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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

Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων

1. Ανατίθεται στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «Τεχνικό Επιμελητήριο

Ελλάδας» (Τ.Ε.Ε.) η υλοποίηση δράσης για τη διενέργεια πρωτοβάθμισυ και

δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων, στα οποία στεγάζονται Φορείς

της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’143), καθώς και κρίσιμες εν γένει

λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα.

2. Ο «Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας» (Ο.Α.Σ.Π.) διατηρεί την

εποπτεία της υλοποίησης του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού

ελέγχου των κτιρίων, στα οποία στεγάζονται φορείς της παρ. Ι του άρθρου 14 του ν.

4270/2014, καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα, όπως

επίσης και την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατψόρμας

καταγραψής των αποτελεσμάτων του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου

ιτροσεισμικού ελέγχου των ανωτέρω κτιρίων.

3. Για τον σκοπό αυτόν, το Τ.Ε.Ε. και ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και

Προστασίας (ΟΑΣΠ) συνεργάζονται με την Κεντρική ‘Ενωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Οι παραπάνω δράσεις δύναται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας, το ΕΣΠΑ, το Πράσινο Ταμείο, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης,

ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α· 201), ειδικά

προγράμματα ενίσχυσης δήμων του άρθρου 71 του ν. 4509/2017, καθώς και άλλα

ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα.

4. Με Κοινή απόψαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

Εσωτερικών, και Υποδομών και Μεταψορών, καθορίζονται ο τρόπος

κατηγορισποίησης και η ιεράρχηση προτεραιοτήτων των ελεγχόμενων κτιρίων, τα

χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, το περιεχόμενο του ελέγχου που διενεργεί το Τ.Ε.Ε.,

η διαδικασία ορισμού, επιλογής και εκπαίδευσης των μηχανικών που Θα

διενεργήσουν τον πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο, καθώς και

το ύψος και η διαδικασία αποζημίωσής τους, το περιεχόμενο και σι τεχνικές

λεπτομέρειες λειτουργίας της ανωτέρω ηλεκτρονικής πλατψόρμας, η πηγή, το ύψος

και ο τρόπος χρηματοδότησης των ψορέων υλοποίησης και εποπτείας των δράσεων

των παρ. 1 και 2, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα. Με την ίδια απόψαση



είναι δυνατόν να ορίζεται και αποζημίωση προς τους ανωτέρω ψορείς, ως ποσοστό

του προϋπολογισμού των δράσεων που διαχειρίζονται, για την κάλυψη των

διαχειριστικών τους δαπανών, ανάλογα με το εύρος των εργασιών που

αναλαμβάνουν και σύμψωνα με το θεσμικό πλαίσιο που εψαρμόζεται για την κατά

περίπτωση πηγή χρηματοδότησης.

Άρθρο 2

Καθαρισμός χώρων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή Ταχείας

επέκτασής της - Αντικατάσταση υποπερ. 26 περ. β παρ. Ι άρθρου 75 Κώδικα Δήμων και

Κοινοτήτων

Η υποπερ. 26 της περ. β’ της Παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.

3463/2006, Α’ 114), Περί αρμοδιοτήτων των δήμων στον τομέα του περιβάλλοντος,

αντικαθίσταται ως εξής:

«26. Η μέριμνα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού των ιδιοκτητών, νομέων,

επικαρπωτών, μισθωτών και υπομισθωτών, από την Ιη έως την 30ή Απριλίου εκάστου

έτους, καθώς και της υποχρέωσης συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής

περιόδου, ήτοι από την Ιη Μςίου έως την 3Ιη Οκτωβρίου εκάστου έτους, για την

αποτροπή κινδύνου πρόκλησης Πυρκαγιάς ταχείας επέκτασής της, επί οικοπεδικών και

λοιπών ακάλυπτων χώρων σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και εντός

ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, επί εκτάσεων που βρίσκονται εντός

ακτίνας εκατό μέτρων (100 μ.), από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και επί εκτός

σχεδίου γηπέδων με κτίσμα. Η ως άνω μέριμνα, περιλαμβάνει ιδίως την ενημέρωση των

υπόχρεων από τον οικείο δήμο, έως την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, με κάθε πρόσψορο

μέσο για το περιεχόμενο της υποχρέωσης καθαρισμού, την εξέταση σχετικών καταγγελιών,

την αυτεπάγγελτη αυτοψία και την επιβολή προστίμου κατά την παρούσα.

Ο οικείος δήμος, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, μεριμνά για τη διενέργεια

αυτοψίας. Αν σι υπόχρεοι προς καθαρισμό δεν συμμορψωθούν, ο δήμος επιβάλλει

πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα

διακόσια (200) ευρώ. Κατά του προστίμου ο ενδιαψερόμενος δύναται να υποβάλει ένσταση

στον δήμο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Εάν αυτή δεν γίνει

αποδεκτή, εντός προθεσμίας Πέντε (5) ημερών ο δήμος προβαίνει σε αυτεπάγγελτο

καθαρισμό των χώρων αυτών, κατά προτεραιότητα, βάσει του κινδύνου πρόκλησης ή
Ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς. Ειδικά για περιψραγμένους ή επαρκώς περιτοιχισμένους

χώρους του πρώτου εδαψίου και σε περίπτωση μη συμμόρψωσης των υπόχρεων για

καθαρισμό τους, ο οικείος δήμος, ταυτόχρονα με την επιβολή του προστίμου, αιτείται προς

την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας για τη βεβαίωση

συνδρομής υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, και βάσει αυτής,

προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των ως άνω χώρων για την άρση του κινδύνου. Αν

δεν βρεθούν τα στοιχεία των υπόχρεων, ακολουθείται η διαδικασία των προηγούμενων

εδαψίων, εξαιρουμένης της διαδικασίας επιβολής προστίμου. Σε επείγουσες περιπτώσεις

άμεσου και ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς, ο οποίος

διαπιστώνεται με σχετικό έγγραψο της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, επιτρέπεται,

κατά παρέκκλιση της διαδικασίας των προηγούμενων εδαψίων, ο επείγων αυτεπάγγελτος

καθαρισμός για την άμεση άρση του κινδύνου. Σε κάθε περίπτωση αυτεπάγγελτου

καθαρισμού, καταλογίζεται εξ ολοκλήρου στους υπόχρεους, από τον οικείο δήμο, η δαπάνη

—



καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών. Η δαπάνη και το πρόστιμο

αποτελούν έσοδα του οικείου δήμου και εισπράπονται σύμψωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαδικασία εψαρμογής των ανωτέρω και κάθε άλλη

αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με πυροσβεστική διάταξη σύμψωνα με το άρθρο 167

του ν. 4662/2020 (Ν 27). Με την παρούσα δεν θίγεται το από 13/22.4.1929 π.δ. (Α’ 153).».

Άρθρο 3

Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας-

Προσθήκη άρθρου 54Α στον ν. 4662/2020

Στον ν. 4662/2020 (Α’ 133), περί Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και

Αντιμετώπισης Κινδύνων, προστίθεται άρθρο 54Α ως εξής:

«Αρθρο 54Α

Τροποποίηση οργάνωσης και λειτουργίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής

Προστασίας

Με Οργανισμό, ο οποίος καταρτίζεται, αντικαθίσταται ή τροποποιείται με προεδρικό

διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής

Προστασίας και των αρμόδιων Υπουργών για τον προϋπολογισμό και για θέματα

οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης, σύμψωνα με το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)

καθορίζεται η οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής

Προστασίας, και κατά τροποποίηση του παρόντος.».

Άρθρο 4
Μέτρα προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου - Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 68 ν. 4875/2021

Στο άρθρο 68 του ν. 4875/2021 (Α’ 250), περί μέτρων Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου,
προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Τουρισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού,

απαγορεύεται η πρόσβαση στην παραλία του Ναυαγίου και στην οριοθετημένη ζώνη της

παρ. 1. Η κοινή απόψαση του πρώτου εδαψίου δύναται να προβλέπει:

α) τις χερσαίες ζώνες απαγόρευσης πρόσβασης,

β) τα απώτατα όρια ελεγχόμενης θαλάσσιας πρόσβασης για τους επισκέπτες,

γ) το χρονικό διάστημα απαγόρευσης και ελεγχόμενης θαλάσσιας πρόσβασης σύμψωνα με

τις περ. α) και β),

δ) τις κυρώσεις, οι οποίες επιβάλλονται στους παραβάτες από τις αρμόδιες αρχές, και

ε) κάθε συναψές ζήτημα.

Η κοινή απόψαση του πρώτου εδαψίου εκδίδεται κατόπιν:

αα) γνώμης του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, σχετικά με τη

συνδρομή κινδύνου ασψάλειας επισκεπτών, και

ββ) εισήγησης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,

μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος της Επιτροπής της παρ. 3. Για το χρονικό διάστημα

από την 17η.3.2023 μέχρι και την 31η.10.2023 η Περιψέρεια Ιονίων Νήσων δύναται να

προβαίνει στην ανάθεση υπηρεσιών ψύλαξης της περιοχής, προς τον σκοπό υλοποίησης

των μέτρων απαγόρευσης και ελεγχόμενης πρόσβασης, κατά τη διαδικασία της περ. γ’ της

παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης

της εθνικής νομοθεσίας.».
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Άρθρο 5

Υπεύθυνος λειτουργίας για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων -

Τροποποίηση περ. β’ παρ. 3 άρθρου 46 ν. 4688/2020

Στην περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), παρατείνεται η
δυνατότητα εκτέλεσης χρεών ναυαγοσώστη από τους επόπτες ασψαλείας και η παρ. 3
διαμορψώνεται ως εξής:

«3α. Για τα καταλύματα με Περισσότερες από Πενήντα (50) κλίνες και με βάθος μίας
τουλάχιστον κολυμβητικής δεξαμενής μεγαλύτερο από ενάμιση (1,5) μέτρο, ο
ναυαγοσώστης πισίνας, οψείλει, κατά τις ώρες λειτουργίας της πισίνας, να βρίσκεται σε
ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, καθήμενος
εντός του χώρου της κολυμβητικής δεξαμενής ή να περιπολεί πεζός στον χώρο ευθύνης του
και να μην εκτελεί άλλη υπηρεσία.

