραφή των εκτάσεων που υπάγονται ή παύουν να 
υπάγονται σε αυτόν σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία ή με δικαστικές αποφάσεις που κρίνουν επί των πράξεων αυτών, με δικαστικές 
αποφάσεις επί τού ιδιοκτησιακού ζητήματος των εκτάσεων των περ. α) και β) της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289), ή με 
διοικητικές πράξεις της περ. ζ) των παρ. 6 και 7 του ως άνω άρθρου 3 που έπρεπε να συμπεριληφθούν στον δασικό χάρτη ή εσφαλμένα 
αποτυπώθηκαν κατά την κατάρτισή του και δεν απεικονίζονται σε αυτόν, καθώς και β) με τη διόρθωση προδήλων σφαλμάτων. 
ΣΧΟΛΙΑ 
Στο αρθρο 27, το οποίο και μας αφορά καθοτι αναφέρεται στις διοικητικές πράξεις προ της 11.6.75 οι οποίες καλυπτονται από το 
τεκμήριο νομιμότητας, είναι επιτρεπτό, ακόμα και μετά την μερική ή ολική κύρωση του δασικού χαρτη, να αναμορφωθεί ο δασικός 
χάρτης με απόφαση του ΓΓ Δασών. Ως εκ τούτου, φαίνεται, ότι παρόλο που ο ΑΔΜΗΕ δεν εχει υποβαλλει αντιρρησεις για εδαφοτεμαχια 
πυλώνων που βρισκονται εντός δασικών εκτάσεων , μπορεί εν συνεχεία να καταθεσει αίτημα αναμορφωσης του δασικού χαρτη 
ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις που υπάρχουν απαλλοτριώσεις γραμμών (ή ακόμα και υποσταθμών προ της 11.6.75. Το πρόβλημα είναι 
ότι, από τους -συμφωνα με εκτιμήσεις μας- 10.000 πυλώνες που βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων, είναι εξαιρετικά δυσκολο κατά 
την παρούσα στιγμή να εντοπίσουμε, πόσοι & ποιοι από αυτούς έχουν απαλλοτριωθεί προ της συγκεκριμενης ημερομηνίας. Το θετικό 
σημείο είναι ότι δεν φαίνεται να υπαρχει καποια συγκεκριμένη προθεσμία για την υποβολή αιτήματος αναμόρφωσης, συνεπώς 
μπορούμε οποτεδήποτε στο άμεσο μέλλον να αιτηθούμε αναμόρφωσης του ΔΧ. 
Άρθρο 55 
Χωροταξικά ζητήματα στον Δήμο Αχαρνών 
Στο υπ’ αρ. Γ.32395/31.6.1987 (Δ’ 717) π.δ. προστίθεται άρθρο 4Α ως εξής: 
«Άρθρο 4Α 
Χρήσεις γης Δήμου Αχαρνών 
Κατ’ εξαίρεση των προηγούμενων άρθρων, η χρήση γης τμήματος του Ο.Τ. 104 του Εγκεκριμένου Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου 
Αχαρνών, όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα με στοιχεία κορυφών (Β, A, 104/2, 104/3, 104/4, B), χαρακτηρίζεται ως χρήση γης 
για Διοίκηση, σύμφωνα με την περ. 7 της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), κατά παρέκκλιση του ισχύοντος Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου.». 
ΣΧΟΛΙΑ 
ΤΟ ΟΤ 104 απεχει βρισκεται 100μ δυτικά του ΚΥΤ Αχαρνών, και δεν επηρεάζει τον ΑΔΜΗΕ 
Άρθρο 17 
Καταργούμενες διατάξεις 
1. Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), περί οργάνωσης μέτρων προστασίας της βιοποικιλότητας, ανά ζώνες, καταργείται. 
2. Καταργούνται οι κάτωθι ειδικές κατηγορίες χρήσεων του π.δ. 59/2018, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4685/2020 
(Α’ 92): 
……… 
5. Τα άρθρα 14α, 14β, 14γ και 14δ του π.δ. 59/2018, περί προστατευτικών ζωνών, όπως προστέθηκαν με την παρ. 18 του άρθρου 44 του 
ν. 4685/2020, καταργούνται. 
ΣΧΟΛΙΑ 
Καταργούνται τα άρθρα τα οποία απέτρεπαν ενέργειες ΑΔΜΗΕ. 
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οχι αλλο αιολικα παρκα σε προστατευμενα μερη κ φτανει πια σε οτι κορυφη βουνο κ δασος εχουμε καταστρεψει τα παντα 
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Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 
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Δεν προβλέπεται γενικό χωροταξικό. Οι έρευνες για το πού υπάρχει αιολικό δυναμικό, ηλιακό δυναμικό κλπ, υπάρχουν ήδη. 
Αποκλείονται σκόπιμα Ενεργειακές Κοινότητες. 
Δίνεται παραθυράκι στους «επενδυτές» να αλιώσουν το χωροταξικό (αν ποτέ γίνει αυτό). 
Προτείνονται: 
– κατάργηση όλου του νόμου και σχετικής φιλοσοφίας νομοσχεδίων 
– επικαιροποίηση και επέκταση εθνικού γενικού χωροταξικού που να περιλαμβάνει και τις θάλασσες και εξορθολογισμός χρήσεων γης 
– ίδρυση ΔΙΑΣΚΕΠ (https://mera25.gr/diaskep/) με αρμοδιότητα τα θέματα της ενέργειας και της προστασίας του φυσικού και 
ανρθωπογενούς περιβάλλοντος 
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Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 
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Παρατηρούμε ότι πέρα από το ότι οι μέρες από την αρχή ήταν ελάχιστες για ένα τέτοιο Σχέδιο Νόμου, με Σαββατοκύριακο ενδιάμεσα, 
μειώνεται και εκ των υστέρων και η ώρα της 13/7/2022 από τις 20.00 το βράδυ σε 08.00 το πρωί, δηλαδή, μία ημέρα λιγότερη. Ο χρόνος 
για σωστή μελέτη και σχόλια ελάχιστος και για ελληνικές εταιρείες και για εταιρείες από το εξωτερικό που πρέπει να βρουν κάποιον να 
το μεταφράσει, να τους γίνει εξήγηση, να πάρουν αποφάσεις από Διοικητικά Συμβούλια, να γράψουν κείμενο και να το ανεβάσουν. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο λιγότερο από μια βδομάδα, για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο. Ζητούμε σε όλα 
τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και 
δίκαιο τρόπο όλα τα θέματα. 
Ουσιαστικά προσβάλλονται όλες οι σοβαρές εταιρείες έτσι και οι ελληνικές και οι ξένες μεγάλες εταιρείες. Τους φιμώνεται εμμέσως 
όλους με το να μην προλάβουν να ενεργήσουν και να καταθέσουν την γνώμη τους. 
Μήπως γιατί δεν υπήρχε η βούληση να ακουστούν οι γνώμες, και να προωθηθούν συγκεκριμένες λογικές και πολιτικές μόνο; 
Στο Σχέδιο διαβάζουμε όσα γράφονται και βλέπουμε ότι απουσιάζουν «εκκωφαντικά» όσα ακόμα δεν γράφονται και περιμένουμε να τα 
διαβάσουμε…. 
Βασική απορία είναι ποιός αδαής έχει σκεφτεί, έχει προτείνει και έχουν αποδεχτεί οι υπόλοιποι να μην υπάρχει διαδικασία για 
αποκλειστικότητα στα πεδία ερευνών για την ανάπτυξη έργων ΥΑΠ. Καταδεικνύει ότι υπάρχει πραγματική άγνοια για το τι συζητιέται. 
Προφανώς δεν έχουν κατανοήσει οι κύριοι που εισηγούνται τέτοιες ανοησίες τι θα πει Υπεράκτιο Αιολικό Έργο, και νομίζουν ότι θα 
μελετηθεί κάποιο φωτοβολταϊκό ή αιολικό στην ξηρά. Δεν υπάρχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Όπως για τους Υδρογονάνθρακές 
έδωσαν αποκλειστικότητα για να δαπανηθούν εκατομμύρια ευρώ, στην ίδια λογική είναι και τα Υπεράκτια Αιολικά Έργα. Ρωτήστε 
ανθρώπους που γνωρίζουν ή ακούστε ανθρώπους που γνωρίζουν. Μην κάνετε του κεφαλιού σας και σας ενδιαφέρει και βλέπετε να 
εξυπηρετήσετε μόνο συγκεκριμένες εταιρείες για προσωπικό όφελος που λένε ότι έχουν Άδεια παραγωγής στην Βόρεια Ελλάδα και 
Βόρεια ύδατα, ενώ έχουν απλά ένα άδειο κουφάρι και έναν αέρα κοπανιστό… και με αυτόν τον αέρα κοπανιστό πάνε να δικαιολογήσουν 
το μεγάλο ρουσφέτι και το μεγάλο πάρτι για την Πάρτι τους και Μόνο 
Προφανώς με το αντίστοιχο αντάλλαγμα…… 
Βοάνε τα «καφενεία» για το παιχνίδι που πάει να στηθεί στα θαλάσσια ύδατα της Βόρειας Ελλάδας. 
Προμοτάρετε συγκεκριμένα συμφέροντα για το καλώδιο διασύνδεσης με την Αίγυπτο, ενώ θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς, πχ με 
διαγωνισμό και να έρθει ο καλύτερος, ο φθηνότερος προς όφελος όλων. Αλλά αυτό δεν είναι προς όφελος συγκεκριμένων όμως. 
Το ίδιο και για το LNG στην Αλεξανδρούπολη, θα μπορούσε με την ίδια διαδικασία, αλλά αυτό πάλι είναι προς όφελος συγκεκριμένων 
όμως. To ίδιο και για το έργο της αντλησιοταμίευσης το οποίο επίσης δεν εντάχθηκε στο σύνολο των έργων αποθήκευσης σε μία 
ανταγωνιστική διαδικασία, αλλά έγινε αγώνας για να δοθεί και δόθηκε ταριφα σε συγκεκριμένη εταιρεία. 
Τώρα όμως μήπως πάει να ξεχειλώσει η όλη κατάσταση και να υπερβεί για άλλη μία φορά τα «εσκεμμένα» και πάτε από το παράθυρο 
να δώσετε σε συγκεκριμένη εταιρεία και σε Γαμπρούς, Κουμπάρους και Συγγενείς ειδικά προνόμια και να εξαργυρώσετε ταξίματα και 
με το αζημίωτο; 
Είναι εξοργιστικό το λιγότερο θα λέγαμε το σχόλιο της ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 1 Α.Ε., 12 Ιουλίου 2022, 10:21 – (Εταιρεία Κοπελούζου). 
Έχουν ίσως συνηθίσει ότι στην χώρα που λέγετε Ελλάδα όλα γίνονται σε κλειστές πόρτες και είναι ανήκουστα αυτά που διαβάζουμε. Για 
να υπάρχει αυτό το θάρρος και θράσος να γράφουν τα συγκεκριμένα δείχνει και τους ανύπαρκτους φραγμούς που υπάρχουν. 
Από που και ως που να αποτελούν «a priori Περιοχές Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων»; Με μελέτες ανύπαρκτες που έχουν κάνει από το 
γραφείο τους επειδή κάποτε έκαναν αίτηση χωρίς να μελετήσουν τίποτα, επειδή χάραξαν μία περιοχή στον χάρτη; Ανήκουστο. 
Πόσο ατομικισμός υπάρχει με το να ζητάς με αυτόν τον απροκάλυπτο τρόπο «με επιτρεπτή αύξηση της εγκατεστημένης ή μέγιστης 
ισχύος παραγωγούς του σταθμού ποσοστού έως 75% της αδειοδοτημένης». Που το έχουν δει αυτό; Μήπως νιώθουν ότι τους παίρνει 
και τα γράφουν; Γιατί όλες οι άδειες να μπορούν μέχρι 10% και μόνο αυτοί να έχουν πάνω από 10% και μέχρι το ανήκουστο 75%; Τι 
απαράδεκτα είναι αυτά που γράφονται και από εταιρείες που θέλουν να λέγονται σοβαρές; 
Πόσο ληστρικό μπορεί να είναι όταν ζητάνε «επέκταση των ορίων του/των πολυγώνου/ων εγκατάστασης, σε απόσταση έως 5 χλμ από 
το αδειοδοτημένο/α πολύγωνα, όπως αυτό/α ισχύει/ουν, και με το ποσοστό αύξησης του συνολικού εμβαδού των πολυγώνων, συνεπεία 
της εν λόγω επέκτασης, να μην υπερβαίνει το 70%»; 
Μήπως να μην συμμετέχει άλλη εταιρεία καλύτερα, αλλά μόνο οι συγκεκριμένες εταιρείες; Μήπως θα ήταν καλύτερα έτσι; ‘Ενας Θεός 
ξέρει τι παίζονται και τι παιχνίδια γίνονται. 
Αυτό που ζητάνε είναι όπως λέμε «εις υγείαν των κορόιδων». Με τον αέρα κάνουν κεφάλαιο και υπεραξίες με τις πλάτες 
συγκεκριμένων…. 
Το θράσος φτάνει να ζητάνε να αδειοδοτούν μόνοι τους και να έχουν μοναδικό τρόπο αδειοδότησης, και όχι μόνο αυτό, αλλά να έχουν 
και τιμή χωρίς διαγωνισμό. Όταν υπάρχουν GW έργων με διαγωνιστικες διαδικασίες στην Ευρώπη και έργα που αναποτύσουνται και 
κατασκευάζονται εδώ και πάνω πραγματικά από 25 Χρόνια. Που νιώθουν ότι ζουν; 
Πόσο κορόιδα νιώθουν ότι είμαστε όλοι υπόλοιποι…; 
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Και, ζητάνε τα κριτήρια των συμμετεχόντων να είναι τέτοια που να φτάνουν στα «πόδια» τους, όχι περισσότερο, γιατί δεν μπορούν πολύ 
απλά. Μα δεν έχουν ιδέα τι θα πει Offshore Αιολικό έργο……..αλλά είναι σε μία χώρα που βρίσκουν και τα κάνουν…… Δυστυχώς για 
όσους ασχολούνται με τον κλάδο αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα…….Πραγματική ντροπή. 
Για αυτό και φεύγομαι όλοι εμείς από την Ελλάδα και να αναπνεύσουμε καθαρό αέρα γιατί στην χώρα που γενηθήκαμε μοιρίζει ακόμα 
πολύ… 
Αν βγει φωτογραφική διάταξη για συγκεκριμένη εταιρεία και για Κουμπάρους, Γαμπρούς κτλ, θα κατακλειστούν τα ΜΜΕ για το στημένο 
παιχνίδι που παίζεται για συγκεκριμένα Τζάκια …… και δεν θα μείνουμε άπραγοι όλοι εμείς, να καθόμαστε να κοιτάμε το τι κάνετε και 
το πάρτι που στήνετε για συγκεκριμένους μόνο…. 
Νροπή. 

 13 Ιουλίου 2022, 07:48   

This submission is made following the release of the draft legislation issued by the Ministry of Environment and Energy «Provisions for 
the simplification of environmental licensing, environmental checks and environmental protection, urgent forest, spatial and building 
provisions, establishing a framework for the development of offshore wind farms, addressing energy crisis and cyclical economy issues» 
(«the Draft Law»). BlueFloat Energy is pleased to provide feedback to the articles of the Draft Law related to offshore wind and welcomes 
ongoing dialogue between the Ministry and industry participants. 
About BlueFloat Energy 
BlueFloat Energy is developing offshore wind projects in various regions of the world, where it can implement its vision: to accelerate 
global deployment of offshore wind as a key enabler for the energy transition and economic growth. Founded by renewable energy 
professionals, BlueFloat Energy brings together remarkable team expertise in the design, development, financing, construction and 
execution of offshore wind projects. BlueFloat Energy is supported by 547 Energy, the Quantum Energy Partners’ platform dedicated to 
clean energy investments. 547 Energy aims to partner with innovative companies who drive the growth of the green energy economy. 
Quantum Energy Partners is one of the world’s leading dedicated energy investment funds, with a portfolio of over $ 17 billion of assets 
under management since its inception in 1998. http://www.bluefloat.com 
We have extensive experience in this sector, and we are currently developing projects in more than eight different markets, including the 
UK, France, Italy, Spain, Colombia, Taiwan, Australia and New Zealand. 
We are keen on supporting policy makers in shaping the regulatory framework for floating offshore wind and providing thought leadership 
in the wind industry through unique perspective and strategic thinking. 
Our Submission 
Having reviewed the relevant articles of the Draft Law (an informal translation into English of the draft document, which was published 
by the Ministry of Environment and Energy on the 6th of July in Greek) and based on our experience in the development of offshore wind 
projects in various markets, we would like to share some initial comments that we deem important at this stage. We appreciate that the 
Draft Law is intended to provide a general framework for offshore wind deployment in Greece and as such will need to be subsequently 
detailed and substantiated through secondary regulation. 
General comments 
BlueFloat Energy appreciates the efforts of the Ministry of Environment and Energy in terms of seeking to set up a fit- for-purpose 
regulatory framework for the development of an offshore wind industry in Greece. 
According to the Draft Law, to be able to develop and execute an offshore wind farm a developer would have to obtain a number of 
licenses and certificates, as well as participate in and win a competitive bidding process organized by the OWF Operator. Whilst we 
appreciate the importance of intermediate milestones, we believe that a clear and detailed licensing process with a realistic timeline are 
of utmost importance for the development of the offshore wind projects. Indeed, based on our experience in other markets, a successful 
offshore wind regulatory framework is designed in a way that is accessible and transparent for all relevant stakeholders and developers. 
To ensure an effective competition in the market and a timely delivery of the best offshore wind projects, it is important to clearly define 
all the relevant steps of the development process, while adopting an open, pragmatic and flexible approach to the pre-qualification 
criteria. 
Please find below detailed comments to the specific articles and paragraphs of the Draft Law aligned with these general considerations. 
Article 63 – Applications for the granting of an Offshore Wind Farm Research License 
Article 63 defines the use of the OWF Research License and the pre-qualification criteria that a developer must meet to obtain the license 
and proceed with its developing activities. 
According to paragraph 1 and 3, the OWF Research Licence will allow developer to conduct research and conduct the technical studies 
and measurements necessary for the planning, development, installation and operation of OWFs in each OWFODA. Moreover, a developer 
will be able to apply for a OWF Research License in more than one OWFODA. In this case, we believe it would be helpful to clarify if the 
OWF Research License will allow the developer to carry out its research and studies covering the whole OWFODA or a specific site within 
the greater area of OWFODA. In any case, it will be important to specify the process in the case two or more developers apply for the 
same OWFODA since this is not clear from the current draft. 
In other markets, developers apply for a seabed lease or maritime concession for a clearly defined polygon within a wider area designated 
by the government for offshore wind development. In fact, in some jurisdictions, policy makers set a limit to the surface that could be 
made available to a developer for a wind farm development to avoid speculation and ensure effective competition. 
According to the Draft Law, in order to apply for an OWF Research License, each developer will have to demonstrate that it meets a set of 
prequalification criteria (technical and financial criteria) as described in paragraphs 5 and 7. In general, we agree on the need of objective 
criteria that will give confidence to the government that the projects can actually be delivered within the relevant timeframe. 
We believe that the prequalification process should be more flexible so as to take into consideration the variety of specific circumstances 
and to enable the participation of new players, which are actively developing offshore wind around the world. By establishing a set of very 
restrictive criteria catered only to the established incumbent players, policy makers limit the competition and undermine the possibility 
of reaching their decarbonization targets, by preventing nimble and agile players with unique expertise and investment acumen from 
participating in the process and contributing towards timely delivery of the projects. 
Similar logic would apply to the scoring of applications, which should enable these new players to demonstrate their technical expertise 
and their ability to deliver through a process based more on a “beauty contest” concept as opposed to price-only criteria. 
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Technical criteria 
Looking in particular at paragraph 5, to guarantee fair competition in the market, we propose the following alternatives to the technical 
criteria currently included in the draft. 
A first option would be to enable bidders to prequalify based on the number of projects that have been awarded in public tenders for 
offshore wind power in an OECD country in the last 3 years and for more than 1 GW of capacity. This criterion could be demonstrated 
through success in competitive processes based on rigorous criteria linked to the merits of the projects and the capabilities/expertise of 
the proponent (“beauty contest”), as is the case, for example, of the recent Scotwind contest. 
Alternatively, for floating wind projects bidders could prequalify by demonstrating their experience in floating offshore wind projects, 
with installed power of at least 25 MW connected to the grid, which at the date of delivery of the offer are in operation, or under 
construction or under development. Bearing in mind that very few floating offshore wind farms are currently in operations or under 
execution compliance with these technical criteria may be accredited via the individual experience of the team members (ie experienced 
gained by the employees of the bidder during their previous employment) or via corporate experience of the bidder, including the 
references of the affiliated companies. 
Bidders could also demonstrate their technical capabilities by including track record in other renewable energy projects (onshore wind, 
fixed offshore wind, floating offshore wind, wave, photovoltaic, solar thermal, biomass, mini-hydraulic, biogas, geothermal, waste 
recovery), with an installed aggregate capacity of more than 200 MW, which is in operation at the delivery date, or which has been built 
or developed in recent years. 
Bidders should also be able to bring in Supplementary Experience Providers to fill in specific gaps in terms of capabilities and experience 
(similar to what was envisaged in the Scotwind process). These Supplementary Experience Providers could be partners in the project but 
not necessarily equity investors. If we understand correctly this is already envisaged in the Draft Law by making reference to “borrowed 
experience.” 
Financial criteria 
The economic and financial criteria (paragraph 7) should include the economic and financial requirements that prove the solvency and 
seriousness of the offer, and the presentation of adequate guarantees for the presentation of the offer and its subsequent award. 
These criteria must guarantee the availability of the necessary financial resources to be able to undertake the development of the projects, 
or the demonstrable financial experience to have the necessary capital to undertake the construction of the project. 
According to our experience in other markets, developers that can demonstrate access to $1B of capital (either equity or debt) should be 
able to prequalify for the tenders. The use of this broader criterion (compared to the current threshold for the turnover) minimizes the 
risk of market dominance and restriction of competition, and allows access to the bidding process to new players with technical experience 
and with the financial support of private capital funds, with extensive experience in attracting capital and debt, and with a structure of 
financial statements different from the traditional agents of the electricity market. 
There are a number of examples from other markets, where offshore wind tenders are being carried out, that apply financial criteria for 
prequalification in line with the one outlined above, and that are not limited to the thresholds based strictly on billing or EBITDA of the 
bidders or affiliated companies. Using turnover or EBIDTA as the sole criterion and the only way to demonstrate financial capability, in our 
opinion, does not guarantee that the capital will be available to fund the projects, for example if the companies have high leverage or 
restrictions in the investment policy, and it discriminates against companies with financing structures and access to capital, which is 
different from the traditional utility model, such as investment funds and private capital. 
Article 66 – Competitive bidding process for selecting an investor for Offshore Wind Farms 
We would recommend that the competitive bidding process is not based solely on price but takes into account other criteria, including 
socio-economic aspects, such as a credible and robust local supply chain development plan, early engagement and transparency with the 
local stakeholders, integration of innovation elements into the project concept. 
It would be beneficial to have a more detailed and clear explanation of the What does Feed-in Premium Operating Aid means and how it 
will look like in practice. We understand that in a certain way, this operating aid is conceived to be similar to a two-way CfD but it is not 
really very clear from reading the document. We would also appreciate having further details regarding this remuneration scheme (e.g., 
indexation, negative prices, max price, etc.). 
We hope these comments are useful to you. We remain at your disposal in case of need. 

 13 Ιουλίου 2022, 06:42   

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, Αξιότιμη Κυρία Γενική Γραμματέα, 
Θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι σχόλια και παρατηρήσεις επί των προτεινόμενων διατάξεων του υπό διαβούλευση Ν/Σ: 
Άρθρο 63, παρ. 5: 
● Θα πρέπει να θεσπίζονται ξεχωριστά κριτήρια ανά τεχνολογία ΥΑΠ δεδομένης της τεχνικής διαφοροποίησης των επιμέρους 
τεχνολογιών ΥΑΠ. 
● Συγκεκριμένα για την τεχνολογία πλωτών ΥΑΠ, η απαιτούμενη εμπειρία θα πρέπει να αφορά στη συγκεκριμένη κατά περίπτωση 
τεχνολογία συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας. 
● Σχετικά με το κριτήριο της αποδεδειγμένης εμπειρίας λειτουργίας και συντήρησης έργων ΥΑΠ, κρίνεται σκόπιμο να διαφοροποιηθεί η 
φάση της κατασκευής από τη φάση της λειτουργίας των έργων ΥΑΠ, άλλως επέρχεται περιορισμός των αιτούντων. 
● Το κριτήριο της οικονομικής επάρκειας του αιτούντος των δύο δισεκατομμυρίων ευρώ είναι απολύτως περιοριστικό. Θα έπρεπε να 
αποδεικνύεται από το ύψος της επένδυσης της τεχνολογίας ΥΑΠ. Προτείνεται το κριτήριο της χρηματοοικονομικής επάρκειας να ισούται 
με το συνολικό τελικό προϋπολογισμό για έκαστο έργο ΥΑΠ. 
Άρθρο 63, παρ. 8: 
● Κρίνεται απαραίτητο να διασφαλίζεται ότι οι εταιρείες ανάπτυξης και οι επενδυτές δεν διεξάγουν τις έρευνες στις ίδιες περιοχές, το 
οποίο είναι μη αποτελεσματικό, καθώς δημιουργεί υπέρμετρη δαπάνη οικονομικών και φυσικών πόρων. 
Άρθρο 64, παρ. 7: 
● Προτείνεται η άρση της απαγόρευσης μεταβίβασης της Άδειας Έρευνας ΥΠΑ, άλλως –κατ’ ελάχιστον– η ρητή πρόβλεψη της 
δυνατότητας μεταβίβασης – εκχώρησής της από τον κάτοχο αυτής σε έτερο νομικό πρόσωπο, στο κεφάλαιο του οποίου θα μετέχει ο 
αρχικός δικαιούχος σε ποσοστό 100% καθώς και η μεταβίβαση μεταξύ εταιρειών του ίδιου ομίλου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 Ν. 
4308/2014, υπό την προϋπόθεση ότι ο αποκτών θα πληροί τα λοιπά κριτήρια του Ν/Σ. 
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Άρθρο 66, παρ. 4: 
● Προτείνεται για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης να απαιτείται η συνδρομή περαιτέρω κριτηρίων, πλέον της χαμηλότερης τιμής 
ανά μεγαβατώρα, όπως π.χ. κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, περιβαλλοντικά κριτήρια και επενδυτικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης 
και της εκτίμησης της ανάλυσης των κινδύνων και του αντίκτυπου των συνεπειών στην ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης Έργου ΥΑΠ. 
Με εκτίμηση, 
Για την εταιρεία Simply Blue Group 
Δικηγορική Εταιρεία ΜΕΤΑΞΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

 13 Ιουλίου 2022, 06:01   

Σημειώνουμε ως σημαντική εξέλιξη ότι τίθεται σε διαβούλευση στο παρόν σχέδιο νόμου το Κεφάλαιο Η – Πλαίσιο ανάπτυξης των 
υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Για την πλήρη αξιοποίηση της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας χωρίς να επαναληφθούν λάθη και 
προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί στην εγκατάσταση χερσαίων αιολικών πάρκων, θα πρέπει το παρόν πλαίσιο να συμπληρωθεί με 
την έγκαιρη εκπόνηση και έγκριση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου, που έχει προγραμματιστεί να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και την αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

 13 Ιουλίου 2022, 00:24   

Προτεινόμενη διάταξη για ενίσχυση της καινοτομίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης των Υπερβατικών Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ) στην Ελλάδα 
Θαλάσσιος χώρος δοκιμών καινοτόμων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
Οριοθετείται θαλάσσιος χώρος ή θαλάσσιοι χώροι δοκιμών καινοτόμων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως Αιολικής 
Ενέργειας, Κυματικής Ενέργειας ή και κάθε άλλης μορφής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας η οποία δύναται να αξιοποιηθεί σε θαλάσσιο 
χώρο. 
Τα έργα που αναπτύσσονται εντός του θαλάσσιου χώρου δοκιμών εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης της Εγγυητικής 
Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού και από το Εφάπαξ Τέλος Έκδοσης Βεβαίωσης. 
Η αίτηση υποβάλλεται εκτός κύκλου υποβολής αιτήσεων στον Φορέας Αδειοδότησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Α’ Φάση. 
Η αίτηση συνοδεύεται επιπλέον από: 
α) Αναλυτική τεχνική περιγραφή του σταθμού, 
β) Τεχνική επάρκεια του αιτούντος για την υλοποίηση του εξεταζόμενου καινοτόμου έργου, 
γ) Η οικονομική επάρκεια του αιτούντος και η δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του 
προτεινόμενου έργου, (ίδια κεφάλαια, τραπεζική χρηματοδότηση κ.α.), 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας καινοτόμων έργων θαλάσσιου χώρου 
δοκιμών. 
Η αίτηση συνοδεύεται από αποδεικτικό κατάθεσης του εφάπαξ τέλους του άρθρου 16, του ν. 4685/2020. 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντός δύο μηνών από την εφαρμογή του παρόντος, μετά από γνώμη του 
Φορέα Αδειοδότησης, εγκρίνεται ο Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας καινοτόμων έργων θαλάσσιου χώρου 
δοκιμών. 
Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται παραδεκτώς κατά τα ανωτέρω, περίληψη αυτής αναρτάται στην ιστοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης 
εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία αιτήσεων. Ο Φορέας δύναται εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης να ζητά 
διευκρινήσεις ή συμπληρωματικά έγγραφα επί των ήδη υποβληθέντων εντός τακτής προθεσμίας, άλλως η αίτηση θεωρείται πλήρης. Η 
μη προσκόμισή τους από τον αιτούντα εντός της τεθείσας προθεσμίας καθιστά την αίτηση απαράδεκτη και απορρίπτεται. 
Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της περίληψης, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει 
αιτιολογημένη αντίρρηση ενώπιον του Φορέα Αδειοδότησης σε σχέση με αίτηση που υποβλήθηκε. Οι αντιρρήσεις συνοδεύονται από 
έγγραφα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους. 
Αντιρρήσεις που υποβάλλονται εκπροθέσμως ή από πρόσωπα που δεν έχουν έννομο συμφέρον ή δεν συνοδεύονται από στοιχεία για 
την τεκμηρίωσή τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και η σχετική πράξη γνωστοποιείται στον αιτούντα, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων. 
Ο Φορέας Αδειοδότησης ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για τις αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί κατά της αίτησής του. Ο αιτών 
δύναται να υποβάλει τις απόψεις του επί των αντιρρήσεων αυτών εντός προθεσμίας που τάσσεται από τον Φορέα Αδειοδότησης, η 
οποία δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών. 
Σε περίπτωση διαδικασίας ελέγχου αντιρρήσεων κατά τα ανωτέρω, συνεχίζει να δεσμεύεται ο φυσικός χώρος που καταλαμβάνει το 
προτεινόμενο έργο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου. 
Η Βεβαίωση εκδίδεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, εφόσον δεν έχουν 
υποβληθεί αντιρρήσεις για το εν λόγω έργο, άλλως εντός τριάντα (30) ημερών από το πέρας της προθεσμίας του αιτούντος να υποβάλει 
τις απόψεις του κατά των αντιρρήσεων. 
Η Βεβαίωση εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης. 
Η Βεβαίωση φέρει εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα κατά την έννοια του άρθρου 3 του 
Κανονισμού 2014/910/ΕΕ, όπως ισχύει. 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οριοθετούνται οι θαλάσσιοι χώροι δοκιμών καινοτόμων έργων Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας. 
Κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων τα καινοτόμα έργα εντός των θαλάσσιων χώρων δοκιμών απαλλάσσονται της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 
Οι αιτήσεις για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης, που αφορούν σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που αναπτύσσονται εντός του θαλάσσιου 
χώρου δοκιμών, εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων. 
Ο αρμόδιος διαχειριστής του δικτύου εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα την σύνδεση των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που 
αναπτύσσονται εντός του θαλάσσιου χώρου δοκιμών. 
Τα συγκεκριμένα έργα μπορούν να ενταχθούν και να αξιοποιήσουν τις διατάξεις του Ν.4864/2021. 
Δοκιμές καινοτόμων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μπορούν να εφαρμόζονται και σε άλλους χώρους, χωρίς όμως να ισχύουν τα 
προαναφερόμενα ευεργετήματα του παρόντος άρθρου. 
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Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
Εν σχέσει με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η΄ του υπό διαβούλευση Ν/Σ θέτουμε υπόψη σας τα εξής: 
1. Παρέχεται ευρύτατη νομοθετική εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση θεμελιωδών ζητημάτων που αφορούν την ανάπτυξη των ΥΑΠ, η οποία 
οριοθετείται μόνον κατά τρόπο γενικό στο άρθρο 61 παρ. 1 του Ν/Σ. 
2. Η χορήγηση Άδειας Έρευνας ΥΑΠ δεν παρέχει εξασφάλιση χορήγησης ανάπτυξης και εκμετάλλευσης Έργου ΥΑΠ, δημιουργώντας 
υπέρμετρη αύξηση του επενδυτικού ρίσκου. 
3. Απουσιάζει η αναγκαία διάκριση μεταξύ των δύο τεχνολογιών ΥΑΠ (σταθερής έδρασης και πλωτά), ενώ οι κρίσιμες διατάξεις είναι 
προσανατολισμένες μόνον προς τα ΥΑΠ σταθερής έδρασης. 
4. Απουσιάζει η ρύθμιση του καθεστώτος των υφιστάμενων αδειών και των αιτήσεων που υποβλήθηκαν υπό τις προϊσχύσασες διατάξεις. 
Τυχόν ρύθμιση δεν θα πρέπει να θέτει σε δυσμενέστερη θέση τους νεοεισερχόμενους επενδυτές. 
5. Ως προς το άρθρο 63 παρ. 5 του Ν/Σ: 
– Σε σχέση με τις ελάχιστες απαιτήσεις επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας των αιτούντων Άδεια Έρευνας ΥΑΠ: α) προτείνεται η 
διαφοροποίηση των κριτηρίων ανά τεχνολογία ΥΑΠ, β) προτείνεται η απάλειψη της σωρευτικής συνδρομής της εμπειρίας τόσο στην 
ανάπτυξη όσο και στη λειτουργία έργων, γ) το όριο των 100 MW δεν μπορεί να εφαρμοστεί επί πλωτών ΥΑΠ, καθόσον η τεχνολογία των 
εγκατεστημένων μέχρι σήμερα πλωτών ΥΑΠ δεν υπερβαίνει τα 85-90 MW, δ) προτείνεται η απαιτούμενη 10ετία για την απόδειξη της 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας να πληρούται έως την έκδοση της Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικού Έργου (και όχι ήδη από το 
στάδιο της αίτησης χορήγησης Άδειας Έρευνας ΥΑΠ). 
– Σε σχέση με τις ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοοικονομικής και οικονομικής επάρκειας των αιτούντων Άδεια Έρευνας ΥΑΠ: α) το ύψος 
του απαιτούμενου ετήσιου κύκλου εργασιών περιορίζει υπέρμετρα τα πρόσωπα που δύνανται να συμμετάσχουν στη διαδικασία 
χορήγησης, παρεμποδίζοντας τη δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού στη σχετική αγορά, β) προτείνεται ο καθορισμός του ύψους του 
ετήσιου κύκλου εργασιών κατ’ αναλογία προς τη συνολική ισχύ ή τον προϋπολογισμό του έργου, με απόφαση του Φορέα ΥΑΠ. 
6. Ως προς το άρθρο 64 παρ. 7 του Ν/Σ, προτείνεται η άρση της απαγόρευσης μεταβίβασης της Άδειας Έρευνας ΥΠΑ, άλλως –κατ’ 
ελάχιστον– η ρητή πρόβλεψη της δυνατότητας μεταβίβασης – εκχώρησής της από τον κάτοχο αυτής σε έτερο νομικό πρόσωπο, στο 
κεφάλαιο του οποίου θα μετέχει ο αρχικός δικαιούχος σε ποσοστό 100% καθώς και η μεταβίβαση μεταξύ εταιρειών του ίδιου ομίλου, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 Ν. 4308/2014, υπό την προϋπόθεση ότι ο αποκτών θα πληροί τα λοιπά κριτήρια του Ν/Σ. 
7. Ως προς το άρθρο 66 παρ. 4 του Ν/Σ, προτείνεται για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης να απαιτείται η συνδρομή περαιτέρω 
κριτηρίων, πλέον της χαμηλότερης τιμής ανά μεγαβατώρα, όπως π.χ. κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης της 
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, περιβαλλοντικά κριτήρια και επενδυτικά κριτήρια. 
Με εκτίμηση, 
Για την εταιρεία ARCHIRODON GROUP N.V. 
Δικηγορική Εταιρεία ΜΕΤΑΞΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
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Το νέο νομοσχέδιο 
«Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του 
περιβάλλοντος, επείγουσες δασικές, χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων 
Αιολικών Πάρκων, αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ζητήματα κυκλικής οικονομίας», 
αποτελείται από 11 επιμέρους κεφάλαια και 97 άρθρα, καλύπτει ένα μεγάλο εύρος θεμάτων προτείνοντας είτε τροποποιήσεις, είτε νέες 
διατάξεις χωροταξικής, πολεοδομικής, περιβαλλοντικής, δασικής ,ενεργειακής πολιτικής. 
Ο ΣΕΠΟΧ θεωρεί πως πρόκειται για την επιτομή της κακής νομοθέτησης και πολυνομίας καθώς περιορίζει τη σημασία της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης (κεφάλαιο B). Προτείνει ( κεφάλαιο Γ) «υπό προϋποθέσεις»: εξορύξεις μέσα σε ζώνες προστασίας της 
Φύσης, οδούς , τουριστικές δραστηριότητες, αλιεία, βόσκηση, ΑΠΕ μέσα σε ζώνες προστασίας του δικτύου NATURA,μέσα σε δάση, σε 
παραγωγική γεωργική γη ακόμα και σε αρχαιολογικούς χώρους, με χαλάρωση των ελεγκτικών μηχανισμών και πρακτικά χωρίς εγγυήσεις 
της προστασίας τους. 
Επιπλέον, πέραν κάθε λογικής ολοκληρωμένου σχεδιασμού το νομοσχέδιο προτείνει (κεφάλαιο Η) το Πλαίσιο Ανάπτυξης Υπεράκτιων 
Αιολικών Πάρκων, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει θεσμοθετηθεί η αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ. 
Χαρακτηριστική αντίφαση είναι ότι το άρθρο 61 Σχεδιασμός Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων προϋποθέτει μεταξύ άλλων, το 
Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ! 
Η κακή πρακτική, που πρόσφατα εφαρμόστηκε με το νόμο 4951/2022 Για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου αδειοδότησης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συνεχίζεται τώρα με το Κεφάλαιο Η του προτεινομένου νομοσχεδίου. 
Πάγια θέση του ΣΕΠΟΧ αποτελεί η αναγνώριση ότι κάθε νομοθετική πρωτοβουλία θα πρέπει να συνοδεύεται από διαδικασίες 
ουσιαστικής και επαρκούς δημόσιας διαβούλευσης προκειμένου μέσα από τον ουσιαστικό δημόσιο διάλογο, να εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας, 
Διαπιστώνοντας το εξαιρετικά περιορισμένο χρονικό περιθώριο που προβλέφθηκε για τη διεξαγωγή της δημόσιας διαβούλευσης, ο 
ΣΕΠΟΧ ζητά να παραταθεί κατά δυο εβδομάδες η διαβούλευση ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για ουσιώδη και συστηματική 
επεξεργασία των προτεινόμενων ρυθμίσεων του εν λόγω νομοσχεδίου. 
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«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 
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Aρ. 68 παρ. 5. 
Ο ΑΔΜΗΕ θα εκπονήσει μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης των Έργων Διασύνδεσης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ 
(ΠΟΑΥΑΠ), αφού έχουν ολοκληρωθεί όλα;;; Οι υποδομές δικτύων που υλοποιούνται για τη διασύνδεση μιας Περιοχής Οργανωμένης 
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Ανάπτυξης ΥΑΠ με το ΕΣΜΗΕ, είναι κρίσιμο δεδομένο για τους ενδιαφερόμενους καθώς και η εκτίμηση του προϋπολογιζόμενου κόστους 
ανάπτυξης των δικτύων αυτών. Προτείνεται έστω ένας χρονικός περιορισμός σε συνάρτηση με την εξέλιξη των διαγωνισμών. 
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Το κεφάλαιο Η΄ προωθεί ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Αναγνωρίζουμε προφανώς την ανάγκη για άμεση 
ανάπτυξη ΑΠΕ που θα διασφαλίσει τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης σε συμμόρφωση με 
τις διεθνείς και ενωσιακές υποχρεώσεις της χώρας μας, ωστόσο η ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών θα πρέπει να γίνει σε ένα 
ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει τόσο την επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της χώρας όσο και 
την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας. 
Ελλείψει επαρκούς χρόνου για την αξιολόγηση όλων των διατάξεων του Κεφαλαίου Η΄, λόγω του πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος 
της διαβούλευσης και της συνθετότητας των ζητημάτων, τα σχόλιά μας εστιάζουν στα εξής κύρια προβληματικά στοιχεία του Κεφαλαίου 
Η΄: 
1) Διαχείριση από την ΕΔΕΥ: Για την ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών πάρκων υιοθετείται και εφαρμόζεται το υφιστάμενο νομικό 
πλαίσιο για την ανάπτυξη υδρογονανθράκων με ανάθεση στην ΕΔΕΥ της διαχείρισης των αρμοδιοτήτων του Ελληνικού Δημοσίου για την 
έρευνα, την αναζήτηση και τον προσδιορισμό των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων και Περιοχών 
Εγκατάστασης ΥΑΠ. Η ΕΔΕΥ (που μετονομάζεται σε ΕΔΕΥΕΠ) αναλαμβάνει σημαντικές αρμοδιότητες και την υλοποίηση πολλών 
ενεργειών για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών, όπως την ευθύνη για την κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΥΑΠ, τον 
προσδιορισμό και την οριοθέτηση των ΠΟΑΥΑΠ και τη διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας επιλογής επενδυτή ΥΑΠ. Η επιλογή, 
όμως, της διαχείρισης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από την ΕΔΕΥ, μία ανώνυμη εταιρεία που τελεί μεν υπό την εποπτεία του 
Κράτους (άρθρο 145 ν. 4001/2011 και άρθρο πρώτο π.δ. 14/2012), αλλά λειτουργεί υπό καθεστώς αδιαφάνειας και της οποίας το 
αντικείμενο διαφέρει ουσιωδώς από την ανάπτυξη ΑΠΕ, εγείρει τουλάχιστον ερωτηματικά. Σε μία κρίσιμη στιγμή για τη χώρα μας που 
η επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων γίνεται όλο και πιο επιτακτική, η κυβέρνηση επιλέγει να εισαγάγει μία νέα εξαιρετική 
διαδικασία, δίχως να παρέχει ουδεμία αιτιολογία ούτε στο κείμενο του νομοσχεδίου, ούτε και στην Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης. Η 
εμπειρία που προκύπτει από την δραστηριοποίηση της εταιρίας αυτής στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων αναδεικνύει 
σαφώς ότι η ΕΔΕΥ δεν αποτελεί τον κατάλληλο φορέα για τη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη ενός 
ανανεώσιμου πόρου και στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο ρόλος αυτός θα πρέπει να αναληφθεί κεντρικά από το αρμόδιο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με διαφανείς και συμμετοχικές διαδικασίες. 
2) Ελλείψεις κρίσιμων στοιχείων στη διαδικασία για την επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων: Πρωταρχικό στοιχείο ενός 
ολοκληρωμένου πλαισίου για την ανάπτυξη ΑΠΕ, και ειδικότερα της αιολικής ενέργειας, αποτελεί η χαρτογράφηση του συνολικού 
αιολικού δυναμικού της χώρας ανά θαλάσσια περιοχή. Όπως έχουμε προτείνει στην πρότασή μας για την ανάπτυξη ΑΠΕ την οποία 
έχουμε υποβάλει σε δημόσια διαβούλευση μέσω της ιστοσελίδα ecodialogues (https://www.wwf.gr/ta_nea_mas/?uNewsID=6963966), 
πρώτο στάδιο της διαδικασίας θα πρέπει να είναι η απογραφή της διαθέσιμης ηλεκτροπαραγωγικής ικανότητας δηλαδή ουσιαστικά του 
ανανεώσιμου δυναμικού στο σύνολο της θαλάσσιας επικράτειας της χώρας. Η διαδικασία αυτή είναι σημαντική γιατί λαμβάνει υπόψη 
ότι το ανανεώσιμο δυναμικό μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο μέσω μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας η οποία εξελίσσεται στον χρόνο και ότι 
ορισμένες περιοχές δεν είναι, για διάφορους λόγους, διαθέσιμες ακόμα και αν έχουν πλούσιο ανανεώσιμο δυναμικό. Η καταγραφή αυτή 
θα πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με τον καθορισμό στόχων κατανεμημένης ηλεκτροπαραγωγικής ικανότητας βάσει της προηγηθείσας 
χαρτογράφησης. Το κρίσιμο στάδιο αυτό φαίνεται να ελλείπει από το προτεινόμενο πλαίσιο ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών. Ελλείψει 
της καταγραφής αυτής, ο καθορισμός των ΠΟΑΥΕ θα είναι αποσπασματικός χωρίς να ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ολοκληρωμένο 
κεντρικό σχεδιασμό που θα διασφαλίσει την επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της χώρας λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη 
μέγιστη αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού όσο και τις ιδιαιτερότητες του θαλάσσιου χώρου. 
3) Μη συμμόρφωση / ασυμβατότητα με την οδηγία 2014/89/ΕΕ για τον ΘΧΣ: Η χωροθέτηση της εγκατάστασης έργων υπεράκτιων 
αιολικών γίνεται κατά κύριο λόγο μέσω του προσδιορισμού και της οριοθέτησης των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ (άρθρο 62 
του νομοσχεδίου) τα οποία εγκρίνονται και θεσμοθετούνται με προεδρικό διάταγμα. Η ad hoc αποσπασματική χωροθέτηση μιας 
δραστηριότητας στον θαλάσσιο χώρο μέσω αυτών των νομικά δεσμευτικών εργαλείων αντίκειται στον σκοπό και τις προβλέψεις της 
οδηγίας 2014/89/ΕΕ για τον ΘΧΣ. Αντικείμενο του ΘΧΣ είναι η ανάλυση και οργάνωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες 
περιοχές για την επίτευξη οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών στόχων (άρθρο 3 παρ. 2 της οδηγίας) με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη 
των θαλάσσιων οικονομιών, τη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων περιοχών και τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων (άρθρο 1 της 
οδηγίας). Ειδικότερα, η θέσπιση ΠΟΑΥΑΠ εκτός της διαδικασίας διαμόρφωσης και θέσπισης του ΘΧΣ θα δημιουργήσει ένα 
προδιαγεγραμμένο καθεστώς και μια πολυδιάσπαση του θαλάσσιου χώρου καταστρατηγώντας τον κύριο σκοπό του ΘΧΣ που είναι η 
δημιουργία μιας ολοκληρωμένης, συνεκτικής και ενοποιημένης διαχείρισης του θαλάσσιου χώρου που λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες 
και μελλοντικές δραστηριότητες και χρήσεις και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και στους φυσικούς πόρους καθώς και την 
αλληλεπίδραση μεταξύ ξηράς-θάλασσας (άρθρο 4 παρ. 5 οδηγίας). Οι προβλεπόμενες διαδικασίες αντίκεινται σαφώς σε αυτές τις 
διατάξεις της οδηγίας και στις υποχρεώσεις της χώρας για τη διαμόρφωση του ΘΧΣ. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η Ελλάδα δεν έχει 
συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της από την οδηγία για τον ΘΧΣ καθότι δεν έχει θεσπίσει θαλάσσια χωροταξικά σχέδια εντός της 
προβλεπόμενης προθεσμίας (Μάρτιος 2021) όπως απαιτεί η οδηγία (άρθρο 4 και 15 (3)). Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 
ξεκινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για μη συμμόρφωση με την οδηγία για τον ΘΧΣ. 
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η θέσπιση ΠΟΑΥΑΠ είναι προβληματική καθώς δεν γίνεται σαφές πώς το νέο αυτό εργαλείο αλλά και 
η προτεινόμενη διαδικασία εντάσσονται στο σύστημα χωροταξικού σχεδιασμού. 

 12 Ιουλίου 2022, 22:10   

Άρθρο 82: 
Στην Επιτροπή Επιμερισμού επιβάλλεται να μπει και εκπρόσωπος απο την ΚΕΔΕ. 

 12 Ιουλίου 2022, 22:06   

Άρθρο 72: 
Εφόσον τα ακίνητα αποτελούν ιδιοκτησία ΟΤΑ Α’ βαθμού ο παραχωρησιούχος επιβάλλεται να παράσχει αντισταθμικά τα οποία 
αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ του ΟΤΑ Α’ βαθμού και τον Παραχωρησιούχο. 

 12 Ιουλίου 2022, 22:56   
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Άρθρο 60: 
Σε καθε περίπτωση για τον προσδιορισμό των περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων απαιτείται η σύμφωνη 
γνώμη των ΟΤΑ Α’ βαθμού που είναι παρακείμενοι των έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων. 

 12 Ιουλίου 2022, 22:47   

Στο πλαίσιο της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης θα θέλαμε καταρχάς να τονίσουμε τον ιδιαίτερα περιορισμένο χρόνο (μόλις 6,5 
ημέρες) που δόθηκε στους συμμετέχοντες προκειμένου να υποβάλλουν τα σχόλια/ προτάσεις τους. Έχοντας, λοιπόν, κατά νου, ότι μία 
τέτοια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία θα πρέπει να συνοδεύεται από επαρκούς διάρκειας δημόσια διαβούλευση (τουλάχιστον 15 
ημερών), καταθέτουμε τα κάτωθι, γενικού περιεχομένου, σχόλια: 
• Το παρόν σχέδιο νόμου προκείμενου να εφαρμοστεί απαιτεί την έκδοση δευτερογενούς θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα 7 
Υπουργικών Αποφάσεων και ενός Προεδρικού Διατάγματος. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις που διαχρονικά 
συνοδεύουν την έκδοση τέτοιων αποφάσεων και ειδικά Προεδρικών Διαταγμάτων, δημιουργεί ερωτηματικά για το εάν και πότε θα 
επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα αναφορικά με την ανάπτυξη και λειτουργία υπεράκτιων αιολικών πάρκων (ΥΑΠ). 
• Δεν καθορίζεται, ούτε καν, ενδεικτικός στόχος (εν είδει κατωφλίου) σε σχέση με την επιδιωκόμενη εγκατεστημένη ισχύ ΥΑΠ. 
• Τα χρονοδιαγράμματα που περιέχονται στο παρόν σχέδιο νόμου δεν είναι συνεκτικά και σαφή και ως εκ τούτου θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν από τους επενδυτές, ως ενδεικτικά. 
• Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία (ούτε καν χρονικό ορόσημο) αναφορικά με την ολοκλήρωση του Εθνικού Προγράμματος 
Ανάπτυξης ΥΑΠ και τον προσδιορισμό των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ. Επί της ουσίας, δεν προσδιορίζεται – ούτε καν 
ενδεικτικά – πότε οι ιδιωτικοί φορείς θα μπορούν να ξεκινήσουν τις εργασίες ανάπτυξης YAΠ. 
• Δεν υπάρχει καμία πρόνοια αναφορικά με την αντιμετώπιση τόσο των υφιστάμενων αδειών παραγωγής για ΥΑΠ που έχουν, ήδη, 
εκδοθεί από τη ΡΑΕ, όσο και των εκκρεμών αιτημάτων. 
• Τα προτεινόμενα κριτήρια επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας των αιτούντων (YAΠ ισχύος 100MW σε ανάπτυξη και λειτουργία 
και ΥΑΠ ισχύος 25MW σε λειτουργία και συντήρηση) για τη χορήγηση Άδειας ‘Έρευνας ΥΑΠ θα πρέπει να αυξηθούν ώστε: α) να είναι 
συμβατά με την απαίτηση για ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από δύο δισεκατομμύρια € και β) να διασφαλιστεί ότι θα 
προσελκυστούν ισχυροί επενδυτές που θα είναι σε θέση να υλοποιήσουν και να λειτουργήσουν τέτοια πολύπλοκα έργα όπως είναι τα 
ΥΑΠ. 

 12 Ιουλίου 2022, 22:54   

Αρθρο 18: Προτείνεται η αξιοποίηση των πόρων απο το Πράσινο Ταμείο να γίνεται κατα προτεραιότητα στους ΟΤΑ Α βαθμού 

 12 Ιουλίου 2022, 22:36   

Αγαπητές κυρίες / Αγαπητοί κύριοι, 
Υποβάλλουμε κάτωθι τα σχόλιά μας επί ορισμένων άρθρων του νομοσχεδίου. 
Άρθρο 61 
Σχεδιασμός Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων 
[…] 
4. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΑΠ υπόκειται σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης. Ο Φορέας ΥΑΠ μεριμνά για 
την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στη Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκτιμώνται ιδίως η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και των εν γένει 
οικοσυστημάτων, με έμφαση στη βιωσιμότητα της θαλάσσιας χλωρίδας, πανίδας και ορνιθοπανίδας, καθώς και του πολιτιστικού και 
κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, η εθνική ασφάλεια, η κατά προτεραιότητα ενεργειακή εξασφάλιση των νησιών και η ασφάλεια 
των θαλάσσιων μεταφορών. Ο Φορέας ΥΑΠ υποβάλλει τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στη Διεύθυνση 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία ακολούθως διαβιβάζει την εισήγησή της επί της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Χωρικού 
Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος.. 
Σχόλιο: Να διασφαλιστεί ότι η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα περιλαμβάνει και λεπτομερές Πλάνο Διαχείρισης 
Ομάδων Συμφερόντων (Stakeholder Management Plan) με ειδικότερες αναφορές με γεωγραφικά ή άλλα κριτήρια λ.χ. περιοχές που 
βρίσκονται κοντά στα σύνορα, περιοχές ειδικής προστασίας κλπ. Προτείνεται επίσης να προβλεφθεί πως το Εθνικό Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης ΥΑΠ θα θέτει ειδικούς στόχους για την ανάπτυξη έργων ΥΑΠ έως το 2030, 2040 και 2050. 
************* 
Άρθρο 62 
Προσδιορισμός Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων και καθορισμός Περιοχών Εγκατάστασης αυτών 
1. Ο Φορέας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ) εκπονεί τεχνικές μελέτες για τον προσδιορισμό και την οριοθέτηση των Περιοχών 
Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ. Με τις μελέτες αυτές καθορίζονται επίσης οι όροι ανάπτυξης Έργων ΥΑΠ σε κάθε Περιοχή Οργανωμένης 
Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ), λαμβάνοντας υπόψη το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΑΠ και τις ειδικές συνθήκες 
κάθε ΠΟΑΥΑΠ, ενώ εκτιμάται η ελάχιστη και μέγιστη ισχύς Έργων ΥΑΠ που μπορούν να εγκατασταθούν σε αυτήν. Με την τεχνική μελέτη 
των ΠΟΑΥΑΠ προτείνονται Περιοχές Εγκατάστασης ΥΑΠ, εντός αυτών, σύμφωνα με κριτήρια που διασφαλίζουν την τεχνική και 
οικονομική αυτοτέλεια, καθώς και τη βιωσιμότητα των Έργων ΥΑΠ που εγκαθίστανται εντός της. 
Σχόλιο: Προτείνεται να τεθεί σαφές χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των τεχνικών μελετών για τον προσδιορισμό και την οριοθέτηση των 
Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ. 
************* 
Άρθρο 63 
Αιτήσεις για χορήγηση Άδειας ‘Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων σε Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης αυτών 
[…] 
5. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε σχετική πλατφόρμα που τηρεί ο Φορέας ΥΑΠ. 
Με απόφαση του Φορέα ΥΑΠ προσδιορίζονται τα κριτήρια επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας και χρηματοοικονομικής και 
οικονομικής επάρκειας των αιτούντων, τα οποία διασφαλίζουν ότι οι Επενδυτές ΥΑΠ είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν τα 
απαιτούμενα εχέγγυα τεχνικής και οικονομικής επάρκειας για την ανάπτυξη έργων καινοτόμων τεχνολογίας Ανανεώσιμων Πηγών 
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Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως τα ΥΑΠ. Τα κριτήρια δύνανται να διαφοροποιούνται για κάθε τεχνολογία ΥΑΠ (τεχνολογία σταθερής έδρασης ή 
πλωτά). 
[…] 
Ως προς την επαγγελματική και τεχνική ικανότητα, απαιτείται κατ’ ελάχιστον: 
α) Αποδεδειγμένη ή δάνεια εμπειρία κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη στην ανάπτυξη και λειτουργία Έργων ΥΑΠ, εκ των οποίων ενός κατ’ 
ελάχιστον Έργου ΥΑΠ ισχύος εκατό (100) MW, και 
Σχόλιο: Είναι κρίσιμο να διευκρινιστεί εάν τα εν λόγω κριτήρια επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας και χρηματοοικονομικής και 
οικονομικής επάρκειας μπορούν να πληρούνται και σε επίπεδο κοινοπραξίας ή αν κάθε εταιρεία που συμμετέχει στην κοινοπραξία θα 
πρέπει να τα πληροί ξεχωριστά. Εάν ισχύει το τελευταίο, τότε φαίνεται πως τα κριτήρια είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Αναφερόμαστε 
ειδικότερα στην κατ’ ελάχιστον 10ετή εμπειρία στη λειτουργία έργων ΥΑΠ, κριτήριο το οποίο ελάχιστοι φορείς πληρούν διεθνώς. 
************* 
Άρθρο 64 
Έκδοση Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων 
[…] 
7. Η Άδεια Έρευνας ΥΑΠ δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα από τον κάτοχό της. 
Σχόλιο: Προτείνεται να διευκρινιστεί ότι σε περίπτωση αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης του κατόχου της Άδειας Έρευνας ΥΠΑ, 
συγχώνευσης του με άλλο νομικό πρόσωπο ή μετατροπής του σε άλλη εταιρική μορφή, ο κάτοχος θα υποχρεούται σε γνωστοποίηση της 
μεταβολής στο Φορέα ΥΑΠ εντός δεκαπέντε ημερών από την επέλευσή της. Στην περίπτωση αυτή, ο Φορέας ΥΠΑ θα εξετάζει εκ νέου 
την πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 63 και, εφόσον απαιτείται, θα εκδίδει την Άδεια Έρευνας ΥΠΑ αναγράφοντας την νέα επωνυμία 
του κατόχου. 
************* 
Άρθρο 66 
Ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής επενδυτή Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων 
Ο Φορέας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ), εντός δύο (2) ετών από τη λήξη του πρώτου κύκλου υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση 
Άδειας Έρευνών ΥΑΠ, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις Περιοχές Εγκατάστασης ΥΑΠ κάθε Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ 
(ΠΟΑΥΑΠ). 
Σχόλιο: Από το λεκτικό του νόμου προκύπτει πως ο κάτοχος της Άδειας Έρευνας ΥΠΑ δεν έχει καμία δυνατότητα τροποποίησης των ορίων 
των Περιοχών Εγκατάστασης ΥΑΠ. Προτείνεται να παρασχεθεί ένας βαθμός ευελιξίας στον κάτοχο να τροποποιεί τα όρια των Περιοχών 
Εγκατάστασης ΥΑΠ μέχρι την έναρξη των εργασιών κατασκευής. 
Επιπροσθέτως, προς διασφάλιση του δίκαιου ανταγωνισμού, προτείνεται η μη διενέργεια κοινών ανταγωνιστικών διαδικασιών με 
συμμετοχή αμφοτέρων των τεχνολογιών ΥΑΠ (σταθερής έδρασης και πλωτών), αντιθέτων να τεθεί σε προτεραιότητα η ανάπτυξη 
αιολικών πάρκων με χρήση τεχνολογίας σταθερής έδρασης. 
[…] 
4. Για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης, κριτήριο επιλογής για την επιλογή του Επενδυτή ΥΑΠ είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς 
σε ευρώ ανά μεγαβατώρα για την αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας από το Έργο ΥΑΠ που αναπτύσσεται εντός της συγκεκριμένης 
Περιοχής Εγκατάστασης ΥΑΠ. Ο συμμετέχων που επιλέγεται από την ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για συγκεκριμένη 
Περιοχή Εγκατάστασης ΥΑΠ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα για την αδειοδότηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του Έργου ΥΑΠ εντός της 
Περιοχής Εγκατάστασης ΥΑΠ (Επενδυτής ΥΑΠ). 
Σχόλιο: Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ζητείται από τον κύριο του έργου να υπολογίσει την τιμή προσφοράς που θα υποβάλλει στα 
πλαίσια της ανταγωνιστικής διαδικασίας σε πολύ πρώιμο στάδιο της αδειοδοτικής προόδου του έργου που εν τέλει θα κληθεί να 
πραγματοποιήσει, και σε κάθε περίπτωση πριν τη χορήγηση προσφοράς σύνδεσης η οποία θα περιλαμβάνει εκτίμηση του κόστους των 
έργων διασύνδεσης. Επί τη βάσει των ανωτέρω, θα πρέπει να διασφαλισθεί πως ο κύριος του έργου θα έχει στη διάθεσή του επαρκείς 
πληροφορίες για τον υπολογισμό του CAPEX του έργου πριν το στάδιο υποβολής προσφορών. 
Επιπροθέτως, προτείνεται να τεθούν ποιοτικά κριτήρια για την επιλογή του επενδυτή ΥΑΠ σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός 
συμμετέχοντες υποβάλλουν την ελάχιστη τιμή προσφοράς. 
************* 
Άρθρο 67 
Αδειοδοτική Ωρίμανση Έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων 
[…] 
2. Η Βεβαίωση Παραγωγού Ειδικών Έργων εκδίδεται για έργο με ισχύ εντός των εκτιμώμενων ανώτατων και κατώτατων ορίων που έχουν 
οριστεί με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 6 του άρθρου 62. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας μετά από αίτηση του 
Επενδυτή ΥΑΠ τα σχετικά όρια δύνανται να μεταβληθούν, κατά μέγιστη απόκλιση δέκα τοις εκατό (10%), από τις ακραίες τιμές τους για 
λόγους τεχνολογικής εξέλιξης, περιβαλλοντικών ή αδειοδοτικών περιορισμών και άλλων αντικειμενικών περιστάσεων. 
Σχόλιο: Ενδεχομένως η μέγιστη απόκλιση δέκα τοις εκατό (10%) να μην είναι αρκετή. 
3. Οι Επενδυτές ΥΑΠ που λαμβάνουν Βεβαίωση Παραγωγού Ειδικών Έργων υποχρεούνται να λάβουν όλες τις αναγκαίες άδειες και 
εγκρίσεις εντός των προθεσμιών που ορίζονται στον Κανονισμό Βεβαιώσεων Παραγωγού ΑΠΕ, στον ν. 4685/2020 και ειδικότερα στο 
άρθρο 12 αυτού, στο γενικότερο νομικό πλαίσιο που διέπει την αδειοδότηση των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. 
Σχόλιο: Προτείνεται να τεθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια το περιεχόμενο του φακέλου της αίτησης για την έκδοση της περιβαλλοντικής 
άδειας του εκάστοτε έργου ΥΑΠ και να ορισθεί το ελάχιστο περιεχόμενο της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για έργα ΥΑΠ. 
[…] 
4. Ο κάθε Επενδυτής ΥΑΠ θέτει το Έργο ΥΑΠ σε λειτουργία το αργότερο εντός έξι (6) ετών από την ημερομηνία διενέργειας της 
ανταγωνιστικής διαδικασίας στην οποία επελέγη. Σε κάθε άλλη περίπτωση όλες οι σχετικές άδειες και εγκρίσεις ακυρώνονται 
αυτοδικαίως. 
Σχόλιο: Η προθεσμία έξι (6) ετών για την ηλέκτριση του έργου από τη διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας είναι ανεπαρκής, ιδίως 
για έργα με ισχύ που υπερβαίνει τα 300 MW καθώς και στην περίπτωση εγκατάστασης πλωτών ανεμογεννητριών (floating wind parks). 
************* 
Άρθρο 74 
Εξουσιοδοτικές διατάξεις 
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[…] 
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από το πέρας της δημόσιας 
διαβούλευσης του άρθρου 66 ορίζεται η κατανομή των Περιοχών Εγκατάστασης ΥΑΠ, εντός των ΠΟΑΥΑΠ, και η μέγιστη ισχύς Έργων ΥΑΠ 
που εκτιμάται ότι μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε μία από αυτές. 
Σχόλιο: Προτείνεται να προβλεφθεί πως η μέγιστη ισχύς των Έργων ΥΑΠ που μπορεί να εγκατασταθεί σε ορισμένη Περιοχή Εγκατάστασης 
ΥΑΠ δύναται να τροποποιηθεί δυνάμει σχετικής απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 68, εναλλακτικά να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη 
ευελιξία, με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη ισχύ του συστήματος και του δικτύου και την 
αναμενόμενη αύξηση / μεταβολή της στο μέλλον. 
Με εκτίμηση, 
Total Energies Renewables 
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Προτείνεται στο τέλος του άρθρου 11 να προστεθεί η εξης παράγραφος: 
«Οι ΟΤΑ Α’ βαθμού δεν υπόκεινται σε περιορισμούς χρήσεων γης στις ζώνες προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000 
(ζώνες Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, Ζώνες Προστασίας της Φύσης, Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων κ Ειδών, Ζώνες βιώσιμης 
Διαχείρισης Φυσικών Πόρων) υπό την προϋπόθεση τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και «δέουσας» εκτίμησης 
των επιπτώσεων για τα προστατευταία αντικείμενα της προστατευόμενης περιοχής» 

 12 Ιουλίου 2022, 21:19   

1. Στο άρθρο 64 παρ. 4 προβλέπονται 3 στάδια για την εξέταση ενστάσεων (Φορέας ΥΠΑ-Εφετείο-ΣτΕ). Δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο. 
Αντίθετα, όποια διαφορά γεννηθεί μπορεί να επιλυθεί απευθείας από το ΣτΕ. Έτσι, γλιτώνουμε χρόνο. Άραγε δεν έχουν μάθει τίποτα 
από έργα που μείναν παγωμένα για χρόνια λόγω δικαστικών (βλ. Επέκταση Μετρό, Καζίνο Ελληνικού, Νέες Ταυτότητες κλπ). 
2. Στο άρθρο 66 παρ. 5 α) ορίζεται ότι η ΡΑΕ θα θεσπίσει εκ νέου κριτήρια αξιολόγησης. Εκ νέου γιατί αντίστοιχα κριτήρια θα έχουν 
οριστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρ. 63 από τον Φορέα ΥΑΠ. Δεν νομίζω ότι είναι σύμφωνο με την αρχή της διαφάνειας να ορίζεις 
κριτήρια όταν γνωρίζεις ποιοι πρόκειται να συμμετάσχουν σε έναν διαγωνισμό. Μπορείς να αποκλείσεις «φωτογραφικά’ τους μη 
insiders. 
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Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν και αφορούν την ανάπτυξη των ΥΑΠ περιορίζονται αποκλειστικά στις διατάξεις που περιλαμβάνει το 
υπό διαβούλευση κείμενο και εκλαμβάνουν ως δεδομένη την αρχιτεκτονική του μοντέλου που επέλεξε η Κυβέρνηση. 
Με βάση την ανωτέρω διευκρίνιση, σημειώνουμε τα εξής: 
1) Το σχέδιο νόμου αναθέτει στο Δημόσιο πολλές εξουσίες και εργασίες που είναι ασαφές πότε θα έχουν ολοκληρωθεί, προκειμένου να 
επιτραπεί σε ιδιωτικούς φορείς να ξεκινήσουν εργασίες ανάπτυξης. Για παράδειγμα προβλέπεται το Εθνικό Πρόγραμμα να εγκριθεί με 
ΚΥΑ έπειτα από ΣΜΠΕ, εν συνέχεια προβλέπονται διαδοχικές ΣΜΠΕ και ΠΔ για κάθε ΠΟΑΥΑΠ και τέλος η οριοθέτηση των Περιοχών 
Εγκατάστασης ΥΑΠ προβλέπεται να γίνεται με Υπουργικές Αποφάσεις. 
Δεδομένων των διαχρονικών αναποτελεσματικοτήτων του κράτους και των περιορισμένων δημοσίων πόρων, η επιλογή να ανατεθεί 
τόσο αυξημένος ρόλος στο Δημόσιο εμπεριέχει ρίσκο για το πότε θα επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και εάν αυτό θα είναι το 
βέλτιστο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της αρχιτεκτονικής που έχει επιλέξει η Κυβέρνηση, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον η θέσπιση του Εθνικού 
Προγράμματος και όλων των ΠΟΑΥΑΠ να γίνει με ένα ΠΔ μετά από μια ενιαία ΣΜΠΕ, οι δε περιοχές ανάπτυξης να είναι σημαντικά 
ευρείες ώστε να αφήνουν περιθώρια διορθώσεων και τροποποιήσεων στους ιδιωτικούς φορείς καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης των 
έργων. 
2) Τα χρονοδιαγράμματα πρέπει να είναι σαφή και συγκεκριμένα. Παραδειγματικά: 
α) Για τους λόγους που παρατέθηκαν στο σημείο 1 ανωτέρω, δεν προσδιορίζεται πότε οι ιδιωτικοί φορείς θα μπορούν να ξεκινήσουν τις 
εργασίες ανάπτυξης. 
β) Η πρόνοια του σχεδίου νόμου ότι ο διαγωνισμός της ΡΑΕ που θα γίνει εντός 2 ετών από τις πρώτες άδειες, δεν είναι επαρκής. Θα 
πρέπει κατά τη πρόσκληση για αιτήσεις για άδειες έρευνας και προσκόμιση των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών από τους 
ιδιωτικούς φορείς, να έχουν προσδιοριστεί η συγκεκριμένη ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού της ΡΑΕ και οι βασικοί όροι της 
προκήρυξης. 
γ) Η απαίτηση να έχει ολοκληρωθεί το ΥΑΠ εντός 6 ετών από το διαγωνισμό είναι μη ρεαλιστική, με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και 
χωρίς να θεραπευθούν οι γνωστές πολυετείς αναποτελεσματικότητες του κράτους. Ως απόδειξη αυτού απλά αναφέρουμε ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία των χερσαίων αιολικών πάρκων που έχουν επιλεγεί από διαγωνισμούς της ΡΑΕ δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί 
εξαιτίας των απίθανων προβλημάτων της γραφειοκρατίας στη χώρα μας. Στην περίπτωση δε των ΥΑΠ, η διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης θα ξεκινήσει μετά τη χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού που έπεται του διαγωνισμού της ΡΑΕ. Η καθυστέρηση αυτή δεν 
θεραπεύεται επειδή θα έχει προηγηθεί το ΠΔ. 
Ούτως ή άλλως, στο σημείο ε) της παρ. 5 του άρ. 74 φαίνεται ότι ο χρονικός ορίζοντας θέσης σε λειτουργία των έργων των επιλεγέντων 
Έργων ΥΑΠ, θα καθοριστεί αργότερα με Υπουργική Απόφαση. 
3) Η δέσμευση ηλεκτρικού χώρου από τον ΑΔΜΗΕ για κάθε ΠΟΑΥΑΠ προβλέπεται να γίνεται μετά το οικείο ΠΔ. Επειδή όμως, όπως ήδη 
λέχθηκε, είναι ασαφές πότε θα συμβεί αυτό, είναι εξίσου ασαφές πότε θα γίνει η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου και αβέβαιο αν θα 
υπάρχει διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος όταν ολοκληρωθούν τα ΠΔ. 
4) Κατά την κατανόησή μας, οι διατάξεις περί παραχώρησης χρήσης ακινήτων του Δημοσίου (άρ. 72): 
α) αφορούν την παραχώρηση στον Επενδυτή ΥΑΠ που έχει επιλεγεί μέσω του διαγωνισμού της ΡΑΕ (και όχι στον «Παραχωρησιούχο») 
ακινήτων του Δημοσίου στα οποία περιλαμβάνονται και τα τμήματα της θάλασσας, του πυθμένα κλπ. που απαιτούνται για το ΥΑΠ, 
β) η παραχώρηση αυτή γίνεται χωρίς αντάλλαγμα αφού ο Επενδυτής έχει επιλεγεί μέσω του διαγωνισμού και 
γ) η διάρκεια της παραχώρησης ταυτίζεται με τη διάρκεια ισχύος της Βεβαίωσης Παραγωγής και τυχόν παρατάσεών της (ήτοι 25 έτη με 
δικαίωμα ανανέωσης άλλων 25 ετών). 
Όλα αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν πιο ρητά στη διάταξη του άρ. 72 
5) Χρειάζεται αποσαφήνιση ή και ομογενοποίηση σε πρόνοιες του σχεδίου. Ενδεικτικά: 
– Δεν είναι απολύτως σαφές πώς γίνεται η οριοθέτηση του κάθε συγκεκριμένου ΥΑΠ εντός μιας ΠΟΑΥΑΠ. Κατά το σχέδιο νόμου, το κάθε 
ΠΔ δύναται να περιέχει Περιοχές Εγκατάστασης (62.1), οι οποίες όμως θα οριστικοποιηθούν με Υπουργική Απόφαση μετά από 
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διαβούλευση (66.1). Αυτό οδηγεί στο ενδεχόμενο η ΥΑ να πρέπει να ορίσει άλλες Περιοχές Εγκατάστασης από αυτές που μπορεί να 
περιέχει το οικείο ΠΔ. Εν συνεχεία, κατά την κατανόησή μας ο Επενδυτής ΥΑΠ που επιλέγεται μέσω του διαγωνισμού της ΡΑΕ, επιλέγεται 
για μια συγκεκριμένη ισχύ σε μια Περιοχή Εγκατάστασης. Όμως, κατά το σχέδιο η Βεβαίωση Παραγωγού εκδίδεται για έργο με ισχύ 
εντός των εκτιμώμενων ανώτατων και κατώτατων ορίων που έχουν οριστεί με το ΠΔ (67.1). Υπονοείται δηλαδή ότι το έργο που αιτείται 
ο Επενδυτής ΥΑΠ για Βεβαίωση Παραγωγού δεν είναι αυτό το οποίο δήλωσε στο διαγωνισμό. 
– Δεν είναι απολύτως σαφές ποιο είναι το αντικείμενο της διαβούλευσης της παρ. 1 του άρ. 66 για την ΥΑ προσδιορισμού των Περιοχών 
Εγκατάστασης. Κατανοούμε ότι επιδιώκεται να υπάρξει μια ανατροφοδότηση προς το ΥΠΕΝ των πληροφοριών και γνώσεων που έχουν 
συλλεγεί από τις μελέτες και έρευνες των ιδιωτικών φορέων. Αν η κατανόησή μας είναι ορθή, αυτό θα πρέπει να προσδιοριστεί. Βέβαια, 
το καλύτερο θα ήταν να αφεθεί στους ιδιωτικούς φορείς η ελευθερία να σχεδιάσουν οι ίδιοι τα πολύγωνα ενδιαφέροντός τους. 
– Τα κριτήρια για τη χορήγηση Άδειας Έρευνας δεν είναι συνεπή μεταξύ τους (100MW ανάπτυξη και λειτουργία vs 25MW λειτουργία και 
συντήρηση vs κύκλου εργασιών 2 δις. Ευρώ), ενώ δεν είναι σαφής η διαφοροποίηση των όρων «ανάπτυξη και λειτουργία» και 
«λειτουργία και συντήρηση». 
– Είναι αντίθετη και ασύνδετη με το υπόλοιπο σχέδιο νόμου η δεύτερη περίπτωση γ) της παρ. 5 του άρ. 74 σύμφωνα με την οποία μπορεί 
να γίνεται επιλογή των αναδόχων υλοποίησης των έργων ΥΑΠ στη βάση της υψηλότερης οικονομικής προσφοράς για την εγκατάσταση 
Έργων ΥΑΠ, που συμμετέχουν στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και δεν λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση εγκατάστασης ΥΑΠ. 
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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, κ.Σκρέκα 
ζητάμε τη διόρθωση του παρόντος νομοσχεδίου σχετικά με το πλαίσιο ανάπτυξης των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων εφόσον υπάρχει το 
καινοτόμο έργο «Πλωτά Συστήματα Παραγωγής Ενέργειας από τη Θάλασσα» -«Sea-Nrg Systems» με το υπ’ αριθμό 1009766 Δίπλωμα 
Ευρεσιτεχνίας. 
Ως έτοιμο προϊόν και με βάσει τη Νέα Κοινοτική Οδηγία ΕΕ που ορίζει την υιοθέτηση «Καθαρής Ενέργειας για όλους» για επενδύσεις και 
χρήση νέων καθαρών τεχνολογιών ΑΠΕ, πως λοιπόν περνάτε στο νομοσχέδιο το πλαίσιο ανάπτυξης των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων 
και δε περνάτε τα «Πλωτά Συστήματα Παραγωγής Ενέργειας από τη Θάλασσα» -«Sea-Nrg Systems», αν και είστε ενήμερος τόσο εσείς 
όσο και οι παράγοντες του Υπουργείου σας. 
Με εκτίμηση, 
Solutions of Economy 
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Αγαπητές Κυρίες/ Αγαπητοί Κύριοι, 
Με χαρά ενημερωθήκαμε για την επικείμενη διαβούλευση και ιδιαιτέρως για την έναρξη εισαγωγής και συγκεκριμένων διατάξεων στο 
νομικό πλαίσιο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα, στις οποίες και θα 
επικεντρωθούμε. 
Επί των προτεινόμενων διατάξεων του Κεφαλαίου Η (άρθρα 59-75), έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα: 
Άρθρο 62: Ο χρόνος έκδοσης του σχετικού Π.Δ. της παρ. 7 είναι ιδιαιτέρως σημαντικός για τον χρονικό προγραμματισμό των υποψηφίων 
αδειούχων Έρευνας ΥΑΠ, καθόσον αυτό θα προσδιορίζει τις ΠΟΑ-ΥΑΠ, και συνεπώς προτείνεται να εισαχθεί ένας εκτιμώμενος χρόνος 
υλοποίησης έως την έκδοση του. 
Περαιτέρω, ιδιαιτέρως σημαντική είναι και η εκτίμηση μέγιστης και ελάχιστης ισχύος εν δυνάμει Έργων ΥΑΠ εκάστης ΠΟΑ-ΥΑΠ, καθόσον 
καθορίζει και το ύψος της ΕΕ του αρ. 65, όπως αναφέρεται και στην παρ. 5 του αρ. 63. Συνεπώς προτείνουμε είτε να διαγραφεί η φραση 
«δύνανται να» με τη λέξη «θα» στη παρ. 7 του αρ. 62, είτε να αναφερθεί ρητώς ότι η απόφαση του Φορέα ΥΑΠ του άρθρου 63, παρ. 2, 
θα προσδιορίζει και την εν λόγω μέγιστη ισχύ εκάστης ΠΟΑ-ΥΑΠ. 
Άρθρο 62, παρ.2: Στην εν λόγω παράγραφο αναγράφετε με άλλο τίτλο η σχετική Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 68, ως «Επιτροπή 
Συντονισμού Ανάπτυξης Σύνδεσης και Ανάπτυξης Έργων ΥΑΠ», ενώ στην παρ. 1 του άρθρου 68 αναφέρεται ως «Επιτροπή Συντονισμού 
Σύνδεσης και Ανάπτυξης Δικτύων Έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ)». 
Άρθρο 63, παρ.7, περ (στ): Κατά το στάδιο έκδοσης της Άδειας Ερευνών ΥΑΠ και προ της διεξαγωγής μετρήσεων και ερευνών δεν 
υφίστανται μορφοποιημένα/συγκεκριμένα Έργα ΥΑΠ ώστε να εκτιμάται και να προτείνεται κάποιος προϋπολογισμός, συνεπώς η 
αναφερόμενη «δυνατότητα εξασφάλισης από τον αιτούντα της απαιτούμενης χρηματοδότησης … τραπεζική χρηματοδότηση» για Έργο 
ΥΑΠ (στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος αυτή) δεν είναι εφικτό να εκτιμηθεί/ τεκμηριωθεί με έγγραφα, ιδίως πρόθεσης τραπεζικής 
χρηματοδότησης. Θεωρούμε ότι αρκούν τα εχέγγυα που δίνονται βάσει της παρ. 5 του ιδίου άρθρου και η παράγραφος θα πρέπει να 
αναδιατυπωθεί. 
Προτείνεται ακολούθως αναδιατύπωση: 
«στ) υποβάλλονται στοιχεία που τεκμηριώνουν τη δυνατότητα του αιτούντος ή των μετόχων ή εταίρων αυτού, ή των συνεργαζόμενων 
με αυτόν εταιρειών, να υλοποιήσουν εν γένει έργο ΥΑΠ με βάση την τεχνική και οικονομική τους επάρκεια, σύμφωνα και με την απόφαση 
του Φορέα ΥΑΠ της παρ. 5» 
Άρθρο 63, παρ.8: Δεδομένου ότι υποψήφιοι για την έκδοση άδειας Ερευνών ΥΑΠ θα είναι και φορείς από το εξωτερικό, συνεπώς είναι 
πολύ πιθανό σχετικά ζητηθέντα έγγραφα διευκρινήσεων ή συμπληρωματικών στοιχείων να απαιτούν έγκυρες μεταφράσεις στα Ελληνικά 
και επικυρώσεις από υπηρεσίες στο εσωτερικό και εξωτερικό, προτείνεται να εισαχθεί ελάχιστη «τακτή» προθεσμία απάντησης του 
υποψήφιου προς τον Φορέα ΥΑΠ, δέκα (10) εργάσιμων ημέρων. 
Άρθρο 64, παρ.1, περ.(α): Δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 62, παρ.1, για τις τεχνικές μελέτες του Φορέα ΥΑΠ, οι οποίες σύμφωνα 
με τις λοιπές παραγράφους του αρ. 62 θα καταλήγουν σε σχετικό ΠΔ καθορισμού των ΠΟΑ-ΥΑΠ, ο Φορέας ΥΑΠ οφείλει να έχει λάβει 
υπόψη του το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΑΠ του άρθρο 61, το οποίο εγκρίνεται και με την ΚΥΑ της παρ.1 του αρ. 74, και στο οποίο 
έχουν ήδη ληφθεί υπόψη θέματα εθνικής ασφάλειας και δημόσιας υγείας και ασφάλειας, τα αναφερθέντα της περίπτωσης (1.α) δεν 
δύναται να αποτελούν προϋποθέσεις που θα εξετάζονται εκ νέου προ της χορήγησης των Αδειών Έρευνας ΥΑΠ. Συνεπώς, η περ. 1(α) θα 
ήταν ορθό να διαγραφεί. 
Άρθρο 64, παρ.2: Δεδομένων των διαδικασιών και των χρονικών περιθωρίων που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 63, προτείνεται 
η έκδοση της Άδειας Ερευνών ΥΑΠ να εκδίδεται εντός «τριάντα (30) ημερών» από την πληρότητα της αίτησης και όχι από την υποβολή 
της. 
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Άρθρο 74, παρ.1: Θα πρέπει να αναφερθεί ο κατ’ εκτίμηση χρόνος για την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ μετά την έκδοση του νόμου, καθόσον 
με αυτή εγκρίνεται το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΑΠ μαζί με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ώστε να ληφθεί 
εγκαίρως υπόψη στο προς εκπόνηση χρονοδιάγραμμα των υποψήφιων επενδυτών. 
Άρθρο 74, παρ.2 και 4: Δεν διακρίνουμε τι περισσότερο και διακριτά δύναται να προσφέρει η Υπουργική Απόφαση της παρ. 2, από εκείνη 
της παρ. 4., καθόσον και οι δύο εκδίδονται μετά την δημόσια διαβούλευση της παρ. 1 του άρθρου 66. Το αντικείμενο, δε, της διάταξης 
της παρ. 2 του αρ. 74, ως αυτόνομη ΥΑ, φαίνεται να είναι πλεονασμός, λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη της παρ. 4. Συνεπώς προτείνεται 
η διαγραφή της παρ. 2 και η εισαγωγή του αντικειμένου της στην ΥΑ της παρ. 4. 
Με Εκτίμηση 
ENVITEC A.E. 

 12 Ιουλίου 2022, 18:47   

Κε Υπουργέ Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαφωνώ ριζικά με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία 
της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή 
περιβαλλοντική νομοθεσία. Η χώρα της θάλασσας, του ήλιου και της φυσικής ομορφιάς δίνεται βορά στο κάθε «είδους» ιδιωτικό κέρδος! 
Η διαβούλευση αυτή είναι πέρα ως πέρα, προσχηματική. Στον ελάχιστο χρόνο της μιας βδομάδας, είναι προδήλως αδύνατον να 
διερευνηθεί και να σχολιαστεί νομοσχέδιο 95 άρθρων! Η ένδειξη από μέρους σας, αλλά και από την κυβέρνηση, καλών προθέσεων και 
συνεργατικής πολιτικής, απαιτούν σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται επαρκής χρόνος για δημόσιο διάλογο (κατ’ ελάχιστον έξι 
μηνών), προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και δίκαια οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας, όσο αυτό 
είναι εφικτό. 

 12 Ιουλίου 2022, 18:24   

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 18:54   

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 18:49   

Η ΕΔΕΥ Α.Ε. μετονομάζεται σε «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο 
«ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε.» (HEREMA), προσαρμόζοντας αντίστοιχα και το καταστατικό της, για να αναλάβει την διαχείριση για λογαριασμό του 
Ελληνικού Δημοσίου των δικαιωμάτων που απορρέουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών 
Πάρκων και διαχείριση αυτών. 
Η αλλαγή του ονόματος δεν αρκεί για να αναλάβει η νέα πλέον ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε. αυτό το φορτίο και προτείνεται να χρησιμοποιήσει Τεχνικό 
Σύμβουλο, γιατί είναι μια νέα και δύσκολη περιοχή, ώστε να μην γίνουν λάθη και να μην υπάρξουν καθυστερήσεις. Ο Τεχνικός Σύμβουλος 
θα συμβάλλει να γίνουν τα αναγκαία και σωστά βήματα (μεταφορά know-how) ώστε να αρχίσουν οι αδειοδοτήσεις και οι εφαρμογές. 
Στα Άρθρα 62 και 66, υπάρχει αναφορά στον Φορέα Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ). Επειδή δημιουργείται σύγχυση, προτείνεται η 
αντικατάστασή του από την ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε. 
Άρθρο 68, τελικά ποιος πληρώνει? Στην παρ. 6 αναφέρεται: «… Το κόστος κατασκευής των Έργων Διασύνδεσης Περιοχών Οργανωμένης 
Ανάπτυξης ΥΑΠ επιβαρύνει τον ΑΔΜΗΕ και ανακτάται από αυτόν μέσω των Χρεώσεων Χρήσης του Συστήματος (ΧΧΣ)» και παρακάτω 
στην παρ. 10 αναφέρεται «Έκαστος Επενδυτής ΥΑΠ επιβαρύνεται με το κόστος της κατασκευής των Έργων Διασύνδεσης, όπως 
προσδιορίζεται στην οριστική προσφορά σύνδεσης που εκδίδεται από τον ΑΔΜΗΕ». 
Άρθρα 59 έως 75 
Πραγματοποιείται η συνολική ρύθμιση των προϋποθέσεων ανάπτυξης των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, των οποίων η σύνδεση θα 
γίνεται στο ΕΣΜΗΕ. 
Σύμφωνα με το άρθρο 66: 
i. Η ΡΑΕ προκηρύσσει ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης των Περιοχών 
Εγκατάστασης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ). 
ii. Οι εγγυητικές επιστολές, που λαμβάνονται υπόψη για τη συμμετοχή, την κατασκευή και ενεργοποίηση της σύνδεσης των σταθμών 
που επελέγησαν από την ανταγωνιστική διαδικασία, καταπίπτουν υπέρ του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του ΕΛΑΠΕ του ΔΣ. 
iii. Η ΡΑΕ με απόφασή της μπορεί να διαθέτει ποσοστό του τέλους συμμετοχής στον ΕΛΑΠΕ. 
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Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 16:53   

Πιστεύω ότι λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας της Μεσογείου σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας της, θα 
πρέπει να απαγορευτεί η ανέγερση υπερακτίων ανεμογεννητριών πακτωμένων στον πυθμένα σε περιοχές μικρού βάθους, και να 
προκριθούν περιοχές μεγάλου βάθος σε συνδυασμό με πλωτές ανεμογεννήτριες. Με αυτόν τον τρόπο προφυλάσσονται και τα αλιευτικά 
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πεδία, και οι περιοχές ωοτοκίας και ανάπτυξης των νυμφών των ιχθύων, και γενικότερα οι ρηχές περιοχές αυξημένης βιολογικής 
παραγωγικότητας της θάλασσας. 
Οι υφαλοκρηπίδες, οριζόμενες σαν περιοχές μικρού βάθους γύρω από τις ακτές, στις οποίες ο θαλάσσιος πυθμένας βρίσκεται εντός του 
φωτιζόμενου από τον ήλιο εύρους βαθών της θαλάσσιας στήλης, είναι για αυτόν ακριβώς το λόγο οι πλουσιότερες περιοχές της 
θάλασσας, εμφανίζοντας τη μεγαλύτερη αφθονία αλλά και ποικιλία θαλάσσιας ζωής. Εκτός αυτού, σε αυτή την περιοχή συγκεντρώνεται 
και η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (αλιεία, θαλάσσιος τουρισμός κλπ). Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά (και 
ιδαίτερα το πλάτος) της υφαλοκρηπίδας της Μεσογείου είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι του Ανοιχτού Ωκεανού. Έτσι, ενώ η Ευρωπαϊκή 
Υφαλοκρηπίδα στην πλευρά του Ατλαντικού και ιδιαίτερα της Βόρειας Θάλασσας είναι πολύ εκτεταμμένη, (με την ισοβαθή των 50 
μέτρων να απέχει από την ακτή γύρω στα 50 χιλιόμετρα στο Βισκαϊκό κόλπο και 150 χλμ στη Βόρεια Θάλασσα, το αντίθετο συμβαίνει με 
τη Μεσόγειο, όπου οι ρηχότερες των 50 μέτρων περιοχές είναι πολύ περιορισμένες και απέχουν πολύ λίγο από την ακτή. Έτσι, ενώ η 
Βόρεια Ευρώπη έχει την πολυτέλεια να θυσιάζει κάποια μέρη της υφαλοκρηπίδας της για την εγκατάσταση υπεράκτιων αιολικών 
πάρκων, πιστεύουμε ότι οι Μεσογειακές ωχώρες δε 
Επειδή αυτές οι περιοχές αποτελούν θερμοκοιτίδες θαλάσσιας ζωής αλλά και ανθρώπινης δραστηριότητας (π.χ. χρήση συρόμενων 
αλιευτικών εργαλείων), πολύ συχνά δε είναι κηρυγμένες προστατευόμενες περιοχές, πιστεύουμε ότι η Ελληνική Πολιτεία θα πρέπει να 
προστατεύσει αυτές τις περιοχές από την εγκατάσταση υπεράκτιων αιολικών πάρκων, δεδομένου μάλιστα ότι πλέον είναι δυνατή 
τεχνικά, αλλά πιθανώς και εξίσου οικονομική και περιβαλλοντικά προτιμότερη η εγκατάσταση πλωτών ανεμογεννητριών μόνιμα 
αγκυρωμένων σε βαθιά νερά (σε βάθη μεγαλύτερα των 200 μέτρων). 
Η εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε βαθύτερες περιοχές των ελληνικών θαλασσών όχι μόνο θα αποτρέψει τις αρνητικές επιπτώσεις στις 
λίγες περιοχές μικρού βάθους, αλλά και θα ενισχύσει την αλιεία γύρω από αυτές τις περιοχές, καθώς είναι κοινή γνώση των ανθρώπων 
της θάλασσας ότι γύρω από βαθιά αγκυροβόλια τείνουν να συσσωρεύονται πελαγικοί θαλάσσιοι οργανισμοί, ενώ έχει καταγραφεί 
επιστημονικά ότι γύρω από τέτοιες εγκαταστάσεις εντείνεται η κατακόρυφη ανάπτυξη, ενισχύοντας τη θαλάσσια παραγωγικότητα. 
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, 
Βασίλης Ζερβάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Φυσικός Ωκεανογράφος 
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Διαφωνώ με την «Παραχώρηση άνευ οικονομικού ανταλλάγματος». Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει αντάλλαγμα, το οποίο να είναι 
ανάλογο της έκτασης, της θέσης (π.χ. τουριστικό μέρος), την επισκεψιμότητα από τους πολίτες/κοινό. 

 12 Ιουλίου 2022, 10:21   

Άρθρο 63: 
Ένας κύκλος εργασιών της τάξης των δύο δις ευρώ λογικά αναφέρεται σε εταιρείες οι οποίες έχουν αναπτύξει έργα Αιολικής ενέργειας 
(χερσαία και θαλάσσια) της τάξης των GW, ενώ το άρθρο κάνει λόγο την ίδια ώρα για εμπειρία λειτουργίας σε 25 MW onshore και 100 
MW offshore (πραγματικά πολύ μικρά μεγέθη για μια εταιρεία με κύκλο εργασιών 2 δις). Συνεπώς θεωρούμε ότι ο εν λόγω απαιτούμενος 
κύκλος εργασιών θα πρέπει να περιοριστεί σημαντικά. 
———— 
Προτείνουμε την προσθήκη ειδικού άρθρου για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα με Άδειες Παραγωγής με το οποίο να εφαρμοστούν τα 
κάτωθι: 
• Τα πολύγωνα των αδειοδοτημένων αιολικών πάρκων (όπως αυτά δύνανται να διαμορφωθούν με σχετικό αίτημα επέκτασης το οποίο 
θα υποβάλλεται εντός τασσόμενης προθεσμία και με τους όρους που ακολουθούν) να αποτελούν a priori Περιοχές Υπεράκτιων Αιολικών 
Πάρκων 
• Οι κάτοχοι των Αδειών Παραγωγής θαλασσιων αιολικών πάρκων να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήματα Τροποποίησης των 
Αδειών τους και για τα κάτωθι: 
-αλλαγή του αριθμού, του τύπου των ανεμογεννητριών ή/και της διαμέτρου της φτερωτής των ανεμογεννητριών με επιτρεπτή αύξηση 
της εγκατεστημένης ή μέγιστης ισχύος παραγωγούς του σταθμού ποσοστού έως 75% της αδειοδοτημένης 
-επέκταση των ορίων του/των πολυγώνου/ων εγκατάστασης, σε απόσταση έως 5 χλμ από το αδειοδοτημένο/α πολύγωνα, όπως αυτό/α 
ισχύει/ουν, και με το ποσοστό αύξησης του συνολικού εμβαδού των πολυγώνων, συνεπεία της εν λόγω επέκτασης, να μην υπερβαίνει 
το 70% 
• Η περαιτέρω αδειοδότηση των εν λόγω έργων να εξελίσσεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο Ν. 3468/2006, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, αδειοδοτική διαδικασία (αντίστοιχη των χερσαίων ΑΣΠΗΕ). 
• Να προβλέπεται διαδικασία ατομικής κοινοποίησης για την τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας των εν λόγω έργων και 
για συνολική ισχύ ΥΑΠ 1000 MW (σε αυτό θα περιλαμβάνονται οι εκδοθείσες άδειες και οι εκκρεμείς αιτήσεις αδειών θαλάσσιων 
αιολικών πάρκων) 
• Για τα εν λόγω, να τίθενται σε εφαρμογή οι προθεσμίες του Ν. 4685/2020, περί υποβολής ΜΠΕ και αιτήματος έκδοσης Οριστικής 
Προσφοράς Σύνδεσης, από την θέση σε ισχύ του νέου Νόμου και οι προθεσμίες να αρχίζουν να μετρούν από την ημερομηνία αυτή. 
• Να επιτρέπεται η μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης των κατόχων των εν λόγω έργων σε αντιστοιχία με τα προβλεπόμενα στον 
υφιστάμενο Κανονισμό Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής 
Ενέργειας Ειδικών Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. 

 12 Ιουλίου 2022, 07:47   

Bravo 

 9 Ιουλίου 2022, 19:53  

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει τα Αιολικά πάρκα να δημιουργηθούν και η εγκατάστασή τους να είναι σε παραδοσιακά αλιευτικά πεδια. 
Τα αλιευτικά πεδια στην Ελλάδα κυρίως για τη Μέση Αλιεία είναι ήδη πολύ περιορισμένα και δεν γίνεται να μειωθούν κι άλλο. Η μελέτη 
για την εγκατάστασή τους πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικη όσον αφορά αυτό το κομμάτι της επαγγελματικης δραστηριότητας. 
Ακόμη και στην περίπτωση που θα τοποθετηθουν ή η ολη εγκατάστασή τους απαγορεύσει την αλιεία θα πρέπει στην αποζημίωση να 
υπάρξει πρόβλεψη για όλους τους επαγγελματίες αλιείς που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω περιοχή και όχι μόνο στους διαμένοντες 
βάση ΟΤΑ. Αυτό αποδεικνύεται πολύ ευκολα βάση συστηματος παρακολούθησης του ΥΝΑΝΠ. Δεν έχει καμία λογική εάν χαθούν 
παραδοσιακά αλιευτικά πεδία και δεν αποζημιωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι κλάδοι. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον 
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παραγωγικό κλάδο της Μέσης Αλιείας δεν έχουν μείνει και πολλοί στη Χώρα μας. Οι οποίοι συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία και 
στηρίζουν εδώ και πολλά χρόνια ενα σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Σίγουρα χρειαζόμαστε την ανάπτυξη αλλά όχι σε συνδυασμό 
με την καταστροφή άλλων κλάδων. 
Κατόπιν αξιολόγησης των σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης που αφορούν στο Κεφάλαιο Η΄ «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ 
ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ», ήτοι τα συνολικώς 52 σχόλια επί των άρθρων 59-75, δεκτά έγιναν 6 σχόλια. 
Ειδικότερα έγιναν δεκτά σχόλια σχετικά με την απαλοιφή και συνένωση Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονταν (άρθρο 74), 
μειώνοντας έτσι το χρόνο της απαιτούμενης αδειοδοτικής διαδικασίας, την αποσαφήνιση μεταξύ ανάπτυξης και λειυουργίας Έργων ΥΑΠ 
και λειτουργίας και συντήρησης Έργων ΥΑΠ, την αποσαφήνιση του άρθρου με την Παραχώρηση της Περιοχής Εγκατάστασης Έργων ΥΑΠ 
(άρθρο 72), έγινε αποσαφήνιση του τρόπου προσδιορισμού των Περιοχών Εγκατάστασης ΥΑΠ αλλά και τροποποίηση της πρόβλεψης για 
εγκατάσταση των Έργων ΥΑΠ εντός 6 ετών από την χορήγηση της Άδειας Έρευνας ΥΑΠ. 
Από τα άρθρα που δεν ενσωματώθηκαν σημειώνεται ότι: 
- Tα 13  σχόλια δεν σχετίζονται άμεσα με τις ρυθμίσεις, οι οποίες τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση. 
- Δύο  σχόλια αφορούν σε θετικό σχολιασμό και δεν περιλαμβάνουν προτάσεις τροποποιήσεων. 
- Από τα λοιπά σχόλια που δεν ενσωματώθηκαν ορισμένα αφορούσαν δομικές αλλαγές του σχεδίου νόμου και γενικές σκέψεις 
που δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά. Επίσης αφορούσαν και σημεία του σχεδίου νόμου που δεν μπορούσαν να εξειδικευτούν με 
τον παρόντα νόμο αλλά με Υπουργική Απόφαση ή με απόφαση του Φορέα ΥΑΠ καθώς αποτελούν μέρος Κανονιστικού πλαισίου.  
 
Ως προς το Κεφάλαιο Θ΄ «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» υποβλήθηκαν 16 σχόλια, τα οποία έχουν ως 
ακολούθως: 

 14 Ιουλίου 2022, 14:50  

Η ενεργειακη κριση ειναι ηδη εδω και μας απειλει και αντι το υπουργειο να δωσει κινητρα για λυσεις που θα βοηθησουν ολιστικα και 
μακροπροθεσμα τους πολιτες, οπως ας πουμε το να δωθουν κινητρα και χρηματοδοτηση για φωτοβολταϊκα σε ταρατσες πολυκατοικιων, 
αντλιες θερμοτητας κ.α. για ακομα μια φορα αλλαζε τις χρησεις γης, εκποιει προστατευομενες περιοχες και τις αφηνει βορα στους 
«επενδυτες» που παραγγελνουν τις ΜΠΕ που τους βολευουν, αφου αυτοι πληρωνουν. Ντροπη για ακομα μια φορα που 20 χρονια τωρα 
το ελληνικο κρατος δεν καταφερε να κανει μια στρατηγικη αναλυση των ενεργειακων αναγκων της χωρας και να καταθεδει μια 
συγκεκριμενη προταση και για τη χωροθετηση και για το μειγμα που χρειαζεται, αλλα αφηνει τον καθε «επενδυτη» να προτεινει και 
τελικα να παιρνει ο,τι τον βολευει. Ντροπη επισης που οι τιμες της ενεργειας στη λιανικη (ρευμα νοικοκυριων) μπηκαν στο ιδιοτυπο 
χρηματιστηριο ενεργειας και αφεθηκαν να πανε στα υψη καταστρεφοντας τον οικογενειακο προϋπολογισμο των νοικοκυριων. Αυτα 
διορθωστε κ. Υπουργε και σε «ολιστικη» (που λεει και ο ΠΘ μας) στρατηγικη μελετη χωροθετησης πηγων ενεργειας και 
προσανατολιστειτε, να δωσετε χρηματοδοτηση που θα ωφελησει και τωρα και για παντα πολιτες και νοικοκυρια. Μην αφησετε τις 
προστατευομενες περιοχες μας, τις ομορφιες της Ελλαδας μας στα χερια ανθρωπων που ενδιαφερονται μονο για το κερδος τους και 
τελικα, θα μπορουσαν να επενδυσουν αλλου ή με αλλο τροπο και να ωφελησουν τη χωρα ενεργειακα χωρις να καταστραφουν η να 
κινδυνευσουν περιοχες μοναδικου καλλους και σημασιας για τη χλωριδα και πανιδα 

 13 Ιουλίου 2022, 20:52   

 Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.  
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας.  

 13 Ιουλίου 2022, 16:54   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 13 Ιουλίου 2022, 13:36   

Οι ρυθμίσεις του άρθρου 82, και ειδικά αυτές της περίπτωσης (α) οδηγούν στο παράδοξο να τιμωρούν τα έργα εκείνα που αμείβονται 
με τις χαμηλότερες τιμές, αφού η οριζόντια επιβάρυνση με 2 €/MWh μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ποσοστιαία επιβάρυνση για τα έργα 
αυτά. Στην περίπτωση φωτοβολταϊκών που συμμετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες, για παράδειγμα, μια λειτουργική ενίσχυση 50 
€/MWh επιβαρύνεται με 4% και μια ενίσχυση 40 €/MWh με 5%. Η ίδια οριζόντια ρύθμιση επίσης λειτουργεί ως αντικίνητρο σε επενδυτές 
που επιθυμούν να συμμετέχουν στην αγορά χωρίς να διεκδικούν λειτουργική ενίσχυση. Στην κατηγορία αυτή θα έπρεπε αντιθέτως να 
παρέχονται κίνητρα, δεδομένου του μεγαλύτερου ρίσκου που ενέχει αυτή η επιλογή. 
Μια λιγότερο στρεβλή ρύθμιση θα μπορούσε να είναι η εξής: 
α). Για σταθμούς που έχουν συνάψει ή πρόκειται να συνάψουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης των άρθρων 9 ή 10 του ν. 4414/2016, 
ή Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 12 του ν. 3468/2006, ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής 
ενέργειας προ της θέσης σε ισχύ του ν. 3468/2006 ή έχουν επιλεγεί ή πρόκειται να επιλεγούν για ένταξη σε καθεστώς λειτουργικής 
ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, καθώς και ειδικά για σταθμούς που 
μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης των άρθρων 9 ή 10 του ν. 4414/2016, εκτός 
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, το ειδικό τέλος αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις 
εκατό (3%) επί της Τιμής Αναφοράς για την εγχεόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο 
ή στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού (ΜΔΝ). 
β). Για σταθμούς που λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 12Α του ν. 4414/2016, το ειδικό τέλος υπολογίζεται επί τη βάσει αξίας ενός (1) 
€/MWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή στο Δίκτυο του 
Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού. 
Επίσης, στις εξαιρέσεις από την επιβάρυνση του ειδικού τέλους θα πρέπει να περιληφθούν όλοι οι αυτοπαραγωγοί και όχι μόνο οι 
αυτοπαραγωγοί του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 (που αφορά τον ενεργειακό συμψηφισμό). Έτσι προτείνουμε η σχετική ρύθμιση να 
διαμορφωθεί ως εξής: 
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Εξαιρούνται από την επιβάρυνση του ειδικού τέλους: 
α) σταθμοί ΑΠΕ που εγκαθίστανται σε κτίρια, ανεξαρτήτως ισχύος, 
β) σταθμοί ΑΠΕ που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς, 
γ) φωτοβολταϊκοί σταθμοί με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη του ενός (1) MW, 
δ) φωτοβολταϊκοί σταθμοί οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν ήδη συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης των 
άρθρων 9 ή 10 του ν. 4414/2016 ή Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 12 του ν. 3468/2006, ή αντίστοιχη σύμβαση 
αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 ή έχουν επιλεγεί για ένταξη σε καθεστώς ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής 
διαδικασίας υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, πλην των φωτοβολταϊκών σταθμών που λαμβάνουν Λειτουργική 
Ενίσχυση με βάση τον ν. 4414/2016, ύστερα από συμμετοχή τους σε κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. 

 13 Ιουλίου 2022, 10:02   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 13 Ιουλίου 2022, 07:08   

Σχετικά με το Άρθρο 82 «Ειδικό τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», παράγραφος 4, εδάφιο β) θεωρούμε ότι δεν κινείται προς την 
κατεύθυνση της αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων. Θεωρούμε, επίσης, ως εσφαλμένη την απαίτηση που διατυπώνεται οι ΟΤΑ να πρέπει 
να υποβάλουν στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ετήσια έκθεση απολογισμού της αξιοποίησης των εσόδων που 
προέρχονται από το ειδικό τέλος, και πολύ περισσότερο εσφαλμένη τη διάταξη που θέλει την εμπρόθεσμη υποβολή των εκθέσεων των 
ΟΤΑ στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, να αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την απόδοση των ποσών που αντιστοιχούν στο 
ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ του επόμενου έτους. 

 13 Ιουλίου 2022, 06:33   

Εντύπωση προκαλεί ότι εν μέσω της ενεργειακής κρίσης και της εκτίναξης του ενεργειακού κόστους, το σχέδιο νόμου στο Κεφάλαιο Θ – 
Διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, προκρίνει στο άρθρο 76 τη χρηματοδότηση έργων υποδομών ορυκτού αερίου 
μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Εν μέσω της σημερινής συγκυρίας, της στροφής χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
μακριά από τα ορυκτά καύσιμα και λαμβάνοντας υπόψη ότι μόλις πριν λίγες εβδομάδες ψηφίστηκε ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος, οι 
χρηματοδοτικές προτεραιότητες του ΠΔΕ θα έπρεπε να κατευθυνθούν στην προώθηση και χρηματοδότηση εναλλακτικών λύσεων 
(ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματα διαχείρισης της ζήτησης, εξοικονόμηση ενέργειας, 
αντλίες θερμότητας, κοκ) που θα έχουν μακροπρόθεσμα οφέλη τόσο για τους πολίτες και την οικονομία όσο και για το κλίμα. 

 12 Ιουλίου 2022, 22:12   

Με τα άρθρα 76 και 80 νομιμοποιείται η εγκατάσταση ΑΠΕ και λοιπών συνοδών έργων και κατασκευών παρακάμπτοντας την έγκριση 
και αναστέλλοντας τις διοικητικές πράξεις αποβολής ή επιβολής προστίμων κατεδάφισης της δασικής αρχής. Διαφωνούμε με την εκ των 
υστέρων τακτοποίηση παράνομων κατασκευών. Οι ΑΠΕ είναι τεχνολογίες που εξυπηρετούν περιβαλλοντικό σκοπό και δεν είναι δυνατόν 
να δικαιολογηθεί οποιαδήποτε παραβίαση της νομοθεσίας προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 

 12 Ιουλίου 2022, 22:54   

Όσον αφορά τα έργα υποδομών ορυκτού αερίου, αυτά δεν θα πρέπει να λαμβάνουν κανενός είδους χρηματοδότηση, είτε εθνικών είτε 
ενωσιακών πόρων. 

 12 Ιουλίου 2022, 19:11   

Η προσθήκη με το άρθρο 83 της παραγράφου 5 στο άρθρο 10 του Ν. 4602/2019 περιορίζει τον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου επί του 
γεωθερμικού δυναμικού, καθώς επιτρέπει στον μισθωτή να μεταβιβάσει τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης που μίσθωσε 
κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού, χωρίς να μπορεί ο αρμόδιος υπουργός να ελέγξει αν ο νέος μισθωτής, στον οποίο μεταβιβάζονται 
τα δικαιώματα, ικανοποιεί τις απαιτήσεις για την εκμίσθωση σε αυτόν των εν λόγω δικαιωμάτων. Με τον τρόπο αυτό παραβιάζεται ο 
υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των ενδιαφερόμενων μισθωτών, καθώς μπορεί τα δικαιώματα να καταλήξουν σε μισθωτή που δεν έχει τις 
νόμιμες προϋποθέσεις για να διεκδικήσει τα δικαιώματα και χωρίς ο αρμόδιος υπουργός να μπορεί να το ελέγξει. ΤΟ άρθρο 10 του Ν 
4602/2019 στη σημερινή του μορφή διασφαλίζει τον ανταγωνισμό και τα δικαιώματα του δημοσίου και δεν απαιτείται καμία προσθήκη 
περιορισμού των δυνατοτήτων ελέγχου από την πλευρά του αρμόδιου υπουργού. 

 12 Ιουλίου 2022, 18:37   

Κε Υπουργέ Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαφωνώ ριζικά με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία 
της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή 
περιβαλλοντική νομοθεσία. Η χώρα της θάλασσας, του ήλιου και της φυσικής ομορφιάς δίνεται βορά στο κάθε «είδους» ιδιωτικό κέρδος! 
Η διαβούλευση αυτή είναι πέρα ως πέρα, προσχηματική. Στον ελάχιστο χρόνο της μιας βδομάδας, είναι προδήλως αδύνατον να 
διερευνηθεί και να σχολιαστεί νομοσχέδιο 95 άρθρων! Η ένδειξη από μέρους σας, αλλά και από την κυβέρνηση, καλών προθέσεων και 
συνεργατικής πολιτικής, απαιτούν σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται επαρκής χρόνος για δημόσιο διάλογο (κατ’ ελάχιστον έξι 
μηνών), προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και δίκαια οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας, όσο αυτό 
είναι εφικτό. 

 12 Ιουλίου 2022, 18:58   

Άρθρο 76 – Χρηματοδότηση έργων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
Τα έργα και οι υποδομές δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, που υλοποιούνται από τον Διαχειριστή του Δικτύου και μεμονωμένες 
ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις για έργα υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν τον χαρακτήρα φυσικού μονοπωλίου, 
δύναται να χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). 
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Άρθρο 80 – Έγκριση επέμβασης εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
Δίνεται έγκριση επέμβασης σε εγκαταστάσεις ΑΠΕ, οι οποίες δεν είχαν άδεια της δασικής υπηρεσίας σε δάση, δασικές εκτάσεις και 
δημόσιες εκτάσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979. 
Άρθρο 82 – Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
Αλλάζει το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ όπως ίσχυε βάσει του άρθρου 25 του ν. 3468/2006. 
Ορίζονται νέες κατηγορίες σταθμών (παρ. 1α, 1β και 1γ) που επιβαρύνονται με το νέο ειδικό τέλος. Ανάλογα με την κατηγορία το ειδικό 
τέλος είναι: 2 €/MWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ή 3% επί της Τιμής Αναφοράς για την εγχεόμενη ηλεκτρική ενέργεια ή 3% επί 
των εσόδων προ ΦΠΑ από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας. 
Τα ποσά που παρακρατήθηκαν από ΔΑΠΕΕΠ και ΔΕΔΔΗΕ (για τα ΜΔΝ) αποδίδονται α) στους κατόχους άδειας προμήθειας με σκοπό να 
αποδοθούν στους οικιακούς καταναλωτές και β) στους ΟΤΑ Α’ βαθμού. 
Άρθρο 84 – Εκτέλεση εργασιών για έργα δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας – Προσθήκη άρθρου 129Α ν. 4819/2021 
Δίνεται η δυνατότητα στον Διαχειριστή του Δικτύου να πραγματοποιεί ανάθεση εκτέλεσης εργασιών για έργα δικτύου, ακόμα και σε μη 
αδειοδοτημένα πρόσωπα. 
Άρθρο 85 – Μετακίνηση προσωπικού ΔΕΗ σε ΔΕΔΔΗΕ -Τροποποίηση παρ. 3Α άρθρου 125 ν. 4001/2011 
Τροποποιείται η προθεσμία υποβολής αίτησης μετακίνησης προσωπικού της ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ, από 30.09.2020 στις 31.12.2022. 
Άρθρο 87 – Εξουσιοδοτική διάταξη 
Προβλέπεται η έκδοση ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου θα 
καθορίζονται το ύψος και η διαδικασία χορήγησης και καταβολής της χρηματοδότησης, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή 
του Άρθρου 76. 
Άρθρο 88 – Καταργούμενες διατάξεις 
Καταργούνται οι παρ. Α1, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7 και Α8 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006, περί ειδικού τέλους των σταθμών ΑΠΕ και υβριδικών 
σταθμών υπό την επιφύλαξη της περ. α) της παρ. 8 του Άρθρου 82 (αναφέρεται λανθασμένα το άρθρο 76 του παρόντος νομοσχεδίου) 
όπου αναφέρονται τα εξής: 
«Η διαδικασία που περιγράφεται στις παρ. 4, 5 και 6 εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό και επιμερισμό του ειδικού τέλους για το έτος 
2023 και μετά. Για τα έτη μέχρι και το 2022, ισχύουν οι παρ. Α3, Α4, Α5, Α6 και Α7 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006». 

 12 Ιουλίου 2022, 15:02   

Διαφωνώ με το άρθρο 80, καθώς νομιμοποιεί τα έργα σε δάση κλπ περιοχές, τα οποία έχουν γίνει παράνομα. Το άρθρο συμβάλει στη 
διαιώνιση του προβλήματος της παρανομίας σε δασικές εκτάσεις και έρχεται σε αντίθεση με τα άρθρα για την προστασία των δασών. 

 12 Ιουλίου 2022, 13:46   

Διευκρίνηση, το προηγούμενο σχόλιο μου αφορούσε το Άρθρο 83, το οποίο και επαναλαμβάνω: 
Καταρχήν είναι απαράδεκτο το ότι δεν ενημερώθηκαν για την συγκεκριμένη διάταξη οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις τις οποίες αφορά, 
πέραν του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Τώρα όσο αφορά την συγκεκριμένη διάταξη, επί της ουσίας η διάταξη αυτή προσπαθώντας να επιλύσει το πρόβλημα ενός μισθωτή, 
δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες καταστρατήγησης των συμβάσεων μίσθωσης και του Μεταλλευτικού κώδικα όπου τα μισθωτικά 
δικαιώματα διαχείρισης, εκμετάλλευσης ή έρευνας γεωθερμικού δυναμικού ενώ ανήκουν στο Δημόσιο με αυτήν την διάταξη 
παραχωρούνται σε ιδιώτες να τα μεταβιβάζουν κατά το δοκούν. Πέραν των παραπάνω, δημιουργεί έναν δούρειο ίππο για την αναίρεση 
των υποχρεώσεων που προκύπτουν από υφιστάμενες αλλά και μελλοντικές συμβάσεις για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των 
δεσμεύσεων που έχουν ή θα έχουν πάρει με την πρόταση που έχουν καταθέσει ή θα καταθέσουν στη διαδικασία των σχετικών 
διαγωνισμών, πιο συγκεκριμένα: 
1. Ο μισθωτής μπορεί κατά το δοκούν, οποιαδήποτε στιγμή πριν την λήξη των υποχρεώσεων υλοποίησης των δεσμεύσεων του, να 
δημιουργεί μία ΙΚΕ να μπαίνει στον αναπτυξιακό νόμο για οποιαδήποτε έργο ακόμη και άσχετο με το αντικείμενο της σύμβασης 
μίσθωσης, με αποτέλεσμα: 
1.1. να πριμοδοτείται μια διαδικασία υπεκμίσθωσης 
1.2. αλλά κυρίως να πριμοδοτείται μια διαδικασία όπου οι υποψήφιοι επενδυτές δεν χρησιμοποιούν ιδία κεφάλαια για την υλοποίηση 
των απαιτούμενων επενδύσεων, παρά μόνο ψάχνουν να βρουν τον κατάλληλο χρόνο(που τους παρέχεται με την παρούσα διάταξη) για 
να μεταπωλήσουν όλο το project στον κατάλληλο επενδυτή. 
1.3. Και τελικά η υλοποίηση των έργων να καθυστερεί σε πολλαπλάσιο από την σύμβαση προβλεπόμενο χρόνο 
2. Επειδή θα χρειαστεί τροποποίηση της σύμβασης μίσθωσης, διότι δεν μπορεί να αλλάζει ο μισθωτής και το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης των δεσμεύσεων που είναι όρος της σύμβασης και να μην τροποποιείται η σύμβαση μίσθωσης, και από την στιγμή που η 
σύμβαση είναι διμερής δεν μπορεί να τροποποιείται αυτοδίκαια χωρίς την έγκριση του ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ. 
3. Επιπλέον αν ο Εκδοχέας είναι αλλοδαπός εκτός ΣΕΓΚΕΝ, ποιος θα ελέγξει τη νομιμότητα της μεταβίβασης με βάση το Ν.1892/1990; 
Η διάταξη αυτή εκθέτει όλους μας και πρέπει να αποσυρθεί πριν φτάσει στη βουλή για ψήφιση, διότι εκθέτει πάνω απ’ όλα τη χώρα, τη 
δημόσια διοίκηση αλλά και τους ιδιώτες. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία πρέπει όλοι οι συμμετέχοντες(δημόσιο και επενδυτές) να είναι 
αξιόπιστοι και σοβαροί. 

 12 Ιουλίου 2022, 13:54   

Καταρχήν είναι απαράδεκτο το ότι δεν ενημερώθηκαν για την συγκεκριμένη διάταξη οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις τις οποίες αφορά, 
πέραν του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Τώρα όσο αφορά την συγκεκριμένη διάταξη, επί της ουσίας η διάταξη αυτή προσπαθώντας να επιλύσει το πρόβλημα ενός μισθωτή, 
δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες καταστρατήγησης των συμβάσεων μίσθωσης και του Μεταλλευτικού κώδικα όπου τα μισθωτικά 
δικαιώματα διαχείρισης, εκμετάλλευσης ή έρευνας γεωθερμικού δυναμικού ενώ ανήκουν στο Δημόσιο με αυτήν την διάταξη 
παραχωρούνται σε ιδιώτες να τα μεταβιβάζουν κατά το δοκούν. Πέραν των παραπάνω, δημιουργεί έναν δούρειο ίππο για την αναίρεση 
των υποχρεώσεων που προκύπτουν από υφιστάμενες αλλά και μελλοντικές συμβάσεις για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των 
δεσμεύσεων που έχουν ή θα έχουν πάρει με την πρόταση που έχουν καταθέσει ή θα καταθέσουν στη διαδικασία των σχετικών 
διαγωνισμών, πιο συγκεκριμένα: 
1. Ο μισθωτής μπορεί κατά το δοκούν, οποιαδήποτε στιγμή πριν την λήξη των υποχρεώσεων υλοποίησης των δεσμεύσεων του, να 
δημιουργεί μία ΙΚΕ να μπαίνει στον αναπτυξιακό νόμο για οποιαδήποτε έργο ακόμη και άσχετο με το αντικείμενο της σύμβασης 
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μίσθωσης, με αποτέλεσμα: 
1.1. να πριμοδοτείται μια διαδικασία υπεκμίσθωσης 
1.2. αλλά κυρίως να πριμοδοτείται μια διαδικασία όπου οι υποψήφιοι επενδυτές δεν χρησιμοποιούν ιδία κεφάλαια για την υλοποίηση 
των απαιτούμενων επενδύσεων, παρά μόνο ψάχνουν να βρουν τον κατάλληλο χρόνο(που τους παρέχεται με την παρούσα διάταξη) για 
να μεταπωλήσουν όλο το project στον κατάλληλο επενδυτή. 
1.3. Και τελικά η υλοποίηση των έργων να καθυστερεί σε πολλαπλάσιο από την σύμβαση προβλεπόμενο χρόνο 
2. Επειδή θα χρειαστεί τροποποίηση της σύμβασης μίσθωσης, διότι δεν μπορεί να αλλάζει ο μισθωτής και το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης των δεσμεύσεων που είναι όρος της σύμβασης και να μην τροποποιείται η σύμβαση μίσθωσης, και από την στιγμή που η 
σύμβαση είναι διμερής δεν μπορεί να τροποποιείται αυτοδίκαια χωρίς την έγκριση του ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ. 
3. Επιπλέον αν ο Εκδοχέας είναι αλλοδαπός εκτός ΣΕΓΚΕΝ, ποιος θα ελέγξει τη νομιμότητα της μεταβίβασης με βάση το Ν.1892/1990; 
Η διάταξη αυτή εκθέτει όλους μας και πρέπει να αποσυρθεί πριν φτάσει στη βουλή για ψήφιση, διότι εκθέτει πάνω απ’ όλα τη χώρα, τη 
δημόσια διοίκηση αλλά και τους ιδιώτες. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία πρέπει όλοι οι συμμετέχοντες(δημόσιο και επενδυτές) να είναι 
αξιόπιστοι και σοβαροί. 

 7 Ιουλίου 2022, 15:44   

Το άρθρο 83 παραβιάζει βασικές διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ. 210/1973, A΄ 277) που λέει ότι το γεωθερμικό δυναμικό 
θεωρείται μεταλλευτικό ορυκτό, (παρ. 1, άρθρο 2) η εκμετάλλευση του οποίου εξαιρείται υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, και τα 
δικαιώματα έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης του γεωθερμικού δυναμικού, ανήκουν μόνο στο Δημόσιο και ασκούνται από το 
ίδιο ή εκμισθώνονται ( άρθρο 143). Στην ίδια κατηγορία υπάγονται και οι υδρογονάνθρακες. Με το άρθρο 83 του νομοσχεδίου 
τροποποιείται το άρθρο 10 του ν.4602/2019 (Α’ 45) για την γεωθερμία, και εισάγεται νέα παράγραφος (5) με την οποία ο μισθωτής 
δικαιώματος στην έρευνα ή /και την εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού, μπορεί «κατ’ εξαίρεση» να μεταβιβάζει (πουλάει) τα 
δικαιώματα που απέκτησε μέσω διαγωνισμού σε τρίτο πρόσωπο χωρίς την έγκριση του Εκμισθωτή, αρκεί ο τρίτος να έχει υπαχθεί σε 
αναπτυξιακό νόμο. Το γεωθερμικό δυναμικό είναι εθνικός πλούτος και εκμισθώνεται από το Δημόσιο σε πρόσωπα μετά από διαγωνισμό 
όπου ελέγχεται το επιχειρηματικό σχέδιο και το ύψος των επενδύσεων. Η τροποποίηση αυτή παρακάμπτει τον έλεγχο που ασκεί το 
κράτος για την βέλτιστη χρήση του γεωθερμικού δυναμικού και εισάγει από την πίσω πόρτα την υπεκμίσθωση και την μεταβίβαση 
εθνικού ενεργειακού πλούτου ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ και χωρίς διαγωνισμό. Πέραν αυτού το άρθρο 83 είναι πέρα ως πέρα ρουσφετολογικό γιατί 
υπηρετεί φωτογραφικά συγκεκριμένη περίπτωση επιχειρηματία στην Β. Ελλάδα που θέλει να αποφύγει την έκπτωσή του, ενώ ανοίγει 
κερκόπορτες και για άλλες κακές πρακτικές που δεν σέβονται τον καλώς εννοούμενο ανταγωνισμό. Το ‘άρθρο 83 πρέπει να αποσυρθεί 
αμέσως. 
Κατόπιν αξιολόγησης των σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης που αφορούν στο Κεφάλαιο Θ΄ «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», ήτοι τα συνολικώς 16 σχόλια επί των άρθρων 76-88, δεν έγιναν δεκτά. σχόλια, καθώς ήταν γενικά, 
πληροφοριακά και επαναλαμβανόμενα. Τα περισσότερα δεν αφορούσαν το αντικείμενο και τον σκοπό του σχεδίου νόμου, ενώ 
υπάρχουν και άλλα που προτείνουν τροποποιήσεις σε διατάξεις άλλης νομοθεσίας 
 
Ως προς το Κεφάλαιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»  υποβλήθηκαν 17 σχόλια, τα οποία 
έχουν ως ακολούθως: 

 17 Ιουλίου 2022, 11:35   

Απαιτώ απόσυρση του νομοσχεδίου και παράταση της διαβούλευσης. 
Διαφωνώ με ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει την αλλοίωση των περιοχών απόλυτης προστασίας (επιτρέποντας κατασκευή πλατειών, 
ερασιτεχνική αλιεία, ελεύθερη βόσκηση, εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, κλπ), την επιβάρυνση όλων των προστατευόμενων περιοχών 
Natura 2000 (με κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων, εγκατάσταση ΑΠΕ, μεταλλεία και εξορύξεις υδρογονανθράκων) και την 
υποβάθμιση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων 
που ελέγχουν!). 
Τέλος, είναι ντροπή να καλούμαστε να μελετήσουμε και να σχολιάσουμε νομοσχέδιο 95 άρθρων σε μία μόλις εβδομάδα. Αυτό 
διακωμωδεί την ίδια την έννοια της διαβούλευσης. 

 14 Ιουλίου 2022, 16:14   

Με την ευκαιρία τροποποίησης διατάξεων του ν. 4736/2020, θα θέλαμε να επισημάνουμε μία νομοτεχνική αστοχία στο Παράρτημα Ι, 
Μέρος Β, 1) (μπατονέτες) και 4) (καλαμάκια). Ειδικότερα αν και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των παρ. 1) και 4) οι υπό στοιχεία 
ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ. 130644/30.9.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ) (Β΄ 2197) και η υπό στοιχεία ΔΥ8δ/ Γ.Π.οικ.130648/30.9.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ) (Β΄ 2198) δεν υπάρχει καμία 
αναφορά στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ, ο οποίος καταργεί τις Οδηγίες τις 
οποίες ενσωματώνουν οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις, έχει άμεση εφαρμογή στα Κράτη Μέλη και σταδιακά αντικαθιστά όλα τους 
τα άρθρα τους. (βλ. άρθρο 123 του Κανονισμού), έχει δε ήδη αντικαταστήσει το μεγαλύτερο μέρος τους. Σημειώνουμε ότι η γερμανική 
εναρμόνιση με την Οδηγία αναφέρεται ρητά στον Κανονισμό 2017/745 (EWKVerbotsV – Verordnung über das Verbot des 
Inverkehrbringens von bestimmten Einwegkunststoffprodukten und von Produkten aus oxo-abbaubarem Kunststoff* (gesetze-im-
internet.de) άρθρο 3 παρ. 4.). Προτείνουμε τη συμπερίληψη και του Κανονισμού 2017/745 στις παρ. 1) και 4) του Μέρους Β του 
Παραρτήματος Ι του ν. 4735/2020 ως εξής : 
ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: 
1) Μπατονέτες, εκτός εάν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπό στοιχεία ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ. 130644/30.9.2009 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
20ής Ιουνίου 1990, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα – L 
189) (Β΄ 2197) ή της υπό στοιχεία ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30.9.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 περί των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων – L 169) (Β΄ 2198). 
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….. 
4) Καλαμάκια, εκτός εάν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπό στοιχεία ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ. 130644/30.9.2009 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ) (Β΄ 2197) ή της υπό 
στοιχεία ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30.9.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ) (Β΄ 2198). 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
1) Μπατονέτες, εκτός εάν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπό στοιχεία ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ. 130644/30.9.2009 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ) (Β΄ 2197), της υπό 
στοιχεία ΔΥ8δ/ Γ.Π.οικ.130648/30.9.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ) (Β΄ 2198) ή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ, του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 
93/42/ΕΟΚ 
….. 
4) Καλαμάκια, εκτός εάν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπό στοιχεία ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ. 130644/30.9.2009 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ) (Β΄ 2197), της υπό 
στοιχεία ΔΥ8δ/ Γ.Π.οικ.130648/30.9.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ) (Β΄ 2198) ή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ, του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 
93/42/ΕΟΚ 

 14 Ιουλίου 2022, 11:44   

Απαιτώ απόσυρση του νομοσχεδίου και παράταση της διαβούλευσης. 
Διαφωνώ με ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει την αλλοίωση των περιοχών απόλυτης προστασίας (επιτρέποντας κατασκευή πλατειών, 
ερασιτεχνική αλιεία, ελεύθερη βόσκηση, εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, κλπ), την επιβάρυνση όλων των προστατευόμενων περιοχών 
Natura 2000 (με κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων, εγκατάσταση ΑΠΕ, μεταλλεία και εξορύξεις υδρογονανθράκων) και την 
υποβάθμιση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων 
που ελέγχουν!), 
Τέλος, αποτελεί ντροπή να καλούμαστε να μελετήσουμε και να σχολιάσουμε νομοσχέδιο 95 άρθρων σε μία μόλις εβδομάδα. Αυτό 
διακωμωδεί την ίδια την έννοια της διαβούλευση 

 13 Ιουλίου 2022, 20:44   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 13 Ιουλίου 2022, 17:49   

Απαιτώ απόσυρση του νομοσχεδίου και παράταση της διαβούλευσης. 
Διαφωνώ με ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει την αλλοίωση των περιοχών απόλυτης προστασίας (επιτρέποντας κατασκευή πλατειών, 
ερασιτεχνική αλιεία, ελεύθερη βόσκηση, εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, κλπ), την επιβάρυνση όλων των προστατευόμενων περιοχών 
Natura 2000 (με κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων, εγκατάσταση ΑΠΕ, μεταλλεία και εξορύξεις υδρογονανθράκων) και την 
υποβάθμιση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων 
που ελέγχουν!), 
Τέλος, αποτελεί ντροπή να καλούμαστε να μελετήσουμε και να σχολιάσουμε νομοσχέδιο 95 άρθρων σε μία μόλις εβδομάδα. Αυτό 
διακωμωδεί την ίδια την έννοια της διαβούλευσης 

 13 Ιουλίου 2022, 17:27   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 14:46   

Απαιτώ απόσυρση του νομοσχεδίου και παράταση της διαβούλευσης. 
Διαφωνώ με ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει την αλλοίωση των περιοχών απόλυτης προστασίας (επιτρέποντας κατασκευή πλατειών, 
ερασιτεχνική αλιεία, ελεύθερη βόσκηση, εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, κλπ), την επιβάρυνση όλων των προστατευόμενων περιοχών 
Natura 2000 (με κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων, εγκατάσταση ΑΠΕ, μεταλλεία και εξορύξεις υδρογονανθράκων) και την 
υποβάθμιση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων 
που ελέγχουν!). 
Τέλος, είναι ντροπή να καλούμαστε να μελετήσουμε και να σχολιάσουμε νομοσχέδιο 95 άρθρων σε μία μόλις εβδομάδα. Αυτό 
διακωμωδεί την ίδια την έννοια της διαβούλευσης. 

 13 Ιουλίου 2022, 12:03   

Απαιτώ απόσυρση του νομοσχεδίου και παράταση της διαβούλευσης. 
Διαφωνώ με ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει την αλλοίωση των περιοχών απόλυτης προστασίας (επιτρέποντας κατασκευή πλατειών, 
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ερασιτεχνική αλιεία, ελεύθερη βόσκηση, εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, κλπ), την επιβάρυνση όλων των προστατευόμενων περιοχών 
Natura 2000 (με κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων, εγκατάσταση ΑΠΕ, μεταλλεία και εξορύξεις υδρογονανθράκων) και την 
υποβάθμιση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων 
που ελέγχουν!), 
Τέλος, αποτελεί ντροπή να καλούμαστε να μελετήσουμε και να σχολιάσουμε νομοσχέδιο 95 άρθρων σε μία μόλις εβδομάδα. Αυτό 
διακωμωδεί την ίδια την έννοια της διαβούλευσης. 
Μεθοδεύσεις που παραπέμπουν σε άλλους σκοπούς και άλλες ατζέντες. 

 13 Ιουλίου 2022, 11:04   

Απαιτώ απόσυρση του νομοσχεδίου και παράταση της διαβούλευσης. 
Διαφωνώ κάθετα με ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει την αλλοίωση των περιοχών απόλυτης προστασίας (επιτρέποντας κατασκευή 
πλατειών, ερασιτεχνική αλιεία, ελεύθερη βόσκηση, εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, κλπ), την επιβάρυνση όλων των προστατευόμενων 
περιοχών Natura 2000 (με κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων, εγκατάσταση ΑΠΕ, μεταλλεία και εξορύξεις υδρογονανθράκων) και 
την υποβάθμιση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αφού οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς 
των έργων που ελέγχουν. Το εν λόγω νομοσχέδιο δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά αντιθέτως έχει καταστροφική 
επίδραση στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Τέλος, η διαβούλευση αυτή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Μια βδομάδα δεν είναι αρκετή για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 
άρθρων. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με 
αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 13 Ιουλίου 2022, 10:48   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 13 Ιουλίου 2022, 10:11   

Απαιτώ απόσυρση του νομοσχεδίου και παράταση της διαβούλευσης. 
Διαφωνώ με ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει την αλλοίωση των περιοχών απόλυτης προστασίας (επιτρέποντας κατασκευή πλατειών, 
ερασιτεχνική αλιεία, ελεύθερη βόσκηση, εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, κλπ), την επιβάρυνση όλων των προστατευόμενων περιοχών 
Natura 2000 (με κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων, εγκατάσταση ΑΠΕ, μεταλλεία και εξορύξεις υδρογονανθράκων) και την 
υποβάθμιση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων 
που ελέγχουν!), 
Τέλος, αποτελεί ντροπή να καλούμαστε να μελετήσουμε και να σχολιάσουμε νομοσχέδιο 95 άρθρων σε μία μόλις εβδομάδα. Αυτό 
διακωμωδεί την ίδια την έννοια της διαβούλευσης. 

 13 Ιουλίου 2022, 10:25   

Διαφωνώ με το Τέλος Αξιολόγησης, καθώς δεν συμβάλει στην προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Είναι αποτρεπτικό 
για την οργάνωση ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ, καθώς το τέλος είναι σημαντικό. Σε άλλες περιπτώσεις μιλάμε για «παραχώρηση χρήσης αιγιαλού» 
χωρίς τέλος, για «νομιμοποίηση ΑΠΕ σε δάση που δεν είχαν άδεια», ενώ για την εναλλακτική διαχείριση βάζουμε τέλη για το έλεγχο 
φακέλου από τον ΕΟΑΝ. 

 12 Ιουλίου 2022, 23:15   

Διαφωνώ με το Τέλος Αξιολόγησης, καθώς δεν συμβάλει στην προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Είναι αποτρεπτικό 
για την οργάνωση ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ, καθώς το τέλος είναι σημαντικό. Σε άλλες περιπτώσεις μιλάμε για «παραχώρηση χρήσης αιγιαλού» 
χωρίς τέλος, για «νομιμοποίηση ΑΠΕ σε δάση που δεν είχαν άδεια», ενώ για την εναλλακτική διαχείριση βάζουμε τέλη για το έλεγχο 
φακέλου από τον ΕΟΑΝ. 

 12 Ιουλίου 2022, 23:43   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 12 Ιουλίου 2022, 22:01   

Άρθρο 89 – Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για τα πλαστικά μιας χρήσης – Αντικατάσταση άρθρου 17 ν. 4736/2020 
Όπως έχει φανεί στην πράξη ο νόμος για τα πλαστικά μιας χρήσης δεν εφαρμόζεται σωστά ως αποτέλεσμα των ελλιπέστατων ελέγχων 
στην αγορά. Πλαστικά καλαμάκια (άρθρο 5) εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην αγορά, η εισφορά για πλαστικά ποτήρια και 
φαγητοδοχεία (αρθρο 4) δεν καταβάλλεται, οι πολίτες δεν ενημερώνονται από τις επιχειρήσεις για τη δυνατότητα να αγοράζουν τρόφιμα 
και ποτά με τα δικά τους σκεύη (άρθρο 4), δημόσιες βρύσες δεν έχουν κατασκευαστεί (άρθρο 4) κλπ. 
Ο ΕΟΑΝ αδυνατεί να επιτελέσει το έργο του συνέπεια των πολλών λανθασμένων πολιτικών επιλογών της ηγεσίας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος. Είναι ένας οργανισμός αποδυναμωμένος, με καταρρακωμένο ηθικό και ελάχιστο βάρος αναφορικά με τη δυνατότητά 
του να επιβάλλει το νόμο. 
Έως ότου ο ΕΟΑΝ αποκτήσει επιτέλους τον ρόλο που θα έπρεπε να έχει, θεωρούμε πως ΑΑΔΕ και ΔΙΜΕΑ θα έπρεπε να έχουν την κύρια 
ευθύνη στην παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 4 και 5. 
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διατηρηθεί η παράγραφος δ του άρθρου 17 του ν. 4736/2020, με την οποία «δ) Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 
Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.T.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2741/1999 (Α΄ 199), ελέγχει τη συμμόρφωση με 
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την κείμενη νομοθεσία για τα υλικά και αντικείμενα, που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα που εντάσσονται στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος ή υποκαθιστούν τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης ως εναλλακτικά προϊόντα». Θα πρέπει να είναι σαφές 
ποιος δημόσιος φορέας έχει την υποχρέωση ελέγχου των δεκάδων εναλλακτικών ειδών που κατακλύζουν και θα κατακλύσουν την 
αγορά. 
Θετική κρίνεται η πρόβλεψη ετήσιας έκθεσης για το πλήθος των ελέγχων και των κυρώσεων, αλλά θα πρέπει αυτή η πληροφορία να 
καταστεί δημόσια διαθέσιμη και η έκθεση να αναρτάται αμελλητί στην ιστοσελίδα του Υπ.Περιβάλλοντος. 
Άρθρο 90 – Κυρώσεις για παραβάσεις του ν. 4736/2020 – Αντικατάσταση άρθρου 18 ν. 4736/2020 
Θεωρούμε πως θα πρέπει να μείνουν εν ισχύ οι προβλέψεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 18 του ν. 4736/2020, όπως ισχύει, και να 
αλλάξουν μόνο οι παραπομπές στις επιβαλλόμενες κυρώσεις, όπου αντί για το ν. 2939/2001 θα παραπέμπουν στο ν. 4819/2021. 
Επίσης, η παρ. 9 του άρθρου 18 θα πρέπει να παραμείνει εν ισχύ ώστε να είναι σαφές πως η παρεμπόδιση των ελέγχων επιφέρει 
κυρώσεις ανεξαρτήτως τυχόν παραβίασης και άλλων διατάξεων του νόμου. 
Άρθρο 95 – Διοικητικές κυρώσεις – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4819/2021 
Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε με μεγάλη ανησυχία τη διακοπή συνεργασίας ΟΤΑ και ΣΣΕΔ συσκευασίας, πράγμα που υποδηλώνει 
την κακή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η διευρυμένη ευθύνη παραγωγού για τα απόβλητα συσκευασιών. 
Για να λειτουργήσουν σωστά τα συστήματα (και γενικότερα η χωριστή συλλογή), θα πρέπει να είναι διαφανή, να διέπονται από κοινούς 
κανόνες, να μην λειτουργούν ανταγωνιστικά, να έχουν στη διάθεσή τους επαρκείς πόρους για τη δημιουργία υποδομών και διαδικασιών 
ανακύκλωσης, να υπάρχει πλήρης λογοδοσία και έλεγχος για τη ροή οικονομικών πόρων και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων. 
Σήμερα τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει εξαιτίας των παλινωδιών της κυβέρνησης, που επιτρέπει τη διαιώνιση μιας σαθρής κατάστασης. 
Η Πολιτεία πρέπει να προχωρήσει στην αναδιάρθρωση των ΣΣΕΔ συσκευασίας και να απαιτήσει τη δημιουργία και λειτουργία ενός και 
μόνο συστήματος με καθαρούς κανόνες, όπου οι υπόχρεοι παραγωγοί θα καταβάλλουν ουσιαστικές εισφορές και όχι ένα κλάσμα αυτών, 
βάσει της αρχής της διαφοροποίησης εισφορών. Παράλληλα, χρειάζεται ένας δυνατός ΕΟΑΝ που θα λειτουργεί με πραγματική 
ανεξαρτησία και λογοδοσία. Όσο δεν συμβαίνουν τα παραπάνω θα παραμείνουμε στο ίδιο έργο θεατές και θα βιώνουμε τις ίδιες οικτρές 
επιδόσεις ανακύκλωσης. 
Άρθρο 96 – Διοικητική διάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 100 ν. 4819/2021 
Έχουμε τονίσει επανειλημμένα στο παρελθόν πως ο ΕΟΑΝ δεν μπορεί να λειτουργήσει δια εξωτερικών συνεργατών. Ο ΕΟΑΝ πρέπει να 
έχει την πλήρη ευθύνη των επιλογών στην ανακύκλωση και να λογοδοτεί για αυτές. Θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει στην πράξη, 
με ακεραιότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης, και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να στελεχωθεί με το απαραίτητο εξειδικευμένο 
προσωπικό και να διοικείται από ανθρώπους που δεν προέρχονται από κομματικούς σωλήνες. Οι πόροι για έναν ΕΟΑΝ δυναμικό και 
αποτελεσματικό υπάρχουν. Αυτό που λείπει είναι η πολιτική βούληση. 

 12 Ιουλίου 2022, 21:21   

Απαιτώ απόσυρση του νομοσχεδίου και παράταση της διαβούλευσης. 
Διαφωνώ με ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει την αλλοίωση των περιοχών απόλυτης προστασίας (επιτρέποντας κατασκευή πλατειών, 
ερασιτεχνική αλιεία, ελεύθερη βόσκηση, εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, κλπ), την επιβάρυνση όλων των προστατευόμενων περιοχών 
Natura 2000 (με κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων, εγκατάσταση ΑΠΕ, μεταλλεία και εξορύξεις υδρογονανθράκων) και την 
υποβάθμιση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οι αξιολογητές των ΜΠΕ θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων 
που ελέγχουν!), 
Τέλος, αποτελεί ντροπή να καλούμαστε να μελετήσουμε και να σχολιάσουμε νομοσχέδιο 95 άρθρων σε μία μόλις εβδομάδα. Αυτό 
διακωμωδεί την ίδια την έννοια της διαβούλευσης. 

 12 Ιουλίου 2022, 15:38   

Διαφωνώ με το Τέλος Αξιολόγησης, καθώς δεν συμβάλει στην προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Είναι αποτρεπτικό 
για την οργάνωση ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ, καθώς το τέλος είναι σημαντικό. Σε άλλες περιπτώσεις μιλάμε για «παραχώρηση χρήσης αιγιαλού» 
χωρίς τέλος, για «νομιμοποίηση ΑΠΕ σε δάση που δεν είχαν άδεια», ενώ για την εναλλακτική διαχείριση βάζουμε τέλη για το έλεγχο 
φακέλου από τον ΕΟΑΝ. 
Κατόπιν αξιολόγησης των σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης που αφορούν στο Κεφάλαιο Ι΄ «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», ήτοι τα συνολικώς 17 σχόλια επί των άρθρων 89-96, δεν έγινε δεκτό κανένα σχόλιο. 
 
Από τα άρθρα που δεν ενσωματώθηκαν σημειώνεται ότι: 
- Tα περισσότερα σχόλια αποτελούν γενικότερες τοποθετήσεις  επί του σχ. Νόμου ή αναφέρονται σε διατάξεις που δεν είναι 
αντικείμενο αυτού του Κεφαλαίου 
 
 
Ως προς το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ «ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ» υποβλήθηκαν 20 σχόλια, τα οποία έχουν ως ακολούθως: 

 18 Ιουλίου 2022, 01:26   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο, το οποίο πρέπει να αποσυρθεί άμεσα.Το νομοσχέδιο είναι παράνομο και βρίσκεται σε άμεση 
αντίθεση με την ευρωπαϊκη νομοθεσία. Μεταξύ άλλων, η νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει ειδική διαδικασία για την αδειοδότηση έργων σε 
Προστατευόμενες Περιοχές (Π.Π.)και διεξαγωγή της διαβούλευσης από ανεξάρτη επιστημονική αρχή, διαφορετική από την 
αδειοδοτούσα αρχή. Στην Ελλάδα, δε λαμβάνει χώρα κανένα από τα δύο παραπάνω, με καταστρεπτικά αποτελέσματα για τις ΠΠ. 
Επιπλέον, το νομοσχέδιο ανοίγει το δρόμο για την άσκηση ακόμα μεγαλύτερων ανθρωπογενών πιέσεων στις ΠΠ, αγνοώντας την 
Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα που προβλέπει Ζώνες Αυστηρής Προστασίας στο 1/3 των ΠΠ κάθε χώρας και αυστηρή 
προστασία στο 100% των ώριμων πρωτογενών δασών. 
Ο μικρός χρόνος που δίνεται για διαβούλευση σε ενα τόσο σημαντικό και εκτεταμένο νομοσχέδιο, αντικατοπτρίζει την απαξίωση 
απέναντι στο δημόσιο διάλογο, στην αντίθετη άποψη αλλά και στο φυσικό πλούτο της χώρας. 

 13 Ιουλίου 2022, 20:45   

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
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Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 19:25   

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 19:11   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 17:06   

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ο χρόνος της διαβούλευσης, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής. Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια 
να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι 
μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 13 Ιουλίου 2022, 13:11   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να μελετήσουμε, να αξιολογήσουμε και να σχολιάσουμε ένα 
νομοσχέδιο 95 άρθρων τόσο μεγάλης σημασίας για την χώρα σε μια μόνο εβδομάδα και μάλιστα σε περίοδο διακοπών! Ζητώ για όλα 
τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και 
δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας. 

 13 Ιουλίου 2022, 12:18   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 13 Ιουλίου 2022, 10:38   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 

 13 Ιουλίου 2022, 09:29   

Η διαβούλευση είναι προσχηματική. Δίνετε ελάχιστος χρόνος μέσα στο κατακαλόκαιρο) για να σχολιασθεί ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων… 
Θα έπρεπε (για όλα τα νομοσχέδια) να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με 
αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. 
Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές. 

 13 Ιουλίου 2022, 02:57   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Οι ελευθερίες αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος για οικονομική και ενεργειακή ανάπτυξη που 
προβλέπει υποβαθμίζουν την υποτυπώδη και επισφαλή διαφύλαξη των λιγοστών περιοχών της χώρας υπό καθεστώς προστασίας, 
ελάχιστες εκ των οποΐων προστατεύονται με οικολογικά εμπεριστατωμένη αυστηρότητα. Η διαβούλευση αυτή είναι καθαρά 
προσχηματική, ζητώντας τον σχολιασμό 95 άρθρων μέσα σε μία μονάχα εβδομάδα, γεγονός απαράδεκτο και ενδεικτικό της υποκρισίας 
της περιβαλλοντικής υπηρεσίας της επικράτειας. 

 12 Ιουλίου 2022, 21:54   

Απαράδεκτο ότι η «διαβούλευση» είναι ανοιχτή για μια μόλις εβδομάδα, εν μέσω μάλιστα της θερινής περιόδου. 
Ακόμη πιο απαράδεκτα αυτά που προβλέπονται, όπως π.χ. η κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων (έστω και υπό προϋποθέσεις), 
εξορυκτικών δραστηριοτήτων κτλ σε περιοχές Natura 2000. 
Ξεκινήστε από τη ΣΩΣΤΗ αποκομιδή των λυμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών κτλ από τα νησιά (και όχι μόνο), ώστε να γλιτώσουμε και τα 
σχετικά πρόστιμα που επιβάλλονται από την ΕΕ. 
Ντροπή! 

 12 Ιουλίου 2022, 20:10   
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«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 20:22   

Διαφωνουμε ριζικα ως οικογενεια (4 ενηλικα μελη). 
1. Περιμενετε ειλικρινα σαν πολιτες να μελετησουμε και αξιολογησουμε ενα σχεδιο τετοιας σημασιας για την χωρα σε μια εβδομαδα σε 
περιοδο διακοπων? 
2. Απο οσο προλαβαμε να καταλαβουμε, το σχεδιο διεπεται απο μια αντιληψη για το περιβαλλον περιπου της εικοσαετιας 70-90. 
Προτεινουμε την παραταση διαβουλευσης με ενα μηνα και τα ξαναλεμε. 
Αρης Παπαδακης 
M.Sc. Environmental Management 

 12 Ιουλίου 2022, 18:28  

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 

 12 Ιουλίου 2022, 18:56   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 18:29   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. 
Καταρχάς, η «διαβούλευση» αυτή είναι προσχηματική, γιατί μας δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 
άρθρων. Σε όλα τα νομοσχέδια, οφείλετε να δίνετε αρκετό χρόνο για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με 
αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. Κάποιοι από εμάς δουλεύουμε κιόλα, δεν 
πληρωνόμαστε απλά για να φέρνουμε στη Βουλή νομοσχέδια-κόλαφο για τον τομέα της χώρας που έχουμε αναλάβει (να 
καταστρέψουμε/υποβαθμίσουμε/ξεπουλήσουμε κλπ κλπ). 
Στα περι του υποτίθεται νομοσχεδίου: Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές NATURA και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Μα βρε 
αθεόφοβοι, είναι δυνατόν να θελετε να φτιάξετε τουριστικά καταλύματα σε προστατευόμενες περιοχές και να δίνετε άδειες για 
ανεμογεννήτριες σε καμμένες εκτασεις κ γενικά προστατευόμενες κλπ; Δε λυπάστε τα παιδιά σας που θα τους παραφώσετε κυριολεκτικά 
και μεταφορικά καμμένη γη; Έχετε καταλήξει να τα ξεπουλάτε ΌΛΑ για τα λεφτά, γίνεστε οι πιο Ανθέλληνες από όλους και κατά τα άλλα 
το παίζετε και ηγέτε και προστάτες της χώρας. ΚΆΤΩ ΤΑ ΧΈΡΙΑ ΑΠΌ ΤΗ ΦΎΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΌΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΏΝ. ΝΤΡΟΠΉ ΣΑΣ!!! 

 12 Ιουλίου 2022, 17:07   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας 

 12 Ιουλίου 2022, 17:19   

Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση στις 
προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 
Η κυβέρνηση και το αρμόδιο για τη φύση υπουργείο θα πρέπει να σταθούν στο ύψος της ευθύνης που έχουν για αποτελεσματική 
θωράκιση της χώρας από την κλιματική και οικολογική κρίση. 

 12 Ιουλίου 2022, 17:41   

Διαφωνώ με την υλοποίηση στις προστατευόμενες περιοχές τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών αναπτύξεων και ζητώ η διαβούλευση 
να διαρκέσει περισσότερο αθώς το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 95 άρθρα και δεν είναι δυνατον να γίνει διαβούλευση σε 1 εβδομάδα. 

 12 Ιουλίου 2022, 17:01   

«Διαφωνώ με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι απλά δεν συμβάλει καθόλου στην προστασία της φύσης, αλλά έχει καταστροφική επίδραση 
στις προστατευόμενες περιοχές και φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η διαβούλευση αυτή είναι προσχηματική. Δίνετε μόνο μια βδομάδα για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 95 άρθρων. Ζητώ σε όλα τα 
νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας». 
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Κατόπιν αξιολόγησης των σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης που αφορούν στο Κεφάλαιο ΙΑ΄ «ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ», ήτοι τα συνολικώς 
20 σχόλια επί του άρθρου 97, δεν έγιναν δεκτά, καθώς αποτελούν γενικότερες τοποθετήσεις  επί του σχεδίου Νόμου ή αναφέρονται 
σε διατάξεις που δεν είναι αντικείμενο αυτού του Κεφαλαίου 

 

Στ. Έκθεση νομιμότητας  

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 Άρθρα 5, 24, 25 και 106  

25. Ενωσιακό δίκαιο  

 

 

 

Πρωτογενές ενωσιακό 

δίκαιο 

(συμπεριλαμβανομένου 

του Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων) 

 

 

 

 

 Κανονισμός 

 

 

 

 
Οδηγία 

 

 

 

 

 
Απόφαση 

 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  

 

 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου 

 

 

 Διεθνείς συμβάσεις 

 

 

27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 
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  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 

 

 

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 

δικαστήριο 

(αναφέρατε) 

 

 

 

 

Ανεξάρτητη Αρχή 

(αναφέρατε) 

 

28. 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 
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Ζ.  Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων  
 

29. Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων 

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Υφιστάμενες διατάξεις 

Άρθρο 3 
Εξαιρέσεις από την περιβαλλοντική αδειοδότηση - Τροποποίηση παρ. 2α και 2β άρθρου 1 ν. 4014/2011 

(Παρ. 3 άρθρου 1 και παρ. 5 άρθρου 2 Οδηγίας 2011/92/ΕΕ) 
Οι παρ. 2α και 2β του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), περί κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων, 
αντικαθίστανται και προστίθεται νέα παρ. 2γ ως εξής: 
«2α. Από την εφαρμογή του Κεφαλαίου Α’ εξαιρούνται: 
α) Έργα και δραστηριότητες που απαιτούνται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών πολιτικής 
προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), εάν η εφαρμογή της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης έχει δυσμενείς συνέπειες στους σκοπούς του έργου και της δραστηριότητας. Η εκτίμηση της 
συνδρομής των προϋποθέσεων εξαίρεσης γίνεται με την υποβολή αίτησης από τον φορέα του έργου ή της 
δραστηριότητας, που συνοδεύεται από έκθεση τεκμηρίωσης, στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, η οποία 
αποφαίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών. 
β) Έργα ή τμήματα έργων και δραστηριότητες που εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς εθνικής άμυνας, εάν η 
εφαρμογή της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ενδέχεται να επιφέρει δυσμενείς συνέπειες στην πραγμάτωσή τους. 
Η εκτίμηση της συνδρομής των προϋποθέσεων εξαίρεσης γίνεται με την υποβολή αίτησης από το αρμόδιο όργανο 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που συνοδεύεται από έκθεση τεκμηρίωσης για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά 
σκοπών εθνικής άμυνας, στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο εκδίδει την 
απόφαση εξαίρεσης από την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η διαδικασία της παρούσας δεν απαιτείται για 
αεροδρόμια, λιμάνια, δεξαμενές καυσίμων και αγωγούς μεταφοράς υγρών καυσίμων που εξυπηρετούν σκοπούς 
αποκλειστικά εθνικής άμυνας. 
2β. α) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης έργου, το οποίο ενδέχεται να έχει σημαντικές δυσμενείς συνέπειες στο 
περιβάλλον άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή όταν ζητηθεί από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., 
που ενδέχεται να θίγεται σοβαρά, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εξαιρείται έργο, τμήμα έργου ή 
δραστηριότητα, από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εάν αυτή επιφέρει δυσμενείς συνέπειες στους 
σκοπούς του έργου και της δραστηριότητας και πληρούνται οι στόχοι της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, «για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» (L 26). 
β) Η απόφαση εξαίρεσης εκδίδεται από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για τη χορήγηση της εξαίρεσης απαιτείται η προηγούμενη υποβολή σχετικού 
φακέλου από τον φορέα υλοποίησης του έργου, με τον οποίο τεκμηριώνεται ο εξαιρετικός χαρακτήρας του 
συγκεκριμένου έργου ή της δραστηριότητας και ότι η εφαρμογή του συνόλου των απαιτήσεων της διαδικασίας 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων επηρεάζει αρνητικά τον σκοπό του έργου ή της 
δραστηριότητας. Το περιεχόμενο του φακέλου καθορίζεται με απόφαση της ανωτέρω αρμόδιας αρχής. 
Στην απόφαση εξαίρεσης ορίζονται ρητά: 
βα) το χρονικό διάστημα ισχύος της, και 
ββ) η υποχρέωση υποβολής από τον ενδιαφερόμενο, εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της απόφασης, 
Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ), η οποία περιλαμβάνει γενική εκτίμηση και μέτρα αντιμετώπισης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και μέτρα αποκατάστασης του περιβάλλοντος, μετά την ολοκλήρωση του 
έργου και πριν την έναρξη της λειτουργίας του. 
Ως προς το περιεχόμενο της ΤΕΠΕΜ εφαρμόζονται αναλόγως η παρ. 11 του άρθρου 11. 
γ) Η αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο 
πλαίσιο έκδοσης της απόφασης εξαίρεσης: 
γα) εξετάζει αν ενδείκνυται άλλη μορφή εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, 
γβ) θέτει στη διάθεση του ενδιαφερόμενου κοινού της παρ. 8 του άρθρου 3, της υπ. αρ. 1649/45/14.1.2014 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 45), με 
δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης, τις πληροφορίες της υποπερ. γα) που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο άλλων 
μορφών εκτίμησης, καθώς και αυτές που σχετίζονται με την απόφαση εξαίρεσης και τους λόγους χορήγησής της, 
γγ) ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν τη λήψη της απόφασης εξαίρεσης, για τους λόγους που 
δικαιολογούν την παρεχόμενη εξαίρεση και της χορηγεί πληροφορίες, τις οποίες γνωστοποιεί και στο 
ενδιαφερόμενο κοινό.                                                             
2γ. Δεν απαιτείται εκ νέου περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου, τμήματος έργου ή δραστηριότητας, εάν αυτή 
υφίσταται ήδη και οι προβλεπόμενες ή εκτελούμενες εργασίες αφορούν στην αποκατάσταση του έργου στην 
προτέρα, πριν την επέμβαση, κατάσταση.». 
 

Παρ 2α και 2β άρθρου 1 Ν. 4014/2011 -  Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων 
 

« 2α. Έργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής Αμυνας, καθώς και έργα ή 
δραστηριότητες που απαιτούνται για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών 
εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος νόμου. 

 
2β. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης έργου, το οποίο ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) ή όταν ζητηθεί από ένα 
κράτος -μέλος της Ε.Ε. που ενδέχεται να θίγεται σοβαρά, μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις για 
την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν. 3013/2002 (Α` 102), και εφόσον έχει προηγηθεί η κήρυξη μιας περιοχής σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης με απόφαση του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου, κατά τις διατάξεις 
του ν. 3013/2002 και του ν. 4249/2014 (Α` 73), να εξαιρείται με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εν όλω ή εν μέρει ένα έργο, από τη διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων. Στην απόφαση του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται 
ρητά το χρονικό διάστημα ισχύος αυτής, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.» 

 Άρθρο 4 
Απλοποίηση της διαδικασίας ενημέρωσης ή τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων - 

Τροποποίηση παρ. 1 και 1α και υποπερ. αα’ περ. β’ παρ. 2 άρθρου 6 ν. 4014/2011 
Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), περί τροποποίησης Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΑΕΠΟ), προστίθεται δεύτερο εδάφιο, η παρ. 1α αντικαθίσταται, στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της υποπερ. 
αα) της περ. β) της παρ. 2 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, στην ενδεικτική αναφορά μη ουσιωδών 
τροποποιήσεων των ΑΕΠΟ του ως άνω δευτέρου εδαφίου, προστίθεται η αλλαγή της διαχείρισης αποβλήτων, στο 
τέλος της ανωτέρω υποπερίπτωσης προστίθεται τελευταίο εδάφιο και οι παρ. 1 έως 2 διαμορφώνονται ως εξής: 
«1. Οι φορείς έργων και δραστηριοτήτων σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης 
περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων ή δραστηριοτήτων, υποχρεούνται να υποβάλλουν προς έγκριση στην 
αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 6 του 
άρθρου 11 του παρόντος. Σε περιπτώσεις μη ουσιώδους μεταβολής των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η 
τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων που έχουν εγκριθεί κατά τη χωροθέτηση επενδυτικού σχεδίου αξιοποίησης 
δημοσίου ακινήτου του άρθρου 13 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), επενδυτικού σχεδίου ανάπτυξης στρατηγικών 
επενδύσεων του άρθρου 7 του ν. 4864/2021 (Α’ 237), σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα της υποπερ. ζζ’ της περ. 
α της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4296/2014 (Α’ 155), τα μικτά καταλύματα μικρής κλίμακας της υποπερ. ζζ’ της 
περ. α της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, τουριστικού λιμένα του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α’ 118) και 
ανάπτυξης επιχειρηματικού πάρκου του άρθρου 47 του ν. 3982/2011 (Α’ 143), πραγματοποιείται σύμφωνα με την 
υποπερ. αα) της περ. β) της παρ. 2 του παρόντος. 
1α. Διαφοροποιήσεις μικρής κλίμακας που αφορούν σε τεχνικές ή λειτουργικές λεπτομέρειες περιβαλλοντικά 
αδειοδοτημένου έργου ή δραστηριότητας δεν συνιστούν τροποποίηση, εκσυγχρονισμό, επέκταση ή βελτίωση του 
έργου ή της δραστηριότητας. Οι διαφοροποιήσεις αυτές κοινοποιούνται στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή η 
οποία μπορεί αιτιολογημένα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, να ζητήσει την 
εφαρμογή της παρ. 2. Αν έχουν προηγηθεί παρόμοιες διαδοχικές διαφοροποιήσεις, η αρμόδια περιβαλλοντική 
αρχή εξετάζει τη νέα διαφοροποίηση σωρευτικά με τις προηγούμενες. Διαφοροποιήσεις μικρής κλίμακας 
συνιστούν ιδίως οι εργασίες: 
α) συντήρησης και επισκευής του έργου ή μηχανημάτων ή βοηθητικών εγκαταστάσεων, 
β) κτιριακής ανακαίνισης, κύριων ή βοηθητικών χώρων, χωρίς αλλαγή χρήσης ή αύξηση δυναμικότητας,  

 
Παρ. 1 , 1α και 2 άρθρου 6 ν. 4014/2011 

 
«1. Οι φορείς έργων και δραστηριοτήτων σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης 
ή τροποποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων ή δραστηριοτήτων, υποχρεούνται να 
υποβάλλουν προς έγκριση στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ, 
όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 11 του παρόντος. 
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γ) εκσυγχρονισμός αντικατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χωρίς αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος και αύξηση της δυναμικότητας,  
δ) εγκατάστασης βοηθητικού εξοπλισμού, όπως γερανογέφυρες, γεφυροπλάστιγγες και υποσταθμοί ηλεκτρικού 
ρεύματος, 
ε) αλλαγών στη διαρρύθμιση των μηχανημάτων, του εργοταξίου, της πλατείας της εγκατάστασης εξόρυξης και της 
εσωτερικής διαρρύθμισης των χώρων, 
στ) επικαιροποίησης των τεχνολογικών προδιαγραφών των έργων κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της υποβολής 
αίτησης για τη χορήγηση ΑΕΠΟ και της κατασκευής των έργων,  
ζ) τροποποιήσεων οι οποίες, ως αυτοτελές έργο, δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, χωρίς ωστόσο να 
έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή της κατηγορίας ή υποκατηγορίας κατάταξης του συνολικού έργου ή τη 
συμπερίληψή του σε αυτές. 
2. Μετά την υποβολή του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή προβαίνει στις 
ακόλουθες ενέργειες: 
α) Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του φακέλου, ελέγχει την πληρότητα. Σε περίπτωση 
έλλειψης πληρότητας, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ζητά με έγγραφη αιτιολόγηση από τον φορέα του έργου ή 
της δραστηριότητας τη συμπλήρωση του φακέλου. Εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
υποβολή τους, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, κατόπιν ελέγχου πληρότητας του συμπληρωμένου φακέλου, είτε 
προχωρά στα επόμενα στάδια είτε απορρίπτει τον φάκελο εάν διαπιστωθούν ελλείψεις. Η άπρακτη παρέλευση της 
προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου έχει ως συνέπεια να θεωρείται ο φάκελος πλήρης. 
β) Εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί τον φάκελο και 
αποφαίνεται: 
αα) είτε ότι, λόγω των διαφοροποιήσεων, επέρχεται μη ουσιώδης μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, οπότε εκδίδεται απόφαση, η οποία είτε εγκρίνει την 
τροποποίηση άνευ ετέρου είτε δύναται να προβλέπει τυχόν πρόσθετους όρους, μόνο ως προς το τροποποιούμενο 
φυσικό αντικείμενο. 
Σε κάθε περίπτωση, μη ουσιώδεις θεωρούνται τροποποιήσεις που έχουν θετικό αντίκτυπο και μειώνουν τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως ενδεικτικά: η αλλαγή σε καύσιμο με λιγότερες εκπομπές αέριων ρύπων ή 
διοξειδίου του άνθρακα, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η λήψη πρόσθετων μέτρων αντιρρύπανσης, η 
μείωση της χρήσης πρώτων υλών και η αλλαγή της διαχείρισης των αποβλήτων σε μέθοδο που βρίσκεται 
υψηλότερα στην ιεράρχηση των αποβλήτων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), 
καθώς και οι τροποποιήσεις οι οποίες ως αυτοτελές έργο δεν υπάγονται στην κατηγορία Α, χωρίς ωστόσο να έχουν 
σαν αποτέλεσμα την αλλαγή της κατηγορίας ή υποκατηγορίας κατάταξης του συνολικού έργου. 
Σε περίπτωση που έχουν προηγηθεί άλλες τροποποιήσεις, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, προκειμένου να 
αξιολογήσει τον ουσιώδη ή μη χαρακτήρα της τροποποίησης, συνεκτιμά όλες τις προηγούμενες τροποποιήσεις, 
ιδίως, δε τους περιβαλλοντικούς όρους, όπως έχουν διαμορφωθεί μετά την τελευταία τροποποίηση. 
Σε περίπτωση που οι διαφοροποιήσεις αυτές απαιτούν απόψεις ορισμένων υπηρεσιών που αφορούν στο 
τροποποιούμενο φυσικό αντικείμενο και οι οποίες δεν έχουν προσκομισθεί από τον φορέα του έργου ή της 
δραστηριότητας, η απόφαση έγκρισης της τροποποίησης εκδίδεται εντός είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών.  
ββ) είτε ότι λόγω των διαφοροποιήσεων επέρχεται ουσιώδης μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη 
λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, οπότε απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ και εκκινεί η διαδικασία των 
άρθρων 3 ή 4, κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, δεν ζητούνται εκ νέου γνωμοδοτήσεις από τους δημόσιους 
φορείς και τις υπηρεσίες που γνωμοδότησαν στο πλαίσιο της έκδοσης της ΑΕΠΟ, παρά μόνον εάν, η τροποποίηση 
τις αφορά κατά αρμοδιότητα. Ειδικά για τα έργα και τις δραστηριότητες που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής 
της κοινής υπουργικής απόφασης 36060/1155/Ε.103/2013 (Β` 1450) εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 
του άρθρου 16 αυτής. 
 Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορίζονται γενικά ή ειδικότερα κριτήρια 
ανά είδος έργου ή δραστηριότητας, βάσει των οποίων κρίνεται ο ουσιώδης ή μη χαρακτήρας μιας μεταβολής 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία έργου ή δραστηριότητας, λαμβανομένων υπόψη της 
παραγράφου 24 του Παραρτήματος Ι και την παράγραφο 13 του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2011/92.». 
 

 
 
 
 
 
 
1α. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύναται να υποβάλει προς την αρμόδια 
περιβαλλοντική αρχή, αντί για φάκελο τροποποίησης ΑΕΠΟ, μόνο την τεχνική περιγραφή 
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου, εάν ο 
σκοπούμενος εκσυγχρονισμός, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση των παραπάνω έργων 
είναι σύμφωνος με τους όρους της ισχύουσας ΑΕΠΟ. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια 
περιβαλλοντική αρχή οφείλει να αποφασίσει σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός 
εάν απαιτείται υποβολή φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ, οπότε και ακολουθείται η 
διαδικασία που περιγράφεται στις ακόλουθες παραγράφους, ή εάν δεν απαιτείται 
τροποποίηση της ισχύουσας ΑΕΠΟ. Εάν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τότε 
τεκμαίρεται ότι δεν απαιτείται τροποποίηση της ισχύουσας ΑΕΠΟ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Μετά την υποβολή του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή 
προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 
α) Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του φακέλου, ελέγχει την 
πληρότητα. Σε περίπτωση έλλειψης πληρότητας, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ζητά με 
έγγραφη αιτιολόγηση από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας τη συμπλήρωση 
του φακέλου. Εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους, η 
αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, κατόπιν ελέγχου πληρότητας του συμπληρωμένου 
φακέλου, είτε προχωρά στα επόμενα στάδια είτε απορρίπτει τον φάκελο εάν 
διαπιστωθούν ελλείψεις. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου 
εδαφίου έχει ως συνέπεια να θεωρείται ο φάκελος πλήρης. 
β) Εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή 
αξιολογεί τον φάκελο και αποφαίνεται: 
αα) είτε ότι, λόγω των διαφοροποιήσεων, επέρχεται μη ουσιώδης μεταβολή των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, οπότε 
εκδίδεται απόφαση, χωρίς άλλες διαδικαστικές προϋποθέσεις. Η απόφαση αυτή είτε 
εγκρίνει την τροποποίηση άνευ ετέρου είτε δύναται να προβλέπει τυχόν πρόσθετους 
όρους, μόνο ως προς το τροποποιούμενο φυσικό αντικείμενο. 
Σε κάθε περίπτωση, μη ουσιώδεις θεωρούνται τροποποιήσεις που έχουν θετικό αντίκτυπο 
και μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως ενδεικτικά: η αλλαγή σε καύσιμο με 
λιγότερες εκπομπές αέριων ρύπων ή/και διοξειδίου του άνθρακα, η βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης, η λήψη πρόσθετων μέτρων αντιρρύπανσης, η μείωση της χρήσης 
πρώτων υλών και κάθε άλλη αντίστοιχη τροποποίηση, καθώς και οι τροποποιήσεις οι 
οποίες ως αυτοτελές έργο δεν υπάγονται στην κατηγορία Α, χωρίς ωστόσο να έχουν σαν 
αποτέλεσμα την αλλαγή της κατηγορίας ή υποκατηγορίας κατάταξης του συνολικού 
έργου. 
Σε περίπτωση που έχουν προηγηθεί άλλες τροποποιήσεις, η αρμόδια περιβαλλοντική 
αρχή, προκειμένου να αξιολογήσει τον ουσιώδη ή μη χαρακτήρα της τροποποίησης, 
συνεκτιμά όλες τις προηγούμενες τροποποιήσεις, ιδίως, δε τους περιβαλλοντικούς όρους, 
όπως έχουν διαμορφωθεί μετά την τελευταία τροποποίηση, 
ββ) είτε ότι λόγω των διαφοροποιήσεων επέρχεται ουσιώδης μεταβολή των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, οπότε 
απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ και εκκινεί η διαδικασία των άρθρων 3 ή 4, κατά 
περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, δεν ζητούνται εκ νέου γνωμοδοτήσεις από τους 
δημόσιους φορείς και τις υπηρεσίες που γνωμοδότησαν στο πλαίσιο της έκδοσης της 
ΑΕΠΟ, παρά μόνον εάν, η τροποποίηση τις αφορά κατά αρμοδιότητα. Ειδικά για τα έργα 
και τις δραστηριότητες που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της κοινής υπουργικής 
απόφασης 36060/1155/Ε.103/2013 (Β` 1450) εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 
3 του άρθρου 16 αυτής. 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορίζονται γενικά 
ή ειδικότερα κριτήρια ανά είδος έργου ή δραστηριότητας, βάσει των οποίων κρίνεται ο 
ουσιώδης ή μη χαρακτήρας μιας μεταβολής περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη 
λειτουργία έργου ή δραστηριότητας, λαμβανομένων υπόψη της παραγράφου 24 του 
Παραρτήματος Ι και την παράγραφο 13 του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2011/92.» 
 
 
 

 

Άρθρο 5 
Καθορισμός αποδέκτη λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση - 

Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 12 ν. 4014/2011 
Πριν το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4014/2011 (Α΄209), περί αντικατάστασης παλαιότερων 
αδειών από Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), 
προστίθεται περ. δ και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: 
«1. Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α και Β 
αντικαθιστάμενες από την ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ αντίστοιχα: 
α. όλες οι άδειες και εγκρίσεις για τη διαχείριση αποβλήτων, η έννοια της οποίας προσδιορίζεται στις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας που αφορά στο πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων, όπως ισχύει. 
β. η έγκριση επέμβασης κατά την έννοια του έκτου κεφαλαίου του ν. 998/1979 (Α`279), του άρθρου 13 του ν. 
1734/1987 (Α`189), ως και κάθε άλλης σχετικής διάταξης της δασικής νομοθεσίας,  
γ. η άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων που προβλέπεται στο άρθρο 14 της κ.υ.α. Ειβ. 221/65 (Β` 
138), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 3 της κ.υ.α. Γι/17831/71 (Β` 986), 

 
 
 
 
 
Παρ. 1 άρθρου 12 ν. 4014/2011 
 
 

«1. Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας 

Α και Β αντικαθιστάμενες από την ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ αντίστοιχα: 
α. όλες οι άδειες και εγκρίσεις για τη διαχείριση αποβλήτων, η έννοια της οποίας προσδιορίζεται 
στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στο πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων, όπως ισχύει. 
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δ. οι αποφάσεις καθορισμού χρήσεως των επιφανειακών υδάτων για τη διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών 
αποβλήτων που προβλέπονταν στο άρθρο 6 της υπό στοιχεία Υγ. Διατ. Ειβ. 221/1965 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Εσωτερικών και Υγιεινής (Β’ 138). Στην περίπτωση αυτή για την έκδοση ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ απαιτείται και η 
γνώμη της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εάν δεν έχει γίνει ήδη ο καθορισμός 
αποδεκτών στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα, βάσει της ανωτέρω κοινής απόφασης. Ειδικά για τα έργα και τις 
δραστηριότητες κατηγορίας Β, προκειμένου να διατυπώσει γνώμη η οικεία Διεύθυνση Υδάτων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, υποβάλλεται σχετική τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης. 
Ο φορέας υφιστάμενης δραστηριότητας που περιλαμβάνει διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων υποχρεούται να 
διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή εγγυητική επιστολή για τις αντίστοιχες εργασίες διαχείρισης 
επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, το οποίο υποχρεούται να προσκομίζει στην αρμόδια 
υπηρεσία, κατά την ανανέωση ή τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας. Για τον φορέα νέου 
έργου ή δραστηριότητας που περιλαμβάνει διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, η έκδοση του ασφαλιστηρίου (ή 
της εγγυητικής επιστολής) αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη της λειτουργίας.». 
 

β. η έγκριση επέμβασης κατά την έννοια του έκτου κεφαλαίου του ν. 998/1979 (Α`279), του άρθρου 
13 του ν. 1734/1987 (Α`189), ως και κάθε άλλης σχετικής διάταξης της δασικής νομοθεσίας, καθώς 
και 
γ. η άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων που προβλέπεται στο άρθρο 14 της 
κ.υ.α. Ειβ. 221/65 (Β` 138), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 3 της κ.υ.α. Γι/17831/71 (Β` 986).  
Ο φορέας υφιστάμενης δραστηριότητας που περιλαμβάνει διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων 
υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή εγγυητική επιστολή για τις 
αντίστοιχες εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, το 
οποίο υποχρεούται να προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία, κατά την ανανέωση ή τροποποίηση 
των περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας. Για τον φορέα νέου έργου ή δραστηριότητας που 
περιλαμβάνει διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, η έκδοση του ασφαλιστηρίου (ή της εγγυητικής 
επιστολής) αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη της λειτουργίας.» 
 

Άρθρο 6 
Καθορισμός τρόπου πληρωμής των πιστοποιημένων αξιολογητών - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 16 ν. 4014/2011 

Στην παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), προσδιορίζεται ότι η αναφορά σε πιστοποιημένο αξιολογητή 
αφορά τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), προβλέπεται ότι η πληρωμή αυτών καταβάλλεται 
απευθείας, και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής: 
«7. Στις περιπτώσεις που η ανάθεση ορισμένου έργου σε Πιστοποιημένο Αξιολογητή ΜΠΕ διενεργείται κατόπιν 
αιτήματος του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, ο τελευταίος υποχρεούται σε καταβολή της 
προβλεπόμενης από την απόφαση της παρ. 8 αμοιβής, η οποία καταβάλλεται απευθείας στον πρώτο, χωρίς να 
ισχύει η υποχρέωση που απορρέει από την παρ. 3 του άρθρου 17.». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Παρ. 7 άρθρου 16 ν. 4014/2011 
«7.Στις περιπτώσεις που η ανάθεση ορισμένου έργου σε Πιστοποιημένο Αξιολογητή διενεργείται 
κατόπιν αιτήματος του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, ο τελευταίος υποχρεούται σε 
καταβολή της προβλεπόμενης από την απόφαση της παρ. 8 αμοιβής, η οποία κατατίθεται στον 
κωδικό της παρ. 5 του άρθρου 17 και δεν ισχύει η υποχρέωση που απορρέει από την παρ. 3 του 
άρθρου 17.» 

Άρθρο 7 
Συμπληρώσεις διαδικασίας περιβαλλοντικών ελέγχων - Τροποποίηση παρ. 5, 11, 15α, 15β, 15γ και 21 άρθρου 20 ν. 

4014/2011 
1. Στην περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), περί σύστασης Μητρώου Περιβαλλοντικών 
Ελεγκτών, αφαιρούνται οι αναφορές περί επικουρίας της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών 
από Εποπτικό Συμβούλιο, διαγράφεται η περ. δ, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:  
«5. α) Για την κάλυψη των αναγκών ελέγχου των υποκείμενων σε επιθεώρηση έργων και δραστηριοτήτων συνιστάται 
Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, που τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με ευθύνη της Γενικής 
Διεύθυνσης του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών. Η ιδιότητα του Περιβαλλοντικού Ελεγκτή αποκτάται με τη 
χορήγηση σχετικής άδειας από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  
β) Οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές έχουν ως αντικείμενο τη διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων σε κάθε 
περίπτωση που τους ζητείται από τις αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες. 
γ) Η παρακολούθηση του έργου των Περιβαλλοντικών Ελεγκτών και της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους 
διενεργείται από τη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών.». 
2. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011, περί διενέργειας αυτοψίας, προστίθεται τελευταίο εδάφιο, 
και η παρ. 11 διαμορφώνεται ως εξής:  
«11. α. Σε κάθε αυτοψία, οι αρμόδιες αρχές περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων της παρ. 3 συντάσσουν επιτόπου έκθεση 
αυτοψίας στην οποία καταχωρίζονται τα ευρήματα του ελέγχου. Ακολούθως, συντάσσουν προσωρινή έκθεση ελέγχου 
σύμφωνα με την απόφαση της περ. α΄ της παρ. 21. 
Η προσωρινή έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας το αργότερο εντός ενός (1) 
μήνα από την πραγματοποίηση της αυτοψίας. Ο εν λόγω φορέας, σε περίπτωση διαπίστωσης πιθανών παραβάσεων, 
καλείται ταυτόχρονα σε απολογία. Η ανωτέρω προθεσμία ορίζεται σε δύο (2) μήνες για τα έργα και δραστηριότητες 
που εντάσσονται στο Παράρτημα Ι της υπό στοιχεία 36060/1155/Ε103/13.6.2013 κοινής απόφασης. 
Ο έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά με τη χρήση των φύλλων ελέγχου, τα οποία υποκαθιστούν την έκθεση αυτοψίας 
για τις περιπτώσεις περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων όπου η αρμόδια Αρχή Οργάνωσης, Εποπτείας και Συντονισμού 
του άρθρου 124 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245), εκδίδει φύλλα ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5). 
Τα φύλλα ελέγχου δύνανται να ενσωματώνουν τα αποτελέσματα του ελέγχου και να επέχουν θέση προσωρινής 
έκθεσης ελέγχου. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που η έλλειψη συμμόρφωσης είναι ασήμαντη, ήτοι δεν προκαλεί 
ρύπανση, υποβάθμιση ή κίνδυνο για το περιβάλλον, στα φύλλα ελέγχου δύναται να ενσωματώνονται κατευθυντήριες 
οδηγίες για την συμμόρφωση, να προβλέπεται επανέλεγχος εντός προθεσμίας ή προειδοποίηση επιβολής κυρώσεων. 
β. Σε περίπτωση μη διαπίστωσης παράβασης και αξιολόγησης των μη συμμορφώσεων ως ασήμαντων, σύμφωνα με το 
έβδομο εδάφιο της περ. α΄, η προσωρινή έκθεση ελέγχου καθίσταται οριστική και αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ της 
παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4042/2012. 
γ. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων που δεν εμπίπτουν στην περ. β΄, τάσσεται προθεσμία για την απολογία που 
δεν δύναται να είναι μικρότερη από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την επομένη ημέρα της επίδοσης της κλήσης σε 
απολογία, με δυνατότητα παράτασης μετά από αίτημα του φορέα έως δέκα εργάσιμες (10) ημέρες επιπλέον. Μετά την 
υποβολή της απολογίας ή εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που τάχθηκε για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή 
που διενεργεί τον έλεγχο συντάσσει οριστική έκθεση ελέγχου εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την παρέλευση 
της προθεσμίας απολογίας. Η ανωτέρω προθεσμία ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την πραγματοποίηση της 
αυτοψίας για τα έργα και δραστηριότητες που εντάσσονται στο Παράρτημα Ι της υπό στοιχεία 
36060/1155/Ε103/13.6.2013 κοινής απόφασης. Σε περίπτωση που για την ολοκλήρωση του ελέγχου απαιτείται η 
διεξαγωγή συμπληρωματικών εργαστηριακών μετρήσεων και αναλύσεων ή η λήψη πορισμάτων από άλλες 
συναρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και ενδεχόμενη κλήση σε συμπληρωματική απολογία σε συνέχεια των 
συμπληρωματικών ευρημάτων που προκύπτουν από τους προαναφερθέντες εργαστηριακούς ελέγχους και μετρήσεις 
ή τα πορίσματα άλλων συναρμόδιων υπηρεσιών, ο χρόνος αυτός δεν προσμετράται στην προθεσμία των σαράντα 
πέντε (45) ημερών. 
Η οριστική έκθεση ελέγχου περιέχει συμπεράσματα σχετικά με το κατά πόσον απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες, 
καθώς και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα με τις παρ. 15 και 15γ, όπου αυτές έχουν εφαρμογή, προκειμένου 
να εξασφαλίζει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη συμμόρφωση με τις 
υποδείξεις του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών εντός εύλογης προθεσμίας. Η οριστική έκθεση ελέγχου αναρτάται 
αμελλητί στο ΗΠΜ από την αρμόδια αρχή και, ανάλογα με τα ευρήματα αυτής, δύναται να κοινοποιείται στην αρχή 
που χορήγησε στον ελεγχόμενο την άδεια/έγκριση/γνωστοποίηση κατασκευής ή λειτουργίας του έργου ή έναρξης της 
δραστηριότητας ή, κατά περίπτωση, την ανανέωση αυτών. Ειδικά για τα έργα και τις δραστηριότητες κατηγορίας Β’, 
έως τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), η οριστική έκθεση ελέγχου αναρτάται στην 
ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας.». 
3. Στην παρ. 15α του άρθρου 20 του ν. 4014/2011, περί δήλωσης συμμόρφωσης, προστίθεται νέο πέμπτο εδάφιο, στην 
περ. γ) της παρ. 15β αφαιρείται η αναφορά στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), στην υποπερ. βγ) της 
περ. β της παρ. 15γ προστίθεται δεύτερο εδάφιο, στο πρώτο εδάφιο της περ. δ αυτής, ορίζεται ότι η ανάρτηση της 
πράξης βεβαίωσης της παράβασης μπορεί να γίνει και στην ιστοσελίδα της εκάστοτε Περιφέρειας, και οι παρ. 15α έως 
15γ διαμορφώνονται ως εξής: 
«15α. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης διενεργείται νέα αυτοψία για την επαλήθευση της 
συμμόρφωσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα και με τη 
σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιείται και με προσκόμιση 

 
 
 
 
Παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 

«5. α)  Για την κάλυψη των αναγκών ελέγχου των υποκείμενων σε επιθεώρηση έργων και 
δραστηριοτήτων συνιστάται Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, που τηρείται στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος 
Επιθεωρητών και Ελεγκτών. Η ιδιότητα του Περιβαλλοντικού Ελεγκτή αποκτάται με τη 
χορήγηση σχετικής άδειας από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. 
 β) Οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές έχουν ως αντικείμενο τη διενέργεια περιβαλλοντικών 
επιθεωρήσεων σε κάθε περίπτωση που τους ζητείται από τις αρμόδιες προς τούτο 
υπηρεσίες. 
γ) Η παρακολούθηση του έργου των Περιβαλλοντικών Ελεγκτών και της ορθής εκτέλεσης 
των καθηκόντων τους διενεργείται από τη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Επιθεωρητών 
και Ελεγκτών που επικουρείται από συνιστώμενο για τον σκοπό αυτόν Εποπτικό 
Συμβούλιο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και απαρτίζεται από τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Υδάτων, με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο και τον Πάρεδρο του 
γραφείου του Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έναν 
εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, τον 
Διευθυντή της ΔΙΠΑ, έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και έναν 
(1) εκπρόσωπο του ΕΣΥΔ, με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη. 
δ) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εντός 
έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθορίζονται όλες οι αναγκαίες 
λεπτομέρειες για τη σύσταση και λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου.» 

