
Τροπολογία
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

((Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων,
Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των
υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής
πολιτικής — Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001
και 2019/944 — Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την

προστασία του περιβάλλοντος»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι
Μεθοδολογία υπολογισμού απαιτούμενου εσόδου των Διαχειριστών Διανομής Φυσικού

Αερίου
Κατ εξαίρεση, για το έτος 2023, με απόψαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας
και Υδάτων, κατόπιν εισηγήσεως των Διαχειριοτών Διανομής Φυσικού Αερίου, η εύλογη
απόδοση που αναγνωρίζεται επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης της βασικής
δραστηριότητας διανομής μπορεί να καθορίζεται και να εγκρίνεται αυτοτελώς πριν από την
έγκριση των τιμολογίων Διανομής Φυσικού Αερίου.

Άρθρο 2
Δυνατότητα μεταψοράς κεψαλαίων στον Λογαριασμό Ασψάλειας Εψοδιασμού —

Προσθήκη άρθρου 73Α στον ν. 4001/2011
Στον ν. 4001/2011 (Α’ 179) προστίθεται άρθρο 73Α ως εξής:

«Αρθρο 73Α
1. Για τις Δράσεις του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης 2022 (Β’ 5535/26.10.2022), όπως ίσχυε
κατά τον χρόνο δημοσιεύσεώς του, αν το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού Ασψάλειας
Εψοδιασμού της παρ. ό του άρθρου 73 δεν επαρκεί για την καταβολή των πληρωμών στους
δικαιούχους των δράσεων, εντός του έτους 2023, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας
και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) δύναται να ζητήσει από τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α.) τη διερεύνηση της δυνατότητας προσωρινής μεταψοράς
κεψαλαίων στον Λογαριασμό Ασψάλειας Εψοδιασμού, προκειμένου να προκύπτει επαρκές
πιστωτικό υπόλοιπο, προσδιορίζοντας καιτο προτεινόμενο ύψοςτων κεψαλαίων αυτών, έως
εκατόν τριάντα πέντε εκατομμύρια (135.000.000) ευρώ.
2. 0 Δ.Ε.Σ.Φ.Α., αψού συνεκτιμήσει: α) τη χρηματοοικονομική του κατάσταση και τις
οικονομικές του υποχρεώσεις προς τρίτους, β) την ομαλή και σύμψωνη με τον σχεδιασμό
υλοποίηση των έργων του εγκεκριμένου Προγράμματος Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α., καθώς και
γ) τη δυνατότητά του να λειτουργεί, συντηρεί, διαχειρίζεται και αναπτύσσει το Ε.Σ.Φ.Α.,
προκειμένου να είναι οικονομικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωμένο, επιβεβαιώνει
στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. εάν έχει τη δυνατότητα να προβεί στην προσωρινή μεταψορά μέρους ή του
συνόλου των κεψαλαίων που ζητήθηκαν στον Λογαριασμό Ασψάλειας Εψοδιασμού.
3. Αν ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. επιβεβαιώσει στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ότι δύναται να προβεί στην εν λόγω μεταψορά,
η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. καλεί τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. να συνάψει συμπληρωματικές συμβάσεις με τους
δικαιούχους των Δράσεων του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης 2022, προκειμένου να
εξακολουθήσουν να καταβάλλονται σε αυτούς έως το τέλος του έτους 2023 τα ποσά που
δικαιούνται με βάση την υπ’ αρ. 888/2022 απόψαση της Ρ.Α.Ε. (8’ 6917), ακόμη και αν το
πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού Ασψάλειας Εψοδιασμού της παρ. ότου άρθρου 73 δεν
επαρκεί για την κάλυψή τους, μέχριτου μέγιστου ποσού της παρ. 1.
4. Στο Πλαίσιο των συμπληρωματικών συμβάσεων της Παρ. 3, ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. μεταψέρει
προσωρινώς και σταδιακά κεψάλαια στον Λογαριασμό Ασψάλειας Εψοδιασμού,



