
αυτής, ανεξαρτήτως του εάν αυτή αποτελείται από πε-
ρισσότερες της µίας ιδιοκτησίες, και δεν απαιτείται η το-
πογραφική απεικόνιση της ευρύτερης έκτασης, τµήµα
της οποίας ενδέχεται να είναι η έκταση αυτή. Έτσι, σε
περιπτώσεις λ.χ. µίσθωσης τµήµατος ευρύτερης έκτα-
σης για την εξασφάλιση του δικαιώµατος χρήσης του
χώρου εγκατάστασης, τα υποβαλλόµενα τοπογραφικά
διαγράµµατα θα περιλαµβάνουν εξάρτηση των κορυφών
του συγκεκριµένου χώρου εγκατάστασης και όχι ολό-
κληρης της ευρύτερης έκτασης και ο διενεργούµενος α-
πό τις αρµόδιες υπηρεσίες έλεγχος όρων δόµησης αφο-
ρά αποκλειστικά στην έκταση του χώρου εγκατάστασης
του έργου. Η πρακτική αυτή ακολουθείται στις περιπτώ-
σεις εγκατάστασης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ε-
νέργειας από ΑΠΕ σε δάση, δασικές και αναδασωτέες ε-
κτάσεις, όπου η απαιτούµενη, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία οικοδοµική άδεια εκδίδεται βάσει του τοπο-
γραφικού που αποτυπώνει τον χώρο της χορηγηθείσας
έγκρισης επέµβασης, αλλά όχι στις περιπτώσεις µίσθω-
σης τµήµατος ιδιωτικών ακινήτων που δεν χαρακτηρίζο-
νται ως δάση ή δασικές εκτάσεις. Η παρούσα ρύθµιση
κρίνεται αναγκαία, δεδοµένου ότι µε τον τρόπο αυτό ε-
ξασφαλίζεται ενιαία αντιµετώπιση στην έκδοση οικοδο-
µικών αδειών που αφορούν σε ενεργειακά έργα ΑΠΕ
και, παράλληλα, διευκολύνεται η µέγιστη δυνατή υλο-
ποίηση της ανακαίνισης του εξοπλισµού παλαιών αιολι-
κών εγκαταστάσεων και περιορίζει τα φαινόµενα απέ-
νταξης σταθµών χωροθετηµένων εν γένει σε περιοχές
υψηλού δυναµικού στην πορεία επίτευξης των δεσµευτι-
κών στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ µε αξιοποίηση υφιστά-
µενων υποδοµών και περιορισµό των επιπτώσεων στο
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον µε σηµαντικά θε-
τικό περιβαλλοντικό αποτύπωµα. Παράλληλα µε την
προτεινόµενη ρύθµιση αποφεύγονται φαινόµενα κατα-
χρηστικών κατατµήσεων γηπέδων. Αυτονόητο είναι ότι
αν για τις ανάγκες του repowering έχουν µισθωθεί, παρα-
χωρηθεί ή ιδιοχρησιµοποιούνται και άλλα αυτοτελή α-
γροτεµάχια που δεν αποτελούσαν µέρος της εγκατάστα-
σης του αρχικού έργου, θα πρέπει για αυτά να προσκοµι-
στεί χωριστό τοπογραφικό διάγραµµα.

Άρθρο 68
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3468/2006 (Α΄129)

Με τις παραγράφους 1 και 3 εισάγεται η δυνατότητα
χρήσης του ενεργειακού συµψηφισµού και του εικονικού
ενεργειακού συµψηφισµού από ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού
για κάλυψη ενεργειακών αναγκών κοινωφελών επιχει-
ρήσεων, σχολικών µονάδων προσχολικής, πρωτοβάθ-
µιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κέντρων υγείας
και νοσοκοµείων δηµόσιου ενδιαφέροντος χωρίς κερδο-
σκοπικό χαρακτήρα. Αντίστοιχα, τροποποιείται και ο ορι-
σµός του εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού.
Με την παράγραφο 2 προβλέπεται πλέον η αυτοδίκαιη

παύση ισχύος της άδειας παραγωγής στις περιπτώσεις
παρέλευσης του χρονικού διαστήµατος ισχύος της άδει-
ας εγκατάστασης, ώστε να αποφευχθούν οι καθυστερή-
σεις που προκαλεί η διοικητική διαδικασία ανάκλησης
της άδειας παραγωγής.