 
Παρ. 11 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 

«11. α. Σε κάθε αυτοψία, οι αρμόδιες αρχές περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων της παρ. 3 
συντάσσουν επιτόπου έκθεση αυτοψίας στην οποία καταχωρίζονται τα ευρήματα του 
ελέγχου. Ακολούθως, συντάσσουν προσωρινή έκθεση ελέγχου σύμφωνα με την απόφαση 
της περ. α΄ της παρ. 21. 
Η προσωρινή έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας 
το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από την πραγματοποίηση της αυτοψίας. Ο εν λόγω 
φορέας, σε περίπτωση διαπίστωσης πιθανών παραβάσεων, καλείται ταυτόχρονα σε 
απολογία. Η ανωτέρω προθεσμία ορίζεται σε δύο (2) μήνες για τα έργα και 
δραστηριότητες που εντάσσονται στο Παράρτημα Ι της υπό στοιχεία 
36060/1155/Ε103/13.6.2013 κοινής απόφασης. 
Ο έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά με τη χρήση των φύλλων ελέγχου, τα οποία 
υποκαθιστούν την έκθεση αυτοψίας για τις περιπτώσεις περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων 
όπου η αρμόδια Αρχή Οργάνωσης, Εποπτείας και Συντονισμού του άρθρου 124 του ν. 
4759/2020 (Α΄ 245), εκδίδει φύλλα ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν. 4512/2018 
(Α΄ 5). Τα φύλλα ελέγχου δύνανται να ενσωματώνουν τα αποτελέσματα του ελέγχου και 
να επέχουν θέση προσωρινής έκθεσης ελέγχου. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που η 
έλλειψη συμμόρφωσης είναι ασήμαντη, ήτοι δεν προκαλεί ρύπανση, υποβάθμιση ή 
κίνδυνο για το περιβάλλον, στα φύλλα ελέγχου δύναται να ενσωματώνονται 
κατευθυντήριες οδηγίες για την συμμόρφωση, να προβλέπεται επανέλεγχος εντός 
προθεσμίας ή προειδοποίηση επιβολής κυρώσεων. 
β. Σε περίπτωση μη διαπίστωσης παράβασης και αξιολόγησης των μη συμμορφώσεων ως 
ασήμαντων, σύμφωνα με το έβδομο εδάφιο της περ. α΄, η προσωρινή έκθεση ελέγχου 
καθίσταται οριστική και αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 
4042/2012. 
γ. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων που δεν εμπίπτουν στην περ. β΄, τάσσεται 
προθεσμία για την απολογία που δεν δύναται να είναι μικρότερη από δέκα (10) εργάσιμες 
ημέρες από την επομένη ημέρα της επίδοσης της κλήσης σε απολογία, με δυνατότητα 
παράτασης μετά από αίτημα του φορέα έως δέκα εργάσιμες (10) ημέρες επιπλέον. Μετά 
την υποβολή της απολογίας ή εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που τάχθηκε για 
την υποβολή της, η αρμόδια αρχή που διενεργεί τον έλεγχο συντάσσει οριστική έκθεση 
ελέγχου εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας απολογίας. 
Η ανωτέρω προθεσμία ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την πραγματοποίηση της 
αυτοψίας για τα έργα και δραστηριότητες που εντάσσονται στο Παράρτημα Ι της υπό 
στοιχεία 36060/1155/Ε103/13.6.2013 κοινής απόφασης. Σε περίπτωση που για την 

371 

384



εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων, αντί αυτοψίας, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής 
τους από την αρμόδια αρχή της παρ. 3 ως επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης. Στην περίπτωση 
που επαληθεύεται η συμμόρφωση, παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου και η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται 
αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτησή της στο ΗΠΜ επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς 
ελέγχους αρχή. Ειδικά για τα έργα και τις δραστηριότητες κατηγορίας Β΄, έως τη λειτουργία του ΗΠΜ, η Δήλωση 
Συμμόρφωσης αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο φορέας 
του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, η αρμόδια αρχή της παρ. 
3 προχωρά στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης της παράβασης, σύμφωνα με την 
περ. β΄ της παρ. 15γ. 
15β. Η διαδικασία των παρ. 15 και 15α δεν εφαρμόζεται όταν η παράβαση ενέχει κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον, 
που δεν μπορεί να αποτραπεί χωρίς άμεση ενέργεια εκ μέρους του ελεγκτή, δηλαδή κατατάσσεται στις κατηγορίες 
«ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» και «ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» σοβαρότητας της παρ. 1α του άρθρου 30 του ν. 1650/1986. Ειδικότερα 
τέτοιες περιπτώσεις θεωρούνται: 
α) όταν η άμεση επιβολή μέτρων και κυρώσεων είναι αναγκαία για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, 
β) όταν η παράβαση ενέχει άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή απειλεί με άμεσες και σημαντικές αρνητικές 
συνέπειες το περιβάλλον που δεν μπορούν να αποτραπούν χωρίς άμεση ενέργεια εκ μέρους της αρμόδιας για τη 
διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων αρχής της παρ. 3 ή ενέχουν κίνδυνο ευρείας οικολογικής διατάραξης, 
γ) στις περιπτώσεις ουσιωδών διοικητικών παραβάσεων, όπως η έλλειψη εν ισχύ Α.Ε.Π.Ο.. 
Για την αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης και την εφαρμογή ή μη της παρούσας λαμβάνονται υπόψη η 
φύση της παράβασης και το ύψος υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων εκπομπών, η υποτροπή και το ιστορικό 
συμμόρφωσης, η συμπεριφορά και ο βαθμός συνεργασίας του ελεγχόμενου φορέα, άλλοι ελαφρυντικοί ή 
επιβαρυντικοί παράγοντες, καθώς και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24). 
15γ. α. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 15β, μετά την υποβολή της απολογίας ή την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας που τάχθηκε για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή, που διενεργεί την περιβαλλοντική επιθεώρηση, 
συντάσσει αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης της παράβασης, η οποία υπέχει θέσης οριστικής έκθεσης ελέγχου εντός 
της προθεσμίας της περ. γ΄ της παρ. 11. 
β. Η ως άνω βεβαίωση: 
βα) περιλαμβάνει τη σχετική εισήγηση για επιβολή προστίμου προς την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 30 του ν. 1650/1986, 
ββ) περιλαμβάνει, όπου απαιτείται, Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης 
της περ. στ΄ της παρ. 21, το οποίο ο ελεγχόμενος φορέας του έργου ή της δραστηριότητας οφείλει να υλοποιήσει, 
υποβάλλοντας προς τις αρμόδιες αρχές περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων της παρ. 3, Δήλωση Συμμόρφωσης, με την 
πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος, 
βγ) αναρτάται από την αρμόδια αρχή αμελλητί στο ΗΠΜ. Ειδικά για τα έργα και τις δραστηριότητες κατηγορίας Β΄, έως 
τη λειτουργία του ΗΠΜ, η βεβαίωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας, 
βδ) κοινοποιείται υποχρεωτικά στην αρχή που χορήγησε στον ελεγχόμενο την άδεια/έγκριση/γνωστοποίηση 
κατασκευής ή λειτουργίας του έργου ή έναρξης της δραστηριότητας ή, κατά περίπτωση, την ανανέωση αυτών, 
βε) κοινοποιείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, εφόσον για τη συγκεκριμένη παράβαση προβλέπεται ποινική 
κύρωση. 
γ. Μετά την παρέλευση της τεθείσας προθεσμίας διενεργείται νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του 
φορέα του έργου ή της δραστηριότητας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών Συμμόρφωσης, σύμφωνα και με τη 
σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιείται και με προσκόμιση 
εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων, αντί αυτοψίας, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής 
τους από την αρμόδια αρχή της παρ. 3, ως επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης. Στην περίπτωση 
που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. 
δ. Η ανάρτησή της στο ΗΠΜ ή στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια 
για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής 
προστίμου από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τη σχετική πράξη βεβαίωσης παράβασης. Στην περίπτωση που 
διαπιστώνεται ότι ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών 
Ενεργειών, αυτός θεωρείται υπότροπος και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις.». 
4. Στο τέλος της παρ. 21 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011, περί του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης των 
περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, προστίθεται εδάφιο, και η παρ. 21 διαμορφώνεται ως εξής:  
«21. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας υιοθετείται το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης 
(«ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, το οποίο καταρτίζεται βάσει των κριτηρίων του άρθρου 149 του ν. 
4512/2018, από τη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, ως Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και 
Συντονισμού του άρθρου 124 του ν. 4759/ 2020, και το οποίο περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τις οδηγίες για την 
καθοδήγηση των ενεργειών και των αποφάσεων των αρμοδίων αρχών που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια και σε 
συνέχεια του ελέγχου στο πλαίσιο της ενιαίας αντιμετώπισης των ελέγχων και των λοιπών δραστηριοτήτων εποπτείας, 
συμπεριλαμβανομένων των ειδικότερων κριτηρίων για τον καθορισμό της προθεσμίας συμμόρφωσης, των αναγκαίων 
λεπτομερειών για την εφαρμογή αυτού και των διοικητικών μέτρων της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 
1650/1986, και στο οποίο εξειδικεύονται: 
α) το περιεχόμενο της προσωρινής και της οριστικής έκθεσης ελέγχου της παρ. 11, 
β) οι παραβάσεις της παρ. 15, συμπεριλαμβανομένων των μη ουσιωδών διοικητικών παραβάσεων και οι παραβάσεις 
της παρ. 15β, οι οποίες δύνανται να εξειδικεύονται ανά είδος έργου ή δραστηριότητας, 
γ) το περιεχόμενο του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών της παρ. 15 και της υποπερ. ββ) της περ. β΄ της παρ. 15γ,  
δ) η κατάταξη των παραβάσεων στις τέσσερις (4) κατηγορίες «ΧΑΜΗΛΗΣ», «ΜΕΤΡΙΑΣ», «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» και «ΠΟΛΥ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» σοβαρότητας της παρ. 1α του άρθρου 30 του ν. 1650/1986, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 15β, 
ε) το σύνολο των ελαφρυντικών ή επιβαρυντικών παραγόντων, οι οποίοι συνεκτιμώνται για την αξιολόγηση της 
σοβαρότητας της παράβασης, σύμφωνα με την παρ. 15β, και ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου που επιβάλλεται 
σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 1650/1986, 
στ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παρ. 11 έως 15γ. 
Για το περιεχόμενο των περ. β΄ και γ΄ της παρούσας ζητείται η απλή γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ΜΕΣ 
εφαρμόζεται κατ’ αναλογία και στις παραβάσεις έργων και δραστηριοτήτων που δεν απαιτούν περιβαλλοντική 
αδειοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 1.». 
 

ολοκλήρωση του ελέγχου απαιτείται η διεξαγωγή συμπληρωματικών εργαστηριακών 
μετρήσεων και αναλύσεων ή η λήψη πορισμάτων από άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, 
καθώς και ενδεχόμενη κλήση σε συμπληρωματική απολογία σε συνέχεια των 
συμπληρωματικών ευρημάτων που προκύπτουν από τους προαναφερθέντες 
εργαστηριακούς ελέγχους και μετρήσεις ή τα πορίσματα άλλων συναρμόδιων υπηρεσιών, 
ο χρόνος αυτός δεν προσμετράται στην προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών. 
Η οριστική έκθεση ελέγχου περιέχει συμπεράσματα σχετικά με το κατά πόσον 
απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες, καθώς και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα 
με τις παρ. 15 και 15γ, όπου αυτές έχουν εφαρμογή, προκειμένου να εξασφαλίζει ότι ο 
φορέας εκμετάλλευσης προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη συμμόρφωση με 
τις υποδείξεις του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών εντός εύλογης προθεσμίας. Η οριστική 
έκθεση ελέγχου αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ από την αρμόδια αρχή και, ανάλογα με τα 
ευρήματα αυτής, δύναται να κοινοποιείται στην αρχή που χορήγησε στον ελεγχόμενο την 
άδεια/έγκριση/γνωστοποίηση κατασκευής ή λειτουργίας του έργου ή έναρξης της 
δραστηριότητας ή, κατά περίπτωση, την ανανέωση αυτών.» 

Παρ. 15α, 15β και 15γ του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 
15α. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης διενεργείται νέα αυτοψία για την επαλήθευση της 
συμμόρφωσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα 
και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιείται και 
με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων, αντί αυτοψίας, υπό την 
προϋπόθεση της αποδοχής τους από την αρμόδια αρχή της παρ. 3 ως επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση 
της συμμόρφωσης. Στην περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου 
και η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτησή της στο ΗΠΜ επέχει θέση αποδοχής 
της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο 
φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, η 
αρμόδια αρχή της παρ. 3 προχωρά στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης 
της παράβασης, σύμφωνα με την περ. β  ́της παρ. 15γ. 
 
 
 
 
 
 
15β. Η διαδικασία των παρ. 15 και 15α δεν εφαρμόζεται όταν η παράβαση ενέχει κίνδυνο για το δημόσιο 
συμφέρον, που δεν μπορεί να αποτραπεί χωρίς άμεση ενέργεια εκ μέρους του ελεγκτή, δηλαδή κατατάσσεται 
στις κατηγορίες «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» και «ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» σοβαρότητας της παρ. 1α του άρθρου 30 του ν. 
1650/1986. Ειδικότερα τέτοιες περιπτώσεις θεωρούνται: 
α) όταν η άμεση επιβολή μέτρων και κυρώσεων είναι αναγκαία για λόγους προστασίας του δημοσίου 
συμφέροντος, 
β) όταν η παράβαση ενέχει άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή απειλεί με άμεσες και σημαντικές αρνητικές 
συνέπειες το περιβάλλον που δεν μπορούν να αποτραπούν χωρίς άμεση ενέργεια εκ μέρους της αρμόδιας για 
τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων αρχής της παρ. 3 ή ενέχουν κίνδυνο ευρείας οικολογικής 
διατάραξης, 
γ) στις περιπτώσεις ουσιωδών διοικητικών παραβάσεων, όπως η έλλειψη εν ισχύι Α.Ε.Π.Ο. ή Π.Π.Δ.. 
Για την αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης και την εφαρμογή ή μη της παρούσας λαμβάνονται 
υπόψη η φύση της παράβασης και το ύψος υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων εκπομπών, η υποτροπή 
και το ιστορικό συμμόρφωσης, η συμπεριφορά και ο βαθμός συνεργασίας του ελεγχόμενου φορέα, άλλοι 
ελαφρυντικοί ή επιβαρυντικοί παράγοντες, καθώς και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του ν. 4042/2012 (Α  ́24). 
15γ. α. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 15β, μετά την υποβολή της απολογίας ή την άπρακτη 

πάροδο της προθεσμίας που τάχθηκε για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή, που διενεργεί την 
περιβαλλοντική επιθεώρηση, συντάσσει αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης της παράβασης, η οποία 
υπέχει θέσης οριστικής έκθεσης ελέγχου εντός της προθεσμίας της περ. γ  ́της παρ. 11. 

β. Η ως άνω βεβαίωση: 
βα) περιλαμβάνει τη σχετική εισήγηση για επιβολή προστίμου προς την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με την παρ. 

2 του άρθρου 30 του ν. 1650/1986, 
ββ) περιλαμβάνει, όπου απαιτείται, Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργειών 

Συμμόρφωσης της περ. στ́  της παρ. 21, το οποίο ο ελεγχόμενος φορέας του έργου ή της δραστηριότητας 
οφείλει να υλοποιήσει, υποβάλλοντας προς τις αρμόδιες αρχές περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων της 
παρ. 3, Δήλωση Συμμόρφωσης, με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος, 

βγ) αναρτάται από την αρμόδια αρχή αμελλητί στο ΗΠΜ, 
βδ) κοινοποιείται υποχρεωτικά στην αρχή που χορήγησε στον ελεγχόμενο την άδεια/έγκριση/γνωστοποίηση 

κατασκευής ή λειτουργίας του έργου ή έναρξης της δραστηριότητας ή, κατά περίπτωση, την ανανέωση 
αυτών, 

βε) κοινοποιείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, εφόσον για τη συγκεκριμένη παράβαση προβλέπεται 
ποινική κύρωση. 

γ. Μετά την παρέλευση της τεθείσας προθεσμίας διενεργείται νέα αυτοψία για την επαλήθευση της 
συμμόρφωσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών 
Συμμόρφωσης, σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης 
μπορεί να πραγματοποιείται και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών 
στοιχείων, αντί αυτοψίας, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από την αρμόδια αρχή της παρ. 3, 
ως επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης. Στην περίπτωση που επαληθεύεται η 
συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. 

δ. Η ανάρτησή της στο ΗΠΜ επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους 
αρχή. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου από την 
αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τη σχετική πράξη βεβαίωσης παράβασης. Στην περίπτωση που 
διαπιστώνεται ότι ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο 
Διορθωτικών Ενεργειών, αυτός θεωρείται υπότροπος και υποβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις. 

 
 
 
 
      Παρ. 21 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 
 
«21. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας υιοθετείται το Μοντέλο Ενεργειών 

Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, το οποίο καταρτίζεται βάσει των 
κριτηρίων του άρθρου 149 του ν. 4512/2018, από τη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Επιθεωρητών και 
Ελεγκτών, ως Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού του άρθρου 124 του ν. 4759/ 2020, και το 
οποίο περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τις οδηγίες για την καθοδήγηση των ενεργειών και των 
αποφάσεων των αρμοδίων αρχών που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια και σε συνέχεια του ελέγχου στο 
πλαίσιο της ενιαίας αντιμετώπισης των ελέγχων και των λοιπών δραστηριοτήτων εποπτείας, 
συμπεριλαμβανομένων των ειδικότερων κριτηρίων για τον καθορισμό της προθεσμίας συμμόρφωσης, 
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των αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή αυτού και των διοικητικών μέτρων της περ. α  ́της παρ. 
1 του άρθρου 30 του ν. 1650/1986, και στο οποίο εξειδικεύονται: 

α) το περιεχόμενο της προσωρινής και της οριστικής έκθεσης ελέγχου της παρ. 11, 
β) οι παραβάσεις της παρ. 15, συμπεριλαμβανομένων των μη ουσιωδών διοικητικών παραβάσεων και οι 

παραβάσεις της παρ. 15β, οι οποίες δύνανται να εξειδικεύονται ανά είδος έργου ή δραστηριότητας, 
γ) το περιεχόμενο του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών της παρ. 15 και της υποπερ. ββ) της περ. β  ́της παρ. 15γ, 
δ) η κατάταξη των παραβάσεων στις τέσσερις (4) κατηγορίες «ΧΑΜΗΛΗΣ», «ΜΕΤΡΙΑΣ», «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» και 

«ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» σοβαρότητας της παρ. 1α του άρθρου 30 του ν. 1650/1986, σύμφωνα με τα 
κριτήρια της παρ. 15β, 

ε) το σύνολο των ελαφρυντικών ή επιβαρυντικών παραγόντων, οι οποίοι συνεκτιμώνται για την αξιολόγηση της 
σοβαρότητας της παράβασης, σύμφωνα με την παρ. 15β, και ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου που 
επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 1650/1986, 

στ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παρ. 11 έως 15γ. 
 Για το περιεχόμενο των περ. β  ́ και γ  ́ της παρούσας ζητείται η απλή γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. 

Άρθρο 8 
Επιθεωρήσεις και έλεγχοι – Τροποποίηση περ. β) παρ. 4 άρθρου 61 ν. 4819/2021 

Στην περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4819/2021 (Α΄ 129, διόρθωση σφάλματος Α’ 171), περί επιθεωρήσεων 
και περιβαλλοντικών ελέγχων φορέων επεξεργασίας αποβλήτων, εξειδικεύεται το όργανο διενέργειας ελέγχων, 
διορθώνονται οι νομοθετικές παραπομπές, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής: 
«4. Οι έλεγχοι του παρόντος διενεργούνται: 
α) στους οργανισμούς ή τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων ή παράγουν 
επικίνδυνα απόβλητα, από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο  20 του 
ν. 4014/2011 (Α' 209), 
β) στους οργανισμούς ή τις επιχειρήσεις που συλλέγουν ή μεταφέρουν απόβλητα σε επαγγελματική βάση, από τη 
Γενική Διεύθυνση του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών και από τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος 
της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011, 
γ) στους μεσίτες και τους εμπόρους αποβλήτων, από τα Κ.Ε.Π.ΠΕ. της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011.». 
 

Παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4819/2021 
 
« 4. Οι έλεγχοι του παρόντος διενεργούνται: 
 α) στους οργανισμούς ή τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων 
ή παράγουν επικίνδυνα απόβλητα, από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, σύμφωνα με όσα 
ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 20 του ν. 4014/2011 (Α` 209), 
 β) στους οργανισμούς ή τις επιχειρήσεις που συλλέγουν ή μεταφέρουν απόβλητα σε 
επαγγελματική βάση, από τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) της παρ. 4 
του άρθρου 20 του ν. 4014/2011, 
 γ) στους μεσίτες και τους εμπόρους αποβλήτων, από τα Κ.Ε.Π.ΠΕ. της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 
4014/2011. 

Άρθρο 9 
Διοικητικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές παραβάσεις – Τροποποίηση παρ. 1 και 6 άρθρου 21 ν. 4014/2011 

1. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), περί διοικητικών μέτρων και κυρώσεων 
επί περιβαλλοντικών παραβάσεων, προστίθεται παραπομπή στον ν. 4042/2012 (Α’ 24) και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως 
εξής: 
«1. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή 
παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος ή των κατ` εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων διαταγμάτων ή υπουργικών 
αποφάσεων ή αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Περιφέρειας, ανεξάρτητα από την αστική ή 
ποινική ευθύνη, επιβάλλονται τα ακόλουθα διοικητικά μέτρα και κυρώσεις: 
α) Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ της παρ. 15γ του άρθρου 6 του ν. 1650/1986 (Α΄ 
160), που επέχει τη θέση του μέτρου της γραπτής σύστασης της περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 151 του ν. 
4512/2018 (Α΄ 5), πιθανός επανέλεγχος εντός προθεσμίας, προειδοποίηση επιβολής κυρώσεων. 
β) Πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως και πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ σύμφωνα με την παρ. 1α ή και 
Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών. 
γ) Προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας, όπως προβλέπεται την παρ. 6, μετά από εισήγηση της αρμόδιας για 
την περιβαλλοντική επιθεώρηση αρχής. 
δ) Διοικητικά μέτρα και κυρώσεις που προβλέπονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Τα εν λόγω μέτρα και οι κυρώσεις είναι αναλογικά και εύλογα, στηρίζονται δε στην αξιολόγηση του κινδύνου που η 
παράβαση επιφέρει στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με την παρ. 1α και επιβάλλονται, 
σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 21 του άρθρου 20, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα ή 
την χρονική διάρκεια, την υποτροπή και το ιστορικό συμμόρφωσης, τη συμπεριφορά και τον βαθμό συνεργασίας 
του ελεγχόμενου οικονομικού φορέα, το ύψος υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων εκπομπών και την 
παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων και προτύπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, καθώς και τυχόν συντρέχοντες ελαφρυντικούς ή επιβαρυντικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ή έμμεσου κέρδους που η παράβαση απέφερε στον φορέα του έργου ή της 
δραστηριότητας. Τα πρόστιμα της περ. β΄ επιβάλλονται μετά από ενιαία αξιολόγηση της σοβαρότητας του 
συνόλου των παραβάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1α. Εφόσον από τη νομοθεσία προβλέπεται 
ποινική κύρωση για τη συγκεκριμένη παράβαση, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4042/2012 (Α’ 24), η πράξη 
βεβαίωσης παράβασης διαβιβάζεται στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. 
2. Στην αρχή του δευτέρου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4014/2011, η επιβαλλόμενη κύρωση του 
προστίμου αντικαθίσταται με την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής: 
«6. Αν μια επιχείρηση ή δραστηριότητα προκαλεί ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος που 
κατατάσσεται στις «πολύ σημαντικές» παραβάσεις, μπορεί να επιβληθεί προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας 
της μέχρις ότου ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποτρέπεται η ρύπανση ή η υποβάθμιση σύμφωνα με την 
παρ. 6 του άρθρου 151 του ν. 4512/2018. Η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιβάλλεται από την αρχή ή το 
όργανο που εξέδωσε την άδεια, ή την έγκριση, ή τη γνωστοποίηση κατασκευής ή λειτουργίας του έργου ή έναρξης 
της δραστηριότητας ή, κατά περίπτωση, την ανανέωση αυτών. Ο αρμόδιος περιφερειάρχης δύναται να επιβάλει 
οριστική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης, αν η επιχείρηση ή η δραστηριότητα παραλείπει να 
συμμορφωθεί προς τα μέτρα που υποδεικνύονται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου ή αν η λήψη 
αποτελεσματικών μέτρων είναι ανέφικτη. Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, ιδίως σε περίπτωση που από το είδος ή 
την ποσότητα των ρύπων ή από την έκταση και τη σημασία της υποβάθμισης του περιβάλλοντος υπάρχει κίνδυνος 
θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης ή ευρείας οικολογικής διατάραξης ή καταστροφής, ενόψει και της 
σπουδαιότητας της επιχείρησης ή δραστηριότητας, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας από κοινού με το αρμόδιο όργανο τυχόν συναρμόδιου Υπουργείου επιβάλλει τις παραπάνω κυρώσεις. 
Με την πράξη επιβολής της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιβάλλεται και πρόστιμο το οποίο ισούται με 
το διπλάσιο των ημερήσιων ακαθάριστων εσόδων λειτουργίας, ήτοι των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του φορέα 
του έργου ή της δραστηριότητας αναγομένων ανά ημέρα λειτουργίας, και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε πεντακόσια 
(500) ευρώ για κάθε ημέρα παράβασης της απαγόρευσης. Η παράβαση διαπιστώνεται με πράξη του οργάνου που 
επέβαλε την απαγόρευση με την οποία καταλογίζεται το πρόστιμο. Με απόφαση του οργάνου που επέβαλε την 
προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας της επιχείρησης ή δραστηριότητας μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να αίρεται η 
απαγόρευση αυτή, ώστε να παύσει οριστικά η ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος.». 

Παρ. 1 του άρθρου 21 ν. 4014/2011 
 
« 1. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος ή των κατ` εξουσιοδότησή του 
εκδιδόμενων διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων ή αποφάσεων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης ή της Περιφέρειας, ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη, επιβάλλονται τα 
ακόλουθα διοικητικά μέτρα και κυρώσεις: 
 α) Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ της παρ. 15γ του άρθρου 6 του ν. 
1650/1986 (Α΄ 160), που επέχει τη θέση του μέτρου της γραπτής σύστασης της περ. α΄ της παρ. 5 
του άρθρου 151 του ν. 4512/2018 (Α΄5), πιθανός επανέλεγχος εντός προθεσμίας, προειδοποίηση 
επιβολής κυρώσεων. 
 β) Πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως και πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ σύμφωνα με την 
παρ. 1α ή και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών . 
γ) Προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας, όπως προβλέπεται την παρ. 6, μετά από εισήγηση 
της αρμόδιας για την περιβαλλοντική επιθεώρηση αρχής. 
δ) Διοικητικά μέτρα και κυρώσεις που προβλέπονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία. 
 Τα εν λόγω μέτρα και οι κυρώσεις είναι αναλογικά και εύλογα, στηρίζονται δε στην αξιολόγηση 
του κινδύνου που η παράβαση επιφέρει στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με 
την παρ. 1α και επιβάλλονται, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 21 του άρθρου 20, ανάλογα με 
τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα ή την χρονική διάρκεια, την υποτροπή και το 
ιστορικό συμμόρφωσης, τη συμπεριφορά και τον βαθμό συνεργασίας του ελεγχόμενου 
οικονομικού φορέα, το ύψος υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων εκπομπών και την 
παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων και προτύπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, καθώς και τυχόν συντρέχοντες ελαφρυντικούς ή επιβαρυντικούς 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ή έμμεσου κέρδους που η παράβαση απέφερε 
στον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. Τα πρόστιμα της περ. β΄ επιβάλλονται μετά από 
ενιαία αξιολόγηση της σοβαρότητας του συνόλου των παραβάσεων, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 1α. Εφόσον από τη νομοθεσία προβλέπεται ποινική κύρωση για τη 
συγκεκριμένη παράβαση, η πράξη βεβαίωσης παράβασης διαβιβάζεται στην αρμόδια Εισαγγελική 
Αρχή.» 
 
Παρ. 6 άρθρου 21 ν. 4014/2011:  
«6. Αν μια επιχείρηση ή δραστηριότητα προκαλεί ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος 
που κατατάσσεται στις «πολύ σημαντικές» παραβάσεις, μπορεί να επιβληθεί προσωρινή 
απαγόρευση της λειτουργίας της μέχρις ότου ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποτρέπεται 
η ρύπανση ή η υποβάθμιση σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 151 του ν. 4512/2018. Το πρόστιμο 
επιβάλλεται από την αρχή ή το όργανο που εξέδωσε την άδεια, ή την έγκριση, ή τη γνωστοποίηση 
κατασκευής ή λειτουργίας του έργου ή έναρξης της δραστηριότητας ή, κατά περίπτωση, την 
ανανέωση αυτών. Ο αρμόδιος περιφερειάρχης δύναται να επιβάλει οριστική διακοπή της 
λειτουργίας της επιχείρησης, αν η επιχείρηση ή η δραστηριότητα παραλείπει να συμμορφωθεί 
προς τα μέτρα που υποδεικνύονται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου ή αν η λήψη 
αποτελεσματικών μέτρων είναι ανέφικτη. Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, ιδίως σε περίπτωση 
που από το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή από την έκταση και τη σημασία της υποβάθμισης 
του περιβάλλοντος υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης ή ευρείας οικολογικής 
διατάραξης ή καταστροφής, ενόψει και της σπουδαιότητας της επιχείρησης ή δραστηριότητας, το 
αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από κοινού με το αρμόδιο όργανο 
τυχόν συναρμόδιου Υπουργείου επιβάλλει τις παραπάνω κυρώσεις. Με την πράξη επιβολής της 
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιβάλλεται και πρόστιμο το οποίο ισούται με το διπλάσιο 
των ημερήσιων ακαθάριστων εσόδων λειτουργίας, ήτοι των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του 
φορέα του έργου ή της δραστηριότητας αναγομένων ανά ημέρα λειτουργίας, και ανέρχεται κατ’ 
ελάχιστον σε πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε ημέρα παράβασης της απαγόρευσης. Η παράβαση 
διαπιστώνεται με πράξη του οργάνου που επέβαλε την απαγόρευση με την οποία καταλογίζεται 
το πρόστιμο. Με απόφαση του οργάνου που επέβαλε την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας της 
επιχείρησης ή δραστηριότητας μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να αίρεται η απαγόρευση αυτή, ώστε 
να παύσει οριστικά η ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος.» 
 

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4843/2021 (Α’ 193), τροποποιείται το νομικό καθεστώς 
διεκπεραίωσης των εκκρεμών υποθέσεων που αφορούν διενεργηθέντες περιβαλλοντικούς ελέγχους, 
αντικαθίσταται η παρ. 2, και το άρθρο 52 διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 52 
Μεταβατικές διατάξεις 
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1. Εκκρεμείς υποθέσεις περιβαλλοντικών ελέγχων, επιθεωρήσεων και επιβολής διοικητικών κυρώσεων για 
περιβαλλοντικές παραβάσεις διεκπεραιώνονται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), μη 
εφαρμοζόμενών των προθεσμιών των τεσσάρων πρώτων εδαφίων της περ. γ) της παρ. 11 του ανωτέρω άρθρου.  
2. Αν έχει ήδη εκδοθεί πράξη βεβαίωσης παράβασης, αυτή ακυρώνεται και εκδίδεται οριστική έκθεση ελέγχου, 
σύμφωνα με την παρ. 1, λαμβανομένων υπόψη των συμπερασμάτων της ακυρωθείσας πράξης βεβαίωσης 
παράβασης.». 

Άρθρο 52 ν. 4843/2021 
 

«Άρθρο 52 
Μεταβατικές διατάξεις 

1. Εκκρεμείς υποθέσεις περιβαλλοντικών ελέγχων, επιθεωρήσεων και επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις διεκπεραιώνονται με τη νομοθεσία που ίσχυε πριν 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται οι περιπτώσεις για τις 
οποίες έχει ολοκληρωθεί αυτοψία. 
 2. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 21 του άρθρου 20 του ν. 
4014/2011 (Α΄ 209), εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο της παρ. 15β του ως άνω άρθρου.» 

Άρθρο 12 
Ζώνες προστασίας και διαχείρισης που περιλαμβάνονται στις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες – Τροποποίηση παρ. 

4 και 5 άρθρου 19 ν. 1650/1986 
Τα δύο τελευταία εδάφια των περ. α, β, γ και δ της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), περί 
επιτρεπόμενων ειδικών κατηγοριών χρήσεων προστατευόμενων περιοχών, καταργούνται, η παρ. 5 αντικαθίσταται 
και οι παρ. 4 και 5 διαμορφώνονται ως εξής: 
«4. Στις περιοχές των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος ορίζονται, με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 3 του 
άρθρου 21, μία ή περισσότερες ζώνες προστασίας και διαχείρισης από τις παρακάτω: 
α. Ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης: ως ζώνες απόλυτης προστασίας της φύσης ορίζονται εκτάσεις με 
εξαιρετικά ευαίσθητους τύπους φυσικών οικοτόπων, ή/ και με ενδιαιτήματα εξαιρετικά ευαίσθητων ειδών, των 
οποίων η παρουσία και αντιπροσωπευτικότητα εκτιμάται ως πολύ υψηλή ή η κατάσταση των οποίων επιτάσσει 
εξαιρετικά αυστηρή προστασία.  
β. Ζώνη προστασίας της φύσης: ως ζώνες προστασίας της φύσης ορίζονται εκτάσεις με τύπους φυσικών 
οικοτόπων, ή/και με ενδιαιτήματα ειδών, των οποίων η παρουσία και αντιπροσωπευτικότητα εκτιμάται ως υψηλή 
ή η κατάσταση των οποίων επιτάσσει αυστηρή προστασία. Στις ζώνες αυτές προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον 
από δραστηριότητες ή επεμβάσεις που μπορούν να μεταβάλουν ουσιωδώς προς το χειρότερο τη φυσική 
κατάσταση, σύνθεση ή εξέλιξή του. Απαγορεύονται ή περιορίζονται, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της 
πράξης χαρακτηρισμού της προστατευόμενης περιοχής ή/και του οικείου Σχεδίου Διαχείρισης, δραστηριότητες 
όταν η άσκησή τους έχει επιπτώσεις που υπονομεύουν τους στόχους διαχείρισης ή την αποτελεσματικότητα των 
μέτρων διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής.  
γ. Ζώνη διατήρησης οικοτόπων και ειδών: ως ζώνες διατήρησης οικοτόπων και ειδών ορίζονται εκτάσεις που 
υπόκεινται σε κατάλληλη διαχείριση για τη διασφάλιση ικανοποιητικού βαθμού διατήρησης των προστατευτέων 
αντικειμένων (τύπων φυσικών οικοτόπων και ειδών ενωσιακής σημασίας ή/και εθνικού ενδιαφέροντος) που αυτές 
φιλοξενούν. Στις Ζώνες Διαχείρισης Οικοτόπων και Ειδών απαγορεύονται ή περιορίζονται, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες ρυθμίσεις της πράξης χαρακτηρισμού της προστατευόμενης περιοχής ή/και του οικείου Σχεδίου 
Διαχείρισης, δραστηριότητες όταν αυτές είναι σε θέση μεμονωμένα, σωρευτικά με άλλες ή σε συνέργεια με άλλες, 
να υποβαθμίσουν τον βαθμό διατήρησης προστατευτέου αντικειμένου και ειδικά όταν η υποβάθμιση αυτή δρα 
αρνητικά στην κατάσταση διατήρησης του προστατευτέου αντικειμένου σε εθνικό επίπεδο.  
δ. Ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων: ως ζώνες βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων ορίζονται εκτάσεις 
προστατευόμενων περιοχών, στις οποίες είναι δυνατό να συνυπάρχει το προστατευτέο αντικείμενο μαζί με 
σχετικές πολιτισμικές αξίες ή/και ανθρωπογενείς δραστηριότητες που προάγουν τη βιώσιμη διαχείριση φυσικών 
πόρων ή/και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αυτή, δηλαδή, που υπηρετεί την προστασία του περιβάλλοντος, την οικονομική 
ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ανθρωπογενείς δραστηριότητες 
εντός της ζώνης αυτής, όταν μπορούν να οδηγήσουν σε υποβάθμιση του βαθμού διατήρησης του προστατευτέου 
αντικειμένου στην προστατευόμενη περιοχή και ιδιαιτέρως της κατάστασης διατήρησης του προστατευτέου 
αντικειμένου σε εθνικό επίπεδο, υπόκεινται σε κατάλληλες ρυθμίσεις βάσει των σχετικών προβλέψεων της πράξης 
χαρακτηρισμού της προστατευόμενης περιοχής και του οικείου Σχεδίου Διαχείρισης.  
5. Στις ζώνες του παρόντος περιλαμβάνονται και περιοχές που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς προστασίας, όπως 
αρχαιολογικοί χώροι και οι ζώνες προστασίας Α’ και Β’ αυτών, Περιοχές Οργανωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, 
Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων, Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων. 
Στις ζώνες του παρόντος δεν περιλαμβάνονται περιοχές που βρίσκονται εκτός των ορίων των προστατευόμενων 
περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ζωνών των προστατευόμενων περιοχών που έχουν ορισθεί 
ως οικολογικοί διάδρομοι.». 
 

 
Παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 
4. Στις περιοχές των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος ορίζονται, με το προεδρικό διάταγμα της 
παραγράφου 4 του άρθρου 21, μία ή περισσότερες ζώνες προστασίας και διαχείρισης από τις 
παρακάτω: 
α. Ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης: ως ζώνες απόλυτης προστασίας της φύσης ορίζονται 
εκτάσεις με εξαιρετικά ευαίσθητους τύπους φυσικών οικοτόπων, ή/ και με ενδιαιτήματα 
εξαιρετικά ευαίσθητων ειδών, των οποίων η παρουσία και αντιπροσωπευτικότητα εκτιμάται ως 
πολύ υψηλή ή η κατάσταση των οποίων επιτάσσει εξαιρετικά αυστηρή προστασία. Στις ζώνες 
απόλυτης προστασίας της φύσης επιτρέπονται μόνο ορισμένες ή/ και όλες από τις ειδικές 
κατηγορίες χρήσεων του άρθρου 14α του π.δ. 59/2018 (Α’ 114). Οι ειδικές αυτές χρήσεις 
επιλέγονται και δύναται να εξειδικεύονται, κατά περίπτωση, για κάθε προστατευόμενη περιοχή, 
βάσει της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης της παραγράφου 2 του άρθρου 21, με το προεδρικό 
διάταγμα της παραγράφου 4 του άρθρου 21. 
β. Ζώνη προστασίας της φύσης: ως ζώνες προστασίας της φύσης ορίζονται εκτάσεις με τύπους 
φυσικών οικοτόπων, ή/και με ενδιαιτήματα ειδών, των οποίων η παρουσία και 
αντιπροσωπευτικότητα εκτιμάται ως υψηλή ή η κατάσταση των οποίων επιτάσσει αυστηρή 
προστασία. Στις ζώνες αυτές προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από δραστηριότητες ή 
επεμβάσεις που μπορούν να μεταβάλλουν ουσιωδώς προς το χειρότερο τη φυσική κατάσταση, 
σύνθεση ή εξέλιξή του. Απαγορεύονται ή περιορίζονται, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της 
πράξης χαρακτηρισμού της προστατευόμενης περιοχής ή/και του οικείου Σχεδίου Διαχείρισης, 
δραστηριότητες όταν η άσκησή τους έχει επιπτώσεις που υπονομεύουν τους στόχους διαχείρισης 
ή την αποτελεσματικότητα των μέτρων διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής. Στις ζώνες 
προστασίας της φύσης επιτρέπονται μόνο ορισμένες ή/και όλες από τις ειδικές κατηγορίες 
χρήσεων του άρθρου 14β του π.δ. 59/2018. Οι ειδικές αυτές χρήσεις επιλέγονται και δύναται να 
εξειδικεύονται, κατά περίπτωση, για κάθε προστατευόμενη περιοχή, βάσει της ειδικής 
περιβαλλοντικής μελέτης της παραγράφου 2 του άρθρου 21, με το προεδρικό διάταγμα της 
παραγράφου 4 του άρθρου 21. 
γ. Ζώνη διατήρησης οικοτόπων και ειδών: ως ζώνες διατήρησης οικοτόπων και ειδών ορίζονται 
εκτάσεις που υπόκεινται σε κατάλληλη διαχείριση για τη διασφάλιση ικανοποιητικού βαθμού 
διατήρησης των προστατευτέων αντικειμένων (τύπων φυσικών οικοτόπων και ειδών ενωσιακής 
σημασίας ή/και εθνικού ενδιαφέροντος) που αυτές φιλοξενούν. Στις Ζώνες Διαχείρισης Οικοτόπων 
και Ειδών απαγορεύονται ή περιορίζονται, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της πράξης 
χαρακτηρισμού της προστατευόμενης περιοχής ή/και του οικείου Σχεδίου Διαχείρισης, 
δραστηριότητες όταν αυτές είναι σε θέση μεμονωμένα, σωρευτικά με άλλες ή σε συνέργεια με 
άλλες, να υποβαθμίσουν τον βαθμό διατήρησης προστατευτέου αντικειμένου και ειδικά όταν η 
υποβάθμιση αυτή δρα αρνητικά στην κατάσταση διατήρησης του προστατευτέου αντικειμένου σε 
εθνικό επίπεδο. Στις ζώνες διατήρησης οικοτόπων και ειδών επιτρέπονται μόνο ορισμένες ή/και 
όλες από τις ειδικές κατηγορίες χρήσεων του άρθρου 14γ του π.δ. 59/2018. Οι ειδικές αυτές 
χρήσεις επιλέγονται και δύναται να εξειδικεύονται, κατά περίπτωση, για κάθε προστατευόμενη 
περιοχή, βάσει της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης της παραγράφου 2 του άρθρου 21, με το 
προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 4 του άρθρου 21. 
 
δ. Ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων: ως ζώνες βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων 
ορίζονται εκτάσεις προστατευόμενων περιοχών, στις οποίες είναι δυνατό να συνυπάρχει το 
προστατευτέο αντικείμενο μαζί με σχετικές πολιτισμικές αξίες ή/και ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες που προάγουν τη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων ή/και τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
αυτή, δηλαδή, που υπηρετεί την προστασία του περιβάλλοντος, την οικονομική ανάπτυξη, την 
κοινωνική συνοχή και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ανθρωπογενείς δραστηριότητες 
εντός της ζώνης αυτής, όταν μπορούν να οδηγήσουν σε υποβάθμιση του βαθμού διατήρησης του 
προστατευτέου αντικειμένου στην προστατευόμενη περιοχή και ιδιαιτέρως της κατάστασης 
διατήρησης του προστατευτέου αντικειμένου σε εθνικό επίπεδο, υπόκεινται σε κατάλληλες 
ρυθμίσεις βάσει των σχετικών προβλέψεων της πράξης χαρακτηρισμού της προστατευόμενης 
περιοχής και του οικείου Σχεδίου Διαχείρισης. Στις ζώνες βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων 
επιτρέπονται ορισμένες ή/και όλες από τις ειδικές κατηγορίες χρήσεων του άρθρου 14δ του 
π.δ. 59/2018 (Α’ 114). Οι ειδικές αυτές χρήσεις επιλέγονται και δύναται να εξειδικεύονται, κατά 
περίπτωση, για κάθε προστατευόμενη περιοχή, βάσει της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης της 
παραγράφου 2 του άρθρου 21, με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 4 του άρθρου 21. 
5. Στις ζώνες του παρόντος μπορεί να περιλαμβάνονται και περιοχές που υπάγονται σε ειδικά 
καθεστώτα (όπως ενδεικτικά: δάση, αρχαιολογικοί χώροι και ζώνες προστασίας Α’ και Β’ 
αρχαιολογικών χώρων, βιότοποι) και απεικονίζονται στα κατά περίπτωση σχέδια χρήσεων γης.» 

Άρθρο 13 
Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, σχέδια διαχείρισης και καθορισμός χρήσεων γης στις προστατευόμενες περιοχές 

– Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 1650/1986 
Στο άρθρο 21 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), περί σχεδίων διατήρησης των περιοχών προστασίας: α) στο τέταρτο 
εδάφιο της παρ. 2 προσδιορίζεται ότι οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης δεν είναι προτεινόμενες, αλλά συνδέονται με 
τις αντίστοιχες ζώνες προστασίας και προστίθεται νέο πέμπτο εδάφιο, β) προστίθενται παρ. 2α, υποπερ. εε στην 
περ. α της παρ. 3 και παρ. 9, 10 και 11, γ) στην υποπερ. γγ της περ. α της παρ. 3 εξειδικεύεται ότι οι περιορισμοί 
άσκησης δραστηριοτήτων γίνονται κατ’ εξουσιοδότηση του οικείου προεδρικού διατάγματος, δ) στην παρ. 4 
αφαιρούνται οι αναφορές για τα διαλαμβανόμενα, στο προεδρικό διάταγμα χαρακτηρισμού, σχέδια διαχείρισης 
και τον καθορισμό γειτονικών εκτάσεων, ε) η προθεσμία του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 παρατείνεται, στ) η 
παρ. 7 αντικαθίσταται, ζ) στην παρ. 8 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, και το άρθρο 21 διαμορφώνεται ως 
εξής: 

«Άρθρο 21 
Χαρακτηρισμός περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου 

1. Για την προστασία και τη διατήρηση των περιοχών προστασίας της βιοποικιλότητας και των Εθνικών Πάρκων 
καταρτίζονται τα σχέδια διαχείρισης της παραγράφου 3 και εκδίδονται τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 
4, κατόπιν της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης της παραγράφου 2. 
2. Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη αποτελεί την επιστημονική μελέτη τεκμηρίωσης του Προεδρικού Διατάγματος 
μιας ή περισσότερων προστατευόμενων περιοχών και του Σχεδίου Διαχείρισης κάθε προστατευόμενης περιοχής. 
Ειδικότερα εστιάζει στον χαρακτηρισμό των προστατευόμενων περιοχών, στις ζώνες που ορίζονται εντός αυτών, 
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«Άρθρο 21 
Χαρακτηρισμός περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου 

  
1. Για την προστασία και τη διατήρηση των περιοχών προστασίας της βιοποικιλότητας και των 
Εθνικών Πάρκων καταρτίζονται τα σχέδια διαχείρισης της παραγράφου 3 και εκδίδονται τα 
προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 4, κατόπιν της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης της 
παραγράφου 2. 
 
 
2. Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη αποτελεί την επιστημονική μελέτη τεκμηρίωσης του 
Προεδρικού Διατάγματος μιας ή περισσότερων προστατευόμενων περιοχών και του Σχεδίου 
Διαχείρισης κάθε προστατευόμενης περιοχής. Ειδικότερα εστιάζει στον χαρακτηρισμό των 
προστατευόμενων περιοχών, στις ζώνες που ορίζονται εντός αυτών, στην αναγκαιότητα ή μη 
θεσμοθέτησης περιφερειακών ζωνών, οικολογικών διαδρόμων, καθώς και στην πρόταση ρύθμισης 
δραστηριοτήτων και λειτουργιών και πρόβλεψης κατάλληλων μέτρων και δράσεων για τη 
διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου κάθε προστατευόμενης περιοχής. Η ειδική 
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στην αναγκαιότητα ή μη θεσμοθέτησης περιφερειακών ζωνών, οικολογικών διαδρόμων, καθώς και στην πρόταση 
ρύθμισης δραστηριοτήτων και λειτουργιών και πρόβλεψης κατάλληλων μέτρων και δράσεων για τη διατήρηση του 
προστατευτέου αντικειμένου κάθε προστατευόμενης περιοχής. Η ειδική περιβαλλοντική μελέτη εκπονείται για μία 
ή περισσότερες προστατευόμενες περιοχές και τίθεται υποχρεωτικά σε δημόσια διαβούλευση. Εξετάζει τις 
επιπτώσεις που θα έχουν στο περιβάλλον και ειδικότερα στο προστατευτέο αντικείμενο οι όροι και περιορισμοί 
δραστηριοτήτων που προτείνει, σε συνδυασμό με τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες, όπως αυτές θα προκύπτουν 
από τις χρήσεις γης ανά ζώνη. Στις ζώνες αυτές λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες δραστηριότητες και η 
γειτνίαση με οικισμούς και υπάρχει μέριμνα για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών που είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένες με τον πολεοδομικό ή οικιστικό χαρακτήρα των περιοχών αυτών, οι αποφάσεις για την προστασία 
των περιοχών άνευ δρόμων, καθώς και οι κατευθύνσεις του περιφερειακού χωροταξικού πλαισίου της οικείας 
περιφέρειας και των ειδικών χωρικών πλαισίων. Επιπλέον, εξετάζει τις συνέπειες εναλλακτικών λύσεων, 
περιλαμβανομένης και της μηδενικής λύσης. 
Η περιοχή που καλύπτει κάθε ειδική περιβαλλοντική μελέτη, η διαδικασία σύνταξης και έγκρισης, όπως και οι 
προδιαγραφές των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
2α. Το αντικείμενο της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης και του προεδρικού διατάγματος περιλαμβάνει το σύνολο 
των προστατευόμενων περιοχών, εκτός των περιοχών: 
α. για τις οποίες έχουν εκδοθεί Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, σύμφωνα με τον ν. 4447/2016 (Α’ 241),  
β. εντός ορίων οικισμών ή σχεδίου πόλης ή οικισμών προ του 1923, και 
γ. εντός οργανωμένων υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων, ιδίως Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης 
Παραγωγικών Δραστηριοτήτων ή Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων. 
3. α. Τα σχέδια διαχείρισης περιλαμβάνουν:  
αα. τους στόχους διατήρησης και την πιθανή ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης της προστατευόμενης 
περιοχής,  
ββ. διαχειριστικές δράσεις, παρεμβάσεις και μέτρα που είναι απαραίτητα για να επιτευχθεί ή να διατηρηθεί η 
ικανοποιητική διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου. Οι σχετικές δράσεις και τα σχετικά μέτρα δύνανται να 
εξειδικεύονται για επιμέρους στοιχεία του προστατευτέου αντικειμένου ανάλογα με τις οικολογικές τους 
απαιτήσεις, τον βαθμό διατήρησής τους και τις πιέσεις ή απειλές που αντιμετωπίζουν,  
γγ. την εξειδίκευση των όρων και περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων που είναι 
απαραίτητα για την ικανοποιητική διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου κατ’ εξουσιοδότηση του σχετικού 
προεδρικού διατάγματος καθώς και, όπου είναι αναγκαίο, τις ειδικότερες μελέτες που πρέπει να εκπονηθούν για 
την εξειδίκευση ή/και οριστικοποίηση του περιεχομένου προτεινόμενων διαχειριστικών δράσεων και μέτρων,  
δδ. τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες για την υλοποίηση έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται για 
την αποτελεσματική προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση των αντικειμένων που προστατεύονται κατά 
περίπτωση, καθώς και τα κατάλληλα προγράμματα παρακολούθησης του προστατευτέου αντικειμένου και 
αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Διαχείρισης, και 
εε. τον προσδιορισμό των έργων και δραστηριοτήτων που δεν ανήκουν στις κατηγορίες Α’ και Β’ της παρ. 1 του 
άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), για την έγκρισή των οποίων δύναται να προβλέπεται στην απόφαση της περ. β 
της παρούσας, η διενέργεια δέουσας εκτίμησης επιπτώσεων της παρ. 10 του άρθρου 11 του ν. 4014/2011, 
σύμφωνα με την παρ. 11 του παρόντος. 
Στα σχέδια διαχείρισης περιλαμβάνονται σχέδια δράσης στα οποία εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα, δράσεις, 
έργα και προγράμματα, οι φάσεις, το κόστος, οι πηγές και οι φορείς χρηματοδότησής τους, καθώς και το 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης τους και οι φορείς εφαρμογής τους.  
β. Τα σχέδια διαχείρισης εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα σχέδια 
διαχείρισης των περιοχών στις οποίες περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν στη γεωργική, αλιευτική και 
υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα, εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
γ. Όπου απαιτείται, με τις αποφάσεις αυτές εξειδικεύονται τα γενικά και ειδικά μέτρα που προβλέπονται στα 
άρθρα 5 και 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου που κυρώθηκε με το ν. 3827/2010 (Α’ 30). 
4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μετά από 
γνώμη της Επιτροπής Φύση 2000, βάσει της αντίστοιχης ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης, γίνεται ο χαρακτηρισμός 
των περιοχών προστασίας της βιοποικιλότητας και των εθνικών πάρκων, η οριοθέτησή τους, καθώς και ο 
καθορισμός χρήσεων γης και δραστηριοτήτων μέσα στις ανωτέρω προστατευόμενες περιοχές, ανά ζώνη. Με το ως 
άνω προεδρικό διάταγμα γίνεται ο χαρακτηρισμός περιοχών του Εθνικού Καταλόγου Περιοχών του Ευρωπαϊκού 
Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 που περιλαμβάνονται στην προστατευόμενη περιοχή ως ειδικών ζωνών 
διατήρησης, ζωνών ειδικής προστασίας ή/και τόπων ενωσιακής σημασίας, εφόσον αυτές δεν έχουν ήδη 
χαρακτηρισθεί με προηγούμενη πράξη. Όταν στην προστατευόμενη περιοχή περιλαμβάνονται και αγροτικές 
περιοχές (χερσαίες και υδάτινες) υψηλής φυσικής αξίας, το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται με πρόταση των 
Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα 
μπορούν να οριοθετούνται οικολογικοί διάδρομοι της περίπτωσης 11 του άρθρου 2 του ν. 3937/2011 (Α’ 60). 
5. Αν η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος αφορά σε περιοχές ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτό, οι οποίες περιλαμβάνουν στρατιωτικές 
υποδομές και εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για σκοπούς εθνικής άμυνας και ασφάλειας, το προεδρικό διάταγμα 
της παραγράφου 4 προτείνεται και από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. 
6. Για περιοχές, στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του τοπίου, για τα οποία αρχίζει η διαδικασία χαρακτηρισμού με 
προεδρικό διάταγμα και έως ότου εκδοθεί η πράξη χαρακτηρισμού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας με 
απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζει όρους και περιορισμούς 
για επεμβάσεις και δραστηριότητες που είναι δυνατόν να έχουν βλαπτική επίδραση στις παραπάνω περιοχές, 
στοιχεία ή σύνολα και να υλοποιεί τα σχέδια δράσης της υποπαραγράφου α’ της παραγράφου 3 και συγκεκριμένες 
διαχειριστικές δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση και διατήρηση της κατάστασης των προστατευτέων 
αντικειμένων. Η ισχύς της υπουργικής αυτής απόφασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Αν συντρέχουν 
εξαιρετικοί λόγοι, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται, με όμοια υπουργική απόφαση, για τρία (3) ακόμη 
έτη. 
7. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διενεργούνται οι 
χαρακτηρισμοί των καταφυγίων άγριας ζωής και των προστατευόμενων τοπίων και φυσικών σχηματισμών, όταν 
αυτές δεν εμπίπτουν σε περιοχές προστασίας της βιοποικιλότητας και εθνικά πάρκα. Με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας προβλέπονται όροι και περιορισμοί στις δραστηριότητες που ασκούνται εντός των 
ανωτέρω καταφυγίων άγριας ζωής και προστατευόμενων τοπίων και φυσικών σχηματισμών. Στα καταφύγια 
άγριας ζωής απαγορεύονται η θήρα και η επαγγελματική αλιεία.  
8. Ειδικά ο χαρακτηρισμός και ο καθορισμός των ορίων και των ζωνών σε προστατευόμενες περιοχές, που 
περιλαμβάνονται σε ζώνη οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ), γίνεται με την πράξη καθορισμού της ΖΟΕ με τη διαδικασία 
του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α’ 33). 
9. Οι εθνικοί δρυμοί του άρθρου 78 του ν.δ. 86/1969 (Α’ 7) και οι υγρότοποι διεθνούς ενδιαφέροντος του άρθρου 2 
της Σύμβασης Ραμσάρ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.δ. 191/1974 (Α’ 350), χαρακτηρίζονται ως 
εθνικά πάρκα με τη διαδικασία της παρ. 3. 
10. Με τα προεδρικά διατάγματα της παρ. 3 προβλέπεται ότι: 
α. εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως έργα ή δραστηριότητες, εντός των προστατευόμενων περιοχών, οι 
οποίες είναι νομίμως αδειοδοτημένες και λειτουργούν, σύμφωνα με τους όρους της άδειάς τους, υπό την 
προϋπόθεση ότι η παραμονή τους δεν διακινδυνεύει την επίτευξη των στόχων διατήρησης της αντίστοιχης 
περιοχής, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 του ν. 4014/2011. Προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή 

περιβαλλοντική μελέτη εκπονείται για μία ή περισσότερες προστατευόμενες περιοχές και τίθεται 
υποχρεωτικά σε δημόσια διαβούλευση. Εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχουν στο περιβάλλον και 
ειδικότερα στο προστατευτέο αντικείμενο οι όροι και περιορισμοί δραστηριοτήτων που προτείνει, 
σε συνδυασμό με τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες, όπως αυτές θα προκύπτουν από τις 
προτεινόμενες χρήσεις γης. Επιπλέον, εξετάζει τις συνέπειες εναλλακτικών λύσεων, 
περιλαμβανομένης και της μηδενικής λύσης. 
Η περιοχή που καλύπτει κάθε ειδική περιβαλλοντική μελέτη, η διαδικασία σύνταξης και έγκρισης, 
όπως και οι προδιαγραφές των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών ορίζονται με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. α. Τα σχέδια διαχείρισης περιλαμβάνουν:  
αα. τους στόχους διατήρησης και την πιθανή ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης της 
προστατευόμενης περιοχής,  
ββ. διαχειριστικές δράσεις, παρεμβάσεις και μέτρα που είναι απαραίτητα για να επιτευχθεί ή να 
διατηρηθεί η ικανοποιητική διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου. Οι σχετικές δράσεις και 
τα σχετικά μέτρα δύναται να εξειδικεύονται για επιμέρους στοιχεία του προστατευτέου 
αντικειμένου ανάλογα με τις οικολογικές τους απαιτήσεις, τον βαθμό διατήρησής τους και τις 
πιέσεις ή απειλές που αντιμετωπίζουν,  
γγ. την εξειδίκευση των όρων και περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων που 
είναι απαραίτητα για την ικανοποιητική διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου καθώς και, 
όπου είναι αναγκαίο, τις ειδικότερες μελέτες που πρέπει να εκπονηθούν για την εξειδίκευση ή/και 
οριστικοποίηση του περιεχομένου προτεινόμενων διαχειριστικών δράσεων και μέτρων και  
δδ. τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες για την υλοποίηση έργων, δράσεων και μέτρων που 
απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση των αντικειμένων 
που προστατεύονται κατά περίπτωση, καθώς και τα κατάλληλα προγράμματα παρακολούθησης 
του προστατευτέου αντικειμένου και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Σχεδίου 
Διαχείρισης. 
Στα σχέδια διαχείρισης περιλαμβάνονται σχέδια δράσης, στα οποία εξειδικεύονται τα αναγκαία 
μέτρα, δράσεις, έργα και προγράμματα, οι φάσεις, το κόστος, οι πηγές και οι φορείς 
χρηματοδότησής τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης τους και οι φορείς εφαρμογής 
τους. 
 
 
 
 
 
 
β. Τα σχέδια διαχείρισης εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα 
σχέδια διαχείρισης των περιοχών στις οποίες περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν στη 
γεωργική, αλιευτική και υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα, εγκρίνονται με κοινή απόφαση των  
Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
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της εν λόγω προϋπόθεσης, εφόσον υπάρχει σχετική απαίτηση του σχεδίου διαχείρισης της παρ. 3, ακολουθείται η 
διαδικασία της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011, 
β. υλοποιούνται και λειτουργούν νομίμως έργα ή δραστηριότητες, εντός των προστατευόμενων περιοχών, εάν 
διαθέτουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), μετά από υποβολή και έγκριση Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που συνοδεύεται από Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ), υπό την 
προϋπόθεση ότι η παραμονή τους δεν διακινδυνεύει την επίτευξη των στόχων διατήρησης της αντίστοιχης 
περιοχής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4014/2011. Προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή της 
εν λόγω προϋπόθεσης, εφόσον υπάρχει σχετική απαίτηση του σχεδίου διαχείρισης της παρ. 3, ακολουθείται η 
διαδικασία της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011, 
γ. υλοποιούνται και λειτουργούν νομίμως έργα ή δραστηριότητες, εντός των προστατευόμενων περιοχών, όταν 
διαθέτουν ΑΕΠΟ, μετά από υποβολή και έγκριση ΜΠΕ, που δεν συνοδεύεται από ΕΟΑ, υπό την προϋπόθεση ότι η 
παραμονή τους δεν διακινδυνεύει την επίτευξη των στόχων διατήρησης της αντίστοιχης περιοχής, σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4014/2011, κατόπιν υποβολής συμπληρωματικής ΕΟΑ, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών 
από τη θέση σε ισχύ του προεδρικού διατάγματος, 
δ. υλοποιούνται και λειτουργούν νομίμως, εντός των προστατευόμενων περιοχών, έργα ή δραστηριότητες που δεν 
ανήκουν στην κατηγορία Α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011, εάν η παραμονή τους δεν διακινδυνεύει την 
επίτευξη των στόχων διατήρησης της αντίστοιχης περιοχής. Η διαπίστωση αυτή γίνεται μέσω ΕΟΑ που εγκρίνεται 
από την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας περιφέρειας και περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 8 του 
άρθρου 11 του ν. 4014/2011, εφόσον υπάρχει σχετική απαίτηση του σχεδίου διαχείρισης της παρ. 3, εντός ενός (1) 
έτους από τη θέση σε ισχύ του προεδρικού διατάγματος. Τα ανωτέρω έργα και οι δραστηριότητες των περ. α’ έως 
δ’ δύνανται να εκσυγχρονίζονται και να επεκτείνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
11. Κάθε έργο ή δραστηριότητα που δεν ανήκει στις κατηγορίες Α’ και Β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 
4014/2011, αλλά για την έγκρισή του, ενδέχεται να απαιτείται διενέργεια δέουσας εκτίμησης επιπτώσεων της παρ. 
10 του άρθρου 11 του ν. 4014/2011, σύμφωνα με την υποπερ. εε’ της περ. α’ της παρ. 3 του παρόντος, 
υποβάλλεται σε διαδικασία προελέγχου από τη Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να εκτιμηθεί αν επηρεάζει σημαντικά την προστατευόμενη 
περιοχή καθαυτό ή από κοινού με άλλα έργα ή δραστηριότητες, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησης 
της εν λόγω περιοχής. Για τον σκοπό αυτό, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας υποβάλλει στη Γενική 
Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συνοπτική 
περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας. Η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, αποφασίζει αν απαιτείται διενέργεια δέουσας εκτίμησης 
επιπτώσεων, άλλως τεκμαίρεται ότι το έργο ή η δραστηριότητα δεν επηρεάζει σημαντικά την προστατευόμενη 
περιοχή. Η δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων υποβάλλεται στη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής 
(ΜΔΠΠ) του άρθρου 34 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), βάσει των προδιαγραφών της υπό στοιχεία 
52983/1952/23.9.2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 2436). Εάν 
προκύπτει από την ΕΟΑ ότι ενδέχεται να κινδυνεύει η ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής, η ΜΔΠΠ, με 
απόφαση του προϊσταμένου της, εκδίδει όρους για την υλοποίηση του εξεταζόμενου έργου ή δραστηριότητας, 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν παραβλάπτεται η ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής.». 
 

 
γ. Όπου απαιτείται, με τις αποφάσεις αυτές εξειδικεύονται τα γενικά και ειδικά μέτρα που 
προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου που κυρώθηκε με το 
ν. 3827/2010 (Α’ 30).  
 
4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και μετά από γνώμη της Επιτροπής Φύση 2000, βάσει της αντίστοιχης ειδικής περιβαλλοντικής 
μελέτης και λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο σχέδιο διαχείρισης, γίνεται ο χαρακτηρισμός των 
περιοχών προστασίας της βιοποικιλότητας και των εθνικών πάρκων, η οριοθέτησή τους και ο 
καθορισμός γειτονικών εκτάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 18, όπου αυτό είναι αναγκαίο, 
καθώς και ο καθορισμός χρήσεων γης και δραστηριοτήτων μέσα στις ανωτέρω προστατευόμενες 
περιοχές, ανά ζώνη, και στις γειτονικές εκτάσεις. Με το ως άνω προεδρικό διάταγμα γίνεται ο 
χαρακτηρισμός περιοχών του Εθνικού Καταλόγου Περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου 
Natura 2000 που περιλαμβάνονται στην προστατευόμενη περιοχή ως ειδικών ζωνών διατήρησης, 
ζωνών ειδικής προστασίας ή/και τόπων ενωσιακής σημασίας, εφόσον αυτές δεν έχουν ήδη 
χαρακτηρισθεί με προηγούμενη πράξη. Όταν στην προστατευόμενη περιοχή περιλαμβάνονται και 
αγροτικές περιοχές (χερσαίες και υδάτινες) υψηλής φυσικής αξίας, το προεδρικό διάταγμα 
εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορούν να οριοθετούνται οικολογικοί διάδρομοι της 
περίπτωσης 11 του άρθρου 2 του ν. 3937/2011 (Α’ 60). 
 
5. Αν η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος αφορά σε περιοχές ενδιαφέροντος του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτό, οι οποίες 
περιλαμβάνουν στρατιωτικές υποδομές και εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για σκοπούς εθνικής 
άμυνας και ασφάλειας, το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 4 προτείνεται και από τον 
Υπουργό Εθνικής Άμυνας. 
 
6. Για περιοχές, στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του τοπίου, για τα οποία αρχίζει η διαδικασία 
χαρακτηρισμού με προεδρικό διάταγμα και έως ότου εκδοθεί η πράξη χαρακτηρισμού, ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζει όρους και περιορισμούς για επεμβάσεις και δραστηριότητες 
που είναι δυνατόν να έχουν βλαπτική επίδραση στις παραπάνω περιοχές, στοιχεία ή σύνολα και 
να υλοποιεί τα σχέδια δράσης της υποπαραγράφου α` της παραγράφου 3 και συγκεκριμένες 
διαχειριστικές δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση και διατήρηση της κατάστασης των 
προστατευτέων αντικειμένων. Η ισχύς της υπουργικής αυτής απόφασης δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα δύο (2) έτη. Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται, με 
όμοια υπουργική απόφαση, για δύο (2) ακόμη έτη. 
  
 
 
 
7. Οι χαρακτηρισμοί των καταφυγίων άγριας ζωής και των προστατευομένων τοπίων και φυσικών 
σχηματισμών, όταν αυτές δεν εμπίπτουν σε περιοχές προστασίας της βιοποικιλότητας και εθνικά 
πάρκα, γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
μετά από γνώμη της οικείας Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατή η επιβολή όρων και 
περιορισμών στις δραστηριότητες που ασκούνται εντός των περιοχών αυτών. Οι περιορισμοί αυτοί 
σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνουν την απαγόρευση της θήρας και της αλιείας.  
 
8. Ειδικά ο χαρακτηρισμός και ο καθορισμός των ορίων και των ζωνών σε προστατευόμενες 
περιοχές, που περιλαμβάνονται σε ζώνη οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ), γίνεται με την πράξη 
καθορισμού της ΖΟΕ και με τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α’ 33), όπως ισχύει.» 
 
 

Άρθρο 14 
Εξειδίκευση κατηγοριών χρήσεων γης – Τροποποίηση άρθρων 1, 2, 4, 6, 7, 14 και 15 π.δ. 59/2018  

1. Οι ειδικές κατηγορίες χρήσεων γης της περ. «26.12» της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 και των άρθρων 2, 4, 6, 7, 14 και 15 
του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), όπως προστέθηκαν με την παρ. 2γ του άρθρου 44 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), 
εξειδικεύονται και διαμορφώνονται ως εξής:  
«(26.12) Γραμμικές υποδομές μεταφορών, ιδίως οδοί κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, 
πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, πλατείες, μονοπάτια και θαλάσσιοι διάδρομοι.». 
2. Η ειδική κατηγορία χρήσεων γης «33» της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018, όπως προστέθηκε με την παρ. 
2δ του άρθρου 44 του ν. 4685/2020, επικαιροποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:  
«33. Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, εγκαταστάσεις ύδρευσης 
συμπεριλαμβανομένης της αφαλάτωσης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών, σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό και συναφείς εγκαταστάσεις.». 
 
 
 
 

 
 
1. Οι ειδικές κατηγορίες χρήσεων γης των περ. «26.12» της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 
είχαν ως εξής: 
«26.12. Γραμμικές υποδομές μεταφορών 26.12.1. Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) 
(δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας) 26.12.2. Οδοί ήπιας κυκλοφορίας 
26.12.3. Πεζόδρομοι 26.12.4. Ποδηλατόδρομοι 26.12.5. Πλατείες 26.12.6. Μονοπάτια (πεζών) 
26.12.7. Θαλάσσιοι διάδρομοι κίνησης σκαφών». 
 
2. Οι ειδικές κατηγορίες χρήσεων γης των περ. «26.12» του άρθρου 2 του π.δ. 59/2018 είχαν ως 
εξής: 
 «(26.12) Γραμμικές υποδομές μεταφορών (26.12.1) Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) 
(δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας) (26.12.2) Οδοί ήπιας κυκλοφορίας 
(26.12.3) Πεζόδρομοι (26.12.4) Ποδηλατόδρομοι (26.12.5) Πλατείες» 
 
3. Οι ειδικές κατηγορίες χρήσεων γης των περ. «26.12» του άρθρου 4 του π.δ. 59/2018 είχαν ως 
εξής: 
«(26.12) Γραμμικές υποδομές μεταφορών (26.12.1) Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) 
(δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας) (26.12.2) Οδοί ήπιας κυκλοφορίας 
(26.12.3) Πεζόδρομοι (26.12.4) Ποδηλατόδρομοι (26.12.5) Πλατείες 
 
4. Οι ειδικές κατηγορίες χρήσεων γης των περ. «26.12» του άρθρου 6 του π.δ. 59/2018 είχαν ως 
εξής: 
«(26.12) Γραμμικές υποδομές μεταφορών (26.12.1) Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) 
(δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας) (26.12.2) Οδοί ήπιας κυκλοφορίας 
(26.12.3) Πεζόδρομοι (26.12.4) Ποδηλατόδρομοι (26.12.5) Πλατείες». 
 
5. Οι ειδικές κατηγορίες χρήσεων γης των περ. «26.12» του άρθρου 7 του π.δ. 59/2018 είχαν ως 
εξής: 
 «(26.12) Γραμμικές υποδομές μεταφορών (26.12.1) Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) 
(δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας) (26.12.2) Οδοί ήπιας κυκλοφορίας 
(26.12.3) Πεζόδρομοι (26.12.4) Ποδηλατόδρομοι (26.12.5) Πλατείες». 
 
6. Οι ειδικές κατηγορίες χρήσεων γης των περ. «26.12» του άρθρου 14 του π.δ. 59/2018 είχαν ως 
εξής: 
«(26.12) Γραμμικές υποδομές μεταφορών (26.12.1) Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) 
(δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας) (26.12.2) Οδοί ήπιας κυκλοφορίας 
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(26.12.3) Πεζόδρομοι (26.12.4) Ποδηλατόδρομοι (26.12.5) Πλατείες (26.12.6) Άλση (26.12.7) 
Μονοπάτια (πεζών)». 
 
7. Οι ειδικές κατηγορίες χρήσεων γης των περ. «26.12» του άρθρου 15 του π.δ. 59/2018 είχαν ως 
εξής: 
«(26.12) Γραμμικές υποδομές μεταφορών (26.12.1) Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) 
(δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας) (26.12.2) Οδοί ήπιας κυκλοφορίας 
(26.12.3) Πεζόδρομοι (26.12.4) Ποδηλατόδρομοι (26.12.5) Πλατείες (26.12.6) Άλση (26.12.7) 
Μονοπάτια (πεζών)  
8. Η ειδική κατηγορία χρήσεων γης «33» της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018, είχε ως εξής:  
 
33. «Εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, και συναφείς εγκαταστάσεις.» 
 

Άρθρο 15 
 Ειδική κατηγορία χρήσης γης «κατοικίας» - Τροποποίηση παρ. ΙΙ άρθρου 1 π.δ. 59/2018 

Στο δεύτερο εδάφιο της περ. 1 της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α΄ 114), περί της κατ’ εξαίρεση 
χρησιμοποίησης της ειδικής κατηγορίας χρήσεων γης «κατοικίας», διευκρινίζεται ότι αυτή δεν αφορά μόνο τη 
μόνιμη κατοικία, και η περ. 1 της παρ. ΙΙ διαμορφώνεται ως εξής: 
«1. Κατοικία 
Κατ’ εξαίρεση, χώροι της κατοικίας επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για άσκηση επαγγέλματος συμβατού προς 
την κύρια χρήση του κτιρίου όπως, ιατρού (που δεν διαθέτει νοσηλευτική κλίνη ή μονάδα εφαρμογής ισοτόπων ή 
ακτινολογικό εργαστήριο ή εγκαταστάσεις φυσικοθεραπείας), δικηγόρου, μηχανικού, λογιστή, οικονομολόγου, 
συγγραφέα, αναλυτή - προγραμματιστή Η/Υ, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και δημοσιογράφου. Η 
εξαίρεση αυτή ισχύει εφόσον η άσκηση επαγγέλματος είναι επιτρεπτή από τον κανονισμό του κτιρίου, δεν 
απαγορεύεται από ισχύουσες διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας και βρίσκεται εντός της κατοικίας αυτού που 
ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα.». 

 

 
 
 
 
 
Περ. 1 της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α΄ 114):  
 
«1. Κατοικία 
Κατ’ εξαίρεση, χώροι της κατοικίας επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για άσκηση επαγγέλματος 
συμβατού προς την κύρια χρήση του κτιρίου όπως, ιατρού (που δεν διαθέτει νοσηλευτική κλίνη ή 
μονάδα εφαρμογής ισοτόπων ή ακτινολογικό εργαστήριο ή εγκαταστάσεις φυσικοθεραπείας), 
δικηγόρου, μηχανικού, λογιστή, οικονομολόγου, συγγραφέα, αναλυτή - προγραμματιστή Η/Υ, 
κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και δημοσιογράφου. Η εξαίρεση αυτή ισχύει εφόσον η 
άσκηση επαγγέλματος είναι επιτρεπτή από τον κανονισμό του κτιρίου, δεν απαγορεύεται από 
ισχύουσες διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας και βρίσκεται εντός της μόνιμης κατοικίας 
αυτού που ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα.». 
 

Άρθρο 18 
Διαχείριση πόρων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – Τροποποίηση παρ. 1 και 3 

άρθρου 31 ν. 4685/2020 
Οι περ. ζ) και ι) της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), περί πόρων του Οργανισμού Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) αντικαθίστανται, στην παρ. 3 προστίθεται περ. ζ) και το άρθρο 
31 διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 31 
Πόροι και Οικονομική Διαχείριση του ΟΦΥΠΕΚΑ 

1. Οι πόροι του ΟΦΥΠΕΚΑ προέρχονται από: 
α) Τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
β) Κάθε είδους χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Τακτικό Προϋπολογισμό και 
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων). 
γ) Χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις, εισφορές και κάθε είδους ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από όργανα και 
οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς 
οργανισμούς, μεταξύ άλλων για τα έργα που αναλαμβάνει να υλοποιήσει. 
δ) Δωρεές, ενισχύσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή 
νομικών προσώπων, του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
ε) Ίδια έσοδα από την παροχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών του προς τρίτους, εκτέλεση έργων για λογαριασμό 
τρίτων και άσκηση ήπιας μορφής εμπορικής δραστηριότητας. 
στ) Έσοδα από την αξιοποίηση στοιχείων της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του και από δάνεια κάθε μορφής, 
καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες πηγές. 
ζ) Έσοδα από τα εισιτήρια επίσκεψης προστατευόμενων περιοχών. Η τιμή των εισιτηρίων αυτών, καθώς και κάθε 
άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
Οικονομικών. 
η) Έσοδα από δραστηριότητες που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς του ΟΦΥΠΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένων και 
των εσόδων από προϊόντα που παράγει ή εκμεταλλεύεται, εισιτήρια, ξεναγήσεις ομάδων επισκεπτών και άλλες 
οικοτουριστικές δραστηριότητες, έντυπες ή ηλεκτρονικές εκδόσεις, πώληση υλικών, προβολή και εκμετάλλευση 
οπτικοακουστικού υλικού και, γενικότερα, από την εκμετάλλευση και προβολή του προστατευτέου αντικειμένου. 
θ) Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. 
ι) Ποσοστά, που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, 
από πόρους που αφορούν: α) την εκμετάλλευση των ενεργειακών πηγών της χώρας, β) έσοδα από τη χορήγηση 
σήματος ποιότητας και συνεργασίας με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των προστατευόμενων 
περιοχών, γ) έσοδα από την εκμετάλλευση δημοσίων χώρων, δ) έσοδα από την επιβολή προστίμων για παραβίαση 
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, και ε) έσοδα από τις άδειες θήρας. 
ια) Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 
2. Τα έργα, προγράμματα και δράσεις του ΟΦΥΠΕΚΑ χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνείς φορείς ή και από εθνικούς πόρους ή εκτελούνται με αυτοχρηματοδότηση ή με 
χρηματοδότηση από ιδιώτες. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ δύναται να ορίζεται ως δικαιούχος, συνδικαιούχος ή και ενδιάμεσος 
φορέας των ως άνω προγραμμάτων, έργων και δράσεων, να συμπράττει με δημόσιους φορείς για την από κοινού 
υλοποίηση προγραμμάτων, έργων και δράσεων, να επιχορηγείται για την εκπλήρωση των σκοπών του από τους 
φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και όλων των 
Υπουργείων, από άλλους φορείς του Δημοσίου, του ευρύτερου Δημοσίου τομέα και του ιδιωτικού τομέα, καθώς 
και από προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα 
διεθνή προγράμματα, από τον τακτικό προϋπολογισμό όλων των Υπουργείων, από χορηγίες και από κάθε άλλη 
νόμιμη πηγή. Οι επιχορηγήσεις από φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θεωρούνται δημόσιες 
επενδύσεις, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. δ. 2957/1954 (Α' 186) και της παραγράφου 1 
του άρθρου 18 του ν. 2515/1997 (Α' 154) και βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. 
3. α) Οι αναγκαίες για τη λειτουργία του ΟΦΥΠΕΚΑ και την εκπλήρωση της αποστολής του πιστώσεις εγγράφονται 
στον ετήσιο προϋπολογισμό του. 
β) Ο ΟΦΥΠΕΚΑ τηρεί όλα τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά τα οποία και θέτει στη διάθεση των 
αρμόδιων οργάνων, όποτε ζητηθούν. Οι επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι των χρηματοδοτηθέντων 
προγραμμάτων και έργων πραγματοποιούνται προκειμένου να παρακολουθούνται οι πραγματοποιούμενες 
δράσεις και να διασφαλίζεται ότι τα διατιθέμενα από τον ΟΦΥΠΕΚΑ ποσά επενδύονται σύμφωνα με τους στόχους 
και τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο και τις αποφάσεις των οργάνων του. 
γ) Μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους ο ΟΦΥΠΕΚΑ συντάσσει ετήσια έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τον 
οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό πεπραγμένων του φορέα, η οποία δημοσιεύεται στον διαδικτυακό 
τόπο του φορέα. Ο οικονομικός απολογισμός περιλαμβάνει ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και τις 
χρηματοροές του ΟΦΥΠΕΚΑ. Μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας η ετήσια έκθεση που αφορά το προηγούμενο έτος. 

 
 
 
 
 

Άρθρο 31 ν. 4685/2020 
 

«Άρθρο 31 
 Πόροι και Οικονομική Διαχείριση του ΟΦΥΠΕΚΑ 
 1. Οι πόροι του ΟΦΥΠΕΚΑ προέρχονται από: 
 α) Τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
 β) Κάθε είδους χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Τακτικό 
Προϋπολογισμό και Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων). 
 γ) Χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις, εισφορές και κάθε είδους ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από 
όργανα και οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 
άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων για τα έργα που αναλαμβάνει να 
υλοποιήσει. 
 δ) Δωρεές, ενισχύσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες και κάθε είδους 
εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων, του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα, της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής. 
 ε) Ίδια έσοδα από την παροχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών του προς τρίτους, εκτέλεση έργων 
για λογαριασμό τρίτων και άσκηση ήπιας μορφής εμπορικής δραστηριότητας. 
 στ) Έσοδα από την αξιοποίηση στοιχείων της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του και από δάνεια 
κάθε μορφής, καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες πηγές. 
 ζ) Έσοδα από την εφαρμογή εισιτηρίου εισόδου σε προστατευόμενες περιοχές για 
οικοτουριστικούς σκοπούς και ποσοστό από έσοδα από τις άδειες θήρας, το οποίο καθορίζεται με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
 η) Έσοδα από δραστηριότητες που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς του ΟΦΥΠΕΚΑ, 
συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από προϊόντα που παράγει ή εκμεταλλεύεται, εισιτήρια, 
ξεναγήσεις ομάδων επισκεπτών και άλλες οικοτουριστικές δραστηριότητες, έντυπες ή 
ηλεκτρονικές εκδόσεις, πώληση υλικών, προβολή και εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού και, 
γενικότερα, από την εκμετάλλευση και προβολή του προστατευτέου αντικειμένου. 
 
 θ) Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. 
 ι) Ποσοστά, που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας από πόρους που προέρχονται από την εκμετάλλευση από διάφορες εταιρείες των 
ενεργειακών πηγών της χώρας, από έσοδα από τη χορήγηση σήματος ποιότητας και συνεργασίας 
σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των προστατευόμενων περιοχών, από έσοδα από 
την εκμετάλλευση δημοσίων χώρων από επαγγελματίες και έσοδα από την επιβολή προστίμων για 
παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, πέραν αυτών που καταλήγουν στο Πράσινο Ταμείο.  
 ια) Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 
 2. Τα έργα, προγράμματα και δράσεις του ΟΦΥΠΕΚΑ χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνείς φορείς ή και από εθνικούς πόρους ή εκτελούνται με 
αυτοχρηματοδότηση ή με χρηματοδότηση από ιδιώτες. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ δύναται να ορίζεται ως 
δικαιούχος, συνδικαιούχος ή και ενδιάμεσος φορέας των ως άνω προγραμμάτων, έργων και 
δράσεων, να συμπράττει με δημόσιους φορείς για την από κοινού υλοποίηση προγραμμάτων, 
έργων και δράσεων, να επιχορηγείται για την εκπλήρωση των σκοπών του από τους φορείς του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και όλων 
των Υπουργείων, από άλλους φορείς του Δημοσίου, του ευρύτερου Δημοσίου τομέα και του 
ιδιωτικού τομέα, καθώς και από προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτούνται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα διεθνή προγράμματα, από τον τακτικό προϋπολογισμό όλων 
των Υπουργείων, από χορηγίες και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Οι επιχορηγήσεις από φορείς του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θεωρούνται δημόσιες επενδύσεις, κατά την έννοια της 
παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. δ. 2957/1954 (Α` 186) και της παραγράφου 1 του άρθρου 18 
του ν. 2515/1997 (Α` 154) και βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. 
 3. α) Οι αναγκαίες για τη λειτουργία του ΟΦΥΠΕΚΑ και την εκπλήρωση της αποστολής του 
πιστώσεις εγγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του. 
 β) Ο ΟΦΥΠΕΚΑ τηρεί όλα τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά τα οποία και θέτει στη 
διάθεση των αρμόδιων οργάνων, όποτε ζητηθούν. Οι επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι 
των χρηματοδοτηθέντων προγραμμάτων και έργων πραγματοποιούνται προκειμένου να 
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δ) Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των πόρων του ΟΦΥΠΕΚΑ και ο έλεγχος των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων γίνονται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές που ορίζονται με απόφαση του 
ΟΦΥΠΕΚΑ και ενεργείται με τη διαδικασία που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις περί Σώματος Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν τον ΟΦΥΠΕΚΑ. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές που ασκούν 
τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο υποβάλλουν μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε έτους στου Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ έκθεση 
για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται από τον 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΦΥΠΕΚΑ στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με απόφαση 
του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε 
έκτακτος έλεγχος. Με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας μπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε η διενέργεια διαχειριστικού ή άλλου οικονομικού ελέγχου και 
να καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία και ο τρόπος άσκησης αυτού. 
ε) Το διαχειριστικό έτος του ΟΦΥΠΕΚΑ συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Το πρώτο διαχειριστικό έτος αρχίζει 
από την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρο 43 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 
του εν λόγω έτους. 
στ) Ο ΟΦΥΠΕΚΑ συντάσσει Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών, με τον οποίο καθορίζονται κυρίως 
ο τρόπος διάθεσης και διαχείρισης των πιστώσεων και ο τρόπος εκτέλεσης των κάθε είδους δαπανών του. Με τον 
Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών, ο οποίος εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ρυθμίζονται ιδίως τα θέματα διαχείρισης υλικού, περιουσιακών στοιχείων, 
καταβολής μισθοδοσίας, κατάρτισης προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την οικονομική διαχείριση του ΟΦΥΠΕΚΑ. 
ζ) Ο ΟΦΥΠΕΚΑ, μετά από εισήγηση του Διοικητικού του Συμβουλίου και απόφαση του αρμοδίου οργάνου του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χρηματοδοτεί: α) Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομικά 
πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς ή υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, της περ. α’ της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις του άρθρου 41 του παρόντος, για την 
εφαρμογή δράσεων και προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης, του άρθρου 42 του 
παρόντος, β) πανεπιστήμια της αλλοδαπής, στο πλαίσιο της υποχρέωσης συνεισφοράς της Ελλάδας προς τρίτες, 
αναπτυσσόμενες χώρες, και γ) τη διεθνή συνεργασία για τον μετριασμό εκπομπών των ανθρωπογενών αερίων 
θερμοκηπίου, και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τη Συμφωνία των Παρισίων, η οποία 
κυρώθηκε με τον ν. 4426/2016 (Α΄ 187).». 

παρακολουθούνται οι πραγματοποιούμενες δράσεις και να διασφαλίζεται ότι τα διατιθέμενα από 
τον ΟΦΥΠΕΚΑ ποσά επενδύονται σύμφωνα με τους στόχους και τα προβλεπόμενα στον παρόντα 
νόμο και τις αποφάσεις των οργάνων του. 
 γ) Μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους ο ΟΦΥΠΕΚΑ συντάσσει ετήσια έκθεση, η οποία 
περιλαμβάνει τον οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό πεπραγμένων του φορέα, η οποία 
δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του φορέα. Ο οικονομικός απολογισμός περιλαμβάνει 
ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και τις χρηματοροές του ΟΦΥΠΕΚΑ. Μέχρι το 
τέλος Απριλίου κάθε έτους υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας η ετήσια 
έκθεση που αφορά το προηγούμενο έτος. 
 
 δ) Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των πόρων του ΟΦΥΠΕΚΑ και ο έλεγχος των 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνονται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές που 
ορίζονται με απόφαση του ΟΦΥΠΕΚΑ και ενεργείται με τη διαδικασία που ορίζεται από τις κείμενες 
διατάξεις περί Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν τον 
ΟΦΥΠΕΚΑ. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές που ασκούν τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο 
υποβάλλουν μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε έτους στου Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ έκθεση για τη διαχείριση 
και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται από τον 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΦΥΠΕΚΑ στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να 
διατάσσεται οποτεδήποτε έκτακτος έλεγχος. Με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των 
Υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε η 
διενέργεια διαχειριστικού ή άλλου οικονομικού ελέγχου και να καθορίζονται τα όργανα, η 
διαδικασία και ο τρόπος άσκησης αυτού. 
 ε) Το διαχειριστικό έτος του ΟΦΥΠΕΚΑ συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Το πρώτο 
διαχειριστικό έτος αρχίζει από την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του 
άρθρο 43 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους. 
στ) Ο ΟΦΥΠΕΚΑ συντάσσει Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών, με τον οποίο 
καθορίζονται κυρίως ο τρόπος διάθεσης και διαχείρισης των πιστώσεων και ο τρόπος εκτέλεσης 
των κάθε είδους δαπανών του. Με τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών, ο 
οποίος εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
ρυθμίζονται ιδίως τα θέματα διαχείρισης υλικού, περιουσιακών στοιχείων, καταβολής 
μισθοδοσίας, κατάρτισης προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την οικονομική διαχείριση του ΟΦΥΠΕΚΑ. 

Άρθρο 19 
Παράταση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - 

Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 43 ν. 4685/2020 
Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 (Α’92), περί του προσωπικού του Οργανισμού Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), προστίθενται δύο εδάφια, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως 
εξής: 
«4. Με την έκδοση της απόφασης του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 το πάσης φύσεως προσωπικό του ή των ΦΔΠΠ 
που καταργούνται μεταφέρεται, αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας στον ΟΦΥΠΕΚΑ και τοποθετείται στην ή 
στις αντίστοιχες Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) που συνιστώνται των οποίων η χωρική 
περιοχή ευθύνης απεικονίζεται στον χάρτη του Παραρτήματος ΙΙ. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ τοποθετείται 
Προϊστάμενος κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) σε κάθε ΜΔΠΠ για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, το οποίο μπορεί να ανανεώνεται. Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου συνεχίζει να υπηρετεί εκεί που υπηρετούσε κατά την έκδοση του οργανισμού του ΟΦΥΠΕΚΑ, δεσμεύοντας 
παράλληλα μια από τις οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συστάθηκαν με αυτόν. Με την 
κάλυψη εκάστης οργανικής θέσης, λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για τον ΟΦΥΠΕΚΑ η σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου του εργαζόμενου που είχε δεσμεύσει προσωρινώς στην αντίστοιχη οργανική θέση, σύμφωνα με 
τα ανωτέρω.».  

 
 
 
 
 
 
 
Παρ. 4 άρθρου 43 του ν. 4685/2020 
« (…)  4. Με την έκδοση της απόφασης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 το πάσης φύσεως 
προσωπικό του ή των ΦΔΠΠ που καταργούνται μεταφέρεται, αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση 
εργασίας στον ΟΦΥΠΕΚΑ και τοποθετείται στην ή στις αντίστοιχες Μονάδες Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) που συνιστώνται των οποίων η χωρική περιοχή ευθύνης 
απεικονίζεται στον χάρτη του Παραρτήματος ΙΙ. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ τοποθετείται 
Προϊστάμενος κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) σε 
κάθε ΜΔΠΠ για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, το οποίο μπορεί να ανανεώνεται.» 

 
Άρθρο 20 

Αξιοποίηση των πόρων του Πράσινου Ταμείου - Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 3889/2010  
Στην περ. ιδ της παρ. 2 και στην παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3889/2010 (Α΄182), περί σκοπών και αρμοδιοτήτων του 
Πράσινου Ταμείου επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και προστίθενται δεύτερα εδάφια, η παρ. 3 καταργείται, η 
παρ. 4 αντικαθίσταται και το άρθρο 5 διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 5 
Σκοπός - Αρμοδιότητες 

1. Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με τη 
διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και 
ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της Χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και 
κοινωνικού συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων που προβλέπονται στα 
άρθρα 3 και 8. 
2. Στις αρμοδιότητες του Πράσινου Ταμείου ανήκουν ιδίως: 
α. Η παρακολούθηση της είσπραξης, ο έλεγχος και η διασφάλιση της απόδοσης των Πράσινων Πόρων, σύμφωνα 
με τις οικείες σχετικές διατάξεις. 
β. Η διαμόρφωση προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση μέτρων και δράσεων προστασίας, αναβάθμισης και 
αποκατάστασης του περιβάλλοντος μέσα στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής. 
γ. Η αξιολόγηση και επιλογή των προτάσεων και των προς χρηματοδότηση προγραμμάτων, η παρακολούθηση και 
η διασφάλιση της υλοποίησής τους. 
δ. Η επεξεργασία, κατάρτιση και εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας των γενικών κριτηρίων 
ένταξης και επιλογής προγραμμάτων. 
ε. Η εισήγηση των μέτρων, δράσεων και προγραμμάτων στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
στ. Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για την επιλογή των επί μέρους φορέων υλοποίησης των 
παραπάνω δράσεων και η συμφωνία με αυτούς για τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης των 
δράσεων αυτών από τους Πράσινους Πόρους. 
ζ. Η παρακολούθηση υλοποίησης των παραπάνω συμφωνιών από τους φορείς υλοποίησης και της 
χρηματοδότησής τους από τους Πράσινους Πόρους, η σχετική ενημέρωση της Στρατηγικής Επιτροπής 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
η. Η διαμόρφωση προτάσεων και η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στη Στρατηγική 
Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής σχετικά με την καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων πολιτικής για την 
προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 
θ. Η τήρηση δημόσιας βάσης δεδομένων με τη νομοθεσία που διέπει τους Πράσινους Πόρους. 
ι. Η οργάνωση και παρακολούθηση των προγραμμάτων και των δράσεων και η δημοσιότητά τους, καθώς και η 
σύνταξη ετήσιων εκθέσεων για την εκτέλεσή τους. 
ια. Η εξεύρεση συμπληρωματικών πηγών χρηματοδότησης από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και η διενέργεια 
κάθε πράξης που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων από οποιαδήποτε πηγή, όπως αποδοχή 
των δωρεών, επιχορηγήσεων και εισφορών τρίτων. 
ιβ. Η κατάρτιση και δημοσίευση ετήσιου οικονομικού απολογισμού των Πράσινων Πόρων. 

Το άρθρο 5 του ν. 3889/2010 έχει ως εξής: 
«Σκοπός - Αρμοδιότητες 
1.Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του 
περιβάλλοντος με τη διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη 
προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η στήριξη της 
περιβαλλοντικής πολιτικής της Χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού 
συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων που προβλέπονται στα 
άρθρα 3 και 8. 
2. Στις αρμοδιότητες του Πράσινου Ταμείου ανήκουν ιδίως: 
α. Η παρακολούθηση της είσπραξης, ο έλεγχος και η διασφάλιση της απόδοσης των Πράσινων 
Πόρων, σύμφωνα με τις οικείες σχετικές διατάξεις. 
 β. Η διαμόρφωση προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση μέτρων και δράσεων προστασίας, 
αναβάθμισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος μέσα στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής και 
ενεργειακής πολιτικής. 
 γ. Η αξιολόγηση και επιλογή των προτάσεων και των προς χρηματοδότηση προγραμμάτων, η 
παρακολούθηση και η διασφάλιση της υλοποίησης τους. 
 δ. Η επεξεργασία, κατάρτιση και εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής των γενικών κριτηρίων ένταξης και επιλογής προγραμμάτων.  
 ε. Η εισήγηση των μέτρων, δράσεων και προγραμμάτων στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής. 
 στ. Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για την επιλογή των επί μέρους φορέων 
υλοποίησης των παραπάνω δράσεων και η συμφωνία με αυτούς για τους όρους και τις 
προϋποθέσεις χρηματοδότησης των δράσεων αυτών από τους Πράσινους Πόρους. 
 ζ. Η παρακολούθηση υλοποίησης των παραπάνω συμφωνιών από τους φορείς υλοποίησης και 
της χρηματοδότησης τους από τους Πράσινους Πόρους, η σχετική ενημέρωση της Στρατηγικής 
Επιτροπής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής. 
 η. Η διαμόρφωση προτάσεων και η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής και στη Στρατηγική Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής σχετικά με την 
καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος και την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 
 θ. Η τήρηση δημόσιας βάσης δεδομένων με τη νομοθεσία που διέπει τους Πράσινους Πόρους. 
 ι. Η οργάνωση και παρακολούθηση των προγραμμάτων και των δράσεων και η δημοσιότητα τους, 
καθώς και η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων για την εκτέλεση τους. 
 ια. Η εξεύρεση συμπληρωματικών πηγών χρηματοδότησης από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς 
και η διενέργεια κάθε πράξης που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων από 
οποιαδήποτε πηγή, όπως αποδοχή των δωρεών, επιχορηγήσεων και εισφορών τρίτων. 
 ιβ. Η κατάρτιση και δημοσίευση ετήσιου οικονομικού απολογισμού των Πράσινων Πόρων.  
 ιγ. Η ανάθεση σε τρίτους κάθε είδους υποστηρικτικών μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
για τη βέλτιστη προετοιμασία και διαχείριση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και ειδικότερα 
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ιγ. Η ανάθεση σε τρίτους κάθε είδους υποστηρικτικών μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, για τη βέλτιστη 
προετοιμασία και διαχείριση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και ειδικότερα για το σχεδιασμό, την 
αξιολόγηση και την ένταξη δράσεων, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής των δράσεων και των 
προγραμμάτων συνολικά, καθώς και για την υποστήριξη της Στρατηγικής Επιτροπής Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
ύστερα από αίτημα αυτής. 
ιδ. Η επιδότηση, επιχορήγηση, χρηματοδότηση και δανειοδότηση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών 
προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμών κοινής ωφέλειας ή άλλων οργανισμών ή υπηρεσιών του 
δημόσιου τομέα, της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), για την εφαρμογή 
προγραμμάτων και την εν γένει υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Αν δικαιούχος της 
χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η πληρωμή διενεργείται απευθείας από το 
Πράσινο Ταμείο προς τους αναδόχους του δικαιούχου ή έτερο αντισυμβαλλόμενο μέρος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
ιε. Η με οποιονδήποτε τρόπο χρηματοδότηση νομικών προσώπων τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή άλλα Υπουργεία και έχουν ως ειδικότερο σκοπό την υλοποίηση δράσεων και 
παρεμβάσεων που αποβλέπουν στην ανάδειξη και την προστασία του φυσικού ή του οικιστικού περιβάλλοντος και 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 
ιστ. Η εξειδίκευση της δομής και των προδιαγραφών σχεδιασμού των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, των 
κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής, καθώς και των διαδικασιών διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και 
ελέγχου της εφαρμογής τους. 
3. (Καταργείται).  
4. Η αξιοποίηση των πόρων από το Πράσινο Ταμείο γίνεται, είτε με απευθείας χρηματοδότηση περιβαλλοντικών 
δράσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είτε μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την 
υλοποίηση από τρίτους (φορείς υλοποίησης) δράσεων προστασίας, αναβάθμισης και αποκατάστασης του 
περιβάλλοντος. Η ανωτέρω χρηματοδότηση μπορεί να έχει τη μορφή επιχορηγήσεων, δανείων, κεφαλαιακής 
συμμετοχής ή άλλης ισοδύναμης μορφής κεφαλαιακής ενίσχυσης. Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το 
Πράσινο Ταμείο επιτρέπεται ταυτόχρονα να συγχρηματοδοτούνται ή να ενισχύονται και από άλλες δημόσιες ή 
ευρωπαϊκές πηγές ή και ιδιωτικούς πόρους που δανειοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή 
άλλους φορείς.  
5. Το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο επίτευξης των σκοπών και υλοποίησης των δράσεών του, με απόφαση του 
διοικητικού του συμβουλίου μπορεί να: 
α) συνάπτει δάνεια με πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τα οποία αποπληρώνονται από μελλοντικές εισφορές των Πράσινων Πόρων. Το προϊόν των δανείων 
αυτών προστίθεται στους λοιπούς πόρους που διαχειρίζεται το Πράσινο Ταμείο. Η σχετική απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, 
β) συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο ή με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του 
άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), με αντίστοιχη απεικόνιση στους προϋπολογισμούς τους. 
6. Το Πράσινο Ταμείο με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου θέτει τους όρους και τις διαδικασίες 
υλοποίησης και ελέγχου των δράσεων που χρηματοδοτεί. Ομοίως δύναται να τρέπει υφιστάμενα χρηματοδοτικά 
προγράμματα σε πολυετή, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143), περί δημοσίου 
λογιστικού. 
7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του 
Πράσινου Ταμείου, επιτρέπεται για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του Ταμείου η ίδρυση νομικών προσώπων 
ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή θυγατρικής Ανώνυμης Εταιρείας κατά την έννοια των διατάξεων περί ανωνύμων 
εταιρειών που συνιστώνται από τους Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 252 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄). Η ίδρυση της Α.Ε. επιτρέπεται εφόσον η ιδρυόμενη Α.Ε. έχει ως 
αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση δράσης που μπορεί να χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο 
πρόγραμμα και ο σκοπός της είναι συμβατός με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τις κρατικές ενισχύσεις.». 

 

για το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την ένταξη δράσεων, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
εφαρμογής των δράσεων και των προγραμμάτων συνολικά, καθώς και για την υποστήριξη της 
Στρατηγικής Επιτροπής Περιβαλλοντικής Πολιτικής ύστερα από αίτημα αυτής. 
 ιδ. Η επιδότηση, επιχορήγηση, χρηματοδότηση και δανειοδότηση οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμών κοινής ωφέλειας 
ή άλλων οργανισμών ή υπηρεσιών του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός 
οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α`), για την εφαρμογή 
προγραμμάτων και την εκτέλεση έργων και η χρηματοδότηση της εκτέλεσης έργων από αυτά. 
 ιε. Η με οποιονδήποτε τρόπο χρηματοδότηση νομικών προσώπων τα οποία εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή άλλα Υπουργεία και έχουν ως 
ειδικότερο σκοπό την υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων που αποβλέπουν στην ανάδειξη και 
την προστασία του φυσικού ή του οικιστικού περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής. 
 ιστ. Η εξειδίκευση της δομής και των προδιαγραφών σχεδιασμού των χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων, των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής, καθώς και των διαδικασιών διαχείρισης, 
παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου της εφαρμογής τους. 
 3. Στις αρμοδιότητες του Πράσινου Ταμείου ανήκουν επίσης και όλες οι αρμοδιότητες που 
προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3855/2010. 
 4. Η αξιοποίηση από τοΠράσινο Ταμείο των πόρων γίνεται μέσω προγραμμάτων για τη 
χρηματοδότηση δράσεων προστασίας, αναβάθμισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος που 
υλοποιούν τρίτοι (φορείς υλοποίησης) και μπορεί να έχει τη μορφή επιχορηγήσεων, δανείων, 
κεφαλαιακής συμμετοχής ή άλλης ισοδύναμης μορφής κεφαλαιακής ενίσχυσης. Οι δράσεις αυτές 
επιτρέπεται ταυτόχρονα να συγχρηματοδοτούνται ή να ενισχύονται και από άλλες δημόσιες ή 
ευρωπαϊκές πηγές ή και ιδιωτικούς πόρους που δανειοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων ή άλλους φορείς. 
 5. Το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο επίτευξης των σκοπών και υλοποίησης των δράσεών του, με 
απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου μπορεί να: 
  α) συνάπτει δάνεια με πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα οποία αποπληρώνονται από μελλοντικές εισφορές των 
Πράσινων Πόρων. Το προϊόν των δανείων αυτών προστίθεται στους λοιπούς πόρους που 
διαχειρίζεται το Πράσινο Ταμείο. Η σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου εγκρίνεται με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
   β) συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο ή με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 
6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α 65), με αντίστοιχη απεικόνιση στους προϋπολογισμούς τους. 
6. ΤοΠράσινο Ταμείο με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου ορίζει τους όρους και τις 
διαδικασίες υλοποίησης και ελέγχου των δράσεων που χρηματοδοτεί. 
 7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από 
εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, επιτρέπεται για την ενίσχυση των 
δραστηριοτήτων του Ταμείου η ίδρυση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή 
θυγατρικής Ανώνυμης Εταιρείας κατά την έννοια των διατάξεων περί ανωνύμων εταιρειών που 
συνιστώνται από τους Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 252 του ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 114 Α`). Η ίδρυση της Α.Ε. επιτρέπεται εφόσον η ιδρυόμενη Α.Ε. έχει 
ως αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση δράσης που μπορεί να χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το 
εκάστοτε εγκεκριμένο πρόγραμμα και οΣκοπός της είναι συμβατός με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για 
τις κρατικές ενισχύσεις.» 

Άρθρο 21 
Χρηματοδοτούμενες Δράσεις Πράσινου Ταμείου – Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 6 ν. 3889/2010 

Το δεύτερο εδάφιο της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), περί των προγραμμάτων και 
δικαιούχων του Πράσινου Ταμείου, και το πρώτο εδάφιο της περ. α της παρ. 3, αντικαθίστανται, στο δεύτερο 
εδάφιο της περ. β της παρ. 2 προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, το δεύτερο εδάφιο της περ. α της παρ. 3, περί έγκρισης 
προγραμμάτων ποσού έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Πράσινου 
Ταμείου, καταργείται, στην παρ. 3 προστίθενται περ. γ και τελευταίο εδάφιο, και οι παρ. 2 και 3 διαμορφώνονται 
ως εξής: 
«2. α. Η βασική δομή των χρηματοδοτικών προγραμμάτων μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικώς: 
αα) Άξονες προτεραιότητας που εξειδικεύουν την εθνική περιβαλλοντική στρατηγική. 
ββ) Μέτρα τα οποία εξειδικεύουν τους άξονες προτεραιότητας. 
γγ) Δράσεις που εξειδικεύουν τα μέτρα και στις οποίες εντάσσονται οι πράξεις και τα έργα που υλοποιούν οι 
δικαιούχοι. 
β. Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα συνοδεύεται από συμπλήρωμα προγραμματισμού, στο οποίο εξειδικεύεται ο 
προϋπολογισμός και κατανέμεται στο χρόνο ισχύος του προγράμματος. Τα χρηματοδοτικά προγράμματα του 
Πράσινου Ταμείου μπορούν να εκτείνονται σε περισσότερα έτη. Οι σχετικές δημοσιολογιστικές υποχρεώσεις 
αναλαμβάνονται σύμφωνα με τον ν. 4270/2014 (Α’ 143), περί δημοσίου λογιστικού. 
γ. Τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων και έργων μπορεί να εξειδικεύονται ως προς τη φύση και το 
είδος των δράσεων ανά πρόγραμμα. Στα κριτήρια αυτά περιλαμβάνονται υποχρεωτικά η επιλεξιμότητα, 
ωριμότητα, πληρότητα, σκοπιμότητα του προγράμματος, η συνεκτικότητα του με τις εκάστοτε εθνικές και 
ενωσιακές πολιτικές και την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και η διαχειριστική ικανότητα του φορέα 
υλοποίησης. 
3. α. Κάθε χρηματοδοτικό πρόγραμμα εγκρίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 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 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, τα οικεία 
χρηματοδοτικά προγράμματα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού μεγαλύτερου ή ίσου των πενήντα χιλιάδων 
(50.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., εγκρίνονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τα θέματα ΔΑΜ Υπουργού και του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, 
η οποία διαμορφώνεται μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων. 
γ. Ειδικά για τη χρηματοδότηση που αφορά τους κοινόχρηστους χώρους στην έννοια αυτών περιλαμβάνονται και 
τα αναφερόμενα στις παρ. 17, 18 και 59 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α’ 79). 
Η παρούσα εφαρμόζεται και στις πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου.».  
 

Οι παρ. 2, 3 άρθρου 6 ν. 3889/2010 έχουν ως εξής: 
2.α. Η βασική δομή των χρηματοδοτικών προγραμμάτων μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικώς: 
 
 αα) Άξονες προτεραιότητας που εξειδικεύουν την εθνική περιβαλλοντική στρατηγική. 
 
 ββ) Μέτρα τα οποία εξειδικεύουν τους άξονες προτεραιότητας. 
 
 γγ) Δράσεις που εξειδικεύουν τα μέτρα και στις οποίες εντάσσονται οι πράξεις και τα έργα που 
υλοποιούν οι δικαιούχοι. 
 
 β. Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα συνοδεύεται από συμπλήρωμα προγραμματισμού στο οποίο 
εξειδικεύεται ο προϋπολογισμός και κατανέμεται στο χρόνο ισχύος του προγράμματος. Στο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα προσδιορίζονται οι δικαιούχοι της χρηματοδότησης. 
 
 γ. Τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων και έργων μπορεί να εξειδικεύονται ως προς τη 
φύση και το είδος των δράσεων ανά πρόγραμμα. Στα κριτήρια αυτά περιλαμβάνονται 
υποχρεωτικά η επιλεξιμότητα, ωριμότητα, πληρότητα, σκοπιμότητα του προγράμματος, η 
συνεκτικότητα του με τις εκάστοτε εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και την εθνική και ευρωπαϊκή 
νομοθεσία, καθώς και η διαχειριστική ικανότητα του φορέα υλοποίησης. 
 
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 και Ενέργειας, 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 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, τα οικεία χρηματοδοτικά προγράμματα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού μεγαλύτερου 
ή ίσου των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., εγκρίνονται με κοινή απόφαση του 
αρμόδιου για τα θέματα ΔΑΜ Υπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα 
από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, η οποία διαμορφώνεται μετά 
από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 
 
 

Άρθρο 22 
Διοίκηση του Πράσινου Ταμείου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 7 ν. 3889/2010 

Παρ. 1 του άρθρου 7 ν. 3889/2010 
Διοικητικό Συμβούλιο 
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Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), περί θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου 
(Δ.Σ.) του Πράσινου Ταμείου, διασπάται και αντικαθίσταται από τρία εδάφια, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:  
«1. Η διοίκηση του Ταμείου ασκείται από το διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τον 
Πρόεδρο και έξι μέλη. Ο Πρόεδρος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από τήρηση της διαδικασίας των άρθρων 20 έως 22 του ν. 
4735/2020 (Α’ 197). Τα λοιπά μέλη διορίζονται για τριετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη τριετία, 
με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Ένα μέλος είναι εκπρόσωπος, είτε φορέα των μηχανικών, είτε περιβαλλοντικής οργάνωσης εθνικής 
εμβέλειας και μετά τη λήξη της θητείας του τοποθετείται ως μέλος εκπρόσωπος του άλλου από τους 
προαναφερόμενους φορείς. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να έχουν επιστημονική 
κατάρτιση, προσόντα και εμπειρία σχετικά με τους καταστατικούς σκοπούς του Ταμείου. Ο διορισμός του 
Προέδρου ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου ανακαλείται με απόφαση του ίδιου Υπουργού για λόγο που 
ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α’ 45). Ο οριζόμενος Πρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου υπόκειται στη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής.». 
 

1. Η διοίκηση του Ταμείου ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
αποτελείται από τον Πρόεδρο και έξι μέλη, που διορίζονται για τετραετή θητεία με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
«Ένα μέλος είναι εκπρόσωπος είτε φορέα των μηχανικών είτε περιβαλλοντικής οργάνωσης εθνικής 
εμβέλειας και μετά τη λήξη της θητείας του τοποθετείται ως μέλος εκπρόσωπος του άλλου από 
τους προαναφερόμενους φορείς.» 
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να έχουν επιστημονική κατάρτιση, 
προσόντα και εμπειρία σχετικά με τους καταστατικούς σκοπούς του Ταμείου. 
«Με όμοια απόφαση ορίζεται ένα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ως Αντιπρόεδρος και 
αναπληρωτής του Προέδρου σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του και με αυτή 
μπορεί να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη συγκρότηση, σύνθεση, αναπλήρωση, και λοιπά 
θέματα λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου.» 
Ο διορισμός του Προέδρου ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου ανακαλείται με απόφαση του 
ίδιου Υπουργού για λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α`). Ο οριζόμενος Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου 
υπόκειται στη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής. 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως 
όταν κρίνει ο Πρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ή 
εκπροσωπούνται τουλάχιστον ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και δύο άλλα από τα μέλη του. 
Απόν μέλος μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος ή από υπάλληλο του Ταμείου με 
εξουσιοδότηση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία του αριθμού των παρόντων και 
εκπροσωπουμένων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στις 
συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον 
Πρόεδρο και τον Γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου. Όταν στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Πράσινου Ταμείου συζητείται η διάθεση και αξιοποίηση των πόρων του ειδικού λογαριασμού 
"Γαλάζιο Ταμείο" που προβλέπονται στο ν. 743/ 1977, στις συνεδριάσεις του διοικητικού 
συμβουλίου καλείται και μετέχει εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη. 
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Ταμείο και ελέγχει τη λειτουργία των υπηρεσιών του, 
διαχειρίζεται την περιουσία του, τους πόρους του Ταμείου και τις υποθέσεις του, αποφασίζει για 
κάθε υπόθεση που αφορά στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων και την εκπλήρωση των σκοπών 
του, αποφασίζει και εντέλλεται την είσπραξη των πόρων και την ενέργεια δαπανών, εγκρίνει τον 
ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό του, τους οποίους εν συνεχεία υποβάλλει για 
έγκριση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
μπορεί με απόφαση του να αναθέτει ή να μεταβιβάζει ορισμένες αρμοδιότητες του σε μέλος ή 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στον Διευθυντή του Ταμείου ή σε προϊσταμένους των 
υπηρεσιών του Ταμείου. 
«Με την επιφύλαξη κάθε άλλης διαδικασίας που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, το Διοικητικό 
Συμβούλιο αποφασίζει την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους δικαιούχους 
δυνάμει εκτελεστών δικαστικών αποφάσεων ή κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας, για την 
επιβολή του ποσού που πρέπει να επιστραφεί, δημόσιας υπηρεσίας». 
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, η οποία βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Ταμείου. 
5.Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α. Ασκεί εποπτεία στις υπηρεσίες του Ταμείου. 
β. Εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του διοικητικού συμβουλίου. 
γ. Υπογράφει τις συμβάσεις ή πράξεις, ύστερα από αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου. 
δ. Εγκρίνει δαπάνες του Ταμείου έως του ποσού που του επιτρέπει με απόφαση του το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 
«6. Το Ταμείο εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις του με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώπιον κάθε 
αρχής και των δικαστηρίων, από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο σε 
περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου ή σε περίπτωση που και αυτός 
κωλύεται, από ειδικά εξουσιοδοτημένο από το διοικητικό συμβούλιο μέλος του.»  
7. Ο Πρόεδρος με απόφαση του που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να 
μεταβιβάζει ορισμένες αρμοδιότητες του σε μέλος ή μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στον 
Διευθυντή του Ταμείου ή σε προϊσταμένους των υπηρεσιών του Ταμείου. 
9. Ο Πρόεδρος του Ταμείου μπορεί να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Στην 
περίπτωση αυτή, οι αποδοχές του Προέδρου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ταμείου και 
καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής και υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 6 του ν. 1256/1982. Η πλήρης 
και αποκλειστική απασχόληση ή όχι του Προέδρου ορίζεται επίσης με την απόφαση ορισμού του. 
Η θέση του Προέδρου μπορεί να πληρώνεται και με απόσπαση από το δημόσιο και τον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982. Η 
απόσπαση πραγματοποιείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του οικείου Υπουργού, κατά 
παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, χωρίς να απαιτείται η γνώμη του υπηρεσιακού 
συμβουλίου. Στην περίπτωση κάλυψης της θέσης με απόσπαση ο αποσπώμενος συνεχίζει να 
λαμβάνει το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων και λοιπών αμοιβών από το 
φορέα από τον οποίο προέρχεται. Ο χρόνος υπηρεσίας του αποσπασμένου του δημόσιου ή του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην 
οργανική θέση του φορέα προέλευσης του. 
10. Στο Ταμείο συνιστάται επίσης μία (1) θέση Διευθυντή ο οποίος διαθέτει 
επιστημονική κατάρτιση, προσόντα και εμπειρία σχετικά με τους καταστατικούς σκοπούς του 
Ταμείου και ορίζεται για τετραετή επίσης θητεία με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η θέση του Διευθυντή μπορεί να πληρώνεται και με απόσπαση 
από το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετεί ται από τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 1256/1982. Για τις αποδοχές του Διευθυντή του Ταμείου και τη διαδικασία και το 
χρόνο απόσπασης στη θέση αυτή ισχύουν τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Ο χρόνος 
της θητείας του Διευθυντή θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης. 

Άρθρο 23 
Όργανα εκκαθάρισης Πράσινου Ταμείου – Προσθήκη παρ. 1Α και 5 στο άρθρο 9 του ν. 3889/2010 

Στο άρθρο 9 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), περί οικονομικής διαχείρισης του Πράσινου Ταμείου, προστίθενται παρ. 1Α 
και 5, και το άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 9 
Οικονομική διαχείριση 

1. Η οικονομική και λογιστική διαχείριση των ίδιων πόρων διενεργείται σύμφωνα με το ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204 Α΄) 
και κάθε άλλη σχετική διάταξη που διέπει τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με την επιφύλαξη του 

Άρθρο 9 ν. 3889/2010 
Οικονομική διαχείριση 
 1. Η οικονομική και λογιστική διαχείριση των ίδιων πόρων διενεργείται σύμφωνα με το ν.δ. 
496/1974 (ΦΕΚ 204 Α`) και κάθε άλλη σχετική διάταξη που διέπει τα νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου «, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του 
παρόντος νόμου.» 
Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου διενεργείται από δύο ορκωτούς ελεγκτές - 
λογιστές σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 205/1998 (ΦΕΚ 163 Α`). Οι οικονομικές καταστάσεις 
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τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Ο έλεγχος των οικονομικών 
καταστάσεων του Ταμείου διενεργείται από δύο ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 
205/1998 (ΦΕΚ 163 Α΄). Οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
καταχωρίζονται στην ιστοσελίδα του Ταμείου. Το Ταμείο συντάσσει επίσης ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 
1Α. Για την ενίσχυση της δυνατότητας του Πράσινου Ταμείου να διαχειρίζεται τους εκάστοτε διαθέσιμους πόρους 
εθνικής και ευρωπαϊκής προέλευσης, και εφόσον συντρέχει περίπτωση, είτε ελλιπούς στελέχωσής των θέσεων των 
τακτικών υπαλλήλων με ειδικότητα τα οικονομικά, είτε έκτακτης ανάγκης για την απορρόφηση των οικείων 
κονδυλίων, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, αναθέτει, για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, 
καθήκοντα υπολόγου και εκκαθαριστή σε προσωπικό που απασχολείται στο Πράσινο Ταμείο με οποιαδήποτε 
σχέση εξαρτημένης εργασίας. 
2. Το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει και δημοσιεύει ετήσιο οικονομικό απολογισμό των Πράσινων Πόρων. Ο 
απολογισμός αυτός γίνεται με αναλογική εφαρμογή των σχετικών διεθνών λογιστικών προτύπων και εμφανίζει 
χωριστά τα στοιχεία ανά χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ανά κατηγορία πόρων και νομικής δέσμευσης. Επιπρόσθετα 
στον απολογισμό αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά που έχουν εγκριθεί για να χρηματοδοτήσουν δράσεις σε 
επόμενες χρήσεις, καθώς και τυχόν δάνεια που έχουν αναληφθεί από το Πράσινο Ταμείο με τη δέσμευση να 
εξοφληθούν από αντίστοιχες εισροές. 
3. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να διατάσσει οποτεδήποτε έλεγχο του Πράσινου Ταμείου για 
τη διαχείριση των πόρων που προβλέπονται στο άρθρο 8. Ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται από ανεξάρτητους 
ορκωτούς ελεγκτές ή από τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο Υπουργός Οικονομικών επίσης μπορεί να ασκεί οικονομικό 
έλεγχο στη διαχείριση των κεφαλαίων και της περιουσίας του Ταμείου σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο ν.δ. 496/1974. 
4. Οι συμβάσεις που συνάπτει το Ταμείο με δικαιούχους για την εκτέλεση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ, ποσού μεγαλύτερου ή ίσου των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ 
υπάγονται υποχρεωτικά σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα τις οικείες σχετικές διατάξεις. 
5. Αν ιδιωτικοί φορείς έχουν λάβει από το Πράσινο Ταμείο μη νόμιμη ή μη κανονική χρηματοδότηση για την 
υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, χωρίς τη μεσολάβηση δικαιούχου χρηματοδότησης που να 
ανήκει στον δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τα καταβληθέντα ποσά αναζητούνται με απόφαση του 
Διοικητικού του Συμβουλίου, σύμφωνα με τον ν. 4270/2014 (Α’ 143), περί δημοσίου λογιστικού.». 
 

δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταχωρίζονται στην ιστοσελίδα του 
Ταμείου. Το Ταμείο συντάσσει επίσης ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή 
λογιστικά πρότυπα. 
2. ΤοΔιοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και δημοσιεύει ετήσιο οικονομικό απολογισμό των 
Πράσινων Πόρων. Ο απολογισμός αυτός γίνεται με αναλογική εφαρμογή των σχετικών διεθνών 
λογιστικών προτύπων και εμφανίζει χωριστά τα στοιχεία ανά χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ανά 
κατηγορία πόρων και νομικής δέσμευσης. Επιπρόσθετα στον απολογισμό αναφέρονται αναλυτικά 
τα ποσά που έχουν εγκριθεί για να χρηματοδοτήσουν δράσεις σε επόμενες χρήσεις, καθώς και 
τυχόν δάνεια που έχουν αναληφθεί από τοΠράσινο Ταμείο με τη δέσμευση να εξοφληθούν από 
αντίστοιχες εισροές. 
3. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να διατάσσει 
οποτεδήποτε έλεγχο του Πράσινου Ταμείου για τη διαχείριση των πόρων που προβλέπονται στο 
άρθρο 8. Ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές ή από τις 
οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο Υπουργός Οικονομικών επίσης μπορεί να 
ασκεί οικονομικό έλεγχο στη διαχείριση των κεφαλαίων και της περιουσίας του Ταμείου σύμφωνα 
με τα ειδικότερα οριζόμενα στο ν.δ. 496/1974. 
4. Οι συμβάσεις που συνάπτει το Ταμείο με δικαιούχους για την εκτέλεση των χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ, ποσού μεγαλύτερου ή ίσου των 
τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ υπάγονται υποχρεωτικά σε προληπτικό έλεγχο από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα τις οικείες σχετικές διατάξεις. 

 Άρθρο 25 

Επιτροπή Δασολογίου - Αντικατάσταση παρ. 6, προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 3 του 
ν. 3208/2003 

Η παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303), περί σύνταξης δασολογίου, 
αντικαθίσταται, προστίθεται παρ. 7, και οι παρ. 6 και 7 διαμορφώνονται ως εξής:  
«6. Από την ανάρτηση του δασικού χάρτη και μέχρι την κατάρτιση και έναρξη 
λειτουργίας του Δασολογίου, συστήνεται Επιτροπή Δασολογίου περιοχής, 
αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Δασών. Αρμοδιότητά της αποτελεί ο 
ειδικότερος χαρακτηρισμός των περιλαμβανομένων στον δασικό χάρτη, περιοχών 
δασικού χαρακτήρα, κατά τις παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 3, καθώς και κατά τις 
κατηγορίες του άρθρου 4 του ν. 998/1979 (Α΄ 289). Επιπλέον, γίνεται διακριτή 
κατάταξη των περιλαμβανομένων στον δασικό χάρτη εκτάσεων των περ. α) και β) 
της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση 
του Προϊσταμένου της οικείας Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και 
αποτελείται από α) τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Δασών που αφορά ο 
δασικός χάρτης, ως Πρόεδρο, β) τον Προϊστάμενο ή δασολόγο ή δασοπόνο του 
Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας Διεύθυνσης Δασών ή τον 
Προϊστάμενο του οικείου Δασαρχείου και γ) έναν δασολόγο ή δασοπόνο του 
οικείου Δασαρχείου, ως μέλη. Σε περίπτωση Διεύθυνσης Δασών άνευ 
Δασαρχείου, στην Επιτροπή συμμετέχει δασολόγος ή δασοπόνος της οικείας 
Διεύθυνσης Δασών ή δασολόγος ή δασοπόνος που υπηρετεί σε όμορη Διεύθυνση 
Δασών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αντίστοιχοι αναπληρωτές των 
παραπάνω, καθώς και ο Γραμματέας της Επιτροπής, ο οποίος είναι υπάλληλος 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) των οικείων Δασικών Υπηρεσιών. Η 
λειτουργία των Επιτροπών Δασολογίου διέπεται από τον Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45). Κατά των ανωτέρω αποφάσεων υποβάλλεται 
προσφυγή ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Δασολογίου της παρ. 7, εντός 
προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ανάρτησή τους στο πρόγραμμα 
Διαύγεια.  
7. Συστήνονται επτά (7) Τεχνικές Επιτροπές Δασολογίου στις έδρες των 
Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, με αρμοδιότητα την κρίση επί των 
προσφυγών, κατά των αποφάσεων των Επιτροπών Δασολογίου της παρ. 6. Η 
Τεχνική Επιτροπή Δασολογίου συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελείται από α) τον 
Προϊστάμενο της οικείας Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, ως 
Πρόεδρο, β) τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Συντονισμού και 
Επιθεώρησης Δασών και γ) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Προστασίας Δασών 
και Δασικών Εκτάσεων ή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Δασικών 
Χαρτογραφήσεων της οικείας Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, 
ως μέλη. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αντίστοιχοι αναπληρωτές των 
παραπάνω, καθώς και ο Γραμματέας της Επιτροπής, ο οποίος είναι υπάλληλος 
Δ.Ε. των οικείων Δασικών Υπηρεσιών. Τα μέλη των Επιτροπών της παρούσας δεν 
αμείβονται. Οι αποφάσεις των Επιτροπών αποτελούν αποδεικτικό υλικό για την 
κατάρτιση του Δασολογίου.». 

Παρ. 6, 7 του άΆρθρου 3 του ν. 3208/2003: 
τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης««6. Μέχρι την 
κατάρτιση και τήρηση Δασολογίου συστήνεται Επιτροπή Δασολογίου περιοχής αρμοδιότητας της 
οικείας Διεύθυνσης Δασών, με αρμοδιότητα τον, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 
και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α` 289), ειδικότερο χαρακτηρισμό των περιλαμβανομένων 
στον αναρτημένο δασικό χάρτη περιοχών δασικού χαρακτήρα. Η Επιτροπή συγκροτείται με 
απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αποτελείται από τον 
Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Δασών που αφορά ο δασικός χάρτης ως Πρόεδρο, τον 
Προϊστάμενο ή δασολόγο ή δασοπόνο του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας 
Διεύθυνσης Δασών ή τον Προϊστάμενο ή δασολόγο ή δασοπόνο του οικείου Δασαρχείου και έναν 
δασολόγο ή δασοπόνο του οικείου Δασαρχείου ως μέλη. Σε περίπτωση Διεύθυνσης Δασών χωρίς 
Δασαρχείο, στην Επιτροπή συμμετέχει δασολόγος ή δασοπόνος της οικείας Διεύθυνσης Δασών ή 
δασολόγος ή δασοπόνος που υπηρετεί σε Διεύθυνση Δασών της οικείας Περιφέρειας. Με την 
ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές των παραπάνω, καθώς και ο Γραμματέας της, ο 
οποίος είναι υπάλληλος Δ.Ε. των οικείων Δασικών Υπηρεσιών. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων 
μπορεί να υποβληθεί προσφυγή ενώπιον του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών από όποιον έχει 
έννομο συμφέρον εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών. Τα μέλη της Επιτροπής δεν 
αμείβονται.» 

 

 Άρθρο 26 
Εξέταση αντιρρήσεων σε περίπτωση έκδοσης ακυρωτικής απόφασης – 

Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 19 ν. 3889/2010 
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), περί 
πράξεων κύρωσης δασικών χαρτών, αντικαθίσταται και διασπάται σε δύο 
εδάφια, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής: 
«5. Κατά των πράξεων κύρωσης δασικών χαρτών επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως 
ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αίτηση ακυρώσεως κατά 
του κυρωθέντος δασικού χάρτη δύναται να ασκήσει και ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την παράλειψη να περιληφθεί ορισμένη δασική 
έκταση. Σε περίπτωση έκδοσης ακυρωτικής δικαστικής απόφασης, αν η 
πλημμέλεια για την οποία έγινε δεκτή η αίτηση ακυρώσεως ανάγεται στο στάδιο 
της διαδικασίας των αντιρρήσεων, η υπόθεση παραπέμπεται στην Επιτροπή 
Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.). Εφόσον έχει εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη 
λήξης της θητείας των μελών της ΕΠ.Ε.Α., με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, 
συγκροτείται νέα ΕΠ.Ε.Α., προκειμένου να εξετάσει τις περιπτώσεις αυτές.». 

Παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 3889/2010: 
5. Κατά των πράξεων κύρωσης δασικών χαρτών επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αίτηση ακυρώσεως κατά του κυρωθέντος δασικού 
χάρτη δύναται να ασκήσει και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την παράλειψη να 
περιληφθεί σε αυτόν ορισμένη δασική εν γένει έκταση. 
 Σε περίπτωση έκδοσης ακυρωτικής δικαστικής απόφασης, αν η πλημμέλεια για την οποία έγινε 
δεκτή η αίτηση ακυρώσεως ανάγεται στο στάδιο της διαδικασίας των αντιρρήσεων, η υπόθεση 
παραπέμπεται στην ΕΠ.Ε.Α., εφόσον αυτή υφίσταται, άλλως στο Τεχνικό Συμβούλιο Δασών, το 
οποίο επιλαμβάνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 998/1979, όπως 
ισχύει, μέσα σε τρεις (3) μήνες. 
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 Άρθρο 27 
Διόρθωση προδήλων σφαλμάτων δασικού χάρτη - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 

20 ν. 3889/2010 
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), περί 
περιπτώσεων αναμόρφωσης δασικών χαρτών, αντικαθίσταται, στο τελευταίο 
εδάφιο επικαιροποιούνται τα αρμόδια διοικητικά όργανα, και η παρ. 1 
διαμορφώνεται ως εξής: 
«1. Μετά τη μερική ή ολική κύρωση του δασικού χάρτη η αναμόρφωσή του 
επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 8.α. του 
άρθρου 17 και της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του παρόντος, καθώς και του 
επόμενου εδαφίου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αναμόρφωση του κυρωμένου 
δασικού χάρτη με α) την προσθήκη ή διαγραφή των εκτάσεων που υπάγονται ή 
παύουν να υπάγονται σε αυτόν σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία ή με 
δικαστικές αποφάσεις που κρίνουν επί των πράξεων αυτών, με δικαστικές 
αποφάσεις επί τού ιδιοκτησιακού ζητήματος των εκτάσεων των περ. α) και β) της 
παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289), ή με διοικητικές πράξεις της περ. ζ) 
των παρ. 6 και 7 του ως άνω άρθρου 3 που έπρεπε να συμπεριληφθούν στον 
δασικό χάρτη ή εσφαλμένα αποτυπώθηκαν κατά την κατάρτισή του και δεν 
απεικονίζονται σε αυτόν, καθώς και β) με τη διόρθωση προδήλων σφαλμάτων. 
Για τις εκτάσεις του δασικού χάρτη, που προστίθενται σύμφωνα με τα ανωτέρω 
και δεν υπάγονταν στο δασικό νόμο κατά το χρόνο κύρωσης αυτού, δεν 
διεκδικούνται δικαιώματα από το Ελληνικό Δημόσιο κατά τις διατάξεις της 
δασικής νομοθεσίας. Η αναμόρφωση του δασικού χάρτη κυρώνεται με απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Δασών, που εκδίδεται ιεραρχικά μετά από εισήγηση της 
οικείας Διεύθυνσης Δασών και έγκρισή της από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και 
Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.». 

Παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010: 
1. Μετά τη μερική ή ολική κύρωση του δασικού χάρτη η αναμόρφωσή του επιτρέπεται μόνο 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 8.α. του άρθρου 17 και της παραγράφου 5 του 
άρθρου 19 του παρόντος, καθώς και του επομένου εδαφίου. 
Οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες αναμορφώνονται με την προσθήκη ή διαγραφή των εκτάσεων που 
θα υπαχθούν ή θα πάψουν να υπάγονται στον δασικό νόμο, σύμφωνα με πράξεις των αρμοδίων 
οργάνων, που εκδίδονται κατ` εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας ή με δικαστικές αποφάσεις 
που κρίνουν επί των πράξεων αυτών, καθώς και με δικαστικές αποφάσεις επί τού ιδιοκτησιακού 
ζητήματος των εκτάσεων των περιπτώσεων 5α` και 5β` του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α` 289) 
όπως ισχύει, είτε με διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ` της παραγράφου 6 και της 
παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α` 289) που έπρεπε να συμπεριληφθούν στον 
δασικό χάρτη και δεν απεικονίζονται σε αυτόν ή εσφαλμένα αποτυπώθηκαν κατά την κατάρτισή 
του. 
Για τις εκτάσεις του δασικού χάρτη, που προστίθενται σύμφωνα με τα ανωτέρω και δεν 
υπάγονταν στο δασικό νόμο κατά το χρόνο κύρωσης αυτού, δεν διεκδικούνται δικαιώματα από 
το Ελληνικό Δημόσιο κατά τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 
Η αναμόρφωση του δασικού χάρτη κυρώνεται με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, που εκδίδεται ιεραρχικά μετά από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Δασών και 
έγκρισή της από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και ΠροστασίαςΔΔασών και Αγροπεριβάλλοντος 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

 Άρθρο 28 
Προθεσμία υποβολής αιτήματος υπαγωγής – Τροποποίηση παρ. 4 και 6 άρθρου 

52 ν. 4685/2020  
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), περί 
υποβολής αιτημάτων υπαγωγής στον ως άνω νόμο, τροποποιείται ως προς την 
αναφορά της παρ. 3 του άρθρου 51, αντί της παρ. 4, το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 
αντικαθίσταται, και το άρθρο 52 διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 52 
Υποβολή αιτήσεων 

1. Η διαδικασία υπαγωγής στη διάταξη του άρθρου 55 εκκινεί με αίτηση που 
υποβάλλει ο κύριος, νομέας ή κάτοχος της κατοικίας σε διαδικτυακή πλατφόρμα 
που τηρείται από το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Η ίδια πλατφόρμα 
χρησιμοποιείται και για την ολοκλήρωση της υπαγωγής κατά το άρθρο 55. Οι όροι 
και προδιαγραφές λειτουργίας τής πλατφόρμας, η διαδικασία υποβολής της 
αίτησης και τα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια, ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
2. Δικαίωμα για να υποβάλουν την αίτηση της παραγράφου 1 έχουν και όσοι 
ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του 
δασικού χάρτη, αντιρρήσεις, αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή 
ένδικο βοήθημα, με το οποίο αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό 
χαρακτήρα. 
3. Η αίτηση της παραγράφου 1 θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
παρακάτω στοιχεία: 
α. την περιγραφή της κατοικίας, την οποία αφορά το αίτημα, και των κατασκευών 
που την συνοδεύουν, ως προς την κάλυψη, τη δομημένη επιφάνεια και το ύψος, 
β. τη χρήση της κατοικίας, 
γ. τον εντοπισμό της κατοικίας στην ιστοσελίδα του «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στον 
ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, 
δ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία ο ενδιαφερόμενος 
δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή, 
ε. παράβολο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο αποτελεί έσοδο του 
Κρατικού Προϋπολογισμού. 
4. Η υποβολή του αιτήματος έχει ως συνέπεια την άμεση αναστολή των τυχόν 
επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων και τη μη επιβολή νέων, σε σχέση με την 
κατοικία και τις συνοδεύουσες αυτήν κατασκευές, συμπεριλαμβανομένης της 
προσωρινής εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυτής, μέχρι την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας του άρθρου 55. Η παραπάνω αναστολή και προσωρινή εξαίρεση από 
την κατεδάφιση δεν ισχύει για κτίρια και κατασκευές της παραγράφου 3 του 
άρθρου 51 ή σε περίπτωση που, με αιτιολογημένη κρίση της αρμόδιας αρχής, 
κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση κατεδάφιση της κατοικίας για λόγους αποτροπής 
άμεσου κινδύνου στη ζωή ή την περιουσία ή το περιβάλλον. 
5. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους ως προς την 
ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων. Εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία μιας 
δήλωσης είναι ανακριβή, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 6 του 
άρθρου 22 του ν. 1599/1986 και το κτίριο που περιλαμβάνεται στη δήλωση 
αποκλείεται από την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 55. 
6. Η αίτηση της παρ. 1 υποβάλλεται μετά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 
της πλατφόρμας της ίδιας παραγράφου και έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Η 
προθεσμία αυτή δεν αναστέλλεται για ενδιαφερόμενους που έχουν υποβάλει 
αντιρρήσεις του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α` 182), αίτηση για τη διόρθωση 
πρόδηλου σφάλματος του αναρτηθέντος δασικού χάρτη, αίτηση ακυρώσεως του 
κυρωθέντος δασικού χάρτη ή έχουν αμφισβητήσει με οποιαδήποτε άλλη 
διοικητική ή δικαστική διαδικασία το δασικό χαρακτήρα της έκτασης, στην οποία 
βρίσκεται η κατοικία τους.». 

Άρθρο 52 του ν. 4685/2020: 
 
«Άρθρο 52 
 
 Υποβολή αιτήσεων 
 
 1. Η διαδικασία υπαγωγής στη διάταξη του άρθρου 55 εκκινεί με αίτηση που υποβάλλει ο 
κύριος, νομέας ή κάτοχος της κατοικίας σε διαδικτυακή πλατφόρμα που τηρείται από το Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ελληνικό Κτηματολόγιο». Η ίδια πλατφόρμα χρησιμοποιείται και για την ολοκλήρωση της 
υπαγωγής κατά το άρθρο 55. Οι όροι και προδιαγραφές λειτουργίας τής πλατφόρμας, η 
διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
 
 2. Δικαίωμα για να υποβάλουν την αίτηση της παραγράφου 1 έχουν και όσοι ενδιαφερόμενοι 
έχουν υποβάλει αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντιρρήσεις, 
αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με το οποίο αμφισβητούν 
ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα. 
 
 3. Η αίτηση της παραγράφου 1 θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
 
 α. την περιγραφή της κατοικίας, την οποία αφορά το αίτημα, και των κατασκευών που την 
συνοδεύουν, ως προς την κάλυψη, τη δομημένη επιφάνεια και το ύψος, 
 
 β. τη χρήση της κατοικίας, 
 
 γ. τον εντοπισμό της κατοικίας στην ιστοσελίδα του «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στον ειδικό 
διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, 
 
 δ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α` 75), με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι τα 
υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή, 
 
 ε. παράβολο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού 
Προϋπολογισμού. 
 
 4. Η υποβολή του αιτήματος έχει ως συνέπεια την άμεση αναστολή των τυχόν επιβληθεισών 
διοικητικών κυρώσεων και τη μη επιβολή νέων, σε σχέση με την κατοικία και τις συνοδεύουσες 
αυτήν κατασκευές, συμπε-ριλαμβανομένης της προσωρινής εξαίρεσης από την κατεδάφιση 
αυτής, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 55. Η παραπάνω αναστολή και 
προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση δεν ισχύει για κτίρια και κατασκευές της παραγράφου 
4 του άρθρου 51 ή σε περίπτωση που, με αιτιολογημένη κρίση της αρμόδιας αρχής, κρίνεται 
επιβεβλημένη η άμεση κατεδάφιση της κατοικίας για λόγους αποτροπής άμεσου κινδύνου στη 
ζωή ή την περιουσία ή το περιβάλλον. 
 
 5. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους ως προς την ακρίβεια των 
υποβληθέντων στοιχείων. Εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία μιας δήλωσης είναι ανακριβή, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 και το κτίριο που 
περιλαμβάνεται στη δήλωση αποκλείεται από την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 55.  
 
 6. Η αίτηση της παραγράφου 1 υποβάλλεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος σε περίπτωση που ο δασικός χάρτης που περιλαμβάνει το ακίνητο του 
ενδιαφερομένου έχει αναρτηθεί ή εντός έξι (6) μηνών από την ανάρτηση του δασικού χάρτη, εάν 
αυτός αναρτηθεί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η προθεσμία αυτή δεν αναστέλλεται για 
ενδιαφερόμενους που έχουν υποβάλει αντιρρήσεις του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α` 182), 
αίτηση για τη διόρθωση πρόδηλου σφάλματος του αναρτηθέντος δασικού χάρτη, αίτηση 
ακυρώσεως του κυρωθέντος δασικού χάρτη ή έχουν αμφισβητήσει με οποιαδήποτε άλλη 
διοικητική ή δικαστική διαδικασία το δασικό χαρακτήρα της έκτασης, στην οποία βρίσκεται η 
κατοικία τους.» 
 

 

 Άρθρο 29 
Κάλυψη δαπανών αποζημίωσης των μελών των Επιτροπών Εξέτασης 

Αντιρρήσεων –Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 6Α ν. 
3889/2010 

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 6Α του ν. 3889/2010 (Α’ 182) προστίθεται περ. γ), 
αντικαθίσταται η παρ. 2, και οι παρ. 1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής:  

Παρ. 1 και 2 άρθρου 6Α του ν.3889/2010: 
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, έπειτα από εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, δύναται, με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 6 και 
τηρουμένων των δημοσιονομικών στόχων του εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου 
Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής και του εκάστοτε ετήσιου προϋπολογισμού του 
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«1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, έπειτα από 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται, με την επιφύλαξη του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 6 και τηρουμένων των δημοσιονομικών 
στόχων του εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής και του εκάστοτε ετήσιου προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου, 
να καθορίζεται ποσό από τον ετήσιο προϋπολογισμό του, το οποίο αποδίδεται, 
ως δημόσιο έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισμό, εγγράφεται σε ειδικό Κωδικό 
Αριθμό Εσόδου και διατίθεται αποκλειστικά και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης 
γενικής ή ειδικής διάταξης: 
α) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την κάλυψη των πάσης 
φύσεως δαπανών για ειδικά προγράμματα δασοπροστασίας, έργα, εργασίες, 
δραστηριότητες και ερευνητικά προγράμματα που εξυπηρετούν τους σκοπούς 
του Ειδικού Φορέα Δασών της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303) και 
τις αποδοχές διανυκτέρευσης στην ύπαιθρο και υπερωριακής εργασίας για την 
υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης λαθροϋλοτομιών του απασχολούμενου 
προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3889/2010, 
β) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την πληρωμή στο προσωπικό 
των Δασικών Υπηρεσιών που απασχολείται στην υλοποίηση προγραμμάτων 
πρόληψης λαθροϋλοτομιών πρόσθετων και παρεπόμενων παροχών που 
προκύπτουν κατά την ως άνω απασχόλησή του για την εξυπηρέτηση των σκοπών 
του Ειδικού Φορέα Δασών της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3208/2003, όπως, 
ιδίως, αποζημιώσεων για υπερωριακή εργασία, αμοιβών για εργασία κατά τις 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες, δαπανών μετακίνησης και 
διανυκτέρευσης στην ύπαιθρο, καθώς και των δαπανών προμήθειας καυσίμων 
και λοιπών καταναλωτικών δαπανών σχετικών με την υλοποίηση των εν λόγω 
προγραμμάτων και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 
3889/2010, 
γ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την καταβολή της 
αποζημίωσης των παρ. 7 και 8 του άρθρου 18 στα μέλη των Επιτροπών Εξέτασης 
Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.).». 
Τα ανωτέρω ποσά, μετά την εμφάνισή τους στα έσοδα του προϋπολογισμού, 
εγγράφονται ως πιστώσεις, κατά περίπτωση, στον τακτικό προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στον τακτικό προϋπολογισμό των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 
2. Οι δαπάνες αποζημίωσης των μελών των αμειβομένων ΕΠ.Ε.Α. του άρθρου 18 
του παρόντος, οι οποίες συγκροτήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, 
καταβάλλονται στους δικαιούχους, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής 
διάταξης, τηρουμένων των παρ. 7 και 8 του άρθρου 18 του παρόντος και της υπό 
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/125557/3591/30.12.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΟΔΔ 1106). Τα ποσά για τις 
ανωτέρω δαπάνες εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν έκδοσης εγκριτικής απόφασης του 
Πράσινου Ταμείου για την κατανομή των αναγκαίων πιστώσεων στις οικείες 
Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής που εκδίδεται, μετά από εισήγηση 
της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα ως άνω εγκεκριμένα ποσά αποζημιώσεων 
αποδίδονται στους δικαιούχους, μετά την έκδοση αποφάσεων δημοσιονομικής 
δέσμευσης από τις οικείες Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής.». 

Πράσινου Ταμείου, να καθορίζεται ποσό από τον ετήσιο προϋπολογισμό του, το οποίο 
αποδίδεται, ως δημόσιο έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισμό, εγγράφεται σε ειδικό Κωδικό 
Αριθμό Εσόδου και διατίθεται αποκλειστικά και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή 
ειδικής διάταξης: 
α) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών για 
ειδικά προγράμματα δασοπροστασίας, έργα, εργασίες, δραστηριότητες και ερευνητικά 
προγράμματα που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ειδικού Φορέα Δασών της παρ. 5 του άρθρου 
8 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303) και τις αποδοχές διανυκτέρευσης στην ύπαιθρο και υπερωριακής 
εργασίας για την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης λαθροϋλοτομιών του απασχολούμενου 
προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3889/2010, 
β) στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την πληρωμή στο προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών 
που απασχολείται στην υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης λαθροϋλοτομιών πρόσθετων και 
παρεπόμενων παροχών που προκύπτουν κατά την ως άνω απασχόλησή του για την εξυπηρέτηση 
των σκοπών του Ειδικού Φορέα Δασών της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3208/2003, όπως, ιδίως, 
αποζημιώσεων για υπερωριακή εργασία, αμοιβών για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυχτερινές ώρες, δαπανών μετακίνησης και διανυκτέρευσης στην ύπαιθρο, καθώς και των 
δαπανών προμήθειας καυσίμων και λοιπών καταναλωτικών δαπανών σχετικών με την 
υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του 
άρθρου 6 του ν. 3889/ 2010.  
Τα ανωτέρω ποσά, μετά την εμφάνισή τους στα έσοδα του προϋπολογισμού, εγγράφονται ως 
πιστώσεις, κατά περίπτωση, στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και στον τακτικό προϋπολογισμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, έπειτα από εισήγηση της 
αρμόδιας υπηρεσίας ή διεύθυνσης αυτού, με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 4 του άρθρου 6 και τηρουμένων των δημοσιονομικών στόχων του εκάστοτε 
ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής και του εκάστοτε 
ετήσιου προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου, δύναται να καθορίζεται ποσό από τον ετήσιο 
προϋπολογισμό του, το οποίο αποδίδεται ως δημόσιο έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
εγγράφεται σε ειδικό Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) και διατίθεται στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποκλειστικά για την κάλυψη της συμμετοχής του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Life με δικαιούχο/ 
συνδικαιούχο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.» 
 

 Άρθρο 30 
Επέκταση εγκαταστάσεων τουριστικού χαρακτήρα – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 

49 του ν. 998/1979  
Στο άρθρο 49 του ν. 998/1979 (Α΄289), περί εγκαταστάσεων τουριστικού 
χαρακτήρα σε δασικές εκτάσεις προστίθεται παρ. 6 ως εξής: 
«6. Σε εκτάσεις των παρ. 1 και 4, οι οποίες έχουν δεσμευθεί υπέρ δικαιούχου με 
σκοπό τη δημιουργία εγκαταστάσεων τουριστικού χαρακτήρα, χωρίς μεταβολή 
της κατά προορισμό χρήσης τους, επιτρέπεται η δημιουργία και άλλων 
τουριστικών εγκαταστάσεων των ανωτέρω παραγράφων, καθώς και η επέκταση 
των ήδη εγκεκριμένων τουριστικών εγκαταστάσεων εφόσον: 
α) εγκρίνεται τροποποίηση της ήδη εγκριθείσας επέμβασης υπέρ του ίδιου 
δικαιούχου, η οποία αφορά συνολικά, τόσο τα νέα, όσο και τα υφιστάμενα έργα, 
και  
β) τηρούνται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, καθώς 
και τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα ανώτατα όρια επέμβασης και οι 
συντελεστές δόμησης της περ. δ της παρ. 4.».  
 

Άρθρο 49  του ν. 998/1979: 
1. Επιτρέπεται η επέμβαση σε δημόσια δάση, δημόσιες δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις 
των περ. α` και β` της παρ. 5 του άρθρου 3 για τη δημιουργία χιονοδρομικών κέντρων, 
εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών - υδροθεραπευτηρίων, κέντρων 
θαλασσοθεραπείας, εγκαταστάσεων ιατρικού τουρισμού και ξενοδοχειακών καταλυμάτων 
κατηγορίας 4 ή 5 αστέρων, καθώς και η διάνοιξη και δημιουργία διόδων διαδρομών 
τρυπιδοσφαίρισης (γκολφ). Στις ανωτέρω εκτάσεις επιτρέπεται η εγκατάσταση μηχανισμών με 
συρματόσχοινα (σχοινοσιδηρόδρομοι, καλωδιοκίνητοι εναέριοι θάλαμοι και τηλεσκί) που έχουν 
σκοπό την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων της παρούσας, ή λειτουργούν αυτοτελώς, ως 
ανεξάρτητες εγκαταστάσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται αισθητική αλλοίωση του 
τοπίου. 
2. Το σχετικό αίτημα για την χορήγηση έγκρισης επέμβασης συνοδεύεται από έκθεση 
τουριστικής αξιοποίησης, στην οποία πρέπει να τεκμηριώνεται ότι συντρέχει εξαιρετικός λόγος 
δημοσίου συμφέροντος, ότι εξυπηρετείται ανάγκη της εθνικής οικονομίας, ότι η σχεδιαζόμενη 
επένδυση επιφέρει ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής έντασης στην εθνική και 
τοπική οικονομία, στην απασχόληση και στο προσφερόμενο τουριστικό προϊόν και να 
αιτιολογείται ότι η επέμβαση αυτή αποτελεί το μόνο πρόσφορο μέσο για την ικανοποίηση του 
δημοσίου συμφέροντος με τη μικρότερη δυνατή απώλεια δασικού πλούτου. 
3. Οι επεμβάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος δεν πραγματοποιούνται στις εκτάσεις των 
κατηγοριών α`, β` και γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και των 
κατηγοριών α`, στ` και ζ` της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. 
4α. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων για τους σκοπούς της 
παραγράφου 1 υπό τους αυτούς ως άνω όρους και προϋποθέσεις των προηγούμενων 
παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου. 
β. Επίσης επιτρέπεται η επέμβαση σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις για τη δημιουργία 
σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων της περίπτωσης Γ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
2160/1993, όπως ισχύει και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, υπό τους ανωτέρω 
όρους ως και υπό τους ειδικότερους όρους και σύμφωνα με τη διαδικασία των επόμενων 
περιπτώσεων γ` έως στ` της παρούσας παραγράφου. Όταν η επέμβαση για τη δημιουργία των 
ανωτέρω σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής 
υποδομής γίνεται εξ ολοκλήρου σε ιδιωτική έκταση αμιγώς δασικού χαρακτήρα, τότε το εμβαδόν 
της έκτασης αυτής πρέπει να είναι κατ` ελάχιστο 500 στρέμματα. 
γ. Στην περίπτωση των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, το σχετικό αίτημα για τη χορήγηση 
έγκρισης επέμβασης και η έκθεση τουριστικής αξιοποίησης της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου διαβιβάζονται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή προς σχετική εισήγηση στο 
Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας του άρθρου 16 του 
ν. 3986/2011. 
δ. Για τις εγκαταστάσεις των παραγράφων 4 και 1 του παρόντος άρθρου, η συνολική έκταση των 
χώρων που καταλαμβάνουν οι επεμβάσεις (κάλυψη) δεν μπορεί να υπερβεί το δέκα τοις εκατό 
(10%) της έκτασης για την οποία εγκρίνεται η επέμβαση προς τουριστική αξιοποίηση. Ο 
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συντελεστής δόμησης υπολογίζεται στο ως άνω 10% της έκτασης και καθορίζεται κλιμακωτά ως 
εξής: 
 αα) Για έκταση εμβαδού έως 5000 στρέμματα ο συντελεστής δόμησης ορίζεται στο 0,5.  
 ββ) Για έκταση εμβαδού από 5000 έως 6000 στρέμματα και δη για τα επιπλέον 1000 στρέμματα 
των 5000 στρεμμάτων ο συντελεστής δόμησης ορίζεται στο 0,3. 
 γγ) Για έκταση εμβαδού από 6000 έως 7000 στρέμματα και δη για τα επιπλέον 1000 στρέμματα 
των 6000 στρεμμάτων ο συντελεστής δόμησης ορίζεται στο 0,2. 
 δδ) Για έκταση εμβαδού από 7000 έως 8000 στρέμματα και δη για τα επιπλέον 1000 στρέμματα 
των 7000 στρεμμάτων ο συντελεστής δόμησης ορίζεται στο 0,1. 
 εε) Για έκταση εμβαδού πλέον των 8000 στρεμμάτων δεν υπολογίζεται συντελεστής δόμησης. 
Κατ` εξαίρεση των ανωτέρω σε περίπτωση που η επέμβαση διενεργείται στην ηπειρωτική χώρα 
και υπό την προϋπόθεση ότι απέχει από την ακτογραμμή τουλάχιστον δέκα χιλιόμετρα, τότε ο 
συντελεστής δόμησης, υπολογιζόμενος επί του 10%, ορίζεται σε 0,5 μέχρι τα 8.000 στρέμματα. 
Μετά τα 8.000 στρέμματα δεν υπολογίζεται συντελεστής δόμησης. 
Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον η έκταση εξυπηρετεί και αθλητικές 
χρήσεις εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, το συνολικώς επιτρεπόμενο ποσοστό των 
διατιθέμενων χώρων δεν μπορεί να υπερβεί το είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, υπό τον όρο ότι η 
έκταση αυτή καλύπτεται από δασική βλάστηση αείφυλλων ή φυλλοβόλων πλατύφυλλων σε 
ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) και ότι η συνολική προς αξιοποίηση έκταση είναι 
μεγαλύτερη των τριών χιλιάδων (3.000) στρεμμάτων. 
Για την εξυπηρέτηση της δημιουργίας διόδιων διαδρομών γκολφ της παρ. 1, οι απολύτως 
αναγκαίες κτιριακές υποδομές έχουν συντελεστή δόμησης 0,05 εφαρμοζόμενου επί του 10% της 
έκτασης για την οποία εγκρίνεται η επέμβαση.  
ε) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, για την δημιουργία σύνθετου 
τουριστικού καταλύματος σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις εκτός οργανωμένων 
υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων, εκδίδεται, αντί της κοινής απόφασης της περίπτωσης 
α` του άρθρου 9 του ν. 4002/2011, προεδρικό διάταγμα χαρακτηρισμού και οριοθέτησης 
σύνθετου τουριστικού καταλύματος με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού ύστερα από έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην υπ` αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ. 
107017/28.8.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων`Εργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, εφαρμοζόμενης αναλόγως της διαδικασίας των περιπτώσεων α`, β` και γ` της 
παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του 
άρθρου 11 του ν. 4002/2011. 
 στ) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και 
Τουρισμού καθορίζονται ειδικές τεχνικές, μορφολογικές και λειτουργικές προδιαγραφές για τα 
τουριστικά καταλύματα του παρόντος άρθρου, καθώς και οι προδιαγραφές και τα κριτήρια 
επιλογής, με βάση τη βλάστηση, το ανάγλυφο του χώρου υλοποίησης των εγκαταστάσεων 
αυτών. 
5. Στα γήπεδα εκμετάλλευσης των οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων του 
άρθρου 1 του ν. 4179/2013 επιτρέπεται να περιλαμβάνονται δάση, δασικές εκτάσεις και 
δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α` και β` της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος 
νόμου, υπό τον όρο διατήρησης του χαρακτήρα τους. Οι ανωτέρω εκτάσεις προσμετρούνται στην 
επιφάνεια του γηπέδου και συνυπολογίζονται στην αξιοποιήσιμη έκταση αυτού, κατά το μέτρο 
όμως που έχει εγκριθεί επέμβαση σε αυτές, και μόνο, σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων 
1 έως 4 του παρόντος άρθρου. 
Σε περίπτωση οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων που πολεοδομούνται, εάν 
στην περιοχή αυτών υπάρχουν εκτάσεις των ανωτέρω κατηγοριών, τότε αυτές προσμετρούνται 
στην επιφάνεια του γηπέδου αλλά παραμένουν εκτός σχεδίου. 

 Άρθρο 32 
Ζητήματα συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις 

επικίνδυνες περιοχές του π.δ. 575/1980 – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 37 του ν. 
4765/2021  

Στο άρθρο 37 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), περί των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) επικίνδυνων περιοχών, προστίθεται παρ. 3 
ως εξής: 
«3. Για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών 
από τις Δασικές Υπηρεσίες, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν οι 
περιοχές που ορίζονται ως επικίνδυνες, σύμφωνα με το π.δ. 575/1980 (Α’ 157), 
προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας 
Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας έως έξι (6) μηνών, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. 
Οι προσλήψεις του προσωπικού αυτού διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 36 
του παρόντος. Οι δαπάνες μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού καλύπτονται 
αποκλειστικά από τα δημόσια έσοδα από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με το άρθρο 15 της υπ’ αρ. 
181478/965/26.9.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 3763). Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και 
Εσωτερικών καθορίζεται η αποζημίωση των ως άνω προσωπικού.». 

Άρθρο 37 του ν. 4765/2021: 
Πεδίο εφαρμογής 
1. Οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών 
ή πρόσκαιρων αναγκών με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου, με την 
επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων. 
2. Αν για την πρόσληψη προσωπικού του παρόντος απαιτούνται προσόντα ειδικού 
επιστημονικού προσωπικού, εφαρμόζονται τα άρθρα 31 έως και 35. 
Ειδικώς, το επιστημονικό προσωπικό για την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων, τα 
οποία χρηματοδοτούνται μέσω των Ερευνητικών Κέντρων και Ερευνητικών Ινστιτούτων, καθώς 
και το προσωπικό που ασχολείται με την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων 
Ερευνητικών Ινστιτούτων που είναι Ν.Π.Ι.Δ., προσλαμβάνεται με τη διαδικασία πρόσληψης 
προσωπικού επί θητεία. Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή ειδικών επιστημόνων που 
συγκροτείται με την ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου ή 
Ινστιτούτου, κατ` ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 31 έως και 35. Οι πίνακες επιλογής που 
συντάσσονται από την επιτροπή αυτή αναρτώνται στο κατάστημα του οικείου φορέα. Ο έλεγχος 
τόσο των προκηρύξεων όσο και των πινάκων επιλογής γίνεται από το Α.Σ.Ε.Π., αυτεπαγγέλτως ή 
κατ` ένσταση υποψηφίων, μόνο για λόγους νομιμότητας, κατ` ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 
31 έως και 35. Το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, πλην του προσωπικού κατηγορίας Υ.Ε., το 
οποίο απαιτείται για την εκτέλεση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται μέσω των 
Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, προσλαμβάνεται κατ` ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας επιλογής προσωπικού 
με σειρά προτεραιότητας. 

 

 Άρθρο 36 
Προθεσμία ολοκλήρωσης διαδικασίας μετάταξης υπαλλήλων στη Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των εκκρεμουσών διαδικασιών μετάταξης του 
πρώτου εδαφίου του άρθρου 9 του ν. 4918/2022 (Α΄ 68) παρατείνεται από τη 
λήξη της έως την 8η Αυγούστου 2022, και το άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 9 
Ρύθμιση θεμάτων ολοκλήρωσης διαδικασίας μετάταξης υπαλλήλων στη Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
Εκκρεμείς, σε οποιοδήποτε στάδιο, διαδικασίες μετάταξης υπαλλήλων που 
διενεργούνται βάσει της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4704/2020 (Α' 166), 
ολοκληρώνονται βάσει της διάταξης αυτής, έως την 8η Αυγούστου 2022. Στην 
έννοια της ολοκλήρωσης περιλαμβάνεται και η αποστολή εντός της ως άνω 
αποκλειστικής προθεσμίας της σχετικής απόφασης προς δημοσίευση στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.». 

Άρθρο 9 ν. 4918/2022 
 
 «Ρύθμιση θεμάτων ολοκλήρωσης διαδικασίας μετάταξης υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας 
 
 Εκκρεμείς, σε οποιοδήποτε στάδιο, διαδικασίες μετάταξης υπαλλήλων που διενεργούνται βάσει 
της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4704/2020 (Α` 166), ολοκληρώνονται βάσει της διάταξης αυτής, 
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Στην έννοια της 
ολοκλήρωσης περιλαμβάνεται και η αποστολή εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας της 
σχετικής απόφασης προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» 
 

 

 Άρθρο 37 
Σύνθεση Συμβουλίων Κρίσεων Πυροσβεστικού Σώματος - Τροποποίηση παρ. 1 

άρθρου 129 ν. 4662/2020 

Άρθρο 129 ν.4662/2020 
«Σύνθεση των Συμβουλίων Κρίσεων 
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Στην παρ. 1 του άρθρου 129 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27) τροποποιούνται οι 
συνθέσεις των Συμβουλίων Κρίσεων των περ. γ΄ και δ΄, επέρχονται νομοτεχνικές 
βελτιώσεις και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:  
«1. Τα Συμβούλια Κρίσεων συγκροτούνται για ένα (1) έτος από τακτικά και 
αναπληρωματικά μέλη, ως εξής: 
α. Κατώτερο Συμβούλιο: Απαρτίζεται από τον Αντιστράτηγο Επιτελάρχη 
Πυροσβεστικού Σώματος ως Πρόεδρο και δύο (2) Αρχιπυράρχους Γενικών 
Καθηκόντων ως μέλη. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται, αντίστοιχα, ένας (1) 
Υποστράτηγος Γενικών Καθηκόντων και δύο (2) Αρχιπύραρχοι Γενικών 
Καθηκόντων. 
β. Ανώτερο Συμβούλιο: Απαρτίζεται από τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, ως 
Πρόεδρο, τον Αντιστράτηγο Υπαρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος και έναν (1) 
Υποστράτηγο Γενικών Καθηκόντων ως μέλη. Ως αναπληρωματικά μέλη του 
Υπαρχηγού και του Υποστρατήγου Γενικών Καθηκόντων, ορίζονται ο 
Αντιστράτηγος Επιτελάρχης και ένας (1) Υποστράτηγος Γενικών Καθηκόντων.  
γ. Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικού 
Σώματος: Απαρτίζεται από τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο 
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ως Πρόεδρο, έναν (1) Αντιστράτηγο 
του Στρατού Ξηράς και τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος ως μέλη. Ως 
αναπληρωματικά μέλη, ορίζονται, αντίστοιχα, ένας (1) Νομικός Σύμβουλος του 
Κράτους, ένας (1) Αντιστράτηγος του Στρατού Ξηράς και ο Αντιστράτηγος 
Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος. Όταν το Συμβούλιο λειτουργεί ως 
Ανακριτικό, τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, εφόσον κωλύεται, 
αναπληρώνει ένας (1) Υποστράτηγος ή Αντιστράτηγος του Πυροσβεστικού 
Σώματος, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας. Χρέη εισηγητή εκτελεί το μέλος του Συμβουλίου που προέρχεται 
από το Πυροσβεστικό Σώμα. 
δ. Δευτεροβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικού 
Σώματος: Απαρτίζεται από έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους ως Πρόεδρο, τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και έναν (1) 
Αντιστράτηγο της ΕΛ.ΑΣ., ως μέλη. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται, 
αντίστοιχα, ένας (1) Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο 
Αντιστράτηγος Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος και ένας (1) 
Αντιστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ. Όταν το Συμβούλιο λειτουργεί ως Ανακριτικό, τον 
Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, εφόσον κωλύεται, αναπληρώνει ένας (1) 
Υποστράτηγος ή Αντιστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ορίζεται 
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Χρέη εισηγητή 
εκτελεί μέλος του Συμβουλίου, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.». 

1. Τα Συμβούλια Κρίσεων συγκροτούνται για ένα (1) έτος από τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, 
ως εξής: 
 α. Κατώτερο Συμβούλιο: Απαρτίζεται από τον Αντιστράτηγο - Επιτελάρχη Πυροσβεστικού 
Σώματος ως Πρόεδρο και δύο (2) Αρχιπυράρχους Γενικών Καθηκόντων ως μέλη. Ως 
αναπληρωματικά μέλη ορίζονται, αντίστοιχα, ένας (1) Υποστράτηγος Γενικών Καθηκόντων και 
δύο (2) Αρχιπύραρχοι Γενικών Καθηκόντων. 
β. Ανώτερο Συμβούλιο: Απαρτίζεται από τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, ως Πρόεδρο, τον 
Αντιστράτηγο - Υπαρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος και έναν (1) Υποστράτηγο Γενικών 
Καθηκόντων ως μέλη. Ως αναπληρωματικά μέλη του Υπαρχηγού και του Υποστρατήγου Γενικών 
Καθηκόντων, ορίζονται ο Αντιστράτηγος - Επιτελάρχης και ένας (1) Υποστράτηγος Γενικών 
Καθηκόντων. 
γ. Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος: 
Απαρτίζεται από τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και 
Πολιτικής Προστασίας ως Πρόεδρο, έναν (1) Αντιστράτηγο του Στρατού Ξηράς και τον Αρχηγό 
Πυροσβεστικού Σώματος ως μέλη. Ως αναπληρωματικά μέλη, ορίζονται, αντίστοιχα, ένας (1) 
Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, ένας (1) Αντιστράτηγος του Στρατού Ξηράς και ένας (1) 
Αντιστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ.. Όταν το Συμβούλιο λειτουργεί ως Ανακριτικό, τον Αρχηγό 
Πυροσβεστικού Σώματος, εφόσον κωλύεται, αναπληρώνει ένας (1) Υποστράτηγος ή 
Αντιστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Χρέη εισηγητή εκτελεί μέλος του Συμβουλίου που ορίζεται 
από τον Πρόεδρο. 
δ. Δευτεροβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος: 
Απαρτίζεται από έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως Πρόεδρο, έναν 
(1) Αντιστράτηγο των Ενόπλων Δυνάμεων και έναν (1) Αντιστράτηγο της ΕΛ.ΑΣ. ως μέλη. Ως 
αναπληρωματικά μέλη ορίζονται, αντίστοιχα, ένας (1) Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους, ένας (1) Αντιστράτηγος των Ενόπλων Δυνάμεων και ένας (1) Αντιστράτηγος της 
ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν απόφασης Αρχηγών Γ.Ε.ΕΘ.Α. και ΕΛ.ΑΣ. αντίστοιχα. Στο Δευτεροβάθμιο Ανώτατο 
Συμβούλιο δεν δύναται να συμμετέχουν όσοι διατελούν μέλη του Πρωτοβάθμιου Ανώτατου 
Συμβουλίου κατά την ίδια χρονική περίοδο. Χρέη εισηγητή εκτελεί μέλος του Συμβουλίου, που 
ορίζεται από τον Πρόεδρο.» 
 

 Άρθρο 39 
Αποζημίωση πυροσβεστικού προσωπικού για πρόσθετη εργασία – Τροποποίηση 

άρθρου 127 ν. 4472/2017 
Στο άρθρο 127 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), περί επιδομάτων του πυροσβεστικού 
σώματος, προστίθεται παρ. ΚΑ ως εξής: 
«ΚΑ. Το πυροσβεστικό προσωπικό Γενικών Καθηκόντων που εκτελεί περιπολίες ή 
υπηρετεί σε Πεζοπόρα Τμήματα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αντιπυρικής 
περιόδου δύναται, για την κάλυψη των αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών 
δασοπυρόσβεσης, και εφόσον η κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς 
ορίζεται ως υψηλή (3), πολύ υψηλή (4) ή κατάσταση συναγερμού (5) στα 
γεωγραφικά όρια της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης όπου ανήκει, να 
διατίθεται για εκτέλεση πρόσθετης υπηρεσίας, εφόσον το επιθυμεί, κατόπιν 
έγκρισης του οικείου Διοικητή, μέχρι τέσσερα (4) οκτάωρα τον μήνα, πέραν του 
προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας, με την καταβολή αποζημίωσης. Η εν λόγω 
αποζημίωση ορίζεται στο ύψος που προβλέπεται για την πέραν του πενθημέρου 
εργασία του προσωπικού αυτού, προσαυξημένη κατά είκοσι τοις εκατό (20%) και 
χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, το ως άνω προσωπικό 
δύναται να εκτελεί έως δώδεκα (12) επιπλέον οκτάωρα καθ’ όλη τη διάρκεια της 
αντιπυρικής περιόδου.». 
 
 

Άρθρο 127 ν.4472/2017 
Επιδόματα 
Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόματα και 
παροχές κατά μήνα: 
Α. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α`176), 
όπως κάθε φορά ισχύει. 
Β. Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων των εν 
λόγω στελεχών καθώς και της απασχόλησης χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου 
εργασίας, οριζόμενο ως εξής: 
 
ΒΑΘΜΟΣ                                          ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ                   ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
                                                            ΠΟΣΟ ΣΕ €                                  ΠΟΣΟ ΣΕ € 
 
ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α                                    500 
ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. και αντίστοιχοι                450                                              390 
Α/Α.Τ.Α. και αντίστοιχοι και Υπαρχηγοί Σωμάτων Ασφαλείας                430                                              
370 
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι               420                                              360 
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΙ και αντίστοιχοι                 400                                              340 
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ και αντίστοιχοι                       395                                              335 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι             385                                              325 
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι      375                                              315 
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι                   285                                              225 
ΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι                          220                                              160 
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι                   190                                              130 
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι            180                                              120 ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ και 
αντίστοιχοι              160                                              100 
ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι                     150                                                90 
ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι                       140                                                80 
ΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι                            115                                                 55 
ΔΕΚΑΝΕΑΣ και αντίστοιχοι                       105 
ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ και ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του 
υποχρεώσεις                                             105                                                45 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ/ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΑΣ                                                         105 
 
 Το εν λόγω επίδομα προσαυξάνεται κατά πενήντα πέντε (55) ευρώ για τα στελέχη που είναι 
έγγαμα χωρίς τέκνα. Για τα στελέχη που έχουν τέκνα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις 
χορήγησης της οικογενειακής παροχής του άρθρου 15 του ν.4354/2015 (Α` 176), το εν λόγω 
επίδομα προσαυξάνεται κατά εκατόν δεκαπέντε (115) ευρώ. 
Σε περίπτωση συζύγων που αμείβονται και οι δύο με τις διατάξεις του παρόντος, η ως άνω 
προσαύξηση καταβάλλεται και στους δύο. 
Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του 
προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στα καθήκοντα και τις συνθήκες 
που δικαιολογούν την καταβολή του. 
Σε περίπτωση απομάκρυνσης των στελεχών με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική 
άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών, από τα εν γένει καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι 
οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η 
καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου. 
Γ. Επίδομα θέσης ευθύνης, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής: 
ΒΑΘΜΟΣ                                                     ΠΟΣΟ ΣΕ € 
 
ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α                                            550 
ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. και αντίστοιχοι                         400 
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Α/Α.Τ.Α. και αντίστοιχοι και Υπαρχηγοί Σωμάτων Ασφαλείας                                          350 
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι                        250 
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι                         200 
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ και αντίστοιχοι                                170 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι                       60 
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι                40 
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι                             30 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος είναι η πραγματική άσκηση 
των καθηκόντων όλων των ανωτέρω. 
«Δ. α. Στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό και Λιμενικό 
Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή), το οποίο λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών αποδεδειγμένα 
εργάζεται πέραν των πέντε (5) ημερών την εβδομάδα, χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία 
ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι ευρώ (46) για κάθε επιπλέον ημέρα απασχόλησης. 
β. Στο ίδιο ως άνω προσωπικό, καθώς και το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων 
που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία 
ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €) ανά ώρα νυχτερινής 
απασχόλησης. Το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και προϋποθέσεις 
χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω κοινής 
υπουργικής απόφασης εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής 
ετοιμότητας μονάδων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. Α8 υποπερ. β` του άρθρου 51 
του ν. 3205/2003 (Α` 297) και σύμφωνα με τις σχετικές εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των στελεχών με απόσπαση, 
μετακίνηση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από τα καθήκοντα, τις θέσεις 
και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση των αποζημιώσεων αυτών, διακόπτεται 
ισοχρόνως και η καταβολή τους με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου. 
γ. Στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας που αποσπάται ή διατίθεται ως προσωπικό 
ασφαλείας σε γραφεία μελών Κυβέρνησης, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, 
καθώς και στο αστυνομικό προσωπικό της Υπηρεσίας Προστασίας Προέδρου της Δημοκρατίας 
που ασκεί καθήκοντα ασφαλείας, καταβάλλονται οι αποζημιώσεις των προηγούμενων 
περιπτώσεων και υπερωριακή αποζημίωση σύμφωνα με την παρ. Γ2 του άρθρου 20 του ν. 
4354/2015 (Α` 176). Στην περίπτωση που το εν λόγω προσωπικό εκτελεί διοικητικά καθήκοντα 
στα ως άνω γραφεία, δικαιούται υπερωριακή αποζημίωση σύμφωνα με την παρ. Α2 του ίδιου 
άρθρου. 
«δ. Οι ειδικές αποζημιώσεις των περ. α` και β` καταβάλλονται και στους μαθητές των σχολών της 
Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους 
εκπαίδευσης, με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για το λοιπό ένστολο προσωπικό 
τους.» 
«Ε. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, 
καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν εντός των 
γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην Ν. Δωδεκανήσου), καθώς και στα στελέχη των 
Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στις Μονάδες Προκαλύψεως της ηπειρωτικής μεθορίου 
(Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης), στη νήσο Σκύρο και τις τοπικές κοινότητες Ζίρου και 
Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους εκατό (100) ευρώ.  
Το ανωτέρω επίδομα ύψους εκατό (100) ευρώ χορηγείται και στα στελέχη του Λιμενικού 
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετούν στις Λιμενικές Αρχές Οθωνών, Σαγιάδας και 
Σκύρου.Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι 
προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία της περιοχής που 
δικαιολογεί την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν 
σε θεσμοθετημένες άδειες. 
Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο, όπως μετακίνηση, 
απόσπαση, μετάθεση, διάθεση, από την περιοχή η οποία δικαιολογεί τη χορήγησή του, 
διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου Προϊσταμένου. 
Τα επιδόματα των παρ. Β` έως Ε` δεν καταβάλλονται στους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης 
(μέχρι τριών ετών), στους μαθητές των σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
και των σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας, με την επιφύλαξη της περ. δ` της παρ. Δ, στους 
τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας, καθώς και στους έφεδρους και 
δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς. 
Στο στρατιωτικό προσωπικό, που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία της Εθνικής Μετεωρολογικής 
Υπηρεσίας, καθώς και στο στρατιωτικό προσωπικό ειδικότητας μετεωρολόγου που υπηρετεί σε 
μετεωρολογικά κλιμάκια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ή σε μετεωρολογικά κλιμάκια, 
που εδρεύουν σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της 
οποίας, ο τρόπος καταβολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζεται με την υπουργική απόφαση 
της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 4427/2016 (Α` 188).». 
ΣΤ. Τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, 
υποβρύχιων καταστροφέων, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, Ε.Κ.Α.Μ., Ε.Μ.Α.Κ., Μ.Α.Τ., 
ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που 
χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων, ειδική αποζημίωση 
πυροτεχνουργών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα 
παθήματος στην υπηρεσία) που παρέχονται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των 
Σωμάτων Ασφαλείας εξακολουθούν να καταβάλλονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αυτών 
διατάξεις και στο ύψος που έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με κοινές 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού, οι οποίες 
εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των 
διατάξεων του παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις  
χορήγησης των ως άνω επιδομάτων. Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω 
προθεσμία παύει στο εξής η καταβολή οποιουδήποτε από τα παραπάνω επιδόματα. 
 
 «Οι ανωτέρω κοινές αποφάσεις μπορεί να τροποποιούνται και μετά την πάροδο της ως άνω 
τασσόμενης αποκλειστικής προθεσμίας.». 
"1. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις ΣΤ` και I` του άρθρου 127 του ν. 
4472/2017 (Α`74) παρατείνονται μέχρι τις 30 Μαρτίου του έτους 2018. 
2. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.1.2018". 
Ζ. Στο αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί στα Αστυνομικά Τμήματα Κακαβιάς και 
Κρυσταλλοπηγής διατηρείται το ειδικό μηνιαίο επίδομα μετακίνησης της παρ. 4 του άρθρου 10 
του ν. 3103/2003 (Α`23), στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν 
έως την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου. 
Η. Για το αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, διατηρείται η ειδική μηνιαία αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της 
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παρ.4 του άρθρου 4 του ν.2713/1999 (Α`89) στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις που ίσχυαν έως την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου. 
Θ. Για το στρατιωτικό προσωπικό της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Αρχηγείου 
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής διατηρείται η ειδική μηνιαία αποζημίωση που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 50 του ν. 2935/2001 (Α` 162) στο ίδιο 
ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν έως την ημερομηνία έναρξης του 
παρόντος νόμου. 
Ι. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και των καθ` ύλην αρμόδιων Υπουργών, η 
οποία εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
των διατάξεων του παρόντος, καθορίζεται η αποζημίωση του διδακτικού και εκπαιδευτικού 
προσωπικού των στρατιωτικών σχολών και των κέντρων εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων 
και των Σωμάτων Ασφαλείας. Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία 
παύει στο εξής η καταβολή της παραπάνω αποζημίωσης. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω κοινής 
απόφασης εξακολουθούν να καταβάλλονται τα ποσά που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας διάταξης. 
«Η ανωτέρω κοινή απόφαση μπορεί να τροποποιείται και μετά την πάροδο της ως άνω 
τασσόμενης αποκλειστικής προθεσμίας.». 
Κ. Πέρα από τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου αυτού, όλες οι άλλες παροχές, επιδόματα και αποζημιώσεις με οποιαδήποτε ονομασία, 
που προβλέπονται από άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις καταργούνται. 
 

 Άρθρο 40 
Μηνιαίο επίδομα υπηρετούντων στις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων - 

Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 38 ν. 4892/2022 
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4892/2022 (Α΄ 28), περί του 
μισθολογικού καθεστώτος των Πυροσβεστών των Ειδικών Μονάδων Δασικών 
Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), αντικαθίσταται και διασπάται σε δύο εδάφια, και η 
παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής: 
«9. Το μισθολογικό καθεστώς των Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων εμπίπτει 
στην κατηγορία Δ΄ του άρθρου 124 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Για τις δαπάνες 
μετακίνησης των Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις 
που ισχύουν για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Στο μόνιμο πυροσβεστικό 
προσωπικό και στους Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων που υπηρετούν στις 
Ε.ΜΟ.Δ.Ε., χορηγείται το μηνιαίο επίδομα της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό 
στοιχεία 8002/1/520-γ΄/15.3.2018 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών 
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Β΄ 1021).». 

Παρ. 9 άρθρου 38 ν.4892/2022 
«9. Το μισθολογικό καθεστώς των Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων εμπίπτει στην κατηγορία 
Δ` του άρθρου 124 του ν. 4472/2017 (Α` 74). Οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων λαμβάνουν 
και το μηνιαίο επίδομα της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 8002/1/520-γ`/15.3.2018 (Β`  
1021) κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.» 
 

 

 Άρθρο 41 
Μεταβατική άσκηση αρμοδιότητας από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος 

– Τροποποίηση άρθρου 44 ν. 4872/2021 
Στην περ. α’ του άρθρου 44 του ν. 4872/2021 (Α’ 247), προβλέπεται μεταβατικά η 
έγκριση μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας από το Αρχηγείο του 
Πυροσβεστικού Σώματος, μέχρι να στελεχωθεί το Γραφείο Ελληνικού, επέρχονται 
νομοτεχνικές βελτιώσεις και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής: 
«α) Οι μελέτες παθητικής πυροπροστασίας των ψηλών κτιρίων εγκρίνονται από 
τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων 
(Δ.Α.Ο.Κ.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν αίτησης του 
ενδιαφερόμενου φορέα. Οι μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας εγκρίνονται 
από το Γραφείο Ελληνικού, μέχρι δε τη στελέχωση του Γραφείου με το κατάλληλο 
προσωπικό, οι μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας εγκρίνονται από το Αρχηγείο 
του Πυροσβεστικού Σώματος. Η Δ.Α.Ο.Κ.Α., το Γραφείο Ελληνικού και το 
Πυροσβεστικό Σώμα δύνανται να εφαρμόζουν διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές 
ή και εθνικά πρότυπα άλλων χωρών, εάν κρίνουν κατά τη διακριτική τους 
ευχέρεια ότι τα ελληνικά πρότυπα και κανονισμοί δεν είναι κατάλληλα ή δεν 
επαρκούν. Για τις ανάγκες της πυροπροστασίας και στο πλαίσιο της παρούσας 
περίπτωσης δεν εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 354 του Κώδικα Βασικής 
Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν., από 14.7.1999 π.δ., Δ’ 580).». 

Περ. α παρ. 1 άρθρου 44 ν. 4872/2021: 
Ειδικές διατάξεις για ψηλά κτίρια 
 
 Για τα ψηλά κτίρια, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 97 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), 
ισχύουν τα εξής: 
 
 α) Οι μελέτες παθητικής πυροπροστασίας των ψηλών κτιρίων εγκρίνονται από τη Διεύθυνση 
Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου φορέα, οι δε μελέτες ενεργητικής 
πυροπροστασίας εγκρίνονται από το Γραφείο Ελληνικού. Η Διεύθυνση και το Γραφείο δύνανται 
να εφαρμόζουν διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές ή και εθνικά πρότυπα άλλων χωρών, εάν 
κρίνουν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια ότι τα ελληνικά πρότυπα δεν είναι κατάλληλα ή δεν 
επαρκούν. Για τις ανάγκες της πυροπροστασίας και στο πλαίσιο της παρούσας περίπτωσης δεν 
εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 354 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν., 
από 14.7.1999 π.δ., Δ’ 580). 
 