προκειμένου να προκύπτει επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού, και μέχρι
του μέγιστου ποσού της παρ. 1, ως εξής:
α) Κεφάλαια από έσοδα που εισπράπει λόγω προσαύξησης της οριακής τιμής από τις
δημοπρασίες για τη δέσμευση Μεταψορικής Ικανότητας σε Σημεία Δημοπράτησης
Μεταφορικής Ικανότητας (ιιυΤΊοπ ρΓπΊΊ»), σύμφωνα μετον Κανονισμό (ΕΕ) 459/2017 της
Επιτροπής, της Ιδης Μαρτίου 2017, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχετικά με μηχανισμούς
κατανομής δυναμικότητας στα συστήματα μεταφοράς αερίου (1 172) και προσαύξησης της
τιμής εκκίνησης των Δημοπρασιών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Υ.Φ.Α.) στο πλαίσιο του
Ετήσιου Προγραμματισμού Υ.Φ.Α. (ιι3υΊοπ ρΓπΊ3»), σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης
του Ε.Σ.Φ.Α.. Το πρώτο εδάφιο αφορά αποκλειστικά στα έσοδα του Διαχειριστή του Ε.Σ.Φ.Α.
(υςοπ ρ&πί») από τις δημοπρασίες δέσμευσης Μεταφορικής Ικανότητας, που
διενεργήθηκαν εντός του έτους 2022 και αφορούν στην περίοδο από Ιης Ιανουαρίου 2022
έως 30ή Σεπτεμβρίου 2023 και τις Δημοπρασίες Υ.Φ.Α. για τη δέσμευση δυναμικότητας
Υ.Φ.Α., που διενεργήθηκαν εντός του έτους 2022 και αφορούν στο έτος 2023, κατά τα
ανωτέρω, και μέχρι συνολικού ποσού των εξήντα πέντε εκατομμυρίων (δ5.000.000) ευρώ. Η
μεταφορά των αντίστοιχων κεφαλαίων πραγματοποιείται στον Λογαριασμό Ασφάλειας
Εφοδιασμού μετά φόρων και κατά τον χρόνο που εισπράπονται από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. και μόνο
εφόσον αυτά έχουν πράγματι εισπραχθεί. Τα εν λόγω κεφάλαια επιστρέφονται στον
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. εντόκως, με επιτόκιο το οποίο υπολογίζεται ως το μέσο τραπεζικό επιτόκιο
προθεσμιακής κατάθεσης της μέσης διάρκειας της εν λόγω δράσης, πλέον του
επασφαλίστρου πιστωτικού κινδύνου, που προκύπτει ως η διαφορά από την πραγματική
τρέχουσα απόδοση Εισηγμένων Εταιρικών Ομολόγων (ιιγ&ώ>) με παρόμοια χαρακτηριστικά
(με την τρέχουσα «χρηματοδότηση»), μείον το αντίστοιχο (χρονικά) επίπεδο μέσου
επιτοκίου, όπως αυτό αποτυπώνεται σε ίδιας διάρκειας Συμφωνία Ανταλλαγής Επιτοκίου
(ιΙπΓ5Τ ΓΤ 5ι8ρ»), το δε προκύπτον ποσό βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Λογαριασμό
Ασφάλειας Εφοδιασμού.
β) Κεφάλαια από δανεισμό μέχρι συνολικού ποσού που δεν δύναται να υπερβαίνει, κατ’
ανώτατο όριο, τα ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) ευρώ, συνυπολογιζόμενου του
χρηματοοικονομικού κόστους. Το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. από τον
εν λόγω δανεισμό βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Λογαριασμό Ασφάλειας Εφοδιασμού.
Η έναρξη της μεταφοράς από τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. των ανωτέρω κεφαλαίων των περ. α) και β) στον
Λογαριασμό Ασφάλειας Εφοδιασμού λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση της απόφασης της
παρ. 5.
Για τη μεταφορά των ανωτέρω κεφαλαίων στον Λογαριασμό Ασφάλειας Εφοδιασμού, ο
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. λαμβάνει αποζημίωση που ανέρχεται σε ποσοστό μηδέν Κόμμα πέντε τοις εκατό
(0,5%), επί των μεταφερθέντων κεφαλαίων, πληρωτέα τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους,
αρχής γενομένης από το έτος 2023 έως και το έτος 2027. Η εν λόγω αποζημίωση βαρύνει τον
Λογαριασμό Ασφάλειας Εφοδιασμού και εισπράττεται κατά την παρ. 5.
5. Με απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος, αναπροσαρμόζεται το Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού της παρ. δ του άρθρου
73, ώστε να προκύπτει επαρκές θετικό υπόλοιπο στον λογαριασμό, προκειμένου να
επιστραφούν τα ποσά των περ. α) και β) της παρ. 4 στον Δ.Ε.Σ.Φ.Α., κατά τα ανωτέρω,
τμηματικά, σε ετήσια βάση, εντός των επόμενων πέντε (5) ετών καιτο αργότερο έωςτοτέλος
του έτους 2027. Τα ποσά που επιστρέφονται κατά τα ανωτέρω στον Δ.Ε.Σ.Φ.Α.,
προσδιορίζονται με απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., κατόπιν εισήγησης του Δ.Ε.Σ.Φ.Α., και
αποπληρώνονται με την εξής σειρά: α) το προκύπτον χρηματοοικονομικό κόστος του
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. για τη μεταφορά των κεφαλαίων της περ. β) της παρ. 4, β) τα κεφάλαια της περ.
β) της παρ. 4, γ) η αποζημίωση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α., κατά την παρ. 4, δ) τα κεφάλαια της περ. α)
της παρ. 4.
δ. Μέχρι την πλήρη και ολοσχερή επιστροφή στον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. του συνόλου των κεφαλαίων
που μεταφέρθηκαν από αυτόν στον Λογαριασμό Ασφάλειας Εφοδιασμού κατά το παρόν, τα



κεφάλαια της περ. α) της παρ. 4 δεν χρησιμοποιούνται για τη μείωση της συμψόρησης, με
την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, ούτε λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της
Ανακτήσιμης Διαφοράς κατά τον καθορισμό των Τιμολογίων του Ε.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2017/460, παρά μόνον μετά την πλήρη επιστροφή στον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. του
συνόλου των κεψαλαίων που μεταφέρθηκαν στον Λογαριασμό ΑσΦάλειας Εψοδιασμού. Κατ’
απόκλιση του πρώτου εδαψίου, εψόσον προηγηθεί σχετική πρόταση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α., με
απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., κεφάλαια της περ. α) της παρ. 4 που έχουν επιστραψεί, μπορούν να
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση επενδύσεων του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. με σκοπό τη μείωση της
συμφόρησης, ακόμη και πριν από την πλήρη επιστροφή τους. Τα κεφάλαια από δανεισμό
της περ. β) της παρ. 4 δεν συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του Συντελεστή δανειακής
επιβάρυνσης (») για τον υπολογισμό του μεσοσταθμικού κόστους κεψαλαίου του
Δ. ΕΣΦ .Α..