Άρθρο 69
Τροποποίηση διατάξεων ν. 4001/2011 (Α΄ 179)

Με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 ορίζεται ρητά
ότι όλα τα µέλη της ΡΑΕ είναι όχι µόνο πλήρους, αλλά
και αποκλειστικής απασχόλησης, µε παράλληλη υποχρέ-
ωση αναστολής οποιουδήποτε δηµόσιου λειτουργήµα-
τος, συµπεριλαµβανοµένου του δικηγορικού και οποιασ-
δήποτε επαγγελµατικής δραστηριότητας. Με τον τρόπο
αυτό ενισχύονται η ανεξαρτησία και η αµεροληψία της
Αρχής έναντι των φορέων της αγοράς. Διατηρείται η δυ-
νατότητα ανάληψης διδακτικών καθηκόντων πανεπιστη-
µιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευ-
σης. Με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 συµπλη-
ρώνεται το νοµικό καθεστώς που διέπει τα µέλη της
ΡΑΕ. Ο περιορισµός της αστικής και ποινικής ευθύνης
των µελών των ανεξάρτητων αρχών αποσκοπεί στην ενί-
σχυση της λειτουργικής τους ανεξαρτησίας. Ειδικά τα
µέλη της ΡΑΕ, λαµβάνουν αποφάσεις που δύνανται να
ζηµιώσουν µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους, στον
τοµέα της ενέργειας, κατά δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ.
Στόχος είναι η θωράκιση των µελών της Αρχής από πα-
ρελκυστικές αγωγές τρίτων ιδιωτών, οι οποίοι, ενώ µπο-
ρούν να ικανοποιηθούν από την περιουσία της Αρχής,
για τυχόν προκληθείσα βλάβη, ενδέχεται να κινηθούν
και εναντίον των µελών ατοµικά, µε σκοπό επηρεασµού
τους. 
Με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 τρο-

ποποιείται το καθεστώς προσλήψεων του προσωπικού
της Γραµµατείας της ΡΑΕ, ώστε να ανταποκρίνεται στις
ιδιαίτερες ανάγκες της Αρχής. Συγκεκριµένα, προβλέπε-
ται ότι η επιλογή του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού
θα γίνεται µετά από αξιολόγηση των υποψηφίων και κα-
τάρτιση των προσωρινών πινάκων από τη ΡΑΕ, υπό την
εποπτεία του ΑΣΕΠ, το οποίο ασκεί έλεγχο νοµιµότητας
επί της διαδικασίας. Με την προτεινόµενη διαδικασία ε-
πιταχύνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης των προσλήψεων
και αντιµετωπίζεται το πρόβληµα υποστελέχωσης της
Αρχής, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η αξιοκρατική α-
ντιµετώπιση των υποψηφίων. Επισηµαίνεται ότι τα µέλη
της ΡΑΕ έχουν κριθεί και περιβάλλονται µε τα απαραίτη-
τα εχέγγυα ανεξαρτησίας και αµεροληψίας, και γνωρί-
ζουν σε βάθος λόγω της εξειδίκευσής τους, τις ανάγκες
της Αρχής και το αντικείµενο των αρµοδιοτήτων της. 
Με την παράγραφο 3 εισάγεται µεταβατική διάταξη ώ-

