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Άρθρο Ι
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Τρόπος υπολογισμού αξίας και πληρωμής πρώτων υλών
Κατ’ εξαίρεση των υψιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υψίσταται η
ενεργειακή κρίση και Πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με Κοινή απόψαση των Υπουργών Υποδομών και
Μεταψορών και Οικονομικών δύναται να καθορίζονται α) ο τρόπος υπολογισμού της αξίας
της ασψάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου
και του πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας
(Η ΒΡΕ) απολογιστικά, β) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή των εργασιών που

ιρνς

εκτελέστηκαν

ή

εκτελούνται στο πλαίσιο συμβάσεων κατασκευής δημόσιων έργων, εψόσον
η προμήθεια των ανωτέρω υλικών έλαβε χώρα μετά την Ιη.1.2022. Η επιπλέον δαπάνη, σε
σχέση με την προϋπολογισθείσα, η οποία προκύπτει κατά την εκτέλεση του έργου από
αύξηση της τιμής των ανωτέρω πρώτων υλών

ή

της ποσότητας αυτών στις περιπτώσεις που
προβλέπει ο νόμος καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου. Για εργασίες που
αποζημιώνονται σύμψωνα με το πρώτο εδάψιο, λόγω της συμπερίληψης των άνω υλικών,
δεν καταβάλλεται δαπάνη αναθεώρησης, υπό την έννοια του άρθρου 153 του ν. 4412/2016
(Α’ 147).
Άρθρο 2
Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων
1. α. Κατ’ εξαίρεση υψιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υψίσταται η
ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός ψορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η
εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του
χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται
δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαψίου καθορίζεται ο
χρόνος της επιμήκυνσης. Εψόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι
δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των
εργασιών, σύμψωνα με το πρώτο εδάψιο, δεν προομετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν
αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.
β. Με απόψαση του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή η παράταση της ημερομηνίας
υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσψορών στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί
προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Για όσο διάστημα υψίσταται η ενεργειακή κρίση, μέχρι την ουσιαστική λειτουργία του
Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών ΓΙ ροδιαγραψών και Τιμολόγησης Τεχνικών ‘Εργων και Μελετών
(Ε.Σ.Τ.Ε.ΓΙ. ΤΙΜ.-Τ.Ε.Μ.) του άρθρου 170 του ν. 4412/2016 (Ν 147), και πάντως όχι πέραν της
31ης122022
επιτρέπεται η έκδοση πρακτικών διαπίστωσης βασικών τιμών υλικών από την
Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημόσιων ‘Εργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.). Η έκδοση των ιτρακτικών του
πρώτου εδαψίου αψορά στη μηνιαία διακύμανση των τιμών. Οι τιμές των υλικών
αναθεωρούνται ενιαία για όλη την επικράτεια κατά τρίμηνο, ήτοι την αναθεωρητική
περίοδο, υπό την έννοια του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), σύμψωνα με τον μέσο
όρο κάθε τριμήνου, όπως προκύπτει από τη μηνιαία διακύμανση τιμών.
Άρθρο 3
Καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης έργου
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Ανάδοχοι που εκτελούν συμβάσεις έργων, που δεν επικαλούνται την περ. α’ της Παρ. Ι του
άρθρου 2 και τηρούν τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης του έργου σε σχέση με
τη συμβατική προθεσμία, όπως έχουν διαμορψωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
δικαιούνται πρόσθετη καταβολή (πριμ), πέντε τοις εκατό (5%) επί του υττολειπόμενου
συμβατικού ανταλλάγματσς. Στην περίπτωση αυτή για την πληρωμή της πρόσθετης
καταβολής (πριμ) απαιτείται η προηγούμενη έκδοση απόψασης του αρμόδιου
αποψαινόμενου οργάνου, μετά από ούμψωνη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών. Για την καταβολή της πρόσθετης καταβολής (πριμ) απαιτείται
πρσσκόμιση ισόττοσης εγγυητικής επιστολής υπό την έννοια του άρθρου 72 του ν. 4412/2016
(Α’ 147), σε περίπτωση όμως που από τα έγγραψα προκύπτει ότι το υπολειπόμενο ποσό της
ήδη υτιοβληθείσας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή
ισόποσης πρόσθετης καταβολής (πριμ) προς τον ανάδοχο, δεν απαιτείται η κατάθεση
πρόσθετης εγγύησης. Αν από τα έγγραψα της σύμβασης προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος
πρόσθετης καταβολής (πριμ), αυτό λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης
που καλύπτει τη διαψορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού
της καταβαλλόμενης πρόσθετης καταβολής (πριμ). Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης
ολοκλήρωσης του έργου σύμψωνα με τις ανωτέρω προβλέψεις, η πρόσθετη καταβολή (πριμ)
καθίσταται επιστρεπτέα καταβολή και συμψηψίζεται με οιαδήπστε οψειλή προς τον
ανάδοχο.

Άρθρο 4
Αύξηση κρατικής επιδότησης του Ο.Α.Σ.Α. λόγω ενεργειακής Κρίσης

Κατά παρέκκλιση των περ. α’ και β’ της παρ. ότου άρθρου 6 του ν. 3920/2011 (Α 33), γιατο
έτος 2022 η επιδότηση, που λαμβάνει ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών
(Ο.Α.Σ.Α.), από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη του συνολικού ετήσιου
λειτουργικού ελλείμματος των εταιρειών του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α., δύναται να υπερβαίνει το
ποσοστό του σαράντα τοις εκατό (40%) του ετήσιου λειτουργικού κόστους, που προβλέπεται
στον εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό και το εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο.

—2

-

Το επιπλέον ποσό της επιδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, που λαμβάνει ο Ο.Α.Σ.Α.
για το έτος 2022, διατίθεται αποκλειστικά νια την κάλυψη της αύξησης του ενεργειακού
κόστους λειτουργίας των εταιρειών του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α..
Άρθρο 5
Ρύθμιση Θεμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης λιμένων
Στο άρθρο δέκατο ένατοτου ν. 2932/2001 (Α’145), α) οιπερ. ε’ καιστ’ τηςπαρ. 4 και σι παρ.
5 και 9 αντικαθίστανται, β) προστίθεται περ. γ’ στην παρ. 7, και το άρθρο δέκατο ένατο
διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο δέκατο ένατο
Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων
1. α. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συνιστάται Επιτροπή Σχεδιασμού
και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Λ.Λ.).
β. Η Ε.Σ.Α.Λ. συγκροτείται με απόψαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
και μετέχουν με τους αναπληρωτές τους: ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ως Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής, ως μέλος, δύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, οι αρμόδιοι Γενικοί Γραμματείς, ως εκπρόσωποι, των Υπουργείων Εσωτερικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταψορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροψίμων και Τουρισμού, ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ., καθώς και ένας (1) εκπρόσωπος του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του Υ.ΝΑ.Ν.Π.. Στις συνεδριάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. καλούνται
υποχρεωτικά, χωρίς δικαίωμα ψήψου, ένας (1) εκπρόσωπος της ‘Ενωσης Λιμένων Ελλάδος
(Ε.ΛΙΜ.Ε.), ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας ‘Ενωσης Γίλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού
(Π.Ε.Π.Ε.Ν.), ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας
(Σ.Ε.Ε.Ν.), ένας (1) εκπρόσωπος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ν.Ε.Ε.), ένας (1)
εκπρόσωπος της’Ενωσης Εψοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (Ε.Ε.Ν.Μ.Α.), ένας (1)
εκπρόσωπος της ‘Ενωσης Εψοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας (Ε.Κ.Φ.Ν.)
καθώς και εκπρόσωπος του οικείου δήμου και/ή της οικείας περιψέρειας, εψόσον
συζητούνται ζητήματα αρμοδιότητάς τους. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν,
επίσης, να καλούνται, χωρίς δικαίωμα ψήψου, καθηγητές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, με
ειδίκευση σε θέματα εκτέλεσης λιμενικών έργων, καθώς επίσης και προστάμενοι
Διευθύνσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή άλλων Υπουργείων, με
αντικείμενο αρμοδιότητας συναψές προς τα εξεταζόμενα από την Ε.Σ.Α.Λ. Θέματα.
γ. Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ο
οποίος προεδρεύει της Ε.ΣΑΛ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, εισηγείται τα προς
συζήτηση Θέματα και επιμελείται της εκτέλεσης των αποψάοεων της Επιτροπής. Για τις
αποψάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. που επηρεάζουν την εθνική άμυνα και ασψάλεια της χώρας,
απαιτείται η σύμψωνη γνώμη του εκπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
δ. Οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων της περίπτωσης β του παρόντος άρθρου που
καθορίζονται με απόψαση του οικείου Υπουργού. Ως

συμμετέχουν στην Ε.Σ.Α.Λ.

αναπληρωτές των Γενικών Γραμματέων ορίζονται σι κατά περίπτωση Γενικοί Διευθυντές των
εν λόγω Γενικών Γραμματειών.
2. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εποπτεύει τη λειτουργία της Επιτροπής
και δύναται να εισάγει Θέματα προς συζήτηση, ακόμη και εκτός ημερησίας διατάξεως.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθμίζονται Θέματα
αναπλήρωσης των μελών της Επιτροπής, λειτουργίας της, γραμματειακής υποστήριξής της,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
4. Εργο της Επιτροπής είναι:
α) Ο γενικός σχεδιασμός των προγραμμάτων, των μελετών και των έργων για τη δη μιουργία,
βελτίωση και αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής και σ καθορισμός των προτεραιοτήτων
ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της χώρας, σύμψωνα με τις κατευθύνσεις του
θεσμοθετημένου εθνικού καιπεριψερειακού χωρικού σχεδιασμού.
β) Η ιεράρχηση των εκτελεστέων έργων και η κατανομή πιστώσεων μεταξύ αυτών.
γ) Ο καθορισμός των προδιαγραψών εκτέλεσης λιμενικών έργων, με στόχο την προσαρμογή
της λιμενικής υποδομής στη νέα τεχνολογία ναυπήγησης πλοίων και στις νέες συνθήκες που
δημιουργεί η απελευθέρωση της ακτοπλοίας.
δ) Η παρακολούθηση εκτέλεσης των λιμενικών έργων, σύμψωνα με την κείμενη νομοθεσία,
από τους αρμόδιους κατά περίπτωση ψορείς.
ε) Η παροχή γνώμης για την έγκριση, αναθεώρηση και επικαιροποίηση των Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων και Μελετών Διαχείρισης (Μ5οΓ Ρ13π5) ή ΠρογραμμάτωνΕργων Ανάπτυξης
Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.). Για τους λιμένες αρμοδιότητας των δημοτικών λιμενικών ταμείων, της πιο
πάνω γνώμης της Ε.Σ.Α.Λ. προηγείται η χορήγηση γνώμης από τσ αρμόδιο δημοτικό
συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή σχετικσύ αιτήματος από τον ψορέα
διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα.
Η σύνταξη Αναπτυξιακού Προγράμματος και η Μελέτη Διαχείρισης (Μ5Γ ΡΙπ) Είναι
υποχρεωτική νια τους λιμένες που έχουν χαρακτηρισθεί ως διεθνούς ενδιαψέροντσς ή
εθνικής σημασίας σύμψωνα με την κατάταξη λιμένων του άρθρου 21 του ν. 3450/2006 (Α’
64). Για λιμένες μείζσνος ενδιαψέροντος σύμψωνα με την πιο πάνω κατάταξη, συντάσσεται
Πρόγραμμα’Εργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.).
στ) Η παροχή γνώμης κατά την περ. δ της παρ. 9.
5. α. Οι ψορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων διεθνούς ενδιαψέροντος, εθνικής
σημασίας υποχρεούνται, έως την 31η.12.2023, να προβούν στη σύνταξη ή την
επικαιροποίηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος και της Μελέτης Διαχείρισης (ΜεΓ
Ρ18π) για τους λιμένες ευθύνης τους.
β. Από την υποχρέωση της περ. α’ εξαιρούνται οι ψορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των
λιμένων, των οποίων τσ Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και η Μελέτη Διαχείρισης (Μ5Γ ΡΙπ)
κυρώθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4081/2012 (Α’ 184).
6. Υψι.στάμενα έργα της παραγράψου 2 του άρθρου 46, σε Οργανισμούς Λιμένων και σε
Λιμενικά Ταμεία (δημοτικά ή κρατικά), με εξαίρεση τις κτιριακές εγκαταστάσεις, μη νομίμως
εκτελεσθέντα, έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου από ψσρείς του
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Δημοσίου, θεωρούνται νόμιμα από τον χρόνο έγκρισής τους από την Ε.Σ.Α.Λ. του
Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Μ25 ΡΙπ) του λιμένα στο οποίο