7. Φορολογική επιβάρυνση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. από την εφαρμογή του παρόντος βαρύνει εξ
ολοκλήρου τον Λογαριασμό Ασφάλειας Εφοδιασμού.
8. Κατόπιν της πλήρους και ολοσχερούς επιστροφής στον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. των ποσών των παρ. 4
και 5, ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. ενημερώνει αμελλητί τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ., η οποία εκδίδει σχετική διαπιστωτική
απόφαση.
9. Εως την έκδοση της ανωτέρω διαπιστωτικής απόφασης της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., αναστέλλεται η
ισχύς της παρ. ό του άρθρου 73 και εφαρμόζονται τα εξής:
Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή του Ε.Σ.Φ.Α., που απορρέουν από τις
Συμβάσεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 73, όπως και για τη χρηματοδότηση των μέτρων του
Σχεδίου Προληπτικής Δράσης, ο Διαχειριστής του Ε.Σ.Φ.Α. εισπράπει, από όλους τους
Χρήστες, τέλος ασφάλειας εψοδιασμού ανά μονάδα ποσότητας ψυσικού αερίου, που οι
τελευταίοι παραλαμβάνουν από το Ε.ΣΦ.Λ., το οποίο ανακτάται από τους Πελάτες Φυσικού
Αερίου. Κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 36 τα πρόστιμα που επιβάλλονται με
απόφαση στους Ρ.Α.Α.Ε.Υ. για την παραβίαση των υποχρεώσεων, περί ασφάλειας
εφοδιασμού με φυσικό αέριο, αποτελούν έσοδο του Λογαριασμού Ασφάλειας Εψοδιασμού.
Τα μέτρα του σχεδίου προληπτικής δράσης, τα οποία χρηματοδοτούνται από το τέλος
ασφάλειας εφοδιασμού αποφασίζονται από τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ.. Το ύψος του μοναδιαίου τέλους
ασφάλειας εφοδιασμού που καταβάλλεται από κάθε κατηγορία Πελατών Φυσικού Αερίου,
το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο του λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού, καθώς και οι
αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση των μέτρων του σχεδίου
προληπτικής δράσης καθορίζονται με απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ.. Ο Διαχειριστής καταβάλλει
στους δικαιούχους των παρ. 4 και 5 και στους δικαιούχους των λοιπών μέτρων του σχεδίου
προληπτικής δράσης, οικονομικό αντάλλαγμα, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με την
ανωτέρω απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., από το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού Ασφάλειας
Εφοδιασμού της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 68.
Αν το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού δεν επαρκεί για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή, με νέα απόψαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ.
συμπληρώνεται η αρχική απόφασή της, ώστε με αναπροσαρμογή του τέλους ασφάλειας
εφοδιασμού, να προκύπτει επαρκές θετικό υπόλοιπο που καλύπτει ανεξόφλητα ποσά εντός
του αμέσως επόμενου έτους, η δε καταβολή από τον Διαχειριστή ανεξόφλητων ποσών στους
δικαιούχους των παρ. 4 και 5 του άρθρου 73, καθώς και στους δικαιούχους των λοιπών
μέτρων του σχεδίου προληπτικής δράσης, αναστέλλεται, ατόκως, μέχρι τη δημιουργία
επαρκούς θετικού υπολοίπου στον Λογαριασμό αυτόν, χωρίς να συνιστά υπερημερία του
Διαχειριστή. Οι όροι και το περιεχόμενο των συμβάσεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 73 και
των λοιπών μέτρων του σχεδίου προληπτικής δράσης εκπονούνται από τον Διαχειριστή και
εγκρίνονται από τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ..».

Άρθρο 3

3



Μη Προβολή δικαιωμάτων δημοσίου — Προσθήκη περ. η) στην Περ. ΙΙΙ της Παρ. Ι
άρθρου 10 ν. 3208/2003

Στην περ. ΙΙΙ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 (Α’ 303), περί μη προβολής
δικαιωμάτων κυριότητας του δημοσίου σε δασικές εκτάσεις, προστίθεται υποπερ. η) ως εξής:
«η) Με τα διαχωριστικά διατάγματα που εξεδόθησαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 8 του
ν. 4684/1930 (Α’ 150), και με τους Πίνακες Α-Ε της από 18.9.1952 Σύμβασης (β.δ. της
26.9/2.10/1952, Α’ 289), που αποτελούν τίτλους ιδιοκτησίας κατά την παρ. 7 του άρθρου 51
του ν. 4301/2014 (Α’ 223).».

Άρθρο 4

Συσκευασία και μεταΠοίηση αγροτικών και κτηνοτροψικών Προϊόντων - Τροποποίηση

Παρ. 1 άρθρου 8 του από 11.6.1980 Προεδρικού διατάγματος

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του από 11.6.1980 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 374), περί

βιομηχανικών, βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και περιβαλλοντικών υποδομών, χαμηλής και

μέσης όχλησης, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 158 του ν. 4819/2021 (Α’ 129),

συμπληρώνονται οι εψαρμοστέες διατάξεις ως προς τους όρους δόμησης, και η παρ. 1

διαμορψώνεται ως εξής:

«Ι. Όροι και περιορισμοί δομήσεως διά την εκτός των ορίων των εν άρθρω Ι του παρόντος

οικισμών αλλά εντός των διοικητικών ορίων των δήμων ή κοινοτήτων εις τους οποίους

υπάγονται ούτοι, οι προβλεπόμενοι διά του από 6.10.78 προεδρικού διατάγματος <(περί

καθορισμού όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των
ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υψισταμένων προ του

έτους 1923 οικισμών» (Δ’ 538) εξαιρέσει του άρθρου 4. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται

βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και περιβαλλοντικές υποδομές, χαμηλής και

μέσης όχλησης, συσκευασίας και μεταποίησης τοπικά παραγόμενων αγροτικών και

κτηνοτροψικών Προϊόντων και ψυσικά παραγόμενων προϊόντων της περιοχής,

εψαρμοζομένων των όρων δόμησης του άρθρου Ι και της παρ. 7 του άρθρου 4 του από
24.5.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ 270).».

