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Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου θεσπίζεται πλαίσιο για την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή και τον σταδιακό μετριασμό των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου, για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, έως το 2050,
προκειμένου να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας, κατά ένα κόμμα πέντε
βαθμούς κελσίου (1,5°C), πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, σε εφαρμογή της
Συμφωνίας των Παρισίων που κυρώθηκε με τον ν. 4426/2016 (Α΄ 187) και του στόχου
κλιματικής ουδετερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ως το 2050.
Ειδικότερα, θεσπίζονται ενδιάμεσοι στόχοι μετριασμού των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου για το 2030 και το 2040, σύστημα παρακολούθησης, αξιολόγησης και
επαναρύθμισης, όπου αυτό απαιτείται, μέσω του μηχανισμού κατάρτισης
προϋπολογισμών άνθρακα για τους βασικούς τομείς της οικονομίας, δείκτες
παρακολούθησης της σχετικής προόδου, διαδικασίες αξιολόγησης της προόδου,
αναπροσαρμογής των στόχων και λήψης πρόσθετων μέτρων, όποτε απαιτείται.
Επιπροσθέτως, τίθενται οι βασικοί άξονες πολιτικής οι οποίοι λαμβάνονται υπόψιν και
δύνανται να εξειδικεύονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ.),
του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1099 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 (L 328), με συγκεκριμένα μέτρα. Οι
θεσπιζόμενες πολιτικές και τα μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
έχουν ως στόχο την επίτευξη μίας κλιματικά ανθεκτικής κοινωνίας, πλήρως
προσαρμοσμένης στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Τέλος, εισάγεται ένα αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης και συμμετοχής
φορέων και πολιτών στην ανάληψη κλιματικής δράσης μέσα από υφιστάμενες δομές.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Η υπερθέρμανση του πλανήτη συνιστά πολύ σημαντική απειλή, όπως διαπιστώνεται
από τις επιστημονικές εκτιμήσεις που αποτυπώνονται στη Συμφωνία των Παρισίων, η
οποία κυρώθηκε με τον ν. 4426/2016. Για την αντιμετώπιση του μείζονος αυτού
προβλήματος η Ε.Ε. υιοθέτησε τον Κανονισμό 2021/1119 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 2021 «για τη θέσπιση πλαισίου με
στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση των
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 401/2009 και (ΕΕ) 2018/1999 («ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το
κλίμα»)» (L 243), με τον οποίο θεσπίζεται ο ευρωπαϊκός ενδιάμεσος στόχος μείωσης
των ανθρωπογενών εκπομπών κατά πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) έως το 2030, σε
σχέση με το 1990, με τελικό στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας της Ε.Ε. ως
το 2050. Ο στόχος αυτός απαιτεί ριζικές αλλαγές στον τρόπο παραγωγής και
κατανάλωσης ενέργειας. Επιπλέον, η Ελλάδα λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα και
πολιτικές για την προσαρμογή στην αναπόφευκτη αύξηση της θερμοκρασίας του
πλανήτη, θα αποκτήσει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα και αναμένεται να πετύχει
τη μετάβαση με μικρότερο κόστος και κοινωνικά δίκαιο τρόπο, εξασφαλίζοντας
ταυτόχρονα καλύτερη πρόσβαση σε διεθνείς χρηματοδοτικούς πόρους. Αντίθετα, η μη
έγκαιρη ανάληψη δράσης θα έχει ως αποτέλεσμα την σπατάλη πόρων, τη μειωμένη
προσβασιμότητα στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, τη μείωση των επενδύσεων και την
αύξηση του κόστους προσαρμογής.
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3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Το σύνολο του πληθυσμού και την οικονομία εν γένει.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
 ΝΑΙ
Χ ΟΧΙ

4.

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

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας
i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;
ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;
iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί με τον συγκεκριμένο
τρόπο. Τίθεται το πρώτον ένα ενιαίο και συνεκτικό νομικό
πλαίσιο σε αντιστοιχία με το ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το
κλίμα, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1119.
Δεν επαρκεί η αλλαγή της διοικητικής πρακτικής ή η επιλογή
νέας ερμηνευτικής προσέγγισης.

