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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Κύρωση της Προγραµµατικής Σύµβασης της παρ. 4 του άρθρου 155 του
ν. 4759/2020 µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των ανωνύµων εταιρειών
µε διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και «ΔΕΗ Α.Ε.» ».

Ι. Γενικές παρατηρήσεις
Α. Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε κατά
την επεξεργασία του από τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, αποτελείται από δύο (2) άρθρα (πρώτο και δεύτερο).
Με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου φέρεται προς κύρωση η Προγραµµατική Σύµβαση της παρ. 4 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 «Εκσυγχρονισµός
της Χωροταξικής και Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 17 του ν. 4872/2021 «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθµιση ειδικότερων ζητηµάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις», µετά των συνηµµένων σε αυτή Παραρτηµάτων, η οποία
υπεγράφη την 7.7.2022, µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου, νοµίµως εκπροσωπούµενου από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ. Α.Ε.) και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», η οποία συνεστήθη µε το άρθρο 15 του ν. 4872/2021, και της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού
Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.».
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Όπως αναφέρεται στο Προοίµιό της (παρ. 1) η υπό κύρωση Σύµβαση συνάπτεται στο πλαίσιο των ρυθµίσεων που εισήχθησαν µε τις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 155 [«Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) - Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.)»] του ν. 4759/2020 και των άρθρων 1 έως 45 του ν.
4872/2021. Στις εν λόγω διατάξεις, µεταξύ άλλων, προβλέπεται η σύναψη
της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης, διά της οποίας δύναται να ανατίθεται στη «ΔΕΗ Α.Ε.» η πραγµατοποίηση των νέων χρήσεων γης και η αναβάθµιση των εκτάσεων οι οποίες είχαν περιέλθει στην κυριότητα ή τη χρήση
της για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και περιλαµβάνονται στις οριζόµενες Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) (άρθρο 155 παρ. 4
του ν. 4759/2020), προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναβάθµιση των εκτάσεων που περιλαµβάνονται στα συνηµµένα τοπογραφικά
διαγράµµατα από τη «ΔΕΗ Α.Ε.», τα χρηµατοδοτικά εργαλεία για την κάλυψη των δαπανών, και ο τρόπος µεταβίβασης των εν λόγω εκτάσεων οι οποίες ανήκουν στη «ΔΕΗ Α.Ε.». Επίσης, προβλέπεται η σύσταση της εταιρείας
«ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», η διάσπαση της «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» µε τη µορφή της απόσχισης του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης («Κλάδος Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η.
Α.Ε.»), ο οποίος συνιστά το σύνολο της Δραστηριότητας της Μεταλιγνιτικής
Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. της Δ.Ε.Η. Α.Ε., και η µεταβίβαση στην εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» του συνόλου των µετοχών της νέας ανώνυµης εταιρείας, θυγατρικής κατά 100% της «ΔΕΗ Α.Ε.», µε την επωνυµία «Μεταλιγνιτική Α.Ε», στην οποία η «ΔΕΗ Α.Ε.» θα µεταβιβάσει τον «Κλάδο Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. ΔΕΗ Α.Ε.» µετά την απόσχισή του από
αυτή (άρθρα 15, 27 και 28 του ν. 4872/2021).
Με την υπό κύρωση Προγραµµατική Σύµβαση, µεταξύ άλλων, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις µεταβίβασης των µετοχών της εταιρείας
«Μεταλιγνιτική Α.Ε.», από τη «ΔΕΗ Α.Ε.» στην εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.»,
ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν την αξία των µεταβιβαζόµενων µετοχών σε συνάρτηση µε την αξία των περιουσιακών στοιχείων της, το περιεχόµενο των εργασιών αποκατάστασης τις οποίες η «ΔΕΗ Α.Ε.» διεξάγει ή
πρόκειται να πραγµατοποιήσει επί των Γαιών Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης,
και προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων µερών (Προοίµιο,
παρ. 6).