Άρθρο 5
Χρήσεις γης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας στη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης — Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 19

ν. 4180/2013
Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4180/2013 (Α’ 182) τροποποιείται με την προσθήκη της
χρήσεως «κτιρίου σίτισης» στις αναψερόμενες χρήσεις των οικοδομικών τετραγώνων (στ.)
3α και 3β, και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:
«2. Στον παραπάνω καθοριζόμενο χώρο ορίζονται οι όροι και οι Περιορισμοί δόμησης ως
εξής:

α) Καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης ανά οικοδομικό τετράγωνο, σύμψωνα με
τον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

Ο.Τ. Είδος χρήσης Αρτιότητα Σ.Δ. Κάλυψη Μέγιστο ύψος
Γη ς

Ο.Τ.Ια, 2α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 στρ. 0,20 15% 15,ΟΟμ για το 80% του παραπάνω
επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
των στ. (ήτοι για Π.Κ. 12% των
στ.) και
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20,ΟΟμ για το 20% του παραπάνω
επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης
των Ο.Τ. (ήτοι για Π.Κ. 3% των Ο.Τ.)

Ο.Τ. 3α, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 5 στρ. 0,30 20% 15,00μ.

3β ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ

ΒΙΒΛΙΟ Θ Η Κ Η Σ,
ΚΤΙΡΙΟ ΣΙΤΙΣΗΣ

Ο.Τ. 4α ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 5 στρ. 0,30 20% 15,00μ.

ΣΧΟΛΩΝ

Ο.Τ. 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ 5 στρ. 0,20 15%

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ 15,00μ.

Μ ΕΡΙΜ Ν ΑΣ

Ο.Τ. δα, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 5 στρ. 0,10 20% 15,00μ.

όβ, 7α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ο.Τ. 8, 9 ΧΩΡΟΙ 5 στρ. 0,022 5% 4,50μ.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ο.Τ. 1β, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧ

2β, 3γ, 3δ,

3ε, 4β και

4γ

β) Πριν την έγκριση των Μελετών και την έκδοση Αδειών Δόμησης εκπονούνται γεωτεχνικές
μελέτες γιατη θεμελίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων καιγεωψυσικές διασκοπήσεις όπου
αυτό απαιτηθεί.».

ς



Αθήνα, 17 Μαρτίου 2023
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Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

7’ Τροπολογία
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

«Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και
Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της

διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής — Εκσυγχρονισμός της
νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες Πηγές μέσω της

ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 — Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειες και την προστασία του περιβάλλοντος»

Επισττεύδον Υπουργείο

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Στοιχεία επικοινωνίας: Αλέξανδρος — Σωτήριος Β. Ντόβας, Γραψείο Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, 213-1513861, .εΙον@ρΓν.γρθ1.ςΓ

Επεξατε απο τον παρακατω κατονο τον τομεα η τους τομεις νομοετησης
στους οποίον φορούνοι. 8οσικές &ατάξες της αξι.ολοούμενης ρύϋμιαης;

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6 Χ

Ι Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.

2 Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

}



ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Διευκολύνεται ο αρμόδιος εθνικός ρυθμιστής για τη λήψη απόψασης
σχετικά με το απαιτούμενο έσοδο των διαχειριστών διανομής Φυσικού αερίου,
ειδικά για το τρέχον έτος.
Άρθρο 2: Υιοθετείται η δυνατότητα κάλυψης του Λογαριασμού Ασψάλειας
Εψοδιασμού εκ μέρους του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου
(Δ.Ε.Σ.Φ.Α.) με την εισαγωγή ενός έκτακτου και εξαιρετικού μηχανισμού
προσωρινής μεταψοράς κεψαλαίων (στον Λογαριασμό), εν μέρει μέσω δανεισμού
του και εν μέρει μέσω των εσόδων του, από την προσαύξηση της τιμής εκκίνησης
των δημοπρασιών δυναμικότητας μεταψοράς και Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου
(Υ.Φ.Α.) που διενεργήθηκαν το 2022, προκειμένου να προκύψει επαρκές πιστωτικό
υπόλοιπο για την εψαρμογή του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης 2022.
Άρθρο 3: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της διεκδικήσεως από πλευράς Δημοσίου, στο
πλαίσιο της διαδικασίας κτηματογραψήσεως, εκτάσεων που ανήκουν σε Ιερές
Μονές.
Άρθρο 4: Ρυθμίζονται ειδικότεροι όροι δόμησης βιομηχανικών και βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων και περιβαλλοντικών υποδομών, χαμηλής και μέσης όχλησης,
συσκευασίας και μεταποίησης τοπικών παραγόμενων αγροτικών και
κτηνοτροψικών προϊόντων.
Άρθρο 5: Προβλέπεται η χρήση <(κτιρίου σ[τισης» στις αναψερόμενες χρήσεις των
οικοδομικών τετραγώνων (στ.) 3α και 3β του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Ζώνη Ενεργού

__________

Πολεοδομίας (Ζ.Ε.Π.) Κοζάνης.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Οι έκτακτες συνθήκες και οι αδήριτες ενεργειακές ανάγκες για την
εξασψάλιση της ενεργειακής επαρκείας και ασψαλείας καθιστούν το έσοδο των
διαχειριστών διανομής ψυσικού αερίου ανεπαρκές.
Άρθρο 2: Οι έκτακτες υποχρεώσεις και οι ανάγκες σε ψυσικό αέριο για την
διασψάλιση του ενεργειακού εψοδιασμού, λόγω της διεθνούς συγκυρίας,
αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αυξημένες. Η δε είσπραξη των απαραίτητων ποσών μέσω
του τέλους ασψάλειας εψοδιασμού, εντός του έτους 2023, για την κάλυψη των
υποχρεώσεων του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης 2022 δεν επαρκεί.
Άρθρο 3: Η έλλειψη ρητής απαγορεύσεως περί διεκδικήσεως από το Δημόσιο
δασικών εκτάσεων για τις οποίες δεν δύνανται βασίμως να διεκδικηθούν, ένεκα
αναμψισβήτητων τίτλων ιδιοκτησίας, που το ίδιο έχει αναγνωρίσει υπέρ Ιερών
Μονών (διαχωριστικά διατάγματα), οδηγεί σε ανωψελείς και αποψευκτέες
πολυετείς δικαστικές διαμάχες.
Άρθρο 4: Δίνεται η δυνατότητα παρεκκλίσεων δόμησης σε δραστηριότητες μέσης
και χαμηλής όχλησης, που ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη.
Άρθρο 5: Άνευ της προτεινόμενης ρύθμισης είναι αδύνατη η εγκατάσταση χρήσης
«κτιρίου σίτισης» στις αναψερόμενες χρήσεις των οικοδομικών τετραγώνων (στ.)