β. Για τα καταλύματα με λιγότερα από πενήντα (50) δωμάτια ή με βάθος κολυμβητικής

δεξαμενής μικρότερο από ενάμιση (1,5) μέτρο, καθώς και για κολυμβητικές δεξαμενές που
βρίσκονται σε κήπους ταράτσας (Γοο 8Γπ) τουριστικών καταλυμάτων και για τις

εσωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές, έως την 31η.12.2023, χρέη ναυαγοσώστη εκτελεί ο
επόπτης ασψαλείας, ο οποίος διαθέτει βεβαίωση σε ισχύ, παρακολούθησης προγράμματος
θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης ναυαγοσώστη πισίνας από σχολή ναυαγοσωστικής

εκπαίδευσης, σύμψωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κοινής απόψασης της παρ.

5 και ο οποίος βρίσκεται σε ετοιμότητα εντός του τουριστικού καταλύματος κατά τις ώρες
λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής και καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του.».

Άρθρο ό
Αναστολή οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές της νήσου Μυκόνου
1. ‘Εως την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) δήμου Μυκόνου και σε κάθε
περίπτωση όχι Πέραν της 3Ιης.12.2023 αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών στις

εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμού περιοχές της νήσου Μυκόνου.

2. Από την αναστολή της Παρ. Ι εξαιρούνται οι περιπτώσεις:

α) έκδοσης εργασιών μικρής κλίμακας,

β) αναθεώρησης οικοδομικών αδειών, εψόσον δεν γίνεται αύξηση του συντελεστή δόμησης
που προβλέπεται από την οικοδομική άδεια ή του συντελεστή κατ’ όγκο εκμετάλλευσης,

γ) των περιοχών των εγκεκριμένων οργανωμένων τουριστικών υποδοχέων (ΕΣΧΑΣΕ).

3. Κατά το διάστημα της αναστολής της παρ. Ι οι οικοδομικές άδειες για τις εκτός σχεδίου
περιοχές της νήσου Μυκόνου που επιτρέπονται κατ’ εξαίρεση σύμψωνα με την παρ. 2
εκδίδονται από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και
Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4. Καταργείται η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/83200/2031/10.8.2022 (Δ’ 500) απόψαση κατά
το μέρος που αψορά στις εκτός σχεδίου περιοχές της νήσου Μυκόνου.

Άρθρο 7
Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία μικτών κλιμακίων ελέγχου

1. Με μη δημοσιευτέα απόψαση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού
Περιβάλλοντος δύναται να συστήνονται και συγκροτούνται μικτά κλιμάκια ελέγχου. Τα
κλιμάκια του πρώτου εδαψίου αποτελούνται από κατ’ ελάχιστον τρία (3) μέλη, τα οποία
προέρχονται από υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών
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του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών

Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας του άρθρου 24 του ν. 4249/2014 (Α’ 73). Η

απόψαση της παρούσας κοινοποιείται αποκλειστικώς στα οριζόμενα μέλη. Η ανάκληση της

ανωτέρω απόψασης πραγματοποιείται με όμοια απόψαση.

2. Τα μικτά κλιμάκια ελέγχου ασκούν το σύνολο των ελεγκτικών και διαπιστωτικών

αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και των Ελεγκτών Δόμησης, ιδίως δε του

άρθρου 92 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), κατόπιν αυτεπάγγελτης ή μετά από έγγραψη

καταγγελία εντολής ελέγχου από τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού

Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα μικτά κλιμάκια ελέγχου

εκδίδουν πόρισμα - έκθεση αυτοψίας, το οποίο διαβιβάζεται στον Γενικό Γραμματέα

Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, στη Γενική Διεύθυνση του Σώματος

Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην οικεία

Υπηρεσία Δόμησης. Η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών τού

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ασκεί συντονιστικό και εποπτικό ρόλο

εψαρμογής των διατάξεων περί προστασίας του ψυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και

καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Προϊστάμενος

της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ασκεί παραλλήλως προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης, το

σύνολο των κυρωτικών τους αρμοδιοτήτων και ιδίως αυτές περί έκδοσης πράξης επιβολής

ιτροστίμου και αυτές του άρθρου 94 του ν. 4495/2017.

3. Με απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζεται κάθε αναγκαία

λεπτομέρεια περί την εψαρμογή του παρόντος άρθρου, και ιδίως για τη συγκρότηση και

λειτουργία των μικτών κλιμακίων. Με ίδια απόΦαση δύνανται ν’ ανακατανέμονται

αρμοδιότητες μεταξύ συναρμοδίων ή συναψών κατά το αντικείμενο υπηρεσιών.

Άρθρο 8

Διόρθωση παραπομπής περί βάσεως υπολογισμού διοικητικού προστίμου —

Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 69 ν. 4819/2021
1. Στο πρώτο εδάψιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4819/2021 (Α1 129, διόρθωση
σψάλματος Α’ 171), περί επιβολής διοικητικού προστίμου σε περίπτωση παραβίασης των
υποχρεώσεις παραγωγών, διορθώνονται οι παραπομπές, και η παρ. Ι διαμορψώνεται ως
εξής:
«1. Στον υπόχρεο που παραβαίνει την παρ. Ι του άρθρου 11 επιβάλλεται διοικητικό
πρόστιμο ίσο με τις ελάχιστες χρηματικές εισψορές της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 13,
που ισχύουν κατά τη διαπίστωση της παράβασης, τις οποίες θα κατέβαλε σε ΣΣΕΔ για το
χρονικό διάστημα των τελευταίων πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση που ο παραγωγός
συμμορψώνεται αυτοβούλως με την υποχρέωση της παρ. Ι του άρθρου 11 εντός έξι (6)
μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το χρηματικό πρόστιμο περιορίζεται στο ποσό
που αντιστοιχεί στις χρηματικές εισψορές του τελευταίου ημερολογιακού έτους.».
2. Η παρ. Ι ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4819/2021, ήτοι την 23η Ιουλίου 2021.

Άρθρο 9
Παρατάσεις προθεσμιών σε ζητήματα αποβλήτων και ενέργειας — Τροποποίηση Παρ. 1
άρθρου 86 ν. 4819/2021, παρ. 5 άρθρου 25 ν. 4685/2020, παρ. 9 άρθρου 54 και παρ. 2

άρθρου 94 ν. 4951/2022
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1. Η προθεσμία του πρώτου εδαψίου της παρ. Ι του άρθρου 86 του ν. 4819/2021 (Α’ 129),
Περί σχεδιασμού και λειτουργίας Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης,
παρατείνεται, και η παρ. Ι διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Από Ιης Σεπτεμβρίου 2023, σι υπόχρεοι, σύμψωνα μετην παρ. 2 του άρθρου 84, ψορείς
συσκευασίας ποτών από αλουμίνιο έως και ενάμιση (1,5) λίτρο, από γυαλί μιας χρήσης έως
και τρία (3) λίτρα, καθώς και από πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης σύμψωνα με το Μέρος
ΣΤ’ του Παραρτήματος Ι του ν. 4736/2020 (Α’ 200), για την τήρηση της υποχρέωσης της Παρ.
3 του άρθρου 84, οψείλουν να σχεδιάσουν, να εψαρμόσουν και να λειτουργήσουν
Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) αποβλήτων συσκευασιών
πανελλαδικής εμβέλειας, με σκοπό την εψαρμογή συστήματος επιστροψής εγγύησης για τις
εν λόγω συσκευασίες, κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 77, προκειμένου να
επιτύχουν τους ποσοτικούς στόχους χωριστής συλλογής, προετοιμασίας για
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση που προβλέπονται από τη νομοθεσία, ήτοι των
στόχων του άρθρου 82 καιτης παρ. Ι του άρθρου 13 του ν. 4736/2020 αντίστοιχα.
Για τους όρους και τις προϋποθέσεις εψαρμογής συστήματος επιστροψής εγγύησης για τις
συσκευασίες του πρώτου εδαψίου εψαρμόζονται οι παρ. 4 έως 9 του άρθρου 13 του ν.
4736/2020 και η απόΦαση της παρ. 7 του άρθρου 92.
Υψιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή νέα εθελοντικά συστήματα
επιστροψής εγγύησης που εψαρμόζονται για άλλες συσκευασίες πέραν των αναψερόμενων
στο πρώτο εδάψιο, όπως για τις γυάλινες ψιάλες, δηλώνονται υποχρεωτικά στον Ελληνικό
Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) από τους ψορείς των συστημάτων, σύμψωνα με τη
διαδικασία της παρ. Ι του άρθρου 81.».
2. Η προθεσμία του πρώτου εδαψίου της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4685/2020 (Α’ 92),
περί υποχρέωσης προσαρμογής πολυγώνων από κατόχους Αδειών Παραγωγής,
παρατείνεται, και η παρ. 5 διαμορψώνεται ως εξής:
«5. Οι κάτοχοι Αδειών Παραγωγής οψείλουν να προσαρμόσουν τα πολύγωνά τους
σύμψωνα με τους περιορισμούς χωροθέτησης του άρθρου 13, μέχρι την 30ή Ιουνίου 2023.
Σε αντίθετη περίπτωση, ο Φορέας Αδειοδότησης προβαίνει σε ανάκληση των σχετικών
Αδειών Παραγωγής ή των Βεβαιώσεων ή των Βεβαιώσεων Ειδικών’Εργων.».
3. Η προθεσμία του πρώτου εδαψίου της παρ. 9 του άρθρου 54 του ν. 4951/2022 (Α’ 129),
Περί προθεσμίας ανάρτησης πολυγώνων σταθμών, παρατείνεται, και η παρ. 9
διαμορψώνεται ως εξής:
«9. Οι κάτοχοι εν λειτουργία εξαιρούμενων σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., αναρτούν μέχρι
την 30ή Ιουνίου 2023 τα πολύγωνα των σταθμών τους στη γεωπληροψοριακή πλατψόρμα
του Φορέα Αδειοδότησης. Ειδικότερα, ο ενδιαψερόμενος ενημερώνει τον Φορέα
Αδειοδότησης του άρθρου 20 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), σχετικά με την ακριβή θέση
εγκατάστασης του σταθμού (συντεταγμένες πολυγώνου και θέσεων ανεμογεννητριών,
εψόσον πρόκειται για αιολικό σταθμό), υποβάλλοντας γεωχωρικά δεδομένα, σύμψωνα με
τις οδηγίες του ανωτέρω Φορέα Αδειοδότησης. Ο Φορέας Αδειοδότησης του
άρθρου 20 του ν. 4685/2020 απεικονίζει γεωγραψικά σε ειδική προσβάσιμη εψαρμογή του
Ηλεκτρονικού Μητρώου την ακριβή Θέση εγκατάστασης του σταθμού (πολύγωνο και θέσεις
ανεμογεννητριών, εψόσον πρόκειται για αιολικό σταθμό) και εκδίδει Βεβαίωση
Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού. Ο Ενδιαψερόμενος προσκομίζει στον
Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.)
ή στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) τη
Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού, εντός της ως άνω
προθεσμίας. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της ανωτέρω Βεβαίωσης, αναστέλλεται η
καταβολή αποζημίωσης ή η λειτουργική ενίσχυση στο πλαίσιο των σχετικών συμβάσεων με
τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ή την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τα Μη Διασυνδεμένα Νησιά.».