στε η νέα διαδικασία προσλήψεων να ισχύσει και για την
πλήρωση των εβδοµήντα εννέα (79) κενών οργανικών
θέσεων στη ΡΑΕ, όπως αυτή έχει αποφασιστεί µε την υπ’
αρίθµ. απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./187/16085 (σχετ.
18354) της 21ης.6.2018 της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
Με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 4 επέρ-

χονται επουσιώδεις τροποποιήσεις στα απαριθµούµενα
θέµατα τα οποία ρυθµίζονται µε τον Εσωτερικό Κανονι-
σµό Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ, προς εξυπη-
ρέτηση της εύρυθµης λειτουργίας της Αρχής. 
Με την παράγραφο 5 εισάγεται αυτοτελής διάταξη µε

την οποία αίρεται η συµµετοχή της ΡΑΕ σε οποιαδήποτε
διαδικασία ή επιτροπή φιλικής διαπραγµάτευσης έχει ε-
νεργοποιηθεί, ή ενεργοποιείται, σύµφωνα µε τους όρους
των ισχυουσών συµβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέρ-
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του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατά τα
λοιπά, ισχύουν τα οριζόµενα στο οικείο άρθρο.

3. Αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά των Επιθεωρητών
του Τµήµατος Επιθεώρησης Δόµησης και Κατεδαφίσεων
και των τεχνικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί για τον
σκοπό αυτό, εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεών τους κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του ν. 4559/2018 και του
άρθρου πρώτου της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
της 10ης Αυγούστου 2018 (A΄ 149), όπως κυρώθηκε µε
το άρθρο 4 του ν. 4576/2018 (A΄ 196), επιτρέπεται, µε α-
πόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η
οποία εκδίδεται, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου-Επι-
θεωρητή, η ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε δικηγόρο
της επιλογής του, για την υπεράσπισή του σε όλα τα
στάδια της σχετικής διαδικασίας, µέχρι την έκδοση αµε-
τακλήτου αποφάσεως και µε αµοιβή που υπολογίζεται,
σύµφωνα µε τα ισχύοντα κατώτερα όρια αµοιβών του
Κώδικα περί Δικηγόρων. Το σύνολο της αµοιβής κατα-
βάλλεται µε την προσκόµιση των αποδείξεων καταβολής
του οικείου δικηγορικού συλλόγου, εφόσον ο υπάλλη-
λος απαλλάσσεται της κατηγορίας ή αθωώνεται µε αµε-
τάκλητη απόφαση. Οι αµοιβές και λοιπές απαραίτητες
για τη διεξαγωγή της διαδικασίας δαπάνες καλύπτονται
από τον προϋπολογισµό του Φορέα. 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας προσδιορίζονται ειδικότερα οι όροι και οι λοιπές
προϋποθέσεις ανάθεσης, οι καλυπτόµενες δαπάνες και
υπηρεσίες, η διαδικασία καταβολής της αµοιβής και κάθε
αναγκαία για την εφαρµογή της διάταξης λεπτοµέρεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΡΟΠΟΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 67
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2244/1994 (A΄ 168)

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2244/1994,
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Ειδικά για τη χορήγηση εγκρίσεων δόµησης και την
έκδοση αδειών δόµησης του ν. 4030/2011 (A΄ 249), κα-
θώς και την προέγκριση οικοδοµικών αδειών και την έκ-
δοση οικοδοµικών αδειών του ν. 4495/2017 (A΄ 167) από
τις κατά νόµο αρµόδιες υπηρεσίες, για την κατασκευή
των δοµικών κατασκευών, όπως τα θεµέλια των πύργων
των ανεµογεννητριών, των οικηµάτων στέγασης του ε-
ξοπλισµού ελέγχου και των µετασχηµατιστών και των
λοιπών συνοδευτικών έργων αιολικών σταθµών που ε-
γκαταστάθηκαν και λειτούργησαν προ της θέσεως σε ι-
σχύ του ν. 3468/2006 (A΄ 129), οι κάτοχοι των οποίων
προβαίνουν σε αποξήλωση και αντικατάσταση του εξο-
πλισµού τους µε νέο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.
5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 (A΄ 129), ή προχωρούν
σε ριζική ανανέωση του παραγωγικού εξοπλισµού αυ-
τών, σύµφωνα µε την διάταξη της παρ. 22 του άρθρου 3
του ν. 4414/2016 (A΄ 149), ο έλεγχος των όρων και πε-
ριορισµών δόµησης συντελείται και διενεργείται αυτοτε-
λώς, κατά παρέκκλιση κάθε τυχόν αντίθετης ρύθµισης,