Σύµφωνα µε την Αιτιολογική Έκθεση (σελ. 50) η υπό κύρωση Σύµβαση αποτελεί το βασικό εργαλείο για την οικονοµική διαφοροποίηση και την άµεση περιβαλλοντική αποκατάσταση των περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, µε την ονοµασία «Ζώνη Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης» (Ζ.ΑΠ. Κοζάνης) και «Ζώνη Α-
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πολιγνιτοποίησης Φλώρινας» (Ζ.ΑΠ. Φλώρινας), αντίστοιχα, και του Δήµου
Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, µε την ονοµασία «Ζώνη Απολιγνιτοποίησης Μεγαλόπολης»
(Ζ.ΑΠ. Μεγαλόπολης) (παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020), οι οποίες εξαρτώνται από την εξόρυξη και τη χρήση του λιγνίτη, στο πλαίσιο της δίκαιης αναπτυξιακής µετάβασης των περιοχών αυτών, µετά τη σταδιακή απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων της «ΔΕΗ Α.Ε.», σε συµµόρφωση µε τις επιταγές της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Πράσινης Συµφωνίας (European Green Deal) για την Ευρωπαϊκή Ένωση και
τους πολίτες της (Ανακοίνωση της Επιτροπής «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία, 11.12.2019, COM(2019) 640 final).
Στις ως άνω λιγνιτικές περιοχές υφίσταται ανάγκη αποκατάστασης των εκτάσεων και αξιοποίησής τους στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), του Προγράµµατος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ), και των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
(ΕΣΔΙΜ) που συνοδεύουν το Πρόγραµµα ΕΣΠΑ-ΔΑΜ 2021-2027, σύµφωνα
µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2021/1056 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 «για τη θέσπιση του Ταµείου Δίκαιης Μετάβασης» (Προοίµιο της Σύµβασης, παρ. 2 και Αιτιολογική Έκθεση, σελ. 50).
Β. Ο εν λόγω Κανονισµός είναι µέρος του επενδυτικού σχεδίου «Βιώσιµη
Ευρώπη» [Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιµη Ευρώπη» Επενδυτικό
Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας, της 14.1.2021 (COM/2020/21
final)], το οποίο αποτελεί τον επενδυτικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συµφωνίας και παρέχει ειδική χρηµατοδότηση βάσει του Μηχανισµού Δίκαιης Μετάβασης, ώστε να αντεπεξέλθει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο κοινωνικό,
οικονοµικό και περιβαλλοντικό κόστος της µετάβασης προς µια κλιµατικά
ουδέτερη και κυκλική οικονοµία, στην οποία οι τυχόν εναποµένουσες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου αντισταθµίζονται από ισοδύναµες απορροφήσεις (σκέψη 1). Όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία και στο
επενδυτικό σχέδιο «Βιώσιµη Ευρώπη», ο Μηχανισµός Δίκαιης Μετάβασης
πρέπει να συµπληρώνει τις λοιπές δράσεις της Ένωσης στο πλαίσιο του επόµενου πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου για την περίοδο από το έτος
2021 έως το έτος 2027. Αναµένεται δε ότι θα συµβάλει στην αντιµετώπιση
των κοινωνικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών συνεπειών, ιδίως για
τους εργαζοµένους που πλήττονται από την µετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κλιµατική ουδετερότητα έως το έτος 2050, συγκεντρώνοντας
τις δαπάνες του προϋπολογισµού της για τους κλιµατικούς και κοινωνικούς
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στόχους σε περιφερειακό επίπεδο, έχοντας ως στόχο υψηλά κοινωνικά και
περιβαλλοντικά πρότυπα (σκέψη 4).