αυτά έχουν αποτυπωθεί και ενταχθεί, και της αντίστοιχης απόψασης έκδοσης των
Περιβαλλοντικών Όρων.
Η νομιμοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα διενεργείται
σύμψωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α’ 209) και του άρθρου 16 παρ. 2) δ του ν.
4178/2013 (Α’ 174).
7. α. Για την αποδοχή του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων ή
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αδειοδότηση των Λιμενικών’Εργων, των
υποκατηγοριών ΑΙ και Α2 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως ισχύει, από τα οποία
τροποποιούνται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (σε κάτοψη) του λιμένα, (δηλαδή σε έργα
που αψορούν επέκταση ή τροποποίηση του λιμένα), σύμψωνα μετη διαδικασίαπου ορίζεται
στην παράγραψο 2 του άρθρου 3 και στην παράγραψο 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011,
όπως ισχύουν, απαιτείται η προηγούμενη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Σχεδιασμού
και Ανάπτυξης Λιμένων.
β. Η ως άνω γνωμοδότηση δεν απαιτείται στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής
αδειοδότησης στις εξής περιπτώσεις:
αα. κατά τη διαδικασία νομιμοποίησης υψιστάμενων έργων, σύμψωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 27 του νόμου 2971/2001, όπως ισχύει,
ββ. για έργα επισκευής ή συντήρησης υψιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων,
γγ. στις εξής περιπτώσεις μελετών του Παραρτήματος ΙΙΙ Ομάδα 3η της υπουργικής
απόψασης
του
Υπουργείου
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας
και
Κλιματικής
Αλλαγής 1958/13.1.2012 (Β’

21) Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υπο κατηγορίες σύμψωνα με το άρθρο Ι παρ. 4 του ν.
4014/2011 (Α’ 209):
1) λιμένες σκαψών αναψυχής (μαρίνες) και καταψύγια Τουριστικών σκαψών (α/α 5), εκτός
εάν βρίσκονται εντός ζώνης λιμένα, (βάση του άρθρου 30 του ν. 2160/1993).
Η) Μεμονωμένες ράμπες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαψών (α/α 8).
ίίί)’Εργα προστασίας ακτής από διάβρωση εντός της θάλασσας και σε απόσταση από την ακτή
(α/α9).
ίν) ‘Εργα προστασίας ακτής από διάβρωση επί της ακτογραμμής (παράλληλα ή κάθετα) (α/α
10).
ν) ‘Εργα ανάττλασης και διαμόρψωσης ακτής (α/α 11).
νΙ) Τεχνητοί ύψαλοι στον πυθμένα της θάλασσας (α/α 13).
νΙί) Ανάκτηση εδαψών από λίμνες (α/α 14Β).
δδ. για θέματα που αψορούν έργα εντός όχθης και παρόχθιας ζώνης (λιμνών
λιμνοθαλασσών).

-

γ. Η γνωμοδότηση της περ. α’ δεν απαιτείται, επίσης, κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηοη
λιμενικών έργων τα οποία εντάσσονται σε εγκεκριμένο κατά την παρ. 9 Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης Λιμένα (Μ35θΓ ΡΙπ).
8. Η γνωμοδότηση αυτή υποκαθιστά τις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών που
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 και στα άρθρα 3 και 4 του ν.
4014/2011, όπως ισχύουν, για τη συλλογή γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών και

ψορέων

διοίκησης

κατά

Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων

του Προκαταρκτικού Προσδισρισμού
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αντιστοίχως.

τη

ή

διαδικασία

9. α) Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη της Ε.Σ.Α.Λ.,
εγκρίνονται τα Αναπτυξιακά Προγράμματα και Μελέτες Διαχείρισης Λιμένα (ΜΓ ΡΙπ)
των λιμένων της χώρας που έχουν χαρακτηρισθεί ως διεθνούς ενδιαέροντσς ή εθνικής
σημασίας. Μετα σχέδια αυτά καθορίζονται τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της ζώνης λιμένα,
οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης στη χερσαία ζώνη του λιμένα, οι
επιτρεπόμενες προσχώσεις και τα γενικά χαρακτηριστικά των προγραμματιζόμενων έργων
που εξυπηρετούν την εμπορική, ετιιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική, βιομηχανική και
αλιευτική κίνηση, καθώς και την επισκευή και τον δεξαμενισμό πλοίων, η κυκλοψοριακή
οργάνωση και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και
της ασψάλειας του λιμένα. Με τα ίδια προεδρικά διατάγματα γίνεται και η περιβαλλοντική
έγκριση των πιο πάνω σχεδίων, ύστερα από τήρηση της διαδικασίας στρατηγικής
περιβαλλσντικής εκτίμησης κατά τις οικείες διατάξεις, με εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και υποβολή στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαβούλευση με το κοινό και τις αρμόδιες
αρχές, αξιολόγηση της μελέτης και των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης, καθώς και
έκδοση εισήγησης, οι όροι της οποίας ενσωματώνονται στο διάταγμα. Εψόσον στη χερσαία
ή θαλάσσια ζώνη του λιμένα υπάρχουν μνημεία, αρχαισλογικοίχώροι, ιστορικοίτόποι ή άλλα
πολιτιστικά στοιχεία και σύνολα, τα προεδρικά διατάγματα του πρώτου εδαψίου
προτείνονται και από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.
β) Η διαδικασία της Περ. α’ εψαρμόζεται και για κάθε αναθεώρηση ή ουσιώδη τροποποίηση
των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και των Μελετών Διαχείρισης Λιμένα (Μ5@Γ ΡΙπ) των
λιμένων διεθνούς ενδιαψέροντος ή εθνικής σημασίας. Κατ’ εξαίρεση, με κοινές αποψάσεις
των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα
από γνώμη της Ε.Σ.Α.Λ., μπορεί να επέρχονται μεμονωμένες και μη ουσιώδεις τροποποιήσεις
στα Αναπτυξιακά Προγράμματα και τις Μελέτες Διαχείρισης Λιμένα (ΜΤΓ ΡΙπ) των πιο
πάνω λιμένων. Για τις τροποποιήσεις αυτές δεν απαιτείται να ακολουθηθεί η διαδικασία της
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, εψόσον κατά τον διενεργούμενο περιβαλλοντικό
προέλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν επιψέρουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
γ) Η έγκριση Π.Ε.Α.Λ. για λιμένες που έχουν χαρακτηρισθεί ως μείζονος ενδιαψέροντος
γίνεται με κοινές αποψάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής ύστερα από γνώμη της Ε.Σ.Α.Λ. Με τις ίδιες αποψάσεις γίνεται και η
περιβαλλοντική έγκριση

των πιο Πάνω

προγραμμάτων,

κατόπιν τήρησης των σχετικών

διατάξεων περί στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, όπου αυτό απαιτείται κατά τις
κείμενες

διατάξεις.

Για

την

έγκριση

Π.Ε.Α.Λ.

σε

υψιστάμενο

λιμένα

ακολουθείται

διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν απαιτείται

ή

η

όχι

η τήρηση πλήρους διαδικασίας στρατηγικής περιβαλλσντικής εκτίμησης.
δ) Στους λοιπούς λιμένες Τοπικής Σημασίας, ο καθορισμός των χρήσεων γης και όρων και
περιορισμών δόμησης εντός χερσα[ας ζώνης λιμένα, γίνεται με κοινή απόψαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και, ύστερα
από γνώμη της Ε.Σ.Α.Λ..

ε) Αποψάσεις της Ε.Σ.ΑΛ. που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος
του παρόντος, με τις
οποίες εγκρίνονται χρήσεις γης και όροι και Περιορισμοί δόμησης
λιμένων, επέχουν Θέση
σύμψωνης γνώμης για τη ρύθμιση των ζητημάτων αυτών με προεδρικό
διάταγμα, εκτός αν
στο μεταξύ υποβληθεί νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχεί
ρισης Λιμένα (Μ&
ΡΙπ) προς έλεγχο ή ζητείται η επικαιροποίηση του ισχύοντος.
10. Η Επιτροπή εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του έτους αναψο
ράς συντάσσει και
υποβάλλει ετήσια απολογιστική έκθεση του έργου της στον
Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής.»

Άρθρο ό
Ορισμός Αρχής Σχεδιασμού για την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβα
λλοντικών
Ειτιι·ιτώσεων (ΣΜΠΕ) των Λιμένων
Το άρθρο 159 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 159
Ορισμός Αρχής Σχεδιασμού για την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβα
λλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των Λιμένων
Ως «Αρχή Σχεδιασμού» που Προβαίνει στην εκπόνηση Σχεδίου ή Προγρ
άμματος κατά την
έννοια των διατάξεων περί στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης,
ορίζεται:
α) Ο ίδιος ο ψορέας διαχείρισης του λιμένα Εκτός των λιμένων της Περ. β’.
β) Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσ
ίου (Τ.Α.ΙΠΕ.Δ), στις
περιπτώσεις των εξής λιμένων και ανεξαρτήτως της μετοχικής
σύνθεσης αυτών: 1)
Οργανισμός Λιμένος Πειραιά (Ο.Λ.Π.), 2) Οργανισμός Λιμένος Θεσσα
λονίκης (Ο.Λ.Θ.), 3)
Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης (σ.Α.Λ.), 4) Οργανισμός Λιμένο
ς Καβάλας (Ο.Λ,Κ.),
5) Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας (Ο.ΛΗΙΙ), 6) Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας
(Ο,Λ.ΚΕ.),
7) Οργανισμός Λιμένος Βόλου (Ο.Λ.Β.), 8) Οργανισμός Λιμένος Πατρών
(Ο.Λ.ΠΑ.), 9)
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.), 10) Οργανισμός Λιμένος Ραψήν
ας (Ο.Λ.Ρ.), 11)
Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου (ΟΛΑ.), 12) Οργανισμός Λιμένος Ηρακλ
είου (ΟΛΗ.). Στις
περιπτώσεις των λιμένων του πρώτου εδαψίου, που αξιοποιούντα
ι σύμψωνα με τον ν.
4597/2019 (Λ’ 35) το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ενεργεί ως Αρχή Σχεδιασμού
και ως προς την
υποπαραχωρούμενη δραστηριότητα. Με απόψαση του Υπουρ
γού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να ανατίθεται στο Τ.Λ.Ι.ΠΕ.Δ. η αρμοδ
ιότητα της αρχής
σχεδιασμού και για λιμένες της περ. α’. Η λειτουργία του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. όταν
ενεργεί ως «Αρχή
Σχεδιασμού» χρηματοδοτείται από τα έσοδά του.»