3α και 3β τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για εγκαταστάσεις του Πανειτιοτημίου
Δυτικής Μακεδονίας στη Ζ.Ε.Π. Κοζάνης.

3. Ποιους Φορείς ή ιτληθυσμιακές ομάδες αΦορά;

Τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.), τους
διαχειριστές διανομής Φυσικού αερίου και έμμεσα μεγάλη μερίδα πολιτών.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

4.
ΝΑΙ Χ Οχι 1

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιοτάμενης νομοθεσίας

1) με αλλαγή προεδρικού Αποτελεί αναμόρψωση και ταυτόχρονη κατάργηση του
διατάγματος, υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο μπορεί
υπουργικής απόΦασης να γίνει μόνο με νέο νόμο και όχι με προεδρικό
ή άλλης κανονιστικής διάταγμα ή άλλη κανονιστική πράξη.
πράξης;

1) με αλλαγή διοικητικής Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν Θα μπορούσαν να
πρακτικής εισαχθούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής,
συμπεριλαμβανομένης συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας
της δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της υψιστάμενης
ερμηνευτικής νομοθεσίας, καθώς απαιτούν νομοθετική πρόβλεψη.
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

ίΊ) με διάθεση Οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν αψορούν και δεν
περισσότερων σχετίζονται με ζητήματα αξιοποίησης είτε ανθρωπίνων
ανθ ρώπινων και είτε υλικών πόρων.
υλικών_πόρων;

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
ειτιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

Π

___

Π
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8. Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Ι Η αντιμετώπιση εκτάκτων ενεργειακών και
ι) βραχυπροθεσμοι:

______________________________

ιτολεοδομικων αναγκων.
Η ομαλή λειτουργία της αγοράς ενέργειας και

ιι) μακροπροθεσμοι:
η προστασιατου περιβαλλοντος.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολσγούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρϋρο Στόχος
Ι Με το προτεινόμενο άρθρο επέρχονται αλλαγές, όσον αψορά τον υπολογισμό

επιτρεπόμενου εσόδου, κατά το τρέχον έτος, ήτοι το 2023. Η ανάγκη αυτή
παρίσταται λόγω της απρόβλεπτης επί το δυσμενέστερο μεταβολής των
συνθηκών στην αγορά ενέργειας και ιδίως στην αγορά Φυσικού αερίου, μετά την
κατάσταση που διαμορψώθηκε στην Ουκρανία. Ακολούθως, ενόψει αυτών των
συνεπειών και της συνακόλουθης αύξησης του πληθωρισμού, διευκολύνεται ο
αρμόδιος εθνικός ρυθμιστής, στο Πλαίσιο λήψης της απόψασης, σχετικά με τον
ανωτέρω υπολογισμό.

2 Οι συνθήκες της περιόδου 2022-2023 υπαγόρευσαν την άπαξ υιοθέτηση
εκτάκτων και εξαιρετικού χαρακτήρα μέτρων, σύμψωνα με το Σχέδιο Προληπτικής
Δράσης 2022 (Β’ 5535), όπως η υποχρέωση διατήρησης αποθέματος Φυσικού
αερίου σε υπόγεια υποδομή αποθήκευσης αλλου Κράτους-Μέλους σε κατόχους
άδειας προμήθειας και η προσθήκη πλωτής δεξαμενής «1Ν», η χρηματοδότηση
των οποίων, από το Τέλος Ασψάλειας Εψοδιασμού, έχει ως αποτέλεσμα την
αύξηση του ανώτατου ύψους του λογαριασμού για την κάλυψη αυτών.
Συγκεκριμένα, το κόστος των Δράσεων για το 2023 εκτιμήθηκε με την υπ’ αρ.
888/2022 απόΦαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Β’ 6917) από τη Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας σε εκατόν τριάντα έξι εκατομμύρια σαράντα μία χιλιάδες ευρώ
(136,041,000 €).
Δεδομένου αυτού και υποθέτοντας ένα εύλογο Πρόγραμμα χρηματορροών του
Λογαριασμού Ασψάλειας Εψοδιασμού που τηρεί ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α., εξετάστηκε η
δυνατότητα χρηματοδότησης του Λογαριασμού εκ μέρους του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. με την
υιοθέτηση ενός έκτακτου και εξαιρετικού μηχανισμού προσωρινής μεταΦοράς
λοιπών κεψαλαίων στον Λογαριασμό Ασψάλειας Εψοδιασμού, εν μέρει μέσω
δανεισμού του και εν μέρει μέσω των εσόδων του από την προσαύξηση της τιμής
εκκίνησης των δημοπρασιών δυναμικότητας μεταψοράς και Υ.Φ.Α. που
διενεργήθηκαν το 2022, προκειμένου να προκύψει επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο



για την κάλυψή Τους, μέχρι συνολικού ποσού εκατόν τριάντα πέντε
εκατομμυρίων ευρώ (135,000,000 €).
Με βάση τον μηχανισμό αυτό, ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α., αφού συνεκτιμήσει μια σειρά
παραγόντων, επιβεβαιώνει στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ότι έχει τη δυνατότητα να προβεί στην
προσωρινή μεταφορά των κεφαλαίων που ζητήθηκαν στον Λογαριασμό
Ασφάλειας Εψοδιασμού. Σε περίπτωση θετικής απάντησης του Δ.Ε.Σ.ΦΑ., τα
κεφάλαια, εντόκως, καθώς και το κόστος από τη μεταφορά των ως άνω
κεψαλαίων (χρηματοοικονομικό κόστος) θα επιστραψούν στον Δ.Ε.Σ.Φ.Α., εντός
των επόμενων πέντε (5) ετών. Λαμβάνοντας υπόψη την ατιοκτηθείσα εμπειρία
από την παρούσα συγκυρία και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή επιστροφή στο
Δ.Ε.Σ.Φ.Α., το τέλος ασφάλειας εψοδιασμού αναπροσαρμόζεται από τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ.
ώστε ο λογαριασμός ασφάλειας εφοδιασμού να βρίσκεται πάντοτε με θετικό
υπόλοιπο γιατη χρηματοδότηση των επόμενων δράσεων ασφάλειας εφοδιασμού
που θα αποΦασίζονται με το εκάστοτε Σχέδιο Προληπτικής Δράσης.

3 Με το προτεινόμενο άρθρο επιβεβαιώνεται η υποχρέωση του Δημοσίου να
απέχει από τη διεκδίκηση, συνήθως επ’ αφορμή του δασικού χαρακτήρα
εκτάσεων που δηλώνονται κατά τη διαδικασία της κτηματογραψήσεως, εκτάσεων
που εμπίπτουν στην περιουσία Ιερών Μονών, ανά την Επικράτεια και των οποίων
των ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι ξεκάθαρο με διοικητικές πράξεις που κατά νόμο
(παρ. 7 άρθρου 5 ν. 4301/2015, Α’ 223) και παγία νομολογία του Αρείου Πάγου
επέχουν αναμφίλεκτα Θέση τίτλου ιδιοκτησίας, προς αποφυγή άσκοπων
δικαστικών διενέξεων.

4 Με το τιροτεινόμενο άρθρο αντιμετωπίζεται το πρόβλημα ως προς τη δυνατότητα
χορήγησης παρεκκλίσεων όρων δόμησης σε εγκαταστάσεις συσκευασίας και
μεταποίησης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων στην περιοχή του Πηλίου,
προς ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας.

5 Με το προτεινόμενο άρθρο προστίθεται η χρήση (<κτιρίου σίτισης» στις
αναφερόμενες χρήσεις των οικοδομικών τετραγώνων (στ.) 3α και 3β τοπικού
ρυμοτομικού σχεδίου για εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
στη Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, προς ενίσχυση των φοιτητών και της τοπικής ακαδημαΙκής
κοινότητας.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΊΑ, ΚΟΙΝΩΝ ΚΕΣ Ν ΗΣ ΩΤΙ ΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αύξηση εσόδων

ΟΦΕΛΗ
ΑΜΕΣΑ Μείωση δαπανών Χ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Εξοικονόμηση χρόνου Χ

Ι



Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα / Χ

αποτελεσματικότητα

Άλλο

Βελτίωση
παρεχόμενων Χ

υπηρεσιών

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ Αυξημένη αξιοπιστία

/ διαψάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

19. Κόος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙ ΚΟΝΟ Μ ΊΛ, ΚΩ Ι ΝΩ ΝΙ ΚΕΣ Ν Η Σ ΙΩΤΙ ΚΟΤΗΤΑΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

Προσλήψεις /Ε ΦΑΡ Μ Ο ΓΗ Σ
κινητικοτητα

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ενημέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων
ΚΟΣΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Στήριξη Και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Διαχείριση

ΑΠΟΔΟΣΗ αλλαγών Κατά

ΤΗΣ την εκτέλεση

ΡΥΘΜΙΣΗΣ Κόστος
συμμετοχής

στη νέα
ρύθμιση

12.



Άλλο

Σχολιασμός / ιτοιοτική αποτίμηση:

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ& ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοτιισμός

κινδ ύνσ υ

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στόχους

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμιοης
κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτική
εφαρμογή

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση

ΜΕΙΩΣΗ της ρύθμισης

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής

αξισλόγηοη
διαδικαοιών
διαχείρισης

κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24. ΣυναΦείς συνταγματικές διατάξεις



Παρ. Ι του άρθρου 5, άρθρα 22, 24 και παρ. Ι του άρθρου 106

25. Ενωσιακό δίκαιο

- Άρθρο 107 Συνθήκης για τη Λειτουργία
ΕυρωπαΙκής’Ενωσης (ΣΛΕΕ)

Π - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής
Πρωτογενές ενωσιακό της Ι7ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων
δίκαιο κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την
(συμπεριλαμόανομένου εσωτερική αγορά κατ εψαρμογή των άρθρων 107
του Χάρτη Θεμελιωδών και 108 της Συνθήκης.
Δικαιωμάτων) Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής

‘Ενωσης:
άρθρο 16 (επιχειρηματική ελευθερία),
άρθρο 37 (προστασία του περιβάλλοντος).

Π
Κανονισμός

Π
Οδηγία

Π
Απόψαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Π Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξισλογσύμενηςρύμισης Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 4 «1. Όροι καιπεριορισμοί δομήσεως διά την Εκτός Των ορίων των Εν άρθρω Ι

Συσκευασία και μεταποίηση αγροτικών και κτηνοτροψικών προίόντων του παρόντος σικισμών αλλά εντός των διοικητικών ορίων των δήμων ή
. Τροποποίηση Παρ. Ι άρθρου 8 του από 11.6.1980 κοινοτήτων εις τους οποίους υπάγονται ούτοι, σι προβλεπόμενοι διά Του

6.10.78 προεδρικού διατάγματος <ιπερί καθορισμού όρων και περιορισμών
διατάγματος

δομήσεως Των γηπέδων των κειμένων Εκτός Των ρυμοτομικών σχεδίων Των
ΣΤΟ τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του από 11.6.1980 προεδρικού πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υψιοτσμένων προ του έτους 1923
διατάγματος (Δ 374), περί βιομηχανικών, βιοτεχνικών εγκοταστάσεων οικισμών» (Δ 538) εξαιρέοει του άρθρου 4. Κατ εξαίρεση, επιτρέπονται
και περιβαλλοντικών υποδομών, χαμηλής και μέσης όχλησης, όπως βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάοεις και περιβαλλοντικές υποδομές,
τροποποιήθηκε με Το άρθρο 158 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), χαμηλής και μέσης όχληοης, συσκευασίας και μεταποίηοης τοπικά

παραγόμενων αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και ψυοικά

Η



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΚΤΙΡΙΟ ΣΙΤΙΣΗΣ

Ο.Τ. 4α ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
ΣΧΟΛΩΝ 5 στρ. 030

Ο.Τ. 5
Ε Γ ΚΑΤΑ ΣΤΑΣΕ ΙΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ 5 στρ.
15,00μ.