Στο πλαίσιο αυτό, ο Κανονισµός θέσπισε το Ταµείο Δίκαιης Μετάβασης
(ΤΔΜ), το οποίο συνιστά έναν από τους πυλώνες του Μηχανισµού Δίκαιης
Μετάβασης, για την παροχή στήριξης στους ανθρώπους, στην οικονοµία και
στο περιβάλλον των περιοχών που αντιµετωπίζουν σοβαρά κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα, τα οποία απορρέουν από τη διαδικασία µετάβασης
προς τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και το κλίµα
για το έτος 2030, και προς µια κλιµατικά ουδέτερη οικονοµία έως το έτος
2050, ώστε να συµβάλλει στην άµβλυνση των επιπτώσεων της ως άνω µετάβασης µε τον µετριασµό του αρνητικού αντίκτυπου στην απασχόληση και
τη χρηµατοδότηση της διαφοροποίησης και του εκσυγχρονισµού της τοπικής οικονοµίας (άρθρο 1 του Κανονισµού). Επίσης, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 2 του Κανονισµού, «[σ]ύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 δεύτερο
εδάφιο του Κανονισµού (ΕΕ) 2021/1060, το ΤΔΜ συµβάλει στον ενιαίο ειδικό στόχο του να δοθεί η δυνατότητα στις περιφέρειες και τους ανθρώπους
να αντιµετωπίσουν τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονοµικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της µετάβασης προς τους ως άνω στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και το κλίµα (βλ., σχετικά, και σκέψεις 4 και 5
του Προοιµίου του Κανονισµού). Περαιτέρω, στον Κανονισµό προβλέπεται η
κατάρτιση από τα κράτη µέλη, µαζί µε τις αρµόδιες τοπικές και περιφερειακές αρχές των οικείων περιοχών, ενός ή περισσοτέρων Εδαφικών Σχεδίων
Δίκαιης Μετάβασης τα οποία καλύπτουν µία η περισσότερες επηρεαζόµενες
περιοχές ή τµήµατά τους, και ορίζεται το περιεχόµενό τους. Τα Εδαφικά
Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης πρέπει να προσδιορίζουν τις περιοχές που επηρεάζονται αρνητικά σε µεγαλύτερο βαθµό και στις οποίες πρέπει να επικεντρώνεται η στήριξη του ΤΔΜ. Οι εν λόγω περιοχές είναι οι περισσότερο θιγόµενες βάσει των οικονοµικών και κοινωνικών επιπτώσεων που απορρέουν
από τη µετάβαση, ιδίως όσον αφορά την αναµενόµενη προσαρµογή των εργαζοµένων ή τις αναµενόµενες απώλειες θέσεων εργασίας στην παραγωγή
και χρήση ορυκτών καυσίµων, και τις ανάγκες µετασχηµατισµού των παραγωγικών διεργασιών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων µε τη µεγαλύτερη ένταση εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου (άρθρο 11 του Κανονισµού).
Γ. Η υπό κύρωση Προγραµµατική Σύµβαση αποτελείται από δώδεκα (12)
παραγράφους και τρία (3) Παραρτήµατα (1-3).
Ειδικότερα, στην παράγραφο 1 διατυπώνονται οι αναγκαίοι ορισµοί για
την εφαρµογή της και ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε την ερµηνεία των
διατάξεών της. Στην παράγραφο 2 καθορίζεται το αντικείµενό της, το οποίο
αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις µεταβίβασης των µετοχών της ε-
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ταιρείας «Μεταλιγνιτική Α.Ε.», θυγατρικής της «ΔΕΗ Α.Ε.», στην εταιρεία
«ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», ζητήµατα σχετικά µε την αξία των µεταβιβαζόµενων µετοχών σε συνάρτηση µε την αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας
«Μεταλιγνιτική Α.Ε.», την καταβολή του ανταλλάγµατος σε είδος από την εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», το περιεχόµενο των εργασιών αποκατάστασης
τις οποίες η «ΔΕΗ Α.Ε.» διεξάγει ή πρόκειται να πραγµατοποιήσει στις εκτάσεις µεταλιγνιτικής αξιοποίησης, και το περιεχόµενο των υποχρεώσεων
των συµβαλλόµενων µερών. Σύµφωνα µε την παράγραφο 1.1.4 της Σύµβασης, «αντάλλαγµα σε είδος» είναι το κόστος των εργασιών αποκατάστασης
το οποίο η εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» καταβάλλει στους εργολάβους και
τους προµηθευτές ως εξόφληση σε είδος του οφειλόµενου ανταλλάγµατος.
Λεπτοµέρειες σχετικές µε τα ανωτέρω ή µε άλλες εργασίες που τυχόν απαιτηθούν για την εφαρµογή των χρήσεων γης σύµφωνα µε τα εκάστοτε Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέδια θα ρυθµισθούν στη Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών και στις επί µέρους Εκτελεστικές Συµβάσεις.
