
NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4843 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τρο-

ποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενερ-

γειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 

2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετι-

κά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης 

και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσι-

οδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, 

της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των 

Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-

λίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών 

αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρ-

μανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την 

ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς 

και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-

γειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρι-

κής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/2002 ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ 11ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟ-
ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟ-
ΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2018/1999/
ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΥ-
ΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΥΣΙΟ-
ΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2019/826/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, 
ΤΗΣ 4ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VIII ΚΑΙ IX ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΩΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Άρθρο 3 Σκοπός και αντικείμενο - Αντικατάσταση 

του άρθρου 2 του ν. 4342/2015 (άρθρο 1 της Οδηγίας 
2012/27/ΕΕ)

Άρθρο 4 Ορισμοί - Τροποποίηση του άρθρου 3 του 
ν. 4342/2015 (άρθρο 2 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

Άρθρο 5 Στόχος ενεργειακής απόδοσης - Τροποποίη-
ση του άρθρου 4 του ν. 4342/2015 (άρθρο 3 και παρ. 1 
του άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

Άρθρο 6 Υποδειγματικός ρόλος κτιρίων που ανήκουν 
στον δημόσιο τομέα - Τροποποίηση του άρθρου 7 του 
ν. 4342/2015 (άρθρο 5 και παρ. 5 του άρθρου 20 της 
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

Άρθρο 7 Ενεργειακή απόδοση και αγορές από δη-
μόσιους φορείς - Αντικατάσταση του άρθρου 8 του 
ν. 4342/2015 (άρθρο 6 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

Άρθρο 8 Υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας, καθε-
στώτα επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδο-
σης και εναλλακτικά μέτρα πολιτικής - Αντικατάσταση 
του άρθρου 9 του ν. 4342/2015 (άρθρα 7, 7α και 7β της 
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΜΕ-

ΤΡΗΣΕΙΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 9 Ενεργειακοί έλεγχοι και συστήματα ενερ-

γειακής διαχείρισης - Τροποποίηση του άρθρου 10 του 
ν. 4342/2015 (άρθρο 8 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

Άρθρο 10 Μέτρηση φυσικού αερίου και ηλεκτρι-
κής ενέργειας - Αντικατάσταση του άρθρου 11 του 
ν.  4342/2015 (άρθρα 9, 9α, 9β και 9γ της Οδηγίας 
2012/27/ΕΕ)

Άρθρο 11 Πληροφορίες τιμολόγησης και κόστος πρό-
σβασης στα στοιχεία που αφορούν στη μέτρηση και την 
τιμολόγηση για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέρ-
γεια - Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4342/2015 
(άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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της ενεργειακής πιστοποίησης, της ορθότητας των εκδο-
θέντων ΠΕΑ και των Εκθέσεων Επιθεώρησης Συστημά-
των Θέρμανσης και Κλιματισμού κτιρίων, της αξιόπιστης 
εκτέλεσης των καθηκόντων των Ενεργειακών Επιθεωρη-
τών, καθώς και της τήρησης και εφαρμογής των διατά-
ξεων του παρόντος, και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 
εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, αρμόδια είναι τα 
Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωμάτων Επιθε-
ώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος.

2. Οι ως άνω έλεγχοι διενεργούνται αυτεπάγγελτα, 
δειγματοληπτικά και τυχαία σε ποσοστό τουλάχιστον 
πέντε (5%) των ΠΕΑ και των Εκθέσεων Επιθεώρησης ή 
κατόπιν καταγγελίας και συνίστανται σε:

α) έλεγχο της εγκυρότητας και ακρίβειας των δεδο-
μένων υπολογισμού, που υποβάλλονται με τη μορφή 
ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων στο Αρχείο Επιθε-
ώρησης Κτιρίων και επαλήθευση των αποτελεσμάτων 
των ΠΕΑ και των Εκθέσεων Επιθεώρησης, καθώς και των 
σχετικών συστάσεων,

β) επιτόπια επιθεώρηση του κτιρίου, για την εξακρί-
βωση της ορθότητας των ΠΕΑ και των Εκθέσεων Επι-
θεώρησης.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας δύναται να αναπροσαρμόζεται το παραπάνω πο-
σοστό.

2α. Στην περίπτωση που ο μισθωτής ή αγοραστής κτι-
ρίου ή κτιριακής μονάδας, για την εφαρμογή της παρ. 2 
του άρθρου 12 είναι φορέας που ανήκει στη γενική κυ-
βέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στην περ. β΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), τότε ο ως άνω έλεγ-
χος διενεργείται στο σύνολο των ΠΕΑ. Το αποτέλεσμα 
του ελέγχου επισυνάπτεται στην κατάρτιση της πράξης 
αγοραπωλησίας ή μίσθωσης ακινήτου. Η έλλειψη του 
ελέγχου ή η μη επισύναψη του αποτελέσματος αυτού, 
συνιστούν λόγο ακυρότητας της αντίστοιχης πράξης.

Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο μισθωτής ή αγο-
ραστής κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, είναι φορέας που 
ανήκει στην κεντρική κυβέρνηση, κατά την έννοια της 
περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, τότε 
ο ως άνω έλεγχος διενεργείται στο σύνολο των ΠΕΑ. Το 
αποτέλεσμα του ελέγχου γνωστοποιείται στον οικείο 
φορέα και επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην κατάρτιση 
της πράξης αγοραπωλησίας ή μίσθωσης ακινήτου. Η 
έλλειψη του ελέγχου και της επισύναψής του συνιστά 
λόγο ακυρότητας της αντίστοιχης πράξης.

3. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, καθώς και οι ιδιοκτή-
τες, διαχειριστές ή ενοικιαστές των κτιρίων, παρέχουν 
στον ελεγκτικό μηχανισμό όλα τα απαιτούμενα στοι-
χεία, πρόσβαση στο κτίριο και τις εγκαταστάσεις του 
και κάθε άλλη δυνατή διευκόλυνση για τη διεξαγωγή 
των ελέγχων, διαφορετικά επιβάλλονται σε βάρος τους 
τα πρόστιμα της παρ. 2 του άρθρου 20.

4. Για την αποτελεσματικότερη άσκηση του ελεγκτικού 
έργου τους, τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας δύνα-
νται να επικουρούνται από ανεξάρτητους εμπειρογνώ-
μονες. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας καθορίζονται τα προσόντα των ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων, οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν 
την εκτέλεση του έργου τους, ο τρόπος και η διαδικασία 

αξιολόγησης και επιλογής τους, το ύψος και ο τρόπος 
αποζημίωσής τους, οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες 
με το έργο τους, οι διοικητικές κυρώσεις και τα χρημα-
τικά πρόστιμα που τους επιβάλλονται, τα όργανα, η δι-
αδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων 
και των προστίμων, το ύψος, η διαβάθμισή τους και τα 
κριτήρια επιμέτρησής τους, οι διοικητικές προσφυγές 
κατά των κυρώσεων, οι προθεσμίες άσκησής τους, κα-
θώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Με την ίδια απόφαση δύναται να προβλέπεται και η 
σύσταση σχετικού μητρώου ανεξάρτητων εμπειρογνω-
μόνων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα σχετικά με την 
λειτουργία και οργάνωση αυτού.»

Άρθρο 34

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας δύναται να ρυθμίζεται κάθε ζήτημα σχετικό με την 
υποχρέωση διενέργειας ελέγχου επί των ΠΕΑ των κτιρί-
ων ή κτιριακών μονάδων, που μισθώνονται ή αγοράζο-
νται από φορείς της γενικής κυβέρνησης. Ειδικότερα, 
δύναται να καθορίζονται οι κυρώσεις σε περίπτωση μη 
εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 18 του ν. 4122/2013 
(Α΄ 42), οι προϋποθέσεις για την υποχρεωτικότητα του 
ελέγχου, τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους φορείς, 
όπως, ενδεικτικώς, κατόψεις, σχέδια εξοπλισμού που κα-
θιστούν εφικτό τον έλεγχο, καθώς και οι περιπτώσεις 
απαλλαγής από αυτόν. Με την απόφαση του παρόντος 
δύναται περαιτέρω να αναπροσαρμοσθεί το ποσοστό 
επί των οικείων ΠΕΑ, για τα οποία διενεργείται υποχρε-
ωτικώς έλεγχος.

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΑΓΟ-

ΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ

Άρθρο 35

Αύξηση της επιτρεπόμενης ισχύος εντός ΖΟΕ

για μονάδες βιοαερίου από 500KW σε 3MW -

Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4496/2017

Στην περ. β) του άρθρου 26 του ν. 4496/2017 (Α΄ 170) 
τροποποιούνται το πρώτο εδάφιο ως προς την αύξη-
ση της ηλεκτρικής ισχύος από 500 κιλοβάτ (KW) σε 3 
μεγαβάτ (MW), το τρίτο εδάφιο ως προς τη διαγραφή 
των λέξεων «πρέπει να» πριν από τη λέξη «συντρέχουν», 
προστίθεται πέμπτο εδάφιο και η περ. β) διαμορφώνεται 
ως εξής:

«β) σε αγροτεμάχια, που βρίσκονται σε περιοχές της 
επικράτειας εκτός Αττικής και έχουν ήδη καθοριστεί ως 
αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμέ-
νες Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) του άρθρου 29 του 
ν. 1337/1983 (Α΄ 33), η εγκατάσταση σταθμών για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ή βιοα-
έριο εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος έως και τριών 
(3) μεγαβάτ (MW), επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι:

αα) οι απαιτούμενες ποσότητες πρώτης ύλης προ-
έρχονται από αγροτικές ή κτηνοτροφικές ή δασικές 
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εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη 
των τριάντα (30) χιλιομέτρων και

ββ) οι σταθμοί ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκ-
μεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 (Α΄ 151) και είναι εγκατε-
στημένοι εντός της περιφερειακής ενότητας στην οποία 
βρίσκονται οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις τους, όπως αυ-
τές ορίζονται στο ν. 3874/2010.

Η τήρηση των προϋποθέσεων των περ. α΄ και β΄ εξε-
τάζεται κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότη-
σης των σταθμών. Οι προϋποθέσεις αυτές συντρέχουν 
και για αιτήματα έκδοσης ή τροποποίησης απόφασης 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που έχουν υποβληθεί 
και δεν έχει εκδοθεί απόφαση μέχρι την έναρξη ισχύος 
του παρόντος.

Οι προϋποθέσεις της περ. α΄ δεν απαιτείται να συντρέ-
χουν για μονάδες που κατά την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος είχαν ήδη άδεια λειτουργίας και είχαν υποβάλει 
ή υποβάλλουν αίτηση τροποποίησης της Α.Ε.Π.Ο..

Η αύξηση της επιτρεπόμενης ισχύος εντός ΖΟΕ για μο-
νάδες βιοαερίου από πεντακόσια (500) κιλοβάτ (KW) σε 
τρία (3) μεγαβάτ (MW) επιτρέπεται και για εκκρεμείς κατά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεις, με αντικείμενο 
την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
(Α.Ε.Π.Ο.) ή άδειας λειτουργίας.»

Άρθρο 36

Διανομή μερισμάτων Ε.Κοιν. - Τροποποίηση 

του άρθρου 6 του ν. 4513/2018

Στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4513/2018 (Α΄ 9) δια-
γράφεται το δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«4. Ε.Κοιν. στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον δε-
καπέντε (15) μέλη ή δέκα (10) προκειμένου για Ε.Κοιν. 
με έδρα σε νησιωτικό δήμο με πληθυσμό κάτω από 
τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους σύμφωνα με την 
τελευταία απογραφή, και το 50% συν ένα εξ αυτών εί-
ναι φυσικά πρόσωπα, μπορούν να διανέμουν στα μέλη 
τους τα πλεονάσματα της χρήσης μετά την αφαίρεση 
του τακτικού αποθεματικού της παρ. 1, εφόσον υπάρχει 
σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό.»

Άρθρο 37

Καθορισμός προϋποθέσεων λύσης και 

εταιρικού μετασχηματισμού Ε.Κοιν. - Τροποποί-

ηση του άρθρου 9 του ν. 4513/2018

Στο άρθρο 9 του ν. 4513/2018 (Α΄ 9), η περ. α) της 
παρ. 1 τροποποιείται ως προς τη διαγραφή των λέξεων 
«ή του άρθρου 6 παρ. 4», προστίθενται δεύτερο εδάφιο 
στην παρ. 6 και νέα παρ. 7 και το άρθρο 9 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«Άρθρο 9
Λύση - Εκκαθάριση -
Συγχώνευση - Μετατροπή

1. Κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ. 1 του άρ-
θρου 10 του ν. 1667/1986, η Ε.Κοιν. λύεται:

α) Αν μειωθεί ο αριθμός των μελών της κάτω από τα 
όρια της παρ. 2 του άρθρου 2 ή αν πάψουν να ισχύουν 

οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου και δεν 
αντικατασταθούν ή συμπληρωθούν τα μέλη σύμφωνα 
με τις ως άνω διατάξεις εντός τριμήνου.