επί της ιδιόκτητης ή µισθωµένης ή παραχωρηθείσας έ-
κτασης όπου είχε εγκατασταθεί το αρχικό έργο, για την
οποία προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα µε ορθο-
γώνιες συντεταγµένες στο κρατικό σύστηµα συντεταγ-
µένων.».

Άρθρο 68
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3468/2006 (Α΄129)

1. Στην παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006, όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 12 του
ν. 4513/2018 (A΄ 9), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, ο συµψηφισµός
της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, µπορεί
να γίνεται µε την καταναλισκόµενη ενέργεια σε εγκατα-
στάσεις κοινωφελών επιχειρήσεων του άρθρου 107 του
ν. 3852/2010 (A΄ 87), δηµοτικών παιδικών, βρεφικών και
βρεφονηπιακών σταθµών, σχολικών µονάδων πρωτο-
βάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κέντρων υγεί-
ας και νοσοκοµείων δηµόσιου ενδιαφέροντος χωρίς κερ-
δοσκοπικό χαρακτήρα.».

2. Η περίπτωση α΄ της υποπαραγράφου β1 της παρ. 10
του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 τροποποιείται ως εξής: 

«α) παύει να ισχύει αυτοδικαίως η άδεια παραγωγής,
εκδιδοµένης σχετικής διαπιστωτικής πράξης από τη
ΡΑΕ, καθώς και κάθε άλλη διοικητική πράξη ή σύµβαση
που αφορούν στο σταθµό και».

3. Μετά το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006 προστίθεται
άρθρο 14Β, ως εξής:

«Άρθρο 14Β
Εγκατάσταση σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από Ο.Τ.Α.

α΄ και β΄ βαθµού

Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθµών Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. από Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού για κάλυψη ε-
νεργειακών αναγκών κοινωφελών επιχειρήσεων του άρ-
θρου 107 του ν. 3852/2010 (A΄ 87), δηµοτικών παιδικών,
βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθµών, σχολικών µονά-
δων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
κέντρων υγείας και νοσοκοµείων δηµόσιου ενδιαφέρο-
ντος, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα µε εφαρµογή ε-
νεργειακού και εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού, ό-
πως αυτός ορίζεται στις παραγράφους 12 και 13 του άρ-
θρου 2. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 14Α του παρόντος και της παρ. 10 του άρθρου 11
του ν. 4513/2018 (A΄ 9).».

Άρθρο 69
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011 (A΄ 179)

Στον ν. 4001/2011 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου

10 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα µέλη της ΡΑΕ είναι πλήρους και αποκλειστικής

απασχόλησης, µε την επιφύλαξη των επόµενων εδα-
φίων. Η ιδιότητα του µέλους ΡΑΕ συνεπάγεται την ανα-
στολή οποιουδήποτε δηµόσιου λειτουργήµατος, συµπε-
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Τροποποιούνται διατάξεις της κείµενης πολεοδοµικής
νοµοθεσίας και ειδικότερα, µεταξύ άλλων:

1. Προβλέπονται ειδικότερες ρυθµίσεις σχετικά µε την
εισφορά σε γη αντί της εισφοράς σε χρήµα στην περί-
πτωση ακινήτων που ανήκουν στο Ελληνικό Δηµόσιο ή
σε ανώνυµη εταιρεία, το µετοχικό κεφάλαιο της οποίας
ανήκει εξ ολοκλήρου στο Δηµόσιο ή σε ανώνυµη εται-
ρεία µε µοναδικό µέτοχο το Δηµόσιο.          (άρθρο 59)

2. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε: α) την απόσταση
νέου ή επεκτεινόµενου κοιµητηρίου από οικιστική περιο-
χή και β) τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Ελε-
γκτών Δόµησης.                             (άρθρο 60 και 61)

3. Ισχύει και για κτίρια περιοχών εκτός εγκεκριµένου
σχεδίου πόλεως η κατά παρέκκλιση του Οικοδοµικού Κα-
νονισµού και των ειδικών όρων δόµησης της κάθε περιο-
χής κατασκευή ανελκυστήρα ή άλλων µηχανικών µέσων
κάλυψης υψοµετρικών διαφορών και του χώρου πρόσβα-
σης σε αυτά. (άρθρο 62)

4. Παρατείνεται, κατά ένα έτος (έως 31-12-2019),
η δυνατότητα εκσυγχρονισµού και κτιριακής επέκτα-
σης, κτιρίων και εγκαταστάσεων σε νοµίµως υφιστάµε-
νες χρήσεις ή χρήσεις µε οικοδοµικές άδειες που
εκδόθηκαν µε εφαρµογή προϊσχυουσών διατάξεων
(ν. 2831/2000). (άρθρο 63)

5.α. Ορίζεται ότι, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο οριοθέτηση
των υδατορεµάτων, τα οποία θεωρούνται περιοχές ε-
κτός πολεοδοµικού σχεδιασµού, δεν συνεπάγεται απαλ-
λοτρίωση ιδιοκτησιών στην οριοθετηµένη, ως ζώνη υδα-
τορέµατος, περιοχή. Περαιτέρω ρυθµίζονται ζητήµατα
σχετικά µε την ανάκληση εκκρεµών πράξεων αναλογι-
σµού για εκτάσεις ή τµήµατα εκτάσεων εντός των ανω-
τέρω οριογραµµών. 
β. Επέρχονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις στην κεί-

µενη νοµοθεσία για την αντιµετώπιση σε γενικότερο επί-
πεδο του φαινοµένου των κατολισθήσεων.  (άρθρο 64)

6. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις οικοδοµικές ά-
δειες και τα αυθαίρετα κτίσµατα. Ειδικότερα, µεταξύ άλ-
λων:
α. Επανακαθορίζονται οι αρµοδιότητες του Κεντρικού

Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας – Θράκης
(ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.). 
β. Εντάσσεται και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συ-

στηµάτων και ανεµογεννητριών στις κατηγορίες εργα-
σιών για τις οποίες δεν ισχύει το όριο του προϋπολογι-
σµού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ και για
την εκτέλεσή τους απαιτείται έγκριση εργασιών δόµη-
σης µικρής κλίµακας ανεξαρτήτως προϋπολογισµού. 
γ. Συνιστάται Επιτροπή για την παρακολούθηση της

λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος ηλεκτρονι-
κής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των µνηµονευόµε-
νων διοικητικών πράξεων και των προβλεπόµενων ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών, καθώς και της αποτελεσµατικής
λειτουργίας των Υπηρεσιών Δόµησης (Υ.ΔΟΜ.). Με υ-
πουργική απόφαση καθορίζονται η σύνθεση, η συγκρό-
τηση της ανωτέρω Επιτροπής, η θητεία των µελών αυτής
και λοιπά θέµατα λειτουργίας της. 
δ. Επανακαθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά

για την έκδοση οικοδοµικής άδειας και προέγκρισης αυ-

τής, καθώς και άδειας κατεδάφισης. 
ε. Εξειδικεύονται οι ρυθµίσεις σχετικά µε την απαγό-