Απαιτείται παρέμβαση σε νομοθετικό επίπεδο. Η διάθεση
περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων, κρίνεται
απρόσφορη και δεν επιλύει τα τιθέμενα ζητήματα.

Συναφείς πρακτικές

6.

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

ΝΑΙ Χ 

ΟΧΙ
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i) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:
ii) σε όργανα της Ε.Ε.:
iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Αντίστοιχες ρυθμίσεις ελήφθησαν από διάφορα κράτη
μέλη της Ε.Ε. (Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιρλανδία κ.λπ.)
και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7.

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

8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

Η σταδιακή μετάβαση της οικονομίας της χώρας στην κλιματική
ουδετερότητα με τον πλέον περιβαλλοντικά βιώσιμο, κοινωνικά
δίκαιο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο και η διασφάλιση
σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου, έτσι ώστε να υπάρχει η αναγκαία
προβλεψιμότητα.

ii) μακροπρόθεσμοι:

Η επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και η
προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας στην αναπόφευκτη
κλιματική αλλαγή, με τον πλέον περιβαλλοντικά βιώσιμο,
κοινωνικά δίκαιο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Ψηφιακή διακυβέρνηση
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10.

11.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ [X] ή/και ΕΜΜΕΣΗ 
Η ηλεκτρονική βάση πληροφοριών της παρ. 3 του
άρθρου 24 έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί ήδη στο
πλαίσιο του «LIFE IP» για την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή, είναι δημόσια προσβάσιμη και
αποσκοπεί στη διάχυση της πληροφορίας με σκοπό
την πρόληψη.
i) Εάν είναι άμεση,
Δημιουργείται επίσης ηλεκτρονική πλατφόρμα στον
εξηγήστε:
Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής
Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) για την καταγραφή και
δημοσιοποίηση του ανθρακικού αποτυπώματος των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της παρ. 5
του άρθρου 13 και των επιχειρήσεων της παρ. 1 του
άρθρου 17, η οποία υπηρετεί τους στόχους της
δημοσιότητας και της διαφάνειας.
ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ [X] ΟΧΙ 
Εξηγήστε:

12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με
άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ [X] ΟΧΙ 
Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ [X]

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρθρο

Στόχος
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1

Με το προτεινόμενο άρθρο τίθενται ο σκοπός του σχεδίου νόμου και οι στόχοι των
επιμέρους θεσπιζόμενων πολιτικών και μέτρων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν.

2

Με το προτεινόμενο άρθρο τίθεται το αντικείμενο του σχεδίου νόμου.

3

Με το προτεινόμενο άρθρο παρατίθενται οι ορισμοί του σχεδίου νόμου για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό των ανθρωπογενών
εκπομπών.

4

Με το προτεινόμενο άρθρο, στο πλαίσιο των στόχων του σχεδίου νόμου,
θεσμοθετούνται η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
(ΕΣΠΚΑ) και τα Περιφερειακά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή
(ΠεΣΚΠΑ), προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και δράσεις.

5

Με το προτεινόμενο άρθρο καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο της Εθνικής
Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ), η χρονική της
διάρκεια και η διαδικασία υιοθέτησής και αναθεώρησής της, στο πλαίσιο της
προετοιμασίας για την αποφυγή και τη διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής. Η ΕΣΠΚΑ ορίζει τη στρατηγική για τη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών, οι
οποίες εξειδικεύονται με τα ΠεΣΚΠΑ.

6

Με το προτεινόμενο άρθρο καθορίζονται το ελάχιστο περιεχόμενο των ΠεΣΠΚΑ, η
χρονική τους διάρκεια και η διαδικασία υιοθέτησης και αναθεώρησης τους. Το
ΠεΣΠΚΑ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που έχει ως στόχο την εξειδίκευση και
ιεράρχηση των απαραίτητων μέτρων και δράσεων προσαρμογής σε περιφερειακό
επίπεδο.