Αθήνα, 31 Μου 2022
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ —ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
των Υπουργείων Υποδομών και Μεταψορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης
με τίτλο ιιΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ»

Στοιχεία επικοινωνίας:
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΤΖΙΜΑ ΑΛίΚΗ, 2 1Ο6Ο8Ο71, 1Ζίττι1@πιίΙ.οπι
ΓΑΡΥΦΑΛΛΚΗ ΑΘΗΝΑ, 21 Ο65Ο$9 14,
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΣΥΜ ΒΟΥΛΑΚΗΣ Ν ΙΚΟΛΑΟΣ, 2131371444, ιι5νιπνουΙΚΊ5@νιιον.Γ

τους τομείς νομοιέτησης
στου ς οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολο)/ούμενης ρύμισης:

Επιλέξατε από τονπαρακάτω κατάλο’ο τον Τομέα
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ— ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6
1

2

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

ό

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου
Τουρισμού.

__________

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολσγούμενης ρύθμισης
1.

[Ισιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολσγούμενη ρύθμιση;
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των άρθρων 1-3 αντιμετωπίζεται η αύξηση
των τιμών σε συγκεκριμένα υλικά τα οποία είναι αναγκαία για την πρόοδο της
εκτέλεσης των δημοσίων έργων.
Με το άρθρο 4 αντιμετωπίζεται το ζήτημα του κινδύνου να μην μπορούν οι
εταιρείες του Ομίλου «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών)> (ΟΑΣΑ) να
καλύψουν το ενεργειακό κόστος λειτουργίας λόγω της μεγάλης αύξησης των
τιμών στα καύσιμα και της αύξησης του κόστους προμήθειας ηλεκτρικού
ρεύματος.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις των άρθρων 5 και ό αψορούν α) σε τροποποίηση
του άρθρου δέκατου ένατου του ν. 2932/2001 (Α 145), καθώς κατά την
εψαρμογή του νόμου διαπιστώΘηκαν ζητήματα ασυμβατότητας ορισμένων
διατάξεών του προς τη νομοθεσία για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση
(βλ. και ΣτΕ Ολ. 547-9/2022), τα οποία καθιστούν αναγκαία την
αναδιαμόρψωση τόσο του περιεχομένου όσο και της διαδικασίας έγκρισης
των σχεδίων και προγραμμάτων ανάπτυξης των λιμένων της χώρας και β) σε
τροποποίηση του άρθρου 159 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), με το οποίο
ρυθμίζονται θέματα αρχής σχεδιασμού για την εκπόνηση Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜ ΠΕ) των λιμένων.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρα Ι έως 3: Η ενεργειακή κρίση έχει επιψέρει αύξηση του κόστους σε
πολλούς Τομείς της εμπορικής δραστηριότητας. ‘Ενας από τους Τομείς αυτούς
Είναι και η αγορά και προμήθεια υλικών που χρησιμοποιούνται στα δημόσια
έργα και η αύξηση των τιμών έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της
προόδου των έργων αυτών.
Άρθρο 4: Η πρόβλεψη των περ. α) και β) της παρ. 6 του άρθρου ό του ν.
3920/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, θέτει ανώτατο όριο κρατικής
ετιιδότησης του Ομίλου ΟΑΣΑ μέχρι του ποσοστού του 40%. Με τη ραγδαία
αύξηση των τιμών στα καύσιμα το λειτουργικό κόστος έχει ήδη
προϋττολογιστεί ότι Θα ξεπεράσει το ως άνω ανώτατο όριο του 40% και για τον
λόγο αυτό Θα πρέπει, κατά τταρέκκλιση της ως άνω διάταξης, να προβλεψΘεί
γιατο έτος 2022 η αύξηση της κρατικής εττιδότησης με σκοπό να εξασψαλιστεί
η απρόσκοπτη λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ.
Τα άρθρα 5 και ό αποτελούν αναγκαίες ρυθμίσεις, Προκειμένου να
εξορθολσγισθεί και εκσυγχρονισθεί το περιεχόμενο των σχεδίων και
προγραμμάτων ανάπτυξης των λιμένων και να εναρμονισθεί η διοικητική
διαδικασία έγκρισής τους προς τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας Περί
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και προς τη σχετική νομολογία του

-Ιο

Συμβουλίου της Επικρατείας, καΘώςκαι να ρυθμιστεί το Θέμα της αρχής
σχεδιασμού στην περίπτωση λιμένων των οποίων Φορέας διαχείρισης είναι
Ανώνυμη Εταιρεία Οργανισμού Λιμένα που έχει υπαχθεί στο ΤΑΙΠΕΔ.

3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Τα άρθρα Ι έως 3 αψορούν σε Φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται
στα δημόσια έργα, αλλά και το κοινωνικό σύνολο που επωψελείται
μακροπρόθεσμα από την ολοκλήρωση των έργων αυτών.
Το άρθρο 4 αψορά στον ΟΑΣΑ και τους πολίτες της Αθήνας που χρησιμοποιούν
τα μέσα μαζικής μεταψοράς.
Τα άρθρα 5 και ό αψορούν στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού, καθώς και άλλα υπουργεία που εμπλέκονται στον σχεδιασμό και
την ανάπτυξη των λιμένων, την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων
(ΕΣΑΛ), το ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., το οποίο ενεργεί ως αρχή σχεδιασμού για την εκπόνηση
Στρατηγικών Μ ελετών Περιβαλλσντικών Επιπτώσεων (ΣΜ ΠΕ) στις περιπτώσεις
λιμένων που έχουν ενταχθεί στο χαρτοψυλάκιό του, αλλά και τους ψορείς
διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν ένα
σαψές και ασψαλές από νομικής απόψεως πλαίσιο νια την ανάπτυξη των
λιμένων ευθύνης τους.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Στόχος των άρθρων Ι έως 3 είναι η αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στα υλικά
που χρησιμοποιούνται στα δημόσια έργα, Προκειμένου να μην υπάρξουν
εμπλοκές στην ομαλή εξέλιξη των έργων.

5

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο Πλαίσιο της υψιστάμενης
νομοθεσίας
Δεν είναι εψικτό. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση,
1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

παρέκκλιση των γενικώς ισχυόντων στη βάση

1) με αλλαγή δισικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας

Ο στόχος που επιδιώκεται με τις αξιολογούμενες
ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί με
αλλαγή
διοικητικής
πρακτικής,
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας

δεδομένου ότι θεσπίζονται ειδικές διατάξεις κατά

διατάξεων νόμου.

ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
ΙΙΙ) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

ερμηνευτικής προσέγγισης της υψιστάμενης
νομοθεσίας. Απαιτείται, συνεπώς, νομοθετική
ρύθμιση.
οι
πραγματεύονται
που
Τα
ζητήματα
προτεινομενες ρυθμίσεις δεν συνδέονται με
διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών
ττορων.

Στόχοι αξισλογούμενης ρύθμισης
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στόχοι υπ’αρ.: 7, 8, 16.

1ΙΞ
ΓΙ

ΓΙ

ΠΠΠΠΐΙ

ππχ

Ξ’

ΙιΊ

ππιππ

8.

Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

1) βραχυπρόθεσμοι:

Άρθρα Ι έως 3: Η άμεση αντιμετώπιση των
αυξήσεων που παρατηρούνται στις τιμές των
υλικών.

Άρθρο 4:
παροχή

Η

του

απρόσκοπτη

και αδιάλειπτη

συγκοινωνιακού

έργου

στην

Περιψέρεια Απικής.
Άρθρα 5 και 6:
Η συμμόρψωση της Διοίκησης προς τις
αποψάσεις 547-9/2022 της Ολομέλειας
του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις
οποίες κρίθηκε ότι τα προγραμματικά
σχέδια λιμένων αποτελούν σχέδιαπρογράμματα τα οποία οψείλουν να
υποβάλλονται σε διαδικασία στρατηγικής
περιβαλλοντικής εκτίμησης πριν από την
έγκρισή τους.
ο εξορθολογισμός του περιεχομένου των
σχεδίων και προγραμμάτων ανάπτυξης
των λιμένων της χώρας και η θέσπιση μιας
ολοκληρωμένης
και
συνεκτικής
διοικητικής διαδικασίας σχεδιασμού τους.
Άρθρα Ι έως 3: Η ομαλή εξέλιξη και υλοποίηση
των έργων χωρίς καθυστερήσεις λόγω των
αυξήσεων στα υλικά.
ί) μακροπρόθεσμοι:

Άρθρο 4: Δεν υψίστανται.
Άρθρα 5 και 6: Η βιώσιμη ανάπτυξη των
λιμενικών υποδομών της χώρας.

Κατ αρθρο αναλυση αξιολογουμενης ρυθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρρο

Στόχος

Ι

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα, με
Κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών
και Μεταψορών και για διάστημα που δε μπορεί να
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, να καθορίζεται
απολογιστική

μέθοδος

υπολογισμού

της

αξίας της
ασψάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (Ρν) και του
πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας (ΗΒΡΕ), όταν
χρησιμοποιήθηκαν ή Θα χρησιμοποιηθούν ως υλικά στην
Κατασκευή δημόσιων έργων. Η αξία των ανωτέρω υλικών
για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο Θα καλύπτεται από
τις ήδη εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου, χωρίς
πρόβλεψη δαπάνης αναθεώρησης. Ειδικότερα, ως προς
την πληρωμή με αττολογιστικό τρόπο των συγκεκριμένων

________

υλικών Θα προσδιορίζεται επακριβώς η τιμή του υλικού
βάσει παραστατικών στοιχείων (τιμολόγια) που Θα
προσκομίζονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η εν λόγω
πληρωμή των συγκεκριμένων υλικών,
κρίνεται απολύτως αναγκαία λόγω της ουσιώδους
αύξησης που επήλθε σε αυτά εξαιτίας της ενεργειακής
κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία, συνιστώντας

απολογιστική

απρόβλεπτη περίσταση, η οποία δεν επιτρέπει τον
αντικειμενικού
συντελεστή
ενός
προσδιορισμό
απολογιστική
πληρωμή
αναθεώρησης ανά τρίμηνο. Η
εξασψαλίζει όχι μόνο τη συνέχιση εκτέλεσης των δημοσίων
συμβάσεων έργων, αλλά αποκαθιστά τον αμψοτεροβαρή
χαρακτήρα των συμβάσεων, προς εξασΦάλιση του
δημοσίου συμψέροντος. Σε κάθε περίπτωση, ο
απολογιστικός τρόπος πληρωμής της αξίας των υλικών
λειτουργείτόσο με αυξητικό όσο και με αρνητικό πρόσημο
σε σχέση μετην οριζόντια προ βλεπόμενη τιμή των οικείων
περιγραψικών τιμολογίων. Παρεμψερής ρύθμιση είχε
εισαχθεί με το άρθρο 110 του ν. 4199/2013 για τον τρόπο
υπολογισμού της αξίας της ασψάλτου απολογιστικά. Η
παρούσα ρύθμιση δεν επιψέρει στην ουσία μεταβολή του
εργολαβικού ανταλλάγματος αψού σε κάθε περίπτωση η
αξία των υλικών, όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 153
του ν. 4412/2016, αποτελεί προνόμιο του δημοσίου, το
οποίο δύναται να μεταβάλει τις τιμές των περιγραψικών
τιμολογίων μονομερώς. Προσθέτως ο απολογιστικός
τρόπος πληρωμής απαντάται σε διάψορες διατάξεις του ν.
4412/2016, ενδεικτικά άρθρα 152, 153, 154.
2

Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται η δυνατότητα
υποβολής από τον ανάδοχο δήλωσης επιμήκυνσης των
εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης των έργων,
για χρονικό διάστημα που δεν Θα υπερβαίνει τους έξι (6)
μήνες. Ομοίως προβλέπεται η παράταση της ημερομηνίας
υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσψορών στις
περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευτεί προκήρυξη κατά
την δημοσίευση της παρούσας τροπσλσγίας. Τέλος, για το
χρονικό διάστημα μέχρι την ουσιαστική λειτουργία του
Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραψών και
Τιμολόγησης Τεχνικών ‘Εργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ ΤΙΜ
ΤΕΜ) και πάντως όχι πέραν της 31.12.2022 επιτρέπεται η
έκδοση πρακτικών διαπίστωσης βασικών τιμών υλικών
από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημόσιων ‘Εργων
(Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.).