ρευση µεταβίβασης δικαιώµατος ή σύστασης εµπράγµα-
του δικαιώµατος σε ακίνητα όπου έχουν συντελεσθεί οι
προβλεπόµενες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρή-
σης σε ρέµατα και ιδίως σε οριοθετηµένα και µη ρέµατα.
Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εφαρµογή συντελεστή ε-
πιβάρυνσης στις περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών
µεταξύ της οριογραµµής του ρέµατος και της οικοδοµι-
κής γραµµής.
στ. Παρατείνεται, έως 8-11-2019, η προθεσµία εντός

της οποίας οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων µπορούν να προ-
βούν αυτοβούλως σε κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτι-
σµάτων τους. Περαιτέρω, προβλέπεται η άµεση κατεδά-
φιση όλων των αυθαιρέτων κτισµάτων και αλλαγών χρή-
σης που εντοπίζονται µετά το πέρας της ανωτέρω προ-
θεσµίας. 
ζ. Επαναπροσδιορίζονται διατάξεις µεταβατικού χαρα-

κτήρα σχετικά µε τους φορείς που αναλαµβάνουν την ά-
σκηση των αρµοδιοτήτων των Περιφερειακών Συµβου-
λίων Αρχιτεκτονικής (ΠΕ.Σ.Α.), µέχρι την έναρξη λει-
τουργίας αυτών. (άρθρο 65)

7. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις κατεδαφίσεις αυ-
θαιρέτων και προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που: 
α. κατά την κατεδάφιση αυθαιρέτων διαπιστώνεται κά-

ποια από τις µνηµονευόµενες διαφοροποιήσεις στις εν
λόγω κατασκευές, η διαδικασία κατεδάφισης συνεχίζε-
ται απρόσκοπτα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα,
β. οι δαπάνες της εκτέλεσης των πράξεων κατεδάφι-

σης υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ, ο καταλογι-
σµός σε βάρος του υπόχρεου πραγµατοποιείται µε σχε-
τική απόφαση του αρµόδιου Υπουργού,
γ. ασκηθεί ποινική δίωξη κατά των Επιθεωρητών του

Τµήµατος Επιθεώρησης Δόµησης και Κατεδαφίσεων και
των τεχνικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί προς τού-
το, για πράξεις ή παραλείψεις αυτών κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων τους, επιτρέπεται, η ανάθεση, µε υ-
πουργική απόφαση, της παροχής υπηρεσιών σε δικηγό-
ρο της επιλογής τους, µε αµοιβή που υπολογίζεται, σύµ-
φωνα µε τα ισχύοντα κατώτερα όρια αµοιβών του Κώδι-
κα περί Δικηγόρων. Το σύνολο της αµοιβής καταβάλλε-
ται, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα και καλύπτεται
µαζί µε τις λοιπές απαραίτητες για τη διεξαγωγή της δια-
δικασίας δαπάνες από τον προϋπολογισµό του φορέα.
Με υπουργική απόφαση, προσδιορίζονται ειδικότερα οι
όροι και οι λοιπές προϋποθέσεις ανάθεσης, οι καλυπτό-
µενες δαπάνες και υπηρεσίες, η διαδικασία καταβολής
της αµοιβής και κάθε θέµα σχετικά µε την εφαρµογή των
ανωτέρω. (άρθρο 66)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Τροποποιούνται - συµπληρώνονται συγκεκριµένες δια-
τάξεις της κείµενης νοµοθεσίας σχετικά µε ενεργειακά
θέµατα και ειδικότερα, µεταξύ άλλων:

1.α. Επανακαθορίζεται η διαδικασία ελέγχου των όρων
και περιορισµών δόµησης, για τις µνηµονευόµενες περι-
πτώσεις εγκρίσεων δόµησης, έκδοσης οικοδοµικών α-
δειών κ.λπ.
β. Παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης σταθµών Α-

νανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Συµπαραγωγής Ηλε-
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κτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α.) από ο.τ.α. α’ και β’ βαθµού, για κάλυψη ενερ-
γειακών αναγκών των ειδικότερα αναφερόµενων περι-
πτώσεων (κοινωφελών επιχειρήσεων των Δήµων, σχολι-
κών µονάδων προσχολικής, πρωτοβάθµιας και δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης, κέντρων υγείας κ.λπ.).