7

Με το προτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται, δια της θεσπίσεως τομεακών
προϋπολογισμών άνθρακα, η ελαχιστοποίηση των συνολικών καθαρών εκπομπών
που θα απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα στα χρονικά διαστήματα που
μεσολαβούν μεταξύ των κλιματικών στόχων, η στενότερη παρακολούθηση της
πορείας επίτευξης των στόχων αυτών, η κινητοποίηση και μεγιστοποίηση της
ευελιξίας μεταξύ των τομέων της οικονομίας, καθώς και η βέλτιστη αξιοποίηση της
τεχνολογικής προόδου, με γνώμονα την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους για
την εθνική οικονομία. Αναλυτικότερα, αρχής γενομένης από το 2023 για την περίοδο
2026-2030, προβλέπεται η θέσπιση πενταετών τομεακών προϋπολογισμών
άνθρακα στους αναφερόμενους στο άρθρο τομείς.

8

Με το προτεινόμενο άρθρο θεσπίζεται η διαδικασία αξιολόγησης της πορείας
επίτευξης των ποσοτικών στόχων μετριασμού, και αναθεώρησης των κλιματικών
στόχων, δια της εισήγησης και λήψης αναγκαίων πρόσθετων μέτρων, θέσπισης
πρόσθετων ενδιάμεσων στόχων και αναπροσαρμογής των ενδιάμεσων στόχων, με
σκοπό τη διασφάλιση της ταχείας, σταθερής και ασφαλούς πορείας προς την
κλιματική ουδετερότητα.

9

Με το προτεινόμενο άρθρο, προβλέπεται ότι όλοι οι φορείς της κεντρικής διοίκησης
υποχρεούνται να ενσωματώσουν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στον
στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό τους, ενώ προβλέπεται και η διαδικασία
αξιολόγησης των σχετικών υφιστάμενων πολιτικών.
Με το προτεινόμενο άρθρο καθορίζονται γενικά μέτρα και πολιτικές για την
επίτευξη των στόχων του σχεδίου νόμου. Ειδικότερα, καθορίζονται τα γενικά μέτρα
και οι πολιτικές για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων μετριασμού και
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, βάσει των οποίων διαμορφώνεται το Εθνικό
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ.), του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ)
2018/1099 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου
2018 (L 328).

10
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11

Με το προτεινόμενο άρθρο θεσπίζεται η απαγόρευση καύσης λιγνίτη για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μετά την 31η Δεκεμβρίου 2028, προκειμένου να
μειωθεί ο αντίκτυπος που έχουν οι σχετικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής σε επίπεδο
εκπομπών. Οι εν λόγω μονάδες που σήμερα χρησιμοποιούν λιγνίτη ως καύσιμο θα
κλείσουν ή θα μετατραπούν σταδιακά, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις
προβλέψεις του Ε.Σ.Ε.Κ., λαμβανομένων υπόψιν των αναγκών ασφάλειας
εφοδιασμού.