3

Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται η δυνατότητα
πρόσθετης καταβολής (πριμ) για τους αναδόχους
δημοσίων έργων που δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση των
ευεργετικών διατάξεων του άρθρου 2 της παρούσας
τροπολογίας
και Θα τηρήσουν τα εγκεκριμένα

χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των έργων κατά τον χρόνο
ισχύος της διάταξης. Η υπό κρίση ρύθμιση αποκαθιστά ως
οριζόντιο κίνητρο την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των
έργων, με ταυτόχρονη υποχρέωση του αναδόχου να
προσκομίζει εγγυητική επιστολή εφόσον η εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης δεν καλύπτει την αξία του πριμ.
4

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση
επιδιώκεται η
απρόσκοπτη λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ
με σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση του μεταψορικού
έργου καιτην κάλυψη των υποχρεώσεων των εταιρειών, οι
οποίες συνδέονται με την αύξηση του ενεργειακού
κόστους λόγω της αύξησης των τιμών οτα καύσιμα και του
κόστους προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος

5

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 5
τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου δέκατου ένατου
του ν. 2932/2001, προκειμένου να υπάρξει συμμόρψωοη
της Διοίκησης προς τις αποψάοεις 54Τ9/2022 της
Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας και να
θεσπιστεί μια ενιαία, ολοκληρωμένη και συνεκτική
διαδικασία

έγκρισης

των

σχεδίων

και προγραμμάτων

ανάπτυξης των λιμένων, ταυτόχρονα με τον καθορισμό
χρήσεων γης και όρων και περιορισμών στη χερσαία ζώνη
αυτών, ύστερα από τήρηση της διαδικασίας στρατηγικής
περιβαλλοντικής
εκτίμησης.
Επιπροσθέτως,
αντικαθίστανται οι διάψορες ονομασίες του Μ5σΓ Ρ]π
σε Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης
Λιμένα (Μ35.εΓ Ρπ). Σε περίπτωση που εμψανίζεται η
έννοια του Μεστ ΡΙπ μετον όρο «Γενικό Προγραμματικό
Σχέδιο» ή άλλη ονομασία, νοείται το Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης Λιμένα (Μ5ατ ΡΙπ).

ό

Με την αξιολσγούμενη ρύθμιση του άρθρου & επέρχονται
αλλαγές στο άρθρο 159 του ν. 4635/2019, προκειμένου να
ρυθμιστεί το θέμα της αρχής σχεδιασμού στις περιπτώσεις
λιμένων των οποίων ψορέας διαχείρισης είναι Ανώνυμη
Εταιρεία Οργανισμού Λιμένα που έχει ενταχθεί στο
χαρτοψυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ.

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογού μενης

ρύθμισης

ΘΕΣΜοΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΊΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΜΕΣΑ

Αύξηση εσόδων

ΑΓοΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μείωση δαπανών

Εξοικονόμηση χρόνου

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Χ

χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Άλλο
Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη οξιοπιστία
7 διοψόνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

χ

Άλλο

Σχολισσμός / ΠοΙΟΤΙΚή αΠΟτίμηση:
Άρθρο 4: Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η απρόσκοπτη εκτέλεση τον
συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή της Αττικής και 1, κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των
εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ.

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Σχεδιασμός /
προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ
ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΟΜΙΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗ Σ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προολήψεις /
κινητικοτητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

Άλλο

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ &
ΑΠΟΔΟΣΗ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών Κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρο 4 : Με τη ρύθμιση προλαμβάνεται η κάλυψη των αναγκών των εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ
και εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία τους.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΔΗΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αναγνώριση /
εντσπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιοτάθμισης
κινδύνων

Άλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική
εψαρμαγή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΝ

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

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν προκύπτει κίνδυνος από τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΙΙΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Γνώμες

ή

πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών

(ηλεκτρονική επισύναψη).

21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της
γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρα 5 και 6:
Παρ. Ι και 2 του άρθρου 24 Σ.

25.

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

ΓΙ

Οδηγία

Άρθρα 5 και 6: Οδηγία 2001/42/ΕΚ: Η
προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση λαμβάνει
υπόψη τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ Περί
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης.

Απόφαση
Π
26.

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

Π

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

ή συμφωνιών

Διεθνείς συμβάσεις

27

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων,
καθώς και αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & βασικό_περιεχόμενο_απόφασης
ΣτΕ Ολ. 47-9/2Ο22

,

1

Ανωτατο η αλλο
εΟνικό δικαστήριο
(αναφέρατε)

π

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)

28.

Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης

Π

Π

Π

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

Ζ. Πίνακας τροποπο ιού μενων ή καταργούμενων διατάξεων

29.

Τροποποίη

-

αντικατάσταση

Διατάξεις αξιολογούμενης
ρύθμισης
Άρθρο 5

-

συμπλήρωση διατάξεων

Υφιστάμενες διατάξεις
Το άρθρο δέκατο ένατο του ν.
2932/2001 έχει ως εξής:

-

Ρύθμιση Θεμάτων σχεδιασμού και
ανάπτυξης λιμένων
Στο άρθρο δέκατο ένατο του ν.
2932/2001 (Α’145), α) οιπερ. ε’ και
στ’ της παρ. 4 και οι παρ. 5 και 9
αντικαθίστανται, β) προστίθεται
περ. γ’ στην παρ. 7, και το άρθρο
δέκατο ένατο διαμορψώνεται ως
εξής:
«Αρθρο δέκατο ένατο
Επιτροπή Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης Λιμένων
1. α. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής συνιστάται
και
Σχεδιασμού
Επιτροπή
Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.).
Ε.Σ.Α.Λ. συγκροτείται με
απόψαοη του Υπουργού Ναυτιλίας
και Νηοιωτικής Πολιτικής, και
β.

Η

μετέχουν με τους αναπληρωτές
Γραμματέας
Γενικός
ο
τους:
Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και
Ναυτιλιακών

Επενδύσεων,

ως

Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
ως μέλος, δύο (2) εκπρόσωποι του
και
Ναυτιλίας
Υπουργείου
Νησιωτικής Πολιτικής, οι αρμόδιοι
ως
Γραμματείς,
Γενικοί
Υπουργείων
των
εκπρόσωποι,
και
Ανάπτυξης
Εσωτερικών,
Επενδύσεων,
Οικονομικών,
Αθλητισμού,

Εθνικής

Άμυνας,

Πολιτισμού
Περιβάλλοντος

και
και
και

Υποδομών
Ενέργειας,
Μεταψορών, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροψίμων και Τουρισμού, ο
Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ., καθώς και
ένας (1) εκπρόσωπος του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους του
Υ.ΝΑ.Ν.Π.. Στις συνεδριάσεις της
Ε.Σ,Α.Λ. καλούνται υποχρεωτικά,
χωρίς δικαίωμα ψήψου, ένας (1)

Άρθρο δέκατο ένατο
Επιτροπή
Σχεδιασμού
Ανάπτυξης Λιμένων

και

1.α. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής συνιστάται
και
Σχεδιασμού
Επιτροπή
Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.).
β. Η Ε,Σ.Α.Λ. συγκροτείται με
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, και
μετέχουν με τους αναπληρωτές
Γραμματέας
τους:
ο
Γενικός
Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και
ως
Ναυτιλιακών
Επενδύσεων,
Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
ως μέλος, δύο (2) εκπρόσωποι του
Ναυτιλίας
και
Υπουργείου
Νησιωτικής Πολιτικής, οι αρμόδιοι
Γενικοί Γραμματείς, ως εκπρόσωποι,
Εσωτερικών,
Υπουργείων
των
Ανάπτυξη ς και Επενδύσεων, Εθνική ς
Άμυνας, Οικονομικών, Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και
και
Ενέργειας,
Υποδομών
Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και Τουρισμού, ο
Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ., καθώς και ένας
(1) εκπρόσωπος του Νομικού
Κράτους του
Συμβουλίου του
Υ.ΝΑΝ.Π. Στις συνεδριάσεις της
Ε,Σ,ΑΛ. καλούνται υποχρεωτικά,
χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας (1)
εκπρόσωπος της ‘Ενωσης Λιμένων
(1)
Ελλάδος
ένας
(ΕΛΙΜΕ.),
Πανελλήνιας
εκπρόσωπος
της
Πλοιάρχων
Εμπορικού
‘Ενωσης
Ναυτικού (Π.Ε.Π.Ε.Ν.), ένας (1)
Συνδέσμου
Εκπρόσωπος
του
Επιβατηγού
Επιχειρήσεων
(ΣΕΕΝ),
ένας
(1)
Ναυτιλίας
Ναυτικού
εκπρόσωπος
του
Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ν,Ε,Ε.),
ένας (1) εκπρόσωπος της ‘Ενωσης
Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών
Αποστάσεων (Ε.Ε.Ν.Μ.Α.), ένας (1)
‘Ενωσης
εκπρόσωπος
της
Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και
Φορέων Ναυτιλίας (Ε.Κ.Φ.Ν.] καθώς

εκπρόσωπος της Ενωσης Λιμένων
(Ε.ΛΙΜ.Ε.),
Ελλάδος
ένας (1)
εκπρόσωπος της
Γίανελλήνιας
‘Ενωσης Γίλοιάρχων Εμπορικού
Ναυτικού

(Π.Ε.Π.Ε.Ν.),

εκπρόσωπος

του

Επιχειρήσεων
Ναυτιλίας

ένας

(1)
Συνδέσμου
Επιβατηγού

(Σ.Ε.Ε.Ν.),

εκπρόσωπος
Επιμελητηρίου

ένας

του

(1)

Ναυτικού

Ελλάδας

(Ν.Ε.Ε.),

ένας (1) εκπρόσωπος της ‘Ενωσης
Εψοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών
Αποστάσεων (Ε.Ε.Ν.Μ.Α.), ένας (1)
της

εκπρόσωπος

‘Ενωσης

Εψοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και
Ναυτιλίας
(ΕΚΦΝ.)
Φορέων
καθώς και εκπρόσωπος του οικείου
και/ή
δήμου
της
οικείας
περιΦέρειας, εψόσον συζητούνται
ζητήματα αρμοδιότητάς τους. Στις
συνεδριάσεις

της

Επιτροπής

μπορούν, επίσης, να καλούνται,
χωρίς δικαίωμα ψήψου, καθηγητές
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, με
ειδίκευση σε Θέματα εκτέλεσης
λιμενικών έργων, καθώς επίσης και
προϊστάμενοι Διευθύνσεων του
Υπουργείου

Ναυτιλίας

και

ή

άλλων

Νησιωτικής

Πολιτικής

Υπουργείων,

με

αντικείμενο

αρμοδιότητας συναψές προς τα
εξεταζόμενα από την Ε.Σ.Α.Λ.
Θέματα.
γ. Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων,
Λιμενικής
Πολιτικής
και
Επενδύσεων,
ο
Ναυτιλιακών
οποίος προεδρεύει της Ε.Σ.Α.Λ.,
καταρτίζει την ημερήσια διάταξη,
εισηγείται

τα

προς

συζήτηση

και
επιμελείται
της
Θέματα
εκτέλεσης των αποψάσεων της
Επιτροπής. Για τις αποψάσεις της
Ε.Σ.Α.Λ. που επηρεάζουν την εθνική
άμυνα και ασψάλεια της χώρας,
απαιτείται η σύμψωνη γνώμη του