(άρθρα 67, 68)
2. Ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα σχετικά µε τη Ρυθµιστι-

κή Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) και ειδικότερα:
α. Αναστέλλεται οποιοδήποτε δηµόσιο λειτούργηµα,

συµπεριλαµβανοµένου του δικηγορικού, καθώς και οποι-
αδήποτε επαγγελµατική δραστηριότητα, σε περίπτωση
κτήσης της ιδιότητας µέλους της Ρ.Α.Ε, επαναπροσδιο-
ρίζεται δε η ευθύνη των µελών αυτής.
β. Διενεργείται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία

(ν.2190/1994), η πλήρωση θέσεων του διοικητικού και ει-
δικού τεχνικού προσωπικού της Ρ.Α.Ε. και καθορίζεται η
διαδικασία πρόσληψης του Ειδικού Επιστηµονικού Προ-
σωπικού της εν λόγω Αρχής.
γ. Επαναπροσδιορίζεται το περιεχόµενο του Κανονι-

σµού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της
Ρ.Α.Ε.
δ. Ρυθµίζεται εκ νέου η διαδικασία έκδοσης οικοδοµι-

κής άδειας νέου κτιρίου, από την 1η-1-2020.
(άρθρα 69, 70)

3.α. Με υπουργική απόφαση, καθορίζονται η διαδικα-
σία ορισµού Ενεργειακών Υπευθύνων σε κτίρια που χρη-
σιµοποιούνται από το Δηµόσιο και τον ευρύτερο Δηµό-
σιο Τοµέα, τα προσόντα και οι αρµοδιότητες αυτών, κα-
θώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.
β. Ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας των σταθµών πα-

ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
[δυνατότητα σύναψης νέας Σύµβασης Λειτουργικής Ενί-
σχυσης από τους κατόχους των εν λόγω σταθµών, επα-
ναπροσδιορισµός της Τιµής Αναφοράς (Τ.Α.) ανά κατη-
γορία σταθµών, διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών
υποβολής προσφορών κ.λπ.].
γ. Παρέχεται η δυνατότητα στην εταιρεία «Διαχειρι-

στής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.»
(Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., πρώην «Λειτουργός Αγοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας Α.Ε.» - Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε.), να συνάψει,
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, είκοσι
πέντε (25) συµβάσεις έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου ορισµένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.) µε διετή διάρκεια, για να
καλύψει έκτακτες ανάγκες σε προσωπικό, που προέκυ-
ψαν από τις µνηµονευόµενες αιτίες (µεταφορά µεγάλου
αριθµού εργαζοµένων από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. στην ε-
ταιρεία «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.»
κ.λπ.).

- Ορίζεται ρητά ότι, η παροχή υπηρεσιών στις ανωτέρω
θέσεις δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης ή
άλλη αξίωση ή προνόµιο µετά τη λήξη των συµβάσεων.
δ. Παρέχεται η δυνατότητα στην ανώνυµη εταιρεία ει-

δικού σκοπού µε την επωνυµία «Ηλεκτρική Διασύνδεση
Κρήτης - Αττικής Αριάδνη Α.Ε.Ε.Σ.» [θυγατρική του Ανε-
ξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.)], να προσλαµβάνει αριθµό εργαζοµένων
που δεν υπερβαίνει τους τριάντα (30) όλων των ειδικοτή-
των, µε συµβάσεις εργασίας ι.δ.ο.χ., µίσθωσης έργου ή
έµµισθης εντολής.
Οι ανωτέρω συµβάσεις διέπονται αποκλειστικά από