4. Η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 4951/2022, περί υποβολής αιτήσεως για
έκδοση Ενιαίας Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών
Φωτοβολταϊκών Σταθμών, παρατείνεται, και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:
«2. Η αίτηση για έκδοση Ενιαίας Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας υποβάλλεται στη
Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέχριτην 30ή Ιουνίου 2024.».
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Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΣΗΣ

Τροπολογία
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

«Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιοτική 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»

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Στοιχεία επικοινωνίας: Αλέξανδρος — Σωτήριος Β. Ντόβας, Γραψείο Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, 213-1513861, Μάριος Ελευθεριάδης, Προϊστάμενος
Γραψείου Νομικής Υποστήριξης Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,

2131510953, τ μ· Παναγούλα Μακρή, τηλ. 2103736368,Ιωάννα
Σπυράντζου, τηλ. 2103736168, ί.5ρΓεπΖου@Γι3ίίΕοιτΙ, Νομικοί Σύμβουλοι Υπουργού

Τουρισμού
Επιλεξατε απο τον παρακατω καταλο,ο τον τομεα η τους ςνομο&τησης 7
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤ ΣΜΟΣ1

ΕΟΝΙΚΗ ΑΜΥΑ — Ε:ΩτΕ31κΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜ Η / ΦΟΡΟΛΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ — ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ5 Χ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΙΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

/
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Ι Τομέας νομσΘέτησης 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 Διακυβέρνηοης, Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης, Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Υπουργείου Υποδομών & Μεταψσρών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτοτητα» της αξιολογουμενης ρυθμισης

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ανάγκης διενέργειας πρωτοβάθμιου και
δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κτιρίων, προκειμένου να Θωρακιστούν τα
κτίρια της Επικράτειας.
Άρθρο 2: Αντιμετωπίζεται η ανάγκη παροχής αρμοδιότητας στους Δήμους, για τη
διασψάλιση της εκπλήρωσης της υποχρέωσης των ιδιοκτητών, νομέων,
επικαρπωτών, μισθωτών και υπομισθωτών, καθαρισμού και συντήρησης, καθ’ όλη
τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων
χώρων, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς. Ακόμη, προβλέπεται η
αντίστοιχη διαδικασία σε περιψραγμένους ή περιτοιχισμένους χώρους.
Άρθρο 3: Επιβεβαιώνεται η εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), περί
οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, στο
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, λαμβανομένων υπόψη των
ειδικότερων προβλέψεων του ν. 4662/2020 (Α’ 27).
Άρθρο 4: Με την ιτροωθούμενη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα απαγόρευσης
πρόσβασης στην περιοχή του Ναυαγίου της Ζακύνθου, είτε από την ξηρά, είτε από
την Θάλασσα, με την έκδοση κοινής υπουργικής απόψασης, μετά και από την από
9.3.2023 επιστολή του Καθηγητή Δυναμικής, Τεκτονικής και Εψαρμοσμένης
Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροψών, Δρ. Ευθυμίου Λέκκα, Προέδρου
του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, σ οποίος επισημαίνει
τον κίνδυνο για την ασψαλή πρόσβαση των πολιτών στην περιοχή.
Άρθρο 5: Με την πρσωθσύμενη ρύθμιση παρατείνεται έως και την 31η.12.2023 η
μεταβατική διάταξη, με την οποία στα τουριστικά καταλύματα με λιγότερα από
πενήντα (50) δωμάτια ή με βάθος κσλυμβητικής δεξαμενής μικρότερο από 1,5
μέτρο, χρέη ναυαγοσώστη εκτελεί ο επόπτης ασψαλείας, ο οποίος διαθέτει
βεβαίωση σε ισχύ, παρακολούθησης προγράμματος Θεωρητικής και πρακτικής
εκπαίδευσης ναυαγοσώστη πισίνας από σχολή ναυαγσσωστικής εκπαίδευσης,
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αντικειμενική αδυναμία εξεύρεσης
ναυαγσσωστών για απασχόληση σε τόσο μεγάλο αριθμό τουριστικών καταλυμάτων
και ιδίως για τα μικρά καταλύματα.
Άρθρο 6: Ρυθμίζεται ζητήματα που αψσρσύν στην αναστολή οικοδομικών αδειών
στη νήσσ Μύκονο.
Άρθρο 7: Ρυθμίζεται η σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία μικτών κλιμακίων
ελέγχου που ασκούν το σύνολο των ελεγκτικών και διαιτιστωτικών αρμοδιοτήτων
της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς καιτων Ελεγκτών Δόμησης.
Άρθρο 8: Διορθώνεται αναδρομικά η εσψαλμένη και εκ προψανσύς παραδρομής
παραπεμπόμενη διάταξη που εκώλυε τον ορθό υπολογισμό του προβλεπόμενου
διοικητικού προστίμου.

________
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Άρθρο 9: Προβλέπονται τταρατάσεις επί προθεσμιών που αψορούν ζητήματα

___________

αποβλήτων και ενέργειας.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι αναγκαία για την επικαιροποίηση της
διαδικασίας διεξαγωγής πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου
κτιρίων.
Άρθρο 2: Υπάρχουν οικοπεδικοί χώροι οι οποίοι παραμένουν ακαθάριστοι καθ’ όλη
τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου με αποτέλεσμα, και ενόψει της κλιματικής
αλλαγής, να υψίσταται αυξημένος κίνδυνος πρόκλησης και επέκτασης πυρκαγιάς,
ενώ δεν αντιμετωπίζεται το ζήτημα του καθαρισμού σε επείγουσες περιπτώσεις
άμεσου και ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς.
Άρθρο 3: Δεδομένης της ψύσης του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, στο οποίο υπάγεται και το Πυροσβεστικό Σώμα, και των διεξοδικών
οργανωτικών προβλέψεων του ν. 4662/2020 (Α’ 27), επιλύεται το ζήτημα αν
εψαρμόζεται η γενική εξουσιοδότηση του νόμου περί επιτελικού κράτους για την
τροποποίηση διατάξεων τυπικού νόμου, που αψορούν την οργάνωση και τη
λειτουργία ψορέωντης Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, με προεδρικό διάταγμα.
Άρθρο 4: Στην ευρύτερη περιοχή του Ναυαγίου της Ζακύνθου, ανακύπτει ο κίνδυνος
γενικευμένων κατολισθήσεων και καταρρεύσεως και από τις αρμόδιες αρχές, ιδίως
τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, έχει υποδειχθεί η λήψη
προστατευτικών εκτάκτων μέτρων στην ευρύτερη περιοχή
Άρθρο 5: Με το άρθρο 46 του ν. 4688/2020 (Α’ 101) θεσπίσθηκε η υποχρεωτική
απασχόληση ναυαγοσωστών από όλα τα τουριστικά καταλύματα που διαθέτουν
κολυμβητικές δεξαμενές. Ωστόσο από την ψήψιση του άνω νόμου έως και σήμερα
αναδείχτηκε η αντικειμενική αδυναμία εξεύρεσης ναυαγοσωστών για απασχόληση
σε τόσο μεγάλο αριθμό τουριστικών καταλυμάτων και ιδίως για τα μικρά
καταλύ ματα.
Άρθρο 6: Η συνολική ρύθμιση των ζητημάτων που αψορούν την παράταση
οικοδομικών αδειών στη νήσο Μύκονο, μέχρι την έγκριση του Ειδικού
Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) δήμου Μυκόνου, είναι αναγκαία για τη διαψύλαξη
της ψυσιογνωμίας και των χαρακτηριστικών της περιοχής.
Άρθρο 7: Η ρύθμιση είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της
αυθαίρετης δόμησης.
Άρθρο 8: Άνευ της ρύθμισης καθίσταται δυσχερέστατος και επισψαλής ο νόμιμος
υπολογισμός και η επιβολή διοικητικού προστίμου για τους παραβάτες της
υποχρεώσεως τήρησης Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης.
Άρθρο 9: Οι παρατάοεις είναι απαραίτητες για την εξασψάλιση της εψαρμογής των

__________

διαλαμβανόμενων ρυθμίσεων.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπεδικών και

λοιπών ακάλυπτων χώρων, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
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Προστασίας, τους Φορείς διαχείρισης αποβλήτων και έμμεσα το σύνολο των

πολιτών.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
4. ΝΑΙ ΙΙ ΟΧΙ 11

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Άρθρο 5: άρθρο 46 ν. 4688/2020 (Ν 101)

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

1) με αλλαγή προεδρικού Το ισχύον νομοθετικό Πλαίσιο δεν παρέχει
διατάγματος, εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση προεδρικού
υπουργικής απόψασης διατάγματος, υπουργικής απόψασης ή άλλης
ή άλλης κανονιστικής κανονιστικής πράξης με αντικείμενο που εμπίπτει στα
πράξης; ρυθμιζόμενα με τις προτεινόμενες διατάξεις.

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις προτεινόμενες
πρακτικής ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή
συμπεριλαμβανομένης διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της
της δυνατότητας νέας δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
ερμηνευτικής υψιστάμενης νομοθεσίας.
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

111) με διάθεση Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη
περισσότερων ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση
ανθρώπινων και περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.
υλικών_πόρων;

Στόχοιαξιολογούμενηςρύθμισης

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

Π Π
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8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογσύμενης ρύθμισης;

Η ενίσχυση του έργου και της εύρυθμης

λειτουργίας του Υπουργείου Κλιματικής

Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η

αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων που

άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος,
1) βραχυπρόθεσμοι: ,

η ασψαλης προσβαση των πολιτων και

τουριστών στην Περιοχή του Ναυαγίου

Ζακύνθου, καθώς και η τήρηση συνθηκών

ασψαλείας στις κολυμβητικές δεξαμενές των

τουριστικών καταλυμάτων.

Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στη
1) μακροττρόθεσμοι: διαχείριση κρίσεων και της βιώσιμης και

ψιλικής προς το περιβάλλον, ανάπτυξης.

Κατ αρθρο αναλυση αξιολογουμενης ρυθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άριρο Στόχος
Ι Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η διαδικασία υλοποίησης διενέργειας

πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κτιρίων, από το
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με ψορέα διαχείρισης των ευρύτερων δράσεων
τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, καθώς και η
περαιτέρω αντισεισμική θωράκιση των κτιρίων της Επικράτειας για τη
διασψάλιση της Προστασίας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

2 Με το προτεινόμενο άρθρο ανατίθεται στους Δήμους η μέριμνα για την
εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την Ιη
μέχρι την 30ή Απριλίου εκάστου έτους, και τη συντήρηση αυτού, καθ’ όλη τη
διάρκειατης αντιπυρικής περιόδου, των οικοπεδικών, λοιπών ακάλυπτων χώρων,
προκειμένου να διασψαλιστεί η μη πρόκληση πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης
αυτής. Στο πλαίσιο αυτό, ρυθμίζεται η δυνατότητα αυτεπάγγελτου καθαρισμού
των ως άνω οικοπέδων από το Δήμο, αψενός σε περίπτωση μη ανεύρεσης ή μη
συμμόρψωσης των__υπόχρεων προς τούτο και αψετέρου σε περιπτώσεις

—1½-



ιτεριψραγμένων ή επαρκώς περιτοιχισμένων χώρων, κατόπιν έκδοσης βεβαίωσης
τυχόν συνδρομής υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς,
από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και σε επείγουσες περιπτώσεις,
όπου ο κίνδυνος Είναι ιδιαίτερα υψηλός και άμεσος. Επιπροσθέτως,
προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα για τις περιπτώσεις μη συμμόρψωσης με τις
ως άνω υποχρεώσεις.
Με το προτεινόμενο άρθρο διευκρινίζεται η εψαρμογή του άρθρου 20 του ν.

3 4622/2019 στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προς

_____

άρση ασαψειών και ενίσχυση της ασψάλειας δικαίου.
4 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα απαγόρευσης

πρόσβασης στην περιοχή του Ναυαγίου της Ζακύνθου, Είτε από την ξηρά, είτε
από τη θάλασσα, μέσω της έκδοσης κοινής υπουργικής απόψασης, υπό τις
προϋποθέσεις, αψενός της διατύπωσης γνώμης του Οργανισμού Αντισεισμικού
Σχεδιασμού και Προστασίας, αναψορικά με τη συνδρομή κινδύνου ασψάλειας
επισκεπτών, αψετέρου της εισήγησης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας. Η ανωτέρω ανάγκη, προέκυψε μετά και από την από 9.3.2023
επιστολή του Προέδρου του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και
Προστασίας, Καθηγητή Ευθύμιου Λέκκα, προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας, με την οποία Επισημαίνεται ο κίνδυνος κατολισθήσεων
και καταρρεύσεων στην περιοχή του Ναυαγίου Ζακύνθου.

5 Με το άρθρο 46 του ν. 4688/2020 (Λ’ 101) θεσπίσθηκε η υποχρεωτική
απασχόληση ναυαγοσωστών από όλα τα τουριστικά καταλύματα που διαθέτουν
κολυμβητικές δεξαμενές. Ωστόσο από την ψήψιση του ανωτέρω νόμου έως και
σήμερα, αναδείχτηκε η αντικειμενική αδυναμία εξεύρεσης ναυαγοσωστών για
απασχόληση σε τόσο μεγάλο αριθμό τουριστικών καταλυμάτων και ιδίως για τα
μικρά καταλύματα. Το 2022 προωθήΘηκε μεταβατική διάταξη με ισχύ έως τις
31.12.2022, με την οποία προβλέψθηκε ότι χρέη ναυαγοσώστη δύναται να
εκτελεί ο επόπτης ασψαλείας, ο οποίος διαθέτει βεβαίωση σε ισχύ,
παρακολούθησης Προγράμματος θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης
ναυαγοσώστη πισίνας από σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. Η εν λόγω
ρύθμιση λειτούργησε θετικά για τα ξενοδοχεία χωρίς να διακυβεύονται στο
ελάχιστο οι συνθήκες ασψαλείας στις κολυμβητικές δεξαμενές τους. Με την
αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνεται η εν λόγω δυνατότητα έως και τις
31.12.2023, προκειμένου τα μικρά τουριστικά καταλύματα να συμμορψωθούν με
την υποχρέωση απασχόλησης ναυαγοσώστη πισίνας, μέσω του επόπτη
ασψαλείας, ο οποίος Θα διαθέτει τη σχετική γνώση και εκπαίδευση.
Με το προτεινόμενο άρθρο ρυθμίζεται η αναστολή οικοδομικών αδειών στις
εκτός σχεδίου περιοχές της νήσου Μυκόνου, μέχρι την έγκριση του σχετικού
Ε.Π.Σ., για την προστασία της ψυσιογνωμίας της εν λόγω περιοχής καιτο αρμόδιο
όργανο για τη χορήγηση των αδειών στις Περιπτώσεις που αυτή κατ’ εξαίρεση
επιτρέπεται.
Με το προτεινόμενο άρθρο ρυθμίζεται η σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία
μικτών κλιμακίων ελέγχου που ασκούν το σύνολο των ελεγκτικών και
διαπιστωτικών αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και
Ελεγκτώντου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς καιτων Ελεγκτών

--



ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

Δόμησης, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης και της

_____

προστασίας του περιβάλλοντος.

8 Με το προτεινόμενο άρθρο διορθώνεται η εσψαλμένη αναψορά του ν. 4819/2021
(Α’ 129) ως προς την έννοια των χρηματικών εισψορών, η οποία αποτελεί τη βάση
για τον υπολογισμό του προβλεπόμενου στο άρθρο 69 του ν. 4819/2021

_____

διοικητικού προστίμου, στο πλαίσιο εξορθολογισμού του ύψους αυτών.
9 Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται μια σειρά παρατάσεων επί προθεσμιών,

για ζητήματα που αψορούν τόσο την αγορά ενέργειας, όσο και τη διαχείριση
αποβλήτων, προς ενίσχυση της ασψάλειας δικαίου και εξασψάλιση της
εψαρμογής των σχετικών διατάξεων.

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΆΜΕΣΑ Εξοικονόμηση χρόνου

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλα

Μεγαλύτερη
αιτοδστικότητα / Χ Χ
αποτελεσματικότητα

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ

Χ

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Αυξημένη αξιοπιστία!
διαψάνεια θεσμών

Χ Χ Χ



Αλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αιτοτίμηση:

19. Κόστοςαξιολογούμενηςρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχεδιασμός /
Χ

προετοιμοσίο

Υποδομή / Χ
εξοπλισμός

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΣΗ

Προσλήψεις /
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κινητικοτητα
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ Άλλο
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργίο
διαχείρισης

Διαχείριση
ΓΙΑ ΤΗ αλλαγών Κατά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & την εκτέλεση
ΑΠΟΔΟΣΗ

Κόστος
ΤΗΣ

ουμμετοχης
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

στη νεα

ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αιτοτίμηση:

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

— —



Σχολιασμός / ποιοτική αττοτίμηση:
Δεν αναμένονται κίνδυνοι από τις προωθούμενες ρυθμίσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρο 5, 24 και 106

25. Ενωσιακό δίκαιο

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝ Ο Μ ΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

/Αναγνώριση
εντσπισμός
κινδύνου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχουςΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Σχεδιασμός
αποτροπής /
οντιστάθμισης
κινδύνων

Πιλοτική
εΦαρμογή

Ανάδειξη καλών
προκτικών Κατά

την υλοποίηση
της ρύθμισηςΜΕΙΩΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλσ

-Ι



Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

Π (συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

26.

Π

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Π των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

_______________________

Διεθνείς συμβάσεις

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

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

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)

Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

____________________

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

_________

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

________

-Ι

Π

28.

Π

Π

Π



ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροιτοποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξισλογούμενης ρύιμιαης

Άρθρο 2

Καθαρισμός χώρων νια την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης

πυρκαγιάς ή ταχείας ειτέκτασής της - Αντικατάσταση υποπερ. 26 περ.

β παρ. Ι άρθρου 75 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Η υποπερ. 26 της περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων

και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α 114), Περί αρμοδιοτήτων των δήμων

στον Τομέα του περιβάλλοντος, αντικαθ[σταται ως εξής:

«26. Η μέριμνα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού των

ιδιοκτητών, νομέων, επικαρπωτών, μισθωτών και υπαμισθωτών, από

την Ιη έωςτην 30ή Απριλίου εκάστου έτους, καθώς καιτης υποχρέωσης

συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από

την Ιη Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, για την αποτροπή

κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, επί

αικαπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων σε περιοχές εντός

εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και εντός ορίων οικισμών χωρίς

εγκεκριμένα ρυμοτομικό σχέδιο, επί εκτάσεων που βρίσκονται εντός

ακτίνας εκατό μέτρων (100 μ.), από τα όρια των ανωτέρω περιοχών,

καθώς και επί εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα. Η ως άνω μέριμνα,

περιλαμβάνει ιδίως την ενημέρωση των υπόχρεων από ταν οικεία δήμο,

έως την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, με κάθε πρόσφορο μέσο για το

περιεχόμενο της υποχρέωσης καθαρισμού, την εξέταση σχετικών

καταγγελιών, την αυτεπάγγελτη αυτοψία και την επιβολή προστίμου

κατά την παρούσα.

Ο οικείος δήμος, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου,

μεριμνά για τη διενέργεια αυτοψίος. Αν σι υπόχρεοι προς καθαριομό

δεν συμμορψωθούν, ο δήμος επιβάλλει πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών

του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρα, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200)

ευρώ. Κατά του προστίμου ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει

ένσταση οταν δήμο εντός αποκλειστικής προθεομίας δέκα (10) ημερών.