Στην παράγραφο 3 ρυθµίζεται η διαδικασία µεταβίβασης των µετοχών της
εταιρείας «Μεταλιγνιτική Α.Ε.» από τη «ΔΕΗ Α.Ε.» στην εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.». Η εν λόγω µεταβίβαση θα λάβει χώρα µετά την απόσχιση του
Κλάδου Δραστηριότητας Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης από τη «ΔΕΗ Α.Ε.»,
συνεπεία της οποίας η εταιρεία «Μ Μεταλιγνιτική Α.Ε.» θα καταστεί κύριος
των περιουσιακών στοιχείων του εν λόγω Κλάδου. Περαιτέρω, ορίζονται τα
περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου στα οποία περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως δικαιώµατα της «ΔΕΗ Α.Ε.» επί των ακινήτων, των νοµίµως υφιστάµενων κτηριακών εγκαταστάσεων και των υποκείµενων εκτάσεων όπως προσδιορίζονται στα άρθρα 27 και 28 του ν. 4872/2021 και στο Παράρτηµα 1 της
παρούσας Σύµβασης, καθώς και η διαδικασία προσδιορισµού του ανταλλάγµατος για τις µετοχές. Επίσης, µεταξύ άλλων, προβλέπεται η συνέχιση από
τη «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» της δραστηριότητας της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής και
της εξόρυξης λιγνίτη εντός των πυρήνων των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης για
όσο χρόνο πραγµατοποιείται στις εκτάσεις αυτές η λιγνιτική δραστηριότητα, για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας, σύµφωνα µε
το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα, όπως εκάστοτε ισχύει. Ακόµη, προβλέπονται ειδικές ρυθµίσεις για τις επιχειρήσεις του οµίλου της
«ΔΕΗ Α.Ε.» προκειµένου να διασφαλισθεί η εκτέλεση συγκεκριµένων τεχνικών έργων, καθώς και το δικαίωµα πρόσβασης-διέλευσης για τη λειτουργία
υφιστάµενων ή ήδη αδειοδοτηµένων έργων τους. Περαιτέρω, στην παράγραφο 4 καθορίζονται οι υποχρεώσεις της εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» όσον αφορά την καταβολή του ανταλλάγµατος για τις µετοχές µε τη µορφή
του ανταλλάγµατος σε είδος, την ολοκλήρωση της µεταβίβασης των µετο-
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χών και την απορρόφηση της εταιρείας «Μεταλιγνιτική Α.Ε.», καθώς και τη
διαδικασία παραλαβής των εκτάσεων µεταλιγνιτικής αξιοποίησης (Αποκατασταθεισών και Αδιατάρακτων Εκτάσεων). Εν συνεχεία, στην παράγραφο 5,
µεταξύ άλλων, συµφωνείται από τα συµβαλλόµενα µέρη η χρηµατοδότηση
του ανταλλάγµατος σε είδος µε πόρους από το πρόγραµµα του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, αποκλειστικός δικαιούχος των κονδυλίων
του οποίου ορίζεται η εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.». Στην παράγραφο 6 της
Σύµβασης καθορίζονται οι υποχρεώσεις της «ΔΕΗ Α.Ε.» όσον αφορά την απόσχιση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης, Φλώρινας και Μεγαλόπολης, τη µεταβίβαση των
µετοχών της εταιρείας «Μεταλιγνιτική Α.Ε.» στην εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ
Α.Ε.», την πραγµατοποίηση των Εργασιών Αποκατάστασης σύµφωνα µε τις
νέες υπό έγκριση ΑΕΠΟ, την παράδοση της ακώλυτης χρήσης του συνόλου
των Γαιών Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης σύµφωνα µε το εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα του Προγράµµατος Διαθεσιµότητας Εκτάσεων, και την έκδοση
Βεβαίωσης Εκτέλεσης και Αποδοχής Εργασιών και την αποστολή των τιµολογίων των προµηθευτών και των εργολάβων για τις εργασίες αποκατάστασης στην εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.». Επίσης, ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν περιπτώσεις αποκλίσεων από τα χρονικά ορόσηµα τα οποία αναφέρονται στο Πρόγραµµα Διαθεσιµότητας Εκτάσεων (βλ. Παράρτηµα 2) και τα
οποία µπορούν να οδηγήσουν σε απόκλιση από την τελική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των Εργασιών Αποκατάστασης, καθώς και την απαλλαγή της