την εργατική νοµοθεσία που ρυθµίζουν τις σχέσεις ερ-
γοδότη και εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα, ανώτατο
δε όριο διάρκειας των συµβάσεων ορίζεται το ένα (1) έ-
τος µετά την ολοκλήρωση του έργου ηλεκτρικής διασύν-
δεσης Κρήτης - Αττικής.
Δεν εφαρµόζονται για τις ανωτέρω προσλήψεις οι δια-

τάξεις του άρθρου ένατου παρ. 20α του ν.4057/2012
(που απαιτεί προηγούµενη έγκριση της Επιτροπής της
ΠΥΣ 33/2006), του ν.3429/2005 [για τη διαδικασία πρό-
σληψης σε Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµούς
(Δ.Ε.Κ.Ο.)] και του ν.2190/1994 [σχετικά µε τη διαγωνι-
στική διαδικασία µέσω Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)].                          (άρθρα 71 - 76)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Ρυθµίζονται λοιπά θέµατα αρµοδιότητας του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

1.α. Επιβάλλεται η µέγιστη τιµή του προστίµου (20.000
ευρώ), σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε την επιβαλλό-
µενη έγγραφη σύσταση του Προϊσταµένου της αρµόδιας
Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας κατ’ εφαρµογή του άρθρου 59 του ν. 4512/2018, για
τις µνηµονευόµενες παραβάσεις (άρθρο 167 του Μεταλ-
λευτικού Κώδικα, ν.δ. 210/1973).
β. Επιτρέπεται η επέµβαση σε δάση, δασικές εκτάσεις,

χορτολιβαδικές, βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις που
βρίσκονται επί ηµιορεινών, ορεινών και ανώµαλων εδα-
φών, για την εγκατάσταση κέντρων περίθαλψης και φι-
λοξενίας ειδών της άγριας πανίδας, καθώς και των συνο-
δών αυτών εγκαταστάσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόµε-
να. (άρθρα 77, 78)

2.α. Προβλέπεται ότι, η τήρηση των εµπορικών αποθε-
µάτων των πετρελαιοειδών προϊόντων λαµβάνει χώρα
σε φορολογικές αποθήκες ή/και άλλες εγκαταστάσεις
για τις οποίες έχουν καταβληθεί οι δασµοφορολογικές
επιβαρύνσεις.

- Με κ.υ.α., καθορίζονται οι όροι συνεργασίας µεταξύ
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
και των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, για τον έλεγχο τήρησης των υπο-
χρεώσεων από τους κατόχους αδειών εµπορίας πετρε-
λαιοειδών προϊόντων.

- Επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον
Τελωνειακό Κώδικα (ν.2960/2001) και στο ν.2969/2001 α-
ναφορικά µε την αιθυλική αλκοόλη και τααλκοολούχα
προϊόντα, σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων
ανάµειξης βενζίνης µε βιοκαύσιµα.
β. Παρατείνεται µέχρι τις 31-12-2019 (έληξε στις 31-

12-2018), η προθεσµία για την καταβολή της ηµερήσιας
ελεγκτικής αποζηµίωσης (άρθρο 21 παρ. 6α του
ν.4354/2015), στους ελεγκτές των Κλιµακίων Ελέγχου
Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίµων (Κ.Ε.Δ.Α.Κ.) (άρ-
θρο 3 του ν. 3335/2005).                (άρθρα 80 - 83)

3.α. Δηµιουργούνται, µε κ.υ.α., στις Περιφέρειες της
χώρας όπου ασκούνται σχετικές δραστηριότητες έρευ-
νας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, Περιφερεια-
κά Παρατηρητήρια για το Περιβάλλον και την Ασφάλεια
της Έρευνας και της Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων
και προσδιορίζονται ο σκοπός και οι αρµοδιότητες αυ-

164

anatolidis@gmail.com