-Ι-

και εκπρόσωπος του οικείου δήμου
και/ή της οικείας περιφέρειας,
εφόσον
συζητούνται
ζητήματα
αρμοδιότητάς
Στις
τους.
συνεδριάσεις
Επιτροπής
της
μπορούν, επίσης, να καλούνται,
χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθηγητές
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, με
ειδίκευση σε Θέματα εκτέλεσης
λιμενικών έργων, καθώς επίσης και
προϊστάμενοι Διευθύνσεων του
Υπουργείου
Ναυτιλίας
και
Νησιωτικής Πολιτικής ή άλλων
Υπουργείων,
με
αντικείμενο
αρμοδιότητας συναφές προς τα
Ε.Σ.Α.Λ.
εξεταζόμενα
από
την
Θέματα.
γ. Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων,
Λιμενικής
και
Πολιτικής
Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ο οποίος
προεδρεύει της Ε.Σ.Α.Λ., καταρτίζει
την ημερήσια διάταξη, εισηγείται τα
προς
συζήτηση
θέματα
και
επιμελείται της εκτέλεσης των
αποφάσεων της Επιτροπής. Για τις
αποφάσεις
της
Ε.Σ.Λ.Λ,
που
επηρεάζουν την εθνική άμυνα και
ασφάλεια της χώρας, απαιτείται η
σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
δ. Οι Γενικοί Γραμματείς των
Υπουργείων της περίπτωσης β του
παρόντος άρθρου που συμμετέχουν
στην Ε.Σ.Α.Λ. καθορίζονται με
απόφαση του οικείου Υπουργού. Ως
αναπληρωτές
Γενικών
των
Γραμματέων ορίζονται σι κατά
περίπτωση Γενικοί Διευθυντές των
εν λόγω Γενικών Γραμματειών.
2. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου
εποπτεύει
τη
της
λειτουργία
Επιτροπής και δύναται να εισάγει
θέματα προς συζήτηση, ακόμη και
εκτός ημερησίας διατάξεως.
3. Με απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθ μίζονται
θέματα αναπλήρωσης των μελών
της Επιτροπής, λειτουργίας της,

του
εκπροσώπου
Εθνικής Άμυνας.

Υπουργείου

Γενικοί Γραμματείς των
Υπουργείων της περίπτωσης β του
που
άρθρου
παρόντος
Ε.Σ.Α.Λ.
στην
συμμετέχουν
5.

Οι

με απόψαση του
Ως
Υπουργού.
οικείου
Γενικών
των
αναπληρωτές
Γραμματέων ορίζονται οι κατά
περίπτωση Γενικοί Διευθυντές των
καθορίζονται

εν λόγω Γενικών Γραμματειών.
Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής εποπτεύει τη
λειτουργία της Επιτροπής και
δύναται να εισάγει θέματα προς
2. Ο

Υπουργός

και
ακόμη
συζήτηση,
ημερησίας διατάξεως.

εκτός

3. Με απόψαση του Υπουργού
Νησιωτικής
Ναυτιλίας
και
Πολιτικής ρυθμίζονται θέματα
αναπλήρωσης των μελών της
Επιτροπής,

λειτουργίας

της,

γραμματειακής υποστήριξής της,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια.
4. Εργο της Επιτροπής είναι:
α) Ο γενικός σχεδιασμός των
προγραμμάτων, των μελετών και
των έργων για τη δημιουργία,
βελτίωση και αναβάθμιση της
και
ο
υποδομής
λιμενικής
καθορισμός των τιροτεραιοτήτων
λιμενικού
του
ανάπτυξης
δυναμικού της χώρας, σύμψωνα με
του
κατευθύνσεις
τις
θεσμοθετημένου
περιψερειακού
σχεδιασμού.

και
εθνικού
χωρικού

β) Η ιεράρχηση των εκτελεστέων
έργων και η κατανομή πιστώσεων
μεταξύ αυτών.

γραμματειακής υποστήριξης της,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λειττο μέρεια.
4. ‘Εργο της Επιτροπής είναι:
α) Ο γενικός σχεδιασμός των
προγραμμάτων, των μελετών και
των έργων για τη δημιουργία,
βελτίωση και αναβάθμιση της
και
ο
υποδομής
λιμενικής
καθορισμός των προτεραιοτήτων
ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού
της χώρας, σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις του θεσμοθετη μένου
εθνικού και περιφερειακού χωρικού
σχεδιασμού.
β) Η ιεράρχηση των εκτελεστέων
έργων και η κατανομή πιστώσεων
μεταξύ αυτών.
καθορισμός
των
Ο
γ)
προδιαγραφών εκτέλεσης λιμενικών
έργων, με στόχο την προσαρμογή
της λιμενικής υποδομής στη νέα
τεχνολογία ναυπήγησης πλοίων και
στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η
απελευθέρωση της ακτοπλοΐας.
δ) Η παρακολούθηση εκτέλεσης των
λιμενικών έργων, σύμφωνα με την
τους
κείμενη νομοθεσία, από
φορείς.
αρμόδιους κατά περίπτωση
ε) «ε) Η έγκριση, αναθεώρηση και
των
Γενικών
επικαιροποίηση
Σχεδίων
Προγραμματικών
(ΜΓΡΙ3.π)
ή
Ανάπτυξης
Προγράμματος’Εργων
Λιμένα (Π,Ε.Α.Λ.), κατά το μέρος που
με αυτά καθορίζονται τα μέγιστα
επιτρεπόμενα όρια της Ζώνης
επιτρεπόμενες
σι
Λιμένα,
κυκλοφοριακές
προσχώσεις, οι
κάθε
αναγκαίο
και
ρυθμίσεις
στοιχείο για την εξυπηρέτηση της
της
και
λειτουργικότιιτας
ασφάλειας του λιμένα και η παροχή
σύμφωνης γνώμης, κατά το μέρος
που με αυτά προτείνονται χρήσεις
γης και όροι και περιορισμοί
δόμησης, προκειμένου να εκδοθεί
προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με

καθορισμός
Ο
των
προδιαγραψών
εκτέλεσης
γ)

λιμενικών έργων, με στόχο την
προσαρμογή
της
λιμενικής
υποδομής

στη

νέα

τεχνολογία

ναυπήγησης πλοίων και στις νέες
συνθήκες

που

δημιουργεί

η

απελευθέρωση της ακτοπλοΐας.
δ) Η παρακολούθηση εκτέλεσης
των λιμενικών έργων, σύμΦωνα με
την κείμενη νομοθεσία, από τους
αρμόδιους κατά περίπτωση ψορείς.
ε)

Η

παροχή

γνώμης

για την

έγκριση,

αναθεώρηση
και
επικαιροποίηση των Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων
Διαχείρισης

και

(Μει

Μελετών
ΡΙ3π)

ή

Προγραμμάτων Εργων Ανάπτυξης
Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.). Για τους λιμένες
αρμοδιότητας

των

δημοτικών

λιμενικών ταμείων, της πιο πάνω
γνώμης της Ε.Σ.Α.Λ. προηγείται η
χορήγηση γνώμης από το αρμόδιο
δημοτικό συμβούλιο εντός δέκα
(10) ημερών από την υποβολή
σχετικού αιτήματος από τον ψορέα
διοίκησης και εκμετάλλευσης του
λιμένα.
Η

σύνταξη

Προγράμματος

Αναπτυξιακού
και

Διαχείρισης (Μ5εΓ

η Μελέτη
ΡΙπ) είναι

υποχρεωτική για τους λιμένες που
έχουν χαρακτηρισθεί ως διεθνούς
ενδιαψέροντος ή εθνικής σημασίας
σύμψωνα με την κατάταξη λιμένων
του άρθρου 21 του ν. 3450/2006 (Α’
£4).
Για
λιμένες
μείζονος
ενδιαψέρσντος σύμψωνα με την
πιο πάνω κατάταξη, συντάσσεται
Εργων
Πρόγραμμα
Ανάπτυξης
Λιμένα (Π.Ε.ΑΛ).
στ) Η παροχή γνώμης κατά την περ.
δ της παρ. 9.

την παράγραφο 9. Για τους λιμένες
αρμοδιότητας
των
δημοτικών
λιμενικών ταμείων, της ως άνω
εγκρίσεως ή σύμφωνης γνώμης
προηγείται η χορήγηση γνώμης του
αρμόδιου δη μοτικού συμβουλίου
εντός δέκα (10) ημερών από την
υποβολή σχετικού αιτήματος του
αρμόδιου φορέα διοίκησης και
εκμετάλλευσης του λιμένα.
Η αρμοδιότητα σύνταξης Γενικού
Προγραμματικού
Σχεδίου
(ΜειΡΙιι) ασκείται υποχρεωτικά
για λιμένες διεθνούς ενδιαφέροντος
και εθνικής σημασίας, καθώς και
σύνταξης Προγράμματος
‘Εργων
Ανάπτυξη ς Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.) για
λιμένες μείζονος ενδιαφέροντος και
προαιρετικά για τους
λιμένες
τοπικής σημασίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 21 του ν.
3450/2006 (Α’ 64), όπως ισχύει. Δεν
απαιτείται αξιολόγηση και έγκριση
Στρατηγικής
Μελέτης
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ)
του
αναπτυξιακού
προγράμματος και της μελέτης
διαχείρισης (ΜιΡΙ3π)
του
λιμένα, εφόσον, μετά την έγκρισή
του, ακολουθείται η διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης του
Κεφαλαίου Α’ του ν. 4014/2011 (Α’
209), όπως ισχύ ει, γιατο σύνολο του
λιμένος, σε συνδυασμό με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του
παρόντος.
Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται
υποχρεωτικά για τους λιμένες
διεθνούς ενδιαφέροντος, εθνικής
σημασίας
και
μείζονος
ενδιαφέροντος, προαιρετικά δε για
τους λιμένες τοπικής σημασίας,
σύμφωνα
με τις διατάξεις του
άρθρου 21 του ν. 3450/2006 (Α’ 64),
όπως
ισχύει.
Δεν
απαιτείται
αξιολόγηση
και
έγκριση
Στρατηγικής
Μελέτης
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ)
του
αναπτυξιακού
προγράμματος και της μελέτης

5. α. Οι φορείς διοίκησης και
λιμένων
των
εκμετάλλευσης
διεθνούς ενδιαψέροντος, εθνικής
σημασίας υποχρεούνται, έως την
31η.12.2023, να προβούν στη
σύνταξη ή την ειτικαιροποίηση του
Αναπτυξιακού Προγράμματος και
της Μελέτης Διαχείρισης (Μ5ει
ΡΙπ) για τους λιμένες ευθύνης
Τους.
β. Από την υποχρέωση της περ. α’
εξαιρούνται οι ψορείς διοίκησης
και εκμετάλλευσης των λιμένων,
των

οποίων

Πρόγραμμα
Διαχείρισης

το

Αναπτυξιακό

και
η
(ΜεΓ

Μελέτη
ΡΙπ)

κυρώθηκε με το άρθρο 15 του ν.
408 1/2012 (Α 184).
της
έργα
6. Υψιοτάμενα
παραγράου 2 του άρθρου 46, σε
Οργανισμούς Λιμένων και σε
Ταμεία (δημοτικά ή
κρατικά), με εξαίρεση τις κτιριακές
νομίμως
μη
εγκαταστάσεις,
εκτελεσθέντα, έως την ημερομηνία
δημοσίευσης του παρόντος νόμου

διαχείριση ς (ΜιΡΙπ) του λιμένα,
του,
εφόσον, μετά την έγκριση
διαδικασία
ακολουθείται
η
περιβαλλοντικής αδειοδότη-σης του
Κεφαλαίουλ’τουν. 4014/2011 (Α’
209), όπως ισχύει, γιατο σύνολο του
λιμένος, σε συνδυασμό με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του
παρόντος.
στ) Η παροχή σύμφωνης γνώμης για
τον καθορισμό των χρήσεων γης και
μετά από
των όρων δόμησης,
φορέα
οικείου
του
Πρόταση
εκμετάλλευσης
και
διοίκησης
λιμένος, ο οποίος αφορά στη
συνολική έκταση της χερσαίας
ζώνης του λιμένα, για όλους τους
λιμένες, εάν δεν έχει συνταχθεί
Σχέδιο
Προγραμματικό
Γενικό
(ΜσιΡ1πι) ή Πρόγραμμα ‘Εργων
(Π.ΕΑ.Λ.)
Αιμένα
Ανάπτυξης
προεδρικό
εκδοθεί
νιτ
προκειμένου
με
την
σύμφωνα
διάταγμα
παράγραφο 9.