Εάν αυτή δεν γίνει αποδεκτή, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών ο

δήμας προβαίνει οκ αυτεπάγγελτο καθαριομό των χώρων αυτών, Κατά

προτεραιότητα, βάσει του κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης

πυρκαγιάς. Ειδικά για περιψραγμένους ή επαρκώς περιτοιχιομέναυς

χώρους του πρώτου εδαψίου και σε περίπτωση μη ουμμόρψωσης των

υπόχρεων για καθορισμό τους, ο οικείος δήμος, Ταυτόχρονα με την

επιβολή του πραστίμαυ, αιτείται προς την κατά τόπο αρμόδια

Γ]υροσβεοτική Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας για τη βεβαίωση

συνδρομής υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης

πυρκαγιάς, και βάσει αυτής, προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθορισμό

των ως άνω χώρων για την άρση του κινδύνου. Αν δεν βρεθούν τα

στοιχεία των υιιόχρεων, ακολουθείται η διαδικασία των προηγούμενων

εδαψίων, εξαιραυμένης της διαδικασίας επιβολής τιραοτίμου. Σε

επείγουσες περιπτώσεις άμεσου και ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου

πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς, α οποίος διαπιστώνεται με σχετικό

έγγραφα της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, επιτρέπεται, κατά

παρέκκλιση της διαδικασίας των προηγούμενων εδαψίων, α επείγων

αυτεπάγγελτσς καθορισμός γιο την άμεση άρση του κινδύνου. Σε κάθε

περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού, καταλογίζεται εξ ολοκλήρου

στους υπόχρεους, από ταν οικεία δήμο, η δαπάνη καθορισμού του

χώρου και απομάκρυνσης των υλικών. Η δαπάνη και τα πρόστιμο

Υφιστάμενες διατάξεις

ιι2ό. Η μέριμνα, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης των ιδιοκτητών,
των νομέων, των επικαρπωτών και των μισθωτών για καθαρισμό,
μέχρι την 30ή Απριλίου εκάστου έτους, των αικσπεδικών και λοιπών
ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων
ρυμοτομικών σχεδίων και οικιομών, για την αποτροπή κινδύνου
πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της και, σε περίπτωση μη
ανεύρεσης ή μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, η υποχρέωση
αυτεπάγγελτσυ καθαρισμού των χώρων αυτών. Ειδικά οε
περιψραγμένσυς ή επαρκώς περιτσιχιομέναυς χώρους, α οικείας
δήμας αιτείται προς την κατά τόπο αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία
τη διενέργεια αυτσψίας για τη βεβαίωση τυχόν συνδρομής κινδύνου
πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, και βάσει αυτής,
μεριμνά για την έκδοση ειοογγελικής παραγγελίας για ταν
αυτεπάγγελτο καθορισμό των ως άνω χώρων. Τα ζητήματα σχετικά
με τη διαδικασία και ταν τρόπο καθαρισμού των ως άνω χώρων από
τους υπόχρεσυς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του παρόντος καθορίζονται με πυρασβεστική διάταξη κατ’
εψαρμογή τσυ άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α 27). Σε περίπτωση
μη συμμόρψωσης ιων υπόχρεων: α. επιβάλλεται από ταν αρμόδιο
δήμο πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό
μέτρα και β. καταλογίζεται από ταν οικείο δήμο η δαπάνη
καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών. Η δαπάνη Και
τσ πρόστιμο αποτελούν έσοδα του σικείου δήμου.».



αποτελούν έσοδα του οικείου δήμου και εισπράττονται σύμ4ωνα με τις

κείμενες διατάξεις.

Ειδικότερα Θέματα σχετικά με τη διαδικασία εψαρμσγής των ανωτέρω

και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με πυροσβεστική

διάταξη σύμφωνα με το άρθρο 167 του ν. 4662/2020 (Α 27). Με την

παρούσα δεν θίγεται το από 13/22.4.1929 π.δ. (Α 153).».

Άρθρο 4
Μέτρα προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου - Προσθήκη παρ. 8 στο

άρθρο 68 ν. 4875/2021
Στο άρθρο 68 του ν. 4875/2021 (Α 250), περί μέτρων προστασίας του
Ναυαγίου Ζακύνθου, προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Με Κοινή οπόψαση των Υπουργών Τουρισμού, Ναυτιλίας Και

Νησιωτικής Πολιτικής, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Και

του Κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, απαγορεύεται η πρόσβαση

στην παραλία τσυ Ναυαγίου και στην οριοθετημένη ζώνη της παρ. 1. Η

κοινή απόψαση του πρώτου εδαψίου δύναται να προβλέπει:

α) τις χερσαίες ζώνες απαγόρευσης Πρόσβασης,

β) τα απώτατο όρια ελεγχόμενης Θολόσσιας πρόσβασης για τους

επισκέπτες,

γ) το χρονικό διάστημα απαγόρευσης Και ελεγχόμενης Οολάσσιος

πρόσβασης σύμψωνα με τις περ. α) και

δ) τις κυρώσεις, οι οποίες επιβάλλονται στους παραβάτες από τις

αρμόδιες αρχές, Και

ε) κάθε συναψές ζήτημα.

Η κοινή απόφαση του πρώτου εδαψίου εκδίδεται Κατόπιν:

αα) γνώμης του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και

Προστασίας, σχετικά με τη συνδρομή κινδύνου οσψόλειας επισκεπτών,

και

ββ) εισήγησης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,

μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος της Επιτροπής της παρ. 3. Γιατο

χρονικό διάστημα από την 17η.3.2023 μέχρι και την 31η.10.2023 η

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δύναται νο προβαίνει στην ανάθεση

υπηρεσιών φύλαξης της περιοχής, προς ταν σκοπό υλοποίησης των

μέτρων απαγόρευσης και ελεγχόμενης πρόσβασης, Κατά τη διαδικασία

της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρσυ 32 του ν. 4412/2016 (Α 147), κατά

παρέκκλιση κά0ε αντίθετης διάταξης της εθνικής νομοθεσίος.ιι.

Άρθρο 68

Μέτρα Προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου

1. Η οριοθετημένη ζώνη αιγιαλού και παραλίας, όπως

προσδιορίζεται στην υπ αρ. 146652/13.8.2018 απόψαση του

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής

Ελλάδας και ανίου «Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής

αιγιαλού (ΠΟΑ.) στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου» (Δ 298),

και ειδικότερα από το σημεία Α )με συντεταγμένες Χ= 202945, 5

Υ=4194509,5) μέχρι το σημείο Β (με συντεταγμένες Χ=203412,0

Υ=4196503( μετά των εντός αυτής επικείμενων κινητών πραγμάτων

(ναυάγιο), ακινήτων, καταοκευών και εγκαταστάσεων, με τα

παραρτήματα και το συστατικά Τους, αποτελεί, ενόψει της

εξέχουσας τουριστικής σημασίας της για τη χώρο, Πρότυπη

Τουριστική Περιοχή Αξιοποίησης και Προστασίας.

2. Η διενέργεια πάσης φύσεως πράξεων διοίκησης και διαχείρισης

της ως άνω οριοθετημένης ζώνης, ανάθεσης σύνταξης μελετών και

έργων και υποβολής κάθε αναγκαίας αίτησης γιο την έκδοση των

αδειών διενέργειός τους, με σκοπό την προστασία του

περιβάλλοντος, την αποφυγή του κινδύνου κατάρρευσης του

ναυαγίου, τη συντήρησή του, την ασφαλή διαμόρφωση των διόδων

πρόσβασης σε αυτό και την προσταοία των επισκεπτών, ανατίθεται

σε Επιτροπή Πρότυιτης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του

Ναυαγίου Ζακύνθου, η οποία συστήνεται στο Υτισυργείσ Τουρισμού.

3. Η Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας

του Ναυαγίου Ζακύνθου συγκροτείται με Κοινή απόφαση των

Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Εσωτερικών, που

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και αποτελείται

από πέντε (5) μέλη, με τριετή θητεία, ως εξής:

ο) ‘Ενα (1) μέλος, και το οναπληρωματικό του, που ορίζεται από τον

Υπσυργό Τουρισμού και ασκεί καθήκοντα ως Πρόεδρος της,

β( ένα (1) μέλος, και το αναπληρωματικό του, που υποδεικνύεται

από την Περιψέρεια Ιονίων Νήσων,

γ) ένα (1) μέλος, και το αναπληρωματικό του, που υποδεικνύεται από

τον Δήμο Ζακύνθου,

δ) ένα (1) μέλος, και το οναπληρωμοτικό του, που υποδεικνύεται από

τους υψιστάμενσυς τσπικούς συλλόγους ξενσδόχων και

ε) ένα (1) μέλος, και το αναπληρωματικό του, υποδεικνύεται από το

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Ζακύνθου.

Ειδικά, για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα διαχείρισης και διοίκησης

της οριοθετημένης ζώνης της παρ. 1, που αψορσύν στη διαμόρφωση,

συντήρηση ή χρήση αιγιαλού ή παραλίας, συμμετέχει, με δικαίωμα

ψήφου, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής και ένας (1) εκπρόσωπος

της Κτηματικής Υπηρεσίας, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό

Οικονομικών.

4. Στο σύνολο των ακινήτων, εγκαταστάσεων και κινητών

πραγμάτων που εντοπίζονται στην Πρότυπη Τουριστική Περιοχή

Αξιοποίησης και Προστασίας, διενεργούνται νομίμως πράξεις

διοίκησης, διαχείρισης, συντήρησης και κατάλληλης διαμόρψωσης,

σύμψωνα με την παρ. 2, προς τον σκοπό της αοψόλειας των

—Ι .—



επισκεπτών, της προσβασιμότητας της περιοχής και της

βιωσιμότητας και προστασίας Του τουριστικού εκθέματος εντός

αυτής, με τήρηση όλων των ισχυόντων περιβαλλοντικών όρων και

πολεοδομικών κανόνων.

«5. Στο πλαίσιο διενέργειας των πράξεων διοίκησης και διαχείρισης

της παρ. 2, η Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και

Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου δύναται, Κατά παρέκκλιση

Κάθε αντίθετης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, να λειτουργεί ως

αναθέτουσα αρχή νια την ανάθεση μελετών, έργων και υπηρεσιών.