Ο.Τ. όα,
όβ, 7α ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 στρ.

Ο.Τ. 8, 9

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
ΟΤ. 3α,

ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ 5 στρ.
61 ΒΛΙΟΘ Η ΚΗΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο.Τ.
ΣΧΟΛΩΝ

στρ.

Ε Γ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Ε ΡΣ
Ο.Τ. 5 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ 5 στρ.

Μ Ε Ρ Ι Μ ΝΑΣ
Ο.Τ. όα, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
όβ, 7α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

5 στρ.

ΧΩΡΟΙ
Ο.Τ. 8, 9 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ 5 στρ.

ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ο.Τ. 1β,

παραπάνω ειτιτρεπόμενου
ποσοστού κάλυψης των
Ο.Τ. (ήτοι για ΟΚ. 12% των

0,20 15% σΤ.) και 20,00μ γιατο 20%
Του παραπάνω
επιτρεπόμενου ποσοστού
κάλυψης των Ο.Τ. (ήτοι για
Π.Κ. 3% των στ.)

0,30 20% 15,00μ.

0,30 20% 15,00μ.

0,20 15% 15,00μ.

0,10 20% 15,00μ.

0,0225% 4,50μ.

ΧΩΡΟΙ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ5 στρ. 0,022 5% 4,50μ.

Ο.Τ. Ιβ,
2β, 3γ, 3δ,
3ε, 4β και

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ
ΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧ

παραγόμενων προϊόντων της περιοχής, εψαρμοζομένων των όρων δόμησης
του άρθρου 1 του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ 270),».

συμπληρώνονται οι εψαρμοστέες διατάξεις ως προς τους όρους δόμησης,

και η παρ. 1 διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Όροι και Περιορισμοί δομήσεως διά την εκτός των ορίων των κν

άρθρω 1 του παρόντος οικιομών αλλά εντός Των διοικητικών ορίων των

δήμων ή Κοινοτήτων εις τους οποίους υπάγονται ούτοι, οιπροβλεπόμενοι

διά του από 6.10.78 προεδρικού διατάγματος ιιπερί καθορισμού όρων και

περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των

ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων Των νομίμως

υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών» (Δ 538) εξαιρέσει του

άρθρου 4. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται βιομηχανικές και βιοτεχνικές

εγκαταστάσεις και περιβαλλοντικές υποδομές, χαμηλής και μέσης

όχλησης, συσκευασίας και μεταποίησης τοπικά παραγόμενων αγροτικών

Και κτηνοτροφικών προϊόντων και φυσικά παραγόμενων προ·ιόντων της

περιοχής, εψαρμοζομένων των όρων δόμησης του άρθρου 1 και της παρ.

7 του άρθρου 4 του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ 270).».

«2. Στον παραπάνω καθοριζόμενο χώρο ορίζονται οι όροι και οι περιορισμοί
δόμησης ως εξής:

α( Καθορίζονται σι όροι και Περιορισμοί δόμησης ανά οικοδομικό τετράγωνο,
σύμφωνα μετον παρακάτω πίνακα, ως εξής:
Ο.Τ. Είδος χρήσης Γης ΑρτιότηταΣ,Δ. ΚάλυψηΜέγιστο ύψσς

15,ΟΟμ γιατο 80% του

Ο.Τ.Ια, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
5 στρ.

2α ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

‘Αρθρο 5
Χρήσεις γης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου γιο εγκαταστάσεις του

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας
Κοζάνης — Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 19 ν. 4180/2013

Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4180/2013 (Α 182) τροποποιείται με την
προσθήκη της χρήσεως «κτιρίου οίτιοης» στις αναφερόμενες χρήσεις των
οικοδομικών τετραγώνων (Ο.Τ.) 3α και 3β, και η Παρ. 2 διαμορφώνεται
ως εξής:
«2. Στον παραπάνω καθοριζόμενο χώρο ορίζονται σι όροι και σι
περιορισμοί δόμησης ως εξής:
α( Καθορίζονται οι όροι Και περιορισμοί δόμησης ανά οικοδομικό
τετράγωνο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ως εξής:
Ο.Τ. Είδος χρήσης Γης Αρτιότητα Σ.Δ. Κάλυψη

Μέγιστο ύψος
Ο.Τ.Ια, 2α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ5 στρ. 0,20 15%

15,ΟΟμ γιατο 80% του παραπάνω επιτρεπόμενου ποσοστού
κάλυψης των Ο.Τ. (ήτοι για Π.Κ. 12% Των Ο.Τ.( και
20,ΟΟμ γιατο 20% του παραπάνω επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης
των Ο.Τ. (ήτσι για Π.Κ. 3% των Ο.Τ.)
Ο.Τ. 3α,
3β

5 στρ. 0,30 20% 15,00μ.

20% 15,ΟΟμ

0,20 15%

0,10 20% 15,00μ.