12

Προκειμένου να επιταχυνθεί με προβλέψιμο για την αγορά τρόπο η διείσδυση της
ηλεκτροκίνησης, με σημαντική ωφέλεια τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
στις πόλεις, με το παρόν άρθρο λαμβάνονται μέτρα για την προώθηση οχημάτων
πολύ χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών, με έμφαση στους επαγγελματικούς κλάδους
που χαρακτηρίζονται από υψηλό αριθμό οχηματοχιλιομέτρων.
Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,
με εξαίρεση τους νησιωτικούς ο.τ.α. α΄ βαθμού των ως άνω περιοχών, στην παρ. 1
προβλέπεται ότι από το 2025 υποχρεωτικά όλα τα νέα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης
(Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα ταξί καθώς και το ένα τρίτο (1/3) των νέων ενοικιαζόμενων
οχημάτων είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών. Το μέτρο επαναξιολογείται το
αργότερο έως την 31η.12.2023 ως προς το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του και την
ημερομηνία έναρξής ισχύος του με κριτήριο την επαρκή διαθεσιμότητα σημείων
επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Στην παρ. 2 προβλέπεται ότι από το 2023, τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) των νέων
εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που αποκτώνται με χρηματοδοτική
μίσθωση ή αγορά, θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά ηλεκτρικά
οχήματα που εκπέμπουν έως πενήντα (50) γρ. CO2/χλμ.. Παράλληλα, προβλέπεται
και σχετική κύρωση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
Στην παρ. 3 γίνεται αναφορά στο Εθνικό Σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση με σκοπό τη
διασφάλιση επαρκούς αριθμού δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων.
Στην παρ. 4 δίνεται η δυνατότητα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας
εκπόνησης Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) της 31ης.3.2022 για
τις περιοχές που δεν ανήκουν στις αναφερόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.
4710/2020 (Α΄ 142), δηλαδή στις περιοχές που δεν ανήκουν στους δήμους
μητροπολιτικών κέντρων, μεγάλων και μεσαίων ηπειρωτικών δήμων, δήμων
πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και μεγάλων και μεσαίων
νησιωτικών δήμων. Η αναγκαιότητα της εν λόγω ρύθμισης προέκυψε λόγω της
υφιστάμενης κατάστασης, δεδομένων των υγειονομικών συνθηκών και των μέτρων
προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Η προθεσμία δύναται να
παρατείνεται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020, δηλαδή
με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εφόσον συντρέχουν
δικαιολογητικοί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης εκπόνησης Σ.Φ.Η.Ο., όπως
επιτακτικοί λόγοι αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που
συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Στην παρ. 5 ρυθμίζεται η διαδικασία εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης
ηλεκτροκίνητων οχημάτων (Η/Ο) επί του οδοστρώματος, σε προαύλιους χώρους
ναών και σε πιάτσες ταξί, προκειμένου να μην επέλθει οιαδήποτε καθυστέρηση
στην εγκατάσταση αυτών λόγω της ενδεχόμενης παράτασης της παρ. 4 της
προτεινόμενης ρύθμισης και με στόχο την άμεση προώθηση της ηλεκτροκίνησης.
Τέλος, στην παρ. 6 ορίζεται ότι, αναφορικά με την πώληση καινούργιων επιβατικών
οχημάτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, από το 2030 επιτρέπεται η
πώληση μόνο οχημάτων μηδενικών εκπομπών. Η διάταξη κρίνεται αναγκαία ήδη σε
7

αυτό το χρονικό σημείο, προκειμένου να διασφαλιστεί η απαιτούμενη
προβλεψιμότητα του ρυθμιστικού πλαισίου.
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Με το προτεινόμενο άρθρο θεσπίζεται υποχρέωση των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμού να καταρτίσουν Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης
Εκπομπών (ΔηΣΜΕ), έως την 1η Ιανουαρίου 2023. Περαιτέρω καθορίζεται το
περιεχόμενο των ΔηΣΜΕ, ο τρόπος εκπόνησης και υιοθέτησής τους, ο τρόπος
υπολογισμού των εκπομπών, η περιοδική αναθεώρησή τους (ανά πενταετία) και
τίθενται στόχοι μείωσης των εκπομπών με έτος βάσης το 2019. Παράλληλα,
προβλέπεται η ετήσια παρακολούθηση του ανθρακικού αποτυπώματος των ΟΤΑ Α΄
βαθμού μέσω υποβολής σχετικής έκθεσης σε δημόσια προσβάσιμη ηλεκτρονική
βάση δεδομένων που υλοποιεί και λειτουργεί ο ΟΦΥΠΕΚΑ, προκειμένου να
εξασφαλιστεί η απαιτούμενη δημοσιότητα και διαφάνεια. Τέλος, ορίζεται ότι η
εκπόνηση του ΔηΣΜΕ και οι επικαιροποιήσεις του αποτελούν προϋπόθεση για την
αξιολόγηση προτάσεων των ΟΤΑ Α’ βαθμού για την υλοποίηση προγραμμάτων,
μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της
κλιματικής αλλαγής.
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Με το παρόν άρθρο θεσπίζονται μέτρα μείωσης των εκπομπών από τα κτίρια.
Ειδικότερα, από το 2023, απαγορεύεται η εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου
θέρμανσης όπου υπάρχει επαρκώς διαθέσιμο δίκτυο φυσικού αερίου, από το 2025
απαγορεύεται η εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης και από το 2030
απαγορεύεται η χρήση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης.
Επίσης, προβλέπεται η υποχρέωση τοποθέτησης συστημάτων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβαλταϊκά ή θερμικά ηλιακά συστήματα σε ποσοστό
που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο τριάντα τοις εκατό (30%) της κάλυψης σε
οικοδομικές άδειες ειδικών κτιρίων της παρ. 21 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α΄
79) με κάλυψη μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) τ.μ. που υποβάλλονται από την
1η.1.2023. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα εξαίρεσης ορισμένων ειδικών
κτιρίων για λόγους μορφολογικούς ή αισθητικούς και η σχετική διαδικασία για την
έγκριση της εξαίρεσης από την ως άνω υποχρέωση.
Τέλος, προβλέπεται ότι από το 2023, στο Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
(Σ.Ε.Α.Κ.) της παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) συμπεριλαμβάνεται ο
υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος των κτιρίων και καθορίζεται η σχετική
μέθοδος υπολογισμού του.