«ΔΕΗ Α.Ε.» από τις υποχρεώσεις της µετά από την έκδοση Βεβαίωσης Οριστικής Αποδοχής ως προς τις εκτάσεις που παραλαµβάνονται από την «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.». Ακολούθως, στην παράγραφο 7 ορίζονται οι υποχρεώσεις
του Ελληνικού Δηµοσίου στο πλαίσιο της Προγραµµατικής Σύµβασης. Μεταξύ άλλων, το Ελληνικό Δηµόσιο µεριµνά, ώστε τα αρµόδια όργανα και οι υπηρεσίες του να παράσχουν προς τα λοιπά µέρη της Σύµβασης, εγκαίρως
και χωρίς υπαίτια βραδύτητα, κάθε αναγκαία συνδροµή για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεών τους από αυτήν, και εγγυάται προς τη «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» την
τήρηση των πάσης φύσεως χρηµατικών υποχρεώσεων της εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» από την Προγραµµατική Σύµβαση, τη Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών ή τις Εκτελεστικές Συµβάσεις. Επίσης, θα προβαίνει σε κάθε
αναγκαία ενέργεια για την άµεση πιστοποίηση και παραλαβή των εκτάσεων
σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Διαθεσιµότητας Εκτάσεων, και θα παρέχει κάθε
εύλογη συνδροµή όσον αφορά τη χρηµατοδότηση των υποχρεώσεων της εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.». Περαιτέρω, ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε
τη διαδικασία εκκαθάρισης των οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των εταιρειών
«ΔΕΗ Α.Ε.» και «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» (παράγραφος 8), τη διαδικασία επίλυσης
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των διαφορών των µερών που προκύπτουν από τη Σύµβαση (παράγραφος
9), την παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης από τα συµβαλλόµενα µέρη (παράγραφος 10), και την έναρξη ισχύος της από την κύρωσή της µε νόµο. Επίσης, ορίζεται ότι κάθε τροποποίηση της Σύµβασης
λαµβάνει χώρα και ισχύει µόνο µετά την κύρωσή της µε νόµο, ενώ επουσιώδεις τροποποιήσεις και η αναθεώρηση-επικαιροποίηση του Προγράµµατος
Διαθεσιµότητας των Εκτάσεων πραγµατοποιούνται και ισχύουν µε συµφωνία των µερών (παράγραφος 11). Τέλος, ορίζεται ότι η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και θα ερµηνεύεται σύµφωνα µε αυτό (παράγραφος
12).
Εξ άλλου, στο Παράρτηµα 1 περιλαµβάνονται Τοπογραφικά Διαγράµµατα
των Γαιών Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης, ήτοι των εκτάσεων των ορυχείων Αµυνταίου, Κλειδιού, Πτολεµαϊδας και Μεγαλόπολης, στο Παράρτηµα 2 περιλαµβάνεται το Πρόγραµµα Διαθεσιµότητας των ως άνω εκτάσεων (εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα, εκτιµώµενες περίοδοι διαθεσιµότητας, βασικά ορόσηµα του προγράµµατος, τελική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης εργασιών αποκατάστασης), και στο Παράρτηµα 3 περιλαµβάνονται Τοπογραφικά Διαγράµµατα στα οποία αποτυπώνονται τα αδειοδοτηµένα έργα των εταιρειών του
οµίλου της «ΔΕΗ Α.Ε.» για τη λειτουργία των οποίων συµφωνείται δικαίωµα
πρόσβασης-διέλευσης σύµφωνα µε την παράγραφο 3.3.1 της Σύµβασης.
Με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του νοµοσχεδίου ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου από τη δηµοσίευσή του στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΙI. Παρατήρηση επί του Πίνακα Περιεχοµένων του νοµοσχεδίου
Εν προκειµένω, παρατηρείται ότι στον Πίνακα Περιεχοµένων του άρθρου
πρώτου στο οποίο περιλαµβάνεται η υπό κύρωση Σύµβαση, γίνεται αναφορά
σε άρθρα της Σύµβασης [δώδεκα (12) άρθρα], ενώ στο κείµενο της Σύµβασης το οποίο περιλαµβάνεται στο άρθρο πρώτο του νοµοσχεδίου, η Σύµβαση διαρθρώνεται σε δώδεκα (12) παραγράφους και όχι σε άρθρα.