β) όταν λήξει η χρονική διάρκειά της,
γ) με απόφαση της γενικής συνέλευσης,
δ) αν κηρυχθεί σε πτώχευση.
2. Τη λύση της Ε.Κοιν. ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν η 

Ε.Κοιν. κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η διαδικα-
σία του Πτωχευτικού Κώδικα. Την εκκαθάριση διενερ-
γούν δύο (2) εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενι-
κή συνέλευση. Η Ε.Κοιν. λογίζεται ότι εξακολουθεί να 
υφίσταται και μετά τη λύση της για όσο χρόνο διαρκεί 
η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται 
οι εκκρεμείς υποθέσεις και ιδίως εισπράττονται οι απαι-
τήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται 
τα χρέη της Ε.Κοιν.. Από το τυχόν θετικό υπόλοιπο της 
εκκαθάρισης, επιστρέφονται στα μέλη οι δοθείσες συ-
νεταιριστικές μερίδες και οι εισφορές τους. Το υπόλοιπο 
που απομένει διανέμεται σε κοινότητες παραγωγών ή 
σωματεία ή συλλόγους ή φορείς ή ενώσεις προσώπων 
ή οργανώσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται στους τομείς 
ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος εντός της Πε-
ριφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν.

Για τις Ε.Κοιν. του άρθρου 6 παρ. 4 το υπόλοιπο που 
απομένει διανέμεται στα μέλη, αναλογικά με τη συμμε-
τοχή τους στο συνεταιριστικό κεφάλαιο.

3. Αν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης δεν καταστεί 
δυνατή η μεταβίβαση αδειών ή σταθμού παραγωγής 
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή υβριδικού σταθ-
μού της Ε.Κοιν., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12, 
παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως η Άδεια Παραγωγής, η 
Βεβαίωση Παραγωγού ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων, η 
απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η απόφαση 
Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, η 
Προσφορά Όρων Σύνδεσης, η Άδεια Εγκατάστασης και 
γενικά όλες οι άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί 
για τον εν λόγω σταθμό.

4. Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε 
σταθμούς που έχουν τεθεί σε δοκιμαστική ή κανονική 
λειτουργία κατά το χρόνο λύσης της Ε.Κοιν.. Οι σταθμοί 
αυτοί επιτρέπεται να μεταβιβαστούν σε οποιονδήποτε 
τρίτο. Ο νέος κάτοχος που αποκτά το σταθμό, σύμφωνα 
με τα παραπάνω και κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του 
άρθρου 12, δεν λαμβάνει Λειτουργική Ενίσχυση, αλλά 
αποζημιώνεται: α) μόνο στο πλαίσιο της συμμετοχής 
του σταθμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα 
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 12Α του ν. 4414/2016 
(Α΄ 149) για σταθμό εγκατεστημένο στο Διασυνδεδεμένο 
Σύστημα ή β) κατά τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρ-
θρου 8 του ν. 4414/2016 για σταθμό εγκατεστημένο σε 
Μη Διασυνδεδεμένο Νησί.

5. Δύο ή περισσότερες Ε. Κοιν. μπορούν να συγχω-
νευθούν, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 
ν. 1667/1986, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπό συγ-
χώνευση Ε.Κοιν. εφαρμόζουν όμοιο τρόπο διάθεσης 
των πλεονασμάτων χρήσης σύμφωνα με τις παρ. 2 
και 4 του άρθρου 6 και έχουν έδρα εντός της ίδιας 
Περιφέρειας.
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6. Επιπλέον των δυνατοτήτων μετατροπής του άρθρου 
16 του ν. 1667/1986, επιτρέπεται η μετατροπή κάθε τύ-
που συνεταιρισμού σε Ε.Κοιν., σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος νόμου. Οι Ε.Κοιν. διέπονται συμπληρω-
ματικά και από τις διατάξεις του ν. 4601/2019 (Α΄ 44) 
αναφορικά με τα ειδικότερα ζητήματα του εταιρικού 
μετασχηματισμού αυτών.

7. Οι Ε.Κοιν. δύνανται να μετάσχουν σε εταιρικό μετα-
σχηματισμό με οποιαδήποτε από τις ιδιότητες προσιδι-
άζουν σε αυτές, δηλαδή ως απορροφώμενες, απορρο-
φώσες, συγχωνευόμενες, διασπώμενες, εισφέρουσες, 
επωφελούμενες, συνιστώμενες (νέες) ή μετατρεπόμενες. 
Για τη μετατροπή τους εφαρμόζονται αναλογικά τα άρ-
θρα 136 έως και 139 του ν. 4601/2019.