Λιμενικά

Δημοσίου,
του
φορείς
από
θεωρούνται νόμιμα από τον χρόνο
έγκρισής τους από την Ε.Σ.Α.Λ. του
Αναπτυξιακού Προγράμματος και
ΡΙπ)
Μελέτης Διαχείρισης
του λιμένα στο οποίο αυτά έχουν
αποτυπωθεί και ενταχθεί, και της
αντίστοιχης απόψασης έκδοσης
των Περιβαλλοντικών Όρων.
κτιριακών
νομιμοποίηση
Η
εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας
διενεργείται
λιμένα
ζώνης
σύμψωνα με τις διατάξεις του ν.
4014/2011 (Α’ 209) καιτου άρθρου
16 παρ. 2) δ του ν. 4178/2013 (Α’
174).
Για την
7. α.
Προκαταρκτικού

αποδοχή του
Προσδιορισμού

5α, Αποφάσεις της Ε.Σ,Α.Λ. σχετικά
με τα ζητήματα αρμοδιότητας του
στοιχείου στ’ της προηγούμενης
τιαραγράφου, οι οποίες έχουν ληφθεί
πριν από την έναρξη ισχύος του
νόμου, θεωρούνται
παρόντος
νόμιμες από το χρόνο εκδόσεως
τους.
και
φορείς
διοίκησης
Οι
β.
λιμένων
των
εκμετάλλευσης
διεθνούς ενδιαφέροντος, εθνικής
μείζονος
και
σημασίας
ενδιαφέροντος υποχρεούνται εντός
είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου νιτ
την
σύνταξη,
στη
προβούν
ολοκλήρωση ή την επικαιροποίηση
του Αναπτυξιακού Προγράμματος
Διαχείρισης
Μελέτης
και
της
(ΜσΓΡΙιπ) για τους λιμένες
ευθύνης τους.
γ. Από την υποχρέωση του ως άνω
υπό β’ στοιχείου εξαιρούνται οι
και
διοίκησης
φορείς
εκμετάλλευσης των λιμένων, των

Γίεριβαλλοντικών

Απαιτήσεων

ή

Περιβαλλοντικών
της Μελέτης
Επιπτώσεων για την αδειοδότηση
των

Λιμενικών

‘Εργων,

των

υποκατηγοριών ΑΙ και Α2 του ν.
4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως
από
ισχύει,
τροποποιούνται

τα

οποία

τα

γεωμετρικά
χαρακτηριστικά (σε κάτοψη) του
λιμένα, (δηλαδή σε έργα που
αψορούν επέκταση ή τροποποίηση

του

λιμένα),

σύμψωνα με τη
που ορίζεται στην

διαδικασία

παράγραψο 2 του άρθρου 3 και
στην παράγραψο 3 του άρθρου
4 του ν. 4014/2011, όπως ισχύουν,
απαιτείται η Προηγούμενη Θετική
γνωμοδότηση
της
Επιτροπής
Σχεδιασμού

και

Ανάπτυξης

Λιμένων,

οποίων το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
και
Μελέτη
Διαχείρισης
η
(ΜΓΡΙτι) κυρώθηκε με το άρθρο
15 του ν. 4081/2012 (Α’ 184).
6.
Υφιστάμενα
έργα
της
παραγράφου 2 του άρθρου 46, σε
Οργανισμούς
Λιμένων
σε
και
Λιμενικά Ταμεία
(δημοτικά
ή
κρατικά), με εξαίρεση τις κτιριακές
εγκαταστάσεις,
νομίμως
μη
εκτελεσθέντα, έως την ημερομηνία
δημοσίευσης του παρόντος νόμου
από
φορείς
του
Δημοσίου,
θεωρούνται νόμιμα από το χρόνο
έγκρισης τους από την Ε.Σ.Α.Λ. του
Αναπτυξιακού Προγράμματος και
Μελέτης Διαχείρισης (Μ35ΓΡ13ιτ)
του λιμένα στο οποίο αυτά έχουν
αποτυπωθεί και ενταχθεί, και της
αντίστοιχης απόφασης έκδοσης των
Περιβαλλοντικών
Όρων.»

β. Η ως άνω γνωμοδότηση δεν
στο
Πλαίσιο
απαιτείται
της
διαδικασίας

περιβαλλοντικής

αδειοδότησης

στις

εξής

περιπτώσεις:
αα.

τη

κατά

νομιμοποίησης

διαδικασία
υψιστάμενων

έργων, σύμψωνα με τα οριζόμενα
στο άρΘρο

27 του νόμου

297 1/2001, όπως ισχύει,
ββ.

για

έργα

επισκευής

ή

συντήρησης
υψιστάμενων
λιμενικών εγκαταστάσεων,
γγ. στις εξής περιπτώσεις μελετών
του Παραρτήματος
ΙΙΙ Ομάδα
3η της υπουργικής απόψασης του
Υπουργείου

Περιβάλλοντος,

και
Ενέργειας
Κλιματικής
Αλλαγής 1958/131.2012 (Β’
21)
Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών
έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες

και

υποκατηγορίες

σύμψωνα με το άρθρο Ι παρ. 4
του ν. 4014/2011 (Α’ 209):

Η
νομιμοποίηση
κτιριακών
εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας
ζώνης λιμένα διενεργείται σύμφωνα
μετιςδιατάξειςτουν. 4014/2011 (Α’
209) και του άρθρου 16 παρ. 2δ του
ν. 4178/2013 (Α’ 174).
7. α. Για την αποδοχή του
Προκαταρκτικού
Προσδιορισμού
Περιβαλλοντικών
Απαιτήσεων
(Π.Π.Π.Α.)
ή
Μελέτης
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων
(Μ.Π.Ε.) για την αδεισδότηση των
Λιμενικών’Εργων,
των
υποκατηγοριών ΑΙ και Α2 του ν.
4014/2011 (Α’ 209) όπως ισχύει,
από τα οποία τροποποιούνται τα
γεωμετρικά χαρακτηριστικά (σε
κάτοψη) του λιμένα, (δηλ. σε έργα
που
αφορούν
επέκταση
ή
τροποποίηση του λιμένα), σύμφωνα
με τη διαδικασία που ορίζεται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 3 και στην
παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν.
4014/2011,
όπως
ισχύουν,
η
απαιτείται
προηγού ιιενη Θετική
της

1)

σκαψών

λιμένες

αναψυχής

καταψύγια
και
(μαρίνες)
τουριστικών σκαψών (α/α 5), εκτός
εάν βρίσκονται εντός ζώνης λιμένα,
30τουν.
του άρθρου
(βάση
2160/1993).
ράμττες
Μεμονωμένες
καθέλκυσης
και
ανέλκυσης

ίέ)

σκαψών (α/α 8).
Η) ‘Εργα προστασίας ακτής από
διάβρωση εντός της Θάλασσας και
σε απόσταση από την ακτή (α/α 9).
ίν) ‘Εργα προστασίας ακτής από
διάβρωση επί της ακτογραμμής
(παράλληλα

ή

κάθετα) (α/α 10).

ανάπλασης
‘Εργα
διαμόρψωσης ακτής (α/α 11).

ν)

και

ν) Τεχνητσί ύψαλοι στον πυθμένα
της Θάλασσας (α/α 13).
νπ) Ανάκτηση εδαψών ατιό λίμνες
(α/α 14Β).
δδ. για Θέματα που αψορούν έργα
εντός όχθης και παρόχθιας ζώνης
(λιμνών λιμνοΘαλασσών).
-

γ. Η γνωμοδότηση της περ. α’ δεν
απαιτείται, επίσης, κατά την
αδειοδότηση
περιβαλλοντική
οποία
τα
έργων
λιμενικών
εντάσσονται σε εγκεκριμένο κατά
Αναπτυξιακό
9
παρ.
την
Μελέτη
και
Πρόγραμμα
Διαχείρισης Λιμένα (Μ85θΓ Ρπ).

Επιτροιτής
της
γνωμοδότηση
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων.
β. Η ως άνω γνωμοδότηση δεν
Πλαίσιο
της
στο
απαιτείται
περιβαλλοντικής
διαδικασίας
στις
εξής
αδειοδότησης
περιπτώσεις:
διαδικασία
τη
κατά
αα.
νο μιμοπο ίίι στις υφ ιστάμενων έργων,
σύμφωνα μετα οριζόμενα στο άρθρο
27 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει,
επισκευής
για
έργα
ή
ββ.
υφιστάμενων
συντήρησης
λιμενικών εγκαταστάσεων,
γγ. στις εξής περιπτώσεις μελετών
του Παραρτήματος 111 Ομάδα 3η της
του
απόφασης
υπουργικής
Περιβάλλοντος,
Υπουργείου
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγή ς
1958/13.1.2012 (Β’ 21) Κατάταξη
δημοσίων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και
Το
υποκατηγορίες σύμφωνα με
άρθρο Ι παρ. 4 του ν. 4014/2011 (Α’
209):
αναψυχής
σκαφών
λιμένες
1)
καταφύγια
και
(μαρίνες)
τουριστικών σκαφών [α/α 5), εκτός
εάν βρίσκονται εντός ζώνης λιμένα,
(βάση του άρθρου 30 του ν.
2160/1993).
ιι) Μεμονωμένες ράμπες ανέλκυσιις
και καθέλκυσης σκαφών (α/α 8).
ιιι)’Εργα προστασίας ακτής από
διάβρωση εντός της Θάλασσας και
σε απόσταση από την ακτή (α/α 9).

αυτή
υποκαθιστά τις γνωμοδοτήσεις των
που
υπηρεσιών
συναρμόδιων

ίν) ‘Εργα προστασίας ακτής από
διάβρωση επί της ακτογραμμής
(παράλληλα ή κάθετα) (α/α 10).

2
παρ.
στην
προβλέπονται
14 του ν.
του άρθρου
στα
2971/2001 και
4014/2011,
άρΘρα 3 και 4 του ν.
όπως ισχύουν, για τη συλλογή

και
ανάπλασης
‘Εργα
ν)
διαμόρφωσης ακτής (α/α 11).
νΙ) Τεχνητοί ύφαλοι στον πυθμένα
της Θάλασσας (α/α 13).

8. Η

γνωμοδότηση

γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων
υπηρεσιών και ψορέων διοίκησης
του
διαδικασία
τη
κατά
Προκαταρκτικού

Προσδιορισμού

νιι) Ανάκτηση εδαφών από λίμνες
(α/α 14β).
δδ. για Θέματα που αφορούν έργα
εντός όχθης και παρόχΘιας ζώνης
(λιμνών λιμνοθαλασσών).
-

Περιβαλλοντικών

Απαιτήσεων

ή

της

Περιβαλλοντικών
Μελέτης
Επιπτώσεων αντιστοίχως.