Συνεπώς, θα ήταν ορθότερο, στον Πίνακα Περιεχοµένων του νοµοσχεδίου να γίνεται αναφορά σε παραγράφους της Σύµβασης αντί σε άρθρα.
ΙII. Παρατηρήσεις επί του άρθρου πρώτου
Με το άρθρο πρώτο του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η ως άνω Σύµβαση µε τα Παραρτήµατά της.
Σχετικώς σηµειώνεται ότι η διοικητική δράση του κράτους εκδηλώνεται
συχνά µε τη µορφή της διοικητικής σύµβασης (βλ. Σπ. Φλογαΐτη, Η διοικητική σύµβαση: έννοια και φύση, Αθήνα, 1991, σελ. 21). Η κύρωση της σύµβα-
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σης µε νόµο είναι συνήθης πρακτική και κρίνεται αναγκαία όταν η σύµβαση
είτε καταρτίσθηκε µε διαδικασία διαφορετική από εκείνη που προβλέπουν οι
γενικές ή ειδικές διατάξεις, είτε περιέχει όρους που δεσµεύουν τρίτους (µη
συµβαλλόµενους), είτε περιέχει όρους που αντίκεινται στην ισχύουσα νοµοθεσία ή ρυθµίσεις για την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν από την εκτέλεση της σύµβασης µε διαιτησία. Στις περιπτώσεις αυτές η σύµβαση καταρτίζεται µε ιδιωτικό έγγραφο, η ισχύς της όµως εξαρτάται από την κύρωσή της µε νοµοθετική πράξη, δυνάµει της οποίας και µόνο παράγει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που ιδρύει (βλ. ΣτΕ 880/2016 και 21/2019, καθώς
και Ε. Σπηλιωτόπουλο, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, τ. 1, 2017, σελ. 184
επ., σύµφωνα µε τον οποίο, αν η σύµβαση δεν έχει κυρωθεί µε νόµο, οι όροι
της δεν δύνανται να υπερισχύσουν διατάξεων της νοµοθεσίας).
Εξ άλλου, όπως γίνεται δεκτό και έχει επισηµανθεί και σε παλαιότερες εκθέσεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής, όταν κυρούται σύµβαση
µε νοµοθετική πράξη, οι σχετικοί µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
συµβαλλοµένων όροι της εξακολουθούν να έχουν συµβατικό χαρακτήρα. Αντιθέτως, οι όροι της που αποκλίνουν από τις ισχύουσες διατάξεις ή θέτουν
απρόσωπους κανόνες που δεσµεύουν τρίτους, έχουν ισχύ τυπικού νόµου
και, ως εκ τούτου, οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτών είναι
δυνατόν να προσβάλλονται ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας [βλ.,
ενδεικτικώς, τις εκθέσεις επί των νοµοσχεδίων «Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ENERGEAN
OIL & GAS- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή “Αιτωλοακαρνανία”» (ν. 4524/2018), «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης – Κατασκευής – Χρηµατοδότησης – Λειτουργίας – Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιµένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη – Κατασκευή και Χρηµατοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων και άλλες διατάξεις» (ν. 4612/2019), «Κύρωση της από 3.2.2020 επιµέρους Σύµβασης Δωρεάς – Έργο Ι και της από 3.2.2020 τροποποιητικής σύµβασης της από 3.6.2019 επιµέρους Σύµβασης Δωρεάς – Έργο VI µεταξύ του
Ιδρύµατος “Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δηµοσίου για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας» (ν. 4667/2020), «Κύρωση της από 24.06.2021 Συµφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της από 31.05.2007 Σύµβασης Παραχώρησης για το Έργο
«Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Αυτοκινητοδρόµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)» που κυρώθηκε
µε τον ν. 3597/2007 (Α΄ 168), όπως αυτή τροποποιήθηκε: 1) µε την από
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28.11.2013 «Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4219/2013 «Κύρωση των
Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων» (Α΄ 269), 2) µε την από
19.12.2013 «Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της από 28.11.2013 Συµφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων Σύµβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε
µε το άρθρο 44 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής
της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» (Α΄ 176)» και 3) µε την από 11.12.2018 «Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 4586/2018 (Α΄ 217)» (ν. 4817/2021)].
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2022
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