 

 

Άρθρο 42 
Ειδικές διατάξεις για υδατορέματα - Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4258/2014  

Στο άρθρο 5 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94), περί ειδικών διατάξεων για τα 
υδατορέματα, προστίθεται παρ. 2α, στην παρ. 3α του άρθρου 5 του ν. 4258/2014 
προστίθεται η περίπτωση υδατορεμάτων σε εκτός σχεδίου γήπεδα, η παρ. 3β 
αντικαθίσταται, και οι παρ. 2α έως 3β διαμορφώνονται ως εξής: 
«2α. Στα μικρά υδατορέματα, όπως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1, των 
οποίων οι οριογραμμές δεν έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, δύναται να εφαρμόζεται για τις περιπτώσεις του τρίτου εδαφίου της 
παρ. 2 του άρθρου 4, κατ` εξαίρεση, ύστερα από αίτημα του ενδιαφερόμενου για 
έκδοση οικοδομικής άδειας δόμησης πλησίον αυτών ή για έργα διευθέτησης 
μικρών υδατορεμάτων, η διαδικασία της προσωρινής οριοθέτησης της παρ. 2, μη 
εφαρμοζομένης της επιφύλαξης της υποπερ. 4 της Α και της υποπερ. 4 της παρ. Β 
της παρ. 4 του άρθρου 3.». 
3α. Στις περιπτώσεις υδατορεμάτων που είτε απεικονίζονται σε εγκεκριμένα 
ρυμοτομικά σχέδια είτε σε εκτός σχεδίου γήπεδα/εκτάσεις παλαιότερα του ν. 
880/1979 (Α’ 58) και τα οποία έχουν διευθετηθεί με τεχνικά έργα κλειστής 
διατομής, η δόμηση επιτρέπεται στο οικοδομήσιμο τμήμα των όμορων 
οικοδομικών τετραγώνων είτε με τους όρους δόμησης της περιοχής, είτε με 
όρους δόμησης για τα εκτός σχεδίου γήπεδα/εκτάσεις, εφόσον τα τεχνικά έργα 
βρίσκονται κάτω από εγκεκριμένους και διαμορφωμένους κοινόχρηστους χώρους 
του ρυμοτομικού σχεδίου και έχουν κατασκευαστεί βάσει μελέτης αρμόδιας 
υπηρεσίας ή φορέα, όπως πιστοποιείται από την υπηρεσία ή το φορέα αυτόν ή 
από τη διάδοχη υπηρεσία ή από τον διάδοχο φορέα που διατηρεί το σχετικό 
αρχείο. 
3β. Κατά την οριοθέτηση των υδατορεμάτων με οποιοδήποτε από τους 
προβλεπόμενους τρόπους, τίθεται εκτός συναλλαγής η ζώνη που προσδιορίζεται 
από τη φυσική κοίτη όπως αυτή έχει αποτυπωθεί με τις όχθες και τη βαθιά 
γραμμή του ρέματος στο εγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα της μελέτης 
οριοθέτησης, η οποία αποτελεί περιοχή εκτός πολεοδομικού 
σχεδιασμού. Εκκρεμείς πράξεις αναλογισμού που έχουν συνταχθεί για εκτάσεις ή 
τμήματα εκτάσεων της ζώνης αυτής ανακαλούνται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη 
διατύπωση, κατά το μέρος που δεν έχουν συντελεστεί.  
Στην περίπτωση οριοθέτησης υδατορέματος με ή χωρίς έργα διευθέτησης, όπου 
προκύπτει τεκμηριωμένη αναγκαιότητα από τον πολεοδομικό σχεδιασμό για τη 

Άρθρο 5 
Ειδικές διατάξεις 
 
1. Τα υδατορέματα των οποίων οι οριογραμμές έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 του ν. 880/1979 (Α΄ 58) και του άρθρου 5 του N. 3010/2002 (Α΄ 91), εφόσον 
έχει επέλθει σημαντική μεταβολή των πραγματικών υδραυλικών, περιβαλλοντικών και 
πολεοδομικών δεδομένων βάσει των οποίων έγινε η αρχική οριοθέτηση, μπορεί να 
οριοθετούνται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 
Για την κίνηση της διαδικασίας της εκ νέου οριοθέτησης απαιτείται, στην περίπτωση αυτή, 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται 
μετά από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την 
επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 3 του παρόντος. 
2. Στα υδατορέματα που οι οριογραμμές τους δεν έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις μπορεί, κατ’ εξαίρεση, ύστερα από αίτημα του ενδιαφερόμενου για 
έκδοση οικοδομικής άδειας δόμησης πλησίον αυτών, να γίνει προσωρινή οριοθέτηση αυτών 
από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης με την επιφύλαξη της προβλεπόμενης στην παράγραφο 
4 του άρθρου 3 διαδικασίας, υπό τις εξής προϋποθέσεις: 
2.1. της υποβολής, με μέριμνα του ενδιαφερόμενου φορέα ή ιδιώτη, υδραυλικής μελέτης για 
το σύνολο της λεκάνης απορροής του υδατορέματος μέχρι του σημείου της προσωρινής 
οριοθέτησης, η οποία συντάσσεται από αρμόδιο μελετητή, 
2.2. του ορισμού σε τοπογραφικό διάγραμμα, με βάση την ανωτέρω υδραυλική μελέτη και 
με βάση τη φυσική διαμόρφωση του υδατορέματος, χωρίς έργα διευθέτησης, των γραμμών 
πλημμύρας για περίοδο επαναφοράς πενήντα ετών και 
2.3. του ελέγχου και της θεώρησης τόσο της ανωτέρω υδραυλικής μελέτης όσο και του 
τοπογραφικού διαγράμματος με τις προτεινόμενες γραμμές πλημμύρας, από την Τεχνική 
Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, η οποία και ενημερώνει και τη Διεύθυνση Υδάτων της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
Σε κάθε περίπτωση η δόμηση επιτρέπεται εκτός των ως άνω γραμμών πλημμύρας και των 
όχθεων του υδατορέματος και σε απόσταση από αυτές που καθορίζεται σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 28 του N. 4067/2012 (Α΄ 79), με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 
9 του παρόντος νόμου. 
3. Τμήματα υδατορεμάτων, εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών, που 
κατ΄ εξαίρεση προτείνονται να διευθετηθούν με τεχνικά έργα κλειστής διατομής, 
οριοθετούνται με ελάχιστο όριο το εύρος καταλήψεως των τεχνικών έργων. Η επιφάνεια της 
ζώνης του υδατορέματος πάνω από την κλειστή διευθετημένη διατομή, χαρακτηρίζεται 
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δημιουργία και διασφάλιση κοινόχρηστων χώρων, δύναται στην επιφάνεια της 
ζώνης μεταξύ φυσικής κοίτης και γραμμών οριοθέτησης να δημιουργείται 
κοινόχρηστος χώρος, ο οποίος δεν προσμετράται στο απαιτούμενο ποσοστό 
κοινόχρηστων χώρων της πόλης ή του οικισμού. Για τον κοινόχρηστο χώρο του 
προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται ο ν. 1337/1983 (Α’ 33).». 

κοινόχρηστος χώρος, ο οποίος δεν προσμετράται στο απαιτούμενο ποσοστό κοινόχρηστων 
χώρων της πόλης ή του οικισμού, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. 
3α. Στις περιπτώσεις υδατορεμάτων που απεικονίζονται σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια 
παλαιότερα του ν. 880/1979 (Α΄ 58) και τα οποία έχουν διευθετηθεί με τεχνικά έργα κλειστής 
διατομής, η δόμηση επιτρέπεται στο οικοδομήσιμο τμήμα των όμορων οικοδομικών 
τετραγώνων με τους όρους δόμησης της περιοχής, εφόσον τα τεχνικά έργα βρίσκονται κάτω 
από εγκεκριμένους και διαμορφωμένους κοινόχρηστους χώρους του ρυμοτομικού σχεδίου 
και έχουν κατασκευαστεί βάσει μελέτης αρμόδιας υπηρεσίας ή φορέα, όπως πιστοποιείται 
από την υπηρεσία ή το φορέα αυτόν ή από την διάδοχη υπηρεσία ή από τον διάδοχο φορέα 
που διατηρεί το σχετικό αρχείο 
3β. Η οριοθέτηση των υδατορεμάτων με οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους τρόπους 
δε συνεπάγεται απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών στην εδαφική περιοχή που περικλείεται από τις 
οριογραμμές του υδατορέματος, η οποία αποτελεί περιοχή εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού 
και χαρακτηρίζεται ως ζώνη υδατορέματος. Εκκρεμείς πράξεις αναλογισμού που έχουν 
συνταχθεί για εκτάσεις ή τμήματα εκτάσεων εντός των οριογραμμών ανακαλούνται 
αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, κατά το μέρος που δεν έχουν συντελεστεί. 
4. Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση τηρείται συμβατικό και ηλεκτρονικό αρχείο με ευθύνη 
των οικείων Διευθύνσεων Υδάτων, στο οποίο καταχωρούνται οι διοικητικές πράξεις 
οριοθέτησης υδατορεμάτων συνοδευόμενες από τους αντίστοιχους φακέλους οριοθέτησης. 
Τα αρχεία οριοθετήσεων που τηρούνταν μέχρι σήμερα από άλλες Υπηρεσίες, με ευθύνη 
τους, μεταφέρονται εντός ενός εξαμήνου στις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων. 

Άρθρο 43 
Πράσινοι πόροι για τις «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις» - 

Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 3 ν. 3889/2010 
Στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), περί πόρων του πράσινου 
ταμείου, προστίθεται περ. ζ) ως εξής: 
«ζ) τα ποσά που αφορούν σε χρηματοδότηση των ελληνικών δράσεων της 
αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εκατό (100) κλιματικά ουδέτερες και 
έξυπνες πόλεις έως το 2030 (αποστολή «πόλεις»), κατόπιν έγκρισης με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών.». 
 

Άρθρο 3 
Πράσινοι Πόροι 
 
1. Με τον όρο «Πράσινοι Πόροι» νοείται το σύνολο των εσόδων και πόρων που ενδεικτικώς 
αναφέρονται παρακάτω: 
α) Οι πόροι υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων 
(Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) που προβλέπονται στους νόμους 743/1977 (ΦΕΚ 319 Α΄), 1650/ 1986 (ΦΕΚ 160 
Α΄), 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α΄), 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α΄), 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α΄), καθώς και στο 
ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α΄). 
β) Οι πόροι του «Ειδικού Φορέα Δασών» (Φορέας 120) που προβλέπεται στο άρθρο 8 του ν. 
3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α΄), όπως τροποποιείται με το άρθρο 25 του παρόντος νόμου. 
γ) Οι πόροι του ειδικού κωδικού «Ταμείο Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» που προβλέπεται στα 
άρθρα 6 και 7 του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α΄). 
δ) Οι πόροι από τις εισφορές των διανομέων ενέργειας, των διαχειριστών δικτύων διανομής 
και των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 
του άρθρου 9 του ν. 3855/2010 (ΦΕΚ 95 Α΄). 
ε) Κάθε άλλο τέλος, φόρος, δασμός, εισφορά, έσοδα ή πόροι που έχουν θεσμοθετηθεί εν 
όλω ή εν μέρει υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών 
Σχεδίων, που δεν ορίζονται ρητά στο άρθρο αυτό και προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, 
όπως: 
αα. οι πόροι και τα έσοδα από την επιβολή προστίμων για την ανέγερση και διατήρηση 
αυθαιρέτων ή την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης κτιρίων, την επιβολή διοικητικών ποινών 
προστίμων και κυρώσεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις, την επιβολή προστίμων για 
λοιπές περιβαλλοντικές παραβάσεις, 
ββ. τα έσοδα από την εκμετάλλευση ή εκμίσθωση ειδικών έργων, σταθμών αυτοκινήτων, 
γγ. τα έσοδα από την είσπραξη αποζημιώσεων ρυμοτομικού χαρακτήρα κατά τις οικείες 
σχετικές διατάξεις και 
δδ. κάθε άλλος πόρος που έχει θεσμοθετηθεί υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής 
Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων από τις ισχύουσες διατάξεις για τη χρηματοδότηση 
δράσεων αποκατάστασης, αναβάθμισης και προστασίας του περιβάλλοντος. 
στ) Κάθε φύσεως εισφορές, δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές, κληροδοσίες. 
ζ) Τα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή της ενσωμάτωσης της Οδηγίας 27/2012/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 (ΕΕ L 315 της 
14.11.2012 στο εσωτερικό δίκαιο. 
η) Τα ποσά των εσόδων από τον εκπλειστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, τα οποία διατίθενται στο Πράσινο Ταμείο, σύμφωνα με την παράγραφο Α.2. 
του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α΄129). 
Τα έσοδα και οι πόροι του νομικού προσώπου που ορίζεται στο άρθρο 4, μεταφέρονται και 
κατατίθενται υποχρεωτικά στο δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
με απόδοση ίση με αυτή της παρεχόμενης από το «Κοινό Κεφάλαιο Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου και Ασφαλιστικών Φορέων» (Κοινό Κεφάλαιο) που διαχειρίζεται η Τράπεζα της 
Ελλάδος. 
2. Η αρμοδιότητα για τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση των παραπάνω πόρων ανήκει 
αποκλειστικά στο νομικό πρόσωπο που ορίζεται στο άρθρο 4. Με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος 
καταγραφής των Πράσινων Πόρων, συστηματοποίησης και ταξινόμησής τους ανάλογα με το 
σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους έχουν προβλεφθεί, ο προγραμματικός και λογιστικός 
διαχωρισμός τους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες σχετικές διατάξεις και 
κάθε άλλο σχετικό θέμα. 
3. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 8, οι ειδικότεροι 
σκοποί για τους οποίους διατίθενται οι Πράσινοι Πόροι ορίζονται στις οικείες σχετικές 
διατάξεις με τις οποίες οι πόροι αυτοί έχουν κατά περίπτωση επιβληθεί ή θεσμοθετηθεί. Δεν 
επιτρέπεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η μεταβολή των σκοπών διάθεσης των πόρων, η 
ανακατανομή των πόρων αυτών ή η μεταφορά, ανακατανομή, διακίνηση ή άλλη μεταβολή 
των χρηματικών ποσών μεταξύ των λογαριασμών που τηρούνται στο Ταμείο, με σκοπό ο 
κάθε λογαριασμός να διατηρεί επάρκεια και αυτοτέλεια για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά 
και μόνο των ειδικών σκοπών για τους οποίους και έχει συσταθεί αντιστοίχως. 
4. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, 
η διάθεση των πόρων του Πράσινου Ταμείου κατ΄ έτος, όπως προβλέπονται στο άρθρο 8, για 
τις λειτουργικές του δαπάνες και την επίτευξη των σκοπών του, δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει το δύο και ήμισυ τοις εκατό (2,5%) επί του συνόλου των διαθεσίμων του κατά το 
τέλος του προηγούμενου έτους. Τα επιπλέον του ανωτέρω ποσοστού διαθέσιμα επιτρέπεται 
να περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό με κοινές αποφάσεις των Υπουργών 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Τυχόν αδιάθετα 
υπόλοιπα του επιτρεπομένου ποσοστού διάθεσης μεταφέρονται στην επόμενη χρήση και 
διατίθενται για τους ίδιους σκοπούς. 
Από τα συνολικά διαθέσιμα του Πράσινου Ταμείου διατίθενται χωρίς τον περιορισμό του 
ποσοστού του 2,5% του πρώτου εδαφίου: 
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α) τα ποσά που απαιτούνται για την καταβολή κάθε είδους φόρου για έσοδά του που 
προέρχονται από τόκους καταθέσεων και ομολογιακά δάνεια ή έντοκα γραμμάτια του 
Ελληνικού Δημοσίου, 
β) τα ποσά που απαιτούνται για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους 
δικαιούχους, σύμφωνα με τη διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του 
άρθρου 7 ή κάθε άλλη προβλεπόμενη από ειδικές διατάξεις διαδικασία, 
γ) οι πόροι που λαμβάνει στο πλαίσιο προγραμμάτων του Εταιρικού Συμφώνου για το 
Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή άλλων 
ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων, 
δ) τα ποσά των ιδιωτικών χορηγιών ή δωρεών και 
ε) τα έσοδα της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 
στ) Τα έσοδα της περ. ζ΄ της παρ. 1, που προκύπτουν από την εφαρμογή της ενσωμάτωσης 
της Οδηγίας 27/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 
Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ 
και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315/1). 
5. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος και για την 
εξυπηρέτηση των σκοπών του ν. 4342/2015 όπως ισχύει, κάθε θέμα που αφορά τη 
διαχείριση του εν λόγω λογαριασμού, τη διαδικασία, τον τρόπο μεταφοράς και τα κριτήρια 
είσπραξης, κατανομής και απόδοσης των πόρων του, και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά 
στους πόρους του Ειδικού Λογαριασμού υπό την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο Ταμείο 
Διαχείρισης Ενεργειακής Απόδοσης» ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας. 

Άρθρο 44 
Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 209 ν. 3463/2006  

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) 
τροποποιείται με την προσθήκη στο πεδίο εφαρμογής της των Κέντρων 
Υπερυψηλής Τάσης και των Υποσταθμών με τα συνοδά τους έργα, και η παρ. 6 
διαμορφώνεται ως εξής: 
«6. Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων, τα τεχνικά έργα και 
εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την ύδρευση και αποχέτευση, την 
τηλεθέρμανση δήμων, την άρδευση περιοχών τους, καθώς και η κατασκευή και 
λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), Σταθμών 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης και Υποσταθμών 
με τα συνοδά τους έργα δεν υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς των 
διατάξεων αυτών και για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η έκδοση άδειας 
δόμησης από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον προβλέπονται από τεχνικές μελέτες. 
Στη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι Πράσινες Γωνιές 
Ανακύκλωσης, τα Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανακύκλωσης και τα Πολυκέντρα 
Ανακύκλωσης, συνολικού εμβαδού έως τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων, και οι 
συνοδοί αυτών χώροι αποθήκευσης ανακυκλώσιμου υλικού, συνολικού εμβαδού 
έως τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων και υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την 
εγκατάστασή τους σε κοινόχρηστους χώρους παραμένει λωρίδα ελεύθερης 
διέλευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και ογδόντα εκατοστών (1,80). Όσα 
από τα τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις της παραγράφου αυτής έχουν μεγάλο 
όγκο ή ύψος, εκτελούνται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου 
Αρχιτεκτονικής.». 
 

 
Άρθρο 209 
Προμήθειες - Υπηρεσίες - Μελέτες 
  
 
1. Οι προμήθειες των Δήμων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσμων τους, των 
νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, 
με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του π.δ. 370/1995 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως αυτές έχουν 
τροποποιηθεί από το π.δ. 105/2000 (ΦΕΚ 100 Α΄) και των αντίστοιχων του π.δ. 57/2000 (ΦΕΚ 
45 Α΄). 
2. Η παροχή των κάθε είδους υπηρεσιών προς τους φορείς της προηγούμενης παραγράφου, 
πλην αυτών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), ρυθμίζεται 
με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. 
3. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται, κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών, η 
απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του Δήμου ή Κοινότητας σε πτυχιούχο μελετητή 
ή μελετητικό γραφείο Α ή Β΄ τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των 
σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου 
ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης. 
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει μεγαλύτερη αμοιβή από αυτή που 
προεκτιμήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο με την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλμένη 
προεκτίμηση. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και από τα δημοτικά και 
κοινοτικά ιδρύματα, τα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους 
κάθε είδους συνδέσμους Δήμων και Κοινοτήτων. 
4. α. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 189 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), οι 
μελέτες έργων και παροχής τεχνικών και συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και τα τεύχη 
δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελετών των δήμων συντάσσονται και θεωρούνται από 
την τεχνική υπηρεσία τους. Οι μελέτες των έργων και παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη 
δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των δήμων, των 
Συνδέσμων, των ιδρυμάτων τους, των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και των 
δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) και του ν. 
890/1979 (Α΄ 80) συντάσσονται και θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία τους και, αν δεν 
υπάρχει τέτοια υπηρεσία ή αυτή αδυνατεί, από την τεχνική υπηρεσία του δήμου που τα έχει 
συστήσει ή σε περίπτωση Συνδέσμου από τεχνική υπηρεσία δήμου που συμμετέχει σε 
αυτούς. Αν η τεχνική υπηρεσία του δήμου αδυνατεί να συντάξει τη μελέτη, αδυναμία που 
βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενό της, επιτρέπεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της 
Προϊσταμένης Αρχής, η ανάθεση εκπόνησης μελετών πάσης φύσης σε ιδιώτες μελετητές και 
ιδιωτικά γραφεία μελετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. Εφόσον ο δήμος έχει 
αναθέσει με προγραμματική σύμβαση την τεχνική του υπηρεσία σε άλλον φορέα κατά την 
περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, η σύνταξη και θεώρηση λαμβάνει χώρα 
από τη νέα τεχνική υπηρεσία, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων. 
β. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται σε: i. δέκα εκατομμύρια (10.000.000) 
ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το όριο προϋπολογισμού των μελετών έργων και 
υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ βαθμού, πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση από την αρμόδια 
τεχνική υπηρεσία, κατόπιν γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, 
ii. είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το όριο 
προϋπολογισμού των μελετών έργων και υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ βαθμού, πλην των Δήμων 
Αθηναίων, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, των Συνδέσμων τους, των Νομικών τους Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου, των Ιδρυμάτων τους και των ΔΕΥΑ του ν. 1069/1980 και του ν. 890/1979, 
πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση κατά την περίπτωση γ΄ του παρόντος άρθρου, ύστερα 
από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, 
iii. είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το όριο 
προϋπολογισμού μελετών έργων και υπηρεσιών των Δήμων Αθηναίων, Πειραιά και 
Θεσσαλονίκης, των Συνδέσμων στους οποίους συμμετέχουν οι ανωτέρω ΟΤΑ, των Νομικών 
τους Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Ιδρυμάτων τους, πέραν του οποίου απαιτείται 
θεώρηση κατά την περίπτωση γ΄ του παρόντος άρθρου, ύστερα από γνώμη του Τεχνικού 
Συμβουλίου. 
Τα ως άνω χρηματικά όρια δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών. 
γ. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται θεώρηση από την Τεχνική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών 
Έργων και Θεώρησης Μελετών του ιδίου Υπουργείου, η αρμοδιότητα της θεώρησης 
μεταβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από 

389 

402



σύμφωνη γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου που συγκροτείται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης με απόφαση του Συντονιστή της και αποτελείται από τους: 
i) Τον Γενικό Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
ii) Έναν (1) μηχανικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τον αναπληρωτή του, 
iii) Έναν (1) μηχανικό της Περιφέρειας στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τον 
αναπληρωτή του, 
iv) Έναν (1) κοινό εκπρόσωπο των πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων, που 
υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τις οργανώσεις αυτές, 
v) Έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων με τον αναπληρωτή του. 
δ. Η γνώμη του αρμοδίου κάθε φορά Τεχνικού Συμβουλίου, όταν ζητείται και αφορά το 
στάδιο πριν την ανάθεση της σύμβασης, παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του υποβληθέντος αιτήματος. Σε 
περίπτωση που εντός της παραπάνω προθεσμίας ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία, η 
προθεσμία παρατείνεται κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την αποστολή των 
συμπληρωματικών στοιχείων. Αν η ταχθείσα προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η Αναθέτουσα ή 
Προϊσταμένη Αρχή δύναται να προχωρήσει στις περαιτέρω ενέργειες, χωρίς τη γνώμη του 
Τεχνικού Συμβουλίου. 
ε. Σε όσες περιπτώσεις στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται γνώμη από το αρμόδιο Τεχνικό 
Συμβούλιο, ως Τεχνικό Συμβούλιο για τα νομικά πρόσωπα του παρόντος, νοείται το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της οικείας Περιφέρειας. Στις συμβάσεις που ο 
προϋπολογισμός υπερβαίνει το όριο των υποπεριπτώσεων ii και iii της περίπτωσης β΄ της 
παρούσης παραγράφου, ως οικείο Τεχνικό Συμβούλιο νοείται, το Τεχνικό Συμβούλιο της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ειδικά για τους διαβαθμιδικούς συνδέσμους, ως οικείο 
Τεχνικό Συμβούλιο νοείται, σε κάθε περίπτωση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 
της οικείας Περιφέρειας. 
στ. Η εγκριτική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 189 του ν. 4412/2016 εκδίδεται από 
τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
ζ. Οι μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη προμηθειών (περιγραφή, συγγραφές 
υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές), για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται 
τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας 
που διαχειρίζεται την πίστωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από 
τον Προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου, 
τηρουμένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Η επίβλεψη, η παρακολούθηση και 
εποπτεία των ανωτέρω συμβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες καθ’ ύλην αρμόδιες 
υπηρεσίες του δήμου, με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Για τις ανωτέρω 
υπηρεσίες και προμήθειες, εφόσον η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό μέχρι του οποίου 
γίνεται απευθείας ανάθεση, η ανάθεση γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την 
περιγραφή της υπηρεσίας, την περιγραφή της προμήθειας και τα τυχόν λοιπά στοιχεία, τα 
οποία περιέχονται σε σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία υποκαθιστά τη 
μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη. 
5. Επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών και η διενέργεια προμηθειών από τους Δήμους και 
Κοινότητες, με βάση τις ρυθμίσεις του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 2 του 
παρόντος για λογαριασμό ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου που έχουν συστήσει, μετά 
από σχετική απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου με μεταφορά και της αντίστοιχης 
πίστωσης στον προϋπολογισμό των φορέων αυτών. 
6. Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων, τα τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που 
εξυπηρετούν την ύδρευση και αποχέτευση, την τηλεθέρμανση δήμων, την άρδευση 
περιοχών τους, καθώς και η κατασκευή και λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων δεν υπόκεινται στους 
όρους και περιορισμούς των διατάξεων αυτών και για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η 
έκδοση άδειας δόμησης από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον προβλέπονται από τεχνικές 
μελέτες. Στη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι Πράσινες Γωνιές 
Ανακύκλωσης, τα Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανακύκλωσης και τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης, 
συνολικού εμβαδού έως τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων, και οι συνοδοί αυτών χώροι 
αποθήκευσης ανακυκλώσιμου υλικού, συνολικού εμβαδού έως τριάντα (30) τετραγωνικών 
μέτρων και υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την εγκατάστασή τους σε κοινόχρηστους χώρους 
παραμένει λωρίδα ελεύθερης διέλευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και ογδόντα 
εκατοστών (1,80). Όσα από τα τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις της παραγράφου αυτής έχουν 
μεγάλο όγκο ή ύψος, εκτελούνται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου 
Αρχιτεκτονικής. 
7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
καθορίζεται το όριο προϋπολογισμού δαπάνης των καλλιτεχνικών έργων, που εκτελούνται με 
απευθείας ανάθεση από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας ή τον πρόεδρο του 
διοικητικού συμβουλίου των φορέων της παραγράφου 1. 
9.Δια την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, 
προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς 
προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη 
εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του 
δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. 
Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής 
επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών 
τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη.  
10. Η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση 
σχετικής προκήρυξης ρυθμίζεται με ανάλογη εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων του 
άρθρου 25 των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (ΦΕΚ 59 Α) και 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α), όπως 
ισχύουν. 
11. Επιτρέπεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη για την 
εξασφάλιση κάθε είδους δημοσίων συμβάσεων ιδίως έργου, προμήθειας, υπηρεσίας, 
παραχώρησης, σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα κατά το ν. 3389/2005 και 
σύμβασης ενεργειακής απόδοσης κατά το ν. 3855/2010, οι οποίες συνάπτονται από τους 
Δήμους με σκοπό αποκλειστικά την εξυπηρέτηση της αντίστοιχης υπηρεσίας χάριν της 
οποίας επιβάλλονται τα ανταποδοτικά τέλη. 

Άρθρο 49 
Κάλυψη σε γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια, κτίρια 

υδατοκαλλιεργειών – Τροποποίηση υποπερ. αα’ περ. α’ παρ. 3 άρθρου 33 ν. 
4759/2020 

Στο τέλος της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4759/2020 
(Α’ 245), περί παρεκκλίσεων κάλυψης, προστίθενται δύο εδάφια, και η υποπερ. 
αα’ διαμορφώνεται ως εξής: 

Άρθρο 33 
Όροι δόμησης 
 
1. Για τις ανάγκες της δόμησης των κτιρίων της παρ. 1 του άρθρου 32, ο μέγιστος 
συντελεστής δόμησης ανέρχεται καταρχήν σε 0,18, το μέγιστο ποσοστό κάλυψης σε δέκα 
τοις εκατό (10%) και ο μέγιστος αριθμός ορόφων σε δύο (2). 
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«αα) Σε γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια, κτίρια 
υδατοκαλλιεργειών, στέγαστρα σφαγής, γεωργικές αποθήκες, δεξαμενές, 
θερμοκήπια και λοιπές γεωργικές κατασκευές του άρθρου 2 του από 24.5.1985 
προεδρικού διατάγματος (Δ’ 270), η παρέκκλιση του συντελεστή δόμησης που 
προβλέπεται στην περ. ε’ της παρ. 1 του ίδιου άρθρου δεν μπορεί να υπερβεί το 
0,8. Σε γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια και κτίρια 
υδατοκαλλιεργειών ο μέγιστος συντελεστής κάλυψης ορίζεται σε τριάντα τοις 
εκατό (30%), υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων περί θερμοκηπίων.». 
 

2. Το ανώτατο ύψος των κτισμάτων απαγορεύεται να υπερβαίνει τον υδροκρίτη. Εξαιρούνται 
οι κεραίες ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας με τις απαραίτητες κτιριακές 
υποδομές για τη λειτουργία τους, οι εγκαταστάσεις και υποδομές σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και οι εγκαταστάσεις και 
υποδομές αστεροσκοπείων ιδιοκτησίας Δημόσιων φορέων ή φορέων του ευρύτερου 
Δημόσιου τομέα που εξυπηρετούν τη λειτουργία τους. Για τις ανάγκες του παρόντος, ως 
υδροκρίτης ορίζεται η νοητή γραμμή που συνδέει τα υψηλότερα σημεία της επιφάνειας και 
διαχωρίζει δυο υδρολογικές λεκάνες απορροής, όπως αναλυτικότερα καθορίζεται στο Τεύχος 
Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρμογή του ν. 4067/2012 (ΝΟΚ, Α΄ 79) που εγκρίθηκε με την 
υπό στοιχεία 63234/19.12.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΑΔΑ: Β4ΜΕ0-Θ25). 
3. Στις πιο κάτω περιπτώσεις, ισχύουν ειδικά οι εξής όροι δόμησης: 
α) αα) Σε γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια, κτίρια υδατοκαλλιεργειών, 
στέγαστρα σφαγής, γεωργικές αποθήκες, δεξαμενές, θερμοκήπια και λοιπές γεωργικές 
κατασκευές του άρθρου 2 του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 270), η 
παρέκκλιση του συντελεστή δόμησης που προβλέπεται στην περ. ε’ της παρ. 1 του ίδιου 
άρθρου δεν μπορεί να υπερβεί το 0,8. 
αβ) Οι δεξαμενές καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών εντάσσονται στις παρεκκλίσεις της 
περ. α’ της παρ. 2 του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος αλλά το μέγιστο ύψος αυτών 
ορίζεται σε 50 εκατοστά. 
β) Σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις του άρθρου 4 του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος 
(Δ’ 270) ο μέγιστος συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβεί το 0,6 και ο μέγιστος 
συντελεστής κατ’ όγκον εκμετάλλευσης το 4. 
γ) Σε κτίρια που προορίζονται για αμιγή χρήση γραφείων ή καταστημάτων του άρθρου 5 του 
από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος η μέγιστη επιφάνεια του κτιρίου, καθώς και η 
συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα πεντακόσια πενήντα (550) 
τ.μ. Η παρέκκλιση, που προβλέπεται στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, χορηγείται με απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από γνωμοδότηση του οικείου 
Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.) και δεν μπορεί να 
υπερβεί το 0,18 και η παρέκκλιση του ποσοστού κάλυψης δεν μπορεί να υπερβεί το 
δεκαοκτώ τοις εκατό (18%). 
δ) Σε κτίρια κατοικίας της περ. ΙΙ.1 του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), η μέγιστη 
επιτρεπομένη επιφάνεια του κτιρίου ως και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει: 
δα) Για γήπεδα εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων (4.000) τ.μ. μέχρι και οχτώ χιλιάδες (8.000) τ.μ., 
για μεν τα πρώτα τέσσερις χιλιάδες (4.000) τ.μ., τα εκατόν ογδόντα έξι (186) τ.μ., για δε 
μεγαλύτερα, το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δόμησης 
0,018. 
δβ) Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των οχτώ χιλιάδων (8.000) τ.μ., για μεν τα πρώτα οχτώ 
χιλιάδες (8.000) τ.μ., τα διακόσια πενήντα οχτώ (258) τ.μ., για δε τα λοιπά, το γινόμενο του 
υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δόμησης 0,009 μη δυναμένη σε καμία 
περίπτωση να υπερβεί τα τριακόσια εξήντα (360) τ.μ. 
δγ) Για γήπεδα με εμβαδόν πολλαπλάσιο του κατά κανόνα αρτίου (4.000 τ.μ.), για τα οποία 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις κατάτμησης, η μέγιστη επιφάνεια κτιρίου ισούται με το 
άθροισμα του εμβαδού των κτιρίων που επιτρέπεται να ανεγερθούν σε κάθε γήπεδο μετά 
την κατάτμηση, μειωμένη κατά δέκα πέντε τοις εκατό (15%) και υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) 
ανεγείρεται μια οικοδομή και β) το γήπεδο παραμένει ενιαίο. Μεταβιβάσεις κατά παράβαση 
των προϋποθέσεων αυτών είναι αυτοδικαίως άκυρες. 
ε) Σε κτίρια που προορίζονται για εμπορικές αποθήκες του άρθρου 9 του από 24.5.1985 
προεδρικού διατάγματος (Δ’ 270), ο μέγιστος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,18 και το 
μέγιστο ποσοστό κάλυψης σε δέκα οχτώ τοις εκατό (18%). Η παρέκκλιση που προβλέπεται 
στις περ. ε’, στ’ και ζ’ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από γνωμοδότηση του οικείου Συμβουλίου 
Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.). 
στ) Σε κτίρια που προορίζονται για εκπαιδευτήρια και ευαγή ιδρύματα του άρθρου 5 του από 
6.10.1978 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 538), συμπεριλαμβανόμενων και των κτιρίων της παρ. 
3 του ίδιου άρθρου, η παρέκκλιση που προβλέπεται στο εδάφιο δ’ της παρ. 2 του ίδιου 
άρθρου χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από 
πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
γνωμοδότηση του οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 
ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,27. 
ζ) Σε κτίρια που προορίζονται για νοσοκομεία και κλινικές του άρθρου 6 του από 6.10.1978 
προεδρικού διατάγματος (Δ’ 538), η παρέκκλιση που προβλέπεται στο εδάφιο δ’ της παρ. 2 
του ίδιου άρθρου χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
ύστερα από πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και γνωμοδότηση του 
ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,54. 
η) Σε κτίρια που προορίζονται για εξυπηρέτηση των αναγκών των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου 
Αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ) του άρθρου 16 του από 6.10.1978 προεδρικού διατάγματος, ορίζονται οι 
εξής όροι δόμησης: 
ηα) Συντελεστής δόμησης 0,6. 
ηβ) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης σαράντα τοις εκατό (40%). 
ηγ) Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) μ. και, 
σε περίπτωση στέγης, τα δέκα τέσσερα (14) μ. 
ηδ) Ο συντελεστής κατ’ όγκον εκμετάλλευσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το τέσσερα (4).  
θ) Σε εγκαταστάσεις εφοδιαστικής της περ. 21 της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α’ 
114), ο μέγιστος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,6 μ., το μέγιστο ποσοστό κάλυψης σε 
σαράντα τοις εκατό (40%), οι πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου 
ορίζονται σε 10 μ., το μέγιστο ύψος σε 14 μ. και ο μέγιστος συντελεστής κατ’ όγκον 
εκμετάλλευσης σε 4,5. Παρέκκλιση επιτρέπεται ως προς το ύψος του κτιρίου, έως 15 μ. και 
ως προς τον συντελεστή όγκου στη βάση τεκμηρίωσης και χορηγείται με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνωμοδότηση το Κεντρικού Συμβουλίου 
Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.). Για τις εγκαταστάσεις 
εφοδιαστικής της περ. 21 της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018, ισχύουν τα ανωτέρω και 
στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του παρόντος, ανεξαρτήτως αν έχουν θεσπισθεί 
όροι και περιορισμοί από πολεοδομικό σχεδιασμό πρώτου επιπέδου. 
ι) Σε κέντρα δεδομένων (Data Centres) της περ. 21.Α της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 
59/2018, ο μέγιστος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,8, το μέγιστο ποσοστό κάλυψης σε 
εξήντα τοις εκατό (60%), οι πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου 
ορίζονται σε 10 μ. και ο μέγιστος συντελεστής κατ’ όγκον εκμετάλλευσης σε 4,5. Τα ανωτέρω 
ισχύουν και στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του παρόντος. 
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4. Η δόμηση σε ακατοίκητα νησιά επιτρέπεται υπό τους όρους που καθορίζονται από τα 
εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου, με την επιφύλαξη των διατάξεων 
που ισχύουν για τις προστατευόμενες περιοχές του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160). Η 
ελάχιστη αρτιότητα δεν μπορεί να ορίζεται κατώτερη των είκοσι (20) στρεμμάτων. 
5. Εάν εμβαδόν γηπέδου που υπερέβαινε τα 4.000 τ.μ. απομειώθηκε λόγω απαλλοτρίωσης, 
διάνοιξης διεθνούς, εθνικής, επαρχιακής ή δημοτικής οδού ή αναδασμού, το γήπεδο 
θεωρείται άρτιο, εάν το εμβαδόν του υπερβαίνει τα 2.000 τ.μ. και έχει πρόσωπο σε διεθνή, 
εθνική, επαρχιακή ή δημοτική οδό τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μ.. 
6. Στις εκτός σχεδίου περιοχές επιτρέπεται η συνένωση όμορων γηπέδων, υπό τις εξής 
προϋποθέσεις: 
α) το νέο γήπεδο που προκύπτει μετά τη συνένωση έχει εμβαδόν τουλάχιστον 4.000 τ.μ. και, 
β) τουλάχιστον ένα από τα γήπεδα που συνενώνονται είναι άρτιο και οικοδομήσιμο με τις 
διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 

Άρθρο 54 
Εγκαταστάσεις Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών σε 

δασικού χαρακτήρα εκτάσεις 
Στο άρθρο 57 του ν. 998/1979 (Α’ 289), περί επεμβάσεων σε δασικές εκτάσεις, 
προστίθεται παρ. 11 ως εξής: 
«11. Επιτρέπεται η επέμβαση σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις 
των περ. α και β της παρ. 5 του άρθρου 3 για την εγκατάσταση των απαιτούμενων 
υλικοτεχνικών υποδομών μετά των συνοδών έργων τους για τη λειτουργία Χώρων 
Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών, προς τον σκοπό σίτισης 
νεκροφάγων/πτωματοφάγων αρπακτικών πτηνών, καθώς και πυρήνων 
προσαρμογής για την επανένταξη - επανεισαγωγή ειδών της άγριας πανίδας και 
δομών φιλοξενίας μη επανεντάξιμων ειδών της άγριας πανίδας, από φορείς που 
υλοποιούν προγράμματα και δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, συναφών με την προστασία, διαχείριση και διατήρηση της άγριας 
πανίδας, κατόπιν εγκρίσεως της οικείας Δασικής Αρχής, εξαιρουμένων των 
υποχρεώσεων της παρ. 8 του άρθρου 45 του παρόντος». 
 

Άρθρον 57 
Λοιπές επεμβάσεις 
 
1. Στις δημόσιες εκτάσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 και ελλείψει αυτών στις 
δασικές εκτάσεις των περ. γ΄ και ε΄ της παρ. 1 και των περ. β΄, γ΄, στ΄ και ζ΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 4, επιτρέπεται η επέμβαση για την κατασκευή: 
α) αθλητικών εγκαταστάσεων, 
β) εκπαιδευτικών κτιρίων με τις συνοδές τους εγκαταστάσεις, 
γ) νοσοκομείων, θεραπευτηρίων και εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας 
και Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.), 
δ) ιερών ναών και παντός είδους μονών, μετοχίων αυτών ή ησυχαστηρίων, 
ε) σωφρονιστικών καταστημάτων, 
στ) εγκαταστάσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, 
ζ) χώρου αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων, 
η) υδροτριβείων παραδοσιακού τύπου, 
θ) βοτανικών κήπων, 
ι) δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51), μετά των 
απαιτουμένων συνοδών έργων. 
Ειδικότερα, επιτρέπεται ελλείψει των ως άνω εκτάσεων η επέμβαση και σε δάση για την 
κατασκευή σωφρονιστικών καταστημάτων. 
Επίσης, επιτρέπεται η επέμβαση και σε δάση και σε εκτάσεις των περ. δ΄ και ε΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 4, με την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α΄ 153), για την κατασκευή δομών της παρ. 4 
του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) μετά των απαιτουμένων συνοδών 
έργων, καθώς και σε αναδασωτέες εκτάσεις εφόσον πρόκειται για προσωρινές δομές. Στις 
περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, η έγκριση επέμβασης της παρ. 3 του άρθρου 45 
του παρόντος νόμου και του άρθρου 10 του ν. 3028/2002 χορηγείται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. 
Δικαιούχος των ανωτέρω επεμβάσεων είναι ο αρμόδιος φορέας ή το αρμόδιο όργανο της 
κεντρικής ή αποκεντρωμένης διοίκησης ή ο οικείος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) ή ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). Κατ’ εξαίρεση, στα 
υδροτριβεία παραδοσιακού τύπου, δικαιούχος είναι και φυσικό πρόσωπο. Εφόσον πρόκειται 
για ιδιωτικές δασικές εκτάσεις, δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στις εκτάσεις της 
παρούσας επιτρέπονται επεμβάσεις από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα 
οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς και από νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται 
στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 
4270/2014 (Α΄ 143). 
Αν στην περιοχή ενδιαφέροντος για την υλοποίηση των χερσαίων εγκαταστάσεων για 
τουριστικούς λιμένες ή για τουριστικά καταφύγια δεν υφίστανται ιδιωτικές χορτολιβαδικές 
εκτάσεις, όπως προκύπτει κατόπιν σχετικής βεβαίωσης της οικείας δασικής υπηρεσίας, 
δύναται για τον σκοπό αυτόν να επιτρέπεται η επέμβαση σε δημόσιες χορτολιβαδικές 
εκτάσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο 
άρθρο 45. 
2. Επιτρέπεται η χάραξη διαδρομών σε δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της 
παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, στα δάση και τις δασικές εκτάσεις των 
κατηγοριών δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 και β΄, γ΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 
του παρόντος νόμου για τη διεξαγωγή αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού (τύπου 
motocross) και ποδηλάτου (mountainbike) μετά την έγκριση από τη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού τεχνικής έκθεσης σχετικά με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, το 
χρονοδιάγραμμα άσκησής της και διάγραμμα των τεχνικών στοιχείων των διαδρομών. 
Δικαιούχος της επέμβασης είναι σύλλογος ή φορέας που βάσει του καταστατικού του έχει το 
δικαίωμα να διοργανώνει τους αγώνες του πρώτου εδαφίου του παρόντος. Ο δικαιούχος 
χρησιμοποιεί την έκταση μόνο για τη διεξαγωγή του αγώνα, το δε υπόλοιπο χρονικό 
διάστημα τη διαχειρίζεται η δασική υπηρεσία ως μέρος του οικείου δασικού 
οικοσυστήματος. Η χάραξη της διαδρομής πραγματοποιείται χωρίς να καταστραφεί δασική 
βλάστηση, στην περίπτωση δε που αυτό κριθεί αναγκαίο, εφαρμόζεται η διάταξη της 
παραγράφου 2 του άρθρου 45. Αντάλλαγμα χρήσης δεν καταβάλλεται. 
3. Επιτρέπεται η έρευνα και οι σκαπτικές εργασίες για ανεύρεση θησαυρού εντός δασών, 
δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων ως και εντός δημοσίων εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ 
και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3. του παρόντος νόμου. Η έγκριση χορηγείται μετά την 
έκδοση της απαιτούμενης άδειας της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 6133/1934 (Α΄172). Η 
αποκατάσταση στο χώρο της επέμβασης διενεργείται αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών της 
έρευνας. 
4. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σε δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της 
παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και ελλείψει αυτών στις δασικές εκτάσεις 
των κατηγοριών γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 και των κατηγοριών β΄, γ΄, στ΄ και ζ΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου ή λόγω έκτακτων αναγκών προσωρινή 
εγκατάσταση και διαμονή σε αυτές πληγέντων από φυσικές καταστροφές. 
5. Επιτρέπεται η εγκατάσταση δομικών ή μηχανικών κατασκευών, πάνω στις οποίες 
τοποθετούνται κεραίες, πομποί, αναμεταδότες και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις, καθώς 
και η κατασκευή των απαραίτητων συνοδών έργων αυτών (όπως οδοποιίας, οικίσκων) σε 
δάση, δασικές εκτάσεις, δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 
του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και αναδασωτέες εκτάσεις ή σε πυρήνες εθνικών δρυμών. 
6. Επιτρέπεται η επέμβαση σε δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της 
παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και ελλείψει αυτών σε δασικές εκτάσεις, 
για την εγκατάσταση πάρκων κεραιών, επί τη βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί 
τηλεπικοινωνιών και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 
7. Επιτρέπεται η επέμβαση σε δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της 
παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου ως και σε δάση και δασικές εκτάσεις, με 
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εξαίρεση τις εκτάσεις των κατηγοριών α΄ και β΄ της παραγράφου 1 και α΄ και γ΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος, για την κατασκευή χερσαίων εγκαταστάσεων 
υδατοδρομείων. 
8. Επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις και υποδομές αστεροσκοπείων ιδιοκτησίας του Δημοσίου, 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
καθώς και η κατασκευή των απαραίτητων συνοδών έργων αυτών σε δάση, δασικές εκτάσεις 
και δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3.  
9. Επιτρέπεται η επέμβαση σε δάση, δασικές εκτάσεις και σε εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ 
και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 για την εγκατάσταση κέντρων περίθαλψης και 
φιλοξενίας ειδών της άγριας πανίδας, καθώς και των συνοδών αυτών εγκαταστάσεων. Ως 
προς τους δικαιούχους της επέμβασης και τις εν γένει προϋποθέσεις της εγκατάστασης 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην 336107/14.2.2000 (Β΄ 223) απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας. 
10. Επιτρέπεται η επέμβαση σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα για τη δημιουργία 
εγκαταστάσεων χειρισμού θηραμάτων, καθώς και των συνοδών αυτών έργων. Δικαιούχος 
της ανωτέρω επέμβασης είναι ο εκάστοτε αρμόδιος φορέας ή το εκάστοτε αρμόδιο όργανο 
της κεντρικής ή αποκεντρωμένης διοίκησης ή της περιφέρειας ή ο οικείος Ο.Τ.Α., οι κατά 
χωρική αρμοδιότητα αντιστοίχως συνεργαζόμενοι με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, κυνηγετικές ομοσπονδίες και κυνηγετικοί σύλλογοι, κατόπιν εκδόσεως έγκρισης 
επέμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, με την 
επιφύλαξη της παρ. 4 της ανωτέρω διάταξης, και με τις υποχρεώσεις που θέτει η παρ. 8 της 
ιδίας διάταξης. 

Άρθρο 55 
Έγκριση Επιχειρηματικών Πάρκων – Προσθήκη παρ. 5 και 6 στο άρθρο 155 του ν. 

4759/2020 
1. Στο άρθρο 155 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245) προστίθενται παρ. 5 και 6 ως εξής: 
«5. Κατ΄ εξαίρεση της παρ. 3, επιτρέπεται η έγκριση ανάπτυξης δύο 
Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ) τύπου «Επιχειρηματικό Πάρκο Μεμονωμένης 
Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ)» της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 
3982/2011 (Α΄ 143), σύμφωνα με το άρθρο 47 του ιδίου νόμου και την υπό 
στοιχεία Φ/Α.15/3/οικ.112239/1270/23.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 4863), σε 
ακίνητα ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου και της «ΔΕΗ Α.Ε.» και ειδικότερα: 
α) στη Δημοτική Ενότητα Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης της 
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε τρεις 
γειτονικές εκτάσεις εμβαδού εκατόν ενενήντα επτά (197) στρεμμάτων, ως 
«Πιλοτικό Ε.Π. Μεγαλόπολης» και β) στην Δημοτική Κοινότητα Ποντοκώμης της 
Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής 
Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε έκταση εμβαδού 
οκτακοσίων (800) στρεμμάτων, ως «Πιλοτικό ΕΠ Ποντοκώμης», για την 
εγκατάσταση αντίστοιχα, υποδομών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και για 
την παραγωγή συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Οι εκτάσεις των ως άνω 
ακινήτων που απεικονίζονται στους χάρτες του αποσπάσματος του 
Παραρτήματος ΙΙ, δύνανται να μεταβάλλονται, σύμφωνα με την παρ. 7 του 
άρθρου 47 του ν. 3982/2011. 
Για την ανάπτυξη των ΕΠΜΜΜ δεν απαιτείται, κατά τις ως άνω διατάξεις, 
πολεοδόμηση και για τη δόμησή τους εφαρμόζονται η παρ. 3 του άρθρου 32 και 
η περ. β της παρ. 3. του άρθρου 33 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζεται το άρθρο 4 του από 24.5.1985 π.δ. (Δ΄ 270). 
6. Κατά παρέκκλιση της υπό στοιχεία Φ/Α.15/3/οικ.112239/1270/23.10.2020 
κοινής απόφασης, ως Εταιρεία Ανάπτυξης των Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΑΝΕΠ) 
της παρ. 5 ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4872/2021 (Α΄ 247), η 
«ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.». 
Υπέρ της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) των ως άνω ΕΠ, 
δύναται να συστήνεται στα ακίνητα της παρ. 5, δικαίωμα επιφανείας, σύμφωνα 
με τα άρθρα 18 έως 26 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) και το δικαίωμα αυτό να 
αντιστοιχείται, για την εφαρμογή του άρθρου 45 και κάθε άλλης σχετικής 
διάταξης του ν. 3982/2011 (Α’ 143), προς το ιδιοκτησιακό δικαίωμα κυριότητας 
της ΕΑΝΕΠ. Αναλόγως δύναται να εφαρμόζονται τα φορολογικά κίνητρα της παρ. 
1 του άρθρου 62 του ν. 3982/2011, αντί της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 
3986/2011.». 

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 και από 
εκπροσώπους των Περιφερειών των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης που συνοδεύουν 
το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΔΑΜ 2021-2027 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 56 
Έκδοση οικοδομικών εργασιών εντός Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς – 

Προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 18 του ν. 4690/2020 
Στο τέλος του άρθρου 18 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), περί δημιουργίας 
Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς, προστίθεται παρ. 12 ως εξής: 
«12. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης έγκρισης για την ανάπτυξη 
επιχειρηματικού πάρκου και μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης, της 
υψομετρικής μελέτης και της διάνοιξης των αντίστοιχων δρόμων, επιτρέπεται, 
κατά παρέκκλιση της παρ. 6 του άρθρου 47 του ν. 3982/2011 (A’ 143), να 
εκδίδονται οικοδομικές άδειες για όλες τις επιχειρήσεις ή να συνεχίζεται η 
εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, ύστερα από γραπτή έγκριση της Εταιρείας 
Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου που αποστέλλεται στο αρμόδιο πολεοδομικό 
γραφείο.». 
 

Άρθρο 18 ν. 4690/2020 
Ρύθμιση για τη δημιουργία του Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς 
1. Μεταβιβάζεται χωρίς αντάλλαγμα κατά κυριότητα, νομή και κατοχή προς την ανώνυμη 
εταιρεία με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ» («Α.Ζ.Κ. ΑΕ»), που συστήθηκε 
με το άρθρο 3 του ν. 3489/2006 (Α΄ 205), το ακίνητο ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, 
μετά των επ’ αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων, κείμενο στη Δημοτική Κοινότητα Περαίας του 
Δήμου Θερμαϊκού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, εμβαδού 760.807 τμ, με ΚΑΕΚ 
190941901071/0/0, όπως αυτό εμφαίνεται στο Κτηματολογικό Φύλλο του Κτηματολογικού 
Γραφείου Καλαμαριάς. Σκοπός της μεταβίβασης είναι η ίδρυση και λειτουργία εντός του ως 
άνω ακινήτου Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις των άρθρων 41 επ. του ν. 3982/2011 (Α΄ 143). Για τη μεταγραφή του 
δικαιώματος κυριότητας επί του ως άνω ακινήτου στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, 
απαιτείται σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ζ.Κ. ΑΕ. Το απόσπασμα της 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, στο 
οποίο θα πρέπει να περιγράφεται το μεταβιβαζόμενο ακίνητο και το δικαίωμα κυριότητας 
της «Α.Ζ.Κ. ΑΕ» επί του ακινήτου, συμπεριλαμβανομένης αναφοράς στη διάταξη του 
παρόντος άρθρου, σύμφωνα με την οποία έγινε η μεταβίβαση, αποτελεί τον τίτλο για την 
καταχώριση του εγγραπτέου δικαιώματος στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, η εγγραφή 
του οποίου θα πρέπει να λάβει χώρα εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. 
Για την καταχώριση του εγγραπτέου δικαιώματος αρκεί η απόφαση του Διοικητικού 
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Συμβουλίου της «Α.Ζ.Κ. ΑΕ» και δεν απαιτούνται άλλα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου του 
πιστοποιητικού ενεργείας και της δήλωσης του πολιτικού μηχανικού, σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) ή οποιοσδήποτε άλλης ισοδύναμης δήλωσης που 
υποκαθιστά τη δήλωση αυτήν. 
2. Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας μεταβίβασης, η Αλεξάνδρεια Ζώνη 
Καινοτομίας Α.Ε. υποχρεούται εντός έξι (6) μηνών από την καταχώριση του σχετικού 
εγγραπτέου δικαιώματος στο Κτηματολογικό Γραφείο Καλαμαριάς, να προβεί στη σύσταση 
δικαιώματος επιφάνειας για ενενήντα εννέα (99) έτη, υπέρ της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Thess-lNTEC Α.Ε.», προκειμένου να λάβει χώρα η 
ανέγερση των αναγκαίων κτισμάτων, υποδομών και εγκαταστάσεων στο ακίνητο της «Α.Ζ.Κ. 
Α.Ε.» που μεταβιβάζεται με το παρόν, σύμφωνα πάντοτε με τον σκοπό της παρούσας 
μεταβίβασης. Η σύσταση θα λάβει χώρα με την κατάρτιση σχετικής σύμβασης μεταξύ των 
δύο ανωνύμων εταιρειών, στην οποία θα προβλέπεται η καταβολή εδαφονομίου προς την 
«Α.Ζ.Κ. Α.Ε.», οριζόμενου σε ποσοστό 0,75% επί των ετησίων μισθωμάτων που θα αφορούν 
σε μακροχρόνιες μισθώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων και επί των εδαφονομίων, που θα 
εισπράττει η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Thess-lNTEC Α.Ε.» από 
τρίτους, οι οποίοι θα εγκατασταθούν στο ακίνητο. Το αναφερόμενο στην παρ. 1 ακίνητο, από 
τη σύσταση του δικαιώματος επιφανείας του υπέρ της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Thess-lNTEC Α.Ε.», εξαιρείται του ειδικού νομοθετικού 
καθεστώτος που αφορά στα ακίνητα ιδιοκτησίας της «Α.Ζ.Κ. Α.Ε.», ιδίως όσον αφορά τις 
διατάξεις περί Θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Δ.), σύμφωνα με το 
άρθρο 11 του ν. 3489/2006, μισθώσεων ακινήτων και οποιωνδήποτε κανονισμών 
λειτουργίας της «Α.Ζ.Κ. Α.Ε». Για τη σύσταση, μεταβίβαση, λήξη και απόσβεση του 
δικαιώματος επιφάνειας επί του συνόλου της έκτασης του ακινήτου, καθώς και για τη 
ρύθμιση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του κυρίου και του επιφανειούχου, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 18 έως 26 του ν. 3986/2011 (Α’ 152). Μετά την 
πάροδο της διάρκειας του δικαιώματος επιφάνειας, η χρήση και εκμετάλλευση του ακινήτου 
της παρ. 1, μετά των επ’ αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών, που θα έχουν 
ανεγερθεί επ’ αυτού, περιέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα προς οποιοδήποτε 
τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατείχε δικαίωμα επιφάνειας, στη διοίκηση, διαχείριση 
και εκμετάλλευση της «Α.Ζ.Κ. Α.Ε.», η οποία υποχρεούται να συνεχίσει τη λειτουργία του 
Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς στη Θεσσαλονίκη, απαγορευομένης της 
τροποποίησης του σκοπού της μεταβίβασης και του προορισμού του ακινήτου. 
3. Η μεταβίβαση του ακινήτου της παρ. 1, η σύσταση δικαιώματος επιφάνειας και η εγγραφή 
των δικαιωμάτων αυτών στο κατά τόπο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο υπέρ της Α.Ζ.Κ. ΑΕ, 
της ΕΑΝΕΠ ΑΕ και τρίτων, λαμβάνουν χώρα ατελώς, και απαλλάσσονται από κάθε φόρο, 
τέλος ή άλλη επιβάρυνση. Ειδικά για τον Φ.Π.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα 
Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), όπως ισχύουν. 
4. Η μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου της παρ. 1 προς την Α.Ζ.Κ. ΑΕ ανακαλείται με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και το ακίνητο επανέρχεται 
στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, εάν εντός δύο ετών, από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πάρκου 
σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 3982/2011: α) διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
ν. 3982/2011 η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της απόφασης έγκρισης ή β) η 
ΕΑΝΕΠ δεν αποδείξει τη βιωσιμότητα του έργου με την προσέλκυση ιδιωτικών χορηγιών και 
κεφαλαίων για τη συγχρηματοδότησή του που θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 5% 
του προϋπολογισμού της Α΄ φάσης του έργου. Με όμοια απόφαση, η πλήρης κυριότητα, 
νομή και κατοχή του ακινήτου περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο και στην περίπτωση που το 
ακίνητο χρησιμοποιηθεί για σκοπό άλλον από τον προβλεπόμενο στο παρόν άρθρο. Σε 
περίπτωση ανάκλησης της μεταβίβασης, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια και μετά τη 
διενέργεια αυτοψίας από τα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Δημοσίου, το ακίνητο, τα επ’ 
αυτού έργα, κτίρια και εγκαταστάσεις παραδίδονται από τον επιφανειούχο ή τυχόν τρίτο που 
έλκει δικαιώματα από αυτόν, με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, στην αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, σε καλή κατάσταση, για τη χρήση για την οποία 
προορίζονται και για αντίστοιχο σκοπό, λαμβανομένης, πάντως υπόψη της εύλογης φθοράς 
από τη συνήθη χρήση. Με την έκδοση της απόφασης ανάκλησης της παρούσας παραγράφου 
αποσβέννυται αυτοδίκαια το συσταθέν δικαίωμα επιφάνειας. 
5. Σε περίπτωση ανάκλησης λόγω συνδρομής των περιπτώσεων της παρ. 4, δεν μπορούν να 
προβληθούν κατά του Ελληνικού Δημοσίου αξιώσεις της Α.Ζ.Κ. ΑΕ, του επιφανειούχου ή 
οποιοσδήποτε τρίτου για δαπάνες που κατέβαλαν ή για αποζημίωση για την εκτέλεση 
εργασιών ανέγερσης, συντήρησης, βελτίωσης, επισκευής, φύλαξης και ανάπλασης του 
μεταβιβαζόμενου ακινήτου και των επ’ αυτού κτιρίων, έργων και εγκαταστάσεων, καθώς και 
κάθε άλλη σχετική αξίωση αποζημίωσης, σε περίπτωση άρσης ή αυτοδίκαιης ανάκλησης της 
μεταβίβασης του ακινήτου προς την Α.Ζ.Κ. ΑΕ εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου. Ο 
επιφανειούχος δεν δικαιούται να αξιώσει από το Ελληνικό Δημόσιο αποζημίωση για τη λήξη 
ή απόσβεση του δικαιώματος επιφάνειας, ούτε και την απόδοση τυχόν πλουτισμού για τα 
κτίσματα και τις κατασκευές που ανήγειρε στο ακίνητο, τα οποία θα περιέλθουν στην Α.Ζ.Κ. 
ΑΕ κατά τη λήξη του δικαιώματος επιφάνειας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση άρσης ή 
αυτοδίκαιης ανάκλησης της μεταβίβασης του ακινήτου προς την Α.Ζ.Κ. ΑΕ εκ μέρους του 
Ελληνικού Δημοσίου. Το Ελληνικό Δημόσιο απαλλάσσεται πλήρως από κάθε υποχρέωση για 
κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, βελτίωση ή φύλαξη του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και 
των συστατικών και παραρτημάτων του, ακόμη και αν αυτή επιβάλλεται από λόγους 
ανωτέρας βίας. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν έχει απολύτως καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά 
ή νομικά ελαττώματα του ακινήτου, την κυριότητα του οποίου μεταβιβάζει σύμφωνα με την 
παρ. 1. 
6. Για την επίτευξη του σκοπού της μεταβίβασης της παρ. 1 κι εντός τριών (3) μηνών από τη 
μεταγραφή της σχετικής απόφασης μεταβίβασης στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, 
συστήνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), εταιρεία ειδικού σκοπού 
Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ), η οποία έχει τη νομική μορφή ανώνυμης 
εταιρίας και έχει την πρωτοβουλία ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πάρκου, σύμφωνα με την 
παρ. 2. Στο μετοχικό κεφάλαιο της ως άνω ΕΑΝΕΠ συμμετέχουν κατά πλειοψηφία φορείς του 
ιδιωτικού τομέα, ενώ κατά μειοψηφία η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ και άλλοι φορείς 
του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
7. Κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 3982/2011, η ανάπτυξη και λειτουργία 
του Επιχειρηματικού Πάρκου μπορεί να υλοποιείται σταδιακά σε περισσότερα τμήματα. Στην 
περίπτωση αυτή, η τμηματοποίηση, οι φάσεις, τα τμήματα και ο προϋπολογισμός των έργων 
υποδομής κάθε φάσης περιγράφονται αναλυτικά στο επιχειρηματικό σχέδιο της παρ. 5 του 
άρθρου 46 του ν. 3982/2011. Αν η ανάπτυξη και λειτουργία του ΕΠ υλοποιείται 
τμηματοποιημένα, η υλοποίηση της πρώτης φάσης πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών 
της παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 3982/2011. Η υλοποίηση κάθε επόμενης φάσης 
πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών της παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 3982/2011, με 
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ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης διαπίστωσης 
της ολοκλήρωσης των έργων Υποδομής της παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 3982/2011, για κάθε 
προηγούμενη φάση. Ο αναλυτικός χρονικός προγραμματισμός καθορίζεται στο εγκεκριμένο 
επιχειρηματικό σχέδιο της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 3982/2011. Για την έγκριση, 
ανάπτυξη και λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου δεν εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 
45 του ν. 3982/2011. 
8. Η ανάπτυξη, διοίκηση και διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου γίνεται αποκλειστικά 
από την ΕΑΝΕΠ, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3982/2011. 
9. Όπου στον ν. 3982/2011 γίνεται αναφορά στο δικαίωμα κυριότητας της ΕΑΝΕΠ ή των 
μετόχων της, για το Επιχειρηματικό Πάρκο του παρόντος άρθρου, νοείται η σύσταση του 
δικαιώματος επιφάνειας υπέρ της ΕΑΝΕΠ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Γ΄ 
Μέρους του ν. 3982/2011. 
10. Στην έκταση του ακινήτου της παρ. 1 καταρτίζεται ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, σύμφωνα 
με το άρθρο 8 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241). Η κίνηση της διαδικασίας για τη σύνταξη του 
ειδικού πολεοδομικού σχεδίου γίνεται από την ως άνω ΕΑΝΕΠ, η οποία έχει και την 
αποκλειστική ευθύνη για τη σύνταξη των αναγκαίων υποστηρικτικών μελετών, καθώς επίσης 
των μελετών που είναι απαραίτητες για τη συνολική αδειοδότηση και κατασκευή των 
κτιριακών εγκαταστάσεων και απαιτούμενών υποδομών του Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 
4ης γενιάς και αναλαμβάνει επίσης την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Το ειδικό 
πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των συναρμοδίων Υπουργών Οικονομικών και 
Ανάπτυξης και καθορίζει τις ειδικότερες χρήσεις γης και τους όρους δόμησης, λαμβάνοντας 
υπόψη τις πολεοδομικές ρυθμίσεις που ορίζονται στον ν. 3982/2011 για τα επιχειρηματικά 
πάρκα. Από το οριζόμενο με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011 ως ελάχιστο 
ποσοστό κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων δημιουργείται ικανού μεγέθους 
κοινόχρηστος χώρος με την έννοια της βιώσιμης λειτουργίας και ανάπτυξής του, για την 
εξυπηρέτηση αναγκών υπερτοπικής κλίμακας εντός των ορίων του Δήμου Θερμαϊκού. Για τη 
λειτουργία και την αξιοποίηση του κοινόχρηστου χώρου, δύνανται να υπογράφονται ειδικές 
προγραμματικές συμβάσεις με την ως άνω ΕΑΝΕΠ ή και τον Δήμο Θερμαϊκού ή και την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Με το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα καθορίζονται και οι 
οριογραμμές των υφιστάμενων υδατορεμάτων εντός του ακινήτου της παρ. 1 ύστερα από 
υποβολή φακέλου οριοθέτησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 του ν. 
4258/2014 (Α΄ 94). Η πολεοδόμηση του επιχειρηματικού πάρκου γίνεται με το Πολεοδομικό 
Σχέδιο Εφαρμογής, το οποίο δύναται να εγκρίνεται με το προεδρικό διάταγμα που εγκρίνει 
το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο της παρούσας. 
11. Τα κίνητρα της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 3982/2011 επεκτείνονται και στις συμβάσεις 
μεταβίβασης δικαιώματος επιφάνειας, καθώς και στις συμβάσεις δωρεάς κινητών 
πραγμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για δωρεές που αφορούν στην υλοποίηση 
του συγκεκριμένου έργου της δημιουργίας του τεχνολογικού πάρκου. Κάθε σύμβαση 
μεταβίβασης δικαιώματος επιφάνειας, αγοραπωλησίας και δωρεάς κινητών (χρημάτων) και 
ακινήτων προς την ΕΑΝΕΠ για τη διασφάλιση της ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου 
κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 46 του ως άνω νόμου, καθώς και έκτασης εντός του 
Επιχειρηματικού Πάρκου από την ΕΑΝΕΠ ή από επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί ή 
μετεγκατασταθεί εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου, απαλλάσσεται από τον φόρο 
μεταβίβασης και τον φόρο δωρεάς, αντιστοίχως. Επιπλέον, το συνολικό ποσό της δωρεάς, 
σύμφωνα με την παρούσα, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα του δωρητή, αναλογικά, 
ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος, του φορολογικού έτους εντός του οποίο 
πραγματοποιήθηκε η δωρεά. Τα εισπραττόμενα ποσά των χρηματικών δωρεών από την 
ΕΑΝΕΠ από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος, μέχρι και τις 31.12.2027, δεν αποτελούν 
στοιχείο των ακαθαρίστων εσόδων της για φορολογικούς σκοπούς, αλλά εμφανίζονται σε 
διακεκριμένο λογαριασμό αποθεματικού. Από την 1η.1.2028 και μετά, το ως άνω 
σχηματισμένο αποθεματικό μεταφέρεται τμηματικά και για μία δεκαετία για φορολογικούς 
σκοπούς στα ακαθάριστα έσοδα της ΕΑΝΕΠ κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) κατ’ έτος. 
Σε περίπτωση που μέχρι τις 31.12.2027 το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί, το σύνολο του 
σχηματισμένου αποθεματικού μεταφέρεται για φορολογικούς σκοπούς στα ακαθάριστα 
έσοδα της ΕΑΝΕΠ κατά τον χρόνο εκείνον. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να καθορίζεται κάθε 
ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας. 

Άρθρο 57 
Οικοδόμηση σε περιπτώσεις ανενεργών ιστών ραδιοφωνικών σταθμών – 

Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 13 ν. 3188/1955 
Στο άρθρο 13 του ν. 3188/1955 (Α΄ 95) καταργείται η εξουσιοδότηση του 
δευτέρου εδαφίου και το υφιστάμενο άρθρο διαμορφώνεται ως παρ. 1, 
προστίθεται παρ. 2, και το άρθρο 13 διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρον 13 
1. Εις ακτίνα 300 μ. από της βάσεως των Ραδιοφωνικών ιστών του Ε.Ι.Ρ., 
ελαχίστου ύψους 70 μ. απαγορεύεται πάσα ανοικοδόμησις εις τρίτους. Μεταξύ 
δε ακτίνος 300 μέχρι και 500 μ. επιτρέπεται η ανέγερσις διωρόφων οικοδομών. 
 Κατ` εξαίρεση, επιτρέπεται η ανοικοδόμηση σε τρίτους, σύμφωνα με τις κείμενες 
πολεοδομικές διατάξεις, σε γήπεδα που βρίσκονται μεταξύ ακτίνας 200 έως 500 
μέτρα από τη βάση του ιστού του Ραδιοφωνικού Σταθμού Χανίων Κρήτης. Το 
μέγιστο ύψος των κτιρίων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί τα 7,50 μέτρα και σε 
περίπτωση κατασκευής στέγης τα 9,00 μέτρα. 
 Επιτρέπεται επίσης η συντήρηση, χωρίς αύξηση του όγκου τους, κτισμάτων που 
βρίσκονται στην ίδια περιοχή και σε ακτίνα μέχρι 200 μέτρων από τη βάση του 
ιστού του Ραδιοφωνικού Σταθμού Χανίων. 
2. Τα όρια και οι περιορισμοί του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 δεν εφαρμόζονται:  
α) σε ιστούς ραδιοφωνικών σταθμών που χαρακτηρίζονται ως ανενεργοί με 
απόφαση της «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» περί οριστικής διακοπής της λειτουργίας αυτών, 
β) σε περιπτώσεις που υφίσταται έκθεση μετρήσεων της Ελληνικής Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας των επιπέδων των υψισυχνών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων 
στο περιβάλλον σύμφωνα με την οποία δεν διαπιστώνεται υπέρβαση ή πιθανή 
υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού. 

Άρθρο 13 Ν.3188/1955 
 
Εις ακτίνα 300 μ. από της βάσεως των Ραδιοφωνικών ιστών του Ε.Ι.Ρ., ελαχίστου ύψους 70 μ. 
απαγορεύεται πάσα ανοκοδόμησις εις τρίτους. Μεταξύ δε ακτίνος 300 μέχρι και 500 μ. 
επιτρέπεται η ανέγερσις διωρόφων οικοδομών. 
Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η ανοικοδόμηση σε τρίτους, σύμφωνα με τις κείμενες 
πολεοδομικές διατάξεις, σε γήπεδα που βρίσκονται μεταξύ ακτίνας 200 έως 500 μέτρα από 
τη βάση του ιστού του Ραδιοφωνικού Σταθμού Χανίων Κρήτης. Με αποφάσεις των Υπουργών 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που 
εκδίδονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, ότι 
δεν προκαλούνται κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, μπορεί να επιτρέπεται η οικοδόμηση, κατά 
παρέκκλιση των ανωτέρω ορίων και περιορισμών, ή η οικοδόμηση με διαφορετικούς όρους 
και περιορισμούς, αν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κεραίας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της περιοχής το επιτρέπουν. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί τα 
7,50 μέτρα και σε περίπτωση κατασκευής στέγης τα 9,00 μέτρα. 
Επιτρέπεται επίσης η συντήρηση, χωρίς αύξηση του όγκου τους, κτισμάτων που βρίσκονται 
στην ίδια περιοχή και σε ακτίνα μέχρι 200 μέτρων από τη βάση του ιστού του Ραδιοφωνικού 
Σταθμού Χανίων. 

Άρθρο 59 
Όροι δόμησης και παρεκκλίσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές – Τροποποίηση 

άρθρου 33 ν. 4759/2020 
Στο άρθρο 33 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), περί όρων δόμησης και παρεκκλίσεις σε 
εκτός σχεδίου περιοχές, προστίθενται περ. ια) και ιβ) στην παρ. 3, και παρ. 3Α ως 
εξής: 
«ια) Σε κτίρια κοινωνικής πρόνοιας που δεν είναι ευαγή ιδρύματα, επιτρέπεται 
παρέκκλιση από την παρ. 1 ως προς την ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίων 

Άρθρο 33 
Όροι δόμησης 
1. Για τις ανάγκες της δόμησης των κτιρίων της παρ. 1 του άρθρου 32, ο μέγιστος 
συντελεστής δόμησης ανέρχεται καταρχήν σε 0,18, το μέγιστο ποσοστό κάλυψης σε δέκα 
τοις εκατό (10%) και ο μέγιστος αριθμός ορόφων σε δύο (2). 
2. Το ανώτατο ύψος των κτισμάτων απαγορεύεται να υπερβαίνει τον υδροκρίτη. Εξαιρούνται 
οι κεραίες ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας με τις απαραίτητες κτιριακές 
υποδομές για τη λειτουργία τους, οι εγκαταστάσεις και υποδομές σταθμών 
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επί του γηπέδου, το ποσοστό κάλυψης το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το 
είκοσι τοις εκατό (20%) για το ισόγειο και τους ορόφους και το πενήντα τοις 
εκατό (50%) για υπόγειους χώρους, τις αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του 
γηπέδου, οι οποίες δεν επιτρέπεται να μειώνονται περισσότερο των πέντε (5) 
μέτρων, τον συντελεστή δόμησης του γηπέδου ο οποίος δεν δύναται να 
υπερβαίνει το μηδέν κόμμα πενήντα τέσσερα (0,54), το ύψος του κτιρίου, το 
οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έντεκα (11) μέτρα και τον αριθμό των 
ορόφων, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3). Η παρέκκλιση 
χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από 
πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του αρμόδιου για τη λειτουργικότητα του 
κτιρίου φορέα και γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών 
Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.). Τα ανωτέρω ισχύουν και στις 
περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 32. 
ιβ) Στην περίπτωση ανέγερσης στο ίδιο γήπεδο εκπαιδευτηρίου και κτιρίου 
κοινωνικής πρόνοιας, τότε εφαρμόζονται στο σύνολο του γηπέδου οι όροι 
δόμησης του άρθρου 5 του από 6.10.1978 π.δ. (Δ' 538). 
3Α. Στις περιπτώσεις γηπέδου για το οποίο προβλέπεται χορήγηση παρεκκλίσεων 
από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τον Υπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, όταν υφίσταται σώρευση αιτημάτων παρεκκλίσεων που 
χορηγούνται από διαφορετικά όργανα, αρμόδιος είναι ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α..». 
 

ηλεκτροπαραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και οι εγκαταστάσεις και 
υποδομές αστεροσκοπείων ιδιοκτησίας Δημόσιων φορέων ή φορέων του ευρύτερου 
Δημόσιου τομέα που εξυπηρετούν τη λειτουργία τους. Για τις ανάγκες του παρόντος, ως 
υδροκρίτης ορίζεται η νοητή γραμμή που συνδέει τα υψηλότερα σημεία της επιφάνειας και 
διαχωρίζει δυο υδρολογικές λεκάνες απορροής, όπως αναλυτικότερα καθορίζεται στο Τεύχος 
Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρμογή του ν. 4067/2012 (ΝΟΚ, Α΄ 79) που εγκρίθηκε με την 
υπό στοιχεία 63234/19.12.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΑΔΑ: Β4ΜΕ0-Θ25). 
3. Στις πιο κάτω περιπτώσεις, ισχύουν ειδικά οι εξής όροι δόμησης: 
α) αα) Σε γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια, κτίρια υδατοκαλλιεργειών, 
στέγαστρα σφαγής, γεωργικές αποθήκες, δεξαμενές, θερμοκήπια και λοιπές γεωργικές 
κατασκευές του άρθρου 2 του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 270), η 
παρέκκλιση του συντελεστή δόμησης που προβλέπεται στην περ. ε’ της παρ. 1 του ίδιου 
άρθρου δεν μπορεί να υπερβεί το 0,8. 
αβ) Οι δεξαμενές καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών εντάσσονται στις παρεκκλίσεις της 
περ. α’ της παρ. 2 του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος αλλά το μέγιστο ύψος αυτών 
ορίζεται σε 50 εκατοστά. 
β) Σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις του άρθρου 4 του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος 
(Δ’ 270) ο μέγιστος συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβεί το 0,6 και ο μέγιστος 
συντελεστής κατ’ όγκον εκμετάλλευσης το 4. 
γ) Σε κτίρια που προορίζονται για αμιγή χρήση γραφείων ή καταστημάτων του άρθρου 5 του 
από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος η μέγιστη επιφάνεια του κτιρίου, καθώς και η 
συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα πεντακόσια πενήντα (550) 
τ.μ. Η παρέκκλιση, που προβλέπεται στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, χορηγείται με απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από γνωμοδότηση του οικείου 
Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.) και δεν μπορεί να 
υπερβεί το 0,18 και η παρέκκλιση του ποσοστού κάλυψης δεν μπορεί να υπερβεί το 
δεκαοκτώ τοις εκατό (18%). 
δ) Σε κτίρια κατοικίας της περ. ΙΙ.1 του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), η μέγιστη 
επιτρεπομένη επιφάνεια του κτιρίου ως και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει: 
δα) Για γήπεδα εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων (4.000) τ.μ. μέχρι και οχτώ χιλιάδες (8.000) τ.μ., 
για μεν τα πρώτα τέσσερις χιλιάδες (4.000) τ.μ., τα εκατόν ογδόντα έξι (186) τ.μ., για δε 
μεγαλύτερα, το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δόμησης 
0,018. 
δβ) Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των οχτώ χιλιάδων (8.000) τ.μ., για μεν τα πρώτα οχτώ 
χιλιάδες (8.000) τ.μ., τα διακόσια πενήντα οχτώ (258) τ.μ., για δε τα λοιπά, το γινόμενο του 
υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δόμησης 0,009 μη δυναμένη σε καμία 
περίπτωση να υπερβεί τα τριακόσια εξήντα (360) τ.μ. 
δγ) Για γήπεδα με εμβαδόν πολλαπλάσιο του κατά κανόνα αρτίου (4.000 τ.μ.), για τα οποία 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις κατάτμησης, η μέγιστη επιφάνεια κτιρίου ισούται με το 
άθροισμα του εμβαδού των κτιρίων που επιτρέπεται να ανεγερθούν σε κάθε γήπεδο μετά 
την κατάτμηση, μειωμένη κατά δέκα πέντε τοις εκατό (15%) και υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) 
ανεγείρεται μια οικοδομή και β) το γήπεδο παραμένει ενιαίο. Μεταβιβάσεις κατά παράβαση 
των προϋποθέσεων αυτών είναι αυτοδικαίως άκυρες. 
ε) Σε κτίρια που προορίζονται για εμπορικές αποθήκες του άρθρου 9 του από 24.5.1985 
προεδρικού διατάγματος (Δ’ 270), ο μέγιστος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,18 και το 
μέγιστο ποσοστό κάλυψης σε δέκα οχτώ τοις εκατό (18%). Η παρέκκλιση που προβλέπεται 
στις περ. ε’, στ’ και ζ’ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από γνωμοδότηση του οικείου Συμβουλίου 
Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.). 
στ) Σε κτίρια που προορίζονται για εκπαιδευτήρια και ευαγή ιδρύματα του άρθρου 5 του από 
6.10.1978 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 538), συμπεριλαμβανόμενων και των κτιρίων της παρ. 
3 του ίδιου άρθρου, η παρέκκλιση που προβλέπεται στο εδάφιο δ’ της παρ. 2 του ίδιου 
άρθρου χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από 
πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
γνωμοδότηση του οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 
ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,27. 
ζ) Σε κτίρια που προορίζονται για νοσοκομεία και κλινικές του άρθρου 6 του από 6.10.1978 
προεδρικού διατάγματος (Δ’ 538), η παρέκκλιση που προβλέπεται στο εδάφιο δ’ της παρ. 2 
του ίδιου άρθρου χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
ύστερα από πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και γνωμοδότηση του 
ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,54. 
η) Σε κτίρια που προορίζονται για εξυπηρέτηση των αναγκών των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου 
Αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ) του άρθρου 16 του από 6.10.1978 προεδρικού διατάγματος, ορίζονται οι 
εξής όροι δόμησης: 
ηα) Συντελεστής δόμησης 0,6. 
ηβ) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης σαράντα τοις εκατό (40%). 
ηγ) Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) μ. και, 
σε περίπτωση στέγης, τα δέκα τέσσερα (14) μ. 
ηδ) Ο συντελεστής κατ’ όγκον εκμετάλλευσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το τέσσερα (4).  
θ) Σε εγκαταστάσεις εφοδιαστικής της περ. 21 της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α’ 
114), ο μέγιστος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,6 μ., το μέγιστο ποσοστό κάλυψης σε 
σαράντα τοις εκατό (40%), οι πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου 
ορίζονται σε 10 μ., το μέγιστο ύψος σε 14 μ. και ο μέγιστος συντελεστής κατ’ όγκον 
εκμετάλλευσης σε 4,5. Παρέκκλιση επιτρέπεται ως προς το ύψος του κτιρίου, έως 15 μ. και 
ως προς τον συντελεστή όγκου στη βάση τεκμηρίωσης και χορηγείται με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνωμοδότηση το Κεντρικού Συμβουλίου 
Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.). Για τις εγκαταστάσεις 
εφοδιαστικής της περ. 21 της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018, ισχύουν τα ανωτέρω και 
στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του παρόντος, ανεξαρτήτως αν έχουν θεσπισθεί 
όροι και περιορισμοί από πολεοδομικό σχεδιασμό πρώτου επιπέδου. 
ι) Σε κέντρα δεδομένων (Data Centres) της περ. 21.Α της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 
59/2018, ο μέγιστος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,8, το μέγιστο ποσοστό κάλυψης σε 
εξήντα τοις εκατό (60%), οι πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου 
ορίζονται σε 10 μ. και ο μέγιστος συντελεστής κατ’ όγκον εκμετάλλευσης σε 4,5. Τα ανωτέρω 
ισχύουν και στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του παρόντος. 
4. Η δόμηση σε ακατοίκητα νησιά επιτρέπεται υπό τους όρους που καθορίζονται από τα 
εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου, με την επιφύλαξη των διατάξεων 
που ισχύουν για τις προστατευόμενες περιοχές του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160). Η 
ελάχιστη αρτιότητα δεν μπορεί να ορίζεται κατώτερη των είκοσι (20) στρεμμάτων.  
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5. Εάν εμβαδόν γηπέδου που υπερέβαινε τα 4.000 τ.μ. απομειώθηκε λόγω απαλλοτρίωσης, 
διάνοιξης διεθνούς, εθνικής, επαρχιακής ή δημοτικής οδού ή αναδασμού, το γήπεδο 
θεωρείται άρτιο, εάν το εμβαδόν του υπερβαίνει τα 2.000 τ.μ. και έχει πρόσωπο σε διεθνή, 
εθνική, επαρχιακή ή δημοτική οδό τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μ.. 
6. Στις εκτός σχεδίου περιοχές επιτρέπεται η συνένωση όμορων γηπέδων, υπό τις εξής 
προϋποθέσεις: 
α) το νέο γήπεδο που προκύπτει μετά τη συνένωση έχει εμβαδόν τουλάχιστον 4.000 τ.μ. και, 
β) τουλάχιστον ένα από τα γήπεδα που συνενώνονται είναι άρτιο και οικοδομήσιμο με τις 
διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 

Άρθρο 60 
Αλλαγή χρήσης– Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 107 ν. 4495/2017  

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), 
προστίθεται νέα επιτρεπόμενη περίπτωση αλλαγής χρήσης, προστίθεται νέο 
τελευταίο εδάφιο, και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής: 
«9. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η 
αλλαγή χρήσης εφόσον η νέα χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις 
που ισχύουν για το συγκεκριμένο ακίνητο ή την περιοχή του ακινήτου ή δεν 
απαγορευόταν κατά τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά τον χρόνο 
εγκατάστασης της νέας χρήσης. Από την αρμόδια Υ.Δομ. βεβαιώνεται ότι η νέα 
χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για το 
συγκεκριμένο ακίνητο ή την περιοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το 
χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο εγκατάστασης της 
αυθαίρετης χρήσης. Τυχόν εργασίες για την αλλαγή της χρήσης στους ανωτέρω 
χώρους, εφόσον δεν έχουν εξαιρεθεί οριστικά από την κατεδάφιση, δύναται να 
εκτελεστούν σύμφωνα με την παράγραφο 5β. Η δυνατότητα αλλαγής χρήσης, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, εφαρμόζεται ανεξαρτήτως των επιτρεπόμενων όρων 
δόμησης της περιοχής του ακινήτου.». 
 

Άρθρο 107 
Ενέργειες αρμόδιων υπηρεσιών 
1. Οι αυθαίρετες κατασκευές σε κτίσματα με οικοδομική άδεια δεν επηρεάζουν, για κάθε 
συνέπεια, όπως η σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας και η δυνατότητα μεταβίβασης, τα 
νόμιμα τμήματα αυτών που λειτουργικά δεν τελούν σε σχέση με την αυθαίρετη κατασκευή. 
2. Αν το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθεί οριζόντια ή 
κάθετη ιδιοκτησία, μέχρι τις 28.7.2011, για τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών και 
την έκδοση οικοδομικής άδειας που αναλογούν στα ιδανικά μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη, δεν 
λαμβάνονται υπόψη οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν εκτελεστεί σε άλλη οριζόντια ή 
κάθετη ιδιοκτησία. 
3. Ανείσπρακτα βεβαιωθέντα ποσά προστίμων, ανέγερσης και διατήρησης, διαγράφονται 
μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου. Για τη διαγραφή των 
προστίμων ή την ενημέρωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής και για την αναστολή 
είσπραξής τους υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης αίτηση του ενδιαφερομένου, 
η οποία συνοδεύεται από: 
α) τη βεβαίωση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος ή στις διατάξεις των νόμων 
4014/2011 και 4178/2013 και εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου, 
β) υπεύθυνη δήλωση ότι τα πρόστιμα των οποίων ζητείται η διαγραφή αφορούν το ακίνητο, 
το οποίο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος ή σε προγενέστερους νόμους αναστολής 
επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων. 
Η Υπηρεσία Δόμησης εκδίδει πράξη με την οποία ακυρώνει τον οικείο χρηματικό κατάλογο ή 
την πράξη επιβολής προστίμου και την αποστέλλει με το αντίστοιχο ατομικό Φύλλο 
Έκπτωσης στην αρμόδια φορολογική αρχή εντός δεκαπέντε (15) ημερών, αν τα πρόστιμα 
έχουν βεβαιωθεί και φορολογικά, προκειμένου η φορολογική αρχή να διαγράψει κάθε 
σχετική πράξη (ταμειακή βεβαίωση), που έχει ως νόμιμο έρεισμα το χρηματικό κατάλογο ή 
την πράξη επιβολής προστίμου. Αντίστοιχα, μετά την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος, 
η Υπηρεσία Δόμησης εκδίδει πράξη αναστολής είσπραξης των ήδη βεβαιωθέντων στις 
αρμόδιες Δ.Ο.Υ. προστίμων και την αποστέλλει στην αρμόδια φορολογική αρχή. Στην εν λόγω 
πράξη ορίζεται υποχρεωτικά η καταληκτική ημερομηνία αναστολής, σύμφωνα με την 
αντίστοιχη καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου στην πράξη 
υπαγωγής. 
4. Εκκρεμείς ποινικές διώξεις για αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις παύουν οριστικά 
κατόπιν υποβολής από τον διωκόμενο της δήλωσης περαίωσης της υπαγωγής και εξόφλησης 
του ειδικού προστίμου, ως αυτή εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα. Εφόσον η 
υπόθεση δεν έχει εισαχθεί στο ακροατήριο του αρμοδίου δικαστηρίου κατά τη δημοσίευση 
του παρόντος νόμου, η ποινική δίωξη παύει οριστικά και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο με 
πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα που δικαιούται να αναζητήσει και αυτεπαγγέλτως την 
δήλωση περαίωσης της υπαγωγής και εξόφλησης του ειδικού προστίμου. 
5. α) Στις περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών, για τις οποίες έχει περαιωθεί η διαδικασία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3775/2009 (Α΄ 122) και 3843/2010 (Α΄ 62), καθώς και 
των κατασκευών που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις των νόμων 4014/2011, 4178/2013 και 
του παρόντος νόμου και για τις οποίες έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία ή έχει εξοφληθεί 
ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού ποσού ενιαίου ειδικού προστίμου, 
επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης. 
β) Στις περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών, για τις οποίες έχει περαιωθεί η διαδικασία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3775/2009 και 3843/2010, καθώς και όσες έχουν 
ενταχθεί στις ρυθμίσεις του ν. 4014/2011, του ν. 4178/2013 και του παρόντος, και έχει 
περαιωθεί η σχετική διαδικασία ή έχει εξοφληθεί ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του 
συνολικού ποσού προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ή εμπίπτουν στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 89, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη η 
εκτέλεση: 
αα) εργασιών επισκευής, οι οποίες αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση-
αποκατάσταση, τη συνήθη συντήρησή τους, καθώς και εργασιών προσαρμογής, σύμφωνα με 
τα άρθρα 116 και 117, 
ββ) κατεδάφισης, γγ) κατασκευής στέγης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του επόμενου 
εδαφίου ή φύτευσης δώματος, δδ) ενίσχυσης, όπως αυτή προκύπτει από τη μελέτη στατικής 
επάρκειας, χωρίς να επέρχεται αντικατάσταση του φέροντος οργανισμού. 
H εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών αφορά τα αυθαίρετα τμήματα κτιρίων, ενώ για τα 
τμήματα που καλύπτονται από οικοδομική άδεια επιτρέπονται οι κατά νόμο προβλεπόμενες 
εργασίες. 
γ) Η εκτέλεση των εργασιών των περιπτώσεων α΄ και β΄ γίνεται ύστερα από έγκριση 
εργασιών, που χορηγείται από την Αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, εφόσον οι εργασίες, για τις 
οποίες ζητείται η εκτέλεση, δεν επαυξάνουν το κτίσμα σε όγκο, εκτός των περιπτώσεων: α) 
κατασκευής ανελκυστήρα ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 
4067/2012 (Α΄ 79), β) κατασκευής υποχρεωτικής στέγης, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους 
και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου, γ) κατασκευής στέγης, 
σύμφωνα με την ισχύουσα άδεια οικοδομής και μόνο εφόσον δεν υφίσταται υπέρβαση καθ’ 
ύψος που δεν υπερβαίνει σε ποσοστό 10% το προβλεπόμενο στην άδεια. Η έγκριση 
εργασιών γνωστοποιείται αμελλητί στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). 
Για τη χορήγηση έγκρισης εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετης κατασκευής υποβάλλονται 
επιπροσθέτως των λοιπών δικαιολογητικών: 
αα) βεβαίωση του πληροφοριακού συστήματος για την περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής 
της κατασκευής, 
ββ) φωτογραφίες για την υφιστάμενη κατάσταση του αυθαιρέτου κτίσματος, εξωτερικά και 
εσωτερικά. 
δ) Ο έλεγχος των ανωτέρω εργασιών και η σύνδεση των αυθαίρετων κατασκευών με τα 
δίκτυα κοινής ωφέλειας γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 45 και 47. 
ε) Το έντυπο για τη χορήγηση έγκρισης εργασιών των περιπτώσεων α΄ και β΄ της 
παραγράφου 5 καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
στ) Για τη χορήγηση της έγκρισης εργασιών υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες δόμησης 
δικαιολογητικά που μπορεί να καθορίζονται και να τροποποιούνται με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
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6. Για κάθε είδους διοικητική άδεια, για την οποία απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου της 
οικοδομικής άδειας, αντί του αντιγράφου της άδειας μπορεί να προσκομιστεί από το 
πληροφοριακό σύστημα βεβαίωση περαίωσης ή βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού τριάντα 
τοις εκατό (30%) του συνολικού ποσού προστίμου αυθαιρέτου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος, συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση για τη νομιμότητα των κατασκευών. Η 
υπαγωγή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις των νόμων 3775/2009 (Α΄ 122), 
3843/2010 (Α΄ 62), 4014/2011, 4178/2013 και του παρόντος δεν συνεπάγεται απαλλαγή 
αυτών των κατασκευών από άλλες προβλεπόμενες ή απαιτούμενες εγκρίσεις, όρους και 
προδιαγραφές που αφορούν τη λειτουργία της συγκεκριμένης χρήσης. 
7. α) Για χώρους που έχουν διατηρηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του ν. 3843/2010, 
όπου απαιτείται, προσκομίζεται αντίγραφο της αίτησης, στην οποία βεβαιώνεται η περαίωση 
της διαδικασίας διατήρησης του χώρου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 
3843/2010. 
β) Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις των άρθρων 24 του ν. 
4014/2011, 8 του ν. 4178/ 2013 και στις διατάξεις του παρόντος προσκομίζεται από το 
πληροφοριακό σύστημα η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 
της 41498/ 26.9.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 2167) ή η βεβαίωση για την 
εξόφληση ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος. 
8. Η απαιτούμενη βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης χορηγείται από ιδιώτη μηχανικό. 
Απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης ότι η νέα χρήση δεν απαγορεύεται 
από ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για το συγκεκριμένο ακίνητο ή την περιοχή του 
ακινήτου.Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να 
εξειδικεύεται το περιεχόμενο της βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης. 
9. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης 
εφόσον η νέα χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για το 
συγκεκριμένο ακίνητο ή την περιοχή του ακινήτου. Από την αρμόδια Υ.Δομ. βεβαιώνεται ότι 
η νέα χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για το συγκεκριμένο 
ακίνητο ή την περιοχή του ακινήτου. Τυχόν εργασίες για την αλλαγή της χρήσης στους 
ανωτέρω χώρους, εφόσον δεν έχουν εξαιρεθεί οριστικά από την κατεδάφιση, δύναται να 
εκτελεστούν σύμφωνα με την παράγραφο 5β. 
10. Η ανάκληση υπαγωγών αυθαιρέτων γίνεται από το αρμόδιο Τοπικό Παρατηρητήριο. 
Μέχρι τη σύσταση των παρατηρητηρίων, αρμόδιες είναι οι Υ.Δομ. 
Προσφυγή κατά των ανακλήσεων υπαγωγών, ασκείται στο ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και μέχρι την 
συγκρότηση και λειτουργία τους από το οικείο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. 

Άρθρο 61 
Προϋποθέσεις μεταβίβασης αυτοτελών ιδιοκτησιών – Αντικατάσταση παρ. 11 

άρθρου 18 ν. 4276/2014 
Η παρ. 11 του άρθρου 18 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), περί μεταβίβασης 
ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας αντικαθίσταται ως εξής:  
«11. H μεταβίβαση της κυριότητας ή η εκμίσθωση των αυτοτελών διηρημένων 
ιδιοκτησιών ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας επιτρέπεται μόνο μετά: α) την έκδοση 
των οικοδομικών αδειών και των λοιπών προαπαιτούμενων εγκρίσεων για την 
εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών του ξενοδοχειακού καταλύματος, β) τη 
σύσταση οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών επί του ξενοδοχείου 
συνιδιοκτησίας και γ) την έγκριση του Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και 
Λειτουργίας του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας, σύμφωνα με την παρ. 4.».  
 

11. H μεταβίβαση της κυριότητας ή η εκμίσθωση των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών 
του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας επιτρέπεται μόνο μετά: α) την ολοκλήρωση της κατασκευής 
του ξενοδοχειακού καταλύματος και των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων που 
καλύπτουν με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές τις απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση της 
συνολικής δυναμικότητας του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης και της 
δυναμικότητας των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια εκμίσθωση τμημάτων και β) τη 
γνωστοποίηση λειτουργίας του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας κατά τις διατάξεις του ν. 
4442/2016 (Α΄ 230). 
 

Άρθρο 63 
Ρυθμίσεις για ενεργειακά στέγαστρα – Προσθήκη παρ. 26α στο άρθρο 2 και 

άρθρου 19Α στον ν. 4067/2012  
2. Στον ν. 4067/2012 προστίθεται άρθρο 19Α ως εξής: 

«Άρθρο 19Α 
Ενεργειακό στέγαστρο 

Η έγκριση της μορφής, της ογκοπλασίας και της ένταξης του ενεργειακού 
στεγάστρου στη μορφολογία του κτιρίου και του δομημένου περιβάλλοντός του, 
καθώς και οι παρεκκλίσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος χορηγούνται από 
το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Το ενεργειακό στέγαστρο δύναται να 
εγκαθίσταται κατά παρέκκλιση του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους της περιοχής 
και του ιδεατού στερεού, να εξέχει του επιτρεπόμενου περιγράμματος του 
κτιρίου, και να έχει φέροντα ή διακοσμητικά στοιχεία στήριξης που εδράζονται 
πάνω στο κτίριο ή στον περιβάλλοντα αυτού χώρο, εντός του οικοπέδου ή 
γηπέδου. Τυχόν χώροι που δημιουργούνται εξ αυτού δεν προσμετρώνται στην 
κάλυψη, στη δόμηση και στο ποσοστό των ημιυπαιθρίων.».  
 

Άρθρο 2 
Ορισμοί 
1. Αίθριο είναι το μη στεγασμένο τμήμα του κτιρίου, που περιβάλλεται από όλες τις πλευρές 
του από το κτίριο ή τα όρια του οικοπέδου, στο οποίο μπορούν να έχουν ανοίγματα, χώροι 
κύριας ή βοηθητικής χρήσης και εγγράφεται σε αυτό κύκλος διαμέτρου Δ. Ως αίθριο, ορίζεται 
και το ηλιακό αίθριο, όταν αυτό περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του από το κτίριο, 
στεγάζεται από διαφανή στοιχεία (κινητά ή μη) έμμεσου ηλιακού κέρδους και συνεισφέρει 
στη συνολική ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, ο χώρος 
αυτός κατά τη θερινή περίοδο σε τμήματά του αφήνεται ανοικτός, σύμφωνα με σχετική 
μελέτη ή σκιάζεται από ελαφριά στοιχεία σκίασης. 
2. Αιολικά ενεργειακά συστήματα είναι οι εγκαταστάσεις, που επιτρέπουν την αξιοποίηση 
της αιολικής ενέργειας για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών του κτιρίου. 
3. Ακάλυπτος χώρος είναι ο χώρος του οικοπέδου, που δεν δομείται. Περιλαμβάνει τον 
υποχρεωτικά ακάλυπτο και προαιρετικούς ακάλυπτους. 
α. Υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου είναι ο χώρος, που δεν δομείται και 
παραμένει ακάλυπτος λόγω εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου, τήρησης των 
υποχρεωτικών αποστάσεων από τα όρια του οικοπέδου, προκειμένου να μην υπάρχει 
υπέρβαση της επιτρεπόμενης κάλυψης της περιοχής. 
β. Προαιρετικός ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου είναι αυτός, που αφήνεται αδόμητος 
πέραν του υποχρεωτικώς ακαλύπτου. 
4. Ανοίγματα χώρου κτιρίου είναι το κενό, που τυχόν υπάρχει στην οροφή του ανώτατου σε 
κάθε θέση ορόφου, καθώς και τα κενά όλων των τοίχων, τα οποία είτε παραμένουν 
ελεύθερα είτε κλείνουν με ανοιγόμενα ή σταθερά κουφώματα και χρησιμοποιούνται για 
επικοινωνία των χώρων μεταξύ τους ή με το ύπαιθρο ή για το φυσικό φωτισμό ή για τον 
αερισμό των χώρων κτιρίου ή για αποθήκευση ηλιακής θερμότητας. 
5. Ανοικτός Εξώστης (μπαλκόνι) είναι η οριζόντια προεξοχή του δαπέδου ορόφου ή του 
δώματος, που προβάλλεται πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου και 
χρησιμοποιείται για την προσωρινή παραμονή ανθρώπων ή και την προσπέλασή τους προς 
χώρους κύριας ή βοηθητικής χρήσης. Επιτρέπεται επί του ανοικτού εξώστη, η κατασκευή 
υδάτινων στοιχείων, με την προϋπόθεση της διασφάλισης ελεύθερου ύψους 2,20 μ. πάνω 
από την τελική στάθμη του ύδατος και κάτω από την χαμηλότερη στάθμη του φέροντος 
οργανισμού του υδάτινου στοιχείου. 
6. Ανοικτοί ημιϋπαίθριοι χώροι είναι οι μη θερμαινόμενοι στεγασμένοι χώροι, που διαθέτουν 
μία τουλάχιστον ανοιχτή πλευρά προς κοινόχρηστο χώρο ή προς τους ακάλυπτους χώρους 
του οικοπέδου και το μήκος του ανοίγματος είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 35% του συνολικού 
μήκους του περιγράμματος του ανοικτού ημιϋπαίθριου χώρου. 
7. Απόσυρση κτιρίου είναι η κατεδάφιση κτιρίου κύριας χρήσης, ενεργειακής κατηγορίας 
χαμηλότερης του επιτρεπόμενου ορίου, που προβλέπεται στους σχετικούς κανονισμούς και 
η αντικατάσταση του με κτίριο που πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. 
7α. Απομείωση καθ’ ύψος είναι η κατεδάφιση ορισμένων από τους ανώτερους ορόφους ή 
και του συνόλου κτιρίου κύριας χρήσης, προς όφελος του πολιτιστικού περιβάλλοντος, ή της 

398 

411



μείωσης φαινομένου θερμικής νησίδας, ή της βελτίωσης της οπτικής συνοχής της περιοχής 
στην οποία βρίσκεται το αποσυρόμενο μερικώς κτήριο από την άποψη του περιγράμματος 
στον ορίζοντα (sky line) και της μορφολογικής συνοχής του πολεοδομικού συνόλου σε 
επίπεδο δρόμου ή γειτονιάς. 
8. Αρχιτεκτονικές προεξοχές, αρχιτεκτονικά στοιχεία, ογκοπλαστικές προεξοχές και 
διακοσμητικά στοιχεία, είναι τα φέροντα ή μη στοιχεία του κτιρίου, που συμμετέχουν στη 
διαμόρφωση των όψεων του. 
9. Αστικός σχεδιασμός είναι η ρύθμιση του φυσικού (χερσαίου και θαλάσσιου) και 
δομημένου χώρου μέσα από τον έλεγχο των αντιθέσεων / ανταγωνισμού στην κατασκευή 
του οικιστικού ιστού, όπως προκύπτει από πολεοδομική μελέτη. Αποδίδει ογκοπλαστικά 
μοντέλα της προσδοκώμενης εικόνας του χώρου και σχεδιασμό της ροής αλληλουχίας των 
στοιχείων του δημόσιου χώρου, όπως πλατείες, εστιακά σημεία, χώροι πρασίνου, υδάτινα 
στοιχεία των διατηρητέων οικιστικών συνόλων και των χώρων πολιτιστικού ή ιστορικού 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 
10. Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίου είναι ο κατάλληλος σχεδιασμός του κτιρίου, που 
αποσκοπεί στη βέλτιστη εκμετάλλευση των φυσικών και κλιματολογικών συνθηκών μέσω της 
χρήσης κυρίως παθητικών συστημάτων, με σκοπό να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες εσωτερικές 
συνθήκες θερμικής άνεσης, ποιότητας αέρα και φυσικού φωτισμού κατά τη διάρκεια όλου 
του έτους με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. 
11. Βιοκλιματικό κτίριο είναι το κτίριο, του οποίου ο σχεδιασμός ανταποκρίνεται στις 
κλιματικές συνθήκες του περιβάλλοντός του, μέσω της χρήσης κυρίως παθητικών 
συστημάτων, με τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες εσωτερικές συνθήκες θερμικής 
άνεσης, ποιότητας αέρα και φυσικού φωτισμού κατά τη διάρκεια όλου του έτους, με την 
ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας και κατατάσσεται στις ανώτερες ενεργειακά 
κατηγορίες όπως αυτές κάθε φορά ορίζονται. 
12. Γήπεδο είναι η συνεχόμενη έκταση γης, που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και 
ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου, σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου 
σχεδίου. 
13. Δεξαμενή αποχέτευσης είναι ο στεγανός χώρος, όπου συγκεντρώνονται τα λύματα του 
κτιρίου. 
14. Διάγραμμα Εφαρμογής (ΔΕ) ή Τεχνική Έκθεση (ΤΕ) είναι αυτό, που ορίζει την εφαρμογή 
στο έδαφος των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων. 
15. Διπλά κελύφη είναι κατασκευές συστήματος πρόσοψης, που αποτελείται από μια 
εξωτερική και μια εσωτερική επιφάνεια, μεταξύ των οποίων μεσολαβεί κενό ικανών 
διαστάσεων στο οποίο διακινείται αέρας και μπορεί να εξυπηρετήσει τη βιοκλιματική 
λειτουργία του κτιρίου. 
16. Δομικό έργο είναι κάθε είδους κατασκευή, ανεξάρτητα από τα υλικά και τον τρόπο 
κατασκευής της, που είναι σταθερά συνδεδεμένη με το έδαφος, δεν έχει δυνατότητα 
αυτοκίνησης και δεν μπορεί να ρυμουλκηθεί. 
17. Δρόμοι ή Οδοί είναι οι κοινόχρηστες εκτάσεις, που εξυπηρετούν τις ανάγκες κυκλοφορίας 
των οχημάτων και των πεζών. 
18. Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας νοούνται οι οδοί με προτεραιότητα στην κίνηση των πεζών, 
στους οποίους με κατάλληλες διαμορφώσεις εξασφαλίζεται, πέραν των αναφερομένων στη 
χρήση πεζοδρόμου της παρ. 59 του παρόντος άρθρου, η διέλευση οχημάτων με χαμηλή 
ταχύτητα ή και η στάθμευση. 
18α. Δώμα κτιρίου είναι η οροφή του τελευταίου ορόφου του. Στο δώμα επιτρέπονται οι 
κατασκευές του άρθρου 19. Όταν σε ένα κτίριο περιλαμβάνονται περισσότεροι του ενός 
τελευταίοι όροφοι, λόγω αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, τότε τα δώματα του κτιρίου δύνανται 
να είναι περισσότερα του ενός. Σε αυτήν την περίπτωση, επιτρέπονται οι κατασκευές του 
άρθρου 19 σε περισσότερα του ενός δώματα. 
18β. Δώμα ορόφου είναι το τμήμα του δαπέδου ενός ορόφου (πάνω από τον ισόγειο όροφο), 
που έχει προκύψει από την υποχώρηση του ορόφου σε σχέση με τον υποκείμενο όροφο. Το 
δώμα ορόφου μπορεί να είναι στεγασμένο (από κλειστό χώρο ή μη) δημιουργώντας εσοχή 
στο κτίριο. 
19. Εγκατάσταση είναι η κατασκευή ή υποδομή που προορίζεται ή απαιτείται για τη 
λειτουργία, εξυπηρέτηση και ασφάλεια των κτιρίων, όπως οι ανελκυστήρες, τα στοιχεία 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κλιματισμού, δροσισμού, διανομής και εκροής ύδατος, 
θέρμανσης, φυσικού αερίου, τα θερμικά ηλιακά συστήματα, τα στοιχεία ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, τα στοιχεία μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 
Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), οι καπναγωγοί, οι επιγραφές, οι κεραίες. 
20. Εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο οικισμού ή σχέδιο πόλης ή πολεοδομικό σχέδιο ή 
εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη είναι το διάγραμμα με τον τυχόν ειδικό πολεοδομικό 
κανονισμό, που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και καθορίζει τους ειδικούς 
όρους δόμησης, τους κοινόχρηστους, κοινωφελείς και δομήσιμους χώρους και τις 
επιτρεπόμενες χρήσεις σε κάθε τμήμα ή ζώνη τους. 
21. Ειδικά κτίρια είναι τα κτίρια, των οποίων η κύρια χρήση σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% 
της συνολικής επιφάνειας δόμησης τους δεν είναι η κατοικία. 
22. Ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις δημόσιου ενδιαφέροντος είναι όσα χαρακτηρίζονται με 
απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, στον οποίο υπάγεται η χρήση του 
κτιρίου. 
23. Εκσκαφή, Επίχωση ή Επίστρωση είναι οι κατασκευές διαμόρφωσης του εδάφους για 
δόμηση σε οικόπεδο ή γήπεδο. Εργασίες εκσκαφής, επίχωσης ή επίστρωσης που εκτελούνται 
για άλλον σκοπό εγκρίνονται από την εκάστοτε αρμόδια αρχή. 
24. Ελαφρά κατασκευή είναι η κατασκευή με φέροντα οργανισμό και στοιχεία πλήρωσης 
μειωμένου μόνιμου φορτίου ιδίου βάρους σε σχέση με τις συμβατικές κατασκευές, όπως 
αυτές από οπλισμένο σκυρόδεμα ή λιθοδομή φέρουσας τοιχοποιίας. 
25. Ελεύθερο ύψος σε τυχόν σημείο του δαπέδου ορόφου ή χώρου κτιρίου είναι το μήκος 
της κατακόρυφης γραμμής, μεταξύ του ανώτατου σημείου του τελειωμένου δαπέδου μέχρι 
το κατώτατο σημείο της τελειωμένης οροφής ή τυχόν ψευδοροφής. 
26. Ενεργητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης/δροσισμού είναι τα ηλιακά συστήματα, που 
χρησιμοποιούν μηχανικά μέσα για την κυκλοφορία και διακίνηση της ηλιακής θερμότητας. 
27. Επιτρεπόμενος όγκος του κτιρίου, είναι ο επιτρεπόμενος όγκος σε κυβικά μέτρα κάθε 
κτιρίου μέσα στο ιδεατό στερεό και υπολογίζεται από την οριστική στάθμη του εδάφους. 
28. Εσωτερικός εξώστης (πατάρι) είναι ο προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται εντός χώρου, 
όπου η υποκείμενη επιφάνεια πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης και έχει 
προσπέλαση από τον χώρο αυτόν ή και το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο του κτιρίου ή και το 
κεντρικό κλιμακοστάσιο αυτοτελούς ανεξάρτητης ιδιοκτησίας. Αποτελεί παράρτημα της 
υποκείμενης χρήσης, έχει συνολικό καθαρό εμβαδόν, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι 
εξωτερικοί του τοίχοι, μικρότερο του 70% της μικτής επιφάνειας του υποκείμενου χώρου, 
δεν θεωρείται όροφος και δεν αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Ως υποκείμενος χώρος, 
νοείται η συνολική επιφάνεια της κάτοψης (κύριοι χώροι, βοηθητικοί χώροι, κεντρικό 
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κλιμακοστάσιο αυτοτελούς ανεξάρτητης ιδιοκτησίας, ηλιακά αίθρια), συμπεριλαμβανομένων 
των τοίχων που την ορίζουν. Κάτω από τον εσωτερικό εξώστη είναι χώροι κύριας ή 
βοηθητικής χρήσης, όπως διάδρομοι, χώροι υγιεινής. Στον υπολογισμό του ποσοστού του 
εσωτερικού εξώστη προσμετράται η κλίμακα ανόδου, που συνδέει τον εσωτερικό εξώστη με 
τον χώρο της υποκείμενης επιφάνειας (δεν προσμετράται η κλίμακα του κοινόχρηστου 
κλιμακοστασίου ή του κεντρικού κλιμακοστασίου αυτοτελούς ανεξάρτητης ιδιοκτησίας). Το 
πατάρι δύναται να είναι συνεπίπεδο με όροφο ή και σοφίτα του κτιρίου ή και ανοικτό 
εξώστη ή και κλειστό εξώστη, να είναι προσπελάσιμο από τους παραπάνω χώρους και να 
φέρει κλειστούς χώρους σε οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειάς του και σε απόσταση ενός 
(1) τουλάχιστον μέτρου από τα ανοικτά όρια, οι οποίοι δεν προσμετρώνται στον συντελεστή 
δόμησης. Τα ανοικτά όρια του εσωτερικού εξώστη δύνανται να βλέπουν σε ηλιακό αίθριο. Σε 
περίπτωση κτιρίου με στέγη, αν το πατάρι βρίσκεται κάτω από τη στέγη δύναται να αποτελεί 
ενιαίο σύνολο με τον χώρο κάτω από την στέγη. Σε αυτήν την περίπτωση, για τον υπολογισμό 
του ελεύθερου ύψους ο παραπάνω χώρος αντιμετωπίζεται ενιαία, υπό την προϋπόθεση ότι 
πληροί τους όρους μέσου ελεύθερου ύψους των χώρων κύριας ή βοηθητικής χρήσης. 
29. Ζεύξη κτιρίων είναι κατασκευή ή τμήμα κτιρίου, το οποίο αναπτύσσεται είτε πάνω από 
κοινόχρηστο χώρο, όπως δρόμο, πεζόδρομο είτε πάνω από ακάλυπτο χώρο ακινήτου και 
συνδέει κτίρια μεταξύ τους σε ένα ή περισσότερα επίπεδα. Η ζεύξη κτιρίων μπορεί να γίνεται 
και υπόγεια. 
30. Ιδεατό στερεό είναι το υπέργειο στερεομετρικό σχήμα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η 
κατασκευή του κτιρίου και των εγκαταστάσεων του. 
31. Καθαρό εμβαδόν δαπέδου είναι το εμβαδόν του χώρου χωρίς τα περιμετρικά δομικά 
στοιχεία που τον ορίζουν. 
32. Καθαρός όγκος του χώρου είναι ο όγκος, που περικλείεται από τις κατώτατες επιφάνειες 
της οροφής ή ψευδοροφής, τις περιμετρικές επιφάνειες των φερόντων στοιχείων και 
στοιχείων πλήρωσης και του δαπέδου του χώρου. 
33. Καθολικός σχεδιασμός ή Σχεδιασμός για όλους είναι ο σχεδιασμός προϊόντων δομημένου 
περιβάλλοντος, που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους ανθρώπους, χωρίς 
ανάγκη προσαρμογής ή εξειδικευμένου σχεδιασμού στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση. 
34. Κάλυψη του οικοπέδου είναι η επιφάνεια, που ορίζεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο από 
τις προβολές όλων των περιγραμμάτων των κτιρίων του οικοπέδου, εξαιρουμένων των 
χώρων που ορίζονται στο άρθρο 12. 
35. Κατασκευή είναι κάθε ασφαλές τεχνικό έργο. 
36. Κατασκευές πλήρωσης είναι οι κατασκευές, που υλοποιούν οικοδομικά το κέλυφος και 
την εσωτερική διαρρύθμιση των χώρων. 
37. Κλειστός εσωτερικός εξώστης (κλειστό πατάρι) είναι προσβάσιμος αποθηκευτικός χώρος 
με ελεύθερο ύψος έως 1,80 μ. χωρίς μόνιμη κατασκευή κλίμακας, έχει βοηθητική χρήση, δεν 
θεωρείται όροφος και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Βρίσκεται εντός 
χώρου, όπου η υποκείμενη επιφάνεια πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας ή βοηθητικής 
χρήσης. 
Τυχόν κλειστοί χώροι, που προκύπτουν κατ’ επέκταση σοφίτας και πληρούν τις 
προϋποθέσεις των κλειστών εσωτερικών εξωστών, δύνανται να θεωρούνται κλειστοί 
εσωτερικοί εξώστες. 
38. Κλειστός εξώστης («έρκερ») είναι η κλειστή από όλες τις εξωτερικές πλευρές οριζόντια 
προεξοχή δαπέδου τμήματος κτιρίου (ορόφου, σοφίτας, κλειστού εσωτερικού εξώστη) που 
προβάλλει πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου και εξέχει του περιγράμματος 
κάλυψης του ορόφου. Ο κλειστός εξώστης δύνανται να έχει ανοίγματα και στις κλειστές 
εξωτερικές πλευρές του. 
39. Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κοινής χρήσης ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το 
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιονδήποτε νόμιμο 
τρόπο. 
40. Κοινωφελείς χώροι είναι οι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό 
σχέδιο ή τοπικό ρυμοτομικό ή σχέδιο οικισμού και προορίζονται για την ανέγερση 
κατασκευών κοινής ωφέλειας δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα. 
41. Κορυφογραμμή είναι η νοητή γραμμή, που σχηματίζουν οι διαδοχικές κορυφές και οι 
αυχένες μιας οροσειράς, όπως αυτή προβάλλεται στον ορίζοντα, στο τμήμα του ορίου της 
λεκάνης απορροής με τα μέγιστα υψόμετρα. 
42. Κτίριο είναι η κατασκευή, που αποτελείται από χώρους και εγκαταστάσεις και 
προορίζεται για προσωρινή ή μόνιμη παραμονή του χρήστη. 
43. Κτίριο ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης είναι το κτίριο, που τόσο από το βιοκλιματικό 
σχεδιασμό του όσο και από τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, παρουσιάζει πολύ 
υψηλή ενεργειακή κατάταξη σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, όπως ισχύει και η σχεδόν μηδενική ή 
πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας, που απαιτείται για τη λειτουργία της χρήσης του, 
καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές, μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας 
Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), καθώς και της παραγόμενης ενέργειας επιτόπου ή 
πλησίον. 
44. Κύρια όψη είναι κάθε όψη του κτιρίου, που βλέπει σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο, όπως 
ορίζεται από εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. 
45. Λυόμενη κατασκευή είναι η κατασκευή, που αποτελείται από συναρμολογούμενα και 
αποσυναρμολογούμενα δομικά στοιχεία πιστοποιημένα από αρμόδιο φορέα, που 
τοποθετούνται σε σταθερή βάση. 
46. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου είναι το ύψος του ανώτατου επιπέδου του κτιρίου, 
πάνω από το οποίο απαγορεύεται κάθε δόμηση εκτός από τις εγκαταστάσεις που 
επιτρέπονται ειδικά και περιοριστικά. Η μόνωση και η επίστρωση-επικάλυψη της τελικής 
άνω επιφάνειας του ανώτατου επιπέδου του κτιρίου, δύνανται να βρίσκονται πάνω από το 
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου. 
47. Μικτό εμβαδόν είναι το εμβαδόν του χώρου, συμπεριλαμβανομένων των περιμετρικών 
δομικών στοιχείων, που τον ορίζουν. Σε περίπτωση όμορων χώρων λαμβάνεται το ήμισυ του 
δομικού στοιχείου στον υπολογισμό. 
48. Οικοδομική γραμμή είναι η γραμμή, που καθορίζεται από εγκεκριμένο ρυμοτομικό 
σχέδιο και αποτελεί όριο της δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο προς τον κοινόχρηστο 
χώρο που το περιβάλλει. 
49. Οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.) είναι κάθε δομήσιμη ενιαία έκταση, που βρίσκεται μέσα 
στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και περιβάλλεται από κοινόχρηστους χώρους ή και εκτός 
σχεδίου περιοχή. 
50. Οικόπεδο είναι η συνεχόμενη έκταση γης, που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και 
ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου και βρίσκεται μέσα σε 
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς σχέδιο. Ανάλογα με τη θέση 
τους στο οικοδομικό τετράγωνο τα οικόπεδα χαρακτηρίζονται μεσαία εφόσον έχουν ένα 
πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο, γωνιακά εφόσον έχουν πρόσωπα σε συμβολή δύο 
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κοινόχρηστων χώρων, διαμπερή εφόσον έχουν πρόσωπα σε δύο διαφορετικούς 
κοινόχρηστους χώρους. 
51. Όμορα ή γειτονικά οικόπεδα ή γήπεδα είναι τα οικόπεδα ή γήπεδα, που έχουν 
τουλάχιστον ένα κοινό όριο ή ένα κοινό τμήμα ορίου. 
52. Όρια οικοπέδου ή γηπέδου είναι οι γραμμές, που το χωρίζουν από τα όμορα οικόπεδα ή 
γήπεδα και τους κοινόχρηστους χώρους ή μόνο από όμορα οικόπεδα ή γήπεδα. Τα όρια του 
οικοπέδου με τους κοινόχρηστους χώρους, συμπίπτουν με τα όρια του οικοδομικού 
τετραγώνου στις εντός σχεδίου περιοχές. 
53. Όρια οικοδομικού τετραγώνου είναι οι γραμμές, που το χωρίζουν από τους 
κοινόχρηστους χώρους ή την εκτός σχεδίου περιοχή. 
54. Οριστική στάθμη εδάφους οικοπέδου ή γηπέδου είναι η στάθμη του εδάφους, όπως 
αυτή διαμορφώνεται τελικά με εκσκαφή, επίχωση ή επίστρωση, ύστερα από έκδοση άδειας 
δόμησης. 
55. Όροφοι είναι τα τμήματα του κτιρίου, τα οποία διαχωρίζονται καθ’ ύψος από διαδοχικά 
δάπεδα, με μεταξύ τους ελάχιστη απόσταση, όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις. Σε 
περίπτωση κτιρίου με στέγη, ο τελευταίος όροφος του κτιρίου, δύναται να αποτελεί ενιαίο 
σύνολο με το χώρο κάτω από την στέγη, εφόσον ο πλέον ενιαίος χώρος πληροί τις ελάχιστες 
αποστάσεις ύψους, όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις. 
56. Όψεις του κτιρίου είναι οι επιφάνειες του κτιρίου προς τους κοινόχρηστους ή και 
ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου ή και προς όμορα οικόπεδα και ορίζονται, σύμφωνα με 
τον προσανατολισμό τους. Ως όψεις του κτιρίου, θεωρούνται επίσης, οι στέγες και τα 
δώματα με τα κιγκλιδώματα ή/και τα στηθαία ασφαλείας, καθώς και με τις κατασκευές του 
άρθρου 19 και τα κλειστά τμήματα των πυλωτών. Στις όψεις του κτιρίου συμμετέχουν οι 
επιφάνειες των εξωτερικών θερμομονώσεων, οι επενδύσεις και τα επιχρίσματα του κτιρίου. 
57. Παθητικά ηλιακά συστήματα ψύξης ή θέρμανσης είναι οι κατασκευές ή οι εγκαταστάσεις, 
που αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια και αποτελούν συστατικά μέρη του κτιρίου. Οι βασικές 
κατηγορίες είναι: 
α. Συστήματα άμεσου ηλιακού οφέλους, όπως σε νότια ανοίγματα. 
β. Συστήματα έμμεσου ηλιακού οφέλους (όπως ηλιακός χώρος θερμοκήπιο, ηλιακός τοίχος, 
θερμοσιφωνικό πέτασμα, ηλιακό αίθριο). 
γ. Συστήματα δροσισμού (όπως ο ηλιακός αγωγός, τα σκίαστρα, οι ενεργειακοί υαλοπίνακες). 
58. Παραχωρημένοι σε δημόσια κοινή χρήση χώροι του οικοπέδου είναι οι χώροι, που έχουν 
αποδοθεί ανταποδοτικά σε δημόσια χρήση με συμβολαιογραφική πράξη, χωρίς να χάνονται 
τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των παραχωρητών. 
59. Πεζόδρομοι είναι οι διαμορφωμένοι υπαίθριοι κοινόχρηστοι ελεύθεροι χώροι, που 
εξυπηρετούν τη συνεχή, ασφαλή και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών, των ΑΜΕΑ και 
των εμποδιζόμενων ατόμων. Σε αυτούς απαγορεύεται η στάθμευση και επιτρέπεται να 
κυκλοφορούν μόνο τα οχήματα που κινούνται προς και από εισόδους εξόδους χώρων 
στάθμευσης των παρόδιων χρήσεων, σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης της 
περιοχής ή χώρων στάθμευσης που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας κατά παρέκκλιση των 
υφιστάμενων χρήσεων γης δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), 
εκτός αν άλλως ορίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας τους. 
60. Πέργκολα είναι η εξωτερική ασκεπής σταθερή κατασκευή, που προορίζεται για την 
αναρρίχηση των φυτών ή για την ηλιοπροστασία με την τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων 
από ύφασμα, προσωρινών σκιάστρων από καλαμωτή και κινητών στοιχείων, αποκλειομένων 
οποιωνδήποτε άλλων κατακόρυφων ή οριζόντιων στοιχείων πλήρωσης του φέροντα 
οργανισμού της κατασκευής. Κατ’ εξαίρεση ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Αρχιτεκτονικής επιτρέπεται η κατασκευή κατακόρυφων στοιχείων πλήρωσης του φέροντος 
οργανισμού της κατασκευής για λόγους ανεμοπροστασίας και μέχρι ύψους 2,00 μ., 
αποκλειόμενης της δημιουργίας κλειστού χώρου. 
61. Περίγραμμα κτιρίου αποτελεί η προβολή επί του εδάφους όλων των χώρων του, που 
προσμετρώνται στην κάλυψη. 
62. Περίφραξη ή Περίφραγμα είναι η κατασκευή με την οποία διαχωρίζονται μεταξύ τους 
όμορα οικόπεδα ή γήπεδα, καθώς και οικόπεδο ή γήπεδο από κοινόχρηστο χώρο.  
63. Πίσω όριο μεσαίου οικοπέδου είναι αυτό, που δεν έχει κανένα κοινό σημείο με τη 
ρυμοτομική γραμμή, το μέσο του απέχει τη μέγιστη απόσταση από τη ρυμοτομική γραμμή 
και δεν είναι πλάγιο όριο. 
64. Πλάγια όρια μεσαίου οικοπέδου είναι αυτά, που το ένα άκρο τους βρίσκεται επί της 
ρυμοτομικής γραμμής ή έχουν κοινό άκρο με το τμήμα πλάγιου ορίου που βρίσκεται επί της 
ρυμοτομικής γραμμής και δεν είναι πίσω όριο. Πλάγια όρια γωνιακού, δισγωνιαίου ή 
διαμπερούς οικοπέδου είναι όλα τα όρια των οικοπέδων αυτών με τις όμορες ιδιοκτησίες. 
65. Πλάτος δρόμου σε κάθε σημείο είναι το μήκος της καθέτου στον άξονα της οδού μεταξύ 
των ρυμοτομικών γραμμών. 
66. Πληθυσμός κτιρίου, ορόφου ή χώρου ή δομικού έργου είναι ο μέγιστος αριθμός ατόμων, 
που επιτρέπεται να βρίσκονται ταυτόχρονα μέσα στο κτίριο ή στον όροφο ή στον χώρο ή στο 
δομικό έργο. 
67. Ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου είναι ο λόγος της μέγιστης επιφάνειας, που 
επιτρέπεται να καλυφθεί προς τη συνολική επιφάνεια του οικοπέδου. 
68. Ποσοστό υποχρεωτικής φύτευσης ακαλύπτου είναι ο αριθμός που πολλαπλασιαζόμενος 
με την επιφάνεια του υποχρεωτικού ακαλύπτου, ορίζει την υποχρεωτικά φυτεμένη 
επιφάνεια του οικοπέδου. 
69. Πραγματοποιούμενο μέσο ύψος χώρου είναι ο λόγος του καθαρού όγκου του προς το 
εμβαδόν της επιφάνειας του δαπέδου του. 
70. Προκήπιο (ή πρασιά) είναι το τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου που βρίσκεται μεταξύ 
της ρυμοτομικής και οικοδομικής γραμμής, όπως αυτές ορίζονται από το εγκεκριμένο 
ρυμοτομικό σχέδιο. 
71. Προσβασιμότητα είναι το χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος, που επιτρέπει σε όλα τα 
άτομα χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας και λοιπών χαρακτηριστικών, όπως σωματική 
διάπλαση, δύναμη, αντίληψη, εθνικότητα να έχουν πρόσβαση σε αυτό, δηλαδή να μπορούν 
αυτόνομα, με ασφάλεια και με άνεση να προσεγγίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις 
υποδομές αλλά και τις υπηρεσίες (συμβατικές και ηλεκτρονικές) και τα αγαθά που 
διατίθενται στο συγκεκριμένο περιβάλλον. 
72. Προστέγασμα είναι το μη προσβάσιμο σταθερό ή κινητό στοιχείο σε συνέχεια των όψεων 
του κτιρίου (πρόβολος) και πέρα από την επιφάνειά του. Τα κινητά προστεγάσματα (τέντες) 
δύναται να έχουν κατακόρυφα στηρίγματα. 
73. Πρόσωπο οικοπέδου ή γηπέδου είναι το όριο του προς τον κοινόχρηστο χώρο. 
74. Προσωρινή κατασκευή είναι η κατασκευή που αποτελείται εξ ολοκλήρου από ξηρή 
δόμηση και εγκαθίσταται σε ελαφρά βάση ή με σημειακή θεμελίωση επί του εδάφους, 
τοποθετείται και απομακρύνεται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτεί εκτεταμένη υποδομή ώστε 
να αλλοιώνει σοβαρά το φυσικό έδαφος και δεν απαιτεί μόνιμη εγκατάσταση συλλογής 
αποβλήτων. Τοποθετείται για συγκεκριμένο σκοπό και διάρκεια σε οικοδομήσιμο ή μη χώρο. 
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75. Πρόχειρη κατασκευή είναι η κατασκευή, που υλοποιείται με πρόχειρο τρόπο, από 
ασύνδετα ευτελή υλικά, όπως τσιμεντόλιθοι, λαμαρίνες, σανίδες. 
76. Ρυμοτομική γραμμή είναι η γραμμή, που καθορίζεται από εγκεκριμένο ρυμοτομικό 
σχέδιο και οριοθετεί το οικοδομικό τετράγωνο ή γήπεδο σε σχέση με τον κοινόχρηστο χώρο, 
που το περιβάλλει ή εκτός σχεδίου περιοχή. 
77. Ρυμοτομούμενο τμήμα είναι το τμήμα ιδιοκτησίας (οικοπέδου ή κτιρίου), που βρίσκεται 
εντός εγκεκριμένων κοινόχρηστων χώρων του ρυμοτομικού σχεδίου, όπως δρόμους, 
πλατείες. 
78. Στάθμη Φυσικού Εδάφους είναι η υπάρχουσα στερεομετρική επιφάνεια του φυσικού 
εδάφους. 
79. Στέγαστρο είναι η μη προσβάσιμη σταθερή κατασκευή, σε πρόβολο ή επί 
υποστυλωμάτων, που κατασκευάζεται με συμπαγή σταθερά ή κινητά στοιχεία στην οροφή 
του. Το στέγαστρο είτε τοποθετείται σε επαφή με μία όψη χωρίς να αποτελεί συνέχεια του 
φέροντος οργανισμού υπό την προϋπόθεση, ότι είναι κατασκευασμένο από διαφορετικό 
υλικό είτε απέχει ελάχιστη απόσταση δ/4 από οποιαδήποτε όψη του κτιρίου, χωρίς να 
ισχύουν οι ανωτέρω περιορισμοί. Επιτρέπονται, κατόπιν γνωμοδότησης του Συμβουλίου 
Αρχιτεκτονικής, κάθετα στοιχεία πλήρωσης, αποκλειόμενης της δημιουργίας κλειστού 
χώρου. 
80. Στέγη είναι η κατασκευή κάλυψης του κτιρίου, η οποία περιλαμβάνει τη φέρουσα 
κατασκευή και μπορεί να αποτελείται από επιφάνειες διαφόρων μορφών, κλίσεων και 
υλικών. Επιτρέπονται ανοίγματα στη στέγη, που ακολουθούν τη στερεομετρία της, όσο και 
ανοίγματα στους τυχόν τοίχους που συμμετέχουν σε αυτήν, για τον φωτισμό και αερισμό του 
χώρου. 
81. Σοφίτα είναι ανοιχτός ή κλειστός προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται κάτω από την 
επικλινή στέγη του κτιρίου και δύναται το δάπεδό της να βρίσκεται σε χαμηλότερο ύψος από 
το σημείο έδρασης της στέγης. Η σοφίτα αποτελεί ενιαίο σύνολο με το χώρο κάτω από την 
στέγη και ο παραπάνω χώρος αντιμετωπίζεται ενιαία για τον υπολογισμό του ελεύθερου 
ύψους. Η σοφίτα δύναται να έχει πρόσβαση σε δώμα ή και δώμα ορόφου του κτιρίου ή και 
ανοικτό εξώστη ή και κλειστό εξώστη. Δεν θεωρείται όροφος και δεν μπορεί να αποτελεί 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Επιτρέπεται η πρόσβαση στον χώρο της σοφίτας από κεντρικό 
κλιμακοστάσιο αυτοτελούς ανεξάρτητης ιδιοκτησίας. Δύναται η επέκταση του δαπέδου της 
προσμετρώντας την επιφάνεια πλέον του 50% στον σ.δ.. Δεν υφίσταται ελάχιστος ή μέγιστος 
περιορισμός ως προς το ύψος της σοφίτας. 
82. Συντελεστής δόμησης (σ.δ.) είναι ο αριθμός, ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με την 
επιφάνεια του οικοπέδου ή γηπέδου, δίνει τη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια δόμησης. 
83. Συντελεστής κατ’ όγκο εκμετάλλευσης (σ.ο.) του οικοπέδου ή γηπέδου είναι ο αριθμός, ο 
οποίος πολλαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του οικοπέδου, δίνει το συνολικό 
επιτρεπόμενο όγκο του πάνω από την οριστική στάθμη του εδάφους. 
84. Τυφλή όψη είναι η πλευρά του κτιρίου, που κατασκευάζεται στα όρια της ιδιοκτησίας με 
τα όρια του όμορου οικοπέδου. 
85. Υδάτινες επιφάνειες είναι οι δομημένες επιφάνειες, στις οποίες εξασφαλίζεται συνεχής 
παρουσία νερού, είτε σε ηρεμία είτε σε μηχανικά υποβοηθούμενη ροή. 
86. Υδροκρίτης είναι το όριο, το οποίο ορίζει την έκταση που καταλαμβάνει η λεκάνη 
απορροής ανάντη μιας δεδομένης διατομής Α υδατορεύματος. 
86α. Υπαίθριος χώρος του κτιρίου είναι ο ελεύθερος χώρος που βρίσκεται πάνω από την 
οροφή των κλειστών και ημιϋπαίθριων χώρων του, καθώς και πάνω από την οροφή της 
πυλωτής. 
87. Υπόγειο είναι όροφος ή τμήμα ορόφου, του οποίου η οροφή δεν υπερβαίνει την 
απόσταση 1,20 μ. από την οριστική στάθμη του εδάφους. 
88. Υπόσκαφο είναι το κτίριο ή το τμήμα κτιρίου, που κατασκευάζεται υπό τη στάθμη του 
φυσικού εδάφους και παρουσιάζει μόνο μια ορατή όψη. Η κατασκευή του γίνεται κάτω από 
τη στάθμη του φυσικού εδάφους, με επέμβαση σε αυτό και πλήρη επαναφορά στην αρχική 
του μορφή. Τα υπόσκαφα κτίρια μπορούν να έχουν κύρια ή βοηθητική χρήση. 
89. (Καταργείται)  
90. Ύψος κτιρίου σε κάθε σημείο είναι η κατακόρυφη απόσταση από το σημείο τομής της 
όψης του κτιρίου με το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος έως τη στάθμη της τελικής άνω 
επιφάνειας του τελευταίου ορόφου στη θέση αυτήν, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται η 
μόνωση και η επίστρωση-επικάλυψη. Σε περίπτωση κτιρίου με στέγη, το ύψος κτιρίου σε 
κάθε σημείο είναι η κατακόρυφη απόσταση από το σημείο τομής της όψης του κτιρίου με το 
οριστικά διαμορφωμένο έδαφος έως τη στάθμη της κάτω επιφάνειας της χαμηλότερης από 
τις εδράσεις της στέγης. Το μεγαλύτερο από τα ύψη που πραγματοποιούνται είναι το μέγιστο 
πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου. 
91. Ύψος στέγης είναι η μεγαλύτερη κάθετη απόσταση από το χαμηλότερο από τα σημεία 
έδρασής της έως το ανώτατο σημείο της, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται η μόνωση και η 
επίστρωση επικάλυψή της, και, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
2,00 μ. από το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής. 
92. Φέρων οργανισμός του κτιρίου ή φέρουσα κατασκευή του είναι το τμήμα, που μεταφέρει 
άμεσα ή έμμεσα στο έδαφος τα μόνιμα, ωφέλιμα και γενικά τα φορτία των δυνάμεων, που 
επενεργούν σε αυτό. 
93. Φυτεμένες επιφάνειες είναι οι διαστρωμένες δομημένες επιφάνειες, που έχουν φυσικό ή 
εμπλουτισμένο χώμα και βλάστηση ή υδάτινες επιφάνειες σε συνδυασμό μεταξύ τους. 
94. Χρήση του κτιρίου είναι αυτή για την οποία έχει χορηγηθεί Άδεια Δόμησης ή σε κάθε 
περίπτωση αυτή, που αναγράφεται στην ταυτότητα κτιρίου. 
95. Χώροι κύριας χρήσης των κτιρίων είναι όσοι προορίζονται για την εξυπηρέτηση της 
βασικής χρήσης του κτιρίου και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς, όπως είναι σε 
κτίρια κατοικίας τα υπνοδωμάτια, οι χώροι διημέρευσης, οι κουζίνες, τα γραφεία. Οι χώροι 
κύριας χρήσης έχουν για τα κτίρια, που κατασκευάζονται μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2,50 μ. 
96. Χώροι βοηθητικής χρήσης είναι χώροι, που δεν προορίζονται για την εξυπηρέτηση της 
βασικής χρήσης του κτιρίου και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς, όπως είναι χώροι 
κυκλοφορίας, διάδρομοι, προθάλαμοι, κλιμακοστάσια, χώροι υγιεινής, μηχανοστάσια, 
αποθήκες, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, κτίρια παραμονής ζώων. 
97. Ψηλά κτίρια είναι τα κτίρια, που έχουν ύψος μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο στο 
άρθρο 15, βάσει ειδικών όρων δόμησης που έχουν ορισθεί με ειδικά διατάγματα. 

Άρθρο 64 
Παράταση αναστολής οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό – Τροποποίηση 

άρθρου 72 ν. 4843/2021 
Η προθεσμία του άρθρου 72 του ν. 4843/2021 (Α’ 193) παρατείνεται και το άρθρο 
72 διαμορφώνεται ως εξής:  

«Άρθρο 72 
Παράταση αναστολής οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό 

Άρθρο 72 
 
Παράταση αναστολής οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό Παρατείνεται η αναστολή της 
έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης και της εκτέλεσης κάθε οικοδομικής εργασίας, 
που ορίζεται στην υπ’ αρ. 40399/29.9.2017 κοινή απόφαση του Υπουργού και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α.Π.Π.229), όπως η ισχύς αυτής 
παρατάθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/6Ο327/3187/1.10.2018 κοινή απόφαση του 
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Παρατείνεται η αναστολή της έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης και 
της εκτέλεσης κάθε οικοδομικής εργασίας, που ορίζεται στην υπ’ αρ. 
40399/29.9.2017 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α.Π.Π. 229), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με 
την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/6Ο327/3187/1.10.2018 κοινή απόφαση του 
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α.Α.Π. 
213), με το άρθρο τέταρτο της από 30.9.2019 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4638/2019 (Α΄ 181) και με 
το άρθρο 85 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177) από τη λήξη της και έως τη θεσμοθέτηση 
του νέου προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού μέτρων προστασίας της 
περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ιλισσίων 
και πάντως όχι πέραν της 15ης.3.2023.». 
 

Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α.Α.Π.213), με το 
άρθρο τέταρτο της από 30.9.2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 2 του ν. 4638/2019 (Α΄ 181) και με το άρθρο 85 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177) από τη 
λήξη της και έως τη θεσμοθέτηση του νέου προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού 
μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων 
Γουδή Ιλισσίων και πάντως όχι πέραν της 15ης.9.2022. 

Άρθρο 65 
Παρατάσεις οικοδομικών αδειών – Τροποποίηση άρθρου 52 ν. 4710/2020 

Οι προθεσμίες του άρθρου 52 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142), περί ισχύος των 
οικοδομικών αδειών, παρατείνονται και το άρθρο 52 διαμορφώνεται ως εξής:  

«Άρθρο 52 
Παρατάσεις οικοδομικών αδειών 

Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και των τυχόν 
αναθεωρήσεων αυτών που προβλέπονται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 50 του ν. 
4495/2017, καθώς και όσων εκδόθηκαν σύμφωνα με τον ν. 4495/2017 έως τις 
30.12.2020, παρατείνεται έως τις 31.12.2024.». 
 

Άρθρο 52 
 
Παρατάσεις οικοδομικών αδειών 
 
Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και των τυχόν αναθεωρήσεων αυτών 
που προβλέπονται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 50 του ν. 4495/2017, καθώς και όσων 
εκδόθηκαν σύμφωνα με τον ν. 4495/2017 έως τις 30.12.2018, παρατείνεται έως τις 
31.12.2022. 

Άρθρο 66 
Παράταση προθεσμίας εκσυγχρονισμού και κτιριακής επέκτασης κτιρίων και 

εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 51 ν. 4178/2013  
Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 
4178/2013 (Α’ 174), περί εκσυγχρονισμού και κτιριακής επέκτασης κτιρίων και 
εγκαταστάσεων, παρατείνεται, διευκρινίζεται η ισχύς της διατάξης έναντι άλλων 
διατάξεων και η περ. γ διαμορφώνεται ως εξής: 
«γ. Σε νομίμως υφιστάμενες χρήσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεων, οι οποίες 
διατηρούνται, καθώς και σε χρήσεις, οι οποίες προβλέπονται από οικοδομικές 
άδειες που εκδόθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2831/2000, 
επιτρέπεται έως 31.12.2023 ο εκσυγχρονισμός και η κτιριακή τους επέκταση, με 
τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατά τον χρόνο έγκρισης της παρέκκλισης, 
κατισχύει λοιπών διατάξεων, μετά από έγκριση του αρμόδιου για τη 
λειτουργικότητα φορέα, καθώς και εργασίες συντήρησης, επισκευής, ενεργειακής 
αναβάθμισης και διαρρυθμίσεων των κτιρίων, που αποσκοπούν στη βελτίωση 
των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη λειτουργική τους αναβάθμιση, την ασφάλεια 
και την υγιεινή των διαβιούντων και εργαζομένων σε αυτά. Η επέκταση σε όμορο 
ακίνητο του ίδιου ιδιοκτήτη, επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση, ότι το όμορο 
ακίνητο αποκτήθηκε μέχρι την 30ή.9.2021.». 
 

Άρθρο 51 
Λοιπές πολεοδομικές διατάξεις 
 
1. Νομίμως υφιστάμενα κτίρια με βάση οικοδομική άδεια κτίρια ή εγκαταστάσεις κοινής 
ωφέλειας, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στις ειδικές διατάξεις της Ζ.Ο.Ε. και 
ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης του προεδρικού διατάγματος δύναται ύστερα από την 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων κατά τις κείμενες διατάξεις, να εκσυγχρονίζονται, 
επισκευάζονται ή επεκτείνονται μόνο εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω 
προϋποθέσεις: α. Έχουν υπόλοιπο συντελεστή δόμησης με βάση το προϊσχύον καθεστώς που 
ίσχυε πριν την υπαγωγή της περιοχής του στις ρυθμίσεις των ειδικών διατάξεων που 
καθορίστηκαν με το προεδρικό διάταγμα της Ζ.Ο.Ε.. β. Διατηρούν κατά τον εκσυγχρονισμό, 
την επισκευή ή την επέκταση της χρήσης κοινής ωφέλειας για την οποία ανεγέρθησαν. γ. Ο 
εκσυγχρονισμός, η επισκευή ή η επέκταση γίνεται μόνο για λόγους χρήσης, υγιεινής ή 
λειτουργικής εξυπηρέτησης των αναγκών και της διατηρούμενης με βάση το σχετικό 
προεδρικό διάταγμα χρήσης. 
2.α Για τις τροποποιήσεις των ρυμοτομικών σχεδίων των επιχειρηματικών πάρκων ή των 
Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, που 
διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4458/1965, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.742/1977, 
καθώς και τις διατάξεις του ν. 2545/1997, όπως ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 
3982/2011, δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 4 του ν. 2831/2000, 
όπως ισχύει, εφαρμοζομένων των διατάξεων του ν. 3982/2011. 
β. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2508/1997 μετά τη φράση «Μέχρι 
την έγκριση της σχετικής πολεοδομικής μελέτης» προστίθεται η φράση «για τις περιοχές 
πρώτης ή δεύτερης κατοικίας.». 
γ. Σε νομίμως υφιστάμενες χρήσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεων, οι οποίες διατηρούνται, καθώς 
και σε χρήσεις, οι οποίες προβλέπονται από οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν με τις 
διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2831/2000, επιτρέπεται έως 31.12.2022 ο εκσυγχρονισμός 
και η κτιριακή τους επέκταση, με τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατά τον χρόνο έγκρισης 
της παρέκκλισης, μετά από έγκριση του αρμόδιου για τη λειτουργικότητα φορέα, καθώς και 
εργασίες συντήρησης, επισκευής, ενεργειακής αναβάθμισης και διαρρυθμίσεων των κτιρίων, 
που αποσκοπούν στη βελτίωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη λειτουργική τους 
αναβάθμιση, την ασφάλεια και την υγιεινή των διαβιούντων και εργαζομένων σε αυτά. Η 
επέκταση σε όμορο ακίνητο του ίδιου ιδιοκτήτη, επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση, ότι 
το όμορο ακίνητο αποκτήθηκε μέχρι την 30ή.9.2021. 
3. Κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη και κανονιστική πράξη 
αναστέλλεται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και για τρία (3) έτη η υποχρέωση 
μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης κτιρίου ή εγκατάστασης με νόμιμη χρήση, κατόπιν αδείας 
που εκδόθηκε στο παρελθόν, που επιβλήθηκε για λόγους αλλαγής των προβλεπόμενων 
χρήσεων γης της περιοχής. Ειδικά στις περιπτώσεις έγκρισης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων 
που εκδόθηκαν μεταγενεστέρως των ειδικών διατάξεων Ζ.Ο.Ε. και προβλέπουν τη διατήρηση 
των συγκεκριμένων χρήσεων η ως άνω αναστολή ισχύει για πέντε (5) χρόνια. Σε κάθε 
περίπτωση εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος θα πρέπει να 
τροποποιηθούν οι προβλεπόμενες χρήσεις των Ζ.Ο.Ε. ώστε να εναρμονιστούν με τις 
προβλέψεις του Γ.Π.Σ. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριών (3) 
ετών ο εκσυγχρονισμός και η κτιριακή τους επέκταση, με τους όρους δόμησης που ίσχυαν 
κατά τον χρόνο έκδοσης της άδειας ή χορήγησης της έγκρισης παράκλησης, μετά από 
έγκριση του αρμόδιου για τη λειτουργικότητα φορέα, καθώς και εργασίες συντήρησης, 
επισκευής, ενεργειακής αναβάθμισης και διαρρυθμίσεων των κτηρίων, που αποσκοπούν στη 
βελτίωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη λειτουργική τους αναβάθμιση, την ασφάλεια 
και την υγιεινή των διαβιούντων και εργαζομένων σε αυτά. 
Η επέκταση των εγκαταστάσεων πραγματοποιείται μέσα στο γήπεδο όπου λειτουργεί η 
εγκατάσταση ή σε όμορό του, ανεξαρτήτως του χρόνου κτήσης του όμορου γηπέδου. Η 
προθεσμία του εδαφίου α’ παρατείνεται μέχρι τις 8.8.2019 για την υποχρέωση 
μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης κτηρίου ή εγκατάστασης. Στην περίοδο αυτή μπορούν να 
εκτελούνται οι δραστηριότητες του εδαφίου γ’, πλην της κτηριακής επέκτασης. 
Η αναστολή της υποχρέωσης μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης πρατηρίων καυσίμων, 
υγραερίου, φυσικού αερίου και των συνοδών χρήσεων αυτών με νόμιμη χρήση, κατόπιν 
αδείας που εκδόθηκε στο παρελθόν, που επιβλήθηκε για λόγους αλλαγής των 
προβλεπόμενων χρήσεων γης της περιοχής του εδαφίου α’ παρατείνεται μέχρι την έγκριση 
τοπικού ή ειδικού χωρικού σχεδίου του ν. 4447/2016 (Α’ 241) και σε κάθε περίπτωση όχι 
πέραν της 31ης.12.2022. 
Στην περίοδο αυτή μπορούν να εκτελούνται οι δραστηριότητες του εδαφίου γ’, πλην της 
κτιριακής επέκτασης. 
4. Όπου σε γενικές ή ειδικές διατάξεις και κανονιστικές πράξεις στην κείμενη νομοθεσία 
αναφέρεται ο όρος «υπάρχουσες χρήσεις» ή «υφιστάμενες χρήσεις» προκειμένου για την 
έκδοση διοικητικών πράξεων σχετικά με την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ή τη λειτουργία 
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της συγκεκριμένης χρήσης, ορίζεται ότι αυτός καταλαμβάνει και τις χρήσεις που 
προβλέπονται από οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί και καλύπτονται από το 
τεκμήριο νομιμότητας. 
5. Στην παρ. Α.1 του άρθρου 2 του από 31.3.1987 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 303) μετά τη 
φράση «και ΒΙΟ.ΠΑ. υπό εξυγίανση και σε περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 
του π.δ. 23/2/1987 (Δ΄ 166)» προστίθεται η φράση «καθώς και των Αγροτοβιομηχανικών 
Μονάδων της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 3325/2005 (Α΄ 68)». 
6. Στην παρ.1 του άρθρου 31 του Ν. 3325/2005 (Α΄ 68) μετά τη φράση «σε περιοχές ΒΙ.ΠΑ., 
ΒΙΟ.ΠΑ.» προστίθεται η φράση «σε Ζώνη εγκαταστάσεων δευτερογενούς τομέα και 
τριτογενούς τομέα, σε Ζώνη Επιχειρηματικού Πάρκου». 
7. Στην παρ. 8 του άρθρου 29 του Ν. 2508/1997 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: 
«δ. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις αυθαιρέτων 
κατασκευών αποκλειστικά κατοικίας οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί πριν την 28.7.2011 
για τις οποίες έχει υποβληθεί δήλωση υπαγωγής κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του 
παρόντος νόμου. Για την υπαγωγή πέραν των λοιπών δικαιολογητικών υποβάλλεται και 
βεβαίωση συναίνεσης του αρμόδιου δήμου για την υποβολή στις διατάξεις του παρόντος.» 
8. Οι διατάξεις της περίπτωσης 7 της παρ. Ε΄ του άρθρου 8 του από 6.10.1978 προεδρικού 
διατάγματος (Δ΄ 538), ως ισχύει, περί παραχώρησης έκτασης στον οικείο δήμο δεν έχουν 
εφαρμογή στις ανεγερθείσες ή προς ανέγερση τουριστικές εγκαταστάσεις οι οποίες 
βρίσκονται σε περιοχές όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις των ειδικών προεδρικών 
διαταγμάτων από 31.1.1972 (Δ΄ 40), 26.1.1979 (Δ΄ 132) και 26.7.1986 (Δ΄ 639). Τυχόν 
βεβαιωθέντα πρόστιμα παραγράφονται και τυχόν καταβληθέντα δεν αναζητούνται. Σε κάθε 
περίπτωση με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να καθορίζονται ειδικές διατάξεις υποχρέωσης 
παραχώρησης έκτασης ή καταβολής αποζημίωσης για την ανέγερση νέων τουριστικών 
εγκαταστάσεων στις ως άνω περιοχές. 
9.1. Στη ζώνη Α` του από 5/13.12.1979 (Δ` 707) προεδρικού διατάγματος με χρήση γεωργική 
γη επιτρέπεται η ανέγερση και λειτουργία ευαγών ιδρυμάτων όπως αυτά περιγράφονται στο 
άρθρο 5 του από 6/17.10.1978 προεδρικού διατάγματος (Δ`538). 
2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται ως εξής: 
Α. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου: 20% της επιφανείας αυτού 
Β. Συντελεστής δόμησης: 0,3 
Γ. Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίων επί του γηπέδου.  
Δ. Οι αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου ορίζονται στα 7, 50 μέτρα.  
Ε. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24/31.5.1985 προεδρικού διατάγματος 
(Δ`270). 
3. Σε υφιστάμενα, κατά τη δημοσίευση του παρόντος κτίρια στην παραπάνω περιοχή, 
επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από την κείμενη νομοθεσία, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων από 
τις χρήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος με την τήρηση των διατάξεων του κτιριοδομικού 
κανονισμού. Για τη χορήγηση της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης για ανάπτυξη 
της νέας χρήσεως προαπαιτείται έγκριση από τον αρμόδιο φορέα. 
4. Σε περίπτωση ύπαρξης υφιστάμενων κτιρίων επιτρέπεται η χρήση και λειτουργία ευαγών 
ιδρυμάτων και κτιρίων προνοιακού χαρακτήρα και εκπαίδευσης μόνο στις περιπτώσεις 
ακινήτων που έχουν πρόσωπο σε πρωτεύοντες ή δευτερεύοντες οδούς ως αποτυπώνονται 
στο κείμενο ρυθμιστικό σχέδιο και στην περιοχή Ζώνης Γ2 του από 20.2.2003 (Δ`199) 
προεδρικού διατάγματος, με χρήση γεωργική γη εφόσον επιτρέπεται η χρήση κέντρων 
αποκατάστασης κατά τις ειδικότερες διατάξεις του προεδρικού διατάγματος. 
10. Για τις εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εγκεκριμένων Ζ.Ο.Ε. περιοχές δεν ισχύουν 
τα όρια και οι ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις των προεδρικών 
διαταγμάτων προστασίας. 
Για την έκδοση της έγκρισης δόμησης και την άδεια δόμησης ως όρια των περιοχών 
προστασίας νοούνται τα όρια των εγκεκριμένων σχεδίων ή των Ζ.Ο.Ε., κατά παρέκκλιση από 
κάθε άλλη διάταξη. 
Τα ως άνω δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις όπου από τις ειδικές διατάξεις των 
προεδρικών διαταγμάτων προβλέπονται ειδικές χρήσεις γης σε οικοδομικά τετράγωνα, 
καθώς και σε δασικές περιοχές και αρχαιολογικούς χώρους. 
11. α. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη η χορήγηση έγκρισης δόμησης 
και άδειας δόμησης σε ακίνητα εντός εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας 
εφόσον αυτά έχουν πρόσωπο σε εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές οδούς ή και βρίσκονται 
εντός αποστάσεως διακοσίων (200) μέτρων από τον άξονα εθνικών, επαρχιακών οδών και 
εκατόν πενήντα (150) μέτρων από τον άξονα των δημοτικών οδών. Η έγκριση δόμησης και η 
άδεια δόμησης σε περιπτώσεις χαρακτηρισμού περιοχής ως γη υψηλής παραγωγικότητας με 
την έγκριση Γ.Π.Σ. ή Ζ.Ο.Ε. χορηγείται σύμφωνα με τις χρήσεις γης και του όρους δόμησης 
που ίσχυαν πριν την έκδοση αυτών και μόνο επί ακινήτων που έχουν πρόσωπο σε εθνικές και 
επαρχιακές οδούς ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων (200) μέτρων για τον άξονα 
αυτών, κατά τα ανωτέρω. Η παρούσα παράγραφος έχει εφαρμογή έως την έκδοση της 
προβλεπόμενης της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 
2637/1998 , β) Διοικητικές Πράξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί σε ακίνητα εντός εκτάσεων 
Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα 
με τα παραπάνω είναι έγκυρες και ισχυρές εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση. Στα παραπάνω ακίνητα, επιτρέπεται η χορήγηση έγκρισης δόμησης και 
άδειας δόμησης για επέκταση, τροποποίηση ή εκσυγχρονισμό κτιρίων και εγκαταστάσεων 
καθώς και η ανανέωση περιβαλλοντικών όρων. 
β. Διοικητικές Πράξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί σε ακίνητα εντός εκτάσεων Αγροτικής Γης 
Υψηλής Παραγωγικότητας μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με τα παραπάνω 
είναι έγκυρες και ισχυρές εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Στα 
παραπάνω ακίνητα, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, η χορήγηση 
έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης για επέκταση, τροποποίηση ή εκσυγχρονισμό κτιρίων 
και εγκαταστάσεων, καθώς και η ανανέωση περιβαλλοντικών όρων. 
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και, κατά περίπτωση, Οικονομικών και Ναυτιλίας 
και Αιγαίου, δύναται, για λόγους εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος και προστασίας 
της δημόσιας ασφάλειας, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης εισήγησης του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας, να εγκρίνεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής 
διάταξης, η εγκατάσταση συστήματος ασφάλειας και συναφών προς αυτό στοιχείων, 
ακινήτων ευρισκόμενων σε εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχές. Η απόφαση 
περιέχει τυχόν ειδικότερους όρους και αναγκαίες λεπτομέρειες για την εγκατάσταση του ως 
άνω συστήματος, επέχει δε θέση άδειας δόμησης ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας για 
την κατασκευή τυχόν αναγκαίας περίφραξης. Η σχετική άδεια αποστέλλεται στην αρμόδια 
Υ.ΔΟΜ. για την έναρξη της διαδικασίας ελέγχου των κατασκευών κατά τα οριζόμενα στο Ν. 
4030/2011 (Α΄ 249). 
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13. Στο χάρτη του Παραρτήματος Α΄ που αναφέρεται στην παρ. 3β του άρθρου 9 του Ν. 
3481/2006 (Α΄ 162) που αφορά στο τμήμα της Εγνατίας Οδού Α/Κ Ιωαννίνων - Α/Κ Αράχθου 
αντικαθίσταται η φράση «Σήραγγα Δρίσκου» από τη φράση «Σήραγγα Λορέντζου Μαβίλη». 
14. To προτελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2α του Ν. 4030/2011 (Α΄ 249) 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«Η μισθοδοσία των ως άνω υπαλλήλων πραγματοποιείται από το φορέα στον οποίο 
αποσπώνται μετά από μεταφορά των σχετικών πιστώσεων, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη 
διάταξη σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων.» 
15. Από τη δημοσίευση του παρόντος οι χρήσεις γης που ορίζονται κατά τις ειδικές διατάξεις 
των Γ.Π.Σ., που εγκρίθηκαν πριν τη δημοσίευση του ν. 2508/1997 (Α’ 124), είναι δεσμευτικές 
για τη διοίκηση μόνο στην περίπτωση που κατόπιν αυτών εγκρίθηκαν πολεοδομικές μελέτες 
αναθεώρησης ή ένταξης, σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. Σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας ενός 
(1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος κινείται η διαδικασία αναθεώρησης των 
συγκεκριμένων Γ.Π.Σ., κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου ή άλλου 
αρμόδιου οργάνου κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
Η ως άνω αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2022, 
διαφορετικά από 1η.1.2023 εφαρμόζονται αυτοδικαίως δεσμευτικά οι διατάξεις των ως άνω 
Γ.Π.Σ.. 
Οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τις περιπτώσεις όπου έχει 
κινηθεί η διαδικασία αναθεώρησης κατά τα ανωτέρω. 
16. Κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, σε περιοχές Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) 
που επιτρέπεται η εγκατάσταση βιομηχανικών βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και 
δραστηριοτήτων χονδρεμπορίου, επιτρέπεται και η χρήση εμπορικών εκθέσεων εκθεσιακών 
κέντρων, καθώς και η χρήση Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ).  

Άρθρο 83 
Παραχώρηση άνευ οικονομικού ανταλλάγματος - Εξουσιοδοτική διάταξη - 

Προσθήκη περ. ια στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 
Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α’ 285), περί χρήσης αιγιαλού για 
την εκτέλεση έργων, προστίθεται περ. ια ως εξής: 
«ια. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών είναι 
δυνατή η παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης 
πυθμένα και υδάτινου στοιχείου θάλασσας, για την εγκατάσταση 
μετεωρολογικών ιστών πακτωμένων στον πυθμένα ή πλωτών εξεδρών για την 
εγκατάσταση μετεωρολογικών ιστών, με σκοπό την καταγραφή και μέτρηση των 
κλιματολογικών συνθηκών και ιδίως του αιολικού δυναμικού, για όσο χρόνο 
διαρκεί η χρήση. Για τα έργα της παρούσας, κατά παρέκκλιση των παρ. 6 έως 10, 
ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, 
μετά την έκδοση της απόφασης περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή απαλλαγής από 
την εν λόγω διαδικασία του έργου, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα έργα, για 
τα οποία ζητείται η παραχώρηση του ανωτέρω δικαιώματος, 
συμπεριλαμβανομένων και όσων χαρακτηρίζονται ως συνοδά. Η Κτηματική 
Υπηρεσία διαβιβάζει την ανωτέρω αίτηση αμελλητί, εντός είκοσι (20) ημερών, 
μαζί με την απόφαση περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή απαλλαγής, στα 
Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής και στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, εκτός αν οι 
υπηρεσίες αυτές έχουν ήδη γνωμοδοτήσει κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
του έργου και οι γνωμοδοτήσεις τους έχουν συνυποβληθεί από τον 
ενδιαφερόμενο με την αίτηση. Μετά τη συγκέντρωση των γνωμών ή την άπρακτη 
παρέλευση προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής στις 
υπηρεσίες αυτές της αίτησης, η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία ενεργεί για την 
έκδοση της απόφασης παραχώρησης. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής 
διάταξης δεν καθορίζεται αντάλλαγμα για την παραχώρηση του δικαιώματος 
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου και 
πυθμένα. Ο φάκελος της αίτησης για την παραχώρηση που υποβάλλεται από τον 
ενδιαφερόμενο περιλαμβάνει τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας, 
εξαρτημένο σε ΕΓΣΑ’ 87, θεωρημένο από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 
οικείας Περιφέρειας, όπου απεικονίζονται οι γραμμές αιγιαλού, παραλίας, όχθης, 
και παρόχθιας ζώνης και ο αιτούμενος προς παραχώρηση χώρος, συνοδευόμενο 
από τεχνική περιγραφή των προς εγκατάσταση εξοπλισμών, των γεωμετρικών του 
χαρακτηριστικών και διαστάσεων, του τρόπου θεμελίωσης ή αγκύρωσης και του 
τρόπου ενεργειακής τροφοδοσίας και επικοινωνίας.  
 

Παρ. 2 άρθρου 14 ν. 2971/2001 
«2. Επιτρέπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 1, 6, 7, 8, 9 και 10, η παραχώρηση 
του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα 
και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού 
ιδίως για: 
 
 α) σκοπούς κοινωφελείς ή προστασίας του περιβάλλοντος, εφόσον τα έργα εκτελούνται από το 
Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένων των Ο.Τ.Α., επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ή Φορείς 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, 
 
 β) ναυταθλητικά έργα με βάση μελέτες, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού, 
 
 γ) έργα ανάπλασης του άρθρου 8 του ν. 2508/1997 (Α΄124) που εκτελούνται από το Δημόσιο, 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., 
 
 δ) ερευνητικούς σκοπούς, 
 
 ε) έργα εξυπηρέτησης ή εγκατάστασης επιχειρήσεων υδατοκαλλιεργειών που λειτουργούν νόμιμα, 
 
 στ) την εγκατάσταση σταθερών ή πλωτών εξεδρών, την κατασκευή προβλητών και κρηπιδωμάτων, 
την εγκατάσταση ανυψωτικών και φορτοεκφορτωτικών μέσων παντός είδους, ήτοι μεταφορικών 
ταινιών, γερανών, αγωγών μεταφοράς υγρών φορτίων και λοιπών συναφών συστημάτων ή άλλων 
έργων, τα οποία προορίζονται να εξυπηρετούν τη μεταφορά φορτίων ή εφοδίων, που παράγονται ή 
χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργητικές, βιομηχανικές, εξορυκτικές, 
ναυπηγοεπισκευαστικές, που λειτουργούν νόμιμα σε ακίνητα επί των οποίων οι ανωτέρω 
επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα χρήσης με βάση εμπράγματη ή ενοχική σχέση και έχουν κατασκευάσει 
τις κύριες εγκαταστάσεις τους. Η κατασκευή των έργων, στο πλαίσιο της ανωτέρω παραχώρησης, 
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, τηρουμένων των γενικών και ειδικών πολεοδομικών 
διατάξεων, καθώς και των οικείων διατάξεων για τους λιμένες. Η κατασκευή των έργων του 
παρόντος δεν μπορεί να αρχίσει αν προηγουμένως δεν κατατεθεί η απόφαση παραχώρησης στην 
αρμόδια λιμενική αρχή. Τα έργα ανήκουν στο Δημόσιο, το οποίο μπορεί να τα καταργεί ή να τα 
μετατρέπει οποτεδήποτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ασφάλειας ή εθνικής άμυνας, 
χωρίς καμία υποχρέωσή του για αποζημίωση ή για καταβολή της δαπάνης κατασκευής και 
συντήρησής τους στον ιδιώτη. Ο επιβλέπων μηχανικός είναι υπεύθυνος για την κατασκευή του 
έργου σύμφωνα με την πράξη παραχώρησης και την εγκεκριμένη οριστική μελέτη, ανεξάρτητα από 
το αν αυτό συνορεύει με τη ζώνη του αιγιαλού ή της παραλίας, 
 
 ζ) την κατασκευή έργων και εγκαταστάσεων υποδομής προοριζομένων να εξυπηρετούν την 
εκτέλεση συγκοινωνιών κάθε μορφής από συγκοινωνιακές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν 
νόμιμα, 
 
 η) την εκτέλεση έργων εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), στις οποίες περιλαμβάνεται η τοποθέτηση υποσταθμών, καθώς και η 
κατασκευή κάθε έργου, που κρίνεται αναγκαίο για τη σύνδεση σταθμού Α.Π.Ε. με το σύστημα ή το 
Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου χώρου για την εγκατάσταση του εξοπλισμού και 
του αναγκαίου προσωπικού για την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση του έργου. Ειδικά για την 
εκτέλεση των έργων της παρούσας παραγράφου, η απόφαση περί παραχώρησης του Υπουργού 
Οικονομικών μπορεί να αφορά το χερσαίο τμήμα της χώρας, νησιά ή βραχονησίδες. Είναι δυνατή η 
παραχώρηση και για την κατασκευή λοιπών έργων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η παρούσα περίπτωση εφαρμόζεται και για έργα ενίσχυσης του 
Συστήματος Μεταφοράς ή το Δίκτυο, αλλά και για έργα Διασύνδεσης Νήσων με το Εθνικό 
Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς, τα οποία θα εξυπηρετούν και την αύξηση της διείσδυσης 
των Α.Π.Ε. και γενικά οποιοδήποτε έργο που συνδέεται με την κατασκευή και τη λειτουργία τους ή 
αναφέρεται στην Α.Ε.Π.Ο. ως συνοδό έργο, συμπεριλαμβανομένων των έργων οδοποιίας 
πρόσβασης. Για τα έργα της παρούσας, κατά παρέκκλιση των παραγράφων 6 έως 10, ο 
ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία μετά την έκδοση της 
Α.Ε.Π.Ο. του σταθμού Α.Π.Ε. ή του έργου διασύνδεσης, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται όλα 
τα έργα, για τα οποία ζητείται η παραχώρηση του ανωτέρω δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένων 
και όσων χαρακτηρίζονται ως συνοδών έργων από την Α..Π.Ο. Η Κτηματική Υπηρεσία διαβιβάζει 
αμελλητί και πάντως μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεση σ΄αυτήν της αίτησης και της 
Α.Ε.Π.Ο., την αίτηση στα Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού και στο Γ.Ε.Ν., εκτός αν οι υπηρεσίες αυτές έχουν 
ήδη γνωμοδοτήσει κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και οι γνωμοδοτήσεις τους 
έχουν συνυποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο με την αίτηση. Μετά τη συγκέντρωση των γνωμών ή 
την άπρακτη παρέλευση προθεσμίας τριών (3) μηνών από την περιέλευση στις υπηρεσίες αυτές της 
αίτησης, η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία ενεργεί για την έκδοση της απόφασης παραχώρησης. 
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 «Για την προσωρινή προσαιγιάλωση πλωτού μέσου, με σκοπό αποκλειστικά τη διέλευση και 
μεταφορά του εξοπλισμού έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της παρ. 1, υποβάλλεται 
αίτημα στην αρμόδια κτηματική υπηρεσία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τον 
ενδιαφερόμενο, υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια του έργου, εφόσον η ανωτέρω διαδικασία: 
α) προβλέπεται στην εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συνοδεύει την 
Α.Ε.Π.Ο. και β) δεν προκαλεί αλλοίωση στη μορφολογία της ακτής και του πυθμένα, καθώς η διάταξη 
έδρασης για την εκφόρτωση είναι προσωρινή και απομακρύνεται άμεσα μετά το πέρας της 
διαδικασίας. Το αίτημα του προηγούμενου εδαφίου συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, 
κλίμακας τουλάχιστον 1:1000, εξαρτημένου σε Ε.Γ.Σ.Α. `87, όπου αποτυπώνονται οι ισχύουσες 
οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας, όχθης, και παρόχθιας ζώνης και ο αιτούμενος προς παραχώρηση 
χώρος, καθώς και τεχνική έκθεση σχετικά με την προσωρινή διάταξη έδρασης για εκφόρτωση. Η 
αρμόδια κτηματική υπηρεσία, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, μετά τη σύμφωνη 
γνώμη της αρμόδιας λιμενικής αρχής, εκδίδει σχετική απόφαση έγκρισης για την απλή χρήση 
αιγιαλού κοινόχρηστης παραλίας και θάλασσας, με τον καθορισμό ανταλλάγματος για την 
παραχώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 16Α. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνει την 
κτηματική υπηρεσία, την οικεία λιμενική αρχή και την αρμόδια τελωνειακή αρχή για την έναρξη και 
λήξη των εργασιών προσαιγιάλωσης προσωρινού χαρακτήρα. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων 
και προϋποθέσεων, που έχουν τεθεί με την απόφαση παραχώρησης απλής χρήσης, λαμβάνονται 
όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας του άρθρου 27.». 
 
θ) Έργα εξυπηρέτησης νομίμως λειτουργουσών επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής 
και συντήρησης ξύλινων σκαφών, ήτοι παραδοσιακών και άλλων, μήκους όχι μεγαλύτερου των 
σαράντα (40) μέτρων (καρνάγια-ταρσανάδες). Τα έργα αφορούν στην εκτέλεση εργασιών, καθώς 
και στην εναπόθεση σκαφών, πρώτων υλών, εφοδίων και εξοπλισμού απαραίτητου για τη 
λειτουργία τους.» 
 
ι) την εκτέλεση έργων εγκατάστασης υποβρυχίων καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας και 
τηλεπικοινωνιών για τη διασύνδεση νήσων ή βραχονησίδων, με την ηπειρωτική χώρα, στις οποίες 
περιλαμβάνεται η τοποθέτηση υποσταθμών, καθώς και η κατασκευή κάθε έργου, που κρίνεται 
αναγκαίο, συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου χώρου για την εγκατάσταση του εξοπλισμού 
και του αναγκαίου προσωπικού για την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση του έργου. Ειδικά για την 
εκτέλεση των έργων της παρούσας περίπτωσης, η απόφαση περί παραχώρησης του Υπουργού 
Οικονομικών μπορεί να αφορά στο χερσαίο τμήμα της Χώρας, νησιά ή βραχονησίδες. Είναι δυνατή 
η παραχώρηση και για την κατασκευή λοιπών έργων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η παρούσα περίπτωση εφαρμόζεται και για έργα ενίσχυσης του 
συστήματος μεταφοράς, του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και των τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων, για έργα διασύνδεσης νήσων και γενικά οποιοδήποτε έργο που συνδέεται με την 
κατασκευή και τη λειτουργία τους ή αναφέρεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση ως συνοδό έργο, 
συμπεριλαμβανομένων των έργων οδοποιίας και πρόσβασης. 
 
 Για τα έργα της παρούσας, κατά παρέκκλιση των παρ. 6 έως 10, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει 
αίτηση προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία μετά την έκδοση της απόφασης περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης του έργου διασύνδεσης, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα έργα, για τα 
οποία ζητείται η παραχώρηση του ανωτέρω δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένων και όσων 
χαρακτηρίζονται ως συνοδά έργα από την απόφαση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η οποία 
συνοδεύεται από την απόφαση έγκρισης του έργου της διασύνδεσης από την αρμόδια αρχή 
διασύνδεσης, τη σχετική απόφαση περιβαλλοντικής αδειοδότησης και τα στοιχεία της περ. δ) της 
παρ. 6 του άρθρου 14. Η Κτηματική Υπηρεσία διαβιβάζει την αίτηση αμελλητί και πάντως μέσα σε 
είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεση σ` αυτήν της αίτησης και της απόφασης περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης, στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού και στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, εκτός αν οι υπηρεσίες 
αυτές έχουν ήδη γνωμοδοτήσει κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και οι 
γνωμοδοτήσεις τους έχουν συνυποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο με την αίτηση. Μετά τη 
συγκέντρωση των γνωμών ή την άπρακτη παρέλευση προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 
περιέλευση στις υπηρεσίες αυτές της αίτησης, η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία ενεργεί για την 
έκδοση της απόφασης παραχώρησης. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης για τον 
καθορισμό των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης για την παραχώρηση 
του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου και 
πυθμένα, όσον αφορά στην εκτέλεση έργων εγκατάστασης υποβρυχίων καλωδίων τηλεπικοινωνιών, 
λαμβάνεται υπόψη ο κανονισμός καθορισμού των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης 
δικαιωμάτων διέλευσης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) ως 
καθ` ύλην αρμόδιας αρχής.» 
 

 Άρθρο 86  
Κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε 
λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών - Τροποποίηση παρ. 

1 άρθρου 36 ν. 4936/2022 
Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4936/2022 (Α’ 
105), περί έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, παρατείνεται, προστίθεται δεύτερο 
εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: 
«1. Παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό για 
την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 
σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού, 
που έχουν εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως 30η 
Ιουνίου 2022, εφεξής οριζόμενης ως «περίοδος αναφοράς». Αν το ποσό 
ενίσχυσης που προκύπτει με βάση την περίοδο υπολογισμού από 1ης 
Δεκεμβρίου 2021 έως 31η Μαΐου 2022, είναι μεγαλύτερο από το ποσό που 
προκύπτει με βάση την περίοδο υπολογισμού από 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως 30 
Ιουνίου 2022, ο δικαιούχος λαμβάνει την ενίσχυση με βάση την περίοδο 
υπολογισμού από 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Μαΐου 2022.». 

Παρ. 1 άρθρου 36 ν. 4936/2022 
 
«1. Παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη 
μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού 
ρεύματος οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού, που έχουν εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο από 
1ης Δεκεμβρίου 2021 έως 31η Μαΐου 2022, εφεξής οριζόμενης ως «περίοδος αναφοράς». 
 

Άρθρο 88 
Υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής που απορρέουν από την 

εφαρμογή του καθεστώτος επιβολής υποχρεώσεων ενεργειακής απόδοσης - 
Τροποποίηση άρθρου 80 ν. 4001/2011 

Στην παρ. 7 του άρθρου 80 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), περί υποχρεώσεων του 
Διαχειριστή Δικτύου Διανομής, προστίθεται περ. ιβ ως εξής: 
«ιβ) Των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την εφαρμογή του καθεστώτος 
επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 
4342/2015 (Α΄ 143) και των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.». 

Παρ. 7 άρθρου 80 ν.4001/2011: 
«7. Οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής εξειδικεύονται στην Άδεια Διαχείρισης 
Δικτύου Διανομής και είναι δυνατόν να συνίστανται ενδεικτικά στη διασφάλιση: 
(α) Της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του Δικτύου, λαμβάνοντας παραλλήλως κατάλληλα μέτρα για 
την προστασία του περιβάλλοντος. 
(β) Της διατήρησης τεχνικά άρτιου και οικονομικά αποδοτικού Δικτύου. 
(γ) Της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων σχεδιασμού, λειτουργίας και 
συντήρησης του Δικτύου και της επίτευξης των στόχων απόδοσης για τη δραστηριότητα της 
Διανομής, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις απώλειες, την αξιοπιστία τροφοδότησης, την 
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 εξισορρόπηση φορτίου, την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την ποιότητα εξυπηρέτησης των 
Πελατών, όπως καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου. 
(δ) Της πρόσβασης στο Δίκτυο των Προμηθευτών και των Πελατών, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, βάσει τιμολογίων που 
εκδίδονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμολόγησης του άρθρου 88. 
(ε) Της σύνδεσης στο Δίκτυο όσων το ζητούν, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου έναντι τιμολογίων που εγκρίνονται με τον 
Κανονισμό Τιμολόγησης που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 88. 
(στ) Της προμήθειας, εγκατάστασης, συντήρησης, καλής λειτουργίας και αντικατάστασης των 
μετρητικών διατάξεων, που εγκαθίστανται στο Δίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Διαχείρισης του Δικτύου, και της συλλογής των σχετικών μετρήσεων, λαμβανομένων υπόψη των 
διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 312/2014 (ΕΕΕΕ L 91/15). 
(ζ) Της παροχής στους χρήστες του Δικτύου και τους Διαχειριστές των Διασυνδεδεμένων 
Συστημάτων Φυσικού Αερίου και Δικτύων Διανομής τις πληροφορίες που απαιτούνται για την 
αποτελεσματική πρόσβαση στο δίκτυο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κώδικα 
Διαχείρισης του Δικτύου, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 312/2014 
(ΕΕΕΕ L 91/15). 
(η) Της αποφυγής κάθε διάκρισης μεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών Χρηστών του Δικτύου και 
ιδίως υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων και της διαφύλαξης του εμπιστευτικού 
χαρακτήρα εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που λαμβάνει από τρίτους κατά την παροχή ή τη 
διαπραγμάτευση παροχής πρόσβασης στο Δίκτυο. 
(θ) Συνεργασίας με τους διαχειριστές των Διασυνδεδεμένων Συστημάτων Φυσικού Αερίου και 
Δικτύων Διανομής για την κατάρτιση και εφαρμογή κατάλληλων πρωτοκόλλων επικοινωνίας και 
συνεργασίας, ώστε να διασφαλίζεται η καλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Δικτύων ευθύνης τους, 
η άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και η λειτουργία της αγοράς, καθώς και της συνεργασίας με 
διαχειριστές οργανωμένων αγορών, στις οποίες τυγχάνουν διαπραγμάτευσης ενεργειακά προϊόντα 
χονδρικής, όπως αυτά ορίζονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1227/2011 (ΕΕΕΕ L 326/1) και υπό τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου αναφορικά με τη συμμετοχή σε αυτές τις 
αγορές για την παροχή των υπηρεσιών εξισορρόπησης. 
(ι) Της σχεδίασης, του προγραμματισμού και της υλοποίησης της ανάπτυξης του Δικτύου, 
εξετάζοντας τη δυνατότητα λήψης μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας. 
ια) Της δυνατότητας προσέλκυσης νέων καταναλωτών και της σύνδεσής τους στο Δίκτυο σύμφωνα 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.» 

Άρθρο 90 
Κατασκευές σε δημόσιους χώρους- Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 20 του ν. 

4067/2012 
Στο άρθρο 20 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), περί κατασκευών σε δημόσιους 
κοινόχρηστους χώρους, προστίθεται παρ. 8 ως εξής: 
 «8. Στις περιπτώσεις υπέργειων και υπόγειων κατασκευών δικτύων υποδομής 
και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας μετά των παραρτημάτων αυτών, 
συμπεριλαμβανομένων των σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 
θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων, σταθμών διανομής και μέτρησης 
φυσικού αερίου, κεντρικών λεβητών ή μονάδων συμπαραγωγής για συστήματα 
τηλεθέρμανσης και σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, στις οποίες 
δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, αλλά αυτές εκτελούνται βάσει μελετών και 
σχεδιαγραμμάτων της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, μετά από κοινοποίηση 
της μελέτης στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης, δεν απαιτείται έγκριση του οικείου 
Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ). Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε 
κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας μετά των 
παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων) που είναι προϋφιστάμενοι της 
έναρξης ισχύος του παρόντος.». 

 
 

Άρθρο 20 ν.4067/2012 
Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους 
1. Στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού επιτρέπονται κατασκευές για: 
α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά 
μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με 
αναπηρία ή / και εμποδιζόμενων ατόμων, 
β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλεια τους και 
γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών, 
γ) λυόμενες και προσωρινές κατασκευές, 
δ) για τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 
Οι παραπάνω κατασκευές υλοποιούνται από τον οικείο Δήμο, από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς 
φορείς ή νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και άδεια 
της Υπηρεσίας Δόμησης. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι 
κατηγορίες των κατασκευών ή εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια Δόμησης και η 
διαδικασία ελέγχου τους από άποψη ασφάλειας και αισθητικής. 
2. Επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις: 
α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων 
αυτών (υπέργειων και υπόγειων) βάσει μελέτης της αρμόδιας αρχής, για τις οποίες δεν απαιτείται 
έκδοση άδειας. Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί κοινής ωφέλειας υποχρεούνται να κοινοποιούν τα 
σχέδια στα οποία απεικονίζεται η κατασκευή των έργων στις οικείες Υπηρεσίες Δόμησης. 
β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών 
παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό από υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, των Περιφερειών και των Δήμων μετά από κοινοποίηση της μελέτης στις οικείες 
Υπηρεσίες Δόμησης. Από τους ίδιους φορείς επιτρέπεται η εγκατάσταση των σταθμών αυτών χωρίς 
έκδοση άδειας στους ακάλυπτους χώρους οικοπέδων και δωμάτων δημοσίων κτιρίων. Οι 
κατασκευές αυτές δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης και στην κάλυψη. Με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η χρονική 
διάρκεια και η διαδικασία εγκατάστασης των σταθμών αυτών. 
γ) Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου. 
δ) Η εγκατάσταση κεντρικών λεβήτων ή μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας 
Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) για τηλεθέρμανση. 
ε) Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 
3. Οι διατάξεις των περ. β` και γ` της παρ. 1 και των περ. α` και β` της παρ. 2 του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται και για τις εκτάσεις κοινόχρηστων χώρων, όπως ορίζονται στον ν. 998/1979 (Α`  
289), μετά από έγκριση δασικής υπηρεσίας. 
4. Η κατασκευή σκαλοπατιών για την εξυπηρέτηση των κτιρίων έξω από τη ρυμοτομική γραμμή 
απαγορεύεται. 
Κατ` εξαίρεση, είναι δυνατή η κατασκευή τους ύστερα από άδεια του δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου, αν μετά από την ανέγερση του κτιρίου έχει μεταβληθεί η υψομετρική στάθμη του 
δρόμου. Η κατασκευή αυτή πρέπει να εξασφαλίζει την ασφάλεια της κυκλοφορίας. 
Εκτός της ρυμοτομικής γραμμής, απαγορεύεται οποιασδήποτε μορφής κατασκευή, με την 
επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων ασφαλείας για την εγκατάσταση δικτύων κοινής ωφέλειας, 
μόνιμη ή κινητή για την εξυπηρέτηση του κτιρίου, όπως ράμπες, σκαλοπάτια, ζαρντινιέρες, 
επιτοίχιοι χειρολισθήρες για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, που προεξέχουν 
των όψεων των κτιρίων πλέον των δεκαπέντε (15) εκατοστών. 
Για να εξασφαλισθεί η προσβασιμότητα ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, μετά από αιτιολογημένη 
έγκριση της οικείας Περιφερειακής Επιτροπής Προσβασιμότητας, που εκδίδεται μετά από τη 
σύμφωνη γνώμη του οικείου δήμου, είναι δυνατή η τοποθέτηση κινητών ή προσωρινών 
κατασκευών, κατά παρέκκλιση της απαγόρευσης του προηγούμενου εδαφίου. 
5. Η υπέργεια ζεύξη κτιρίων εγκρίνεται από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και τον αρμόδιο για τον 
έλεγχο και τη διαχείριση του Κοινοχρήστου Χώρου φορέα. Η ζεύξη κτιρίων πραγματοποιείται σε 
ύψος άνω των πέντε (5,00) μ., μπορεί να γίνεται και υπόγεια, τηρουμένων των απαραίτητων 
περιορισμών, με τις ίδιες διαδικασίες και τις κατά περίπτωση απαιτούμενες εγκρίσεις. 
6. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και σε νομίμως υφιστάμενους οικισμούς χωρίς 
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.» 
 «7. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση, η επέκταση ηλεκτρικής εγκατάστασης, υπέργεια ή υπόγεια, 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) για την ηλεκτροδότηση κοινοχρήστων χώρων που 
τους έχουν παραχωρηθεί για χρήση. Η εγκατάσταση πραγματοποιείται βάσει μελέτης συνταχθείσας 
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από διπλωματούχο μηχανικό αντίστοιχής ειδικότητας, εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του 
οικείου δήμου και πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, σύμφωνα με την υπ’ 
αρ. 101195/17.9.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 4654) και το εκάστοτε 
ισχύον πρότυπο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) για τις ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις.». 