Οι εργασίες της Επιτροπής, ιδίως Κατά τη διενέργεια των οναθέσεων

έργων, μελετών και υπηρεσιών, υποστηρίζονται από υπαλλήλους

του Υπουργείου Τουρισμού που ορίζονται με απόψαοη του

Υπουργού Τουρισμού. Υποστήριξη στην Επιτροπή δύναται νο

παρέχεται και από υπαλλήλους της Περιψέρειας Ιονίων Νήσων και

του Δήμου Ζακύνθου, που ορίζονται από το αρμόδιο όργανο της

Περιψέρειας και του Δήμου αντίστοιχα, καθώς και από μηχανικούς

από Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.). Η χρηματοδότηοη των

μελετών, έργων και υπηρεσιών που ανατίθενται από την Επιτροπή

καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού με

ειδική πίοτωση που του μετοβιβάζετοι για ταν σκοπό αυτό από τον

κρατικό προϋπολογισμό. Οι συμβάσεις ανάθεσης έργων, μελετών

και υπηρεσιών που ουνάπτοντοι γιο τους σκοπούς του πσρόντσς

άρθρου υπογράΦονται από Τον Υπουργό Τουρισμού. Οι δαπάνες που

προκύπτουν από την ανάθεση των συμβάσεων του παρόντος άρθρου

τιμολογούνται επ ονόματι του Υπουργείου Τουρισμού, Και η

εκκαθάριση και πληρωμή τους γίνεται από τις υπηρεσίες του

Υπουργείου Τουρισμού. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την

31η.12.2022 και προς ταν σκοπό της διενέργειας των αναγκαίων

εργασιών συντήρησης και αποψυγής του κινδύνου κατάρρευσης του

Ναυαγίου, διαμόρψωσης ασψαλούς πρόσβασης, ψύλαξης και

προστασίας των επισκεπτών, η Επιτροπή προβαίνει στις αναθέσεις

της παρ. 4 κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016

(Α 147) κατά ιταρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης της εθνικής

νομο0εοίας.

6. Ος κατεπείγουσα ανάγκη που πληροί τους όρους εψαρμαγής της

περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 για την ανάθεση

των συμβάσεων της παρ. 5 ναείται η διακινδύνευση της ασΦάλειας

και της υγείας των επισκεπτών του ναυαγίου, η απειλή ουοιώδους

καταοτρσψής ή υποβάθμισης του γεωμαρφολογικού περιβάλλοντος,

με αποτέλεσμα την απώλεια βασικών χαρακτηριστικών του

συγκεκριμένου τουριστικού προαριομού και α άμεσος κίνδυνος

διόλυοης ή σημαντικής καταστραψής των σωζώμενων κινητών

πραγμάτων σε αυτό.»

7. Κάθε αναγκαία άδεια για τη διενέργεια των ενδεδειγμένων
επεμβόσεων συντήρησης, αντιστήριξης, διάνοιξης οδών Και
διαμόρψωσης ασψαλούς πρόσβασης στην Περιοχή χορηγείται, κατά
ιταρέκκλιοη κάθε αντίθετης διάταξης, με κοινή απόφαση των
αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Τουρισμού, Περιβάλλοντος Και
Ενέργειας και του Κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργείου, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή σε
αυτά των αναγκαίων δικαιολογητικών, άλλως με κοινή απόΦαση των
συναρμοδίων κατά τα ανωτέρω Υπουργών, Κατόπιν εισήγησης των
αρμοδίων υπηρεσιών, με πρόβλεψη όλων των αναγκαίων
ττεριβαλλοντικών και λοιπών όρων για την ορθή και ασφαλή
διενέργεια των εργασιών Και επεμβάσεων. Για την έκδοση της Κοινής
απόψασης του πρώτου εδαψίου απαιτείται υποβολή σχετικής
μελέτης στην Κατά πεβίπτωση αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και κά0ε



Άρθρο 5

Υπεύθυνος λειτουργίας για κολυμβητικές δεξαμενές εντός

τουριοτικών καταλυμάτων - Τροποποίηση Περ. β Παρ. 3 άρθρου 46

ν. 4688/2020

Στην περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 46 Του ν. 4688/2020 (Α 101),

παρατείνεται η δυνατότητα εκτέλεσης χρεών ναυαγοσώστη από τους

επόπτες ασψαλείας και η παρ. 3 διαμορΦώνεται ως εξής:

«3α. Για τα καταλύματα με περισσότερες από πενήντα (50) κλίνες και

με βάθος μίας τουλάχιστον κολυμβητικής δεξαμενής μεγαλύτερα από

ενάμιση (1,5) μέτρο, ο ναυαγοσώστης πισίνας, οΦείλει, Κατά τις ώρες

λειτουργίας της πισίνας, να βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα

κολύμβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, καθήμενος εντός

του χώρου της κσλυμβητικής δεξαμενής ή να περιπαλεί πεζός στον

χώρο ευθύνης του και να μην εκτελεί άλλη υπηρεσία.

β. Γιατα καταλύματα με λιγότερα από πενήντα (50) δωμάτια ή με βάθος

κολυμβητικής δεξαμενής μικρότερα από ενάμιση (1,5) μέτρο, καθώς και

γιο κολυμβητικές δεξαμενές Που βρίσκονται σε κήπους ταράτσας )ΐοοί

εεπ) τουριστικών καταλυμάτων και για τις εσωτερικές κολυμβητικές

δεξαμενές, έως την 31η.12,2023, χρέη ναυαγσσώστη εκτελεί α επόπτης

ασψαλείας, ο οποίος διαθέτει βεβαίωση σε ισχύ, παρακολούθησης

Προγράμματος Θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης ναυαγασώοτη

πισίνας από σχολή ναυογοσωστικής εκπαίδευσης, σύμΦωνα με τους

όρους και τις προϋποθέσεις της Κοινής απόψασης της Παρ. 5 και ο

οποίος βρίσκεται οε ετοιμότητο εντός του τουριστικού καταλύματος

Κατά τις ώρες λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής και καθ’ όλη τη

διάρκεια της υπηρεσίας του.».

συναρμόδιο Φορέα και διατύπωση γνώμης ως προς τους αναγκαίους
όρους. Η γνώμη παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι
(20) ημερών, άλλως, σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως
άνω προθεσμίας, τεκμαίρεται ως Θετική για την έκδοση της Κοινής
απόΦασης του πρώτου εδσψίου.».

Άρθρο 46
Ρυθμίσεις νια κολυμβητικές δεξαμενές

εντός τουριστικών καταλυμάτων
1. Στην έννοια των κολυμβητικών δεξαμενών περιλαμβάνονται Και

τα συστήματα υδρομάλαξης ή και μηχανισμού παραγωγής κυμάτων
Που διαθέτουν συστήματα ανακυκλα4ορίας, Φίλτρανσης Και χημικής
επεξεργασίας (]οτυΖΖί).
«2. Υπεύθυνος λειτουργίας της κσλυμβητικής δεξαμενής είναι τα

Φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου γνωστοποιείται η λειτουργία
της κολυμβητικής δεξαμενής. Στο προσωπικό που οΦείλουν, Κατά τις
κείμενες υγειονομικές διατάξεις, να απασχολούν τα τουριστικά
καταλύματα, οτα οποία λειτουργούν κολυμβητικές δεξαμενές,
περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ένας τουλάχιστον απόψσιτος
σχολής ναυαγασωστικής εκπαίδευσης, εψαδιασμένας με βεβαίωση,
σε ισχύ, επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις ναυαγοοώστη πισίνας
ή άδεια ναυαγσσώστη από Λιμενική Αρχή, με την εξαίρεση της περ.
β’ της παρ. 3.
3. α. Για τα καταλύματα με περισσότερες από πενήντα (50) κλίνες
και με βάθος μίας τουλάχιστον κολυμβητικής δεξαμενής μεγαλύτερα
από ενάμιση (1,5) μέτρο, σ ναυαγοσώστης πισίνας, οΦείλει, κατά τις
ώρες λειτουργίας της πισίνας, να βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα
κολύμβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, κα-θήμενος
εντός του χώρου της κολυμβητικής δεξαμενής ή να περιπολεί πεζός
οταν χώρα ευθύνης του και να μην εκτελεί άλλη υπηρεσία,
β. Για τα κατολύματα με λιγότερα από πενήντα (50) δωμάτια ή με
βάθος κσλυμβητικής δεξαμενής μικρότερο από ενάμιση (1,5) μέτρα,
καθώς και για κολυμβητικές δεξαμενές που βρίσκονται σε κήπους
ταράτσας (ιοο Γεπ) τουριστικών καταλυμάτων και για τις
εσωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές, έως την 31η.12.2022, χρέη ναυ
αγοσώοτη εκτελεί ο επόπτης αοψαλείας, σ οποίος διαθέτει
βεβαίωση σε ισχύ, παρακολούθησης προγράμματος θεωρητικής και
πρακτικής εκπαίδευσης ναυαγοσώστη πισίνας από σχολή
ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμΦωνα με τους όρους Και τις
προϋποθέσεις της κοινής απόΦασης της παρ. 5 και σ οποίος
βρίσκεται σε ετοιμότητα εντός του τουριστικού καταλύματσς κατά τις
ώρες λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής και καθ’ όλη τη
διάρκεια της υπηρεσίας του.)>.
4. Δεν απαιτείται α ορισμός ναυαγασώστη πισίνας ή άλλου
εξειδικευμένου προοωπικού, στην περίπτωση κολυμβητικής
δεξαμενής ή συστήματος υδρομό.λαξης, τα οποία εξυπηρετούν
ενοίκους- πελάτες ενός δωματίου ή διαμερίσματος κύριου ή μη
κύριου καταλύματος. Στην περίπτωση αυτή, τα τουριστικό κατάλυμα
αναρτά, σε εμΦανές σημεία πλησίον εκάστης δεξαμενής, Κείμενο
που ενημερώνει τον πελάτη για τους Κανόνες υγιεινής και αοψάλειας
κατά την κολύμβηση, σύμΦωνα με τις κείμενες υγειονομικές
διατάξεις για τις κολυμβητικές δεξαμενές και προσαρτά τους
ανωτέρω Κανόνες αναλυτικά οτα ιδιωτικά συμΦωνητικά που
καταρτίζει με τους πελάτες του.
5. Με κοινή απόΦαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού
καθορίζονται η εκπαίδευση του ναυαγασώστη πισίνας, η διαδικασία
εξέτασης των υποψηΦίων ναυαγοοωστών πισίνας, η συγκρότηση της
επιτροπής εξετάσεων, αι υποχρεώσεις Φορέων διαχείρισης
καταλυμάτων, περιλαμβανομένου του περιεχομένου του
ψαρμακείου που οΦείλουν να διαθέτουν, αι κυρώσεις και κάθε άλλο
σχετικό θέμα.