15

Με το παρόν άρθρο ενδυναμώνεται η διάσταση του μετριασμού της κλιματικής
αλλαγής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στις Μελέτες
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), συμπεριλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων,
λεπτομερή διερεύνηση και εκτίμηση για τις μελλοντικά προκαλούμενες εκπομπές
και τις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με την υφιστάμενη
κατάσταση, λεπτομερή εξέταση και ποσοτική ανάλυση, όπου αυτό είναι εφικτό,
σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης, τόσο για μετριασμό, όσο και για
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς και έλεγχο της πορείας προς την
κλιματική
ουδετερότητα
των
σημαντικών
έργων
στις
διαδικασίες σχετικών περιβαλλοντικών όρων και παρακολουθήσεων.
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Με το παρόν άρθρο θεσπίζονται μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από τις πλέον
ενεργοβόρες εγκαταστάσεις. Ειδικότερα, στην παρ. 1 προβλέπεται ότι τα έργα και οι
δραστηριότητες της 4ης, 6ης, 7ης και 8ης Ομάδας της υπ’ αρ. 37674/2016 (Β’ 2471)
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της 9ης Ομάδας της υπ’
αρ. 92108/1045/Φ.15/2020 (Β’ 3833) απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποχρεούνται σε κατ’ ελάχιστον
μείωση εκπομπών τριάντα τοις εκατό (30%) έως το 2030 σε σχέση με το 2022,
8