2β, 3γ,
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΔΟΜΗΣΗ

3δ, 3ε,
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

4β και
4γ
β( Πριν την έγκριση των Μελετών καιτην έκδοση Αδειών Δόμησης
εκπονούνται γεωτεχνικές μελέτες για τη θεμελίωση των κτιριακών
εγκαταστάσεων καιγεωψυσικές διασκοπήσεις όπου αυτό απαιτηθεί.»

15



β) Πριν την έγκριση των Μελετών και την έκδοση Αδειών Δόμησης
εκπονούνται γεωτεχνικές μελέτες νια τη θεμελίωση των κτιριακών
εγκαταστάσεων και γεωψυσικές διασκοπήσεις όπου αυτό απαιτηθεί».



Αθήνα, 17 Μαρτίου 2023

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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Αριθ. 62/5/2023

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε
Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του
αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της
διαχείρισης αστικών ατιοβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής —

Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών
ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 — Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειες και την προστασία του περιβάλλοντος»

Α. Με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Καθορίζεται, κατ’ εξαίρεση για το έτος 2023, ο τρόπος υπολογισμού
του απαιτούμενου εσόδου των Διαχειριστών Διανομής Φυσικού Αερίου.

2.α. Παρέχεται στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων
(Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) το δικαίωμα να ζητήσει από τον Διαχειριστή Συστήματος
Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) την προσωρινή μεταφορά κεφαλαίων στον
Λογαριασμό Ασφάλειας Εφοδιασμού (άρθρο 73 του ‘.400Ι/2011),
προκειμένου να προκύπτει επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο μέχρι ιο οριζόμενο
ποσό, σε περίπτωση που το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού αυτού δεν
επαρκεί για την πληρωμή, εντός του τρέχοντος έτους, των δικαιούχων των
δράσεων του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης 2022, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα.

β. Προσδιορίζονται οι κατηγορίες των κεφαλαίων που μεταφέρονται από
τον ΔΕΣΦΑ στον ανωτέρω Λογαριασμό, ο οποίος επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου

- την έντοκη επιστροφή των κεφαλαίων στον ΔΕΣΦΑ και την κάλυψη
του κόστους δανεισμού αυτού,

- την καταβολή αποζημίωσης στον ΔΕΣΦΑ για τη μεταφορά των
προαναφερόμενων κεφαλαίων, οριζόμενη σε ποσοστό επί αυτών,

- την κάλυψη τυχόν φορολογικών επιβαρύνσεων του ΔΕΣΦΑ από τη
μεταφορά κεφαλαίων.

Αναπροσαρμόζεται, με απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., ιο Τέλος Ασφάλειας
Εφοδιασμού που εισπράττει ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ από όλους τους
Χρήστες, ώστε να προκύπτει επαρκές υπόλοιπο στον Λογαριασμό για την
επιστροφή των μεταφερθέντων ποσών στον ΔΕΣΦΑ.
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δ. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 36 του ν.4001/2011,
πρόστιμα που επιβάλλονται από τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. για παραβίαση των
υποχρεώσεων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια
εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο, αποτελούν έσοδο του Λογαριασμού
Ασφάλειας Εφοδιασμού.

ε. Σε περίπτωση ανεπάρκειας του πιστωτικού υπολοίπου του εν λόγω
Λογαριασμού για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή,
ανατιροσαρμόζεται, με απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., το Τέλος Ασφάλειας
Εφοδιασμού, ώστε να προκύπτει επαρκές υπόλοιπο που Θα καλύπτει τυχόν
ανεξόφλητα ποσά εντός του αμέσως επόμενου έτους, η δε καταβολή του
Διαχειριστή προς τους δικαιούχους του άρθρου 73 του ν.4001/2011 καθώς και
στους δικαιούχους των λοιπών μέτρων του σχεδίου προληπτικής δράσης
αναστέλλεται ατόκως και δεν συνιστά υπερημερία του Διαχειριστή.

3. Εισάγονται παρεκκλίσεις σχετικά με τους όρους δόμησης
εγκαταστάσεων συσκευασίας και μεταποίησης τοπικών αγροτικών και
κτηνοτροφικών προϊόντων.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:

1. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού από την
είσπραξη ποσών σε περίπτωση φορολογικών επιβαρύνσεων του ΔΕΣΦΑ, λόγω
της μεταφοράς κεφαλαίων στον Λογαριασμό Ασφάλειας Εφοδιασμού.

2. Απώλεια εσόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και
Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ. / φορέας Γενικής Κυβέρνησης), από τη μη απόδοση σε
αυτήν των προστίμων που επιβάλλονται με απόφασή της, σχετικά με την
παραβίαση υποχρεώσεων που αφορούν στην ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας
με φυσικό αέριο και τα οποία περιέρχονται στον Λογαριασμό Ασφάλειας
Εφοδιασμού (εκτός φορέων Γενικής Κυβέρνησης).

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2023

Η Γενική Διευθύντρια

ΙΟΕΙΑ ΑΙΜΑΟΟ
1703.2023 16:31
Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο νόμου

«Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων,

Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των

υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής

πολιτικής — Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και

2019/944 — Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες Πηγές ενέργειες και την προστασία

του περιβάλλοντος»

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας, επέρχεται απώλεια εσόδων της

ΡυΘμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ. / ψορέας Γενικής

Κυβέρνησης), από τη μη απόδοση σε αυτήν των προστίμων που επιβάλλονται με απόψασή

της, σχετικά με την παραβίαση υποχρεώσεων που αψορούν στην ασψάλεια εψοδιασμού της

χώρας με ψυσικό αέριο.

Η ανωτέρω απώλεια εσόδων Θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων της Αρχής.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2023

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ςπτιιο ΙΛΙΚΟυκΑ
ΗΡ11Ο ‘ΤλΚ

Ι 7032023 1810 \ΝΤ1() Κ1ΓΚ
)ΝΤΝΤΊΝΟ5 8ΚΙΕΚΑ8

ΧΡ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝ. ΣΚΡΕΚΑΣ
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