Άρθρο 8 «1. Στον υπόχρεο που παραβαίνει την παρ. 1 του άρθρου 11
Διόρθωση παραπομπής περί βάσεως υπολογισμού διοικητικού επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με τις ελάχιστες χρηματικές

προοτίμου —Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 69 ν. 4819/2021 εισΦορές της περ. β’ της Παρ. 3 του άρθρου 13, που ισχύουν κατά τη
διαπίστωση της παράβασης, τις οποίες Θα κατέβαλε σε ΣΣΕΔ για το



1. Στο Πρώτο εδάφιο της Παρ. 1 του άρθρου 69 Του ν. 4819/2021 (Α 129,
διόρθωση σφάλματος Α’ 171), περί επιβολής διοικητικού προστίμου σε
ΠερίΠτωση παροβίοσης των υΠσχρεώοεις παραγωγών, διορθώνοντοι

Οι παραΠομΠές, και η Παρ. Ι διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στον υπόχρεο Που παραβαίνει την παρ. Ι Του άρθρου 11

επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με τις ελάχιστες χρηματικές

ειοψορές της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 13, που Ισχύουν κατά τη

διαπίστωση της παράβασης, τις οποίες θα κατέβολε σε ΣΣΕΔ για το

χρονικό διάστημα των τελευταίων πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση που σ

παραγωγός συμμορφώνεται ουτοβούλως μετην υποχρέωση της παρ. Ι

του άρθρου 11 εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος,

το χρηματικό πρόστιμο περιορίζετοι στο ποσό που αντιστοιχεί στις

χρονικό διάστημα των τελευταίων πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση που
ο παραγωγός συμμορφώνεται αυτοβούλως με την υποχρέωση της
Παρ. 1 του άρθρου 11 εντός έξι (6) μηνών οπό την ένορξη ισχύος Του
παρόντος, το χρηματικό πρόστιμο περιορίζεται στα ποσό Που
αντιστοιχεί στις χρηματικές εισφορές του Τελευταίου ημερολογιακού

έτους. »

χρηματικές εισφορές του τελευταίου ημερολογιακού έτους.».
2. Η παρ. Ι ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4819/2021, ήτοιτην 23η
Ιουλίου 2021.

Άρθρο 9
Παρατάσεις προθεσμιών σε ζητήματα ατιοβλήτων και ενέργειας —

Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 86 ν. 4819/2021, παρ. 5 άρθρου 25 ν.
4685/2020, παρ. 9 άρθρου 54 και παρ. 2 άρθρου 94 ν. 4951/2022

1. Η προθεσμία του πρώτου εδαψίσυ της Παρ. 1 του άρθρου 86 του ν.
4819/2021 )Α’ 129), περί σχεδιασμού Και λειτουργίας Συλλαγικών
Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, ποροτείνεται, και η παρ. 1
διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Από Ιης Σεπτεμβρίου 2023, οι υπόχρεοι, σύμφωνα μετην παρ. 2 του
άρθρου 84, φορείς συσκευασίας ποτών από αλουμίνιο έως και ενάμιση
(1,5) λίτρα, από γυαλί μιας χρήσης έως καιτρία (3) λίΤρα, καθώς και από
πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης σύμψωνα με το Μέρος ΣΤ’ του
Παραρτήματας Ι του ν. 4736/2020 )Α’ 200), γιο την τήρηση της
υποχρέωσης της Παρ. 3 Του άρθρου 84, οφείλουν να σχεδιάσουν, να
εφαρμόσουν και νο λειτουργήσουν Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής
Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) απσβλήτων συοκευασιών πανελλαδικής εμβέλειας,
με σκοπό την εφαρμογή συστήματος επιστροφής εγγύησης για τις εν
λόγω ουοκευασίες, κατά την έννοια της πορ. 7 του άρθρου 77,

προκειμένου να επιτύχουν τους ποοοτικούς στόχους χωριοτής
συλλογής, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ονακύκλωση
που προβλέπονται από τη νομοθεσία, ήτοι των στόχων του άρθρου 82
και της παρ. Ι του άρθρου 13 του ν. 4736/2020 αντίστοιχο.
Για τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής συστήματος
επιστροφής εγγύησης για τις συσκευασίες του πρώτου εδαφίου
εφαρμόζονται οι Παρ. 4 έως 9 του άρθρου 13 του ν. 4736/2020 και η
απόφαση της Παρ. 7 του άρθρου 92.
Υφιστάμενα Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή νέα εθελοντικά
συστήματα επιστροφής εγγύησης που εφαρμόζονται για άλλες
συοκευαοίες πέραν των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο, όπως για
τις γυάλινες φιάλες, δηλώνονται υποχρεωτικά οταν Ελληνικό
Οργανισμό Ανακύκλωοης (ΕΟ.ΑΝ.) από τους φορείς των συστημάτων,
σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 81.».
2. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν.
4685/2020 (Α’ 92), περί υποχρέωσης προσαρμογής παλυγώνων από
κατόχους Αδειών Παραγωγής, παρατείνετοι, Και η Παρ. 5

διαμορφώνεται ως εξής:
«5. Οι κάτοχοΙ Αδειών Παραγωγής οφείλουν να πρασαρμόσουν τα

πολύγωνά τους σύμφωνα με τους περιορισμούς χωραθέτησης του
άρθρου 13, μέχρι την 30ή Ιουνίου 2023. Σε αντίθετη περίπτωση, ο
Φορέας Αδειοδότηοης προβαίνει οε ανάκληση των σχετικών Αδειών
Παραγωγής ή των Βεβαιώσεων ή των Βεβαιώσεων Ειδικών Εργων.».
3. Η Προθεσμία του πρώτου εδαφίου της Παρ. 9 του άρθρου 54 του ν.
4951/2022 )Α’ 129), περί προθεσμίας ανάρτησης πολυγώνων σταθμών,
Παρατείνεται, και η Παρ. 9 διομαρφώνεεαι ως εξής:
»9. Οι κάτοχοί εν λειτουργία εξαιρσύμενων σταθμών Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α., αναρτούν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2023 τα πολύγωνα Των
σταθμών τους στη γεωπληραφοριακή πλατφόρμα του Φορέα
Αδειοδότησης. Ειδικότερα, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει τον Φορέα
Αδειοδότηοης Του άρθρου 20 του ν. 4685/2020 (Ν 92), σχετικά με την

«1. Από την 1.7.2023, οι υπόχρεοι, σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 84, φορείς συσκευασίας ποτών από αλουμίνιο έως Και
ενάμιση (1,5) λίτρο, από γυαλί μιας χρήσης έως και τρία (3) λίτρα,
καθώς και από πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης σύμφωνα με το
Μέρος ΣΤ’ του Παραρτήματας Ι του ν. 4736/2020 (Α 200), για την
τήρηση της υποχρέωσης της παρ. 3 του άρθρου 84, οφείλουν να
σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν Και νο λειτουργήσουν Συλλογικά
Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης )ΣΣΕΔ) απαβλήτων

συσκευασιών πανελλαδικής εμβέλειας, με σκοπό την εφαρμογή

συστήματος επιστροφής εγγύησης για τις εν λόγω συσκευασίες, Κατά
την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 77, προκειμένου να επιτύχουν τους
πασοτικούς στόχους χωριστής συλλογής, προετοιμασίας για
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση που Προβλέπονται από τη
νομοθεσία, ήτοι των στόχων Του άρθρου 82 και της Παρ. Ι του
άρθρου 13 του ν. 4736/2020 αντίστοιχα.
Για τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής συστήματος
επιστροφής εγγύησης για τις ουοκευασίες του πρώτου εδαφίου
εφαρμόζονται οι παρ. 4 έως 9 του άρθρου 13 του ν. 4736/2020 και η
απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 92.
Υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος Του παρόντος ή νέα εθελοντικά
συστήματα επιστροφής εγγύηοης που εφαρμόζονται για άλλες

συσκευασίες πέραν των αναφερόμενων οτα πρώτο εδάφιο, όπως γιο
τις γυάλινες φιάλες, δηλώνονται υποχρεωτικά στον Ελληνικό
Οργανισμό Ανακύκλωοης (Ε.Ο.ΑΝ.) από τους φορείς των
συστημάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. Ι του άρθρου 81.»
«5. Οι κάτοχοι Αδειών Παραγωγής, οφείλουν να προσαρμόσουν τα
πολύγωνα τους σύμφωνα με τους περιορισμούς χωραθέτηοης του
άρθρου 13, μέχριτην 31η.3.2022. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Φορέας
Αδειοδότηοης προβαίνει σε ανάκληση των σχετικών Αδειών
Παραγωγής ή των Βεβσιώσεων ή των Βεβαιώσεων Ειδικών Εργων.»
«9. Οι κάτοχοί εν λειτουργία εξαιρούμενων σταθμών Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α., αναρτούν μέχρι την 31η Μαρτίου 2023 τα παλύγωνα Των
σταθμών τους στη γεωπληροφοριακή πλατψάρμα του Φορέα
Αδειοδότησης. Ειδικότερα, ο ενδιαφερόμενας ενημερώνει τον
Φορέα Αδειαδότησης του άρθρου 20 του ν. 4685/2020 (Ν 92),
σχετικά με την ακριβή θέση εγκατάστασης του σταθμού
(ουντεταγμένες πολυγώνου και θέσεων ανεμαγεννητριών, εφόσον
πρόκειται για αιολικό σταθμό), υπσβάλλοντας γεωχωρικά δεδομένα,
σύμφωνα με τις οδηγίες του ανωτέρω Φορέα Αδειαδότηοης. Ο
Φορέας Αδεισδότησης του άρθρου 20 του ν. 4685/2020 απεικονίζει
γεωγραφικά οε ειδική προσβάσιμη εφαρμογή του Ηλεκτρονικού
Μητρώου την ακριβή θέση εγκατάστασης του σταθμού (παλύγωνο
και θέσεις ανεμογεννητριών, εφόσον πρόκειται για οισλικό σταθμό)
και εκδίδει Βεβαίωση Καταχώρησης Γίαλυγώνου Εξαιρσύμενσυ
Σταθμού. Ο Ενδιαφερόμενος πρσσκομίζει στον Διαχειριστή
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης
(Δ.Α.Γ1.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) ή στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας )ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) τη Βεβαίωση Καταχώρησης
Παλυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού, εντός της ως άνω προθεσμίας.