αναγόμενα στην κατάλληλη μονάδα προϊόντος ή έργου, ανάλογα με το είδος της
δραστηριότητας. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα θέσπισης, με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαφορετικού στόχου ή επέκτασης της ως
άνω υποχρέωσης σε νέες ομάδες έργων και δραστηριοτήτων (παρ. 2).
Επιπρόσθετα, στην παρ. 3 θεσπίζεται η υποχρέωση όλες οι Μελέτες
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το 2023 να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά
ποσοτική εκτίμηση των εκπομπών που προέρχονται από τη λειτουργία του έργου ή
της δραστηριότητας σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, καθώς και ενδεικτικό
ρυθμό ετήσιας μείωσής τους. Παράλληλα, καθορίζεται η μέθοδος υπολογισμού
εκπομπών. Αντιστοίχως, στην παρ. 4, τα υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες των
ανωτέρω ομάδων, το αργότερο έως την 1η.1.2025, υποχρεούνται να υποβάλουν
έκθεση στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή, προκειμένου να
αποτυπώσουν τον τρόπο συμμόρφωσης με τον στόχο μείωσης εκπομπών.
Στην παρ. 5 ορίζεται ότι για την εκπλήρωση του ως άνω ποσοτικού στόχου ο φορέας
εκμετάλλευσης του έργου ή της δραστηριότητας μπορεί να προβαίνει σε
αντιστάθμιση εκπομπών μέσω φυτεύσεων, συμπεριλαμβανομένων δασώσεων,
μέσω αναδασώσεων, με την αγορά πράσινων πιστοποιητικών μέσω της εφαρμογής
του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης και του Μηχανισμού Διασφάλισής του ή με
άλλο εναλλακτικό τρόπο ισοδυνάμου αποτελέσματος που καθορίζεται με
υπουργική απόφαση. Η ευελιξία αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να δίνεται η
δυνατότητα επίτευξης του στόχου επ’ ωφελεία του περιβάλλοντος και στις
περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό με τεχνικοοικονομικά αποτελεσματικό
τρόπο στο πλαίσιο της παραγωγικής λειτουργίας της εγκατάστασης.
Στις παρ. 6 και 7 προβλέπεται αντιστοίχως η υποχρέωση των ανωτέρω
εγκαταστάσεων καταγραφής των εκπομπών τους, της υποβολής ετήσιας έκθεσης
και της ετήσιας επαλήθευσης των εκπομπών αυτών.
Στην παρ. 8 ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων.
Τέλος, στις παρ. 9 και 10 προβλέπονται αντιστοίχως κυρώσεις σε περίπτωση μη
έγκαιρης υποβολής της έκθεσης και μη επίτευξης του ποσοτικού στόχου.
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Με το άρθρο 17 θεσπίζονται μέτρα για την καταγραφή και δημοσιοποίηση, σε
πρώτη φάση, των εκπομπών από επιχειρήσεις με απώτερο σκοπό τη θέσπιση
ποσοτικών στόχων μείωσης ανά κλάδο.
Ειδικότερα, θεσπίζεται για συγκεκριμένες επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, αρχής γενομένης από την 31η Μαρτίου 2023 το
αργότερο, η υποχρέωση ετήσιας καταγραφής, αναφοράς και δημοσιοποίησης των
εκπομπών (ανθρακικό αποτύπωμα) και καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του
ανθρακικού τους αποτυπώματος και ετήσιας επαλήθευσής του από
πιστοποιημένους επαληθευτές με έξοδα των ίδιων των επιχειρήσεων. Τέλος, για την
επίτευξη της αναγκαίας μείωσης των εκπομπών, προβλέπεται η δυνατότητα
θέσπισης στόχων μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος ανά κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας όταν θα έχουν συγκεντρωθεί επαρκή στοιχεία με βάση τις εκθέσεις
που θα έχουν υποβληθεί έως τότε.
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Με σκοπό τη μείωση των εκπομπών κατά 80% έως το 2030 σε σχέση με το 2019 στα
μη διασυνδεδεμένα νησιά, προωθούνται συγκεκριμένα μέτρα, ενώ ειδικότερα από
την 1η.1.2030 τίθεται σε ισχύ απαγόρευση χρήσης μαζούτ για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.
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Με το άρθρο 19, προκειμένου να περιοριστούν οι οικονομικοί κίνδυνοι που
απορρέουν από την κλιματική αλλαγή, θεσπίζεται η υποχρέωση από το 2025 όλα τα
νέα κτίρια που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας να ασφαλίζονται
υποχρεωτικά. Ως ζώνες υψηλής τρωτότητας θεωρούνται οι περιοχές που βρίσκονται
σε ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας και εμπίπτουν στο σενάριο
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πλημμύρας υψηλής πιθανότητας, καθώς και αυτές που βρίσκονται πλησίον δασικών
περιοχών που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι περιοχές αυτές
καθορίζονται με απόφαση του οικείου Γενικού Διευθυντή Δασών, λαμβάνοντας