9. α) Με προεδρικά διατάγματα
που εκδίδονται με πρόταση των
Υπουργών
Ενέργειας

Περιβάλλοντος
και

Ναυτιλίας

και
και

Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από
γνώμη της Ε.Σ.Α.Λ., εγκρίνονται τα
Αναπτυξιακά Προγράμματα και
Μελέτες

Διαχείρισης

Λιμένα

ΡΙπ) των λιμένων της
χώρας που έχουν χαρακτηρισθεί ως
διεθνούς ενδιαφέροντος ή εθνικής
σημασίας. Με τα σχέδια αυτά
καθορίζονται
τα
μέγιστα
επιτρεττόμενα όρια της ζώνης
λιμένα, σι χρήσεις γης και οι όροι
και περιορισμοί δόμησης στη
χερσαία ζώνη του λιμένα, οι
ε7τιτρεπόμενες προσχώσεις και τα
γενικά
των
χαρακτηριστικά
ττρογραμματιζόμενων έργων που
εξυπηρετούν

την

εμπορική,

επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική,
βιομηχανική και αλιευτική κίνηση,
καθώς και την επισκευή και τον
δεξαμενισμό

πλοίων,
η
κυκλοψοριακή Οργάνωση και κάθε
άλλο αναγκαίο στοιχείο για την
εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας
και της ασψάλειας του λιμένα. Με
τα ίδια προεδρικά διατάγματα
γίνεται

και η περιβαλλοντική
έγκριση των πιο πάνω σχεδίων,
ύστερα
της
από
τήρηση

διαδικασίας
στρατηγικής
περιβαλλοντικής εκτίμησης κατά
τις οικείες διατάξεις, με εκπόνηση
Στρατηγικής
Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και
υποβολή

στη

Περιβαλλοντικής

Διεύθυνση
Αδειοδότησης

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, διαβούλευση με το

8, Η γνωμοδότηση αυτή υποκαθιστά
τις
γνωμοδοτήσεις
των
συναρμόδιων
υπηρεσιών
που
προβλέπονται στην παρ. 2 του
άρθρου Ι4τουν. 2971/2001 καιστα
άρθρα 3 και 4 του ν. 4014/2011,
όπως ισχύουν, για τη συλλογή
γνωμοδοτήσεων
των αρμόδιων
υπηρεσιών και φορέων διοίκησης
κατά
διαδικασία
τη
του
Προκαταρκτικού
Προσδιορισμού
Περ ιβαλλοντικών Απαιτήσεων ή της
Μελέτης
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων αντιστοίχως.
9. α) Οι κανονιστικές αποφάσεις της
Ε.Σ.Α.Λ.
δημοσιεύονται
στην
Εφημερίδα
Κυβερνήσεως
της
κατόπιν παραγγελίας του Προέδρου
της.
β) Με προεδρικό διάταγμα που
εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Ναυτιλίας
και
Νησιωτικής
Πολιτικής, μετά από σύμφωνη
γνώμη της Ε.Σ.Α.Λ., καθορίζονται σι
χρήσεις γης και οι όροι και
περιορισμοί δόμησης εντός χερσαίας
ζώνης των λιμένων της χώρας, που
έχουν χαρακτηριστεί ως Λιμένες
Διεθνούς Ενδιαφέροντος, Εθνικής
Σημασίας
και
Μείζονος
Ενδιαφέροντος,
με την
κοινή
απόφαση
των
Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και
Περιβάλλοντος,
Οικονομικών,
Χωροταξίας και Δη μοσίων ‘Εργων,
Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και
Νησιωτικής
Πολιτικής
8315.2.2/2007
«Κατάταξη
Λιμένων» (Β’ 202).
Στους λοιπούς λιμένες που με την
ίδια Κοινή υπουργική απόφαση
καθορίζονται ως Λιμένες Τοπικής
Σημασίας,
καθορισμός
ο
των
χρήσεων
και
όρων
γης
και
περιορισμών
δόμησης
εντός
χερσαίας ζώνης λιμένα, γίνεται με
κοινή απόφαση των Υπουργών
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

και τις αρμόδιες αρχές,
αξιολόγηση της μελέτης και των
αποτελεσμάτων της διαβούλευσης,
καθώς και έκδοση εισήγησης, οι

κοινό

όροι της οποίας ενσωματώνονται
στο διάταγμα. Εψόσον στη χερσαία
ή θαλάσσια ζώνη του λιμένα
υπάρχουν μνημεία, αρχαιολογικοί
χώροι, ιστορικοί τόποι ή άλλα
πολιτιστικά στοιχεία και σύνολα, τα
προεδρικά διατάγματα του πρώτου
εδαψίου προτείνονται και από τον
και
Πολιτισμού
Υπουργό

και Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
μετά από σύμφωνη γνώμη της
Ε.Σ.Α.Λ..
γ) Αποφάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. που έχουν
εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του
παρόντος, με τις οποίες εγκρίνονται
χρήσεις γης και όροι και Περιορισμοί
δόμησης λιμένων, επέχουν Θέση
σύμφωνης γνώμης για τη ρύθμιση
των ζητημάτων αυτών με προεδρικό
διάταγμα, εκτός αν στο μεταξύ
αναπτυξιακό
νέο
υποβληθεί
πρόγραμμα προς έλεγχο ή ζητείται η
επικαιροποίηση του ισχύοντος.

Αθλητισμού.
Η διαδικασία της περ. α
κάθε
και
για
εψαρμόζεται
ουσιώδη
αναθεώρηση
ή
τροποποίηση των Αναπτυξιακών
β)

Προγραμμάτων και των Μελετών
Διαχείρισης Λιμένα (ΜΓ Ρ12π)
διεθνούς
λιμένων
των
εθνικής
ενδιαψέροντος
ή
σημασίας. Κατ’ εξαίρεση, με κοινές
Υπουργών
των
αποψάοεις
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Ναυτιλίας

και

Νησιωτικής

Πολιτικής, ύστερα από γνώμη της
Ε.Σ.Α.Λ., μπορεί να επέρχονται
μεμονωμένες και μη ουσιώδεις
τροποποιήσεις στα Αναπτυξιακά
Προγράμματα και τις Μελέτες
Διαχείρισης Λιμένα (Μ25εΓ Ρπ)
των πιο πάνω λιμένων. Για τις
τροποποιήσεις
απαιτείται να
διαδικασία

δεν
αυτές
ακολουθηθεί η
στρατηγικής
της

εκτίμησης,
περιβαλλσντικής
εψόσον κατά τον διενεργούμενο
προέλεγχο
περιβαλλοντικό
διαπιστωθεί ότι δεν επιψέρουν
σημαντικές

επιπτώσεις

στο

περιβάλλον.
γ) Η έγκριση Π.Ε.Α.Λ. για λιμένες
που έχουν χαρακτηρισθεί ως
μείζονος ενδιαψέροντος γίνεται με

10. Η Επιτροπή εντός δύο (2) μηνών
από τη λήξη του έτους αναφοράς
συντάσσει και υποβάλλει ετήσια
απολογιστική έκθεση του έργου της
Ναυτιλίας
και
Υπουργό
στον
Αιγαίου.

κοινές αποψάσεις των Υπουργών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Ναυτιλίας

και
Νησιωτικής
Πολιτικής ύστερα από γνώμη της
Ε.Σ.Α.Λ. Με τις ίδιες αποψάσεις
γίνεται

και

έγκριση

περιβαλλοντική

η
των

πιο

πάνω

προγραμμάτων, κατόπιν τήρησης
των σχετικών
στρατηγικής

διατάξεων

περί
περιβαλλοντικής

εκτίμησης, όπου αυτό απαιτείται
κατά τις κείμενες διατάξεις. Για την
έγκριση Π.Ε.Α.Λ. σε υψιστάμενο
λιμένα ακολουθείται η διαδικασία
περιβαλλοντικού
προελέγχου,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν

ή

όχι η τήρηση πλήρους
διαδικασίας
στρατηγικής
περιβαλλσντικής εκτίμησης.
απαιτείται

5) Στους λοιπούς λιμένες Τοπικής
Σημασίας,

ο

χρήσεων

γης

καθορισμός
και

των

όρων

και

δόμησης
εντός
περιορισμών
χερσαίας ζώνης λιμένα, γίνεται με
Κοινή απόψαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
και

Ναυτιλίας

Νησιωτικής

Πολιτικής και, ύστερα από γνώμη
της Ε.Σ.Α.Λ..
ε) Αποψάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. που
έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη
ισχύος του παρόντος, με τις οποίες
εγκρίνονται χρήσεις γης και όροι
και περιορισμοί δόμησης λιμένων,
επέχουν Θέση σύμψωνης γνώμης
για τη ρύθμιση των ζητημάτων
αυτών με προεδρικό διάταγμα,
Εκτός αν στο μεταξύ υποβληθεί νέο
Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα
και
Διαχείρισης

Μελέτη
(Μ5ΤΓ

ΡΙπ)

ζητείται η
ισχύοντος.

προς

Λιμένα
έλεγχο

επικαιροποίηση

ή
του

10. Η Επιτροπή εντός δύο (2) μηνών
από τη λήξη του έτους αναιοράς
συντάσσει και υποβάλλει ετήσια
ατιολογιστική έκθεση του έργου της
στον Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής»

Το άρθρο 159 του ν. 4635/2019 (Α’
167) αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο ό

«Αρθρο 159
Ορισμός Αρχής Σχεδιασμού για
την

Στρατηγικής

εκπόνηση

Περιβαλλοντικών

Μελέτης

(ΣΜΠΕ)

Επιπτώσεων

των

Λιμένων

Το άρθρο 159 του ν. 4635/2019
(Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 159
Ορισμός Αρχής Σχεδιασμού για
την

Μελέτης Περιβαλλοντικών
(ΣΜΓΙΕ)

των

Σχεδιασμού»

που

Λιμένων
Ως

«Αρχή

προβαίνει στην εκπόνηση Σχεδίου

ή

Προγράμματος κατά την έννοια

των διατάξεων περί στρατηγικής
περιβαλλοντικής

εκτίμησης

ορίζεται:
α) Ο ίδιος ο φορέας διαχείρισης
του λιμένα εκτός των λιμένων της
περ. β’.
β)

Το

Ιδιωτικής

που
Σχεδιασμού»
«Αρχή
Ως
προβαίνει στην εκπόνηση Σχεδίου ή
Προγράμματος κατά την έννοια των
οριζομένων στην περίπτωση ζ’ του
άρθρου 2 της κοινής υπουργικής
απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ.
107017 (Β’ 1225/2006) ορίζεται:
α) Ο ίδιος ο φορέας διαχείρισης του
λιμένα εκτός των λιμένων της
περίπτωσης β’.

Στρατηγικής

εκπόνηση

Επιπτώσεων

Ορισμός Αρχής Σχεδιασμού για την
εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης
Επιπτώσεων
Περιβαλλοντικών
(ΣΜΠΕ) των Λιμένων

Ταμείο

Αξιοποίησης

Περιουσίας

του

β) Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ),
στις περιπτώσεις των εξής λιμένων
και ανεξαρτήτως της μετοχικής
σύνθεσης αυτών: 1) Οργανισμός
Λιμένος Πειραιά, 2) Οργανισμός
Θεσσαλονίκης,
3)
Λιμένος
Λιμένος
Οργανισμός
Αλεξανδρούπολης, 4) Οργανισμός
Λιμένος Καβάλας, 5) Οργανισμός
Ηγουμενίτσας,
6)
Λιμένος
Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας, 7)
Οργανισμός Λιμένος Βόλου, 8)
Οργανισμός Λιμένος Πατρών, 9)
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας, 10)
Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας, 11)
Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου, 12)
Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου. Στις
περιπτώσεις των ανωτέρω λιμένων
που αξιοποιούνται σύμφωνα με το ν.
4597/2019 ΙΛ’ 35 το ΤΑΙΠΕΔ

Δημοσίου

(Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.),

στις

περιπτώσεις των εξής λιμένων και
ανεξαρτήτως

της

μετοχικής

σύνθεσης αυτών: 1) Οργανισμός
Αιμένος

Πειραιά

(Ο.Λ.Π.),

2)

Λιμένος

Οργανισμός

(Ο.Λ.Θ.),

Θεσσαλονίκης
Οργανισμός

3)

Λιμένος

Αλεξανδρούπολης

(ΟΛΑ.),

Λιμένος

Οργανισμός

4)

Καβάλας

(Ο.Λ.Κ.), 5) Οργανισμός Λιμένος
Ηγουμενίτσας
Οργανισμός

(Ο.Λ.ΗΓ.),
Λιμένος

6)

Κέρκυρας

(Ο.Λ.ΚΕ.), 7) Οργανισμός Λιμένος
(Ο.Λ.Β.), 8)

Βόλου
Λιμένος

Πατρών

Οργανισμός
(ΟΛ.ΠΑ.),

Οργανισμός Αιμένος

9)

Ελευσίνας

[Ο.Λ.Ε.), 10) Οργανισμός Αιμένος
Ραφήνας (Ο.ΛΡ.), 11) Οργανισμός
(ΟΛΑ.),

Λιμένος Λαυρίου

12)

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου
(ΟΛΗ.). Στις περιπτώσεις των
λιμένων του πρώτου εδαφίου,
που αξιοποιούνται σύμφωνα με
τον ν. 4597/2019

(Α’ 35) το

Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.