Άρθρο 94 
Μετακίνηση προσωπικού ΔΕΗ σε ΔΕΔΔΗΕ -Τροποποίηση παρ. 3Α άρθρου 125 ν. 

4001/2011 
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3Α του άρθρου 125 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) 
τροποποιείται ως προς την ημερομηνία υποβολής αίτησης μετακίνησης 
προσωπικού της ΔΕΗ και η παρ. 3Α διαμορφώνεται ως ακολούθως:  
 «3Α. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και διαδικασίας, για μεμονωμένες 
περιπτώσεις μεταφοράς προσωπικού από τη ΔΕΗ ΑΕ προς την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, η 
μετακίνηση πραγματοποιείται με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των 
δύο εταιρειών μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου προς αυτά, η οποία 
υποβάλλεται μέχρι τις 31.12.2022. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από 
την εταιρεία προέλευσης αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που 
απορρέουν από αυτήν.». 

Άρθρο 125 ν.4001/2011 
Προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 
«3Α. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και διαδικασίας, για μεμονωμένες περιπτώσεις 
μεταφοράς προσωπικού από τη ΔΕΗ ΑΕ προς την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, η μετακίνηση πραγματοποιείται με 
αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο εταιρειών μετά από σχετική αίτηση του 
ενδιαφερομένου προς αυτά, η οποία υποβάλλεται μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2020. Η προϋπηρεσία 
που έχει αναγνωριστεί από την εταιρεία προέλευσης αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα 
που απορρέουν από αυτήν.» 
 

Άρθρο 96 
Απαλλαγή από άδεια Περιφερειάρχη για μισθώσεις με σκοπό τη διάνοιξη 

δρόμων, εγκατάσταση εξοπλισμών ή εκτέλεση επενδύσεων ή έργων – 
Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 29 ν. 1892/1990 

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 1892/1990 (A’ 101), περί απαλλαγής 
μισθώσεων από την άδεια του Περιφερειάρχη, προστίθεται νέο τελευταίο 
εδάφιο, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως 
εξής: 
«1. Για την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή οποιωνδήποτε εμπράγματων ή 
ενοχικών δικαιωμάτων, για τη διάνοιξη δρόμων ή την εκτέλεση οποιωνδήποτε 
μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών σε ακίνητα των περιοχών που καλύπτουν 
τους ορεινούς όγκους Καμβουνίων, Πιερίων, Ολύμπου, Βερμίου, Δυσσόρου, 
Βερτίσκου, Κερδυλλίων, Μενικίου, Παγγαίου και Ορέων Λεκάνης καθώς και σε 
περιοχές της Κρήτης που αναφέρονται στο άρθρο 32, απαιτείται σχετική άδεια 
του Περιφερειάρχη, που παρέχεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και 
σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας στρατιωτικής υπηρεσίας- Διοικητής της 
Στρατιωτικής, Ναυτικής ή Αεροπορικής μονάδας, στη ζώνη ευθύνης του οποίου 
ευρίσκεται η συγκεκριμένη περιοχή.  
Από την ανωτέρω διαδικασία, εξαιρούνται, από της ισχύος των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου, οι πωλήσεις προς το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ., οι 
συμβάσεις γονικής παροχής, μισθώσεως μέχρι έξι έτη, κανονισμού ορίων, 
διανομής κοινού και οι συμβάσεις μεταβίβασης ποσοστού εξ αδιαιρέτου μεταξύ 
συγκυρίων. Για τις περιπτώσεις των ακινήτων του πρώτου εδαφίου οι οποίες 
αφορούν σε εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και των συνοδών αυτών 
έργων, καθώς και για εργασίες διάνοιξης δρόμων και εγκατάστασης εξοπλισμών, 
δεν απαιτείται η άδεια του Περιφερειάρχη για τη σύναψη μίσθωσης διάρκειας 
κατ’ ελάχιστον έξι (6) ετών, αν έχει χορηγηθεί θετική γνωμοδότηση, από το Γενικό 
Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, και 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή ένταξη στις πρότυπες περιβαλλοντικές 
δεσμεύσεις των έργων αυτών.». 

Άρθρο 29 ν.1892/1990 
Απόκτηση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων 
Για  την  απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή οποιωνδήποτε εμπράγματων ή ενοχικών  δικαιωμάτων,  
για  τη  διάνοιξη  δρόμων   ή   την   εκτέλεση 
 οποιωνδήποτε   μεταλλευτικών  ή  λατομικών  εργασιών  σε  ακίνητα  των περιοχών που  καλύπτουν  
τους  ορεινούς  όγκους  Καρβουνίων,  Πιερίων, Ολύμπου,  Βερμίου, Δυσσόρου, Βερτίσκου, 
Κερδυλλίων, Μενικίου, Παγγαίου και Ορέων Λεκάνης καθώς και σε περιοχές της Κρήτης που 
αναφέρονται στο άρθρο 32, απαιτείται σχετική άδεια του νομάρχη, που  παρέχεται  ύστερα από   
αίτηση   του  ενδιαφερόμενου  και  σύμφωνη  γνώμη  της  αρμόδιας 
στρατιωτικής  υπηρεσίας  -  Διοικητής  της  Στρατιωτικής,  Ναυτικής  ή 
Αεροπορικής   μονάδας,  στη  ζώνη  ευθύνης  του  οποίου  ευρίσκεται  η 
συγκεκριμένη περιοχή. 
"Από  την  ανωτέρω  διαδικασία,  εξαιρούνται,  από  της  ισχύος  των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου,  οι  πωλήσεις  προς  το  Δημόσιο,  τους 
Ο.Τ.Α.  και τα Ν.Π.Δ.Δ., οι συμβάσεις γονικής παροχής, μισθώσεως μέχρι 
έξι   έτη,   κανονισμού   ορίων,  διανομής  κοινού  και  οι  συμβάσεις 
μεταβίβασης ποσοστού εξ αδιαιρέτου μεταξύ συγκυρίων". 
 

Άρθρο 97 
Παρατάσεις προθεσμιών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Τροποποίηση 

παρ. 3δ άρθρου 7 ν. 4414/2016 
1. Η προθεσμία της παρ. 3δ του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), περί 
σύναψης συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης, παρατείνεται και η παρ. 3δ 
διαμορφώνεται ως εξής: 
«3δ. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται από Ενεργειακές 
Κοινότητες (Ε.Κοιν.), εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παρ. 3ε’, και 
επιπροσθέτως των οριζομένων στην παρ. 3β’, η ίδια Ε.Κοιν. δεν δύναται, μετά την 
30η Νοεμβρίου 2022, να συνάψει περισσότερες από δύο (2) συμβάσεις 
λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως μισό (0,5) MW 
έκαστος, χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία 
υποβολής προσφορών.» 
2. Η προθεσμία της παρ. 3στ του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, περί υποβολής 
αιτήσεων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας, παρατείνεται και η παρ. 3στ διαμορφώνεται ως εξής: 
«3στ. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας, δεν εφαρμόζεται η παρ. 3δ’ και οι προθεσμίες που 
αναγράφονται στις παρ. 3β’ και 3ζ’ παρατείνονται κατά είκοσι ένα (21) μήνες.». 
3. Η εφαρμογή των τιμών αναφοράς, οι οποίες ορίζονται στην υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190/26.3.2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (Β΄ 1045) για τις κατηγορίες 29α, 29β, 30α, 30β, 30γ του Πίνακα 1 
της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016, εκκινεί από την 1η 
Σεπτεμβρίου 2023. 
 

Παρ. 3δ και 3στ.. άρθρου 7 ν. 4414/2016 
 
"3δ. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται από Ενεργειακές Κοινότητες 
(Ε.Κοιν.), εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παρ. 3ε’, και επιπροσθέτως των οριζομένων στην παρ. 
3β’, η ίδια Ε.Κοιν. δεν δύναται, μετά την 1η Ιουλίου 2022, να συνάψει περισσότερες από δύο (2) 
συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως μισό (0,5) MW 
έκαστος, χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.» 
 
«3στ. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας, δεν εφαρμόζεται η παρ. 3δ’ και οι προθεσμίες που αναγράφονται στις παρ. 3β’ και 3ζ’ 
παρατείνονται κατά δεκαοκτώ (18) μήνες.» 
 

 
Άρθρο 100 

Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για τα πλαστικά μιας χρήσης – Αντικατάσταση άρθρου 
17 ν. 4736/2020 

Το άρθρο 17 του ν. 4736/2020 (Α’ 200) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 17 

Έλεγχοι και αρμόδιες αρχές ελέγχου 
1. Για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος νόμου αρμόδιες αρχές είναι: 
α) Ο Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), για τη 
συμμόρφωση των υπόχρεων με όσα προβλέπονται από: 
αα) το άρθρο 4, περί μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μίας 
χρήσης, 
αβ) την παρ. 1 του άρθρου 5, περί περιορισμού της διάθεσης των πλαστικών μίας 
χρήσης στην αγορά, 
αγ) το άρθρο 6, περί απαιτήσεων για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, 
αδ) το άρθρο 7, περί απαιτήσεων σχετικά με τη σήμανση πλαστικών προϊόντων 
μίας χρήσης, 

Άρθρο 17 του ν. 4736/2020 (Α’ 200)  
 
 

«Άρθρο 17 
Έλεγχοι 

 
 Για τον έλεγχο της εφαρμογής των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου: 
 
 α) Ο Ε.Ο.ΑΝ. οργανώνει και διενεργεί ελέγχους, σύμφωνα με το άρθρο 19Α του ν. 2939/2001, 
αναφορικά με: 
 
 αα) τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου και μαζικής εστίασης με τις απαιτήσεις 
του άρθρου 4 για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης του Μέρους Α` του Παραρτήματος I, 
 
 αβ) τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τα προϊόντα του άρθρου 6 και τις απαιτήσεις, σχετικά με 
τη σήμανση του άρθρου 7, 
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αε) τα άρθρα 8 έως 14, περί τήρησης και εφαρμογής των μέτρων και 
υποχρεώσεων που προβλέπονται στα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του 
παραγωγού προϊόντων, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία των φορέων 
ΣΕΔ, και 
αστ) την τήρηση από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού των υποχρεώσεων του άρθρου 4. 
Για τη διενέργεια των ελέγχων, ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να ζητά τη συνδρομή κάθε άλλης 
αρμόδιας δημόσιας αρχής, 
β) η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον έλεγχο της εφαρμογής 
των υποχρεώσεων της παρ. 3 του άρθρου 4, περί εισφοράς για την προστασία 
του περιβάλλοντος για τα πλαστικά μίας χρήσης, 
γ) η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον έλεγχο της εφαρμογής των υποχρεώσεων των 
παρ. 4 έως 6 του άρθρου 4 στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, μαζικής 
εστίασης και τροφοδοσίας (catering).  
2. Οι αρχές της παρ. 1 συντάσσουν και αποστέλλουν στα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ετήσια έκθεση, στην οποία 
αναφέρονται πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με το πλήθος των 
ελέγχων, τα αποτελέσματά τους και το ύψος των κυρώσεων που επιβλήθηκαν.». 
 

 αγ) την τήρηση και εφαρμογή των μέτρων και υποχρεώσεων που προβλέπονται στα προγράμματα 
διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού προϊόντων, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία των 
φορέων ΣΕΔ που προβλέπονται στα άρθρα 8 έως 14, 
 
 αε) την τήρηση από τους Ο.Τ.Α. α` βαθμού των υποχρεώσεων του άρθρου 4. 
 
 Για τη διενέργεια των ελέγχων, ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να ζητά τη συνδρομή των ελεγκτικών υπηρεσιών 
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, καθώς και κάθε άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής. 
 
 β) Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εφόσον κατά τους διενεργούμενους ελέγχους 
διαπιστώνει τη μη ορθή απόδοση της εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος, αποστέλλει στον 
Ε.Ο.ΑΝ. σχετική πληροφοριακή έκθεση. 
 
 γ) Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων διενεργεί ελέγχους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α` 
του Μέρους Α` του ν. 4712/2020 (Α` 146) για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των καταναλωτικών 
προϊόντων με τις διατάξεις του παρόντος, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των απαιτήσεων για 
τη σήμανσή τους. 
 
 δ) Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα 
με το άρθρο 5 του ν. 2741/1999 (Α` 199), ελέγχει τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία για τα 
υλικά και αντικείμενα, που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα που εντάσσονται στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος ή υποκαθιστούν τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης ως εναλλακτικά 
προϊόντα. 

Άρθρο 101 
Κυρώσεις για παραβάσεις του ν. 4736/2020 – Αντικατάσταση άρθρου 18 ν. 

4736/2020 
Το άρθρο 18 του ν. 4736/2020 (Α’ 200) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 18 
Κυρώσεις (άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904) 

1. Στους υπόχρεους που δεν συμμορφώνονται με όσα προβλέπονται στις παρ. 3 
έως 6 του άρθρου 4, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ ανά 
παράβαση. 
2.α) Στους παραγωγούς πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που δεν 
συμμορφώνονται με την παρ. 1 του άρθρου 5, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους ένα 
τοις εκατό (1 %) επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της 
επιχείρησης με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος. 
β) Σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν συμμορφώνεται με την παρ. 1 
του άρθρου 5 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ εάν διαθέτει 
μέχρι και διακόσια (200) τεμάχια. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα 
διαθέτουν άνω των διακοσίων (200) τεμαχίων το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά 
πέντε (5) ευρώ για κάθε επιπλέον τεμάχιο. 
3.α) Στους παραγωγούς πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που δεν 
συμμορφώνονται με την παρ. 1 του άρθρου 6 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους ένα 
τοις εκατό (1 %) επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της 
επιχείρησης με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος. 
β) Σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν συμμορφώνεται με την παρ. 1 
του άρθρου 6 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ εφόσον 
διαθέτουν μέχρι και εκατό (100) τεμάχια. Σε περίπτωση που διαθέτουν άνω των 
εκατό (100) τεμαχίων το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά πέντε (5) ευρώ για κάθε 
επιπλέον τεμάχιο. 
4. Στους παραγωγούς πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που δεν 
συμμορφώνονται με την υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου 6 ή με τις απαιτήσεις 
του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας των διεργασιών ανακύκλωσης και 
ιχνηλασιμότητας των ανακυκλωμένων πλαστικών, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) 282/2008 της Επιτροπής και το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15343, όπως αυτό 
καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 19, επιβάλλεται πρόστιμο 
ύψους ένα τοις εκατό (1 %) επί του ειδικού κύκλου εργασιών των διεργασιών 
παραγωγής πλαστικής φιάλης χωρητικότητας έως τρία (3) λίτρα όπως προκύπτει 
από τα, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, τηρούμενα βιβλία εκ μέρους της εταιρείας. 
5. Στους παραγωγούς πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που δεν 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της παρ. 1 του άρθρου 7, επιβάλλεται 
πρόστιμο ύψους: 
α) χιλίων (1.000) ευρώ, για απουσία σήμανσης ή ελλιπή ή πλημμελή σήμανση, 
εάν διαθέτουν μέχρι και διακόσια (200) τεμάχια. Σε περίπτωση που διαθέτουν 
άνω των διακοσίων (200) τεμαχίων, το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά πέντε (5) 
ευρώ για κάθε επιπλέον τεμάχιο. 
β) Για παραπλανητική σήμανση πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, για χρήση 
παραπλανητικής σήμανσης, εάν διαθέτουν μέχρι και πεντακόσια (500) τεμάχια. 
Σε περίπτωση που διαθέτουν άνω των πεντακοσίων (500) τεμαχίων, το πρόστιμο 
προσαυξάνεται κατά δέκα (10) ευρώ για κάθε επιπλέον τεμάχιο. 
6. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης εντός τριετίας, το ύψος των 
προστίμων των παρ. 1 έως 6 διπλασιάζεται. Σε περίπτωση επανειλημμένης 
υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος τα ποσά των προστίμων 
τριπλασιάζονται. 
7. Οι κυρώσεις των παρ. 1 έως 6 επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου 
της παρ. 1 του άρθρου 17, ύστερα από κλήση του ενδιαφερόμενου σε 
προηγούμενη ακρόαση σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το άρθρο 6 του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45). Τα αντίστοιχα πρόστιμα 
βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με το ν.δ. 356/1974, (Κώδικας 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων – Κ.Ε.Δ.Ε., Α΄ 90), μετά την αποστολή χρηματικού 
καταλόγου στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, κατά το άρθρο 2 του 
Κ.Ε.Δ.Ε. και του άρθρου 55 του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6) και διατίθενται ως έσοδα της 
αρμόδιας αρχής ελέγχου σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και τα υπόλοιπα 
ως έσοδα του Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 
4819/2021 (Α’ 129), προκειμένου να διατεθούν για έργα και δράσεις που 
αποσκοπούν στη μείωση του αντίκτυπου των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης 
του παραρτήματος Ι στο περιβάλλον.». 

 
 
 
Άρθρο 18 του ν.4736/2020 (Α’ 200) 
                  «Άρθρο 18 
Κυρώσεις  (άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904) 
 1. Στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, μαζικής εστίασης, τροφοδοσίας (catering) με απευθείας 
διάθεση τροφίμων και ποτών στον καταναλωτή, καθώς και στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και 
προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους και στις επιχειρήσεις ή 
μεμονωμένους ιδιώτες που εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων κάθε 
κατηγορίας που δεν συμμορφώνονται με τις παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 4, επιβάλλεται πρόστιμο 
ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ ανά παράβαση. 
 2. Η διάθεση των προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 4 στους καταναλωτές, χωρίς την επιβολή της 
εισφοράς της παρ. 3 του άρθρου 4, επισύρει πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ ανά 
παράβαση στις επιχειρήσεις της περ. α` της παρ. 3 του άρθρου 4. Η μη απόδοση της εισφοράς 
επισύρει πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ ανά παράβαση στις ως άνω επιχειρήσεις. 
 
 
 
 
3. α) Στους παραγωγούς που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της παρ. 1 του άρθρου 5, 
επιβάλλεται πρόστιμο ύψους ένα τοις εκατό (1 %) επί του συνολικού κύκλου εργασιών της 
τελευταίας χρήσης της επιχείρησης με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 
 β) Σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραβαίνει την υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 
5 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ εάν διαθέτει μέχρι και διακόσια (200) τεμάχια. 
 Σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα διαθέτουν άνω των διακοσίων (200) τεμαχίων το 
πρόστιμο προσαυξάνεται κατά πέντε (5) ευρώ το τεμάχιο. 
 4. α) Στους παραγωγούς που δεν συμμορφώνονται με την παρ. 1 του άρθρου 6 επιβάλλεται 
πρόστιμο ύψους ένα τοις εκατό (1 %) επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης 
της επιχείρησης με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος. 
 β) Σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραβαίνει την υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 
6 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ εφόσον διαθέτουν μέχρι και εκατό (100) 
τεμάχια. Σε περίπτωση που διαθέτουν άνω των εκατό (100) τεμαχίων το πρόστιμο προσαυξάνεται 
κατά πέντε (5) ευρώ το τεμάχιο. 
 5. Στους παραγωγούς που δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου 6 ή με 
τις απαιτήσεις του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας των διεργασιών ανακύκλωσης και 
ιχνηλασιμότητας των ανακυκλωμένων πλαστικών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) υπ` αρ. 
282/2008 της Επιτροπής και το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15343, όπως αυτό θα καθορισθεί με την απόφαση 
της παρ. 4 του άρθρου 19, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους ένα τοις εκατό (1 %) επί του ειδικού κύκλου 
εργασιών των διεργασιών παραγωγής πλαστικής φιάλης χωρητικότητας έως τρία (3) λίτρα όπως 
προκύπτει από τα, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, τηρούμενα βιβλία εκ μέρους της εταιρείας. 
 6. Στους παραγωγούς που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 
7, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους: 
 α) Για μη ύπαρξη σήμανσης χιλίων (1.000) ευρώ, εάν διαθέτουν μέχρι και διακόσια (200) τεμάχια. 
Σε περίπτωση που διαθέτουν άνω των διακοσίων (200) τεμαχίων, το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά 
πέντε (5) ευρώ το τεμάχιο. 
 β) Για ελλιπή σήμανση χιλίων (1.000) ευρώ, εάν διαθέτουν μέχρι και διακόσια (200) τεμάχια. Σε 
περίπτωση που διαθέτουν άνω των διακοσίων (200) τεμαχίων, το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά 
πέντε (5) ευρώ το τεμάχιο. 
 γ) Για παραπλανητική σήμανση ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, εάν διαθέτουν μέχρι και 
πεντακόσια (500) τεμάχια. Σε περίπτωση που διαθέτουν άνω των πεντακοσίων (500) τεμαχίων, το 
πρόστιμο προσαυξάνεται κατά δέκα (10) ευρώ το τεμάχιο. 
 
 7. Στους παραγωγούς, καθώς και στους φορείς ΣΕΔ που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τα άρθρα 8 έως και 14, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις: 
 α) σε περίπτωση παράβασης από τους παραγωγούς της υποχρέωσης συμμετοχής σε ΣΣΕΔ ή 
σχεδιασμού, οργάνωσης και λειτουργίας ΣΕΔ σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9, 10, 11 και 13, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 20Α του ν. 2939/2001, 
 β) για τους φορείς ΣΣΕΔ οι οποίοι δεν έχουν επιτύχει τους στόχους της παρ. 2 του άρθρου 11 
επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 7 του άρθρου 20Α του ν. 2939/2001, γ) για τους φορείς ΑΣΕΔ ή 
ΣΣΕΔ, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της παρ. 3 του άρθρου 8, της παρ. 3 του 
άρθρου 9, της παρ. 5 του άρθρου 10, καθώς και της παρ. 5 του άρθρου 11, όπως εξειδικεύονται με 
τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του παρόντος, επιβάλλονται οι κυρώσεις της 
παρ. 5 του άρθρου 20Α του ν. 2939/2001. 
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 8. Στους παραγωγούς καθώς και στους φορείς ΣΕΔ που παραβαίνουν τις απαιτήσεις που 
απορρέουν από την παρ. 1 του άρθρου 8, την παρ. 2 του άρθρου 9, την παρ. 2 του άρθρου 10, την 
παρ. 3 του άρθρου 11 και την παρ. 3 του άρθρου 13, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται 
για παράβαση των άρθρων 4α, 4β, 4γ και 7 του ν. 2939/2001 στα άρθρα 20 και 20Α του νόμου 
αυτού. 
 
 9. Όποιος παρεμποδίζει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποφεύγει τη διενέργεια ελέγχων από τον 
Ε.Ο.ΑΝ. ή από οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 17, καθώς και 
όποιος αρνείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών κατά τη διενέργεια αυτών των ελέγχων ή 
παρέχει ψευδείς πληροφορίες ή στοιχεία τιμωρείται με πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τριάντα 
χιλιάδες (30.000) ευρώ. Για την επιμέτρηση της κύρωσης λαμβάνονται υπόψη ιδίως η σοβαρότητα 
της παράβασης, η συμμόρφωση ή μη στις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων μετά από τη 
διαπίστωση της παράβασης, παρόμοιες παραβάσεις στο παρελθόν και ο βαθμός υπαιτιότητας, το 
όφελος που έχει αποκομίσει ο παραβάτης από την παράβαση και τα οικονομικά του μεγέθη. 
 
 10. Σε περίπτωση υποτροπής για τις ως άνω παραβάσεις εντός τριετίας, τα ποσά των ανωτέρω 
επιβαλλόμενων προστίμων διπλασιάζονται. Σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του 
ίδιου χρονικού διαστήματος τα ποσά των προστίμων τριπλασιάζονται. 
 
11. Οι κυρώσεις επιβάλλονται από το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ., ύστερα από κλήση του 
καθ` ου να εκθέσει τις απόψεις του, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών. 
Κατόπιν της βεβαίωσης της παράβασης από τον Ε.Ο.ΑΝ., η σχετική έκθεση κοινοποιείται στον 
ελεγχόμενο μαζί με την κλήση του σε ακρόαση. Ειδικά για την επιβολή των κυρώσεων που 
προβλέπονται στην παρ. 2, δύναται να χορηγηθεί στον παραβάτη εύλογη προθεσμία για 
συμμόρφωση. Στην περίπτωση αυτή οι ενέργειες συμμόρφωσης εκ μέρους του παραβάτη, 
συνεκτιμώνται από τον Ε.Ο.ΑΝ., ο οποίος δύναται να επιβάλει μειωμένο πρόστιμο κατά είκοσι πέντε 
τοις εκατό (25%) στον παραβάτη εφόσον αυτός συμμορφώθηκε αποδεδειγμένα. Η συμμόρφωση 
διαπιστώνεται με την απόφαση επιβολής κύρωσης. Για την επιμέτρηση των κυρώσεων των παρ. 7, 
8 και 9 εφαρμόζεται η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ. της παρ. 13 του άρθρου 
20Α του ν. 2939/2001. 
 
 12. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατ` εφαρμογή των ανωτέρω παραγράφων βεβαιώνονται από 
τον Ε.Ο.ΑΝ., εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. και αποδίδονται στον Ε.Ο.ΑΝ., 
σύμφωνα με την περ. Ζ` της παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 2939/2001, σε ειδικό λογαριασμό, 
προκειμένου να διατεθούν για έργα και δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση του αντίκτυπου των 
πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης του παραρτήματος Ι στο περιβάλλον. 
 
 13. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2, επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις αστικές, 
ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986 (Α` 
160), στο άρθρο 13Α του ν. 2251/1994, στην υπ` αρ. 91354/24.8.2017 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β` 2983) και σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Άρθρο 102 
Επίτευξη στόχου για την επίδοση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης 

συσκευασιών - Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 12 ν. 4819/2021 
Στην παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4819/2021 (Α’ 129) προστίθεται νέο τελευταίο 
εδάφιο και η παρ. 14 διαμορφώνεται ως εξής: 
«14. Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου από φορέα ΣΣΕΔ που έχει 
συμπληρώσει ένα (1) έτος λειτουργίας, όπως διαπιστώνεται κατά την αξιολόγηση 
της ετήσιας απολογιστικής του έκθεσης της παρ. 11, ο Ε.Ο.ΑΝ. απευθύνει 
σύσταση συμμόρφωσης και, σε περίπτωση που εξακολουθεί η μη επίτευξη του 
ποσοτικού στόχου ή των ποσοτικών στόχων της περ. ια’ της παρ. 2 του άρθρου 13 
για πλέον του ενός πλήρους ημερολογιακού έτους, πρόστιμο αναλογικό της 
απόκλισης από τον στόχο. Ειδικότερα, εφόσον η μη επίτευξη του στόχου 
συνεχίζεται για δεύτερο συνεχόμενο έτος, επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο 
αντιστοιχεί σε ποσοστό των χρηματικών εισφορών της προηγούμενης ετήσιας 
διαχειριστικής περιόδου που ισούται με το 20% της απόκλισης από τον στόχο. 
Εφόσον η μη επίτευξη του στόχου εξακολουθεί για τρίτο συνεχόμενο έτος, 
επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό των χρηματικών 
εισφορών της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου που ισούται με το 
40% της απόκλισης από τον στόχο. Εφόσον η μη επίτευξη του στόχου 
εξακολουθεί για τέταρτο συνεχόμενο έτος, επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο 
αντιστοιχεί σε ποσοστό των χρηματικών εισφορών της προηγούμενης ετήσιας 
διαχειριστικής περιόδου που ισούται με το 100% της απόκλισης από τον στόχο. Σε 
περίπτωση που ο φορέας ΣΣΕΔ εξακολουθεί και δεν επιτυγχάνει τουλάχιστον το 
80% του στόχου του, όπως διαπιστώνεται κατά την αξιολόγηση της ετήσιας 
απολογιστικής του έκθεσης της παρ. 11, ο Ε.Ο.ΑΝ. ανακαλεί την έγκρισή του και 
προχωρεί σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της παρ. 18. Εφόσον 
επιτυγχάνει άνω του 80% του στόχου του, επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο 
αντιστοιχεί σε ποσοστό των χρηματικών εισφορών της προηγούμενης ετήσιας 
διαχειριστικής περιόδου που ισούται με το 100% της απόκλισης από τον στόχο. 
Στους φορείς ΑΣΕΔ που δεν έχουν επιτύχει τους ποσοτικούς στόχους που είχαν 
την υποχρέωση να επιτύχουν κατά το προηγούμενο πλήρες ημερολογιακό έτος, 
όπως διαπιστώνεται κατά την αξιολόγηση της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης της 
παρ. 11 και οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη λειτουργίας, ο Ε.Ο.ΑΝ. 
απευθύνει σύσταση συμμόρφωσης. Σε περίπτωση που ο φορέας ΑΣΕΔ 
εξακολουθεί να μην επιτυγχάνει τον στόχο του το επόμενο έτος, ο Ε.Ο.ΑΝ. 
επιβάλλει πρόστιμο που ισούται με το 100% της απόκλισης από τον στόχο του 
προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Ως βάση υπολογισμού θεωρείται το 
σύνολο των χρηματικών εισφορών της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής 
περιόδου αντίστοιχου ΣΣΕΔ συσκευασιών ή προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή 
ανακαλείται η έγκριση του ΣΕΔ. Στην περίπτωση αυτή, ο υπόχρεος οφείλει να 
ενταχθεί αμελλητί σε ΣΣΕΔ. Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων 
ακολουθείται η διαδικασία των παρ. 16 και 17 του άρθρου 69. Τα ποσά που 
περιέρχονται στον Ε.Ο.ΑΝ. από την επιβολή των προστίμων της παρούσας 
χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά για τη χρηματοδότηση δράσεων που 
αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων του ΣΕΔ στο οποίο επιβλήθηκε το 
πρόστιμο. Στην περίπτωση φορέων ΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών η επίτευξη του 
στόχου που αναφέρεται στην παρούσα αφορά στην επίτευξη του στόχου της περ. 
γ’ της παρ. 1 του άρθρου 82.». 

 

Άρθρο 12 ν.4819/2021 
14. Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου από φορέα ΣΣΕΔ που έχει συμπληρώσει ένα (1) έτος 
λειτουργίας, όπως διαπιστώνεται κατά την αξιολόγηση της ετήσιας απολογιστικής του έκθεσης της 
παρ. 11, ο Ε.Ο.ΑΝ. απευθύνει σύσταση συμμόρφωσης και, σε περίπτωση που εξακολουθεί η μη 
επίτευξη του ποσοτικού στόχου ή των ποσοτικών στόχων της περ. ια` της παρ. 2 του άρθρου 13 για 
πλέον του ενός πλήρους ημερολογιακού έτους, πρόστιμο αναλογικό της απόκλισης από τον στόχο. 
Ειδικότερα, εφόσον η μη επίτευξη του στόχου συνεχίζεται για δεύτερο συνεχόμενο έτος, 
επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό των χρηματικών εισφορών της 
προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου που ισούται με το 20% της απόκλισης από τον 
στόχο. Εφόσον η μη επίτευξη του στόχου εξακολουθεί για τρίτο συνεχόμενο έτος, επιβάλλεται 
πρόστιμο το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό των χρηματικών εισφορών της προηγούμενης ετήσιας 
διαχειριστικής περιόδου που ισούται με το 40% της απόκλισης από τον στόχο. Εφόσον η μη επίτευξη 
του στόχου εξακολουθεί για τέταρτο συνεχόμενο έτος, επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο αντιστοιχεί 
σε ποσοστό των χρηματικών εισφορών της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου που 
ισούται με το 100% της απόκλισης από τον στόχο. 
Σε περίπτωση που ο φορέας ΣΣΕΔ εξακολουθεί και δεν επιτυγχάνει τουλάχιστον το 80% του στόχου 
του, όπως διαπιστώνεται κατά την αξιολόγηση της ετήσιας απολογιστικής του έκθεσης της παρ. 11, 
ο Ε.Ο.ΑΝ. ανακαλεί την έγκρισή του και προχωρεί σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της παρ. 
18. Εφόσον επιτυγχάνει άνω του 80% του στόχου του, επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο αντιστοιχεί 
σε ποσοστό των χρηματικών εισφορών της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου που 
ισούται με το 100% της απόκλισης από τον στόχο. 
Στους φορείς ΑΣΕΔ που δεν έχουν επιτύχει τους ποσοτικούς στόχους που είχαν την υποχρέωση να 
επιτύχουν κατά το προηγούμενο πλήρες ημερολογιακό έτος, όπως διαπιστώνεται κατά την 
αξιολόγηση της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης της παρ. 11 και οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δύο 
(2) έτη λειτουργίας, ο Ε.Ο.ΑΝ. απευθύνει σύσταση συμμόρφωσης. Σε περίπτωση που ο φορέας 
ΑΣΕΔ εξακολουθεί να μην επιτυγχάνει τον στόχο του το επόμενο έτος, ο Ε.Ο.ΑΝ. επιβάλλει πρόστιμο 
που ισούται με το 100% της απόκλισης από τον στόχο του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Ως 
βάση υπολογισμού θεωρείται το σύνολο των χρηματικών εισφορών της προηγούμενης ετήσιας 
διαχειριστικής περιόδου αντίστοιχου ΣΣΕΔ συσκευασιών ή προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή 
ανακαλείται η έγκριση του ΣΕΔ. Στην περίπτωση αυτή, ο υπόχρεος οφείλει να ενταχθεί αμελλητί σε 
ΣΣΕΔ. Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ακολουθείται η διαδικασία των παρ. 16 και 17 του 
άρθρου 69. 
Τα ποσά που περιέρχονται στον Ε.Ο.ΑΝ. από την επιβολή των προστίμων της παρούσας 
χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά για τη χρηματοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στην επίτευξη 
των στόχων του ΣΕΔ στο οποίο επιβλήθηκε το πρόστιμο. 
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Άρθρο 103 
Τέλος Αξιολόγησης – Τροποποίηση περ. Γ παρ. 1 άρθρου 13 ν. 4819/2021 

Η περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4819/2021 (Α’ 129) τροποποιείται ως 
προς την αντικατάσταση του ανταποδοτικού τέλους με το «τέλος αξιολόγησης» 
και η περ. Γ διαμορφώνεται ως εξής: 
«Γ. Για την εξέταση του αιτήματος για την έγκριση ή την ανανέωση της έγκρισης 
ΣΕΔ απαιτείται καταβολή από τον φορέα στον Ε.Ο.ΑΝ. τέλους αξιολόγησης, το 
ύψος του οποίου ανέρχεται: 
α) σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ για την περίπτωση ΑΣΕΔ με γεωγραφική κάλυψη 
μιας περιφέρειας και σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ σε μεγαλύτερη 
γεωγραφική κάλυψη, 
β) σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ για την περίπτωση ΣΣΕΔ με γεωγραφική 
κάλυψη μιας περιφέρειας και σε τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) ευρώ σε 
μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη.». 

 

Άρθρο 13 ν. 4819/2021 
Έγκριση λειτουργίας ΣΕΔ (Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 
του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) 
1.  
Γ. Για την εξέταση του αιτήματος για την έγκριση ή την ανανέωση της έγκρισης ΣΕΔ απαιτείται 
καταβολή από τον φορέα στον Ε.Ο.ΑΝ. ανταποδοτικού τέλους, το ύψος του οποίου ανέρχεται: 
 
α) σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ για την περίπτωση ΑΣΕΔ με γεωγραφική κάλυψη μιας περιφέρειας 
και σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ σε μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη, 
 
β) σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ για την περίπτωση ΣΣΕΔ με γεωγραφική κάλυψη μιας 
περιφέρειας και σε τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) ευρώ σε μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη. 
 
α) Στις συσκευασίες, τα ΑΕΚΚ ή τα προϊόντα που αφορούν το ΣΕΔ. 
 
β) Σε ειδικά θέματα συμμόρφωσης του φορέα ΣΕΔ, με βάση το άρθρο 12. 
 
γ) Στη γεωγραφική εμβέλεια του ΣΕΔ. δ) Στις εφαρμοζόμενες μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης, 
τους ποσοτικούς στόχους ανά είδος και κατηγορία αποβλήτου και ανά ακολουθούμενη μέθοδο 
εναλλακτικής διαχείρισης, τον τρόπο καταγραφής και επαλήθευσης των ποσοτήτων και τις 
αντίστοιχες προθεσμίες για την επίτευξή τους. Οι συνολικοί στόχοι του ΣΕΔ καθορίζονται κατ’ 
ελάχιστον με αναγωγή των εθνικών στόχων στις ποσότητες ανά κατηγορία προϊόντος των υποχρέων 
που είναι συμβεβλημένοι στο ΣΕΔ. Δύναται να υπερβαίνουν τους αντίστοιχους εθνικούς στόχους, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας μη επίτευξης του εθνικού 
στόχου. Στον υπολογισμό των επιδόσεων του ΣΕΔ συνυπολογίζονται οι ποσότητες που συλλέγονται 
και ανακυκλώνονται με τις ακολουθούμενες μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης του ΣΕΔ σύμφωνα 
με το εγκεκριμένο επιχειρησιακό του σχέδιο, καθώς και οι ποσότητες ανά κατηγορία αποβλήτων 
που καταγράφονται από το ΣΕΔ και αντιστοιχούν στο μερίδιο αγοράς ανά κατηγορία προϊόντος που 
είναι συμβεβλημένο με αυτό. 
 
ε) Στη συνεργασία με τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 11, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματικών εισφορών και της τυχόν αναπροσαρμογής τους για το χρονικό διάστημα εφαρμογής 
του επιχειρησιακού σχεδίου. 
 
στ) Στη συνεργασία με φορείς διαχείρισης αποβλήτων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όπως 
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού. 
 
ζ) Στη συνεργασία με έτερους φορείς ΣΕΔ. η) Στις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. θ) 
Στις υποχρεώσεις του φορέα ΣΕΔ προς τον Ε.Ο.ΑΝ.. ι) Σε ειδικούς κατά περίπτωση όρους, όπως 
περιορισμούς στο ανώτατο επιτρεπόμενο διοικητικό κόστος ή επιτρεπόμενες αποκλίσεις στα 
αποθεματικά στο τέλος της πενταετούς έγκρισης. 
 
ια) Στους συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους, η μη επίτευξη των οποίων αποτελεί κριτήριο για τον 
έλεγχο συμμόρφωσης και επιβολής προστίμου σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 12, 
 
ιβ) Στους ποσοτικούς στόχους που πρέπει να επιτυγχάνει το ΣΕΔ σύμφωνα με το οικείο ΠΔΕΠ ή την 
παρ. 6 του άρθρου 84, η μη επίτευξη των οποίων επισύρει την κατάπτωση της χρηματικής εγγύησης 
της παρ. 18 του άρθρου 12. 
 

Άρθρο 104 
Υποχρέωση τήρησης αρχείων για μη επικίνδυνα απόβλητα - Τροποποίηση παρ. 4 

άρθρου 62 ν. 4819/2021 
Στην παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 4819/2021 (Α’ 129) προστίθεται νέο τελευταίο 
εδάφιο αναφορικά με το διάστημα τήρησης των αρχείων για μη επικίνδυνα 
απόβλητα και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως ακολούθως: 
«4. Οργανισμοί και επιχειρήσεις, που μεταφέρουν μη επικίνδυνα απόβλητα, 
υποχρεούνται να τηρούν τα σχετικά αρχεία της παρ. 1, τα οποία περιλαμβάνουν 
πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες, τη φύση (κωδικός ΕΚΑ), την προέλευση 
και, ανάλογα με την περίπτωση, τον τρόπο μεταφοράς, τον τελικό αποδέκτη και 
τη μέθοδο επεξεργασίας, για τουλάχιστον ένα (1) έτος. Οι οργανισμοί και οι 
επιχειρήσεις της παρ. 1 διατηρούν επί τουλάχιστον ένα (1) έτος τα αρχεία που 
αφορούν σε εργασίες διαχείρισης μη επικινδύνων αποβλήτων.». 

 

Άρθρο 62 ν.4819/2021 
4. Οργανισμοί και επιχειρήσεις, που μεταφέρουν μη επικίνδυνα απόβλητα, υποχρεούνται να 
τηρούν τα σχετικά αρχεία της παρ. 1, τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις 
ποσότητες, τη φύση (κωδικός ΕΚΑ), την προέλευση και, ανάλογα με την περίπτωση, τον τρόπο 
μεταφοράς, τον τελικό αποδέκτη και τη μέθοδο επεξεργασίας, για τουλάχιστον ένα (1) έτος. 

Άρθρο 105 
Βελτίωση χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασίας από Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Τροποποίηση περ. γ’ και δ’ παρ. 2 άρθρου 86 ν. 

4819/2021 
Το δεύτερο εδάφιο της περ. γ’ και το πρώτο εδάφιο της περ. δ’ της παρ. 2 του 
άρθρου 86 του ν. 4819/2021 (Α’ 129) τροποποιούνται με τη διαγραφή των γωνιών 
ανακύκλωσης και οι περ. γ’ και δ’ διαμορφώνονται ως εξής: 
«γ) Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού οργανώνουν τη 
χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας σε διακριτά ρεύματα, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της παρ. 5 του άρθρου 84, σε δημοτικές αθλητικές 
εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλες δημοτικές 
εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού. Η χωριστή συλλογή πραγματοποιείται σε 
περιέκτες κατάλληλου μεγέθους ανάλογα με την περίπτωση, όπως μικρούς 
κάδους ανακύκλωσης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 
δ) Η χωριστή συλλογή των περ. α’, β’ και γ’ πραγματοποιείται με περιέκτες ή 
κάδους ή άλλα μέσα κατάλληλου μεγέθους, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
χώρου και την επισκεψιμότητά του, και κατάλληλου χρωματισμού. Αναφορικά με 
τις προδιαγραφές των χρωμάτων και των συμβόλων των κάδων ή περιεκτών για 
κάθε υλικό που συλλέγεται χωριστά σύμφωνα με το παρόν εφαρμόζονται το 
άρθρο 26 και το Παράρτημα V του Μέρους Β’.». 

Άρθρο 86 ν.4819/2021 
Συστήματα επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης 
2.α) Οι φορείς της παρούσας υποχρεούνται να οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων 
συσκευασίας σε διακριτά ρεύματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 5 του άρθρου 84, εντός των 
χώρων λειτουργίας τους. Ως φορέας λειτουργίας νοείται ο κάτοχος της αντίστοιχης άδειας 
λειτουργίας. Ειδικότερα υπόχρεοι να εφαρμόσουν τα αναφερόμενα στην παρούσα είναι: 
αα) Οι φορείς λειτουργίας κινηματογράφων, θεάτρων, συναυλιακών χώρων, αθλητικών 
εγκαταστάσεων, εμπορικών κέντρων, συνεδριακών κέντρων, κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων 
κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α` 155), εγκαταστάσεων εκπαίδευσης με την 
επιφύλαξη του άρθρου 27, πανεπιστημίων, νοσοκομείων και κλινικών, αεροδρομίων, λιμανιών, 
κεντρικών σιδηροδρομικών σταθμών, επιβατηγών - οχηματαγωγών πλοίων, 
αβ) τα καταστήματα μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος, κατά την 
έννοια της παρ. 5Δ του άρθρου 2 της υπ` αρ. 47829/23.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β` 
2161), με δυνατότητα άνω των εκατό (100) εξυπηρετούμενων ατόμων, όπως αυτή υπολογίζεται 
στην ανωτέρω υγειονομική διάταξη. 
β) Ειδικώς τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, που 
διαθέτουν τουλάχιστον εκατό (100) κλίνες, διασφαλίζουν τη δυνατότητα χωριστής συλλογής 
αποβλήτων συσκευασιών τουλάχιστον για τις πλαστικές συσκευασίες, σε κάθε δωμάτιο. 
γ) Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α` βαθμού οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των 
αποβλήτων συσκευασίας σε διακριτά ρεύματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 5 του άρθρου 
84, σε δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλες 
δημοτικές εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού. Η χωριστή συλλογή πραγματοποιείται σε περιέκτες 
κατάλληλου μεγέθους ανάλογα με την περίπτωση, όπως μικρούς κάδους ανακύκλωσης εσωτερικού 
και εξωτερικού χώρου και γωνιές ανακύκλωσης. 
δ) Η χωριστή συλλογή των περ. α`, β` και γ` πραγματοποιείται με περιέκτες ή κάδους ή γωνιές 
ανακύκλωσης ή άλλα μέσα κατάλληλου μεγέθους, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του χώρου και 
την επισκεψιμότητά του, και κατάλληλου χρωματισμού. Αναφορικά με τις προδιαγραφές των 
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χρωμάτων και των συμβόλων των κάδων ή περιεκτών για κάθε υλικό που συλλέγεται χωριστά 
σύμφωνα με το παρόν εφαρμόζονται το άρθρο 26 και το Παράρτημα V του Μέρους Β`. 
Οι κοινόχρηστοι κάδοι ανακύκλωσης δεν καλύπτουν την ανωτέρω υποχρέωση. 
ε) Οι φορείς των περ. α), β) και γ) υποχρεούνται να εφαρμόσουν το αργότερο έως την 5η Ιανουαρίου 
2022 τις ανωτέρω απαιτήσεις χωριστής συλλογής των αποβλήτων συσκευασιών. Οι Ο.Τ.Α. α` 
βαθμού υποχρεούνται να εξασφαλίσουν διαθέσιμο δίκτυο χωριστής συλλογής των επιμέρους 
ρευμάτων αποβλήτων συσκευασίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 
εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών του άρθρου 89, το κόστος, δε, της 
εναλλακτικής διαχείρισής τους βαρύνει τα οικεία Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ). 
 

Άρθρο 106 
Διοικητικές κυρώσεις - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4819/2021 

Η παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4819/2021 (Α’ 129) τροποποιείται με την επιβολή 
κυρώσεων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) που έχουν λάβει 
απόφαση οργάνωσης της εναλλακτικής διαχείρισης αποκλειστικά σε συνεργασία 
με φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης, αλλά δεν 
συνάπτουν σχετική σύμβαση συνεργασίας και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: 
«1. Για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού που έχουν 
λάβει την απόφαση οργάνωσης της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών 
αποβλήτων συσκευασιών αποκλειστικά σε συνεργασία με φορέα Συλλογικού 
Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) και δεν συνάπτουν σύμβαση με το 
φορέα ΣΣΕΔ επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) 
ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 12 του άρθρου 92.». 

 

Άρθρο 91 ν.4819/2021 
Διοικητικές κυρώσεις 
(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 26 του άρθρου 1 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) 
1. Για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α` βαθμού που δεν συνάπτουν σύμβαση 
με φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια 
(1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 12 του άρθρου 92. 

Άρθρο 107 
Διοικητική διάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης - Τροποποίηση 

παρ. 1 και 2 άρθρου 100 ν. 4819/2021 
Στο άρθρο 100 του ν. 4819/2021 (Α’ 129): α) στην παρ. 1 αα) στο εισαγωγικό 
εδάφιο επικαιροποιείται ο αριθμός των Διευθύνσεων, αβ) προστίθεται νέα περ. 
γα), αγ) στην περ. δ) απαλείφεται η λέξη «Παραγωγών», β) στην παρ. 2 
προστίθεται η πρόβλεψη σύστασης Γραφείου Προέδρου ΔΣ και Γραφείου Γενικού 
Διευθυντή και το άρθρο 100 διαμορφώνεται ως εξής: 
«1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) διαρθρώνεται σε μια Γενική 
Διεύθυνση, η οποία αποτελείται από τις κάτωθι έξι (6) Διευθύνσεις που έχουν την 
ευθύνη για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υποστήριξη όλων των 
διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία του Ε.Ο.ΑΝ.: 
α) Διεύθυνση Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής. 
β) Διεύθυνση Α’ Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού (ΠΔΕΠ). 
γ) Διεύθυνση Β’ Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού (ΠΔΕΠ). 
γα) Διεύθυνση Γ’ Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού (ΠΔΕΠ) 
Συστήματος επιστροφής εγγύησης. 
δ) Διεύθυνση Έρευνας Επικοινωνίας και Μητρώου. 
ε) Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων. 
2. Στον Ε.Ο.ΑΝ. συστήνονται Νομική Υπηρεσία, Γραφείο Προέδρου Δ.Σ., Γραφείο 
Διευθύνοντος Συμβούλου, Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), Γραφείο 
Γενικού Διευθυντή και Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας. 
3. Ο Ε.Ο.ΑΝ., κατά τη διενέργεια μέρους ή του συνόλου των ελέγχων, κατά την 
αξιολόγηση των επιχειρησιακών σχεδίων των φορέων για την εξέταση των 
αιτημάτων έγκρισης ή ανανέωσης της οργάνωσης και λειτουργίας Ατομικών 
Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΣΕΔ) και Συλλογικών Συστημάτων 
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) και κατά την αξιολόγηση των ετήσιων 
απολογιστικών εκθέσεων των Φορέων ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ, επιτρέπεται να 
υποβοηθείται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα που 
διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία 
συνάπτουν σχετική σύμβαση με τον Ε.Ο.ΑΝ..». 

Άρθρο 100 ν.4819/2021 
Οργανωτική διάρθρωση 
1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) διαρθρώνεται σε μια Γενική Διεύθυνση, η οποία 
αποτελείται από τις κάτωθι πέντε (5) Διευθύνσεις που έχουν την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την 
εφαρμογή και την υποστήριξη όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία του 
Ε.Ο.ΑΝ.: 
α) Διεύθυνση Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής. 
β) Διεύθυνση Α` Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού (ΠΔΕΠ). 
γ) Διεύθυνση Β` Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού (ΠΔΕΠ). 
δ) Διεύθυνση Έρευνας Επικοινωνίας και Μητρώου Παραγωγών. 
ε) Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων. 
2. Στον Ε.Ο.ΑΝ. συστήνονται Νομική Υπηρεσία, Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου, Γραμματεία 
Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας. 
3. Ο Ε.Ο.ΑΝ., κατά τη διενέργεια μέρους ή του συνόλου των ελέγχων, κατά την αξιολόγηση των 
επιχειρησιακών σχεδίων των φορέων για την εξέταση των αιτημάτων έγκρισης ή ανανέωσης της 
οργάνωσης και λειτουργίας Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΣΕΔ) και Συλλογικών 
Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) και κατά την αξιολόγηση των ετήσιων απολογιστικών 
εκθέσεων των Φορέων ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ, επιτρέπεται να υποβοηθείται από νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα, τα οποία συνάπτουν σχετική σύμβαση με τον Ε.Ο.ΑΝ. 

Άρθρο 108 
Οικοτουριστικά προγράμματα και δράσεις υποδοχής - 
Τροποποίηση περ. ιε) παρ. 2 άρθρου 34 ν. 4685/2020 

Η περ. ιε) της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4685/2020 (Α΄92), περί αρμοδιοτήτων 
των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, αντικαθίσταται ως εξής: 
«ιε) Προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και υλοποίηση οικοτουριστικών δράσεων 
και έγκριση δραστηριοτήτων ξενάγησης, καθώς και η παροχή υπηρεσιών και η 
διοργάνωση δραστηριοτήτων θεματικού τουριστικού χαρακτήρα και 
συγκεκριμένα η υποστήριξη και η υλοποίηση με ιδία μέσα και προσωπικό, 
οικοτουριστικών προγραμμάτων και δράσεων υποδοχής, ενημέρωσης και 
συνοδείας επισκεπτών στις Προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 
2000.» 
 

Παρ. 2 άρθρου 34 ν. 4685/2020 
2. Οι αρμοδιότητες των ΜΔΠΠ είναι οι ακόλουθες: 
 α) Συμμετοχή στην κατάρτιση, εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση των 
σχεδίων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χωρικής αρμοδιότητάς τους, καθώς και 
παρακολούθηση της κατάστασης των ειδών και των τύπων οικοτόπων διεθνούς, ενωσιακού και 
εθνικού ενδιαφέροντος στις περιοχές της χωρικής αρμοδιότητάς τους. 
 β) Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για τις προστατευόμενες περιοχές της χωρικής αρμοδιότητάς τους. 
 γ) Κατάρτιση μελετών και διεξαγωγή ερευνών, καθώς και συμμετοχή στην εκτέλεση τεχνικών ή 
άλλων έργων που περιλαμβάνονται στα οικεία σχέδια διαχείρισης και είναι απαραίτητα για την 
προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών. 
 δ) Διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, τους παραγωγικούς φορείς και κάθε άλλον εμπλεκόμενο 
κατά περίπτωση φορέα, εντός των περιοχών ευθύνης τους σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτείται, 
με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση, την αποτελεσματική προστασία και την ανάδειξη των αξιών 
των προστατευόμενων περιοχών, καθώς και την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής παραμέτρου 
στα τοπικά αναπτυξιακά πρότυπα και προγράμματα. 
 ε) Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και των παραγωγικών φορέων σε θέματα 
αναγόμενα στο έργο και τους σκοπούς του ΟΦΥΠΕΚΑ. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΜΔΠΠ μπορούν να 
ιδρύουν και να λειτουργούν κέντρα πληροφόρησης και να αναλαμβάνουν σχετική εκδοτική 
δραστηριότητα έντυπης ή και ηλεκτρονικής μορφής. 
 στ) Διοργάνωση και συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, καθώς και σε 
συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια και σε άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις, για την προώθηση και 
ανάδειξη των στόχων της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. 
 ζ) Συμμετοχή στον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και των 
ειδικότερων όρων και ρυθμίσεων που αφορούν κάθε περιοχή. 
 η) Συμμετοχή στον τοπικό αντιπυρικό σχεδιασμό στις περιοχές ευθύνης τους σε συνεργασία με το 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 
 θ) Κατάρτιση Τοπικών Σχεδίων Δράσεων Προτεραιοτήτων (ΤΣΔΠ), στα οποία καθορίζονται οι 
ανάγκες και οι προτεραιότητες χρηματοδότησης αναφορικά με τη διαχείριση των προστατευτέων 
αντικειμένων και με την προτεραιότητα της διατήρησης της καλής κατάστασης των οικοτόπων. 
 ι) Συγκέντρωση επιστημονικών πληροφοριών και αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων που 
προέρχονται από ερευνητικά και άλλα προγράμματα στις περιοχές ευθύνης τους και οργάνωση σε 
κατάλληλη υποδομή θεματικών και χωρικών βάσεων των δεδομένων που αφορούν τα 
προστατευτέα αντικείμενα της χωρικής ευθύνης τους. 
 ια) Εισήγηση για αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και εσόδων από οικοτουριστικές και 
λοιπές δραστηριότητές τους για την ανάδειξη τοπικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και την 
υλοποίηση έργων και δράσεων προώθησης της περιφερειακής και της τοπικής ανάπτυξης. 
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 ιβ) Συμμετοχή στην εκτέλεση εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων και δράσεων 
σχετικών με την περιοχή ευθύνης τους, τα οποία προάγουν ή προβάλλουν τους σκοπούς των ΜΔΠΠ. 
 
 ιγ) Σύνταξη σχεδίων φύλαξης των περιοχών αρμοδι-ότητάς τους, η συνεπικουρία με τους 
αρμόδιους φορείς μέσω των Μνημονίων Συνεργασίας του άρθρου 37 και η παρακολούθηση της 
εφαρμογής τους. 
 
 ιδ) Συμμετοχή σε Προγραμματικές Συμβάσεις και Μνημόνια Συνεργασίας με άλλες δημόσιες 
υπηρεσίες και φορείς κατά τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38. 
 
 ιε) Προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και υλοποίηση οικοτουριστικών δράσεων και έγκριση 
δραστηριοτήτων ξενάγησης εντός των προστατευόμενων περιοχών της χωρική τους ευθύνης. 
 

Άρθρο 111 
Νομοτεχνικές βελτιώσεις συνεπεία του ν. 4951/2022 

1. Στον ν. 4951/2022 (Α’ 129) επέρχονται οι εξής νομοτεχνικές βελτιώσεις: 
α) Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 η φράση «στο σημείο σύνδεσης 
με το Δίκτυο ή Σύστημα» αντικαθίσταται από τη φράση «του σταθμού 
αποθήκευσης» και το εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:  
«Ειδικά στην περίπτωση σταθμού αποθήκευσης, ως ισχύς του αιτήματος, νοείται 
η μέγιστη ισχύς έγχυσης του σταθμού αποθήκευσης.» 
β) Στο πρώτο εδάφιο της περ. ι) της παρ. 6 του άρθρου 6 μετά τη λέξη 
«επιστροφή» προστίθεται η φράση «, εν όλω ή εν μέρει,» και η φράση «της περ. 
3 της υποπαρ. Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) ή 
μέρους αυτής» αντικαθίσταται από τη φράση «του παρόντος», και η περ. ι) 
διαμορφώνεται ως εξής: 
«ι) Για σταθμούς βιομάζας που εγκαθίστανται εντός Ζώνης Απολιγνιτοποίησης 
επιτρέπεται η επιστροφή, εν όλω ή εν μέρει, της εγγυητικής επιστολής του 
παρόντος. Με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής, η Οριστική Προσφορά 
Σύνδεσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Σε περίπτωση επιστροφής μέρους αυτής, 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, η ως άνω Οριστική Προσφορά Σύνδεσης 
τροποποιείται και απομειώνεται αντίστοιχα για ισχύ ανάλογη με την μείωση της 
σχετικής εγγυητικής επιστολής.». 
γ) Στην παρ. 7 του άρθρου 10 η φράση «ή εξαιρούνται των ανταγωνιστικών 
διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, και κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος,» αντικαθίσταται από τη φράση «ή εξαιρούνται των 
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν. 
4414/2016 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος είτε έχουν συνάψει 
σύμβαση σύνδεσης είτε έχουν υποβάλλει πλήρες αίτημα για σύμβαση σύνδεσης 
στον αρμόδιο Διαχειριστή», και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής: 
«7. Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν 
λάβει ή λαμβάνουν οριστική προσφορά σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, 
εξαιρουμένων των σταθμών που λειτουργούν ή έχουν υποβάλει ή θα 
υποβάλλουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 δήλωση ετοιμότητας του άρθρου 
4α του ν. 4414/2016 (Α' 149) ή έχουν επιλεγεί πριν την έναρξη ισχύος του 
παρόντος για ένταξη σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής 
διαδικασίας υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 ή εξαιρούνται 
των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν. 
4414/2016 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος είτε έχουν συνάψει 
σύμβαση σύνδεσης είτε έχουν υποβάλλει πλήρες αίτημα για σύμβαση σύνδεσης 
στον αρμόδιο Διαχειριστή, είτε έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης, είτε έχουν 
υποβάλλει πλήρες αίτημα για σύμβαση σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή.». 
δ) Στο άρθρο 14 προστίθεται παρ. 5 ως εξής: 
«5. Επιτρέπεται η διάσπαση κοινού αιτήματος, εφόσον η ισχύς των αιτημάτων 
που προκύπτουν μετά την διάσπαση υπερβαίνει το όριο ισχύος της παρ. 1 ή οι 
επιμέρους σταθμοί που προκύπτουν μετά τη διάσπαση καλύπτουν τις 
προϋποθέσεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 5.». 
ε) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 24 μετά τη φράση «του σχετικού 
αιτήματος» προστίθεται η φράση «εξαιρουμένης της Απόφασης Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης» και διαγράφεται η φράση «αποκλειστικής», στο τρίτο εδάφιο 
διαγράφεται η φράση «αποκλειστική» και στο πέμπτο εδάφιο η φράση «του 
άρθρου 5» αντικαθίσταται από την φράση «του άρθρου 4» και η παρ. 5 
διαμορφώνεται ως εξής: 
«5. Για τις περιπτώσεις του παρόντος, συνεχίζεται η διαδικασία υλοποίησης της 
επένδυσης, κατόπιν της κατά προτεραιότητας έκδοσης ή τροποποίησης των 
σχετικών αδειών και εγκρίσεων, καθώς και της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης 
από τον αρμόδιο Διαχειριστή, ανεξαρτήτως τεχνολογίας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και 
ακολουθεί η κατά προτεραιότητα σύναψη ή τροποποίηση των συμβάσεων που 
καταρτίζουν με τον αρμόδιο Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου και τον 
Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης. Η 
έκδοση ή τροποποίηση των αδειών, εγκρίσεων και προσφορών, καθώς και η 
σύναψη ή τροποποίηση των συμβάσεων του πρώτου εδαφίου γίνονται εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού 
αιτήματος, εξαιρουμένης της Απόφασης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Η κατά 
προτεραιότητα έκδοση ή τροποποίηση των σχετικών αδειών, εγκρίσεων, 
προσφορών σύνδεσης, συμβάσεων και η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών του 
πρώτου και δεύτερου εδαφίου αφορά αποκλειστικά άδειες, εγκρίσεις, 
προσφορές σύνδεσης και συμβάσεις, οι οποίες είχαν εκδοθεί, χορηγηθεί και 
συναφθεί, αντιστοίχως, ως προς την αρχική θέση εγκατάστασης του σταθμού. 
Ειδικότερα, η αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ως προς 
τη νέα θέση εγκατάστασης του σταθμού υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο 
στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του Φορέα Αδειοδότησης του άρθρου 20 του ν. 
4685/2020 (Α' 92) εκτός κύκλου. Σε κάθε περίπτωση, οι κάτοχοι των σταθμών που 
εμπίπτουν στην περ. β' της παρ. 1 δύνανται να προβούν σε αναγκαστική 
απαλλοτρίωση του γηπέδου εγκατάστασης σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 4 
του παρόντος.». 
στ) Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 38 μετά τη φράση «Σταθμών 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» προστίθεται η φράση «και Συμπαραγωγής 
Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης», και η περ. α) διαμορφώνεται ως 
εξής:  

Παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4951/2022 (Α’129) 
 
3. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4685/2020 
(Α΄ 92) και της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018 (Α΄ 9), ορίζεται ανά μονάδα ονομαστικής 
ισχύος του αιτήματος σε κιλοβάτ (kW), ως ακολούθως: 
 
 α) σαράντα δυο (42) ευρώ ανά κιλοβάτ (kW), για το τμήμα της ισχύος, έως και ένα (1) μεγαβάτ 
(MW), 
 
 β) είκοσι ένα (21) ευρώ ανά κιλοβάτ (kW), για το τμήμα της ισχύος από ένα (1) έως και δέκα 
μεγαβάτ (10 MW), 
 
 γ) δεκατέσσερα (14) ευρώ ανά κιλοβάτ (kW), για το τμήμα της ισχύος από δέκα (10) έως εκατό 
μεγαβάτ (100 MW) και 
 
 δ) επτά (7) ευρώ ανά kW, για το τμήμα της ισχύος πάνω από εκατό μεγαβάτ (100) MW.  
 
 Ειδικά στην περίπτωση σταθμού αποθήκευσης, ως ισχύς του αιτήματος, νοείται η μέγιστη ισχύς 
έγχυσης στο σημείο σύνδεσης με το Δίκτυο ή Σύστημα. 
 
παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 4951/2022 
 
6. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο, κατόπιν υποβολής αιτήματος, στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
 α) Αν η ισχύς οποιασδήποτε Βεβαίωσης, άδειας ή έγκρισης, η οποία απαιτείται για τη νόμιμη 
εγκατάσταση ή λειτουργία του σταθμού ή ανασταλεί ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. 
 
 β) Αν παρέλθει η διάρκεια ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, χωρίς να έχει εκδοθεί 
μέχρι τότε δικαστική απόφαση επί αιτήσεως ακυρώσεώς, η οποία έχει στραφεί κατά 
οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης, απαραίτητης για την εγκατάσταση ή λειτουργία του σταθμού, 
αρκεί η ημερομηνία της ως άνω κατάθεσης να προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της 
εγγυητικής επιστολής στον αρμόδιο Διαχειριστή από τον ενδιαφερόμενο. 
 
 γ) Αν ο σταθμός δεν υλοποιηθεί λόγω απόρριψης από την αρμόδια αρχή του αιτήματος του 
ενδιαφερομένου για χορήγηση άδειας χρήσης νερού για τη λειτουργία του σταθμού, όπου 
προβλέπεται, και επιπλέον έχει γίνει ανάκληση της Άδειας Παραγωγής ή της Βεβαίωσης ή της 
Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για τους Εξαιρούμενους 
Σταθμούς, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου. 
 
 δ) Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αποδεχτεί την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης. 
 
 ε) Αν προκύψει αδυναμία σύνδεσης του σταθμού και δεν υποβληθεί αίτηση για διατήρηση της 
αίτησης χορήγησης οριστικής προσφοράς σε εκκρεμότητα. 
 
 στ) Αν ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να συνεχίσει να διατηρεί την αίτησή του σε εκκρεμότητα 
λόγω αδυναμίας σύνδεσης του σταθμού. 
 
 ζ) Αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να ακυρώσει την αίτηση του και να μην του χορηγηθεί Οριστική 
Προσφορά Συνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή. 
 
 η) Στην περίπτωση της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, περί μη ένταξης κατόχων σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή 
της Λειτουργικής Ενίσχυσης. 
 
 ι) Για σταθμούς βιομάζας που εγκαθίστανται εντός Ζώνης Απολιγνιτοποίησης επιτρέπεται η 
επιστροφή της εγγυητικής επιστολής της περ. 3 της υποπαρ. Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του 
ν. 4152/2013 (Α΄ 107) ή μέρους αυτής. Με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής, η Οριστική 
Προσφορά Σύνδεσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Σε περίπτωση επιστροφής μέρους αυτής, 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, η ως άνω Οριστική Προσφορά Σύνδεσης τροποποιείται και 
απομειώνεται αντίστοιχα για ισχύ ανάλογη με την μείωση της σχετικής εγγυητικής επιστολής. 
 
παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4951/2022 
 
7. Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν λάβει ή λαμβάνουν 
οριστική προσφορά σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, εξαιρουμένων των σταθμών που 
λειτουργούν ή έχουν υποβάλει ή θα υποβάλλουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 δήλωση 
ετοιμότητας του άρθρου 4α του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) ή έχουν επιλεγεί πριν την έναρξη ισχύος του 
παρόντος για ένταξη σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας 
υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 ή εξαιρούνται των ανταγωνιστικών 
διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, και κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, είτε έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης, είτε έχουν υποβάλλει πλήρες αίτημα για 
σύμβαση σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή. 
 
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4951/2022 
 
5. Για τις περιπτώσεις του παρόντος, συνεχίζεται η διαδικασία υλοποίησης της επένδυσης, κατόπιν 
της κατά προτεραιότητας έκδοσης ή τροποποίησης των σχετικών αδειών και εγκρίσεων, καθώς και 
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«α) Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού 
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ισχύος έως και πενήντα (50) κιλοβάτ (kW), με την 
εξαίρεση της περ. β',». 
ζ) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 38 μετά τη φράση «δικαιολογητικά 
του άρθρου 34» προστίθεται η φράση «, εκτός αν ορίζεται ειδικότερα» και η παρ. 
2 διαμορφώνεται ως εξής:  
«2. Για τη σύνδεση των σταθμών της παρ. 1, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει τον 
αρμόδιο Διαχειριστή για την πρόθεσή του να εγκαταστήσει τον εν λόγω σταθμό, 
υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 34 εκτός αν ορίζεται 
ειδικότερα. Με τον οικείο Κανονισμό δύναται να επανακαθορίζονται τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά.». 
η) Στη παρ. 10 του άρθρου 54 του ν. 4951/2022, μετά τη λέξη «εφόσον» 
προστίθεται η φράση «υφίσταται διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος και» και η παρ. 
10 διαμορφώνεται ως εξής: 
«10. Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης η διάρκεια των οποίων έληξε μετά την 1η 
Ιουνίου 2022 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύναται να αναβιώσουν 
και να παραταθούν, εφόσον υφίσταται διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος και ο 
ενδιαφερόμενος καταβάλλει το Τέλος Παράτασης Εγκατάστασης και Δέσμευσης 
Ηλεκτρικού Χώρου.». 
θ) Στην παρ. 1 του άρθρου 55 η φράση «ούτε σε» αντικαθίσταται από τη φράση 
«για την» και η φράση «της παρ. 1» διαγράφεται, στην παρ. 2 η φράση «με την 
παρ. 1 του άρθρου» αντικαθίσταται από τη φράση «με το άρθρο», στην παρ. 3 η 
φράση «με την παρ. 1 του άρθρου» αντικαθίσταται από τη φράση «με το άρθρο», 
και το άρθρο 55 διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 55 
Μεταβατικές διατάξεις ως προς υφιστάμενες Βεβαιώσεις ή Βεβαιώσεις Ειδικών 

Έργων ή Άδειες Παραγωγής 
1. Οι υφιστάμενες Βεβαιώσεις ή Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων ή Άδειες Παραγωγής, 
για τις οποίες έχει εκδοθεί Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης πριν την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν υποχρεούνται σε τροποποίηση αυτής, για την 
τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας ανεμογεννητριών του άρθρου 21. 
2. Αν σε υφιστάμενες Βεβαιώσεις ή σε Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων ή Άδειες 
Παραγωγής, για τις οποίες έχει εκδοθεί Απόφαση Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, προκύψει τροποποίησή 
τους μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, συμμορφώνονται με το άρθρο 21. 
3. Οι υφιστάμενες Βεβαιώσεις ή Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων ή Άδειες Παραγωγής, 
για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, 
συμμορφώνονται με το άρθρο 21.».  
ι) Στην παρ. 3 του άρθρου 98 η φράση «το κόστος επιβαρύνει αρχικώς τον 
ΔΕΔΔΗΕ, εντάσσεται στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή του βάση και ανακτάται 
πλήρως μέσω των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου σύμφωνα με την παρ. 1.» 
αντικαθίσταται ως εξής :  
«ε) κατασκευή νέων υποσταθμών και επέκταση υφιστάμενων υποσταθμών. 
Tο κόστος επιβαρύνει αρχικώς τον ΔΕΔΔΗΕ, εντάσσεται στη ρυθμιζόμενη 
περιουσιακή του βάση και ανακτάται πλήρως μέσω των Χρεώσεων Χρήσης 
Δικτύου σύμφωνα με την παρ. 1.». 
ια) Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 98 προστίθεται εδάφιου ως εξής: «Τα 
ανωτέρω εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τον φορέα υλοποίησης των έργων 
επέκτασης ή ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία οριστική 
προσφορά σύνδεσης ή την οικεία σύμβαση σύνδεσης». 
ιβ) Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 98 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα 
ανωτέρω εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τον φορέα υλοποίησης των έργων 
επέκτασης ή ενίσχυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία οριστική 
προσφορά σύνδεσης ή την οικεία σύμβαση σύνδεσης». 
ιγ) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 120, μετά τη φράση «μεταξύ του 
Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε.», προστίθεται η φράση «και των κατόχων άδειας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:  
«1. Για τη διασφάλιση του εφοδιασμού των νησιωτικών περιοχών που 
διασυνδέονται με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) και δεν εμπίπτουν πλέον στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.), 
συνάπτονται συμβάσεις Εφεδρείας Δυναμικού Εκτάκτων Αναγκών, μεταξύ του 
Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και των κατόχων άδειας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας για σταθμούς παραγωγής από ορυκτά καύσιμα που βρίσκονται στα 
ηλεκτρικά συστήματα των εν λόγω νησιωτικών περιοχών. Οι ανωτέρω συμβάσεις 
υποβάλλονται προς έγκριση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.). Οι πάροχοι 
εφεδρείας δυναμικού εκτάκτων αναγκών δικαιούνται αποζημίωσης, η οποία 
καταβάλλεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 
(Υ.Κ.Ω.) της παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 (Α' 179).». ια) Στο πρώτο 
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 165 η φράση «δύνανται να» διαγράφεται, στο 
δεύτερο εδάφιο η φράση «, στο αντικείμενο των συμβάσεων, περιλαμβάνονται» 
αντικαθίσταται από τη φράση «, δύναται στο αντικείμενο των συμβάσεων, να 
περιλαμβάνονται», στο τρίτο εδάφιο η φράση «, δύνανται να» καταργείται και η 
παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:   
«1. Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια του ν. 
4412/2016 (Α΄ 147) για την ανάθεση συμβάσεων εκτέλεσης έργων υποδομής 
διαχείρισης λυμάτων που εντάσσονται σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, καθώς και λοιπά προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, περιλαμβάνουν 
στο αντικείμενο των εν λόγω συμβάσεων, πέραν της κατασκευής, την κανονική 
λειτουργία και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων για διάρκεια τουλάχιστον τριών 
(3) ετών, ως υποχρέωση του αναδόχου. Ειδικότερα, όσον αφορά τα έργα 
κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης, δύναται στο αντικείμενο των σχετικών 
συμβάσεων, να περιλαμβάνονται η κατασκευή, η κανονική λειτουργία και 
συντήρηση του δικτύου και των αντλιοστασίων. Στο αντικείμενο των συμβάσεων, 
στην περίπτωση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων περιλαμβάνονται η 
κατασκευή, η κανονική λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων αυτών. Η 
δαπάνη για την κανονική λειτουργία και συντήρηση των έργων υποδομής 
διαχείρισης λυμάτων βαρύνει τον Κύριο των έργων. Η υποχρέωση των ανωτέρω 
εδαφίων δεν καταλαμβάνει τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η διαδικασία 
ανάθεσης έχει εκκινήσει πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.». 
2.  

της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, ανεξαρτήτως τεχνολογίας Α.Π.Ε. 
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και ακολουθεί η κατά προτεραιότητα σύναψη ή τροποποίηση των συμβάσεων που 
καταρτίζουν με τον αρμόδιο Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου και τον Διαχειριστή 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης. Η έκδοση ή τροποποίηση των αδειών, 
εγκρίσεων και προσφορών, καθώς και η σύναψη ή τροποποίηση των συμβάσεων του πρώτου 
εδαφίου γίνονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του σχετικού αιτήματος. Η κατά προτεραιότητα έκδοση ή τροποποίηση των σχετικών 
αδειών, εγκρίσεων, προσφορών σύνδεσης, συμβάσεων και η αποκλειστική προθεσμία των τριάντα 
(30) ημερών του πρώτου και δεύτερου εδαφίου αφορά αποκλειστικά άδειες, εγκρίσεις, προσφορές 
σύνδεσης και συμβάσεις, οι οποίες είχαν εκδοθεί, χορηγηθεί και συναφθεί, αντιστοίχως, ως προς 
την αρχική θέση εγκατάστασης του σταθμού. Ειδικότερα, η αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης ή 
Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ως προς τη νέα θέση εγκατάστασης του σταθμού υποβάλλεται από τον 
ενδιαφερόμενο στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του Φορέα Αδειοδότησης του άρθρου 20 του ν. 
4685/2020 (Α΄ 92) εκτός κύκλου. Σε κάθε περίπτωση, οι κάτοχοι των σταθμών που εμπίπτουν στην 
περ. β΄ της παρ. 1 δύνανται να προβούν σε αναγκαστική απαλλοτρίωση του γηπέδου εγκατάστασης 
σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 5 του παρόντος. 
 
Παρ. 1 άρθρου 38 ν. 4951/2022  
 
1. Οι εγκαταστάσεις: 
 
 α) Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ισχύος έως και πενήντα (50) κιλοβάτ (kW), με την 
εξαίρεση της περ. β΄, 
 
 β) Αιολικών Σταθμών, ισχύος έως είκοσι (20) kW, που μπορεί να συνδυάζονται και με σύστημα 
αποθήκευσης, συνδέονται στο Δίκτυο, χωρίς να απαιτείται χορήγηση Οριστικής Προσφοράς 
Σύνδεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. 
 
 Οι σταθμοί της παρούσας ορίζονται ως Γνωστοποιούμενοι Σταθμοί. 
 
παρ. 10 του άρθρου 54 του ν. 4951/2022 
 
10. Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης η διάρκεια των οποίων έληξε μετά την 1η Ιουνίου 2022 και μέχρι 
την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύναται να αναβιώσουν και να παραταθούν, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος καταβάλλει το Τέλος Παράτασης Εγκατάστασης και Δέσμευσης Ηλεκτρικού 
Χώρου. 
 
 
Άρθρο 55 
 
 Μεταβατικές διατάξεις ως προς υφιστάμενες 
 Βεβαιώσεις ή Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων ή 
 Άδειες Παραγωγής 
 
 1. Οι υφιστάμενες Βεβαιώσεις ή Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων ή Άδειες Παραγωγής, για τις οποίες 
έχει εκδοθεί Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν 
υποχρεούνται σε τροποποίηση αυτής, ούτε σε τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας 
ανεμογεννητριών της παρ. 1 του άρθρου 21. 
 
 2. Αν σε υφιστάμενες Βεβαιώσεις ή σε Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων ή Άδειες Παραγωγής, για τις 
οποίες έχει εκδοθεί Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, πριν την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, προκύψει τροποποίησή τους μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, συμμορφώνονται με 
την παρ. 1 του άρθρου 21. 
 
 3. Οι υφιστάμενες Βεβαιώσεις ή Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων ή Άδειες Παραγωγής, για τις οποίες δεν 
έχει εκδοθεί Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, συμμορφώνονται με την παρ. 1 του άρθρου 
21. 
 
Παρ. 2 άρθρου 77 του ν. 4951/2022 
 
2. Στον ν. 4001/2011 προστίθεται άρθρο 132Η ως εξής: 
 
 «Άρθρο 132Η 
 Μεταβατικές διατάξεις ως προς άδειες για την 
 άσκηση της δραστηριότητας αποθήκευσης 
 ηλεκτρικής ενέργειας 
 
 1. Ως προς τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί για την άσκηση 
δραστηριότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, δυνάμει της υπό στοιχεία 
Δ5/Φ1/οικ.17951/8.12.2000 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (Β΄ 1498) και βρίσκονται σε ισχύ 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και τις εκκρεμείς αιτήσεις για τη χορήγηση σχετικών 
αδειών, εφαρμόζονται τα άρθρα 132Ε έως 132Ζ, υπό την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3, αντίστοιχα. 
Για τις άδειες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 
2022, οι προθεσμίες της παρ. 7 του άρθρου 132Ζ παρατείνονται κατά έξι (6) μήνες. Εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Ρ.Α.Ε., με ανακοίνωσή της, την οποία 
δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, αναρτά κατάλογο των αδειών και των αιτήσεων της παρ. 1. 
2. Εντός τριών (3) μηνών από την ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), οι κάτοχοι 
των αδειών της παρ. 1 υποβάλλουν τα έγγραφα της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 132ΣΤ για την 
έκδοση αντίστοιχων αδειών αποθήκευσης. Η διάρκεια ισχύος των αδειών της παρ. 1, η έναρξη της 
οποίας είναι η ημερομηνία έκδοσης, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκάστης εκ των σχετικών 
αδειών, τροποποιείται αυτοδίκαια ως προς τη λήξη της σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παρ. 
3 του άρθρου 132Ε. Στο χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων 
για τροποποίηση, κατάτμηση και ενοποίηση των αδειών. Σε περίπτωση αίτησης για τροποποίηση, 
κατάτμηση ή ενοποίηση αδειών της παρ. 1, υποβάλλεται στη Ρ.Α.Ε. το σύνολο των εγγράφων και 
στοιχείων των άρθρων 132Ε έως 132ΣΤ που αφορούν στην έκδοση άδειας αποθήκευσης. 
 
 3. Εντός τριών (3) μηνών από την ανακοίνωση της Ρ.Α.Ε., οι ενδιαφερόμενοι επί εκκρεμών αιτήσεων 
της παρ. 1 συμπληρώνουν και υποβάλλουν το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων 
των άρθρων 132Ε, 132ΣΤ και 132Ζ, σύμφωνα με τα οποία αξιολογούνται για την έκδοση αδειών 
αποθήκευσης. 
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α) Στην παρ. 1 του άρθρου 132Η του ν. 4001/2011 (Α’ 179), μετά το πρώτο 
εδάφιο, προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, στο τρίτο εδάφιο μετά την φράση «που 
εκδίδονται» προστίθεται η φράση «από την έναρξη ισχύος του παρόντος» και η 
παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:   
«1. Ως προς τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες έχουν 
χορηγηθεί για την άσκηση δραστηριότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, 
δυνάμει της υπό στοιχεία Δ5/Φ1/οικ.17951/8.12.2000 απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης (Β' 1498) και βρίσκονται σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, καθώς και τις εκκρεμείς αιτήσεις για τη χορήγηση σχετικών αδειών, 
εφαρμόζονται τα άρθρα 132Ε έως 132Ζ, υπό την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3, 
αντίστοιχα. Για τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες έχουν 
χορηγηθεί για την άσκηση δραστηριότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, 
δυνάμει της υπό στοιχεία Δ5/Φ1/οικ.17951/8.12.2000 απόφασης και οι οποίες 
έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι προθεσμίες της παρ. 7 
του άρθρου 132Ζ εκκινούν από την ημερομηνία έκδοσης των αδειών 
αποθήκευσης που εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 2. Για τις άδειες 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδονται από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022, οι προθεσμίες της παρ. 7 του 
άρθρου 132Ζ παρατείνονται κατά έξι (6) μήνες. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Ρ.Α.Ε., με ανακοίνωσή της, την οποία 
δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, αναρτά κατάλογο των αδειών και των αιτήσεων 
της παρ. 1.». 
β) Στην παρ. 3 του άρθρου 132Η του ν. 4001/2011 μετά την αναφορά στο άρθρο 
«132ΣΤ» προστίθεται η φράση «, εκτός των προβλεπόμενων στις περ. δ), ε) και 
στ) της παρ. 1 αυτού» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:  
«3. Εντός τριών (3) μηνών από την ανακοίνωση της Ρ.Α.Ε., οι ενδιαφερόμενοι επί 
εκκρεμών αιτήσεων της παρ. 1 συμπληρώνουν και υποβάλλουν το σύνολο των 
απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων των άρθρων 132Ε, 132ΣΤ, εκτός των 
προβλεπόμενων στις περ. δ), ε) και στ) της παρ. 1 αυτού και 132Ζ, σύμφωνα με τα 
οποία αξιολογούνται για την έκδοση αδειών αποθήκευσης.».  
3. Στην περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α’ 200), στο έκτο 
εδάφιο και μετά τη φράση «κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 3149),» 
διαγράφεται η φράση «δεν υπερβαίνουν το μηδέν κόμμα οχτώ τοις εκατό 
(0,8%),» και η φράση «δεν υπερβαίνουν το ένα τοις εκατό (1%)» αντικαθίσταται 
από τη φράση «δεν υπερβαίνουν το μηδέν κόμμα οχτώ τοις εκατό (0,8%)». 
4. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του από 20/9-30/11/1995 π.δ. (Δ΄ 1049) προστίθεται 
πριν από το τελευταίο εδάφιο η χρήση γης «- Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
Ερευνητικές δραστηριότητες.». 
 

 4. Σε περίπτωση μη υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων εντός των προθεσμιών 
και κατά τη διαδικασία των παρ. 2 και 3, η Ρ.Α.Ε. ανακαλεί την άδεια ή απορρίπτει την αίτηση, 
αντίστοιχα, εντός του χρονικού διαστήματος της παρ. 10 του άρθρου 132Ε. 
 
 5. Η διαδικασία και τα στοιχεία των παρ. 1 έως 4 δύναται να συμπληρώνονται και να εξειδικεύονται 
στον Κανονισμό Αδειών Αποθήκευσης του άρθρου 135Α. 
 
 6. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Αδειών Αποθήκευσης του άρθρου 135Α, εφαρμόζονται οι 
σχετικές διατάξεις της υπό στοιχεία Δ5/Φ1/οικ.17951/8.12.2000 απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης, για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται διαφορετικά με τα άρθρα 132Ε έως 132Ζ. 
 
 7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως την πλήρη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η.Μ.ΑΠ.Η.Ε.), οι αιτήσεις των άρθρων 132Ε έως 132Ζ και τα 
σχετικά έγγραφα και στοιχεία υποβάλλονται σε φυσική μορφή στη Ρ.Α.Ε., εφαρμοζομένων κατά τα 
λοιπά των διατάξεων αυτών και των οριζομένων στην παρ. 6 του παρόντος, για τη χορήγηση, 
τροποποίηση, παύση, ανάκληση και μεταβίβαση των σχετικών αδειών.». 
 
Παρ. 2 άρθρου 77 του ν. 4951/2022 
 
2. Στον ν. 4001/2011 προστίθεται άρθρο 132Η ως εξής: 
 
 «Άρθρο 132Η 
 Μεταβατικές διατάξεις ως προς άδειες για την 
 άσκηση της δραστηριότητας αποθήκευσης 
 ηλεκτρικής ενέργειας 
 
 1. Ως προς τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί για την άσκηση 
δραστηριότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, δυνάμει της υπό στοιχεία 
Δ5/Φ1/οικ.17951/8.12.2000 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (Β΄ 1498) και βρίσκονται σε ισχύ 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και τις εκκρεμείς αιτήσεις για τη χορήγηση σχετικών 
αδειών, εφαρμόζονται τα άρθρα 132Ε έως 132Ζ, υπό την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3, αντίστοιχα. 
Για τις άδειες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 
2022, οι προθεσμίες της παρ. 7 του άρθρου 132Ζ παρατείνονται κατά έξι (6) μήνες. Εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Ρ.Α.Ε., με ανακοίνωσή της, την οποία 
δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, αναρτά κατάλογο των αδειών και των αιτήσεων της παρ. 1.  
 
 2. Εντός τριών (3) μηνών από την ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), οι κάτοχοι 
των αδειών της παρ. 1 υποβάλλουν τα έγγραφα της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 132ΣΤ για την 
έκδοση αντίστοιχων αδειών αποθήκευσης. Η διάρκεια ισχύος των αδειών της παρ. 1, η έναρξη της 
οποίας είναι η ημερομηνία έκδοσης, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκάστης εκ των σχετικών 
αδειών, τροποποιείται αυτοδίκαια ως προς τη λήξη της σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παρ. 
3 του άρθρου 132Ε. Στο χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων 
για τροποποίηση, κατάτμηση και ενοποίηση των αδειών. Σε περίπτωση αίτησης για τροποποίηση, 
κατάτμηση ή ενοποίηση αδειών της παρ. 1, υποβάλλεται στη Ρ.Α.Ε. το σύνολο των εγγράφων και 
στοιχείων των άρθρων 132Ε έως 132ΣΤ που αφορούν στην έκδοση άδειας αποθήκευσης. 
 
 3. Εντός τριών (3) μηνών από την ανακοίνωση της Ρ.Α.Ε., οι ενδιαφερόμενοι επί εκκρεμών αιτήσεων 
της παρ. 1 συμπληρώνουν και υποβάλλουν το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων 
των άρθρων 132Ε, 132ΣΤ και 132Ζ, σύμφωνα με τα οποία αξιολογούνται για την έκδοση αδειών 
αποθήκευσης. 
 
 4. Σε περίπτωση μη υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων εντός των προθεσμιών 
και κατά τη διαδικασία των παρ. 2 και 3, η Ρ.Α.Ε. ανακαλεί την άδεια ή απορρίπτει την αίτηση, 
αντίστοιχα, εντός του χρονικού διαστήματος της παρ. 10 του άρθρου 132Ε. 
 
 5. Η διαδικασία και τα στοιχεία των παρ. 1 έως 4 δύναται να συμπληρώνονται και να εξειδικεύονται 
στον Κανονισμό Αδειών Αποθήκευσης του άρθρου 135Α. 
 
 6. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Αδειών Αποθήκευσης του άρθρου 135Α, εφαρμόζονται οι 
σχετικές διατάξεις της υπό στοιχεία Δ5/Φ1/οικ.17951/8.12.2000 απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης, για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται διαφορετικά με τα άρθρα 132Ε έως 132Ζ. 
 
 7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως την πλήρη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η.Μ.ΑΠ.Η.Ε.), οι αιτήσεις των άρθρων 132Ε έως 132Ζ και τα 
σχετικά έγγραφα και στοιχεία υποβάλλονται σε φυσική μορφή στη Ρ.Α.Ε., εφαρμοζομένων κατά τα 
λοιπά των διατάξεων αυτών και των οριζομένων στην παρ. 6 του παρόντος, για τη χορήγηση, 
τροποποίηση, παύση, ανάκληση και μεταβίβαση των σχετικών αδειών.». 
 
Άρθρο 88 ν. 4951/2022 
 
 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών 
 ισχύος <=1MW σε αγροτική γη υψηλής 
 παραγωγικότητας - Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 6 
 άρθρου 56 του ν. 2637/1998 
 
 Στην περ. α) της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200), περί εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκών σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαλείφεται η προθεσμία για την 
έκδοση της κοινής απόφασης του δευτέρου εδαφίου, στο τρίτο εδάφιο προστίθεται η αναφορά  
στους σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας και η περ. α) διαμορφώνεται εξής: 
 
 «α) Σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας 
περιφερειακής ενότητας ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση 
οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από την αγροτική εκμετάλλευση αγροτική 
δραστηριότητα, κατά την έννοια του ν. 3874/2010 (Α΄ 151), και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από σταθμούς Α.Π.Ε. Κάθε επέμβαση στις εκτάσεις αυτές είτε για τη μεταβολή του προορισμού 
τους και τη διάθεσή τους για άλλες χρήσεις είτε για την εκτέλεση έργων ή τη δημιουργία 
εγκαταστάσεων ή παροχή άλλων εξυπηρετήσεων μέσα σε αυτές, έστω και χωρίς μεταβολή της κατά 
προορισμό χρήσης τους, αποτελεί εξαιρετικό μέτρο και ενεργείται πάντοτε με βάση τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που ορίζονται με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μόνο για λόγους που 
εξυπηρετούν τον γεωργικό χαρακτήρα της αγροτικής εκμετάλλευσης ή την εγκατάσταση σταθμών 
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Α.Π.Ε. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εφόσον πρόκειται για εκτέλεση στρατιωτικών έργων, που 
αφορούν στην εθνική άμυνα της χώρας, καθώς και για την εκτέλεση μεγάλων αναπτυξιακών έργων 
του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α., πρώτου και δεύτερου βαθμού, για την κατασκευή δικτύων μεταφοράς 
και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, υποσταθμών και εν γένει για την εκτέλεση 
κάθε έργου που αφορά στην υποδομή του ηλεκτρικού συστήματος και του δικτύου φυσικού αερίου, 
σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ή για περιπτώσεις Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 
3894/2010, ιδίως για επενδύσεις που αφορούν και συνδέονται με τη μεταποίηση αγροτικών 
προϊόντων και τη βιομηχανία τροφίμων. Κτίρια και εγκαταστάσεις νομίμως υφιστάμενα προ της 
3.12.2019 επί αγροτεμαχίων που έχουν χαρακτηρισθεί ως αγροτικές γαίες υψηλής 
παραγωγικότητας, μπορούν να αλλάξουν χρήση, ώστε να αξιοποιηθούν για μεταποίηση αγροτικών 
προϊόντων. 
 
 Ειδικά η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος 
μεγαλύτερης ή ίσης του ενός μεγαβάτ (1 MW) απαγορεύεται σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται 
ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Αττικής, 
καθώς και των περιοχών της επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής 
παραγωγικότητας από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδο- μικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής 
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), σε Ζώνες 
Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33), και σε Τοπικά Χωρικά Σχέδια 
του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στα εγκεκριμένα αυτά σχέδια. Ειδικά 
η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης 
του ενός μεγαβάτ (1 MW) επιτρέπεται σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής 
παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Αττικής, καθώς και των περιοχών της 
Επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμένα 
Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης 
(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), σε Ζώνες Οι- κιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του 
ν. 1337/1983 (Α΄ 33) και σε Τοπικά Χωρικά Σχέδια του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), υπό την προϋπόθεση 
ότι οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί, για τους οποίους χορηγούνται δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης 
από τον αρμόδιο Διαχειριστή, μετά την έναρξη ισχύος της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ 
ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/29.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 3149), δεν υπερβαίνουν το μηδέν κόμμα 
οχτώ τοις εκατό (0,8%), καλύπτουν αγροτικές εκτάσεις που αθροιζόμενες με τις αγροτικές εκτάσεις 
που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία ή έχουν χορηγηθεί 
δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης και τις εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί που 
εγκαθίστανται σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), δεν υπερβαίνουν 
το ένα τοις εκατό (1%) του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων της κάθε Περιφερειακής 
Ενότητας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη θέση σε ισχύ της 
παρούσας διάταξης καθορίζεται η ισχύς σε MW των φωτοβολταϊκών σταθμών που επιτρέπεται να 
εγκατασταθούν σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και 
προσδιορίζονται οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών. Για τον ανωτέρω καθορισμό 
χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας του έτους 2017 της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και λαμβάνεται υπόψη μία τυπική στρεμματική κάλυψη ανά μονάδα 
ισχύος των φωτοβολταϊκών σταθμών. Με την απόφαση αυτή δύναται να επιβάλλονται περιορισμοί 
ως προς το είδος των καλλιεργούμενων εκτάσεων, ενώ μπορεί να περιορίζεται και το ως άνω 
ποσοστό σε συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να προσδιορίζονται 
περιορισμοί στον τρόπο θεμελίωσης των βάσεων στήριξης των φωτοβολταϊκών συστημάτων, 
καθώς και υποχρεώσεις για την αποκατάσταση του γηπέδου μετά την αποξήλωση φωτοβολταϊκών 
σταθμών.». 
Άρθρο 120 ν. 4951/2022  
 
Άρθρο 120 
 
 Διασφάλιση ενεργειακού εφοδιασμού 
 νησιωτικών περιοχών που διασυνδέονται - 
 Εφεδρείες Δυναμικού Έκτακτων 
 Αναγκών 
 
 1. Για τη διασφάλιση του εφοδιασμού των νησιωτικών περιοχών που διασυνδέονται με το Ελληνικό 
Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) και δεν εμπίπτουν πλέον στα Μη 
Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.), συνάπτονται συμβάσεις Εφεδρείας Δυναμικού Εκτάκτων 
Αναγκών, μεταξύ του Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. για σταθμούς παραγωγής από ορυκτά καύσιμα 
που βρίσκονται στα ηλεκτρικά συστήματα των εν λόγω νησιωτικών περιοχών. Οι ανωτέρω 
συμβάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.). Οι πάροχοι 
εφεδρείας δυναμικού εκτάκτων αναγκών δικαιούνται αποζημίωσης, η οποία καταβάλλεται μέσω 
του Ειδικού Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.) της παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 
4001/2011 (Α΄ 179). 
 
 2. Ζητήματα σχετικά με το περιεχόμενο των Συμβάσεων Εφεδρείας Δυναμικού Εκτάκτων Αναγκών 
της παρ. 1, τις προϋποθέσεις σύναψης, τις υποχρεώσεις των μερών, τον τρόπο υπολογισμού του 
ανταλλάγματος που εκάστοτε παρέχεται για την κάλυψη του κόστους παροχής της υπηρεσίας πλέον 
εύλογου κέρδους, τον τρόπο κάλυψης του ανταλλάγματος αυτού μέσω του Ειδικού Λογαριασμού 
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011, καθώς και κάθε άλλη 
σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται, κατά τα νομίμως προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του 
Ε.Σ.Μ.Η.Ε. (Β΄ 4658/2020) και στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) (Β΄ 395/2016) οι οποίοι τροποποιούνται εντός προθεσίας τριών (3) μηνών 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 
 
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, μετά από 
γνώμη της Ρ.Α.Ε., η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2004 μέχρι την έναρξη ισχύος των 
συμβάσεων της παρ. 1 και για τα ηλεκτρικά συστήματα των νησιών Άνδρου, Τήνου, Μυκόνου, 
Σύρου και Πάρου, το ύψος του σχετικού ανταλλάγματος το οποίο υπολογίζεται απολογιστικά βάσει 
τεκμηριωμένων στοιχείων πλήρους κόστους, τα οποία παρέχονται από τη «ΔΕΗ Α.Ε.» και  τον 
Διαχειριστή του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και των Μ.Δ.Ν. Η κάλυψη του ανταλλάγματος γίνεται μέσω του Ειδικού 
Λογαριασμού Υ.Κ.Ω. της παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011. 
 
Άρθρο 154 του ν. 4951/2022 
 
Άρθρο 154 
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 Αρμοδιότητα πρότασης προεδρικού 
 διατάγματος του άρθρου 25 του ν. 2508/1997 - 
 Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 25 
 του ν. 2508/1997 
 
 Το γνωμοδοτικό όργανο του πρώτου εδαφίου της περ. β΄ της παρ. 9 του άρθρου 25 του ν. 
2508/1997 (Α΄124), περί παραδοσιακών οικισμών, επικαιροποιείται, στο δεύτερο εδάφιο της 
ανωτέρω περίπτωσης προσδιορίζεται ειδικότερα η διαλαμβανόμενη αρμοδιότητα των Υπουργών, 
προστίθεται τελευταίο εδάφιο, και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής: 
 
 «9.α. Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2242/1994 γίνονται με 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετά από γνώμη του Περιφερειακού Σ.Χ.Ο.Π. 
 
 Εκκρεμείς διαδικασίες για ρυθμίσεις κατά τα ανωτέρω συνεχίζονται με τις προισχύουσες διατάξεις, 
εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχει γνωμοδοτήσει για αυτές το Κεντρικό Σ.Χ.Ο.Π. 
 
 β. Ειδικά ο καθορισμός των ορίων και των όρων και περιορισμών δόμησης, καθώς και η έγκριση ή 
τροποποίηση σχεδίων πόλεων και πολεοδομικών μελετών χαρακτηρισμένων ως παραδοσιακών, 
γίνεται με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 
(ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.). Προκειμένου για παραδοσιακούς οικισμούς περιοχών αρμοδιότητας Υπουργών 
Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας- Θράκης) και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Περιφέρειες 
Βορείου και Νοτίου Αιγαίου), οι ανωτέρω ρυθμίσεις ασκούνται από τους Υπουργούς αυτούς, 
αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις. 
 
 Η έγκριση, τροποποίηση, αναθεώρηση ρυμοτομικών σχεδίων, καθώς και η έγκριση ή τροποποίηση 
όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης που εμπίπτουν σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς 
χώρους/ιστορικούς τόπους του ν. 4858/2021 (Α΄ 220) στις περιοχές χωρικής αρμοδιότητας των 
Υπουργείων Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας - Θράκης) και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου) εγκρίνονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται 
ύστερα από πρόταση των ως άνω, κατά περίπτωση αρμόδιων, Υπουργών και του Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνωμοδότηση του οικείου ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.». 
 
Άρθρο 161 του ν. 4951/2022 
 
Άρθρο 161 
 
 Ρύθμιση χρήσεων γης που αφορούν 
 την περιοχή «Ελαιώνας» 
 
 Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του υπ’ αρ. 20/9-30/11/1995 π.δ. (Δ΄ 1049), περί χρήσεων γης, 
επικαιροποιούνται οι αναφορές στους Δήμους, αντικαθίστανται οι διαλαμβανόμενες χρήσεις γης, 
προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: 
 
 «1. Στους οικοδομήσιμους χώρους ή σε τμήματα αυτών που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα του 
άρθρου 1 με στοιχείο Α΄ επιτρέπονται οι χρήσεις βιομηχανίας - βιοτεχνίας χαμηλής και μέσης 
όχλησης πλην των αναφερομένων στο άρθρο 7 μόνο για τις νόμιμα υφιστάμενες βιομηχανικές - 
βιοτεχνικές μονάδες, καθώς επίσης και για μονάδες που προέρχονται από μετεγκατάσταση από την 
περιοχή του Ελαιώνα που λειτουργούν νόμιμα. Από τις εντός σχεδίου περιοχές κατοικίας των Δήμων 
Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω, Περιστερίου, Μοσχάτου - Ταύρου και Αθηναίων μόνο για 
τα διαμερίσματα 3 και 4 και από την εντός σχεδίου περιοχή κατοικίας νότια των γραμμών του 
τρένου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου επιτρέπεται η μετεγκατάσταση των μονάδων που νομίμως 
υφίσταντο στις 14.2.1991 και οι οποίες λειτουργούν συνεχώς μέχρι την ημερομηνία αίτησης για 
μετεγκατάσταση. 
 
 Επίσης επιτρέπονται οι χρήσεις: 
 
 - Εμπορικά καταστήματα 
 
 - Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί 
 
 - Διοίκηση 
 
 - Εστιατόρια, αναψυκτήρια 
 
 - Χώροι συνάθροισης κοινού 
 
 - Κέντρα διασκέδασης αναψυχής 
 
 - Εγκαταστάσεις χονδρεμπορίου 
 
 - Κτίρια αποθήκευσης 
 
 - Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων 
 
 - Πρατήρια βενζίνης 
 
 - Πρατήρια υγραερίου 
 
 - Κτίρια στάθμευσης 
 
 - Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας 
 
 Στις περιπτώσεις αυτές, επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης και αναβάθμιση ή και μεταρρύθμιση των 
νομίμως υφιστάμενων ή νομίμως υπαχθέντων σε νόμους περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κτιρίων.». 

Άρθρο 112 
Ρήτρα αναπροσαρμογής – Τροποποίηση άρθρου 138 ν. 4951/2022 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 138 του ν. 4951/2022 (Α’ 129) 
τροποποιείται το ορόσημο ανακοίνωσης μηνιαίας βάσης των προμηθευτών 
ηλεκτρικής ενέργειας, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: 

Άρθρο 138 

Θέσπιση έκτακτων ρυθμίσεων μεταβατικού χαρακτήρα στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για 
την άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης 
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«2. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνουν σε μηνιαία βάση και σε 
ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα τους, έως την εικοστή ημέρα (20η) ημέρα του 
προηγουμένου μήνα (Μ-1), πριν από τον μήνα εφαρμογής (Μ), τις πάγιες 
χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος 
και ενέργειας που εφαρμόζονται στα τιμολόγια προμήθειας της παρ. 1. Ειδικώς 
ενημερώνουν με ατομική ενημέρωση τους πελάτες με σύμβαση προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας με εξειδικευμένες χρεώσεις τιμολογίου προμήθειας που 
διαμορφώνονται κατόπιν διαπραγμάτευσης με τον προμηθευτή, σύμφωνα με τον 
Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β' 832/2013). 
2. Στο τελευταίο εδάφιο της περ. (β) της παρ. 4 τροποποιείται το ορόσημο 
ανακοίνωσης μηνιαίας βάσης των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και η περ. 
(β) διαμορφώνεται ως εξής: 
«(β) Δεν ισχύει το άρθρο 30 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε 
Πελάτες (Β΄ 832/2013) ως προς τον χρόνο, την υποχρέωση ατομικής ενημέρωσης 
των πελατών και την έναρξη ισχύος τροποποίησης όρων της σύμβασης 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα για την πρώτη περίοδο εφαρμογής, 
η ανακοίνωση των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας διενεργείται έως 
την 25η Ιουλίου 2022.» 
3. Στην παρ. 4 του άρθρου 138 του ν. 4951/2022 προστίθεται περ. (στ) ως εξής:  
«στ) Αναστέλλεται η εφαρμογή του άρθρου 6Α της υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/57469/2612/17.6.2020 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Αυγούστου 2022 
έως την 1η Ιουλίου 2023, εκτός αν η περίοδος αυτή οριστεί άλλως δυνάμει του 
παρόντος άρθρου.». 
4. Στο άρθρο 138 του ν. 4951/2022 προστίθεται παρ. 6 ως εξής: 
«6. Κατά την περίοδο εφαρμογής του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 για τον 
προσδιορισμό των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των 
προμηθευτών καθολικής υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη τα τιμολόγια 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των ανωτέρω προμηθευτών ανά κατηγορία 
πελατών και επιλέγεται, το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας, 
εκπεφρασμένη σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) σε κλίμακα κατανάλωσης από 
μηδέν (0) έως δυο (2) ΜWh. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου η Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας δημοσιεύει μηνιαίως στην ιστοσελίδα της, υπό τη μορφή πίνακα 
και έως την εικοστή έβδομη (27η) ημέρα του μήνα (Μ-1), πριν από τον μήνα 
εφαρμογής (Μ), τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας για το σκέλος ισχύος και ενέργειας, τις οποίες ανακοινώνουν οι 
προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και εφαρμόζονται στα τιμολόγια προμήθειας 
κατά την παρ. 1. Εφόσον στο προκρινόμενο τιμολόγιο, το οποίο εφεξής καλείται 
«Τιμολόγιο Αναφοράς», περιλαμβάνονται επιπλέον είτε πάγιες χρεώσεις είτε 
χρεώσεις νυχτερινής κατανάλωσης, τότε οι χρεώσεις αυτές μεταφέρονται και στο 
τιμολόγιο προμήθειας καθολικής υπηρεσίας. Οι εφαρμοζόμενες χρεώσεις 
προμήθειας καθολικής υπηρεσίας υπολογίζονται με βάση το Τιμολόγιο 
Αναφοράς, προσαυξημένο κατά πέντε τοις εκατό (5%), ανά κατηγορία πελατών.» 
 

1. Για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Αυγούστου 2022 έως την 1η Ιουλίου 2023 
δεν εφαρμόζεται σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χρέωση ρήτρας 
αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης ρήτρας, η οποία συνδέεται με τη διακύμανση μεγεθών της 
χονδρεμπορικής αγοράς, είτε πρόκειται για τιμολόγια με διακριτή αναγραφή της ανωτέρω ρήτρας 
είτε για τιμολόγια χωρίς διακριτή αναγραφή αυτής. Η περίοδος ισχύος του πρώτου εδαφίου 
δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή να λήξει πριν 
την 1η Ιουλίου 2023, εφόσον δεν διατηρείται σε ισχύ ο προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής 
Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας κατά το άρθρο 12Α του ν. 4425/2016 (Α' 185). 

2. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνουν σε μηνιαία βάση και σε ευδιάκριτο σημείο 
στην ιστοσελίδα τους, έως το τέλος του δεύτερου μήνα (Μ-2) πριν από τον μήνα εφαρμογής (Μ), 
τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος και 
ενέργειας που εφαρμόζονται στα τιμολόγια προμήθειας της παρ. 1. Ειδικώς ενημερώνουν με 
ατομική ενημέρωση τους πελάτες με σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με 
εξειδικευμένες χρεώσεις τιμολογίου προμήθειας που διαμορφώνονται κατόπιν διαπραγμάτευσης 
με τον προμηθευτή, σύμφωνα με τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β' 
832/2013). 

3. Όλοι οι Πελάτες δύναται να επιλέξουν άλλο τύπο τιμολογίου προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, 
κατόπιν δήλωσής τους προς τον προμηθευτή ή αίτησης προσφοράς προμήθειας, σε άλλον 
προμηθευτή. Τύποι κυμαινόμενων τιμολογίων προμήθειας, των οποίων οι όροι χρεώσεων 
προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά κατανάλωσης της εγκατάστασης του πελάτη και σε 
υπηρεσίες που συμφωνούνται κατόπιν διαπραγμάτευσης του πελάτη με τον προμηθευτή, 
σύμφωνα με τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, εξακολουθούν να 
προσφέρονται από τους προμηθευτές. Πελάτες, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
διατηρούν σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τιμολόγια προμήθειας του τύπου του 
δευτέρου εδαφίου, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν κυμαινόμενο τιμολόγιο της παρ. 1. 

4. Για την εφαρμογή του παρόντος και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του: 

(α) Η αλλαγή προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας, συνεπεία της μεταβολής των χρεώσεων 
προμήθειας δυνάμει της εκάστοτε ανακοίνωσης της παρ. 2, γίνεται αζημίως για τους πελάτες και 
δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του προμηθευτή λόγω πρόωρης αποχώρησης. 

(β) Δεν ισχύει το άρθρο 30 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β' 
832/2013) ως προς τον χρόνο, την υποχρέωση ατομικής ενημέρωσης των πελατών και την έναρξη 
ισχύος τροποποίησης όρων της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα για την 
πρώτη περίοδο εφαρμογής, η ανακοίνωση των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 
διενεργείται έως την 10η Ιουλίου 2022. 

(γ) Οι λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι και εκκαθαριστικοί, οι οποίοι 
εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αποτυπώνουν σε ειδικό πεδίο και με σχετική 
σημείωση τις χρεώσεις ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης χρέωσης κατά την παρ. 1, οι οποίες 
αφορούν στην περίοδο κατανάλωσης πριν την 1η Αυγούστου 2022. 

(δ) Στους λογαριασμούς κατανάλωσης αποτυπώνονται (δα) σε ευδιάκριτο σημείο όλες οι χρεώσεις 
προμήθειας της παρ. 2 που έχουν ανακοινωθεί μέχρι την έκδοση του λογαριασμού και (δβ) 
διακριτά και σε απόσταση δύο εκατοστών από την καταχώρηση του τελικού πληρωτέου ποσού, με 
το ίδιο μέγεθος χρησιμοποιούμενων χαρακτήρων, χρώματος και φόντου, η επιδότηση που 
παρέχεται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» της παρ. 3 
του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α' 181). 

(ε) Σε κάθε ενημερωτικό μήνυμα των Προμηθευτών στους πελάτες τους, ηλεκτρονικό ή έντυπο, 
αναγράφεται διακριτά η επιδότηση που παρέχεται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο 
Ενεργειακής Μετάβασης» της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 πλησίον 
του τελικού πληρωτέου ποσού. 

5. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) παρακολουθεί την εφαρμογή του παρόντος, ιδίως ως 
προς τη διαμόρφωση των τιμών, τις συνθήκες ανταγωνισμού και εύρυθμης λειτουργίας των 
αγορών , καθώς και την τυχόν εμφάνιση καταχρηστικών πρακτικών. Αν διαπιστώσει σχετικές 
παραβάσεις, εφαρμόζει τις διαδικασίες και επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 36 του ν. 
4001/2011 (Α' 179). 
 

Άρθρο 114 
Επιστροφή εγγυητικής επιστολής άρθρου 6 του ν. 4951/2022 - 

Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 7 ν. 4414/2016 
Η παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), περί δυνατότητας επιστροφής 
της εγγυητικής επιστολής, αντικαθίσταται ως εξής: 
«8. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής 
Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) που συμμετέχουν, από την έναρξη ισχύος της υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/66576/5877/28.6.2022 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (Β’ 3522), στην πρώτη ή και στη δεύτερη ή και στην τρίτη 
ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών του παρόντος άρθρου, οι 
οποίες διενεργούνται μετά την ημερομηνία αποδοχής της Οριστικής Προσφοράς 
Σύνδεσης, και οι σταθμοί των οποίων δεν επιλέγονται για ένταξη σε καθεστώς 
στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, δικαιούνται την επιστροφή της 
εγγυητικής επιστολής του άρθρου 6 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), κατόπιν υποβολής 
σχετικού αιτήματος στον αρμόδιο Διαχειριστή.  
Οι εν λόγω κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και 
ΣΗΘΥΑ μπορούν να ασκήσουν το ανωτέρω δικαίωμα, αποκλειστικά εντός 

παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α’ 149) 
 
8. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συμμετέχουν 
στην πρώτη ή και τη δεύτερη ή και την τρίτη ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών του 
παρόντος άρθρου, η οποία διενεργείται μετά την ημερομηνία που υποβάλλουν την εγγυητική 
επιστολή στον αρμόδιο Διαχειριστή, σύμφωνα με την υποπαρ. Ι.1 της παρ. I του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) για την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και αφορά στην 
κατηγορία τεχνολογία των σταθμών τους και οι σταθμοί τους δεν επιλέγονται για ένταξη σε 
καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, δικαιούνται την επιστροφή της εγγυητικής 
επιστολής κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στον αρμόδιο Διαχειριστή. Οι εν λόγω κάτοχοι 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μπορούν να ασκήσουν το 
ανωτέρω δικαίωμα, αποκλειστικά εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την οριστική 
κατακύρωση του αποτελέσματος της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών. Οι κοινές 
ανταγωνιστικές διαδικασίες δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του αριθμού των 
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, που πρέπει να διενεργηθούν για να 
επιστραφεί η εγγυητική επιστολή για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 
και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που δικαιούνται να συμμετάσχουν τόσο στις ειδικές κατά τεχνολογία, όσο και στις 
κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών. 
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χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την οριστική κατακύρωση του 
αποτελέσματος της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών.  
Το δικαίωμα του πρώτου εδαφίου δύναται να ασκηθεί και μετά την έκδοση 
δικαστικής απόφασης, επί αιτήσεως ακυρώσεως κατά οποιασδήποτε άδειας ή 
έγκρισης, αν από την έναρξη ισχύος της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔ 
Ε/66576/5877/28.6.2022 απόφασης και μέχρι την ημερομηνία της έκδοσης της 
δικαστικής απόφασης, οι εν λόγω σταθμοί δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία 
ανταγωνιστική διαδικασία. 
Με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως η 
Άδεια Παραγωγής, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η Άδεια 
Εγκατάστασης και γενικότερα όλες οι άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί 
για τον εν λόγω σταθμό.». 

 

 Με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως η Άδεια 
Παραγωγής, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η Άδεια Εγκατάστασης και γενικότερα 
όλες οι άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί για τον εν λόγω σταθμό. 

Άρθρο 116 
Επιλογή ανεξάρτητου μηχανικού πιστοποίησης - Τροποποίηση παρ. 2 

άρθρου 143ΣΤ ν. 4001/2011 
Το δύο τελευταία εδάφια της περ. 2Β της παρ. 2 του άρθρου 143ΣΤ του ν. 
4001/2011 (Α’ 179), περί του τρόπου επιλογής του ανεξάρτητου μηχανικού 
πιστοποίησης, αντικαθίστανται και η περ. 2Β διαμορφώνεται ως εξής:  
«2Β. Σε περιπτώσεις μεμονωμένων ενισχύσεων σταθμών αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
καθορίζονται ιδίως: 
α) η διάρκεια χορήγησης της λειτουργικής ενίσχυσης, β) οι κανόνες για τη 
διαμόρφωση της μεθοδολογίας υπολογισμού του επιτρεπόμενου εσόδου, με 
βάση την αξία της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης του έργου, της λειτουργικής 
ενίσχυσης των σταθμών αυτών, όπως και των μεγεθών στα οποία βασίζεται ο 
υπολογισμός, ήτοι, των καθαρών εσόδων αγοράς, κατά την παρ. 3, 
γ) τα κίνητρα αποδοτικής και επωφελούς για το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας 
δραστηριοποίησης, τα οποία παρέχονται στον κάτοχο κάθε ενισχυόμενου 
σταθμού, καθώς και το επιτρεπτό εύρος διακύμανσης του ετήσιου 
επιτρεπόμενου εσόδου, ως αποτέλεσμα εφαρμογής των κινήτρων αυτών, κατά 
την υποπαρ. 3Γ της παρ. 3, 
δ) εφόσον στην εγκριτική απόφαση της παρ. 1 προβλέπεται μηχανισμός 
πιστοποίησης του κόστους και παρακολούθησης του χρονοδιαγράμματος 
κατασκευής των έργων, καθορίζονται: 
δα) η μεθοδολογία προσαρμογής του επιτρεπόμενου εσόδου του αποθηκευτικού 
σταθμού σε συνάρτηση με το κόστος κατασκευής που προκύπτει από τη 
διενέργεια της πιστοποίησης, σύμφωνα με την οικεία εγκριτική απόφαση της 
παρ. 1, 
δβ) τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ορισμού φυσικού ή νομικού 
προσώπου ως ανεξάρτητου μηχανικού πιστοποίησης και κάθε άλλο αναγκαίο 
σχετικό ζήτημα, 
δγ) οι υποχρεώσεις και οι ελάχιστοι όροι δραστηριοποίησης του εν λόγω 
ανεξάρτητου μηχανικού, που, εκτός από την πιστοποίηση του επενδυτικού και 
λειτουργικού κόστους του αποθηκευτικού σταθμού, δύναται να περιλαμβάνουν 
τον ποιοτικό έλεγχο και τη βεβαίωση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος και 
των οροσήμων υλοποίησης του έργου, 
ε) κάθε άλλο ειδικό ζήτημα κατ' εφαρμογή των όρων της εγκριτικής απόφασης 
της παρ. 1 και του παρόντος άρθρου. 
Για την εφαρμογή της περ. δ), ο ανεξάρτητος μηχανικός πιστοποίησης επιλέγεται 
από τον δικαιούχο της ενίσχυσης και εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης 
αναλαμβάνει στο ακέραιο τις δαπάνες για την αμοιβή του ανεξάρτητου 
μηχανικού και τα συναφή έξοδα.». 
 

περ. 2Β παρ. 2 άρθρου 143ΣΤ ν. 4001/2011 
2. Για την εφαρμογή της παρ. 1 και σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση της ίδιας παραγράφου: 
 2Β. Σε περιπτώσεις μεμονωμένων ενισχύσεων σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται ιδίως: 
 α) η διάρκεια χορήγησης της λειτουργικής ενίσχυσης, 
 β) οι κανόνες για τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας υπολογισμού του επιτρεπόμενου εσόδου, με 
βάση την αξία της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης του έργου, της λειτουργικής ενίσχυσης των 
σταθμών αυτών, όπως και των μεγεθών στα οποία βασίζεται ο υπολογισμός, ήτοι, των καθαρών 
εσόδων αγοράς, κατά την παρ. 3, 
 γ) τα κίνητρα αποδοτικής και επωφελούς για το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας δραστηριοποίησης, 
τα οποία παρέχονται στον κάτοχο κάθε ενισχυόμενου σταθμού, καθώς και το επιτρεπτό εύρος 
διακύμανσης του ετήσιου επιτρεπόμενου εσόδου, ως αποτέλεσμα εφαρμογής των κινήτρων αυτών, 
κατά την υποπαρ. 3Γ της παρ. 3, 
 δ) εφόσον στην εγκριτική απόφαση της παρ. 1 προβλέπεται μηχανισμός πιστοποίησης του κόστους 
και παρακολούθησης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής των έργων, καθορίζονται: 
 δα) η μεθοδολογία προσαρμογής του επιτρεπόμενου εσόδου του αποθηκευτικού σταθμού σε 
συνάρτηση με το κόστος κατασκευής που προκύπτει από τη διενέργεια της πιστοποίησης, σύμφωνα 
με την οικεία εγκριτική απόφαση της παρ. 1, 
 δβ) τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ορισμού φυσικού ή νομικού προσώπου ως 
ανεξάρτητου μηχανικού πιστοποίησης και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό ζήτημα, 
 δγ) οι υποχρεώσεις και οι ελάχιστοι όροι δραστηριοποίησης του εν λόγω ανεξάρτητου μηχανικού, 
που, εκτός από την πιστοποίηση του επενδυτικού και λειτουργικού κόστους του αποθηκευτικού 
σταθμού, δύναται να περιλαμβάνουν τον ποιοτικό έλεγχο και τη βεβαίωση της τήρησης του 
χρονοδιαγράμματος και των οροσήμων υλοποίησης του έργου, 
 ε) κάθε άλλο ειδικό ζήτημα κατ` εφαρμογή των όρων της εγκριτικής απόφασης της παρ. 1 και του 
παρόντος άρθρου. 
 Για την εφαρμογή της περ. δ), ο ανεξάρτητος μηχανικός πιστοποίησης επιλέγεται από κατάλογο 
υποψήφιων προσώπων που εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η επιλογή 
γίνεται από τον δικαιούχο της ενίσχυσης, ο οποίος αναλαμβάνει στο ακέραιο τις δαπάνες για την 
αμοιβή του και τα συναφή έξοδα. 
 2Γ. Στους σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν επιλεγεί για χορήγηση 
μεμονωμένης ενίσχυσης ή έχουν ενταχθεί σε καθεστώς στήριξης, μετά από συμμετοχή σε 
ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, η επενδυτική ενίσχυση της παρ. 1 δύναται να 
καταβάλλεται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων 
(Π.Δ.Ε.) εντός των εκάστοτε ετησίων ορίων του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και, στην περίπτωση εθνικών πόρων, εντός του ορίου του προϋπολογισμού του Τομεακού 
Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης και καταβολής της επενδυτικής ενίσχυσης, καθώς και κάθε 
ειδικότερο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας. Ειδικά για την περίπτωση μεμονωμένης 
ενίσχυσης με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται επιπλέον, το ύψος της επενδυτικής ενίσχυσης, 
τυχόν προκαταβολή, καθώς και το ύψος αυτής. 

30. Κατάργηση διατάξεων 

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης που προβλέπουν κατάργηση Καταργούμενες διατάξεις 

Άρθρο 17 
Καταργούμενες διατάξεις 

1. Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), περί οργάνωσης μέτρων 
προστασίας της βιοποικιλότητας, ανά ζώνες, καταργείται. 
2. Καταργούνται οι κάτωθι ειδικές κατηγορίες χρήσεων του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4685/2020 (Α’ 92):  
α) 26.12.1. έως και 26.12.7. της παρ. ΙΙ του άρθρου 1, όπως προστέθηκαν με την 
περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4685/2020, 
β) (26.12.1) έως και (26.12.5) του άρθρου 2, όπως προστέθηκαν με την περ. α της 
παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4685/2020,  
γ) (26.12.1) έως και (26.12.5) του άρθρου 4, όπως προστέθηκαν με την περ. β της 
παρ. 5 του άρθρου 44 του ν. 4685/2020, 
δ) (26.12.1) έως και (26.12.5) του άρθρου 6, όπως προστέθηκαν με την παρ. 7 του 
άρθρου 44 του ν. 4685/2020, 
ε) (26.12.1) έως και (26.12.5) της παρ. 2 του άρθρου 7, όπως τέθηκαν με την περ. 
α της παρ. 8 του άρθρου 44 του ν. 4685/2020,   
στ) (26.12.1) έως και (26.12.7) του άρθρου 14, όπως προστέθηκαν με την περ. α 
της παρ. 15 του άρθρου 44 του ν. 4685/2020 και  
ζ) (26.12.1) έως και (26.12.7) του άρθρου 15, όπως προστέθηκαν με την παρ. 16 
του άρθρου 44 του ν. 4685/2020. 
3. Η ειδική κατηγορία χρήσεων «(36) Στρατιωτικές εγκαταστάσεις» της παρ. ΙΙ του 
άρθρου 1 και του άρθρου 13 του π.δ. 59/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
44 του ν. 4685/2020, καταργείται.  
4. Η ειδική κατηγορία χρήσεων «(55) Φάροι» της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 
59/2018, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4685/2020, 
καταργείται. 
5. Τα άρθρα 14α, 14β, 14γ και 14δ του π.δ. 59/2018, περί προστατευτικών ζωνών, 
όπως προστέθηκαν με την παρ. 18 του άρθρου 44 του ν. 4685/2020, 
καταργούνται. 
6. Τα άρθρα 1 έως και 11 και 21 του ν. 4519/2018 (Α’ 25), περί διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών, καταργούνται. 
7. Η παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4685/2020, περί σχεδίων διαχείρισης, 
καταργείται. 

 
 
1. Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 1650/1986 είχε ως εξής: 
« 4. Αν για την προστασία και διατήρηση των περιοχών των στοιχείων ή των συνόλων της 
παραγράφου 3 επιβάλλεται παράλληλα η εφαρμογή ορισμένων μέτρων σε γειτονικές εκτάσεις, οι 
παραπάνω περιοχές, τα στοιχεία ή τα σύνολα αποτελούν κεντρικό τμήμα μιας ευρύτερης περιοχής, 
στην οποία τα αναγκαία μέτρα προστασίας κλιμακώνονται κατά ζώνες.» 
 
2. Καταργούνται οι ειδικές κατηγορίες χρήσεων: 
 
α. 26.12.1. έως και 26.12.7. της περ. ΙΙ του άρθρου 1, του πδ.59/2018, οι οποίες είχαν ως εξής: 
26.12.1. Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας 
νομοθεσίας) 26.12.2. Οδοί ήπιας κυκλοφορίας 26.12.3. Πεζόδρομοι 26.12.4. Ποδηλατόδρομοι 
26.12.5. Πλατείες 26.12.6. Μονοπάτια (πεζών) 26.12.7. Θαλάσσιοι διάδρομοι κίνησης σκαφών. 
 
β. (26.12.1) έως και (26.12.5) του άρθρου 2,του πδ.59/2018, οι οποίες είχαν ως εξής: 
(26.12.1) Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) 
(δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας) 
(26.12.2) Οδοί ήπιας κυκλοφορίας 
(26.12.3) Πεζόδρομοι 
(26.12.4) Ποδηλατόδρομοι 
(26.12.5) Πλατείες 
 
γ. 26.12.1) έως και (26.12.5) του άρθρου 4, του πδ.59/2018, οι οποίες είχαν ως εξής: 
(26.12.1) Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) 
(δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας) 
(26.12.2) Οδοί ήπιας κυκλοφορίας 
(26.12.3) Πεζόδρομοι 
(26.12.4) Ποδηλατόδρομοι 
(26.12.5) Πλατείες 
 
δ. (26.12.1) έως και (26.12.5) του άρθρου 6, του πδ.59/2018, οι οποίες είχαν ως εξής: 
(26.12.1) Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) 

419 
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8. Οι παρ. 7 και 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α’ 207), περί φορέων 
διαχείρισης, καταργούνται. 
9. Η παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 33318/3028/1998 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής 
Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού, περί 
χωροθέτησης έργων και έγκρισης σχεδίων επί ειδικών ζωνών προστασίας (Β’ 
1289), καταργείται. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας) 
(26.12.2) Οδοί ήπιας κυκλοφορίας 
(26.12.3) Πεζόδρομοι 
(26.12.4) Ποδηλατόδρομοι 
(26.12.5) Πλατείες 
 
ε. (26.12.1) έως και (26.12.5) της παρ. 2 του άρθρου 7, του πδ. 59/2018, οι οποίες είχαν ως εξής: 
(26.12.1) Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) 
(δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας) 
(26.12.2) Οδοί ήπιας κυκλοφορίας 
(26.12.3) Πεζόδρομοι 
(26.12.4) Ποδηλατόδρομοι 
(26.12.5) Πλατείες 
 
στ. (26.12.1) έως και (26.12.7) του άρθρου 14, του πδ.59/2018, οι οποίες είχαν ως εξής: 
(26.12.1) Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) 
(δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας) 
(26.12.2) Οδοί ήπιας κυκλοφορίας 
(26.12.3) Πεζόδρομοι 
(26.12.4) Ποδηλατόδρομοι 
(26.12.5) Πλατείες 
(26.12.6) Άλση 
(26.12.7) Μονοπάτια (πεζών). 
 
ζ. (26.12.1) έως και (26.12.7) του άρθρου 15, του πδ.59/2018, οι οποίες είχαν ως εξής: 
 (26.12.1) Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) 
(δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας) 
(26.12.2) Οδοί ήπιας κυκλοφορίας 
(26.12.3) Πεζόδρομοι 
(26.12.4) Ποδηλατόδρομοι 
(26.12.5) Πλατείες 
(26.12.6) Άλση 
(26.12.7) Μονοπάτια (πεζών) 
 
3. Καταργείται η ειδική κατηγορία (36) Στρατιωτικές εγκαταστάσεις της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 και του 
άρθρου 13 του π.δ. 59/2018, που είχαν ως εξής: 
 
36. Στρατιωτικές εγκαταστάσεις 
 
(36) Στρατιωτικές εγκαταστάσεις.  
 
4. Καταργείται η ειδική κατηγορία χρήσεων (55) Φάροι της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018, η 
οποία είχε ως εξής: 
55. Φάροι 
 
5. Τα άρθρα 14α, 14β, 14γ και 14δ του υπ’ αρ. 59/2018 π.δ., περί προστατευτικών ζωνών, όπως 
προστέθηκαν με την παρ. 18 του άρθρου 44 του ν. 4685/2020, τα οποία καταργούνται, είχαν ως εξής: 
Άρθρο 14α 
Ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης 
Στις περιοχές που καθορίζονται ως Ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης επιτρέπονται μόνο 
ορισμένες ή/και όλες από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες χρήσεων, οι οποίες επιλέγονται και 
δύναται να εξειδικεύονται, κατά περίπτωση, για κάθε προστατευόμενη περιοχή, βάσει της ειδικής 
περιβαλλοντικής μελέτης της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (Α’  160), με το 
προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, 
όπως ισχύει. Οι ειδικές κατηγορίες χρήσεων είναι οι εξής: 
(1) Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας και εργαζομένους 
(11) Μόνο επιστημονική έρευνα για τη Ζώνη. (26.12.1) Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) 
(δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας) (26.12.4) Ποδηλατόδρομοι (26.12.7) 
Μονοπάτια (πεζών) (26.12.8) Θαλάσσιοι διάδρομοι κίνησης σκαφών (48.2) Εγκαταστάσεις: α) Οι 
κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων 
αυτών (υπέργειων και υπόγειων). 
β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών 
παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό. 
(50) Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών 
(51) Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών 
(53) Έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των υδατοαποθεμάτων 
(55) Φάροι. Οι χρήσεις των ειδικών κατηγοριών (1), (7), (26.12.1), 
(26.12.4), (26.12.7), (26.12.8), (48.2) και (49) επιτρέπονται μόνο για την εξυπηρέτηση της προστασίας 
και της βέλτιστης διαχείρισης του προστατευτέου αντικειμένου. 
Άρθρο 14β 
Ζώνη προστασίας της φύσης 
Στις περιοχές που καθορίζονται ως Ζώνη προστασίας της φύσης επιτρέπονται μόνο ορισμένες ή/και 
όλες από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες χρήσεων, οι οποίες επιλέγονται και δύναται να 
εξειδικεύονται, κατά περίπτωση, για κάθε προστατευόμενη περιοχή, βάσει της ειδικής 
περιβαλλοντικής μελέτης της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), με το 
προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, 
όπως ισχύει. Οι ειδικές κατηγορίες χρήσεων είναι οι εξής: 
(1) Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας και εργαζομένους (7) Διοίκηση, μόνο για τις ανάγκες της 
Ζώνης ή της προστατευόμενης περιοχής (11) Kέντρα έρευνας και επιστημονική έρευνα που αφορούν 
τη Ζώνη. (13) Αναψυκτήρια μέχρι 50 τ.μ. (16) Στάθμευση μόνο για τη ζώνη, υπαίθρια (24) Αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, με εξειδίκευση ανά υποκατηγορίες ανάλογα με 
τη Ζώνη 
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με εξειδίκευση ανά υποκατηγορίες ανάλογα με τη 
Ζώνη 
(48.1) Κατασκευές για: α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι,διάδρομοι, κεκλιμένα 
επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την 
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων, 
β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και 
γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών, 
γ) λυόμενες και προσωρινές κατασκευές, 
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(48.2) Εγκαταστάσεις: α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, 
μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων). 
β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών 
παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό. 
στ) Η εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και λοιπών συστημάτων επεξεργασίας νερού για την 
υδροδότηση δημοτικών δικτύων, μετά των συνοδών έργων που απαιτούνται, για την πλήρη 
λειτουργία αυτών. 
(49) Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, 
στέγαστρα κ.λπ.) 
(50) Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών 
(51) Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών 
(53) Έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των υδατοαποθεμάτων 
(54) Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσιας αναψυχής 
(55) Φάροι. Οι χρήσεις των ειδικών κατηγοριών (1), (7), (26), (48.1), 
(48.2) και (49) επιτρέπονται μόνο για την εξυπηρέτηση της προστασίας και της βέλτιστης διαχείρισης 
του προστατευτέου αντικειμένου. 
Άρθρο 14γ 
Ζώνη Διατήρησης οικοτόπων και ειδών 
Στις περιοχές που καθορίζονται ως Ζώνη διατήρησης οικοτόπων και ειδών επιτρέπονται μόνο 
ορισμένες ή/ και όλες από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες χρήσεων, οι οποίες επιλέγονται και 
δύναται να εξειδικεύονται, κατά περίπτωση, για κάθε προστατευόμενη περιοχή, βάσει της ειδικής 
περιβαλλοντικής μελέτης της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), με το 
προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του 
ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπως ισχύει. Οι ειδικές κατηγορίες χρήσεων είναι οι εξής: 
(1) Κατοικία. (2) Κοινωνική πρόνοια. 
(3) Εκπαίδευση (Τα κτίρια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια 
δόμησης μέχρι 1.500 τ.μ.). 
(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (κατηγορίες Α1, Α2, Β1, Δ, Ε1).(4.3) Ειδικές αθλητικές 
εγκαταστάσεις. 
(5) Θρησκευτικοί χώροι. 
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1200 τμ. 
(7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας. 
(8.3). (Περίθαλψη) Εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας.(8.4) (Περίθαλψη) Μονάδες 
Πρόληψης και Καταπολέμησης των Εξαρτήσεων. 
(10.1) Εμπορικά καταστήματα. (10.2) Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών. (10.3) 
Υπεραγορές τροφίμων οι οποίες πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 
τ.μ. (ν. 4315/2014, Α’ 269)). 
(11) Γραφεία/Κέντρα έρευνας. 
(12) Εστίαση μέχρι 200 τ.μ.. 
(13) Αναψυκτήρια μέχρι 100 τ.μ.. 
(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 κλίνες, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και 
λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις (ν. 4276/2014, Α’155). 
(16) Στάθμευση μόνο για τη ζώνη, υπαίθρια. 
(22) Επαγγελματικά Εργαστήρια για την επεξεργασία τοπικών προϊόντων, μέχρι 400 τ.μ (άρθρο 17 
του ν. 3982/2011, Α’143). 
(24) Αγροτικές εκμεταλλεύσεις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, με εξειδίκευση ανά 
υποκατηγορίες ανάλογα με τη Ζώνη. 
(25) Εξορυκτικές δραστηριότητες (Ορυχεία Λατομεία Μεταλλεία, Αμμοληψία, Ζώνες αναζήτησης, 
έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων). 
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με εξειδίκευση ανά υποκατηγορίες. 
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά) (κοινή υπουργική απόφαση 18485/26.4.2017, 
Β’ 1412). 
(34) Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 
(35) Πάρκα κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. 
(36) Στρατιωτικές εγκαταστάσεις. 
(47) Κατασκηνώσεις Παιδικές εξοχές. 
(48.1) Κατασκευές για: α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα 
επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την 
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων,β) τον εξωραϊσμό και την 
αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την 
εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών,γ) λυόμενες και προσωρινές κατασκευές,δ) τη 
λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 
(48.2) Εγκαταστάσεις: α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, 
μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων). 
β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών 
παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό. 
στ) Η εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και λοιπών συστημάτων επεξεργασίας νερού για την 
υδροδότηση δημοτικών δικτύων, μετά των συνοδών έργων που απαιτούνται, για την πλήρη 
λειτουργία αυτών. 
(49) Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, 
στέγαστρα κ.λπ. 
(50) Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών 
(51) Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών 
(53) Έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των υδατοαποθεμάτων 
(54) Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσιας αναψυχής (55) Φάροι. Οι κατηγορίες (1), (2), 
(3), (4.3), (6), (7), (10.1), (10.2), 
(10.3) και (11) επιτρέπονται μόνο για περιοχές εντός σχεδίου ή εντός οικισμού.  
Άρθρο 14δ 
Ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων 
Στις περιοχές που καθορίζονται ως ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων επιτρέπονται οι 
ειδικές κατηγορίες χρήσεων, οι οποίες επιλέγονται και δύναται να εξειδικεύονται από τις ειδικές 
χρήσεις του άρθρου 1 του παρόντος, κατά περίπτωση, για κάθε προστατευόμενη περιοχή, βάσει της 
ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), με το 
προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, 
όπως ισχύει. Δεν μπορούν να επιλεγούν οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες χρήσεων: 
(23) Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης. (43) Πίστες αγώνων αυτοκινήτων 
και μοτοποδηλάτων. Επίσης, οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες χρήσεων μπορούν να 
περιλαμβάνονται σε ζώνες βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων μόνον εφόσον βρίσκονται σε 
περιοχές εντός σχεδίου ή εντός οικισμού:(4.2) Μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις. (9) Χώροι 
συνάθροισης κοινού/Συνεδριακά κέντρα (10.5) Εμπορικά κέντρα. (10.6)Εγκαταστάσεις εμπορικών 
εκθέσεων εκθεσιακά κέντρα) (26.1) Αεροδρόμια (31) Χώρος επεξεργασίας, αποθήκευσης και 
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διάθεσης στερεών αποβλήτων/Χώρος επεξεργασίας, διάθεσης στερεών τοξικών αποβλήτων. (37) 
Εγκαταστάσεις οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) (42) Ιππόδρομος (44) Καζίνο (45) Χώροι 
διεξαγωγής τεχνικών ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων (ν. 4002/2011, Α’ 180)» 
 
6. Τα άρθρα 1 έως και 11 και 21 του ν.4519/2018 (Α’ 25), περί διαχείρισης προστατευόμενων 
περιοχών, είχαν ως εξής:  
Άρθρο 1 
 Νομική μορφή Φορέων Διαχείρισης  Προστατευόμενων Περιοχών 
1. Οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) είναι τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του άρθρου 2, που έχουν ως σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, 
στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου των άρθρων 18, 19 και 21 του ν. 1650/1986 (Α` 
160), σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος. Οι ΦΔΠΠ είναι κοινωφελή Ν.Π.Ι.Δ. και δεν έχουν 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 
2. Οι ΦΔΠΠ εποπτεύονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Άρθρο :2 
Φορείς διαχείρισης και χωρική αρμοδιότητα 
1. Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών είναι: α) οι υφιστάμενοι, κατά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος, είκοσι οκτώ (28) φορείς, όπως αυτοί μετονομάζονται κατά τα οριζόμενα στις 
περιπτώσεις α` έως κη` της παραγράφου 3 και β) οι οκτώ (8) φορείς που συνιστώνται με τις διατάξεις 
της παραγράφου 4. 
2. Η χωρική αρμοδιότητα των ΦΔΠΠ που μετονομάζονται στην παράγραφο 3, περιλαμβάνει την 
υφιστάμενη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος περιοχή ευθύνης τους, η οποία κατά περίπτωση 
επεκτείνεται στις περιοχές του δικτύου Natura 2000, που προβλέπονται στον πίνακα του 
Παραρτήματος Ι και στους χάρτες του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος. Η χωρική αρμοδιότητα των 
ΦΔΠΠ που συνιστώνται με την παράγραφο 4 περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 
κατά τα προβλεπόμενα στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος. 
3. Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που προέρχονται από μετονομασία των 
υφισταμένων ή διατηρούν την αρχική τους ονομασία είναι οι εξής: 
α) «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης» με έδρα την 
Τραϊανούπολη του Νομού Έβρου είναι το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Δέλτα 
Έβρου», που έχει συσταθεί με την περίπτωση 1 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α` 207), 
είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση α` της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 (Α` 16) και η 
λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν 
συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 (Α` 143) και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016 (Α` 241). 
β) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου» με έδρα τη Δαδιά 
του Νομού Έβρου είναι το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς», που έχει 
συσταθεί με την περίπτωση 2 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την 
περίπτωση α` της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε 
διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 
4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016. 
γ) «Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης» με έδρα την Κερκίνη του Νομού Σερρών είναι το Ν.Π.Ι.Δ. 
με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης», που έχει συσταθεί με την περίπτωση 3 της 
παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση γ` της παρ. 1 του 
άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 
8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 
4447/2016. 
δ) «Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων» με έδρα το Αιτωλικό 
του Νομού Αιτωλοακαρνανίας είναι το Ν.Π.Ι.Δ. «Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου», που έχει συσταθεί με την περίπτωση 4 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, 
είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση ε` της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία 
του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το 
άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016. 
ε) «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου» με έδρα τη Χαλάστρα του 
Νομού Θεσσαλονίκης είναι το Ν.Π.Ι.Δ. «Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα», που 
έχει συσταθεί με την περίπτωση 5 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί 
με την περίπτωση γ` της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε 
διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 
4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016. 
στ) «Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης - Χαλκιδικής» με έδρα τον Λαγκαδά του Νομού 
Θεσσαλονίκης είναι το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης», 
που έχει συσταθεί με την περίπτωση 6 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε 
συγχωνευθεί με την περίπτωση γ` της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του 
παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 
36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016. 
ζ) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου - Βορείων Σποράδων» με έδρα την 
Αλόννησο του Νομού Μαγνησίας είναι το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού 
Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου - Β. Σποράδων», που έχει συσταθεί με την περίπτωση 7 της παρ. 10 
του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 και η λειτουργία του συνεχίστηκε με την παρ. 12 του άρθρου 8 του 
ν. 4109/2013. 
η) «Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου» με έδρα το Πόρτο Λάγος 
του Νομού Ξάνθης είναι το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - 
Βιστωνίδας - Ισμαρίδας», που έχει συσταθεί με την περίπτωση 8 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 
2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση β` της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η 
λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν 
συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016. 
θ) «Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας» με έδρα το Άστρος του 
Νομού Αρκαδίας είναι το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγρότοπου Μουστού», που έχει συσταθεί με την περίπτωση 9 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 
2742/1999, και η λειτουργία του συνεχίστηκε με την παρ. 12 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013. 
ι) «Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων» με έδρα τα Ιωάννινα του Νομού Ιωαννίνων 
είναι το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων», που είχε 
συσταθεί με την περίπτωση 10 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 και καταργήθηκε με την 
περίπτωση β` της παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε 
διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/ 2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 
4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016. 
ια) «Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου - Λευκάδας» με έδρα την Άρτα του Νομού Άρτας είναι 
το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού», που έχει συσταθεί με 
την περίπτωση 11 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α`207), είχε συγχωνευθεί με την 
περίπτωση ε` της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 (Α` 16) και η λειτουργία του παρατάθηκε 
διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 (Α` 16) και εν συνεχεία με το άρθρο 36 
του ν. 4342/2015 (Α` 143) και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016 (Α` 241). 
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ιβ) «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στρο-φυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου» με έδρα 
τον Λάππα του Νομού Αχαΐας είναι το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων 
Κοτυχίου - Στροφυλιάς», που έχει συσταθεί με την περίπτωση 12 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 
2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση η` της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η 
λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν 
συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016. 
ιγ) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου» με έδρα τους Ασπράγγελους Ζαγορίου 
του Νομού Ιωαννίνων είναι το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου 
- Αώου και Πίνδου», που έχει συσταθεί με την περίπτωση 13 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 
2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση δ` της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η 
λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν 
συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/ 2016. 
ιδ) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών» με έδρα τον Άγιο Γερμανό Πρεσπών του Νομού 
Φλώρινας είναι το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών», που 
έχει συσταθεί με την περίπτωση 14 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 και η λειτουργία 
του συνεχίστηκε με την παρ. 12 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013. 
ιε) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» με έδρα το Αργοστόλι του Νομού Κεφαλληνίας 
είναι το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου», που έχει συσταθεί 
με την περίπτωση 15 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την 
περίπτωση η` της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε 
διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 
4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016. 
ιστ) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» με έδρα το Λιτόχωρο του Νομού Πιερίας είναι 
το Ν.Π.Ι.Δ. «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» που έχει συσταθεί με την περίπτωση 16 
της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 και η λειτουργία του συνεχίστηκε με την παρ. 12 του 
άρθρου 8 του ν. 4109/2013. 
ιζ) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς -Δυτικής Κρήτης» με έδρα τα Χανιά του Νομού 
Χανίων είναι το Ν.Π.Ι.Δ. «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς», που έχει συσταθεί με την 
περίπτωση 17 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση θ` 
της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 
20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 
του ν. 4447/2016. 
ιη) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού» με έδρα την Αμφίκλεια του Νομού 
Φθιώτιδας είναι το Ν.Π.Ι.Δ. «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού», που έχει συσταθεί 
με την περίπτωση 18 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την 
περίπτωση στ` της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε 
διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 
4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016. 
ιθ) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας» με έδρα τις Αχαρνές του Νομού Αττικής είναι 
το Ν.Π.Ι.Δ. «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας», που έχει συσταθεί με την περίπτωση 
19 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση ζ`της παρ. 1 
του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του 
άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 
4447/2016. 
κ) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου» με έδρα 
τα Λουτρά Υπάτης του Νομού Φθιώτιδας είναι «είναι το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας 
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης» που έχει συσταθεί με την περίπτωση 20 της παρ. 10 του άρθρου 
15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση στ` της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 
4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 
4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016. 
κα) «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά - Αχέροντα - Κέρκυρας» με έδρα την 
Ηγουμενίτσα του Νομού Θεσπρωτίας είναι το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Στενών 
και Εκβολών Καλαμά και Αχέροντα», που έχει συσταθεί με την περίπτωση 21 της παρ. 10 του άρθρου 
15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση ε` της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 
4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 
4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016. 
κβ) «Φορέας Διαχείρισης Χελμού - Βουραϊκού» με έδρα τα Καλάβρυτα του Νομού Αχαΐας είναι το 
Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Χελμού - Βουραϊκού», που έχει συσταθεί με την 
περίπτωση 22 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση η` 
της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 
20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 
του ν. 4447/2016. 
κγ) «Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης» με έδρα το Μεσοχώρι Παρανεστίου του Νομού 
Δράμας είναι το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης», που έχει 
συσταθεί με την περίπτωση 23 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με 
την περίπτωση β` της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε 
διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 
4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016. 
κδ) «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου» με έδρα τον Όλυμπο 
Καρπάθου του Νομού Δωδεκανήσου είναι το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης 
Καρπάθου - Σαρίας», που έχει συσταθεί με την περίπτωση 24 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 
2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση θ` της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η 
λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν 
συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016. 
κε) «Φορέας Διαχείρισης Κάρλας - Μαυροβουνίου -Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου - Δέλτα Πηνειού» με 
έδρα τα Κανάλια του Νομού Μαγνησίας είναι το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης 
Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου», που έχει συσταθεί με την περίπτωση 25 της 
παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 και καταργήθηκε με την περίπτωση γ` της παρ. 9 του 
άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 
8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 
4447/2016. 
κστ) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά -Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής 
Αττικής» με έδρα τον Μαραθώνα του Νομού Αττικής είναι το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα», που έχει συσταθεί με το π.δ. της 13.9.2002 (Δ` 793) 
και με όρια της περιοχής ευθύνης του που έχουν καθοριστεί με το π.δ. της 3.7.2000 (Δ` 395), είχε 
συγχωνευθεί με την περίπτωση ζ` της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του 
παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/ 2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 
36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016. 
κζ) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου» με έδρα τη Ζάκυνθο του Νομού 
Ζακύνθου είναι το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου 
Ζακύνθου», που έχει συσταθεί με το π.δ. της 27.11.2003 (Δ` 1272) και με όρια της περιοχής ευθύνης 
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του που έχουν καθοριστεί με το π.δ. της 22.12.1999 (Δ` 906) και η λειτουργία του συνεχίστηκε με την 
παρ. 12 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013. 
κη) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου Αγράφων και 
Μετεώρων» με έδρα τα Ιωάννινα του Νομού Ιωαννίνων είναι το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας 
Διαχείρισης Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου», που έχει συσταθεί με το π.δ. της 
12.2.2009 (Δ` 49), είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση δ`της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 
και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν 
συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016. 
4. Συνιστώνται οι ακόλουθοι ΦΔΠΠ: 
α) Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα - Πάικου - 
Βερμίου». Έδρα του φορέα ορίζεται προσωρινά η Έδεσσα του Νομού Πέλλας. 
β) Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής 
Μακεδονίας». Έδρα του φορέα ορίζεται προσωρινά η Καστοριά του Νομού Καστοριάς. 
γ) Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου». Έδρα του φορέα ορίζεται 
προσωρινά η Κόρινθος του Νομού Κορινθίας. 
δ) Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ευβοίας». Έδρα του 
φορέα ορίζεται προσωρινά η Χαλκίδα του Νομού Ευβοίας. 
ε) Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας 
Πελοποννήσου - Κυθήρων». Έδρα του φορέα ορίζεται προσωρινά η Σπάρτη του Νομού Λακωνίας. 
στ) Ν.Π.Ι.Δ. «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων». Έδρα του  
ζ) Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βορείου Αιγαίου». 
Έδρα του φορέα ορίζεται προσωρινά η Μυτιλήνη του Νομού Λέσβου. 
η) Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής και 
Ανατολικής Κρήτης». Έδρα του φορέα ορίζεται προσωρινά το Ηράκλειο του Νομού Ηρακλείου. 
5. Με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παρ. 1α του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 μπορεί 
να τροποποιούνται τα όρια χωρικής αρμοδιότητας των ΦΔΠΠ ή να υπάγονται στη διοίκηση και στη 
διαχείρισή τους και άλλες περιοχές. 
Άρθρο 3 
 Έδρα και παραρτήματα των ΦΔΠΠ 
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται οι έδρες των ΦΔΠΠ της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του οικείου 
φορέα. 
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να μεταφέρονται οι έδρες των 
ΦΔΠΠ των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 ύστερα από εισήγηση του οικείου Δ.Σ., η οποία 
λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών του. Η εισήγηση πρέπει να είναι 
τεκμηριωμένη από οικονομική άποψη για την αναγκαιότητα μεταφοράς της έδρας. 
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
αιτιολογημένη εισήγηση του Δ.Σ. του οικείου ΦΔΠΠ, μπορεί να ιδρύονται παραρτήματα στους ΦΔΠΠ 
του άρθρου 2. Η εισήγηση πρέπει να είναι αιτιολογημένη ως προς την αναγκαιότητα, το σκοπό, το 
έργο, το κόστος ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και τον προϋπολογισμό του ΦΔΠΠ με βάση τον 
οποίο μπορεί να καλυφθεί η λειτουργία του παραρτήματος. 
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να συσταθεί για τον «Φορέα Διαχείρισης Θερμαϊκού Κόλπου» ειδική 
άμισθη συμβουλευτική επιτροπή, που αποτελείται από υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών, 
εκπροσώπους των ΟΤΑ α` και β` βαθμού και των παραγωγικών φορέων, με στόχο την υποστήριξη 
του έργου του ΦΔΠΠ για την περιοχή ευθύνης του και το συντονισμό των δράσεων των αρμόδιων 
υπηρεσιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και 
του θαλάσσιου χώρου του. Με την κοινή απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται ο 
αριθμός, η ιδιότητα και η διάρκεια της θητείας των μελών, οι φορείς από τους οποίους προέρχονται 
τα μέλη, ο τρόπος με τον οποίο υποδεικνύονται τα μέλη, η έδρα της επιτροπής, η γραμματειακή της 
υποστήριξη και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία ή την εξειδίκευση του έργου της επιτροπής. 
Με όμοια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρμόδιων 
Υπουργών, μπορεί να συνιστώνται άμισθες συμβουλευτικές επιτροπές και στους υπόλοιπους ΦΔΠΠ 
του άρθρου 2. 
5. Η συγκρότηση των επιτροπών της παραγράφου 4 γίνεται με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
6. Κάθε σχετικό θέμα με την προστασία, διαχείριση και παρακολούθηση της προστατευόμενης 
περιοχής του δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR1270003 (Χερσόνησος Άθω) ρυθμίζεται από τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 105 του Συντάγματος και του Καταστατικού Χάρτη του 
Αγίου Όρους. 
Άρθρο 4 
 Αρμοδιότητα των ΦΔΠΠ 
1. Στην αρμοδιότητα των ΦΔΠΠ ανήκει: 
α) η παροχή στοιχείων και αιτιολογημένης γνωμοδότησης κατά τη διαδικασία κατάρτισης των 
σχεδίων διαχείρισης και στη συνέχεια η εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και 
επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης για την αειφορική διαχείριση και προστασία του φυσικού 
κεφαλαίου του δικτύου Natura 2000, σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 
3318/3028/11.12.1998 (Β`1289), 14849/853/Ε103/4.4.2008 (Β` 645), 37338/1807 /Ε103/ 1.9.2010 
(Β`1495) και 8353/276/Ε103/17.2.2012 (Β` 415), που ενσωμάτωσαν αντίστοιχα τις Οδηγίες 
92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους και 2009/147/ΕΚ για τα άγρια πτηνά, 
β) η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για την προστατευόμενη περιοχή, με προτεραιότητα στην 
κατάσταση διατήρησης των προστατευτέων αντικειμένων και στα αποτελέσματα από την εφαρμογή 
των δράσεων που προβλέπονται στα σχέδια διαχείρισης, 
γ) η σύνταξη ανά τριετία έκθεσης αξιολόγησης των ρυθμίσεων της προστατευόμενης περιοχής, το 
περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
δ) η ανεύρεση, διασφάλιση και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την προώθηση νέων 
τοπικών αναπτυξιακών προτύπων και δράσεων, 
ε) η αποτελεσματική, χρηστή και με κανόνες διαφάνειας διάθεση και διαχείριση των πηγών εσόδων 
των ΦΔΠΠ για τη βελτίωση του βαθμού διατήρησης των προστατευτέων αντικειμένων, την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των περιοχών ευθύνης τους και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, 
 
 στ) η κατάρτιση μελετών και η διεξαγωγή ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων 
που περιλαμβάνονται στα οικεία σχέδια διαχείρισης και είναι απαραίτητα για την προστασία, 
διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευτέων αντικειμένων που εμπίπτουν στην 
περιοχή ευθύνης τους, 
ζ) η μέριμνα για τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία δεδομένων και περιβαλλοντικών 
στοιχείων, περιλαμβανομένων και στοιχείων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς για τις περιοχές 
ευθύνης τους, τα οποία διαβιβάζονται υποχρεωτικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
αποτελούν πηγή ανατροφοδότησης για την επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης της 
παραγράφου 1, 
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η) η παροχή αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
των έργων και των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις προστατευ-όμενες περιοχές ευθύνης τους ή 
των έργων και δραστηριοτήτων οι επιπτώσεις των οποίων επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, το 
προστατευτέο αντικείμενο, 
θ) η παροχή γνώμης μέσα σε τριάντα πέντε (35) ημέρες από την έγγραφη ενημέρωση του ΦΔΠΠ από 
τις αρμόδιες αρχές για έργα ή δραστηριότητες που δεν υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης αλλά εμπίπτουν στα όρια ευθύνης του. Αν ο ΦΔΠΠ δεν εκφέρει γνώμη μέσα στην 
ανωτέρω προθεσμία, τεκμαίρεται η συμφωνία του, 
ι) η παροχή γνώμης για κάθε άλλο θέμα για το οποίο οι αρμόδιες αρχές ζητούν τη γνώμη του ΦΔΠΠ, 
ια) η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, τους παραγωγικούς φορείς και κάθε άλλον εμπλεκόμενο 
κατά περίπτωση φορέα, εντός των περιοχών ευθύνης τους, τόσο κατά τη διαδικασία κατάρτισης των 
Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.), των σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων για το 
χαρακτηρισμό των προστατευόμενων περιοχών και των σχεδίων διαχείρισης όσο και σε 
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απαιτείται, με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση, την 
αποτελεσματική προστασία και την ανάδειξη των αξιών των προστατευόμενων περιοχών, καθώς και 
την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής παραμέτρου στα τοπικά αναπτυξιακά πρότυπα, 
ιβ) η ανάληψη εκπόνησης και εκτέλεσης εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων και 
δράσεων σχετικών με την περιοχή ευθύνης τους, τα οποία προάγουν ή προβάλλουν τους σκοπούς 
του ΦΔΠΠ, 
ιγ) η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και των παραγωγικών φορέων σε θέματα 
αναγόμενα στο έργο και στους σκοπούς των ΦΔΠΠ. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΦΔΠΠ μπορούν να ιδρύουν 
και να λειτουργούν κέντρα πληροφόρησης και να αναλαμβάνουν σχετική εκδοτική δραστηριότητα 
έντυπης ή και ηλεκτρονικής μορφής, 
ιδ) η διοργάνωση και συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, καθώς και σε 
συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις για την 
προώθηση και ανάδειξη των στόχων της διαχείρισης των προστατευτέων αντικειμένων της περιοχής 
ευθύνης τους και της συμβατής οικοανάπτυξης των περιοχών προστασίας, 
ιε) η επικουρία των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της εφαρμογής της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για τα δάση, την αλιεία και τη θήρα, καθώς και των 
περιβαλλοντικών και πολεοδομικών όρων που ισχύουν για έργα ή δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνται στις περιοχές ευθύνης τους. Για το σκοπό αυτό, οι ΦΔΠΠ εισηγούνται ή 
αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές, για τις περιοχές ευθύνης τους, τις πράξεις ή παραλείψεις εκείνες οι 
οποίες συνιστούν παράβαση των όρων και περιορισμών που καθορίζονται από τα προεδρικά 
διατάγματα τα εκδιδόμενα κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (Α` 160), όπως 
ισχύει. Επίσης, οι ΦΔΠΠ μπορεί να θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών τα αναγκαία μέσα και 
το προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις 
ή άλλα μέτρα προστασίας της περιοχής, 
ιστ) η διαχείριση δημόσιων εκτάσεων που παραχωρούνται προς το ΦΔΠΠ ή μισθώνονται από αυτόν, 
η αγορά και ενοικίαση ιδιωτικών εκτάσεων που περιλαμβάνονται στην περιοχή ευθύνης του και η 
πραγματοποίηση σε αυτές των αναγκαίων παρεμβάσεων που προβλέπονται στον οικείο κανονισμό 
διοίκησης και λειτουργίας της περίπτωσης ιγ` της παραγράφου 1 του άρθρου 6, καθώς και στο οικείο 
σχέδιο διαχείρισης, 
ιζ) η έγκριση δραστηριοτήτων ξενάγησης εντός της περιοχής ευθύνης του ΦΔΠΠ, ιη) η συνδρομή στη 
χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων για τα προστατευτέα 
αντικείμενα, εντός των ορίων της περιοχής ευθύνης τους, σε συνεργασία με αρμόδιες δημόσιες 
υπηρεσίες, με απαραίτητη προϋπόθεση τη γνωστοποίηση των πορισμάτων από τις παραπάνω 
δραστηριότητες στον οικείο ΦΔΠΠ αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους, 
ιθ) η υποστήριξη οικοτουριστικών προγραμμάτων και δράσεων ανάδειξης και προώθησης τοπικών 
προϊόντων του πρωτογενούς τομέα σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους δημόσιους ή ιδιωτικούς 
φορείς, 
κ) η συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες (Αστυνομία, Πυροσβεστική, δασικές και λιμενικές 
αρχές) και η πραγματοποίηση κοινών περιπόλων με δασικές και λιμενικές αρχές εντός των ορίων των 
περιοχών ευθύνης τους, 
κα) η κατασκευή και συντήρηση ορειβατικών μονοπατιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
2. Για την εκπλήρωση του έργου τους, οι ΦΔΠΠ συνεργάζονται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, την Επιτροπή «Φύση 2000», τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
διεθνών οργανισμών, τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμίδων, καθώς και κάθε άλλο 
οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ημεδαπό ή αλλοδαπό. Οι ΦΔΠΠ μπορεί να 
συνεργάζονται επίσης με ημεδαπά και αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, 
οργανισμούς του ίδιου ή συγγενούς επιστημονικού ενδιαφέροντος, μη κυβερνητικές οργανώσεις, 
καθώς και με φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται 
στο πεδίο δράσης τους. 
Άρθρο 5 
 Διοικητικό Συμβούλιο των ΦΔΠΠ 
1. α) Οι ΦΔΠΠ των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 διοικούνται από επταμελές Διοικητικό 
Συμβούλιο, που αποτελείται από: 
αα) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του, 
ββ) έναν (1) εκπρόσωπο του οικείου δήμου, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, 
γγ) έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
δδ) δύο (2) εκπροσώπους της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εν γένει επιστημονικής κοινότητας ή 
στελέχη δημόσιων υπηρεσιών και φορέων, με εμπειρία σε σχετικά θέματα, με τους αναπληρωτές 
τους, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
εε) έναν (1) εκπρόσωπο μη κυβερνητικών οργανώσεων, που σύμφωνα με το καταστατικό τους έχουν 
ως αντικείμενο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διαθέτουν προηγούμενη 
τεκμηριωμένη εμπειρία σε σχετικά θέματα, με τον αναπληρωτή του, 
στστ) έναν (1) εκπρόσωπο των παραγωγικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του 
προστατευτέου αντικειμένου, με τον αναπληρωτή του. 
β) Για την υποπερίπτωση ββ` της περίπτωσης α, όπου οι εμπλεκόμενοι δήμοι είναι περισσότεροι του 
ενός, ο εκπρόσωπος με τον αναπληρωτή του ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ). Σε περίπτωση εμπλοκής περισσοτέρων της μίας ΠΕΔ, ο 
εκπρόσωπος των δήμων ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ, στην επικράτεια 
της οποίας εντοπίζεται το μεγαλύτερο σε έκταση τμήμα των προστατευόμενων περιοχών του 
συγκεκριμένου φορέα, ο δε αναπληρωτής του ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΠΕΔ, στην επικράτεια της οποίας εντοπίζεται το δεύτερο μεγαλύτερο σε έκταση τμήμα των 
προστατευόμενων περιοχών του συγκεκριμένου φορέα. 
γ) Για την υποπερίπτωση γγ` της περίπτωσης α` όπου οι εμπλεκόμενες Περιφέρειες είναι 
περισσότερες της μίας, ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας, στην επικράτεια της οποίας εντοπίζεται το μεγαλύτερο σε έκταση 
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τμήμα των προστατευόμενων περιοχών του συγκεκριμένου φορέα, ο δε αναπληρωτής του ορίζεται 
με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας, στην επικράτεια της οποίας 
εντοπίζεται το δεύτερο μεγαλύτερο σε έκταση τμήμα των προστατευόμενων περιοχών του 
συγκεκριμένου φορέα. 
δ) Τα προτεινόμενα μέλη Δ.Σ. και οι αναπληρωτές τους πρέπει να είναι διαφορετικά πρόσωπα ανά 
ΦΔΠΠ, με εξαίρεση τα μέλη της υποπερίπτωσης αα` της περίπτωσης α. 
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται ως Πρόεδρος του Δ.Σ. ένα από 
τα μέλη της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 με αναγνωρισμένη επιστημονική επάρκεια, εμπειρία 
και ενεργό δράση σε ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Δεν μπορεί να οριστεί 
πρόεδρος ή μέλος πρόσωπο που έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κακούργημα ή πλημμέλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία προστασίας φυσικού περιβάλλοντος, 
στη νομοθεσία περί αυθαιρέτων, στη δασική νομοθεσία και για οποιοδήποτε οικονομικό έγκλημα. 
3. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να ορίσει τα μέλη του Δ.Σ. των ΦΔΠΠ, λαμβάνοντας 
υπόψη το άρθρο 6 του ν. 2839/2000 (Α` 196), αποστέλλει σχετική έγγραφη πρόσκληση υπόδειξης 
μελών στις αρμόδιες αρχές και στους φορείς της περίπτωσης α` της παραγράφου 1. Οι ανωτέρω 
οφείλουν, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της πρόσκλησης, να υποδείξουν 
πρόσωπα για τις θέσεις του Δ.Σ.. Αν παραλείψουν ή αρνηθούν να υποδείξουν μέλος ή μέλη και τους 
αναπληρωτές τους μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζει 
στη θέση των ελλειπόντων μελών πρόσωπα εγνωσμένης εμπειρίας σε αντικείμενα συναφή με το 
έργο των ΦΔΠΠ. Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζει με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, τα μέλη και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΦΔΠΠ. Η θητεία του Προέδρου και των 
μελών του Δ.Σ. είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης. 
4. Στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου του, συγκροτείται 
αυτό σε σώμα με εκλογή μεταξύ των μελών Αντιπροέδρου και Γραμματέα. 
5. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή 
από τρία (3) μέλη. Η σύγκλησή του γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου του προς όλα τα τακτικά και 
αναπληρωματικά μέλη πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, η οποία περιλαμβάνει 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. προσκαλούνται όλοι οι Δήμοι που 
έχουν χωρική αρμοδιότητα εντός των ορίων ευθύνης του ΦΔΠΠ. Μέλος που απουσιάζει 
αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτο κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. και αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη μπορεί να συζητηθούν 
εφόσον συμφωνεί η πλειοψηφία των παριστάμενων μελών του Δ.Σ.. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί 
να πραγματοποιούνται και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
6. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 
7. Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, σε ειδικό βιβλίο, στα οποία καταγράφονται οι 
απόψεις ή και οι προτάσεις των μελών και οι λαμβανόμενες αποφάσεις. Τα πρακτικά υπογράφονται 
από όλα τα παρόντα μέλη, σε περίπτωση δε άρνησης μέλους να υπογράψει γίνεται σχετική μνεία 
και αναγράφονται οι λόγοι της άρνησής του. Τα πρακτικά μπορεί να τηρούνται και με τη μέθοδο της 
μαγνητοφώνησης, οπότε υπογράφονται στην επόμενη συνεδρίαση. 
8. Ο Πρόεδρος: α) συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. και 
καταρτίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και β) εκπροσωπεί τον ΦΔΠΠ ενώπιον κάθε 
δικαστικής, διοικητικής και άλλης δημόσιας αρχής, πιστωτικών ιδρυμάτων και γενικά τρίτων. Με 
απόφαση του Δ.Σ. η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή σε άλλο 
όργανο του φορέα. Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του κάθε φορά 
που κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο και αν αυτός κωλύεται από άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με 
απόφαση του Δ.Σ.. 
9. Η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον ορισμό των μελών Δ.Σ. των ΦΔΠΠ 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 εκδίδεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2018.  
10. Τα μέλη των Δ.Σ. των ΦΔΠΠ δεν αμείβονται για το έργο τους. Κατά τον ορισμό των μελών του 
Δ.Σ., εξαιτίας του ειδικού αντικειμένου των ΦΔΠΠ και της σχετικής εμπειρίας και γνώσης της 
περιοχής ευθύνης που οφείλουν να έχουν τα μέλη των Δ.Σ., δεν τηρείται η διαδικασία της παρ. 2 του 
άρθρου 8 του ν. 4369/2016 (Α` 33). 
Άρθρο 6 
 Αρμοδιότητες του Δ.Σ. των ΦΔΠΠ 
1. Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: 
α) η εύρυθμη διοικητική λειτουργία του οικείου φορέα και η στελέχωσή του, 
β) η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας της έκθεσης αξιολόγησης της περίπτωσης 
γ` του άρθρου 4. Η παραπάνω έκθεση εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή της από τον ΦΔΠΠ, 
γ) η λήψη αποφάσεων που αφορούν τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων α, στ` και ζ` του άρθρου 4, 
δ) η έγκριση των μελετών, ερευνών και λοιπών έργων της περίπτωσης στ` του άρθρου 4, 
ε) η διαβίβαση των στοιχείων της περίπτωσης α` του άρθρου 4 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, καθώς και η μέριμνα επικαιροποίησης των σχεδίων διαχείρισης, 
στ) η παροχή της αιτιολογημένης γνωμοδότησης της περίπτωσης η` του άρθρου 4, καθώς και της 
γνώμης των περιπτώσεων θ` και ι` του ίδιου άρθρου, 
ζ) η μέριμνα για τη διεξαγωγή της διαβούλευσης της περίπτωσης ια` του άρθρου 4, 
η) η έγκριση προγραμμάτων και δράσεων και η προβολή του έργου που περιγράφονται στις 
περιπτώσεις ιγ` και ιδ` του άρθρου 4, 
θ) η εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ίδρυση και λειτουργία 
παραρτημάτων και κέντρων πληροφόρησης, 
ι) η διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, καθώς και η διαχείριση των δημόσιων 
εκτάσεων της περίπτωσης ιστ` του άρθρου 4, 
ια) η έγκριση χορήγησης των αδειών που περιγράφονται στην περίπτωση ιη` του άρθρου 4, 
ιβ) η έγκριση της ετήσιας έκθεσης της περίπτωσης β` του άρθρου 4 και η διαβίβασή της στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
ιγ) η κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού διοίκησης και λειτουργίας του ΦΔΠΠ και η διαβίβασή 
του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς έγκριση και δημοσίευση στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, 
ιδ) η κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Δ.Σ. του ΦΔΠΠ και η διαβίβασή του στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς έγκριση και δημοσίευση στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, 
ιε) η εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη σύσταση συμβουλευτικής 
επιτροπής του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του παρόντος. 
2. Το Δ.Σ. έχει αποφασιστική αρμοδιότητα για κάθε θέμα που εμπίπτει στο πεδίο δράσης του οικείου 
ΦΔΠΠ και δεν κατονομάζεται ρητά στο παρόν, καθώς και για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος 
προκύπτει σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του οικείου ΦΔΠΠ. 
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3. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να εκχωρεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες στον Πρόεδρο, τον 
Αντιπρόεδρο ή σε άλλο όργανο του ΦΔΠΠ. 
4. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να αναθέτει σε άμισθη Επιστημονική Επιτροπή, που αποτελείται 
από μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητές 
όλων των βαθμίδων των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της χώρας και ειδικούς επιστήμονες, 
την εκπόνηση επιστημονικά τεκμηριωμένων εισηγήσεων για κάθε θέμα που ζητείται από το Δ.Σ. και 
αφορά τη διαχείριση του προστατευτέου αντικειμένου και την εύρυθμη λειτουργία του ΦΔΠΠ. Με 
την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και κάλυψης των δαπανών της Επιστημονικής 
Επιτροπής και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 
Άρθρο 7 
Προσωπικό των ΦΔΠΠ 
1. Επιτρέπεται στους ΦΔΠΠ η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες των ΦΔΠΠ και 
να διασφαλιστεί η δυνατότητα προετοιμασίας και ένταξης στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις της 
προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την επίτευξη θεσμικής θωράκισης του δικτύου 
περιοχών Natura 2000 και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των προστατευτέων 
αντικειμένων. Για τις προσλήψεις αυτές δεν απαιτείται η εγκριτική απόφαση της Τριμελούς 
Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α` 280). 
2. Για να διενεργηθούν οι προσλήψεις της παραγράφου 1, το Δ.Σ. των ΦΔΠΠ εκδίδει απόφαση, την 
οποία αποστέλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για έγκριση, λαμβάνοντας υπόψη 
βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την οποία θα προκύπτει η εγγραφή των 
αναγκαίων πιστώσεων. Μετά την έγκριση του Υπουργού, το Δ.Σ. με απόφασή του εκδίδει προκήρυξη, 
η οποία κοινοποιείται και εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Στην 
προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που 
θα προσληφθεί, καθώς και τα προσόντα και τα κριτήρια κατάταξης και γίνεται σύντομη περιγραφή 
των καθηκόντων τους. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και του ΑΣΕΠ 
και περίληψή της σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Στην περίληψη 
αναφέρονται ο αριθμός ανά ειδικότητα προσωπικού, τα απαιτούμενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και 
η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. 
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
καθορίζονται: α) τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά), β) τυχόν 
πρόσθετα κριτήρια πρόσληψης σε σχέση με τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α` 28) και 
ο συνολικός τρόπος βαθμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες ειδίκευσης στο 
πλαίσιο λειτουργίας του οικείου φορέα, γ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και ο 
τρόπος υποβολής τους, δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των κριτηρίων 
πρόσληψης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία πρόσληψης του ανωτέρω 
προσωπικού. 
4. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον οικείο ΦΔΠΠ, ο οποίος τις αξιολογεί και 
συντάσσει προσωρινούς πίνακες προσληπτέων, επιλαχόντων και απορριπτέων, τους οποίους 
δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στο ΑΣΕΠ τους σχετικούς πίνακες για 
έλεγχο νομιμότητας. Κατά των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι δικαιούνται να ασκήσουν 
ένσταση ενώπιον του ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την 
επομένη της δημοσίευσής τους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας, καθώς και τον κατ` 
ένσταση έλεγχο των πινάκων μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων 
και εν συνεχεία ενημερώνει τον οικείο ΦΔΠΠ για να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων. 
5. Οι οικείοι ΦΔΠΠ προσλαμβάνουν το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το παρόν, αμέσως μετά την κατάρτιση των οριστικών πινάκων 
προσληπτέων. 
6. Σε περιπτώσεις χρηματοδότησης ή επιδότησης του οικείου ΦΔΠΠ στα πλαίσια ειδικού 
προγράμματος και με τους όρους του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004 (Α` 135), η συνολική διάρκεια των 
συμβάσεων της παραγράφου 1 μπορεί να παρατείνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) επιπλέον μηνών 
και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. 
7. Επιτρέπεται στους ΦΔΠΠ η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, μετά την έγκριση των Εσωτερικών Κανονισμών Διοίκησης και Λειτουργίας τους, 
σύμφωνα με την περίπτωση ιγ` της παραγράφου 1 του άρθρου 6.». 
Αρθρο 7Α 
1) Οι ΦΔΠΠ της παραγράφου 3 του άρθρου 2, που απασχολούν προσωπικό με ενεργές συμβάσεις 
εργασίας ορισμένου χρόνου, δύνανται να υποβάλουν προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας τους, σύμφωνα 
με την περίπτωση ιγ` της παραγράφου 1 του άρθρου 6, προκειμένου να συστήσουν τόσες οργανικές 
θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ίδιων κλάδων και κατηγοριών, όσες οι 
θέσεις του προσωπικού που απασχολείται στον οικείο ΦΔΠΠ. 
2) Πλέον των οργανικών θέσεων που συστήνονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, για 
την κάλυψη αναγκών των ΦΔΠΠ της παραγράφου 4 του άρθρου 2, αλλά και ενδεχόμενων 
λειτουργικών κενών, απολύτου αναγκαιότητας των ΦΔΠΠ της παραγράφου 3 του άρθρου 2, 
συστήνονται οργανικές θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αριθμού ίσου με το 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των θέσεων της προηγούμενης παραγράφου, σε κλάδους και κατηγορίες 
επιλογής του οικείου ΦΔΠΠ, και πάντως συναφείς με τις αρμοδιότητες αυτού. 
3) Οι ΦΔΠΠ που συστάθηκαν με την παράγραφο 4 του άρθρου 2, δύνανται να υποβάλουν προς 
έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικό Κανονισμό Διοίκησης και 
Λειτουργίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιγ` της παραγράφου 1 του άρθρου 6, στον 
οποίο συμπεριλαμβάνεται η σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 
4) Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση των υπουργικών αποφάσεων έγκρισης των 
εσωτερικών κανονισμών των παραγράφων 1 και 3, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, οι οικείοι 
ΦΔΠΠ, υποβάλλουν αίτημα, στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), για την 
πρόσληψη προσωπικού, προς κάλυψη των οργανικών τους θέσεων. 
5) Ως προς τις προσλήψεις του τακτικού προσωπικού που διενεργούνται με την ειδική διαδικασία 
της παραγράφου 1, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης βαθμολογείται με 17 μονάδες ανά μήνα 
και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Η ανωτέρω ειδική εμπειρία 
προϋποθέτει ενεργή και χωρίς διακοπή σύμβαση, στον συγκεκριμένο ΦΔΠΠ, για τον οποίο 
προκηρύσσεται η θέση. Σε κάθε περίπτωση, η σύμβαση εργασίας πρέπει να έχει ως απώτατο χρόνο 
έναρξής της την 31η Δεκεμβρίου 2015. Υποψήφιοι που πληρούν το κριτήριο της εντοπιότητας, όπως 
αυτό ορίζεται στην περίπτωση Δ` της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α` 28) δεν 
προτάσσονται των υποψηφίων που αποδεικνύουν την ειδική εμπειρία του προηγούμενου εδαφίου. 
Ως προς το σύνολο των θέσεων της παραγράφου 1, δεν απαιτούνται τα πρόσθετα προσόντα 
διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 27 του π.δ. 50/2001 (Α`39). Όσοι διορίζονται στις θέσεις 
που συστήνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, δεσμεύονται να υπηρετήσουν στη θέση 
διορισμού τους, τουλάχιστον 10 έτη από το διορισμό τους, και μέχρι την συμπλήρωση του 
διαστήματος αυτού, δεν μετακινούνται, αποσπώνται ή μετατάσσονται σε άλλες θέσεις. 
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6) Μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διορισμού στις οργανικές θέσεις που συστήνονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι αρμοδιότητες των ΦΔΠΠ ασκούνται από τους απασχολούμενους 
με ενεργές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων 
διοριστέων στις οργανικές θέσεις που συστήνονται, σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου του προηγούμενου εδαφίου λύονται αυτοδικαίως και αζημίως για τους οικείους 
ΦΔΠΠ. 
7) Εργαζόμενοι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ΦΔΠΠ με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, κατατάσσονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, στην ίδια ειδικότητα, εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της 
απόφασης τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας, ως ορίζεται στην 
παράγραφο 1, λαμβανομένης υπόψη για κάθε έννομη συνέπεια της προϋπηρεσίας αυτών. Η 
κατάταξη του ανωτέρω προσωπικού, διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό 
οργάνου, εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
8) Η μισθολογική δαπάνη του προσωπικού που στελεχώνει τις οργανικές θέσεις των παραγράφων 1 
και 2, καλύπτεται για το έτος 2019 από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 11. Από το 2020 και εφεξής η μισθολογική δαπάνη καλύπτεται από την επιχορήγηση που 
λαμβάνει έκαστος ΦΔΠΠ, από τις πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του 
ΥΠΕΝ, διαφορετικά από το Πράσινο Ταμείο, σύμφωνα με την περίπτωση Υ` της παραγράφουί του 
άρθρου 11. 
2. Οι ΦΔΠΠ που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 7Α του ν. 4519/2018, υποβάλλουν προς έγκριση 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών 
Διοίκησης και Λειτουργίας, μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος. Μέσα στην ίδια 
προθεσμία, οι ΦΔΠΠ που υπάγονται στην παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου, υποβάλλουν προς 
έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Εσωτερικό Κανονισμό Διοίκησης και 
Λειτουργίας. 
Άρθρο 8 
 Πόροι των ΦΔΠΠ 
Πόροι των ΦΔΠΠ είναι: 
1. α) επιχορήγηση από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, η οποία καταβάλλεται στην αρχή κάθε έτους. Η επιχορήγηση καταβάλλεται κάθε έτος 
αφού πρώτα οι ΦΔΠΠ τηρήσουν τις υποχρεώσεις της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 (Α` 52), 
β) έκτακτες επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, που δίδονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 
γ) επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις που μπορεί να δίδονται από τον προϋπολογισμό άλλων 
Υπουργείων, το Πράσινο Ταμείο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οργανισμούς και 
επιχειρήσεις του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
δ) πόροι που διατίθενται από το Περιφερειακό και τα Τομεακά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 
(ΕΣΠΑ) και λοιποί πόροι προερχόμενοι από ταμεία ή άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
διεθνών οργανισμών, 
ε) έσοδα από τις δραστηριότητές τους που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς τους, 
συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από προϊόντα που παράγουν ή εκμεταλλεύονται, εισιτήρια, 
ξεναγήσεις ομάδων επισκεπτών και άλλες οικοτουριστικές δραστηριότητες, έντυπες ή ηλεκτρονικές 
εκδόσεις, πώληση υλικών, προβολή και εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού και, γενικότερα, 
από την εκμετάλλευση και προβολή του προστατευτέου αντικειμένου, 
στ) πρόσοδοι από την εκμετάλλευση της περιουσίας τους, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες, 
κληροδοσίες, κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές και χορηγίες φυσικών ή νομικών προσώπων, 
ζ) έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις που μπορεί να συνάπτουν με νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου, 
η) ποσά από κάθε άλλη νόμιμη και συμβατή με το σκοπό τους δραστηριότητα, τα οποία εγκρίνονται 
από το Δ.Σ., 
θ) έσοδα από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
ι) έσοδα από κάθε πρόστιμο και τέλος για τα οποία προβλέπεται η απόδοσή τους στους ΦΔΠΠ, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ιδίως από την αξιοποίηση και διαχείριση υδατικών, δασικών 
και λιβαδικών εκτάσεων, καθώς και των παραγόμενων από αυτά πόρων. 
«2. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, μετά από 
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του οικείου Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών (ΦΔΠΠ), δύναται να καθιερώνεται εισιτήριο εισόδου επίσκεψης, το οποίο αποτελεί πόρο 
του οικείου ΦΔΠΠ, σε ειδικά προσδιορισμένες θέσεις του Δικτύου Natura 2000, για δραστηριότητες 
που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς του. 
Η τιμή του εισιτηρίου, οι κατηγορίες προσώπων που απαλλάσσονται ή καταβάλλουν μειωμένο 
εισιτήριο, οι ημέρες ελεύθερης επίσκεψης του κοινού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 
καθορίζονται με την κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου. 
β) Με την ίδια απόφαση δύναται να ορίζεται ότι, ποσοστό έως σαράντα τοις εκατό (40%) των εσόδων 
από το αντίτιμο του εισιτηρίου θα αποδίδεται από τον εισπράττοντα ΦΔΠΠ στο Πράσινο Ταμείο. Το 
ποσό αυτό διατίθεται αποκλειστικά για τους σκοπούς του ή επιμέρους ποσοστό αυτού αποδίδεται 
από το Πράσινο Ταμείο στους Ο.Τ.Α. α` βαθμού, στα διοικητικό όρια των οποίων βρίσκεται η ειδικά 
προσδιορισμένη θέση της προστατευόμενης περιοχής, με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων ή 
υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες της συγκεκριμένης περιοχής. 
γ) Οι πόροι της περίπτωσης α` αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό του οικείου ΦΔΠΠ και το μέρος 
των εσόδων που απομένει μετά την αφαίρεση του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με την 
περίπτωση β`, διατίθεται από τον οικείο ΦΔΠΠ για τις ανάγκες διοίκησης και διαχείρισης των 
προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, που εμπίπτουν στην χωρική του 
αρμοδιότητα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης εποχικού προσωπικού, εφόσον απαιτείται. 
δ) Ειδικά για τη λειτουργία του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Φαράγγι Σαμαριάς) και ανεξάρτητα 
από τον χρόνο έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης της περ. α`, μέχρι τη δημοσίευση της 
υπουργικής απόφασης του άρθρου 43 παρ. 1 του ν. 4685/2020 (Α` 92), ισχύει η υπ` αρ. 40982/2003 
απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (Β` 511) και αρμόδια για τη διαδικασία πρόσληψης εποχικού 
προσωπικού και κάθε άλλη απαραίτητη διαδικασία για τη διαχείριση της επισκεψιμότητας είναι η 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης δια της Διεύθυνσης Δασών Χανίων. Τα έσοδα από το αντίτιμο του 
εισιτηρίου για την ως άνω διαχειριστική περίοδο εισπράττονται από τη Διεύθυνση Δασών Χανίων 
και κατατίθενται στον λογαριασμό του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου. Από τα έσοδα 
αυτά το Πράσινο Ταμείο διαθέτει ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) στους Ο.Τ.Α. α` βαθμού, στα 
διοικητικά όρια των οποίων βρίσκεται το Φαράγγι Σαμαριάς, με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων ή 
υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες της συγκεκριμένης περιοχής. Από το ανωτέρω ποσοστό του 
τριάντα τοις εκατό (30%), το ένα τρίτο (1/3) διατίθεται στην Τοπική Κοινότητα Λάκκων του Δήμου 
Πλατανιά, το ένα τρίτο (1/3) στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Ρουμέλης του Δήμου Σφακίων και το 
υπόλοιπο ένα τρίτο (1/3) επιμερίζεται ισόποσα στις λοιπές όμορες τοπικές κοινότητες των οικείων 
Δήμων  
Άρθρο 9 
 Αξιολόγηση - έλεγχος του έργου των ΦΔΠΠ 
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1. Η αξιολόγηση του Δ.Σ και του προσωπικού των ΦΔΠΠ πραγματοποιείται σύμφωνα με τον 
κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας του. 
2. Η αξιολόγηση της εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης της περίπτωσης α` της παρ. 1 του άρθρου 
4 και της ετήσιας έκθεσης της περίπτωσης β` της παρ. 1 του άρθρου 4 είναι έργο της Επιτροπής 
«Φύση 2000», σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 2742/1999 (Α` 207), όπως ισχύει. Η Επιτροπή «Φύση 
2000» διατυπώνει γνώμη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αποτελε- 
σματικότητα της προστασίας και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, κατόπιν σχετικής εισήγησης της 
αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να καθορίζονται τα κριτήρια για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής των εθνικών, ενωσια-κών και διεθνών στρατηγικών και 
πολιτικών για τη διατήρηση και τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και των προστατευτέων 
αντικειμένων. 
Άρθρο 10 
 Ρυθμίσεις σχετικά με λειτουργικά θέματα  των ΦΔΠΠ 
1. Τα Δ.Σ. των ΦΔΠΠ αποφασίζουν στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου τις ώρες λειτουργίας 
του ΦΔΠΠ, με βάση το προστατευτέο αντικείμενο, τα γεωγραφικά όρια κάθε φορέα και τις 
υπηρεσιακές ανάγκες. 
2. Για την κάλυψη των οδοιπορικών των μελών των Δ.Σ.: 
α) στους προέδρους και τα μέλη των Δ.Σ. των ΦΔΠΠ αναγνωρίζονται δαπάνες μετακίνησης από την 
έδρα της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στην έδρα του φορέα για τη συμμετοχή τους στις 
συνεδριάσεις των Δ.Σ., 
β) δαπάνες μετακίνησης που πραγματοποιήθηκαν για τους προαναφερόμενους σκοπούς από την 
1.1.2016 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται ως νομίμως τελεσθείσες και 
πληρώνονται από το Πράσινο Ταμείο. 
3. Στους υπαλλήλους των ΦΔΠΠ, οι οποίοι διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο για την εξυπηρέτηση 
δράσεων του φορέα τους εντός της περιοχής ευθύνης τους (διαχείριση, παρακολούθηση, φύλαξη), 
καταβάλλεται ολόκληρη η ημερήσια αποζημίωση της παρ. 1 του άρθρου 11 της υποπαραγράφου Δ9 
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, με ανώτατο όριο τις τριάντα (30) διανυκτερεύσεις κατ` έτος. 
4. Για τα οχήματα των ΦΔΠΠ, λόγω της επέκτασης των ορίων ευθύνης τους, δικαιολογείται άρση του 
περιορισμού κατανάλωσης καυσίμων της 1450/550/1982 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της 
Κυβέρνησης (Β` 93), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 της 129/2534/20.2.2010 κοινής απόφασης 
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού 
Οικονομικών (Β` 108), για λόγους δημόσιου συμφέροντος και αποτελεσματικότερης εποπτείας των 
προστατευόμενων περιοχών, ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση του Δ.Σ. για τους λόγους 
υπέρβασης των ορίων κατανάλωσης καυσίμων, η οποία εγκρίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού 
Οικονομικών. 
5. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδίδει πρότυπα, προδιαγραφές και συστάσεις που 
διασφαλίζουν την ενιαία μεταξύ των ΦΔΠΠ αντιμετώπιση και συντονισμό για θέματα: 
α) διοικητικής οργάνωσης και οικονομικής λειτουργίας των ΦΔΠΠ, 
β) συλλογής δεδομένων και περιβαλλοντικών στοιχείων, επιστημονικής παρακολούθησης και 
εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης. 
6. Για την εκπλήρωση του έργου της Επιτροπής «Φύση 2000», σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 
2742/1999 (Α` 207) και της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας αναλαμβάνει την τεχνική και διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής. 
7. α) Οι ΦΔΠΠ δύνανται στον Εσωτερικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας να προβλέπουν 
ειδικές ικανότητες ή προσόντα που σχετίζονται με τη φυσική κατάσταση ή τη γλωσσομάθεια των 
υποψηφίων, κατά τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου για την κάλυψη 
εποχικών αναγκών λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας ή άλλης σαφώς αιτιολογημένης ανάγκης. Για 
τον ίδιο λόγο, στον ανωτέρω Κανονισμό δύναται να ρυθμίζονται, κατόπιν ειδικής αιτιολογίας, 
θέματα που αφορούν το προσωπικό που απασχολείται πέραν του ωραρίου ή σε βάρδιες, για 
συγκεκριμένες χρονικές περιόδους αυξημένης επισκεψιμότητας της περιοχής, με παράλληλη 
δυνατότητα για πρόβλεψη χορήγησης ημερών ανάπαυσης. 
β) Για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου στους ΦΔΠΠ ισχύουν οι διατάξεις του δεύτερου 
άρθρου του ν. 4528/2018 (Α` 50).». 
Άρθρο 11 
 Μεταβατικές διατάξεις 
1. Τα υφιστάμενα Δ.Σ. των ΦΔΠΠ συνεχίζουν αυτοδίκαια το έργο τους μέχρι τη δημοσίευση της 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία ορίζονται τα μέλη του Δ.Σ., 
κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου. Από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία ορίζονται τα μέλη του Δ.Σ. παύει η θητεία των μελών των 
υφιστάμενων Δ.Σ.. 
2) α. Οι ΦΔΠΠ συνεχίζουν να απασχολούν το υφιστάμενο προσωπικό τους, που απασχολείται με 
σύμβαση ορισμένου χρόνου, μέχρι την ανάρτηση των οικείων οριστικών πινάκων κατάταξης της 
παραγράφου 4 ή της παραγράφου 7 του άρθρου 7. 
β) Οι δαπάνες μισθοδοσίας των ΦΔΠΠ καλύπτονται για το έτος 2018 από το Πράσινο Ταμείο, ενώ οι 
λοιπές λειτουργικές δαπάνες καλύπτονται εν μέρει από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το σκοπό αυτόν και εν μέρει από 
το Πράσινο Ταμείο. 
γ) Για τα επόμενα έτη και εφόσον έχουν αναρτηθεί οι οριστικοί πίνακες κατάταξης του άρθρου 7, οι 
λειτουργικές δαπάνες των ΦΔΠΠ, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μισθοδοσίας, καλύπτονται 
από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, διαφορετικά από το Πράσινο Ταμείο. 
Μέχρι την ανάρτηση των οριστικών πινάκων κατάταξης του άρθρου 7, οι δαπάνες μισθοδοσίας 
καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες από πιστώσεις που 
εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
3. Η παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τους εξαιρετικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος της 
παραγράφου 1 του άρθρου 7 και της περίπτωσης α` της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος, 
δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α` 134) και δεν μεταβάλλει 
το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, σύμφωνα με την οποία προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις 
θέσεις αυτές. 
4. Η σχέση εργασίας των εργαζομένων σε ΦΔΠΠ με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δεν 
επηρεάζεται από τις διατάξεις του παρόντος και συνεχίζεται χωρίς διακοπή. 
 5. Για τις ανάγκες στελέχωσης των ΦΔΠΠ του άρθρου 2, τα οικεία Δ.Σ. μπορεί να ενταχθούν σε κάθε 
διαθέσιμο χρηματοδοτούμενο ή συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. 
6. Οι κανονισμοί των υφιστάμενων ΦΔΠΠ συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την αντικατάστασή τους. 
(…) 
Άρθρο 21 
 Εξουσιοδοτική διάταξη 
 Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου 
Υπουργού καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ομαλή λειτουργία των ΦΔΠΠ. 
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7. Η παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4685/2020 είχε ως εξής:  
«3. Κατά τα δυο (2) πρώτα χρόνια της λειτουργίας του ΟΦΥΠΕΚΑ επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των 
κείμενων διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, η απόσπαση προσωπικού στον 
ΟΦΥΠΕΚΑ. Για τις αποσπάσεις αυτές δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δ.Σ. 
του ΟΦΥΠΕΚΑ ανά κατηγορία και κλάδο, και μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός οι ενδιαφερόμενοι 
υπάλληλοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Οι αιτήσεις αυτές αξιολογούνται από το Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ 
μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός. Στη συνέχεια αποσπώνται οι επιλεγέντες υπάλληλοι με απόφαση 
του Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ και κατατάσσεται σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες αφού εκδοθεί η 
απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 32. Οι αποσπώμενοι στον ΟΦΥΠΕΚΑ εξακολουθούν να 
λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, από την υπηρεσία υποδοχής, με τα πάσης φύσεως, 
γενικά ή ειδικά, επιδόματα της οργανικής τους θέσης με τις προϋποθέσεις καταβολής τους. Ο χρόνος 
απόσπασης των αποσπώμενων υπαλλήλων θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον 
φορέα που ανήκουν οργανικά.» 
 