υπόψη το είδος της δασικής βλάστησης, την πυκνότητά της, την απόσταση από τα
κτίρια και τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής.
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Με το άρθρο 20 διευκρινίζεται ότι τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή
των άρθρων 17 και 18 εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ. 356/1274, Α’ 90) και αποδίδονται στο
Πράσινο Ταμείο του ν. 3889/2010 (Α΄ 182) σε ειδικό λογαριασμό, προκειμένου να
διατεθούν για έργα και δράσεις που αποσκοπούν στον μετριασμό της κλιματικής
αλλαγής.
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Η προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 1 αποσκοπεί στην πρόβλεψη συγκεκριμένων
πόρων και τη θέσπιση κριτηρίων για την βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων
οικονομικών πόρων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής
αλλαγής και του μετριασμού των εκπομπών. Ειδικότερα, στην παρ. 2, διασφαλίζεται
η διαφανής, χρηστή, ορθολογική και ανταποδοτική διαχείριση και κατανομή
τμήματος των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών, το οποίο
διατίθεται ως ενίσχυση για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε
σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, λόγω του κόστους δικαιωμάτων του
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της Ε.Ε. που μετακυλίεται στις τιμές
ηλεκτρικής ενέργειας (ενίσχυση για έμμεσο κόστος εκπομπών), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ, καθώς και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές
σχετικά με ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του συστήματος
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2021 - EEC
317/2020). Επιπλέον η εν λόγω κατανομή στοχεύει στην ενίσχυση της υλοποίησης
των στόχων του ΕΣΕΚ.
Η παρ. 3 διευκρινίζει ότι οι πόροι του των Πολυετών Δημοσιονομικών Πλαισίων, του
Ταμείου για την αποανθρακοποίηση των νησιών και του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας χρηματοδοτούν αποκλειστικά δράσεις και μέτρα που σέβονται την
αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης σύμφωνα με το άρθρο 17 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852.
Με την παρ. 4 ορίζεται ότι στην αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων από το
Δημόσιο λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη ο Κανονισμός 2020/852/ΕΕ.
Επιπρόσθετα, υπάρχουν βιομηχανικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/331 και από τις οποίες ενδέχεται να προκύψει
κίνδυνος διαρροής άνθρακα. Όταν για αυτές τις εγκαταστάσεις το Δημόσιο
προβαίνει σε αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων, λαμβάνεται υπόψη η απόδοση
της επένδυσης ως προς τις εκπομπές, σε σχέση με τη μέση τιμή του 10% των
αποδοτικότερων ως προς τις εκπομπές εγκαταστάσεων, με βάση τα επίσημα
στοιχεία της ΕΕ για τα έτη 2016 και 2017.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση λαμβάνονται μέτρα για την παροχή οικονομικών
κινήτρων και συγκεκριμένα τη ρύθμιση των ζητημάτων φορολογικών αποσβέσεων
για επενδύσεις που συμβάλλουν σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής
αλλαγής. Ειδικότερα προβλέπεται ο διπλασιασμός των αποσβέσεων κατ’ αναλογία
υφιστάμενου μέτρου του ν. 4172/2013 για την ενίσχυση άλλων περιβαλλοντικών
επενδύσεων.
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Με το προτεινόμενο άρθρο και προς υποστήριξη της ΕΣΠΚΑ, συστήνεται Εθνικό
Παρατηρητήριο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή από το Υπουργείο
Κλιματικής κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο αποτελεί ανοιχτό δίκτυο
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ανταλλαγής πληροφοριών και ενημέρωσης. Περαιτέρω, καθορίζονται οι
συμμετέχοντες σε αυτό, το ειδικότερο αντικείμενό του και ο τρόπος λειτουργίας του.
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Με το άρθρο 24 διασφαλίζονται η ευρύτερη δυνατή ενημέρωση και διαβούλευση
με το ενδιαφερόμενο κοινό για ζητήματα μετριασμού και προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, καθώς και η υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης για τις επιπτώσεις και τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής,
μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιουργείται στον Οργανισμό
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