ενεργεί

Σχεδιασμού

και ως προς την

ως

Αρχή

υποπαραχωρού μενη
δραστηριότητα. Με απόφαση του
Υπουργού

Ναυτιλίας

και

Νη σιωτική ς Πολιτική ς δύναται να
ανατίθεται

στο

Τ.Α.ΙΠΕ.Δ.
της

αρμοδιότητα

η

αρχής

σχεδιασμού και για λιμένες της
περ.

α’.

Η

λειτουργία

του

Τ.Α.ΙΠΕ.Δ. όταν ενεργεί ως «Αρχή
Σχεδιασμού»

χρηματοδοτείται

από τα έσοδά του»
30.

31-

ενεργεί ως Αρχή Σχεδιασμού και ως
προς
την
υπο-παραχωρούμενη
δραστηριότητα. Με απόφαση του
Υπουργού
Ναυτιλίας
και
Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να
ανατίθεται
στο
ΤΑΙΠΕΔ
η
αρμοδιότητα της αρχής σχεδιασμού
και για λιμένες της περίπτωσης α’. Η
λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ όταν ενεργεί
ως
«Αρχή
Σχεδιασμού»
χρηματοδοτείται από τα έσοδά του.»

Διατάξεις αξιολογούμενης
ρύθμισης που προβλέπουν
κατάργηση

Καταρ γούμενες διατάξεις

Αθήνα, 31 Μαΐου 2022
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Αριθμ. 154 / 10 / 2022
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Κώδικας
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών»

Α.

Με την υπόψη τροπολογία προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.
Εισάγονται ρυθμίσεις, κατ’ εξαίρεση των υφιστάμενων διατάξεων, για
την αντιμετώπιση. λόγω της ενεργειακής κρίσης και για το οριζόμενο χρονικό
διάστημα, ζητημάτων σχετικών με την αναΟεώρηση των τιμών των υλικών στα
δημόσια έργα. Συγκεκριμένα:
α. Παρέχεται ιι δυνατότητα καϋορισμού, με κ.υ.α., του τρόπου
υπολογισμού
αξίας
της
των
οριζόμενων
υλικών
[ασφάλτου,
Πολυβινυλοχλωριδίου (ΡίΞ) και πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας
(ΗΓΡΕ)] απολογιστικά και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την
πληρωμή των εργασιών που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται στο πλαίσιο
συμβάσεων κατασκευής δημόσιων έργων και η προμήθεια των ανωτέρω
υλικών έλαβε χώρα μετά την 111.1.2022.
Ορίζεται ότι, η επιπλέον δαπάνη, που Προκύπτει κατά την εκτέλεση του
έργου από αύξηση της τιμής των προαναφερόμενων υλικών ή της ποσότητας
αυτών, καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου και δεν καταβάλλεται δαπάνη
αναθεώρησης κατά τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 153 του ν.4412/2016).
β. Παρέχεται, επίσης, ιι δυνατότητα: 1) υποβολής, από κάθε οικονομικό
φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί τι εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου,
δήλωσης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης, η
οποία καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή και ίί) παράτασης της
ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών στις περιπτώσεις
που έχει ήδη δημοσιευτεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος των
προτεινόμενων διατάξεων.
Ορίζεται ότι, για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα και Πάντως μέχρι την
ουσιαστική λειτουργία του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και
Τιμολόγησης Τεχνικών ‘Εργων και Μελετών (Ε.Σ.Τ.Ε.Π. ΤΙΜ-Τ.Ε.Μ.),
επιτρέπεται η έκδοση πρακτικών διαπίστωσης βασικών τιμών υλικών από την
Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημόσιων ‘Εργων (Ε. Δ .Τ. Δ.Ε.).
γ. Προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ), Πέντε τοις εκατό (5%) επί του
υπολειπόμενου συμβατικού ανταλλάγματος, για τους αναδόχους που εκτελούν
-

-

Ι
Δημόσια έργα, ΟΑΣΑ, ΕΣΑΛ (ΧΑ)

συμβάσεις έργων και τηρούν τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης του
έργου σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία.
Για τη χορήγηση της πρόσθετης καταβολής (πριμ) απαιτείται
Ίτροσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, εφόσον η προσκομισθείσα
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, δεν καλύπτει την αξία της πρόσθετης
καταβολής προς τον ανάδοχο. Σε περίπτωση δε μη εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης
του έργου, η πρόσθετη καταβολή (πριμ) καθίσταται επιστρεπτέα καταβολή και
συμψηφίζεται με οιαδήποτε οφειλή προς τον ανάδοχο.
Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων (άρθρο ό παρ.6,
2.
του ν.3920/201 11) για το έτος 2022, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών
Αττικής (Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε., να λάβει, από τον Κρατικό προϋπολογισμό,
επιδότηση σε μεγαλύτερο ύψος του ισχύοντος προβλεπόμενου ποσοστού
(μέχρι το 40% του ετήσιου λειτουργικού κόστους προ αποσβέσεων), για την
κάλυψη του συνολικού ετήσιου λειτουργικού ελλείμματος των εταιρειών του
Ομίλου Ο.Α.Σ.Α.
Ορίζεται ρητά ότι, η ανωτέρω πρόσθετη επιδότηση διατίθεται
αποκλειστικά για την κάλυψη της αύξησης του ενεργειακού κόστους
λειτουργίας των εταιρειών του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α.
Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής
3.
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας
και νησιωτικής Πολιτικής (άρθρο δέκατο ένατο του ν.2932/2001) και
συγκεκριμένα:
οποίο
Επιτροπής,
στο
της
έργο
το
α. Επαναπροσδιορίζεται
συμπεριλαμβάνεται και ι παροχή γνώμης για την έγκριση, αναθεώρηση και
επικαιροποίηση των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Μελετών Διαχείρισης
(ΜΞΓ ΡΙιιΞ) ή Προγραμμάτων ‘Εργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.).
Καθορίζεται η διαδικασία έγκρισης (με π.δ. ή κ.υ.α., κατά περίπτωση):
των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και των Μελετών Διαχείρισης Λιμένα
(ΜΞιι· Ρίιιπ) των λιμένων της χώρας που έχουν χαρακτηρισθεί ως διεθνούς
ενδιαφέροντος ή εθνικής σημασίας και ίί) των Προγραμμάτων ‘Εργων
Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.) για λιμένες που έχουν χαρακτηρισθεί ως
μείζονος ενδιαφέροντος.
Με την ίδια διαδικασία γίνεται και η περιβαλλοντική έγκριση των
προαναφερόμενων Σχεδίων και Προγραμμάτων, αντίστοιχα.
β. Επαναπροσδιορίζεται η αρμόδια Αρχή Σχεδιασμού, για την εκπόνηση
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ .Π. Ε.) των Λιμένων
(άρθρο 159 του ν.4635/2019), ανεξαρτήτως της νομικής μορφής και της
μετοχικής σύνθεσης αυτών [ο ίδιος ο φορέας διαχείρισης του λιμένα ή το
Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ.) για
τους συγκεκριμένους δώδεκα (12) λιμένες, κατά περίπτωση].
-
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Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
1.
Εφάπαξ δαπάνη, του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2022, από
τη χορήγηση πρόσθετης επιδότησης στον Όμιλο Ο.Α.Σ.Α., για την
αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, η οποία σύμφωνα με το
αρμόδιο Υπουργείο ανέρχεται στο ποσό των 33,4 εκατ. ευρώ, περίπου.
Αντίστοιχα, αυξάνονται τα έσοδα του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (φορέας της Γενικής
Κυβέρνησης).
2.
Ενδεχόμενη δαπάνη, μέσω του ΠΔΕ, από την αύξηση του κόστους
εκτέλεσης των δημοσίων έργων, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, λόγω: ί)
του υπολογισμού απολογιστικά των τιμών ιων μνημονευόμενων υλικών, όπου
αυτά απαιτούνται, ϋ) της δυνατότητας επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος
εκτέλεσης της σύμβασης ίϋ) της παράτασης της ημερομηνίας υποβολής
αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών στις περιπτώσεις που έχει ήδη
δημοσιευτεί η προκήρυξη ίν) της έκδοσης πρακτικών διαπίστωσης βασικών
τιμών υλικών από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημόσιων ‘Εργων
(Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.), ν) της πρόσθετης καταβολής (πριμ) πέντε τοις εκατό (5%) επί
του υπολειπόμενου συμβατικού ανταλλάγματος, στους αναδόχους συμβάσεων
έργων σε περίπτωση τήρησης των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων
εκτέλεσης των έργων σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία.
Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (είδος και αξία
υλικών, ποσό πριμ κ.λπ.) και την έκδοση σχετικών κανονιστικών πράξεων.
Αθήνα, 31 Μαίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια
101311Α ΑΙΜΑΟΟ
3 1.05.2022 19:29

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ.3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο σχέδιο νόμου «Κώδικας
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών»
Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλούνται σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.
Εφάπαξ δαπάνη του Κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2022, από τη
χορήγηση πρόσθετης επιδότησης στον Όμιλο Ο.Α.Σ.Α., για την αντιμετώπιση
του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Η εν λόγω δαπάνη, ιι οποία ανέρχεται στο
ποσό των 33,4 εκατ. ευρώ, περίπου, Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του
Κρατικού προϋπολογισμού.
2.
Ενδεχόμενη δαπάνη από την αύξηση του κόστους εκτέλεσης των
δημοσίων έργων, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, λόγω: ) του υπολογισμού
απολογιστικά των τιμών των μνημονευόμενων υλικών, όπου αυτά απαιτούνται,
ϋ) της δυνατότητας επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της
σύμβασης ίί) της παράτασης της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής
ή προσφορών στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευτεί η προκήρυξη ίν) της
έκδοσης πρακτικών διαπίστωσης βασικών τιμών υλικών από την Επιτροπή
Διαπίστωσης Τιμών Δημόσιων Έργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.), ν) της πρόσθετης
καταβολής (πριμ) πέντε τοις εκατό (5%) επί του υπολειπόμενου συμβατικού
ανταλλάγματος, στους αναδόχους συμβάσεων έργων σε περίπτωση τήρησης των
εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης των έργων σε σχέση με τη
συμβατική προθεσμία.
Η ανωτέρω δαπάνη, η οποία εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (είδος
και αξία υλικών, ποσό πριμ κ.λπ.) και την έκδοση σχετικών κανονιστικών
πράξεων, Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του Κρατικού προϋπολογισμού
και του προϋπολογισμού λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνηση, Κατά
περίπτωση. μέσω του Π.Δ.Ε.
Αθήνα, Ι Ιουνίου 2022
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