 
8. Οι παρ. 7 και 10 του άρθρου 15 ν. 2742/1999 (Α’ 207) είχαν ως εξής:  
«7. Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος των φορέων διαχείρισης ενεργείται με τη διαδικασία 
που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις περί Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Το διαχειριστικό έτος 
συμπίπτει με το φορολογικό έτος. Οι ορκωτοί ελεγκτές, που ασκούν τον τακτικό έλεγχο, υποβάλλουν 
μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του έτους που έληξε 
οι εκθέσεις υποβάλλονται δια του Προέδρου του Δ.Σ. στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων και στον Υπουργό Οικονομικών. Οι παραπάνω Υπουργοί μπορούν να ζητήσουν 
οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης των φορέων. 
(…) 
10. Ιδρύονται οι κατωτέρω είκοσι πέντε φορείς διαχείρισης με σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των 
αντίστοιχων προστατευόμενων περιοχών. Η χωρική αρμοδιότητα κάθε φορέα εκτείνεται εντός των 
ορίων που καθορίζονται με διακεκομμένη γραμμή, στους αντίστοιχους χάρτες της Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1 
:50.000 και προκειμένου για τους Φορείς Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου -
Β. Σποράδων και Οροσειράς Ροδόπης σε κλίμακα 1:100.000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο 
Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων και 
των οποίων αντίγραφο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται μαζί με την παρούσα διάταξη στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: 
1) Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου. 
2) Φορέας Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς. 
3) Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης. 
4) Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. 
5) Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού -Λουδία-Αλιάκμονα. 
6) Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας -Βόλβης. 
7) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου -Β. Σποράδων. 
8) Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου -Βιστωνίδας-Ισμαρίδας. 
9) Φορέας Διαχείρισης Ορους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού. 
10) Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδος Ιωαννίνων. 
11) Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού. 
12) Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς. 
13) Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου -Αώου και Πίνδου. 
14) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών. 
15) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου 
16) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. 
17) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς. 
18) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού. 
19) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. 
20) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης. 
21) Φορέας Διαχείρισης Στενών και εκβολών Καλαμά και Αχέροντα. 
22) Φορέας Διαχείρισης Χελμού -Βουραϊκού. 
23) Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης. 
24) Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου -Σαρίας. 
25) Φορέας Διαχείρισης Κάρλας -Μαυροβουνίου -Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου.»  
 
9. Η παρ. 2 του άρθρου 6 της κοινής υπουργικής απόφασης 33318/3028/1998 (Β’ 1289), όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ.5 άρθρου 9 του ν. 3937/2011 (Α’ 60) είχε ως εξής:  
««Στις ΕΖΔ και τις Ζ.Ε.Π., εκτός οικοτόπων προτεραιότητας και ενδιαιτημάτων των ειδών 
προτεραιότητας, επιτρέπεται, κατά περίπτωση, η χωροθέτηση έργων και η έγκριση σχεδίων, των 
οποίων οι επιπτώσεις έχουν εκτιμηθεί ως πολύ σημαντικές στην αντίστοιχη μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, μόνο εάν, στη βάση επαρκούς τεκμηρίωσης, αξιολογηθούν ως επιτακτικού δημόσιου 
οικονομικού ή κοινωνικού συμφέροντος, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση και έχουν προβλεφθεί ικανά 
για την περίπτωση αντισταθμιστικά μέτρα, ώστε να διασφαλισθεί η συνολική συνοχή του δικτύου 
προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Μέσα σε δύο μήνες από την έγκριση των έργων και 
σχεδίων αυτών, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενημερώνει την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αναμενόμενες επιπτώσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα που 
ελήφθησαν.» 
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7. Η παρ.3 του άρθρου 47 του ν.4685/2020, περί σχεδίων διαχείρισης 
καταργείται. 
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8. Οι παρ. 7 και 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α’ 207), περί φορέων 
διαχείρισης, καταργούνται. 
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9. Η παρ.2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 33318/3028/1998 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής 
Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού, περί 
χωροθέτησης έργων και έγκρισης σχεδίων επί ειδικών ζωνών προστασίας (Β’ 
1289) καταργείται. 
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Άρθρο 85 
Καταργούμενες διατάξεις 
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι εξής διατάξεις, περί 
θαλάσσιων αιολικών πάρκων: 
α) τo άρθρο 6Α του ν. 3468/2006 (Α’ 129),  
β) η παρ. 17 του άρθρου 15 του ν. 3851/2010 (Α’ 85), και 
γ) η περ. δ της παρ. 8 του άρθρου 11Α του ν. 4685/2020. 

α) Το άρθρο 6 Α του ν.3468/2006 είχε ως εξής: 
 
«1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εντός του 
εθνικού θαλάσσιου χώρου, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 10 του Ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. (ΦΕΚ 2464 Β`) και της απόφασης 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται κατά την περίπτωση 
β` της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει. 
 
 2. Με ειδικά σχέδια που υποβάλλονται σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, κατά 
τις διατάξεις της κυα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (ΦΕΚ 1225 Β’), καθορίζεται η ακριβής θέση 
των θαλάσσιων αιολικών πάρκων, η θαλάσσια έκταση που καταλαμβάνουν και η μέγιστη 
εγκατεστημένη ηλεκτρική Ισχύς τους. Στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που 
εκπονείται κατά τη διαδικασία αυτή, εκτιμώνται ιδίως η προστασία του θαλάσσιου φυσικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος και των εν γένει οικοσυστημάτων του, με έμφαση στη βιωσιμότητα της 
θαλάσσιας χλωρίδας, πανίδας και ορνιθοπανίδας, η εθνική ασφάλεια, η κατά προτεραιότητα 
ενεργειακή εξασφάλιση των νησιών και η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.  
 
 3. Τα ειδικά σχέδια της προηγούμενης παραγράφου εγκρίνονται με προεδρικά διατάγματα, που 
εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής. 
 
 4. Για την εγκατάσταση κάθε θαλάσσιου αιολικού πάρκου, περιλαμβανομένης και της δεσμευτικής 
Προσφοράς Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή, εκδίδεται άδεια με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατά παρέκκλιση των περί αδειών διατάξεων του 
ν. 3468/2006, όπως ισχύει. Το ειδικότερο περιεχόμενο της άδειας, η διαδικασία έκδοσης της και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής. 
 
 5. Μετά την έκδοση της Άδειας της προηγούμενης παραγράφου με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσεται ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός, 
κατά τις διατάξεις του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α’), για την εκτέλεση με χρηματοδότηση ή 
αυτοχρηματοδότηση των έργων της κατασκευής του θαλάσσιου αιολικού πάρκου και της σύνδεσης 
του με το Σύστημα, με αντάλλαγμα την παραχώρηση, εν όλω ή εν μέρει, της εκμετάλλευσης του στον 
ανάδοχο για ορισμένο χρόνο. Η εγκατεστημένη ηλεκτρική Ισχύς του θαλάσσιου πάρκου μπορεί να 
είναι μικρότερη ή ίση με τη μέγιστη ισχύ που έχει καθοριστεί με το οικείο ειδικό σχέδιο της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 
 
 6. Με κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ρυθμίζονται 
οι λεπτομέρειες σχετικά με την προκήρυξη, τα συμβατικά τεύχη, τα κριτήρια επιλογής, τη συμμετοχή 
στη διαδικασία επιλογής ανεξάρτητων αρχών και άλλων οργάνων της διοικήσεως, τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις των αναδόχων, καθώς και κάθε άλλο ειδικό ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή της 
προηγούμενης παραγράφου. 
 
 7. Για την κατασκευή και τη λειτουργία κάθε αιολικού πάρκου της παραγράφου 1 τηρείται από τον 
ανάδοχο η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των 
άρθρων 3 έως 5 του ν. 1650/1986 όπως ισχύει. 
 
 8. Η άδεια λειτουργίας των θαλάσσιων αιολικών πάρκων χορηγείται από τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στον ανάδοχο σύμφωνα με τη διαδικασία των 
παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η παρ.17 του άρθρου 15 του ν.3851/2010 είχε ως εξής: 
 
« 17.α) Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν υποβάλλονται αιτήσεις για χορήγηση άδειας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θαλάσσιες αιολικές εγκαταστάσεις. Εκκρεμείς αιτήσεις 
εξετάζονται από τη ΡΑΕ με βάση τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006. Ειδικότερα 
για την αξιολόγηση των κριτηρίων (α) και (β) λαμβάνονται υπόψη και οι γνωμοδοτήσεις που 
εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της παραγράφου 2 του άρθρου 6Α όπως προστέθηκε με το 
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άρθρο 6. Μετά τη λήψη της άδειας παραγωγής, η δανειοδότηση των ανωτέρω σταθμών γίνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3468/ 2006. 
  β) Η παραγόμενη ενέργεια των σταθμών της περίπτωσης α` τιμολογείται με τιμή βάσης τα 108.30 
ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η τιμή αυτή προσαυξάνεται και αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 και του άρθρου 5 του ν. 3851/2010. 
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν γνώμης της 
ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται πριν την υπογραφή της οικείας σύμβασης πώλησης, είναι δυνατόν η ανωτέρω 
τιμή να προσαυξάνεται, για κάθε σταθμό ξεχωριστά, έως και 30% της τιμής βάσης. Η γνώμη της ΡΑΕ 
λαμβάνει υπόψη ιδίως τα στοιχεία κόστους επένδυσης τα οποία παρατίθενται αναλυτικά σε 
τεχνοοικονομική μελέτη που υποβάλλει ο κάτοχος της άδειας παραγωγής του σταθμού για την 
τεκμηρίωση της αναγκαιότητας του αιτούμενου ποσοστού προσαύξησης.» 
 
 
Η περ.δ της παρ.8 του άρθρου 11 Α του ν. 4685/2020 είχε ως εξής: 
«δ) τα θαλάσσια αιολικά πάρκα». 
 
Οι παρ. Α1, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7 και Α8 του άρθρου 125 του ν.3468/2006 είχαν ως εξής: 
«Α.1. Κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Α.Π.Ε. και Υβριδικό Σταθμό επιβαρύνεται, 
από την έναρξη λειτουργίας του σταθμού του με ειδικό τέλος. 
 Για σταθμούς Α.Π.Ε. που λαμβάνουν σταθερή αποζημίωση με βάση τον παρόντα, το ειδικό τέλος 
αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί των προ Φ.Π.Α. εσόδων από την πώληση της 
ηλεκτρικής ενέργειας. 
 Για σταθμούς Α.Π.Ε. που λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση με βάση τις διατάξεις του ν. 4414/2016 
(Α’ 149), το ειδικό τέλος αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί της Τιμής Αναφοράς για την 
εγχεόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή στο 
Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού. 
 Για Υβριδικούς Σταθμούς, το ειδικό τέλος αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί των προ 
Φ.Π.Α. εσόδων από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας που: 
 α) παράγεται από τις μονάδες Α.Π.Ε. του Υβριδικού Σταθμού, συμπεριλαμβανομένων και 
φωτοβολταϊκών μονάδων, και εγχέεται απευθείας στο Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού ή 
και 
 β) παράγεται και εγχέεται στο Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού από τις μονάδες 
ελεγχόμενης παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού, οι οποίες αξιοποιούν την αποθηκευμένη ενέργεια 
στο σύστημα αποθήκευσής τους. 
 Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από συστήματα 
Α.Π.Ε. σε κτίρια ή από φωτοβολταϊκά συστήματα και οι αυτοπαραγωγοί του άρθρου 14Α 
απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού τέλους. 
 Ειδικά οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα που λαμβάνουν 
Λειτουργική Ενίσχυση με βάση τις διατάξεις του ν. 4414/2016, ύστερα από συμμετοχή τους σε κοινή 
ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, σύμφωνα με τις ΑΠΕ-ΕΚ/ Α/Φ1/οικ.184573/2017 
(Β’  4488) και ΑΠΕΕΚ/ Α/Φ1/οικ.172859/2018 (Β’  1267) αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, επιβαρύνονται με ειδικό τέλος ποσοστού τρία τοις εκατό (3%) επί του ποσού που 
προέκυψε στη βάση της Τιμής Αναφοράς ανά σταθμό, στο πλαίσιο της εν λόγω ανταγωνιστικής 
διαδικασίας για την εγχεόμενη στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή το 
Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού ηλεκτρική ενέργεια.». 
 
 «Α.3. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος κατά την παράγραφο Α.1 παρακρατούνται από τη 
ΛΑΓΗΕ ΑΕ και, για την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και 
αποδίδονται ως ακολούθως: 
(ί) Ποσό μέχρι το ένα τρίτο (1/3) του ειδικού τέλους της παραγράφου Α.1» 
αποδίδεται στους κατόχους άδειας προμήθειας που προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακούς 
καταναλωτές των δήμων, στους οποίους λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε., με σκοπό το ανωτέρω ποσό να 
αποδοθεί στους οικιακούς καταναλωτές μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας. Δικαιούχοι του ανωτέρω ποσού είναι οι οικιακοί καταναλωτές, οι οποίοι βρίσκονται εντός 
των διοικητικών ορίων της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας του δήμου, όπου λειτουργούν οι σταθμοί 
Α.Π.Ε. και έχουν ενεργή σύνδεση κατά την ημερομηνία εφαρμογής της διαδικασίας που προβλέπεται 
στην κατωτέρω απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής. 
 Το ποσό που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο συμψηφίζεται με τις χρεώσεις που περιλαμβάνονται στο 
λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο 
τρόπος προσδιορισμού και επιμερισμού των ανωτέρω ποσών σε μία ή περισσότερες δημοτικές ή 
τοπικές κοινότητες, η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ενστάσεων, ο τρόπος προσδιορισμού 
των δικαιούχων, ο τρόπος επιμερισμού των ανωτέρω ποσών ανά δικαιούχο, ο χρόνος εκκαθάρισης, 
τα ανώτατα όρια καταναλώσεων προς πίστωση των δικαιούχων, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλο 
σχετικό θέμα. 
 Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση μπορεί να προβλέπεται η έκδοση αποφάσεων από τη ΡΑΕ 
για τον καθορισμό της τεκμαρτής μοναδιαίας πίστωσης για οικιακούς καταναλωτές σε ευρώ ανά 
μεγαβατώρα, βάσει της μεθοδολογίας που ορίζεται σε αυτήν, καθώς και ο τρόπος διάθεσης τυχόν 
υπολειπόμενου ποσού που προκύπτει από τη μεθοδολογία επιμερισμού, συμπεριλαμβανομένης και 
της δυνατότητας διάθεσης στον οικείο δήμο. 
Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνιστώνται Επιτροπή Επιμερισμού του ειδικού τέλους 
και Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων. 
 Η Επιτροπή Επιμερισμού υποβάλλει εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον 
προσδιορισμό και τον επιμερισμό του ειδικού τέλους του πρώτου εδαφίου σε μία ή περισσότερες 
δημοτικές ή τοπικές κοινότητες στις οποίες λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και εποπτεύει τη διαδικασία 
επιμερισμού ανά δικαιούχο. Για τον προσδιορισμό και επιμερισμό η Επιτροπή χρησιμοποιεί τα 
ψηφιοποιημένα διοικητικά όρια των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων. Αν δεν υπάρχουν τα ανωτέρω 
όρια, χρησιμοποιεί τα όρια της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) και, αν δεν 
υπάρχουν και αυτά, τα απογραφικά όρια των δημοτικών ή τοπικών Κοινοτήτων της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής. Η Επιτροπή Επιμερισμού λαμβάνει υπόψη της τις αποφάσεις του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας που έχουν εκδοθεί βάσει των εισηγήσεων της Επιτροπής Εξέτασης 
Ενστάσεων του παρόντος και τις γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί 
διοικητικής υπαγωγής γεωγραφικών περιοχών σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες. 
 Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των ενστάσεων κατά των 
αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με τον προσδιορισμό και 
επιμερισμό του ειδικού τέλους σε μία ή περισσότερες δημοτικές ή τοπικές κοινότητες και μετά από 
την εξέταση αυτών, υποβάλλει εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
 Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται μέσα στο πρώτο δίμηνο 
κάθε έτους, συγκροτούνται οι ανωτέρω Επιτροπές και ορίζονται οι πρόεδροι και οι γραμματείς 
αυτών. 
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 Η Επιτροπή Επιμερισμού αποτελείται από: 
 α) τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τους οποίους ένας (1) 
τουλάχιστον από τη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων, ο 
οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου και ένας από τη Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών, ειδικότητας 
ΠΕ Μηχανικών, κατά προτίμηση τοπογράφος μηχανικός, 
 β) έναν (1) εκπρόσωπο από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, 
 γ) έναν (1) εκπρόσωπο από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. και 
 δ) έναν (1) εκπρόσωπο από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας. 
 Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων αποτελείται από τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύο (2) από τους οποίους ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών, κατά προτίμηση 
με ειδικότητα τοπογράφου μηχανικού, ως μόνιμα μέλη. Ένας από τους εκπροσώπους του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκτελεί χρέη Προέδρου στην Επιτροπή. 
 Αν στις ενστάσεις που υποβληθούν τίθενται θέματα που αφορούν τα διοικητικά όρια μεταξύ των 
δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων, στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων καλούνται ως μέλη, ύστερα 
από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής και: 
 α) ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, οι οποίες διεκδικούν τη διοικητική 
υπαγωγή της γεωγραφικής περιοχής εγκατάστασης των σταθμών Α.Π.Ε. Οι εκπρόσωποι αυτοί 
υποδεικνύονται με απόφαση του συμβουλίου κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Αν η δημοτική 
ή τοπική κοινότητα δεν υποδεικνύει εκπρόσωπο ή ο εκπρόσωπος δεν παρίσταται, η Επιτροπή 
συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα, 
 
 β) ένας (1) μηχανικός της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, κατά προτίμηση με ειδικότητα 
τοπογράφου μηχανικού. 
 Οι αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση των ανωτέρω 
Επιτροπών λαμβάνονται μόνο για σκοπούς επιμερισμού του αναλογούντος ποσού του ειδικού 
τέλους της παραγράφου Α.1 σε μία ή περισσότερες δημοτικές ή τοπικές κοινότητες. 
(ii) Ποσό που αντιστοιχεί στο ένα δέκατο (1/10) του ειδικού τέλους της παραγράφου Α.1 αποδίδεται 
υπέρ του Πράσινου Ταμείου. 
 (iii) To υπόλοιπο ποσό αποδίδεται κατά ποσοστό 80% στον Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, εντός των 
διοικητικών ορίων του οποίου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Α.Π.Ε. και κατά ποσοστό 20% στον ή 
τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, από την εδαφική περιφέρεια των οποίων διέρχεται η γραμμή σύνδεσης 
του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο. Αν ο σταθμός είναι εγκατεστημένος εντός των διοικητικών 
ορίων περισσοτέρων του ενός Ο.Τ.Α., τα ποσά από το Ειδικό τέλος κατανέμονται σε αυτούς, ανάλογα 
με την ισχύ των μονάδων του σταθμού που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή κάθε Ο.Τ.Α. ή, 
προκειμένου για υδροηλεκτρικό σταθμό με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε (15) 
MWe, ανάλογα με το μήκος του τμήματος του αγωγού που είναι εγκατεστημένο στην περιοχή κάθε 
Ο.Τ.Α.. Στην περίπτωση σημειακών υδροηλεκτρικών σταθμών, χωρίς αγωγό, τα ποσά από το Ειδικό 
τέλος κατανέμονται ισόποσα μεταξύ των Ο.Τ.Α. εντός των ορίων των οποίων εγκαθίσταται το έργο. 
Αν η γραμμή σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο διέρχεται από την περιοχή 
περισσοτέρων του ενός Ο.Τ.Α., τα ποσά του ειδικού τέλους κατανέμονται σε αυτούς ανάλογα με το 
μήκος του τμήματος της γραμμής σύνδεσης που βρίσκεται στην περιοχή κάθε Ο.Τ.Α.. Το σημείο 
σύνδεσης του σταθμού καθορίζεται με τους όρους σύνδεσης του, που διατυπώνονται από τον 
αρμόδιο Διαχειριστή. 
 
 
 
 
 Α4. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο Ειδικό τέλοςεγγράφονται σε χωριστό κωδικό του 
προϋπολογισμού εσόδων του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού ("Εσοδα από σταθμούς παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας") και διατίθενται υποχρεωτικά και 
αποκλειστικά, σε ποσοστό 80%, για την εκτέλεση 
 "περιβαλλοντικών δράσεων, έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης" σε περιοχές 
εντός των ορίων του δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός 
ή διέρχεται η γραμμή σύνδεσης και, σε ποσοστό 20%, στην υπόλοιπη περιφέρεια του οικείου Ο.Τ.Α. 
πρώτου βαθμού. Κατά την εκτέλεση και λειτουργία των έργων αυτών, με μέριμνα του οικείου Ο.Τ.Α. 
που εκτελεί τα έργα, αναρτάται ειδική σήμανση όπου αναγράφεται η προέλευση των σχετικών 
πόρων. Οι οικείοι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Γενικό 
Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε επόμενου έτους, έκθεση με 
τον απολογισμό της αξιοποίησης των εσόδων που προέρχονται από το Ειδικό τέλος. 
 
5 4. Αν στον οικείο Ο.Τ.Α. δεν λειτουργεί ταμειακή υπηρεσία, τα ποσά από το Ειδικό τέλος 
κατατίθενται στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), υπέρ του δικαιούχου Ο.Τ.Α., ο 
οποίος και ενημερώνεται εγγράφως. 
 
6 5. Εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, οι αρμόδιοι Διαχειριστές ενημερώνουν, εγγράφως, τον 
Υπουργό Ανάπτυξης για τα ποσά που κατέβαλαν σε κάθε δικαιούχο, κατά το προηγούμενο έτος. 
 
7 6. Ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας ασκεί έλεγχο νομιμότητας για την αξιοποίηση, 
από τους δικαιούχους Ο.Τ.Α., των ποσών που προέρχονται από το Ειδικό τέλος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου αυτού και υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης σχετική έκθεση, στο τέλος κάθε 
έτους. 
8 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να καθορίζονται η διαδικασία και κάθε 
ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 
 

 Παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4951/2022 (Α’129) 
3. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4685/2020 
(Α΄ 92) και της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018 (Α΄ 9), ορίζεται ανά μονάδα ονομαστικής 
ισχύος του αιτήματος σε κιλοβάτ (kW), ως ακολούθως: 
 α) σαράντα δυο (42) ευρώ ανά κιλοβάτ (kW), για το τμήμα της ισχύος, έως και ένα (1) μεγαβάτ (MW), 
 β) είκοσι ένα (21) ευρώ ανά κιλοβάτ (kW), για το τμήμα της ισχύος από ένα (1) έως και δέκα μεγαβάτ 
(10 MW), 
 γ) δεκατέσσερα (14) ευρώ ανά κιλοβάτ (kW), για το τμήμα της ισχύος από δέκα (10) έως εκατό 
μεγαβάτ (100 MW) και 
 δ) επτά (7) ευρώ ανά kW, για το τμήμα της ισχύος πάνω από εκατό μεγαβάτ (100) MW. 
 Ειδικά στην περίπτωση σταθμού αποθήκευσης, ως ισχύς του αιτήματος, νοείται η μέγιστη ισχύς 
έγχυσης στο σημείο σύνδεσης με το Δίκτυο ή Σύστημα. 

 παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 4951/2022 
6. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο, κατόπιν υποβολής αιτήματος, στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
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 α) Αν η ισχύς οποιασδήποτε Βεβαίωσης, άδειας ή έγκρισης, η οποία απαιτείται για τη νόμιμη 
εγκατάσταση ή λειτουργία του σταθμού ή ανασταλεί ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. 
 β) Αν παρέλθει η διάρκεια ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, χωρίς να έχει εκδοθεί μέχρι 
τότε δικαστική απόφαση επί αιτήσεως ακυρώσεώς, η οποία έχει στραφεί κατά οποιασδήποτε άδειας 
ή έγκρισης, απαραίτητης για την εγκατάσταση ή λειτουργία του σταθμού, αρκεί η ημερομηνία της 
ως άνω κατάθεσης να προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της εγγυητικής επιστολής στον 
αρμόδιο Διαχειριστή από τον ενδιαφερόμενο. 
 γ) Αν ο σταθμός δεν υλοποιηθεί λόγω απόρριψης από την αρμόδια αρχή του αιτήματος του 
ενδιαφερομένου για χορήγηση άδειας χρήσης νερού για τη λειτουργία του σταθμού, όπου 
προβλέπεται, και επιπλέον έχει γίνει ανάκληση της Άδειας Παραγωγής ή της Βεβαίωσης ή της 
Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για τους Εξαιρούμενους Σταθμούς, 
κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου. 
 δ) Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αποδεχτεί την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης. 
 ε) Αν προκύψει αδυναμία σύνδεσης του σταθμού και δεν υποβληθεί αίτηση για διατήρηση της 
αίτησης χορήγησης οριστικής προσφοράς σε εκκρεμότητα. 
 στ) Αν ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να συνεχίσει να διατηρεί την αίτησή του σε εκκρεμότητα 
λόγω αδυναμίας σύνδεσης του σταθμού. 
 ζ) Αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να ακυρώσει την αίτηση του και να μην του χορηγηθεί Οριστική 
Προσφορά Συνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή. 
 η) Στην περίπτωση της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, περί μη ένταξης κατόχων σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της 
Λειτουργικής Ενίσχυσης. 
 ι) Για σταθμούς βιομάζας που εγκαθίστανται εντός Ζώνης Απολιγνιτοποίησης επιτρέπεται η 
επιστροφή της εγγυητικής επιστολής της περ. 3 της υποπαρ. Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 
4152/2013 (Α΄ 107) ή μέρους αυτής. Με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής, η Οριστική 
Προσφορά Σύνδεσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Σε περίπτωση επιστροφής μέρους αυτής, 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, η ως άνω Οριστική Προσφορά Σύνδεσης τροποποιείται και 
απομειώνεται αντίστοιχα για ισχύ ανάλογη με την μείωση της σχετικής εγγυητικής επιστολής. 

 παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4951/2022 
7. Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν λάβει ή λαμβάνουν 
οριστική προσφορά σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, εξαιρουμένων των σταθμών που 
λειτουργούν ή έχουν υποβάλει ή θα υποβάλλουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 δήλωση 
ετοιμότητας του άρθρου 4α του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) ή έχουν επιλεγεί πριν την έναρξη ισχύος του 
παρόντος για ένταξη σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας 
υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 ή εξαιρούνται των ανταγωνιστικών 
διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, και κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, είτε έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης, είτε έχουν υποβάλλει πλήρες αίτημα για 
σύμβαση σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή. 

 παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4951/2022 
5. Για τις περιπτώσεις του παρόντος, συνεχίζεται η διαδικασία υλοποίησης της επένδυσης, κατόπιν 
της κατά προτεραιότητας έκδοσης ή τροποποίησης των σχετικών αδειών και εγκρίσεων, καθώς και 
της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, ανεξαρτήτως τεχνολογίας Α.Π.Ε. 
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και ακολουθεί η κατά προτεραιότητα σύναψη ή τροποποίηση των συμβάσεων που 
καταρτίζουν με τον αρμόδιο Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου και τον Διαχειριστή 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης. Η έκδοση ή τροποποίηση των αδειών, 
εγκρίσεων και προσφορών, καθώς και η σύναψη ή τροποποίηση των συμβάσεων του πρώτου 
εδαφίου γίνονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του σχετικού αιτήματος. Η κατά προτεραιότητα έκδοση ή τροποποίηση των σχετικών 
αδειών, εγκρίσεων, προσφορών σύνδεσης, συμβάσεων και η αποκλειστική προθεσμία των τριάντα 
(30) ημερών του πρώτου και δεύτερου εδαφίου αφορά αποκλειστικά άδειες, εγκρίσεις, προσφορές 
σύνδεσης και συμβάσεις, οι οποίες είχαν εκδοθεί, χορηγηθεί και συναφθεί, αντιστοίχως, ως προς 
την αρχική θέση εγκατάστασης του σταθμού. Ειδικότερα, η αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης ή 
Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ως προς τη νέα θέση εγκατάστασης του σταθμού υποβάλλεται από τον 
ενδιαφερόμενο στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του Φορέα Αδειοδότησης του άρθρου 20 του ν. 4685/2020 
(Α΄ 92) εκτός κύκλου. Σε κάθε περίπτωση, οι κάτοχοι των σταθμών που εμπίπτουν στην περ. β΄ της 
παρ. 1 δύνανται να προβούν σε αναγκαστική απαλλοτρίωση του γηπέδου εγκατάστασης σύμφωνα 
με την παρ. 7 του άρθρου 5 του παρόντος. 

 Παρ. 1 άρθρου 38 ν. 4951/2022  
1. Οι εγκαταστάσεις: 
 α) Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ισχύος έως και πενήντα (50) κιλοβάτ (kW), με την 
εξαίρεση της περ. β΄, 
 
 β) Αιολικών Σταθμών, ισχύος έως είκοσι (20) kW, που μπορεί να συνδυάζονται και με σύστημα 
αποθήκευσης, συνδέονται στο Δίκτυο, χωρίς να απαιτείται χορήγηση Οριστικής Προσφοράς 
Σύνδεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. 
 Οι σταθμοί της παρούσας ορίζονται ως Γνωστοποιούμενοι Σταθμοί. 

 παρ. 10 του άρθρου 54 του ν. 4951/2022 
10. Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης η διάρκεια των οποίων έληξε μετά την 1η Ιουνίου 2022 και μέχρι 
την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύναται να αναβιώσουν και να παραταθούν, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος καταβάλλει το Τέλος Παράτασης Εγκατάστασης και Δέσμευσης Ηλεκτρικού Χώρου. 

 Άρθρο 55 
 Μεταβατικές διατάξεις ως προς υφιστάμενες Βεβαιώσεις ή Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων ή Άδειες 
Παραγωγής 
 1. Οι υφιστάμενες Βεβαιώσεις ή Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων ή Άδειες Παραγωγής, για τις οποίες έχει 
εκδοθεί Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν 
υποχρεούνται σε τροποποίηση αυτής, ούτε σε τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας 
ανεμογεννητριών της παρ. 1 του άρθρου 21. 
 2. Αν σε υφιστάμενες Βεβαιώσεις ή σε Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων ή Άδειες Παραγωγής, για τις 
οποίες έχει εκδοθεί Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
προκύψει τροποποίησή τους μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, συμμορφώνονται με την παρ. 1 
του άρθρου 21. 
 3. Οι υφιστάμενες Βεβαιώσεις ή Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων ή Άδειες Παραγωγής, για τις οποίες δεν 
έχει εκδοθεί Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, συμμορφώνονται με την παρ. 1 του άρθρου 
21. 

 Παρ. 3 άρθρο 98 ν. 4951/2022  
3. Για τα έργα επέκτασης ή ενίσχυσης που αφορούν στο ΕΔΔΗΕ: 
α) Σε έργα νέων τμημάτων του δικτύου μέσης τάσης, που εκκινούν από υποσταθμούς υψηλής προς 
μέσης τάσης, 
β) σε έργα ενίσχυσης του δικτύου μέσης ή χαμηλής τάσης, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικώς της 
αύξησης της διατομής των αγωγών ή των καλωδίων μέσης τάσης, 
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γ) σε έργα επέκτασης του δικτύου μέσης τάσης για τη σύνδεση μεμονωμένων παραγωγών μήκους 
μεγαλύτερου των εκατό (100) μέτρων, 
δ) σε συστήματα αναγκαία για την ποιότητα και τη ρύθμιση της τάσης, συμπεριλαμβανομένων 
ενδεικτικώς πυκνωτών και ρυθμιστών τάσης, το κόστος επιβαρύνει αρχικώς τον ΔΕΔΔΗΕ, εντάσσεται 
στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή του βάση και ανακτάται πλήρως μέσω των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου 
σύμφωνα με την παρ. 1. 
Εξαιρούνται: α) έργα αποκλειστικών γραμμών παραγωγών που δεν 
εξυπηρετούν καταναλωτές και συνδέονται σε ιδιωτικό υποσταθμό υψηλής ή μέσης τάσης (νέο ή 
υφιστάμενο) κατά την έννοια της υπ’ αριθμ. 787/2012 απόφασης της Ρ.Α.Ε. και β) έργα επέκτασης 
του δικτύου για τη σύνδεση μεμονωμένων παραγωγών μήκους μικρότερου των εκατό (100) μέτρων, 
το κόστος των οποίων αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου οι παραγωγοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

 Παρ. 2 άρθρου 77 του ν. 4951/2022 
2. Στον ν. 4001/2011 προστίθεται άρθρο 132Η ως εξής: 
 «Άρθρο 132Η 
 Μεταβατικές διατάξεις ως προς άδειες για την άσκηση της δραστηριότητας αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας 
 1. Ως προς τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί για την άσκηση 
δραστηριότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, δυνάμει της υπό στοιχεία 
Δ5/Φ1/οικ.17951/8.12.2000 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (Β΄ 1498) και βρίσκονται σε ισχύ 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και τις εκκρεμείς αιτήσεις για τη χορήγηση σχετικών 
αδειών, εφαρμόζονται τα άρθρα 132Ε έως 132Ζ, υπό την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3, αντίστοιχα. Για 
τις άδειες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022, 
οι προθεσμίες της παρ. 7 του άρθρου 132Ζ παρατείνονται κατά έξι (6) μήνες. Εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Ρ.Α.Ε., με ανακοίνωσή της, την οποία δημοσιεύει 
στην ιστοσελίδα της, αναρτά κατάλογο των αδειών και των αιτήσεων της παρ. 1. 
 2. Εντός τριών (3) μηνών από την ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), οι κάτοχοι 
των αδειών της παρ. 1 υποβάλλουν τα έγγραφα της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 132ΣΤ για την 
έκδοση αντίστοιχων αδειών αποθήκευσης. Η διάρκεια ισχύος των αδειών της παρ. 1, η έναρξη της 
οποίας είναι η ημερομηνία έκδοσης, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκάστης εκ των σχετικών 
αδειών, τροποποιείται αυτοδίκαια ως προς τη λήξη της σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παρ. 
3 του άρθρου 132Ε. Στο χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων 
για τροποποίηση, κατάτμηση και ενοποίηση των αδειών. Σε περίπτωση αίτησης για τροποποίηση, 
κατάτμηση ή ενοποίηση αδειών της παρ. 1, υποβάλλεται στη Ρ.Α.Ε. το σύνολο των εγγράφων και 
στοιχείων των άρθρων 132Ε έως 132ΣΤ που αφορούν στην έκδοση άδειας αποθήκευσης. 
 3. Εντός τριών (3) μηνών από την ανακοίνωση της Ρ.Α.Ε., οι ενδιαφερόμενοι επί εκκρεμών αιτήσεων 
της παρ. 1 συμπληρώνουν και υποβάλλουν το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων 
των άρθρων 132Ε, 132ΣΤ και 132Ζ, σύμφωνα με τα οποία αξιολογούνται για την έκδοση αδειών 
αποθήκευσης. 
 4. Σε περίπτωση μη υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων εντός των προθεσμιών 
και κατά τη διαδικασία των παρ. 2 και 3, η Ρ.Α.Ε. ανακαλεί την άδεια ή απορρίπτει την αίτηση, 
αντίστοιχα, εντός του χρονικού διαστήματος της παρ. 10 του άρθρου 132Ε. 
 5. Η διαδικασία και τα στοιχεία των παρ. 1 έως 4 δύναται να συμπληρώνονται και να εξειδικεύονται 
στον Κανονισμό Αδειών Αποθήκευσης του άρθρου 135Α. 
 6. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Αδειών Αποθήκευσης του άρθρου 135Α, εφαρμόζονται οι 
σχετικές διατάξεις της υπό στοιχεία Δ5/Φ1/οικ.17951/8.12.2000 απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης, για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται διαφορετικά με τα άρθρα 132Ε έως 132Ζ. 
 7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως την πλήρη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η.Μ.ΑΠ.Η.Ε.), οι αιτήσεις των άρθρων 132Ε έως 132Ζ και τα 
σχετικά έγγραφα και στοιχεία υποβάλλονται σε φυσική μορφή στη Ρ.Α.Ε., εφαρμοζομένων κατά τα 
λοιπά των διατάξεων αυτών και των οριζομένων στην παρ. 6 του παρόντος, για τη χορήγηση, 
τροποποίηση, παύση, ανάκληση και μεταβίβαση των σχετικών αδειών.». 

 Παρ. 2 άρθρου 77 του ν. 4951/2022 
2. Στον ν. 4001/2011 προστίθεται άρθρο 132Η ως εξής: 
 «Άρθρο 132Η Μεταβατικές διατάξεις ως προς άδειες για την άσκηση της δραστηριότητας 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 
 1. Ως προς τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί για την άσκηση 
δραστηριότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, δυνάμει της υπό στοιχεία 
Δ5/Φ1/οικ.17951/8.12.2000 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (Β΄ 1498) και βρίσκονται σε ισχύ 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και τις εκκρεμείς αιτήσεις για τη χορήγηση σχετικών 
αδειών, εφαρμόζονται τα άρθρα 132Ε έως 132Ζ, υπό την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3, αντίστοιχα. Για 
τις άδειες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022, 
οι προθεσμίες της παρ. 7 του άρθρου 132Ζ παρατείνονται κατά έξι (6) μήνες. Εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Ρ.Α.Ε., με ανακοίνωσή της, την οποία δημοσιεύει 
στην ιστοσελίδα της, αναρτά κατάλογο των αδειών και των αιτήσεων της παρ. 1. 
 2. Εντός τριών (3) μηνών από την ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), οι κάτοχοι 
των αδειών της παρ. 1 υποβάλλουν τα έγγραφα της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 132ΣΤ για την 
έκδοση αντίστοιχων αδειών αποθήκευσης. Η διάρκεια ισχύος των αδειών της παρ. 1, η έναρξη της 
οποίας είναι η ημερομηνία έκδοσης, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκάστης εκ των σχετικών 
αδειών, τροποποιείται αυτοδίκαια ως προς τη λήξη της σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παρ. 
3 του άρθρου 132Ε. Στο χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων 
για τροποποίηση, κατάτμηση και ενοποίηση των αδειών. Σε περίπτωση αίτησης για τροποποίηση, 
κατάτμηση ή ενοποίηση αδειών της παρ. 1, υποβάλλεται στη Ρ.Α.Ε. το σύνολο των εγγράφων και 
στοιχείων των άρθρων 132Ε έως 132ΣΤ που αφορούν στην έκδοση άδειας αποθήκευσης. 
 3. Εντός τριών (3) μηνών από την ανακοίνωση της Ρ.Α.Ε., οι ενδιαφερόμενοι επί εκκρεμών αιτήσεων 
της παρ. 1 συμπληρώνουν και υποβάλλουν το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων 
των άρθρων 132Ε, 132ΣΤ και 132Ζ, σύμφωνα με τα οποία αξιολογούνται για την έκδοση αδειών 
αποθήκευσης. 
 4. Σε περίπτωση μη υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων εντός των προθεσμιών 
και κατά τη διαδικασία των παρ. 2 και 3, η Ρ.Α.Ε. ανακαλεί την άδεια ή απορρίπτει την αίτηση, 
αντίστοιχα, εντός του χρονικού διαστήματος της παρ. 10 του άρθρου 132Ε. 
 5. Η διαδικασία και τα στοιχεία των παρ. 1 έως 4 δύναται να συμπληρώνονται και να εξειδικεύονται 
στον Κανονισμό Αδειών Αποθήκευσης του άρθρου 135Α. 
 6. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Αδειών Αποθήκευσης του άρθρου 135Α, εφαρμόζονται οι 
σχετικές διατάξεις της υπό στοιχεία Δ5/Φ1/οικ.17951/8.12.2000 απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης, για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται διαφορετικά με τα άρθρα 132Ε έως 132Ζ. 
 7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως την πλήρη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η.Μ.ΑΠ.Η.Ε.), οι αιτήσεις των άρθρων 132Ε έως 132Ζ και τα 
σχετικά έγγραφα και στοιχεία υποβάλλονται σε φυσική μορφή στη Ρ.Α.Ε., εφαρμοζομένων κατά τα 
λοιπά των διατάξεων αυτών και των οριζομένων στην παρ. 6 του παρόντος, για τη χορήγηση, 
τροποποίηση, παύση, ανάκληση και μεταβίβαση των σχετικών αδειών.». 

 Άρθρο 88 ν. 4951/2022 
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 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος <=1MW σε αγροτική γη υψηλήςπαραγωγικότητας - 
Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 6 άρθρου 56 του ν. 2637/1998 
 Στην περ. α) της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200), περί εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκών σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαλείφεται η προθεσμία για την έκδοση 
της κοινής απόφασης του δευτέρου εδαφίου, στο τρίτο εδάφιο προστίθεται η αναφορά στους 
σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας και η περ. α) διαμορφώνεται εξής: 
 «α) Σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας 
περιφερειακής ενότητας ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση 
οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από την αγροτική εκμετάλλευση αγροτική 
δραστηριότητα, κατά την έννοια του ν. 3874/2010 (Α΄ 151), και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από σταθμούς Α.Π.Ε. Κάθε επέμβαση στις εκτάσεις αυτές είτε για τη μεταβολή του προορισμού τους 
και τη διάθεσή τους για άλλες χρήσεις είτε για την εκτέλεση έργων ή τη δημιουργία εγκαταστάσεων 
ή παροχή άλλων εξυπηρετήσεων μέσα σε αυτές, έστω και χωρίς μεταβολή της κατά προορισμό 
χρήσης τους, αποτελεί εξαιρετικό μέτρο και ενεργείται πάντοτε με βάση τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μόνο για λόγους που εξυπηρετούν 
τον γεωργικό χαρακτήρα της αγροτικής εκμετάλλευσης ή την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. Η 
απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εφόσον πρόκειται για εκτέλεση στρατιωτικών έργων, που αφορούν 
στην εθνική άμυνα της χώρας, καθώς και για την εκτέλεση μεγάλων αναπτυξιακών έργων του 
Δημοσίου και των Ο.Τ.Α., πρώτου και δεύτερου βαθμού, για την κατασκευή δικτύων μεταφοράς και 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, υποσταθμών και εν γένει για την εκτέλεση κάθε 
έργου που αφορά στην υποδομή του ηλεκτρικού συστήματος και του δικτύου φυσικού αερίου, 
σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ή για περιπτώσεις Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 
3894/2010, ιδίως για επενδύσεις που αφορούν και συνδέονται με τη μεταποίηση αγροτικών 
προϊόντων και τη βιομηχανία τροφίμων. Κτίρια και εγκαταστάσεις νομίμως υφιστάμενα προ της 
3.12.2019 επί αγροτεμαχίων που έχουν χαρακτηρισθεί ως αγροτικές γαίες υψηλής 
παραγωγικότητας, μπορούν να αλλάξουν χρήση, ώστε να αξιοποιηθούν για μεταποίηση αγροτικών 
προϊόντων. 
 Ειδικά η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος 
μεγαλύτερης ή ίσης του ενός μεγαβάτ (1 MW) απαγορεύεται σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται 
ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Αττικής, καθώς 
και των περιοχών της επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής 
παραγωγικότητας από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδο- μικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής 
Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου 
(Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33), και σε Τοπικά Χωρικά Σχέδια του ν. 4447/2016 (Α΄ 
241), εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στα εγκεκριμένα αυτά σχέδια. Ειδικά η παραγωγή 
ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του ενός 
μεγαβάτ (1 MW) επιτρέπεται σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής 
παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Αττικής, καθώς και των περιοχών της 
Επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμένα 
Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης 
(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), σε Ζώνες Οι- κιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του 
ν. 1337/1983 (Α΄ 33) και σε Τοπικά Χωρικά Σχέδια του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), υπό την προϋπόθεση 
ότι οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί, για τους οποίους χορηγούνται δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από 
τον αρμόδιο Διαχειριστή, μετά την έναρξη ισχύος της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ 
ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/29.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 3149), δεν υπερβαίνουν το μηδέν κόμμα 
οχτώ τοις εκατό (0,8%), καλύπτουν αγροτικές εκτάσεις που αθροιζόμενες με τις αγροτικές εκτάσεις 
που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία ή έχουν χορηγηθεί 
δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης και τις εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί που 
εγκαθίστανται σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), δεν υπερβαίνουν 
το ένα τοις εκατό (1%) του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων της κάθε Περιφερειακής 
Ενότητας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη θέση σε ισχύ της 
παρούσας διάταξης καθορίζεται η ισχύς σε MW των φωτοβολταϊκών σταθμών που επιτρέπεται να 
εγκατασταθούν σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και 
προσδιορίζονται οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών. Για τον ανωτέρω καθορισμό 
χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας του έτους 2017 της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και λαμβάνεται υπόψη μία τυπική στρεμματική κάλυψη ανά μονάδα 
ισχύος των φωτοβολταϊκών σταθμών. Με την απόφαση αυτή δύναται να επιβάλλονται περιορισμοί 
ως προς το είδος των καλλιεργούμενων εκτάσεων, ενώ μπορεί να περιορίζεται και το ως άνω 
ποσοστό σε συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να προσδιορίζονται 
περιορισμοί στον τρόπο θεμελίωσης των βάσεων στήριξης των φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς 
και υποχρεώσεις για την αποκατάσταση του γηπέδου μετά την αποξήλωση φωτοβολταϊκών 
σταθμών.». 

 Άρθρο 120 ν. 4951/2022  
Άρθρο 120 Διασφάλιση ενεργειακού εφοδιασμού νησιωτικών περιοχών που διασυνδέονται - 
Εφεδρείες Δυναμικού Έκτακτων Αναγκών 
 1. Για τη διασφάλιση του εφοδιασμού των νησιωτικών περιοχών που διασυνδέονται με το Ελληνικό 
Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) και δεν εμπίπτουν πλέον στα Μη 
Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.), συνάπτονται συμβάσεις Εφεδρείας Δυναμικού Εκτάκτων Αναγκών, 
μεταξύ του Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. για σταθμούς παραγωγής από ορυκτά καύσιμα που 
βρίσκονται στα ηλεκτρικά συστήματα των εν λόγω νησιωτικών περιοχών. Οι ανωτέρω συμβάσεις 
υποβάλλονται προς έγκριση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.). Οι πάροχοι εφεδρείας 
δυναμικού εκτάκτων αναγκών δικαιούνται αποζημίωσης, η οποία καταβάλλεται μέσω του Ειδικού 
Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.) της παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 (Α΄ 
179). 
 2. Ζητήματα σχετικά με το περιεχόμενο των Συμβάσεων Εφεδρείας Δυναμικού Εκτάκτων Αναγκών 
της παρ. 1, τις προϋποθέσεις σύναψης, τις υποχρεώσεις των μερών, τον τρόπο υπολογισμού του 
ανταλλάγματος που εκάστοτε παρέχεται για την κάλυψη του κόστους παροχής της υπηρεσίας πλέον 
εύλογου κέρδους, τον τρόπο κάλυψης του ανταλλάγματος αυτού μέσω του Ειδικού Λογαριασμού  
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011, καθώς και κάθε άλλη 
σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται, κατά τα νομίμως προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του 
Ε.Σ.Μ.Η.Ε. (Β΄ 4658/2020) και στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) (Β΄ 395/2016) οι οποίοι τροποποιούνται εντός προθεσίας τριών (3) μηνών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος. 
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, μετά από 
γνώμη της Ρ.Α.Ε., η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2004 μέχρι την έναρξη ισχύος των 
συμβάσεων της παρ. 1 και για τα ηλεκτρικά συστήματα των νησιών Άνδρου, Τήνου, Μυκόνου, Σύρου 
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και Πάρου, το ύψος του σχετικού ανταλλάγματος το οποίο υπολογίζεται απολογιστικά βάσει 
τεκμηριωμένων στοιχείων πλήρους κόστους, τα οποία παρέχονται από τη «ΔΕΗ Α.Ε.» και τον 
Διαχειριστή του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και των Μ.Δ.Ν. Η κάλυψη του ανταλλάγματος γίνεται μέσω του Ειδικού 
Λογαριασμού Υ.Κ.Ω. της παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011. 

  Περ. α παρ.6 άρθρο 56 του ν. 2637/1998 
α) Σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας 
περιφερειακής ενότητας ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση 
οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από την αγροτική εκμετάλλευση αγροτική 
δραστηριότητα, κατά την έννοια του ν. 3874/2010 (Α΄ 151), και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από σταθμούς Α.Π.Ε. Κάθε επέμβαση στις εκτάσεις αυτές είτε για τη μεταβολή του προορισμού τους 
και τη διάθεσή τους για άλλες χρήσεις είτε για την εκτέλεση έργων ή τη δημιουργία εγκαταστάσεων 
ή παροχή άλλων εξυπηρετήσεων μέσα σε αυτές, έστω και χωρίς μεταβολή της κατά προορισμό 
χρήσης τους, αποτελεί εξαιρετικό μέτρο και ενεργείται πάντοτε με βάση τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μόνο για λόγους που εξυπηρετούν 
τον γεωργικό χαρακτήρα της αγροτικής εκμετάλλευσης ή την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. Η 
απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εφόσον πρόκειται για εκτέλεση στρατιωτικών έργων, που αφορούν 
στην εθνική άμυνα της χώρας, καθώς και για την εκτέλεση μεγάλων αναπτυξιακών έργων του 
Δημοσίου και των Ο.Τ.Α., πρώτου και δεύτερου βαθμού, για την κατασκευή δικτύων μεταφοράς και 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, υποσταθμών και εν γένει για την εκτέλεση κάθε 
έργου που αφορά στην υποδομή του ηλεκτρικού συστήματος και του δικτύου φυσικού αερίου, 
σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ή για περιπτώσεις Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 
3894/2010, ιδίως για επενδύσεις που αφορούν και συνδέονται με τη μεταποίηση αγροτικών 
προϊόντων και τη βιομηχανία τροφίμων. Κτίρια και εγκαταστάσεις νομίμως υφιστάμενα προ της 
3.12.2019 επί αγροτεμαχίων που έχουν χαρακτηρισθεί ως αγροτικές γαίες υψηλής 
παραγωγικότητας, μπορούν να αλλάξουν χρήση, ώστε να αξιοποιηθούν για μεταποίηση αγροτικών 
προϊόντων. 
 
Ειδικά η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος 
μεγαλύτερης ή ίσης του ενός μεγαβάτ (1 MW) απαγορεύεται σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται 
ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Αττικής, καθώς 
και των περιοχών της επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής 
παραγωγικότητας από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής 
Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου 
(Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33), και σε Τοπικά Χωρικά Σχέδια του ν. 4447/2016 (Α΄ 
241), εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στα εγκεκριμένα αυτά σχέδια. Ειδικά η παραγωγή 
ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του ενός 
μεγαβάτ (1 MW) επιτρέπεται σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής 
παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Αττικής, καθώς και των περιοχών της 
Επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμένα 
Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης 
(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 
1337/1983 (Α΄ 33) και σε Τοπικά Χωρικά Σχέδια του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), υπό την προϋπόθεση ότι 
οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί, για τους οποίους χορηγούνται δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από 
τον αρμόδιο Διαχειριστή, μετά την έναρξη ισχύος της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ 
ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/29.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 3149), δεν υπερβαίνουν το μηδέν κόμμα 
οχτώ τοις εκατό (0,8%), καλύπτουν αγροτικές εκτάσεις που αθροιζόμενες με τις αγροτικές εκτάσεις 
που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία ή έχουν χορηγηθεί 
δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης και τις εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί που 
εγκαθίστανται σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), δεν υπερβαίνουν 
το ένα τοις εκατό (1%) του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων της κάθε Περιφερειακής 
Ενότητας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη θέση σε ισχύ της 
παρούσας διάταξης καθορίζεται η ισχύς σε MW των φωτοβολταϊκών σταθμών που επιτρέπεται να 
εγκατασταθούν σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και 
προσδιορίζονται οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών. Για τον ανωτέρω καθορισμό 
χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας του έτους 2017 της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και λαμβάνεται υπόψη μία τυπική στρεμματική κάλυψη ανά μονάδα 
ισχύος των φωτοβολταϊκών σταθμών. Με την απόφαση αυτή δύναται να επιβάλλονται περιορισμοί 
ως προς το είδος των καλλιεργούμενων εκτάσεων, ενώ μπορεί να περιορίζεται και το ως άνω 
ποσοστό σε συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να προσδιορίζονται 
περιορισμοί στον τρόπο θεμελίωσης των βάσεων στήριξης των φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς 
και υποχρεώσεις για την αποκατάσταση του γηπέδου μετά την αποξήλωση φωτοβολταϊκών 
σταθμών. 

 Άρθρο 154 του ν. 4951/2022 
Άρθρο 154 Αρμοδιότητα πρότασης προεδρικού διατάγματος του άρθρου 25 του ν. 2508/1997 - 
Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 25 του ν. 2508/1997 
 Το γνωμοδοτικό όργανο του πρώτου εδαφίου της περ. β΄ της παρ. 9 του άρθρου 25 του ν. 2508/1997 
(Α΄124), περί παραδοσιακών οικισμών, επικαιροποιείται, στο δεύτερο εδάφιο της ανωτέρω 
περίπτωσης προσδιορίζεται ειδικότερα η διαλαμβανόμενη αρμοδιότητα των Υπουργών, προστίθεται 
τελευταίο εδάφιο, και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής: 
 «9.α. Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2242/1994 γίνονται με 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετά από γνώμη του Περιφερειακού Σ.Χ.Ο.Π. 
 Εκκρεμείς διαδικασίες για ρυθμίσεις κατά τα ανωτέρω συνεχίζονται με τις προισχύουσες διατάξεις, 
εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχει γνωμοδοτήσει για αυτές το Κεντρικό Σ.Χ.Ο.Π. 
 β. Ειδικά ο καθορισμός των ορίων και των όρων και περιορισμών δόμησης, καθώς και η έγκριση ή 
τροποποίηση σχεδίων πόλεων και πολεοδομικών μελετών χαρακτηρισμένων ως παραδοσιακών, 
γίνεται με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 
(ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.). Προκειμένου για παραδοσιακούς οικισμούς περιοχών αρμοδιότητας Υπουργών 
Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας- Θράκης) και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Περιφέρειες 
Βορείου και Νοτίου Αιγαίου), οι ανωτέρω ρυθμίσεις ασκούνται από τους Υπουργούς αυτούς, 
αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις. 
 Η έγκριση, τροποποίηση, αναθεώρηση ρυμοτομικών σχεδίων, καθώς και η έγκριση ή τροποποίηση 
όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης που εμπίπτουν σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς 
χώρους/ιστορικούς τόπους του ν. 4858/2021 (Α΄ 220) στις περιοχές χωρικής αρμοδιότητας των 
Υπουργείων Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας - Θράκης) και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου) εγκρίνονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα 
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από πρόταση των ως άνω, κατά περίπτωση αρμόδιων, Υπουργών και του Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, μετά από γνωμοδότηση του οικείου ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.». 

 Άρθρο 161 του ν. 4951/2022 
Άρθρο 161 Ρύθμιση χρήσεων γης που αφορούν την περιοχή «Ελαιώνας» 
 Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του υπ’ αρ. 20/9-30/11/1995 π.δ. (Δ΄ 1049), περί χρήσεων γης, 
επικαιροποιούνται οι αναφορές στους Δήμους, αντικαθίστανται οι διαλαμβανόμενες χρήσεις γης, 
προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: 
 «1. Στους οικοδομήσιμους χώρους ή σε τμήματα αυτών που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα του 
άρθρου 1 με στοιχείο Α΄ επιτρέπονται οι χρήσεις βιομηχανίας - βιοτεχνίας χαμηλής και μέσης 
όχλησης πλην των αναφερομένων στο άρθρο 7 μόνο για τις νόμιμα υφιστάμενες βιομηχανικές - 
βιοτεχνικές μονάδες, καθώς επίσης και για μονάδες που προέρχονται από μετεγκατάσταση από την 
περιοχή του Ελαιώνα που λειτουργούν νόμιμα. Από τις εντός σχεδίου περιοχές κατοικίας των Δήμων 
Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω, Περιστερίου, Μοσχάτου - Ταύρου και Αθηναίων μόνο για τα 
διαμερίσματα 3 και 4 και από την εντός σχεδίου περιοχή κατοικίας νότια των γραμμών του τρένου 
του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου επιτρέπεται η μετεγκατάσταση των μονάδων που νομίμως 
υφίσταντο στις 14.2.1991 και οι οποίες λειτουργούν συνεχώς μέχρι την ημερομηνία αίτησης για 
μετεγκατάσταση. 
 Επίσης επιτρέπονται οι χρήσεις: 
 - Εμπορικά καταστήματα 
 - Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί 
 - Διοίκηση 
 - Εστιατόρια, αναψυκτήρια 
 - Χώροι συνάθροισης κοινού 
 - Κέντρα διασκέδασης αναψυχής 
 - Εγκαταστάσεις χονδρεμπορίου 
 - Κτίρια αποθήκευσης 
 - Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων 
 - Πρατήρια βενζίνης 
 - Πρατήρια υγραερίου 
 - Κτίρια στάθμευσης 
 - Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας 
 Στις περιπτώσεις αυτές, επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης και αναβάθμιση ή και μεταρρύθμιση των 
νομίμως υφιστάμενων ή νομίμως υπαχθέντων σε νόμους περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κτιρίων.». 

 παρ. 2 του αρ. 12 του ν. 4685/2020 (Α’ 92) 
2. Η Βεβαίωση παύει αυτοδικαίως να ισχύει: 
 α) Για φωτοβολταϊκούς, χερσαίους αιολικούς σταθμούς και υβριδικούς σταθμούς ΑΠΕ, εάν: 
(αα) Εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης, ο κάτοχος της Βεβαίωσης, 
εφόσον υποχρεούται σε διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, δεν έχει καταθέσει αίτηση για 
χορήγηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Τα αποδεικτικά υποβολής 
καταχωρούνται από τον Παραγωγό στο Ηλεκτρονικό Μητρώο. Για τους σταθμούς που έχουν 
υποχρέωση εκπόνησης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά 
δώδεκα (12) μήνες. 
 (ββ) Εντός τριάντα έξι (36) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης δεν έχει υποβληθεί 
αίτηση στον Διαχειριστή για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης. 
 β) Για τις λοιπές τεχνολογίες σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ εάν εντός τριάντα έξι (36) μηνών από την 
ημερομηνία χορήγησης της Βεβαίωσης δεν έχει υποβληθεί αίτηση στον Διαχειριστή για χορήγηση 
Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης. 
 γ) Για τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, που ανήκουν στην κατηγορία των Ειδικών Έργων και για 
υβριδικούς σταθμούς που συμπεριλαμβάνουν στο έργο τους την κατασκευή υποθαλάσσιας 
διασύνδεσης δύο (2) ή περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, με την παρέλευση του 
διπλάσιου χρονικού διαστήματος από τα οριζόμενα στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 χρονικά 
διαστήματα. 
 «Επίσης, ειδικά για τους σταθμούς της περ. γ` της παρ. 5 του άρθρου 10, η άδεια παραγωγής των 
οποίων εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3468/2006 (Α` 129), οι προθεσμίες της περ. α` 
εκκινούν και υπολογίζονται μετά την έγκριση του τελικού προγράμματος εκμετάλλευσης, το οποίο 
προβλέπεται στους όρους της οικείας πράξης, όπως εκάστοτε ισχύει, δυνάμει της οποίας έχει 
παραχωρηθεί στον παραγωγό το δικαίωμα έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης του 
γεωθερμικού δυναμικού για την περιοχή στην οποία αφορά η οικεία άδεια παραγωγής. Ο 
παραγωγός ενημερώνει αμελλητί, και σε κάθε περίπτωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών, τη ΡΑΕ για την ημερομηνία έγκρισης του τελικού προγράμματος εκμετάλλευσης. 
Ειδικά για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που δεν δύναται να υποβληθεί αίτημα για χορήγηση 
προσφοράς σύνδεσης λόγω του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τα κορεσμένα 
δίκτυα, που συνδέονται σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα, οι υποχρεώσεις 
της υποπερίπτωσης (ββ) της περίπτωσης α) της παραγράφου 2, καθώς και των περιπτώσεων β) και 
γ) της ίδιας παραγράφου πληρούνται, εφόσον ο κάτοχος Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων 
υποβάλλει στον αρμόδιο Διαχειριστή εντός των ως άνω προθεσμιών αίτημα εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για σύνδεση συνοδευόμενο από την απόφαση περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Το 
αίτημα εξετάζεται ως αίτημα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης όταν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις εξέτασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 και τον Κανονισμό Βεβαιώσεων. 

 παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α’ 149) 
8. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συμμετέχουν 
στην πρώτη ή και τη δεύτερη ή και την τρίτη ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών του 
παρόντος άρθρου, η οποία διενεργείται μετά την ημερομηνία που υποβάλλουν την εγγυητική 
επιστολή στον αρμόδιο Διαχειριστή, σύμφωνα με την υποπαρ. Ι.1 της παρ. I του άρθρου πρώτου του 
ν. 4152/2013 (Α΄ 107) για την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και αφορά στην 
κατηγορία τεχνολογία των σταθμών τους και οι σταθμοί τους δεν επιλέγονται για ένταξη σε 
καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, δικαιούνται την επιστροφή της εγγυητικής 
επιστολής κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στον αρμόδιο Διαχειριστή. Οι εν λόγω κάτοχοι 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μπορούν να ασκήσουν το 
ανωτέρω δικαίωμα, αποκλειστικά εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την οριστική 
κατακύρωση του αποτελέσματος της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών. Οι κοινές 
ανταγωνιστικές διαδικασίες δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του αριθμού των 
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, που πρέπει να διενεργηθούν για να επιστραφεί 
η εγγυητική επιστολή για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., 
που δικαιούνται να συμμετάσχουν τόσο στις ειδικές κατά τεχνολογία, όσο και στις κοινές 
ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών. 
 Με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως η Άδεια Παραγωγής, 
η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η Άδεια Εγκατάστασης και γενικότερα όλες οι άδειες 
και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί για τον εν λόγω σταθμό. 

 Παρ. 2 άρθρου 138 του ν. 4951/2022 (Α’ 129) 
Άρθρο 138 
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Θέσπιση έκτακτων ρυθμίσεων μεταβατικού χαρακτήρα στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για 
την άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης 
 1. Για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Αυγούστου 2022 έως την 1η Ιουλίου 2023 
δεν εφαρμόζεται σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χρέωση ρήτρας 
αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης ρήτρας, η οποία συνδέεται με τη διακύμανση μεγεθών της 
χονδρεμπορικής αγοράς, είτε πρόκειται για τιμολόγια με διακριτή αναγραφή της ανωτέρω ρήτρας 
είτε για τιμολόγια χωρίς διακριτή αναγραφή αυτής. Η περίοδος ισχύος του πρώτου εδαφίου δύναται 
να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή να λήξει πριν την 1η 
Ιουλίου 2023, εφόσον δεν διατηρείται σε ισχύ ο προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Εσόδων 
Αγοράς Επόμενης Ημέρας κατά το άρθρο 12Α του ν. 4425/2016 (Α΄ 185). 
 2. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνουν σε μηνιαία βάση και σε ευδιάκριτο σημείο 
στην ιστοσελίδα τους, έως το τέλος του δεύτερου μήνα (Μ-2) πριν από τον μήνα εφαρμογής (Μ), τις 
πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος και 
ενέργειας που εφαρμόζονται στα τιμολόγια προμήθειας της παρ. 1. Ειδικώς ενημερώνουν με 
ατομική ενημέρωση τους πελάτες με σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με εξειδικευμένες 
χρεώσεις τιμολογίου προμήθειας που διαμορφώνονται κατόπιν διαπραγμάτευσης με τον 
προμηθευτή, σύμφωνα με τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β΄ 832/2013). 
 3. Όλοι οι Πελάτες δύναται να επιλέξουν άλλο τύπο τιμολογίου προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, 
κατόπιν δήλωσής τους προς τον προμηθευτή ή αίτησης προσφοράς προμήθειας, σε άλλον 
προμηθευτή. Τύποι κυμαινόμενων τιμολογίων προμήθειας, των οποίων οι όροι χρεώσεων 
προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά κατανάλωσης της εγκατάστασης του πελάτη και σε υπηρεσίες 
που συμφωνούνται κατόπιν διαπραγμάτευσης του πελάτη με τον προμηθευτή, σύμφωνα με τον 
Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, εξακολουθούν να προσφέρονται από τους 
προμηθευτές. Πελάτες, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρούν σύμβαση προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας με τιμολόγια προμήθειας του τύπου του δευτέρου εδαφίου, έχουν τη 
δυνατότητα να επιλέξουν κυμαινόμενο τιμολόγιο της παρ. 1. 
 4. Για την εφαρμογή του παρόντος και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του: 
 (α) Η αλλαγή προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας, συνεπεία της μεταβολής των χρεώσεων 
προμήθειας δυνάμει της εκάστοτε ανακοίνωσης της παρ. 2, γίνεται αζημίως για τους πελάτες και δεν 
συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του προμηθευτή λόγω πρόωρης αποχώρησης. 
 (β) Δεν ισχύει το άρθρο 30 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β΄ 832/2013) 
ως προς τον χρόνο, την υποχρέωση ατομικής ενημέρωσης των πελατών και την έναρξη ισχύος 
τροποποίησης όρων της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα για την πρώτη 
περίοδο εφαρμογής, η ανακοίνωση των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας διενεργείται 
έως την 10η Ιουλίου 2022. 
 (γ) Οι λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι και εκκαθαριστικοί, οι οποίοι 
εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αποτυπώνουν σε ειδικό πεδίο και με σχετική 
σημείωση τις χρεώσεις ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης χρέωσης κατά την παρ. 1, οι οποίες 
αφορούν στην περίοδο κατανάλωσης πριν την 1η Αυγούστου 2022. 
 (δ) Στους λογαριασμούς κατανάλωσης αποτυπώνονται (δα) σε ευδιάκριτο σημείο όλες οι χρεώσεις 
προμήθειας της παρ. 2 που έχουν ανακοινωθεί μέχρι την έκδοση του λογαριασμού και (δβ) διακριτά 
και σε απόσταση δύο εκατοστών από την καταχώρηση του τελικού πληρωτέου ποσού, με το ίδιο 
μέγεθος χρησιμοποιούμενων χαρακτήρων, χρώματος και φόντου, η επιδότηση που παρέχεται από 
πόρους του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» της παρ. 3 του άρθρου 
εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α΄ 181). 
 (ε) Σε κάθε ενημερωτικό μήνυμα των Προμηθευτών στους πελάτες τους, ηλεκτρονικό ή έντυπο, 
αναγράφεται διακριτά η επιδότηση που παρέχεται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο 
Ενεργειακής Μετάβασης» της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 πλησίον του 
τελικού πληρωτέου ποσού. 
 5. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) παρακολουθεί την εφαρμογή του παρόντος, ιδίως ως προς 
τη διαμόρφωση των τιμών, τις συνθήκες ανταγωνισμού και εύρυθμης λειτουργίας των αγορών , 
καθώς και την τυχόν εμφάνιση καταχρηστικών πρακτικών. Αν διαπιστώσει σχετικές παραβάσεις, 
εφαρμόζει τις διαδικασίες και επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 36 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179). 

  2. Για την εφαρμογή της παρ. 1 και σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση της ίδιας παραγράφου: 
2Α. Αναφορικά με τις περιπτώσεις χορήγησης ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών 
υποβολής προσφορών, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται 
ιδίως: 
α) ο τρόπος διενέργειας των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προφορών, καθώς και το 
μοντέλο της δημοπρασίας, 
β) ο αριθμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ανά έτος, 
γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ανταγωνιστικών διαδικασιών, το οποίο καλύπτει όλη τη 
διάρκεια ισχύος της εγκριτικής απόφασης της παρ. 1, 
δ) η ελάχιστη και η μέγιστη χρονική διάρκεια που μεσολαβεί από τη δημοσίευση της προκήρυξης, 
μέχρι την έναρξη εκάστης ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, 
ε) η τιμή εκκίνησης εκάστης ανταγωνιστικής διαδικασίας, εφόσον αυτή δεν προσδιορίζεται στην 
εγκριτική απόφαση της παρ. 1. Η τιμή αυτή δύναται να αναθεωρηθεί βάσει των παραμέτρων 
υπολογισμού της περ. β΄ της υποπαρ. 3Β της παρ. 3, 
στ) τα όρια ισχύος συμμετοχής και κατακύρωσης στους συμμετέχοντες, 
ζ) η ισχύς σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία δημοπρατείται μέσω των 
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για τις ενισχύσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 
1, υπό την προϋπόθεση πλήρωσης της προϋπόθεσης του δευτέρου εδαφίου αυτής για το τρέχον έτος 
ή και για τα επόμενα ημερολογιακά έτη από την έκδοση της παρούσας απόφασης, 
η) τα ελάχιστα αποδεκτά τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως η ελάχιστη χωρητικότητα των σταθμών 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να συμμετέχουν στις ανταγωνιστικές διαδικασίες, 
θ) ο βαθμός αδειοδοτικής ωριμότητας των σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι 
συμμετέχουν στις ανταγωνιστικές διαδικασίες, 
ι) ο χρονικός προγραμματισμός για τη θέση σε λειτουργία των σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής 
ενέργειας που επιλέγονται μέσω των ανταγωνιστικών διαδικασιών, 
ια) το ύψος της επενδυτικής ενίσχυσης, 
ιβ) η διάρκεια χορήγησης της λειτουργικής ενίσχυσης, 
ιγ) οι κανόνες για τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας υπολογισμού των καθαρών εσόδων αγοράς και 
της λειτουργικής ενίσχυσης των σταθμών αυτών, όπως αναφέρεται στην παρ. 3, 
ιδ) τα κίνητρα αποδοτικής και επωφελούς, για το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, δραστηριοποίησης, 
τα οποία παρέχονται στον κάτοχο κάθε ενισχυόμενου σταθμού, καθώς και το επιτρεπτό εύρος 
διακύμανσης του ετήσιου επιτρεπόμενου εσόδου, ως αποτέλεσμα εφαρμογής των κινήτρων αυτών, 
κατά την υποπαρ. 3Γ της παρ. 3, 
ιε) κάθε άλλο ειδικό ζήτημα κατ’ εφαρμογή των όρων της εγκριτικής απόφασης της παρ. 1 και του 
παρόντος άρθρου. 
2Β. Σε περιπτώσεις μεμονωμένων ενισχύσεων σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται ιδίως: 
α) η διάρκεια χορήγησης της λειτουργικής ενίσχυσης, 
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β) οι κανόνες για τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας υπολογισμού του επιτρεπόμενου εσόδου, με 
βάση την αξία της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης του έργου, της λειτουργικής ενίσχυσης των 
σταθμών αυτών, όπως και των μεγεθών στα οποία βασίζεται ο υπολογισμός, ήτοι, των καθαρών 
εσόδων αγοράς, κατά την παρ. 3, 
γ) τα κίνητρα αποδοτικής και επωφελούς για το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας δραστηριοποίησης, 
τα οποία παρέχονται στον κάτοχο κάθε ενισχυόμενου σταθμού, καθώς και το επιτρεπτό εύρος 
διακύμανσης του ετήσιου επιτρεπόμενου εσόδου, ως αποτέλεσμα εφαρμογής των κινήτρων αυτών, 
κατά την υποπαρ. 3Γ της παρ. 3, 
δ) εφόσον στην εγκριτική απόφαση της παρ. 1 προβλέπεται μηχανισμός πιστοποίησης του κόστους 
και παρακολούθησης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής των έργων, καθορίζονται: 
δα) η μεθοδολογία προσαρμογής του επιτρεπόμενου εσόδου του αποθηκευτικού σταθμού σε 
συνάρτηση με το κόστος κατασκευής που προκύπτει από τη διενέργεια της πιστοποίησης, σύμφωνα 
με την οικεία εγκριτική απόφαση της παρ. 1, 
δβ) τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ορισμού φυσικού ή νομικού προσώπου ως 
ανεξάρτητου μηχανικού πιστοποίησης και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό ζήτημα, 
δγ) οι υποχρεώσεις και οι ελάχιστοι όροι δραστηριοποίησης του εν λόγω ανεξάρτητου μηχανικού, 
που, εκτός από την πιστοποίηση του επενδυτικού και λειτουργικού κόστους του αποθηκευτικού 
σταθμού, δύναται να περιλαμβάνουν τον ποιοτικό έλεγχο και τη βεβαίωση της τήρησης του 
χρονοδιαγράμματος και των οροσήμων υλοποίησης του έργου, 
ε) κάθε άλλο ειδικό ζήτημα κατ’ εφαρμογή των όρων της εγκριτικής απόφασης της παρ. 1 και του 
παρόντος άρθρου. 
Για την εφαρμογή της περ. δ), ο ανεξάρτητος μηχανικός πιστοποίησης επιλέγεται από κατάλογο 
υποψήφιων προσώπων που εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η επιλογή 
γίνεται από τον δικαιούχο της ενίσχυσης, ο οποίος αναλαμβάνει στο ακέραιο τις δαπάνες για την 
αμοιβή του και τα συναφή έξοδα. 
2Γ. Στους σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν επιλεγεί για χορήγηση 
μεμονωμένης ενίσχυσης ή έχουν ενταχθεί σε καθεστώς στήριξης, μετά από συμμετοχή σε 
ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, η επενδυτική ενίσχυση της παρ. 1 δύναται να 
καταβάλλεται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων 
(Π.Δ.Ε.) εντός των εκάστοτε ετησίων ορίων του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και, στην περίπτωση εθνικών πόρων, εντός του ορίου του προϋπολογισμού του Τομεακού 
Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται 
η διαδικασία χορήγησης και καταβολής της επενδυτικής ενίσχυσης, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα 
σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας. Ειδικά για την περίπτωση μεμονωμένης ενίσχυσης με την 
ανωτέρω απόφαση καθορίζονται επιπλέον, το ύψος της επενδυτικής ενίσχυσης, τυχόν προκαταβολή, 
καθώς και το ύψος αυτής 

Άρθρο 99 
Καταργούμενες διατάξεις 
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και υπό την επιφύλαξη της περ. α) της παρ. 8 
του άρθρου 76 του παρόντος, οι παρ. Α1, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7 και Α8 του άρθρου 25 
του ν. 3468/2006 (Α΄129), περί ειδικού τέλους των σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και υβριδικών σταθμών, καταργούνται. 

 

Άρθρο 25 ν. 3468/2006 
Α.1. Κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Α.Π.Ε. και Υβριδικό Σταθμό επιβαρύνεται, 
από την έναρξη λειτουργίας του σταθμού του με ειδικό τέλος. 
Για σταθμούς Α.Π.Ε. που λαμβάνουν σταθερή αποζημίωση με βάση τον παρόντα, το ειδικό τέλος 
αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί των προ Φ.Π.Α. εσόδων από την πώληση της 
ηλεκτρικής ενέργειας. 
Για σταθμούς Α.Π.Ε. που λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση με βάση τις διατάξεις του ν. 4414/2016 
(Α` 149), το ειδικό τέλος αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί της Τιμής Αναφοράς για την 
εγχεόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή στο 
Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού. 

 Για Υβριδικούς Σταθμούς, το ειδικό τέλος αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) 
επί των προ Φ.Π.Α. εσόδων από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας που: 

 α) παράγεται από τις μονάδες Α.Π.Ε. του Υβριδικού Σταθμού, συμπεριλαμβανομένων 
και φωτοβολταϊκών μονάδων, και εγχέεται απευθείας στο Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού 
ή και 

β) παράγεται και εγχέεται στο Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού από τις 
μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού, οι οποίες αξιοποιούν την αποθηκευμένη 
ενέργεια στο σύστημα αποθήκευσής τους. 

Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από 
συστήματα Α.Π.Ε. σε κτίρια ή από φωτοβολταϊκά συστήματα και οι αυτοπαραγωγοί του άρθρου 14Α 
απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού τέλους. 

 Ειδικά οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα που 
λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση με βάση τις διατάξεις του ν. 4414/2016, ύστερα από συμμετοχή 
τους σε κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, σύμφωνα με τις ΑΠΕ-ΕΚ/ 
Α/Φ1/οικ.184573/2017 (Β` 4488) και ΑΠΕΕΚ/ Α/Φ1/οικ.172859/2018 (Β` 1267) αποφάσεις του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβαρύνονται με ειδικό τέλος ποσοστού τρία τοις εκατό 
(3%) επί του ποσού που προέκυψε στη βάση της Τιμής Αναφοράς ανά σταθμό, στο πλαίσιο της εν 
λόγω ανταγωνιστικής διαδικασίας για την εγχεόμενη στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το 
Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή το Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού ηλεκτρική ενέργεια.». 
Α2. Τα έσοδα που προέρχονται από τις δημοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου της περιόδου 2008?2012 σύμφωνα με την παρ.3.3.1 του Παραρτήματος 34 του 
άρθρου 3 της υπ’ αριθμ.52115/2970/2008 (Β΄ 2575) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθώς και σύμφωνα 
με το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 54409/2632/2004 (Β΄ 1931) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων αποτελούν πόρο του ειδικού λογαριασμού, που 
διαχειρίζεται ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ) κατά 
το άρθρο 40 του ν. 2773/1999, στον οποίο και αποδίδεται. Οι όροι και η διαδικασία για τη διενέργεια 
των ανωτέρω δημοπρατήσεων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής μπορεί τα έσοδα από τις δημοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου της περιόδου 2008-2012 να κατανέμονται και να αποδίδονται ως πόροι του Ειδικού 
Λογαριασμού που τηρείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφορών Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ) ή τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ, είτε υπέρ του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία 
«Πράσινο Ταμείο» είτε να καταβάλλονται για την αύξη? ση του μετοχικού κεφαλαίου της ΛΑΓΗΕ ΑΕ 
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ποσοστό των εσόδων και η 
διαδικασία κατανομής και απόδοσης των πόρων αυτών στα παραπάνω νομικά πρόσωπα και κάθε 
σχετικό θέμα. 
Για την περίοδο 2013?2015, το σύνολο των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου αποτελούν πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 
που διαχειρίζεται η ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τμήμα των ως άνω εσόδων δύναται να 
διατίθεται μέσω της ΛΑΓΗΕ ΑΕ ως ενίσχυση για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται 
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σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, λόγω του κόστους δικαιωμάτων του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Ε.Ε. που μετακυλίεται στις τιμές ηλεκτρικής 
ενέργειας (ενίσχυση για έμμεσο κόστος εκπομπών), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 
2003/87/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2009/29/ΕΚ και ισχύει καθώς και στην 
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρ. SWD(2012) 130 τελικό (Κατευθυντήριες γραμμές για 
ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012 ? EE 2012/C 158/04). 

 
 Για την περίοδο 2016?2020, η ΛΑΓΗΕ ΑΕ διαχειρίζεται τμήμα των εσόδων από 

πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, το οποίο διατίθεται ως ενίσχυση για 
επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, λόγω 
του κόστους δικαιωμάτων του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου 
της Ε.Ε. που μετακυλίεται στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας (ενίσχυση για έμμεσο κόστος εκπομπών), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2009/29/ΕΚ και ισχύει καθώς και στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρ. SWD(2012) 130 
τελικό (Κατευθυντήριες γραμμές για ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012 - EE 2012/C 
158/04). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης της 
ενίσχυσης από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ, για την περίοδο 2013?2020, για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων 
που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως ιδίως οι δικαιούχοι, το μέγιστο ποσό 
ενίσχυσης και η μεθοδολογία χορήγησης της ενίσχυσης." 
 «Για την περίοδο 2016-2020 τα έσοδα από πλειστηριασμούς αδιαθέτων δικαιωμάτων εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου κατανέμονται ετησίως με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας ως εξής: 
(α) Ποσοστό τουλάχιστον 60% των εσόδων αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 
του ν. 4001/2011, όπως ισχύει. 
«Για τα έτη 2019 και 2020 το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε εξήντα πέντε τοις 
εκατό (65%).». 
(β) Ποσοστό των εσόδων, το οποίο θα καθοριστεί κατ’ ανώτατο όριο με την υπουργική απόφαση θα 
καλύπτει τις ανάγκες της ενίσχυσης για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε 
σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθ. κοινή υπουργική απόφαση 
ΑΠ/21906/2014 (Β΄ 3304). Τυχόν ποσό, το οποίο δεν χρησιμοποιείται για τον παραπάνω σκοπό 
αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει. 
Τα ανωτέρω ποσοστά καθορίζονται κατόπιν σχετικής γνώμης της ΡΑΕ, βάσει της εξέλιξης των εκροών 
και εισροών του Ειδικού Λογαριασμού. 
(γ)  «Ποσοστό των εσόδων, το οποίο θα καθοριστεί με την ανωτέρω υπουργική απόφαση, διατίθεται 
για την πραγματοποίηση έργων και την εξυπηρέτηση ορισμένων από τους σκοπούς, που 
περιγράφονται στην οδηγία 2003/87/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και συγκεκριμένα, κατά 
προτεραιότητα σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας, για την υποστήριξη χαμηλών και μεσαίων 
εισοδημάτων, που προκηρύσσονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3661/2008, σε 
έργα που αποσκοπούν στη μείωση των συμβατικών καυσίμων από μεταφορές, σε αντιπυρικά έργα 
καθαρισμού και διαχείρισης, με σκοπό τη διατήρηση και αύξηση του αποθέματος των δημόσιων και 
ιδιωτικών δασών, σε έργα σε αναπτυσσόμενες ή τρίτες χώρες με σκοπό τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς και σε έργα για την 
προστασία, διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Με την ίδια υπουργική απόφαση 
καθορίζεται ως φορέας υλοποίησης των δράσεων είτε φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας είτε φορέας που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 10Α του Ν. 
3661/2008, καθώς και η διαδικασία μεταφοράς των πόρων στους ανωτέρω φορείς». 
(δ) Ποσοστό των εσόδων διατίθεται σε φορέα ή φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων 
οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με στόχο 
την ενίσχυση και τη σταδιακή διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών, καθώς και τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης 
της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας καθορίζεται το ποσοστό των εσόδων, ο φορέας, η διαδικασία χορήγησης των πόρων, 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.». 

 
Α.2.1. Για την περίοδο 2021 έως 2030, ο Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. 
Α.Ε.) διαχειρίζεται τμήμα των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, το οποίο διατίθεται ως ενίσχυση για επιχειρήσεις τομέων και υπο-τομέων που 
εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, λόγω του κόστους δικαιωμάτων του 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Ε.Ε. που μετακυλίεται στις 
τιμές ηλεκτρικής ενέργειας (ενίσχυση για έμμεσο κόστος εκπομπών), σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές, σχετικά με ορισμένα μέτρα 
κρατικών ενισχύσεων, στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου μετά το 2021 (2020/C 317/04). 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης της 
ενίσχυσης από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., για την περίοδο 2021 έως 2030, για επιχειρήσεις τομέων και 
υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως οι δικαιούχοι, το μέγιστο 
ποσό ενίσχυσης και η μεθοδολογία χορήγησης της ενίσχυσης. 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατανέμονται ετησίως για την περίοδο 
2021 έως 2030 τα έσοδα από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, 
σύμφωνα με το άρθρο 15 της υπ` αρ. 181478/965/2017 (Β` 3763) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, όπως 
εκάστοτε ισχύει, ως εξής: 
 (α) Ποσοστό των εσόδων αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 
(Α΄ 179). 
(β) Ποσοστό των εσόδων, το οποίο καθορίζεται κατ` ανώτατο όριο με την απόφαση, καλύπτει τις 
ανάγκες της ενίσχυσης για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα, σύμφωνα με την απόφαση του δευτέρου εδαφίου. Ποσό, το οποίο δεν 
χρησιμοποιείται για τον παραπάνω σκοπό αποτελεί πόρο του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 143 
του ν. 4001/2011. 
(γ) Ποσοστό των εσόδων, το οποίο καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση, διατίθεται για την 
πραγματοποίηση έργων και την εξυπηρέτηση ορισμένων από τους σκοπούς, που περιγράφονται 
στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ και, συγκεκριμένα, κατά προτεραιότητα σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας, 
για την υποστήριξη χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, σε έργα που αποσκοπούν στη μείωση των 
συμβατικών καυσίμων από μεταφορές και δράσεις για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, σε 
αντιπυρικά έργα καθαρισμού και διαχείρισης με σκοπό τη διατήρηση και αύξηση του αποθέματος 
των δημόσιων και ιδιωτικών δασών, στην αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, στην ενίσχυση του 
ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) του άρθρου 55 του ν. 
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4001/2011, σε έργα σε αναπτυσσόμενες ή τρίτες χώρες με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, για την υποστήριξη του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως προς την εξυπηρέτηση των στόχων και δράσεων του Εθνικού 
Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, και την αναθεώρηση αυτών όπου απαιτείται, καθώς και σε 
έργα για την προστασία, διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος. 
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ως φορέας υλοποίησης των δράσεων είτε το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας είτε φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, καθώς και η διαδικασία μεταφοράς των πόρων στους ανωτέρω φορείς. Ποσό που δεν 
χρησιμοποιείται εντός του έτους, μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη έως εξαντλήσεώς του.» 
(δ) Ποσοστό των εσόδων, το οποίο καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση, διατίθεται σε φορέα ή 
φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη χρηματοδότηση 
έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού 
και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με στόχο την ενίσχυση και τη σταδιακή διαφοροποίηση των 
τοπικών οικονομιών, καθώς και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες 
Κοζάνης και Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Με την 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται το ποσοστό των εσόδων, ο 
φορέας και η διαδικασία χορήγησης των πόρων. Ποσό που δεν χρησιμοποιείται εντός του έτους, 
μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη έως εξαντλήσεώς του. 
(ε) Ποσοστό έως ένα τοις εκατό (1%) των εσόδων διατίθεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας για να καλύψει συνδρομές και υποχρεώσεις για θέματα κλιματικής αλλαγής, 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και προστασίας της στοιβάδας του όζοντος, που απορρέουν 
από διεθνείς συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από την Ελληνική Δημοκρατία, καθώς και από 
συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς. 

 
(στ) Ποσοστό των εσόδων, το οποίο καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση, διατίθεται και για την 
ενίσχυση του ειδικού λογαριασμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης».] 
Α.3. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος κατά την παράγραφο Α.1 παρακρατούνται από τη 
ΛΑΓΗΕ ΑΕ και, για την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και 
αποδίδονται ως ακολούθως: 
(ί) «Ποσό μέχρι το ένα τρίτο (1/3) του ειδικού τέλους της παραγράφου Α.1» 
αποδίδεται στους κατόχους άδειας προμήθειας που προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακούς 
καταναλωτές των δήμων, στους οποίους λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε., με σκοπό το ανωτέρω ποσό να 
αποδοθεί στους οικιακούς καταναλωτές μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας. Δικαιούχοι του ανωτέρω ποσού είναι οι οικιακοί καταναλωτές, οι οποίοι βρίσκονται εντός 
των διοικητικών ορίων της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας του δήμου, όπου λειτουργούν οι σταθμοί 
Α.Π.Ε. και έχουν ενεργή σύνδεση κατά την ημερομηνία εφαρμογής της διαδικασίας που προβλέπεται 
στην κατωτέρω απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής. 
Το ποσό που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο συμψηφίζεται με τις χρεώσεις που περιλαμβάνονται στο 
λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο 
τρόπος προσδιορισμού και επιμερισμού των ανωτέρω ποσών σε μία ή περισσότερες δημοτικές ή 
τοπικές κοινότητες, η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ενστάσεων, ο τρόπος προσδιορισμού 
των δικαιούχων, ο τρόπος επιμερισμού των ανωτέρω ποσών ανά δικαιούχο, ο χρόνος εκκαθάρισης, 
τα ανώτατα όρια καταναλώσεων προς πίστωση των δικαιούχων, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλο 
σχετικό θέμα. 
Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση μπορεί να προβλέπεται η έκδοση αποφάσεων από τη ΡΑΕ 
για τον καθορισμό της τεκμαρτής μοναδιαίας πίστωσης για οικιακούς καταναλωτές σε ευρώ ανά 
μεγαβατώρα, βάσει της μεθοδολογίας που ορίζεται σε αυτήν, καθώς και ο τρόπος διάθεσης τυχόν 
υπολειπόμενου ποσού που προκύπτει από τη μεθοδολογία επιμερισμού, συμπεριλαμβανομένης και 
της δυνατότητας διάθεσης στον οικείο δήμο.» 

 
Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνιστώνται Επιτροπή Επιμερισμού του ειδικού τέλους 
και Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων. 
Η Επιτροπή Επιμερισμού υποβάλλει εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον 
προσδιορισμό και τον επιμερισμό του ειδικού τέλους του πρώτου εδαφίου σε μία ή περισσότερες 
δημοτικές ή τοπικές κοινότητες στις οποίες λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και εποπτεύει τη διαδικασία 
επιμερισμού ανά δικαιούχο. Για τον προσδιορισμό και επιμερισμό η Επιτροπή χρησιμοποιεί τα 
ψηφιοποιημένα διοικητικά όρια των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων. Αν δεν υπάρχουν τα ανωτέρω 
όρια, χρησιμοποιεί τα όρια της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) και, αν δεν 
υπάρχουν και αυτά, τα απογραφικά όρια των δημοτικών ή τοπικών Κοινοτήτων της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής. Η Επιτροπή Επιμερισμού λαμβάνει υπόψη της τις αποφάσεις του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας που έχουν εκδοθεί βάσει των εισηγήσεων της Επιτροπής Εξέτασης 
Ενστάσεων του παρόντος και τις γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί 
διοικητικής υπαγωγής γεωγραφικών περιοχών σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες. 
Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των ενστάσεων κατά των 
αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με τον προσδιορισμό και 
επιμερισμό του ειδικού τέλους σε μία ή περισσότερες δημοτικές ή τοπικές κοινότητες και μετά από 
την εξέταση αυτών, υποβάλλει εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται μέσα στο πρώτο δίμηνο 
κάθε έτους, συγκροτούνται οι ανωτέρω Επιτροπές και ορίζονται οι πρόεδροι και οι γραμματείς 
αυτών. 

 Η Επιτροπή Επιμερισμού αποτελείται από: 
 α) τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τους 

οποίους ένας (1) τουλάχιστον από τη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών 
Καυσίμων, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου και ένας από τη Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών, 
ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών, κατά προτίμηση τοπογράφος μηχανικός, 

 β) έναν (1) εκπρόσωπο από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, 
 γ) έναν (1) εκπρόσωπο από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. και 
δ) έναν (1) εκπρόσωπο από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης 

Ενέργειας. 
Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων αποτελείται από τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύο (2) από τους οποίους ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών, κατά προτίμηση 
με ειδικότητα τοπογράφου μηχανικού, ως μόνιμα μέλη. Ένας από τους εκπροσώπους του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκτελεί χρέη Προέδρου στην Επιτροπή. 
Αν στις ενστάσεις που υποβληθούν τίθενται θέματα που αφορούν τα διοικητικά όρια μεταξύ των 
δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων, στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων καλούνται ως μέλη, ύστερα 
από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής και: 

 
α) ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, οι οποίες διεκδικούν τη διοικητική 
υπαγωγή της γεωγραφικής περιοχής εγκατάστασης των σταθμών Α.Π.Ε. Οι εκπρόσωποι αυτοί 
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υποδεικνύονται με απόφαση του συμβουλίου κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Αν η δημοτική 
ή τοπική κοινότητα δεν υποδεικνύει εκπρόσωπο ή ο εκπρόσωπος δεν παρίσταται, η Επιτροπή 
συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα, 
β) ένας (1) μηχανικός της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, κατά προτίμηση με ειδικότητα 
τοπογράφου μηχανικού. 
Οι αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση των ανωτέρω 
Επιτροπών λαμβάνονται μόνο για σκοπούς επιμερισμού του αναλογούντος ποσού του ειδικού 
τέλους της παραγράφου Α.1 σε μία ή περισσότερες δημοτικές ή τοπικές κοινότητες. 
A4. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο Ειδικό τέλοςεγγράφονται σε χωριστό κωδικό του προϋπολογισμού 
εσόδων του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού ("Εσοδα από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας") και διατίθενται υποχρεωτικά και αποκλειστικά, σε ποσοστό 80%, 
για την εκτέλεση περιβαλλοντικών δράσεων, έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης" 
σε περιοχές εντός των ορίων του δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος όπου είναι εγκατεστημένος 
ο σταθμός ή διέρχεται η γραμμή σύνδεσης και, σε ποσοστό 20%, στην υπόλοιπη περιφέρεια του 
οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού. Κατά την εκτέλεση και λειτουργία των έργων αυτών, με μέριμνα του 
οικείου Ο.Τ.Α. που εκτελεί τα έργα, αναρτάται ειδική σήμανση όπου αναγράφεται η προέλευση των 
σχετικών πόρων. Οι οικείοι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Υπουργό Ανάπτυξης και τον 
Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε επόμενου έτους, 
έκθεση με τον απολογισμό της αξιοποίησης των εσόδων που προέρχονται από το Ειδικό τέλος.  
A5. Αν στον οικείο Ο.Τ.Α. δεν λειτουργεί ταμειακή υπηρεσία, τα ποσά από το Ειδικό 
τέλοςκατατίθενται στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), υπέρ του δικαιούχου Ο.Τ.Α., 
ο οποίος και ενημερώνεται εγγράφως. 
A6. Εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, οι αρμόδιοι Διαχειριστές ενημερώνουν, εγγράφως, τον 
Υπουργό Ανάπτυξης για τα ποσά που κατέβαλαν σε κάθε δικαιούχο, κατά το προηγούμενο έτος. 
A7. Ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας ασκεί έλεγχο νομιμότητας για την αξιοποίηση, 
από τους δικαιούχους Ο.Τ.Α., των ποσών που προέρχονται από το Ειδικό τέλος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου αυτού και υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης σχετική έκθεση, στο τέλος κάθε 
έτους. 
A8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να καθορίζονται η διαδικασία και κάθε 
ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 
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Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης 

  
31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων     

  
Σχετική διάταξη αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 

Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς 

Αντικείμενο συναρμοδιότητας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β’ Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομικών, 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

Έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’   Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομικών, 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

  

Έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων 

Κεφάλαιο Δ’ Υπουργείο Οικονομικών, Πράσινο Ταμείο Xρηματοοδτικά προγράμματα του Πράσινου 

Ταμείου 

Κεφάλαιο Ε’ Δασικές υπηρεσίες, Υπουργείο Τουρισμού, 

Οικονομικών, Μεταφορών και Υποδομών  

 Για εγκαταστάσεις τουριστικού χαρακτήρα 

(άρθρο 30), για πρόσληψη προσωπικοπυ  

για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών (άρθρο 

32)   

Κεφάλαιο ΣΤ Κλιματικής κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Για την οργάνωης και λειτουργία 

πυροσβεστικου σώματος 

Κεφάλαιο Ζ’  Υπουργείο Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

«ΑΔΜΗΕ ΑΕ», Αναπτυξιακός Οργανισμός 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ,  

- «ΑΔΜΗΕ για ΚΥΤ».  

- Οικονομικών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων για έκδοση κοινών υπουργικών 

αποφάσεων.  

- Αναπτυξιακό Οργανισμό  Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης για την υπογραφή 

προγραμματικής σύμβασης προς 

αποκατάσταση των καταστροφικών 

συνεπειών στις περιοχές της περιφέρειας 

Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές 

της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018. 

Κεφάλαιο Η’  Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 

Τουρισμού, Κεντρικό Συμβούλιο 

Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, 

Φορέας Υπεράκτιων Αιολοικών Πάρκων, 

«ΑΔΜΗΕ ΑΕ», «ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ».  

- Γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου 

Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 

(άρθρο 73), Φορέας Υπεράκτιων Αιολοικών 

Πάρκων για έκδοση αδειών.  

- Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 

Τουρισμού για παραχώρηση αιγιαλού, 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων και διαμόρφωση του θεσμικού 

πλαισίου. 

Κεφάλαιο Θ’  «ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ», «ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ», Υπουργεία 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και  

Εσωτερικών 

- «ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ», «ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ» (άρθρο 92) 

- Υπουργείο Εσωτερικών για κοινή 

υπουργική απόφαση, ΔΕΔΔΗΕ (άρθρο 94), 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

(άρθρο 98). 

Κεφάλαιο Ι’  Ε.Ο.Α.Ν., η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), Ο.Τ.Α.,  

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Α.Α.Δ.Ε. (άρθρο 100).  

Κεφάλαιο ΙΑ’  Υπουργείο Οικονομικών, ΡΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ, 

ΑΔΜΗΕ, ΔΑΠΕΕΠ 

- Υπουργείο Οικονομικών (άρθρο 109),  

- «ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ» (άρθρο 117).  

  
 

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 
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Εξουσιοδοτική 

διάταξη 
Είδος πράξης 

Αρμόδιο ή επισπεύδον 

Υπουργείο ή υπηρεσία 
Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 

(ενδεικτική ή 

αποκλειστική 

προθεσμία) 

Άρθρο 16 περ. (α)  

 

Υπουργική 

απόφαση 

Κοινή απόφαση των 

Υπουργών 

Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, 

Οικονομικών, 

Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής 

και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και 

Τροφίμων 

Καθορίζονται μέτρα παρακολούθησης 

και διαχείρισης εκβρασμών θαλάσσιας 

άγριας πανίδας, όπου αυτά 

απαιτούνται βάσει των διαθέσιμων 

επιστημονικών στοιχείων. 

- 

Άρθρο 16 περ. (β)  Υπουργική 

απόφαση  

Υπουργών 

Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, 

Οικονομικών και του 

κατά περίπτωση 

συναρμόδιου 

Υπουργού 

Καθορίζονται τα μέτρα και οι τρόποι 

εφαρμογής περιφερειακών ή τοπικών 

σχεδίων δράσης για την προστασία και 

διαχείριση των πληθυσμών ειδών της 

άγριας πανίδας, τη διασφάλιση της 

φυτοϋγείας και της προστασίας της 

χλωρίδας, την αντιμετώπιση των 

συνεπειών προσέγγισης και 

αλληλεπίδρασης ειδών της άγριας 

πανίδας με τον άνθρωπο ή με 

εισβάλοντα ξενικά είδη, τη χρήση 

δηλητηριασμένων δολωμάτων, καθώς 

και την εν γένει προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος από τις 

προαναφερόμενες αιτίες. 

Δυνητική  

Άρθρο 69 Προεδρικό 

διάταγμα  

Πρόταση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας 

Ορίζεται η φέρουσα ικανότητα 

χωρικών συστημάτων.  
 

Άρθρο 73 Προεδρικό 

διάταγμα  

 

Πρόταση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και γνώμη 

του ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.ΘΑ. 

Οριοθετούνται οι Περιοχές 

Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ και 

ορίζονται οι όροι ανάπτυξης Έργων 

ΥΑΠ σε αυτές που θα αναπτυχθούν 

Έργα ΥΑΠ μέχρι το έτος 2030. Με το 

προεδρικό διάταγμα του πρώτου 

εδαφίου εγκρίνονται επίσης οι 

κατευθύνσεις, οι όροι και τα μέτρα για 

την προστασία του περιβάλλοντος, τα 

οποία πρέπει να τηρούνται κατά την 

ανάπτυξη των ΥΑΠ, σύμφωνα με τη 

σχετική Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

-  

Άρθρο 84 παρ. 1  Υπουργική 

απόφαση 

Κοινή απόφαση των 

Υπουργών 

Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, 

Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, 

Εξωτερικών, Εθνικής 

Άμυνας, Πολιτισμού 

και Αθλητισμού, 

Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, 

Αγροτικής Ανάπτυξης 

- Έγκριση του Εθνικού Προγράμματος 

Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών 

Πάρκων. 

- Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων. 
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και Τροφίμων και 

Τουρισμού 

Άρθρο 84 παρ. 2  Υπουργική 

απόφαση 

Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας 

Ορίζεται η κατανομή των Περιοχών 

Εγκατάστασης ΥΑΠ, εντός των 

Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης 

Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων 

(ΠΟΑΥΑΠ) για τις οποίες έχουν εκδοθεί 

Άδειες Έρευνας ΥΑΠ, και η μέγιστη 

ισχύς Έργων ΥΑΠ που εκτιμάται ότι 

μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε μια 

από αυτές. 

Εντός δύο (2) μηνών 

από το πέρας της 

δημόσιας 

διαβούλευσης της παρ. 

1 του άρθρου 77. 

Άρθρο 84 παρ. 3  Υπουργική 

απόφαση  

Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας 

Τροποποιείται ο Κανονισμός 

Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής 

Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, καθώς 

και Βεβαιώσεων Παραγωγού 

Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων 

ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (εφεξής Κανονισμός), 

ώστε να καταλαμβάνονται και τα ΥΑΠ. 

 

Άρθρο 84 παρ. 4  Υπουργική 

απόφαση 

Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας  

Καθορίζεται η εφαρμογή του άρθρου 

77. 

 

Δυνητική 

Άρθρο 84 παρ. 5 Υπουργική 

απόφαση 

Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας 

Ορίζονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρου 79 τα μέλη της Επιτροπής 

Συντονισμού, Σύνδεσης και Ανάπτυξης 

Δικτύων Έργων ΥΑΠ και οι 

αναπληρωτές τους, ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής και ο αναπληρωτής του και 

ανατίθενται τα καθήκοντα 

γραμματειακής υποστήριξης της 

Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση 

καθορίζονται η θητεία των μελών της 

Επιτροπής Συντονισμού Σύνδεσης και 

Ανάπτυξης Έργων ΥΑΠ, οι κανόνες 

λειτουργίας της, ο τρόπος λήψης 

αποφάσεων και κάθε άλλο θέμα 

σχετικό με την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων της. 

Εντός δύο (2) μηνών 

από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος. 

Άρθρο 84 παρ. 6  Υπουργική 

Απόφαση  

Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας 

Ορίζονται ο τρόπος και το ποσοστό 

κατανομής των εσόδων του ειδικού 

διακριτού λογαριασμού που τηρεί ο 

Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης, 

κατά την παρ. 2 του άρθρου 80. 

 

Άρθρο 92 Υπουργική 

Απόφαση 

Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας 

Συγκροτείται η Επιτροπή Επιμερισμού 

του ειδικού τέλους και ορίζονται ο 

Πρόεδρος και ο γραμματέας αυτής. 

Έκδοση μέσα στο 

πρώτο δίμηνο κάθε 

έτους. 

Άρθρο 98 Υπουργική 

Απόφαση 

Κοινή απόφαση των 

Υπουργών 

Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και 

Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, 

Καθορίζονται το ύψος, η διαδικασία 

χορήγησης και καταβολής της 

χρηματοδότησης, καθώς και κάθε 

θέμα σχετικό με την εφαρμογή του 

άρθρου 87. 
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  ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 
 

 
 

 

Επισπεύδοντα Υπουργεία 

Στοιχεία επικοινωνίας:  

Γραφείο Υπουργού Οικονομικών, Νίκης 5-7, Τ.Κ. 101 80 Αθήνα, email: ministeroffice@minfin.gr, τηλ. 210 333 2000, Π. 

Μιχελή: 2103332631, Γ. Γρυλωνάκης: 2103332729, Δ. Καββαδά: 2103332441.  

 

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Πανεπιστημίου αρ. 37, Τ.Κ. 10564 Αθήνα : 1) Βιολέττα  Ανδρίτσου, Προϊσταμένη  

Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων, Τηλ. 210 3338552.  2) Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής 

Κυβέρνησης, Τηλ. 210-3338263, 210-3338475, 210-3338558, 210-3338395, 210-3338376, 210-3338275. 3) Γενική 

Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων, Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής 

Δημοσιονομικών Κανόνων, Τηλ. 2106987704-705, 4) Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης, Ελένη Λυγκουρη 

e.lygkouri@glk.gr,  Δημήτριος Παλιούρας d.paliouras@glk.gr, Τηλ. 210-3338628. 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: ΓΝΠ ΥΠΕΘΑ Συνταγματάρχης (ΝΟΜ) Βαδιάκας Αλέξανδρος, 2106598215, 716, 260 

Υπουργείο Τουρισμού: Σπυρίδων Παρθένης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής 

Νομοθέτησης (parthenis_s@mintour.gr), Λεωνίδας Αντωνόπουλος (antonopoulos_l@mintour.gr), Χρυσή 

Σιδηροπούλου (sidiropoulou_ch@mintour.gr) 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Πρεμέτης Κωνσταντίνος, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, Λεωφόρος Αχαρνών αρ. 2, 111 43 ΑΘΗΝΑ, Τηλ. 2102125900 

 
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης  
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης: 

                                                 
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. 

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ  
(Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1  
  

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2  
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3 X 
  

ΜΕΡΟΣ Β΄ 
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
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Α. Αιτιολογική έκθεση 

 

 Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

 Άρθρο 118 

 

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αποσαφηνίζεται ότι η επιχείρηση του άρθρου 21 ν. 
4664/2020  εξακολουθεί να αναλαμβάνει την κάλυψη της αστικής ευθύνης και των 
υποχρεώσεων έναντι της διοίκησης και των συλλογικών οργάνων διοίκησης, 
συμπεριλαμβανομένου και του Ειδικού Διαχειριστή, καθώς και των στελεχών και των 
εργαζομένων της, και κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης. 
 

Άρθρα 119  και 120 

 

α. Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται η συμμόρφωση του Ελληνικού 

Δημοσίου προς τις υπ’ αριθμ.  190/2022 και 191/2022 αποφάσεις του Συμβουλίου της 

Επικρατείας (Ολ.). Με τις εν λόγω δικαστικές αποφάσεις κρίθηκε ότι για την 

διασφάλιση της παροχής εκ μέρους των εταιρειών Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προς  

το κοινωνικό σύνολο, το οποίο εξυπηρετούν, υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ύδρευσης 

και αποχέτευσης με χαρακτηριστικά συνέχειας, επάρκειας, υγιεινής και προσιτής 

τιμής, απαιτείται η εποπτεία και ο έλεγχος του Δημοσίου επί των εταιρειών αυτών, ως 

δημοσίων επιχειρήσεων, να  εκδηλώνεται με τη κατοχή εκ μέρους του άμεσα της 

πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου απευθείας και όχι έμμεσα μέσω της εταιρείας 

Ε.Ε.Σ.Υ.Π., έστω και αν το Δημόσιο αποτελεί το μοναδικό μέτοχο της εταιρείας αυτής. 

Και τούτο , διότι κατά το σκεπτικό των ως άνω αποφάσεων, αφενός η λειτουργία της  

Ε.Ε.Σ.Υ.Π. εξυπηρετεί πρωτίστως ταμειακούς και ταμιευτικούς σκοπούς  και αφετέρου 

ο διορισμός των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών αυτών δεν γίνεται 

άνευ ετέρου αποκλειστικά από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Ε.Σ.Υ.Π., δηλαδή από το 

Ελληνικό Δημόσιο ως μοναδικό μέτοχο της Ε.Ε.Σ.Υ.Π., αλλά από το Εποπτικό 

Συμβούλιο  της εταιρείας αυτής,  τα μέλη του οποίου δεν ορίζονται από το  Ελληνικό 

                                                 
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.  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4  
  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5 Χ 
  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6  
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Δημόσιο αλλά με συναπόφαση αυτού  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ).  

Οι προαναφερόμενες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπό τα πραγματικά 

και νομικά δεδομένα βάσει των οποίων  έκριναν τις  συγκεκριμένες υποθέσεις,  

δέχτηκαν ότι για την παροχή στο κοινωνικό σύνολο εκ μέρους των εταιρειών Ε.Υ.Δ.Α.Π. 

Α.Ε. και Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης με τα ως άνω ποσοτικά 

και ποιοτικά χαρακτηριστικά  απαιτείται όπως η εποπτεία και ο έλεγχος των εταιρειών 

αυτών  διασφαλίζεται  από το Δημόσιο με τον προαναφερόμενο τρόπο. Η απαίτηση 

ελέγχου από το Δημόσιο των εν λόγω  εταιρειών,  με την κατοχή εκ μέρους αυτού 

άμεσα  της πλειοψηφίας του μετοχικού τους κεφαλαίου, κατά την αιτιολογική βάση 

των ανωτέρω αποφάσεων, αποτελεί ένα αποτελεσματικό τρόπο ελέγχου των 

εταιρειών αυτών,  προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα  να προσφέρουν στο 

κοινωνικό σύνολο υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης με τα ως άνω 

χαρακτηριστικά, πράγμα το οποίο δεν επιτυγχάνεται  με τη μεταβίβαση στην ΕΕΣΥΠ 

της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών αυτών. Με τον τρόπο αυτό 

ελέγχου των εταιρειών Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. που υιοθετούν οι υπόψη 

αποφάσεις,  το  Συμβούλιο της Επικρατείας  αποσκοπεί στη διασφάλιση της  

εκπλήρωσης εκ μέρους του κράτους  της συνταγματικά επιβαλλόμενης  υποχρέωσής 

του, όπως αυτή προκύπτει από  τα  άρθρα 5 παρ. 5 και 21 παρ. 3 του Συντάγματος, για  

παροχή  στο κοινωνικό σύνολο υπηρεσιών κοινής ωφέλειας   απολύτως ζωτικής 

σημασίας και εν προκειμένω  υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στους κατοίκους 

της  Αττικής και της Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Η υιοθέτηση εκ μέρους  των ως άνω 

αποφάσεων του συγκεκριμένου τρόπου ελέγχου εκ μέρους του κράτους των ως άνω 

εταιρειών,  δεν θα μπορούσε να αποτελέσει  εμπόδιο για  το νομοθέτη στο να επιλέξει  

ένα διαφορετικό τρόπο ελέγχου από το κράτος των υπόψη εταιρειών, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο τρόπος αυτός ελέγχου διασφαλίζει στον ίδιο βαθμό με τον 

υιοθετούμενο από τις δικαστικές αυτές αποφάσεις την παροχή προς το κοινωνικό 

σύνολο υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης με τα ίδια ποιοτικά  και ποσοτικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία επιβάλουν οι προαναφερόμενες συνταγματικές διατάξεις.. 

Διαφορετική εκδοχή θα προσέκρουε στην αρχή διακρίσεως των λειτουργιών, 

δοθέντος ότι ο νομοθέτης θα στερούνταν από τη δυνατότητα  ουσιαστικής επιλογής 

νομοθετικών λύσεων, των οποίων τη νομιμότητα, αυτονόητα,  αρμόδια να κρίνει  

τελικά είναι  η δικαστική εξουσία. Τούτο ισχύει και  στις περιπτώσεις των εταιρειών 

Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., όπου η σύσταση της Ε.Ε.Σ.Υ.Π. και η μεταβίβαση προς 

αυτήν εκ μέρους του Δημοσίου της  πλειοψηφίας των μετοχών των εταιρειών  που 

αυτό διατηρούσε στην ιδιοκτησία του  με  σκοπό την ιδιωτικοποίησή τους, αποτελεί 

διεθνή υποχρέωση της χώρας νομοθετικά θεσμοθετημένη με τις   διατάξεις των  ν. 

4336/2015 (παρ. Γ , περ. 4, υποπερ. 4.4.) και 4389/2016 (άρθρα 184 και επ.) από την 

οποία (υποχρέωση) δεν μπορεί να υπαναχωρήσει μονομερώς. 

   

β. Ο  τρόπος διοίκησης της Ε.Ε.Σ.Υ.Π. έχει υβριδικά χαρακτηριστικά κυρίως λόγω  της 

συγκρότησης και των αρμοδιοτήτων του Εποπτικού Συμβουλίου που περιορίζει τις 

αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και συνιστά απόκλιση από τη νομοθεσία περί 

ανωνύμων εταιρειών και εταιρικής διακυβέρνησης. Με τις προτεινόμενες διατάξεις, 

σε συμμόρφωση με τις προαναφερόμενες αποφάσεις του Συμβουλίου της 
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Επικρατείας, αίρεται η απόκλιση αυτή  ως προς τις εταιρείες Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και Ε.Υ.Α.Θ. 

Α.Ε., που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο της Ε.Ε.Σ.Υ.Π. ως  θυγατρικές της εταιρείες λόγω 

του ιδιαίτερου αντικειμένου τους που συνίσταται  στην παροχή υπηρεσιών ύδρευσης 

και αποχέτευσης. Ισχύουν συνεπώς ως προς τη σχέση των δυο αυτών θυγατρικών 

εταιρειών με την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. οι  γενικοί  κανόνες λειτουργίας των ανωνύμων εταιρειών 

που  καθορίζουν  τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης. 

    

γ. Η διοίκηση και διαχείριση  των εταιρειών Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. μετά την 

περιέλευση της πλειοψηφίας του μετοχικού τους κεφαλαίου στην ΕΕΣΥΠ και μέχρι 

σήμερα δεν εξέτρεψε ούτε  διαφοροποίησε τον κοινωνικό ρόλο των εταιρειών αυτών, 

δηλαδή το να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο των περιοχών, στις οποίες 

δραστηριοποιούνται, υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης  με χαρακτηριστικά 

συνέχειας, επάρκειας, υγιεινής και προσιτής τιμής, γεγονός το οποίο δεν 

αμφισβητήθηκε ούτε από τις προαναφερόμενες υπ’ αριθμ. 190 και 191/2022 

αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και, βεβαίως, δεν μπορεί να 

αμφισβητηθεί ούτε από το Ελληνικό Δημόσιο. Περαιτέρω, η συνταγματική υποχρέωση 

του κράτους για παροχή στους πολίτες  μέσω των εταιρειών ΕΥΔΑΠ  και ΕΥΑΘ 

υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης υπό τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά 

που προδιαγράφουν οι ως άνω αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας  

εκπληρώνεται, θεσμικά, απολύτως  με τις εισαγόμενες διατάξεις. Ως εκ τούτου, 

κρίνεται απαραίτητο για λόγους ασφάλειας δικαίου και  των συναλλαγών, όπως  οι 

πράξεις και αποφάσεις των οργάνων των ως άνω εταιρειών θεωρηθούν μέχρι την 

έναρξη ισχύος  των διατάξεων αυτών ως νόμιμες και ισχυρές για την περίπτωση και 

μόνο που θα μπορούσε να αμφισβητηθεί η νομιμότητα και η ισχύς τους  εξαιτίας 

αμφισβήτησης της νομιμότητας κατοχής  εκ μέρους της  Ε.Ε.Σ.Υ.Π. της πλειοψηφίας 

των μετοχών των εταιρειών Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., καθώς   και της  άσκησης  

των δικαιωμάτων που ανήκουν στην  Ε.Ε.Σ.Υ.Π. ως  μετόχου  που κατέχει την 

πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών αυτών. Για τον ίδιο λόγο 

προβλέπεται ότι δεν είναι απαραίτητη, μετά τη δημοσίευση των ως άνω αποφάσεων 

του Συμβουλίου της Επικρατείας, η επανάληψη των εν γένει ενεργειών και 

διαδικασιών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και συνάπτονται με  τη 

μεταβίβαση  των μετοχών των εταιρειών ΕΥΔΑΠ  και ΕΥΑΘ, ιδιοκτησίας  του Δημοσίου, 

προς την Ε.Ε.Σ.Υ.Π., είτε αυτές (ενέργειες και διαδικασίες) προηγούνται (όπως λ.χ. 

λήψη  απόφασης από συλλογικό υπουργικό όργανο)  είτε έπονται αυτής (όπως λ.χ. η 

υποβολή γνωστοποιήσεων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς). 

 

Άρθρο 121 

 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση διορθώνονται πρόδηλα σφάλματα της διάταξης του 

άρθρου 79 του ν. 4941/2022 (Α΄ 113), με την οποία τροποποιήθηκε το  άρθρο 17 του 

ν. 3833/2010 (Α' 40). 

 

 

Άρθρο  122 
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Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ τον Νοέμβριο του 2021 και την 

απόσχιση από αυτήν του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικού 

Ρεύματος (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), η εν λόγω εταιρεία δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τη 

δανειοδότησή της με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Ως εκ τούτου και 

προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου PPC Distribution 

VIIΙ που ήδη είναι σε εξέλιξη, κρίνεται σκόπιμη η προσθήκη της προτεινόμενης 

διάταξης προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών να παρέχει 

την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση του ΔΕΔΔΗΕ 

για το συγκεκριμένο έργο. 

 

Άρθρο 123   

Λαμβάνεται η απαραίτητη μέριμνα ώστε από την 1η.8.2022 και μέχρι την 31η.12.2022, 

για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 

τους 79.11 (δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων) και 79.12 (δραστηριότητες 

οργανωμένων ταξιδίων), συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων υποκατηγοριών 

εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ, και οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών 

από συναλλαγές με πολίτες ή ταξιδιωτικά γραφεία της Ρωσίας ή της Ουκρανίας, όπως 

και μείωση στο συνολικό κύκλο εργασιών τους, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 

2022, κατά ποσοστό τουλάχιστον 50% σε σχέση με τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του 

πρώτου εξαμήνου του έτους 2019, να δύνανται να εξοφλήσουν τα οφειλόμενα από 

αυτές αξιόγραφα έως την 31.5.2023. Επιπλέον, από την 1η.8.2022 και μέχρι την 

31η.12.2022, για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με Κύριους Κωδικούς Αριθμούς 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 30.06.2022 τους 01.49.19.02 (Εκτροφή γουνοφόρων ζώων 

(αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)), 01.49.3 (Παραγωγή 

ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων), 

14.20 (Κατασκευή γούνινων ειδών), 15.11 (Κατεργασία και δέψη δέρματος 

κατεργασία και βαφή γουναρικών), 46.42.11.27 (Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων ή 

κατεργασμένων γουνοδερμάτων), 46.42.11.29 (Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, 

εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα 

κεφαλιού)), 46.42.11.36 (Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα 

(εκτός από καλύμματα κεφαλιού)), 46.42.11.40 (Χονδρικό εμπόριο ημιέτοιμων 

γουναρικών) και 46.42.11.58 (Χονδρικό εμπόριο χονδράδων (αποκομμάτων) 

γουναρικών), συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων υποκατηγοριών εξαψήφιων 

και οκταψήφιων ΚΑΔ, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής 

οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων έως την 31η.5.2023. 

Αξιόγραφα για τα οποία ενδέχεται να βεβαιώθηκε αδυναμία πληρωμής από 24.2.2022 

έως 31.7.2022 δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς 

ώστε να μην αποκλείεται τυχόν δυνατότητα δανειοδότησης των επιχειρήσεων αυτών. 

Επιπρόσθετα, λαμβάνεται μέριμνα για τους κομιστές των αξιογράφων των οποίων οι 

προθεσμίες αναστέλλονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση. 

 

Άρθρα 124 - 125     

Με τα εν λόγω άρθρα προβλέπεται μεσοπρόθεσμος προσδιορισμός, για τα επόμενα 

δέκα (10) έτη πέραν του ΜΠΔΣ, των ανώτατων δημοσιονομικών ορίων για την 
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ενσωμάτωση των φυσικών παραλαβών των εξοπλιστικών προγραμμάτων του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

 

Άρθρο 126 

Με την εν λόγω διάταξη αντικαθίσταται το άρθρο 55Α του ν.4270/2014, προκειμένου  

να διασφαλίζεται η ομαλή κατάρτιση του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων 

οικονομικού έτους 2023,  με τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και κατά το έτος 

2022. 

 

Άρθρο 127 

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 42 του ν. 4772/2021 (Α’ 17) 

προκειμένου να είναι δυνατή, και μετά το 2022, η διακριτή παρακολούθηση της 

υλοποίησης των έργων και προγραμμάτων που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.) από τον κρατικό προϋπολογισμό, μέσω του εθνικού 

σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). 

 

Άρθρο 128 

Με την προτεινόμενη τροποποίηση των μεταβατικών διατάξεων του π.δ. 54/2018  (Α’ 

103) αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ημερομηνίας της πλήρους εφαρμογής του 

Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης τόσο από την οντότητα αναφοράς 

Κεντρική Διοίκηση όσο και από τις λοιπές οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π. δ. 54/2018. Προκειμένου το Λογιστικό Πλαίσιο 

της Γενικής Κυβέρνησης αλλά και οι λογιστικές πολιτικές που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτού, να εφαρμοστούν πλήρως από την οντότητα αναφοράς 

Κεντρική Διοίκηση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγκατάσταση και λειτουργία του 

νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Διαχείρισης. 

Επιπρόσθετα, η εγκατάσταση και λειτουργία του ανωτέρω συστήματος αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαδικασία συγκέντρωσης όλων των αναγκαίων 

στοιχείων για τη σύνταξη Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και 

λοιπών χρηματοοικονομικών και δημοσιονομικών αναφορών Γενικής Κυβέρνησης. 

Τέλος η δυνατότητα κατάρτισης πιλοτικών προγραμμάτων για την εφαρμογή του 

Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης σε επιλεγμένες οντότητες αναφοράς της 

Γενικής Κυβέρνησης (εκτός της Κεντρικής Διοίκησης) κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 

περιόδου, θα συνεισφέρει στην ομαλή μετάβαση του συνόλου των οντοτήτων 

αναφοράς της Γενικής Κυβέρνησης από τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια, στην πλήρη 

εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης. Είναι συνεπώς απαραίτητη 

η προτεινόμενη τροποποίηση προκειμένου να παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος για την 

εγκατάσταση και λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος και την λειτουργία 

πιλοτικών προγραμμάτων, με απώτερο στόχο την ομαλή μετάβαση στο Λογιστικό 

Πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο αποτελεί ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο 

πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης των οντοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του. 

 

Άρθρο 129 
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Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνεται το χρονοδιάγραμμα κατασκευής και 

ναυπήγησης του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αρ. 7 έως 

την 30η  Σεπτεμβρίου 2022, προκειμένου να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί 

απρόσκοπτα το ναυπηγικό έργο για το ΤΠΚ υπ’ αρ. 7 που έχει καθελκυστεί, σύμφωνα 

με το άρθρο 80 του ν. 4712/2020, προκειμένου να αποδοθεί το συντομότερο δυνατό 

στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) για επιχειρησιακή αξιοποίηση. 

 

Άρθρο 130 

Η αξιολογούμενη ρύθμιση  επιτρέπει την ολοκλήρωση των απαραίτητων εκκρεμών 

εργασιών και δοκιμών εν πλω (SAT), με τη συμμετοχή υποκατασκευαστών εσωτερικού 

και εξωτερικού, στα υποβρύχια (Υ/Β) «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και 

«ΩΚΕΑΝΟΣ» που βρίσκονται στους χώρους της «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.» (Ε.Ν.Α.Ε. -

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά). 

 

Άρθρο 131 

 

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η ενσωμάτωση των συμπερασμάτων που 

προέκυψαν από τους πρώτους μήνες εφαρμογής του ν. 4849/2021 (Α’ 207) με σκοπό 

την απλοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών καταχώρισης των στοιχείων των 

λαϊκών αγορών στο Ο.Π.Σ.Α.Α. αλλά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοση 

μόνιμων θέσεων πώλησης στους δραστηριοποιούμενους στις λαϊκές αγορές. 

 

Άρθρο 132 

 

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της υλοποίησης δράσεων και 

έργων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων που έχουν ενταχθεί προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας.    

 

 

Άρθρο 133 

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων που 

ανακύπτουν από τις διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 4504/2017. 

 

Άρθρο 134 

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα των παραχωρησιούχων 

στους οποίους είχε δοθεί προς παραχώρηση χώρος της Ζώνης Λιμένα κατόπιν 

διενέργειας διαγωνισμού, με όρους που δεν επιτρέπουν την παράταση της σχετικής 

παραχώρησης. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία σε παραχωρησιούχους, οι 

οποίοι λόγω covid δεν έχουν ασκήσει τη δραστηριότητά τους, να παρατείνουν τις 

σχετικές συμβάσεις κατ’ αναλογία της διάταξης του αρ. 49 του ν. 4795/2021 

προκειμένου να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των ασκούντων δραστηριότητα σε 

κοινόχρηστους χώρους των Ο.Τ.Α. αλλά και σε όμορους χώρους της Ζώνης Λιμένα. 

 

Άρθρο 135 

466 

479



Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται μέσω της επέκτασης του 

παραχωρούμενου χώρου έως και του διπλάσιου του αρχικού χώρου παραχώρησης 

έως και την 31.10.2022, η άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών που έχουν υποστεί 

οι παραχωρησιούχοι χώρων ζώνης λιμένα προς εγκατάσταση ή λειτουργία 

επιχείρησης , λόγω των μέτρων προστασίας για τη μείωση του κινδύνου διασποράς 

του covid-19. Με την παρούσα ρύθμιση θα είναι δυνατή η διατήρηση των εσόδων για 

το εν λόγω διάστημα που επλήγησαν οι επιχειρήσεις και παρουσίασαν μείωση του 

τζίρου τους, καθώς και η ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψής τους. 

 

Άρθρο 136 

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρέχεται δυνατότητα να παραχωρείται όχι μόνο 

χερσαία αλλά και θαλάσσιος χώρος στη ζώνη λιμένα (παρ. 1 του άρθρου 18 ν. 

2971/2001) με αντάλλαγμα σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 24 του 

ν. 2971/2001. Επιπροσθέτως, προστίθεται ειδική πρόβλεψη για την παραχώρηση 

ζώνης λιμένα προς ίδρυση υδατοδρομίων.   

 

Άρθρο 137 

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η ολοκλήρωση της διοικητικής 

διαδικασίας μετάταξης του προσωπικού της ΟΛΠ ΑΕ και της ΟΛΘ ΑΕ, σύμφωνα με το 

άρθρο 11 του ν. 4404/2016 (Α’126). 

 

Άρθρο 138  

Με το άρθρο 112 του ν. 4926/2022 (Α΄82), τροποποιήθηκαν οι παρ. 1, 3, 5, 6, και 

αντικαταστάθηκαν οι παρ. 2 και 8 του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού 

Δικαίου, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο μόνον  του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), για την 

ταχύτερη έκδοση και κοινοποίηση των προστίμων που επιβάλλονται σε φυσικά ή και 

νομικά πρόσωπα για παράβαση των διατάξεων που τιμωρούνται σύμφωνα με τη 

διαδικασία του ιδίου άρθρου. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται στο 

πλαίσιο της χρηστής διοίκησης να παραταθεί η έναρξη ισχύος του ως άνω άρθρου 

γιατί σύμφωνα με τα ισχύοντα τίθεται σε ισχύ την 20-7-2022, ήτοι σε θερινή περίοδο 

αιχμής, γεγονός το οποίο ενδέχεται να  δημιουργήσει δυσλειτουργίες στο έργο των 

Λιμενικών Αρχών μέχρι την προσαρμογή αυτών στα νέα δεδομένα και κατ΄ επέκταση 

να κλονίσει την ποιοτική σχέση των στελεχών του Λιμενικού Σώματος με τα φυσικά 

και νομικά πρόσωπα που θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. 

 

Άρθρο 139 

Με την υποπερ. βα΄ της περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4926/2022 (Α΄ 82), 

θεσπίστηκε η υποχρεωτικότητα εφαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας ως προς το  

θέμα της κοινωνικής ασφάλισης σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (α) της 

παρ. 2 του άρθρου 3, ομοίου νόμου, υπό σημαία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 

, με την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας αναφορικά με το δικαίωμα του 

ναυτικού για ασφάλιση στο κράτος της σημαίας του πλοίου και στο πλαίσιο της παρ. 

4 του άρθρου 11 του Ε.Κ. 883/04 όπου προβλέπεται η δυνατότητα εφαρμογής του 

εθνικού θεσμικού πλαισίου κοινωνικής ασφάλισης στο κράτος μέλος που 

δραστηριοποιείται το πλοίο, ανεξαρτήτως της σημαίας του πλοίου. Με την 
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προτεινόμενη διάταξη, εξασφαλίζεται η αναγκαία μεταβατικότητα και 

αναδρομικότητα, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να προσαρμοστούν στις αλλαγές 

που επέφερε το άρθρο 11 του ν. 4926/2022 στις υποχρεώσεις περί της κοινωνικής 

ασφάλισης των ναυτικών σε συνδυασμό με τις σχετικές αλλαγές που επήλθαν στο 

πλαίσιο των υποχρεώσεων περί της στελέχωσης των πλοίων του πρώτου εδαφίου, οι 

οποίες εφαρμόζονται από την 1η.01.2023, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 136 

του ν. 4926/2022. 

 

Άρθρο 140 

Με το προτεινόμενο άρθρο, αντιμετωπίζονται θέματα που αφορούν την  επιστροφή 

των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σχετικά με την ειδική παροχή του άρθρου 

14 του ν. 3016/2002 (Α΄ 110) στο ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ» από 

τους εργαζόμενούς του. 

 

Άρθρο 141 

Με την προωθούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζονται γραφειοκρατικά ζητήματα στα 

προγράμματα συνδιαφήμισης, 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

  

Άρθρο 118 

Η επιχείρηση του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 αναλάμβανε την υποχρέωση 

καταβολής των σε βάρος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οργάνων της 

διοίκησης, στελεχών και εργαζομένων της,  χρηματικών ποινών, δικαστικών και πάσης 

φύσεως εξόδων για τη νομική εκπροσώπησή τους, καθώς και την αστική ευθύνη των 

ως άνω προσώπων. 

 

Άρθρα 119 και 120 

Η υφιστάμενη ρύθμιση διά της οποίας μεταβιβάστηκε εκ μέρους του Δημοσίου η 

πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  

προς την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. έχει κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως αντισυνταγματική 

και ως εκ τούτου θα πρέπει η ρύθμιση αυτή να τροποποιηθεί προς το σκοπό 

εναρμόνισής της προς τη συνταγματική τάξη. 

 

Άρθρο 121 

Η διάταξη με την ισχύουσα μορφή της πρέπει να διορθωθεί, καθώς με το άρθρο 79 

του ν. 4941/2022 (Α΄113), όπως προκύπτει από τον τίτλο του άρθρου και το προοίμιό 

του, επέρχεται η κατάργηση φόρου πολυτελείας στα προϊόντα της δασμολογικής 

κλάσης 43.03 (γουνοποιητικά προϊόντα), προκειμένου για την ενίσχυση της βιώσιμης 

ανάπτυξης του κλάδου των γουνοποιών που έχει πληγεί ιδιαίτερα τόσο από την 

οικονομική κρίση όσο και από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Επίσης, επήλθε 

νομοτεχνική βελτίωση, αναφορικά με την απαλλαγή του φόρου πολυτελείας στα είδη 

που παραλαμβάνονται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή ετοίμων προϊόντων, 

προκειμένου να είναι σύμφωνη με την αρχική  πρόθεση του νομοθέτη όπως 

εκφράσθηκε κατά τη θέσπιση των διατάξεων του αρ. 17 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), 

468 

481



καθώς και με την επικαιροποίηση των δασμολογικών κλάσεων, διακρίσεων και 

κωδικών Σ.Ο. βάσει του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. που ισχύει για το έτος 2022. 

Ειδικότερα, όπως προκύπτει και από τη συνοδευτική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης 

του ν. 4941/2022, ουδέποτε υπήρξε βούληση  ανακαθορισμού του συντελεστή του 

φόρου πολυτελείας στα προϊόντα της δασμολογικής κλάσης 88.02, ήτοι αεροπλάνα, 

υδροπλάνα και ελικόπτερα ιδιωτικής χρήσης, ο οποίος τροποποιήθηκε εκ 

παραδρομής στο ψηφισθέν και δημοσιευθέν κείμενο του ν. 4941/2022. Συνεπώς, με 

την προτεινόμενη διάταξη επανέρχεται αναδρομικά ο συντελεστής του φόρου 

πολυτελείας σε αεροπλάνα, υδροπλάνα και ελικόπτερα ιδιωτικής χρήσης στο 

προϊσχύον του ν. 4941/2022  ποσοστό 20% προκειμένου να είναι συμβατή η διάταξη 

με το πνεύμα του νομοθέτη. 

Περαιτέρω, αποκαθίσταται σφάλμα στην εσωτερική παρ. 5 του άρθρου 79, ήτοι η 

προδήλως λανθασμένη αναφορά σε μεταφορικά μέσα «περ. ια» αντί της ορθής «περ. 

ιβ΄». 

 

Άρθρο  122 

Επειδή δεν θα είναι δυνατή η χρηματοδότηση της συνέχισης και ολοκλήρωσης του 

έργου PPC Distribution VIIΙ, δεδομένου ότι η νομική μορφή του ΔΕΔΔΗΕ, βάσει του 

υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει την παροχή της εγγύησης του 

Ελληνικού Δημοσίου, δεν επιτρέπει την εν λόγω παροχή εγγύησης για τη 

δανειοδότησή του.  

 

Άρθρο  123 

Η οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων που συναλλάσσονταν κατά κύριο λόγο 

με τις χώρες της Ρωσίας και Ουκρανίας επλήγη δραματικά εξαιτίας του πρόσφατου 

πολέμου, οι δε επιχειρήσεις αναμένεται να επανέλθουν κατά την επόμενη τουριστική 

περίοδο, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να καλύψουν άμεσα  τα οφειλόμενα 

από αυτές αξιόγραφα. 

 

Άρθρα 124 – 125 

Δεδομένου ότι στο ΜΠΔΣ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ανώτατα όρια τακτικών 

και επενδυτικών δαπανών για κάθε φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και για τις 

ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, για το έτος προϋπολογισμού και τα τρία (3) 

επόμενα έτη, με  τις εν λόγω διατάξεις  προσδιορίζονται τα ανώτατα δημοσιονομικά 

όρια για την ενσωμάτωση των φυσικών παραλαβών των εξοπλιστικών προγραμμάτων 

του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς πρόκειται για προμήθειες σημαντικού ύψους 

και πολυετούς διάρκειας, που επηρεάζουν σημαντικά τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο 

και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της χώρας. 

 

Άρθρο 126 

Αντικαθίσταται το άρθρο 55Α του ν.4270/2014, προκειμένου  να διασφαλίζεται η 

ομαλή κατάρτιση του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων οικονομικού έτους 

2023,  με τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και κατά το έτος 2022.  
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Άρθρο 127 

Τροποποιείται το άρθρο 42 του ν. 4772/2021 (Α’ 17) καθώς δεν κατέστη δυνατή η 

προσαρμογή των σχετικών ηλεκτρονικών εφαρμογών του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής, προκειμένου μέσω αυτού να 

επιτρέπεται η αναλυτική και διακριτή παρακολούθηση των έργων και προγραμμάτων 

του Τ.Α.Α. και να προβλέπεται αυτή να συνεχίσει να διενεργείται και τα επόμενα 

οικονομικά έτη, μετά το 2022, μέσω των ειδικών φορέων, που δημιουργήθηκαν 

αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, σε κάθε φορέα του προϋπολογισμού. 

 

Άρθρο 128 

Η πλήρης εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης δε μπορεί να 

καταστεί εφικτή βάσει της ημερομηνίας που προβλέπει επί του παρόντος το π.δ. 

54/2018, ήτοι 01.01.2023. Η συλλογή και καταγραφή των απαιτούμενων 

πληροφοριών προκειμένου να συνταχθούν τόσο οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

της οντότητας αναφοράς Κεντρική Διοίκηση όσο και οι Ενοποιημένες 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, αλλά και οι λοιπές αναφορές, θα πρέπει να 

υποστηρίζεται από το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής 

Διαχείρισης. 

 

Άρθρο 129 και άρθρο 130 

Χωρίς την προτεινόμενη τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4361/2016 

(Α΄ 10) και του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94) δεν θα καταστεί εφικτό να 

ολοκληρωθούν οι εργασίες στο ΤΠΚ υπ’ αρ. 7 και σε τέσσερα (4) Υ/Β του ΠΝ, που 

εκτελούνται στις εγκαταστάσεις της Ν.Β.Ε.Ε. και Ε.Ν.Α.Ε., αντίστοιχα, με σκοπό την 

πλήρη επιχειρησιακή τους αξιοποίηση. 

 

Άρθρο 131 

Οι μεταβατικές διατάξεις του ν. 4849/2021 (Α’ 207) χρήζουν βελτιώσεων βάσει των 

συμπερασμάτων που προέκυψαν από τους πρώτους μήνες εφαρμογής του νόμου. 

 

Άρθρο 132 

Αποτελεί πρόβλημα, καθώς θα πρέπει η υλοποίηση να γίνει με ορισμένες διοικητικές 

διαδικασίες εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και χρονικών οροσήμων, όπως 

αυτά έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Άρθρο 133 

Παρατηρούνται παραιτήσεις από το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αμέσως μετά την ολοκλήρωση του 

χρόνου απόσπασης ή μετάθεσης των στελεχών του στο εξωτερικό. Επιπροσθέτως, το 

πλαίσιο χρήζει επιπλέον ρυθμίσεων για την ομαλή εκτέλεση των αποσπάσεων και 

μεταθέσεων σε θέσεις του εξωτερικού, στα πλαίσια της αξιοκρατίας και της ίσης 

μεταχείρισης. 

 

Άρθρο 134 

Η ισχύουσα μορφή της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 

13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 

470 

483



1 του ν. 4690/2020 (Α΄104), δημιουργεί ανισότητες μεταξύ των παραχωρησιούχων 

που δραστηριοποιούνται σε χώρους λιμένα και των ασκούντων δραστηριότητα σε 

όμορους κοινόχρηστους χώρους των Ο.Τ.Α., δίχως να διευκολύνεται ταυτόχρονα και 

η άμβλυνση των συνεπειών της πανδημίας προς τις επιχειρήσεις. 

 

Άρθρο 135 

Για τη μείωση του κινδύνου διασποράς του covid-19, έχουν θεσπισθεί μέτρα στα 

οποία προβλέπονται μεταξύ άλλων μεγαλύτερες αποστάσεις ανάμεσα στα 

τραπεζοκαθίσματα, τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες, μειώνοντας ταυτόχρονα τη 

δυνατότητα εξυπηρέτησης από την επιχείρηση του ίδιου αριθμού ατόμων προ της 

λήψης των συγκεκριμένων μέτρων και ως εκ τούτου απαιτείται η διάθεση 

μεγαλύτερης επιφάνειας, ως αντιστάθμισμα, για την ανάπτυξη της εν λόγω 

δραστηριότητας. 

 

Άρθρο 136 

Η διαδικασία της παραχώρησης χώρων Ζώνης Λιμένα για την ανάπτυξη της 

δραστηριότητας των υδατοδρομίων είχε εκκινήσει αρχικά το 2014 με το ισχύον νομικό 

πλαίσιο και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του ν.4163/2013,  δίχως, ωστόσο, να έχουν 

ολοκληρωθεί  οι απαιτούμενες ενέργειες για τη λειτουργία των υδατοδρομίων. 

Δεδομένης της ανάγκης παραχώρησης χώρου και θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα για την 

κατασκευή έργου για τη λειτουργία των υδτοδρομίων, πέραν της χερσαίας, δοθέντος 

ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν καλύπτει  την περίπτωση της παραχώρησης 

θαλάσσια Ζώνης Λιμένα. 

 

Άρθρο 137 

Με το άρθρο 41 του ν. 4795/2021 (Α’62) χορηγήθηκε η δυνατότητα προτίμησης 

θέσεων σε υποψηφίους υπηρετούντες στην ΟΛΠ ΑΕ και την ΟΛΘ ΑΕ προς μετάταξη σε 

φορείς του Δημοσίου και σε φορείς ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού. Η διαδικασία δεν έχει 

ολοκληρωθεί ακόμα λόγω και δεν δύναται να ολοκληρωθεί αν δεν τροποποιηθεί η 

σχετική διάταξη. 

 

Άρθρο 138 

Η έναρξη ισχύος του άρθρου 157 του ΚΔΝΔ τη θερινή περίοδο αιχμής σε συνδυασμό 

με τις αυξημένες Υπηρεσιακές ανάγκες θα δημιουργήσει δυσλειτουργίες στη εύρυθμη 

λειτουργία των Υπηρεσιών.   

 

Άρθρο 139  

Στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, η αξιολογούμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για 

την ομαλή προσαρμογή στο νέο καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης των ναυτικών που 

ρυθμίστηκε με το άρθρο 11 του ν. 4926/2022, με την διατήρηση του έως και την 

έναρξη εφαρμογής υπόψη διάταξης, πλαισίου υποχρεώσεων. 

 

Άρθρο 140 

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4711/2022 (Α΄ 145), η επιστροφή από 

τους εργαζόμενους στο ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ» των 
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αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σχετικά με την ειδική παροχή του άρθρου 14 του 

ν. 3016/2002, έχει καθορισθεί να πραγματοποιηθεί κατά κεφάλαιο, αφορολόγητα, με 

τη μέριμνα των οικονομικών υπηρεσιών του οργανισμού, σε εκατόν είκοσι (120) 

άτοκες δόσεις, της πρώτης δόσης αρχόμενης μετά διετία από την 29η.7.2020, 

ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4711/2022 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  Με 

την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου παρατείνεται μέχρι τον Ιούλιο του 2023 η 

προθεσμία για την έναρξη επιστροφής του χρηματικού ποσού. Η παράταση αυτή 

κρίνεται απαραίτητη λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών που έχουν 

δημιουργηθεί τόσο από τον πόλεμο στην Ουκρανία όσο και από τη διεθνή αύξηση των 

τιμών στην ενέργεια, οι οποίες έχουν αρνητικό αντίκτυπο για τους εργαζόμενους του 

ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ, οι οποίοι θα έχουν να επιβαρυνθούν επιπλέον και με την 

επιστροφή των χρηματικών ποσών που έλαβαν με αποτέλεσμα την περαιτέρω 

οικονομική τους επιβάρυνση. 

Άρθρο 141 

Με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς ανέκυψαν γραφειοκρατικά και λειτουργικά 

προσκόμματα στο άρθρο 65 του ν.4875/2021, που αφορά τα προγράμματα 

τουριστικής προβολής και συνδιαφήμισης των Περιφερειών με τον ιδιωτικό τομέα, τα 

οποία αντιμετωπίζονται εν προκειμένω με την αξιολογούμενη ρύθμιση. 

 

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

  

Άρθρο 118 

Αφορά στη Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ.  

 

Άρθρα 119 και 120 

Αφορά στους κατοίκους της Αττικής και της Θεσσαλονίκης προς τους οποίους 

παρέχονται υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης εκ μέρους των εταιρειών ΕΥΔΑΠ ΚΑΙ 

ΕΥΑΘ, αντίστοιχα. 

 

Άρθρο 129 και άρθρο 130 

Οι προτεινόμενες διατάξεις αφορούν στο προσωπικό του ΠΝ που συμμετέχει στις 

απαραίτητες εργασίες και δοκιμές στο ΤΠΚ υπ’ αρ. 7 και στα Υ/Β, που εκτελούνται στις 

εγκαταστάσεις της Ν.Β.Ε.Ε. και Ε.Ν.Α.Ε., αντίστοιχα, καθώς και στους εργαζομένους 

των ανάδοχων εταιρειών. 

 

Άρθρο 121 

Δεδομένου ότι πρόκειται για διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων, δεν ασκεί κάποια 

επιρροή. 

 

Άρθρο  122 

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στο σύνολο των πολιτών-καταναλωτών. 
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Άρθρο 123 

Επιχειρήσεις που λειτουργούν με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) τους 

79.11 (δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων) και 79.12 (δραστηριότητες 

οργανωμένων ταξιδίων), εφόσον εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών από 

συναλλαγές με πολίτες ή ταξιδιωτικά γραφεία της Ρωσίας ή/και της Ουκρανίας, κατά 

το α’ εξάμηνο του έτους 2022 κατά ποσοστό τουλάχιστον 50% σε σχέση με τον 

αντίστοιχο κύκλο εργασιών του α' εξαμήνου του έτους 2019, καθώς επίσης και τους 

κομιστές των αξιογράφων αυτών.  

Επιπλέον, επιχειρήσεις που λειτουργούν με Κύριους Κωδικούς Αριθμούς 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 30.06.2022 τους 01.49.19.02 (Εκτροφή γουνοφόρων ζώων 

(αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)), 01.49.3 (Παραγωγή 

ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων), 

14.20 (Κατασκευή γούνινων ειδών), 15.11 (Κατεργασία και δέψη δέρματος 

κατεργασία και βαφή γουναρικών), 46.42.11.27 (Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων ή 

κατεργασμένων γουνοδερμάτων), 46.42.11.29 (Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, 

εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα 

κεφαλιού)), 46.42.11.36 (Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα 

(εκτός από καλύμματα κεφαλιού)), 46.42.11.40 (Χονδρικό εμπόριο ημιέτοιμων 

γουναρικών) και 46.42.11.58 (Χονδρικό εμπόριο χονδράδων (αποκομμάτων) 

γουναρικών), συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων υποκατηγοριών εξαψήφιων 

και οκταψήφιων ΚΑΔ, καθώς επίσης και τους κομιστές των αξιογράφων αυτών.  

 

Άρθρα 124 - 127 

Αφορά στην Κεντρική Διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων και των Α.Δ.Α. που ανήκουν 

στην Κεντρική Διοίκηση  καθώς και στους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. 

 

Άρθρο 128 

Το Λογιστικό Πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης θα εφαρμοστεί από τις οντότητες 

αναφοράς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 54/2018. Τα οφέλη από την 

εφαρμογή ενός σύγχρονου Πλαισίου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης αφορούν 

τους Παρόχους Πόρων (φορολογούμενους, δανειστές), τους Λήπτες Υπηρεσιών και 

τελικά τους Πολίτες ως φυσικούς δικαιούχους των οντοτήτων του Δημόσιου Τομέα. 

 

Άρθρο 131 

Τους πωλητές στις λαϊκές αγορές. 

 

Άρθρο 132 

Αφορά τις επιχειρήσεις προς τις οποίες απευθύνεται η παροχή ενίσχυσης μέσω του 

Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και τις υπηρεσίες της Γενικής 

Γραμματείας Βιομηχανίας και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

 

Άρθρο 133 

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή  και τα στελέχη του ΛΣ-

ΕΛ.ΑΚΤ., που τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών 
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Άρθρο 134 

Αφορά στις πληγείσες οικονομικά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως 

παραχωρησιούχοι στους χώρους των χερσαίων ζωνών λιμένων. Επίσης, ισχύει στους 

λιμένες των οποίων η διαχείριση ασκείται από φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης 

λιμένων, είτε είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είτε ανώνυμες εταιρείες, ήτοι 

τους Οργανισμούς Λιμένων, τα Λιμενικά Ταμεία, τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και τα 

Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία, όπου και παρατηρείται το φαινόμενο να παρατείνονται 

οι συμβάσεις μίσθωσης των κοινόχρηστων χώρων αρμοδιότητας Ο.Τ.Α. πλησίον 

χώρων λιμένα που παραχωρούνται για αισθητά μικρότερο χρονικό διάστημα. Οι 

διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στους λιμένες των οποίων η διαχείριση 

ασκείται από φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, οι οποίοι είναι είτε νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου είτε ανώνυμες εταιρείες, η πλειοψηφία του Μετοχικού 

Κεφαλαίου των οποίων ανήκει αμέσως ή εμμέσως στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως οι 

Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε., τα Λιμενικά Ταμεία, τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και τα 

Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία. 

 

Άρθρο 135 

Η ρύθμιση καταλαμβάνει τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν 

σε λιμένες των οποίων η διαχείριση ασκείται από φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης 

λιμένων, είτε είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είτε ανώνυμες εταιρείες, ήτοι 

τους Οργανισμούς Λιμένων, τα Λιμενικά Ταμεία, τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και τα 

Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία, όπου και παρατηρείται το φαινόμενο να παρατείνονται 

οι συμβάσεις μίσθωσης των κοινόχρηστων χώρων αρμοδιότητας Ο.Τ.Α. πλησίον 

χώρων λιμένα που παραχωρούνται για αισθητά μικρότερο χρονικό διάστημα. 

 

Άρθρο 136 

Η ρύθμιση αφορά άμεσα  τους παραχωρησιούχους σε Ζώνες λιμένα για την ίδρυση 

και λειτουργία υδατοδρομίων κατά τις διατάξεις του ν.4663/2020, τους φορείς 

Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης λιμένων και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. 

 

Άρθρο 137 

Προσωπικό της ΟΛΠ ΑΕ και της ΟΛΘ ΑΕ που υπηρετούσε στις εν λόγω ανώνυμες 

εταιρείες μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του άρθρου 11 του ν. 4404/2016 

και πρόκειται να μεταταχθούν καθώς και οι φορείς υποδοχής τους. 

 

Άρθρο 138 

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στις Λιμενικές Αρχές, καθώς και στα φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, στα οποία επιβάλλονται πρόστιμα που τιμωρούνται σύμφωνα με τη 

διαδικασία του άρθρου 157 του ΚΔΝΔ. 

 

Άρθρο 139 

Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά στις Λιμενικές Αρχές, στους κοινοτικούς και μη 

ναυτικούς και στους υπόχρεους για την παροχή κοινωνικής ασφάλισης στους 

αλλοδαπούς ναυτικούς. 
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Άρθρο 140 

Το προτεινόμενο άρθρο αφορά στους εργαζόμενους στον ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ. 

 

Άρθρο 141 

Η προτεινόμενη ρύθμιση του πρώτου άρθρου αφορά στον Ε.Ο.Τ και τους Ο.Τ.Α β’ που 

θα διενεργήσουν τα προγράμματα συνδιαφήμισης. 

 

 Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

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

      Άρθρα 120, 121, 122 και 124 ΝΑΙ  Χ          ΟΧΙ   

                                                                                                   

 Άρθρα 119 και 120: άρθρο 197 παρ. 1 ν. 4389/2016 (Α’ 94)  

Άρθρο 121: άρθρο 79 ν. 4941/2022 (Α΄113) 

Άρθρο 123: άρθρο 2 παρ. 5α του ν. 3867/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 92 του 

ν. 4714/2020 (Α΄ 148) 

Άρθρο 129: : άρθρο 32 του ν. 4361/2016 (Α΄ 10)  και άρθρο 62 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) 
Άρθρο 130: άρθρο 26 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94) 

Άρθρο 131: άρθρο 66 του ν. 4849/2021 (Α’ 207) 

Άρθρο 133: Άρθρο 115 του ν. 4504/2017 (Α’184) 

Άρθρο 134: Η παρ. 8 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4690/2020 (Α΄104).  

Άρθρο 135:  Το άρθρο 74 του ν. 4811/2021 (Α’ 108) 

Άρθρο 136:  Το άρθρο 24 του ν. 2971/2021 (Α’ 285) 

Άρθρο 137:  Το άρθρο 87 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251), άρθρο 41 του ν. 4795/2021 (Α’ 

62), άρθρο 66 του ν. 4674/2020 (Α’53), άρθρο 11 του ν. 4404/2016 (Α΄ 126) 

Άρθρο 138: Το άρθρο 157 του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), το άρθρο 112 του ν. 4926/2022 

(Α’ 82) 

Άρθρο 139: Το άρθρο 11 του ν. 4926/2022. 

Άρθρο 140: Παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4711/2022 (Α΄ 145). 

Άρθρο 141: ν.4875/2021 (Α’ 250) 

 

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

 i) με αλλαγή 
προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής 
απόφασης ή άλλης 
κανονιστικής 
πράξης; 

 
Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις προτεινόμενες 

ρυθμίσεις απαιτούν διάταξη τυπικού νόμου. 
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 ii) με αλλαγή 
διοικητικής  
πρακτικής 
συμπεριλαμβανομ
ένης της 
δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

Αλλαγή διοικητικής πρακτικής ή νέα ερμηνευτική 
προσέγγιση υφιστάμενης νομοθεσίας δεν δύνανται να 
επιφέρουν τους σκοπούς της προτεινόμενης διάταξης. 
 
 

 
iii) με διάθεση 

περισσότερων 
ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

 

Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες 

ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση 

περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων. 

 

 
 

 Συναφείς πρακτικές  

6. 

 
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ   Χ   
 
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 
 

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

 

 
ii)  σε όργανα της Ε.Ε.: 

 
 
 

 iii) σε διεθνείς 
οργανισμούς: 

 
 

 
 

 Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

 

 

 

 

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  
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i)   βραχυπρόθεσμοι: 

 
 
Άρθρα 119 και 120 
 
Συμμόρφωση προς τις υπ’ αριθμ. 190 και 
191/2022 αποφάσεις του Συμβουλίου της 
Επικρατείας. 
 
 
Άρθρο 121 
 
Η διόρθωση εσφαλμένως δημοσιευθέντος 
φορολογικού συντελεστή και εσφαλμένης 
παραπομπής. 
 
 
Άρθρο 122 

Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του 

δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Άρθρο 123 

Ενισχύεται η ρευστότητα και δεν αποκλείεται η 

δανειοδότηση των επιχειρήσεων που 

επλήγησαν δραστικά εξατίας του πολέμου 

στην Oυκρανία. 

 

Άρθρα 124 - 125 

Στόχος των είναι ο προσδιορισμός των 

ανώτατων δημοσιονομικών ορίων για την 

ενσωμάτωση των φυσικών παραλαβών των 

εξοπλιστικών προγραμμάτων του Υπουργείου 

Εθνικής Άμυνας, καθώς πρόκειται για 

προμήθειες σημαντικού ύψους οι οποίες 

έχουν πολυετή διάρκεια.  

Άρθρο 126 

Στοχεύει στη διασφάλιση της ομαλής 

κατάρτισης του προϋπολογισμού δημοσίων 

επενδύσεων οικονομικού έτους 2023,  με τη 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και κατά το 

έτος 2022. 

 

Άρθρο 127 

Στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι η 

δυνατότητα διακριτής παρακολούθησης και 

μετά το 2022 της υλοποίησης των έργων και 

προγραμμάτων που εντάσσονται στο Τ.Α.Α. 

από τον κρατικό προϋπολογισμό, μέσω του 
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εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε. επειδή δεν κατέστη 

δυνατή η προσαρμογή των σχετικών 

ηλεκτρονικών εφαρμογών του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

Δημοσιονομικής Πολιτικής και η μέσω αυτού 

αναλυτική και διακριτή παρακολούθηση των 

έργων και προγραμμάτων του Τ.Α.Α. 

 

Άρθρο 128 

Η αξιολογούμενη ρύθμιση θα παρέχει τον 
απαιτούμενο χρόνο στη Κεντρική Διοίκηση  για 
την εγκατάσταση και λειτουργία ενός 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης, απαραίτητου 
τόσο για την εφαρμογή του Λογιστικού 
Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης όσο και για 
τη σύνταξη Ενοποιημένων 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Επίσης 
θα παρέχει τον απαιτούμενο χρόνο στις λοιπές 
οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης 
προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα 
για την ομαλή μετάβαση στην πλήρη 
εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης. 
 
Άρθρο 129 και άρθρο 130: Με τις 
αξιολογούμενες ρυθμίσεις θα ολοκληρωθούν 
οι εργασίες στο Ταχύ Περιπολικό 
Κατευθυνόμενων βλημάτων (ΤΠΚ)  υπ’ αρ. 7 
και σε τέσσερα (4) υποβρύχια (Υ/Β) του ΠΝ, 
που εκτελούνται στις εγκαταστάσεις της 
Ν.Β.Ε.Ε. Α.Ε. και των Ε.Ν.Α.Ε., αντίστοιχα, με 
σκοπό την πλήρη επιχειρησιακή τους 
αξιοποίηση. 
 
Άρθρο 131 
 
Η αξιοποίηση των συμπερασμάτων που 
προέκυψαν από το πρώτο διάστημα 
εφαρμογής του ν. 4849/2021 στις μεταβατικές 
του διατάξεις. 
 
Άρθρο 132 
 
Η παροχή ενίσχυσης μέσω επιχορήγησης προς 
τις επιχειρήσεις 
 
Άρθρο 133 
 
Η απόσπαση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε 
Διεθνείς Οργανισμούς, στη Μόνιμη 
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Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή άλλων χωρών καθώς και η μετάθεση σε 
έδρες ναυτιλιακών ακολούθων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. 
 
Άρθρο 134 
 
Σκοπός της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι να 
αμβλυνθούν οι συνέπειες τις οποίες 
υφίστανται οι παραχωρησιούχοι του 
δικαιώματος χρήσης χώρων ζώνης λιμένα που 
επλήγησαν οικονομικά λόγω της πανδημίας 
covid-19, σε συνέχεια των ρυθμίσεων της ΠΝΠ 
της 13ης.4.2020, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.   
 
Άρθρο 135 
 
Σκοπός της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι η 
επέκταση των χώρων παραχώρησης σε ΧΖΛ για 
ΚΥΕ ώστε να αυξηθούν οι αποστάσεις μεταξύ 
των πελατών τους προς προστασία από τη 
διάδοση του κορωνοιού ή η μείωση του 
αντιτίμου σε περίπτωση που η επέκταση δεν 
είναι εφικτή. 
 
Άρθρο 136 
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διευκολύνεται 
η άρση των ζητημάτων που έχουν προκύψει 
κατά τη διαδικασία αδειοδότησης έργων 
δημοσίου συμφεροντος μέρος των οποίων 
εκτελείται εντός θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα, 
μεταξύ των οποίων και η λειτουργία των 
υδατοδρομίων. Για τα υδατοδρόμια, 
ειδικότερα, διευκολύνεται η έναρξη της 
λειτουργίας τους και η άρση δυσχερειών κατά 
την υλοποίηση των σχετικών με αυτά έργων. 
 
Άρθρο 137 
Η ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης του 
προσωπικού των ΟΛΠ ΑΕ και ΟΛΘ ΑΕ. 
 
Άρθρο 138 
Η αντιμετώπιση των κυρώσεων του ΚΔΝΔ τη 
φετινή θερινή περίοδο με το ισχύον σύστημα. 
 
Άρθρο 139 
Η ομαλή προσαρμογή των υπόχρεων στο νέο 
καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης των 
ναυτικών , ως αυτό ρυθμίστηκε με το άρθρο 11 
του ν. 4926/2022. 
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Άρθρο 140 
Ως προς το προτεινόμενο άρθρο …, 
βραχυπρόθεσμος στόχος είναι να μην 
επιβαρυνθούν επιπλέον οικονομικά οι 
εργαζόμενοι του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, στις 
τρέχουσες οικονομικές συνθήκες αυξημένων 
πληθωριστικών πιέσεων που έχουν 
δημιουργηθεί.   
 
Άρθρο 141 
Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 

πρώτου βραχυπρόθεσμα μειώνεται ο 

διοικητικός φόρτος και η γραφειοκρατία εν 

γένει, καθώς με το προγενέστερο καθεστώς 

προβλεπόταν η έγκριση δύο διαφορετικών 

οργάνων του ΕΟΤ σε δύο διαφορετικά στάδια 

υλοποίησης της συνδιαφήμισης. 

 

ii)  μακροπρόθεσμοι: 

 
 
Άρθρα 119 και 120 
Η παροχή προς το κοινωνικό σύνολο 
υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης 
υψηλού επιπέδου και σε διαρκή βάση. 
 
 
Άρθρο 121 

Η ορθή εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 17 

του ν. 3833/2010 (Α' 40), όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 79 του ν. 4941/2022 (Α΄ 113), 

εφεξής. 

 

Άρθρο 122 

Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του 

δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Άρθρο 123 

Η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που 

επλήγησαν δραστικά εξατίας του πολέμου 

στην Oυκρανία.  

 

Άρθρα 124 - 125 

Ίδιοι με τους βραχυπρόθεσμους. 

 

Άρθρο 128 

Διαφάνεια, Λογοδοσία και λήψη αποφάσεων 

στη βάση ενός σύγχρονου και αξιόπιστου 

Πλαισίου ΧρηματοοικονομικήςΠληροφόρησης 

για τις οντότητες αναφοράς που εμπίπτουν 
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στο πεδίο εφαρμογής του Λογιστικού 

Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης. 

 

Άρθρο 129 και άρθρο 130: 

Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις θα 

ενισχυθεί η αποτρεπτική ικανότητα των 

Ενόπλων Δυνάμεων. Με τον τρόπο αυτό, 

διασφαλίζεται η προστασία των ουσιωδών 

συμφερόντων άμυνας και ασφάλειας και 

προασπίζεται το δημόσιο συμφέρον. 

 

Άρθρο 131 

 

Η εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών. 

 

Άρθρο 132 

 

Η έγκαιρη και ομαλή υλοποίηση των Δράσεων 

και Έργων που απορρέουν ως δεσμεύσεις της 

Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων από 

το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 

Άρθρο 133 

Η πιο αξιοκρατική επιλογή στελεχών Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. σε Διεθνείς Οργανισμούς, στη Μόνιμη 

Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων χωρών καθώς και η σε έδρες 

ναυτιλιακών ακολούθων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. 

 

Άρθρο 134 

Ενίσχυση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων 

που έχουν βλήθηκαν από τις συνέπειες και τα 

μέτρα προστασίας κατά του κορωνοιού covid-

19. 

 

Άρθρο 135 

Ομαλή και αποδοτική παραχώρηση ζωνών 

λιμένα (χερσαίας και θαλάσσιας. 

 

Άρθρο 136 

Η εφαρμογή των νέων διατάξεων μετά το 

πέρας της φετινής θερινής περιόδου. 
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Άρθρο 140 

Ως προς το προτεινόμενο άρθρο, 

μακροπρόθεσμος στόχος είναι η στήριξη 

των ελληνικών νοικοκυριών, εν 

προκειμένω των εργαζομένων του ΕΛ.Γ.Ο. 

– ΔΗΜΗΤΡΑ, έναντι των επιπτώσεων της 

οικονομικής κρίσης που διανύουμε. 

 

Άρθρο 141 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 

πρώτου μακροπρόθεσμα θα υλοποιηθούν 

προγράμματα τουριστικής προβολής και 

προώθησης στην ημεδαπή και αλλοδαπή, 

γεγονός το οποίο θα ενισχύσει την 

τουριστική εικόνα της χώρας μας. 

 
 
 

9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7 

 
 Εκπαίδευση - Πολιτισμός: 

                                                 
7 Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ 

(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/). 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ         

Ποσοστό αποφοίτων γ΄βαθμιας 
εκπαίδευσης που βρίσκουν εργασία 
στον τομέα των σπουδών τους εντός 6 
μηνών από την έναρξη αναζήτησης 

       

Αριθμός πιστοποιημένων 
Πανεπιστημιακών σχολών (ISO κλπ)  

       

Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα 
Έρευνας, Τεχνολογίας & Καινοτομίας 
(διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή 
Σχολή  

       

Αριθμός έργων/μελετών που έχουν 
ανατεθεί από τον ιδιωτικό τομέα, ανά 
Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή  

       

Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ 

       

Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του 
ενεργού πληθυσμού) που συμμετέχουν 
σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης  

       

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α'ΘΜΙΑ / Β'ΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 
στοιχεία 

Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Πραγματοποιηθείσες ανασκαφές, κατά 
είδος και αποτελέσματα, και αριθμός 
ευρημάτων 

       

Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, κατά 
φορέα, και ποσά που διατέθηκαν 

       

Πιστώσεις για ανασκαφές, που 
διατέθηκαν σε Εφορείες Αρχαιοτήτων 

       

Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, 
μνημείων, παραδοσιακών και 
ιστορικών οικισμών 

       

Πραγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις 
και καταβληθείσες αποζημιώσεις, για 
ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

       

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί 
σε μνημεία και αρχαιολογικούς 
χώρους, και δαπάνες έργων που 
βρίσκονται σε εξέλιξη 

       

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί 
σε μουσεία και λοιπά κτίρια και 
δαπάνες έργων που βρίσκονται σε 
εξέλιξη 

       

Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική 
μορφή και είδος βιβλιοθήκης, ανάλογα 
με το θέμα, κατά γεωγραφικό 
διαμέρισμα 

       

 
 
 Εθνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική: 

Ποσοστό αναλφάβητων/σύνολο 
πληθυσμού 

       

Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το 
σχολείο πριν την ολοκλήρωση της β’ 
βάθμιας και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / 
έτος  

       

Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων 
ανά Περιφέρεια (ποσοστό μαθητών στο 
σύνολο των μαθητών) που φοιτούν σε 
διαπολιτισμικά σχολεία 

       

Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο 
σύνολο (των μαθητών) – Κατανομή ανά 
περιφέρεια 

       

Αριθμός ολοήμερων / απογευματινών 
σχολείων και αριθμός μαθητών που 
φοιτούν σε αυτά 

       

Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο 
μαθητών  

       

Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών         

Αριθμός μαθητών που επωφελούνται 
από προγράμματα ενισχυτικής 
εκπαίδευσης / έτος  

       

Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα 
(Α'θμια, Β'θμια) εκπαίδευσης  
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Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαφίεται στην κρίση του επισπεύδοντος 
υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν θα ενσωματώνονται δείκτες στην 
Ανάλυση. 
 
 Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 
στοιχεία 

Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε 
αγοραίες τιμές (δισ.) 

              

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές 
τιμές 

              

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% 
ΑΕΠ) 

              

Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις 
τράπεζες, % ΑΕΠ) 

              

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά 
Μάαστριχτ, % ΑΕΠ) 

              

Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)               

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών 
Καταναλωτή 

              

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 
στοιχεία 

Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του 
ΑΕΠ 

       

Αναλογία άμεσης και έμμεσης 
φορολογίας 

       

Ποσά που εισπράττονται μέχρι σήμερα 
από τον φόρο ή τους φόρους στους 
οποίους αφορούν οι διατάξεις του 
νομοσχεδίου.  

       

Ποσά που εισπράχθηκαν από 
φορολογικούς ελέγχους 

       

Ποσοστό πράξεων διοικητικού 
προσδιορισμού φόρου ή επιβολής 
προστίμων που ακυρώθηκαν εν μέρει 
ή εν όλω από τα δικαστήρια 

       

 
 Κοινωνική πολιτική: 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 
στοιχεία 

Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό ανεργίας         

Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων         

Ποσοστό ανεργίας νέων        

Ποσοστό ανεργίας γυναικών        

Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική 
περιφέρεια 

       

Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού 
επιπέδου 

       

Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών 
εργασίας / Δείκτης αμοιβών (ανά βασικό 
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τομέα της οικονομίας π.χ. μεταποίηση, 
κατασκευές κ.λπ.) 

Μερική απασχόληση ως ποσοστό της 
συνολικής απασχόλησης (στο σύνολο 
του πληθυσμού και ειδικότερα για 
νέους) 

       

Ποσοστό απασχολουμένων με σύμβαση 
ορισμένου χρόνου (στο σύνολο του 
πληθυσμού και ειδικότερα για νέους) 

       

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 
στοιχεία 

Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά 
ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί του 
ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, 
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και 
ανά έτη συνολικής ασφάλισης και 
αντίστοιχες δαπάνες  

       

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά 
ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί του 
ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, 
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και 
αντίστοιχα έσοδα του ΕΦΚΑ 

       

Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης 
ανά πληθυσμιακή ομάδα και έτη 
συνολικής ασφάλισης 

       

Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης        

Ποσοστό συνταξιοδοτικής δαπάνης επί 
του ΑΕΠ 

       

Ποσοστό προσφυγών σχετικά με την 
απονομή σύνταξης που γίνονται εν μέρει 
ή εν όλω δεκτές 

       

485 

498



 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 
στοιχεία 

Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς 
φτώχειας, σε κίνδυνο φτώχειας ή σε 
κοινωνικό αποκλεισμό 

       

Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα ή 
περισσότερα βασικά αγαθά ή υπηρεσίες 

       

Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο του 
πληθυσμού που αντιμετωπίζουν 
δυσκολία αντιμετώπισης έκτακτων 
αναγκών 

       

Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει 
επιδόματα και η αντίστοιχη κρατική 
δαπάνη (συνολικά και ανά επίδομα) 

       

Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφεία        

Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που 
σιτίζονται από δήμους και άλλες 
υπηρεσίες 

       

Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε 
προσωρινή μορφή κατοικίας λόγω κρίσης 
(π.χ. σεισμός, πυρκαγιά) 

       

Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα 
φροντίδας (μητρότητας, δυσκολίες 
μάθησης κλπ)  

       

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 
στοιχεία 

Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και 
ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων (και 
ε.γ.σ.σ.ε. εάν συνήφθη το συγκεκριμένο 
έτος) και αριθμός/ποσοστό εργαζομένων 
που καλύπτονται από αυτές.  

       

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που 
συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε 
διαμεσολάβηση  

       

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που 
συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε 
διαιτησία  

       

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας 
μεσολάβησης  

       

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας 
διαιτησίας   

       

Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεπόμενη 
στα σχετικά κείμενα αλλά και πραγματική 
με την έννοια της παράτασης μετά τη 
συμβατική τους λήξη) 

       

Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και 
ανά κλάδο οικονομίας  

       

Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών (που 
δηλώθηκαν) ανά εργαζόμενο και κλάδο 
οικονομίας  

       

Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο 
οικονομίας και αριθμός/ποσοστό  
ατυχημάτων που προκάλεσαν θάνατο ή 
αναπηρία 
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ΥΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 
στοιχεία 

Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών 
ασθενών ανά έτος 

       

Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας        

Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή         

Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλή         

Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους        

Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 
1000 κατοίκους  

       

Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας         

Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: 
εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος αριθμός 
και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση 
παραμονή, περίθαλψη εξωτερικών 
ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και 
επείγοντα περιστατικά) 

       

Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ 
μήνες να εξυπηρετηθούν (για μη 
επείγουσα νοσηλεία, ή για μονομερή 
περίθαλψη ή για την πρώτη εξέταση) 

       

Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους         

Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική 
υπηρεσία 

       

 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 
στοιχεία 

Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αιτήματα ασύλου – Ποσοστό αποδοχής – 
Μέσος χρόνος έκδοσης αποφάσεων 

       

Μεταναστευτικές ροές ανά πύλη 
εισόδου/χώρα προέλευσης/ ηλικιακή 
ομάδα/φύλο 

       

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 
στοιχεία 

Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο   

συνολικά        

ανά περιφέρεια        

ανά κλάδο οικονομίας        

ανά ηλικιακή ομάδα        

Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο  

συνολικά        

ανά περιφέρεια        

ανά κλάδο οικονομίας        

ανά ηλικιακή ομάδα        

Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά 
φύλο 

       

Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο        

Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο        

Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, 
περιφερειακών και δημοτικών 
συμβουλίων ανά φύλο 

       

487 

500



Αριθμός απελάσεων ανά χώρα 
προέλευσης των απελαυνομένων/αιτία 
απέλασης 

       

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση 
δυναμικότητας και πραγματικού αριθμού 
φιλοξενουμένων) 

       

Περιστατικά και είδος παραβατικότητας 
ανά μονάδα φιλοξενίας               

 
Προφανώς, στο πεδίο αυτό θα υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν τους 
αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλους δείκτες (απασχόληση, εκπαίδευση, 
παραβατικότητα κ.λπ.) 

 
 
 Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη: 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 
στοιχεία 

Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων        

Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) 
ιδοχ και γ) μετακλητών υπαλλήλων 

       

Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, 
διεύθυνση, γενική διεύθυνση 

       

Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο 
INTERNET  

       

Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική 
δικτύωση (intranet)  

       

Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας         

Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων 
υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο 
δημοσίων υπηρεσιών και φορέων  

       

Αριθμός κέντρων πληροφόρησης 
πολιτών, σε κεντρικό, περιφερειακό, 
νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς 
και σε επίπεδο νομικών προσώπων, 
οργανισμών κλπ 

       

Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται 
από τις δημόσιες υπηρεσίες ανά έτος και 
ανά υπηρεσία  

       

Κόστος προσωπικού (δαπάνες 
μισθοδοσίας και πρόσθετες δαπάνες ως 
ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ανά 
υπουργείο) 

       

Κόστος διαχείρισης θεμάτων 
προσωπικού: δαπάνες μονάδων 
προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής 
δαπάνης ανά υπουργείο 

       

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 
στοιχεία 

Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες 
αδικημάτων και αναλογία ανά 100.000 
κατοίκους 

       

Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά 
κατηγορίες και κατά γεωγραφική περιοχή 
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Διαπραχθέντα αδικήματα και 
θεωρούμενοι ως δράστες αυτών κατά 
εθνικότητα, φύλο και τάξεις ηλικιών 

       

Ετήσια στατιστική απεικόνιση των 
αδικημάτων και αξιόποινων 
συμπεριφορών που προκαλούν το κοινό 
αίσθημα (ανθρωποκτονίες, ληστείες, 
κλοπές – διαρρήξεις)  

       

Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη 
είσοδο και παραμονή στη χώρα 

       

Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο 
εγκλήματος 

       

Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων 
που εξιχνιάστηκαν στο σύνολο των 
εγκλημάτων  

       

Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια 
ασφάλεια  

       

Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά 
αστυνομικό τμήμα και ανά περιοχή 
αστυνόμευσης  

       

Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 
κατοίκους – αναλογία κατοίκων ανά 
αστυνομικό τμήμα και περιοχή 
αστυνόμευσης 

       

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για 
αστυνομικές υπηρεσίες  

       

Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση 
της παραβατικής συμπεριφοράς ανά 
τομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά 
εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, 
τρομοκρατία)  

       

 
 
 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 
στοιχεία 

Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός εισερχόμενων αστικών, 
εργατικών και εμπορικών διαφορών 

       

Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών 
περιπτώσεων 

       

Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την 
επίλυση αστικών, εμπορικών, εργατικών, 
διοικητικών και άλλων υποθέσεων 

       

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών 
αποφάσεων (Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία, 
Εφετεία, Άρειος Πάγος/Συμβούλιο 
Επικρατείας) 

       

Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή 
(ποινικά, πολιτικά και διοικητικά 
δικαστήρια)  

       

Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που 
ακυρώνονται μετά από έφεση ή 
αναίρεση 

       

Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με 
το σύστημα του εξωδικαστικού 
συμβιβασμού 
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Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων 
επίλυσης διαφορών, πχ. διαμεσολάβηση 

       

Στήριξη των ατόμων που χρήζουν 
προστασίας αλλά δεν διαθέτουν πόρους 
(νομική προστασία) 

       

Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη        

Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής 
δικογράφων 

       

Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος 
υποθέσεων έναντι εκκρεμών (σε ετήσια 
και συνολική βάση εκκρεμοτήτων)  

       

Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια 
βάση, για τις οποίες επιβλήθηκαν ποινές 
μετατρέψιμες σε χρήμα 

       

Μέσο κόστος σωφρονιστικού 
συστήματος ανά κρατούμενο  

       

Αναλογία προσωπικού φύλαξης 
(φυλάκων) ανά κρατούμενο  

       

 
 Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα: 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 
στοιχεία 

Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

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        

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ 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 

       

490 

503



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  

       

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 

       

 
 

 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: 

 
Άρθρο 123 
Θα καταστεί δυνατή η άμεση και ταχεία διαβίβαση 
των αξιογράφων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και 
πληρωμής των οποίων αναστέλλονται δυνάμει της 
αξιολογούμενης ρύθμισης.  
 