25

Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθορίζεται το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης
προόδου για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που
συντάσσει η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με το αρμόδιο όργανο του
Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και τον ΟΦΥΠΕΚΑ.

26

Με το άρθρο 26 προβλέπεται ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται η κλιματική
διακυβέρνηση τόσο σε θέματα μετριασμού όσο και σε θέματα προσαρμογής.

27

Για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και των
διατάξεων της Συμφωνίας των Παρισίων που υπογράφηκε στις 22 Απριλίου 2016 και
κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή στις 6 Οκτωβρίου 2016 με
τον ν. 4426/2016 (Α’ 187), η Ελλάδα οφείλει να συνεισφέρει οικονομικά και τεχνικά
(ιδίως με μεταφορά τεχνογνωσίας) με σχετικά έργα, δράσεις και υπηρεσίες, τις
τρίτες αναπτυσσόμενες χώρες, και κυρίως αυτές που δεν έχουν δυνατότητες να
ανταπεξέλθουν με ίδιες δυνάμεις, σε θέματα τόσο μετριασμού εκπομπών όσο και
προσαρμογής, δηλαδή αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Με
την προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζεται η διαδικασία με την οποία αποφασίζεται η
παροχή χρηματοδοτικής στήριξης της Ελλάδας προς τρίτες αναπτυσσόμενες χώρες
για θέματα κλιματικής αλλαγής, όπως προβλέπεται από τις διεθνείς υποχρεώσεις
της χώρας.

28

Στο άρθρο αυτό περιέχονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις.

29

Στο προτεινόμενο άρθρο περιέχονται οι καταργούμενες διατάξεις. Οι δε ρυθμίσεις
που καταργούνται, καλύπτονται από το περιεχόμενο του παρόντος νομοσχεδίου.

30

Με το παρόν άρθρο καθορίζεται η ημερομηνία θέσης σε ισχύ των διατάξεων του
νομοσχεδίου.
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Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Αύξηση εσόδων

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου

Χ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Χ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Χ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Χ

Αυξημένη
αξιοπιστία /
διαφάνεια θεσμών

Χ

Χ

Χ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΜΜΕΣΑ

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Το όφελος από το προτεινόμενο νομοσχέδιο είναι κάθετο και διαχέεται στο σύνολο της κοινωνίας και της
οικονομίας.
19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
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ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Χ

Χ

Υποδομή /
εξοπλισμός

Χ

Χ

Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

Χ

Χ

Χ

Χ

Άλλο

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Οι σκοπούμενες ρυθμίσεις ως επί το πλείστον δεν παρουσιάζουν άμεσα κόστος και σε κάθε περίπτωση, το
όποιο ενδεχόμενο κόστος δεν δύναται να προσδιορισθεί εκ των προτέρων με ασφάλεια ή έστω να
πιθανολογηθεί με επαρκή βεβαιότητα. Αντιθέτως, σημαντικές θα ήταν οι οικονομικές συνέπειες και οι
διοικητικές αγκυλώσεις και για την ιδιωτική, αλλά και για την εθνική οικονομία σε περίπτωση μη θέσης σε
ισχύ της προτεινόμενης ρυθμιστικής παρέμβασης.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

Χ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων
στους στόχους

Χ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων

Χ

Άλλο

Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

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

Χ

Άλλο

Χ
Ασφάλιση
κινδύνου
άρθρο 20

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν προκύπτουν κίνδυνοι από την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Αντιθέτως, κίνδυνοι τίθενται για
τη διαχείριση πραγματικών και δυνητικών ενδεχομένων που προκύπτουν από την ανορθολογική χρήση
ενέργειας και την ασύμμετρη πληροφόρηση σχετικά με τα μακροπρόθεσμα οφέλη της ρύθμισης. Από καμία
διάταξη δεν προκύπτει σαφώς ευθεία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, με τη συνεκτίμηση
μακροοικονομικών κριτηρίων.

Στ. Έκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρο 24, 106

25.



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

Κανονισμός 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 2021 «για τη
θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής
ουδετερότητας και για την τροποποίηση των
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 401/2009 και (ΕΕ) 2018/1999
(«ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα»)» (L 243)

Οδηγία




26.


Απόφαση

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών
Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Συμφωνία των Παρισίων που κυρώθηκε με τον ν.
4426/2016 (Α΄ 187)



Διεθνείς συμβάσεις

27.

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης



Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)



Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)

28.

Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης





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