ακριβή Θέση εγκατάστασης Του σταθμού (συντεταγμένες ιτολυγώνου
και θέσεων ανεμογεννητριών, εφόσον Πρόκειται για αιολικό σταθμό),
υιιοβάλλοντας γεωχωρικά δεδομένα, σύμφωνα με τις οδηγίες του
ανωτέρω Φορέα Αδειοδότησης. Ο Φορέας Αδειοδότησης του
άρθρου 20 του ν. 4685/2020 απεικονίζει γεωγραφικά σε ειδική
προοβάοιμη εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου την ακριβή θέοη
εγκατάστασης του οταθμού (πολύγωνο και θέσεις ονεμογεννητριών,
εφόσον Πρόκειται για αιολικό οτοθμό) και εκδίδει Βεβαίωση
Καταχώρησης Γίαλυγώνου Εξαιρούμενσυ Σταθμού. Ο Ενδιαφερόμενος
πρσσκομίζει στον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.ΑΠ.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) ή στον Διαχειριστή
Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) τη
Βεβαίωση Καταχώρησης Παλυγώνου Εξαιραύμενου Σταθμού, εντός της
ως άνω προθεσμίας. Σε περίπτωση μη προακόμιοης της ανωτέρω
Βεβαίωσης, αναστέλλεται η καταβολή αποζημίωσης ή η λειτουργική
ενίσχυση στο πλαίσια των σχετικών συμβάσεων με τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.
ή την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. για τα Μη Διασυνδεμένα Νησιά.».
4. Η Προθεσμία της Παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 4951/2022, Περί
υποβολής αιτήσεως για έκδοση Ενιαίας Άδειας Εγκατάστασης και
Λειτουργίας Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβαλταίκών Σταθμών,
παρατείνεται, και η Παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Η αίτηση για έκδοση Ενιαίας Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας
υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέχρι την
30ή Ιουνίου 2024.».

Γ30 Κατάργηση διατάξεων

Σε περίπτωση μη προσκόμισης της ανωτέρω Βεβαίωσης,
αναστέλλεται η καταβολή αποζημίωσης ή η λειτουργική ενίσχυση
στο πλαίσιο των σχετικών συμβάσεων με τη Δ.ΑΠ.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ή την
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. γιατα Μη Διασυνδεμένα Νησιά.><.
«2. Η αίτηση για έκδοση Ενιαίας Άδειας Εγκατάστασης και
Λειτουργίας υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Χωρικού
Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέχριτην 30ή6.2023.».

Διατάξεις αξιολογσύμενης ρύΟμισης που πρσόλέπουν κατάργηση Καταργσύμενες διατάξεις



Αθήνα, 17 Μαρτίου 2023
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

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
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»

Α. Με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Επικαιροποιείται το πρόγραμμα για τον προσεισμικό έλεγχο κτιρίων και
συγκεκριμένα:

α. Ανατίθεται στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας» (Τ.Ε.Ε.) η υλοποίηση δράσης για τη διενέργεια πρωτοβάθμιου και
δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων, που στεγάζονται φορείς του
Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου Τομέα καθώς και κρίσιμες εν γένει
λειτουργίες του ιδιωτικού Τομέα.

Παράλληλα, ο «Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας»
(Ο.Α.Σ.Π.) διατηρεί την εποπτεία της υλοποίησης του προαναφερόμενου ελέγχου
καθώς και την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
καταγραφής των σχετικών αποτελεσμάτων.

Προς τούτο, το Τ.Ε.Ε. και ο Ο.Α.Σ.Π. συνεργάζονται με την Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.).

β. Προβλέπεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των προαναφερόμενων
δράσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το ΕΣΠΑ. το Πράσινο
Ταμείο, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και λοιπά αναπτυξιακά Προγράμματα
ευρωπαϊκά ή διεθνή.

γ. Με κυ.α., καθορίζονται Θέματα σχετικά με την εφαρμογή των
προτεινόμενων ρυθμίσεων.

2. Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της αρμοδιότητας των δήμων σχετικά με
τη μέριμνα αυτών για την εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης
από τους ιδιοκτήτες, νομείς. επικαρπωτές. μισΘωτές και υπομισθωτές, καθ όλη τη
διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων.
προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς, με
επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
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Επανακαθορίζεται η διαδικασία καθαρισμού σε περιφραγμένου ή
περιτοιχισμένους χώρους καθώς και σε επείγουσες περιπτώσεις άμεσου και
ιδιαίτερου υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον οικείο
δήμο με καταλογισμό στους υπόχρεους της σχετικής δαπάνης και με επιβολή των
προβλεπόμενων προστίμων).

3. Προβλέπεται η ρύθμιση, με π.δ., των θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας
του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτική Προστασίας.

4.α. Απαγορεύεται, εφεξής, η πρόσβαση στην οριζόμενη περιοχή του Ναυαγίου
Ζακύνθου και προβλέπονται κυρώσεις στους παραβάτες του ει’ λόγω μέτρου.

β. Παρέχεται η δυνατότητα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και για το
οριζόμενο χρονικό διάστημα, να προβαίνει, κατά παρέκκλιση της κείμενης
νομοθεσίας. στην ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης της ανωτέρω περιοχής.

5. Παρατείνονται, μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία, οι προθεσμίες για:
- την έναρη της υποχρέωσης των μνημονευόμενων φορέων να σχεδιάσουν,

να εφαρμόσουν και να λειτουργήσουν Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής
Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) αποβλήτων συσκευασιών μιας χρήσης.

- την ανάρτηση από τους κατόχους ει’ λειτουργία εαιρούμενων σταθμών
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. των πολυγώνων των σταθμών τους στη γεωπληροφοριακή
πλατφόρμα του Φορέα Αδειοδότησης.

- την υποβολή αίτησης για την έκδοση Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας και
Εγκατάσταση ς Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών (Π. Θ.Π.Φ.Σ.).

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται επί του κρατικού
προϋπολογισμού και επί του προϋπολογισμού λοιπών φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης [ο.τ.α. α και β’ βαθμού. Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και
Προστασίας» (Ο.Α.Σ.Π.)], κατά περίπτωση, τα ακόλουθα οικονομικά
αποτελέσματα:

Ι. Δαπάνη του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το τρέχον
οικονομικό έτος, από τη δυνατότητα ανάθεσης υπηρεσιών φύλαξης της οριζόμενης
περιοχής του Ναυαγίου Ζακύνθου, προς τον σκοπό υλοποίησης των μέτρων
απαγόρευσης και ελεγχόμενης πρόσβασης σε αυτή.

2. Δαπάνη του προϋπολογισμού του Ο.Α.Σ.Π., με δυνατότητα
χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το ΕΣΠΑ, το
Πράσινο Ταμείο, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και λοιπά αναπτυξιακά
προγράμματα. από την υλοποίηση τιοι’ δράσεων για τη διενέργεια προσεισμικών
ελέγχων στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δημοσίου και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, για την κάλυψη: 1) των διαχειριστικών εξόδων του Οργανισμού
και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο οποίο ανατίθεται η διενέργεια των
ελέγχων αυτών. ΙΙ) του κόστους εκπαίδευσης των μηχανικών και Της αποζημίωσης
αυτών για Τους διενεργούμενους ελέγχους. ΗΙ) των εξόδων ανάπτυξης, συντήρησης
και λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής των αποτελεσμάτων
του προσεισμικού ελέγχου. Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από Πραγματικά γεγονότα
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και από την έκδοση κ.υ.α., κατά το μέρος δε που χρηματοδοτείται από το Ταμείο
Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητας είναι δημοσιονομικά ουδέτερη.

3. Ενδεχόμενη αύξηση δημοσίων εσόδων από την επιβολή των σχετικών
κυρώσεων. σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευση της πρόσβασης στην
οριόμενη Περιοχή Του Ναυαγίου Ζακύνθου.

4. Ενδεχόμενη αύέηση εσόδων των δήμων σε περίπτωση μη συμμόρφωση
των υπόχρεων για τον καθαρισμό οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων καθώς
και περιφραγμένων ή περιτοιχισμένων χώρων καθ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής
περιόδου και την ως εκ τούτου είσπραξη των επιβαλλόμενων προστίμων και
καταλογισμό των σχετικών δαπανών αυτεπάγγελτου καθαρισμού των χώρων
αυτών. Το ύψος του ποσού εαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός
παραβάσεων, ύψος προστίμου κ.λπ.).

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2023
Η Γενική Διευθύντρια

ΙΟΠΕΙΑ ΑΡΜΑΟΟ
1703.2023 18:48

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 Ατιοβλήτων,
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 υπόψη τροπολογίας, προκαλούνται επί του κρατικού
προϋπολογισμού και επί του προϋπολογισμού λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
[οτα. α’ και β’ βαθμού, Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας» (Ο.Α.Σ.Π.)],
κατά περίπτωση, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

1. Δαπάνη του προϋπολογισμού της Περιψέρειας Ιονίων Νήσων, για το τρέχον
οικονομικό έτος, από τη δυνατότητα ανάθεσης υπηρεσιών Φύλαξης της οριζόμενης περιοχής
του Ναυαγίου Ζακύνθου, προς τον σκοπό υλοποίησης των μέτρων απαγόρευσης και
ελεγχόμενης πρόσβασης σε αυτή.

Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της
ανωτέρω Περιψέρειας.

2. Δαπάνη του προϋπολογισμού του Ο.Α.Σ.Π., με δυνατότητα χρηματοδότησης από το
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το ΕΣΠΑ, το Πράσινο Ταμείο, το Εθνικό Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και λοιπά αναπτυξιακά προγράμματα, από την υλοποίηση των δράσεων για τη
διενέργεια προσεισμικών ελέγχων στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δημοσίου
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για την κάλυψη: 1) των διαχειριστικών εξόδων του
Οργανισμού και του Τεχνικού Επιμελητη ρίου Ελλάδας στο οποίο ανατίθεται η διενέργεια των
ελέγχων αυτών, 11) του κόστους εκπαίδευσης των μηχανικών καιτης αποζημίωσης αυτών για
τους διενεργούμενους ελέγχους, 111) των εξόδων ανάπτυξης, συντήρησης και λειτουργίας της
ηλεκτρονικής πλατψόρμας καταγραψής των αποτελεσμάτων του προσεισμικού ελέγχου.

Η εν λόγω δαπάνη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και από
την έκδοση κ.υ.α., Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ανωτέρω
ψορέα.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2023

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Χ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ Κ. ΣΚΡΕΚΑΣ
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