 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      
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Εξηγήστε: 
 
 

 
 

 Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

 Άρθρο Στόχος 

 118 Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσαφηνίζεται ότι οι 

υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η επιχείρηση του άρθρου 21 ν. 

4664/2020, καταβολής των σε βάρος των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου 

διοίκησης και του Ειδικού Διαχειριστή, καθώς και των στελεχών 

και των εργαζομένων αυτής, για αστική ευθύνη που έχει 

προκύψει κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, 

δεσμεύουν την υπό ειδική διαχείριση και θα καλυφθούν μέσω 

των διαδικασιών των παρ. 9 και 10 του άρθρου 21 του ν. 

4664/2020 (Α’ 32).  

 119 Με το αξιολογούμενο άρθρο εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για 

τις εταιρείες ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ, με τις οποίες 

διασφαλίζεται το αμεταβίβαστο και ακατάσχετο των μετοχών 

των εν λόγω εταιρειών και περαιτέρω ενισχύεται ο ρόλος της 

Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΣΥΠ, δηλαδή του μοναδικού μετόχου  

Ελληνικού Δημοσίου, υπό την έννοια ότι αποκτά αποφασιστικό 

έλεγχο (αποκτά εγκριτική εξουσία) κατά την άσκηση των 

δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών 

ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ. Επίσης, και η πρόταση της ΕΕΣΥΠ προς τη 

Γενική Συνέλευση των μετόχων των εταιρειών ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ 

υπόκειται στην έγκριση του του μοναδικού μετόχου της ΕΕΣΥΠ, 

δηλαδή  Ελληνικού Δημοσίου. Πέραν τούτων αναγνωρίζεται 

ρητά το δικαίωμα στο Ελληνικό Δημόσιο, ως μοναδικό μέτοχο 

της ΕΕΣΥΠ, να απευθύνει προς αυτήν και δεσμευτικές έγγραφες 

οδηγίες ή συστάσεις σχετικά με τη διαχείριση των συμμετοχών 

της στις ως άνω εταιρείες.   Ορίζεται επιπλέον ρητά ότι τα μέλη 

των διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ 

οφείλουν να ενεργούν στο πλαίσιο των άρθρων 5 παρ. 5 και 21 

παρ. 3 του Συντάγματος για παροχή στο κοινωνικό σύνολο 

υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης προς 

το κοινωνικό σύνολο. Η ίδια υποχρέωση θεσπίζεται και για την 

ΕΕΣΥΠ. 

 
 

492 

505



 120 Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται από της ισχύος 

των εισαγομένων διατάξεων και υπό το καθεστώς των νέων 

ρυθμίσεων να καταστεί ισχυρά για το μέλλον η μεταβίβαση 

προς την ΕΕΣΥΠ εκ μέρους του Δημοσίου  των μετοχών 

ιδιοκτησίας του των εταιρειών ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, χωρίς την 

επανάληψη των σχετικών ενεργειών και διαδικασιών που 

επιβάλλουν οι κείμενες διατάξεις. Για λόγους ασφάλειας 

δικαίου και των συναλλαγών κρίνεται σκόπιμο να θεωρηθούν 

ως έγκυρες και σύννομες οι πράξεις και αποφάσεις των 

εταιρειών ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ που έχουν ληφθεί μετά τη 

μεταβίβαση των μετοχών των εταιρειών αυτών από το Δημόσιο 

στην ΕΕΣΥΠ, καθώς και οι πράξεις  και αποφάσεις της εταιρείας 

αυτής ως  προς τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρειών ΕΥΔΑΠ 

και ΕΥΑΘ. Η αναγνώριση του σύννομου και έγκυρου των ως άνω 

πράξεων και αποφάσεων αφορά αποκλειστικά και μόνο  την 

αμφισβήτηση της νομιμότητας κατοχής εκ μέρους της ΕΕΣΥΠ 

της πλειοψηφίας των μετοχών των δύο ως άνω εταιρειών. 

 

 121 Διορθώνονται προφανή σφάλματα που εμφιλοχώρησαν στον 
πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4941/2022 (Α΄ 113), έτσι 
ώστε η εν λόγω διάταξη να μπορεί να τύχει απρόσκοπτης 
εφαρμογής. 

 122 Με το άρθρο σκοπείται η συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου 

PPC Distribution VIIΙ, το οποίο αφορά την αναβάθμιση και τον 

εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

  123 Παρ. 1α: Από 1.8.2022 έως και την 31η.12.2022 για τις 

επιχειρήσεις που που λειτουργούν με Κωδικούς Αριθμούς 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) τους 79.11 (δραστηριότητες 

ταξιδιωτικών πρακτορείων) και 79.12 (δραστηριότητες 

οργανωμένων ταξιδίων), αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, 

εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές 

αξιογράφων έως 31.5.2023. 

Ομοίως, για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με Κύριους 

Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 30.06.2022 τους 

01.49.19.02 (Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, 

μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)), 01.49.3 (Παραγωγή 

ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων 

προβιών και δερμάτων), 14.20 (Κατασκευή γούνινων ειδών), 

15.11 (Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή 

γουναρικών), 46.42.11.27 (Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων ή 

κατεργασμένων γουνοδερμάτων), 46.42.11.29 (Χονδρικό 

εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων 

ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)), 

46.42.11.36 (Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού από 

γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)), 46.42.11.40 
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(Χονδρικό εμπόριο ημιέτοιμων γουναρικών) και 46.42.11.58 

(Χονδρικό εμπόριο χονδράδων (αποκομμάτων) γουναρικών), 

συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων υποκατηγοριών 

εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ. 

 

Παρ. 1β: Ρυθμίζονται τα είδη των αξιογράφων που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής της αξιολογούμενης ρύθμισης καθώς και 

η διαδικασία διαβίβασης αυτών στα πιστωτικά ιδρύματα. 

 

Παρ. 1γ: Τα αξιόγραφα επί των οποίων ενδέχεται να 

βεβαιώθηκε αδυναμία πληρωμής από 24.2.2022 έως 

31.7.2022  δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς αν εξοφληθούν έως την 31.5.2023. 

 

Παρ. 1δ: Τα αξιόγραφα επί των οποίων ενδέχεται να 

βεβαιώθηκε αδυναμία πληρωμής από 1.8.2022  δεν 

καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς αν εξοφληθούν έως την 31.5.2023. 

 

Παρ. 2α: Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης της παρ. 1α, δύνανται να 

λάβουν αναστολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων 

εφόσον το σύνολο των αξιογράφων που διαθέτουν προς 

εμφάνιση και πληρωμή και έχει ανασταλεί κατ’ εφαρμογή της 

ρύθμισης της παρ. 1 υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του 

μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως 

προηγούμενου φορολογικού έτους. 

 

Παρ. 2β: Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης της παρ. 1α, δύνανται να 

λάβουν το ευεργέτημα της μη καταχώρισης σε αρχεία 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς εάν εξοφλήσουν έως 

την 31.5.2023 αξιόγραφα επί των οποίων έχει ή πρόκειται να 

βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από 24.2.2022 έως 31.12.2022 

, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των αξιογράφων που 

διαθέτουν προς εμφάνιση και πληρωμή και έχει ανασταλεί 

κατ’ εφαρμογή της ρύθμισης της παρ. 1 υπερβαίνει το πενήντα 

τοις εκατό (50%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών 

τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους. 

 

Παρ. 3: Ρυθμίζεται το ενδεχόμενο ο υπόχρεος, παρά τις 

ανωτέρω αναστολές, να έχει το δικαίωμα να χορηγήσει εντολή 

πληρωμής του αξιογράφου προς τα πιστωτικά ιδρύματα της 

περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 ή τον υπόχρεο και τον 

δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας 
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πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο 

στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. 

 

Παρ. 4: Ρυθμίζεται η διαδικασία εφαρμογής, διασταύρωσης 

των φορολογικών στοιχείων, του ελέγχου πλήρωσης των 

προϋποθέσεων καθώς και της διαβίβασης των στοιχείων από 

την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. 

 

 124 

 

Αφορά σε προσθήκη περ. η΄ στο άρθρο 43 παρ. 1  του ν. 

4270/2014 (Α’ 143), με στόχο τον προσδιορισμό στο ΜΠΔΣ των 

ανώτατων δημοσιονομικών ορίων για την ενσωμάτωση των 

φυσικών παραλαβών των εξοπλιστικών προγραμμάτων του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

 125 Αφορά σε προσθήκη περίπτωσης ια΄  στο άρθρο 44 παρ. 1 ν. 

4270/2014 (Α’ 143), με στόχο τον προσδιορισμό στο ΜΠΔΣ των 

ανώτατων δημοσιονομικών ορίων για την ενσωμάτωση των 

φυσικών παραλαβών των εξοπλιστικών προγραμμάτων του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

 126 Η διάταξη στοχεύει στη διασφάλιση της ομαλής κατάρτισης 

του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων οικονομικού 

έτους 2023. 

 127 Η αξιολογούμενη ρύθμιση στοχεύει στη δυνατότητα διακριτής 

παρακολούθησης, και μετά το 2022, της υλοποίησης των 

έργων και προγραμμάτων που εντάσσονται στο Τ.Α.Α. από τον 

κρατικό προϋπολογισμό, μέσω του εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε. 

 128 Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η παρ.2 του 

άρθρου 15 του π.δ. 54/2018 προκειμένου να μετατεθεί η 

ημερομηνία πλήρους εφαρμογής των εξαιρουμένων 

διατάξεων των περ. α), β), γ) και δ) της παραγράφου 1 του 

ιδίου άρθρου, από τη Κεντρική Διοίκηση, από 01.01.2023 σε 

01.01.2025. Επίσης, με την προτεινόμενη διάταξη 

τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 15 του π.δ. 

54/2018 προκειμένου να μετατεθεί η ημερομηνία πλήρους 

εφαρμογής των διατάξεων του π.δ. 54/2018 από τις λοιπές 

οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης οι οποίες εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του, από 01.01.2023 σε 01.01.2025 και να 

δοθεί η δυνατότητα κατάρτισης πιλοτικών προγραμμάτων για 

την εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης 

από οντότητες αναφοράς της Γενικής Κυβέρνησης (εκτός της 

Κεντρικής Διοίκησης) κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 

περιόδου. Επιπρόσθετα, τροποποιείται η παράγραφος 5 του 

άρθρου 15 του π.δ. 54/2018, προκειμένου να παραμείνουν σε 

ισχύ μέχρι την 31η.12.2024, τα κλαδικά λογιστικά σχέδια των 

π.δ. 80/1997 (Α΄68), π.δ. 205/1998 (Α΄163), π.δ. 146/2006 (Α’ 

122) και π.δ. 315/1999 (Α’ 302). 
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 129 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνεται το 
χρονοδιάγραμμα κατασκευής και ναυπήγησης του ΤΠΚ υπ’ αρ. 
7 για τρεις (3) μήνες, συγκεκριμένα έως την 30η Σεπτεμβρίου 
2022, προκειμένου να συνεχιστεί να ολοκληρωθεί το 
ναυπηγικό έργο για το ΤΠΚ υπ’ αρ. 7 που έχει ήδη 
καθελκυστεί, και να αποδοθεί το συντομότερο στο ΠΝ για 
επιχειρησιακή αξιοποίηση. 

 130 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση σκοπείται η ολοκλήρωση των 
αναγκαίων εργασιών και δοκιμών στα Y/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ», 
«ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και «ΩΚΕΑΝΟΣ» προκειμένου 
αυτά να αποδοθούν, το ταχύτερο δυνατό, στο ΠΝ για πλήρη 
επιχειρησιακή εκμετάλλευση. Με δεδομένο ότι οι 
υπολειπόμενες εργασίες και δοκιμές είναι απαραίτητο να 
υλοποιηθούν εντός του χώρου των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά 
και προκειμένου να δοθεί νομοθετικά η δυνατότητα 
υπέρβασης του μη αρκούντος ποσού των 295,3 εκ. ευρώ, που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 26 του ν.4258/14 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με τους ν.4429/2016, ν.4485/2017, 
ν.4522/2018, ν.4557/2018, ν.4618/2019, ν.4635/2019,  
ν.4688/2020, ν.4734/2020, ν.4764/2020, ν.4798/2021, 
ν.4818/2021 ν.4855/2021, και ν.4890/2022 προτείνεται η 
προσθήκη στην παρ.5 των σχετικών εδαφίων. Επιπλέον 
κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση παράτασης ανάληψης 
νομικών δεσμεύσεων επί των πιστώσεων που εγκρίθηκαν με 
το άρθρο 61 του ν.4557/2018, το άρθρο 22 του ν.4618/2019, 
το άρθρο 215 του ν.4635/2019, το άρθρο 66 του ν.4688/2020, 
το άρθρο 38 του ν.4734/2020, το άρθρο 152 του ν.4764/2020, 
το άρθρο 249 του ν.4798/2021, το άρθρο 61 του ν.4818/2021, 
το άρθρο 188 του ν.4855/2021, το άρθρο 11 του ν.4890/2022 
και το άρθρο 70 του ν.4931/2022. 

 131 Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η απλοποίηση της 
εφαρμογής και ο εξορθολογισμός των μεταβατικών διατάξεων 
του ν. 4849/2021 (Α’ 207), περί υπαίθριου εμπορίου. 
Με την τροποποίηση της παρ. 1 δίνεται μία τελευταία 
προθεσμία, έως την 31η. 10. 2022, σε όλες τις αρμόδιες αρχές 
να δηλώσουν τα στοιχεία των υπαίθριων αγορών που 
λειτουργούν στο πλαίσιο της χωρικής τους αρμοδιότητας, στο 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοικτής Αγοράς  
(Ο.Π.Σ.Α.Α.). Ειδικά για τις λαϊκές αγορές, των οποίων τα 
στοιχεία δεν θα δηλωθούν μέχρι την 31η.10.2022 στο 
Ο.Π.Σ.Α.Α., θεωρείται ότι η αρμόδια αρχή δεν επιθυμεί τη 
συνέχιση της λειτουργίας τους, και καταργούνται αυτοδικαίως. 
Με τον τρόπο αυτό, επιχειρείται η ουσιαστική καταγραφή 
όλων των λαϊκών αγορών της χώρας, πολλές από τις οποίες 
σήμερα λειτουργούν παράνομα, χωρίς αποφάσεις ίδρυσης και 
κανονισμό λειτουργίας, με αποτέλεσμα τη βλάβη του 
δημοσίου συμφέροντος και την προσβολή της έννομης τάξης. 
Υπογραμμίζεται ότι διατάξεις περί καταγραφής των λαϊκών 
αγορών σε ψηφιακό αρχείο υπάρχουν από το 2017 αλλά δεν 
έχουν έκτοτε εφαρμοστεί με διάφορα προσχήματα.  
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Με τις τροποποιήσεις που επέρχονται στις παρ. 5 και 6, 
απλοποιείται σε μεγάλο βαθμό η διαδικασία της απόδοσης 
θέσης στους πωλητές των λαϊκών αγορών, με σκοπό την 
ταχύτατη παύση των προσωρινών τοποθετήσεων που 
διαρκούν πολλά έτη και δημιουργούν ανασφάλεια στους 
πωλητές για την προάσπιση της εργασίας τους. Δεδομένου ότι 
η ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής αποτελεί το κλειδί για 
την ενεργοποίηση του συνόλου των προνοιών του ν. 
4849/2021, η επιτάχυνσή της αλλά και η εξασφάλιση της 
ισότητας μεταξύ των πωλητών αποτελούν κρίσιμες 
παραμέτρους για την επιτυχία της μεταρρύθμισης. 
Παράλληλα, τίθεται αποκλειστική προθεσμία για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας η 31η.12.2022. 
Με τη ρύθμιση της παρ. 8Α επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής 
της ευεργετικής διάταξης της παρ. 8 και, προκειμένου να 
περιλαμβάνονται σε αυτό οι μικροί παραγωγοί αυγών και 
μελιού. 
Με την τροποποίηση της παρ. 9 ορίζονται οι δήμοι ως φορείς 
λειτουργίας των υφιστάμενων κυριακάτικων αγορών σε 
αναλογία με τις υφιστάμενες λαϊκές αγορές. 
Με την τροποποίηση της παρ. 10 προβλέπεται η έκδοση 
προεδρικού διατάγματος για τον καθορισμό της διάρθρωσης    
της υπηρεσίας που θα έχει τις αρμοδιότητες του φορέα 
λειτουργίας λαϊκών αγορών των δήμων που ανήκουν στην 
Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Περιοχή 
Θεσσαλονίκης, σε αντικατάσταση των αποφάσεων των οικείων 
Περιφερειών. Η τροποποίηση αυτή έχει κυρίως νομοτεχνικό 
χαρακτήρα. 
Η παρ. 15 καταργείται και συγχωνεύεται με την παρ. 1 και 
προστίθεται παρ. 16 προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα 
διοικητικά προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία 
ανανέωσης αδειών των πωλητών λαϊκών αγορών από τις 
Περιφέρειες της χώρας κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του 
νόμου. 

 132 Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθορίζεται η διαδικασία και ο 
τρόπος της δημοσίευσης των προσκλήσεων κρατικών 
ενισχύσεων προς υλοποίηση των Δράσεων και Έργων της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων που έχουν εγκριθεί και ενταχθεί προς 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, είτε αφορούν επιλογή μέσω ανταγωνιστικής 
διαδικασίας είτε αφορούν μεμονωμένες ενισχύσεις. Επιπλέον, 
καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο των προσκλήσεων, τα 
όργανα αξιολόγησης των προτάσεων, ο τρόπος 
παρακολούθησης των ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων, η 
σύσταση, η συγκρότηση και το αντικείμενο των Επιτροπών 
Αξιολόγησης και Παρακολούθησης που εισηγούνται στον 
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

 133 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προστίθεται πρόβλεψη ότι τα 
στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που αποσπώνται σε Διεθνείς 
Οργανισμούς, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
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των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών 
καθώς και να μετατίθενται σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων. 
τα οποία υποβάλλουν αίτηση παραίτησης μετά τη λήξη της 
απόσπασης ή της μετάθεσης τους και πριν την παρέλευση 
χρονικού διαστήματος ίσου με τη συνολική διάρκεια της 
απόσπασης ή της μετάθεσης, να υποχρεούνται να καταβάλουν 
υπέρ του Δημοσίου αποζημίωση ίση με το δεκαπλάσιο του 
γινόμενου του βασικού μισθού του κατεχόμενου βαθμού επί 
τους υπολειπόμενους μήνες. Επίσης προστίθενται προβλέψεις 
που στο Μόνιμο Σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1986. Επιπροσθέτως 
ρυθμίζονται διαδικασίες επιστροφής σε περίπτωση που 
εκλείψουν τα κριτήρια των περ. στ) έως και ι) της παρ. 5. 
Επιπλέον, για λόγους ίσης αντιμετώπισης και λόγω του ότι ο 
κορωνοιός COVID-19 δεν επέτρεψε στα ενδιαφερόμενα 
στελέχη να αποκτήσουν το κατάλληλο πιστοποιητικό 
γλωσσομάθειας, παρατείνεται για δύο έτη η πρόβλεψη για 
«καλή» γνώση της αγγλικής γλώσσας για μετάθεση στις έδρες 
ναυτιλιακών ακολούθων. Τέλος, προστίθεται πρόβλεψη για 
Πλώτάρχες Λ.Σ. και Αντιπλοιάρχους Λ.Σ. που προήχθησαν 
δίχως τη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων 
προαγωγής να δύναται να μεταβούν σε θέσεις στο εξωτερικό 
ως άρση της αντίφασης της διοικητικής αντιμετώπισης αυτών. 

 134 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση δίδεται η δυνατότητα στους 
παραχωρησιούχους που είχαν παραχώρηση χώρου πριν 
13.4.2020 για τους οποίους ελήφθησαν ειδικά και έκτακτα 
μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που 
σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή χαρακτηρίστηκαν ως 
πληττόμενοι οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με τις αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκαν κατ΄εξουσιοδότηση 
της παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) να παρατείνουν τη σύμβαση 
παραχώρησης μέχρι και δύο (2) έτη από το χρόνο λήξης τους 
κατόπιν αίτησης του παραχωρησιούχου στο φορέα 
διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμένα, η οποία υποβάλλεται 
αποκλειστικά έως την 31η.12.2022 και σε κάθε περίπτωση 
πριν τη λήξη της σύμβασης  του δικαιώματος χρήσης χώρων 
ζώνης λιμένα. Ο καθορισμός του ανταλλάγματος του χρόνου 
παράτασης της παραχώρησης κατά το πρώτο εδάφιο γίνεται 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα 
διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα και δεν δύναται να 
υπερβαίνει το καθορισμένο αντάλλαγμα της υπάρχουσας 
παραχώρησης, ενώ συμψηφίζονται τυχόν παρατάσεις των 
συμβάσεων παραχώρησης που χορηγήθηκαν για διάστημα ίσο 
με εκείνο για το οποίο βρίσκονται σε ισχύ ειδικά και έκτακτα 
μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που 
σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19. 
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 135 Σκοπός της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι  παράταση μέχρι 
31.10.2022 των ρυθμίσεων για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα από 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) που 
θεσπίστηκαν με το άρθρο 74 του ν. 4811/2022 για την 
προστασία των πολιτών κατά του covid-19 οι οποίες 
εφαρμόζονται άτυπα από την αρχή της θερινής τουριστικής 
περιόδου, ήτοι από 1.5.2022. 

 136 Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις διευκολύνεται η άρση των 
ζητημάτων που έχουν προκύψει κατά τη διαδικασία 
αδειοδότησης έργων μέρος των οποίων εκτελείται εντός 
θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα, μεταξύ των οποίων και η λειτουργία 
των υδατοδρομίων. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση η παρ. 2 
του άρθρου 24 του ν. 2971/2001 δεν περιορίζεται μόνο στη 
χερσαία ζώνη λιμένα αλλά και διευρύνεται στη θαλάσσια κατά 
τα πρότυπα των περιορισμένων λόγων της παρ. 4, για την 
οποία δεν προβλέπεται αντάλλαγμα καθώς αφορά 
περιοριστικά λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασία 
της δημόσιας υγείας σωρευτικά. Για τα υδατοδρόμια, 
ειδικότερα, διευκολύνεται η έναρξη της λειτουργίας τους και η 
άρση δυσχερειών κατά την υλοποίηση των σχετικών με αυτά 
έργων. Η διάταξη μακροπρόθεσμα στοχεύει στην αμεσότερη 
και πιο ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών και επισκεπτών της 
χώρας, η διασύνδεση των περιφερειών της χώρας, και η 
αναπτυξιακή προοπτική των περιοχών που επωφελούνται της 
διάταξης. 

 137 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση δίδεται παράταση ισχύος της 
παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4404/2016 για την ολοκλήρωση 
των μετατάξεων του εν λόγω άρθρου μέχρι 31.10.2022. 

 138 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται στο πλαίσιο 
χρηστής διοίκησης να παραταθεί η έναρξη ισχύος της 
τροποποίησης του άρθρου 157 του ΚΔΝΔ και να αρχίσει να 
εφαρμόζεται από 1η.11.2022, γιατί σύμφωνα με το 
υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο τίθεται σε ισχύ την 20-7-2022, 
ήτοι εντός της θερινής περιόδου αιχμής, γεγονός το οποίο 
ενδέχεται να δημιουργήσει δυσλειτουργίες στις Λιμενικές 
Αρχές και τους δραστηριοποιούμενους στον τουρισμό μέχρι 
την προσαρμογή αυτών στα νέα δεδομένα. Με την  
αξιολογούμενη ρύθμιση θα επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση των 
Λιμενικών Αρχών στο νέο κανονιστικό πλαίσιο για την 
απλούστευση στην ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας 
των κυρώσεων. 

 139 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, παρέχονται αναδρομικότητα 
και παράταση ισχύος στο νέο καθεστώς ασφάλισης 
αλλοδαπών ναυτικών της υποπερ. βα΄ της περ. (β) της παρ. 2 
του άρθρου 11 του ν. 4926/2022 στα επαγγελματικά πλοία 
αναψυχής  της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 3 και για τα 
οποία υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης 
σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 11 ομοίου 
νόμου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή που επήλθε με την 
υποχρεωτικότητα τήρησης ναυτολογίου και την συνεπαγόμενη 
πλήρωση της προβλεπόμενης οργανικής σύνθεσης 
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πληρώματος με Έλληνες και Ευρωπαίους  ναυτικούς, στα 
πλοία της προαναφερόμενης κατηγορίας, προβλέφθηκε να 
εφαρμοστεί από ενάρξεως ισχύος του νόμου, η οποία 
συνέπεσε με την έναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου, η 
προτεινόμενη μεταβατικότητα και αναδρομικότητα κρίνονται 
αναγκαίες. 

 140 Στόχος του προτεινόμενου άρθρου είναι να παραταθεί για ένα 
χρόνο (μέχρι 29.7.2023) η προθεσμία για την καταβολή από 
τους εργαζόμενους του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ της πρώτης δόσης 
των αχρεωστήτως καταβληθέντων σε αυτούς ποσών σχετικά 
με την ειδική παροχή του άρθρου 14 του ν. 3016/2002, λόγω 
των ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών που έχουν 
δημιουργηθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την 
συνεπακόλουθη διεθνή αύξηση των τιμών στην ενέργεια που 
δημιουργούν πληθωριστικές πιέσεις. 

 141 Με την προωθούμενη ρύθμιση καταργείται η παρ. 4 του 

άρθρου 57 του ν.4875/2021, η οποία προέβλεπε αιτιολογημένη 

απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την συμμετοχή 

των ΟΤΑ β’ βαθμού στα προγράμματα συνδιαφήμισης, καθώς 

με το υφιστάμενο καθεστώς προβλεπόταν η έγκριση δύο 

διαφορετικών οργάνων του ΕΟΤ σε δύο διαφορετικά στάδια 

υλοποίησης, δηλαδή αφενός τα προγράμματα συνδιαφήμισης 

εγκρίνονταν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΤ και 

αφετέρου οι εκάστοτε συμφωνίες απαιτούσαν αποφάσεις του 

εκάστοτε Περιφερειακού Συμβουλίου που εγκρίνεται από τον 

Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. Ως εκ τούτου το υφιστάμενο 

καθεστώς δημιουργούσε γραφειοκρατικά εσωτερικά 

προσκόμματα και ασάφεια στον τρόπο εφαρμογής τους. 

Β.  Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος 

ΕΚΘΕΣΗ 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

(άρθρο 75 παρ. 1 ή 2 του Συντάγματος) 

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….….. «……………………………………….………………….»  

ή επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….. «……………………………….» 

15. Συνοπτική ανάλυση των άρθρων της αξιολογούμενης ρύθμισης 

Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Οικονομικών. 
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16. 
Οικονομικά αποτελέσματα επί του Κρατικού Προϋπολογισμού ή/και επί του 
προϋπολογισμού του/των αρμόδιου/ων φορέα/ων 

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα: 

 Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού  
 

 Επί του Προϋπολογισμού του/των αρμόδιου/ων φορέα/ων  

 

  Αθήνα, ……………….20…. 

Ο/ Η Γενικ…. Διευθυντ…… 

Γ.  Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος  

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) 

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….….. «……………………………………….………………….»  

ή επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….. «……………………………….» 

17. Οικονομικά αποτελέσματα  

 

Άρθρο 122 
Από τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης 
του Ελληνικού Δημοσίου που θα παρασχεθεί για τη χρηματοδότηση του έργου PPC 
Distribution VIIΙ από την ΕΤΕπ, θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δύναται να ανέλθει σε 230 εκατ. ευρώ, πλέον τόκων 
και λοιπών εξόδων που δεν μπορούν να προσδιοριστούν. 
Το ακριβές ύψος του ποσού και η κατανομή του στα οικονομικά έτη θα εξαρτηθεί από 
πραγματικά γεγονότα, θα επιβαρύνει δε τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων (Α.Λ.Ε.) 
«ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ» 
2390108002 του κρατικού προϋπολογισμού.   

Αθήνα, ………………….20…. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

Δ.  Έκθεση γενικών συνεπειών 

 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  
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ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων   Χ Χ       

Μείωση δαπανών Χ  Χ  Χ    

Εξοικονόμηση 
χρόνου 

 Χ  Χ  Χ    

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 
 Χ Χ Χ  Χ Χ  

Άλλο    Χ       

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
Χ Χ Χ   Χ  Χ 

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών 

 Χ  Χ Χ      

Αυξημένη αξιοπιστία 
/ διαφάνεια θεσμών 

Χ    Χ  Χ     

Βελτιωμένη 
διαχείριση κινδύνων 

  Χ   Χ     

Άλλο   Χ        

 
 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 
 

 
Άρθρο 122 : Η συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου PPC Distribution VIIΙ θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση 
της ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια, με θετικές συνέπειες στην άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας, την εν γένει ποιότητα ζωής των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Άρθρο 141: Ως προς το προτεινόμενο άρθρο, παρέχεται οικονομική διευκόλυνση στους εργαζόμενους του 
ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, η οποία είναι αναγκαία για την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις 
διαχείρισης και αντιμετώπισης των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εν μέσω 
πανδημίας, πολέμου στην Ουκρανία και ενεργειακής κρίσης. 
 
 

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  
 

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία 

        

Υποδομή / 
εξοπλισμός 

        

Προσλήψεις / 
κινητικότητα 

          

Ενημέρωση/ 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 
        

Άλλο           

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
& ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΤΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

   Χ        

Διαχείριση 
αλλαγών κατά 
την εκτέλεση 

        

Κόστος 
συμμετοχής 

στη νέα 
ρύθμιση 

          

Άλλο           

 
 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 

Άρθρο 121 

Δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών για το τρέχον οικονομικό 

έτος και για τα έτη του εγκεκριμένου ΜΠΔΣ, αλλά με την εν λόγω διάταξη διορθώνεται α) το ποσοστό του 

φόρου πολυτελείας για τα ενδοκοινοτικώς αποκτούμενα και τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες αεροπλάνα, 

υδροπλάνα και ελικόπτερα ιδιωτικής χρήσης από 10% σε 20% επί της φορολογητέας τους αξίας και β) 

εσφαλμένη εσωτερική παραπομπή του τροποποιούμενου άρθρου 17 του ν. 3833/2010. 

 

 
 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 

κινδύνου 
         

Διαπίστωση 
συνεπειών 

κινδύνων στους 
στόχους 
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Σχεδιασμός 
αποτροπής / 

αντιστάθμισης 
κινδύνων 

 Χ        

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή 

          

Ανάδειξη καλών 
πρακτικών κατά 
την υλοποίηση 
της ρύθμισης 

          

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 

κινδύνων 

          

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
Δεν αναμένονται κίνδυνοι από την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων.  
 

 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη). 

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης 

και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 

  

 
 

Ε.  Έκθεση διαβούλευσης 

 

22. 

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την 

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους 

συναρμόδιους Υπουργούς 

 
 
 
 
 

Συνεργασία με άλλα 

υπουργεία / υπηρεσίες 
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Συνεργασία με 

κοινωνικούς φορείς / 

Ανεξάρτητες Αρχές 

 
 
 
Άρθρο 122 
 
Τράπεζα της Ελλάδος, Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, 
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. 
 
 

 
 
 

 
 
Διεθνής διαβούλευση 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

23. 
Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμαςwww.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης) 

 

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

 
Αριθμός 
συμμετασχόντων 
 

 

  
 
 
Σχόλια που υιοθετήθηκαν 
 
 
 

 

  
 
Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Επί των άρθρων 
της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
 

 
Αριθμός 
συμμετασχόντων 
 

 

  
 
 
Σχόλια που υιοθετήθηκαν 
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Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Στ.  Έκθεση νομιμότητας 

 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 

Άρθρα 118-123: Άρθρα 5, 21, 24, 78 Σ 

Άρθρο 122: Άρθρα 5Α, 9Α Σ.  

Άρθρα: 134-140: Άρθρα 4 παρ. 1, 5 παρ. 1, 24, 25 

 

25. Ενωσιακό δίκαιο 

 
 
 

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

 
 

 
 
 

Κανονισμός 

 

 
 
 

Οδηγία 

 

 
 

Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών 

 
 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 
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Διεθνείς συμβάσεις 

 

 

 

27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

  Στοιχεία &βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 
 
 

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 
δικαστήριο  
(αναφέρατε) 

 
 

 
 
 

Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

 

28. 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 

 

 
 
 

Ζ.  Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων 

29. Τροποποίηση – αντικατάσταση –συμπλήρωση διατάξεων 

 
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Υφιστάμενες διατάξεις 

 Άρθρο 118 

Ευθύνη των οργάνων της υπό ειδικής 

διαχείρισης εταιρείας δυνάμει του 

άρθρου 21 του ν. 4664/2020 - 

Τροποποιείται η περ. β της παρ. 2 του 

άρθρου 9 ν. 4224/2013, η οποία έχει ως 

εξής: 
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Τροποποίηση περ. β και προσθήκη 

περ. γ στην παρ. 2 του άρθρου 9 ν. 

4224/2013 

Στην περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 

του ν. 4224/2013 (Α’ 288), επέρχονται 

νομοτεχνικές βελτιώσεις και 

προστίθεται τελευταίο εδάφιο, 

προστίθεται περ. γ΄ και οι περ. β΄ και γ΄ 

διαμορφώνονται ως εξής:  

«β. Από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή άλλου συλλογικού 

οργάνου διοίκησης της υπό ειδική 

διαχείριση εταιρείας δυνάμει του 

άρθρου 21 του ν. 4664/2020 (Α’ 32) 

συμπεριλαμβανομένου και του Ειδικού 

Διαχειριστή ή οι μέτοχοι και τα μέλη των 

Διοικητικών Συμβουλίων αυτών δεν 

υπέχουν καμία ευθύνη ποινική, αστική, 

διοικητική ή άλλη κατά την άσκηση των 

καθηκόντων ή δικαιωμάτων τους που 

αφορούν στη διαδικασία 

αποκρατικοποίησης ή στην αξιοποίηση 

επιμέρους περιουσιακών στοιχείων της 

άνω εταιρείας ή στην υπαγωγή της σε 

λύση και εκκαθάριση ή σε πτωχευτική ή 

προπτωχευτική διαδικασία. Επίσης, δεν 

υπέχουν ποινική, αστική, διοικητική ή 

άλλη ευθύνη και δεν λαμβάνονται 

ατομικά διοικητικά μέτρα ή μέτρα 

αναγκαστικής εκτέλεσης κατά αυτών 

για χρέη της εταιρείας, ανεξαρτήτως 

του χρόνου γενέσεως ή βεβαιώσεως 

αυτών. Χρέη και οφειλές της διοίκησης 

της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας 

δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 

4664/2020 που έχουν προκύψει κατά 

τον χρόνο που αναφέρεται στο πρώτο 

εδάφιο της περ. α του παρόντος, 

συμπεριλαμβανομένων 

ληξιπρόθεσμων ευρωπαϊκών ή εθνικών 

υποχρεώσεων που απορρέουν από την 

άσκηση της δραστηριότητας της 

ανωτέρω εταιρείας, ικανοποιούνται 

μέσω των διαδικασιών που ορίζονται 

«β. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή 

άλλου συλλογικού οργάνου διοίκησης 

της «Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» ή οι μέτοχοι 

και τα μέλη των Διοικητικών 

Συμβουλίων αυτών δεν υπέχουν καμία 

ευθύνη ποινική, αστική, διοικητική ή 

άλλη κατά την άσκηση των καθηκόντων 

ή δικαιωμάτων τους που αφορούν στη 

διαδικασία αποκρατικοποίησης ή στην 

αξιοποίηση επιμέρους περιουσιακών 

στοιχείων της «Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» ή 

στην υπαγωγή της σε λύση και 

εκκαθάριση ή σε πτωχευτική ή 

προπτωχευτική διαδικασία. Επίσης, δεν 

υπέχουν ποινική, αστική, διοικητική ή 

άλλη ευθύνη και δεν λαμβάνονται 

ατομικά διοικητικά μέτρα ή μέτρα 

αναγκαστικής εκτέλεσης κατά αυτών για 

χρέη της εταιρείας, ανεξαρτήτως του 

χρόνου γενέσεως ή βεβαιώσεως 

αυτών.». 
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στις παρ. 9 και 10 του άρθρου 21 του ν. 

4664/2020 (Α’ 32). 

γ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

την αστική ευθύνη έναντι τρίτων, της 

διοίκησης της υπό ειδική διαχείριση 

εταιρείας δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 

4664/2020, συμπεριλαμβανομένου και 

του Ειδικού Διαχειριστή, καθώς και των 

στελεχών και εργαζομένων της, που έχει 

προκύψει κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους, υπέχει αδιαίρετα και 

αποκλειστικά η ως άνω εταιρεία. Κατά 

των προσώπων του πρώτου εδαφίου 

δεν λαμβάνονται μέτρα αναγκαστικής 

εκτέλεσης για αξιώσεις που αφορούν 

στην αστική ευθύνη της εταιρείας, 

ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς 

τους. Η υπό ειδική διαχείριση εταιρεία 

δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 

4664/2020 φέρει και την υποχρέωση 

πληρωμής των βεβαιωμένων από τα 

ποινικά δικαστήρια, σε βάρος των ως 

άνω προσώπων, μετατραπεισών 

ποινών, χρηματικών ποινών και 

δικαστικών εξόδων.». 

 

   

Άρθρο 121 

Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων – 

Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 

4941/2022 

1. Στο άρθρο 79 του ν. 4941/2022 (Α΄ 

113) με το οποίο τροποποιήθηκε το 

άρθρο 17 του ν. 3833/2010 (Α' 40), 

επέρχονται οι εξής διορθώσεις 

πρόδηλων σφαλμάτων: 

1. Στην περ. ιβ) του πίνακα της 

εσωτερικής παρ. 1 αντικαθίσταται το 

ποσοστό «10%» από το ποσοστό «20%» 

και η περ. ιβ) διαμορφώνεται ως εξής :  

«ιβ) Αεροπλάνα, υδροπλάνα και 

ελικόπτερα ιδιωτικής χρήσης. 

Δ.Κ. Ε.Χ. 88.02 

20% 

 

 

  

Άρθρο 17 ν. 3833/2010, όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 79 του ν. 
4941/2022. 

Παρ. 1 : 

«1. Επιβάλλεται φόρος πολυτελείας επί 
της φορολογητέας αξίας, όπως αυτή 
διαμορφώνεται από τα άρθρα 19 και 20 
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) για τα 
ενδοκοινοτικώς αποκτούμενα και τα 
εισαγόμενα από τρίτες χώρες και επί της 
τιμής πώλησης προ Φ.Π.Α. για τα 
εγχωρίως παραγόμενα, στα παρακάτω 
είδη: 
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2. Στην εσωτερική παρ. 5 

αντικαθίσταται η εσφαλμένη αναφορά 

στην «περ. ια΄» με την ορθή αναφορά 

στην «περ. ιβ΄» και η εσωτερική παρ. 5 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«5. Ο φόρος πολυτελείας των 

μεταφορικών μέσων της περ. ιβ’ του 

πίνακα της παρ. 1, ανεξάρτητα από τη 

χώρα προέλευσης, βεβαιώνεται και 

εισπράττεται από τις αρμόδιες 

τελωνειακές αρχές παράλληλα με τη 

βεβαίωση και είσπραξη των 

οφειλόμενων φορολογικών 

επιβαρύνσεων και ως προς τις κυρώσεις 

εφαρμογή έχουν οι διατάξεις των 

άρθρων 142 και επόμενα του 

ν. 2960/2001.». 

 

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου εκκινεί 

από την ημερομηνία δημοσίευσης του 

ν. 4941/2022 (Α’ 113), ήτοι την 

16η.6.2022.  

 
 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 

α) Δέρματα ερπετών, κροκοδείλων, 
σαυροειδών και αγρίων ζώων γενικά, 
καθώς και πτηνών, ψαριών και 
θαλασσίων ζώων γενικά, κατεργασμένα 
ή μη. Κωδικός Σ.Ο. 41.06.40, 41.13.30, 
ΕΧ41.14.10.90 4103.20, ΕΧ 4103.90, ΕΧ 
4106.91, ΕΧ 4106.92 

10% 

β) Τεχνουργήματα από δέρμα της 
περίπτωσης α). Κωδικός Σ.Ο. 
42.02.21.00, 42.02.31.00, 42.03.30.30 

 10% 

 

γ) Υποδήματα από δέρμα της 
περίπτωσης α). Δ.Κ. ΕΧ 64.03 

 10% 

 

δ) [Καταργείται] 

ε) Τάπητες από οποιαδήποτε ύλη που 
περιέχουν μετάξι ή απορρίμματα από 
μετάξι σε ποσοστό πάνω από 10% στο 
συνολικό βάρος. Κωδικός Σ.Ο. 
57.01.10.10,57.01.90.10 

10% 

στ) Μαργαριτάρια ακατέργαστα ή 
κατεργασμένα, πολύτιμες ή 
ημιπολύτιμες πέτρες, πέτρες, 
συνθετικές ή ανασχηματισμένες, 
κατεργασμένες ή ακατέργαστες. 
Εξαιρούνται εκείνες που προορίζονται 
για βιομηχανική χρήση. Διαμάντια έστω 
και κατεργασμένα Δ.Κ. 71.01, ΕΧ 71.02, 
ΕΧ 71.03 και 71.04 

10% 
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ζ) Σκόνη διαμαντιού και σκόνη από 
πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες 
φυσικές ή συνθετικές. Δ.Κ. 71.05 

10% 

η) Κοσμήματα με ή χωρίς πολύτιμες 
πέτρες και μέρη αυτών, από πολύτιμα 
μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με 
πολύτιμα μέταλλα. Εξαιρούνται τα είδη 
από άργυρο. Δ.Κ. ΕΧ 71.13 

10% 

θ) Είδη χρυσοχοΐας και μέρη αυτών από 
πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα 
επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα. 
Εξαιρούνται τα είδη από άργυρο. Δ.Κ. ΕΧ 
71.14 

10% 

ι) Άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμα 
μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με 
πολύτιμα μέταλλα. Εξαιρούνται τα είδη 
από άργυρο. Δ.Κ. ΕΧ 71.15 

10% 

ια) Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια, 
από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή 
από πέτρες συνθετικές ή 
ανασχηματισμένες. Δ.Κ.71.16 

10% 

ιβ) Αεροπλάνα, υδροπλάνα και 
ελικόπτερα ιδιωτικής χρήσης. Δ.Κ. Ε.Χ. 
88.02 

10% 

ιγ) Ρολόγια από πολύτιμα μέταλλα ή 
από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα 
μέταλλα Δ.Κ. 9101 

10% 

ιδ) Κάσες (κελύφη) για ρολόγια από 
πολύτιμο μέταλλα ή από μέταλλα 

511 

524



επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα της 
δασμολογικής διάκρισης 9111.10 

10% 

ιε) Βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών από 
πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα 
επιστρωμένα από πολύτιμα μέταλλα τη 
δασμολογικής διάκρισης 9113.10 

10%» 
 
(…)  
 
Παρ. 5:  
«5. Ο φόρος πολυτελείας των 
μεταφορικών μέσων της περ. ια’ του 
πίνακα της παρ. 1, ανεξάρτητα από τη 
χώρα προέλευσης, βεβαιώνεται και 
εισπράττεται από τις αρμόδιες 
τελωνειακές αρχές παράλληλα με τη 
βεβαίωση και είσπραξη των 
οφειλόμενων φορολογικών 
επιβαρύνσεων και ως προς τις κυρώσεις 
εφαρμογή έχουν οι διατάξεις των 
άρθρων 142 και επόμενα του 
ν. 2960/2001.» 
 

 Άρθρο 124 

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 

Δημοσιονομικής Πολιτικής – Ανώτατα 

δημοσιονομικά όρια φυσικών 

παραλαβών εξοπλιστικών 

προγραμμάτων - Τροποποίηση παρ. 

1 άρθρου 43 του ν. 4270/2014  

Στην παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 

4270/2014 (Α’ 143) προστίθεται περ. η’ 

ως εξής: 

«η. Τα προβλεπόμενα ανώτατα 

δημοσιονομικά όρια των φυσικών 

παραλαβών των εξοπλιστικών 

προγραμμάτων του Υπουργείου 

Εθνικής Άμυνας, πέραν των τεσσάρων 

(4) ετών και για κυλιόμενη περίοδο των 

επόμενων, κάθε φορά, δέκα (10) 

ετών.» 

 

 

 

Άρθρο 43 παρ. 1 ν. 4270/2014 : 

«Το Μ.Π.Δ.Σ. περιλαμβάνει: 

α. Το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό 

στόχο και την πορεία προσαρμογής 

προς αυτόν, όπως ορίζεται στα άρθρα 35 

και 37, για τα επόμενα τέσσερα (4) 

χρόνια. 

β. Τους ενδεικτικούς ετήσιους στόχους 

του ελλείμματος ή του πλεονάσματος 

της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και του 

χρέους της Γενικής Κυβέρνησης για 

τα επόμενα τέσσερα (4) χρόνια. 

γ. Τις ποσοτικές επιπτώσεις των 

προβλεπόμενων δημοσιονομικών και 

άλλων μέτρων οικονομικής πολιτικής 

επί του ισοζυγίου της Γενικής 
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Κυβέρνησης για τα επόμενα τέσσερα (4) 

χρόνια. 

δ. Τα ανώτατα όρια για τις δαπάνες των 

φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς 

και των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών 

(Α.Δ.Α.) που ανήκουν στην Κεντρική 

Διοίκηση, για κυλιόμενη περίοδο των 

επομένων, από τη σύνταξη του Μ.Π.Δ.Σ. 

τεσσάρων (4) ετών, κάθε φορά, εκ των 

οποίων τα δύο (2) πρώτα χρόνια είναι 

δεσμευτικά. 

ε. Τα ανώτατα όρια για συγκεκριμένες 

δαπάνες στον τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης, στην οποία 

περιλαμβάνεται η φαρμακευτική 

δαπάνη και τα 

επιδόματα ασθένειας για κυλιόμενη 

περίοδο των επόμενων από τη σύνταξη 

του Μ.Π.Δ.Σ., τεσσάρων (4) ετών κάθε 

φορά, εκ των οποίων τα δύο (2) πρώτα 

χρόνια είναι δεσμευτικά. 

στ. Τον ενδεικτικό στόχο ισοζυγίου του 

ενοποιημένου κοινωνικού 

προϋπολογισμού. 

ζ. Τους στόχους ισοζυγίου των Α.Δ.Α., 

των ενοποιημένων προϋπολογισμών 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των 

λοιπών φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης, 

για κυλιόμενη περίοδο των επομένων, 

από τη σύνταξη του 

Μ.Π.Δ.Σ. τεσσάρων 

(4) ετών, κάθε φορά, εκ των οποίων τα 

δύο (2) πρώτα 

χρόνια είναι 

δεσμευτικά, οι οποίοι τίθενται στα 

πλαίσια της επίτευξης 

του μεσοπρόθεσμου 

δημοσιονομικού στόχου και της 

πορείας προσαρμογής 

προς αυτόν, όπως 

ορίζεται στα άρθρα 35 και 37 και με τους 

οποίους 
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είναι συνεπείς οι επιμέρους 

προϋπολογισμοί των άρθρων 64 και 63 

αντίστοιχα.». 

 Άρθρο 125 

Επεξηγηματική έκθεση του Μ.Π.Δ.Σ - 

Ανώτατα δημοσιονομικά όρια 

φυσικών παραλαβών εξοπλιστικών 

προγραμμάτων - Τροποποίηση παρ. 

1 άρθρου 44 του ν. 4270/2014 

Στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 

4270/2014 (Α’ 143) προστίθεται περ. 

ια’ ως εξής: 

«ια. Τα προβλεπόμενα ανώτατα 

δημοσιονομικά όρια των φυσικών 

παραλαβών των εξοπλιστικών 

προγραμμάτων του Υπουργείου 

Εθνικής Άμυνας, για κυλιόμενη 

περίοδο δέκα (10) ετών, πέραν των 

τεσσάρων (4) ετών.» 

 

 

Άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4270/2014 : 

«Το Μ.Π.Δ.Σ. συνοδεύεται από 

επεξηγηματική έκθεση που 

περιλαμβάνει τουλάχιστον: 

 α. Την περιγραφή και αξιολόγηση των 

μακροοικονομικών εξελίξεων και 

προοπτικών, περιλαμβανομένων των 

αποτελεσμάτων των τελευταίων δύο 

ετών και των προβλέψεων του 

τρέχοντος έτους, του έτους 

προϋπολογισμού και των τριών 

επόμενων ετών για τους κύριους 

μακροοικονομικούς δείκτες. Αυτοί οι 

δείκτες περιλαμβάνουν το ΑΕΠ και τις 

κύριες συνιστώσες του, το δείκτη τιμών 

καταναλωτή, στοιχεία απασχόλησης, 

ανεργίας και του ισοζυγίου πληρωμών. 

Η αξιολόγηση των προοπτικών 

περιλαμβάνει σύγκριση των 

προβλέψεων με τις πιο πρόσφατες 

αντίστοιχες προβλέψεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή και άλλων 

ανεξάρτητων φορέων, καθώς και 

αξιολόγηση της μεθοδολογίας και των 

παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν για 

τις προβλέψεις. 

 β. Την περιγραφή και αξιολόγηση των 

δημοσιονομικών εξελίξεων και 

προβλέψεων σχετικά με τη Γενική 

Κυβέρνηση και τους υποτομείς της, 

περιλαμβανομένων των 

αποτελεσμάτων των τελευταίων δύο 

ετών και των προβλέψεων του 

τρέχοντος έτους, του έτους 

προϋπολογισμού και των τριών 

επόμενων ετών, που αναφέρονται σε: 

 αα. Περιγραφή των κατανομών του 

προϋπολογισμού περιλαμβανομένων 

των αποτελεσμάτων των τελευταίων 

δύο ετών με αναφορά στα έσοδα, τις 
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δαπάνες, το ισοζύγιο, τη 

χρηματοδότηση και το χρέος σχετικά με 

τη Γενική Κυβέρνηση και τον κάθε 

υποτομέα της. 

 ββ. Πρόβλεψη, ανά υποτομέα, των 

εσόδων, των δαπανών, του ισοζυγίου, 

καθώς και του χρέους της Γενικής 

Κυβέρνησης, που βασίζεται στην 

υπόθεση ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή 

στα κύρια μέτρα πολιτικής (βασικό 

σενάριο), σχετικά με τον ετήσιο 

προϋπολογισμό και τα τρία επόμενα 

έτη. 

 γγ. Πίνακα με τις αναθεωρημένες 

αποδόσεις των ισχυόντων μέτρων και 

πίνακα με τα νέα μέτρα που η 

Κυβέρνηση σχεδιάζει να εισαγάγει στον 

προσεχή προϋπολογισμό και τις 

εκτιμήσεις της επίπτωσής τους στο 

ισοζύγιο και στο χρέος της Γενικής 

Κυβέρνησης. 

 δδ. Πρόβλεψη των εσόδων, των 

δαπανών, του ισοζυγίου και του χρέους 

της Γενικής Κυβέρνησης, με 

ενσωματωμένες τις επιπτώσεις των 

κύριων μέτρων πολιτικής, τα οποία η 

Κυβέρνηση σχεδιάζει σχετικά με τον 

ετήσιο προϋπολογισμό και κατά τα τρία 

επόμενα έτη. 

 εε. Αξιολόγηση του τρόπου με τον 

οποίο τα μέτρα πολιτικής που 

αναφέρονται στην υποπερίπτωση δδ΄, 

υπό το φως της άμεσης 

μακροπρόθεσμης επίπτωσής τους στα 

οικονομικά της Γενικής Κυβέρνησης, 

είναι πιθανόν να επηρεάσουν τη 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των 

δημόσιων οικονομικών. 

 στστ. Εκτιμήσεις των αναμενόμενων 

αποδόσεων των κύριων έργων 

δημοσίων επενδύσεων, τα οποία έχουν 

σημαντική δημοσιονομική επίπτωση, 

με εξαίρεση τις δαπάνες του 

εξοπλιστικού προγράμματος. 
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 ζζ. Ανάλυση της βιωσιμότητας του 

δημόσιου χρέους. 

 ηη. Περιγραφή των εξελίξεων και των 

προοπτικών του τρέχοντος 

Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων. 

 θθ. Παραδοχές που έγιναν, ιδίως, 

σχετικά με τον αριθμό των 

εργαζομένων στο Δημόσιο, των 

δικαιούχων παροχών και των 

συνταξιούχων, με τα επιτόκια νέων και 

υφιστάμενων υποχρεώσεων του 

Δημοσίου, με τις ελαστικότητες, τα 

επίπεδα εισπραξιμότητας και 

φορολογικής συμμόρφωσης 

αναφορικά με τις κύριες πηγές των 

εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης, 

καθώς και τα μακροοικονομικά μεγέθη 

που χρησιμοποιήθηκαν στις προβολές 

των μισθών, συντάξεων, παροχών, 

αγορών αγαθών και υπηρεσιών και 

επενδυτικών δαπανών. 

γ. Την αναφορά των κύριων πηγών 

κινδύνου για τις δημοσιονομικές 

προβλέψεις μέσω: 

 αα. Της ανάλυσης ευαισθησίας των 

δημοσιονομικών στόχων της 

Κυβέρνησης και άλλων μεγεθών ως 

προς τις μεταβολές των κύριων 

οικονομικών παραδοχών που 

χρησιμοποιούνται στις προβλέψεις, και 

 ββ. Της αξιολόγησης των 

δημοσιονομικών επιπτώσεων των 

κύριων πηγών δημοσιονομικού 

κινδύνου, περιλαμβανομένων των 

εγγυήσεων του Δημοσίου και άλλων 

ενδεχόμενων υποχρεώσεων. 

 δ. Το στόχο για το χρηματικό υπόλοιπο 

της Γενικής Κυβέρνησης και των 

υποτομέων της για το έτος 

προϋπολογισμού και τα επόμενα τρία 

έτη. 

 ε. Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 

Δαπανών για τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό, που περιλαμβάνει: 
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αα. Εκτιμήσεις τακτικών και 

επενδυτικών δαπανών για κάθε φορέα 

της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και για 

τις Α.Δ.Α. που ανήκουν στην Κεντρική 

Διοίκηση, για το έτος προϋπολογισμού 

και τα τρία (3) επόμενα έτη σε 

συμφωνία με τα ανώτατα όρια 

δαπανών ανά φορέα. 

 ββ. Εκτιμήσεις του ποσού των 

μεταβιβάσεων από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό προς κάθε υποτομέα, 

για το έτος προϋπολογισμού και κατά 

τα τρία επόμενα έτη. 

 γγ. Ένα περιθώριο προγραμματισμού 

για την κάλυψη του κόστους 

μελλοντικών πολιτικών και σφαλμάτων 

στις προβλέψεις δαπανών για τα τρία 

έτη μετά το έτος προϋπολογισμού, το 

οποίο δεν είναι χαμηλότερο από το 1% 

και υψηλότερο από το 2% των 

δαπανών του Κρατικού 

Προϋπολογισμού, με εξαίρεση τα 

τοκοχρεολύσια, σε ένα δεδομένο 

οικονομικό έτος. 

 στ. Τις εκτιμήσεις ακαθάριστων 

δαπανών, εσόδων και ελλείμματος ή 

πλεονάσματος των φορέων του 

Κοινωνικού Προϋπολογισμού για το 

έτος προϋπολογισμού και τα τρία 

επόμενα έτη, οι οποίες είναι σύμφωνες 

με το στόχο του ισοζυγίου του 

υποτομέα. 

 ζ. Τις εκτιμήσεις ακαθάριστων 

δαπανών, εσόδων και ελλείμματος ή 

πλεονάσματος του ενοποιημένου 

προϋπολογισμού της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης για το έτος 

προϋπολογισμού και κατά τα τρία 

επόμενα έτη, οι οποίες είναι σύμφωνες 

με το στόχο του ισοζυγίου του άρθρου 

35. 

 η. Τις εκτιμήσεις της επίπτωσης των 

φορολογικών δαπανών στα οικονομικά 

της Γενικής Κυβέρνησης. 
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 θ. Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών 

για τη συμμόρφωση των στόχων και 

των ανώτατων ορίων που προτείνονται 

από το Μ.Π.Δ.Σ., καθώς και των 

προβλέψεων και των εκτιμήσεων των 

δημοσιονομικών δεικτών που 

παρουσιάζονται στην επεξηγηματική 

έκθεση με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες των άρθρων 35, 36 και 37 και 

τις γενικές αρχές για τη διαχείριση των 

οικονομικών του Δημοσίου του άρθρου 

33. 

ι. Τις εκτιμήσεις ακαθάριστων δαπανών, 
εσόδων και ελλείμματος ή 
πλεονάσματος του προϋπολογισμού 
των Α.Δ.Α., φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης που δεν ανήκουν στην 
Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς για 
το έτος προϋπολογισμού και κατά τα 
τρία (3) επόμενα έτη.». 

  

Άρθρο 126 

Προσθήκη στο πεδίο εφαρμογής του 

Προϋπολογισμού Δημοσίων 

Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2023 - 

Τροποποίηση άρθρου 55Α του ν. 

4270/2014 

Το άρθρο 55Α του ν. 4270/2014 (Α’ 

143) τροποποιείται με την προσθήκη 

στο πεδίο εφαρμογής του 

Προϋπολογισμού Δημοσίων 

Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2023 και το 

άρθρο 55 Α διαμορφώνεται ως εξής:  

«Άρθρο 55Α 

Ειδικές διατάξεις 

Ειδικά για τον Προϋπολογισμό 

Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 

οικονομικών ετών 2022 και 2023, οι 

πιστώσεις ψηφίζονται συγκεντρωτικά 

στη μείζονα κατηγορία 29 “πιστώσεις 

υπό κατανομή” σε επίπεδο φορέα και 

ειδικού φορέα.» 

 

 

Άρθρο 55 Α του ν. 4270/2014 :  

 «Ειδικά για τον Προϋπολογισμό 

Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 

οικονομικού έτους 2022, οι πιστώσεις 

ψηφίζονται συγκεντρωτικά στη μείζονα 

κατηγορία “πιστώσεις υπό κατανομή” 

σε επίπεδο φορέα και ειδικού φορέα.» 

 

 Άρθρο 127  
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Διαδικασία ένταξης και 

χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων έργων και 

προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων 

από το Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας - Τροποποίηση παρ. 1 

άρθρου 42 του ν. 4772/2021 

Στην παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 

4772/2021 (Α’17) τροποποιείται το 

τρίτο εδάφιο α) με τη διαγραφή των 

λέξεων «και αποκλειστικά και μόνο», 

πριν τις λέξεις «για τον κρατικό 

προϋπολογισμό», β) με τη διεύρυνση 

του πεδίου εφαρμογής, πέραν του 

έτους 2022, μέσω της προσθήκης των 

λέξεων «και εφεξής» και η παρ. 1 

διαμορφώνεται  ως εξής: 

«1. H υλοποίηση των έργων και 

προγραμμάτων, τα οποία εντάσσονται 

στο χρηματοδοτικό σκέλος των 

επιχορηγήσεων του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρηματοδοτείται 

από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω 

του εθνικού σκέλους του 

Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων. Η ψήφιση και εγγραφή 

των απαιτούμενων πιστώσεων 

διενεργείται στο υποσύνολο του 

εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε., που 

δημιουργείται προς τον σκοπό αυτό, 

ως «Εθνικό Π.Δ.Ε. Ταμείο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας». Μέχρι την 

προσαρμογή των σχετικών 

ηλεκτρονικών εφαρμογών του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Δημοσιονομικής 

Πολιτικής, προκειμένου να είναι 

δυνατή, μέσω αυτού, η διακριτή 

παρακολούθηση των πιστώσεων του 

Ταμείου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, δημιουργούνται, 

αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, 

ειδικοί φορείς στο εθνικό σκέλος 

εκάστου φορέα του προϋπολογισμού 

Άρθρο 42 παρ. 1 του ν. 4772/2021 :  

 «H υλοποίηση των έργων και 

προγραμμάτων, τα οποία εντάσσονται 

στο χρηματοδοτικό σκέλος των 

επιχορηγήσεων του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρηματοδοτείται 

από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω 

του εθνικού σκέλους του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων. Η ψήφιση και 

εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων 

διενεργείται στο υποσύνολο του 

εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε., που 

δημιουργείται προς τον σκοπό αυτό, ως 

«Εθνικό Π.Δ.Ε. - Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας». Μέχρι την 

προσαρμογή των σχετικών 

ηλεκτρονικών εφαρμογών του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής, 

προκειμένου να είναι δυνατή, μέσω 

αυτού, η διακριτή παρακολούθηση των 

πιστώσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, δημιουργούνται, 

αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, 

ειδικοί φορείς στο εθνικό σκέλος 

εκάστου φορέα του προϋπολογισμού 

και αποκλειστικά και μόνο για τον 

κρατικό προϋπολογισμό του 

οικονομικού έτους 2022. Οι δαπάνες 

οικονομικού έτους 2021 εμφανίζονται 

απολογιστικά στους νέους ειδικούς 

φορείς που δημιουργούνται κατά το 

δεύτερο εδάφιο.». 
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για τον κρατικό προϋπολογισμό του 

οικονομικού έτους 2022 και εφεξής. Οι 

δαπάνες οικονομικού έτους 2021 

εμφανίζονται απολογιστικά στους 

νέους ειδικούς φορείς που 

δημιουργούνται κατά το δεύτερο 

εδάφιο.» 

 

 Άρθρο 128 

Παράταση έναρξης εφαρμογής του 

Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής 

Κυβέρνησης (ΛΠΓΚ) στις Οντότητες 

Γενικής Κυβέρνησης εκτός Κεντρικής 

Διοίκησης - Τροποποίηση του άρθρου 

15 του π.δ. 54/2018  

Στο άρθρο 15 του π.δ. 54/2018 (Α΄ 103) 

τροποποιούνται α) στο πρώτο εδάφιο 

της παρ. 2, αα) ο χρόνος που τίθενται 

σε εφαρμογή οι εξαιρέσεις της παρ. 1 

και αβ) η αντικατάσταση της 

προθεσμίας λήξης των λογιστικών 

πολιτικών από αίρεση πλήρους 

εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου 

Γενικής Κυβέρνησης, β) η παρ. 4, βα) 

ως προς την προθεσμία πλήρους 

εφαρμογής του άρθρου από τις λοιπές 

οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης, βγ) 

με τη διαγραφή της αναφοράς σε 

προθεσμία πλήρους εφαρμογής του 

άρθρου και σε έκδοση πδ, ως 

μελλοντικού γεγονότος, γ) η παρ. 4 με 

την προσθήκη δεύτερου και τρίτου 

εδαφίου, δ) η παρ. 5 με την παράταση 

της ισχύος όσων πδ αναφέρονται στο 

δεύτερο εδάφιό της και οι παρ. 2, 4 και 

5 διαμορφώνονται ως εξής:          

«2. Οι διατάξεις των περ. α), β), γ) και 

δ) της παρ. 1, εφαρμόζονται από 

1.1.2025. 

Με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της 

Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής 

Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου 

του Κράτους, καθορίζονται οι 

λογιστικές πολιτικές, σύμφωνα με την 

 

Άρθρο 15 του π.δ. 54/2018 : 

  «1. Οι διατάξεις του παρόντος 

εφαρμόζονται από την Κεντρική 

Διοίκηση σταδιακά από 1.1.2019, 

εξαιρουμένων των διατάξεων: 

 α) της παρ. 3 του άρθρου 3, «Κοινό 

σχέδιο λογαριασμών», μόνο όσον 

αφορά στη λειτουργική ταξινόμηση, 

 β) του άρθρου 10, «Ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές αναφορές», 

 γ) των παρ. 2.4 και 2.5 του Κεφαλαίου Γ, 

«Ενσώματα πάγια, άυλα και 

αποθέματα» του "Παραρτήματος B.5", 

και 

 δ) του Κεφαλαίου ΣΤ, «Προβλέψεις» του 

"παραρτήματος Β.5". 

 

2. Οι διατάξεις των περ. α), β), γ) και δ) 

της παρ. 1, εφαρμόζονται την 1η.1.2023 

το αργότερο. 

 Με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της 

Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής 

Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου 

του Κράτους, καθορίζονται οι λογιστικές 

πολιτικές, σύμφωνα με την περ. γ` της 

παρ. 4 του άρθρου 156 του ν. 

4270/2014, που εφαρμόζονται κατά τη 

μεταβατική περίοδο από 1.1.2019 μέχρι 

1.1.2023. 

 

[3. Καταργήθηκε  με το άρθρο 38 παρ.3 

του Ν.4701/2020,ΦΕΚ Α΄ 

128/30.6.2020.] 
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περ. γ` της παρ. 4 του άρθρου 156 του 

ν. 4270/2014, που εφαρμόζονται κατά 

τη μεταβατική περίοδο από 1.1.2019 

και μέχρι την πλήρη εφαρμογή του 

Λογιστικού Πλαισίου Γενικής 

Κυβέρνησης.» 

«4. Οι λοιπές οντότητες της Γενικής 

Κυβέρνησης, οι οποίες εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του παρόντος π.δ, 

υποχρεούνται να θέσουν σε πλήρη 

εφαρμογή τις διατάξεις του παρόντος 

από 1.1.2025. 

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 

περιόδου δύναται να παρασχεθεί σε 

οντότητες αναφοράς της Γενικής 

Κυβέρνησης (εκτός της Κεντρικής 

Διοίκησης), η δυνατότητα συμμετοχής 

σε πιλοτικό πρόγραμμα 

αναδιατύπωσης (restatement) των 

χρηματοοικονομικών τους αναφορών, 

βάσει του Λογιστικού Πλαισίου Γενικής 

Κυβέρνησης. 

Επίσης δύναται να παρασχεθεί σε 

οντότητες αναφοράς της Γενικής 

Κυβέρνησης (εκτός της Κεντρικής 

Διοίκησης), η δυνατότητα να 

συμμετάσχουν σε πιλοτικό πρόγραμμα 

εφαρμογής σε τρέχουσα βάση (day-to-

day operation), του Λογιστικού 

Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης.»   

«5. Το π.δ. 15/2011 (Α΄ 30) «Περί 

ορισμού του περιεχομένου και του 

χρόνου έναρξης της Διπλογραφικής 

Λογιστικής Τροποποιημένης 

Ταμειακής Βάσης», παραμένει σε ισχύ 

μέχρι την 31.12.2018. Τα π.δ. 80/1997 

(Α΄ 68) «Ορισμός του περιεχομένου και 

του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής 

του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για 

τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης», 

205/1998 (Α΄ 163) «Περί ορισμού του 

περιεχομένου και του χρόνου 

ενάρξεως της εφαρμογής του 

Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», 

 4. Οι λοιπές οντότητες της Γενικής 

Κυβέρνησης, οι οποίες εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του παρόντος π.δ., 

υποχρεούνται να θέσουν σε πλήρη 

εφαρμογή τις διατάξεις του παρόντος 

μέχρι την 01.01.2023, το αργότερο και 

σε ημερομηνία που θα οριστεί με την 

έκδοση αντίστοιχου προεδρικού 

διατάγματος. 

 

 5. Το π.δ. 15/2011 (Α`30) «Περί ορισμού 

του περιεχομένου και του χρόνου 

έναρξης της Διπλογραφικής Λογιστικής 

Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης», 

παραμένει σε ισχύ μέχρι την 31.12.2018. 

Τα π.δ. 80/1997 (Α`68) «Ορισμός του 

περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως 

της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού 

Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης», 205/1998  (Α`163) «Περί 

ορισμού του περιεχομένου και του 

χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του 

Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», 

146/2003 (Α`122) «Περί ορισμού του 

περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως 

εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού 

Σχεδίου Δημοσίων Μονάδων Υγείας» και 

315/1999 (Α`302) «Περί ορισμού του 

περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως 

εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού 

Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α` 

Βαθμού)» για τους Ο.Τ.Α. Α` Βαθμού και 

κατ` αναλογία για τους Ο.Τ.Α. Β` βαθμού, 

παραμένουν σε ισχύ μέχρι την 

31.12.2022.». 
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146/2003 (Α΄ 122) «Περί ορισμού του 

περιεχομένου και του χρόνου 

ενάρξεως εφαρμογής του Κλαδικού 

Λογιστικού Σχεδίου Δημοσίων 

Μονάδων Υγείας» και 315/1999 (Α΄ 

302) «Περί ορισμού του περιεχομένου 

και του χρόνου ενάρξεως εφαρμογής 

του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου 

Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α` 

Βαθμού)» για τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού 

και κατ` αναλογία για τους Ο.Τ.Α. Β΄ 

βαθμού, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 

31.12.2024.» 

 

 Άρθρο 129 

Ρύθμιση για τη ναυπήγηση του Ταχέος 

Περιπολικού Κατευθυνόμενων 

Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αρ. 7 του 

Πολεμικού Ναυτικού – Προσθήκη 

παρ. 17  στο στοιχείο Α΄ του άρθρου 

32 του ν. 4361/2016 

Στo στοιχείο Α΄ του άρθρου 32 του ν. 

4361/2016, προστίθεται παρ.18 ως 

εξής:  

«18. Επιπλέον ποσό μέχρι πέντε 

εκατομμύρια εκατόν εικοσιπέντε 

χιλιάδες (5.125.000) ευρώ 

διατίθεται από πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την 

ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης του 

Ταχέος Περιπολικού 

Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) 

υπ’ αρ. 7. Ειδικότερα, εντός 30 

ημερών από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας, θα ολοκληρωθούν οι 

ενέργειες ένταξης του πλοίου στο 

ΠΝ, προκειμένου στη συνέχεια, 

εντός πλαισίου της κυρωθείσας 

A. 1. Κυρώνεται και οι διατάξεις της 

αποκτούν ισχύ νόμου η παρατιθέμενη, υπό 

στοιχείο Β΄, Συμφωνία. 

2. Δεν επισπεύδονται και αναστέλλονται οι 

πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής και 

αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα 

Πολιτικής Δικονομίας, τον Κώδικα 

Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων ή κάθε 

άλλη διάταξη ειδικού νόμου, καθώς και η 

λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου 

κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον 

Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ή κάθε 

άλλη διάταξη ειδικού νόμου που 

ασκούνται από τους πάσης φύσεως 

πιστωτές της ανωτέρω εταιρείας ή το 

Ελληνικό Δημόσιο ή άλλους φορείς του 

δημοσίου τομέα, σε βάρος της κινητής και 

ακίνητης περιουσίας του νομικού 

προσώπου με την επωνυμία NBEE Α.Ε., 

συμπεριλαμβανομένης της κατασχέσεως 

απαιτήσεων της εταιρίας εις χείρας τρίτων, 

εφόσον η κινητή και η ακίνητη αυτή 

περιουσία, συμπεριλαμβανομένων των 
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τριμερούς συμφωνίας, να 

συνεχισθεί η ναυπήγησή του και 

να εκτελεσθούν απρόσκοπτα οι 

δοκιμές εν όρμω και εν πλω των 

συστημάτων αυτού. Για τη 

συνέχιση της κατασκευής του 

ΤΠΚ υπ’ αρ. 7 και για την κάλυψη 

των επισκευαστικών αναγκών 

αποκλειστικά και μόνο των 

λοιπών ΤΠΚ τ. Vosper με σκοπό τη 

διατήρηση της επιχειρησιακής 

ετοιμότητας τους, 

εξουσιοδοτείται το Γενικό 

Επιτελείο Ναυτικού για την 

αξιοποίηση του συνόλου των 

πιστώσεων που διατέθηκαν, για 

τη χρηματοδοτική υποστήριξη, 

τόσο της Σύμβασης 001Β/2000 

και των τροποποιήσεων αυτής 

όσο και της κυρωθείσας 

τριμερούς συμφωνίας δυνάμει 

του άρθρου 32 του Ν. 4361/2016 

και των άρθρων 62 του ν. 

4557/2018 (Α΄ 139), 23 του ν. 

4618/2019 (Α΄ 89), 216 του ν. 

4635/2019 (Α΄ 167), 67 του ν. 

4688/2020 (Α΄ 101), 80 του ν. 

4712/2020 (Α΄ 146), 37 του ν. 

4734/2020 (Α΄ 196), 151 του ν. 

4764/2020 (Α΄ 256), 248 του ν. 

4798/2021 (Α΄ 68), 60 του ν. 

4818/2021 (Α΄ 124), 187 του ν. 

4855/2021 (Α΄ 215) και 10 του 

ν.4890/2022. Η σύναψη των 

αναγκαίων δημοσίων 

συμβάσεων για τους ανωτέρω 

σκοπούς θα πραγματοποιείται 

σύμφωνα με την παράγραφο 2 

του άρθρου 3 της κυρωθείσας 

τριμερούς συμφωνίας. Τα ποσά 

που θα διατεθούν από τις 

ανωτέρω χρηματοδοτήσεις με 

σκοπό την ανάθεση συμβάσεων 

προμήθειας υλικών και παροχής 

υπηρεσιών προς αποκατάσταση 

απαιτήσεων της εταιρίας, επηρεάζει την 

ολοκλήρωση του προγράμματος 

ναυπήγησης των πολεμικών πλοίων ΤΠΚ 

υπ’ αριθμ. 6 και 7 του Πολεμικού 

Ναυτικού, είτε την καταβολή 

δεδουλευμένων αποδοχών ή άλλων 

απαιτήσεων εργαζομένων της εταιρίας, 

καθώς επίσης και των καταβολών του 

πολεμικού ναυτικού για την υλοποίηση 

των προγραμμάτων τους. Κάθε αντίθετη 

διάταξη παύει να ισχύει από τη 

δημοσίευση του παρόντος. 

Κατασχέσεις εις χείρας πιστωτικών 

ιδρυμάτων που έχουν επιβληθεί σε βάρος 

της ΝΒΕΕ Α.Ε. έως την 27η Ιουλίου 2016, 

αίρονται αυτοδικαίως. 

3. Η σχετική Κύρια Σύμβαση 001/00 

(συμπεριλαμβανομένων των 

τροποποιήσεων αυτής 1-12) παραμένει σε 

ισχύ, για τη ρύθμιση των θεμάτων, τα 

οποία δεν διέπονται από την κυρούμενη 

δια του παρόντος νόμου συμφωνία. 

4. Η ΝΒΕΕ Α.Ε. δύναται να χρησιμοποιεί τα 

παραχωρηθέντα για άλλες εργασίες της 

υπό τον όρο ότι δεν παρακωλύεται η 

σκοπούμενη εδώ κατασκευή και με τη 

σύμφωνη γνώμη του Π.Ν. 

5. Η κυρούμενη συμφωνία δεν συνιστά 

ούτε ερμηνεύεται ως παραίτηση του 

Ελληνικού Δημοσίου από τα δικαιώματά 

του, που απορρέουν από την Κύρια 

Σύμβαση και τις τροποποιήσεις της, η δε 
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των εκκρεμοτήτων του 

κατασκευαστικού έργου του ΤΠΚ 

υπ’ αρ. 7, συμπεριλαμβανομένων 

της μισθοδοσίας και των εξόδων 

μετακίνησης προσωπικού και της 

πληρωμής των λογαριασμών 

κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ), 

θα καταλογιστούν στην εταιρεία 

«Ναυπηγικές και Βιομηχανικές 

Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» 

(ΝΒΕΕ Α.Ε.). Η καταβολή από το 

Πολεμικό Ναυτικό των μηνιαίων 

αμοιβών των εργαζομένων 

παρατείνεται εκ νέου για χρονικό 

διάστημα πέντε (5) μηνών από 

την 1η Ιουλίου 2022, όσο και το 

χρονικό διάστημα παράτασης του 

προγράμματος ναυπήγησης. Η 

ισχύς των υπογραφεισών / 

συναφθεισών ατομικών 

δηλώσεων αποδοχής 

ενασχόλησης μεταξύ του 

Πολεμικού Ναυτικού και των 

εργαζομένων της ΝΒΕΕ Α.Ε. 

παρατείνεται έως την 30η 

Νοεμβρίου 2022. Το ελληνικό 

Δημόσιο επιφυλάσσεται παντός 

νομίμου ή συμβατικού 

δικαιώματός του είτε αυτό 

απορρέει από τη σύμβαση υπό 

στοιχεία 001Β/2000 είτε από την 

κυρωθείσα τριμερή συμφωνία, η 

οποία παρατείνεται έως την 30ή 

Νοεμβρίου 2022. Επί των 

εγκριθεισών με το άρθρο 62 του 

ν. 4557/2018 (Α΄ 139), το άρθρο 

23 του ν. 4618/2019 (Α΄ 89), το 

άρθρο 216 του ν. 4635/2019 (Α΄ 

167), το άρθρο 67 του ν. 

4688/2020 (Α΄ 101), το άρθρο 80 

του ν. 4712/2020 (Α΄ 146), το 

άρθρο 37 του ν. 4734/2020 (Α΄ 

196), το άρθρο 151 του ν. 

4764/2020 (Α΄ 256), το άρθρο 248 

του ν. 4798/2021 (Α΄ 68), το 

προθεσμία παραγραφής για την άσκησή 

τους παρατείνεται για χρόνο ίσο με τη 

διάρκεια ισχύος της κυρούμενης 

συμφωνίας. 

6. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από 

τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

7. Επιπλέον ποσό, μέχρι 31,070 εκ. ευρώ, 

διατίθεται από πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας, για την ομαλή εξέλιξη 

ναυπήγησης των ΤΠΚ υπ’ αριθμ. 6 και 7. Το 

εναπομείναν ποσό της κυρωθείσας 

τριμερούς συμφωνίας θα διατεθεί προς 

αυτόν το σκοπό. Τα ποσά που τελικά θα 

διατεθούν από τις ανωτέρω 

χρηματοδοτήσεις θα καταλογισθούν στα 

ΝΒΕΕ Α.Ε. με την ολοκλήρωση του 

προγράμματος. Επιπλέον, η καταβολή, 

από το Πολεμικό Ναυτικό, των μηνιαίων 

αμοιβών των εργαζομένων παρατείνεται 

για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, 

από την 1η Ιουλίου 2018, όσο και το 

χρονικό διάστημα παράτασης του 

προγράμματος ναυπήγησης. Η ισχύς των 

υπογραφεισών/συναφθεισών ατομικών 

δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης, 

μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και των 

εργαζομένων της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται 

μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019. Οι πληρωμές 

μισθοδοσίας του προγράμματος 

(αποζημίωση εργαζομένων, ασφαλιστικές 
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άρθρο 60 του ν. 4818/2021 (Α΄ 

124), το άρθρο 187 του ν. 

4855/2021 (Α΄ 215) και άρθρο 10 

του ν.4890/2022  πιστώσεων, 

χορηγείται παράταση ανάληψης 

νομικών δεσμεύσεων δαπανών 

έως και τον Νοέμβριο 2022. 

εισφορές και φορολογικές υποχρεώσεις) 

που τυχόν θα βαρύνουν το ΠΔΕ σε 

εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων 

πραγματοποιούνται με μεταφορά των 

ποσών σε εμπορικούς λογαριασμούς του 

Γενικού Επιτελείου Ναυτικού που έχουν 

ήδη συσταθεί για το σκοπό αυτόν. 

Το Πολεμικό Ναυτικό δεν παραιτείται από 

οποιοδήποτε συμβατικό ή νόμιμο 

δικαίωμα απορρέει από την κυρωθείσα 

τριμερή συμφωνία, η ισχύς της οποίας 

παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2019. 

8. Επιπλέον ποσό μέχρι 5,925 εκ. ευρώ 

διατίθεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) για την ομαλή 

εξέλιξη ναυπήγησης των ΤΠΚ υπ’ αριθμ. 6 

και 7. Τα ποσά που θα διατεθούν από τις 

ανωτέρω χρηματοδοτήσεις και αφορούν 

τη συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών 

και ανάθεσης εργασιών-παροχής 

υπηρεσιών, που εκκρεμούν και αφορούν 

υλικά και υπηρεσίες για την ολοκλήρωση 

ναυπήγησης των ΤΠΚ Νο 6 και 7, αλλά και 

για την πληρωμή της μισθοδοσίας και των 

λογαριασμών κοινής ωφελείας, όπως έχει 

καθοριστεί σε τριμερή συμφωνία θα 

καταλογιστούν στα NBEE Α.Ε.. Επιπλέον, η 

καταβολή από το Πολεμικό Ναυτικό, των 

μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων 

παρατείνεται για χρονικό διάστημα τριών 

(3) μηνών από την 1η Ιουλίου 2019, όσο και 

το χρονικό διάστημα παράτασης του 

προγράμματος ναυπήγησης. Η ισχύς των 
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υπογραφεισών/συναφθεισών ατομικών 

δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ 

του Πολεμικού Ναυτικού και των 

εργαζομένων της NBEE Α.Ε., παρατείνεται 

μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019. Το 

Πολεμικό Ναυτικό δεν παραιτείται από 

οποιοδήποτε συμβατικό ή νόμιμο 

δικαίωμα απορρέει από την κυρωθείσα 

τριμερή συμφωνία, η ισχύς της οποίας 

παρατείνεται έως την 30η Σεπτεμβρίου 

2019. Η υλοποίηση των πιστώσεων, που 

εγκρίθηκαν με το άρθρο 62 του ν. 

4557/2018 (Α` 139), παρατείνεται έως τον 

Σεπτέμβριο 2019. 

9. Επιπλέον ποσό μέχρι επτά εκατομμύρια 

εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (7.650.000) 

ευρώ διατίθεται από πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης 

των ΤΠΚ υπ’ αριθμ. 6 και 7. Τα ποσά που θα 

διατεθούν από τις ανωτέρω 

χρηματοδοτήσεις και αφορούν στη 

συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών και 

ανάθεσης εργασιών - παροχής υπηρεσιών, 

που εκκρεμούν και αφορούν υλικά και 

υπηρεσίες για την ολοκλήρωση 

ναυπήγησης των ΤΠΚ υπ’ αριθμ. 6 και 7 και 

στην πληρωμή της μισθοδοσίας, των 

λογαριασμών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, 

ΕΥΔΑΠ) αλλά και των υπηρεσιών 

μετακίνησης προσωπικού, θα 

καταλογιστούν στα NBEE Α.Ε.. Επιπλέον, η 

καταβολή από το Πολεμικό Ναυτικό, των 
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μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων 

παρατείνεται εκ νέου για χρονικό 

διάστημα έξι (6) μηνών από την 1η 

Οκτωβρίου 2019, όσο και το χρονικό 

διάστημα παράτασης του προγράμματος 

ναυπήγησης. Η ισχύς των υπογραφεισών / 

συναφθεισών ατομικών δηλώσεων 

αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του 

Πολεμικού Ναυτικού και των εργαζομένων 

της NBEE Α.Ε., παρατείνεται μέχρι την 31η 

Μαρτίου 2020. Το Πολεμικό Ναυτικό δεν 

παραιτείται από οποιοδήποτε συμβατικό ή 

νομικό δικαίωμα που απορρέει από την 

κυρωθείσα τριμερή συμφωνία, η ισχύς της 

οποίας παρατείνεται μέχρι την 31η 

Μαρτίου 2020. Επί των εγκριθεισών με το 

άρθρο 62 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) και το 

άρθρο 23 του ν. 4618/2019 (Α  ́ 89) 

πιστώσεων, χορηγείται παράταση 

ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών 

έως και τον Μάρτιο 2020. 

10. Επιπλέον ποσό μέχρι τρία εκατομμύρια 

τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες 

(3.375.000) ευρώ διατίθεται από πιστώσεις 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης 

των Ταχέων Περιπολικών 

Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ 

αριθμ. 6 και 7. Λόγω επιτακτικών 

επιχειρησιακών αναγκών, το ΤΠΚ υπ’ 

αριθμ. 6 θα παραδοθεί από την ανάδοχο 

εταιρεία στο ΠΝ έως την 1η Ιουνίου 2020, 

με το σύνολο των 
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υλικών/συσκευών/συστημάτων του και θα 

παραληφθεί από το ΠΝ στην κατάσταση 

που θα είναι την ημέρα της παράδοσης. Σε 

περίπτωση μη παράδοσης του ΤΠΚ υπ’ 

αριθμ. 6 από την ανάδοχο εταιρεία μέχρι 

την ως άνω προθεσμία, το ΠΝ θα 

παραλάβει άμεσα το ΤΠΚ υπ’ αριθμ. 6, στο 

πλαίσιο του συμφωνηθέντος με την 

τριμερή συμφωνία συντονισμού του έργου 

ολοκλήρωσης της ναυπήγησης των πλοίων 

από το ΠΝ. Σε κάθε περίπτωση, θα 

συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο 

παραλαβής του ΤΠΚ υπ’ αριθμ. 6, έστω και 

μόνο από το ΠΝ, προκειμένου στη 

συνέχεια να συνεχιστούν και να 

ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες. 

Για το ΤΠΚ υπ’ αριθμ. 7, θα συνεχιστεί το 

ναυπηγικό έργο, ώστε να αποδοθεί το 

συντομότερο στο ΠΝ για πλήρη 

επιχειρησιακή εκμετάλλευση. Τα ποσά 

που θα διατεθούν από τις ανωτέρω 

χρηματοδοτήσεις και αφορούν στη 

συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών και 

ανάθεσης εργασιών-παροχής υπηρεσιών, 

που εκκρεμούν και αφορούν σε υλικά και 

υπηρεσίες για τη συνέχιση ναυπήγησης 

των ανωτέρω ΤΠΚ και στην πληρωμή της 

μισθοδοσίας, των λογαριασμών κοινής 

ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) και των υπηρεσιών 

μετακίνησης προσωπικού, θα 

καταλογιστούν στη ΝΒΕΕ Α.Ε.. Η καταβολή 

από το ΠΝ των μηνιαίων αμοιβών των 

εργαζομένων παρατείνεται εκ νέου για 

χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την 

1η Απριλίου 2020, όσο και το χρονικό 
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διάστημα παράτασης του προγράμματος 

ναυπήγησης. Η ισχύς των 

υπογραφεισών/συναφθεισών ατομικών 

δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ 

του Πολεμικού Ναυτικού και των 

εργαζομένων της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται 

έως την 30ή Ιουνίου 2020. Το Ελληνικό 

Δημόσιο επιφυλάσσεται παντός νομίμου ή 

συμβατικού δικαιώματός του, είτε αυτό 

απορρέει από τη σύμβαση 001Β/2000, είτε 

από την κυρωθείσα τριμερή συμφωνία, η 

οποία παρατείνεται έως την 30ή Ιουνίου 

2020. Επί των εγκριθεισών με το άρθρο 62 

του ν. 4557/2018 (Α  ́139), το άρθρο 23 του 

ν. 4618/2019 (Α΄ 89) και το άρθρο 216 του 

ν. 4635/2019 (Α  ́ 167) πιστώσεων, 

χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών 

δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Ιούνιο 

2020. 

11. Επιπλέον ποσό μέχρι τρία εκατομμύρια 

τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες 

(3.375.000) ευρώ διατίθεται από πιστώσεις 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης 

του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων 

Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αριθμ. 6, που έχει ήδη 

παραληφθεί από το Πολεμικό Ναυτικό, και 

του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων 

Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αριθμ. 7. Ειδικότερα, η 

καθέλκυση του ΤΠΚ υπ’ αριθμ. 7, θα πρέπει 

να εκτελεστεί εντός ενός (1) μηνός από την 

έναρξη ισχύος της παρούσας. Τα ποσά που 

θα διατεθούν από τις ανωτέρω 
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χρηματοδοτήσεις και αφορούν στη 

συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών και 

ανάθεσης εργασιών - παροχής υπηρεσιών, 

που εκκρεμούν και αφορούν σε υλικά και 

υπηρεσίες για τη συνέχιση ναυπήγησης 

των ανωτέρω ΤΠΚ και στην πληρωμή της 

μισθοδοσίας, των λογαριασμών κοινής 

ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) και των υπηρεσιών 

μετακίνησης προσωπικού, θα 

καταλογιστούν στην εταιρεία «Ναυπηγικές 

και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας 

Α.Ε.» (ΝΒΕΕ Α.Ε.). Η καταβολή από το 

Πολεμικό Ναυτικό των μηνιαίων αμοιβών 

των εργαζομένων παρατείνεται εκ νέου για 

χρονικό διάστημα τριών μηνών από την 1η 

Ιουλίου 2020, όσο και το χρονικό διάστημα 

παράτασης του προγράμματος 

ναυπήγησης. Η ισχύς των υπογραφεισών / 

συναφθεισών ατομικών δηλώσεων 

αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του 

Πολεμικού Ναυτικού και των εργαζομένων 

της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται έως την 30ή 

Σεπτεμβρίου 2020. Το Ελληνικό Δημόσιο 

επιφυλάσσεται παντός νομίμου ή 

συμβατικού δικαιώματος του, είτε αυτό 

απορρέει από τη σύμβαση υπ’ αριθμ. 

001Β/2000, είτε από την κυρωθείσα 

τριμερή συμφωνία, η οποία παρατείνεται 

έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2020. Επί των 

εγκριθεισών με το άρθρο 62 του ν. 

4557/2018 (Α΄ 139), το άρθρο 23 του ν. 

4618/2019 (Α΄ 89), το άρθρο 216 του ν. 

4635/2019 (Α’ 167) και το άρθρο 67 του ν. 

4688/2020 (Α’ 101) πιστώσεων, χορηγείται 

παράταση ανάληψης νομικών 
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δεσμεύσεων δαπανών έως και τον 

Σεπτέμβριο 2020. 

12. Επιπλέον ποσό μέχρι τρία εκατομμύρια 

πεντακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες 

(3.575.000) ευρώ διατίθεται από πιστώσεις 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης 

του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων 

Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αρ. 6, που έχει ήδη 

παραληφθεί από το Πολεμικό Ναυτικό, και 

του ΤΠΚ υπ’ αρ. 7. Τα ποσά που θα 

διατεθούν από τις ανωτέρω 

χρηματοδοτήσεις και αφορούν στη 

συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών και 

ανάθεσης εργασιών-παροχής υπηρεσιών, 

που εκκρεμούν και αφορούν σε υλικά και 

υπηρεσίες για τη συνέχιση ναυπήγησης 

των ανωτέρω ΤΠΚ και στην πληρωμή της 

μισθοδοσίας, των λογαριασμών κοινής 

ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) και των υπηρεσιών 

μετακίνησης προσωπικού, θα 

καταλογιστούν στην εταιρεία «Ναυπηγικές 

και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας 

Α.Ε.» (ΝΒΕΕ Α.Ε.). Η καταβολή από το 

Πολεμικό Ναυτικό των μηνιαίων αμοιβών 

των εργαζομένων παρατείνεται εκ νέου για 

χρονικό διάστημα τριών μηνών από την 1η 

Οκτωβρίου 2020, όσο και το χρονικό 

διάστημα παράτασης του προγράμματος 

ναυπήγησης. Η ισχύς των 

υπογραφεισών/συναφθεισών ατομικών 

δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ 

του Πολεμικού Ναυτικού και των 
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εργαζομένων της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται 

έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Το Ελληνικό 

Δημόσιο επιφυλάσσεται παντός νομίμου ή 

συμβατικού δικαιώματός του είτε αυτό 

απορρέει από τη σύμβαση υπ` αρ. 

001Β/2000 είτε από την κυρωθείσα 

τριμερή συμφωνία, η οποία παρατείνεται 

έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Επί των 

εγκριθεισών με το άρθρο 62 του ν. 

4557/2018 (Α’ 139), το άρθρο εικοστό τρίτο 

του ν. 4618/2019 (Α’ 89), το άρθρο 216 του 

ν. 4635/2019 (Α’ 167), το άρθρο 67 του ν. 

4688/2020 (Α’ 101) και το άρθρο 80 του ν. 

4712/2020 (Α’ 146) πιστώσεων, χορηγείται 

παράταση ανάληψης νομικών 

δεσμεύσεων δαπανών έως και τον 

Δεκέμβριο 2020. 

13. Επιπλέον ποσό μέχρι τρία εκατομμύρια 

πεντακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες 

(3.575.000) ευρώ διατίθεται από πιστώσεις 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης 

του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων 

Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αρ. 6, που έχει ήδη 

παραληφθεί από το Πολεμικό Ναυτικό, και 

του ΤΠΚ υπ’ αρ. 7. Τα ποσά που θα 

διατεθούν από τις ανωτέρω 

χρηματοδοτήσεις και αφορούν στη 

συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών και 

ανάθεσης εργασιών - παροχής υπηρεσιών, 

που εκκρεμούν και αφορούν σε υλικά και 

υπηρεσίες για τη συνέχιση ναυπήγησης 

των ανωτέρω ΤΠΚ και στην πληρωμή της 
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μισθοδοσίας, των λογαριασμών κοινής 

ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) και των υπηρεσιών 

μετακίνησης προσωπικού, θα 

καταλογιστούν στην εταιρεία «Ναυπηγικές 

και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας 

Α.Ε.» (ΝΒΕΕ Α.Ε.). Η καταβολή από το 

Πολεμικό Ναυτικό των μηνιαίων αμοιβών 

των εργαζομένων παρατείνεται εκ νέου για 

χρονικό διάστημα τριών μηνών από την 1η 

Ιανουαρίου 2021, όσο και το χρονικό 

διάστημα παράτασης του προγράμματος 

ναυπήγησης. Η ισχύς των υπογραφεισών / 

συναφθεισών ατομικών δηλώσεων 

αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του 

Πολεμικού Ναυτικού και των εργαζομένων 

της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται έως την 31η 

Μαρτίου 2021. Το Ελληνικό Δημόσιο 

επιφυλάσσεται παντός νομίμου ή 

συμβατικού δικαιώματός του, είτε αυτό 

απορρέει από τη σύμβαση υπό στοιχεία 

001Β/2000, είτε από την κυρωθείσα 

τριμερή συμφωνία, η οποία παρατείνεται 

έως την 31η Μαρτίου 2021. Επί των 

εγκριθεισών με το άρθρο 62 του ν. 

4557/2018 (Α’ 139), το άρθρο εικοστό τρίτο 

του ν. 4618/2019 (Α’ 89), το άρθρο 216 του 

ν. 4635/ 2019 (Α’ 167), το άρθρο 67 του ν. 

4688/2020 (Α’ 101), το άρθρο 80 του ν. 

4712/2020 (Α’ 146) και το άρθρο 37 του ν. 

4734/2020 (Α’ 196) πιστώσεων, χορηγείται 

παράταση ανάληψης νομικών 

δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Μάρτιο 

2021. 
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14. Επιπλέον ποσό μέχρι τρία εκατομμύρια 

εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες 

(3.175.000) ευρώ διατίθεται από πιστώσεις 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης 

του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων 

Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ` αρ. 6, που έχει ήδη 

παραληφθεί από το Πολεμικό Ναυτικό, και 

του ΤΠΚ υπ` αρ. 7. Τα ποσά που θα 

διατεθούν από τις ανωτέρω 

χρηματοδοτήσεις και αφορούν στη 

συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών και 

ανάθεσης εργασιών - παροχής υπηρεσιών, 

που εκκρεμούν και αφορούν σε υλικά και 

υπηρεσίες για τη συνέχιση ναυπήγησης 

των ανωτέρω ΤΠΚ και στην πληρωμή της 

μισθοδοσίας, των λογαριασμών κοινής 

ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) και των υπηρεσιών 

μετακίνησης προσωπικού, θα 

καταλογιστούν στην εταιρεία «Ναυπηγικές 

και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας 

Α.Ε.» (ΝΒΕΕ Α.Ε.). Η καταβολή από το 

Πολεμικό Ναυτικό των μηνιαίων αμοιβών 

των εργαζομένων παρατείνεται εκ νέου για 

χρονικό διάστημα τριών μηνών από την 1η 

Απριλίου 2021, όσο και το χρονικό 

διάστημα παράτασης του προγράμματος 

ναυπήγησης. Η ισχύς των υπογραφεισών / 

συναφθεισών ατομικών δηλώσεων 

αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του 

Πολεμικού Ναυτικού και των εργαζομένων 

της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται έως την 30ή 

Ιουνίου 2021. Το ελληνικό Δημόσιο 

επιφυλάσσεται παντός νομίμου ή 
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συμβατικού δικαιώματός του, είτε αυτό 

απορρέει από τη σύμβαση υπ` αρ. 

001Β/2000, είτε από την κυρωθείσα 

τριμερή συμφωνία, η οποία παρατείνεται 

έως την 30ή Ιουνίου 2021. Επί των 

εγκριθεισών με το άρθρο 62 του ν. 

4557/2018 (Α` 139), το άρθρο εικοστό τρίτο 

του ν. 4618/2019 (Α` 89), το άρθρο 216 του 

ν. 4635/2019 (Α` 167), το άρθρο 67 του ν. 

4688/2020 (Α` 101), το άρθρο 80 του ν. 

4712/2020 (Α` 146), το άρθρο 37 του ν. 

4734/2020 (Α` 196) και το άρθρο 151 του ν. 

4764/2020 (Α` 256) πιστώσεων, χορηγείται 

παράταση ανάληψης νομικών 

δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Ιούνιο 

2021. 

15. Επιπλέον ποσό μέχρι τρία εκατομμύρια 

εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες 

(3.175.000) ευρώ διατίθεται από πιστώσεις 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης 

του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων 

Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αρ. 7. Τα ποσά που θα 

διατεθούν από τις ανωτέρω 

χρηματοδοτήσεις και αφορούν στη 

συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών και 

ανάθεσης εργασιών - παροχής υπηρεσιών, 

που εκκρεμούν και αφορούν σε υλικά και 

υπηρεσίες για τη συνέχιση ναυπήγησης 

του ΤΠΚ υπ’ αρ. 7 και στην πληρωμή της 

μισθοδοσίας, των λογαριασμών κοινής 

ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) και των υπηρεσιών 

μετακίνησης προσωπικού, θα 
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καταλογιστούν στην εταιρεία «Ναυπηγικές 

και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας 

Α.Ε.» (ΝΒΕΕ Α.Ε.). Η καταβολή από το 

Πολεμικό Ναυτικό των μηνιαίων αμοιβών 

των εργαζομένων παρατείνεται εκ νέου για 

χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την 

1η Ιουλίου 2021, όσο και το χρονικό 

διάστημα παράτασης του προγράμματος 

ναυπήγησης. Η ισχύς των υπογραφεισών / 

συναφθεισών ατομικών δηλώσεων 

αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του 

Πολεμικού Ναυτικού και των εργαζομένων 

της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται έως την 30ή 

Σεπτεμβρίου 2021. Το ελληνικό Δημόσιο 

επιφυλάσσεται παντός νομίμου ή 

συμβατικού δικαιώματός του, είτε αυτό 

απορρέει από τη σύμβαση υπό στοιχεία 

001Β/2000, είτε από την κυρωθείσα 

τριμερή συμφωνία, η οποία παρατείνεται 

έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2021. Επί των 

εγκριθεισών με το άρθρο 62 του ν. 

4557/2018 (Α  ́139), το άρθρο εικοστό τρίτο 

του ν. 4618/2019 (Α  ́89), το άρθρο 216 του 

ν. 4635/2019 (Α  ́167), το άρθρο 67 του ν. 

4688/2020 (Α΄ 101), το άρθρο 80 του ν. 

4712/2020 (Α΄ 146), το άρθρο 37 του ν. 

4734/2020 (Α  ́196), το άρθρο 151 του ν. 

4764/2020 (Α  ́256) και το άρθρο 248 του ν. 

4798/2021 (Α  ́68) πιστώσεων, χορηγείται 

παράταση ανάληψης νομικών 

δεσμεύσεων δαπανών έως και τον 

Σεπτέμβριο 2021. 

16. Επιπλέον ποσό μέχρι τρία 

εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα 
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πέντε χιλιάδες (3.375.000) ευρώ 

διατίθεται από πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη 

ναυπήγησης του Ταχέος Περιπολικού 

Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ 

αρ. 7. Τα ποσά που θα διατεθούν από τις 

ανωτέρω χρηματοδοτήσεις και 

αφορούν στη συμβασιοποίηση 

προμήθειας υλικών και ανάθεσης 

εργασιών - παροχής υπηρεσιών, που 

εκκρεμούν και αφορούν σε υλικά και 

υπηρεσίες για τη συνέχιση ναυπήγησης 

του ΤΠΚ υπ’ αρ. 7 και στην πληρωμή της 

μισθοδοσίας, των λογαριασμών κοινής 

ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) και των 

υπηρεσιών μετακίνησης προσωπικού, 

θα καταλογιστούν στην εταιρεία 

«Ναυπηγικές και Βιομηχανικές 

Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» (ΝΒΕΕ 

Α.Ε.). Η καταβολή από το Πολεμικό 

Ναυτικό των μηνιαίων αμοιβών των 

εργαζομένων παρατείνεται εκ νέου για 

χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από 

την 1η Οκτωβρίου 2021, όσο και το 

χρονικό διάστημα παράτασης του 

προγράμματος ναυπήγησης. Η ισχύς 

των υπογραφεισών / συναφθεισών 

ατομικών δηλώσεων αποδοχής 

ενασχόλησης μεταξύ του Πολεμικού 

Ναυτικού και των εργαζομένων της 

ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2021. Το ελληνικό Δημόσιο 

επιφυλάσσεται παντός νομίμου ή 
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συμβατικού δικαιώματός του, είτε αυτό 

απορρέει από τη σύμβαση υπό στοιχεία 

001Β/2000, είτε από την κυρωθείσα 

τριμερή συμφωνία, η οποία 

παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 

2021. Επί των εγκριθεισών με το άρθρο 

62 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), το άρθρο 

εικοστό τρίτο του ν. 4618/2019 (Α΄ 89), 

το άρθρο 216 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), 

το άρθρο 67 του ν. 4688/2020 (Α΄ 101), 

το άρθρο 80 του ν. 4712/2020 (Α΄ 146), 

το άρθρο 37 του ν. 4734/2020 (Α΄ 196), 

το άρθρο 151 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), 

το άρθρο 248 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68) 

και το άρθρο 60 του ν. 4818/2021 (Α΄ 

124) πιστώσεων, χορηγείται παράταση 

ανάληψης νομικών δεσμεύσεων 

δαπανών έως και τον Δεκέμβριο 2021. 

17. Επιπλέον ποσό μέχρι έξι εκατομμύρια 

εκατόν πενήντα χιλιάδες (6.150.000) ευρώ 

διατίθεται από πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης 

του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων 

Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αρ. 7. Τα ποσά που θα 

διατεθούν από τις ανωτέρω 

χρηματοδοτήσεις και αφορούν στη 

συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών και 

ανάθεσης εργασιών - παροχής υπηρεσιών, 

που εκκρεμούν και αφορούν σε υλικά και 

υπηρεσίες για τη συνέχιση ναυπήγησης 

του ΤΠΚ υπ’ αρ. 7 και στην πληρωμή της 

μισθοδοσίας, των λογαριασμών κοινής 

538 

551



ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) και των υπηρεσιών 

μετακίνησης προσωπικού, θα 

καταλογιστούν στην εταιρεία «Ναυπηγικές 

και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας 

Α.Ε.» (ΝΒΕΕ Α.Ε.). Η καταβολή από το 

Πολεμικό Ναυτικό των μηνιαίων αμοιβών 

των εργαζομένων παρατείνεται εκ νέου για 

χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την 1η 

Ιανουαρίου 2022, όσο και το χρονικό 

διάστημα παράτασης του προγράμματος 

ναυπήγησης. Η ισχύς των υπογραφεισών / 

συναφθεισών ατομικών δηλώσεων 

αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του 

Πολεμικού Ναυτικού και των εργαζομένων 

της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται έως την 30η 

Ιουνίου 2022. Το ελληνικό Δημόσιο 

επιφυλάσσεται παντός νομίμου ή 

συμβατικού δικαιώματός του, είτε αυτό 

απορρέει από τη σύμβαση υπό στοιχεία 

001Β/2000, είτε από την κυρωθείσα 

τριμερή συμφωνία, η οποία παρατείνεται 

έως την 30η Ιουνίου  2022. Επί των 

εγκριθεισών με το άρθρο 62 του ν. 

4557/2018 (Α  ́139), το άρθρο εικοστό τρίτο 

του ν. 4618/2019 (Α  ́89), το άρθρο 216 του 

ν. 4635/2019 (Α  ́167), το άρθρο 67 του ν. 

4688/2020 (Α΄ 101), το άρθρο 80 του ν. 

4712/2020 (Α΄ 146), το άρθρο 37 του ν. 

4734/2020 (Α  ́196), το άρθρο 151 του ν. 

4764/2020 (Α  ́256), το άρθρο 248 του ν. 

4798/2021 (Α  ́ 68), το άρθρο 60 του ν. 

4818/2021 (Α  ́124) και το άρθρο 187 του ν. 

4855/2021 (Α  ́215) πιστώσεων, χορηγείται 

παράταση ανάληψης νομικών 
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δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Ιούνιο 

2022. 

Β. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΠΚ τ. VOSPER 

ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑ 

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΗΣ ΝΒΕΕ ΑΕ 

 Στην Αθήνα σήμερα, την 4 Δεκεμβρίου 

2015 μεταξύ : 

α) Πολεμικού Ναυτικού, που 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αρχηγό 

του Πολεμικού Ναυτικού Αντιναύαρχο Γ. 

Γιακουμάκη ΠΝ , εφεξής το «ΠΝ», 

και 

β) της εταιρείας «Ναυπηγικές και 

Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας 

Α.Ε.», που εδρεύει στην Ελευσίνα 19200, 

Α.Φ.Μ. 094457638 ΑΡ. ΜΑΕ. 

37923/03/Β/97/11, νομίμως 

εκπροσωπούμενη από τους κ. Νικόλαο 

Ανδριτσάκη του Παναγιώτη, Αριθμ. 

Δελτίου Ταυτότητας Χ543781 και κ. Ιάσονα 

Δημητρακόπουλο του Σοφοκλή, Αριθμ. 

Δελτίου Ταυτότητας ΑΒ205718 στο εξής 

αναφερόμενη ως «ΝΒΕΕ ΑΕ», 

γ) του εκπροσώπου των εργαζομένων της 

ΝΒΕΕ ΑΕ κ. Θεολή Τσούκη του 

Κωνσταντίνου, Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας 

Κ304927 και κ. Αριστοτέλης 

Κυριαζόπουλος του Δημητρίου, Αριθμ. 

Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ601026 που 
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εκπροσωπεί νόμιμα την πλειοψηφία των 

εργαζομένων των Ναυπηγείων Ελευσίνας. 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 Στο πλαίσιο αναζήτησης οριστικής λύσης 

για την ολοκλήρωση του προγράμματος 

ναυπήγησης των πλοίων του Πολεμικού 

Ναυτικού που κατασκευάζονται στα 

Ναυπηγεία Ελευσίνας δυνάμει της 

σύμβασης 001 Β/2000 μεταξύ Ελληνικού 

Δημοσίου και ΝΒΕΕ ΑΕ, και συγκεκριμένα 

την ολοκλήρωση κατασκευής των ΤΠΚ Υπ. 

Αριθ. 6 και 7, τα ανωτέρω μέρη 

συνομολογούν και αποδέχονται αμοιβαία 

ότι οι ακόλουθοι όροι συμφωνήθηκαν 

ελεύθερα και αποτελούν δίκαιους όρους. 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο Συμφωνίας 

Με την παρούσα σύμβαση, το Πολεμικό 

Ναυτικό αναλαμβάνει τον συντονισμό της 

ολοκλήρωσης της ναυπήγησης των πλοίων 

ΤΠΚ Υπ. Αριθ. 6 και 7, κυριότητας του 

Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο του 

δικαιώματος νομής και κατοχής, υπό τους 

όρους και προϋποθέσεις που 

περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα, στο 

εξής αναφερόμενο ως «πρόγραμμα» 

Άρθρο 2 
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Υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ ΑΕ 

1. Η ΝΒΕΕ ΑΕ, από την ημερομηνία 

υπογραφής της παρούσης και έως την 

ολοκλήρωση κατασκευής των πλοίων ΤΠΚ 

Υπ. Αριθμ. 6 και 7 και ένταξης τους στο 

Πολεμικό Ναυτικό ως πλήρως 

επιχειρησιακά ενεργών πλοίων, 

παραχωρεί στο Πολεμικό Ναυτικό κατά 

προτεραιότητα έναντι άλλων εργασιών, το 

δικαίωμα χρήσης, άνευ οιουδήποτε 

ανταλλάγματος, των γηπέδων μετά των 

συστατικών τους, των λιμενικών 

εγκαταστάσεων και πλωτών μέσων, τις 

υποδομές και τον εξοπλισμό σε καλή 

λειτουργική κατάσταση και εν γένει κάθε 

απαραίτητου για την ολοκλήρωση 

κατασκευής των πλοίων κινητού και 

ακίνητου πράγματος ιδιοκτησίας της ή 

παραχωρημένου σε αυτή για τη λειτουργία 

του ναυπηγείου. 

2. Η ΝΒΕΕ ΑΕ, υποχρεούται να μην προβεί 

σε απολύσεις έως την ολοκλήρωση του 

παρόντος προγράμματος - εκτός και αν 

συντρέχει σπουδαίος λόγος καταγγελίας 

σύμφωνα με το νόμο- και στην καταβολή 

του 30% του καθαρού μισθού κάθε 

εργαζόμενου σύμφωνα με την ισχύουσα 

εργασιακή τους σχέση, πλέον του 30% 

εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών. 

Το ΠΝ θα συμβάλλει στο συνολικό κόστος 

εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών 

με καταβολή του 70% αυτών, αφού 

υποβάλλονται σε αυτό εγκαίρως τα 
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αντίστοιχα νόμιμα παραστατικά για την 

πληρωμή από το ΠΝ. 

3. Η ΝΒΕΕ ΑΕ, υποχρεούται στην 

εμπρόθεσμη καταβολή του 40% τρεχόντων 

λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, 

ΕΥΔΑΠ) από την έναρξη του 

προγράμματος, καθώς και στην 

αποπληρωμή οφειλών παρελθόντων ετών 

εξ ολοκλήρου, σύμφωνα με υφιστάμενους 

ή τυχόν νέους διακανονισμούς με τις 

εταιρείες παροχής. Τα λοιπά βιομηχανικά 

έξοδα (ενδεικτικά αναφέρονται: φύλαξη, 

καθαριότητα, τηλεφωνία, άδειες 

μηχανογραφικών εφαρμογών, μετακίνηση 

προσωπικού) θα βαρύνουν αποκλειστικά 

την ΝΒΕΕ ΑΕ. 

4. Η ΝΒΕΕ ΑΕ υποχρεούται και είναι 

πλήρως υπεύθυνη να εκτελέσει εντός 

χρονοδιαγράμματος τις εργασίες 

αρμοδιότητας της που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Άρθρο 3 

Αρμοδιότητες, ενέργειες Πολεμικού 

Ναυτικού 

1. Το Πολεμικό Ναυτικό θα συμβληθεί με 

τους εργαζομένους των Ναυπηγείων 

Ελευσίνας, προκειμένου αυτοί να 

παράσχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες 

τους, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών 

στις ΤΠΚ και την επιχειρησιακή τους 

λειτουργία. Συναφώς, το ΠΝ θα 
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καταβάλλει τις μηνιαίες αμοιβές που θα 

συμφωνηθούν σε κάθε εργαζόμενο. Με τις 

προβλέψεις του παρόντος δεν 

δημιουργείται καθεστώς εξαρτημένης 

εργασίας με το ΠΝ, ή οποιαδήποτε 

διαδοχή του ΠΝ στις υπάρχουσες 

απαιτήσεις των εργαζομένων έναντι της 

ΝΒΕΕ ΑΕ. Οι εργαζόμενοι διατηρούν την 

υπάρχουσα εργασιακή τους σχέση με τη 

ΝΒΕΕ ΑΕ και όλα τα εξ αυτής απορρέοντα 

δικαιώματα τους. Η σχέση του ΠΝ με τους 

εργαζομένους ολοκληρώνεται και λύεται 

αυτοδικαίως με την πλήρη ολοκλήρωση 

των εργασιών των ΤΠΚ. 

2. Το Πολεμικό Ναυτικό θα συνάψει τις 

τυχόν αναγκαίες για την εκτέλεση του 

έργου συμβάσεις με τρίτους προμηθευτές 

και υπεργολάβους για κάθε επιμέρους 

αντικείμενο που θα απαιτηθεί για την 

ολοκλήρωση του προγράμματος, με 

εκείνους που ήταν ήδη συμβεβλημένοι με 

τη ΝΒΕΕ ΑΕ και έχουν ήδη εκτελέσει 

εργασίες στις ΤΠΚ στο ίδιο αντικείμενο, 

προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι 

αναγκαίες εργασίες, προδιαγραφές των 

ΤΠΚ, εάν δε κριθεί απαραίτητο δύναται να 

αναζητήσει και να συμβληθεί με νέους 

προμηθευτές, υπεργολάβους ή και τρίτους 

εργαζόμενους εκτός ΝΒΕΕ ΑΕ. 

3. Όλες οι πληρωμές για την ολοκλήρωση 

των εργασιών των ΤΠΚ, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο παρόν πρόγραμμα, θα 

γίνουν από το ΠΝ, από την έναρξη ισχύος 
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του παρόντος, σύμφωνα με την ισχύουσα 

ελεγκτική νομοθεσία. Το υφιστάμενο 

υπολειπόμενο συμβατικό τίμημα θα 

δεσμευτεί για να καλύψει ανάγκες του 

προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων 

των μη διατιθέμενων ανέκκλητων 

πιστώσεων που προβλέπονται στους 

νόμους 4160/2013 και 4313/2014. Για την 

υλοποίηση του προγράμματος θα υπάρξει 

επιπλέον ενίσχυση με ποσό ύψους 40 

εκατομμυρίων €. Από την επιπρόσθετη 

αυτή χρηματοδότηση, το ποσό που 

τελικώς θα δαπανηθεί θα καταλογιστεί στα 

ΝΒΕΕ ΑΕ με την ολοκλήρωση του 

προγράμματος. Ποσά άνω των 40 εκ € θα 

καταλογισθούν εις βάρος των 

κατεχόμενων από το ΠΝ εγγυητικών 

επιστολών προκαταβολής. 

4. Οι ως άνω αμοιβές της παραγράφου 1 

του παρόντος άρθρου, ήδη 

προσδιορίζονται στο 70% των πληρωτέων 

αμοιβών των εργαζομένων δυνάμει της 

υπάρχουσας εργασιακής τους σχέσης με τη 

ΝΒΕΕ ΑΕ, με κατώτερο όριο καταβολής τα 

850€ και ανώτερο όριο τα 3.000€. 

5. Εντός δέκα (10) ημερών από την κύρωση 

της συμφωνίας με τη διαδικασία της 

παραγράφου 1 του άρθρου 5 της 

παρούσας, οι εργαζόμενοι θα λάβουν, 

ανεξάρτητα από τη μηνιαία καταβολή 

αμοιβών τους του τρέχοντος μηνός, 

επιπλέον ποσό ύψους δυο μηνιαίων 

αμοιβών. Με την καθέλκυση της ΤΠΚ Υπ. 
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Αριθ. 6, θα καταβληθεί στους 

εργαζόμενους, επιπλέον ποσό ύψους μιας 

μηνιαίας αμοιβής. Τα ανωτέρω ποσά των 

δυο συν ενός μισθού, συνυπολογίζονται 

στις συνολικές μηνιαίες αμοιβές των 

εργαζομένων που δεν μπορούν να 

ξεπεράσουν ως συνολική δαπάνη το 

κόστος 29 αμοιβών. Τα δώρα, τα πάσης 

μορφής επιδόματα και κάθε μορφής 

πρόσθετες αποδοχές θα επιβαρύνουν στο 

σύνολο τους τη ΝΒΕΕ ΑΕ. Σε περίπτωση 

που το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί εντός 29 

μηνών η ΝΒΕΕ ΑΕ υποχρεώνεται στην 

ολοκλήρωση των εργασιών αρμοδιότητας 

καθώς και στην παροχή των 

αναφερομένων σε Άρθρο 2 παράγραφος 1 

της παρούσης. 

6. Οι κατεχόμενες από το ΠΝ εγγυητικές 

επιστολές προκαταβολών παραμένουν σε 

ισχύ έως την ολοκλήρωση του έργου. 

Άρθρο 4 

Διάρκεια ολοκλήρωσης εργασιών 

κατασκευής ΤΠΚ 

1. Η συνολική διάρκεια κατασκευής των 

ΤΠΚ Υπ. Αριθ. 6 και 7 δεν θα ξεπεράσει τους 

29 μήνες. Ως χρονικό σημείο έναρξης του 

ανωτέρω χρονικού διαστήματος λογίζεται 

η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας 

συμφωνίας. 
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2. Το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί 

για την καθέλκυση της ΤΠΚ Υπ. Αριθ. 7 δεν 

θα ξεπεράσει τους 16 μήνες. 

Άρθρο 5 

Γενικοί όροι 

1. Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την 

αίρεση κύρωσης της από την Βουλή των 

Ελλήνων. 

2. Το ΠΝ μέσω του Ναυτικού κλιμακίου 

Ελευσίνας, αναλαμβάνει το συντονισμό 

του παρόντος προγράμματος. Το σύνολο 

του προσωπικού της ΝΒΕΕ ΑΕ στα 

Ναυπηγεία Ελευσίνας υποχρεούται να 

συνεργάζεται στενά με το κλιμάκιο του 

Πολεμικού Ναυτικού που είναι 

εγκατεστημένο στα ναυπηγεία ή τους 

νόμιμους εκπροσώπους του ΠΝ καθώς 

επίσης να βρίσκεται σε τόπο και χρόνο που 

τυχόν θα ορισθεί από το κλιμάκιο ΠΝ για 

τις ανάγκες του προγράμματος. Το σύνολο 

του προσωπικού υποχρεούται να 

ενημερώνει και να εισηγείται ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα και εκτάκτως όποτε 

απαιτείται, τα αρμόδια όργανα του ΠΝ για 

τα θέματα που εμπίπτουν στις 

αρμοδιότητες του και εντάσσονται στο 

πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. Η 

ανάληψη του συντονισμού από το Ναυτικό 

κλιμάκιο Ελευσίνας του ΠΝ δεν 

απαλλάσσει το προσωπικό της ΝΒΕΕ ΑΕ 

από υποχρεώσεις και ευθύνες που 

αντιστοιχούν στη θέση που καλύπτουν και 
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στις αρμοδιότητες που τους έχουν 

ανατεθεί για την ομαλή και εύρυθμη 

λειτουργία των ναυπηγείων και την 

πρόοδο του προγράμματος. 

3. Το ΠΝ δύναται να καθορίζει επιτροπές 

και ομάδες εργασίας αποτελούμενες από 

προσωπικό της ΝΒΕΕ ΑΕ ή και από 

προσωπικό του ΠΝ για τον καλύτερο 

δυνατό συντονισμό και τη βέλτιστη 

αποτελεσματικότητα του προγράμματος. 

4. Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να 

εκτελούν τις εργασίες αρμοδιότητας τους 

όπως απαιτεί η καλή πίστη, η 

επαγγελματική δεοντολογία, οι κανόνες 

της επιστήμης και της τέχνης και οι 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

παρούσα συμφωνία. 

5. Η ανοχή από το Πολεμικό Ναυτικό της 

παράβασης οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας συμφωνίας, δεν θεωρείται σε 

καμία περίπτωση ως έγκριση της 

παράβασης ή παραίτηση από 

οποιοδήποτε συμβατικό ή νόμιμο 

δικαίωμα του Δημοσίου ούτε ως 

τροποποίηση της συμφωνίας ούτε παρέχει 

οποιοδήποτε δικαίωμα στη ΝΒΕΕ ΑΕ. Η μη 

άσκηση δε, κάποιου δικαιώματος από 

οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν 

συνιστά παραίτηση από αυτό. 

6. Η παρούσα συμφωνία δεν δημιουργεί, 

ούτε έχει σκοπό να δημιουργήσει 

δικαιώματα σε τρίτους. Κανένας τρίτος δεν 
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θα δικαιούται να επικαλεστεί κάποια 

διάταξη της συμφωνίας, η οποία είναι 

δυνατό να παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα 

ή όφελος σε τρίτο, άμεσα ή έμμεσα, ρητά ή 

σιωπηρά. 

7. Η ΝΒΕΕ ΑΕ είναι αποκλειστικά υπεύθυνη 

για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί στο 

προσωπικό της, που θα απασχολείται στο 

παρόν πρόγραμμα και για το λόγο αυτό 

εγγυάται την πιστή τήρηση της κείμενης 

νομοθεσίας, ιδίως της σχετικής με την 

υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία, 

εργατικά ατυχήματα, αποζημιώσεις κ.α. 

8. Κατά την εξέλιξη του προγράμματος 

είναι πιθανό να περιέλθουν σε γνώση της 

ΝΒΕΕ ΑΕ και των εργαζομένων 

πληροφορίες (σε έντυπη, ηλεκτρονική 

μορφή ή και προφορικά) αναφορικά με το 

Δημόσιο, ή τις υποθέσεις τους, οι οποίες 

δεν έχουν καταστεί γνωστές στο ευρύ 

κοινό (εφεξής «Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες»). Όσον αφορά στις 

Εμπιστευτικές Πληροφορίες, η ΝΒΕΕ ΑΕ και 

οι εργαζόμενοι έχουν την υποχρέωση να 

τηρούν τους κανόνες εμπιστευτικότητας 

και να συμμορφώνονται με τους 

περιορισμούς και τις υποχρεώσεις που 

επιβάλλονται από τις Ελληνικές Αρχές και 

την Ελληνική νομοθεσία. Σε κάθε 

περίπτωση, η ΝΒΕΕ ΑΕ αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και 

να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους ή να 

χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς τις 
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Εμπιστευτικές Πληροφορίες που θα 

περιέλθουν σε γνώση της. 

9. Ο καθολικός διάδοχος της επιχείρησης 

ΝΒΕΕ ΑΕ λόγω συγχώνευσης ή από άλλη 

νόμιμη αιτία αποκτά τα δικαιώματα και 

αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις αυτού, 

όπως απορρέουν από την παρούσα 

συμφωνία, η συνέχιση, όμως αυτής 

υπόκειται σε ρητή και έγγραφη έγκριση 

από το Δημόσιο. Ομοίως, τυχόν ένταξη της 

ΝΒΕΕ ΑΕ σε κάποια από τις διαδικασίες του 

ΠτΚ, δεν επηρεάζει την ισχύ της παρούσας. 

9. Με την υπογραφή της παρούσας, το 

Ελληνικό Δημόσιο δεν παραιτείται από 

οποιοδήποτε συμβατικό ή νόμιμο 

δικαίωμα του. Τυχόν συμβατικές διαφορές 

μεταξύ των αντισυμβαλλομένων που 

έχουν ανακύψει πριν από την υπογραφή 

της παρούσας, επιλύονται κατά τον τρόπο 

που προέβλεπε η εν λόγω σύμβαση 

10. Η Κύρια Σύμβαση 001/00 

(συμπεριλαμβανομένων των 

τροποποιήσεων αυτής 1-12) παραμένει σε 

ισχύ εκτός των χρονοδιαγραμμάτων 

πληρωμών και γενικότερα των θεμάτων τα 

οποία πλέον καθορίζονται στην παρούσα. 

11. Όλοι οι όροι της παρούσας ρητά 

συμφωνούνται, ως ουσιώδεις. 
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12. Για επίλυση τυχόν διαφορών, 

αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια 

Αθηνών. 

Συνομολογούνται τα ανωτέρω, αφού 

διαβάστηκαν, έγιναν κατανοητά και 

αποδεκτά και υπογράφεται ανεπιφύλακτα 

το παρόν από τους συμβαλλόμενους σε 

τέσσερα (4) αντίτυπα, από τα οποία έλαβε 

ένα (1) ο κάθε συμβαλλόμενος και ένα (1) 

το ΥΠΕΘΑ. 

Χολαργός, 4 Δεκεμβρίου 2015 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Πολεμικό Ναυτικό 

Για τη ΝΒΕΕ 

Για τους Εργαζόμενους 

 

 

 Άρθρο 130 

Ρύθμιση για την ολοκλήρωση 

εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β) του 

Πολεμικού Ναυτικού – Προσθήκη 

εδαφίων στην παρ. 5 και προσθήκη 

νέας παραγράφου 5Α στο άρθρο 26 

του ν. 4258/2014 

1. Στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 

4258/2014 (Α΄ 94), προστίθενται 

Άρθρο 26  ν. 4258/2014 (Α  ́94) 

1. Για τα Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», 

«ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και «ΩΚΕΑΝΟΣ», τα οποία 

ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό 

Δημόσιο και ευρίσκονται στις 

εγκαταστάσεις των ΕΝΑΕ, το Ελληνικό 

Δημόσιο στο πλαίσιο του δικαιώματος του 

νομής και κατοχής σε αυτά, αναθέτει στο 

Πολεμικό Ναυτικό την ολοκλήρωση των 

απαραίτητων εργασιών και δοκιμών για 

την πιστοποίηση τους και την 
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εδάφια εικοστό όγδοο και εικοστό 

ένατο ως εξής: 

«Επιπλέον ποσό μέχρι δέκα τρία 

εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες 

(13.400.000) ευρώ, διατίθεται από 

πιστώσεις του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας, για την ολοκλήρωση 

πρόσθετων εργασιών για την πλήρη 

επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την 

αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν 

από τις εν εξελίξει δοκιμές καθώς και 

για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων 

που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 

των δοκιμών των Υ/Β κατ’ εφαρμογή 

των αναγραφόμενων διαδικασιών στις 

παρ.3 και 4. Επί των εγκριθέντων με το 

άρθρο 61 του ν. 4557/2018, το άρθρο 22 

του ν. 4618/2019, το άρθρο 215 του ν. 

4635/2019, το άρθρο 66 του ν. 

4688/2020, το άρθρο 38 του ν. 

4734/2020, το άρθρο 152 του ν. 

4764/2020, το άρθρο 249 του 

ν.4798/2021, το άρθρο 61 του ν. 

4818/2021, το άρθρο 188 του ν. 

4855/2021, το άρθρο 11 του ν. 

4890/2022 και το άρθρο 70 του ν. 

4931/2022 πιστώσεων, χορηγείται 

παράταση ανάληψης νομικών 

δεσμεύσεων δαπανών έως και τον 

Οκτώβριο 2022.  

επιχειρησιακή ένταξη τους, σύμφωνα με 

όσα ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 7. 

2. Οι εργασίες ολοκλήρωσης των Υ/Β θα 

εκτελεσθούν στο χώρο των ΕΝΑΕ, όπου 

ευρίσκονται σήμερα, από στελέχη του 

Πολεμικού Ναυτικού, τους εργαζομένους 

των ΕΝΑΕ και τους αναγκαίους 

υπεργολάβους. Οι απαραίτητοι χώροι των 

ΕΝΑΕ, οι υποδομές και ο εξοπλισμός θα 

χρησιμοποιηθούν από το Πολεμικό 

Ναυτικό, άνευ ουδενός ανταλλάγματος. 

3. Το Πολεμικό Ναυτικό θα συμβληθεί με 

τους εργαζομένους των ΕΝΑΕ, 

προκειμένου να παράσχουν τις 

απαιτούμενες υπηρεσίες τους, μέχρι την 

ολοκλήρωση των εργασιών στα Υ/Β και την 

επιχειρησιακή τους λειτουργία. Το 

Πολεμικό Ναυτικό θα καταβάλλει τις 

μηνιαίες αμοιβές που θα συμφωνηθεί για 

κάθε εργαζόμενο πλέον την αναλογούσα 

στην αμοιβή ασφαλιστική εισφορά ως 

αποζημίωση του για τις υπηρεσίες οι 

οποίες θα παρασχεθούν. Η σχέση αυτή, 

δεν δημιουργεί καθεστώς εξαρτημένης 

εργασίας με το Πολεμικό Ναυτικό, ή 

οποιαδήποτε διαδοχή του Πολεμικού 

Ναυτικού στις υπάρχουσες απαιτήσεις των 

εργαζομένων έναντι των ΕΝΑΕ. Οι 

εργαζόμενοι διατηρούν την υπάρχουσα 

εργασιακή τους σχέση με τα ΕΝΑΕ και όλα 

τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώματα τους. 

Η σχέση του Πολεμικού Ναυτικού με τους 

εργαζομένους ολοκληρώνεται και λύεται 
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2. Προστίθεται νέα παρ. 5Α στο άρθρο 

26 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94), η οποία 

έχει ως εξής: 

«5Α. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας μεταβίβασης των 

ναυπηγείων σε νέα ιδιοκτησία, 

επέρχεται αυτοδίκαια και η 

ολοκλήρωση του συνόλου των 

διαδικασιών και προβλέψεων των παρ. 

1 έως 4 του παρόντος άρθρου.  

Κατά συνέπεια: 

α. Τα Υ/Β ΠΙΠΙΝΟΣ, ΜΑΤΡΩΖΟΣ, 

ΚΑΤΣΩΝΗΣ και ΩΚΕΑΝΟΣ 

παραλαμβάνονται άμεσα από το 

Πολεμικό Ναυτικό στην κατάσταση που 

θα ευρίσκονται κατά την ημερομηνία 

πραγματοποίησης της μεταβίβασης. 

β. Αποδίδεται άμεσα η χρήση 

χώρων και υποδομών του ναυπηγείου 

που ήταν απαραίτητοι για την 

ολοκλήρωση των Υ/Β. 

γ. Λύονται οι συμβάσεις 

(Δηλώσεις - Συμφωνίες Αποδοχής 

Απασχόλησης) που έχουν συναφθεί με 

τους εργαζόμενους των ΕΝΑΕ, στην παρ. 

3 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 και 

τους εργαζόμενους του άρθρου 6 του ν. 

4284/2014. Η εκκαθάριση στις 

δικαιούμενες μηνιαίες αποζημιώσεις 

στο σύνολο των εργαζομένων, καθώς 

και στις αναλογούσες σε αυτές 

αυτοδικαίως με την πλήρη ολοκλήρωση 

των εργασιών των Υ/Β. 

4. Το Πολεμικό Ναυτικό εξουσιοδοτείται 

δια της παρούσης να συνάψει τις τυχόν 

αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου 

συμβάσεις με τρίτους προμηθευτές, και 

υπεργολάβους για κάθε επί μέρους 

αντικείμενο με εκείνους οι οποίοι ήταν 

συμβεβλημένοι με τα ΕΝΑΕ και έχουν 

εκτελέσει ήδη εργασίες στα Υ/Β στο ίδιο 

αντικείμενο, προκειμένου να 

εκπληρωθούν όλες οι αναγκαίες τεχνικές 

προδιαγραφές και όροι για την 

πιστοποίηση των Υ/Β. 

Το Πολεμικό Ναυτικό δύναται να 

συνεργασθεί με τρίτους εργαζόμενους 

εκτός των ΕΝΑΕ για εκτέλεση 

εξειδικευμένων εργασιών με συμβάσεις 

ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του 

παρόντος άρθρου. 

5. Όλες οι πληρωμές για την ολοκλήρωση 

των εργασιών των Υ/Β, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1-4 του παρόντος, θα γίνουν 

από το Πολεμικό Ναυτικό, από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με την 

ισχύουσα ελεγκτική νομοθεσία και μέχρι 

ύψους 75,5 εκ. που είναι ήδη 

εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

Υπέρβαση του ποσού αυτού επιτρέπεται 

μέχρι ύψους 15 εκατ. ευρώ για την 

ολοκλήρωση των υπολειπομένων 
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ασφαλιστικές και φορολογικές 

εισφορές, θα υπολογιστούν μέχρι και 

την προηγούμενη της ημερομηνίας, 

κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η 

μεταβίβαση της κυριότητας, ενώ οι 

σχετικές διαδικασίες θα πρέπει να 

ολοκληρωθούν εντός τριών (3) μηνών 

από την επέλευση της εν λόγω 

ημερομηνίας.» 

 

αναγκαίων εργασιών και δοκιμών για την 

πιστοποίηση και την επιχειρησιακή ένταξη 

των Υ/Β. 

Επιπλέον των ανωτέρω, διατίθεται ποσό 

μέχρι δεκαεννέα εκατομμύρια επτακόσιες 

χιλιάδες (19.700.000) ευρώ για την 

ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την 

πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, 

την αντιμετώπιση βλαβών που 

προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές, 

καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών 

πλοίων δοκιμών των Υ/Β. 

Επιπλέον ποσό μέχρι δεκαοκτώ 

εκατομμυρίων οκτακόσιων χιλιάδων 

(18.800.000) ευρώ διατίθεται για την 

ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών που 

απαιτούνται για την πλήρη επιχειρησιακή 

απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση 

βλαβών που προκύπτουν από τις εν 

εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη 

συντήρηση των συνοδών πλοίων που 

απαιτούνται για την ολοκλήρωση των 

δοκιμών των Υ/Β. 

Επιπλέον ποσό, μέχρι 35 εκ. ευρώ, 

διατίθεται από πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας, για την ολοκλήρωση πρόσθετων 

εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή 

απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση 

βλαβών που προκύπτουν από τις εν 

εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη 
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συντήρηση των συνοδών πλοίων που 

απαιτούνται για την ολοκλήρωση των 

δοκιμών των Υ/Β κατ’ εφαρμογή των σε 

ανωτέρω παράγραφο 4 αναγραφομένων 

διαδικασιών. Οι πληρωμές μισθοδοσίας 

του προγράμματος (αποζημίωση 

εργαζομένων, ασφαλιστικές εισφορές και 

φορολογικές υποχρεώσεις) που τυχόν θα 

βαρύνουν το ΠΔΕ σε εφαρμογή του 

προηγούμενου εδαφίου 

πραγματοποιούνται με μεταφορά των 

ποσών σε εμπορικούς λογαριασμούς του 

Γενικού Επιτελείου Ναυτικού που έχουν 

ήδη συσταθεί για το σκοπό αυτόν. 

Τα υλικά που χορηγήθηκαν στο Πολεμικό 

Ναυτικό από τις αποθήκες των ΕΝΑΕ Α.Ε., 

μετά την έκδοση του ν. 4258/2014 και 

αποκτήθηκαν για την ολοκλήρωση του 

προγράμματος κατασκευής και 

επιχειρησιακής λειτουργίας των Υ/Β 

«ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» 

και «ΩΚΕΑΝΟΣ», θα τακτοποιηθούν 

δημοσιολογιστικά από το παραπάνω 

ποσό. 

Επιπλέον ποσό μέχρι 11.950.000 ευρώ, 

διατίθεται από πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(Εθνικό Σκέλος), για την ολοκλήρωση 

πρόσθετων εργασιών για την πλήρη 

επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την 

αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν 

από τις εν εξελίξει δοκιμές καθώς και για τη 

συντήρηση των συνοδών πλοίων που 
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απαιτούνται για την ολοκλήρωση των 

δοκιμών των Υ/Β κατ’ εφαρμογή των, σε 

ανωτέρω παράγραφο 4 αναγραφόμενων, 

διαδικασιών. Επί των εγκριθέντων με 

άρθρο 61 του ν. 4557/2018 πιστώσεων 

χορηγείται παράταση υλοποίησης έως και 

τον Σεπτέμβριο 2019. 

Επιπλέον ποσό μέχρι είκοσι ένα 

εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες 

(21.500.000) ευρώ, διατίθεται από 

πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την 

ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την 

πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, 

την αντιμετώπιση βλαβών που 

προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές, 

καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών 

πλοίων που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β κατ’ 

εφαρμογή των αναγραφόμενων 

διαδικασιών στις παραγράφους 3 και 4. Επί 

των εγκριθεισών με το άρθρο 61 του ν. 

4557/2018 (Α` 139) και το άρθρο 22 του ν. 

4618/2019 (Α’ 89) πιστώσεων, χορηγείται 

παράταση ανάληψης νομικών 

δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Μάρτιο 

2020. 

Επιπλέον ποσό μέχρι είκοσι εκατομμύρια 

εκατό χιλιάδες (20.100.000) ευρώ, 

διατίθεται από πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής 
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Άμυνας, για την ολοκλήρωση πρόσθετων 

εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή 

απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση 

βλαβών που προκύπτουν από τις εν 

εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη 

συντήρηση των συνοδών πλοίων που 

απαιτούνται για την ολοκλήρωση των 

δοκιμών των Υ/Β, κατ’ εφαρμογή των 

αναγραφόμενων διαδικασιών στις παρ. 3 

και 4. Επί των εγκριθεισών με το άρθρο 61 

του ν. 4557/2018 (Α  ́139), το άρθρο 22 του 

ν. 4618/2019 (Α΄ 89) και το άρθρο 215 του 

ν. 4635/2019 (Α  ́ 167) πιστώσεων, 

χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών 

δεσμεύσεων δαπανών έως και τον 

Σεπτέμβριο 2020. 

Επιπλέον ποσό μέχρι δέκα εκατομμύρια 

εκατόν πενήντα χιλιάδες (10.150.000) 

ευρώ, διατίθεται από πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας, για την ολοκλήρωση πρόσθετων 

εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή 

απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση 

βλαβών που προκύπτουν από τις εν 

εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη 

συντήρηση των συνοδών πλοίων που 

απαιτούνται για την ολοκλήρωση των 

δοκιμών των Υ/Β, κατ’ εφαρμογή των 

αναγραφόμενων διαδικασιών στις παρ. 3 

και 4. Επί των εγκριθεισών με το άρθρο 61 

του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), το άρθρο 

εικοστό δεύτερο του ν. 4618/2019 (Α  ́89), 

το άρθρο 215 του ν. 4635/2019 (Α  ́167) και 
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το άρθρο 66 του ν. 4688/2020 (Α  ́ 101) 

πιστώσεων, χορηγείται παράταση 

ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών 

έως τον Δεκέμβριο 2020. 

Επιπλέον ποσό μέχρι δεκατρία 

εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες 

(13.700.000) ευρώ, διατίθεται από 

πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος), του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την 

ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την 

πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, 

την αντιμετώπιση βλαβών που 

προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές, 

καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών 

πλοίων που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β, κατ’ 

εφαρμογή των αναγραφόμενων 

διαδικασιών στις παρ. 3 και 4. Επί των 

εγκριθεισών με το άρθρο 61 του ν. 

4557/2018 (Α  ́ 139), το άρθρο εικοστό 

δεύτερο του ν. 4618/2019 (Α  ́89), το άρθρο 

215 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), το άρθρο 66 

του ν. 4688/2020 (Α  ́101) και το άρθρο 38 

του ν. 4734/2020 (Α  ́ 196) πιστώσεων, 

χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών 

δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Μάρτιο 

2021. 

Επιπλέον ποσό μέχρι δέκα εκατομμύρια 

τριακόσιες χιλιάδες (10.300.000) ευρώ, 

διατίθεται από πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(Εθνικό Σκέλος), του Υπουργείου 
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Εθνικής Άμυνας, για την ολοκλήρωση 

πρόσθετων εργασιών για την πλήρη 

επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την 

αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν 

από τις εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και 

για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων 

που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 

των δοκιμών των Υ/Β, κατ’ εφαρμογή 

των αναγραφόμενων διαδικασιών στις 

παρ. 3 και 4. Επί των εγκριθεισών με το 

άρθρο 61 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), το 

άρθρο εικοστό δεύτερο του ν. 

4618/2019 (Α΄ 89), το άρθρο 215 του ν. 

4635/2019 (Α΄ 167), το άρθρο 66 του ν. 

4688/2020 (Α΄ 101), το άρθρο 38 του ν. 

4734/2020 (Α΄ 196) και το άρθρο 152 

του ν. 4764/2020 (Α΄ 256) πιστώσεων, 

χορηγείται παράταση ανάληψης 

νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και 

τον Ιούνιο 2021. 

Επιπλέον ποσό μέχρι δέκα εκατομμύρια 

τριακόσιες χιλιάδες (10.300.000) ευρώ, 

διατίθεται από πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(Εθνικό Σκέλος), του Υπουργείου 

Εθνικής Άμυνας, για την ολοκλήρωση 

πρόσθετων εργασιών για την πλήρη 

επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την 

αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν 

από τις εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και 

για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων 

που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 

των δοκιμών των Υ/Β, κατ’ εφαρμογή 

των αναγραφόμενων διαδικασιών στις 

παρ. 3 και 4. Επί των εγκριθεισών με το 
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άρθρο 61 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), το 

άρθρο εικοστό δεύτερο του ν. 

4618/2019 (Α΄ 89), το άρθρο 215 του ν. 

4635/2019 (Α΄ 167), το άρθρο 66 του ν. 

4688/2020 (Α΄ 101), το άρθρο 38 του ν. 

4734/2020 (Α΄ 196), το άρθρο 152 του ν. 

4764/2020 (Α΄ 256) και το άρθρο 249 

του ν. 4798/2021 (Α΄ 68) πιστώσεων, 

χορηγείται παράταση ανάληψης 

νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και 

τον Σεπτέμβριο 2021. 

Επιπλέον ποσό μέχρι δέκα εκατομμύρια 

τριακόσιες χιλιάδες (10.300.000) ευρώ, 

διατίθεται από πιστώσεις του τακτικού 

προϋπολογισμού, του Υπουργείου 

Εθνικής Άμυνας, για την ολοκλήρωση 

πρόσθετων εργασιών για την πλήρη 

επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την 

αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν 

από τις εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και 

για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων 

που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 

των δοκιμών των Υ/Β, κατ’ εφαρμογή 

των αναγραφόμενων διαδικασιών στις 

παρ. 3 και 4. Επί των εγκριθεισών με το 

άρθρο 61 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), το 

άρθρο εικοστό δεύτερο του ν. 

4618/2019 (Α΄ 89), το άρθρο 215 του ν. 

4635/2019 (Α΄ 167), το άρθρο 66 του ν. 

4688/2020 (Α΄ 101), το άρθρο 38 του ν. 

4734/2020 (Α΄ 196), το άρθρο 152 του ν. 

4764/2020 (Α΄ 256), το άρθρο 249 του ν. 

4798/2021 (Α΄ 68) και το άρθρο 61 του ν. 

4818/2021 (Α΄ 124) πιστώσεων, 

χορηγείται παράταση ανάληψης 
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νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και 

τον Δεκέμβριο 2021. 

Επιπλέον ποσό μέχρι δώδεκα 

εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες 

(12.700.000) ευρώ, διατίθεται από 

πιστώσεις του τακτικού 

προϋπολογισμού του Υπουργείου 

Εθνικής Άμυνας, για την ολοκλήρωση 

πρόσθετων εργασιών για την πλήρη 

επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την 

αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν 

από τις εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και 

για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων 

που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 

των δοκιμών των Υ/Β, κατ’ εφαρμογή 

των αναγραφόμενων διαδικασιών στις 

παρ. 3 και 4. Επί των εγκριθεισών με το 

άρθρο 61 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), το 

άρθρο εικοστό δεύτερο του ν. 

4618/2019 (Α΄ 89), το άρθρο 215 του ν. 

4635/2019 (Α΄ 167), το άρθρο 66 του ν. 

4688/2020 (Α΄ 101), το άρθρο 38 του ν. 

4734/2020 (Α΄ 196), το άρθρο 152 του ν. 

4764/2020 (Α΄ 256), το άρθρο 249 του ν. 

4798/2021 (Α΄ 68), το άρθρο 61 του ν. 

4818/2021 (Α΄ 124) και το άρθρο 188 

του ν. 4855/2021 (Α΄ 215) πιστώσεων, 

χορηγείται παράταση ανάληψης 

νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και 

τον Μάρτιο 2022. 

Επιπλέον ποσό μέχρι δέκα εκατομμύρια 

τριακόσιες χιλιάδες (10.300.000) ευρώ, 

διατίθεται από πιστώσεις του τακτικού 

προϋπολογισμού του Υπουργείου 

Εθνικής Άμυνας, για την ολοκλήρωση 
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πρόσθετων εργασιών για την πλήρη 

επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την 

αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν 

από τις εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και 

για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων 

που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 

των δοκιμών των Υ/Β, κατ’ εφαρμογή 

των αναγραφόμενων διαδικασιών στις 

παρ. 3 και 4. Επί των εγκριθεισών με το 

άρθρο 61 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), το 

άρθρο εικοστό δεύτερο του ν. 

4618/2019 (Α΄ 89), το άρθρο 215 του ν. 

4635/2019 (Α΄ 167), το άρθρο 66 του ν. 

4688/2020 (Α΄ 101), το άρθρο 38 του ν. 

4734/2020 (Α΄ 196), το άρθρο 152 του ν. 

4764/2020 (Α΄ 256), το άρθρο 249 του ν. 

4798/2021 (Α΄ 68), το άρθρο 61 του ν. 

4818/2021 (Α΄ 124), το άρθρο 188 του ν. 

4855/2021 (Α΄ 215) και το άρθρο 11 του 

ν. 4890/2022 (Α΄ 23) πιστώσεων, 

χορηγείται παράταση ανάληψης 

νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και 

τον Ιούνιο 2022. 

6. Ο ν. 3885/2010, συνεχίζει να ισχύει, για 

τη ρύθμιση των θεμάτων τα οποία δεν 

ρυθμίζονται από την παρούσα διάταξη. 

7. Με την επιφύλαξη του παρόντος, το 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ουδεμία 

αρμοδιότητα έχει για τη διαχείριση των 

θεμάτων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά. 

 

 

 Άρθρο 131 Άρθρο 66 

Μεταβατικές διατάξεις 
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Προθεσμία καταχώρησης στο 

Ο.Π.Σ.Α.Α. στοιχείων των λαϊκών 

αγορών – Κάτοχοι θέσεων αδειών 

επαγγελματία πωλητή -Προσωρινές 

θέσεις – Έννοια κενών θέσεων -

Κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή 

αυγών και μελιού- Τροποποίηση του 

άρθρου 66 του ν. 4849/2021 

 

Στο άρθρο 66 του ν. 4849/2021 (Α’ 207), 

α) στην παρ. 1 αα) το πρώτο εδάφιο 

τροποποιείται ως προς την προθεσμία 

και τα στοιχεία καταχώρισης στο 

Ο.Π.Σ.Α.Α. από τους αρμόδιους φορείς 

λειτουργίας των λαϊκών αγορών, αβ) 

προστίθεται τρίτο εδάφιο, β) 

τροποποιείται η περ. β’ της παρ. 2, 

προκειμένου να υπάρχει ομοιόμορφη 

ρύθμιση της ανανέωσης της άδειας για 

τους κατόχους άδειας παραγωγού και 

επαγγελματία πωλητή, γ) στην παρ. 4 

γα) η λέξη «αδειούχους» 

αντικαθίσταται από τις λέξεις 

«κατόχους άδειας», γβ) καταργείται το 

στοιχείο ii, γγ) το στοιχείο i τίθεται ως 

δεύτερο εδάφιο και προστίθεται η 

πρόβλεψη της κατοχής μόνιμης θέσης, 

γδ) στο τέλος του τέταρτου εδαφίου 

τίθεται αποκλειστική προθεσμία για την 

αποστολή της πρόσκλησης και 

προστίθεται νέο πέμπτο εδάφιο, γε) στο 

υφιστάμενο πέμπτο εδάφιο 

προβλέπεται ανώτατη προθεσμία 

δεκαπέντε (15) ημερών , γστ) 

τροποποιείται το δέκατο εδάφιο ως 

προς τον ορισμό των κενών θέσεων γζ) 

τροποποιείται το δέκατο έκτο εδάφιο 

με τη διαγραφή της απαίτησης 

ασφαλιστικής ενημερότητας για την 

υποβολή της αίτησης για απόδοση 

θέσης δραστηριοποίησης και 

προστίθεται τελευταίο εδάφιο, γη) 

προστίθεται νέο εικοστό τρίτο εδάφιο, 

γθ) στο υφιστάμενο εικοστό τρίτο 

εδάφιο απαλείφεται η φράση 

 

 1. Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος οι αρμόδιοι φορείς 

λειτουργίας των υπαίθριων 

οργανωμένων αγορών οφείλουν να 

καταχωρήσουν στο Ο.Π.Σ.Α.Α. τα 

στοιχεία της περ. 

 

 α) της παρ. 2 του άρθρου 56. Αν οι 

αρμόδιοι φορείς λειτουργίας 

παραλείψουν να εκπληρώσουν την 

υποχρέωση του πρώτου εδαφίου, 

υπόκεινται στις κυρώσεις της παρ. 7 του 

άρθρου 62. 

 

 2. Οι κάτοχοι υφιστάμενων αδειών 

υπαίθριου εμπορίου, κατά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, 

δραστηριοποιούνται στο εξής σύμφωνα 

με τα ακόλουθα: 

 

 α) Υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών 

παραγωγού πωλητή διατηρούν τις 

θέσεις τους στις λαϊκές αγορές όπου 

δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της άδειάς τους, καθώς και τη 

θέση τους στο στάσιμο εμπόριο ή το 

δικαίωμα δραστηριοποίησης στο 

πλανόδιο εμπόριο για χρονικό διάστημα 

ίσο με αυτό που αναγράφεται στην 

άδειά τους από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, εφόσον καταβάλλουν 

αντίστοιχο τέλος όπως αυτό ορίζεται 

στον κανονισμό λειτουργίας της λαϊκής 

αγοράς, την απόφαση του δήμου ή της 

περιφέρειας, κατά περίπτωση. 

 

 β) Υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών 

επαγγελματία πωλητή διατηρούν τις 

θέσεις τους στις λαϊκές αγορές όπου 

δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της άδειάς τους, καθώς και τη 

θέση τους στο στάσιμο εμπόριο ή το 

δικαίωμα δραστηριοποίησης στο 

πλανόδιο εμπόριο για πέντε (5) έτη από 
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«καταγράφει τους πωλητές της περ. ii) 

και», γι) στο υφιστάμενο εικοστό 

τέταρτο εδάφιο προστίθεται 

καταληκτική προθεσμία, γκ) 

προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο, δ) 

αντικαθίσταται η παρ. 6, ε) προστίθεται 

παρ. 8Α, στ) προστίθεται έκτο εδάφιο 

στην παρ. 9, ζ) τροποποιείται η παρ. 10, 

ως προς την πρόβλεψη έκδοσης 

προεδρικού διατάγματος αντί 

αποφάσεων των Περιφερειών Αττικής 

και Κεντρικής Μακεδονίας, η) 

καταργείται η παρ. 15, θ) προστίθεται 

παρ. 16 και το άρθρο 66 διαμορφώνεται 

ως εξής:  

 

«Άρθρο 66 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Μέχρι την 31η.10.2022 οι αρμόδιοι 

φορείς λειτουργίας των υπαίθριων 

οργανωμένων αγορών οφείλουν να 

καταχωρήσουν στο Ο.Π.Σ.Α.Α. τα 

στοιχεία των υποπερ. περ. αα’, αβ’ και 

αγ’ της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 56. 

Αν οι αρμόδιοι φορείς λειτουργίας 

παραλείψουν να εκπληρώσουν την 

υποχρέωση του πρώτου εδαφίου, 

υπόκεινται στις κυρώσεις της παρ. 7 του 

άρθρου 62. Για τις λαϊκές αγορές, για τις 

οποίες δεν έχουν καταχωρισθεί τα ως 

άνω στοιχεία μέχρι την 31η.10.2022, 

θεωρείται ότι η αρμόδια αρχή δεν 

επιθυμεί τη συνέχιση της λειτουργίας 

τους, και καταργούνται αυτοδικαίως.  

2. Οι κάτοχοι υφιστάμενων αδειών 

υπαίθριου εμπορίου, κατά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, 

δραστηριοποιούνται στο εξής σύμφωνα 

με τα ακόλουθα: 

α) Υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών 

παραγωγού πωλητή διατηρούν τις 

θέσεις τους στις λαϊκές αγορές όπου 

δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της άδειάς τους, καθώς και τη 

θέση τους στο στάσιμο εμπόριο ή το 

την έναρξη ισχύος του παρόντος, 

εφόσον καταβάλλουν αντίστοιχο τέλος 

όπως αυτό ορίζεται στον κανονισμό 

λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, την 

απόφαση του Δήμου ή της Περιφέρειας, 

κατά περίπτωση. 

 

 γ) Υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών 

παραγωγού και επαγγελματία πωλητή, 

οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος δεν έχουν ανανεωθεί, 

μπορούν να ανανεωθούν εντός έξι (6) 

μηνών από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στο άρθρο 17. Αν η ως άνω προθεσμία 

παρέλθει άπρακτη, οι παλαιότερες 

άδειες καταργούνται οριστικά. 

 

 δ) Η περ. γ) δεν ισχύει για όσες από τις 

παλαιότερες άδειες έχουν ανακληθεί 

οριστικά ή οι κάτοχοί τους έχουν 

συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος. 

 

 Τα ανωτέρω δεν ισχύουν: 

 

 i) για όσες άδειες έχουν ανακληθεί 

οριστικά, σύμφωνα με προγενέστερο 

νομοθετικό πλαίσιο, 

 

 ii) για τις άδειες οι κάτοχοι των οποίων 

έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος, 

 

 iii) για τους παραγωγούς που είχαν 

υπαχθεί στην παρ. 4 του άρθρου 13 του 

ν. 4497/2017 (Α`  

171). 

 

 3. Θέσεις που έχουν προκηρυχθεί πριν 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος, 

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 59 

του ν. 4497/2017, χορηγούνται 

σύμφωνα με τους όρους της 

προκήρυξης που έχει εκδοθεί. Η 

Περιφέρεια δύναται να 

επαναπροκηρύξει τις θέσεις, σύμφωνα 
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δικαίωμα δραστηριοποίησης στο 

πλανόδιο εμπόριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με αυτό που αναγράφεται 

στην άδειά τους από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος, εφόσον καταβάλλουν 

αντίστοιχο τέλος όπως αυτό ορίζεται 

στον κανονισμό λειτουργίας της λαϊκής 

αγοράς, την απόφαση του δήμου ή της 

περιφέρειας, κατά περίπτωση. 

β) Υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών 

επαγγελματία πωλητή διατηρούν τις 

θέσεις τους στις λαϊκές αγορές όπου 

δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της άδειάς τους, καθώς και τη 

θέση τους στο στάσιμο εμπόριο ή το 

δικαίωμα δραστηριοποίησης στο 

πλανόδιο εμπόριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με αυτό που αναγράφεται 

στην άδειά τους, εφόσον καταβάλλουν 

αντίστοιχο τέλος όπως αυτό ορίζεται 

στον κανονισμό λειτουργίας της λαϊκής 

αγοράς, την απόφαση του Δήμου ή της 

Περιφέρειας, κατά περίπτωση. 

γ) Υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών 

παραγωγού και επαγγελματία πωλητή, 

οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος δεν έχουν ανανεωθεί, 

μπορούν να ανανεωθούν εντός έξι (6) 

μηνών από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στο άρθρο 17. Αν η ως άνω προθεσμία 

παρέλθει άπρακτη, οι παλαιότερες 

άδειες καταργούνται οριστικά. 

δ) Η περ. γ) δεν ισχύει για όσες από τις 

παλαιότερες άδειες έχουν ανακληθεί 

οριστικά ή οι κάτοχοί τους έχουν 

συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος. 

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν: i) για όσες 

άδειες έχουν ανακληθεί οριστικά, 

σύμφωνα με προγενέστερο νομοθετικό 

πλαίσιο, ii) για τις άδειες οι κάτοχοι των 

οποίων έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω 

γήρατος, iii) για τους παραγωγούς που 

είχαν υπαχθεί στην παρ.4 του άρθρου 

13 του ν. 4497/2017 (Α’ 171). 

με τα οριζόμενα στην περ. δ) της παρ. 1 

του άρθρου 14. 

 

 4. Για υφιστάμενους αδειούχους οι 

οποίοι δραστηριοποιούνται, σύμφωνα 

με τα στοιχεία της άδειάς τους σε λαϊκή 

αγορά, διενεργείται, εντός της ίδιας 

λαϊκής αγοράς, η διαδικασία αρχικά της 

«βελτίωσης θέσης» και στη συνέχεια της 

«χορήγησης θέσης». 

 

 i. Για υφιστάμενους αδειούχους οι 

οποίοι δραστηριοποιούνται, σύμφωνα 

με τα στοιχεία της άδειάς τους σε λαϊκή 

αγορά και στους οποίους έχει χορηγηθεί 

η θέση που κατέχουν με διοικητική 

πράξη, διενεργείται η διαδικασία 

βελτίωσης θέσης. Η βελτίωση θέσης 

αφορά τις κενές θέσεις μίας (1) λαϊκής 

αγοράς. 

 

 ii. Σε υφιστάμενους αδειούχους οι 

οποίοι δραστηριοποιούνται, σύμφωνα 

με τα στοιχεία της άδειάς τους σε λαϊκή 

αγορά, χωρίς να τους έχει αποδοθεί η 

θέση που κατέχουν με διοικητική πράξη 

σύμφωνα με νομοθετικό πλαίσιο 

προγενέστερο του ν. 4497/2017, το 

άρθρο 101 του ν. 4605/2019  

(Α` 52) και το άρθρο 35 του ν. 

4497/2017, χορηγείται θέση με 

διοικητική πράξη του φορέα 

λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. 

 

 Η διαδικασία βελτίωσης και χορήγησης 

θέσης διενερ-γείται ως ακολούθως: 

 

 α) Με απόφαση του οικείου 

Περιφερειάρχη ή Δημάρχου (ανάλογα 

με τον φορέα λειτουργίας), 

συγκροτούνται πενταμελείς επιτροπές, 

που αποτελούνται από τρία (3) αιρετά 

μέλη του φορέα λειτουργίας της λαϊκής 

αγοράς και ορίζονται από τον 

Περιφερειάρχη ή τον Δήμαρχο και δύο 
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3. Θέσεις που έχουν προκηρυχθεί πριν 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος, 

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 59 

του ν. 4497/2017, χορηγούνται 

σύμφωνα με τους όρους της 

προκήρυξης που έχει εκδοθεί. Η 

Περιφέρεια δύναται να 

επαναπροκηρύξει τις θέσεις, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην περ. δ) της παρ. 1 

του άρθρου 14. 

4. Για υφιστάμενους κατόχους άδειας οι 

οποίοι δραστηριοποιούνται, σύμφωνα 

με τα στοιχεία της άδειάς τους σε λαϊκή 

αγορά, διενεργείται, εντός της ίδιας 

λαϊκής αγοράς, η διαδικασία αρχικά της 

«βελτίωσης θέσης» και στη συνέχεια 

της «χορήγησης θέσης». 

Για υφιστάμενους κατόχους άδειας οι 

οποίοι δραστηριοποιούνται, σύμφωνα 

με τα στοιχεία της άδειάς τους σε λαϊκή 

αγορά και στους οποίους έχει 

χορηγηθεί η θέση που κατέχουν μόνιμα 

με διοικητική πράξη, διενεργείται η 

διαδικασία βελτίωσης θέσης. Η 

βελτίωση θέσης αφορά τις κενές θέσεις 

μίας (1) λαϊκής αγοράς. 

Η διαδικασία βελτίωσης και χορήγησης 

θέσης διενεργείται ως ακολούθως: 

α) Με απόφαση του οικείου 

Περιφερειάρχη ή Δημάρχου (ανάλογα 

με τον φορέα λειτουργίας), 

συγκροτούνται πενταμελείς επιτροπές, 

που αποτελούνται από τρία (3) αιρετά 

μέλη του φορέα λειτουργίας της λαϊκής 

αγοράς και ορίζονται από τον 

Περιφερειάρχη ή τον Δήμαρχο και δύο 

(2) εκπροσώπους των πωλητών, έναν 

παραγωγό και έναν επαγγελματία, που 

υποδεικνύονται από τα συλλογικά 

όργανα των πωλητών κατόπιν 

πρόσκλησης του φορέα λειτουργίας, 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

δεκαπέντε (15) ημερών από την 

αποστολή της πρόσκλησης. Αν η ως άνω 

προθεσμία παρέλθει άπρακτη, στη 

(2) εκπροσώπους των πωλητών, έναν 

παραγωγό και έναν επαγγελματία, που 

υποδεικνύονται από τα συλλογικά 

όργανα των πωλητών κατόπιν 

πρόσκλησης του φορέα λειτουργίας. 

 

 β) Με την απόφαση της περ. α) ορίζεται 

προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για όσους πωλητές κατέχουν θέση που 

τους έχει αποδοθεί με διοικητική πράξη 

και επιθυμούν βελτίωση αυτής. Η 

εκδήλωση ενδιαφέροντος για 

συμμετοχή στη διαδικασία βελτίωσης 

καθιστά αυτομάτως τη θέση την οποία 

κατείχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή κενή. 

Με το πέρας της διαδικασίας ο πωλητής 

επανέρχεται είτε στην αρχική θέση που 

κατείχε είτε σε όποια του αποδοθεί 

μέσω της διαδικασίας. 

 

 Μετά την παρέλευση της προθεσμίας 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιτροπή 

της περ. α) καταγράφει τους πωλητές 

και τις θέσεις που καταλαμβάνουν, 

καθώς και τις κενές θέσεις στις λαϊκές 

αγορές που υπάγονται στην 

αρμοδιότητά της. Ως κενές θέσεις, 

νοούνται: 

 

 βα) όσες έχουν προκύψει μετά την 

εκδήλωση ενδιαφέροντος για 

συμμετοχή στη διαδικασία, 

 

 ββ) όσες καταλαμβάνονται από 

πωλητές στους οποίους έχει αποδοθεί 

θέση, σύμφωνα με τα άρθρα 32, 33 και 

την παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 

4497/2017, 

 

 βγ) όσες δεν καταλαμβάνονται από 

πωλητή. 

 

 γ) Η ανωτέρω επιτροπή καταγράφει 

τους πωλητές της περ.ϊ και καταρτίζει 

προσωρινό πίνακα ο οποίος αναρτάται 
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θέση των εκπροσώπων των πωλητών 

ορίζονται δύο (2) επιπρόσθετα αιρετά 

μέλη του φορέα λειτουργίας.  

β) Με την απόφαση της περ. α) ορίζεται 

προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) 

ημέρες, για όσους πωλητές κατέχουν 

θέση που τους έχει αποδοθεί με 

διοικητική πράξη και επιθυμούν 

βελτίωση αυτής. Η εκδήλωση 

ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη 

διαδικασία βελτίωσης καθιστά 

αυτομάτως τη θέση την οποία κατείχαν 

μέχρι εκείνη τη στιγμή κενή. Με το 

πέρας της διαδικασίας ο πωλητής 

επανέρχεται είτε στην αρχική θέση που 

κατείχε είτε σε όποια του αποδοθεί 

μέσω της διαδικασίας. 

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιτροπή 

της περ. α) καταγράφει τους πωλητές 

και τις θέσεις που καταλαμβάνουν, 

καθώς και τις κενές θέσεις στις λαϊκές 

αγορές που υπάγονται στην 

αρμοδιότητά της. Ως κενές θέσεις 

νοούνται όσες δεν έχουν αποδοθεί σε 

πωλητή με διοικητική πράξη και όσες 

καταλαμβάνονται από πωλητές που 

συμμετέχουν στη διαδικασία βελτίωσης 

θέσης της παρούσας και μέχρι την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

γ) Η ανωτέρω επιτροπή καταγράφει 

τους πωλητές της περ. i και καταρτίζει 

προσωρινό πίνακα ο οποίος αναρτάται 

στη λαϊκή αγορά, καθώς και στην 

ιστοσελίδα του φορέα λειτουργίας. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών και εξετάζονται 

από την ίδια επιτροπή. Μετά την 

εξέταση των ενστάσεων αναρτάται, ως 

ανωτέρω, ο οριστικός πίνακας 

καταγραφής. Ακολουθεί αξιολόγηση 

των πωλητών από την επιτροπή, με 

κριτήρια ως εξής: γα) παλαιότητα 

άδειας (αφορά στο έτος έκδοσης της 

στη λαϊκή αγορά, καθώς και στην 

ιστοσελίδα του φορέα λειτουργίας. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών και εξετάζονται 

από την ίδια επιτροπή. Μετά την 

εξέταση των ενστάσεων αναρτάται, ως 

ανωτέρω, ο οριστικός πίνακας 

καταγραφής. Ακολουθεί αξιολόγηση 

των πωλητών από την επιτροπή, με 

κριτήρια ως εξής: γα) παλαιότητα 

άδειας (αφορά στο έτος έκδοσης της 

άδειας): πέντε (5) μόρια, ανά έτος 

παλαιό-τητας, γβ) ενημερότητα του 

άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α` 170) 

(φορολογική ενημερότητα): τριάντα (30) 

μόρια. Για την απόδειξη των ανωτέρω ο 

πωλητής υποβάλλει στον φορέα 

λειτουργίας με την αίτησή του 

αντίγραφο της άδειάς του, καθώς και τις 

ενημερότητες εντός προθεσμίας που 

καθορίζει ο φορέας λειτουργίας από την 

ημερομηνία ανάρτησης του οριστικού 

πίνακα. Ο υποψήφιος οφείλει να είναι 

ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος 

μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των αιτήσεων. 

 

 Κατόπιν της αξιολόγησης η επιτροπή 

καταρτίζει πίνακα με τους πωλητές σε 

φθίνουσα σειρά προτεραιότητας, καθώς 

και τη θέση τους στην αγορά. Σε 

περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται 

δημόσια κλήρωση. Στον πίνακα 

περιλαμβάνονται και οι κενές θέσεις 

(θέσεις που δεν κατέχει πωλητής). Οι 

πωλητές, κατά σειρά προτεραιότητας, 

επιλέγουν από τον πίνακα θέση στην 

αγορά. Η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα 

στον οποίο αναγράφονται οι πωλητές με 

τις θέσεις επιλογής τους. Μετά και την 

εξέταση τυχόν ενστάσεων η επιτροπή 

καταρτίζει οριστικό πίνακα, σύμφωνα 

με τον οποίο ο φορέας λειτουργίας 

χορηγεί με απόφασή του θέση στους 

πωλητές. 
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άδειας): πέντε (5) μόρια, ανά έτος 

παλαιότητας, γβ) ενημερότητα του 

άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) 

(φορολογική ενημερότητα): τριάντα 

(30) μόρια. Για την απόδειξη των 

ανωτέρω ο πωλητής υποβάλλει στον 

φορέα λειτουργίας με την αίτησή του 

αντίγραφο της άδειάς του, καθώς και τις 

ενημερότητες εντός προθεσμίας που 

καθορίζει ο φορέας λειτουργίας από 

την ημερομηνία ανάρτησης του 

οριστικού πίνακα. Ο υποψήφιος 

οφείλει να είναι φορολογικά ενήμερος 

μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των αιτήσεων. 

Κατόπιν της αξιολόγησης η επιτροπή 

καταρτίζει πίνακα με τους πωλητές σε 

φθίνουσα σειρά προτεραιότητας, 

καθώς και τη θέση τους στην αγορά. Σε 

περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται 

δημόσια κλήρωση. Στον πίνακα 

περιλαμβάνονται και οι κενές θέσεις 

(θέσεις που δεν κατέχει πωλητής). Οι 

πωλητές, κατά σειρά προτεραιότητας, 

επιλέγουν από τον πίνακα θέση στην 

αγορά. Η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα 

στον οποίο αναγράφονται οι πωλητές 

με τις θέσεις επιλογής τους. Μετά και 

την εξέταση τυχόν ενστάσεων η 

επιτροπή καταρτίζει οριστικό πίνακα, 

σύμφωνα με τον οποίο ο φορέας 

λειτουργίας χορηγεί με απόφασή του 

θέση στους πωλητές. 

Μετά το πέρας της διαδικασίας της 

βελτίωσης θέσης η επιτροπή της περ. α) 

διενεργεί τη διαδικασία χορήγησης 

θέσης, σύμφωνα με την περ. γ). Μετά 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 

βελτίωσης και της χορήγησης θέσης σε 

κάθε λαϊκή αγορά, και σε κάθε 

περίπτωση όχι αργότερα από την 

31η.12.2022, όλοι οι 

δραστηριοποιούμενοι πωλητές 

κατέχουν θέση που τους έχει χορηγηθεί 

με διοικητική πράξη. Οι θέσεις αυτές 

 

 Μετά το πέρας της διαδικασίας της 

βελτίωσης θέσης η επιτροπή της περ. α) 

καταγράφει τους πωλητές της περ. ii και 

διενεργεί τη διαδικασία χορήγησης 

θέσης, σύμφωνα με την περ. γ). 

 

 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

της βελτίωσης και της χορήγησης θέσης 

σε κάθε λαϊκή αγορά όλοι οι 

δραστηριοποιούμενοι πωλητές 

κατέχουν θέση που τους έχει χορηγηθεί 

με διοικητική πράξη. Οι θέσεις αυτές 

είναι αριθμημένες από τον φορέα 

λειτουργίας, ο οποίος καταρτίζει το 

τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς. 

 

 5. Δεν επιτρέπεται η προκήρυξη για τη 

χορήγηση θέσεων δραστηριοποίησης 

επαγγελματιών πωλητών σε λαϊκές 

αγορές, σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως 

16, χωρίς προηγουμένως να έχει 

διενεργηθεί η διαδικασία της περ. δ) της 

παρ. 1 του άρθρου 14 και της παρ. 4 του 

παρόντος. Για τους παραγωγούς 

πωλητές απαιτείται επίσης να έχει 

προηγουμένως διενεργηθεί η 

διαδικασία της παρ. 4. 

 

 6. Αν τα οριζόμενα στην περ. δ) της παρ. 

1 του άρθρου 14 και την παρ. 4 του 

παρόντος, δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός 

έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, όλες οι θέσεις της λαϊκής 

αγοράς προκηρύσσονται σύμφωνα με 

τα άρθρα 13 έως 16. 

 

 7. Κάτοχοι άδειας και θέσης χειροτέχνη 

- καλλιτέχνη που χορηγήθηκαν 

σύμφωνα με τον ν. 4497/2017, 

δραστηριοποιούνται σε θέση αγοράς 

χειροτεχνών - καλλιτεχνών του οικείου 

Δήμου κατόπιν συμμετοχής στην 

προκήρυξη του οικείου Δήμου. 

Εναλλακτικά η τοποθέτηση γίνεται με 
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είναι αριθμημένες από τον φορέα 

λειτουργίας, ο οποίος καταρτίζει το 

τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς. Ο 

φορέας λειτουργίας της αγοράς αναρτά 

αμελλητί πίνακα των πωλητών που 

αντιστοιχούν στις θέσεις της λαϊκής 

αγοράς, στο Ο.Π.Σ.Α.Α., στον οποίο 

περιλαμβάνονται αριθμημένες οι κενές 

θέσεις. 

5. Δεν επιτρέπεται η προκήρυξη για τη 

χορήγηση θέσεων δραστηριοποίησης 

επαγγελματιών πωλητών σε λαϊκές 

αγορές, σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως 

16, χωρίς προηγουμένως να έχει 

διενεργηθεί η διαδικασία της περ. δ) της 

παρ. 1 του άρθρου 14 και της παρ. 4 του 

παρόντος. Για τους παραγωγούς 

πωλητές απαιτείται επίσης να έχει 

προηγουμένως διενεργηθεί η 

διαδικασία της παρ. 4. 

6. Οι λαϊκές αγορές, για τις οποίες η 

διαδικασία της βελτίωσης και της 

χορήγησης θέσης της παρ. 4 δεν έχει 

ολοκληρωθεί μέχρι την 31η.12.2022, και 

δεν έχει αναρτηθεί ο πίνακας του 

τελευταίου εδαφίου της παρ. 4, τίθενται 

αυτοδικαίως σε καθεστώς προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας. Η 

προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας 

αίρεται με απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας της βελτίωσης και της 

χορήγησης θέσης της παρ. 4, την 

ανάρτηση του πίνακα του τελευταίου 

εδαφίου της παρ. 4 στο Ο.Π.Σ.Α.Α. και τη 

διατύπωση έγγραφου αιτήματος του 

φορέα λειτουργίας της αγοράς.   

7. Κάτοχοι άδειας και θέσης χειροτέχνη 

καλλιτέχνη που χορηγήθηκαν σύμφωνα 

με τον ν. 4497/2017, 

δραστηριοποιούνται σε θέση αγοράς 

χειροτεχνών καλλιτεχνών του οικείου 

Δήμου κατόπιν συμμετοχής στην 

προκήρυξη του οικείου Δήμου. 

απόφαση του Δήμου χορήγησης της 

άδειας και της θέσης χωρίς να 

απαιτείται η συμμετοχή σε προκήρυξη, 

με καταβολή του τέλους της θέσης, 

όπως ορίζεται στον κανονισμό 

λειτουργίας της αγοράς. Στην 

περίπτωση αυτή η έναρξη της 

δραστηριοποίησης και η 

επαναχορήγηση (ανανέωση) της θέσης 

τους διενεργούνται ταυτόχρονα με 

όσους λαμβάνουν για πρώτη φορά θέση 

μέσω προκήρυξης, σύμφωνα με το 

παρόν. Μέχρι την ίδρυση και την έναρξη 

λειτουργίας των αγορών χειροτεχνών - 

καλλιτεχνών, οι ανωτέρω κάτοχοι 

αδειών δραστηριοποιούνται στις θέσεις 

που τους έχουν χορηγηθεί. 

 

 8. Υφιστάμενοι, κατά την έναρξη ισχύος 

του παρόντος, κάτοχοι άδειας 

παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, 

που έχουν την καλλιέργειά τους εντός 

της Περιφέρειας Αττικής και η 

καλλιεργούμενη έκταση δεν υπερβαίνει 

τα είκοσι (20) στρέμματα, δύνανται να 

αιτηθούν τη μετατροπή της άδειάς τους 

σε άδεια επαγγελματία πωλητή ως 

ακολούθως: 

 

 α) Αρμόδια αρχή για τη μετατροπή της 

άδειας είναι ο Δήμος μόνιμης κατοικίας 

του πωλητή. Για τους παραγωγούς των 

οποίων ο Δήμος μόνιμης κατοικίας 

ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής 

σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς 

τους, σε λαϊκές αγορές της Περιφέρειας 

Αττικής αρμόδια αρχή είναι η 

Περιφέρεια Αττικής. 

 

 β) Μαζί με την αίτησή του ο πωλητής 

υποβάλλει στην αρμόδια αρχή και 

υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει 

οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά 

με την καταβολή των τελών του άρθρου 

23. Οι αρμόδιες αρχές θεώρησης 
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Εναλλακτικά η τοποθέτηση γίνεται με 

απόφαση του Δήμου χορήγησης της 

άδειας και της θέσης χωρίς να 

απαιτείται η συμμετοχή σε προκήρυξη, 

με καταβολή του τέλους της θέσης, 

όπως ορίζεται στον κανονισμό 

λειτουργίας της αγοράς. Στην 

περίπτωση αυτή η έναρξη της 

δραστηριοποίησης και η 

επαναχορήγηση (ανανέωση) της θέσης 

τους διενεργούνται ταυτόχρονα με 

όσους λαμβάνουν για πρώτη φορά 

θέση μέσω προκήρυξης, σύμφωνα με το 

παρόν. Μέχρι την ίδρυση και την έναρξη 

λειτουργίας των αγορών χειροτεχνών 

καλλιτεχνών, οι ανωτέρω κάτοχοι 

αδειών δραστηριοποιούνται στις θέσεις 

που τους έχουν χορηγηθεί. 

8. Υφιστάμενοι, κατά την έναρξη ισχύος 

του παρόντος, κάτοχοι άδειας 

παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, 

που έχουν την καλλιέργειά τους εντός 

της Περιφέρειας Αττικής και η 

καλλιεργούμενη έκταση δεν υπερβαίνει 

τα είκοσι (20) στρέμματα, δύνανται να 

αιτηθούν τη μετατροπή της άδειάς τους 

σε άδεια επαγγελματία πωλητή ως 

ακολούθως: 

α) Αρμόδια αρχή για τη μετατροπή της 

άδειας είναι ο Δήμος μόνιμης κατοικίας 

του πωλητή. Για τους παραγωγούς των 

οποίων ο Δήμος μόνιμης κατοικίας 

ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής 

σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς 

τους, σε λαϊκές αγορές της Περιφέρειας 

Αττικής αρμόδια αρχή είναι η 

Περιφέρεια Αττικής. 

β) Μαζί με την αίτησή του ο πωλητής 

υποβάλλει στην αρμόδια αρχή και 

υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει 

οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά 

με την καταβολή των τελών του άρθρου 

23. Οι αρμόδιες αρχές θεώρησης 

οφείλουν να εξετάσουν το αληθές της 

δήλωσης αυτής. 

οφείλουν να εξετάσουν το αληθές της 

δήλωσης αυτής. 

 

 γ) Κατά τη μετατροπή της άδειας τα 

προϊόντα εμπορίας δεν μεταβάλλονται, 

αλλά προσαρμόζονται στις κατηγορίες 

προϊόντων των επαγγελματιών 

πωλητών. 

 

 δ) Μετά από τη μετατροπή της άδειας 

σε επαγγελματική και εντός προθεσμίας 

έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, οι πωλητές 

δραστηριοποιούνται σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στην περ. β) της παρ. 2. Μετά 

την πάροδο της ως άνω προθεσμίας δεν 

επιτρέπεται η μετατροπή. 

 

 ε) Για τον αριθμό των αδειών 

παραγωγών που μετατρέπονται σε 

επαγγελματικές, προκηρύσσονται 

αντίστοιχες άδειες παραγωγών 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 

13 έως 16. 

 

 9. Για τις ειδικές περιπτώσεις 

υφιστάμενων αγορών ορίζονται τα εξής: 

 

 α) Οι κυριακάτικες αγορές που 

λειτουργούν κατά την έναρξη του 

παρόντος, με Κανονισμό Λειτουργίας 

που έχει εκδοθεί με βάση προγενέστερο 

θεσμικό πλαίσιο, εξακολουθούν να 

λειτουργούν ως έχουν. Αν κριθεί 

απαραίτητο, ο Κανονισμός Λειτουργίας 

συμπληρώνεται, ώστε να εξασφαλίζεται 

η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. 

Λοιπές βραχυχρόνιες αγορές οφείλουν 

να εναρμονίσουν τον Κανονισμό 

Λειτουργίας τους εντός έξι (6) μηνών 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

 

 β) Ο κάτοχος άδειας πωλητή 

κυριακάτικης αγοράς, σύμφωνα με 

προγενέστερες του παρόντος διατάξεις, 
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γ) Κατά τη μετατροπή της άδειας τα 

προϊόντα εμπορίας δεν μεταβάλλονται, 

αλλά προσαρμόζονται στις κατηγορίες 

προϊόντων των επαγγελματιών 

πωλητών. 

δ) Μετά από τη μετατροπή της άδειας 

σε επαγγελματική και εντός προθεσμίας 

έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, οι πωλητές 

δραστηριοποιούνται σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στην περ. β) της παρ. 2. Μετά 

την πάροδο της ως άνω προθεσμίας δεν 

επιτρέπεται η μετατροπή. 

ε) Για τον αριθμό των αδειών 

παραγωγών που μετατρέπονται σε 

επαγγελματικές, προκηρύσσονται 

αντίστοιχες άδειες παραγωγών 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 

13 έως 16. 

8Α. Η παρ. 8 ισχύει και για τους 

κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή 

που παράγουν και πωλούν, 

αποκλειστικά, αυγά ή μέλι στις λαϊκές 

αγορές της Περιφέρειας Αττικής, μέχρι 

την 30η.9.2022. Οι ως άνω παραγωγοί, 

των οποίων η άδεια μετατρέπεται σε 

άδεια επαγγελματία πωλητή, έχουν την 

δυνατότητα να πωλούν αποκλειστικά 

αυγά ή μέλι αντίστοιχα. 

9. Για τις ειδικές περιπτώσεις 

υφιστάμενων αγορών ορίζονται τα εξής: 

α) Οι κυριακάτικες αγορές που 

λειτουργούν κατά την έναρξη του 

παρόντος, με Κανονισμό Λειτουργίας 

που έχει εκδοθεί με βάση προγενέστερο 

θεσμικό πλαίσιο, εξακολουθούν να 

λειτουργούν ως έχουν. Αν κριθεί 

απαραίτητο, ο Κανονισμός Λειτουργίας 

συμπληρώνεται, ώστε να εξασφαλίζεται 

η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. 

Λοιπές βραχυχρόνιες αγορές οφείλουν 

να εναρμονίσουν τον Κανονισμό 

Λειτουργίας τους εντός έξι (6) μηνών 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

δραστηριοποιείται στις κυριακάτικες 

αγορές για τις οποίες του έχει χορηγηθεί 

η άδεια, η οποία ισχύει έως τη 

συνταξιοδότησή του. Ο κάτοχος άδειας 

ρακοσυλλέκτη δραστηριοποιείται στις 

αγορές ρακοσυλλεκτών για τις οποίες 

του έχει χορηγηθεί η άδεια, η οποία 

ισχύει έως τη συνταξιοδότησή του. 

 

 10. Με αποφάσεις των Περιφερειών 

Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, οι 

οποίες εκδίδονται εντός έξι (6) μηνών 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος, 

καθορίζεται η διάρθρωση της 

υπηρεσίας που θα έχει τις αρμοδιότητες 

του φορέα λειτουργίας λαϊκών αγορών 

των δήμων που ανήκουν στην 

Περιφέρεια Αττικής και τη 

Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης 

αντίστοιχα. 

 

 11. Οι κάτοχοι αδειών που 

δραστηριοποιούνται έξι (6) ημέρες και 

λαμβάνουν επίδομα κοινωνικής 

αλληλεγγύης, δεν δικαιούνται να 

ανανεώσουν την άδειά τους μετά από τη 

λήξη της. 

 

 12. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων 

καθορισμού τελών από τις αρμόδιες 

αρχές σύμφωνα με το άρθρο 23 ισχύουν 

αυτές που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια 

ισχύος του ν. 4497/2017 ή 

προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου. 

 

 13. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών 

αποφάσεων του άρθρου 67: 

 

 α) για τα οριζόμενα στην παρ. 1 του 

άρθρου 67, ισχύει το άρθρο 3 του ν. 

4497/2017, 

 

 β) για τα οριζόμενα στην παρ. 2 του 

άρθρου 67, ισχύουν τα άρθρα 7 και 17, 
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β) Ο κάτοχος άδειας πωλητή 

κυριακάτικης αγοράς, σύμφωνα με 

προγενέστερες του παρόντος διατάξεις, 

δραστηριοποιείται στις κυριακάτικες 

αγορές για τις οποίες του έχει 

χορηγηθεί η άδεια, η οποία ισχύει έως 

τη συνταξιοδότησή του. Ο κάτοχος 

άδειας ρακοσυλλέκτη 

δραστηριοποιείται στις αγορές 

ρακοσυλλεκτών για τις οποίες του έχει 

χορηγηθεί η άδεια, η οποία ισχύει έως 

τη συνταξιοδότησή του. 

γ) Για τις υφιστάμενες, κατά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, κυριακάτικες 

αγορές φορέας λειτουργίας ορίζεται ο 

δήμος, εντός των διοικητικών ορίων 

που αυτές λειτουργούν.   

10. Με προεδρικό διάταγμα που 

εκδίδεται μετά από πρόταση των 

Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, καθορίζεται η 

διάρθρωση της υπηρεσίας που θα έχει 

τις αρμοδιότητες του φορέα 

λειτουργίας λαϊκών αγορών των δήμων 

που ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής 

και τη Μητροπολιτική Περιοχή 

Θεσσαλονίκης. 

11. Οι κάτοχοι αδειών που 

δραστηριοποιούνται έξι (6) ημέρες και 

λαμβάνουν επίδομα κοινωνικής 

αλληλεγγύης, δεν δικαιούνται να 

ανανεώσουν την άδειά τους μετά από 

τη λήξη της. 

12. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων 

καθορισμού τελών από τις αρμόδιες 

αρχές σύμφωνα με το άρθρο 23 ισχύουν 

αυτές που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια 

ισχύος του ν. 4497/2017 ή 

προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου. 

13. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών 

αποφάσεων του άρθρου 67: 

α) για τα οριζόμενα στην παρ. 1 του 

άρθρου 67, ισχύει το άρθρο 3 του 

ν. 4497/2017, 

καθώς και η περ. ε) του άρθρου 31 του 

ν. 4497/2017, 

 

 γ) για τα οριζόμενα στην παρ. 4 του 

άρθρου 67, ισχύει η παρ. 4 του άρθρου 

27 του ν. 4497/2017, 

 

 δ) για τα οριζόμενα στην παρ. 5 του 

άρθρου 67, ισχύει το άρθρο 38 του ν. 

4497/2017, ως προς τους όρους και τα 

είδη διάθεσης στις βραχυχρόνιες 

αγορές, 

 

 ε) για τα οριζόμενα στις παρ. 6 και 7 και 

του άρθρου 67 ισχύουν τα άρθρα 5, 15 

και η παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 

4497/2017. 

 

 14. Υφιστάμενες κατά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος υπαίθριες αγορές, 

οι οποίες δεν ανήκουν στις κατηγορίες 

της περ. α) του άρθρου 3, καταργούνται 

αυτοδικαίως εντός τριών (3) μηνών από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

 

 15. Για τις λαϊκές αγορές που 

λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του 

παρόντος, χωρίς απόφαση ίδρυσης, 

κανονισμό λειτουργίας και τοπογραφικό 

διάγραμμα, οι αρμόδιοι φορείς 

λειτουργίας οφείλουν να προβούν στην 

έκδοση αυτών και την καταχώρισή τους 

στο Ο.Π.Σ.Α.Α. εντός τριών (3) μηνών 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η 

παράλειψη των ενεργειών του πρώτου 

εδαφίου επισύρει τις κυρώσεις της παρ. 

7 του άρθρου 62. Για τη βελτίωση και 

χορήγηση θέσης ισχύουν τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 3. 
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β) για τα οριζόμενα στην παρ. 2 του 

άρθρου 67, ισχύουν τα άρθρα 7 

και 17, καθώς και η περ. ε) του 

άρθρου 31 του ν. 4497/2017, 

γ) για τα οριζόμενα στην παρ. 4 του 

άρθρου 67, ισχύει η παρ. 4 του 

άρθρου 27 του ν. 4497/2017, 

δ) για τα οριζόμενα στην παρ. 5 του 

άρθρου 67, ισχύει το άρθρο 38 

του ν. 4497/2017, ως προς τους 

όρους  

και τα είδη διάθεσης στις βραχυχρόνιες 

αγορές, 

ε) για τα οριζόμενα στις παρ. 6 και 7 και 

του άρθρου 67 ισχύουν τα άρθρα 

5, 15 και η παρ. 3 του άρθρου  

38 του ν. 4497/2017. 

14. Υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος 

του παρόντος υπαίθριες αγορές, οι 

οποίες δεν ανήκουν στις κατηγορίες της 

περ. α) του άρθρου 3, καταργούνται 

αυτοδικαίως εντός τριών (3) μηνών από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

15. [Καταργείται]  

16. Η ισχύς της άδειας υφιστάμενων 

κάτοχων άδειας υπαίθριου εμπορίου, 

που έχουν υποβάλει αίτηση για 

ανανέωση της άδειάς τους στην 

αρμόδια αρχή, επεκτείνεται μέχρι την 

έκδοση της απόφασης επί της 

ανανέωσης και πάντως για χρονικό 

διάστημα έως και δύο (2) μήνες από την 

υποβολή της αίτησης. Η παρούσα ισχύει 

μέχρι την 31η.12.2022. 

 

 Άρθρο 133 

Υπηρεσιακές μεταβολές των στελεχών 

του Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. και των πολιτικών 

υπαλλήλων του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

σε θέσεις εξωτερικού – Αποζημίωση 

του Δημοσίου σε περίπτωση 

παραίτησης- Αποσπάσεις στο Μόνιμο 

Σώμα της Ευρωπαϊκής 

Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής - 

Αρθρο 115 

Αξιοποίηση Στελεχών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και 

Πολιτικού Προσωπικού σε θέσεις 

εξωτερικού 

 

 1. Τα στελέχη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που 

αποσπώνται σε Διεθνείς Οργανισμούς, 

στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της 

Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε 

Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
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Μεταθέσεις στελεχών του Λ.Σ.- 

ΕΛ.ΑΚΤ. - Κριτήρια επιλογής – 

Τροποποίηση παρ. 1, 4, 5 και 6 

άρθρου 115 ν. 4504/2017 

1. Στο άρθρο 115 του ν. 4504/2017 

(Α΄184), α) στην παρ. 1 προστίθεται νέο 

δεύτερο εδάφιο και το τέταρτο εδάφιο 

τροποποιείται ως προς την πρόβλεψη 

έκδοσης προεδρικού διατάγματος για 

τα θέματα απόσπασης των πολιτικών 

υπαλλήλων, β) στην παρ. 4, βα) το τρίτο 

εδάφιο τροποποιείται ως προς την 

αναφορά του χρόνου απόσπασης σε 

υπηρεσίες των χωρών των κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων 

χωρών και ββ) προστίθενται τέταρτο και 

πέμπτο εδάφιο γ) στην παρ. 5, γα) στο 

πρώτο εδάφιο επέρχεται νομοτεχνική 

βελτίωση, στην περ. α) απαλείφεται ο 

όρος της κατοχής του βαθμού, στο τέλος 

της περ. β) προστίθεται η φράση «ή στο 

διάταγμα το οποίο εκδίδεται κατ΄ 

εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 

52 του ν. 4830/2021 (Α΄169)», γβ) 

επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση ως 

προς την αρίθμιση των 

υποπεριπτώσεων της περ. ιβ), γγ) 

επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση με τη 

μετατροπή της περ. ιγ) σε διακριτό 

εδάφιο με παράλληλη νομοτεχνική 

βελτίωση των υποπερ. (αα) και (ββ), γδ) 

προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο γε) 

προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο, δ) 

στην παρ. 6, δα) προστίθενται νέο τρίτο 

εδάφιο, δβ) το υφιστάμενο τρίτο 

εδάφιο τροποποιείται ως προς την 

πρόβλεψη της κρίσης των μεταθέσεων 

από το Συμβούλιο Μεταθέσεων, δγ) 

προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο και το 

άρθρο 115 διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 115 

Αξιοποίηση των στελεχών του Λ.Σ. -

ΕΛ.ΑΚΤ. και των πολιτικών υπαλλήλων 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή άλλων χωρών ή μετατίθενται 

σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, 

αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής 

στην υπηρεσία για χρόνο ίσο με τη 

συνολική διάρκεια της απόσπασης ή 

μετάθεσης. Κάθε θέμα σχετικό με την 

εφαρμογή του παρόντος άρθρου πλην 

εκείνων της παραγράφου 6, ρυθμίζεται 

με προεδρικό διάταγμα το οποίο 

εκδίδεται ύστερα από πρόταση του 

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής. Με το ίδιο προεδρικό 

διάταγμα καθορίζονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις απόσπασης πολιτικών 

υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής σε Διεθνείς 

Οργανισμούς ή στη Μόνιμη 

Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων 

χωρών. 

 

 2. Τον Ιανουάριο κάθε έτους εκδίδεται 

από τον Υπουργό Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για 

μετάθεση σε κενές θέσεις στις έδρες των 

ναυτιλιακών ακολούθων. Όσοι 

υπηρετούν σε Υπηρεσίες του Λ.Σ. - 

ΕΛ.ΑΚΤ., όπου σύμφωνα με ειδικές 

διατάξεις προβλέπεται υποχρεωτικός 

χρόνος παραμονής σε αυτές, 

επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση για 

μετάθεση στις έδρες των ναυτιλιακών 

ακολούθων, μόνον μετά τη 

συμπλήρωση του χρόνου αυτού. Τον 

Φεβρουάριο κάθε έτους καταρτίζονται 

από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. - 

ΕΛ.ΑΚΤ. οι πίνακες των ενδιαφερόμε-

νων στελεχών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και τον 

Απρίλιο κάθε έτους εκδίδονται οι 

διαταγές μετάθεσης. 
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Νησιωτικής Πολιτικής σε θέσεις 

εξωτερικού 

1. Τα στελέχη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που 

αποσπώνται σε Διεθνείς Οργανισμούς, 

στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της 

Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε 

Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή άλλων χωρών ή μετατίθενται 

σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, 

αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής 

στην υπηρεσία για χρόνο ίσο με τη 

συνολική διάρκεια της απόσπασης ή 

μετάθεσης. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα 

οποία υποβάλλουν αίτηση παραίτησης 

μετά τη λήξη της απόσπασης ή της 

μετάθεσης του προηγούμενου εδαφίου 

και πριν την παρέλευση χρονικού 

διαστήματος ίσου με τη συνολική 

διάρκεια της απόσπασης ή της 

μετάθεσης, υποχρεούνται να 

καταβάλουν υπέρ του Δημοσίου 

αποζημίωση ίση με το δεκαπλάσιο του 

γινόμενου του βασικού μισθού του 

κατεχόμενου βαθμού επί τους 

υπολειπόμενους μήνες. Κάθε θέμα 

σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος 

άρθρου πλην εκείνων της παραγράφου 

6, ρυθμίζεται με προεδρικό διάταγμα το 

οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση 

του Υπουργού Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής. Με όμοιο 

προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις απόσπασης 

πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε 

Διεθνείς Οργανισμούς ή στη Μόνιμη 

Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων 

χωρών. 

2. Τον Ιανουάριο κάθε έτους εκδίδεται 

από τον Υπουργό Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής πρόσκληση 

 3. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. για τους 

οποίους εκδίδεται διαταγή μετάθεσης 

στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, 

υποχρεούνται πριν τη μετάθεσή τους, 

να φέρουν την πιστοποίηση της 

παραγράφου 1 του άρθρου 10. Η ισχύς 

των διατάξεων του προηγούμενου 

εδαφίου αρχίζει δύο (2) έτη από τον 

χρόνο έναρξης λειτουργίας της Σχολής 

Επιθεωρητών/Ελεγκτών Διαχείρισης 

Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών 

Εγκαταστάσεων του άρθρου 13, όπως 

ισχύει κάθε φορά. 

 

 4. Ο χρόνος παραμονής στις έδρες 

ναυτιλιακών ακολούθων είναι δύο (2) 

έτη και επιτρέπεται να παρατείνε-ται 

μέχρι και έξι (6) μήνες για σοβαρούς 

υπηρεσιακούς ή οικογενειακούς 

λόγους. Ειδικά για τη μετάθεση στην 

έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο 

Λονδίνο προς παρακολούθηση των 

εργασιών του Διεθνούς Ναυτιλιακού 

Οργανισμού (ΙΜΟ) και υποβοήθηση του 

έργου του Μονίμου Αντιπροσώπου της 

Ελλάδας στον οργανισμό αυτό, ο χρόνος 

παραμονής είναι δύο (2) έτη, εκτός αν 

υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλλουν τη 

χορήγηση παράτασης ενός (1) έτους 

κάθε φορά και μέχρι τη συμπλήρωση 

δύο (2) ετών από τη λήξη της αρχικής 

θητείας. Ο χρόνος απόσπασης σε 

Διεθνείς Οργανισμούς ή στη Μόνιμη 

Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δύο (2) έτη, 

εκτός αν υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλλουν 

τη χορήγηση παράτασης ενός (1) έτους 

κάθε φορά και μέχρι τη συμπλήρωση 

δύο (2) ετών από τη λήξη της αρχικής 

θητείας. 

 5. Για την πλήρωση των θέσεων του 

παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη 

οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί του 
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εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για 

μετάθεση σε κενές θέσεις στις έδρες 

των ναυτιλιακών ακολούθων. Όσοι 

υπηρετούν σε Υπηρεσίες του Λ.Σ. - 

ΕΛ.ΑΚΤ., όπου σύμφωνα με ειδικές 

διατάξεις προβλέπεται υποχρεωτικός 

χρόνος παραμονής σε αυτές, 

επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση για 

μετάθεση στις έδρες των ναυτιλιακών 

ακολούθων, μόνον μετά τη 

συμπλήρωση του χρόνου αυτού. Τον 

Φεβρουάριο κάθε έτους καταρτίζονται 

από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. - 

ΕΛ.ΑΚΤ. οι πίνακες των 

ενδιαφερόμενων στελεχών Λ.Σ. - 

ΕΛ.ΑΚΤ. και τον Απρίλιο κάθε έτους 

εκδίδονται οι διαταγές μετάθεσης. 

3. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. για τους 

οποίους εκδίδεται διαταγή μετάθεσης 

στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, 

υποχρεούνται πριν τη μετάθεσή τους, 

να φέρουν την πιστοποίηση της παρ. 1 

του άρθρου 10. Η ισχύς των διατάξεων 

του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει δύο 

(2) έτη από τον χρόνο έναρξης 

λειτουργίας της Σχολής 

Επιθεωρητών/Ελεγκτών Διαχείρισης 

Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών 

Εγκαταστάσεων του άρθρου 13, όπως 

ισχύει κάθε φορά. 

4. Ο χρόνος παραμονής στις έδρες 

ναυτιλιακών ακολούθων είναι δύο (2) 

έτη και επιτρέπεται να παρατείνεται 

μέχρι και έξι (6) μήνες για σοβαρούς 

υπηρεσιακούς ή οικογενειακούς 

λόγους. Ειδικά για τη μετάθεση στην 

έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο 

Λονδίνο προς παρακολούθηση των 

εργασιών του Διεθνούς Ναυτιλιακού 

Οργανισμού (ΙΜΟ) και υποβοήθηση του 

έργου του Μονίμου Αντιπροσώπου της 

Ελλάδας στον οργανισμό αυτό, ο χρόνος 

παραμονής είναι δύο (2) έτη, εκτός αν 

υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλλουν τη 

χορήγηση παράτασης ενός (1) έτους 

άρθρου 27, όπως ισχύει κάθε φορά, και, 

επιπλέον, τα ακόλουθα κριτήρια: 

 α) να είναι ανώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ. - 

ΕΛ.ΑΚΤ. με βαθμό τουλάχιστον 

Πλωτάρχη, προερχόμενοι από τη Σχολή 

Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών ή 

ειδικότητας Τεχνικού, Οικονομικού και 

Νομικού, 

 β) να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής 

γλώσσας εφόσον πρόκειται να 

αποσπασθούν σε Διεθνείς Οργανισμούς 

ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της 

Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε 

Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

πρόκειται να μετατεθούν στην έδρα 

ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο 

προς παρακολούθηση των εργασιών του 

Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 

(ΙΜΟ) και υποβοήθηση του έργου του 

Μονίμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας 

στον οργανισμό αυτό, ή τουλάχιστον 

πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

εφόσον πρόκειται να μετατεθούν σε 

έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, η οποία 

αποδεικνύεται με κρατικό 

πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή 

αντίστοιχο τίτλο, σύμφωνα με το άρθρο 

28 του π.δ. 50/2001 (Α 39), 

 γ) να έχουν αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι» 

ή «λίαν καλοί», κατά την τελευταία 

πενταετία, 

 δ) να έχουν κριθεί ευμενώς από τα 

Συμβούλια Κρίσεων, κατά την τελευταία 

πενταετία, 

 ε) να μην έχουν κριθεί ως 

«παραμένοντες στον ίδιο βαθμό», 

 στ) να μην τελούν σε κατάσταση 

υπηρεσίας γραφείου, 

 ζ) να μην τελούν σε κατάσταση μακράς 

αναρρωτικής άδειας, 

 

 η) να μην τους έχει επιβληθεί 

καταστατική πειθαρχική ποινή, 

 θ) να μην διώκονται ποινικά για 

αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος, 
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κάθε φορά και μέχρι τη συμπλήρωση 

δύο (2) ετών από τη λήξη της αρχικής 

θητείας. Ο χρόνος της απόσπασης σε 

Διεθνείς Οργανισμούς ή σε Υπηρεσίες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων 

χωρών είναι δύο (2) έτη, εκτός αν 

υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλλουν τη 

χορήγηση παράτασης ενός (1) έτους 

κάθε φορά και μέχρι τη συμπλήρωση 

δύο (2) ετών από τη λήξη της αρχικής 

θητείας. Ο χρόνος της απόσπασης στη 

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζεται 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην 

παρ. 9 του άρθρου 329 του ν. 

4781/2021 (Α΄31). Ο χρόνος της 

απόσπασης στο Μόνιμο Σώμα της 

Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 

Ακτοφυλακής καθορίζεται σύμφωνα με 

τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1986.   

5. Για τις αποσπάσεις σε Διεθνείς 

Οργανισμούς, στη Μόνιμη 

Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, σε Υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων 

χωρών και για τις μεταθέσεις στις έδρες 

ναυτιλιακών ακολούθων, λαμβάνονται 

υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 

α) να είναι ανώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από τη Σχολή 

Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών ή 

ειδικότητας Τεχνικού, Οικονομικού ή 

Νομικού.  

β) να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής 

γλώσσας εφόσον πρόκειται να 

αποσπασθούν σε Διεθνείς Οργανισμούς 

ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της 

Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε 

Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

πρόκειται να μετατεθούν στην έδρα 

ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο 

προς παρακολούθηση των εργασιών 

του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 

 ι) να μην έχουν καταδικασθεί 

τελεσίδικα σε ποινή φυλάκισης για τα 

αδικήματα της κλοπής, της παράβασης 

καθήκοντος, της υπεξαίρεσης, της 

απάτης, της απιστίας, της νόθευσης ή 

πλαστογραφίας εγγράφου, της 

δωροδοκίας, της ψευδούς κατάθεσης, 

της ψευδούς καταμήνυσης, της 

ψευδούς καταγγελίας, της 

συκοφαντικής δυσφήμησης, της 

ελευθέρωσης φυλακισμένου από 

πρόθεση, της εκβίασης, της ληστείας, 

της παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης 

δικαιωμάτων του Δημοσίου, της 

υπεξαγωγής εγγράφου, των 

εγκλημάτων κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας και των εγκλημάτων 

οικονομικής εκμετάλλευσης της 

γενετήσιας ζωής, των παραβάσεων της 

νομοθεσίας περί ναρκωτικών, της 

παράνομης οπλο-φορίας ή 

οπλοχρησίας, 

 ια) να μην έχουν υπηρετήσει σε έδρα 

ναυτιλιακού ακολούθου ή σε Διεθνείς 

Οργανισμούς ή στη Μόνιμη 

Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων 

χωρών, 

 ιβ) για τη μετάθεση σε θέσεις στις έδρες 

ναυτιλιακών ακολούθων πλην εκείνης 

στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο 

Λονδίνο, απαιτείται επιπλέον: (αα) να 

έχουν συμπληρώσει πραγματικά τα 

ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής τα 

οποία προβλέπονται μέχρι και τον 

βαθμό τον οποίον κατέχουν, εφόσον 

πρόκειται για Αξιωματικούς Λ.Σ. - 

ΕΛ.ΑΚΤ. προερχομένους από τη Σχολή 

Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών και 

(ββ) να έχουν υπηρετήσει πραγματικά 

για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών σε 

Λιμενικές Αρχές, εφόσον πρόκειται για 

Αξιωματικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας 
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(ΙΜΟ) και υποβοήθηση του έργου του 

Μονίμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας 

στον οργανισμό αυτό, ή τουλάχιστον 

πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

εφόσον πρόκειται να μετατεθούν σε 

έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, η οποία 

αποδεικνύεται με κρατικό 

πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή 

αντίστοιχο τίτλο σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο π.δ. 50/2001 (Α’39) ή 

στο διάταγμα το οποίο εκδίδεται κατ΄ 

εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 

52 του ν. 4830/2021 (Α΄169).  

γ) να έχουν αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι» 

ή «λίαν καλοί», κατά την τελευταία 

πενταετία, 

δ) να έχουν κριθεί ευμενώς από τα 

Συμβούλια Κρίσεων, κατά την τελευταία 

πενταετία, 

ε) να μην έχουν κριθεί ως 

«παραμένοντες στον ίδιο βαθμό», 

στ) να μην τελούν σε κατάσταση 

υπηρεσίας γραφείου, 

ζ) να μην τελούν σε κατάσταση μακράς 

αναρρωτικής άδειας, 

η) να μην τους έχει επιβληθεί 

καταστατική πειθαρχική ποινή, 

θ) να μην διώκονται ποινικά για 

αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος, 

ι) να μην έχουν καταδικασθεί 

τελεσίδικα σε ποινή φυλάκισης για τα 

αδικήματα της κλοπής, της παράβασης 

καθήκοντος, της υπεξαίρεσης, της 

απάτης, της απιστίας, της νόθευσης ή 

πλαστογραφίας εγγράφου, της 

δωροδοκίας, της ψευδούς κατάθεσης, 

της ψευδούς καταμήνυσης, της 

ψευδούς καταγγελίας, της 

συκοφαντικής δυσφήμησης, της 

ελευθέρωσης φυλακισμένου από 

πρόθεση, της εκβίασης, της ληστείας, 

της παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης 

δικαιωμάτων του Δημοσίου, της 

υπεξαγωγής εγγράφου, των 

εγκλημάτων κατά της γενετήσιας 

Τεχνικού, Οικονομικού και Νομικού, ιγ) 

για την απόσπαση σε Διεθνείς 

Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη 

Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων 

χωρών, καθώς και για τη μετάθεση στην 

έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο 

Λονδίνο, απαιτείται επιπλέον να έχουν 

υπηρετήσει πραγματικά για χρονικό 

διάστημα τεσσάρων (4) ετών σε 

Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής με αρμοδιότητες 

συναφείς με το αντικείμενο των Διεθνών 

Οργανισμών ή των Υπηρεσιών όπου 

πρόκειται να αποσπασθούν ή να 

μετατεθούν, 

 ιδ) πλέον των ανωτέρω, συνεκτιμώνται 

και τα ακόλουθα κριτήρια: 

 (αα) η γνώση της επίσημης γλώσσας ή 

τοπικής διαλέκτου και άλλων ξένων 

γλωσσών, η οποία να έχουν 

καταχωρηθεί στον ατομικό φάκελο των 

προς επιλογή στελεχών, 

 (ββ) η προηγούμενη εμπειρία ένεκα της 

υπηρεσίας του στελέχους σε ανάλογες 

θέσεις εσωτερικού. 

 Τα κριτήρια της παρούσας παραγράφου 

πρέπει να υφίστανται τόσο κατά την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης όσο 

και κατά την ημερομηνία έκδοσης της 

διαταγής απόσπασης ή της μετάθεσης. 

 6. Τα στελέχη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. τα 

οποία έχουν μετατεθεί σε έδρες 

ναυτιλιακών ακολούθων ή έχουν 

αποσπασθεί σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή 

στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της 

Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε 

Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή άλλων χωρών, εντάσσονται 

τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη 

του χρόνου της μετάθεσης ή της 

απόσπασης, σε διαδικασία εκτάκτων 
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ελευθερίας και των εγκλημάτων 

οικονομικής εκμετάλλευσης της 

γενετήσιας ζωής, των παραβάσεων της 

νομοθεσίας περί ναρκωτικών, της 

παράνομης οπλοφορίας ή 

οπλοχρησίας, 

ια) να μην έχουν υπηρετήσει σε έδρα 

ναυτιλιακού ακολούθου ή σε Διεθνείς 

Οργανισμούς ή στη Μόνιμη 

Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων 

χωρών, 

ιβ) για τη μετάθεση σε θέσεις στις έδρες 

ναυτιλιακών ακολούθων πλην εκείνης 

στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο 

Λονδίνο, απαιτείται επιπλέον:  

ιβα) να έχουν συμπληρώσει πραγματικά 

τα ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής 

τα οποία προβλέπονται μέχρι και τον 

βαθμό τον οποίον κατέχουν, εφόσον 

πρόκειται για Αξιωματικούς Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. προερχομένους από τη Σχολή 

Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού 

Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και  

ιββ) να έχουν υπηρετήσει πραγματικά 

για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών σε 

Λιμενικές Αρχές, εφόσον πρόκειται για 

Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας 

Τεχνικού, Οικονομικού ή Νομικού,  

ιγ) για την απόσπαση σε Διεθνείς 

Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη 

Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων 

χωρών, καθώς και για τη μετάθεση στην 

έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο 

Λονδίνο, απαιτείται επιπλέον να έχουν 

υπηρετήσει πραγματικά για χρονικό 

διάστημα τεσσάρων (4) ετών σε 

Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής με 

αρμοδιότητες συναφείς με το 

μεταθέσεων, οι οποίες διενεργούνται 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις οι οποίες 

προβλέπονται στα άρθρα 26 και 27, 

όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι μεταθέσεις 

του προηγούμενου εδαφίου 

υλοποιούνται μετά τη λήξη του χρόνου 

της μετάθεσης ή της απόσπασης. Ειδικά 

τα στελέχη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία 

έχουν αποσπασθεί σε Διεθνείς 

Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη 

Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε Υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων 

χωρών, ή έχουν μετατεθεί στην έδρα 

ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο, 

μετατίθενται κατά προτεραιότητα 

σύμφωνα με τη διαδικασία των 

προηγούμενων εδαφίων σε Υπηρεσίες 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής με αρμοδιότητες 

συναφείς με το αντικείμενο των Διεθνών 

Οργανισμών ή των Υπηρεσιών όπου 

έχουν αποσπασθεί ή μετατεθεί. Κάθε 

θέμα σχετικά με την εφαρμογή της 

παρούσας παραγράφου ρυθμίζεται με 

το προεδρικό διάταγμα το οποίο 

εκδίδεται ύστερα από πρόταση του 

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 30, 

όπως ισχύει κάθε φορά.». 
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αντικείμενο των Διεθνών Οργανισμών ή 

των Υπηρεσιών όπου πρόκειται να 

αποσπασθούν ή να μετατεθούν. 

Για την απόσπαση ή τη μετάθεση στις 

θέσεις του παρόντος άρθρου 

συνεκτιμώνται και τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

α) η γνώση της επίσημης γλώσσας ή 

τοπικής διαλέκτου και άλλων ξένων 

γλωσσών, οι οποίες να έχουν 

καταχωρισθεί στον ατομικό φάκελο των 

προς επιλογή στελεχών, 

β) η προηγούμενη εμπειρία ένεκα της 

υπηρεσίας του στελέχους σε ανάλογες 

θέσεις εσωτερικού. 

Για τις αποσπάσεις στο Μόνιμο Σώμα 

της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 

Ακτοφυλακής οι οποίες διενεργούνται 

σύμφωνα με το άρθρο 56 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1986 (L 295) 

λαμβάνονται υπόψιν τα ανωτέρω 

κριτήρια πλην αυτών των περ. α, β και 

ιγ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 

33 του ν. 4770/2021 (Α΄15).   

Τα κριτήρια της παρούσας παραγράφου 

πρέπει να υφίστανται τόσο κατά την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης όσο 

και κατά την ημερομηνία έκδοσης της 

διαταγής απόσπασης ή της μετάθεσης. 

Σε περίπτωση που εκλείψουν τα 

κριτήρια των περ. στ) έως και ι), η 

διαταγή μετάθεσης ή απόσπασης 

ανακαλείται και εφαρμόζεται 

αναλογικά η παρ. 6.  

6. Τα στελέχη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία 

έχουν μετατεθεί σε έδρες ναυτιλιακών 

ακολούθων ή έχουν αποσπασθεί σε 

Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη 

Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε Υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων 

χωρών, εντάσσονται τουλάχιστον τρεις 

(3) μήνες πριν τη λήξη του χρόνου της 

μετάθεσης ή της απόσπασης, σε 
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διαδικασία εκτάκτων μεταθέσεων οι 

οποίες διενεργούνται σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται 

στα άρθρα 26 και 27, όπως ισχύουν 

κάθε φορά. Οι μεταθέσεις του 

προηγούμενου εδαφίου υλοποιούνται 

μετά τη λήξη του χρόνου της μετάθεσης 

ή της απόσπασης. Το αρμόδιο 

Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει τις 

μεταθέσεις των στελεχών του Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν μετατεθεί σε 

έδρες ναυτιλιακών ακολούθων πλην 

εκείνης του Λονδίνου υποχρεωτικά σε 

Λιμενικές Αρχές, ή εφόσον πρόκειται 

για Αξιωματικούς οι οποίοι φέρουν το 

βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

σε Περιφερειακές Υπηρεσίες Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ.. Το αρμόδιο Συμβούλιο 

Μεταθέσεων αποφασίζει τις 

μεταθέσεις των στελεχών του Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν αποσπασθεί σε 

Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη 

Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε Υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων 

χωρών, ή έχουν μετατεθεί στην έδρα 

ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο, 

κατά προτεραιότητα σε Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής με αρμοδιότητες συναφείς με 

το αντικείμενο των Διεθνών 

Οργανισμών ή των Υπηρεσιών όπου 

έχουν αποσπασθεί ή μετατεθεί. Τα 

στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της παρούσας 

παραγράφου δεν επιτρέπεται να 

αποσπώνται ούτε να διατίθενται κατά 

τον χρόνο της υποχρεωτικής παραμονής 

τους στις Υπηρεσίες στις οποίες 

μετατίθενται με τη διαδικασία των 

εκτάκτων μεταθέσεων της παρούσας 

παραγράφου. Κάθε θέμα σχετικά με την 

εφαρμογή της παρούσας παραγράφου 

ρυθμίζεται με το προεδρικό διάταγμα 

το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση 
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του Υπουργού Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με το 

άρθρο 30.» 

2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του 

κριτηρίου της περ. ιβ της παρ. 5 του 

άρθρου 115 του ν. 4504/2017: 

α) Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι 

κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του 

παρόντος φέρουν τον βαθμό του 

Πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..  

β) Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι 

προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων 

Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι 

κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του 

παρόντος φέρουν τον βαθμό του 

Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή του 

Πλωτάρχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και οι οποίοι δεν 

έχουν συμπληρώσει πραγματικά τα 

ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής τα 

οποία προβλέπονται μέχρι και τον 

βαθμό του Πλωτάρχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., 

εφόσον αυτοί υπηρετήσουν 

πραγματικά ως ανώτεροι Αξιωματικοί 

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε Υπηρεσίες που 

προβλέπονται για τη συμπλήρωση των 

ειδικών τυπικών προσόντων 

προαγωγής για όσο χρόνο προβλέπεται 

για τη συμπλήρωση των προσόντων 

αυτών ή για όσο χρόνο τους 

υπολειπόταν για τη συμπλήρωση των 

προσόντων αυτών. 

3. Η εφαρμογή του κριτηρίου της περ. β 

της παρ 5 του άρθρου 115 το οποίο 

αφορά στο επίπεδο γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας για μετάθεση στις 

έδρες ναυτιλιακών ακολούθων αρχίζει 

δύο (2) έτη από τη θέση σε ισχύ του 

παρόντος. Κατά το χρονικό διάστημα 

αυτό, η απαιτούμενη γνώση της 

αγγλικής γλώσσας για μετάθεση στις 

έδρες ναυτιλιακών ακολούθων είναι 

τουλάχιστον «καλή» σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο π.δ. 50/2001 (Α΄39) ή 

στο διάταγμα το οποίο εκδίδεται κατ΄ 

εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 
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52 του ν. 4830/2021 (Α΄169). Η 

παρούσα εφαρμόζεται και σε όσους 

έχουν, ήδη, υποβάλει αίτηση για 

μετάθεση στις έδρες ναυτιλιακών 

ακολούθων και δεν έχει ολοκληρωθεί η 

διαδικασία επιλογής τους κατά τη θέση 

σε ισχύ του παρόντος. 

 

 Άρθρο 134 

Παράταση συμβάσεων παραχώρησης 

Χώρων Ζώνης Λιμένα λόγω της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 – 

Καθορισμός ανταλλάγματος -

Τροποποίηση άρθρου εξηκοστού 

όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου 

Η παρ. 8 του άρθρου εξηκοστού όγδοου 

της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄84), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4690/2020 (Α΄104) τροποποιείται α) 

ως προς το αντικείμενο της ρύθμισης, β) 

τον χρόνο ισχύος των συμβάσεων, γ) τη 

ρύθμιση των ήδη χορηγούμενων 

παρατάσεων συμβάσεων και η παρ. 8 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«8. Η ισχύς των συμβάσεων 

παραχώρησης χρήσης χώρων των 

χερσαίων ζωνών λιμένων, που έχουν 

συναφθεί κατά το άρθρο 24 του ν. 

2971/2001 (Α΄ 285), πριν από τις 

13.4.2020, προς εγκατάσταση ή 

λειτουργία επιχείρησης για την οποία 

έτυχαν εφαρμογής ειδικά και έκτακτα 

μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας για 

προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους 

που σχετίζονται με τον κορωνοϊό 

COVID-19 ή χαρακτηρίστηκαν ως 

πληττόμενες οικονομικά λόγω της 

εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19 σύμφωνα με τις αποφάσεις 

του Υπουργού Οικονομικών που 

εκδόθηκαν κατ΄εξουσιοδότηση της παρ. 

5 του άρθρου δεύτερου της από 

Τροποποιείται η παρ. 8 του άρθρου 
εξηκοστού όγδοου της από 13.4.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α΄84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 4690/2020 (Α΄104) η οποία έχει 
ως εξής:  
«8. Η ισχύς των συμβάσεων 
παραχώρησης χρήσης χώρων των 
χερσαίων ζωνών λιμένων, που έχουν 
συναφθεί κατά το άρθρο 24 του ν. 
2971/2001 (Α` 285), προς εγκατάσταση 
ή λειτουργία επιχείρησης, παρατείνεται 
για διάστημα ίσο με εκείνο για το οποίο 
βρίσκονται σε ισχύ ειδικά και έκτακτα 
μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας για 
προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους 
που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-
19 και τα οποία τυγχάνουν εφαρμογής 
στην επιχείρησή του, κατόπιν αίτησης 
του παραχωρησιούχου και σχετικής 
απόφασης του οργάνου διοίκησης του 
φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης 
λιμένων. 
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20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4683/2020 (Α΄ 83), παρατείνονται μέχρι 

και δυο (2) έτη από το χρόνο λήξης τους 

κατόπιν αίτησης του 

παραχωρησιούχου, η οποία 

υποβάλλεται αποκλειστικά έως την 

31η.12.2022 και σε κάθε περίπτωση 

πριν τη λήξη της σύμβασης, στο φορέα 

διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμένα. 

Ο καθορισμός του ανταλλάγματος του 

χρόνου παράτασης της παραχώρησης 

κατά το πρώτο εδάφιο γίνεται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του φορέα διοίκησης και 

εκμετάλλευσης λιμένα και δεν δύναται 

να υπερβαίνει το καθορισμένο 

αντάλλαγμα της παραχώρησης που 

πρόκειται να παραταθεί. 

Παρατάσεις των συμβάσεων 

παραχώρησης που χορηγήθηκαν για 

διάστημα ίσο με εκείνο για το οποίο 

βρίσκονται σε ισχύ ειδικά και έκτακτα 

μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας για 

προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους 

που σχετίζονται με τον κορωνοϊό 

COVID-19, συμψηφίζονται με την 

απόφαση του δεύτερου εδαφίου.» 

 

 Άρθρο 135 

Επέκταση παραχωρημένων χώρων σε 

Χερσαία Ζώνη Λιμένα καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) 

για λόγους προστασίας από τον 

κορωνοϊό COVID -19 - Τροποποίηση 

άρθρου 74 ν. 4811/2021  

 

Η παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 

4811/2021 (Α΄108), η περ. γ) της παρ. 3 

και η παρ. 6 τροποποιούνται ως προς 

τον χρόνο ισχύος και το άρθρο 74 

διαμορφώνεται ως εξής:  

 

Τροποποιείται το άρθρο 74 του ν. 
4811/2021 (Α΄108), το οποίο έχει ως 
εξής: 
«1. Μέχρι την 31η.10.2021 επιτρέπεται, 
με αίτηση του ενδιαφερομένου χωρίς 
πρόσθετο αντάλλαγμα και κατά 
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η 
επέκταση του χώρου, ο οποίος έχει 
παραχωρηθεί σε κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος για απλή 
χρήση, μέχρι και τη συμπλήρωση του 
διπλάσιου του χώρου της αρχικής 
παραχώρησης, για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών 
σκίασης, σε χερσαία ζώνη λιμένα, κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 
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«Άρθρο 74 

Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους 

χερσαίας ζώνης λιμένα από 

καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) 

1. Μέχρι την 31η.10.2022 επιτρέπεται, 

με αίτηση του ενδιαφερομένου χωρίς 

πρόσθετο αντάλλαγμα και κατά 

παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η 

επέκταση του χώρου, ο οποίος έχει 

παραχωρηθεί σε κατάστημα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος για απλή 

χρήση, μέχρι και τη συμπλήρωση του 

διπλάσιου του χώρου της αρχικής 

παραχώρησης, για ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών 

σκίασης, σε χερσαία ζώνη λιμένα, κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 

2971/2001 (Α΄ 285), σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις της παρ. 2, με απόφαση 

του αρμοδίου φορέα διοίκησης και 

εκμετάλλευσης λιμένα και κατόπιν 

γνώμης της κατά τόπον αρμόδιας 

λιμενικής αρχής. 

2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 1 

είναι οι εξής: α) Κατά τη λήψη της 

απόφασης και κατά τη διατύπωση της 

γνώμης λαμβάνονται υπόψη και 

εξασφαλίζονται ιδίως: 

αα) η εξυπηρέτηση της λιμενικής 

δραστηριότητας, αβ) η εύρυθμη 

λειτουργία του λιμένα, αγ) η μη 

παρεμπόδιση των διαβάσεων, ιδίως 

των διαβάσεων των ατόμων με 

αναπηρία και τυφλών, βάσει και της υπ’ 

αρ. 52907/2009 απόφασης του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 2621), 

αδ) η απρόσκοπτη λειτουργία και 

ανεμπόδιστη πρόσβαση στις 

εγκαταστάσεις των Οργανισμών Κοινής 

Ωφέλειας, 

αε) η μη παρεμπόδιση πρόσβασης σε 

παρόδια κτίρια, χώρους στάθμευσης 

2971/2001 (Α΄ 285), σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις της παρ. 2, με απόφαση 
του αρμοδίου φορέα διοίκησης και 
εκμετάλλευσης λιμένα και κατόπιν 
γνώμης της κατά τόπον αρμόδιας 
λιμενικής αρχής. 
2.Προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 1 
είναι οι εξής: α) Κατά τη λήψη της 
απόφασης και κατά τη διατύπωση της 
γνώμης λαμβάνονται υπόψη και 
εξασφαλίζονται ιδίως: 
αα) η εξυπηρέτηση της λιμενικής 
δραστηριότητας, αβ) η εύρυθμη 
λειτουργία του λιμένα, αγ) η μη 
παρεμπόδιση των διαβάσεων, ιδίως των 
διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία 
και τυφλών, βάσει και της υπ’ αρ. 
52907/2009 απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 
(Β΄ 2621), 
αδ) η απρόσκοπτη λειτουργία και 
ανεμπόδιστη πρόσβαση στις 
εγκαταστάσεις των Οργανισμών Κοινής 
Ωφέλειας, 
αε) η μη παρεμπόδιση πρόσβασης σε 
παρόδια κτίρια, χώρους στάθμευσης 
παρακείμενων χρήσεων, απορροές 
όμβριων υδάτων, 
αστ) η μη παρεμπόδιση της διέλευσης 
οχημάτων έκτακτης ανάγκης, όπως 
προβλέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία. 
β) Εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις των 
υπουργικών αποφάσεων που 
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του 
άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της 
από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 
4690/2020 (Α΄ 104). 
γ) Εξασφαλίζεται λωρίδα ελεύθερης 
διέλευσης πεζών τουλάχιστον ενάμισι 
(1,5) μέτρου. 
δ) Δεν θίγονται δικαιώματα άλλων 
δικαιούμενων της χρήσης του 
επεκτεινόμενου χώρου. 
ε) Δεν επιτρέπονται η ανάπτυξη στον 
επεκτεινόμενο χώρο μονίμων ή 
προσωρινών σταθερών κατασκευών, 
καθώς και η εγκατάσταση ηχείων. 
3.α) Με απόφαση του αρμόδιου φορέα 
διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, η 
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παρακείμενων χρήσεων, απορροές 

όμβριων υδάτων, 

αστ) η μη παρεμπόδιση της διέλευσης 

οχημάτων έκτακτης ανάγκης, όπως 

προβλέπεται από την κείμενη 

νομοθεσία. 

β) Εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις των 

υπουργικών αποφάσεων που 

εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του 

άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της 

από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 

4690/2020 (Α΄ 104). 

γ) Εξασφαλίζεται λωρίδα ελεύθερης 

διέλευσης πεζών τουλάχιστον ενάμισι 

(1,5) μέτρου. 

δ) Δεν θίγονται δικαιώματα άλλων 

δικαιούμενων της χρήσης του 

επεκτεινόμενου χώρου. 

ε) Δεν επιτρέπονται η ανάπτυξη στον 

επεκτεινόμενο χώρο μονίμων ή 

προσωρινών σταθερών κατασκευών, 

καθώς και η εγκατάσταση ηχείων. 

3. α) Με απόφαση του αρμόδιου φορέα 

διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, η 

οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση του 

άρθρου 52Α του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) 

και της περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 19 

του ν. 2932/2001 (Α΄ 145) και ύστερα 

από τεχνική έκθεση της αρμόδιας 

τεχνικής υπηρεσίας του φορέα, ή, 

ελλείψει αυτής, από τεχνικές υπηρεσίες 

των οικείων δήμων ή περιφερειών, 

καθώς και σχετικής γνώμης των 

αρμόδιων Λιμενικών Αρχών, είναι 

δυνατή η απαγόρευση της κυκλοφορίας 

οχημάτων σε οδούς αρμοδιότητας των 

φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης 

λιμένων, είτε για ορισμένες ώρες της 

ημέρας είτε για το σύνολο της ημέρας, 

καθώς και η προσωρινή απαγόρευση 

στάσης και στάθμευσης, υπό την 

προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης 

οχημάτων άμεσης ανάγκης και 

οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση του 
άρθρου 52Α του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) και 
της περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 19 του 
ν. 2932/2001 (Α΄ 145) και ύστερα από 
τεχνική έκθεση της αρμόδιας τεχνικής 
υπηρεσίας του φορέα, ή, ελλείψει 
αυτής, από τεχνικές υπηρεσίες των 
οικείων δήμων ή περιφερειών, καθώς 
και σχετικής γνώμης των αρμόδιων 
Λιμενικών Αρχών, είναι δυνατή η 
απαγόρευση της κυκλοφορίας 
οχημάτων σε οδούς αρμοδιότητας των 
φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης 
λιμένων, είτε για ορισμένες ώρες της 
ημέρας είτε για το σύνολο της ημέρας, 
καθώς και η προσωρινή απαγόρευση 
στάσης και στάθμευσης, υπό την 
προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης 
οχημάτων άμεσης ανάγκης και 
διέλευσης / στάσης / στάθμευσης 
οχημάτων μονίμων κατοίκων και 
ατόμων με αναπηρία. Με όμοια 
απόφαση είναι δυνατή η δημιουργία 
προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, 
προσωρινών διαδρόμων κίνησης 
ποδηλάτου, καθώς και η προσωρινή 
δημιουργία περιοχών ήπιας 
κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας 
κυκλοφορίας, με μείωση του ορίου 
ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε 
τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας. 
β) Σε λιμένες στους οποίους ο φορέας 
διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα 
είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου, η απόφαση εκδίδεται κατά 
παρέκκλιση του άρθρου 52Α του ν. 
2696/1999 και της περ. ε΄ της παρ. 4 του 
άρθρου 19 του ν. 2932/2001 από το 
αρμόδιο όργανο του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
ύστερα από σχετικό αίτημα του φορέα, 
συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση του 
φορέα μαζί με υπεύθυνη δήλωση του ν. 
1599/1986 (Α΄ 75) του μελετητή για τη 
συμμόρφωση του περιεχομένου της 
μελέτης προς τις κείμενες διατάξεις και 
κατόπιν γνώμης της αρμόδιας Λιμενικής 
Αρχής. 
γ) Οι αποφάσεις των περ. α΄ και β΄ 
ισχύουν έως και την 31η.10.2021 και 
τηρούν τις τεχνικές οδηγίες που έχουν 
εκδοθεί κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία 
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διέλευσης / στάσης / στάθμευσης 

οχημάτων μονίμων κατοίκων και 

ατόμων με αναπηρία. Με όμοια 

απόφαση είναι δυνατή η δημιουργία 

προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, 

προσωρινών διαδρόμων κίνησης 

ποδηλάτου, καθώς και η προσωρινή 

δημιουργία περιοχών ήπιας 

κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας 

κυκλοφορίας, με μείωση του ορίου 

ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε 

τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας. 

β) Σε λιμένες στους οποίους ο φορέας 

διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα 

είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου, η απόφαση εκδίδεται κατά 

παρέκκλιση του άρθρου 52Α του ν. 

2696/1999 και της περ. ε΄ της παρ. 4 του 

άρθρου 19 του ν. 2932/2001 από το 

αρμόδιο όργανο του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

ύστερα από σχετικό αίτημα του φορέα, 

συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση του 

φορέα μαζί με υπεύθυνη δήλωση του ν. 

1599/1986 (Α΄ 75) του μελετητή για τη 

συμμόρφωση του περιεχομένου της 

μελέτης προς τις κείμενες διατάξεις και 

κατόπιν γνώμης της αρμόδιας Λιμενικής 

Αρχής. 

γ) Οι αποφάσεις των περ. α΄ και β΄ 

ισχύουν έως και την 31η.10.2022 και 

τηρούν τις τεχνικές οδηγίες που έχουν 

εκδοθεί κατ’ εφαρμογή της υπό 

στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔμΕΑΑΠ/57298/225 

απόφασης του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 2448). 

4. Εφόσον δεν είναι δυνατή η κατά την 

παρ. 1 επέκταση, επιτρέπεται, με 

αίτηση του ενδιαφερομένου, η μείωση 

του καθορισμένου ανταλλάγματος της 

παραχώρησης απλής χρήσης μέχρι και 

πενήντα τοις εκατό (50%) για τους 

μήνες εφαρμογής του παρόντος, 

κατόπιν απόφασης του αρμοδίου 

φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης 

ΥΠΕΝ/ ΔμΕΑΑΠ/57298/225 απόφασης 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (Β΄ 2448). 
4.Εφόσον δεν είναι δυνατή η κατά την 
παρ. 1 επέκταση, επιτρέπεται, με αίτηση 
του ενδιαφερομένου, η μείωση του 
καθορισμένου ανταλλάγματος της 
παραχώρησης απλής χρήσης μέχρι και 
πενήντα τοις εκατό (50%) για τους μήνες 
εφαρμογής του παρόντος, κατόπιν 
απόφασης του αρμοδίου φορέα 
διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, 
τηρουμένων των απαιτήσεων των 
Υπουργικών Αποφάσεων, που 
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του 
άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της 
από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του ν. 4690/2020. 
5.Όποιος χωρίς την απόφαση της παρ. 1 
προβαίνει στην επέκταση του χώρου, ο 
οποίος έχει παραχωρηθεί για απλή 
χρήση σε χερσαία ζώνη λιμένα, 
τιμωρείται σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου 29 του ν. 2971/2001. 
6.Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 
1η.5.2021.» 
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λιμένα, τηρουμένων των απαιτήσεων 

των Υπουργικών Αποφάσεων, που 

εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του 

άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της 

από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 2 του ν. 4690/2020. 

5. Όποιος χωρίς την απόφαση της παρ. 

1 προβαίνει στην επέκταση του χώρου, 

ο οποίος έχει παραχωρηθεί για απλή 

χρήση σε χερσαία ζώνη λιμένα, 

τιμωρείται σύμφωνα με την παρ. 4 του 

άρθρου 29 του ν. 2971/2001. 

6. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 

1η.5.2022.». 

 

 Άρθρο 136 

Παραχώρηση με αντάλλαγμα χρήση 

χώρων Ζώνης Λιμένα – Παραχώρηση 

χρήσης χώρου Ζώνης Λιμένα για 

ίδρυση υδατοδρομίου - Τροποποίηση 

άρθρου 24 του ν. 2971/2001 

Στο άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), 

α) το πρώτο εδάφιο της περ. α της παρ. 

2 τροποποιείται ως προς την χρήση 

χώρων, β) προστίθεται παρ. 13 και το 

άρθρο 24 διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. Παραχωρήσεις απλής χρήσης των 

χώρων στην περιοχή αρμοδιότητας των 

Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., εγκρίνονται 

από το Διοικητικό τους Συμβούλιο. Για 

παραχωρήσεις που συνοδεύονται από 

οποιοδήποτε έργο μόνιμης ή 

προσωρινής φύσης και εγκρίνονται από 

το Διοικητικό Συμβούλιο των 

Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., πριν από την 

υλοποίηση της παραχώρησης 

απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής. Οι εγκρίσεις των Διοικητικών 

Συμβουλίων πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις 

των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. 

Εφόσον η παραχώρηση αφορά έργο ή 

δραστηριότητα που απαιτεί έγκριση 

Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της περ. 
α της παρ. 2 του άρθρου 24 ν. 2971/2001 
(Α΄ 285), η οποία περ. α έχει ως εξής: 
«2. α) Επιτρέπεται ο αρμόδιος φορέας 
διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, με 
απόφαση της διοίκησής του, που 
εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού 
Διευθυντή Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής 
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων ή, εφόσον 
δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 109 του ν. 
4622/2019 (Α΄ 133), του Γενικού 
Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής 
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από 
σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν., να 
παραχωρεί, με αντάλλαγμα και για 
ορισμένο χρονικό διάστημα, τη χρήση 
χώρων που βρίσκονται μέσα στη 
χερσαία ζώνη λιμένα. 
Εφόσον η παραχώρηση αφορά έργο ή 
δραστηριότητα που απαιτεί έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων, ακολουθείται 
υποχρεωτικά η διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για 
παραχώρηση χώρων της ζώνης λιμένα 
σε βιομηχανικές μονάδες, απαιτείται 
και σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε 
εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, 
μεταλλευτικές, λατομικές επιχειρήσεις 
και επιχειρήσεις βιομηχανικών ορυκτών 
απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του 
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περιβαλλοντικών όρων, ακολουθείται 

υποχρεωτικά η διαδικασία 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για 

παραχώρηση χώρων της ζώνης λιμένα 

σε βιομηχανικές μονάδες, απαιτείται 

και σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε 

εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, 

μεταλλευτικές, λατομικές επιχειρήσεις 

και επιχειρήσεις βιομηχανικών ορυκτών 

απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, ενώ για αλιευτικές και 

υδατοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις 

απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 

2. α) Επιτρέπεται ο αρμόδιος φορέας 

διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, 

με απόφαση της διοίκησής του, που 

εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού 

Διευθυντή Λιμένων, Λιμενικής 

Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων 

ή, εφόσον δε συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α` 133), 

του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, 

Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών 

Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από 

σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν., να 

παραχωρεί, με αντάλλαγμα και για 

ορισμένο χρονικό διάστημα, τη χρήση 

χώρων που βρίσκονται μέσα στη ζώνη 

λιμένα. 

 Εφόσον η παραχώρηση αφορά έργο ή 

δραστηριότητα που απαιτεί έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων, ακολουθείται 

υποχρεωτικά η διαδικασία 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για 

παραχώρηση χώρων της ζώνης λιμένα 

σε βιομηχανικές μονάδες, απαιτείται 

και σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε 

εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, ενώ για αλιευτικές και 
υδατοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις 
απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.» 
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μεταλλευτικές, λατομικές επιχειρήσεις 

και επιχειρήσεις βιομηχανικών ορυκτών 

απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, ενώ για αλιευτικές και 

υδατοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις 

απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 

 β) Με μόνη απόφαση του αρμόδιου 

φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης 

λιμένα, χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη 

γνώμη του Γ.Ε.Ν., εγκρίνονται οι 

παραχωρήσεις απλής χρήσης των 

χώρων της χερσαίας ζώνης λιμένα 

χρονικής διάρκειας μικρότερης ή ίσης 

των τριών (3) ετών, που δεν 

συνοδεύονται από οποιοδήποτε έργο 

μόνιμης ή προσωρινής φύσης. 

 γ) αα) Κατά της έγκρισης της 

περίπτωσης α` της παρούσας 

παραγράφου επιτρέπεται ενδικοφανής 

προσφυγή ενώπιον του Υπουργού 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι 

(20) ημερών από την κοινοποίηση της 

απόφασης στον ενδιαφερόμενο. 

 ββ) Κατά της απόφασης της 

περίπτωσης β` της παρούσας 

παραγράφου επιτρέπεται ενδικοφανής 

προσφυγή ενώπιον του Γενικού 

Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής 

Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση της 

απόφασης στον ενδιαφερόμενο. 

3. Εφόσον η παραχώρηση γίνεται σε 

αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 

2322/1953 (ΦΕΚ 66 Α`). 

4. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση από το 

Δημόσιο, χωρίς αντάλλαγμα, χώρων της 

ζώνης του Λιμένα για τη στέγαση 
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υπηρεσιών ή την ανέγερση δημόσιων 

καταστημάτων για την εύρυθμη 

λειτουργία του λιμένα, ιδίως 

Τελωνείων, Λιμενικών Αρχών, 

Υγειονομείων, Γραφείων Πλοηγικής 

Υπηρεσίας, Πυροσβεστικών Σταθμών, 

καθώς και εγκαταστάσεων κάθε είδους 

για τις αμυντικές ανάγκες της Χώρας. 

Με απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής και 

Οικονομικών και του καθ` ύλην 

αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται 

ύστερα από γνώμη του φορέα 

διοίκησης και εκμετάλλευσης του 

Λιμένα, καθορίζονται οι χώροι που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το 

Δημόσιο σύμφωνα με το προηγούμενο 

άρθρο. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση 

των χώρων αυτών για άλλους σκοπούς. 

Η χρήση χώρων περιλαμβάνει και τη 

θαλάσσια ζώνη λιμένα μετά του 

πυθμένα αυτής για την εναπόθεση ή 

πόντιση καλωδίων και αγωγών προς 

εξυπηρέτηση σκοπών δημοσίου 

συμφέροντος και προστασίας της 

δημόσιας υγείας. 

5. Χώροι μέσα στη Ζώνη λιμένα, οι 

οποίοι δεν είναι άμεσα αναγκαίοι για τη 

λειτουργία του, κατά την περί τούτου 

κρίση του Υπουργείου Οικονομικών και 

του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, 

μετά από απλή γνώμη του οικείου 

φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης 

λιμένα, μπορούν να εκμισθώνονται από 

το Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις 

περί διοικήσεως 

δημοσίων κτημάτων. Κατά τον ίδιο 

τρόπο γίνεται η διαχείριση από το 

Δημόσιο και των εντός του λιμένα 

νομημάτων θαλάσσης και παραλίας, 

όπως λουτρών, ιχθυοτροφείων, αλυκών 

κ.λπ., εφόσον η άσκησή τους δεν 

παρακωλύει τη λειτουργία του λιμένα 

κατά τη σχετική απόφαση του 
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Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού 

Εμπορικής Ναυτιλίας και του καθ`ύλην 

αρμόδιου Υπουργού και μετά από απλή 

γνώμη του οικείου φορέα διοίκησης και 

εκμετάλλευσης λιμένα. 

6. Χώροι της παραγράφου 5 του 

παρόντος άρθρου, υπαγόμενοι στη 

δικαιοδοσία φορέων διοίκησης και 

εκμετάλλευσης λιμένα που έχουν 

μετατραπεί ή μετατρέπονται σε 

ανώνυμες εταιρείες κοινής ωφέλειας 

εκμισθώνονται από τις εταιρείες αυτές 

σύμφωνα με τις διατάξεις της 

νομοθεσίας, που τις διέπει. 

7. Χώροι της παραγράφου 5 του 

παρόντος άρθρου, οι οποίοι έχουν 

μεταβιβασθεί σε Ο.Τ.Α. Α` και Β` 

βαθμού, μπορούν να εκμισθώνονται 

από τους οργανισμούς αυτούς με τις 

διατάξεις της νομοθεσίας που τους 

διέπει. 

8. Για την εξυπηρέτηση του δημοσίου 

συμφέροντος, είναι δυνατή, με 

απόφαση του φορέα διοίκησης και 

εκμετάλλευσης λιμένα, η χωρίς 

αντάλλαγμα διάθεση χώρων της 

Χερσαίας Ζώνης Λιμένα σε Υπηρεσίες 

του Δημοσίου. Τα σχετικά έργα 

πραγματοποιούνται, με απόφαση του 

αρμόδιου φορέα διοίκησης και 

εκμετάλλευσης λιμένα, η οποία 

εγκρίνεται από τον Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν 

σύμφωνης γνώμης του Γενικού 

Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής 

Πολιτικής και Ναυτιλιακών 

Επενδύσεων. Μετά τη λήξη της 

παραχώρησης, ο παραχωρησιούχος 

υποχρεούται στην αποκατάσταση των 

παραχωρούμενων χώρων. Με απόφαση 

του Υπουργού Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από 

εισήγηση του Γενικού Γραμματέα 

Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και 

Ναυτιλιακών Επενδύσεων, καταρτίζεται 
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ο κατάλογος των έργων, που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 

παραγράφου. 

9. Για οποιαδήποτε περίπτωση δωρεάς 

από φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε 

Οργανισμούς Λιμένα και σε κρατικά 

Λιμενικά Ταμεία, εκδίδεται απόφαση 

αποδοχής από τον αρμόδιο φορέα, η 

οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.». 

10. Οι γνώμες της παραγράφου 2 

πρέπει να διατυπωθούν εντός της 

αποκλειστικής προθεσμίας των δύο (2) 

μηνών, αλλιώς η διαδικασία συνεχίζεται 

χωρίς αυτές. 

11. Με απόφαση του Υπουργού 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

δύνανται να καθορίζονται οι 

προϋποθέσεις, τα τεχνικά θέματα, οι 

όροι και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για 

την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 

του παρόντος άρθρου. 

12. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 

εφαρμόζονται για τους τουριστικούς 

λιμένες του άρθρου 29 του ν. 

2160/1993. 

13. Αποφάσεις παραχώρησης χώρου 

Ζώνης Λιμένα για ίδρυση 

υδατοδρομίου που είχαν εκδοθεί από 

τα διοικητικά όργανα των φορέων 

διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, 

κατά τη διαδικασία αδειοδότησης 

σύμφωνα με τον ν. 4163/2013 (Α΄155) 

και τον ν. 4568/2018 (Α΄178), και δεν 

είχε εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια 

λειτουργίας του υδατοδρομίου, 

δύνανται να επικαιροποιηθούν και 

τροποποιηθούν κατόπιν αίτησης του 

παραχωρησιούχου με νέα απόφαση του 

διοικητικού οργάνου του φορέα 

διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.» 

 

 Άρθρο 138 

Παράταση έναρξης εφαρμογής 

άρθρου 112 ν. 4926/2022 – 

Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρο 112 
του ν. 4926/2022 (Α’82) η οποία έχει ως 
εξής: 
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Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 112 ν. 

4926/2022 

Η παρ. 2 του άρθρου 112 του ν. 

4926/2022 (Α’ 82) περί κυρώσεων των 

παραβατών των Γενικών και Ειδικών 

Κανονισμών Λιμένων τροποποιείται ως 

προς την έναρξη ισχύος της παρ. 1 του 

ιδίου άρθρου και η παρ. 2 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«2. Η παρ. 1 ισχύει από 1η.11.2022.» 

 

«2. Η παρ.1 ισχύει τρεις (3) μήνες από τη 

δημοσίευση του παρόντος στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» 

 Άρθρο 140 

Παράταση χρόνου έναρξης 

καταβολής της πρώτης δόσης για 

την επιστροφή  αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών  - 

Τροποποίηση της παρ. 5 του 

άρθρου 6 ν. 4711/2020 

Η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 

4711/2020 (Α΄ 145) τροποποιείται ως 

προς το χρόνο έναρξης καταβολής της 

πρώτης δόσης για την  επιστροφή  

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 

και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής: 

«5. Η επιστροφή των αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών σχετικά με την 

ειδική παροχή του άρθρου 14 του ν. 

3016/2002 (Α΄ 110) στο ν.π.ι.δ. με την 

επωνυμία «ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ» από 

τους εργαζόμενούς του θα 

πραγματοποιηθεί κατά κεφάλαιο, 

αφορολόγητα, με τη μέριμνα των 

οικονομικών υπηρεσιών του 

οργανισμού, σε εκατόν είκοσι (120) 

άτοκες δόσεις, της πρώτης δόσης 

αρχομένης μετά τριετία από της 

δημοσιεύσεως του παρόντος.». 

Η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4711/2020 

έχει ως εξής:  

«5. Η επιστροφή των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών σχετικά με την 
ειδική παροχή του άρθρου 14 του ν. 
3016/2002 (Α΄ 110) στο ν.π.ι.δ. με την 
επωνυμία «ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ» από 
τους εργαζόμενούς του θα 
πραγματοποιηθεί κατά κεφάλαιο, 
αφορολόγητα, με τη μέριμνα των 
οικονομικών υπηρεσιών του 
οργανισμού, σε εκατόν είκοσι (120) 
άτοκες δόσεις, της πρώτης δόσης 
αρχομένης μετά διετία από της 
δημοσιεύσεως του παρόντος.». 

 Άρθρο 141 

Προγράμματα τουριστικής προβολής 

και συνδιαφήμισης των Περιφερειών 

με τον 

ιδιωτικό τομέα- Τροποποίηση του 

άρθρου 57 του ν.4875/2021 (Α΄250) 

Άρθρο 57 

Προγράμματα τουριστικής προβολής 

και 

συνδιαφήμισης των Περιφερειών με 

τον 

ιδιωτικό τομέα 
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1. Οι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης β` βαθμού (Ο.Τ.Α.), 

δυνάμει αιτιολογημένης απόφασης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου 

καταρτίζουν προγράμματα τουριστικής 

προβολής και προώθησης στην 

ημεδαπή και αλλοδαπή, το βασικό 

περιεχόμενο των οποίων  κοινοποιούν 

στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού 

προκειμένου να λάβουν την έγκριση 

από το ΔΣ του για την εκτέλεσή τους . Οι 

Ο.Τ.Α. β` βαθμού εκπονούν τα 

προγράμματα του πρώτου εδαφίου είτε 

μόνοι τους είτε από κοινού με άλλα 

ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά 

πρόσωπα, πάντα σε συμμόρφωση με 

τους ισχύοντες κανόνες κρατικών 

ενισχύσεων. Η επιλογή των προσώπων 

του δεύτερου εδαφίου γίνεται από τους 

Ο.Τ.Α. β` βαθμού, είτε απευθείας είτε 

κατόπιν επιλογής τους μετά από σχετική 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

δια του τύπου ή μέσω των ιστοσελίδων 

τους. Με τις σχετικές συμβάσεις 

ορίζονται το αντικείμενο, οι 

προϋποθέσεις, καθώς και οι 

οικονομικοί και λοιποί όροι 

συνεργασίας των Ο.Τ.Α. β` βαθμού με 

τα ως άνω πρόσωπα και ο τρόπος 

πραγματοποίησής της. Η συνεργασία 

αυτή μπορεί να περιλαμβάνει: 

α) Την οικονομική συμμετοχή των 

παραπάνω φορέων ή προσώπων στο 

σύνολο ή και σε μέρος της σχετικής 

δαπάνης υλοποίησης των ενεργειών 

προβολής και προώθησης που γίνονται 

από τις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. β` 

βαθμού. Οι φορείς και τα πρόσωπα 

αυτά μπορούν να αναφέρονται ως 

χορηγοί από κοινού με τον εκάστοτε 

Ο.Τ.Α. β` βαθμού ή ως αποκλειστικοί 

χορηγοί στον τομέα δραστηριότητάς 

τους, εφόσον καλύπτουν το σύνολο της 

δαπάνης υλοποίησης της ενέργειας, 

 1. Οι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης β` βαθμού (Ο.Τ.Α.) 

καταρτίζουν και εκτελούν προγράμματα 

τουριστικής προβολής και προώθησης 

στην ημεδαπή και αλλοδαπή, μετά από 

προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού 

Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), στον οποίο 

κοινοποιούν το βασικό περιεχόμενο των 

εν λόγω προγραμμάτων προβολής και 

προώθησης. Οι Ο.Τ.Α. β` βαθμού 

εκπονούν τα προγράμματα του πρώτου 

εδαφίου είτε μόνοι τους είτε από κοινού 

με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή 

φυσικά πρόσωπα, πάντα σε 

συμμόρφωση με τους ισχύοντες 

κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Η 

επιλογή των προσώπων του δεύτερου 

εδαφίου γίνεται από τους Ο.Τ.Α. β` 

βαθμού, είτε απευθείας είτε κατόπιν 

επιλογής τους μετά από σχετική 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

δια του τύπου ή μέσω των ιστοσελίδων 

τους. Με τις σχετικές συμβάσεις 

ορίζονται το αντικείμενο, οι 

προϋποθέσεις, καθώς και οι οικονομικοί 

και λοιποί όροι συνεργασίας των Ο.Τ.Α. 

β` βαθμού με τα ως άνω πρόσωπα και ο 

τρόπος πραγματοποίησής της. Η 

συνεργασία αυτή μπορεί να 

περιλαμβάνει: 

 

 α) Την οικονομική συμμετοχή των 

παραπάνω φορέων ή προσώπων στο 

σύνολο ή και σε μέρος της σχετικής 

δαπάνης υλοποίησης των ενεργειών 

προβολής και προώθησης που γίνονται 

από τις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. β` βαθμού. 

Οι φορείς και τα πρόσωπα αυτά 

μπορούν να αναφέρονται ως χορηγοί 

από κοινού με τον εκάστοτε Ο.Τ.Α. β` 

βαθμού ή ως αποκλειστικοί χορηγοί 

στον τομέα δραστηριότητάς τους, 

εφόσον καλύπτουν το σύνολο της 
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χωρίς επιβάρυνση του Ο.Τ.Α. β` 

βαθμού. 

β) Τη συγχρηματοδότηση ή την με κάθε 

τρόπο συμμετοχή των Ο.Τ.Α. β` βαθμού 

στην υλοποίηση και προβολή 

προγραμμάτων ή ενεργειών που 

εκτελούνται από τα συμβαλλόμενα με 

τους Ο.Τ.Α. β` βαθμού πρόσωπα και 

συμβάλλουν στην εκπλήρωση των 

σκοπών των Ο.Τ.Α. β` βαθμού και στην 

ενίσχυση της εικόνας της Χώρας 

διεθνώς. Τα προγράμματα αυτά ή οι 

ενέργειες μπορούν να περιλαμβάνουν 

πάσης φύσεως δράσεις προβολής και 

προώθησης, αγορά χορηγικών πακέτων 

σε πάσης φύσεως διοργανώσεις και 

παραγωγές, συνεργασίες με φορείς και 

ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος και 

διεθνείς οργανισμούς και κάθε άλλη 

δράση που συμβάλλει στην προβολή 

των Ο.Τ.Α β` βαθμού, της Χώρας και του 

ελληνικού τουρισμού, με αξιοποίηση, 

μεταξύ άλλων, καινοτόμων εργαλείων 

της σύγχρονης τεχνολογίας, 

προγράμματα συμπαραγωγής και 

συνδιαφήμισης διεθνώς, πάντα προς 

τον σκοπό της τουριστικής τους 

προβολής είτε αναλαμβάνοντας στο 

ακέραιο την υλοποίηση των δράσεων 

είτε από κοινού σε συνεργασία με άλλα 

νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 

2. Η διαδικασία υλοποίησης των 

συμφωνιών για τα προγράμματα 

συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης των 

Ο.Τ.Α. β` βαθμού άρχεται είτε με 

πρωτοβουλία των Ο.Τ.Α. β` βαθμού είτε 

με πρωτοβουλία και πρόσκληση του 

αντισυμβαλλομένου των Ο.Τ.Α. β` 

βαθμού, φυσικού ή νομικού προσώπου, 

το οποίο υλοποιεί τη συγκεκριμένη 

ενέργεια προβολής, για την υλοποίηση 

της οποίας ο Ο.Τ.Α. β` βαθμού 

συμπράττει καλύπτοντας μέρος του 

συνολικού κόστους. 

δαπάνης υλοποίησης της ενέργειας, 

χωρίς επιβάρυνση του Ο.Τ.Α. β` βαθμού. 

 

 β) Τη συγχρηματοδότηση ή την με κάθε 

τρόπο συμμετοχή των Ο.Τ.Α. β` βαθμού 

στην υλοποίηση και προβολή 

προγραμμάτων ή ενεργειών που 

εκτελούνται από τα συμβαλλόμενα με 

τους Ο.Τ.Α. β` βαθμού πρόσωπα και 

συμβάλλουν στην εκπλήρωση των 

σκοπών των Ο.Τ.Α. β` βαθμού και στην 

ενίσχυση της εικόνας της Χώρας 

διεθνώς. Τα προγράμματα αυτά ή οι 

ενέργειες μπορούν να περιλαμβάνουν 

πάσης φύσεως δράσεις προβολής και 

προώθησης, αγορά χορηγικών πακέτων 

σε πάσης φύσεως διοργανώσεις και 

παραγωγές, συνεργασίες με φορείς και 

ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος και 

διεθνείς οργανισμούς και κάθε άλλη 

δράση που συμβάλλει στην προβολή 

των Ο.Τ.Α β` βαθμού, της Χώρας και του 

ελληνικού τουρισμού, με αξιοποίηση, 

μεταξύ άλλων, καινοτόμων εργαλείων 

της σύγχρονης τεχνολογίας, 

προγράμματα συμπαραγωγής και 

συνδιαφήμισης διεθνώς, πάντα προς 

τον σκοπό της τουριστικής τους 

προβολής είτε αναλαμβάνοντας στο 

ακέραιο την υλοποίηση των δράσεων 

είτε από κοινού σε συνεργασία με άλλα 

νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 

 

 2. Η διαδικασία υλοποίησης των 

συμφωνιών για τα προγράμματα 

συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης των 

Ο.Τ.Α. β` βαθμού άρχεται είτε με 

πρωτοβουλία των Ο.Τ.Α. β` βαθμού είτε 

με πρωτοβουλία και πρόσκληση του 

αντισυμβαλλομένου των Ο.Τ.Α. β` 

βαθμού, φυσικού ή νομικού προσώπου, 

το οποίο υλοποιεί τη συγκεκριμένη 

ενέργεια προβολής, για την υλοποίηση 

της οποίας ο Ο.Τ.Α. β` βαθμού 
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3. Οι προϋποθέσεις και οι ειδικότεροι 

όροι υλοποίησης του προγράμματος 

προωθητικών ενεργειών, όπως αυτοί 

διατυπώνονται στις σχετικές 

συμφωνίες, διαμορφώνονται από τον 

αντισυμβαλλόμενο σε συνεργασία με 

τον Ο.Τ.Α. β` βαθμού. 

4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Τουρισμού, Οικονομικών και 

Εσωτερικών 

 καθορίζονται λεπτομέρειες ως προς το 

περιεχόμενο και την υλοποίηση των 

συμφωνιών του παρόντος, σε 

συμμόρφωση με τους ισχύοντες 

κανόνες κρατικών ενισχύσεων." 

 

 

συμπράττει καλύπτοντας μέρος του 

συνολικού κόστους. 

 

 3. Οι προϋποθέσεις και οι ειδικότεροι 

όροι υλοποίησης του προγράμματος 

προωθητικών ενεργειών, όπως αυτοί 

διατυπώνονται στις σχετικές 

συμφωνίες, διαμορφώνονται από τον 

αντισυμβαλλόμενο σε συνεργασία με 

τον Ο.Τ.Α. β` βαθμού. 

 

 4. Για τη συμμετοχή του Ο.Τ.Α. β` 

βαθμού στις συμφωνίες αυτές 

απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία 

εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.. 

 

 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Τουρισμού, Οικονομικών και 

Εσωτερικών καθορίζονται λεπτομέρειες 

ως προς το περιεχόμενο και την 

υλοποίηση των συμφωνιών του 

παρόντος. 

30. 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 

Αντικείμενο συναρμοδιότητας 

  
 

  

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 

597 

610



 
Εξουσιοδοτική 

διάταξη 
Είδος 

πράξης 

Αρμόδιο ή 
επισπεύδον 
Υπουργείο ή 

υπηρεσία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 
(ενδεικτική ή 
αποκλειστική 
προθεσμία) 

 Άρθρο 122 Κανονιστική Υπουργείο 
Οικονομικών 

Παροχή εγγύησης 
Ελληνικού 
Δημοσίου σε 
δάνεια, σύμφωνα 
με τη ρύθμιση 

 
 
 

 Άρθρο 123 
παρ. 2α 

 
Κανονιστική 

 
Υπουργείο 

Οικονομικών 

 
Καθορισμός 
διαδικασίας και 
δικαιολογητικών 
για την εφαρμογή 
της ρύθμισης. 

 

 Άρθρο  123 
παρ. 3 

Κανονιστική Υπουργείο 
Οικονομικών 

Ρύθμιση κάθε 
αναγκαίου 

διαδικαστικού και 
τεχνικού 

ζητήματος.  
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Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  
                                                                             

 
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 
 
 
 
 

 

Επισπεύδον Υπουργείο: 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραφείο Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 210-34 42806, 
info@minedu.gov.gr  

 
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης  
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης: 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ  
(Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1 X 
  

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2  
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4  

  
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5  

  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση   

 

                                                 
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.  

Μέρος Γ΄  
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Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

  
Α) Οι αξιολογούμενες διατάξεις αποτελούν ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο και συστηματικό θεσμικό 
πλαίσιο για τον 21ο αιώνα των Μουφτειών της Θράκης, ως δημοσίων υπηρεσιών του Ελληνικού 
κράτους και των Μουφτήδων Θράκης, με την τριπλή τους ιδιότητα ως ανώτερων θρησκευτικών 
λειτουργών, ασκούντων δικαιοδοτικές αρμοδιότητες και επικεφαλής δημόσιας υπηρεσίας), πλήρως 
συμβατού με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ),  υπό 
το φως των νεότερων, πρόσφατων, νομολογιακών και επιστημονικών εξελίξεων επί των θεμάτων 
αυτών. Τα βασικά χαρακτηριστικά – στόχοι των ρυθμίσεων είναι: α) η οργανωμένη και συστηματική 
εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών και η αποτελεσματική διαχείριση των θρησκευτικών 
υποθέσεων των Ελλήνων πολιτών μελών της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης, όπως έχει 
αναγνωριστεί από την Συνθήκη της Λωζάνης, β) η ενίσχυση του κύρους των Μουφτειών και των 
Μουφτήδων, γ) η οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη των Μουφτειών και Μουφτήδων, ώστε να 
επιτελούν ελεύθερα το έργο τους και ε) ο σεβασμός των αρχών του Ισλάμ ως προς την επιλογή Μουφτή 
σε μη μουσουλμανική χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (με διαδικασία σύμφωνη με την από 
25.8.2016 ιερονομική ρήτρα των Μουφτήδων της Θράκης). Αναδεικνύεται η Μουφτεία ως δημόσια 
υπηρεσία και ορίζονται τα θεσμικά όρια του Μουφτή. Η Μουφτεία δεν αποτελεί «παρακολούθημα» 
ενός προσώπου, ήτοι του εκάστοτε Μουφτή, αλλά αντιθέτως στην Μουφτεία ως δημόσια υπηρεσία, 
υπηρετεί ο Μουφτής, με την σαφή αναφορά, μέσα από τις διατάξεις του σχεδίου, των τριών ιδιοτήτων 
του, ήτοι του ανώτερου θρησκευτικού λειτουργού, του έχοντος δικαιοδοτικές αρμοδιότητες και του 
επικεφαλής δημόσιας υπηρεσίας (δημόσιου υπαλλήλου) (βλ. άρθρα 148, 149 παρ. 4 και 150). 
   
Β) Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις διαιρούνται σε δύο κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο ρυθμίζει όλα τα 
θέματα αποστολής, αρμοδιότητας, οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού, κάλυψης δαπανών και 
στέγασης των Μουφτειών, ως δημοσίων υπηρεσιών. Το δεύτερο κεφάλαιο ρυθμίζει τη θέση, την 
ιδιότητα, την υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των Μουφτήδων και Τοποτηρητών 
Μουφτήδων, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους, το χρόνο της θητείας τους, τα ειδικά προσόντα 
που πρέπει να έχουν, τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα, τη διαδικασία επιλογής και διορισμού του 
Μουφτή, της θέσεως αυτού (όπως και του Τοποτηρητή) σε αυτοδίκαιη αργία και της στέρησης των 
αποδοχών του.  
 
Γ) Στις 20 Ιουνίου του έτους 1881 υπεγράφη μεταξύ Ελλάδας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (δεν 
υφίστατο τότε το Τουρκικό Κράτος) η Σύμβαση της Κωνσταντινουπόλεως, η οποία κυρώθηκε με το 
νόμο ΠΛΖ΄/1882 (φ. 14/13-3-1882). Η σύμβαση αυτή προσδιόρισε τα νέα ελληνοτουρκικά σύνορα 
(επέκταση του Ελληνικού κράτους με την προσάρτηση της Θεσσαλίας και της Άρτας, (βλ. άρθρα 1 και 
2), διέλαβε δε, μεταξύ άλλων, και διατάξεις για την προστασία «των κατοίκων των παραχωρουμένων 
τη Ελλάδι χωρών». Κατά το άρθρ. 3 της Σύμβασης, «η ζωή, η περιουσία, η τιμή, η θρησκεία και τα 
έθιμα των κατοίκων των παραχωρουμένων τη  Ελλάδι χωρών, όσοι μείνωσιν υπό την Ελληνικήν 
διοίκησιν, θέλουσιν είσθαι σεβαστά  και απαραβίαστα. Θα απολαυώσι δε ούτοι εντελώς των αυτών 
αστικών και πολιτικών  δικαιωμάτων, ων και οι εκ γενετής υπήκοοι Έλληνες», ενώ σύμφωνα με το 
άρθρ. 8, «εις τους Οθωμανούς των παραχωρουμένων τη Ελλάδι μερών εξασφαλίζεται η ελευθερία του 
θρησκεύματος και της λατρείας αυτών. Δεν θέλει δε προσβληθή κατ` ουδέν η  αυτονομία και ο 
ιεραρχικός οργανισμός των υπαρχουσών ή σχηματισθησομένων  Μουσουλμανικών κοινοτήτων, ουδέ 
η διοίκησις της περιουσίας και των ακινήτων  αυτών κτημάτων. Ουδέν κώλυμα δύναται να 
παρεμβληθή εις τας θρησκευτικάς σχέσεις  των κοινοτήτων τούτων προς τους πνευματικούς αυτών 
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αρχηγούς. Τα εγχώρια  θρησκευτικά δικαστήρια θα εξασκώσι και εν τω μέλλοντι την δικαιοδοσίαν 
αυτών επί  υποθέσεων καθαρώς θρησκευτικών».  
 
Σε εκτέλεση της Σύμβασης της Κωνσταντινουπόλεως ψηφίστηκε ο νόμος ΑΛΗ΄/1882 «Περί 
πνευματικών αρχηγών των Μωαμεθανικών κοινοτήτων (φ. 59/1.7.1882), ο οποίος περιέχει τις πρώτες 
ρυθμίσεις για το Μουφτή, που χαρακτηρίζεται ως «πνευματικός αρχηγός των μουσουλμανικών 
κοινοτήτων». Σύμφωνα με το άρθρο 2, «Οι Μουφτήδες, ως δημόσιοι  λειτουργοί, διορίζονται και 
παύονται δια Β. Διατάγματος, επί τη προτάσει των επί  των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας 
εκπαιδεύσεως, και επί της Δικαιοσύνης  Υπουργών, και δίδουσιν ενώπιον του οικείου (κρατικού 
οργάνου) Νομάρχου τον του δημοσίου υπαλλήλου όρκον. Εν περιπτώσει απολύσεως ή θανάτου τινός 
των Μουφτήδων, η της περιφερείας αυτού Μωαμεθανική κοινότης καλείται υπό του οικείου 
Νομάρχου προς υπόδειξιν του διαδόχου αυτού» . Ο νόμος ΑΛΗ΄ όριζε επίσης τις αρμοδιότητες των  
Μουφτήδων (άρθρ. 4), προέβλεπε δε την έκδοση β.δ/τος για το λεπτομερέστερο  καθορισμό των 
καθηκόντων των Μουφτήδων και τον τρόπο της άσκησής τους, καθώς και για τη ρύθμιση της 
συμμετοχής «των Μωαμεθανικών κοινοτήτων προς τον διορισμόν αυτών» (άρθρ. 5). Το πρώτο αυτό 
κανονιστικό πλαίσιο αφορούσε τους Μουφτήδες Λάρισας, Φαρσάλων, Τρικάλων και Βόλου (άρθρ. 1 
και 6).  
 
Ακολούθως, μετά το τέλος του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου υπεγράφη η Συνθήκη του Λονδίνου (17/30 
Μαϊου 1913, βλ.  φ. 229 Α/14.11.1913), με την οποία ο Σουλτάνος των Οθωμανών εξεχώρησε προς 
«τους Συμμάχους Ηγεμόνας πάσας τας επί της Ευρωπαϊκής Ηπείρου εδαφικάς εκτάσεις  της 
Αυτοκρατορίας [...] προς δυσμάς γραμμής αρχομένης από της επί του Αιγαίου  Πελάγους Αίνου μέχρι 
της επί του Ευξείνου Πόντου Μηδείας, εξαιρουμένης της  Αλβανίας» (άρθρο 4).  
 
Μετά το πέρας του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου υπεγράφη η Συνθήκη  του Βουκουρεστίου (28 Ιουλίου/10 
Αυγούστου 1913) μεταξύ Ελλάδας, Μαυροβουνίου,  Ρουμανίας και Σερβίας αφενός και Βουλγαρίας 
αφετέρου (φ. 217 Α΄/28.10.1913). Με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου καθορίστηκαν τα σύνορα της 
Βουλγαρίας με την Ελλάδα (άρθρο 5), τη Σερβία (άρθρο 3) και τη Ρουμανία (άρθρο 2). Στην Ελλάδα 
περιήλθαν τελικώς η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, το λιμάνι της Καβάλας με ολόκληρη σχεδόν την 
ενδοχώρα, η Νότια Ήπειρος και τα Ιωάννινα. Σε εκτέλεση όσων συμφωνήθηκαν με τις συνθήκες 
Λονδίνου και Βουκουρεστίου υπεγράφη «η μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας  Σύμβασις περί Ειρήνης της 
1/14 Νοεμβρίου 1913» (Συνθήκη των Αθηνών), η οποία κυρώθηκε με το νόμο ΔΣΙΓ΄ (4213)/1913 (φ 229 
Α΄/14.11.1913). Στο άρθρο 11 της Συνθήκης αυτής ορίζονται τα εξής: «Η ζωή, η περιουσία, η τιμή, η 
θρησκεία και τα  έθιμα των κατοίκων των εκχωρουμένων τη Ελλάδι χωρών, οίτινες ήθελον μείνει υπό  
την Ελληνικήν Διοίκησιν, έσονται επακριβώς σεβαστά. Θέλουσιν απολαύει τελείως  των αυτών 
αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων, οία οι εκ καταγωγής Έλληνες  υπήκοοι. Η ελευθερία, η εξωτερική 
λατρεία της θρησκείας εξασφαλισθήσονται τοις  Μουσουλμάνοις. Το όνομα της Αυτού 
Αυτοκρατορικής Μεγαλειότητος του Σουλτάνου, ως Χαλίφου, εξακολουθήσει μνημονευόμενον εν ταις 
δημοσίαις προσευχαίς των Μουσουλμάνων. Ουδαμώς δύνανται να θιγώσιν η αυτονομία και η 
ιεραχική οργάνωσις  των Μουσουλμανικών Κοινοτήτων των υφισταμένων ή τυχόν 
σχηματισθησομένων ως και η  διοίκησις της ανηκούσης αυταίς κινητής και ακινήτου περιουσίας. 
Επίσης ουδέν  κώλυμα δύναται να παρεμβληθή εις τας των ιδιωτών και Μουσουλμανικών Κοινοτήτων  
σχέσεις προς τους πνευματικούς αυτών αρχηγούς οίτινες θέλουσι τελεί υπό την  εξάρτησιν του εν 
Κωνσταντινουπόλει Σεϊχ-ούλ-Ισλαμάτου, περιβάλλοντος τον Αρχιμουφτήν διά της προ ενάσκησιν των 
καθηκόντων αυτού πνευματικής εγκρίσεως. Οι  Μουφτήδες, έκαστος εν τη περιφερεία αυτού, 
θέλουσιν εκλέγεσθαι υπό εκλογέων  Μουσουλμάνων. Ο Αρχιμουφτής διορίζεται υπό της Αυτού 
Μεγαλειότητος του Βασιλέως  των Ελλήνων εκ τριών υποψηφίων, εκλεγομένων και υποδεικνυομένων 
υπό εκλογικής συνελεύσεως, εκπροσωπουμένης, εκ πάντων των εν Ελλάδι Μουφτήδων. Η Ελληνική 
Κυβέρνησις θέλει ανακοινοί την εκλογήν του Αρχιμουφτή διά της εν Κωνσταντινουπόλει Β΄ Πρεσβείας 
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της Ελλάδος εις το Σεϊχ-ούλ-Ισλαμάτον, όπερ θέλει αποστέλλει αυτώ «Μανσούριον» και 
"Μουρασελέν" επιτρέποντα αυτώ να ασκή τα  καθήκοντα αυτού και να χορηγή προς τους άλλους εν 
Ελλάδι Μουφτήδες το δικαίωμα  της δικαιοδοσίας και της εκδόσεως φετβάδων. Οι Μουφτήδες εκτός 
της αρμοδιότητος αυτών επί των καθαρώς θρησκευτικών υποθέσεων και της εποπτείας αυτών επί της 
διοικήσεως των Βακουφικών κτημάτων, ασκούσι την εαυτών δικαιοδοσίαν μεταξύ Μουσουλμάνων 
επί γάμων, διαζυγίων, διατροφών (νεφακά), επιτροπειών, κηδεμονιών,  χειραφεσίας ανηλίκων, 
ισλαμικών διαθηκών και διαδοχής εις θέσιν Μουτεβελλή (τεβλιέτ). Αι παρά των Μουφτήδων 
εκδιδόμεναι αποφάσεις εκτελούνται υπό των  αρμοδίων Ελληνικών Αρχών. Ως προς τας κληρονομίας 
οι ενδιαφερόμενοι Μουσουλμάνοι  δύνανται, μετά προηγουμένην συμφωνίαν, να προσφεύγωσι τω 
Μουφτή ως διαιτητή.  Κατά της ούτως εκδοθείσης διαιτητικής αποφάσεως, έσονται δεκτά πάντα τα 
ενώπιον  των Δικαστηρίων της Χώρας ένδικα μέσα, εκτός αν υπάρχη διάταξις περί του εναντίου ρητώς 
διατετυπωμένη».  
 
Εξάλλου, στο Πρωτόκολλο υπ’  αριθμ. 3, που συνοδεύει τη Σύμβαση ορίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι «Ο 
Αρχιμουφτής και οι Μουφτήδες (...) κέκτηνται τα αυτά δικαιώματα και τας αυτάς υποχρεώσεις, οίας 
οι λοιποί  Έλληνες δημόσιοι λειτουργοί», ότι «οι Μουφτήδες δεν δύνανται να παυθώσιν ειμή  
συμφώνως προς τας διατάξεις του 88ου άρθρου του Συντάγματος του Ελληνικού  Βασιλείου (πρόκειται 
για το άρθρ. 88 του Σ 1911 που ορίζει τον τρόπο παύσης των δικαστικών λειτουργών και δικαστικών 
υπαλλήλων)» και ότι «αι Μουσουλμανικαί Κοινότητες αναγνωρίζονται νομικά πρόσωπα". Λίγο πριν 
από την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Α΄148/3.7.1920) ο ν. 2345/1920»  «Περί προσωρινού Αρχιμουφτή και Μουφτήδων των εν τω  κράτει 
Μουσουλμάνων, και περί διαχειρίσεως των περιουσιών των Μουσουλμανικών  κοινοτήτων». Ο νόμος 
αυτός προέβλεπε «ως ανωτάτη εν τω Κράτει θρησκευτική αρχή  των μουσουλμάνων» τον Αρχιμουφτή, 
ο οποίος εποπτεύει «τους εν τω κράτει  Μουφτήδες εις την ενάσκησιν των καθηκόντων των» (άρθρ. 1 
και 2). Στο άρθρο 3 του ίδιου νόμου ρυθμίζονται τα σχετικά με την εκλογή και το διορισμό του 
Αρχιμουφτή. Το άρθρο 6 ρύθμιζε την εκλογή και το διορισμό των Μουφτήδων  ως εξής: «Εντός μηνός 
αφ` ης ήθελε κενωθή θέσις τις των εν τω Κράτει Μουφτήδων, ο αρμόδιος Γενικός Διοικητής ή ο 
αρμόδιος Νομάρχης, προκηρύσσει εκλογήν του αντικαταστάτου αυτού δια πράξεως 
τοιχοκολλουμένης εις τα τεμένη και τα γραφεία  των Δήμων και Κοινοτήτων της περιφερείας της 
κενωθείσης θέσεως, εν οις κατοικούσι Μουσουλμάνοι εκλογείς και δημοσιευομένης εις μιαν 
τουλάχιστον των εν τη έδρα του Νομού και μιαν των εν Αθήναις εκδιδομένων εφημερίδων (...) Οι 
υποψήφιοι υποβάλλουσι τας αιτήσεις των εντός δέκα πέντε ημερών από της τελευταίας εν τη 
εφημερίδι δημοσιεύσεως προς τον Γενικόν Διοικητήν ή (...) προς τον Νομάρχην (...)  Ο Γενικός 
Διοικητής ή ο Νομάρχης εντός δέκα ημερών από της λήψεως των εγγράφων τούτων διαβιβάζει ταύτα 
μετά των ιδίων παρατηρήσεων προς το επί των Εκκλησιαστικών Υπουργείον, όπερ, διαγράφον τους μη 
εγκρινομένους υπ`  αυτού δια την θέσιν του Μουφτή, διαβιβάζει τα έγγραφα εις τον Αρχιμουφτήν ... 
Ο  Αρχιμουφτής ελέγχων τα προσόντα των υποψηφίων ... αποστέλλει εις τον αρμόδιον Γενικόν 
Διοικητήν ή Νομάρχην πίνακα των εχόντων τα ανωτέρω προσόντα υποψηφίων εκ των υποβαλόντων 
αιτήσεις και μη διαγραφέντων υπό του Υπουργού. Δικαίωμα εκλογής έχουσι πάντες οι μουσουλμάνοι 
οι εγγεγραμμένοι εν τοις εκλογικοίς καταλόγοις των βουλευτικών εκλογών της περιφερείας δι` ην 
διεξάγεται εκλογή μουφτή ... Η εκλογή διεξάγεται (...) δια μυστικής διά ψηφοδελτίων ψηφοφορίας 
μεταξύ των εν τω τελειωτικώ πίνακι υποψηφίων. Επιτυχών θεωρείται ο σχετικώς πλειοψηφίσας. Ο 
επιτυχών ανακηρύσσεται υπό του Πρωτοδικείου της πρωτευούσης της περιφερείας του Μουφτή, δι` 
ην η εκλογή, δι` αποφάσεως τοιχοκολλουμένης εις τα γραφεία του Πρωτοδικείου και εκτιθεμένης επί 
15μερον. Εντός της 15μέρου ταύτης προθεσμίας  πας εκλογεύς δικαιούται να υποβάλη ενστάσεις . Αι 
ενστάσεις εκδικάζονται υπό  του Πρωτοδικείου (...) Επικυρωθείσης της εκλογής ή μη υποβληθείσης 
ενστάσεως τα  έγγραφα αποστέλλονται υπό του Προέδρου των Πρωτοδικών αμελητί προς το επί των  
Εκκλησιαστικών Υπουργείον, προκαλούν το περί διορισμού του εκλεγέντος Β. Διάταγμα, όπερ 
κοινοποιείται ... εις τον Αρχιμουφτήν, όστις κοινοποιεί αυτό εις τον διορισθέντα. Ο διορισθείς 
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Μουφτής προ της αναλήψεως των καθηκόντων του δίδει τον όρκον του δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον 
του αρμοδίου Νομάρχου».  
Εκτός από τις διατάξεις που αφορούν την εκλογή και το διορισμό του Αρχιμουφτή και των 
Μουφτήδων, ο ν. 2345/1920 (Α΄148) περιέχει ρυθμίσεις για τα καθήκοντα των Μουφτήδων (βλ.  άρθρ. 
10). Με την έναρξη ισχύος του ν. 2345/1920 καταργήθηκαν, δυνάμει άλλωστε και του άρθρου 15 του 
νόμου αυτού, οι διατάξεις του νόμου ΑΛΗ/1882. Ο νομοθέτης του ν. 2345/1920 ήθελε να προσδώσει  
στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού προσωρινό χαρακτήρα, ενόψει της επικείμενης σύναψης της 
Συνθήκης των Σεβρών και «της επιψηφίσεως ειδικού νόμου περί  οργανώσεως και διοικήσεως των εν 
κράτει Μουσουλμανικών κοινοτήτων». Τέτοιος «ειδικός νόμος» δεν ακολούθησε και ο ν. 2345/1920 
καταργήθηκε ρητώς με το άρθρ. 9 του ν. 1920/1991 (Α΄ 111), ο οποίος κύρωσε την από 24.12.1990 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών (Α΄ 182).  
 
Δ) Μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου υπογράφηκε, στις 10 Αυγούστου 1920, μεταξύ της 
Βρετανικής Αυτοκρατορίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ιαπωνίας αφενός («Προέχουσαι Σύμμαχοι 
και Συνησπισμέναι Δυνάμεις») και της Ελλάδας αφετέρου, η Συνθήκη των Σεβρών «Περί προστασίας 
των εν Ελλάδι μειονοτήτων». Όπως αναφέρει το προοίμιο της Συνθήκης, τα συμβαλλόμενα μέρη 
έλαβαν υπ’ όψιν «ότι από της 1ης Ιανουαρίου 1913 ευρείαι εδαφικαί εκτάσεις απεκτήθησαν υπό του 
Βασιλείου της Ελλάδος», «Ότι το Βασίλειον της Ελλάδος, το οποίον παρέσχεν εις τους εν ταις χώραις 
αυτού βιούντας πληθυσμούς ισότητα δικαιωμάτων αδιακρίτως καταγωγής, γλώσσης και θρησκείας, 
επιθυμεί να επιβεβαιώση τα δικαιώματα ταύτα και επεκτείνη αυτά και επί των πληθυσμών των χωρών 
αίτινες ήθελον ενωθή μετά του Βασιλείου, όπως παράσχη αυτοίς πλήρη και ακεραίαν εγγύησιν ότι 
θέλουσι διοικηθή συμφώνως προς τας αρχάς της ελευθερίας και της δικαιοσύνης», «Ότι η Ελλάς δέον 
ν` απαλλαγή μερικών υποχρεώσεων άς έχει αναλάβει απέναντι Δυνάμεων τινων και ότι εις τας 
υποχρεώσεις ταύτας δέον να υποκατασταθώσιν έτεραι προς την Κοινωνίαν των Εθνών».  
Έτσι, με την Συνθήκη των Σεβρών η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία αναγνώρισαν ότι «η Ελλάς 
αναλαμβάνει διά την διατήρησιν των θρησκευτικών ελευθεριών υποχρεώσεις υπό την εγγύησιν της 
Κοινωνίας των Εθνών» και παραιτήθηκαν «του δικαιώματος όπερ είχεν αναγνωρισθή αυταίς δια του 
υπ’ αριθ. 3 Πρωτοκόλλου της Συνδιασκέψεως του Λονδίνου της 3 Φεβρουαρίου 1830, προς 
εξασφάλισιν της προστασίας των θρησκευτικών ελευθεριών».  
Σημαντικά είναι τα άρθρα 1 περί αυξημένης τυπικής ισχύς των διατάξεων της Συνθήκης), 2 περί 
προστασίας της ζωής και της ελευθερίας των κατοίκων της Ελλάδος, αδιακρίτως «καταγωγής, 
εθνικότητος, γλωσσικού ιδιώματος, φυλής ή θρησκείας», και θρησκευτική ελευθερία, 7 και 8 περί 
ισονομίας, «αδιακρίτως φυλής, γλωσσικού ιδιώματος ή θρησκείας», ελεύθερης χρήσης της γλώσσας, 
δικαίωματος σύστασης θρησκευτικών ή κοινωφελών ιδρυμάτων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 9  περί 
διδασκαλίας των μειονοτικών γλωσσών στη δημόσια εκπαίδευση και 14  περί του ότι: «Η Ελλάς 
συμφωνεί να λάβη αναφορικώς προς τους μουσουλμάνους πάντα τα αναγκαιούντα μέτρα όπως 
κανονίση, συμφώνως προς τα μουσουλμανικά έθιμα, τα του οικογενειακού δικαίου και της 
προσωπικής καταστάσεως αυτών. Η Ελλάς αναλαμβάνει να προστατεύση τα τεμένη, νεκροταφεία και 
λοιπά μουσουλμανικά θρησκευτικά ιδρύματα. …»). Σύμφωνα το άρθρο 16 της εν λόγω Συνθήκης, οι 
διατάξεις που αφορούν εθνικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές μειονότητες αποτελούν «υποχρεώσεις 
διεθνούς συμφέροντος υπό την εγγύησιν της Κοινωνίας των Εθνών». Η Συνθήκη των Σεβρών κυρώθηκε 
με το ν.δ. της 25ης Αυγούστου 1923, μαζί με την Συνθήκη της Λωζάνης (Α΄ 238/25.8.1923), αλλά και 
αυτοτελώς με το ν.δ. από 29.9.1923 (Α΄ 311/30.10.1923).  
Εν τω μεταξύ, στις 10 Αυγούστου 1920 είχε υπογραφεί μεταξύ των συμμάχων αφενός και της Ελλάδας 
αφετέρου η Συνθήκη περί Θράκης. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Συνθήκης αυτής, «Αι προέχουσαι 
σύμμαχοι και συνησπισμέναι Δυνάμεις ... μεταβιβάζουσιν εις την Ελλάδα ... πάντα τα δικαιώματα, ως 
και τους τίτλους, άτινα έχουσιν εκ του άρθρου 48 της μετά της Βουλγαρίας υπογραφείσης εν Νεϊγύ 
(Neuilly sur Seine) τη 27 Νοεμβρίου 1919 … Συνθήκης ειρήνης επί των εδαφών της Θράκης, άτινα 
ανήκον εις την βουλγαρικήν μοναρχίαν …». Η Συνθήκη περί Θράκης κυρώθηκε με το ν.δ. της 
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29ης.9.1923 (Α΄ 330/15.11.1923). Η οριστική παραχώρηση της Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα έγινε το 
έτος 1923, με τον τερματισμό της εμπόλεμης καταστάσεως. Περαιτέρω,  την 24η Ιουλίου 1923 
υπεγράφη στην Λωζάνη Συνθήκη ειρήνης, μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της 
Ιαπωνίας, της Ελλάδας, της Ρουμανίας και του Βασιλείου των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων αφενός 
και της Τουρκίας αφετέρου, που κυρώθηκε με το ν.δ. της 23ης.8.1923 (Α΄ 238/25.8.1923). Τα άρθρα 2 
έως 22 της Συνθήκης ρυθμίζουν τα σχετικά με τους εδαφικούς όρους, ενώ τα άρθρα 37 έως 45 
αποτελούν τις διατάξεις για την προστασία των μειονοτήτων.  
Ειδικότερα, οι διατάξεις αυτές ορίζουν τα ακόλουθα: «Η Τουρκία αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως 
αι εν τοις άρθροις 38 - 44 περιεχόμεναι διατάξεις αναγνωρισθώσιν ως θεμελιώδεις νόμοι, όπως ουδείς 
νόμος, ή κανονισμός, ή επίσημός τις πράξις διατελώσιν εν αντιφάσει ή εν αντιθέσει προς τας διατάξεις 
ταύτας, και όπως ουδείς νόμος, ή κανονισμός, ή επίσημός τις πράξις κατισχύωσιν αυτών» (άρθρο 37). 
«Η τουρκική κυβέρνησις αναλαμβάνει την υποχρέωσιν να παρέχη εις πάντας τους κατοίκους της 
Τουρκίας πλήρη και απόλυτον προστασίαν της ζωής και της ελευθερίας αυτών, αδιακρίτως γεννήσεως, 
εθνικότητος, γλώσσης, φυλής, ή θρησκείας. Πάντες οι κάτοικοι της Τουρκίας δικαιούνται να 
πρεσβεύωσιν ελευθέρως, δημοσία τε και κατ` ιδίαν, πάσαν πίστιν, θρησκείαν, ή δοξασίαν ων η 
άσκησις δεν ήθελεν είναι ασυμβίβαστος προς την δημοσίαν τάξιν και τα χρηστά ήθη. Αι μη 
μουσουλμανικαί μειονότητες θα απολαύωσι πλήρως της ελευθερίας κυκλοφορίας και 
μεταναστεύσεως, υπό την επιφύλαξιν των εφαρμοζομένων εφ` όλου ή μέρους του εδάφους εις 
άπαντας τους Τούρκους υπηκόους μέτρων, άτινα ήθελον τυχόν ληφθή υπό της τουρκικής 
Κυβερνήσεως χάριν της εθνικής αμύνης και της τηρήσεως της δημοσίας τάξεως» (άρθρο 38). «Οι 
ανήκοντες εις μη μουσουλμανικάς μειονότητας υπήκοοι Τούρκοι θα απολαύωσι των αυτών αστικών 
και πολιτικών δικαιωμάτων ων και οι μουσουλμάνοι. Πάντες οι κάτοικοι της Τουρκίας, άνευ 
διακρίσεως θρησκεύματος, θα ώσιν ίσοι απέναντι του νόμου. Η διαφορά θρησκείας, δοξασίας, ή 
πίστεως δεν οφείλει να αποτελέση κώλυμα δι` ουδένα Τούρκον υπήκοον ως προς την απόλαυσιν των 
αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων και ιδία την παραδοχήν εις τας δημοσίας θέσεις, αξιώματα, και 
τιμάς ή την εξάσκησιν των διαφόρων επαγγελμάτων και βιομηχανιών. Ουδείς περιορισμός θέλει 
επιβληθή κατά της ελευθέρας χρήσεως παρά παντός Τούρκου υπηκόοου οιασδήποτε γλώσσης, είτε εν 
ταις ιδιωτικαίς ή εμπορικαίς σχέσεσιν, είτε ως προς την θρησκείαν, τον Τύπον, και πάσης φύσεως 
δημοσιεύματα, είτε εν ταις δημοσίαις συναθροίσεσιν. Παρά την ύπαρξιν της επισήμου γλώσσης, θα 
παρέχωνται αι προσήκουσαι ευκολίαι εις τους Τούρκους υπηκόους τους λαλούντας γλώσσαν άλλην ή 
την τουρκικήν διά την προφορικήν χρήσιν της γλώσσης αυτών ενώπιον των δικαστηρίων» (άρθρο 39). 
«Οι Τούρκοι υπήκοοι οι ανήκοντες εις μη μουσουλμανικάς μειονότητας θα απολαύωσι νομικώς και 
πραγματικώς της αυτής προστασίας και των αυτών εγγυήσεων ων απολαύουσι και οι λοιποί Τούρκοι 
υπήκοοι. Θα έχωσιν ιδίως ίσον δικαίωμα να συνιστώσι, διευθύνωσι, και εποπτεύωσιν, ιδίαις 
δαπάναις, παντός είδους φιλανθρωπικά, θρησκευτικά, ή κοινωφελή ιδρύματα, σχολεία και λοιπά 
εκπαιδευτήρια, μετά του δικαιώματος να ποιώνται ελευθέρως εν αυτοίς χρήσιν της γλώσσης των και 
να τελώσιν ελευθέρως τα της θρησκείας των» (άρθρο 40). «Εν ταις πόλεσι και περιφερείαις ένθα 
διαμένει σημαντική αναλογία υπηκόων μη μουσουλμάνων, η τουρκική Κυβέρνησις θα παρέχη, ως 
προς την δημοσίαν εκπαίδευσιν, τας προσηκούσας ευκολίας προς εξασφάλισιν της εν τοις δημοτικοίς 
σχολείοις παροχής, εν τη ιδία αυτών γλώσση, της διδασκαλίας εις τα τέκνα των εν λόγω Τούρκων 
υπηκόων. Η διάταξις αύτη δεν κωλύει την τουρκικήν Κυβέρνησιν να καταστήση υποχρεωτικήν την 
διδασκαλίαν της τουρκικής γλώσσης εν τοις ειρημένοις σχολείοις. Εν ταις πόλεσι και περιφερείαις ένθα 
υπάρχει σημαντική αναλογία Τούρκων υπηκόων ανηκόντων εις μη μουσουλμανικάς μειονότητας, 
θέλει εξασφαλισθή εις τας μειονότητας ταύτας δικαία συμμετοχή εις την διάθεσιν των χρηματικών 
ποσών άτινα τυχόν θα εχορηγούντο εκ του δημοσίου χρήματος υπό του προϋπολογισμού του κράτους 
ή των δημοτικών και λοιπών προϋπολογισμών επί εκπαιδευτικώ, θρησκευτικώ, ή φιλανθρωπικώ 
σκοπώ ... » (άρθρο 41). «Η τουρκική Κυβέρνησις δέχεται να λάβη απέναντι των μη μουσουλμανικών 
μειονοτήτων, όσον αφορά την οικογενειακήν ή προσωπικήν αυτών κατάστασιν, πάντα τα κατάλληλα 
μέτρα όπως τα ζητήματα ταύτα κανονίζωνται συμφώνως προς τα έθιμα των μειονοτήτων τούτων ... Η 
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τουρκική Κυβέρνησις υποχρεούται να παρέχη πάσαν προστασίαν εις τας εκκλησίας, συναγωγάς, 
νεκροταφεία, και λοιπά θρησκευτικά καθιδρύματα των ειρημένων μειονοτήτων. Εις τα ευαγή 
καθιδρύματα ως και τα θρησκευτικά και φιλανθρωπικά καταστήματα των αυτών μειονοτήτων, των 
ήδη ευρισκομένων εν Τουρκία, θα παρέχηται πάσα ευκολία και άδεια, η δε τουρκική Κυβέρνησις, 
προκειμένου περί ιδρύσεως νέων θρησκευτικών και φιλανθρωπικών καθιδρυμάτων, ουδεμίαν θέλει 
αρνηθή εκ των αναγκαίων ευκολιών, αίτινες έχουσιν εξασφαλισθή εις τα λοιπά ιδιωτικά καθιδρύματα 
ομοίας φύσεως» (άρθρο 42). «Οι εις τας μη μουσουλμανικάς μειονότητας ανήκοντες Τούρκοι υπήκοοι 
δεν θα ώσιν υποχρεωμένοι να εκτελώσι πράξεις αποτελούσας παράβασιν της πίστεως ή των 
θρησκευτικών των εθίμων, ούτε θα περιπίπτωσιν εις ανικανότητά τινα αρνούμενοι να παραστώσιν 
ενώπιον των δικαστηρίων ή να εκτελέσωσι νόμιμόν τινα πράξιν κατά την ημέραν της εβδομαδιαίας 
των αναπαύσεως. Ουχ ήττον η διάταξις αύτη δεν απαλλάσσει τους Τούρκους τούτους υπηκόους των 
υποχρεώσεων αίτινες επιβάλλονται εις πάντας τους λοιπούς Τούρκους υπηκόους προς τήρησιν της 
δημοσίας τάξεως» (άρθρο 43). «Η Τουρκία παραδέχεται όπως αι διατάξεις των προηγουμένων άρθρων 
του παρόντος τμήματος, εφ` όσον αφορώσιν εις τους μη μουσουλμάνους υπηκόους της Τουρκίας, 
αποτελέσωσιν υποχρεώσεις διεθνούς συμφέροντος και τεθώσιν υπό την εγγύησιν της Κοινωνίας των 
Εθνών. Αι διατάξεις αύται δεν δύνανται να τροποποιηθώσιν άνευ της συγκαταθέσεως της 
πλειοψηφίας του συμβουλίου της Κοινωνίας των Εθνών. ...» (άρθρο 44). «Τα αναγνωρισθέντα διά των 
διατάξεων του παρόντος τμήματος δικαιώματα εις τας εν Τουρκία μη μουσουλμανικάς μειονότητας, 
αναγνωρίζονται επίσης υπό της Ελλάδος εις τας εν τω εδάφει αυτής ευρισκομένας μουσουλμανικάς 
μειονότητας» (άρθρο 45).  
Τέλος, με το προαναφερθέν ν.δ. της 23ης.8.1923 κυρώθηκε και η Σύμβαση περί Ανταλλαγής 
Πληθυσμών που υπεγράφη στις 30 Ιανουαρίου 1923. Σύμφωνα με την τελευταία αυτή σύμβαση, «Από 
της 1ης Μαΐου 1923 θέλει διενεργηθή η υποχρεωτική ανταλλαγή των Τούρκων υπηκόων, ελληνικού 
ορθοδόξου θρησκεύματος, των εγκατεστημένων επί των τουρκικών εδαφών, και των Ελλήνων 
υπηκόων, μουσουλμανικού θρησκεύματος, των εγκατεστημένων επί των ελληνικών εδαφών. …» 
(άρθρο 1). Δεν περιλαμβάνονταν όμως στην ανταλλαγή, οι έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης 
και οι Μουσουλμάνοι κάτοικοι της Δυτικής Θράκης ως εξής: «Δὲν θὰ περιληφθῶσιν εἰς τὴν ἐν τῷ 
πρώτῳ ἄρθρῳ προβλεπομένην ἀνταλλαγήν: α) οἱ Ἕλληνες κάτοικοι τῆς Κωνσταντινουπόλεως, β) οἱ 
Μουσουλμᾶνοι κάτοικοι τῆς Δυτικῆς Θράκης». Με την Συνθήκη της Λωζάνης η Ελλάδα και η Τουρκία 
ανέλαβαν δυνάμει και του άρθρου 45 αυτής, την υποχρέωση να παρέχουν σε όλους τους κατοίκους 
τους «απόλυτον προστασίαν της ζωής και της ελευθερίας αυτών, αδιακρίτως γεννήσεως, εθνικότητος, 
γλώσσης, φυλής ή θρησκείας», να τους επιτρέπουν «να πρεσβεύωσιν ελευθέρως δημοσία τε και κατ` 
ιδίαν, πάσαν πίστιν, θρησκείαν ή δοξασίαν ων η άσκησις δεν ήθελεν είναι ασυμβίβαστος προς την 
δημοσίαν τάξιν και τα χρηστά ήθη» (άρθρο 38) και να τους εξασφαλίζουν ανεξαρτήτως θρησκεύματος 
ισότητα απέναντι στο νόμο (άρθρα 39, 40 και 43). Οι ρυθμίσεις της Συνθήκης για την προστασία των 
μειονοτήτων (βλ. άρθρα 37 έως 45) στηρίζονται στην αρχή της ίσης μεταχειρίσεως και της πλήρους 
εξομοιώσεως των μελών των μειονοτήτων με τους λοιπούς υπηκόους των συμβαλλομένων μερών 
(Ελλάδας ή Τουρκίας), όσον αφορά την άσκηση των ατομικών και των πολιτικών τους δικαιωμάτων. 
Ορισμένες διατάξεις, ωστόσο, υπαγορεύουν στα συμβαλλόμενα μέρη να λάβουν μέτρα για την 
ιδιαίτερη μεταχείριση των μειονοτήτων, προκειμένου, προφανώς, να επιτευχθεί εν τοις πράγμασι η 
ίση μεταχείριση (προφορική χρήση της τουρκικής ή της ελληνικής γλώσσας ενώπιον των δικαστηρίων, 
διδασκαλία στην τουρκική ή την ελληνική γλώσσα στα δημοτικά σχολεία πόλεων και περιφερειών, 
όπου διαμένει σημαντική αναλογία υπηκόων μη ορθοδόξων ή μη μουσουλμάνων, καθώς και 
κατάλληλη ρύθμιση ζητημάτων οικογενειακής ή προσωπικής καταστάσεως, βλ. τα άρθρα 39, 41 και 42 
αντίστοιχα της Συνθήκης της Λωζάνης). Επίσης, όπως έγινε δεκτό από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (η από 19.12.2018 απόφαση, Molla Sali κατά Ελλάδος, 20452/14, σκ. 
151): «Το Δικαστήριο παρατηρεί ότι, αναμφίβολα, με την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών και της 
Συνθήκης της Λωζάνης, η Ελλάδα ανέλαβε την υποχρέωση να σέβεται τα έθιμα της μουσουλμανικής 
μειονότητας. Όμως, βάσει της διατυπώσεως των επίμαχων διατάξεων (βλ. … παρ. 64 - 65), οι Συνθήκες 
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αυτές δεν υποχρεώνουν την Ελλάδα να εφαρμόζει τον Ιερό Μουσουλμανικό Νόμο. (….) Συγκεκριμένα, 
η Συνθήκη της Λωζάνης δεν αναφέρει ρητά την δικαιοδοσία του μουφτή, αλλά εγγυάται την 
θρησκευτική ιδιαιτερότητα της ελληνικής μουσουλμανικής κοινότητας, η οποία εξαιρέθηκε από την 
ανταλλαγή πληθυσμών που προέβλεπε αυτή η Συνθήκη και αναμενόταν να παραμείνει στην Ελλάδα, 
όπου η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού είναι χριστιανοί. Επίσης, η Συνθήκη δεν αναγνωρίζει 
κανενός είδους δικαιοδοσία σε ειδικό όργανο σε σχέση με τέτοιες θρησκευτικές πρακτικές. Επί πλέον, 
δεν είναι δυνατόν να παραβλεφθεί ότι, κατά την διάρκεια της προφορικής διαδικασίας, η Κυβέρνηση 
δήλωσε ότι οι διατάξεις περί προστασίας των μειονοτήτων της Συνθήκης των Αθηνών και οι διατάξεις 
της Συνθήκης των Σεβρών έχουν παύσει να ισχύουν, όπως είχε ήδη δεχθεί και στην υπόθεση Serif κατά 
Ελλάδος …».  
Η παράλειψη της Συνθήκης της Λωζάνης να περιλάβει ρύθμιση για τους θρησκευτικούς λειτουργούς 
της μουσουλμανικής (θρησκευτικής) μειονότητας της Θράκης, η οποία εξαιρέθηκε από την ανταλλαγή 
πληθυσμών, δεν είναι τυχαία αλλά συνειδητή και μαρτυρεί την πρόθεση και τη βούληση των 
συμβαλλομένων μερών να μην ισχύει εφεξής το άρθρο 11 που περιέχει η υπογραφείσα, σε εκτέλεση 
όσων συμφωνήθηκαν με τις Συνθήκες του Λονδίνου (17/30 Μαΐου 1913, Α΄ 229/14.11.1913) και του 
Βουκουρεστίου (28 Ιουλίου/10 Αυγούστου 1913, Α΄ 217/28.10.1913), «μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας 
Σύμβασις περί Ειρήνης της 1/14 Νοεμβρίου 1913» (Συνθήκη των Αθηνών), η οποία κυρώθηκε με το 
νόμο ΔΣΙΓ΄ (4213)/1913 (Α΄ 229/14.11.1913), [βλ. ΟλΣτΕ 1822/2020 σκ. 13, ΟλΣτΕ 2101/2019 σκ. 13, 
ΣτΕ 1333/2001 7μ. σκ. 7 και 8, ΣτΕ 466/2003 σκ. 11 έως 13, την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας 
της Βουλής και την αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 1 του ν. 4511/2018 (Α΄ 2) με το οποίο 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 της από 24.12.1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 182), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 1920/1991, όσον αφορά τα καθήκοντα του Μουφτή και την αιτιολογική 
έκθεση και το υπ’ αριθμ. 42/2019 πρακτικό επεξεργασίας ΣτΕ επί του π.δ. 52/2019 (Α΄ 90)].   

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα; 

 Διότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν έχει επαρκείς προβλέψεις για τις Μουφτείες ως δημόσιες υπηρεσίες 
και για το λόγο αυτό δεν υπάρχει επαρκής στήριξη για την άσκηση των καθηκόντων του Μουφτή. 

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 Οι ρυθμίσεις αφορούν στις Μουφτείες Διδυμοτείχου, Κομοτηνής και Ξάνθης, στους  Μουφτήδες και 
Τοποτηρητές Μουφτήδες, στους Μουσουλμάνους θρησκευτικούς λειτουργούς και Ιεροδιδασκάλους  
και εν γένει  στη μουσουλμανική κοινότητα της Θράκης. 

 
 

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

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

ΝΑΙ                 ΟΧΙ      
 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 
 
 
 

 - το π.δ. της 2/17.1.1928 «Περί ορισμού αριθμού Μουφτειών» (Α΄ 5) 
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- το π.δ. της 19-3/3.4.1928  «Περί καθορισμού των εν τω Κράτει  Μουφτειών» 
(Α΄ 50) 
-          το β.δ. της 9-12 1952/9.1.1953 «Περί κατανομής κατά κατηγορίας και βαθμούς 
των υφισταμένων οργανικών θέσεων του προσωπικού των Μουφτειών, 
αρμοδιότητος Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 5) 
 
- ο   ν. 2754/1954 (Α’ 32) 
 
- ο  ν. 1920/1991 (A΄ 11) 
     
- το άρθρο 40 του ν. 3536/2007 (Α΄ 42) 
 
- η περ. 2  της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α’ 32) 
 
-  η παρ. 4 του άρθρου 95 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
      
- ο  ν. 4511/2018 (Α’ 2) 
 
- οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 48 του ν. 4559/2018 (Α’ 142. Διόρθ. Σφαλμ. 
                Α΄ 154) 
 
- η παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4569/2018 (Α’ 179) 
 
- το  π.δ. 52/2019 (Α’ 90) 
 

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

i)   με αλλαγή προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής απόφασης 
ή άλλης κανονιστικής 
πράξης; 

Με τις  αξιολογούμενες ρυθμίσεις αναδιοργανώνεται 
το θεσμικό πλαίσιο των Μουφτειών της Θράκης και ως 
εκ τούτου απαιτούνται διατάξεις αυξημένης τυπικής 
ισχύος. 

ii)  με αλλαγή διοικητικής  
πρακτικής 
συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

 
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή διοικητικής πρακτικής, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής προσέγγισης της υφιστάμενης 
νομοθεσίας, δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, 
τίθεται εκ νέου το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. 
 
 

iii) με διάθεση 
περισσότερων 
ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

 
 
Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων  και υλικών 
πόρων δε θα συνέβαλλε στην αντιμετώπιση των 
ζητημάτων χωρίς τη θέσπιση νέου νομοθετικού 
πλαισίου αυξημένης ισχύος. 
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Συναφείς πρακτικές  

6. 

 
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ      
 
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 
 

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

 
 
 

ii)  σε όργανα της Ε.Ε.: 
 
 
 

iii) σε διεθνείς 
οργανισμούς: 

 
 

 
 
 

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών επιδιώκονται 
με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

 

 
                                                                                                                                                                                     
 
 
 
                                                                                               
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
                                                                                    
 

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

i)   βραχυπρόθεσμοι: 

 
Η αναδιάρθρωση των Μουφτειών για την 
αποτελεσματικότερη λειτουργία τους και την 
ανταπόκρισή τους στις ανάγκες της μουσουλμανικής 
κοινότητας της Θράκης 
 
Η ενίσχυση της διαφάνειας και η καλύτερη και έγκυρη 
πληροφόρηση των πολιτών. 
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ii)  μακροπρόθεσμοι: 

Η  προστασία της θρησκευτικής ταυτότητας της 
μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, όπως έχει 
αναγνωριστεί από την Συνθήκη της Λωζάνης 
 
Ο σεβασμός των αρχών του Ισλάμ ως προς την επιλογή 
Μουφτή σε μη μουσουλμανική χώρα, μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, (με διαδικασία σύμφωνη με την 
από 25.8.2016 ιερονομική ρήτρα των Μουφτήδων της 
Θράκης)  

 
Η ενίσχυση του κύρους των Μουφτειών και των 
Μουφτήδων 
 
Η οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη των 
Μουφτειών και των Μουφτήδων, ώστε να επιτελούν 
ελεύθερα το έργο τους. Με το παρόν σχέδιο 
αναδεικνύεται η Μουφτεία ως δημόσια υπηρεσία και 
ορίζονται τα θεσμικά όρια του Μουφτή. Η Μουφτεία δεν 
αποτελεί «παρακολούθημα» ενός προσώπου, ήτοι του 
εκάστοτε Μουφτή, αλλά αντιθέτως στην Μουφτεία ως 
δημόσια υπηρεσία, υπηρετεί ο Μουφτής, με την σαφή 
αναφορά, μέσα από τις διατάξεις του σχεδίου, των τριών 
ιδιοτήτων του, ήτοι του ανώτερου θρησκευτικού 
λειτουργού, του έχοντος δικαιοδοτικές αρμοδιότητες και 
του επικεφαλής δημόσιας υπηρεσίας (δημόσιου 
υπαλλήλου). 
 
  

                
9. 

 
Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7 

 
 
 Εκπαίδευση - Πολιτισμός:  

                                                 
7   Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ 

(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/). 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
        

Ποσοστό αποφοίτων γ΄βαθμιας εκπαίδευσης που βρίσκουν 
εργασία στον τομέα των σπουδών τους εντός 6 μηνών από την 
έναρξη αναζήτησης 

       

Αριθμός πιστοποιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (ISO κλπ)         

Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογίας 
& Καινοτομίας (διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή Σχολή  
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Πραγματοποιηθείσες ανασκαφές, κατά είδος και 
αποτελέσματα, και αριθμός ευρημάτων 

       

Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, κατά φορέα, και ποσά που 
διατέθηκαν 

       

Πιστώσεις για ανασκαφές, που διατέθηκαν σε Εφορείες 
Αρχαιοτήτων 

       

Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, παραδοσιακών και 
ιστορικών οικισμών 

       

Πραγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις και καταβληθείσες 
αποζημιώσεις, για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

       

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία και 
αρχαιολογικούς χώρους, και δαπάνες έργων που βρίσκονται 
σε εξέλιξη 

       

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μουσεία και λοιπά 
κτίρια και δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη 

       

Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική μορφή και είδος 
βιβλιοθήκης, ανάλογα με το θέμα, κατά γεωγραφικό 
διαμέρισμα 

       

 
 

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: 

 
 

ii)  Εάν είναι έμμεση, 
εξηγήστε: 

 
 
 

11. 
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή 
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                                     
  ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

Αριθμός έργων/μελετών που έχουν ανατεθεί από τον ιδιωτικό 
τομέα, ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή  

       

Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ        

Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού) που 
συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης  

       

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α'ΘΜΙΑ / Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ         

Ποσοστό αναλφάβητων/σύνολο πληθυσμού        

Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την 
ολοκλήρωση της β’ βάθμιας και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος  

       

Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Περιφέρεια 
(ποσοστό μαθητών στο σύνολο των μαθητών) που φοιτούν σε 
διαπολιτισμικά σχολεία 

       

Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο (των μαθητών) – 
Κατανομή ανά περιφέρεια 

       

Αριθμός ολοήμερων / απογευματινών σχολείων και αριθμός 
μαθητών που φοιτούν σε αυτά 

       

Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών         

Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών         

Αριθμός μαθητών που επωφελούνται από προγράμματα 
ενισχυτικής εκπαίδευσης / έτος  

       

Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α'θμια, Β'θμια) 
εκπαίδευσης  
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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: 
 
 

 

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

Άρθρο Στόχος 

Άρθρο 142 Δίδεται ο ορισμός και η αποστολή των Μουφτειών της Θράκης. Πιο 

συγκεκριμένα με την παρ. 1 ορίζεται ότι οι τρεις Μουφτείες της Θράκης 

(Διδυμοτείχου, Κομοτηνής και Ξάνθης) είναι δημόσιες υπηρεσίες 

επιπέδου γενικής διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του 

Υπουργείου αυτού (ΟλΣτΕ 1822/2020, 2100, 2101/2019). Η ρύθμιση 

διευκρινίζει και επαναλαμβάνει την ήδη ισχύουσα διάταξη του άρθρου 7 

παρ. 1 της από 24.12.1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί 

Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (ΦΕΚ 182 Α΄),  η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 1920/1991 (Α΄ 11)»  (βλ. και το άρθρο 

58 παρ. 5 του π.δ/τος 18/2018 (Α΄ 31)). 

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι η αποστολή των Μουφτειών συνίσταται 

αφενός στην οργανωμένη και συστηματική εξυπηρέτηση των 

θρησκευτικών αναγκών, την αποτελεσματική διαχείριση των 

θρησκευτικών υποθέσεων των Ελλήνων πολιτών μελών της 

μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης (ΣτΕ 290/2002 σκ. 4 και 5),  

αφετέρου στην άσκηση των δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων του οικείου 

Μουφτή σύμφωνα με τις παρ. 6 έως 8 του άρθρου 151.  

Άρθρο 143 Περιγράφεται η κατά τόπο αρμοδιότητα των Μουφτειών της Θράκης. 

Ειδικότερα ορίζεται ότι η αποστολή των τριών Μουφτειών Διδυμοτείχου, 

Κομοτηνής και Ξάνθης εκπληρώνεται αποκλειστικά εντός των 
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υφισταμένων γεωγραφικών ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, 

Ροδόπης και Ξάνθης αντίστοιχα, οι οποίες ταυτίζονται με το γεωγραφικό 

διαμέρισμα της Θράκης. Συνεπώς οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των 

Μουφτήδων (όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 148 και 151) ασκούνται 

αποκλειστικά στην Θράκη.    

Άρθρο 144 Περιγράφεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των Μουφτειών της 

Θράκης.  

Πιο συγκεκριμένα με την παρ. 1 συνιστώνται στις Μουφτείες της Θράκης 

δέκα (10) οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού -  διοικητικών 

υπαλλήλων και ειδικότερα τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΔΕ και επτά (7) 

κατηγορίας ΠΕ, οι οποίες κατανέμονται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 

στην εν λόγω διάταξη. Η παρ. 1 επαναλαμβάνει, για λόγους 

συστηματικούς, ήδη υφιστάμενη διάταξη (άρθρο 40 του ν. 3536/2007 (Α΄ 

42), με την οποία συστήθηκαν οι θέσεις αυτές και συνεπώς δεν 

επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός. Περαιτέρω με την περ. β΄ της 

παρ. 2 του άρθρου 166 καταργείται το προαναφερθέν άρθρο 40 του ν. 

3536/2007, αφού περιλαμβάνεται πλέον στην εν λόγω παράγραφο.  

 Με περ. α) και β) της παρ. 2 συνιστώνται στις Μουφτείες της Θράκης: α) 

τρεις (3) θέσεις υπαλλήλων με θητεία πέντε (5) ετών με τον τίτλο 

«Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή» που μπορεί να 

ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα μέχρι δύο φορές το ανώτερο και 

β) τρεις (3) θέσεις ειδικών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου που μπορεί να ανανεώνεται ανά έτος και 

καταλαμβάνονται υποχρεωτικά από κάτοχο πτυχίου νομικής σχολής Α.Ε.Ι. 

της ημεδαπής ή ισότιμου αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένου από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 

Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), με δικηγορική εμπειρία 

τουλάχιστον τριών (3) ετών. Οι περ. α) και β) της παρ. 2 επαναλαμβάνει, 

για λόγους συστηματικούς, ήδη υφιστάμενη διάταξη (άρθρο 17 του 

π.δ/τος 52/2019 (Α΄ 90)) με την οποία συστήθηκαν οι θέσεις αυτές και 

συνεπώς δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.  

Με την περ. γ) της ίδιας ως άνω παραγράφου του εν λόγω 

αξιολογούμενου άρθρου συνιστώνται, πέραν των προαναφερομένων στις 

ως άνω περ. α) και β), δέκα νέες (10) θέσεις ειδικών συνεργατών με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  που μπορεί να 

ανανεώνεται ανά έτος, οι οποίες είναι οι μόνες που επιβαρύνουν τον 

κρατικό προϋπολογισμό. Τέλος, όλη η παρ. 2 συνδέεται άμεσα με την 

παρ. 2 του άρθρου 148 και παρ. 8 έως 10 του άρθρου 151που προβλέπουν 

ότι οι Μουφτήδες της Θράκης ασκούν και δικαιοδοτικά έργα ως προς 

ορισμένες (περιοριστικώς αναφερόμενες στις διατάξεις αυτές) 

κατηγορίες υποθέσεων οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου των 

Ελλήνων πολιτών μελών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης 
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(Ολ ΣτΕ 1822/2020 σκ. 8, ΟλΣτΕ 2101, 2100/2019 σκ. 11, ΣτΕ ΟλΣτΕ 

869/2018 σκ. 5).  

Η παρ. 3 προβλέπει ότι η οργάνωση, η διάρθρωση και η λειτουργία των 

υπηρεσιών εκάστης Μουφτείας καθορίζεται με τον Οργανισμό της, ο 

οποίος καταρτίζεται, αντικαθίσταται ή τροποποιείται με προεδρικό 

διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Οικονομικών, σύμφωνα και με τις 

διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 

Η παρ. 4 προβλέπει ειδικές περιπτώσεις απόσπασης υπαλλήλων που 

ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή σε φορείς της 

Γενικής Κυβέρνησης για την ενίσχυση των Μουφτειών σε προσωπικό 

καθώς και διάθεση προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας για την 

φύλαξη τους. Τέλος, στην περ. δ) προβλέπεται η δυνατότητα των 

Διαχειριστικών και Βακουφικών Επιτροπών του ν. 3647/2008 (Α΄ 37) να 

διαθέτουν στις Μουφτείες δικούς τους εργαζομένους για την κάλυψη 

αναγκών τους, χωρίς όμως να γεννάται καμία έννομη σχέση εξαρτημένης 

εργασίας, σύμβασης έργου ή άλλης εξάρτησης με τις Μουφτείες. 

Υπόχρεες για την καταβολή των αποδοχών στους εργαζομένους που 

διατίθενται στις Μουφτείες είναι αποκλειστικά οι Διαχειριστικές και 

Βακουφικές Επιτροπές, αφού με τις τελευταίες συνδέονται οι 

εργαζόμενοι αυτοί.  

Η παρ. 5 ορίζει ότι η μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού των 

Μουφτειών που αναφέρεται στις παρ. 1 και 2 βαρύνει τον 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  (ήτοι οι 

δέκα (10) οργανικές θέσεις μονίμων διοικητικών υπαλλήλων, οι τρείς (3) 

των υπαλλήλων – Γραμματέων Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή επί 

θητεία, καθώς και τόσο οι τρεις (3) των ειδικών συνεργατών με πτυχίο 

νομικής σχολής, όσο και οι δέκα (10) των ειδικών συνεργατών με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου). Αντιθέτως δεν 

βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων η μισθοδοσία των υπαλλήλων που αποσπώνται στις 

Μουφτείες ή διατίθενται για τη φύλαξή της, όπως επίσης και των 

εργαζομένων των Διαχειριστικών και Βακουφικών Επιτροπών του ν. 

3647/2008 (Α΄ 37). 

Η παρ. 6 δίδει τη δυνατότητα στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

να συστήνει άμισθη επιστημονική επιτροπή, αποκλειστικό έργο της 

οποίας είναι η σύνταξη εκθέσεως για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας 

των Μουφτειών, οι οποίες ως αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες του 

Υπουργείου έχουν την αποστολή που ορίζει η παρ.2 της προτεινόμενης 

διάταξης του άρθρου 1. Η εν λόγω παράγραφος συνδέεται με το 

άρθρο142, κυρίως και πρωτίστως με το άρθρο 144 και την παρ. 3 του 

άρθρου 148. 
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Η παρ. 7 συνδέεται με τις παρ. 1 και 2 της προτεινόμενης διάταξης, για το 

λόγο δε αυτό ορίζει ότι για την υπηρεσιακή κατάσταση των μονίμων 

δημοσίων υπαλλήλων της παρ. 1 αρμόδιο είναι το Κεντρικό Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ το προσωπικό της παρ. 2 (θέσεις 

γραμματέων υποθέσεων δικαιοδοσίας Μουφτή και θέσεις ειδικών 

συνεργατών) υπάγεται απευθείας στον Μουφτή. 

Άρθρο 145 Περιγράφεται ο τρόπος κάλυψης δαπανών των Μουφτειών της Θράκης. 

Ρυθμίζονται τα θέματα της κάλυψης των λειτουργικών δαπανών των 

Μουφτειών και των τυχόν εκτάκτων αναγκών τους από τον τακτικό 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επίσης οι 

Μουφτείες έχουν τη δυνατότητα να έχουν έκτακτους πόρους 

προερχόμενους από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, καθώς και από 

τις Διαχειριστικές και Βακουφικές Επιτροπές. Οι Μουφτείες έχουν τη 

δυνατότητα να διοργανώνουν εράνους για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή εν 

γένει για την ενίσχυση της αποστολής τους, η οποία προσδιορίζεται στο 

άρθρο 1 του σχεδίου. Οι Μουφτείες, ως δημόσιες υπηρεσίες, δικαιούνται 

δωρεάν παραχωρήσεως ενός αυτοκινήτου, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στην παρ. 6. 

Άρθρο 146 Περιγράφεται ο τρόπος στέγασης των Μουφτειών της Θράκης. 

Άρθρο 147 Περιγράφονται οι κανόνες λειτουργίας των Μουφτειών της Θράκης. Πιο 

συγκεκριμένα ρυθμίζονται θέματα: α) διαδικασίας και τύπου που 

αφορούν στην έκδοση πράξεων, πιστοποιητικών, εγγράφων, 

αποφάσεων, ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» (παρ. 1, 2 και 3),  β) 

προνομίων και τιμολογίων για την τηλεφωνική και διαδικτυακή 

επικοινωνία με την Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

αλληλογραφίας (παρ. 4), γ) λειτουργίας ιστοτόπου (παρ. 5), δ) έκδοσης 

εφημερίδας, περιοδικών και άλλων εντύπων αποκλειστικά όμως με 

θρησκευτικό περιεχόμενο (παρ. 6), διότι τούτο συνάδει με την αποστολή 

των Μουφτειών, σύμφωνα με το άρθρο 1. Όλα τα ανωτέρω θέματα του 

άρθρου αυτού ρυθμίζονται, ως ειδικότερα και λεπτομερειακά, με 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με 

εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 164.  

Άρθρο 148 Περιγράφονται οι αρμοδιότητες και η υπηρεσιακή κατάσταση των 

Μουφτήδων της Θράκης. Ειδικότερα με το άρθρο αυτό (σε συνδυασμό με 

τα άρθρα 142, 143 (παρ. 1), 151, 153 και 161)  ορίζεται ότι οι Μουφτήδες 

της Θράκης, ήτοι Διδυμοτείχου, Κομοτηνής και Ξάνθης (αφού δεν 

προβλέπονται από την έννομη τάξη σε άλλο γεωγραφικό διαμέρισμα της 

ελληνικής επικράτειας Μουφτείες και Μουφτήδες καθώς οι 

δικαιοδοτικές αρμοδιότητες που δικαιολογούν την ύπαρξη Μουφτειών 

και Μουφτήδων είναι αποκλειστικώς περιορισμένη στην Θράκη και 

αναπόσπαστα συνδεδεμένοι με την εκεί μουσουλμανική μειονότητα 
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όπως αυτή ορίζεται περιοριστικώς και αποκλειστικώς από την Συνθήκη 

Ανταλλαγής Πληθυσμών και τη Συνθήκη της Λωζάνης) διορίζονται ως 

δημόσιοι υπάλληλοι, κατέχουν θέση γενικού διευθυντή (βλ. άρθρο 84 

παρ. 1 του ν. 3528/2007 (Α΄26)) και έχουν τις υποχρεώσεις των δημοσίων 

υπαλλήλων σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους κατά την άσκηση 

των καθηκόντων τους. Οι Μουφτήδες είναι, κατ’ αρχήν, οι ανώτεροι 

θρησκευτικοί λειτουργοί της μουσουλμανικής θρησκευτικής μειονότητας 

της Θράκης (βλ. ΣτΕ 290/2002 σκ. 4 και 5) που ασκούν στην περιφέρειά 

τους τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον νόμο καθώς και τα 

θρησκευτικά και πνευματικά καθήκοντα που απορρέουν από τον ιερό 

μουσουλμανικό νόμο (βλ. ιδίως το άρθρο 151). Οι ίδιοι ασκούν και 

δικαιοδοτικά έργα, δικαιοδοτικές αρμοδιότητες, όπως προβλέπονται 

στην παρ. 8 του άρθρου 151. Επομένως, οι Μουφτήδες έχουν τρεις 

ιδιότητες, οι οποίες βρίσκονται σε άμεση σχέση και εξάρτηση μεταξύ 

τους, με αποτέλεσμα η μία ιδιότητα να συνεπάγεται την επόμενη, χωρίς 

καμιά από αυτές να έχει κύρια ή προέχουσα θέση: είναι οι ανώτεροι 

θρησκευτικοί λειτουργοί (παρ. 1), που είναι ανώτατοι δημόσιοι 

υπάλληλοι (παρ. 3) και τους επιτρέπει ο νόμος να ασκούν δικαιοδοτικά 

έργα (παρ. 2). Με την αξιολογούμενη ρύθμιση δεν μεταβάλλεται ο 

θεσμικός και διττός ρόλος των Μουφτήδων (θρησκευτικοί λειτουργοί και 

δημόσιοι υπάλληλοι – ασκούντες δικαιοδοτικές αρμοδιότητες) και της 

Μουφτείας, ως δημόσιας υπηρεσίας (επιπέδου Γενικής Διευθύνσεως – 

βλ. άρθρο 1 παρ. 1) και συνεπώς, οι αρμοδιότητες των Μουφτήδων δεν 

περιορίζονται, αλλά διατηρούνται απαράλλακτες (θρησκευτικές, 

εποπτικές, γνωμοδοτικές, δικαιοδοτικές) από το 1923 (ότε και κυρώθηκε 

με το ν.δ/μα της 29.9.1923 (Α΄ 330/15.11.1923), η υπογραφείσα στις 10 

Αυγούστου 1920 Συνθήκη περί Θράκης, με την οποία μεταβιβάστηκε στην 

Ελλάδα από τους συμμάχους της η Θράκη, την οποία είχαν αποκτήσει 

αυτοί από την Βουλγαρία με την συνθήκη του Νεϊγύ της 27 Νοεμβρίου 

1919) και με αυτές που προβλέπονται στα άρθρα 4 παρ. 1 και 5 της από 

24.12.1990 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (όπως το άρθρο 5 τροπ. με 

το άρθρο 1 παρ. 1 και 3 του ν. 4511/2018 (Α΄ 2) βλ. ΟλΣτΕ 1822/2020, σκ. 

8, ΟλΣτΕ 2100, 2101/2019 σκ. 5, Ολ ΣτΕ 869/2018 σκ. 5, ΣτΕ 466/2003 σκ. 

15 και 17). 

Άρθρο 149 Περιγράφεται η μισθολογική κατάσταση των Μουφτήδων της Θράκης. 

Πιο συγκεκριμένα με την παρ. 1 προβλέπεται ότι οι αποδοχές των 

Μουφτήδων Θράκης αντιστοιχούν στο ανώτατο μισθολογικό κλιμάκιο της 

θέσης Γενικού Διευθυντή και τα σχετικά επιδόματα. 

Με τις περ. α) και β) της παρ. 2 προβλέπεται η αναστολή της υπαλληλικής 

ιδιότητας και εμπορικής δραστηριότητας του προσώπου το οποίο 

διορίζεται σε θέση Μουφτή, αφού ο θεσμικός ρόλος του Μουφτή (βλ. 

ανωτέρω υπό άρθρο 148) δεν συμβιβάζεται με αυτές. Η αναστολή ισχύει 
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σύμφωνα με την περ. γ) και για τον καθηγητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή τον μόνιμο εκπαιδευτικό της δημόσιας ή της 

μειονοτικής εκπαίδευσης ή των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων 

Θράκης. Κατ’ εξαίρεση όμως, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, κατόπιν αίτησης του εκπαιδευτικού, να επιτραπεί η 

παράλληλη άσκηση των εκπαιδευτικών καθηκόντων του με τα καθήκοντα 

του Μουφτή.  

Με την παρ. 3 παρέχεται η δυνατότητα με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων να καθορίζεται ποσό, ως 

ειδική αποζημίωση, στον Μουφτή, η οποία δεν θα προσαυξάνει στις 

τακτικές αποδοχές του, διότι αυτές ορίζονται δεσμευτικά στην παρ. 1 και 

συνδέονται με την θέση του ως Γενικού Διευθυντή, επικεφαλής της 

αποκεντρωμένης Δημόσιας Υπηρεσίας (βλ. υπό παρ. 6 άρθρου 148 σε 

συνδ. με την παρ. 1 άρθρου 142). Ο καθορισμός της ειδικής αυτής 

αποζημίωσης δεν είναι υποχρεωτικός. Η διοίκηση, κατ’ εξουσιοδότηση 

του νόμου, δύναται (έχει διακριτική ευχέρεια) να την καθορίζει όπως και 

να την διακόπτει, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,  εκτιμώντας την εν 

γένει δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Η ειδική αυτή αποζημίωση 

καθορίζεται αποκλειστικά για την εκπλήρωση της αποστολής των 

Μουφτειών (όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 142) και 

συνδέεται άμεσα με την εξυπηρέτηση των ειδικότερων θρησκευτικών 

αναγκών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Ουδεμία σχέση 

έχει με την κάλυψη των εν γένει λειτουργικών δαπανών ή των 

στεγαστικών αναγκών της Μουφτείας (βλ. παρ. 1 άρθρου 145 και παρ. 5 

άρθρου 146).  

Με την παρ. 4 προβλέπεται ότι αν ο Μουφτής δεν διαθέτει ιδιόκτητη 

κατοικία στον τόπο υπηρεσίας του, η οικεία Διαχειριστική Επιτροπή 

Μουσουλμανικής Περιουσίας (ΔΕΜΠ) καλύπτει τη στεγαστική ανάγκη 

αυτού και της οικογενείας του. Η κάλυψη αυτή μπορεί να γίνει είτε με την 

παραχώρηση, άνευ ανταλλάγματος, κατοικίας που ανήκει στη ΔΕΜΠ είτε 

με μίσθωση από την ΔΕΜΠ κατοικίας, την οποία παραχωρεί, άνευ 

ανταλλάγματος, στον Μουφτή. Σε κάθε περίπτωση η κατοικία αυτή 

πρέπει να είναι τέτοια ώστε να συνάδει με το κύρος, τη θέση και την 

ιδιότητα του Μουφτή ως ανώτερου θρησκευτικού λειτουργού και 

ανώτατου βαθμού δημοσίου υπαλλήλου – ιεροδίκη.  

Με την παρ. 5 προβλέπεται η ετήσια οικονομική ενίσχυση του Μουφτή 

από την οικεία Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας 

αποκλειστικά για να ασκεί αυτός φιλανθρωπικό έργο και ελεημοσύνη, η 

οποία προβλέπεται από τον ιερό μουσουλμανικό νόμο και συνδέεται με 

το γεγονός ότι είναι ο ανώτερος θρησκευτικός λειτουργός της 

μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης εντός των γεωγραφικών ορίων 

της περιφέρειάς του. Το ύψος του ποσού και οι ειδικότεροι όροι 
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καταβολής του καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας 

και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Η διαχείριση του ποσού αυτού από 

τον Μουφτή υπόκειται στην αρχή της διαφάνειας, αφού αναρτάται 

υποχρεωτικά στο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

Άρθρο 150 Περιγράφονται οι λόγοι αποχώρησης των Μουφτήδων,  οι προϋποθέσεις 

καταβολής στους αποχωρήσαντες του ειδικού επιδόματος, καθώς επίσης 

και το ύψος αυτού. Αναλυτικότερα με την παρ. 1 προβλέπεται η 

δυνατότητα των εν ενεργεία Μουφτήδων που αποχωρούν λόγω 

συμπλήρωσης ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης ή του ορίου θητειών του 

άρθρου 152 να καταλαμβάνουν άμισθη θέση συμβούλου του Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα της μουσουλμανικής θρησκείας. 

Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι οι αποχωρήσαντες Μουφτήδες και οι 

αποχωρήσαντες Τοποτηρητές Μουφτήδες του, που έχουν υπηρετήσει 

τουλάχιστον επί πέντε (5) έτη, χωρίς να έχουν παυθεί από τα καθήκοντά 

τους για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 162, και δεν είναι 

μόνιμοι ή επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

υπάλληλοι του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ (ήτοι δεν εμπίπτουν στις 

διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 149 ή του πρώτου 

εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 155) δικαιούνται την καταβολή ειδικού 

επιδόματος ίσου με το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του βασικού μόνο 

μισθού του εν ενεργεία Μουφτή.  

Με τις παρ. 3 και 4 ορίζεται ότι το ειδικό αυτό επίδομα περικόπτεται κατά 

το πενήντα τοις εκατό (50%) εάν σε βάρος των δικαιούχων ασκήθηκε 

ποινική δίωξη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 154 ενώ σε 

περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης διακόπτεται. 

Άρθρο 151 Περιγράφονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των 

Μουφτήδων της Θράκης. Το άρθρο αυτό συνδυάζεται και ερμηνεύεται 

πρωτίστως με τα άρθρα 142, 143, 148, 153 και 161 του σχεδίου.  

Η παρ. 1 ορίζει ότι ο κάθε Μουφτής ασκεί αποκλειστικά εντός της 

περιφέρειάς του τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το νόμο καθώς 

και τα θρησκευτικά καθήκοντα που απορρέουν από τον Ιερό 

Μουσουλμανικό Νόμο (στην ΟλΣτΕ 2101/2019 σκ. 5, ΣτΕ 466/2003 σκ. 17, 

ΣτΕ 869/2018 σκ. 5). 

Η παρ. 2 ορίζει ότι ο Μουφτής τελεί τους θρησκευτικούς γάμους μεταξύ 

μουσουλμάνων, στο βαθμό που αυτός ακολουθεί το τυπικό του Ισλάμ. Η 

θρησκευτική αυτή αρμοδιότητα του Μουφτή προκύπτει και από το άρθρο 

1367 ΑΚ, που ορίζει, όπως και για όλα τα δόγματα και τα θρησκεύματα, 

ότι τα θέματα τα σχετικά με τη σύσταση του θρησκευτικού γάμου 

διέπονται από το δόγμα και τους κανόνες της κάθε θρησκείας, εφόσον 

δεν είναι αντίθετες με τη δημόσια τάξη. Η  τέλεση του θρησκευτικού 

γάμου αφορά τους γάμους ενηλίκων, αφού σύμφωνα με το πρώτο 

εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1350 ΑΚ ο γάμος επιτρέπεται μετά τη 
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συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας. Ο Μουφτής, όλως εξαιρετικώς, 

δύναται να τελεί θρησκευτικούς γάμους ανηλίκων, μόνον αφού ακούσει 

τους μελλονύμφους και τα πρόσωπα που ασκούν την επιμέλεια του 

ανηλίκου και εάν η τέλεση του γάμου επιβάλλεται από σπουδαίο λόγο, 

(βλ. δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1350 ΑΚ η οποία εφαρμόζεται 

σε όλη την ελληνική επικράτεια ανεξαρτήτως θρησκεύματος). Περαιτέρω 

τα άρθρα 1351 ΑΚ (γάμος από ανίκανο και δικαστικά 

συμπαραστατούμενο) 1352 ΑΚ (γάμος από τελούντα σε επικουρική 

δικαστική συμπαράσταση), 1354 ΑΚ (κώλυμα από γάμο που υπάρχει), 

1356 ΑΚ (κώλυμα γάμου από συγγένεια εξ αίματος), 1357 ΑΚ (κώλυμα 

γάμου από συγγένεια εξ αγχιστείας) και 1360 ΑΚ (κώλυμα γάμου από 

υιοθεσία) εφαρμόζονται για την τέλεση θρησκευτικών γάμων από τον 

Μουφτή.  

Η παρ. 3 προβλέπει ότι ο Μουφτής διορίζει, εποπτεύει και παύει τους 

μουσουλμάνους θρησκευτικούς λειτουργούς. Η παράγραφος αυτή 

συνέχεται άμεσα με τις επόμενες παρ. 4 και 5 και συνδυάζεται 

ερμηνευτικά με την παρ. 2 του άρθρου 142 και την παρ. 1 του άρθρου 

148. 

Η παρ. 4 ορίζει ότι ο Μουφτής καταχωρίζει τους θρησκευτικούς 

λειτουργούς της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης στο Μητρώο 

Θρησκευτικών Λειτουργών του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 (Α’ 223) σε 

συνδυασμό με το άρθρο 47 του ν. 4559/2018 (Α’ 142). 

Η παρ. 5 προβλέπει ότι ο Μουφτής επικυρώνει τους θρησκευτικούς 

γάμους που τελούν οι θρησκευτικοί λειτουργοί της μουσουλμανικής 

μειονότητας της Θράκης, άλλως είναι ανυπόστατοι και δεν 

καταχωρίζονται στα Ληξιαρχεία. Η αρμοδιότητα αυτή του Μουφτή ισχύει 

μέχρι την καταχώριση των θρησκευτικών λειτουργών της 

μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης στο Μητρώο Θρησκευτικών 

Λειτουργών του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 (Α’ 223) σε συνδυασμό με 

το άρθρο 47 του ν. 4559/2018 (Α’ 142). Ο Μουφτής, προκειμένου να 

επικυρώσει τους θρησκευτικούς γάμους οφείλει προηγουμένως να 

εφαρμόζει τα άρθρα 1350 έως 1352, 1354, 1356, 1357 και 1360 ΑΚ και να 

αρνείται την επικύρωση εάν συντρέχουν τα κωλύματα που ορίζουν τα 

άρθρα αυτά. Ειδικά για την επικύρωση γάμων ανηλίκων τους οποίους 

τελούν οι θρησκευτικοί λειτουργοί της μουσουλμανικής μειονότητας της 

Θράκης (Ιμάμηδες), θα πρέπει προηγουμένως να τον έχει επιτρέψει ο 

Μουφτής, σύμφωνα με τα δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1350 

ΑΚ. Για το λόγο αυτό ο Μουφτής ενημερώνει τους μουσουλμάνους 

θρησκευτικούς λειτουργούς (Ιμάμηδες) ότι για να τελέσουν θρησκευτικό 
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γάμο ανηλίκων οφείλουν να έχουν λάβει προηγουμένως την απαιτούμενη 

άδεια από τον Μουφτή. 

Η παρ. 6 προβλέπει ότι οι Μουφτήδες γνωμοδοτούν και εκδίδουν 

ιερονομικές ρήτρες σε θέματα θρησκευτικής ζωής και μουσουλμανικής 

ορθοπραξίας, καθώς και σε θέματα προσωπικής ζωής και οικογενειακής 

κατάστασης των Ελλήνων πολιτών, μελών της μουσουλμανικής 

μειονότητας της Θράκης που κατοικούν στην περιφέρειά τους. Η 

αρμοδιότητα αυτή είναι θρησκευτικής φύσης και συνδέεται άμεσα με το 

γεγονός ότι οι Μουφτήδες είναι οι ανώτεροι θρησκευτικοί λειτουργοί της 

μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης εντός των γεωγραφικών ορίων 

της περιφέρειάς τους και εμβριθείς γνώστες του Κορανίου και του ιερού 

μουσουλμανικού νόμου. Η αρμοδιότητα αυτή δεν εμπίπτει στην άσκηση 

των δικαιοδοτικών έργων που αναθέτουν στον Μουφτή οι παρ. 8, 9 και 

10 του άρθρου αυτού. 

  Η παρ. 7, η οποία συνδυάζεται ερμηνευτικά με την παρ. 1 του άρθρου 1   

και την παρ. 3 του άρθρου 148, ορίζει ότι ο Μουφτής προΐσταται της 

οικείας Μουφτείας, είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος του 

πάσης φύσεως προσωπικού της και ασκεί όλες τις σχετικές με την 

υπηρεσία και τη θέση του αρμοδιότητες. 

Οι παρ. 8, 9 και 10 αποτελούν επανάληψη των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 

5 της κυρωθείσας από 24.12.1990 πράξης νομοθετικού περιεχομένου 

(όπως η παρ. 2 και 3 τροποποιήθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 

4511/2018 (Α΄ 2) και η παρ. 4 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του 

ίδιου αυτού νόμου 4511/2018 - βλ και την αιτιολογική έκθεση του νόμου 

αυτού).  

 

Ειδικότερα επί της παρ. 8:  

Ο κανόνας είναι η υπαγωγή και των Ελλήνων πολιτών μελών της 

μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης στο κοινό δίκαιο διότι έτσι 

παρέχονται στα μέλη της όλα τα δικαιώματα που αναγνωρίζει η ελληνική 

νομοθεσία στους Έλληνες πολίτες (ΟλΣτΕ 2101/2019 σκ. 5, ΟλΣτΕ 

1822/2020 σκ. 12). Η δικαιοδοτική αρμοδιότητα του Μουφτή αποτελεί 

την εξαίρεση και ασκείται μόνον υπό τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες 

που ορίζονται στις παρ. 9 και 10 (βλ. και την αιτιολογική έκθεση του ν 

4511/2018, ΟλΣτΕ 2101/2019 σκ. 5 και 11, ΟλΣτΕ 1822/2020 σκ. 8, 14). Ο 

Μουφτής, όπως προκύπτει από την εν λόγω παράγραφο σε συνδυασμό 

αφενός με τις παρ. 9 και 10, αφετέρου με τις παρ. 1, 3 και 6, είναι ο 

ανώτερος θρησκευτικός λειτουργός που ασκεί και δικαιοδοτικά έργα, 

χωρίς να αποτελεί δικαστικό λειτουργό ούτε εντάσσεται στην δικαστική 

λειτουργία του Κράτους (βλ. και ανωτέρω υπό άρθρο 148 ). Η 

ανατιθέμενη στον Μουφτή δικαιοδοτική αρμοδιότητα δεν απορρέει ούτε 
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από την θρησκευτική ελευθερία που κατοχυρώνεται στα άρθρα 13 

Συντάγματος (Συντ.) και 9 ΕΣΔΑ, ούτε από τη Συνθήκη της Λωζάνης, η 

οποία δεν υποχρεώνει την Ελληνική Πολιτεία να εφαρμόζει τον ιερό 

μουσουλμανικό νόμο και να αναγνωρίζει δικαιοδοσία στον Μουφτή επί 

(περιοριστικώς αναφερομένων) κατηγοριών υποθέσεων των Ελλήνων 

πολιτών, οι οποίοι είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της 

Θράκης (βλ και Ολ ΣτΕ 1822/2020 σκ. 14 και 16). 

 Η Ελληνική Πολιτεία επιλέγει κυριαρχικώς να προβλέψει, όλως 

εξαιρετικώς, τη δυνατότητα μόνο των Ελλήνων πολιτών μελών της 

μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν, να 

υπάγονται στη δικαιοδοσία του Μουφτή και στην εφαρμογή του Ιερού 

Μουσουλμανικού Νόμου, για τις οριζόμενες στο νόμο κατηγορίες 

υποθέσεων οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου.  Η παρ. 8, όπως και 

οι παρ. 6, 9 και 10, ως εξαιρετικές διατάξεις, αφορούν μόνο στους Έλληνες 

πολίτες που είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, 

έχουν τη μόνιμη κατοικία τους εντός των περιφερειακών ενοτήτων Έβρου, 

Ροδόπης και Ξάνθης και δεν αφορούν σε κάθε μουσουλμάνο (Έλληνα ή 

αλλοδαπό) που βρίσκεται στην Ελλάδα. Επομένως, οι Έλληνες 

μουσουλμάνοι, καθώς και οι αλλοδαποί μουσουλμανικού θρησκεύματος, 

που ζουν στις άλλες περιοχές της ελληνικής επικράτειας υπόκεινται στο 

κοινό δίκαιο.   

Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή του ιερού μουσουλμανικού νόμου από 

τον Μουφτή τίθεται υπό την αίρεση ότι οι κανόνες και οι θεσμοί του δεν 

αντιτίθενται στις αρχές του Συντάγματος για την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων (όχι μόνο της ισότητας, αλλά και της 

προσωπικότητας (αρθρ. 5 Συντ.) και του δικαιώματος στην οικογενειακή 

ζωή), στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από την 

οποία προκύπτουν δεσμεύσεις σε ευρωπαϊκές αξίες και στη δημόσια τάξη 

και τα χρηστά ήθη (όπως νοούνται στην ελληνική δικαιοταξία). 

Η απαρίθμηση των υποθέσεων της παρ. 8 είναι περιοριστική συνεπώς η 

αρμοδιότητα του Μουφτή δεν αφορά κάθε θεσμό ή έννομη σχέση του 

οικογενειακού δικαίου. Στην αρμοδιότητα του Μουφτή ανήκει η κρίση 

περί του εάν συνήφθη ή όχι ο μουσουλμανικός θρησκευτικός γάμος από 

τους θρησκευτικούς λειτουργούς της μουσουλμανικής μειονότητας της 

Θράκης, σύμφωνα με το μουσουλμανικό τυπικό (πρβλ 1367 ΑΚ) ή λχ. η 

αναγνώριση του γάμου ως άκυρου λόγω διγαμίας (1354 ΑΚ σε 

συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1372 ΑΚ) διότι 

αντίκεινται στην δημόσια τάξη. Επίσης, στην αρμοδιότητα του Μουφτή 

εντάσσεται η έκδοση απόφασης για τη λύση του μουσουλμανικού γάμου 

με διαζύγιο (με αποπομπή προς τη σύζυγο ή με συμφωνία των συζύγων 

για τη λύση του γάμου μετά από επιθυμία της γυναίκας), η απόφαση του 

οποίου όμως πρέπει να κηρυχθεί εκτελεστή σύμφωνα με την παρ. 9. 
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Εντάσσεται και η αξίωση της συζύγου για αποζημίωση λόγω λύσεως του 

γάμου με διαζύγιο ή με το θάνατο (νικιάχ). Περαιτέρω, η αρμοδιότητα του 

Μουφτή στο πεδίο της διατροφής αφορά αποκλειστικά την τρίμηνη 

διατροφή μετά τη λύση του γάμου με αποπομπή προς την σύζυγο (αξίωση 

για νεφακά). Αντίθετα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Μουφτή, αλλά 

στα πολιτικά δικαστήρια η ρύθμιση της επιμέλειας και επικοινωνίας των 

τέκνων (ΜΠρΧαλκ 3137/2007, ΜΠρΞανθ 102/2012), η διατροφή προς τα 

ανήλικα τέκνα, η διατροφή του συζύγου μετά το διαζύγιο (πέραν της 

ανωτέρω αναφερομένης τρίμηνης διατροφής), το δικαίωμα προσβολής 

της πατρότητας, η συγγένεια των τέκνων που γεννώνται χωρίς γάμο, η 

ίδρυση της συγγένειας με υιοθεσία, όπως επίσης και οι περιουσιακές 

σχέσεις των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου, και οι αξιώσεις 

συμμετοχής στα αποκτήματα.   

Ειδικότερα επί της παρ. 9: 

Η έλλειψη δεδικασμένου των αποφάσεων που εκδίδει ο Μουφτής 

αποτελεί γενική αρχή της αναγνωρισμένης σε αυτόν δικαιοδοσίας. Το ίδιο 

και η εκτελεστότητα των αποφάσεων του απαιτούσε και απαιτεί κήρυξη 

από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο που είναι αυτό της περιφέρειας 

όπου η έδρα του Μουφτή. Το δικαστήριο οφείλει να ερευνά την τήρηση 

των ορίων δικαιοδοσίας του από τον Μουφτή καθώς και τον σεβασμό του 

Συντάγματος, ιδίως της  αρχής της ισότητας, και της ΕΣΔΑ. 

Ειδικότερα επί της παρ. 10: 

Με την παρ. 10 προβλέπεται ότι για τις συγκεκριμένες οικογενειακές 

(περ. α)) και κληρονομικές (περ. β) διαφορές ισχύουν οι κοινές διατάξεις 

του Αστικού Κώδικα και μόνον κατ΄ εξαίρεση υπάγονται στη δικαιοδοσία 

του Μουφτή. Η παρ. 10 αποτελεί αντιγραφή της ήδη ισχύουσας παρ. 4 

του άρθρου 5 της από 24.12.1990 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, 

όπως η παρ. 4 προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 ν. 4511/2018 (Α΄ 2). Για 

λόγους συστηματικούς επαναλαμβάνεται αυτούσια στο παρόν σχέδιο 

(βλ. και αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 1 του ν. 4511/2018), αφού με 

την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 167 καταργείται ο ν. 1920/1991 που 

κύρωσε την ως άνω π.ν.π. 

Η παρ. 11 χορηγεί ειδική εξουσιοδότηση για την έκδοση προεδρικού 

διατάγματος, του οποίου ο σκοπός είναι ο καθορισμός των αναγκαίων 

δικονομικών κανόνων για τη συζήτηση των υποθέσεων δικαιοδοσίας του 

Μουφτή, την έκδοση των αποφάσεών του, την τήρηση αρχείου και κάθε 

άλλο σχετικό θέμα. Η παρ. 11 συνδέεται άμεσα με την παρ. 2 του άρθρου 

148 και την παρ. 8 έως 10 του άρθρου 151  που προβλέπουν ότι οι 

Μουφτήδες της Θράκης ασκούν και δικαιοδοτικά έργα ως προς ορισμένες 

(περιοριστικώς αναφερόμενες στις διατάξεις αυτές) κατηγορίες 

υποθέσεων οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου των Ελλήνων 

πολιτών μελών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης (Ολ ΣτΕ 
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1822/2020 σκ. 8, ΟλΣτΕ 2101, 2100/2019 σκ.11, ΣτΕ ΟλΣτΕ 869/2018 σκ. 

5).  

Η παρ. 11 επαναλαμβάνει, για λόγους συστηματικούς, ήδη υφιστάμενη 

διάταξη (περ. β) της παρ. 4 του  άρθρου 5 της κυρωθείσας από 24.12.1990 

πράξης νομοθετικού περιεχομένου , όπως η παράγραφος αυτή 

προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 4511/2018 Α΄ 2) κατ’ 

εξουσιοδότηση της οποίας εκδόθηκε το ήδη ισχύον υπ’ αριθμ. 52/2019 

π.δ. (Α΄ 90) «Δικονομικοί κανόνες επί υποθέσεων δικαιοδοσίας 

Μουφτήδων Θράκης – Δ/νση Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή», στο 

μέρος Πρώτο του οποίου προβλέπονται οι σχετικοί δικονομικοί κανόνες 

(άρθρα 2 έως 12 π.δ/τος 52/2019). Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την 

παρ. 1 του άρθρου 165, μέχρι την έκδοση του π.δ/τος που προβλέπει η εν 

λόγω παρ. 11 του παρόντος άρθρου συνεχίζει να ισχύει το 

προαναφερόμενο π.δ. 52/2019. 

Η παρ. 12 ορίζει ρητά ότι απαγορεύεται η καταβολή, άλλως η είσπραξη  

αμοιβής σε χρήμα ή σε είδος στον Μουφτή για την τέλεση ή επικύρωση 

θρησκευτικού γάμου, την τέλεση κηδείας και για κάθε εν γένει 

θρησκευτική τελετή ή την άσκηση του δικαιοδοτικού του έργου. 

Άρθρο 152 Προσδιορίζονται η διάρκεια της θητείας των Μουφτήδων, οι όροι 

ανανέωσής της καθώς επίσης και οι λόγοι λήξης αυτής. 

 Με την παρ. 1 ορίζεται ότι η θητεία του Μουφτή, ο οποίος διορίζεται με 

προεδρικό διάταγμα (βλ. άρθρα 153, 156 έως 161), είναι πενταετής, η 

οποία δύναται να ανανεωθεί μέχρι και τρεις (3) συνεχόμενες όμως φορές. 

Συνεπώς το πρόσωπο που διορίστηκε Μουφτής δύναται να υπηρετήσει 

στη θέση αυτή, κατ’ ανώτατο όριο, για άλλες τρεις πενταετίες. Η 

ανανέωση της θητείας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, όχι με τον τύπο του προεδρικού διατάγματος, αφού στην 

περίπτωση της ανανέωσης δεν μεσολαβεί η διαδικασία της επιλογής, η 

οποία εκκινεί μόνο από την με οποιονδήποτε τρόπο κένωση της θέσεως 

του Μουφτή, σύμφωνα με τα άρθρα 155 (παρ. 1) και 156.  

 Με την παρ. 2 θεσπίζεται ως ανώτατο όριο υπηρεσίας ενός προσώπου σε 

θέση Μουφτή ή Τοποτηρητή Μουφτή, τα είκοσι (20) έτη, συνεχόμενα 

(που προκύπτουν από την πρόβλεψη της προηγούμενης παραγράφου) ή 

διακεκομμένα. Η θέσπιση ανωτάτου ορίου υπηρεσίας δικαιολογείται, 

ώστε να δίδεται η δυνατότητα να ανανεώνονται τα πρόσωπα που 

αναλαμβάνουν τέτοια θέση και κατά κοινή πείρα και λογική θεωρείται 

ικανό χρονικό διάστημα υπηρεσίας σε θέση που συνδυάζει τις ιδιότητες 

ανώτερου θρησκευτικού λειτουργού που είναι ανώτατος δημόσιος 

υπάλληλος και του επιτρέπει ο νόμος να ασκεί δικαιοδοτικά έργα (άρθρο 

148). Επίσης θεσπίζεται και ανώτατο όριο ηλικίας για τους Μουφτήδες 

και τους Τοποτηρητές Μουφτήδες, που είναι το 67ο έτος της ηλικίας τους, 

με τη συμπλήρωση του οποίου (που θεωρείται ότι επέρχεται την 30η 
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Ιουνίου του έτους αποχωρήσεως) αποχωρούν υποχρεωτικά από την 

υπηρεσία τους. Το όριο αυτό της ηλικίας ως λόγος εξόδου από την 

υπηρεσία είναι το ίδιο που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 155του ν. 

3528/2007 (Α΄ 26) «Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ. Η θέσπιση αυτού του 

ανωτάτου ορίου ηλικίας έγινε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 4559/2018 (Α΄ 

142), το οποίο προσέθεσε παρ. 4 του άρθρου 3 της από 24.12.1990 

πράξης νομοθετικού περιεχομένου, και τη ρύθμιση αυτή επαναλαμβάνει 

η παρούσα παράγραφος του σχεδίου (βλ και ΟλΣτΕ 2101/2019). 

Άρθρο 153 Περιγράφονται αναλυτικά τα προσόντα, που πρέπει να διαθέτουν οι 

υποψήφιοι για την κατάληψη θέσης Μουφτή. Ορίζονται τα ειδικά 

προσόντα που πρέπει να διαθέτουν τα πρόσωπα που μπορεί, μέσα από 

τη διαδικασία των άρθρων 156 έως 161, να επιλεγούν και εν τέλει να 

διορισθούν Μουφτήδες. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει, πέραν του ορίου 

ηλικίας και των τυπικών προσόντων που προβλέπει η διάταξη, να έχουν 

διακριθεί: α) για το ήθος τους, β) τη θεολογική τους κατάρτιση κατά 

προτίμηση σε θέματα γνώσης και ερμηνείας και του Κορανίου και του 

ιερού μουσουλμανικού νόμου (αφού ο Μουφτής είναι ο ανώτατος 

θρησκευτικός λειτουργός, ασκεί όμως και δικαιοδοτικά έργα) και γ) την 

εν γένει θρησκευτική τους δράση. Περί της επάρκειας ενός εκάστου 

υποψηφίου ως προς τα προσόντα αυτά διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη 

η Συμβουλευτική Επιτροπή του άρθρου 158. Η πρόβλεψη οι υποψήφιοι 

να μην έχουν υπερβεί το 62ο έτος της ηλικίας τους βρίσκεται σε αρμονία 

με την παρ. 2 του άρθρου 152. Η πρόβλεψη με την οποία μπορούν να 

είναι υποψήφιοι και απόφοιτοι των Μουσουλμανικών 

Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης (Μ.Ι.Θ.), αφορά μόνο σε όσους έχουν λάβει 

τίτλο σπουδών (απολυτήριο) από την έκτη (τελευταία) τάξη των Μ.Ι.Θ. 

(περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2621/1998 Α΄ 136, όπως η περ. γ) 

αντικ. με το άρθρο 215 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) σε συνδυασμό με την 

παρ. 1 του άρθρου 115του ν. 4821/2021 (Α΄ 134), ο οποίος είναι ισότιμος 

με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου.  

Άρθρο 154 Περιγράφονται αναλυτικά τα κωλύματα καθώς επίσης και οι 

ασυμβίβαστες ιδιότητες με τη θέση του Μουφτή.  

Η παρ. 1 ορίζει συγκεκριμένα, περιοριστικώς αναφερόμενα κωλύματα. Η 

θέσπισή τους συνδέεται ευθέως με την ιδιότητα και τη θέση του Μουφτή 

και του Τοποτηρητή Μουφτή, ως ανώτερου θρησκευτικού λειτουργού 

που είναι ανώτατος δημόσιος υπάλληλος και του επιτρέπει ο νόμος να 

ασκεί δικαιοδοτικά έργα (άρθρο 148) και ο οποίος (θα πρέπει να) έχει 

διακριθεί για το ήθος και τη θεολογική του κατάρτιση (άρθρο 153). Η εν 

λόγω παράγραφος συνδυάζεται τόσο με την παρ. 1 του άρθρου 161 όσο 

και με την παρ. 6 του άρθρου 160. Συνεπώς δεν επιτρέπεται ο Υπουργός 

Παιδείας και Θρησκευμάτων να επιλέξει ως Μουφτή κάποιον στο 
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πρόσωπο του οποίου συντρέχει ένα από τα κωλύματα της παρ. 1 του εν 

λόγω άρθρου, ακόμα και εάν αυτός περιλαμβάνεται, εκ παραδρομής, στο 

πρακτικό της Επιτροπής της παρ. 6 του άρθρου  160.  

Η παρ. 2 διευκρινίζει ότι η αποκατάσταση και η χάρη χωρίς άρση των 

συνεπειών δεν αίρουν το κώλυμα για την κατάληψη θέσης Μουφτή ή 

Τοποτηρητή Μουφτή.  

Οι παρ. 3, 4 και 5 εισάγουν συγκεκριμένα ασυμβίβαστα (ιδιότητες ή 

δραστηριότητες) με τη θέση του Μουφτή ή Τοποτηρητή Μουφτή, τα 

οποία σκοπούν στην προστασία του κύρους της θέσης και του προσώπου 

του. Για το λόγο αυτό στον Μουφτή ή Τοποτηρητή Μουφτή 

απαγορεύεται, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, η οποιασδήποτε 

μορφής εκδήλωση υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος και η ανάληψη 

καθηκόντων μέλους της Κυβέρνησης, Υφυπουργού, Γενικού ή Ειδικού 

Γραμματέα κατά την έννοια των άρθρων 41 έως 44 του ν. 4622/2019 (Α’ 

133). Επίσης, ο Μουφτής ή Τοποτηρητής Μουφτής απαγορεύεται να 

παρέχει κάθε άλλη μισθωτή υπηρεσία, καθώς και να ασκεί οποιοδήποτε 

άλλο επάγγελμα. 

 

Η παρ. 6, σε συμφωνία με το πρώτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 2 του 

άρθρου 10 και το πρώτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 48 του 

ν. 4804/2021 (Α΄ 90), απαγορεύει στον Μουφτή ή τον Τοποτηρητή 

Μουφτή να είναι υποψήφιος (δεν μπορεί να εκλεγεί) ή να είναι 

περιφερειάρχης, περιφερειακός σύμβουλος, δήμαρχος, δημοτικός 

σύμβουλος, σύμβουλος δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδρος δημοτικών 

κοινοτήτων, διότι είναι θρησκευτικός λειτουργός.  

Άρθρο 155 Περιγράφονται αναλυτικά ζητήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις 

ανάθεσης καθηκόντων, τη διάρκεια της θητείας, τις αρμοδιότητες, τα 

προσόντα και τις αποδοχές των Τοποτηρητών Μουφτήδων.  

Η παρ. 1 προβλέπει την προσωρινή ανάθεση των καθηκόντων του 

Μουφτή σε Τοποτηρητή Μουφτή με απόφαση του Υπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, χωρίς όμως να ακολουθείται για την ανάθεση η 

διαδικασία των άρθρων 156 έως 161, η οποία αφορά μόνο την επιλογή 

και τον διορισμό Μουφτή. Ένας εκ των υπηρετούντων Μουφτήδων στις 

λοιπές Μουφτείες της Θράκης επιτρέπεται να αναλάβει καθήκοντα 

Τοποτηρητή Μουφτή και η ανάθεση αυτή ανήκει στην διακριτική 

ευχέρεια του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

Η  παρ. 2 ορίζει ρητά ότι το ανώτατο χρονικό όριο της θητείας ενός 

προσώπου ως Τοποτηρητή Μουφτή είναι η τριετία.  

Η παρ. 3 ρητώς ορίζει ότι ο Τοποτηρητής Μουφτής ασκεί όλες τις 

αρμοδιότητες του Μουφτή που προβλέπονται από το νόμο καθώς και τα 

θρησκευτικά καθήκοντα αυτού που απορρέουν από τον ιερό 

μουσουλμανικό νόμο. Συνεπώς, είναι, κατά τη διάρκεια της προσωρινής 
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ανάθεσης των καθηκόντων του Μουφτή, ο ανώτερος θρησκευτικός 

λειτουργός της μουσουλμανικής θρησκευτικής μειονότητας της Θράκης, 

(βλ. ιδίως τα άρθρα 148 και 151). 

Η παρ. 4 ορίζει τα ειδικά προσόντα που πρέπει να συντρέχουν στο 

πρόσωπο εκείνο στο οποίο ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων θα 

αναθέσει προσωρινώς τα καθήκοντα του Μουφτή. Τα προσόντα αυτά 

είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που ορίζει το άρθρο 153 για τον Μουφτή. 

Η παρ. 5 ορίζει ότι το πρόσωπο που έχει ορισθεί Τοποτηρητής Μουφτής, 

εφόσον παραιτηθεί εντός τριών (3) ημερών από τη δημοσίευση της 

σχετικής προκήρυξης για την πλήρωση θέσης Μουφτή στην Εφημερίδα 

της Κυβέρνησης, μπορεί να είναι υποψήφιος για τη θέση Μουφτή στην 

οικεία Μουφτεία. Δεν απαιτείται όμως η παραίτηση από τη θέση του 

αυτή προκειμένου αυτός να είναι υποψήφιος για τη θέση Μουφτή σε 

άλλη Μουφτεία. 

Στην παρ. 6 ορίζεται ότι οι αποδοχές του Τοποτηρητή Μουφτή 

αντιστοιχούν στο ανώτατο μισθολογικό κλιμάκιο της θέσης προϊσταμένου 

γενικής διεύθυνσης, με τα σχετικά επιδόματα. Οι αποδοχές των 

Τοποτηρητών Μουφτήδων βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στον οποίο εγγράφονται οι 

σχετικές πιστώσεις και εκκαθαρίζονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης.  

Άρθρο 156 Περιγράφεται η διαδικασία προκήρυξης για την υποβολή αιτήσεων για 

την πλήρωση κενωθείσας θέσης Μουφτή στις Μουφτείες Θράκης. 

Συγκεκριμένα  το άρθρο αυτό προβλέπει ότι ο Υπουργός Παιδείας και 

Θρησκευμάτων εκδίδει την σχετική πράξη προκήρυξης για τη θέση του 

Μουφτή με την οποία καθορίζονται ειδικότερα και οι όροι, οι 

προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η όλη διαδικασία 

πλήρωσης της κενωθείσας θέσης και κάθε άλλο ειδικότερο σχετικό 

ζήτημα. Η κανονιστική αυτή υπουργική απόφαση δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΕτΚ), αναρτάται στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην ιστοσελίδα της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και δημοσιεύεται σε 

δύο (2) εφημερίδες της περιφερειακής ενότητας της κενωθείσας θέσης 

Μουφτή, ώστε, μέσω της ανάρτησης της και της δημοσίευσης στον τύπο,  

να λάβει την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα. Η τυπική και ουσιαστική 

ισχύς της προκηρύξεως αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσής της στην 

ΕτΚ. 

Άρθρο 157 Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τον πίνακα υποψηφίων για τη θέση του 

Μουφτή. Ειδικότερα ο  κατάλογος των υποψηφίων υποβάλλεται στον 

Τοποτηρητή Μουφτή μαζί με αντίγραφα των σχετικών αιτήσεων και των 

κατατεθέντων δικαιολογητικών, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της 
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προθεσμίας για την υποβολή τους, με μέριμνα της Διεύθυνσης 

Θρησκευτικής Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Άρθρο 158 Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την αρμοδιότητα και τη σύνθεση της  

Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ειδικότερα προβλέπεται ότι Συμβουλευτική 

Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τριάντα ένα (33) μέλη, τα οποία 

υποχρεωτικά είναι Έλληνες πολίτες από την μουσουλμανική μειονότητα 

της Θράκης με πρόεδρο, ex officio τον Τοποτηρητή Μουφτή της 

κενωθείσας θέσης Μουφτή, διατυπώνει απλή αιτιολογημένη γνώμη περί 

της επάρκειας εκάστου προσώπου που περιλαμβάνεται στον κατάλογο 

των υποψηφίων του προηγούμενου άρθρου. Η Συμβουλευτική Επιτροπή 

έχει αποκλειστικά θρησκευτικό χαρακτήρα και ο αριθμός των μελών της 

καθιστά εφικτή τη διαλογική συζήτηση μεταξύ τους για την επάρκεια 

κάθε υποψήφιου για να καταλάβει τη θέση του Μουφτή και τη 

διατύπωση γνώμης των κατά τεκμήριο ειδικών στα θέματα της 

μουσουλμανικής θρησκείας περί της επάρκειας της προσωπικότητας 

(ήθος, θεολογική δράση) και των γνώσεων περί Κορανίου και περί 

ερμηνείας του ιερού μουσουλμανικού νόμου εκάστου υποψηφίου για 

την πλήρωση της θέσης του Μουφτή. Ειδικότερα, η Συμβουλευτική 

Επιτροπή γνωμοδοτεί για κάθε έναν υποψήφιο ξεχωριστά αποκλειστικά 

και μόνο για το εάν είναι επαρκής, όπως ρητά ορίζει / διασαφηνίζει και η 

παρ. 6 του άρθρου 160, προκειμένου ο Υπουργός Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, βάσει της παρ.1 του άρθρου 161, να επιλέξει τον 

Μουφτή. Η Επιτροπή μπορεί να γνωμοδοτήσει ότι όλοι ή κανείς από τους 

υποψηφίους ή κάποιοι από αυτούς είναι ή δεν είναι επαρκείς. Η 

γνωμοδότηση της Επιτροπής δεν επιτρέπεται να περιέχει συγκριτική 

αξιολόγηση μεταξύ των υποψηφίων, ούτε να προτάσσει κάποιον 

υποψήφιο έναντι άλλου ή άλλων ή να περιέχει αξιολογική σειρά 

κατάταξης των υποψηφίων με τυχόν αριθμητικά/βαθμολογικά ή ποιοτικά 

κριτήρια. Εάν η γνωμοδότηση της Επιτροπής, εκ παραδρομής, περιέχει 

συγκριτική αξιολόγηση ή αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων, αυτή σε 

καμία περίπτωση δεν δεσμεύει τον Υπουργό Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, όπως τούτο ευχερώς συνάγεται από τον συνδυασμό της 

παρούσας παραγράφουμε την παρ. 6 του άρθρου 160 και την παρ. 1 του 

άρθρου  161. 

Η παρ. 2 ορίζει τις ιδιότητες που πρέπει να έχουν τα πρόσωπα τα οποία 

θα συγκροτήσουν, ως μέλη, τη Συμβουλευτική Επιτροπή, πέραν του 

Τοποτηρητή Μουφτή. Ειδικότερα: 

Επτά (7) μέλη αναδεικνύονται με δημόσια κλήρωση μεταξύ όσων έχουν 

διδάξει τουλάχιστον δύο (2) έτη στην Εισαγωγική Κατεύθυνση 

Μουσουλμανικών Σπουδών (ΕΚΜΣ) του Τμήματος Θεολογίας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μαθήματα που 

σχετίζονται με την ερμηνεία και κατανόηση του Κορανίου ή του ιερού 
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μουσουλμανικού νόμου καθώς και των Διευθυντών και των 

εκπαιδευτικών των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης που 

διδάσκουν μαθήματα που σχετίζονται με το Κοράνι ή τον ιερό 

μουσουλμανικό νόμο.  

Πέντε (5) μέλη που είναι επιφανείς Θεολόγοι της μουσουλμανικής 

θρησκείας, κατά προτίμηση με ειδίκευση στην ερμηνεία του Κορανίου ή 

του ιερού μουσουλμανικού νόμου, και προτείνονται από τον Τοποτηρητή 

Μουφτή. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να προέρχονται και από τις τρεις 

περιοχές εντός των οποίων οι Μουφτείες της Θράκης εκπληρώνουν την 

αποστολή τους (βλ. το άρθρο 143), όχι μόνο από την περιοχή της 

Μουφτείας στην οποία υφίσταται η κενή θέση του Μουφτή.  Ως ελάχιστο 

τυπικό προσόν το οποίο απαιτείται να έχει κάποιο πρόσωπο ώστε να 

προταθεί από τον Τοποτηρητή Μουφτή ως «επιφανής θεολόγος» είναι η 

κατοχή πτυχίου της ΕΚΜΣ του ΑΠΘ ή μουσουλμανικής θεολογίας ΑΕΙ της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ, ή/και να έχει συγγραφικό 

έργο (δημοσιεύσεις,  μελέτες) ή να έχει διατελέσει επί πολλά έτη Ιμάμης 

στα Τεμένη της Θράκης ή να είναι εγνωσμένου κύρους.  

Δέκα (10) μέλη αναδεικνύονται με δημόσια κλήρωση μεταξύ των 

Ιμάμηδων της περιοχής της Μουφτείας στην οποία υφίσταται η κενή θέση 

του Μουφτή και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Θρησκευτικών 

Λειτουργών του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 (Α’ 223) σε συνδυασμό με 

το άρθρο 47 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).  

Τέλος, δέκα (10) μέλη αναδεικνύονται, επίσης, με δημόσια κλήρωση 

μεταξύ των Ιεροδιδασκάλων του άρθρου 53 του ν. 4115/2013 (Α’ 24) οι 

οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εννέα (9) μήνες προϋπηρεσίας 

στην περιοχή της Μουφτείας στην οποία υφίσταται η κενή θέση του 

Μουφτή.  

Η παρ. 3 ρητώς απαγορεύει να είναι μέλος της Επιτροπής όποιος είναι 

υποψήφιος για τη θέση του Μουφτή. 

Η παρ. 4, συμπληρώνει τηνπερ. δ της παρ. 2 και ορίζει ότι εάν δεν έχει 

ολοκληρωθεί η εγγραφή των Ιμάμηδων στο Μητρώο Θρησκευτικών 

Λειτουργών, ο Τοποτηρητής Μουφτής συντάσσει τον  κατάλογο των 

Ιμάμηδων της οικείας Μουφτείας. 

Η παρ. 5 ορίζει ότι ο Τοποτηρητής Μουφτής συντάσσει τον ονομαστικό 

κατάλογο των προσώπων τα οποία θα αναδειχθούν, με δημόσια 

κλήρωση, ως μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

Οι ιδιότητες των προσώπων (διδάσκοντες στην ΕΚΜΣ του ΑΠΘ, 

διευθυντές και εκπαιδευτικοί των ΜΙΘ, επιφανείς Θεολόγοι της 

μουσουλμανικής θρησκείας, Ιμάμηδες, Ιεροδιδάσκαλοι), τα οποία θα 

αποτελέσουν τη Συμβουλευτική Επιτροπή, πληρούν τα εχέγγυα ότι η 
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Επιτροπή θα διατυπώσει την απλή αιτιολογημένη γνώμη της με 

αμεροληψία και ευθυκρισία περί της επάρκειας εκάστου υποψηφίου να 

μπορεί να επιλεγεί από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη 

θέση του Μουφτή.   

Άρθρο 159 Περιγράφεται η διαδικασία συγκρότησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

Το  άρθρο ρυθμίζει τη διαδικασία διεξαγωγής των κληρώσεων των μελών 

της Συμβουλευτικής Επιτροπής, οι οποίες είναι δημόσιες (ώστε να 

τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας και της δημοσιότητας στη συγκρότηση 

της Επιτροπής), διενεργούνται σε κατάλληλο τόπο και χρόνο, με ευθύνη 

του Τοποτηρητή Μουφτή, από τριμελή άμισθη επιτροπή, αποτελούμενη 

από τον αυτόν ως Πρόεδρο και δύο μέλη της μουσουλμανικής 

μειονότητας της Θράκης. Η Συμβουλευτική Επιτροπή συγκροτείται, μετά 

την διενέργεια των κληρώσεων με απόφαση του Τοποτηρητή Μουφτή, ο 

οποίος την αναρτά αμελλητί στην ιστοσελίδα της οικείας Μουφτείας και 

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την κοινοποιεί στον 

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Άρθρο 160 Ρυθμίζονται θέματα, που σχετίζονται με τις συνεδριάσεις της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ειδικότερα ρυθμίζεται η διαδικασία 

συνεδρίασης της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η συνεδρίαση 

πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών, διεκπεραιώνεται σε μία και 

μόνη συνεδρίαση χωρίς διακοπή, απαγορεύεται η είσοδος τρίτων στο 

χώρο της συνεδρίασης καθώς και η επικοινωνία των μελών της με 

οποιονδήποτε τρίτο. Η Επιτροπή, εάν κρίνει απαραίτητο να λάβει 

διευκρινίσεις επί της διαδικασίας απευθύνεται στη Διεύθυνση 

Θρησκευτικής Διοίκησης η οποία υποχρεούται να απαντήσει αμελλητί. Ο 

Τοποτηρητής Μουφτής, ως Πρόεδρος, κηρύσσει την έναρξη της 

διαδικασίας και ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής για τη διαδικασία που 

θα ακολουθηθεί. Ο Πρόεδρος οφείλει να αναγνώσει όχι μόνο τον 

κατάλογο των υποψηφίων του άρθρου 157 και το βιογραφικό του 

υποψηφίου αλλά και όλα τα δικαιολογητικά του φακέλου εκάστου 

υποψηφίου, όπως αυτά έχουν κατατεθεί στον φάκελο της 

υποψηφιότητας του, ώστε η Επιτροπή να έχει πλήρη γνώση για κάθε έναν 

υποψήφιο, διότι σε διαφορετική περίπτωση η διαδικασία είναι 

πλημμελής. Στη συνέχεια ακολουθεί η διαλογική συζήτηση μεταξύ των 

μελών της Επιτροπής, την οποία διευθύνει ο Πρόεδρος. Μετά το πέρας 

της συζήτησης, συντάσσεται πρακτικό στο οποίο καταγράφεται η απλή 

αιτιολογημένη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής επί: α) της ύπαρξης 

των νόμιμων προσόντων του άρθρου 153 για κάθε υποψήφιο, β) της 

ύπαρξης των κωλυμάτων και των ασυμβιβάστων του άρθρου 154 για 

κάθε υποψήφιο και γ) της επάρκειας κάθε υποψηφίου ξεχωριστά, χωρίς 

συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων (βλ. ανωτέρω υπό άρθρο 158). 

628 

641



Στο πρακτικό καταγράφεται η επικρατήσασα και η μειοψηφήσασα γνώμη 

για κάθε υποψήφιο. 

Άρθρο 161 Περιγράφεται η διαδικασία επιλογής και εγκατάστασης του Μουφτή.  

Η παρ. 1 χορηγεί διακριτική ευχέρεια στον Υπουργό Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, την οποία ασκεί εντός του πλαισίου που καθορίζουν το 

άρθρο 153 (τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προσώπου για τη θέση του 

Μουφτή), την παρ. 1 του άρθρου 154 (κωλύματα για τον διορισμό 

προσώπου στη θέση του Μουφτή), την  παρ. 1 του άρθρου 158σε 

συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 160 (η απλή αιτιολογημένη γνώμη 

περί της επάρκειας κάθε υποψηφίου), να επιλέξει τον Μουφτή, του 

οποίου ο διορισμός γίνεται με προεδρικό διάταγμα.  

   Η παρ. 2 ορίζει τα της ορκωμοσίας και εγκατάστασης του Μουφτή. Με 

την εγκατάσταση του Μουφτή λήγει αυτοδικαίως η θητείας του 

Τοποτηρητή Μουφτή.  

Άρθρο 162 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται οι περιπτώσεις παύσεως 

ενός προσώπου από τη θέση του Μουφτή ή του τοποτηρητή Μουφτή. Για 

την παύση απαιτείται η έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος το 

οποίο προκαλεί ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι περιπτώσεις 

της παύσης είναι αποκλειστικές. Το άρθρο προβλέπει τρεις περιπτώσεις 

παύσης για τις οποίες πρέπει να έχει προηγηθεί δικαστική κρίση 

(αμετάκλητη καταδίκη για τα αδικήματα του άρθρου 154 (τα οποία 

συνιστούν και κωλύματα για να είναι κάποιος υποψήφιος για τη θέση του 

Μουφτή), για τη λήψη οποιουδήποτε είδους αμοιβής ή επικύρωση 

θρησκευτικού γάμου ή για την τέλεση κηδείας ή για κάθε εν γένει 

θρησκευτική τελετή ή για την άσκηση των δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων 

του και για στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων) και τρεις περιπτώσεις για τις 

οποίες προηγείται διοικητική κρίση από σχετική επιτροπή (νόσος που 

κωλύει για χρονικό διάστημα άνω των έξι (6) μηνών την άσκηση των 

καθηκόντων του, υπηρεσιακή ανεπάρκεια και διαγωγή ασυμβίβαστη 

προς τα θρησκευτικά καθήκοντά του που απορρέουν από τον Ιερό 

Μουσουλμανικό Νόμο). 

 

Άρθρο 163 Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με  τη θέση του Μουφτή και Τοποτηρητή 

Μουφτή σε αυτοδίκαιη αργία και στέρηση αποδοχών. Ειδικότερα το 

άρθρο αυτό ορίζει το λόγο για τον οποίο ο Μουφτής ή ο Τοποτηρητής 

Μουφτής τίθεται σε αυτοδίκαιη αργία και εξ αυτού του λόγου 

υποχρεωτικά απέχει από την άσκηση των κύριων και παρεπόμενων 

αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του και λαμβάνει το πενήντα τοις εκατό 

(50%) του βασικού μισθού του. Εάν ο Μουφτής ή ο Τοποτηρητής 

Μουφτής απαλλαγεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, τότε 

επανέρχεται αυτοδικαίως στη θέση του και ο χρόνος  που είχε τεθεί σε 

αργία θεωρείται χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και του 
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αποδίδεται το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) του βασικού μισθού 

του, κατόπιν σχετικής αίτησής του στον οικείο εκκαθαριστή αποδοχών. 

Για όσο χρόνο ο Μουφτής ή ο Τοποτηρητής Μουφτής τελεί σε αυτοδίκαιη 

αργία, αναπληρώνεται, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

από έναν εκ των υπηρετούντων Μουφτήδων ή Τοποτηρητών 

Μουφτήδων, οι οποίοι υπηρετούν στις λοιπές Μουφτείες Θράκης. Στην 

περίπτωση αυτή δεν διορίζεται Τοποτηρητής Μουφτής στην οικεία 

Μουφτεία (δηλ. δεν εφαρμόζεται το άρθρο 155), διότι δεν έχει κενωθεί η 

θέση του Μουφτή, απλώς το πρόσωπο που είναι ο φορέας του οργάνου, 

βρίσκεται σε αργία μέχρι την έκδοση τελεσίδικης αποφάσεως. Στην 

περίπτωση αυτή ο αναπληρωτής λαμβάνει επιπλέον το τριάντα τοις εκατό 

(30%) του βασικού μισθού της θέσης του Μουφτή. 

 

Άρθρο 164 Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει εξουσιοδοτικές διατάξεις. 

 

Άρθρο 165 Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει μεταβατικές διατάξεις. 

 

Άρθρο 166 Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει τροποποιήσεις του π.δ. 52/2019. 

 

Άρθρο 167 Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει καταργούμενες διατάξεις. 

 

 

ENOTHTA Δ:  Έκθεση γενικών συνεπειών  

 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων   Χ         

Μείωση δαπανών  Χ         

Εξοικονόμηση 
χρόνου 

 Χ         

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 
 Χ    Χ     
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Άλλο           

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
Χ     Χ     

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών 

Χ     Χ     

Αυξημένη αξιοπιστία 
/ διαφάνεια θεσμών 

Χ     Χ     

Βελτιωμένη 
διαχείριση κινδύνων 

 Χ    Χ     

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αναδιαρθρώνονται και εκσυγχρονίζονται οι Μουφτείες της Θράκης, 
βελτιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους,  η αποτελεσματικότητα και 
η αποδοτικότητά τους και ενισχύεται η αξιοπιστία και η διαφάνεια των θεσμών αυτών.  
 

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία 

Χ          

Υποδομή / 
εξοπλισμός 

 Χ         

Προσλήψεις / 
κινητικότητα 

 Χ         

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 
 Χ         

Άλλο           

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
& ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΤΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

          

Διαχείριση 
αλλαγών κατά 
την εκτέλεση 
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Κόστος 
συμμετοχής 

στη νέα 
ρύθμιση 

          

Άλλο           

 
 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 Το κόστος των αξιολογούμενων ρυθμίσεων αφορά κατά κύριο λόγο στην οργάνωση και στελέχωση των 

υπηρεσιών των Μουφτειών, στην  εξασφάλιση χώρων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού και γενικότερα στην 

κάλυψη λειτουργικών εξόδων και αποζημιώσεων των Μουφτήδων καθώς και στην ενημέρωση των 

ενδιαφερομένων. 

 

 
 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 

κινδύνου 
Χ         

Διαπίστωση 
συνεπειών 

κινδύνων στους 
στόχους 

          

Σχεδιασμός 
αποτροπής / 

αντιστάθμισης 
κινδύνων 

Χ          

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή 

          

Ανάδειξη καλών 
πρακτικών κατά 
την υλοποίηση 
της ρύθμισης 

 Χ         

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 

κινδύνων 

 Χ         

Άλλο           
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Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
Δεν υφίστανται κίνδυνοι από την εφαρμογή των αξιολογούμενων ρυθμίσεων. 

 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη).  

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης 

και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 

 
 

 

 

ENOTHTA ΣT:  Έκθεση νομιμότητας  

 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

  Άρθρα 2, 3, 4, 5, 5Α, 13, 16, 17, 20, 25, 103 και 104 του Συντάγματος 

25. Ενωσιακό δίκαιο  

 
      
      

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

 

 
      
      

Κανονισμός 

 

 
      
      

Οδηγία 

 

      
 
      

Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  
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Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
      

Διεθνείς συμβάσεις 

 

 

 

 

 

27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 
      
      

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 
δικαστήριο  
(αναφέρατε) 

 

 
 
      

Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

 

28. 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 
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Ζ.  Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων  

 

29. Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων 

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Υφιστάμενες διατάξεις 

Με την παρ. 1 του άρθρου 166 του 

σχεδίου νόμου, προβλέπεται η 

τροποποίηση της περ. α) του άρθρου 

17 του π.δ.52/2019 (Α’ 90) ως εξής:  

 

 

« α) τρεις (3) θέσεις μετακλητών 

υπαλλήλων με τον τίτλο 

«Γραμματέας Υποθέσεων 

Δικαιοδοσίας Μουφτή» με θητεία 

πέντε (5) ετών που μπορεί να 

ανανεώνεται για ίσο χρονικό 

διάστημα μέχρι δύο (2) φορές το 

ανώτερο, μη επιτρεπομένης 

οποιασδήποτε άλλης 

επαγγελματικής δραστηριότητας 

που δημιουργεί σύγκρουση 

συμφερόντων.» 

 

Η περ. α) του άρθρου 17 του 

π.δ.52/2019 είχε ως εξής:  

 

 

 

«…. α) τρεις (3) θέσεις μετακλητών 

υπαλλήλων με τον τίτλο «Γραμματέας 

Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή», 

πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης με θητεία πέντε (5) ετών 

που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο 

χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) φορές 

το ανώτερο, μη επιτρεπομένης 

οποιασδήποτε άλλης επαγγελματικής 

δραστηριότητας.» 

 

 

Με την παρ. 2 του άρθρου 166 του 

σχεδίου νόμου, προβλέπεται η 

τροποποίηση της περ. α της παρ. 4 

του άρθρου 19 του π.δ. 52/2019 (Α’ 

90) ως εξής:  

 

 «α) κάτοχος πτυχίου νομικής σχολής 

Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου 

αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της 

αλλοδαπής, με δικηγορική εμπειρία 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών, κατά 

Η περ. α της παρ. 4 του άρθρου 19 του 

π.δ. 52/2019  είχε ως εξής: 

 

« α) κάτοχος πτυχίου νομικής σχολής 

Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου 

αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της 

αλλοδαπής, με δικηγορική εμπειρία 

τουλάχιστον επτά (7) ετών.».  
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προτίμηση στο αστικό δίκαιο και 

ιδιαιτέρως σε υποθέσεις 

οικογενειακού και κληρονομικού 

δικαίου». 

 

30. Κατάργηση διατάξεων 

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης 

που προβλέπουν κατάργηση 
Καταργούμενες διατάξεις 

Με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 

167 του σχεδίου νόμου καταργείται ο 

ν. 1920/1991 (Α΄ 11). 

Ο ν. 1920/1991 είχε ως εξής:  

«Άρθρο μόνο. 

Κυρώνεται από τότε που ίσχυσε η 

κατωτέρω Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου Περί Μουσουλμάνων 

Θρησκευτικών Λειτουργών, που 

δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 182 Α/24.12.1990): 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών 

Λειτουργών 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άθρ. 44 παρ. 1 του 

Συντάγματος. 

2. Την πρόταση του Υπουργικού 

Συμβουλίου, από την οποία συνάγεται η 

συνδρομή των προϋποθέσεων έκδοσης 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για 

τη ρύθμιση του παρακάτω θέματος, 

αποφασίζουμε: 

Διαδικασία και προσόντα διορισμού σε 

θέση Μουφτή 

Άρθρο 1 
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1. Εντός τριμήνου αφότου κενωθεί θέση 

Μουφτή, ο κατά τόπο αρμόδιος 

Νομάρχης, καλεί με πράξη του τους 

ενδιαφερόμενους να την καταλάβουν, 

να υποβάλουν σχετική αίτηση. 

Η πράξη αυτή του Νομάρχη 

δημοσιεύεται, σε μία τουλάχιστον 

εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται 

στην έδρα του νομού και εν ελλείψει σε 

μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών 

και τοιχοκολλάται στο κατάστημα της 

νομαρχίας, στα τεμένη και στα 

καταστήματα των δήμων και 

κοινοτήτων της νομαρχίας, όπου 

υπάρχουν εγγεγραμμένοι 

μουσουλμάνοι. 

 

2. Σε θέση Μουφτή διορίζονται 

μουσουλμάνοι Ελληνες πολίτες, κάτοχοι 

πτυχίου ανώτατης ισλαμικής 

θεολογικής σχολής (ημεδαπής ή 

αλλοδαπής) ή κάτοχοι διπλώματος 

Ιτζαζέτ ναμέ ή διατελέσαντες ιμάμηδες 

τουλάχιστον επί δεκαετία, οι οποίοι 

έχουν διακριθεί για το ήθος τους και τη 

θεολογικής τους κατάρτιση και ως προς 

τους οποίους δεν συντρέχουν τα 

κωλύματα διορισμού, που αναφέρονται 

στα άρθ. 21 έως 23 του Υπαλληλικού 

Κώδικος (Π.Δ. 611/1977). 

3. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την 

αίτησή τους στον κατά τόπο αρμόδιο 

Νομάρχη εντός προθεσμίας δύο μηνών 

από την τοιχοκόλληση στο κατάστημα 

της νομαρχίας της πράξεων της παρ. 1 

του άρθρου αυτού. 

Την αίτηση συνοδεύουν ο τίτλος 

σπουδών σε επίσημη μετάφραση του 
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Υπουργείου Εξωτερικών, εφ'όσον 

πρόκειται για τίτλο αλλοδαπής σχολής, 

πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ιμάμη, 

αντίγραφο ποινικού μητρώου, 

πιστοποιητικό ιθαγένειας, οποιοδήποτε 

άλλο έγγραφο απαιτείται για το 

διορισμό σε δημόσια θέση, καθώς 

επίσης και κάθε στοιχείο κρίσιμο για την 

εξακρίβωση των προσόντων των 

υποψηφίων. 

4. Εντός δέκα ημερών από τη λήξη της 

προθεσμίας της προηγούμενης 

παραγράφου ο Νομάρχης υποβάλλει 

στον κατά τόπο αρμόδιο Γενικό 

Γραμματέα της Περιφερείας τις αιτήσεις 

τα δικαιολογητικά και τον ονομαστικό 

κατάλογο των υποψηφίων. 

5. Ο Γενικός Γραμματέας της 

Περιφερείας, εντός μηνός από τη λήψη 

των ανωτέρω στοιχείων, συγκροτεί 

ενδεκαμελή επιτροπή με πρόεδρο τον 

κατά τόπο αρμόδιο Νομάρχη και μέλη 

Έλληνες μουσουλμάνου θρησκευτικούς 

λειτουργούς και εξέχοντες 

μουσουλμάνους Έλληνες πολίτες της 

Περιφερείας του, ορίζει τον τόπο και το 

χρόνο της συνεδριάσεώς της και 

ανακοινώνει τη σχετική πράξη του στα 

μέλη της. 

Χρέη γραμματέως εκτελεί υπάλληλος 

της Νομαρχίας οριζόμενος από τον 

πρόεδρο της επιτροπής. Η επιτροπή 

συνέρχεται κατά την ορισθείσα ημέρα 

και ώρα στον ορισθέντα τόπο και 

συντάσσει πρακτικό, στο οποίο 

διατυπώνεται η γνώμη κάθε μέλους 

περί των προσόντων και γενικά περί της 

καταλληλότητας των υποψηφίων. Η 

επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα με τον 

πρόεδρο και όσα από τα λοιπά μέλη 
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προσέλθουν. Εάν δεν προσέλθουν τα 

λοιπά μέλη της επιτροπής, ο Νομάρχης , 

που έχει κατά τα ανωτέρω ορισθεί ως 

πρόεδρος της επιτροπής συντάσσει 

έκθεση με τη σύμπραξη του 

γραμματέως, στην οποία βεβαιώνει ότι 

δεν προσήλθαν τα λοιπά μέλη και 

ακολούθως διατυπώνει τη γνώμη του 

περί των προσόντων και γενικά της 

καταλληλότητας των υποψηφίων. 

 

6. Μόλις υποβληθεί στο Γενικό 

Γραμματέα της Περιφερείας το κατά την 

προηγούμενη παράγραφο πρακτικό της 

επιτροπής ή η έκθεση του Νομάρχη, ο 

Γενικός Γραμματέας της Περιφερείας 

υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων όλα τα 

σχετικά για την επιλογή στοιχεία. Η 

επιλογή γίνεται με βάση ιδίως το ήθος, 

τη θεολογική κατάρτιση και την εν γένει 

θρησκευτική δράση των υποψηφίων. 

7. Ο Μουφτής διορίζεται με προεδρικό 

δ/γμα εκδιδόμενο μετά από πρόταση 

του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων για δεκαετή θητεία που 

δύναται να ανανεώνεται. Ο διορισθείς 

πριν από την ανάληψη των καθηκόντων 

του δίδει τον όρκο του δημοσίου 

υπαλλήλου στον αρμόδιο Νομάρχη. 

Οι διατάξεις της παρούσης ως προς το 

διορισμό Μουφτή δεν θίγουν το κύρος 

προγενέστερων διορισμών, που έγιναν 

με διαφορετικό τρόπο. Οι διορισμοί 

αυτοί θεωρούνται αναδρομικώς, 

αφότου συνετελέσθησαν, νόμιμοι και η 

θητεία των διορισθέντων λήγει μετά 

δέκα έτη από τη δημοσίευση της 

παρούσης. 
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Παύση Μουφτή. 

Άρθρο 2 

1. Ο Μουφτή παύεται με προεδρικό 

δ/γμα, προκαλούμενο από τον Υπουργό 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων : 

α. σε περίπτωση αμετάκλητης 

καταδίκης, του για κακούργημα ή 

πλημμέλημα από τα προβλεπόμενα στο 

άρθ. 22 του Υπαλληλικού Κώδικος (Π.Δ. 

611/1977), 

β. σε περίπτωση στερήσεως των 

πολιτικών του δικαιωμάτων για 

οποιοδήποτε λόγο 

γ. λόγω νόσου που κωλύει την άσκηση 

των καθηκόντων του, υπηρεσιακής 

ανεπάρκειας ή διαγωγής 

αναξιοπρεπούς ή ασυμβίβαστης προς τη 

θέση του και τα εκ του νόμου καθήκοντά 

του. 

2. Η συνδρομή των όρων της περίπτ. γ' 

της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 

βεβαιώνεται με αιτιολογημένη 

απόφαση συμβουλίου, αποτελουμένου 

από έναν εφέτη Αθηνών ως πρόεδρο, 

έναν ανώτερο ή ανώτατο υπάλληλο του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και ένα Μουφτή ή 

Τοποτηρητή, ως μέλη, που ορίζονται με 

απόφαση του Υπουργού Εθνικής 

παιδείας και Θρησκευμάτων. Η 

επιτροπή συνεδριάζει κατόπιν 

προσκλήσεως του προέδρου με την 

παρουσία τούτου και ενός τουλάχιστον 

μέλους. Σε περίπτωση ισοψηφίας 

υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. 
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Διορισμός, παύση και αντικατάσταση 

Τοποτηρητή. 

Άρθρο 3 

1. Εντός δέκα ημερών αφότου κενωθεί η 

θέση Μουφτή ο κατά τόπο Νομάρχης 

αναθέτει προσωρινώς και μέχρι 

αναλήψεως καθηκόντων από τον 

διοριζόμενο Μουφτή, με πράξη του, τα 

καθήκοντα Μουφτή σε Τοποτηρητή, 

που πρέπει να έχει τα προσόντα για την 

κατάληψη θέσεως Μουφτή ή να είναι ή 

να έχει διατελέσει ιμάμης, χατίπης ή 

ιεροκήρυκας. 

2. Ο Τοποτηρητής παύεται με πράξη του 

Νομάρχη για τους λόγους που 

αναφέρονται στο άρθ. 2 παρ. 1. 

3. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή 

παύσεως του Τοποτηρητή ο κατά τόπο 

αρμόδιος Νομάρχης αναθέτει 

καθήκοντα σε άλλο Τοποτηρητή, που 

έχει τα προσόντα της παρ. 1 του 

παρόντος άρθρου. 

4. Οι Μουφτήδες ή οι Τοποτηρητές 

Μουφτήδες αποχωρούν υποχρεωτικά 

από την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν 

το 67ο έτος της ηλικίας τους, 

θεωρουμένης σε κάθε περίπτωση ως 

ημερομηνίας συμπλήρωσης του ορίου 

αυτού η 30η Ιουνίου του έτους 

αποχώρησης. Με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της 

υπηρεσιακής σχέσης λόγω παρέλευσης 

του ορίου ηλικίας. 
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Βαθμολογική και μισθολογική 

κατάσταση Μουφτή και Τοποτηρητή. 

Άρθρο 4 

Οι διοριζόμενοι Μουφτήδες και οι 

Τοποτηρητές είναι δημόσιοι υπάλληλοι, 

κατέχουν θέση γενικού διευθυντή και 

λαμβάνουν αποδοχές γενικού 

διευθυντή με βασικό μισθό τον 

προβλεπόμενο για το ανώτερο 

μισθολογικό κλιμάκιο (1ο) του Ν. 

1505/1984. Κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους έχουν τις κατά το 

Σύνταγμα και τους νόμους υποχρεώσεις 

των δημοσίων υπαλλήλων. 

Σε περίπτωση που σε θέση Μουφτή ή 

Τοποτηρητή Μουφτή διοριστεί 

καθηγητής της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή 

μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας ή 

της μειονοτικής εκπαίδευσης ή των 

Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων 

Θράκης, η εκπαιδευτική ιδιότητα 

αναστέλλεται προσωρινώς καθ’ ο χρόνο 

κατέχει τη θέση Μουφτή ή Τοποτηρητή. 

Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη 

της θητείας του επιστρέφει αυτοδικαίως 

στην υπηρεσία του. Με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, κατόπιν αίτησης του 

εκπαιδευτικού, μπορεί να επιτραπεί η 

παράλληλη άσκηση των εκπαιδευτικών 

καθηκόντων του με τα καθήκοντα του 

Μουφτή ή του Τοποτηρητή Μουφτή. 

Στην περίπτωση αυτή λαμβάνει το 

σύνολο των αποδοχών της θέσης του 

Μουφτή και το ποσοστό των αποδοχών 

της θέσης που κατείχε πριν το διορισμό 

του στη θέση Μουφτή ή Τοποτηρητή 

Μουφτή, όπως κάθε φορά το ποσοστό 

αυτό προβλέπεται, για την κατοχή 

δεύτερης θέσης στο Δημόσιο. Με 
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απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων 

καθορίζονται όλες οι αναγκαίες 

λεπτομέρειες για την παράλληλη 

άσκηση καθηκόντων του 

εκπαιδευτικού, τη μερική απαλλαγή του 

από τα εκπαιδευτικά και την ολική 

απαλλαγή του από τα διοικητικά 

καθήκοντα, κατά παρέκκλιση των 

κείμενων διατάξεων και χωρίς να 

απαιτείται η γνώμη του αρμόδιου 

υπηρεσιακού συμβουλίου. 

Καθήκοντα Μουφτή 

Άρθρο 5. 

1. Ο Μουφτής ασκεί στην περιφέρειά 

του καθήκοντα που προβλέπονται από 

τις διατάξεις της παρούσης, καθώς και 

τα θρησκευτικά καθήκοντα που 

απορρέουν από τον Ιερό 

Μουσουλμανικό Νόμο. 

Διορίζει, εποπτεύει και παύει τους 

μουσουλμάνους θρησκευτικούς 

λειτουργούς, τελεί ή επικυρώνει 

θρησκευτικούς γάμους μεταξύ 

μουσουλμάνων και γνωμοδοτεί σε 

θέματα που έχουν σχέση με τον Ιερό 

Μουσουλμανικό Νόμο. 

2. Ο Μουφτής ασκεί δικαιοδοσία, υπό 

τις προυποθέσεις και τις διαδικασίες 

που ορίζονται στην παράγραφο μεταξύ 

μουσουλμάνων Ελλήνων πολιτών της 

περιφέρειάς του επί γάμων, διαζυγίων, 

διατροφών, επιτροπειών, κηδεμονιών, 

χειραφεσίας ανηλίκων, ισλαμικών 

διαθηκών και την εξ αδιαθέτου 

διαδοχής, εφ'όσον οι σχέσεις αυτές 

διέπονται από τον Ιερό Μουσουλμανικό 

Νόμο. 
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3. Οι εκδιδόμενες από το Μουφτή 

αποφάσεις επί υποθέσεων 

αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας δεν 

μπορούν να εκτελεσθούν ούτε 

αποτελούν δεδικασμένο, αν δεν 

κηρυχθούν εκτελεστές από το 

μονομελές πρωτοδικείο της 

περιφέρειας όπου η έδρα του Μουφτή, 

κατά τη διαδικασία της εκουσίας 

δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο ερευνά 

μόνο αν η απόφαση εκδόθηκε μέσα στα 

όρια της δικαιοδοσίας του Μουφτή και 

αν οι διατάξεις που εφαρμόσθηκαν 

αντίκεινται στο Σύνταγμα ιδίως στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 4 και στην 

Ευρωπαική Σύμβαση Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου. Κατά της αποφάσεως του 

μονομελούς πρωτοδικείου χωρεί 

προσφυγή ενώπιον του οικείου 

πολυμελούς πρωτοδικείου δεν χωρεί 

ένδικο μέσο τακτικό ή έκτακτο. 

4.α. Οι υποθέσεις της παραγράφου 2 

ρυθμίζονται από τις κοινές διατάξεις και 

μόνο κατ’ εξαίρεση υπάγονται στη 

δικαιοδοσία του Μουφτή, εφόσον 

αμφότερα τα διάδικα μέρη υποβάλουν 

σχετική αίτησή τους ενώπιόν του για 

επίλυση της συγκεκριμένης διαφοράς 

κατά τον Ιερό Μουσουλμανικό Νόμο. Η 

υπαγωγή της υπόθεσης στη δικαιοδοσία 

του Μουφτή είναι αμετάκλητη και 

αποκλείει τη δικαιοδοσία των τακτικών 

δικαστηρίων για τη συγκεκριμένη 

διαφορά. Εάν οποιοδήποτε από τα μέρη 

δεν επιθυμεί την υπαγωγή της 

υπόθεσής του στη δικαιοδοσία του 

Μουφτή, δύναται να προσφύγει στα 

πολιτικά δικαστήρια, κατά τις κοινές 

ουσιαστικές και δικονομικές διατάξεις, 

τα οποία σε κάθε περίπτωση έχουν το 

τεκμήριο της δικαιοδοσίας. 
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β. Με προεδρικό διάταγμα που 

εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

καθορίζονται όλοι οι αναγκαίοι 

δικονομικοί κανόνες για τη συζήτηση 

της υπόθεσης ενώπιον του Μουφτή και 

την έκδοση των αποφάσεών του και 

ιδίως η διαδικασία υποβολής αιτήσεως 

των μερών, η οποία πρέπει να περιέχει 

τα στοιχεία των εισαγωγικών 

δικογράφων κατά τον Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας και, επί ποινή ακυρότητας, 

ρητή ανέκκλητη δήλωση κάθε διαδίκου 

περί επιλογής της συγκεκριμένης 

δικαιοδοσίας, η παράσταση των 

πληρεξουσίων δικηγόρων, η διαδικασία 

κατάθεσης και επίδοσής της στο 

αντίδικο μέρος, η διαδικασία της 

συζήτησης και της έκδοσης απόφασης, 

τα θέματα οργάνωσης, σύστασης και 

διαδικασίας πλήρωσης θέσεων 

προσωπικού (μονίμων, ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου και 

μετακλητών υπαλλήλων) και 

λειτουργίας της σχετικής υπηρεσίας της 

τήρησης αρχείου, καθώς και κάθε 

σχετικό θέμα για την εφαρμογή του 

παρόντος. γ. Οι κληρονομικές σχέσεις 

των μελών της μουσουλμανικής 

μειονότητας της Θράκης ρυθμίζονται 

από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, 

εκτός εάν ο διαθέτης συντάξει ενώπιον 

συμβολαιογράφου δήλωση τελευταίας 

βούλησης, κατά τον τύπο της δημόσιας 

διαθήκης, με αποκλειστικό περιεχόμενό 

της τη ρητή επιθυμία του να υπαχθεί η 

κληρονομική του διαδοχή στον Ιερό 

Μουσουλμανικό Νόμο. Η δήλωση αυτή 

είναι ελεύθερα ανακλητή, είτε με 

μεταγενέστερη αντίθετη δήλωσή του 
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ενώπιον συμβολαιογράφου είτε με 

σύνταξη μεταγενέστερης διαθήκης, 

κατά τους όρους του Αστικού Κώδικα. 

Ταυτόχρονη εφαρμογή του Αστικού 

Κώδικα και του Ιερού Μουσουλμανικού 

Νόμου στην κληρονομική περιουσία ή 

σε ποσοστό ή και σε διακεκριμένα 

στοιχεία αυτής απαγορεύεται. 

Αριθμός και περιφέρεια Μουφτειών 

Άρθρο 6 

Ο αριθμός και η περιφέρεια των 

Μουφτειών μεταβάλλονται με 

προεδρικά δ/τα εκδιδόμενα με πρόταση 

των Υπουργών Εσωτερικών, 

Δικαιοσύνης και Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. 

Κανόνες λειτουργίας Ατέλειες 

Μουφτειών 

Άρθρο 7 

Οι Μουφτείες θεωρούνται δημόσιες 

υπηρεσίες επιπέδου γενικής 

διεύθυνσης, αλληλογραφούν την 

επίσημη γλώσσα του Κράτους, στην 

οποία συντάσσονται επίσης όσες 

πράξεις και έγγραφα εκδίδονται από τον 

Μουφτή, απαλλάσσονται δε των 

ταχυδρομικών και τηλεγραφικών τελών. 

Οι λοιπές εν γένει δαπάνες λειτουργίας 

τους βαραίνουν τον προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. Ο οικονομικός και 

διαχειριστικός έλεγχος των Μουφτειών 

διενεργείται από τη Γενική Διεύθυνση 

Δημοσιονομικών Ελέγχων του 

Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις, ύστερα από 

απόφαση των Υπουργών Παιδείας, 
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Έρευνας και Θρησκευμάτων και 

Οικονομικών, με την οποία 

αποφασίζεται η ένταξή τους στους 

φορείς του άρθρου 3 του ν. 3492/2006, 

καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που 

χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης.  

Ιερατικό Μουσουλμανικό Τμήμα 

Άρθρο 8 

1. Στην Ειδική παιδαγωγική Ακαδημία 

Θεσσαλονίκης ιδρύεται Ιερατικό 

Μουσουλμανικό Τμήμα, προς 

εκπαίδευση Θρησκευτικών λειτουργών 

για την κάλυψη των θρησκευτικών 

αναγκών των μουσουλμάνων. 

2. Η οργάνωση και λειτουργία του 

Ιερατικού Μουσουλμανικού Τμήματος, 

τα του προσωπικού και των προσόντων 

του, οι προϋποθέσεις εισαγωγής των 

σπουδαστών, η διάρκεια των σπουδών, 

τα διδακτέα κατά τάξη μαθήματα, το 

αναλυτικό πρόγραμμα και κάθε 

λεπτομέρειας ορίζονται με προεδρικό 

δ/γμα εκδιδόμενο μετά από πρόταση 

των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και Οικονομικών. 

Τελικές Διατάξεις 

Άρθρο 9 

Ο ν. 2345/1920 (ΦΕΚ 148 Α') και κάθε 

άλλη διάταξη αφορώσα σε αντικείμενα 

που ρυθμίζονται με αυτήν την πράξη 

νομοθετικού περιεχομένου 

καταργείται. 

Διορισμοί, που διενεργούνται για 

οποιαδήποτε αιτία μετά την έναρξη 

ισχύος της παρούσης , γίνονται 
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σύμφωνα με τις διατάξεις της πράξεως 

αυτής. 

Άρθρο 10 

Η ισχύς αυτής της πράξεως νομοθετικού 

περιεχομένου, η οποία θα κυρωθεί με 

νόμο κατά το άρθ. 44 παρ. 1 του 

Συντάγματος, αρχίζει από τη 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.» 

 

Με την περ. β της παρ.1 του άρθρου 

166 του σχεδίου νόμου καταργείται 

το άρθρο 40 του ν. 3536/2007 (Α΄ 42)  

 Το άρθρο 40 του ν.3536/2007  είχε ως 

εξής: 

«Άρθρο 40 

Συνιστώνται στις Μουφτείες της Θράκης 

δέκα (10) νέες οργανικές θέσεις 

διοικητικών υπαλλήλων. Απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα 

καταλαμβάνουν τις τρεις (3) θέσεις και 

πτυχιούχοι πανεπιστημιακών τμημάτων 

θα καταλαμβάνουν τις υπόλοιπες επτά 

(7) θέσεις. 

Οι θέσεις αυτές θα κατανέμονται ως 

εξής: 

- Μουφτεία Ξάνθης: μία (1) θέση για 

απόφοιτο δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και τρεις (3) θέσεις για 

πτυχιούχο πανεπιστημίου. 

- Μουφτεία Κομοτηνής: μία (1) θέση για 

απόφοιτο δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και τρεις (3) θέσεις για 

πτυχιούχο πανεπιστημίου. 

- Μουφτεία Διδυμότειχου: μία (1) θέση 

για απόφοιτο δευτεροβάθμιας 
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εκπαίδευσης και μία (1) θέση για 

πτυχιούχο πανεπιστημίου. 

Τα προσόντα των ανωτέρω υπαλλήλων 

θα καθοριστούν με απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.» 

Με την περ. γ της παρ.1 του άρθρου 

166 του σχεδίου νόμου καταργείται 

ο ν. 2754/1954 (Α’ 32)  

 

 

Ο ν. 2754/1954 είχε ως εξής: 

 

«`Άρθρον μόνον. 

 

      1.  Εις  τας  υπό  του  Νόμου  υπ`  

αριθ.  2345/1920  "περί προσωρινού      

Αρχιμουφτή και Μουφτήδων  των  εν  τω  

Κράτει  Μουσουλμάνων  και  περί      

διαχειρίσεως    των    περιουσιών   των   

Μουσουλμανικών   Κοινοτήτων"      

προβλεπομένας θέσεις Μουφτήδων, ως 

καθωρίσθησαν αύται δια  του  από  9      

Δεκεμβρίου   1952/9   Ιανουαρίου   1953  

Βασιλικού  Διατάγματος  "περί      

κατανομής κατά κατηγορίας και 

βαθμούς των υφισταμένων οργανικών 

θέσεων του προσωπικού των 

Μουφτειών αρμοδιότητος Υπουργείου 

Εθνικής  Παιδείας και  Θρησκευμάτων",  

διορίζονται  εφεξής  οι  κεκτημένοι τα 

κατά νόμον προσόντα και άνευ 

περιορισμού ορίου ηλικίας. 

 

      2. Πάσα διάταξις ειδική ή γενική 

ορίζουσα άλλως τα της  ηλικίας  των      

περί  ων η προηγουμένη παράγραφος 

Μουφτήδων καταργείται από της 

ισχύος του παρόντος Νόμου. 

 

      3. Η ισχύς του παρόντος Νόμου 

άρχεται από της δημοσιεύσεως  του  εις  

της Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» 
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Με την περ. δ) της παρ.1 του άρθρου 

166 του σχεδίου νόμου καταργείται η 

περ. 2 της παρ.1 του άρθρου 68 του 

ν. 4235/2014 (Α’ 32). 

Η υποπερίπτωση 2 της παρ.1 του 

άρθρου 68 του ν. 4235/2014 είχε ως 

εξής: 

«2. Στο άρθρο 7 του ν. 1920/1991 (Α΄ 

182) μετά από τη φράση «Οι Μουφτείες 

θεωρούνται δημόσια υπηρεσία» 

προστίθεται η φράση «επιπέδου 

γενικής διεύθυνσης». 

Με την περ. ε) της παρ.1 του άρθρου 

166 του σχεδίου νόμου καταργείται η 

παρ. 4 του άρθρου 95 του ν. 

4485/2017 (Α’ 114). 

Η παρ.4 του άρθρου 95 του ν. 

4485/2017  είχε ως εξής:  

«Στο τέλος του άρθρου 4 της από 24 

Δεκεμβρίου 1990 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Περί μουσουλμάνων 

Θρησκευτικών Λειτουργών», η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 

1920/1991 (Α΄ 11), προστίθενται νέα 

εδάφια ως εξής: 

«Σε περίπτωση που σε θέση Μουφτή ή 

Τοποτηρητή Μουφτή διοριστεί 

καθηγητής της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή 

μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας ή 

της μειονοτικής εκπαίδευσης ή των 

Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων 

Θράκης, η εκπαιδευτική ιδιότητα 

αναστέλλεται προσωρινώς καθ’ ο χρόνο 

κατέχει τη θέση Μουφτή ή Τοποτηρητή. 

Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη 

της θητείας του επιστρέφει αυτοδικαίως 

στην υπηρεσία του. Με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, κατόπιν αίτησης του 

εκπαιδευτικού, μπορεί να επιτραπεί η 

παράλληλη άσκηση των εκπαιδευτικών 

καθηκόντων του με τα καθήκοντα του 

Μουφτή ή του Τοποτηρητή Μουφτή. 

Στην περίπτωση αυτή λαμβάνει το 

σύνολο των αποδοχών της θέσης του 

Μουφτή και το ποσοστό των αποδοχών 
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της θέσης που κατείχε πριν το διορισμό 

του στη θέση Μουφτή ή Τοποτηρητή 

Μουφτή, όπως κάθε φορά το ποσοστό 

αυτό προβλέπεται, για την κατοχή 

δεύτερης θέσης στο Δημόσιο. Με 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων 

καθορίζονται όλες οι αναγκαίες 

λεπτομέρειες για την παράλληλη 

άσκηση καθηκόντων του 

εκπαιδευτικού, τη μερική απαλλαγή του 

από τα εκπαιδευτικά και την ολική 

απαλλαγή του από τα διοικητικά 

καθήκοντα, κατά παρέκκλιση των 

κείμενων διατάξεων και χωρίς να 

απαιτείται η γνώμη του αρμόδιου 

υπηρεσιακού συμβουλίου.». 

 

Με την περ. στ της παρ.1 του άρθρου 

166 του σχεδίου νόμου καταργείται ο 

ν. 4511/2018 (Α’ 2)  

Ο ν. 4511/2018 (Α’ 2) είχε ως εξής: 

«Άρθρο 1 

1. Στο τέλος του άρθρου 5 της από 

24.12.1990 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων 

Θρησκευτικών Λειτουργών» (Α΄182) 

που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 

1920/1991 (Α΄11) προστίθεται 

παράγραφος 4 ως εξής: 

«4.α. Οι υποθέσεις της παραγράφου 2 

ρυθμίζονται από τις κοινές διατάξεις και 

μόνο κατ’ εξαίρεση υπάγονται στη 

δικαιοδοσία του Μουφτή, εφόσον 

αμφότερα τα διάδικα μέρη υποβάλουν 

σχετική αίτησή τους ενώπιόν του για 

επίλυση της συγκεκριμένης διαφοράς 

κατά τον Ιερό Μουσουλμανικό Νόμο. Η 

υπαγωγή της υπόθεσης στη δικαιοδοσία 

του Μουφτή είναι αμετάκλητη και 

αποκλείει τη δικαιοδοσία των τακτικών 
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δικαστηρίων για τη συγκεκριμένη 

διαφορά. Εάν οποιοδήποτε από τα μέρη 

δεν επιθυμεί την υπαγωγή της 

υπόθεσής του στη δικαιοδοσία του 

Μουφτή, δύναται να προσφύγει στα 

πολιτικά δικαστήρια, κατά τις κοινές 

ουσιαστικές και δικονομικές διατάξεις, 

τα οποία σε κάθε περίπτωση έχουν το 

τεκμήριο της δικαιοδοσίας. 

β. Με προεδρικό διάταγμα που 

εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

καθορίζονται όλοι οι αναγκαίοι 

δικονομικοί κανόνες για τη συζήτηση 

της υπόθεσης ενώπιον του Μουφτή και 

την έκδοση των αποφάσεών του και 

ιδίως η διαδικασία υποβολής αιτήσεως 

των μερών, η οποία πρέπει να περιέχει 

τα στοιχεία των εισαγωγικών 

δικογράφων κατά τον Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας και, επί ποινή ακυρότητας, 

ρητή ανέκκλητη δήλωση κάθε διαδίκου 

περί επιλογής της συγκεκριμένης 

δικαιοδοσίας, η παράσταση των 

πληρεξουσίων δικηγόρων, η διαδικασία 

κατάθεσης και επίδοσής της στο 

αντίδικο μέρος, η διαδικασία της 

συζήτησης και της έκδοσης απόφασης, 

τα θέματα οργάνωσης, σύστασης και 

διαδικασίας πλήρωσης θέσεων 

προσωπικού (μονίμων, ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου και 

μετακλητών υπαλλήλων) και 

λειτουργίας της σχετικής υπηρεσίας της 

τήρησης αρχείου, καθώς και κάθε 

σχετικό θέμα για την εφαρμογή του 

παρόντος. γ. Οι κληρονομικές σχέσεις 

των μελών της μουσουλμανικής 

μειονότητας της Θράκης ρυθμίζονται 

από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, 
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εκτός εάν ο διαθέτης συντάξει ενώπιον 

συμβολαιογράφου δήλωση τελευταίας 

βούλησης, κατά τον τύπο της δημόσιας 

διαθήκης, με αποκλειστικό περιεχόμενό 

της τη ρητή επιθυμία του να υπαχθεί η 

κληρονομική του διαδοχή στον Ιερό 

Μουσουλμανικό Νόμο. Η δήλωση αυτή 

είναι ελεύθερα ανακλητή, είτε με 

μεταγενέστερη αντίθετη δήλωσή του 

ενώπιον συμβολαιογράφου είτε με 

σύνταξη μεταγενέστερης διαθήκης, 

κατά τους όρους του Αστικού Κώδικα. 

Ταυτόχρονη εφαρμογή του Αστικού 

Κώδικα και του Ιερού Μουσουλμανικού 

Νόμου στην κληρονομική περιουσία ή 

σε ποσοστό ή και σε διακεκριμένα 

στοιχεία αυτής απαγορεύεται.». 

2. Μέχρι την έναρξη ισχύος της 

περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 5, 

της από 24.12.1990 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί 

Μουσουλμάνων Θρησκευτικών 

Λειτουργών» (Α΄182) που κυρώθηκε με 

το άρθρο μόνο του ν. 1920/1991 (Α΄11), 

ο Μουφτής επιλαμβάνεται των 

υποθέσεων που άγονται κοινή 

συναινέσει ενώπιόν του, τηρουμένης 

της υφιστάμενης κατά το χρόνο 

δημοσίευσης του παρόντος 

διαδικασίας. Διαθήκες που έχουν 

συνταχθεί πριν την έναρξη ισχύος του 

παρόντος και δεν έχει επέλθει 

κληρονομική διαδοχή αναπτύσσουν 

κανονικά τις έννομες συνέπειές τους 

κατά το χρόνο επαγωγής. 

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 5 της από 

24.12.1990 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων 

Θρησκευτικών Λειτουργών» (Α΄182) 

που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 

1920/1991 (Α΄11) μετά τη φράση «Ο 
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Μουφτής ασκεί δικαιοδοσία» 

προστίθεται η φράση «, υπό τις 

προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που 

ορίζονται στην παράγραφο 4,». Στο 

δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 

5 της από 24.12.1990 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί 

Μουσουλμάνων Θρησκευτικών 

Λειτουργών» (Α΄182) που κυρώθηκε με 

το άρθρο μόνο του ν. 1920/1991 (Α΄11) 

μετά τη φράση «αντίκεινται στο 

Σύνταγμα» προστίθεται η φράση, 

«ιδίως στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 

και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.» 

4. Η ισχύς της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 

του άρθρου 5 της από 24.12.1990 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών 

Λειτουργών» (Α΄182) που κυρώθηκε με 

το άρθρο μόνο του ν. 1920/1991 (Α΄11) 

άρχεται από τη δημοσίευση του 

προβλεπόμενου στην περίπτωση β΄ 

προεδρικού διατάγματος.  

4(5). Με απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

μπορεί να συσταθεί άμισθη 

Επιστημονική Επιτροπή, με έργο την 

κατάθεση, εντός 30 ημερών, έκθεσης 

για τους δικονομικούς κανόνες της 

υποπαραγράφου 4β. Η Επιτροπή 

απαρτίζεται από δύο Θεολόγους μέλη 

της μουσουλμανικής μειονότητας της 

Θράκης με ειδίκευση στη Σαρία ή σε 

συγγενές γνωστικό αντικείμενο, ένα 

μέλος του διδακτικού προσωπικού της 

Εισαγωγικής Κατεύθυνσης 

Μουσουλμανικών Σπουδών του 

Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έναν 

δικηγόρο με εμπειρία σε θέματα 
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οικογενειακού και κληρονομικού 

δικαίου και ένα μέλος διδακτικού 

προσωπικού Νομικής Σχολής της 

ημεδαπής με ειδίκευση σε θέματα 

Αστικού Δικονομικού Δικαίου. 

Άρθρο 2 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τη 

δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις. 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του 

παρόντος στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 

νόμου του Κράτους. 

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2018 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη 

Σφραγίδα του Κράτους. 

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2018» 

 

Με την περ. ζ) της παρ.1 του άρθρου 

166 του σχεδίου νόμου 

καταργούνται οι παρ. 1, 2 και 3 του 

άρθρου 48 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).  

Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 48 

του ν. 4559/2018  είχαν ως εξής: 

«Άρθρο 48 

Θέματα Μουφτειών 

1. Στο τέλος του άρθρου 7 της από 24 

Δεκεμβρίου 1990 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων 

Θρησκευτικών Λειτουργών» που 

κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 

1920/1991 (Α’ 11) προστίθενται νέα 

εδάφια ως εξής: 
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«Οι λοιπές εν γένει δαπάνες λειτουργίας 

τους βαραίνουν τον προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. Ο οικονομικός και 

διαχειριστικός έλεγχος των Μουφτειών 

διενεργείται από τη Γενική Διεύθυνση 

Δημοσιονομικών Ελέγχων του 

Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις, ύστερα από 

απόφαση των Υπουργών Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων και 

Οικονομικών, με την οποία 

αποφασίζεται η ένταξή τους στους 

φορείς του άρθρου 3 του ν. 3492/2006, 

καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που 

χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης.». 

2. Στο άρθρο 3 της από 24 Δεκεμβρίου 

1990 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων 

Θρησκευτικών Λειτουργών» που 

κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 

1920/1991 προστίθεται νέα 

παράγραφος ως εξής: 

«4. Οι Μουφτήδες ή οι Τοποτηρητές 

Μουφτήδες αποχωρούν υποχρεωτικά 

από την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν 

το 67ο έτος της ηλικίας τους, 

θεωρουμένης σε κάθε περίπτωση ως 

ημερομηνίας συμπλήρωσης του ορίου 

αυτού η 30η Ιουνίου του έτους 

αποχώρησης. Με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της 

υπηρεσιακής σχέσης λόγω παρέλευσης 

του ορίου ηλικίας.». 

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, που 

εκδίδεται εντός αποκλειστικής 
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προθεσμίας δύο (2) μηνών από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος και 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, διαπιστώνεται η 

αυτοδίκαιη απόλυση των 

υπηρετούντων Μουφτήδων και 

Τοποτηρητών Μουφτήδων που έχουν 

υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους. 

Μέχρι την έκδοση της απόφασης του 

πρώτου εδαφίου οι Μουφτήδες και 

Τοποτηρητές Μουφτήδες διατηρούν τη 

θέση τους και συνεχίζουν να ασκούν τα 

καθήκοντά τους.» 

Με την περ. η της παρ.1 του άρθρου 

166 του σχεδίου νόμου καταργείται η 

παρ. 3 του άρθρου 48 του 

ν.4569/2018 (Α’ 179). 

Η παρ.3 του άρθρου 48 του ν.4569/2018 

είχε ως εξής: 

«3. Καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 1 

του ν. 4511/2018 (Α΄ 2) και η 

παράγραφος 5 αναριθμείται.» 

Με την περ. θ της παρ.1 του άρθρου 

166 του σχεδίου νόμου καταργείται 

το π.δ. της 2/17-1-1928  (Α΄5). 

Το π.δ. της 2/17.1.1928 είχε ως εξής: 

«Έχοντες υπ΄όψει το άρθρον 8 του ν. 

2345, προτάσει του Ημετέρου Υπουργού 

της Παιδείας και των Θρησκευμάτων, 

απεφασίσαμεν και διατάσσομεν ˙ 

Ορίζεται ο αριθμός των εν τω Κράτει 

Μουφτειών εις δέκα κατά τας 

ακολούθους τάξεις: 

   α΄ τάξεως. 

Ιωαννίνων και  Κομοτινής 

   β΄ τάξεως 

Παραμυθιάς, Αλεξανδρουπόλεως, 

Ξάνθης, Διδυμοτείχου και 

Θεσσαλονίκης (Κιρκασίων) . 

   γ΄ τάξεως. 
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Λαγκαδά, Μαργαριτίου και Σουφλίου. 

Εις τον αυτόν Υπουργόν της Παιδείας και 

των  Θρησκευμάτων ανατίθεμεν την 

δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του 

παρόντος Διατάγματος. 

Εν Αθήναις τŋ 2 Ιανουαρίου 1928.» 

Με την περ. ι  της παρ. 1 του άρθρου 

166 του σχεδίου νόμου καταργείται 

το π.δ. της 19-3/3.4.1928 «περί 

καθορισμού των εν τω Κράτει 

Μουφτειών» (Α΄ 50). 

Το π.δ. της 19.3./3.4.1928  είχε ως εξής:  

«Έχοντες υπ΄όψει το άρθρον 8 του ν. 

2345, προτάσει του Ημετέρου Υπουργού 

της Παιδείας και των Θρησκευμάτων, 

απεφασίσαμεν και διατάσσομεν ˙ 

Ο αριθμός των εν των Κράτει 

Μουφτειών ορίζεται εις δώδεκα, αι δε 

Μουφτείαι  Ηγουμενίτσης και Φιλιατών 

κατατάσσονται εις την δευτέραν τάξιν 

μη μεταβαλλομένης της τάξεως των 

λοιπών δώδεκα, ήτις  καθωρίσθη δια 

του από 2 Ιανουαρίου ε.ε. ημετέρου 

Διατάγματος. 

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν της 

Παιδείας και των Θρησκευμάτων 

ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και 

εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος. 

Εν Αθήναις τŋ 19 Μαρτίου 1928.» 

Με την περ. ια)  της παρ.1 του 

άρθρου 166 του σχεδίου νόμου 

καταργείται το «β.δ. της 9.-

12.1952/9,-1,-1953 (Α΄ 5). 

Το β.δ. της 9.12.1952/9.1.1953 είχε ως 

εξής: 

«       ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ            

   Έχοντες υπ΄ όψιν τας διατάξεις του 

άρθρου 203 του Ν. 1811/1951 «περί 

κώδικος καταστάσεως των δημόσιων 

διοικητικών υπαλλήλων», προτάσει του 

Ημετέρου επί της Εθν. Παιδείας και 

Θρησκευμάτων Υπουργού μετά 
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σύμφωνον γνωμοδότησιν του Α.Σ.Δ.Υ. 

ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΊΣΑΝ Εις Τας ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 615 

ΚΑΙ 853/1952 πράξεις αυτού και ομοίαν 

του Συμβουλίου της Επικρατείας 

περιληφθείσαν εις την υπ΄ αριθ. 824/52 

πράξιν αυτού , αποφασίσαμεν και 

διατάσσομεν :  

    Κατανέμομεν τας υφισταμένας θέσεις 

του προσωπικού των Μουφτειών 

Κομοτινής, Ξάνθης και Διδυμοτείχου ως 

αύται προβλέπονται υπό του υπ΄αριθ. 

2345/1920 Νόμου και του βάσει του 

άρθρου 8 του Νόμου τούτου 

εκδοθέντος Προεδρικού Διατάγματος 

της 17.1.1928 κατά κατηγορίας και 

βαθμούς ως έπεται :  

  Εις την Δευτέραν (Β΄) Κατηγορίαν : 

  1.Προσωπικόν Μουφτείας Κομοτινής. 

  α) Μία θέσις Μουφτή Κομοτινής επί 

βαθμώ 8ω (Γραμματέως β΄) 

  2. Προσωπικόν Μουφτείας Ξάνθης 

    α) Μία θέσις Μουφτή Ξάνθης επί 

βαθμώ 9ω (Ακολούθου) 

  3. Προσωπικόν Μουφτείας 

Διδυμοτείχου 

  α) Μία θέσις Μουφτή Διδυμοτείχου 

επί βαθμώ 9ω (Ακολούθου) 

Εις τον αυτόν επί της Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευμάτων Υπουργόν 

ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και 

εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος. 

  Εν Αθήναις τη 9 Δεκεμβρίου 1952.» 
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Η.  Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης  

 
 

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

Σχετική διάταξη 
αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς 

Αντικείμενο συναρμοδιότητας 

 Παρ. 1 άρθρου 
164 

Υπουργεία Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Οικονομικών και 
Εσωτερικών 

Έκδοση προεδρικού 
διατάγματος για κατάρτιση, 
αντικατάσταση ή τροποποίηση 
οργανισμού Μουφτειών. 

Παρ. 2 άρθρου 
164 

Υπουργεία Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Εσωτερικών 

Έκδοση Κοινής Υπουργικής 
απόφασης για ρύθμιση 
ζητημάτων, που αφορούν ιδίως 
στις προϋποθέσεις των 
αποσπάσεων, της παράτασης 
και κάθε άλλο ειδικότερο 
σχετικό ζήτημα. 

 
Παρ. 6 άρθρου 
164 

 
Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Υπουργείο 
Οικονομικών 

Καθορίζεται η σύσταση, η 
συγκρότηση, οι αρμοδιότητες, η 
εν γένει λειτουργία της ερανικής 
επιτροπής, η υπ’ αυτών 
διενέργεια εράνων καθώς και 
κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

 
Παρ. 7 άρθρου 
164 

 
Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων,  Υπουργείο 
Οικονομικών και Υπουργείο 
Εσωτερικών 

Καθορίζονται οι όροι και η 
διαδικασία προμήθειας του 
αυτοκινήτου εκάστης 
Μουφτείας ανεξαρτήτως 
κυβισμού και τύπου, οι όροι 
κίνησης, τα διακριτικά 
γνωρίσματα, η κατανάλωση 
καυσίμων, η στάθμευση, ο 
έλεγχος χρήσης και 
κυκλοφορίας, τα πρόσωπα που 
έχουν το δικαίωμα να οδηγούν 
το αυτοκίνητο, η χρονική 
διάρκεια παραχώρησής του, η 
διαδικασία και τα 
δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για την πληρωμή 
των δαπανών μετακίνησης και 
συντήρησης του αυτοκινήτου 
και κάθε άλλο ειδικότερο και 
λεπτομερειακό ζήτημα. 
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Παρ. 8 άρθρου 
164 

Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Υπουργείο 
Μεταφορών και Επικοινωνιών  

Καθορίζεται ο τύπος της 
πινακίδας των οχημάτων των 
Μουφτειών. 

 
Παρ. 10  άρθρου 
164 

 
Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Υπουργείο 
Οικονομικών 

Ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο 
θέμα σχετικό με τη σύναψη, την 
διάρκεια, την παράταση, την 
τυχόν ανανέωση και τους 
λοιπούς όρους των συμβάσεων 
που προβλέπονται στις παρ. 1 
και 2 του άρθρου 5 

Παρ. 11 άρθρου 
164 

Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και κατά περίπτωση 
αρμόδιο Υπουργείο  

Ρύθμιση όλων των ειδικότερων 
θεμάτων και οι των 
λεπτομερειών που ανακύπτουν 
από την εφαρμογή του άρθρου 
6. 

 
Παρ.12  άρθρου 
164 

Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Υπουργείο 
Οικονομικών 

Μπορεί να καθορίζεται ειδική 
αποζημίωση για τον Μουφτή, 
πέραν των αποδοχών της παρ.1 
του άρθρου 8, για την 
εκπλήρωση της αποστολής των 
Μουφτειών ως προς την 
εξυπηρέτηση ειδικότερων 
θρησκευτικών αναγκών της 
μουσουλμανικής μειονότητας 
της Θράκης. Με την ίδια 
απόφαση καθορίζονται οι 
ειδικότεροι όροι καταβολής της. 

 
Παρ. 13  άρθρου 
164 

Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Υπουργείο 
Οικονομικών 

Καθορίζονται το ύψος  και οι 
ειδικότεροι όροι καταβολής του 
ποσού, που λαμβάνει από την 
οικεία Διαχειριστική Επιτροπή 
Μουσουλμανικής Περιουσίας 
ετησίως ο Μουφτής για την 
άσκηση φιλανθρωπικού έργου 
και ελεημοσύνης κατά τον ιερό 
ισλαμικό νόμο. 

Παρ 14 άρθρου 
164 

Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Υπουργείο 
Δικαιοσύνης 
 

Έκδοση προεδρικού 
διατάγματος για τον καθορισμό 
των όλων των αναγκαίων 
δικονομικών κανόνων για τη 
συζήτηση της υπόθεσης 
ενώπιον του Μουφτή και την 
έκδοση των αποφάσεών του και 
ιδίως η διαδικασία υποβολής 
αιτήσεως των μερών, η οποία 
πρέπει να περιέχει τα στοιχεία 
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των εισαγωγικών δικογράφων 
κατά τον Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας και, επί ποινή 
ακυρότητας, ρητή ανέκκλητη 
δήλωση κάθε διαδίκου περί 
επιλογής της συγκεκριμένης 
δικαιοδοσίας, η παράσταση των 
πληρεξουσίων δικηγόρων, η 
διαδικασία κατάθεσης και 
επίδοσής της στο αντίδικο 
μέρος, η διαδικασία της 
συζήτησης και της έκδοσης 
απόφασης, της τήρησης 
αρχείου, καθώς και κάθε 
σχετικό θέμα για την εφαρμογή 
του παρόντος. 

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 

Εξουσιοδοτική 
διάταξη 

Είδος 
πράξης 

Αρμόδιο ή 
επισπεύδον 
Υπουργείο ή 

υπηρεσία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 
(ενδεικτική ή 
αποκλειστική 
προθεσμία) 

 Παρ. 3 
άρθρου 164  

Απόφαση  Αρμόδιο όργανο Διάθεση 
προσωπικού της 
Ελληνικής 
Αστυνομίας για 
τη φύλαξη των 
Μουφτειών 

 

 
Παρ. 4 
άρθρου 164 
 
 

Υπουργική 
Απόφαση 

Υπουργείο 
Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 

Σύσταση άμισθης 
επιστημονικής 
επιτροπής με 
έργο την σύνταξη 
έκθεσης για την 
οργάνωση και 
λειτουργία των 
Μουφτειών 
Θράκης 

 

 
Παρ. 5 
άρθρου 164 
 
 

Υπουργική 
Απόφαση 

Υπουργείο 
Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 

Προέγκριση 
δωρεών, 
εισφορών και 
κάθε είδους 
πόρων από 
αλλοδαπά 
φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα 

 

Παρ. 9 
άρθρου 164 

Υπουργική 
Απόφαση 

Υπουργείο 
Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 

Συγκρότηση 
άμισθης ειδικής 
επιτροπής, που 
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αποφαίνεται για 
την 
καταλληλότητα 
των κτιρίων της 
παρ. 1 και των 
χώρων της παρ. 2 
του άρθρου 5 

Παρ. 15 
άρθρου 164 

Υπουργική 
Απόφαση 

Υπουργείο 
Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 

Προκήρυξη 
θέσης Μουφτή. 

 

Παρ. 16 
άρθρου 164 

Προεδρικό 
Διάταγμα 

Υπουργείο 
Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 

Διορισμός 
Μουφτή 

 

Παρ. 17 
άρθρου 164 

Προεδρικό 
Διάταγμα 

Υπουργείο 
Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 

Παύση Μουφτή  

Παρ. 18 
άρθρου 164 

Υπουργική 
Απόφαση 

Υπουργείο 
Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 

Συγκρότηση 
τριμελούς 
επιτροπής 
καθηγητών 
οποιασδήποτε 
βαθμίδας των 
Ιατρικών Σχολών 

της χώρας,   για 

τη διαπίστωση 

της συνδρομής 
των όρων της 
περ. γ)’ της παρ. 
1 του άρθρου 21  

 

 
Παρ. 19 
άρθρου 164 
 

Υπουργική 
Απόφαση 

Υπουργείο 
Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 

Συγκρότηση 

επιτροπής για τη 

διαπίστωση 
συνδρομής των 
όρων της περ. ε) 
της παρ. 1 του 
άρθρου 21 
 

 

Παρ. 20 
άρθρου 164 

Υπουργική 
Απόφαση 

Υπουργείο 
Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 

Συγκρότηση 
επιτροπής για τη 
διαπίστωση 
συνδρομής των 
όρων της περ. στ) 
της παρ. 1 του 
άρθρου 21 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 

ΜΕΡΟΣ Δ’ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Επισπεύδον Υπουργείο: Εσωτερικών,  Στοιχεία επικοινωνίας: 1. Μιχαήλ Λιαροκάπης, Νομικός – Συνεργά-
της Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, 2131364920, m.liarokapis@ypes.gr, 2. Κωνσταντία Σακελλαρίου, 
Νομικός – Συνεργάτης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, 2131364931, nadia.sakellariou@gmail.com, 3. 

Ευδοξία Τσιτσέλη, Νομικός – Συνεργάτης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, 2131364432, 
e.tsitseli@ypes.gr 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

Επισπεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Εξωτερικών, Στοιχεία επικοινωνίας: Γραφείο Νομικής Υποστήριξης 
Δρ. Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Νομικός Σύμβουλος, 210.368.1696, georgios.patrikios@mfa.gr 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

Επισπεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Στοιχεία Επικοινωνίας: Εμμα-
νουήλ Τσιριμονάκης, συνεργάτης στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-

σεων, Τ: 2103368353 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 
Επισπεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Υγείας, Στοιχεία Επικοινωνίας: Κωνσταντίνα Παπακώστα, συνεργάτης 

στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Υγείας, T: 2132161352, E: minister@moh.gov.gr 
 
 
 

 
 

 
 
  

 

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. 

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1  

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4 X 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση   
 

 
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:  

Άρθρο 168: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η καταβολή της 

προσωπικής διαφοράς στον Εκτελεστικό Γραμματέα, όταν είναι υπάλληλος ή 

λειτουργός του δημόσιου τομέα, ανεξάρτητα από τη σχέση με την οποία υπηρετεί, 

ή υπάλληλος περιφέρειας, εφόσον δεν υπηρετεί στην ίδια περιφέρεια, από τις 

περιφέρειες, στο ύψος που αυτή έχει προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία 

ανάληψης των καθηκόντων τους. Επιπλέον, προβλέπεται η παροχή στον 

Εκτελεστικό Γραμματέα της οικογενειακής παροχής, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297). 

Άρθρο 169: Παρατείνεται έως την 31η.7.2023, για τους, εν λειτουργία, παιδικούς, 

βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των δήμων και των νομικών προσώπων 

τους, η προθεσμία για τη διάθεση πιστοποιητικού πυρασφάλειας, οικοδομικής 

άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου καθώς και 

απόφασης παραχώρησης των χώρων σε περίπτωση παραχώρησης ή 

παραχωρητηρίου. Δεδομένου ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι συνέπειες της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19, που δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των 

απαραίτητων ενεργειών για την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου λειτουργίας των 

παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών των δήμων και των νομικών 

προσώπων τους, και λαμβανομένου υπόψη ότι σε περίπτωση μη προσκόμισης των 

αναγκαίων δικαιολογητικών και μη συμμόρφωσης των σταθμών στις διατάξεις που 

ορίζουν τις υποχρεώσεις, εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, η 

άδειά τους ανακαλείται, κρίνεται αναγκαία η παράταση των σχετικών προθεσμιών. 

Άρθρο 170: Οι ρυθμίσεις για τους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και 

των νομικών τους προσώπων σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 

4915/2022 (Α’ 63) και το τριακοστό άρθρο του ν. 4917/2022 (Α’ 67) ισχύουν και για 

την κατάρτιση και τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού 

έτους 2023, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των δήμων και 

η επιτέλεση βασικών τους αρμοδιοτήτων επ’ ωφελεία των δημοτών τους. 

Άρθρο 171: Παρατείνεται έως την 30η.9.2023 η υποχρέωση συμμόρφωσης τόσο 

των λειτουργούντων κατά τη 18η.9.2021 καθώς και των ήδη αδειοδοτημένων μέχρι 

τη 18η.9.2021 καταφυγίων με τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29 του ν. 

4830/2021 (Α’ 169). Περαιτέρω, προβλέπεται ότι αποφάσεις σφράγισης 

καταφυγίων αναστέλλονται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, εκτός αν διαπιστωθεί 

από έκθεση των αρμοδίων οργάνων ότι απειλείται η ζωή των φιλοξενούμενων 

ζώων.  

Άρθρο 172: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προστίθενται τα πεδία «δείγμα 

γενετικού υλικού» και «ανάδοχος» στην υπάρχουσα «Διαδικτυακή Ηλεκτρονική 
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Βάση» της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: 

Άρθρα 173-174: Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις συστήνεται θέση Αναπληρωτή 

Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας, ο οποίος είναι μετακλητός υπάλληλος 

με βαθμό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό 

Εξωτερικών. Επιπλέον, προβλέπονται ο τρόπος διορισμού του, η οργάνωση του 

γραφείου του, καθορίζονται τα καθήκοντα του και παρέχεται εξουσιοδότηση για 

την εξειδίκευση τους από τον Υπουργό Εξωτερικών. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο 

Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να μεταβιβάζει στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα 

Δημόσιας Διπλωματίας μέρος των αρμοδιοτήτων του ή την εξουσία υπογραφής «με 

εντολή» του.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:  

Άρθρο 175: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της 

πρόσληψης προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων στον 

Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.). 

Άρθρο 176: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της 

λειτουργίας του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών 

(Ε.Λ.Ε.Κ.Π.). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ:  

Άρθρο 177: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση εξειδικεύεται ο τρόπος και οι 

διενέργειας μαζικών προληπτικών ιατρικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των 

εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, σε μετακινούμενους πληθυσμούς και 

ευπαθείς ομάδες με κατεπείγουσα ανάγκη να διενεργηθούν πριν από τον 

Σεπτέμβριο του 2022. Παράλληλα παρέχεται εξουσιοδοτική διάταξη προς τον 

Υπουργό Υγείας, για τον καθορισμό όλων των επιμέρους όρων και προϋποθέσεων, 

καθώς και της διαδικασίας τέλεσης ιατρικών πράξεων στις ευπαθείς και 

μετακινούμενες ομάδες της χώρας. 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα; 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:  

Άρθρο 168:  Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία καθώς η μη καταβολή της προσωπικής 

διαφοράς στους Εκτελεστικούς Γραμματείς των περιφερειών καταλήγει να τους 

φέρει σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με το μισθολογικό καθεστώς που 

απολάμβαναν προ της ανάληψης των καθηκόντων τους, με αποτέλεσμα να συνιστά 

αντικίνητρο για την ανάληψη αυτής της καίριας θέσης στη λειτουργία των 

περιφερειών 

Άρθρο 169: Την 30η.6.2022 έληξε η προθεσμία που είχε παρασχεθεί στους 

λειτουργούντες παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των δήμων 

και των νομικών προσώπων αυτών, για τη διάθεση πιστοποιητικού πυρασφάλειας, 

666 

679



 

 

 

οικοδομικής άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του 

κτιρίου καθώς και απόφασης παραχώρησης των χώρων σε περίπτωση 

παραχώρησης ή παραχωρητηρίου που συνδέεται με τη συμμόρφωση των σταθμών 

στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του άρθρου 4 του π.δ. 99/2017. 

Το 47% περίπου των δημοτικών παιδικών σταθμών δεν έχει συμμορφωθεί κατά την 

περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19.  Καθίσταται επιτακτική ανάγκη 

παράτασης των σχετικών προθεσμιών, δεδομένου ότι σε περίπτωση μη 

προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών και μη συμμόρφωσης των σταθμών 

στις ανωτέρω διατάξεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, προβλέπεται ανάκληση 

της άδειας τους, στην περίπτωση που ως άδεια τεκμαίρεται η συστατική πράξη του 

νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του 

δήμου. 

Άρθρο 170: Η αξιολογούμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η δυνατότητα των δήμων, που αντιμετώπισαν δημοσιονομικά 

προβλήματα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και συνεχίζουν να 

αντιμετωπίζουν λόγω της αύξησης των δαπανών και μείωσης των εσόδων, να 

καταρτίσουν προϋπολογισμούς για το έτος 2023. Περαιτέρω η αύξηση του 

ενεργειακού κόστους και η επιβολή από 1ης.1.2022 του τέλους ταφής των 

απορριμμάτων δυσχεραίνει την εκτέλεση των προϋπολογισμών των δήμων. 

Επιπλέον, η πρόβλεψη περί δεσμευτικής εισήγησης της οικονομικής επιτροπής, 

αντιμετωπίζει τις περιπτώσεις εκείνες όπου οι δημοτικές αρχές δεν έχουν την 

πλειοψηφία στα οικεία δημοτικά συμβούλια και ο δήμος αδυνατεί να καταρτίσει 

προϋπολογισμό και δεν μπορεί να ασκήσει ομαλά τις αρμοδιότητές του προς 

όφελος των δημοτών. Τέλος, σημειώνεται ότι έχει εκκινήσει η διαδικασία σύνταξης 

των προϋπολογισμών έτους 2023 και διαπιστώνεται ήδη σοβαρό πρόβλημα κατά 

την κατάρτιση. 

Άρθρο 171: Καθώς η προθεσμία για την αδειοδότηση έληξε την 31.3.2022, 

υφίσταται πλέον άμεσος κίνδυνος σφράγισης των καταφυγίων που δεν έχουν λάβει 

άδεια με συνακόλουθη συνέπεια, χιλιάδες ζώα να βρεθούν  εκτός δομών.  

Άρθρο 172: Μέχρι την πλήρη θέση σε εφαρμογή του Εθνικού Μητρώου Ζώων 

Συντροφιάς σύμφωνα με το ν. 4830/2021 (Α’ 169), η σήμανση και η καταγραφή των 

σκύλων και γατών εξακολουθεί να διενεργείται στη «Διαδικτυακή Ηλεκτρονική 

Βάση» της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. Προκειμένου η συγκεκριμένη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική 

Βάση να είναι σύμφωνη με τον ν. 4830/2021 (Α’ 169) και όσα αυτός ορίζει για τις 

υποχρεώσεις ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς, πρέπει να προστεθούν στην 

ηλεκτρονική βάση τα πεδία «δείγμα γενετικού υλικού» και «ανάδοχος». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:  

Άρθρα 173-174: Οι προτεινόμενες διατάξεις στοχεύουν στην ενίσχυση της άσκησης 

της Δημόσιας Διπλωματίας από το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της αποφόρτισης, 

επί της ουσίας, του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας 

Διπλωματίας από την άσκηση των καθηκόντων που αφορούν στη Δημόσια 
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Διπλωματία και συνακόλουθα, επιτρέποντας σε αυτόν την απερίσπαστη άσκηση 

των αρμοδιοτήτων που αφορούν στον Απόδημο Ελληνισμό. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: 

Άρθρο 175: Η αξιολογούμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, διότι το Συμβούλιο που 

θα επιλέγει τους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων στον 

e-Ε.Φ.Κ.Α. χρειάζεται υποστήριξη, σε επίπεδο τεχνογνωσίας, για την ορθή 

αξιολόγηση των υποψηφίων. 

Άρθρο 176: Η αξιολογούμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, διότι η κατάργηση της 

γνωμοδοτικής επιτροπής του Ε.Λ.Ε.Κ.Π. οδηγεί σε αδυναμία λειτουργίας του 

λογαριασμού μέχρι την 1η.1.2023, όταν και η διαχείρισή του θα γίνεται είτε από το 

νομικό πρόσωπο που θα συστήσουν οι κοινωνικοί εταίροι είτε από το διοικητικό 

συμβούλιο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 

4921/2022 (Α΄ 75). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: 

Άρθρο 177: Η αξιολογούμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθώς είναι δύσκολο να 

εξυπηρετούνται οι μετακινούμενοι πληθυσμοί Ελλήνων πολιτών και άλλες 

ευπαθείς ομάδες από τις κατά τόπους δομές υγείας, πρωτοβάθμιες και νοσοκομεία, 

για μαζικές προληπτικές πράξεις συμπεριλαμβανομένων των εμβολιασμών κατά 

του κορωνοϊού COVID-19. 

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:  

Άρθρο 168: Αφορά στους Εκτελεστικούς Γραμματείς των περιφερειών. 

Άρθρο 169: Αφορά στους λειτουργούντες παιδικούς, βρεφικούς και 

βρεφονηπιακούς σταθμούς των δήμων και των νομικών προσώπων τους και τους 

δημότες που κάνουν χρήση των υπηρεσιών αυτών. 

Άρθρο 170: Αφορά στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα τους. 

Άρθρο 171: Αφορά στους ιδιοκτήτες καταφυγίων ζώων συντροφιάς. 

Άρθρο 172: Αφορά στους κτηνιάτρους που έχουν πιστοποιηθεί και έχουν πρόσβαση 

στη «Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση» της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:  

Άρθρα 173-174: Αφορά στο Υπουργείο Εξωτερικών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:  

Άρθρο 175: Τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και τους υποψηφίους για τις θέσεις προϊσταμένων των 

Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

Άρθρο 176: Τους καταρτιζόμενους από τον Ε.Λ.Ε.Κ.Π.. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’:  
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Άρθρο 177: Μετακινούμενους πληθυσμούς και ευπαθείς ομάδες. 

 

 
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; 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: 
Άρθρο 168: παρ. 4 του άρθρου 242 του ν. 3852/2010 (Α΄87) 
Άρθρο 169: άρθρο 13 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), παρ. 1 άρθρου 375 του ν. 4700/2020 
(Α’ 127), άρθρο 64 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), άρθρο 107 του ν.4876/2021 (Α’ 251) 
Άρθρο 171: πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 46 του ν. 4830/2021 (Α' 169) 
Άρθρο 172: παρ. 18 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021 (Α΄169) 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:  
Άρθρο 173-174: άρθρο 218 ν. 4781/2021 (Α’ 31) 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:  
Άρθρο 175: παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4892/2022 (Α΄ 28) 
Άρθρο 176: Άρθρο και 81 του ν. 4921/2022 (Α’ 75). 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: 
Άρθρο 177: άρθρο 4 του νόμου 3370/2005 (A’ 176). 

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

 i)   με αλλαγή προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής απόφασης 
ή άλλης κανονιστικής 
πράξης; 

 
Δεν υφίσταται νομοθετική εξουσιοδότηση.  Αποτελεί 
τροποποίηση υφιστάμενης νομοθετικής ρύθμισης. 

 ii)  με αλλαγή διοικητικής  
πρακτικής 
συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

 
 
Οι επιδιωκόμενοι στόχοι δεν δύνανται να 
πραγματοποιηθούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής, 
περιλαμβανομένης νέας ερμηνευτικής προσέγγισης 
της υφιστάμενης νομοθεσίας. 
 

 iii) με διάθεση 
περισσότερων 
ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

Η διάθεση περισσοτέρων πόρων, υλικών και 
ανθρώπινων, δεν εξυπηρετούν τους επιδιωκόμενους 
στόχους της  προωθούμενης ρύθμισης. 
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Συναφείς πρακτικές 

6. 

 
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;            ΝΑΙ               ΟΧΙ    Χ 
 
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 
 

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

 
 
 

 
ii)  σε όργανα της Ε.Ε.: 

 
 
 

 
iii) σε διεθνείς 

οργανισμούς: 

 
 
 

 

 
Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

 

 

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης; 

 

i)   βραχυπρόθεσμοι: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Άρθρα 169 έως 172: Η ενίσχυση 
της ασφάλειας δικαίου και η διασφάλιση της 
ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας Ο.Τ.Α. α’ 
και β’ βαθμού. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:  
Άρθρο 175: Η προτεινόμενη διάταξη επιδιώκει 
την καλύτερη δυνατή επιλογή προϊσταμένων 
των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων 
στον e-Ε.Φ.Κ.Α.. 
Άρθρο 176: Η προτεινόμενη διάταξη επιδιώκει 
τη διασφάλιση της λειτουργίας του Ε.Λ.Ε.Κ.Π. 
μέχρι την 1η.1.2023. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: 
Άρθρο 177: Η προτεινόμενη διάταξη επιδιώκει 
την έγκαιρη προστασία της υγείας ανηλίκων 
και ενηλίκων που ανήκουν σε 
μετακινούμενους πληθυσμούς σε ευπαθείς 
ομάδες. Παρίσταται κατεπείγουσα ανάγκη να 
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διενεργηθούν εμβολιασμοί κατά του 
κορωνοϊού COVID-19 σε αυτούς πριν από τον 
Σεπτέμβριο του 2022. Οι προληπτικές ιατρικές 
πράξεις και ο εμβολιασμός τους, μεταξύ άλλων 
και κατά του κορωνοϊού COVID-19 
προστατεύει εν τέλει την υγεία και του 
συνολικού πληθυσμού της χώρας, καθώς 
μειώνει τον κίνδυνο διασποράς λοιμωδών 
νόσων. 

 

ii)  μακροπρόθεσμοι: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: 
Άρθρο 168: Η προσέλκυση έμπειρων στελεχών 
της δημόσιας διοίκησης στις θέσεις 
Εκτελεστικών Γραμματέων των περιφερειών. 
 Άρθρα 169 έως 171: Η βιώσιμη ανάπτυξη και 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των 
Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού και ο σεβασμός της 
αρχής της χρηστής και αποτελεσματικής 
διοίκησης. 
Άρθρο 172: Η αποτελεσματικότητα της 
διοίκησης σε ζητήματα που αφορούν την 
προστασία των ζώων συντροφιάς. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Άρθρα 173-174: Βελτίωση της 
οργανωτικής και διοικητικής δομής του 
Υπουργείου Εξωτερικών. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:  
Άρθρο 175: Η προτεινόμενη διάταξη επιδιώκει 
τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής 
λειτουργίας του  e-Ε.Φ.Κ.Α.. 
Άρθρο 176: Η προτεινόμενη διάταξη επιδιώκει 
τη συνέχιση της κατάρτισης που γίνεται από 
τους κοινωνικούς εταίρους. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ:  
Άρθρο 177: Η προτεινόμενη διάταξη επιδιώκει 
τη βελτίωση της υγείας ανηλίκων και ενηλίκων 
που είναι Έλληνες πολίτες και ανήκουν σε 
μετακινούμενους πληθυσμούς ευπαθείς 
ομάδες. Οι προληπτικές ιατρικές πράξεις και ο 
εμβολιασμός τους, μεταξύ άλλων και κατά του 
κορωνοϊού COVID-19, βελτιώνει εν τέλει την 
υγεία και του συνολικού πληθυσμού της 
χώρας, καθώς μειώνει τον κίνδυνο διασποράς 
λοιμωδών νόσων. 

                       

 
Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 
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14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

 Άρθρο Στόχος 

 168 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η καταβολή της 
προσωπικής διαφοράς στον Εκτελεστικό Γραμματέα, όταν 
πρόκειται για υπάλληλο ή λειτουργό του δημόσιου τομέα, 
ανεξάρτητα από τη σχέση με την οποία υπηρετεί, ή υπάλληλο 
περιφέρειας, εφόσον δεν υπηρετεί στην ίδια περιφέρεια, από 
τις περιφέρειες, στο ύψος που αυτή έχει προσδιοριστεί κατά 
την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους. Επιπλέον, 
προβλέπεται η παροχή στον Εκτελεστικό Γραμματέα της 
οικογενειακής παροχής, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297). 

 169 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνεται ως την 
31η.7.2023 η προθεσμία που έχει δοθεί στους λειτουργούντες 
παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των 
δήμων και των νομικών προσώπων τους, για τη διάθεση του 
πιστοποιητικού πυρασφάλειας, της οικοδομικής άδειας ή 
άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου 
καθώς και της απόφασης παραχώρησης των χώρων σε 
περίπτωση παραχώρησης ή παραχωρητηρίου που εξαρτώνται 
από τη συμμόρφωση των σταθμών στις διατάξεις των 
στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του άρθρου 4 του π.δ. 
99/2017. 

 170 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση καθίσταται δυνατή και για το 
έτος 2023 η κατάρτιση προϋπολογισμών των δήμων της χώρας 
που έχουν περιέλθει σε κατάσταση δημοσιονομικής 
δυσχέρειας λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19, καθώς και των συνεπαγόμενων αυξημένων 
δαπανών που καλούνται οι δήμοι να πραγματοποιούν. 
Περαιτέρω η αύξηση του ενεργειακού κόστους και η επιβολή 
από 1.1.2022 του τέλους ταφής των απορριμμάτων 
επιβαρύνουν σημαντικά τους προϋπολογισμούς των δήμων και 
οι δαπάνες των ανταποδοτικών υπηρεσιών, που πρέπει να 
καλυφθούν από τα αντίστοιχα έσοδα των υπηρεσιών, οδηγούν 
σε υπέρογκες αυξήσεις των ανταποδοτικών τελών, οι οποίες 
επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους δημότες. Επιπλέον, η 
πρόβλεψη περί δεσμευτικής εισήγησης της οικονομικής 
επιτροπής, αντιμετωπίζει τις περιπτώσεις εκείνες όπου οι 
δημοτικές αρχές δεν διαθέτουν την πλειοψηφία στα οικεία 
δημοτικά συμβούλια και συντρέχει αδυναμία κατάρτισης 
προϋπολογισμού και απρόσκοπτης άσκησης των 
αρμοδιοτήτων προς όφελος των πολιτών. Τέλος, σημειώνεται 
ότι έχει εκκινήσει η διαδικασία σύνταξης των προϋπολογισμών 
έτους 2023 και διαπιστώνεται ήδη σοβαρό πρόβλημα κατά την 
κατάρτιση. 

 171 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνεται η προθεσμία 
συμμόρφωσης τόσο των λειτουργούντων κατά τη 18η.9.2021, 
καθώς και των ήδη αδειοδοτημένων μέχρι τη 18η.9.2021 
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καταφυγίων με τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29 του ν. 
4830/2021 (Α’ 169), καθώς η προθεσμία για την αδειοδότηση 
έληξε την 31.3.2022 και υφίσταται πλέον άμεσος κίνδυνος 
σφράγισης των καταφυγίων που δεν έχουν λάβει άδεια με 
συνακόλουθο χιλιάδες ζώα να βρεθούν εκτός δομών. 

 172 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προστίθενται νέα πεδία στη 
Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση» της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Μέχρι την πλήρη θέση σε εφαρμογή του Εθνικού 
Μητρώου Ζώων Συντροφιάς σύμφωνα με το ν. 4830/2021 (Α’ 
169), η σήμανση και η καταγραφή των σκύλων και γατών 
εξακολουθεί να διενεργείται στη «Διαδικτυακή Ηλεκτρονική 
Βάση» της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ωστόσο, 
προκειμένου η ως άνω Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση να είναι 
σύμφωνη με το ν. 4830/2021 (Α’ 169) και όσα αυτός ορίζει για 
τις υποχρεώσεις ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς, θα πρέπει να 
προστεθούν στην ως άνω ηλεκτρονική βάση τα πεδία «δείγμα 
γενετικού υλικού» και «ανάδοχος». 

 173 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η σύσταση θέσης 
Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας στο 
Υπουργείο Εξωτερικών με σκοπό την καλύτερη οργανωτική 
λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών και καθορίζονται τα 
καθήκοντα του, και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του 
γραφείου του. 

 174 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρέχεται εξουσιοδότηση 
στον Υπουργό Εξωτερικών για την έκδοση απόφασης για τον 
καθορισμό των αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Γενικού 
Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας, των υπηρεσίες που 
υπάγονται στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Δημόσιας 
Διπλωματίας, καθώς επίσης και τη ρύθμιση κάθε άλλης 
αναγκαίας λεπτομέρειας. 
 

 175 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι το Συμβούλιο 
που θα επιλέξει προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων και 
Διευθύνσεων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. θα υποστηρίζεται από 
εξειδικευμένο σύμβουλο στο έργο του. 

 176 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι η διάταξη που 
ορίζει τη γνωμοδοτική επιτροπή για τη διαχείριση του 
Ε.Λ.Ε.Κ.Π. δεν καταργείται από την έναρξη ισχύος του ν. 
4921/2022, αλλά από την 1η.1.2023, ημερομηνία κατά την 
οποία εκκινεί ο νέος τρόπος διαχείρισης του λογαριασμού. 

 177 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση καθορίζονται ο τρόπος και οι 
φορείς διενέργειας μαζικών προληπτικών ιατρικών πράξεων, 
συμπεριλαμβανομένων των εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού 
COVID-19, σε μετακινούμενους πληθυσμούς και ευπαθείς 
ομάδες, που δεν είναι εύκολο να εξυπηρετούνται από τις κατά 
τόπους δομές υγείας, πρωτοβάθμιες και νοσοκομεία, για 
μαζικές προληπτικές πράξεις. 
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ENOTHTA Δ:  Έκθεση γενικών συνεπειών  
 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης 

 

   

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων   Χ   

Μείωση δαπανών      

Εξοικονόμηση χρόνου Χ   Χ Χ    

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 
 Χ   Χ  Χ    

Άλλο        

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση παρεχόμενων 
υπηρεσιών 

  Χ   Χ  Χ   

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών 

  Χ   X   Χ  

Αυξημένη αξιοπιστία / 
διαφάνεια θεσμών 

 Χ    Χ     

Βελτιωμένη διαχείριση 
κινδύνων 

  Χ  Χ Χ  Χ   

Άλλο      

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: 
Άρθρα 169 έως 171: Ενίσχυση ασφάλειας δικαίου, διασφάλιση ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας Ο.Τ.Α. α’ 
και β’ βαθμού, βιώσιμη ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού και 
σεβασμός της αρχής της χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης 
Άρθρο 172: Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διοίκησης σε ζητήματα που αφορούν την προστασία των 
ζώων συντροφιάς 

 
19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης 
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ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία 

     

Υποδομή / 
εξοπλισμός 

     

Προσλήψεις / 
κινητικότητα 

     

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 
     

Άλλο      

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & 

ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

     

Διαχείριση 
αλλαγών κατά 
την εκτέλεση 

     

Κόστος 
συμμετοχής 

στη νέα 
ρύθμιση 

     

Άλλο      

 
 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 

 
 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

 

   

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 

κινδύνου 
     

Διαπίστωση 
συνεπειών 
κινδύνων 

στους στόχους 
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Σχεδιασμός 
αποτροπής / 

αντιστάθμισης 
κινδύνων 

     

Άλλο      

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή 

     

Ανάδειξη 
καλών 

πρακτικών 
κατά την 

υλοποίηση της 
ρύθμισης 

 Χ  Χ   

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 

κινδύνων 

     

Άλλο      

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Δεν ανακύπτουν κίνδυνοι από τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις. 

 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη). 

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης 

και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 

  

 
 
ENOTHTA ΣT:  Έκθεση νομιμότητας  
 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 Άρθρα 4, 5, 21 και 22 παρ. 5 του Συντάγματος. 

25. Ενωσιακό δίκαιο 

  
 
      

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

 

  
 
      

Κανονισμός 
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Οδηγία 

 
 

  
 
      

Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών 

  
      

Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

  
      

Διεθνείς συμβάσεις 

 
 

 

27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

   Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

  
 
      

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 
δικαστήριο  
(αναφέρατε) 

 

  
 
      

Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

 

28. 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 
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ENOTHTA Ζ:  Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων  
 

 29. Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων 

  Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Υφιστάμενες διατάξεις 

  

Άρθρο 168 

Εκτελεστικός Γραμματέας 

Περιφέρειας - Τροποποίηση παρ. 4 

άρθρου 242 ν. 3852/2010 

Στην παρ. 4 του άρθρου 242 του ν. 

3852/2010 (Α΄87) αντικαθίσταται το 

δεύτερο εδάφιο, προστίθεται τρίτο 

εδάφιο για την καταβολή 

οικογενειακής παροχής και η παρ. 4 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«4. Οι αποδοχές του Εκτελεστικού 

Γραμματέα είναι ίσες με τα δύο 

τρίτα (2/3) της αντιμισθίας του 

περιφερειάρχη. Τα πρόσωπα της 

περ. β` της παρ. 3 δεν λαμβάνουν τις 

αποδοχές της οργανικής τους θέσης, 

με εξαίρεση την προσωπική 

διαφορά, η οποία καταβάλλεται, 

επιπρόσθετα, από τις περιφέρειες, 

στο ύψος που αυτή έχει 

προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία 

ανάληψης των καθηκόντων τους. 

Επιπλέον, στους Εκτελεστικούς 

Γραμματείς καταβάλλεται και η 

οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με 

τους όρους και τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 11 του ν. 3205/2003 (Α΄ 

297).». 

άρθρο 242 

 

Εκτελεστικός Γραμματέας 

 1. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται μία 

θέση μετακλητού Εκτελεστικού 

Γραμματέα. 

 2. ΟΕκτελεστικός Γραμματέας 

διορίζεται και απολύεται με απόφαση 

του περιφερειάρχη που δημοσιεύεται 

σε περίληψη στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, παύει, δε, να ασκεί τα 

καθήκοντα του, όταν ο περιφερειάρχης 

που τον προσέλαβε απολέσει την 

ιδιότητα του για οποιονδήποτε λόγο. 

«Η απόφαση του αρμοδίου για τον 

διορισμό του Εκτελεστικού Γραμματέα 

οργάνου ισχύει από την υπογραφή της, 

για όλες τις συνέπειες.» 

 3.α.[ Ο διορισμός του γίνεται κατόπιν 

επιλογής, στο πλαίσιο σχετικής 

δημόσιας προκήρυξης]. 

 Ο Εκτελεστικός Γραμματέας πρέπει να 

κατέχει πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. 

και να διαθέτει αξιόλογη διοικητική 

εμπειρία. 

 β. Είναι επιτρεπτός, εφόσον 

συντρέχουν τα ανωτέρω προσόντα, ο 

διορισμός υπαλλήλων και λειτουργών 

του δημόσιου τομέα, όπως αυτός 

εκάστοτε ισχύει, ανεξάρτητα από τη 

σχέση με την οποία υπηρετούν. Επίσης 

στις θέσεις αυτές επιτρέπεται και ο 

διορισμός υπαλλήλων των 

περιφερειών. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι 

οι οποίοι υπηρετούν στην ίδια 

περιφέρεια. Ο χρόνος υπηρεσίας τους 

που διανύεται στις θέσεις αυτές 
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λογίζεται, για όλες τις συνέπειες, ως 

πραγματική υπηρεσία στην οργανική 

τους θέση. Σε περίπτωση αποχώρησης 

τους από την παραπάνω θέση 

επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση 

που κατείχαν πριν από το διορισμό 

τους. Αν η θέση αυτή δεν είναι κενή, 

θεωρούνται ότι κατέχουν ομοιόβαθμη 

προσωρινή θέση, που συνιστάται 

αυτοδικαίως και καταργείται, επίσης, 

αυτοδικαίως, όταν αποχωρήσουν από 

την υπηρεσία. 

 4. Οι αποδοχές του Εκτελεστικού 

Γραμματέα είναι ίσες με τα δύο τρίτα 

(2/3) τηςΑντιμισθίας του 

περιφερειάρχη. Τα πρόσωπα της 

περίπτωσης β` της προηγούμενης 

παραγράφου δεν λαμβάνουν τις 

αποδοχές της οργανικής τους θέσης. 

 5. Ο περιφερειάρχης μπορεί με 

απόφαση του να αναθέτει στον 

Εκτελεστικό Γραμματέα την υπογραφή 

με εντολή του εγγράφων και 

πιστοποιητικών, πλην χρηματικών 

ενταλμάτων. 

 6. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της 

περιφέρειας έχει τις ακόλουθες 

Αρμοδιότητες : 

 α. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης 

αδειών με ή χωρίς αποδοχές και 

μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό 

και εξωτερικό των υπαλλήλων της 

περιφέρειας. 

 β. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις 

και, γενικότερα, συντονίζει τις 

υπηρεσίες της περιφέρειας κατά την 

άσκηση του έργου τους. 

 γ. Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση 

μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή 

των λειτουργιών της περιφέρειας. δ. 

Μεριμνά για την επεξεργασία από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που 

είναι προς συζήτηση ενώπιον του 
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περιφερειακού συμβουλίου ή των 

οικείων Επιτροπών σύμφωνα με την 

ημερήσια διάταξη. 

 ε. Παρακολουθεί τη διαδικασία 

εφαρμογής των αποφάσεων του 

περιφερειακού συμβουλίου και των 

οικείων επιτροπών από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες της περιφέρειας. 

 στ. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία 

των περιοδικών απολογισμών δράσης 

της περιφέρειας, σύμφωνα προς τα 

αντίστοιχα προγράμματα ή τις 

συγκεκριμένες αποφάσεις και 

ενημερώνει σχετικά το περιφερειακό 

συμβούλιο και τις οικείες επιτροπές. 

 ζ. Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της 

αποτελεσματικής δράσης των 

υπηρεσιών της περιφέρειας, την 

προσαρμογή της λειτουργίας τους στις 

ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη 

βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού 

δυναμικού και των τεχνικών μέσων της 

περιφέρειας. 

 η. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που 

δημιουργείται στην περιφέρεια. 

 7. Ο περιφερειάρχης μπορεί, με 

απόφαση του, και με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 5 του παρόντος, να 

μεταβιβάζει την άσκηση και άλλων 

αρμοδιοτήτων στον Εκτελεστικό 

Γραμματέα. 

8. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας μπορεί 

να παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής, 

με εντολή του, σε προϊσταμένους 

υπηρεσιών της περιφέρειας για την 

έκδοση των αποφάσεων της 

περίπτωσης α` της παραγράφου 6. 

9. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του 

Εκτελεστικού Γραμματέα, για 

οποιονδήποτε λόγο και μέχρι την 

κάλυψη της θέσης αυτής, οι 

αρμοδιότητες που του παρέχονται 

απευθείας από το νόμο και όσες του 
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έχουν μεταβιβασθεί από τον οικείο 

Περιφερειάρχη ασκούνται από τον 

Περιφερειάρχη και τους νόμιμους 

αναπληρωτές του. 

  Άρθρο 169 

Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών 

σταθμών – Παράταση προθεσμιών – 

Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 

4623/2019 

Στις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 13 

του ν. 4623/2019 (Α’ 134) 

διαγράφονται οι λέξεις «από τη λήξη 

της», οι εκεί προβλεπόμενες 

προθεσμίες παρατείνονται έως την 

31η.7.2023 και το άρθρο 13 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 13 

Παράταση προθεσμιών 

1. Η προθεσμία της παρ. 1 του 

άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 (Α` 141) 

ως προς το πιστοποιητικό 

πυρασφάλειας της περ. α’ της 

ανωτέρω διάταξης, παρατείνεται 

έως την 31η.7.2023 για τις εξής 

περιπτώσεις: 

α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών 

και βρεφονηπιακών σταθμών με 

ημερομηνία αίτησης έκδοσης 

οικοδομικής άδειας μετά τις 

17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, 

τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε 

νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης 

μετά την ανωτέρω ημερομηνία και 

για τα οποία απαιτείται αλλαγή της 

χρήσης τους μερικά ή ολικά, 

προκειμένου να ενταχθούν στην 

κατηγορία «Ε’ - Υγεία και Κοινωνική 

Πρόνοια» του άρθρου 4 του 

Κεφαλαίου Α’ και του άρθρου 5 του 

Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 41/2018 (Α’ 

80) ή και προσθήκη δόμησης 

λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα 

με την παρ. 2.1.γ του άρθρου 2 του 

Το άρθρο 13 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) 

έχει ως εξής: 

«1. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 

6 του π.δ. 99/2017 (Α’ 141) ως προς το 

πιστοποιητικό πυρασφάλειας της περ. 

α’ της ανωτέρω διάταξης, παρατείνεται 

από τη λήξη της έως την 31η.7.2022 για 

τις εξής περιπτώσεις: 

 α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών με 

ημερομηνία αίτησης έκδοσης 

οικοδομικής άδειας μετά τις 17.2.1989, 

καθώς και για τα κτίρια, τα οποία 

διαθέτουν οποιοδήποτε 

νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης 

μετά την ανωτέρω ημερομηνία και για 

τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης 

τους μερικά ή ολικά, προκειμένου να 

ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’ - Υγεία 

και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 

του Κεφαλαίου Α’ και του άρθρου 5 του 

Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή 

και προσθήκη δόμησης λειτουργικά 

εξαρτημένη, σύμφωνα με την παρ. 

2.1.γ’ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ 

και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018, 

 

 β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών με 

ημερομηνία αίτησης για έκδοση 

οικοδομικής άδειας πριν τις 17.2.1989, 

καθώς και για τα κτίρια, τα οποία 

διαθέτουν οποιοδήποτε 

νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης 

πριν από την ανωτέρω ημερομηνία και 

για τα οποία απαιτείται αλλαγή της 

χρήσης τους συνολικά, προκειμένου να 

ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’ - Υγεία 

και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 
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Κεφαλαίου Α’ και στον πίνακα 1 του 

π.δ. 41/2018, 

β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών 

και βρεφονηπιακών σταθμών με 

ημερομηνία αίτησης για έκδοση 

οικοδομικής άδειας πριν τις 

17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, 

τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε 

νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης 

πριν από την ανωτέρω ημερομηνία 

και για τα οποία απαιτείται αλλαγή 

της χρήσης τους συνολικά, 

προκειμένου να ενταχθούν στην 

κατηγορία «Ε’ - Υγεία και Κοινωνική 

Πρόνοια» του άρθρου 4 του 

Κεφαλαίου Α’ και του άρθρου 5 του 

Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 41/2018 ή και 

προσθήκη δόμησης λειτουργικά 

εξαρτημένη, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 2.1.δ του 

άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ και στον 

πίνακα 1 του π.δ. 41/2018. 

2. Η προθεσμία της παρ. 1 του 

άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, ως προς 

τα δικαιολογητικά της περ. β’ και ως 

προς την απόφαση παραχώρησης 

των χώρων ή το παραχωρητήριο της 

περ. γ’, παρατείνεται έως την 

31η.7.2023. 

3. Σε περίπτωση μη προσκόμισης 

του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, 

της οικοδομικής άδειας ή άλλου 

πιστοποιητικού ή βεβαίωσης 

νομιμοποίησης του κτιρίου ή της 

απόφασης παραχώρησης ή 

παραχωρητηρίου μέσα στην 

αποκλειστική προθεσμία των παρ. 1 

και 2, η άδεια που εκδόθηκε, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 

6 του π.δ. 99/2017, ανακαλείται. 

4. Η προθεσμία των παρ. 2 και 3 του 

άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ως προς 

τη συμμόρφωση των σταθμών στις 

του Κεφαλαίου Α’ και του άρθρου 5 του 

Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 41/2018 ή και 

προσθήκη δόμησης λειτουργικά 

εξαρτημένη, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 2.1.δ του 

άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ και στον 

πίνακα 1 του π.δ. 41/2018. 

 

 2. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 

6 του π.δ. 99/2017, ως προς τα 

δικαιολογητικά της περ. β’ και ως προς 

την απόφαση παραχώρησης των χώρων 

ή το παραχωρητήριο της περ. γ’, 

παρατείνεται, από τη λήξη της έως την 

31η.7.2022. 

 

 3. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του 

πιστοποιητικού πυρασφάλειας, της 

οικοδομικής άδειας ή άλλου 

πιστοποιητικού ή βεβαίωσης 

νομιμοποίησης του κτιρίου ή της 

απόφασης παραχώρησης ή 

παραχωρητηρίου μέσα στην 

αποκλειστική προθεσμία των παρ. 1 και 

2, η άδεια που εκδόθηκε, σύμφωνα με 

την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 

99/2017, ανακαλείται. 

 

 4. Η προθεσμία των παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ως προς τη 
συμμόρφωση των σταθμών στις 
διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, 
Γ1 και Ζ του άρθρου 4 του π.δ. 99/2017, 
παρατείνεται από τη λήξη της έως την 
31η.7.2022. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης των σταθμών στις ως 
άνω διατάξεις, μέσα στην ανωτέρω 
αποκλειστική προθεσμία, η άδειά τους 
ανακαλείται.» 
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διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, 

Β5, Γ1 και Ζ του άρθρου 4 του π.δ. 

99/2017, παρατείνεται έως την 

31η.7.2023. Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης των σταθμών στις ως 

άνω διατάξεις, μέσα στην ανωτέρω 

αποκλειστική προθεσμία, η άδειά 

τους ανακαλείται.» 

  Άρθρο 171 

Ρυθμίσεις για τα καταφύγια ζωών 

συντροφιάς – Τροποποίηση 

άρθρου 46 ν. 4830/2021 

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του 

άρθρου 46 του ν. 4830/2021 (Α' 

169), η ημερομηνία «31.3.2022» 

αντικαθίσταται από την ημερομηνία 

«30.9.2023» και η παρ. 6 

διαμορφώνεται ως εξής:  

6. Λειτουργούντα κατά τη 

18η.9.2021 καταφύγια 

υποχρεούνται να συμμορφωθούν με 

τις προδιαγραφές των άρθρων 28 

και 29 έως τις 30.9.2023. Αποφάσεις 

σφράγισης καταφυγίων 

αναστέλλονται μέχρι την ανωτέρω 

ημερομηνία, εκτός αν διαπιστωθεί 

από έκθεση των αρμοδίων οργάνων 

ότι απειλείται η ζωή των 

φιλοξενούμενων ζώων. Καταφύγια 

που έχουν αδειοδοτηθεί μέχρι την 

18η.9.2021, υποχρεούνται να 

συμμορφωθούν προς τις 

υποχρεώσεις των άρθρων 28 και 29 

έως τις 30.9.2023. 

Η παρ. 6 του άρθρου 46 του ν. 

4830/2021 (Α' 169) έχει ως εξής: 

«6. Λειτουργούντα κατά τη 18η.9.2021 
καταφύγια υποχρεούνται να 
συμμορφωθούν με τις προδιαγραφές 
των άρθρων 28 και 29 έως τις 31.3.2022. 
Αποφάσεις σφράγισης καταφυγίων 
αναστέλλονται μέχρι την ανωτέρω 
ημερομηνία, εκτός αν διαπιστωθεί από 
έκθεση των αρμοδίων οργάνων ότι 
απειλείται η ζωή των φιλοξενούμενων 
ζώων. Καταφύγια που έχουν 
αδειοδοτηθεί μέχρι την 18η.9.2021, 
υποχρεούνται να συμμορφωθούν προς 
τις υποχρεώσεις των άρθρων 28 και 29 
έως τις 30.9.2023.» 

  
Άρθρο 172 

Ρυθμίσεις για τη Διαδικτυακή 

Ηλεκτρονική Βάση της Διεύθυνσης 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων – Τροποποίηση 

άρθρου 4 ν. 4830/2021 

 

Η παρ. 18 του άρθρου 4 του ν. 

4830/2021 (Α΄169) έχει ως εξής: 

«18. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
συνεπικουρεί τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
σε κάθε αναγκαίο θέμα για την 
υλοποίηση του ΕΜΖΣ και συνεργάζεται 
για τη μετάπτωση των δεδομένων από 
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Στην παρ. 18 του άρθρου 4 του ν. 

4830/2021 (Α΄169) προστίθεται 

δεύτερο εδάφιο που αφορά στην 

προσθήκη νέων πεδίων στην 

υπάρχουσα «Διαδικτυακή 

Ηλεκτρονική Βάση» της Διεύθυνσης 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων και η παρ. 18 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«18. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

συνεπικουρεί τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του 

Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης σε κάθε αναγκαίο 

θέμα για την υλοποίηση του ΕΜΖΣ 

και συνεργάζεται για τη μετάπτωση 

των δεδομένων από την υπάρχουσα 

«Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση» 

που περιλαμβάνει τους κωδικούς 

σήμανσης, τα στοιχεία των 

ιδιοκτητών και των ζώων 

συντροφιάς που έχει καταγράψει 

από την ημερομηνία ανάθεσης σε 

αυτό της τήρησης της «Διαδικτυακής 

Ηλεκτρονικής Βάσης» μέχρι την 

ημερομηνία παράδοσής της στη 

Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στην 

υπάρχουσα «Διαδικτυακή 

Ηλεκτρονική Βάση» της Διεύθυνσης 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, προστίθενται τα εξής 

νέα πεδία: «δείγμα γενετικού 

υλικού» και «ανάδοχος».».  

την υπάρχουσα «Διαδικτυακή 
Ηλεκτρονική Βάση» που περιλαμβάνει 
τους κωδικούς σήμανσης, τα στοιχεία 
των ιδιοκτητών και των ζώων 
συντροφιάς που έχει καταγράψει από 
την ημερομηνία ανάθεσης σε αυτό της 
τήρησης της «Διαδικτυακής 
Ηλεκτρονικής Βάσης» μέχρι την 
ημερομηνία παράδοσής της στη 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης.» 

  Άρθρο 174 

Εξουσιοδοτική διάταξη για τον 

Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα 

Δημόσιας Διπλωματίας – 

Τροποποίηση άρθρου 218 ν. 

4781/2021 

Άρθρο 218 

 Εξουσιοδοτική διάταξη 

 

 Με απόφαση του Υπουργού 

Εξωτερικών καθορίζονται οι 

αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα 
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2. Στο άρθρο 218 του ν. 4781/2021 

(Α’ 31) επέρχονται οι εξής αλλαγές: 

α) διορθώνεται ο τίτλος, β) η 

υφιστάμενη παράγραφος 

αριθμείται ως «1.», γ) προστίθεται 

παρ. 2 και το άρθρο 218 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«Άρθρο 218 

 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 1. Με απόφαση του Υπουργού 

Εξωτερικών καθορίζονται οι 

αρμοδιότητες του Γενικού 

Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού 

και Δημόσιας Διπλωματίας. 

2. Με απόφαση του Υπουργού 

Εξωτερικών που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

καθορίζονται οι αρμοδιότητες του 

Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα 

Δημόσιας Διπλωματίας, οι 

υπηρεσίες που υπάγονται στον 

Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα 

Δημόσιας Διπλωματίας, καθώς 

επίσης και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια.». 

Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας 

Διπλωματίας. 

 

 

  Άρθρο 175 

Διαδικασία επιλογής 

προϊσταμένων Γενικών 

Διευθύνσεων και Διευθύνσεων e-

Ε.Φ.Κ.Α. - Τροποποίηση παρ. 5 

άρθρου 3 ν. 4892/2022 

 

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 3 

του ν. 4892/2022 (Α΄ 28), περί των 

προϊσταμένων των Γενικών 

Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του 

Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), 

προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, 

και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής: 

«5. Για την επιλογή των 

Προϊσταμένων των Γενικών 

Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων 

Άρθρο 3 

 

 Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές 

 

 1. Οι προϊστάμενοι Γενικών 

Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του 

Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) 

τοποθετούνται για τριετή θητεία, 

κατόπιν δημόσιας προκήρυξης, η οποία 

εκδίδεται με απόφαση του Διοικητή του 

e-Ε.Φ.Κ.Α., με δυνατότητα ανανέωσης 

άπαξ. 

 2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των 

Προϊσταμένων των Γενικών 

Διευθύνσεων και των Προϊσταμένων 

των Διευθύνσεων δύνανται να είναι 

υπάλληλοι ή λειτουργοί ή εργαζόμενοι 
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εισηγείται τριμελής επιτροπή, η 

οποία συνιστάται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. με 

απόφαση του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, και 

αποτελείται από τον Διοικητή του e-

Ε.Φ.Κ.Α., ως Πρόεδρο, ένα (1) μέλος 

του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και ένα (1) 

μέλος Διδακτικού Ερευνητικού 

Προσωπικού Νομικής Σχολής για 

τριετή θητεία. Το Συμβούλιο μπορεί 

να υποστηρίζεται από εξειδικευμένο 

σύμβουλο ή εξειδικευμένους 

συμβούλους, που επιλέγεται από το 

διοικητικό συμβούλιο του e-

Ε.Φ.Κ.Α., ύστερα από σχετική 

πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος.». 

σε φορείς του δημοσίου τομέα, όπως 

αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 

14 του ν. 4270/2014 (Α` 143), και 

ιδιώτες. Σε περίπτωση εργαζομένων με 

σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου 

στους ανωτέρω φορείς, απαραίτητη 

προϋπόθεση για την τοποθέτησή τους 

στις θέσεις των Προϊσταμένων αποτελεί 

η προηγούμενη καταγγελία της 

σύμβασής τους κατόπιν αιτήσεώς τους, 

χωρίς να δικαιούνται οιαδήποτε 

αποζημίωση ή άλλο δικαίωμα που 

τυχόν απορρέει από την καταγγελία της 

σύμβασης κατόπιν αιτήσεως του 

εργαζομένου. Σε κάθε περίπτωση 

εφαρμόζονται η παρ. 4 του άρθρου 84 

και τα προσόντα και κωλύματα 

διορισμού του Κεφαλαίου Α` του 

Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α` 

26). Οι Προϊστάμενοι των Γενικών 

Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων 

επιλέγονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α., μετά από 

εισήγηση της Επιτροπής της παρ. 5, 

σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 

στην απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 

27, και τοποθετούνται, εφόσον 

προέρχονται από τον δημόσιο τομέα, με 

απόφαση του Διοικητή ή διορίζονται, 

εφόσον προέρχονται από τον ιδιωτικό 

τομέα, με όμοια απόφαση, κατόπιν 

έγκρισης της Επιτροπής της Πράξης 

Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α` 

280). 

 3. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις 

θέσεις των Προϊσταμένων Γενικών 

Διευθύνσεων απαιτούνται, 

τουλάχιστον, τα ακόλουθα προσόντα, 

τα οποία συμπληρώνονται κατά 

περίπτωση με τα οριζόμενα στην 

προκήρυξη: 

 α) Πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού 
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ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμα της 

αλλοδαπής σε συναφές αντικείμενο με 

τις απαιτήσεις της προς πλήρωση 

θέσης, όπως εξειδικεύεται στην 

απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 27 και 

στην προκήρυξη. 

 β) Καλή γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας 

κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 28 

του π.δ. 50/2001 (Α` 39). 

 γ) Επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε θέσεις 

ευθύνης, σε υπηρεσίες ή οργανισμούς ή 

επιχειρήσεις του δημόσιου ή του 

ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής. 

 4. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις 

θέσεις των Προϊσταμένων Διευθύνσεων 

απαιτούνται, τουλάχιστον, τα 

ακόλουθα προσόντα, τα οποία 

συμπληρώνονται κατά περίπτωση με τα 

οριζόμενα στην προκήρυξη: 

 α) Πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού 

ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμα της 

αλλοδαπής σε συναφές αντικείμενο με 

τις απαιτήσεις της προς πλήρωση 

θέσης, όπως εξειδικεύεται στην 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 β) Καλή γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας 

κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.), σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στο άρθρο 28 του π.δ. 

50/2001. 

 γ) Επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέσεις 

ευθύνης, σε υπηρεσίες ή οργανισμούς ή 

επιχειρήσεις του δημόσιου ή του 

ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής. 

 5. Για την επιλογή των Προϊσταμένων 

των Γενικών Διευθύνσεων και των 

Διευθύνσεων εισηγείται τριμελής 
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επιτροπή, η οποία συνιστάται στον e-

Ε.Φ.Κ.Α. με απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

και αποτελείται από τον Διοικητή του e-

Ε.Φ.ΚΑ, ως Πρόεδρο, ένα (1) μέλος του 

Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και ένα (1) μέλος 

Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

Νομικής Σχολής για τριετή θητεία. 

 6. Αν σε θέση προϊσταμένου Γενικής 

Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του e-

Ε.Φ.Κ.Α. επιλεγεί και τοποθετηθεί 

δημόσιος υπάλληλος ή λειτουργός, 

εφαρμόζεται η παρ. 18 του άρθρου 32 

του ν. 2190/1994 (Α` 28). 

 7. Για όλα τα λοιπά θέματα σχετιζόμενα 

με τα ζητήματα των προϊσταμένων των 

οργανικών μονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α., 

συμπεριλαμβανομένων των λόγων 

παύσης, εφαρμόζεται ο Κώδικας 

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 

Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α` 26). 

 8. Με την επιλογή και τοποθέτηση ή τον 

διορισμό Προϊσταμένων Γενικών 

Διευθύνσεων και Διευθύνσεων, 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο, παύει 

αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων 

ευθύνης των προϊσταμένων των 

αντίστοιχων οργανικών μονάδων του e-

Ε.Φ.Κ.Α. είτε αυτοί έχουν επιλεγεί 

σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα 

είτε σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, 

εφόσον αυτοί δεν έχουν συμμετάσχει 

και επιλεγεί κατά τη διαδικασία του 

παρόντος άρθρου, καθώς επίσης παύει 

και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης 

λόγω αναπλήρωσης. 

 9. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

οι εκκρεμείς προκηρύξεις για την 

ανάδειξη Προϊσταμένων των Γενικών 

Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων του 
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e-Ε.Φ.Κ.Α. κατά τις διατάξεις του ν. 

3528/2007 ματαιώνονται. 

  Άρθρο 176 

Λειτουργία Επιτροπής Ενιαίου 

Λογαριασμού για την Εφαρμογή 

Κοινωνικών Πολιτικών - 

Τροποποίηση παρ. 2 και προσθήκη 

παρ. 3 στο άρθρο 81 ν. 4921/2020 

Στο άρθρο 81 του ν. 4921/2022 (Α΄ 

75), περί καταργούμενων 

διατάξεων, επέρχονται οι 

ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η περ. 

γ) της παρ. 2 καταργείται, β) 

προστίθεται νέα παρ. 3, και το 

άρθρο 81 διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 81 

Καταργούμενες διατάξεις 

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος 

καταργούνται: 

α) το άρθρο 29 του ν.δ. 2961/1954 

(Α΄ 197), 

β) το άρθρο 72 του ν. 3996/2011 (Α΄ 

170), 

γ) η παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 

4144/2013 (Α΄ 88), 

δ) το άρθρο 85 του ν. 4368/2016 (Α΄ 

21) και 

ε) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη 

που είναι αντίθετη προς το 

περιεχόμενο των Κεφαλαίων Α΄, Β΄ 

και Δ΄ του Μέρους Β΄ του παρόντος. 

2. Ειδικά από την έναρξη ισχύος του 

Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄ 

καταργούνται: 

α) η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 

2434/1996 (Α΄ 188), 

β) τα άρθρα 2 έως 4 του ν. 

2956/2001 (Α΄ 258) 

3. Οι παρ. 8, 9, 10 και 12 του άρθρου 

34 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) 

καταργούνται από την 1η.1.2023.». 

Άρθρο 81 

 Καταργούμενες διατάξεις 

 

 1. Από τη δημοσίευση του παρόντος 

καταργούνται: 

 α) το άρθρο 29 του ν.δ. 2961/1954 (Α` 

197), 

 β) το άρθρο 72 του ν. 3996/2011 (Α` 

170), 

 γ) η παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 

4144/2013 (Α` 88), 

 δ) το άρθρο 85 του ν. 4368/2016 (Α` 21) 

και 

 ε) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη 

που είναι αντίθετη προς το περιεχόμενο 

των Κεφαλαίων Α`, Β` και Δ` του Μέρους 

Β` του παρόντος. 

 2. Ειδικά από την έναρξη ισχύος του 

Κεφαλαίου Α` του Μέρους Β` 

καταργούνται: 

 α) η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 

2434/1996 (Α` 188), 

 β) τα άρθρα 2 έως 4 του ν. 2956/2001 

(Α` 258), 

 γ) οι παρ. 8, 9, 10 και 12 του άρθρου 34 

του ν. 4144/2013 (Α` 88). 

  

 

  Άρθρο 177 Άρθρο 4 
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Προληπτικές ιατρικές πράξεις σε 

μετακινούμενους πληθυσμούς και 

ευπαθείς ομάδες – Προσθήκη παρ. 

5 και 6 στο άρθρο 4 ν. 4675/2020 

Στο άρθρο 4 του ν. 4675/2020 (Α΄ 

54), περί της πρωτογενούς, 

δευτερογενούς και τριτογενούς 

πρόληψης, προστίθενται παρ. 5 και 

6 ως εξής: 

«5. Με απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του 

Υπουργείου Υγείας δύναται να 

διενεργούνται μαζικές προληπτικές 

ιατρικές πράξεις, 

συμπεριλαμβανομένων των 

εμβολιασμών σε μετακινούμενους 

πληθυσμούς και ευπαθείς ομάδες. 

Με την απόφαση του πρώτου 

εδαφίου εξειδικεύονται ο αριθμός 

των προσώπων, τα οποία αφορά η 

διενέργεια των ιατρικών πράξεων, ο 

αριθμός και το είδος των 

φαρμακευτικών προϊόντων, 

συμπεριλαμβανομένων των 

εμβολίων, και του 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που 

απαιτούνται για τη διενέργειά τους, 

καθώς και ο τόπος, ο χρόνος και ο 

φορέας διενέργειάς τους. Ως φορείς 

διενέργειας των ιατρικών πράξεων 

του πρώτου εδαφίου δύνανται να 

ορίζονται νομικά πρόσωπα 

δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου που 

συνιστούν φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης, καθώς και νομικά 

πρόσωπα μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων και 

μη κυβερνητικές οργανώσεις, που 

περιλαμβάνουν στον καταστατικό 

τους σκοπό σχετικές δράσεις. Οι 

ιατρικές πράξεις του πρώτου 

εδαφίου διενεργούνται 

 Πρωτογενής, Δευτερογενής 

 και Τριτογενής Πρόληψη 

 

 1. Η Πολιτεία έχει την υποχρέωση 

ανάληψης δράσεων πρωτογενούς, 

δευτερογενούς και τριτογενούς 

πρόληψης. Η πρωτογενής πρόληψη 

περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις και τις 

ενέργειες που στοχεύουν στη μείωση 

της συχνότητας εμφάνισης νοσημάτων, 

αναπηριών ή βλαβών και 

πραγματοποιούνται πριν από την 

εμφάνιση αυτών. Ως τέτοιες δράσεις και 

ενέργειες ενδεικτικά αναφέρονται η 

προγεννητική αγωγή, οι εμβολιασμοί, η 

φυσική άσκηση, η αποφυγή του 

καπνίσματος, η υγιεινή διατροφή, η 

προαγωγή ψυχικής υγείας και ευεξίας. 

Η δευτερογενής πρόληψη περιλαμβάνει 

τις παρεμβάσεις που στοχεύουν στην 

πρώιμη ανίχνευση μιας υπάρχουσας, 

αλλά όχι κλινικά ορατής νόσου, 

προκειμένου η πρόγνωση της νόσου να 

καθίσταται πλέον ευνοϊκή. Ως τέτοιες 

παρεμβάσεις ενδεικτικά αναφέρονται 

τα προγράμματα μαζικού 

προσυμπτωματικού ελέγχου για τους 

διαφόρους τύπους καρκίνου και η 

εκτίμηση του καρδιαγγειακού 

κινδύνου. Η τριτογενής πρόληψη 

περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις, που 

στοχεύουν στην πρόληψη της 

ανικανότητας, την αποκατάσταση των 

βλαβών, καθώς και την πρόληψη των 

υποτροπών από μία κλινικά ορατή νόσο 

και την υποστήριξη των ατόμων να 

αντιμετωπίσουν μακροχρόνια και 

σύνθετα προβλήματα, καθώς και 

βλάβες της υγείας τους με στόχο τη 

βελτίωση της λειτουργικής τους 

ικανότητας, της ποιότητας ζωής και του 

προσδόκιμου επιβίωσης. Ως τέτοιες 

παρεμβάσεις ενδεικτικά αναφέρονται η 

690 

703



 

 

 

αποκλειστικά από επαγγελματίες 

υγείας, που έχουν εκ του νόμου τη 

δυνατότητα της διενέργειάς τους, 

σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία και τους κανόνες της 

ιατρικής δεοντολογίας, τον 

προγραμματισμό και τις συστάσεις 

της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών 

ή της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 

Δημόσιας Υγείας, κατά περίπτωση. 

6. Με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, καθορίζονται οι όροι, οι 

προϋποθέσεις και η διαδικασία για 

την έκδοση της απόφασης της παρ. 

5, οι φορείς και η διαδικασία 

συντονισμού και παρακολούθησης 

της διενέργειας των ιατρικών 

πράξεων, η διαδικασία 

αντιμετώπισης εκτάκτων και 

απρόβλεπτων υγειονομικών 

καταστάσεων, ζητήματα προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη 

διενέργεια μαζικών προληπτικών 

ιατρικών πράξεων, 

συμπεριλαμβανομένων των 

εμβολιασμών, σε μετακινούμενους 

πληθυσμούς και ευπαθείς ομάδες. 

Έως την έκδοση της απόφασης του 

πρώτου εδαφίου, και πάντως όχι 

πέραν της 31ης.1.2023 οι ιατρικές 

πράξεις διενεργούνται με μόνη την 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Δημόσιας Υγείας της παρ. 5.». 

φυσικοθεραπεία στις περιπτώσεις 

αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και 

η παροχή ανακουφιστικής και 

υποστηρικτικής φροντίδας σε ασθενείς 

με απειλητικές για τη ζωή τους νόσους. 

 2. Θεσπίζεται το Εθνικό Πρόγραμμα 

Πρόληψης με την ονομασία «ΣΠΥΡΟΣ 

ΔΟΞΙΑΔΗΣ», το οποίο εντάσσεται στο 

πενταετές Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη 

Δημόσια Υγεία. Το Εθνικό Πρόγραμμα 

«ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» αποτελείται από 

δράσεις δημόσιας υγείας στα πεδία της 

πρωτογενούς, δευτερογενούς και 

τριτογενούς πρόληψης, που 

υλοποιούνται με ευθύνη του 

Υπουργείου Υγείας, παρέχονται δωρεάν 

από τους οριζόμενους στο πρόγραμμα 

δημόσιους ασφαλιστικούς φορείς και 

υλοποιούνται με σύμπραξη των 

καθοριζόμενων στα επιμέρους 

προγράμματα της παραγράφου 3 του 

παρόντος εποπτευόμενων οργανικών 

μονάδων και φορέων υπηρεσιών 

δημόσιας υγείας, 

συμπεριλαμβανομένων και νομικών 

προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού 

δικαίου. 

 3. Το Εθνικό Πρόγραμμα «ΣΠΥΡΟΣ 

ΔΟΞΙΑΔΗΣ» αποτελείται από τα 

ακόλουθα επιμέρους προγράμματα 

δημόσιας υγείας προς όφελος της 

υγείας των πολιτών: 

 Α) Σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης 

τα προγράμματα αυτά είναι: 

 i) Το Εθνικό Πρόγραμμα Προαγωγής της 

Σωματικής Ασκησης και της Υγιεινής 

Διατροφής (ΕΠΠΣΑΥΔ) για τον έλεγχο 

και τη διαχείριση των παραγόντων 

κινδύνου, που σχετίζονται με την κακή 

διατροφή και την έλλειψη της 

σωματικής άσκησης. 

 α) Βασικοί άξονες εφαρμογής του 

παρόντος προγράμματος ως προς την 
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προαγωγή της υγιεινής διατροφής 

είναι: 

 αα) η υποβολή προτάσεων για την 

υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων κατά προτεραιότητα σε 

εκπαιδευτικούς παιδιών σχολικής και 

προσχολικής ηλικίας, με τη συνεργασία 

του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), 

 αβ) η υλοποίηση εκστρατείας 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 

γονέων και του γενικού πληθυσμού για 

τα οφέλη της υγιεινής διατροφής, 

 αγ) η συνεργασία με τα συναρμόδια 

Υπουργεία και τους δημόσιους φορείς, 

με σκοπό τη βελτίωση της υγιεινής 

διατροφής σε συνάρτηση με τους 

βασικούς παράγοντες κινδύνου που 

απορρέουν από την κακή διατροφή, 

 αδ) η συνεργασία της Πολιτείας με τη 

βιομηχανία τροφίμων για τη βελτίωση 

της σύστασης κατά την παραγωγή 

τυποποιημένων βιομηχανικών τροφών, 

με στόχο τη μείωση προσθήκης άλατος, 

σακχάρων, κορεσμένων λιπαρών οξέων 

και βιομηχανικώς παραγομένων trans 

λιπαρών οξέων, 

 αε) η τήρηση της θεσμοθετημένης 

λίστας των τροφίμων που επιτρέπεται 

να διατίθενται στα κυλικεία των 

σχολείων. 

 β) Οι αντίστοιχοι άξονες εφαρμογής 

του Προγράμματος ως προς την 

ανάδειξη του ρόλου της φυσικής 

άσκησης είναι: 

 βα) η υποβολή προτάσεων για την 

εφαρμογή παρεμβατικών 

προγραμμάτων για τη βελτιστοποίηση 

των χώρων και των όρων άθλησης στο 

σχολικό περιβάλλον, με τη συνεργασία 

του Υπουργείου Παιδείας και 
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Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), 

 ββ) η συνέργεια με τους ΟΤΑ α και β 

βαθμού ως προς την υποστήριξη 

προγραμμάτων άθλησης στις κατά 

τόπους αθλητικές εγκαταστάσεις, 

καθώς και η διαμόρφωση 

προγραμμάτων άθλησης για όλες τις 

ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού, 

 βγ) η ανάληψη κοινής δράσης με το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

και το Υπουργείο Πολιτισμού και 

Αθλητισμού για την παροχή πρόσθετων 

κινήτρων άθλησης στις υποδομές κάθε 

βαθμίδας εκπαίδευσης, 

 βδ) η παροχή δυνατότητας χρήσης 

ανοικτών χώρων άθλησης στο σχολικό 

περιβάλλον και εκτός του χρονικά 

καθορισμένου ωραρίου εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων υπό τους αναγκαίους 

όρους επίβλεψης, 

 βε) η παροχή δυνατότητας στο 

μαθητικό δυναμικό της χώρας για 

συμμετοχή σε πρόσθετες, οργανωμένες 

με την πρωτοβουλία της πολιτείας, 

αθλητικές δραστηριότητες εντός και 

εκτός του υφιστάμενου σχολικού 

προγράμματος φυσικής αγωγής, 

 βστ) η διαμόρφωση προγραμμάτων 

ενημέρωσης της μαθητικής νεολαίας 

για εξειδικευμένους τομείς αθλητικής 

δραστηριότητας, 

 βζ) η παροχή δυνατότητας 

διασύνδεσης με θεσμικούς δημόσιους 

φορείς υποστήριξης και προαγωγής 

ειδικών δραστηριοτήτων σωματικής 

άθλησης, 

 βη) η υποβολή προτάσεων για την 

επικαιροποίηση των προγραμμάτων 

φυσικής αγωγής στα σχολεία με βάση 

τη σύγχρονη γνώση, με τη συνεργασία 

του Υπουργείου Παιδείας και 
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Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), 

 βθ) η διαμόρφωση κινήτρων για την 

ανάπτυξη ή την επέκταση 

προγραμμάτων φυσικής αγωγής και 

άσκησης στους χώρους εργασίας, 

 βι) η υλοποίηση εκστρατείας 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του 

πληθυσμού σε ό,τι αφορά τα 

πλεονεκτήματα της φυσικής άσκησης. 

 γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

προσδιορίζεται η κάθε επιμέρους 

αναλαμβανόμενη δράση πρόληψης της 

υγείας των πολιτών, εξειδικεύονται οι 

επιμέρους δράσεις του προγράμματος 

στο πλαίσιο των ανωτέρω, ορίζεται ο 

τρόπος σύμπραξης των συναρμόδιων 

δημόσιων αρχών, ο τρόπος εγγραφής 

των πολιτών και η διαδικασία 

συμμετοχής τους, υποδεικνύονται οι 

φορείς, που συμπράττουν στην 

υλοποίηση των συγκεκριμένων 

δράσεων και ορίζεται η διαδικασία 

επικαιροποίησης του προγράμματος 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

 ii) Το Εθνικό Πρόγραμμα Μείωσης της 

Επιβλαβούς Κατανάλωσης του Αλκοόλ 

(ΜΕΚΑ) για τον περιορισμό των 

παραγόντων κινδύνου από την 

αλόγιστη έκθεση στο αλκοόλ. 

 α) Οι βασικοί άξονες εφαρμογής του 

παρόντος προγράμματος είναι οι 

ακόλουθοι: 

 αα) η υποβολή προτάσεων για την 

εφαρμογή εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων κυρίως στα σχολεία για 

τις βλαπτικές συνέπειες της επιβλαβούς 

κατανάλωσης αλκοόλ, με τη 
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συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), 

 αβ) η εντατικοποίηση ελέγχων στα 

σημεία διάθεσης αλκοόλ, ιδίως, ως 

προς κάθε πράξη παράνομης διάθεσης 

σε ανηλίκους, 

 αγ) η διατύπωση προτάσεων 

επικαιροποίησης και αυστηροποίησης 

των κυρώσεων για τις παραβάσεις που 

προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, 

 αδ) η ενίσχυση των κέντρων 

απεξάρτησης και η εκστρατεία 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του 

πληθυσμού με έμφαση στους 

ανηλίκους, τους οδηγούς και τις 

εγκύους, 

 αε) η διαμόρφωση δομών τηλεφωνικής 

υποστήριξης και επικοινωνίας ως προς 

την εξάρτηση από το αλκοόλ, 

 αστ) η εφαρμογή παρεμβάσεων με 

επίκεντρο τους ανήλικους, τις εγκύους 

και άτομα με προβληματική 

συμπεριφορά, που σχετίζεται με την 

αλόγιστη κατανάλωση αλκοόλ, καθώς 

και παρεμβάσεων για την ορθή οδική 

συμπεριφορά. 

 β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

ορίζονται οι διαδικασίες συμμετοχής 

των πολιτών και της εκπαιδευτικής 

κοινότητας στο Εθνικό Πρόγραμμα 

Μείωσης της Επιβλαβούς Κατανάλωσης 

του Αλκοόλ, εξειδικεύονται οι 

επιμέρους δράσεις του προγράμματος 

στο πλαίσιο των ανωτέρω στόχων, 

υποδεικνύονται οι δημόσιοι φορείς 

παροχής υπηρεσιών υγείας, που 

συμπράττουν στην υλοποίηση κάθε 

συγκεκριμένης δράσης πρόληψης και 
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κατανέμεται η ανάληψη της δαπάνης 

μεταξύ των συμμετεχόντων δημόσιων 

φορέων. 

 iii) Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 

(ΕΠΕΜΒ), το οποίο απευθύνεται σε 

ειδικές και ευάλωτες ομάδες του 

πληθυσμού, παιδιά, ανηλίκους και 

ενηλίκους, μετακινούμενους 

πληθυσμούς και πληθυσμούς που 

βρίσκονται σε κίνδυνο, και 

περιλαμβάνει τα προγράμματα 

εμβολιασμών όλων των ανωτέρω. 

 α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Υγείας προσδιορίζεται 

η κάθε επιμέρους αναλαμβανόμενη 

δράση διεύρυνσης ή επικαιροποίησης 

του Εθνικού Προγράμματος 

Εμβολιασμών υπέρ της υγείας των 

πολιτών με την καθιέρωση των 

ενδεδειγμένων επιστημονικά εμβολίων, 

όπως εξειδικεύονται ανά νόσημα, 

ηλικία και φύλο, ορίζονται οι 

διαδικαστικές προϋποθέσεις 

συμμετοχής των πολιτών στο Εθνικό 

Πρόγραμμα Εμβολιασμών, ο τρόπος 

εγγραφής και η διαδικασία συμμετοχής 

τους, υποδεικνύονται οι φορείς 

παροχής υπηρεσιών υγείας, που 

συμπράττουν στην υλοποίηση της 

συγκεκριμένης δράσης και ορίζεται η 

διαδικασία επικαιροποίησης του 

προγράμματος, ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα. 

 β) Σε περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνου 

διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, που 

ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις 

στη δημόσια υγεία, μπορεί να 

επιβάλλεται, με απόφαση του 

Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη της 

ΕΕΔΥ, υποχρεωτικότητα του 

εμβολιασμού με σκοπό την αποτροπή 

της διάδοσης της νόσου. Με την 

ανωτέρω απόφαση ορίζονται η ομάδα 
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του πληθυσμού ως προς την οποία 

καθίσταται υποχρεωτικός ο 

εμβολιασμός με καθορισμένο εμβόλιο, 

η τυχόν καθορισμένη περιοχή 

υπαγωγής στην υποχρεωτικότητα, το 

χρονικό διάστημα ισχύος της 

υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, το 

οποίο πρέπει πάντοτε να αποφασίζεται 

ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο 

προστασίας της δημόσιας υγείας για 

συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού, η 

ρύθμιση της διαδικασίας του 

εμβολιασμού και κάθε άλλη σχετική 

λεπτομέρεια. 

 γ) Αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας η 

προσωποποιημένη ενημέρωση ενός 

εκάστου πολίτη για τον χρόνο και τον 

τρόπο συμμετοχής του στα 

προαναφερόμενα Εθνικά 

Προγράμματα. 

 Β) Σε επίπεδο δευτερογενούς 

πρόληψης τα προγράμματα αυτά είναι: 

 i) Το Εθνικό Πρόγραμμα 

Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ), το 

οποίο απευθύνεται στον γενικό 

πληθυσμό για την πρώιμη ανίχνευση 

νοσημάτων υψηλού επιπολασμού. Στο 

ΕΠΠΕ εμπεριέχονται δράσεις 

πρόληψης, συμπεριλαμβανομένης της 

καθιέρωσης προληπτικών 

διαγνωστικών εξετάσεων των πολιτών 

για τον καρκίνο του μαστού, του 

τραχήλου της μήτρας και του παχέος 

εντέρου, τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και 

την έγκαιρη διάγνωση του 

ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής. 

 ii) Το Εθνικό Πρόγραμμα Συστηματικού 

Προγεννητικού και Περιγεννητικού 

Ελέγχου (ΕΠΠΓΕ), το οποίο απευθύνεται 

στον πληθυσμό για την προάσπιση της 

υγείας του κατά την προγεννητική και 

περιγεννητική περίοδο. Το Πρόγραμμα 

περιλαμβάνει δέσμη των επιστημονικά 
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συνιστώμενων εργαστηριακών ελέγχων 

κατά την προγεννητική περίοδο, καθώς 

και την επέκταση του Εθνικού 

Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου 

Νεογνών (ΕΠΠΕΝ), ώστε η πρώιμη 

διάγνωση να αφορά στο σύνολο των 

σπάνιων αλλά σοβαρών νοσημάτων, 

που επιδέχονται θεραπείας και 

μπορούν να καταστούν ελεγχόμενα. 

 Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Υγείας και Οικονομικών 

προσδιορίζονται το περιεχόμενο, καθώς 

και κάθε επιμέρους αναλαμβανόμενη 

δράση διεύρυνσης για κάθε ένα εκ των 

Προγραμμάτων (Α) και (Β) υπέρ της 

υγείας των πολιτών με την καθιέρωση 

των ενδεδειγμένων επιστημονικά 

μεθόδων, όπως εξειδικεύονται ανά 

νόσημα, ηλικία και φύλο, ορίζονται οι 

διαδικαστικές προϋποθέσεις 

συμμετοχής των πολιτών στα 

προγράμματα, ο τρόπος εγγραφής και η 

διαδικασία συμμετοχής τους, 

υποδεικνύονται οι φορείς παροχής 

υπηρεσιών υγείας, που συμπράττουν 

στην υλοποίηση της συγκεκριμένης 

δράσης, καθορίζεται ως μηδενική η 

συμμετοχή των πολιτών στην 

αναλογούσα δαπάνη διενέργειας των 

συγκεκριμένων δράσεων πρόληψης σε 

όλους τους συμμετέχοντες δημόσιους 

φορείς, εφόσον αυτές διενεργούνται 

υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις 

συμμετοχής και ορίζεται η διαδικασία 

επικαιροποίησης των προγραμμάτων 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

 Γ) Σε επίπεδο τριτογενούς πρόληψης το 

πρόγραμμα αυτό είναι το Εθνικό 

Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενταξης 

και Αποκατάστασης για άτομα με 

σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα 

(ΕΠΨΕΑΑΨΥΠ), το οποίο περιλαμβάνει 

παρεμβάσεις που αφορούν στην 
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εργασιακή ένταξη των ατόμων αυτών, 

στοχεύοντας στη μείωση του φορτίου 

των ψυχικών διαταραχών στους 

πάσχοντες, τις οικογένειές τους και την 

κοινότητα γενικά. 

 4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας 

καθορίζονται οι όροι, το περιεχόμενο, ο 

φορέας διαχείρισης και κάθε ζήτημα 

σχετικό με τη διαδικασία ανάπτυξης 

από το Υπουργείο Υγείας ηλεκτρονικής 

ιστοσελίδας ενημέρωσης για θέματα 

Δημόσιας Υγείας, με αντικείμενο τη 

διάχυση της πληροφορίας και αγωγής 

της υγείας στους πολίτες. Η έκταση των 

αντικειμένων και οι διαδικασίες 

παραγωγής της πληροφορίας, καθώς 

και τα μέσα μετάδοσης από το 

διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, βασίζονται στις αρχές της 

τεκμηριωμένης πολιτικής δημόσιας 

υγείας. Στο πλαίσιο της ίδιας απόφασης 

δύναται να καθιερώνεται, υπό τους 

όρους των κείμενων διατάξεων του 

νόμου και υπό την επιφύλαξη των 

κανονισμών για την προστασία 

προσωπικών δεδομένων, η δυνατότητα 

επικοινωνίας με τους πολίτες με τη 

χρήση και των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. 

30. Κατάργηση διατάξεων 

 Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης 

που προβλέπουν κατάργηση 
Καταργούμενες διατάξεις 

 Άρθρο 176 
 

Καταργείται η περ. γ) της παρ. 2 του 
άρθρου 81 του ν. 4921/2022 (Α΄ 75). 

Η παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 4921/2022 
έχει ως εξής: 
2. Ειδικά από την έναρξη ισχύος του 
κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄ 
καταργούνται: 
α) η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 
(Α΄ 188), 
β) τα άρθρα 2 έως 4 του ν. 2956/2001 (Α΄ 
258), 
γ) οι παρ. 8, 9, 10 και 12 του άρθρου 34 του 
ν. 4144/2013 (Α΄ 88).” 
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                                                                                                            Αθήνα, 21 Ιουλίου 2022       

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

 

 

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΕΝΔΙΑΣ 

   

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

   

ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 

   

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

 

        ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 

 

 

 

 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

        

 

 

 

    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 
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     ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 

 

 

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 

   

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

               ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ 

   

 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

        ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 

 

 

 

     ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 

   

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ         

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 

 

 

 

 

      

   

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

  

 

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ 

 

 
 

701 

714



1 

 

 
        

              Αριθ.    204 / 17 / 2022  
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  

 

Ε Κ Θ Ε Σ Η  

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  

(άρθρο 75 παρ.1 του Συντάγματος)  

 

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διατάξεις 

για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου 

για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση 

της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές 

διατάξεις»  

 

Α. Με το υπόψη σχέδιο νόμου, εισάγονται ρυθμίσεις των Υπουργείων:  

   - Οικονομικών,  

   - Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  

   - Εξωτερικών,  

   - Εθνικής Άμυνας,  

   - Παιδείας και Θρησκευμάτων,  

   - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  

   - Υγείας,  

   - Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  

   - Εσωτερικών,  

   - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,  

   - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  

   - Τουρισμού.  

 

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά 

αποτελέσματα:  

 

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού  

 

1. Ετήσια δαπάνη από την καταβολή μηνιαίου επιδόματος κινδύνου, ύψους 

141,92 ευρώ, στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό που υπηρετεί στις Ειδικές 

Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.). Η εν λόγω δαπάνη, σύμφωνα με 

στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου, ανέρχεται στο ποσό των 190 χιλ. ευρώ 

περίπου, η οποία για το έτος 2022 περιορίζεται στο ποσό των 111 χιλ. ευρώ 

περίπου. 

 

2. Ετήσια δαπάνη από τη σύσταση θέσης Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα 

Δημόσιας Διπλωματίας στο Υπουργείο Εξωτερικών (μετακλητός υπάλληλος με 

βαθμό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων) και την ως εκ τούτου καταβολή: 

   α) των αποδοχών αυτού,  

   β) των αποδοχών των μετακλητών υπαλλήλων που στελεχώνουν το 

Ιδιαίτερο Γραφείο του (έως τρείς), 
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   γ) την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση και εργασία 

κατά τις νυχτερινές ώρες και αργίες στο σύνολο των συνεργατών που 

στελεχώνουν το εν λόγω γραφείο (έως οκτώ). 

 Η ανωτέρω δαπάνη, σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου, 

ανέρχεται στο ποσό των 125 χιλ. ευρώ περίπου για τις κατά τα ανωτέρω 

αποδοχές και στο ποσό των 20,65 χιλ. ευρώ περίπου για την αποζημίωση της 

υπερωριακής εργασίας κ.λπ. Τα ποσά αυτά, κατά το τρέχον έτος, περιορίζονται 

σε 52 χιλ. ευρώ και 2,5 χιλ. ευρώ περίπου, αντίστοιχα. 

 

3. Ετήσια δαπάνη από την καταβολή:  

   α) μισθοδοσίας στο προσωπικό που καταλαμβάνει τις δέκα (10) θέσεις 

ειδικών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

που συνιστώνται στις Μουφτείες της Θράκης, η οποία εκτιμάται από το αρμόδιο 

Υπουργείο σε 193,1 χιλ. ευρώ περίπου, 

   β) ειδικού επιδόματος σε αποχωρήσαντες Μουφτήδες και Τοποτηρητές 

Μουφτήδες, το οποίο ισούται με το 70% του βασικού μισθού εν ενεργεία 

Μουφτή. Σε περίπτωση αποχώρησης των ανωτέρω για τους μνημονευόμενους 

λόγους (άσκηση ποινικής δίωξης, ασυμβίβαστα κ.λπ.), το εν λόγω επίδομα 

περικόπτεται κατά το ήμισυ, εξοικονομείται δε πλήρως σε περίπτωση 

αμετάκλητης καταδίκης των ανωτέρω προσώπων. Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής 

εκτιμάται από το αρμόδιο Υπουργείο, ανά δικαιούχο σε 21,8 χιλ. ευρώ και 10,9 

χιλ. ευρώ περίπου, αντίστοιχα. 

 

4. Ετήσια δαπάνη από την καταβολή ειδικής αποζημίωσης στον Μουφτή, 

πέραν των προβλεπόμενων αποδοχών αυτού, το ύψος της οποίας εξαρτάται από 

την έκδοση κ.υ.α.  

  

5. Δαπάνη από τη διάθεση πιστώσεων για τη ναυπήγηση ενός (1) ΤΠΚ και 

την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής των τεσσάρων (4) υποβρυχίων 

(Υ/Β) και ως εκ τούτου, την κάλυψη των αμοιβών των εργαζομένων, την 

αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων των δύο Ναυπηγείων (Ελευσίνας και 

Σκαραμαγκά, αντίστοιχα), την κάλυψη της τεχνικής υποστήριξης και της 

προμήθειας των αναγκαίων υλικών, των εργασιών συντήρησης των συνοδών 

πλοίων καθώς και λοιπών εξόδων και υπηρεσιών, κατά περίπτωση. 

Η εν λόγω δαπάνη, για χρονικό διάστημα τριών μηνών (από 1-7-2022 έως 

30-9-2022) εκτιμάται, σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, συνολικά στο ποσό 

των 13,375 εκατ. ευρώ (3,075 εκατ. ευρώ για το ΤΠΚ σε βάρος του εθνικού 

σκέλους του Π.Δ.Ε. και 10,3 εκατ. ευρώ για τα Υ/Β σε βάρος του τακτικού 

προϋπολογισμού).  

 

6. Δαπάνη του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) από την 

παράταση της χρονικής διάρκειας των ενεργών συμβάσεων εργασίας ι.δ.ο.χ. του 

προσωπικού που προσλήφθηκε για την εκτέλεση και υποστήριξη των αναγκαίων 

αντιπλημμυρικών έργων και των έργων αποκατάστασης υποδομών σε περιοχές 

που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2021. 
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7. Δαπάνη από: α) την παράταση, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, των 

συμβάσεων εργασίας ι.δ.ο.χ. του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας και την ως εκ τούτου καταβολή της μισθοδοσίας αυτού. 

Το ύψος της εν λόγω δαπάνης, σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου, 

εκτιμάται σε εξαμηνιαία βάση στο ποσό των 2,102 εκατ. ευρώ περίπου, 

   β) την επέκταση για το διάστημα Ιουνίου 2022, της έκτακτης οικονομικής 

ενίσχυσης, για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης 

ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού, μέσω 

επιχορήγησης της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ 

Μ.Α.Ε.). Για το ύψος της δαπάνης που προκαλείται από την ανωτέρω επέκταση 

δεν εστάλησαν στοιχεία από το επισπεύδον Υπουργείο, 

   γ) την καταβολή για το οικονομικό έτος 2022, του σμυριγδεργατικού 

δικαιώματος ύψους 420 χιλ. ευρώ και των αντίστοιχων ασφαλιστικών 

εισφορών, του κόστους μεταφοράς της σμύριδας και της αποζημίωσης του 

αρμόδιου επιβλέποντα μηχανικού και τεχνικού ασφαλείας. 

 

8. Δαπάνη εξαιτίας του καθορισμού αμοιβής ή αποζημίωσης των μελών των 

Επιτροπών Αξιολόγησης, Ενστάσεων και Παρακολούθησης και Πιστοποίησης 

του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου των Δράσεων/Έργων ενισχύσεων 

της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί 

συλλογικών οργάνων. 

 

9. Δαπάνη από: 

   α) την κάλυψη του κόστους έκδοσης εντύπων (εφημερίδες περιοδικά κ.λπ.) 

από τις Μουφτείες και της δημοσίευσης της προκήρυξης για θέσεις Μουφτή, 

   - την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των προβλεπόμενων οργάνων 

(Επιστημονική Επιτροπή για τη σύνταξη έκθεσης σχετικά με την οργάνωση και 

λειτουργία των Μουφτειών Θράκης, Ειδική Επιτροπή για την καταλληλότητα 

των κτιρίων και χώρων που παραχωρούνται για τη στέγαση των Μουφτειών, 

Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση κενωθείσας θέσης Μουφτή και 

επιτροπές βεβαίωσης συνδρομής των όρων για την παύση των Μουφτήδων), 

   β) την προμήθεια αυτοκινήτου, για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης 

του Μουφτή, μέσω αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο ή με τη διαδικασία της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης καθώς και τη συντήρηση και κυκλοφορία αυτού, 

   γ) τιμήματος για τη μίσθωση χώρου για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων 

της Συμβουλευτικής Επιτροπής με σκοπό την πλήρωση κενωθείσας θέσης 

Μουφτή.  

 

10. Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη από: α) την καταβολή αποζημίωσης στο 

πυροσβεστικό προσωπικό για την εκτέλεση πρόσθετης υπηρεσίας πέραν του 

προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας, για την κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών 

αναγκών δασοπυρόσβεσης. Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά 

περιστατικά (αριθμός υπαλλήλων και πρόσθετων ημερών απασχόλησης αυτών 

κ.λπ.) και εκτιμάται από το αρμόδιο Υπουργείο στο ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ 

περίπου, 
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   β) την κατ’ εξαίρεση πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα εγγύτερου 

συγγενή, κατόπιν θανάτου ιδιώτη που συμμετείχε οικειοθελώς σε επιχείρηση 

του Σώματος και την ως εκ τούτου καταβολή των αποδοχών αυτού. Το ύψος της 

εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός θανόντων, 

εκδήλωση επιθυμίας από συγγενή κ.λπ.) και, σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου 

Υπουργείου, η δαπάνη για ένα πολιτικό υπάλληλο Δ.Ε. (ΜΚ1) ανέρχεται στο 

ποσό των 12,5 χιλ. ευρώ περίπου. 

 

11. Ενδεχόμενη δαπάνη από: α) την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή 

απασχόληση και εργασία κατά τις εξαιρέσιμες μέρες και νυχτερινές ώρες του 

προσωπικού με σύμβαση εργασίας ι.δ.ο.χ. της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας, των οποίων οι συμβάσεις παρατείνονται για το οριζόμενο χρονικό 

διάστημα. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης, σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου 

Υπουργείου, εκτιμάται στο συνολικό ποσό των 444 χιλ. ευρώ περίπου, 

   β) την καταβολή αποζημίωσης στη συνιστώμενη Ομάδα Έκδοσης 

Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς καθώς και από την έκδοση 

και αποστολή του εν λόγω χάρτη στους εμπλεκόμενους φορείς, την ενημέρωση 

των πολιτών κ.λπ. Σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου, το κόστος 

αποζημίωσης της Ομάδας Έκδοσης Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου 

Πυρκαγιάς, σε περίπτωση που αυτή είναι τριμελής, ανέρχεται στο ποσό των 650 

ευρώ μηνιαίως, 

   γ) την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του προέδρου και των μελών των 

Κεντρικών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και των Κεντρικών Συμβουλίων 

πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, σε περίπτωση διενέργειας 

αυτοψίας,  

   δ) την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των μελών των Επιτροπών 

Εξέτασης Ενστάσεων Ορίων, οι οποίες είναι αρμόδιες για την εξέταση των 

ενστάσεων κατά των αποφάσεων επιμερισμού του ειδικού τέλους Α.Π.Ε. που 

αφορούν στα διοικητικά όρια μεταξύ των δημοτικών κοινοτήτων.  

 

12. Ενδεχόμενη δαπάνη εξαιτίας της δυνατότητας παροχής εγγύησης του 

ελληνικού Δημοσίου προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για τη 

χορήγηση δανείων στην εταιρεία «Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου 

Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία», το ύψος της οποίας 

εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (υπουργική απόφαση). 

 

13. Ενδεχόμενη δαπάνη του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 

από τη δυνατότητα χρηματοδότησης των έργων υποδομών μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η οποία δεν δύναται να 

προσδιοριστεί.  

 

14. Απώλεια εσόδων από την παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα της απλής 

χρήσης αιγιαλού, παραλίας όχθης, παρόχθιας ζώνης και υδάτινου στοιχείου 

θάλασσας για την εγκατάσταση μετεωρολογικών ιστών μέτρησης αιολικού 

δυναμικού.  
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15. Χρονική υστέρηση είσπραξης εσόδων από την παράταση των 

προθεσμιών καταβολής Φ.Π.Α., για τους κομιστές αξιογράφων που δεν 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των αναφερόμενων επιχειρήσεων, εάν το 

σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 

είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του 

αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.  

 

16. Αύξηση εσόδων από την είσπραξη παραβόλου ύψους 5.000 ευρώ, για την 

υπαγωγή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λατομικών 

ορυκτών που κατασκευάστηκαν εκτός λατομικών χώρων, στο καθεστώς 

γνωστοποίησης των νόμων 4442/2016 και 4512/2018.  

 

17. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων λόγω της είσπραξης της προβλεπόμενης 

αποζημίωσης από στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που είναι αποσπασμένα σε 

διεθνείς φορείς ή μετατεθέντα σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων και  τα οποία 

υποβάλλουν αίτηση παραίτησης μετά τη λήξη της απόσπασης ή της μετάθεσης 

και πριν την παρέλευση χρονικού διαστήματος ίσου με τη συνολική διάρκεια 

αυτής.  

 

ΙI. Επί του προϋπολογισμού των Περιφερειών 

 

Ετήσια δαπάνη εξαιτίας της καταβολής στους μετακλητούς 

Εκτελεστικούς Γραμματείς κάθε περιφέρειας οικογενειακής παροχής καθώς και 

προσωπικής διαφοράς σε περίπτωση διορισμού υπαλλήλων και λειτουργών του 

δημόσιου τομέα.  

 

ΙΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών 

φορέων της Γενικής Κυβέρνησης  

 

1. Δαπάνη από την καταβολή μισθοδοσίας στο επιπλέον προσωπικό που 

μετατάσσεται, λόγω παράτασης της προθεσμίας, σε κενή ή συνιστώμενη θέση 

σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. 

(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) 

(φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης). Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από 

πραγματικά περιστατικά (αριθμός μεταταχθέντων, μισθολογικό κλιμάκιο αυτών 

κ.λπ.).  

 

2. Απώλεια εσόδων από τη μη είσπραξη: 

   - του τέλους χαρτοσήμου κατά τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης 

κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα στις Μουφτείες, κτιρίων των ο.τ.α., των 

Διαχειριστικών ή Βακουφικών Επιτροπών Μουσουλμανικής Περιουσίας ή των 

ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  

   - κάθε είδους φόρων και τελών για την ακίνητη περιουσία που 

παραχωρούν δωρεάν οι προαναφερόμενοι φορείς στις Μουφτείες για τη στέγασή 

τους.  
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3. Αύξηση εσόδων/περιουσίας από την περιέλευση στον κρατικό 

προϋπολογισμό δωρεών, εισφορών και κάθε είδους πόρων από αλλοδαπά 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, των εισπράξεων από εράνους καθώς και έκτακτων 

πόρων των Μουφτειών που προέρχονται από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες 

και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων και ιδίως από τις 

Διαχειριστικές ή Βακουφικές Επιτροπές Μουσουλμανικής Περιουσίας 

(ν.4182/2013). Η ανωτέρω αύξηση εσόδων περιορίζεται κατά τον βαθμό 

απαλλαγής των προαναφερόμενων εράνων από φορολογία.  

 

IV. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των 

Οργανισμών Λιμένος Α.Ε., των Λιμενικών Ταμείων και των 

Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων (φορείς Γενικής Κυβέρνησης) 

 

1. Απώλεια εσόδων, κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης που δίδεται 

στη ρύθμιση για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών σκίασης σε 

χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

λόγω: α) της επέκτασης χώρου που έχει παραχωρηθεί στα ανωτέρω 

καταστήματα για απλή χρήση μέχρι και τη συμπλήρωση του διπλάσιου του 

χώρου της αρχικής παραχώρησης, χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα, β) της μείωσης 

του καθορισμένου ανταλλάγματος της παραχώρησης απλής χρήσης μέχρι και 

πενήντα τοις εκατό (50%), σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η 

προαναφερόμενη επέκταση χώρου.  

 

2. Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων σε περίπτωση παράτασης υφιστάμενων 

συμβάσεων παραχώρησης χρήσης χώρων των ΧΖΛ με οικονομικό αντάλλαγμα 

που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήδη καθορισμένο.  

 

V. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και επί των προϋπολογισμών 

λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης [ο.τ.α. α΄ και β΄ βαθμού, Ρυθμιστική 

Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), Πράσινο Ταμείο, ηλεκτρονικός 

Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής 

Πυροπλήκτων (άρθρο 2 του ν.4576/2018), Ειδικός Λογαριασμός «Ταμείο 

Ενεργειακής Μετάβασης» και Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. - Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

(Ε.Λ.Α.Π.Ε.), τους οποίους διαχειρίζεται ο Διαχειριστής Α.Π.Ε. και 

Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.), Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 

και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.ΑΠ.Ε.), Ελληνικός Οργανισμός 

Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία 

Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε.» (Ε.Δ.Ε.Υ.Ε.Π. Α.Ε.) 

κ.λπ.], κατά περίπτωση  

 

1. Ετήσια δαπάνη του Ε.Ο.ΑΝ. από την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του 

και την ως εκ τούτου καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης προϊσταμένων και 

την αντιμετώπιση λοιπών λειτουργικών εξόδων.  

 

2. Δαπάνη του Πράσινου Ταμείου από την κάλυψη του κόστους 

χρηματοδότησης του Προγράμματος «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 
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2022». Το ύψος της εν λόγω χρηματοδότησης για το έτος 2022, σύμφωνα με 

στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου, ανέρχεται στο ποσό των 2,6 εκατ. ευρώ. 

 

3. Δαπάνη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ. από την κάλυψη του κόστους 

χρηματοδότησης πανεπιστημίων της αλλοδαπής και της διεθνούς συνεργασίας 

για τον μετριασμό εκπομπών των ανθρωπογενών αερίων του θερμοκηπίου. Από 

τη χρηματοδότηση ο.τ.α, ν.π.δ.δ. και οργανισμών ή υπηρεσιών του δημόσιου 

τομέα, προκύπτει ουδέτερο δημοσιονομικά αποτέλεσμα σε επίπεδο φορέων 

Γενικής Κυβέρνησης. 

 

4. Δαπάνη της Ε.Δ.Ε.Υ.Ε.Π. Α.Ε. από την κάλυψη του κόστους 

δημιουργίας, συντήρησης και λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην 

οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για έκδοση άδειας 

ερευνών Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων.  

 

5. Δαπάνη του Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π., μέσω των εσόδων από πλειστηριασμούς από 

εκπομπές αερίων, για την καταβολή των αποδοχών του προσωπικού που θα 

προσληφθεί με συμβάσεις ι.δ.ο.χ. έως 6 μηνών, για την αντιμετώπιση των 

αναγκών των Δασικών Υπηρεσιών σχετικά με τις επικίνδυνες περιοχές κατά τη 

διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.  

 

6. Δαπάνη του Ε.Λ.Α.Π.Ε. από την παράταση των προθεσμιών ισχύος τιμών 

και άσκησης δικαιωμάτων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται 

από Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.), η οποία δεν δύναται να προσδιοριστεί.  

7. Δαπάνη του ειδικού λογαριασμού Αρωγής Πυροπλήκτων για την 

υλοποίηση των μνημονευόμενων δράσεων, στο πλαίσιο σύναψης 

προγραμματικής σύμβασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη 

«Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» και την πραγματοποίηση από αυτήν απευθείας αναθέσεων ή 

διαπραγματεύσεων.  

 

8. Απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, των ο.τ.α. α΄ βαθμού 

και του e-ΕΦΚΑ, λόγω μη είσπραξης των εισφορών και λοιπών επιβαρύνσεων 

από την παράταση της ισχύος συγκεκριμένων κατηγοριών οικοδομικών αδειών, 

αδειών δόμησης και τυχόν αναθεωρήσεων αυτών, το ύψος της οποίας εξαρτάται 

από πραγματικά περιστατικά.  

 

9. Απώλεια εσόδων του Κ.Α.Π.Ε. από τη μη αναζήτηση αχρεωστήτως 

καταβληθεισών αποδοχών στο προσωπικό του για το χρονικό διάστημα από την 

1η.1.2013 έως και την 31η.3.2014.  

 

10. Απώλεια εσόδων του Ε.Ο.ΑΝ. από τον περιορισμό των περιπτώσεων 

επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων περί 

περιορισμού των επιπτώσεων της χρήσης πλαστικών προϊόντων στο 

περιβάλλον.  
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11. Απώλεια εσόδων του Ε.Λ.Α.Π.Ε. από την επιστροφή εγγυητικής 

επιστολής στους κατόχους σταθμών παραγωγής ΑΠΕ που συμμετείχαν αλλά δεν 

επελέγησαν για ένταξη σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης.  

 

12. Αύξηση εσόδων: α) της ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε. από την είσπραξη του εφάπαξ 

Τέλους Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Ερευνών, ποσού 10.000 ευρώ,  

   β) του Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. από την επιβολή ειδικού τέλους ΥΑΠ σε ποσοστό 2% 

επί των προ του Φ.Π.Α. εσόδων, σε κάθε παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας από 

Έργο ΥΑΠ, από την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του έως το τέλος 

αυτής. (άρθρο 80) Το ύψος των εσόδων εκ της αιτίας αυτής, σύμφωνα με 

στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου, εκτιμάται στο ποσό των 19 εκατ. ευρώ 

ετησίως και μέρος αυτού αποδίδεται υπέρ του ειδικού λογαριασμού «Ταμείο 

Ενεργειακής Μετάβασης».  

 

13. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων:  

   α). του Πράσινου Ταμείου από την αναζήτηση ποσών μη νόμιμης ή μη 

κανονικής χρηματοδότησης που έχουν λάβει ιδιωτικοί φορείς για την υλοποίηση 

δράσεων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος,    β). του Πράσινου Ταμείου (ειδικός 

λογαριασμός «Γαλάζιο Ταμείο») από την είσπραξη επιβαλλόμενων προστίμων, 

στις περιπτώσεις επέκτασης του χώρου που έχει παραχωρηθεί σε κατάστημα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος για απλή χρήση της ζώνης Λιμένα, χωρίς απόφαση 

του αρμοδίου οργάνου,  

   γ). της Ρ.Α.Ε. από τη δυνατότητα επιβολής προστίμου σε περίπτωση 

απόκλισης από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου διασύνδεσης 

Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων 

(Π.Ο.Α.Υ.Α.Π.).  

14. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων του Ε.Λ.Α.Π.Ε. από: α) την κατάπτωση 

υπέρ αυτού εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων σε ανταγωνιστική 

διαδικασία υποβολής προσφορών για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης των 

περιοχών εγκατάστασης ΥΑΠ, οι οποίοι δεν τηρούν τους όρους συμμετοχής,  

   β) τη διάθεση υπέρ αυτού, με απόφαση της Ρ.Α.Ε. ποσοστού του τέλους 

συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής επενδυτή ΥΑΠ.  

 

VI. Επί του προϋπολογισμού του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α./φορέας της Γενικής Κυβέρνησης) 

 

 Ενδεχόμενη δαπάνη, εξαιτίας της δυνατότητας υποστήριξης της 

τριμελούς επιτροπής, η οποία συνιστάται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. για την επιλογή των 

Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων, από 

εξειδικευμένο σύμβουλο προσλήψεων, το ύψος της οποίας εξαρτάται από 

πραγματικά γεγονότα.  
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VII. Επί του προϋπολογισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης 

(Δ.Υ.ΠΑ./ φορέας της Γενικής Κυβέρνησης) 

 

Δαπάνη από την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη της Επιτροπής 

γνωμοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Υ.ΠΑ., λόγω μετάθεσης 

του χρόνου κατάργησης της Επιτροπής.  

 

VIII. Επί του προϋπολογισμού του «ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ» (φορέας της 

Γενικής Κυβέρνησης) 

 

 Χρονική υστέρηση είσπραξης εσόδων, εξαιτίας της μετάθεσης της 

προθεσμίας έναρξης επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 

σχετικά με την ειδική παροχή του άρθρου 14 του ν. 3016/2002 από τους 

εργαζόμενους του «ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ».  

 

    Αθήνα,   22  Ιουλίου 2022  
  ΕΛΑΒΑΝ ΓΝΩΣΗ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        Η Γενική Διευθύντρια  
     ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

 

 

Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ Α. ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ            Ιουλία Γ. Αρμάγου  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
22.7.2022 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΕΡΕΝ ερανιστικο  
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Ε Ι Δ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η  

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)  

 Στο σχέδιο νόμου «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών 

Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του 

περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις»  

 

 Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου προκαλούνται τα 

ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:  

 

 Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού  

 

1. Ετήσια δαπάνη από την καταβολή μηνιαίου επιδόματος κινδύνου, ύψους 

141,92 ευρώ, στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό που υπηρετεί στις Ειδικές Μονάδες 

Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.). Η εν λόγω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 190 

χιλ. ευρώ περίπου, η οποία για το έτος 2022 περιορίζεται στο ποσό των 111 χιλ. ευρώ 

περίπου.  

 

2. Ετήσια δαπάνη από τη σύσταση θέσης Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα 

Δημόσιας Διπλωματίας στο Υπουργείο Εξωτερικών (μετακλητός υπάλληλος με βαθμό 

2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων) και την ως εκ τούτου καταβολή: 

   α) των αποδοχών αυτού,  

   β) των αποδοχών των μετακλητών υπαλλήλων που στελεχώνουν το Ιδιαίτερο 

Γραφείο του (έως τρείς), 

   γ) την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση και εργασία κατά τις 

νυχτερινές ώρες και αργίες στο σύνολο των συνεργατών που στελεχώνουν το εν λόγω 

γραφείο (έως οκτώ). 

 Η ανωτέρω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 125 χιλ. ευρώ περίπου για τις κατά 

τα ανωτέρω αποδοχές και στο ποσό των 20,65 χιλ. ευρώ περίπου για την αποζημίωση 

της υπερωριακής εργασίας κ.λπ. Τα ποσά αυτά, κατά το τρέχον έτος, περιορίζονται σε 

52 χιλ. ευρώ και 2,5 χιλ. ευρώ περίπου, αντίστοιχα. 

 

3. Ετήσια δαπάνη από την καταβολή:  

   α) μισθοδοσίας στο προσωπικό που καταλαμβάνει τις δέκα (10) θέσεις ειδικών 

συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που 

συνιστώνται στις Μουφτείες της Θράκης, η οποία εκτιμάται από το αρμόδιο Υπουργείο 

σε 193,1 χιλ. ευρώ περίπου, 

   β) ειδικού επιδόματος σε αποχωρήσαντες Μουφτήδες και Τοποτηρητές 

Μουφτήδες, το οποίο ισούται με το 70% του βασικού μισθού εν ενεργεία Μουφτή. Σε 

περίπτωση αποχώρησης των ανωτέρω για τους μνημονευόμενους λόγους (άσκηση 

ποινικής δίωξης, ασυμβίβαστα κ.λπ.), το εν λόγω επίδομα περικόπτεται κατά το ήμισυ, 

εξοικονομείται δε πλήρως σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης των ανωτέρω 

προσώπων. Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εκτιμάται ανά δικαιούχο σε 21,8 χιλ. ευρώ 

και 10,9 χιλ. ευρώ περίπου, αντίστοιχα. 

4. Ετήσια δαπάνη από την καταβολή ειδικής αποζημίωσης στον Μουφτή, πέραν 

των προβλεπόμενων αποδοχών αυτού, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση 

κ.υ.α.  

  

5. Δαπάνη από τη διάθεση πιστώσεων για τη ναυπήγηση ενός (1) ΤΠΚ και την 

ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής των τεσσάρων (4) υποβρυχίων (Υ/Β) και ως 

εκ τούτου, την κάλυψη των αμοιβών των εργαζομένων, την αντιμετώπιση των 
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λειτουργικών εξόδων των δύο Ναυπηγείων (Ελευσίνας και Σκαραμαγκά, αντίστοιχα), 

την κάλυψη της τεχνικής υποστήριξης και της προμήθειας των αναγκαίων υλικών, των 

εργασιών συντήρησης των συνοδών πλοίων καθώς και λοιπών εξόδων και υπηρεσιών, 

κατά περίπτωση. 

Η εν λόγω δαπάνη, για χρονικό διάστημα τριών μηνών (από 1-7-2022 έως 30-

9-2022), εκτιμάται συνολικά στο ποσό των 13,375 εκατ. ευρώ (3,075 εκατ. ευρώ για 

το ΤΠΚ σε βάρος του εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε. και 10,3 εκατ. ευρώ για τα Υ/Β σε 

βάρος του τακτικού προϋπολογισμού).  

 

6. Δαπάνη του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) από την παράταση 

της χρονικής διάρκειας των ενεργών συμβάσεων εργασίας ι.δ.ο.χ. του προσωπικού που 

προσλήφθηκε για την εκτέλεση και υποστήριξη των αναγκαίων αντιπλημμυρικών 

έργων και των έργων αποκατάστασης υποδομών σε περιοχές που επλήγησαν από τις 

πυρκαγιές του έτους 2021. 

 

7. Δαπάνη από: α) την παράταση, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, των 

συμβάσεων εργασίας ι.δ.ο.χ. του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας και την ως εκ τούτου καταβολή της μισθοδοσίας αυτού. Το ύψος της εν 

λόγω δαπάνης εκτιμάται σε εξαμηνιαία βάση στο ποσό των 2,102 εκατ. ευρώ περίπου, 

   β) την επέκταση για το διάστημα Ιουνίου 2022, της έκτακτης οικονομικής 

ενίσχυσης, για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού 

ρεύματος οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού, μέσω επιχορήγησης της 

«Κοινωνίας της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.),  

   γ) την καταβολή για το οικονομικό έτος 2022, του σμυριγδεργατικού δικαιώματος 

ύψους 420 χιλ. ευρώ και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, του κόστους 

μεταφοράς της σμύριδας και της αποζημίωσης του αρμόδιου επιβλέποντα μηχανικού 

και τεχνικού ασφαλείας. 

 

8. Δαπάνη εξαιτίας του καθορισμού αμοιβής ή αποζημίωσης των μελών των 

Επιτροπών Αξιολόγησης, Ενστάσεων και Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του 

Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου των Δράσεων/Έργων ενισχύσεων της Γενικής 

Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που 

περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», 

κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί συλλογικών οργάνων. 

 

9. Δαπάνη από: 

   α) την κάλυψη του κόστους έκδοσης εντύπων (εφημερίδες περιοδικά κ.λπ.) από 

τις Μουφτείες και της δημοσίευσης της προκήρυξης για θέσεις Μουφτή, 

   - την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των προβλεπόμενων οργάνων 

(Επιστημονική Επιτροπή για τη σύνταξη έκθεσης σχετικά με την οργάνωση και 

λειτουργία των Μουφτειών Θράκης, Ειδική Επιτροπή για την καταλληλότητα των 

κτιρίων και χώρων που παραχωρούνται για τη στέγαση των Μουφτειών, 

Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση κενωθείσας θέσης Μουφτή και επιτροπές 

βεβαίωσης συνδρομής των όρων για την παύση των Μουφτήδων), 

   β) την προμήθεια αυτοκινήτου, για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης του 

Μουφτή, μέσω αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο ή με τη διαδικασία της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης καθώς και τη συντήρηση και κυκλοφορία αυτού, 

   γ) τιμήματος για τη μίσθωση χώρου για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής με σκοπό την πλήρωση κενωθείσας θέσης Μουφτή.  

 

10. Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη από: α) την καταβολή αποζημίωσης στο 

πυροσβεστικό προσωπικό για την εκτέλεση πρόσθετης υπηρεσίας πέραν του 
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προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας, για την κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών 

δασοπυρόσβεσης. Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός 

υπαλλήλων και πρόσθετων ημερών απασχόλησης αυτών κ.λπ.) και εκτιμάται στο ποσό 

των 3,5 εκατ. ευρώ περίπου, 

   β) την κατ’ εξαίρεση πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα εγγύτερου συγγενή, 

κατόπιν θανάτου ιδιώτη που συμμετείχε οικειοθελώς σε επιχείρηση του Σώματος και 

την ως εκ τούτου καταβολή των αποδοχών αυτού. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης 

εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός θανόντων, εκδήλωση επιθυμίας από 

συγγενή κ.λπ.) και η δαπάνη για ένα πολιτικό υπάλληλο Δ.Ε. (ΜΚ1) ανέρχεται στο 

ποσό των 12,5 χιλ. ευρώ περίπου. 

 

11. Ενδεχόμενη δαπάνη από: α) την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή 

απασχόληση και εργασία κατά τις εξαιρέσιμες μέρες και νυχτερινές ώρες του 

προσωπικού με σύμβαση εργασίας ι.δ.ο.χ. της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας, των οποίων οι συμβάσεις παρατείνονται για το οριζόμενο χρονικό 

διάστημα. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εκτιμάται στο συνολικό ποσό των 444 χιλ. 

ευρώ περίπου, 

   β) την καταβολή αποζημίωσης στη συνιστώμενη Ομάδα Έκδοσης Ημερήσιου 

Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς καθώς και από την έκδοση και αποστολή του 

εν λόγω χάρτη στους εμπλεκόμενους φορείς, την ενημέρωση των πολιτών κ.λπ. Το 

κόστος αποζημίωσης της Ομάδας Έκδοσης Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου 

Πυρκαγιάς, σε περίπτωση που αυτή είναι τριμελής, ανέρχεται στο ποσό των 650 ευρώ 

μηνιαίως, 

   γ) την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του προέδρου και των μελών των 

Κεντρικών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και των Κεντρικών Συμβουλίων 

πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, σε περίπτωση διενέργειας αυτοψίας,  

   δ) την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των μελών των Επιτροπών Εξέτασης 

Ενστάσεων Ορίων, οι οποίες είναι αρμόδιες για την εξέταση των ενστάσεων κατά των 

αποφάσεων επιμερισμού του ειδικού τέλους Α.Π.Ε. που αφορούν στα διοικητικά όρια 

μεταξύ των δημοτικών κοινοτήτων.  

12. Ενδεχόμενη δαπάνη εξαιτίας της δυνατότητας παροχής εγγύησης του 

ελληνικού Δημοσίου προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για τη χορήγηση 

δανείων στην εταιρεία «Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία», το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά 

γεγονότα (υπουργική απόφαση). 

 

13. Ενδεχόμενη δαπάνη του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) από τη 

δυνατότητα χρηματοδότησης των έργων υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

και φυσικού αερίου, η οποία δεν δύναται να προσδιοριστεί.  

 

 Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού 

προϋπολογισμού.  

 

14. Απώλεια εσόδων από την παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα της απλής χρήσης 

αιγιαλού, παραλίας όχθης, παρόχθιας ζώνης και υδάτινου στοιχείου θάλασσας για την 

εγκατάσταση μετεωρολογικών ιστών μέτρησης αιολικού δυναμικού.  

 

 Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του 

κρατικού προϋπολογισμού  
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ΙI. Επί του προϋπολογισμού των Περιφερειών 

 

Ετήσια δαπάνη εξαιτίας της καταβολής στους μετακλητούς Εκτελεστικούς 

Γραμματείς κάθε περιφέρειας οικογενειακής παροχής καθώς και προσωπικής διαφοράς 

σε περίπτωση διορισμού υπαλλήλων και λειτουργών του δημόσιου τομέα. 

 

Η δαπάνη αυτή θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των 

Περιφερειών.  

  

ΙΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών 

φορέων της Γενικής Κυβέρνησης  

 

1. Δαπάνη από την καταβολή μισθοδοσίας στο επιπλέον προσωπικό που 

μετατάσσεται, λόγω παράτασης της προθεσμίας, σε κενή ή συνιστώμενη θέση σε 

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. 

Α.Ε.) και τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) (φορείς εκτός 

Γενικής Κυβέρνησης).  

Η δαπάνη αυτή, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά 

(αριθμός μεταταχθέντων, μισθολογικό κλιμάκιο αυτών κ.λπ.), θα αντιμετωπίζεται από 

τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών φορέων 

Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση.  

 

2. Απώλεια εσόδων από τη μη είσπραξη: 

   - του τέλους χαρτοσήμου κατά τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης κατά 

χρήση και χωρίς αντάλλαγμα στις Μουφτείες, κτιρίων των ο.τ.α., των Διαχειριστικών 

ή Βακουφικών Επιτροπών Μουσουλμανικής Περιουσίας ή των ιδρυμάτων μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  

   - κάθε είδους φόρων και τελών για την ακίνητη περιουσία που παραχωρούν 

δωρεάν οι προαναφερόμενοι φορείς στις Μουφτείες για τη στέγασή τους.  

  

 Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του 

κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης, κατά περίπτωση. 

 

IV. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των 

Οργανισμών Λιμένος Α.Ε., των Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών 

Λιμενικών Ταμείων (φορείς Γενικής Κυβέρνησης) 

 

1. Απώλεια εσόδων, κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης που δίδεται στη 

ρύθμιση για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών σκίασης σε χώρους 

χερσαίας ζώνης λιμένα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω: α) της 

επέκτασης χώρου που έχει παραχωρηθεί στα ανωτέρω καταστήματα για απλή χρήση 

μέχρι και τη συμπλήρωση του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης, χωρίς 

πρόσθετο αντάλλαγμα, β) της μείωσης του καθορισμένου ανταλλάγματος της 

παραχώρησης απλής χρήσης μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%), σε περίπτωση που 

δεν είναι δυνατή η προαναφερόμενη επέκταση χώρου.  

 

2. Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων σε περίπτωση παράτασης υφιστάμενων 

συμβάσεων παραχώρησης χρήσης χώρων των ΧΖΛ με οικονομικό αντάλλαγμα που 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήδη καθορισμένο.  
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Οι ανωτέρω απώλειες εσόδων θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων του 

κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης, κατά περίπτωση 

. 

V. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και επί των προϋπολογισμών λοιπών 

φορέων Γενικής Κυβέρνησης [ο.τ.α. α΄ και β΄ βαθμού, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

(Ρ.Α.Ε.), Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 

(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), Πράσινο Ταμείο, ηλεκτρονικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 

(e-ΕΦΚΑ), Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής Πυροπλήκτων (άρθρο 2 του 

ν.4576/2018), Ειδικός Λογαριασμός «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» και 

Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. - Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Ε.Λ.Α.Π.Ε.), τους οποίους 

διαχειρίζεται ο Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. 

Α.Ε.), Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.ΑΠ.Ε.), 

Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), «Ελληνική Διαχειριστική 

Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε.» (Ε.Δ.Ε.Υ.Ε.Π. Α.Ε.) 

κ.λπ.], κατά περίπτωση  

 

1. Ετήσια δαπάνη του Ε.Ο.ΑΝ. από την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του και 

την ως εκ τούτου καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης προϊσταμένων και την 

αντιμετώπιση λοιπών λειτουργικών εξόδων.  

 

2. Δαπάνη του Πράσινου Ταμείου από την κάλυψη του κόστους χρηματοδότησης 

του Προγράμματος «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2022». Το ύψος της εν λόγω 

χρηματοδότησης για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 2,6 εκατ. ευρώ. 

 

3. Δαπάνη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ. από την κάλυψη του κόστους χρηματοδότησης 

πανεπιστημίων της αλλοδαπής και της διεθνούς συνεργασίας για τον μετριασμό 

εκπομπών των ανθρωπογενών αερίων του θερμοκηπίου. Από τη χρηματοδότηση ο.τ.α, 

ν.π.δ.δ. και οργανισμών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, προκύπτει ουδέτερο 

δημοσιονομικά αποτέλεσμα σε επίπεδο φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 

 

4. Δαπάνη της Ε.Δ.Ε.Υ.Ε.Π. Α.Ε. από την κάλυψη του κόστους δημιουργίας, 

συντήρησης και λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία υποβάλλονται οι 

αιτήσεις των ενδιαφερομένων για έκδοση άδειας ερευνών Υπεράκτιων Αιολικών 

Πάρκων.  

 

5. Δαπάνη του Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π., μέσω των εσόδων από πλειστηριασμούς από 

εκπομπές αερίων, για την καταβολή των αποδοχών του προσωπικού που θα 

προσληφθεί με συμβάσεις ι.δ.ο.χ. έως 6 μηνών, για την αντιμετώπιση των αναγκών των 

Δασικών Υπηρεσιών σχετικά με τις επικίνδυνες περιοχές κατά τη διάρκεια της 

αντιπυρικής περιόδου.  

 

6. Δαπάνη του Ε.Λ.Α.Π.Ε. από την παράταση των προθεσμιών ισχύος τιμών και 

άσκησης δικαιωμάτων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται από 

Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.), η οποία δεν δύναται να προσδιοριστεί.  

 

7. Δαπάνη του ειδικού λογαριασμού Αρωγής Πυροπλήκτων για την υλοποίηση 

των μνημονευόμενων δράσεων, στο πλαίσιο σύναψης προγραμματικής σύμβασης του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. – 

Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και την πραγματοποίηση από 

αυτήν απευθείας αναθέσεων ή διαπραγματεύσεων.  
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Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του οικείου κατά περίπτωση Φορέα.  

8. Απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, των ο.τ.α. α΄ βαθμού και του

e-ΕΦΚΑ, λόγω μη είσπραξης των εισφορών και λοιπών επιβαρύνσεων από την

παράταση της ισχύος συγκεκριμένων κατηγοριών οικοδομικών αδειών, αδειών

δόμησης και τυχόν αναθεωρήσεων αυτών, το ύψος της οποίας εξαρτάται από

πραγματικά περιστατικά.

9. Απώλεια εσόδων του Κ.Α.Π.Ε. από τη μη αναζήτηση αχρεωστήτως

καταβληθεισών αποδοχών στο προσωπικό του για το χρονικό διάστημα από την

1η.1.2013 έως και την 31η.3.2014.

10. Απώλεια εσόδων του Ε.Ο.ΑΝ. από τον περιορισμό των περιπτώσεων επιβολής

κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων περί περιορισμού των

επιπτώσεων της χρήσης πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον.

11. Απώλεια εσόδων του Ε.Λ.Α.Π.Ε. από την επιστροφή εγγυητικής επιστολής

στους κατόχους σταθμών παραγωγής ΑΠΕ που συμμετείχαν αλλά δεν επελέγησαν για

ένταξη σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης.

Οι ανωτέρω απώλειες εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του 

κρατικού προϋπολογισμού και των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, κατά 

περίπτωση.  

VI. Επί του προϋπολογισμού του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής

Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α./φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)

Ενδεχόμενη δαπάνη, εξαιτίας της δυνατότητας υποστήριξης της τριμελούς 

επιτροπής, η οποία συνιστάται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. για την επιλογή των Προϊσταμένων 

των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων, από εξειδικευμένο σύμβουλο 

προσλήψεων.  

Η δαπάνη αυτή, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα, θα 

αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ανωτέρω Φορέα.  

VII. Επί του προϋπολογισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

(Δ.Υ.ΠΑ./ φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη της Επιτροπής

γνωμοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Υ.ΠΑ., λόγω μετάθεσης του 

χρόνου κατάργησης της Επιτροπής, η οποία θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του ανωτέρω Φορέα. 

Αθήνα,   21     Ιουλίου 2022 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Κ. ΣΚΡΕΚΑΣ 
22.7.2022 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΕΡΕΝ n ερανιστικο  
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