Σε περίπτωση μετασχηματισμού μίας Ε.Κοιν. σε εται-
ρική μορφή, τα έργα Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α της εταιρείας 
χάνουν τα προνόμια που διέπουν τα έργα ΑΠΕ ή ΣΗ-
ΘΥΑ που υλοποιούνται από Ε.Κοιν. σχετικά με την τιμή 
αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας, το καθεστώς 
εξαίρεσης από ανταγωνιστικές διαδικασίες και την προ-
τεραιότητα αξιολόγησης για χορήγηση άδειας παρα-
γωγής ή Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών 
Έργων ή για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης.

Στην περίπτωση αυτήν ισχύουν τα κάτωθι για τα έργα 
αυτά:

α) εφόσον έχουν συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενί-
σχυσης εκτός ανταγωνιστικής διαδικασίας και έχουν τε-
θεί σε λειτουργία ή έχουν υποβάλει Δήλωση Ετοιμότητας 
του άρθρου 4α του ν. 4414/2016, αποζημιώνονται για 
την παραγόμενη ενέργεια ανεξαρτήτως ισχύος του σταθ-
μού με βάση την τιμή αναφοράς που ισχύει για σταθμούς 
της ίδιας τεχνολογίας που έχουν συνάψει σύμβαση λει-
τουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών 
και που δεν υπάγονται στην κατηγορία των Ε.Κοιν. ή των 
κατ΄ επάγγελμα αγροτών που τίθενται σε λειτουργία ή 
υποβάλλουν Δήλωση Ετοιμότητας του άρθρου 4α του 
ν. 4414/2016 κατά την ίδια χρονική περίοδο,

β) κατατάσσονται και αξιολογούνται από τις αδειο-
δοτούσες αρχές και τον αρμόδιο διαχειριστή με βάση 
την ημερομηνία υποβολής του αρχικού τους αιτήματος.

Οι Ε.Κοιν. οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί για την 
παραπάνω τροποποίηση τους φορείς αδειοδότησης, τον 
αρμόδιο διαχειριστή και τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. ή τη ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε., σε περίπτωση που έχουν ήδη συνάψει Σύμβαση 
Λειτουργικής Ενίσχυσης.»

Άρθρο 38

Αδειοδότηση έργων Α.Π.Ε. από Ε.Κοιν. - 

Αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 11

του ν. 4513/2018

Η παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018 (Α΄ 9) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«6. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από Ε.Κοιν. για χορή-
γηση Βεβαίωσης Παραγωγού για σταθμούς ηλεκτροπα-
ραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικούς Σταθ-
μούς εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών 
αιτήσεων, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ει-
δική διάταξη, εφόσον παρουσιάζουν εδαφική επικάλυψη 
και έχουν υποβληθεί εντός του ίδιου κύκλου υποβολής 

αιτήσεων, όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Βεβαι-
ώσεων του άρθρου 18 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92). Με την 
επιφύλαξη του ειδικού πλαισίου προτεραιότητας στη 
χορήγηση οριστικών προσφορών σύνδεσης του άρθρου 
8α του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), οι αιτήσεις για χορήγηση 
προσφοράς σύνδεσης, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
και υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, 
που αφορούν σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. 
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που ανήκουν σε Ε.Κοιν. εξετάζονται κατά 
προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων. Η προτεραιό-
τητα στη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης δεν 
ισχύει για τα κοινά αιτήματα του δεκάτου έκτου εδαφίου 
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, που υποβάλ-
λονται μετά την 1η.1.2021 στα οποία περιλαμβάνονται 
σταθμοί, που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης 
Βεβαίωσης Παραγωγού.»

Άρθρο 39

Αύξηση ορίου ισχύος σταθμών εικονικού 

ενεργειακού συμψηφισμού από Ε.Κοιν. - 

Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 11

του ν. 4513/2018

Στην παρ. 10 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018 (Α΄ 9), το 
πέμπτο εδάφιο τροποποιείται ως προς το μέγιστο όριο 
και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. και 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικών Σταθμών από Ε.Κοιν. για την 
κάλυψη ενεργειακών αναγκών των μελών τους και ευά-
λωτων καταναλωτών ή πολιτών που ζουν κάτω από το 
όριο της φτώχειας εντός της Περιφέρειας στην οποία βρί-
σκεται η έδρα της Ε.Κοιν., με εφαρμογή εικονικού ενεργει-
ακού συμψηφισμού, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 13 
του άρθρου 2 του ν. 3468/2006. Πλεόνασμα ενέργειας 
που προκύπτει από το συμψηφισμό του προηγούμενου 
εδαφίου, μετά τη διενέργεια της τελικής εκκαθάρισης 
στο τέλος της χρονικής περιόδου συμψηφισμού, διοχε-
τεύεται στο δίκτυο χωρίς υποχρέωση για οποιαδήποτε 
αποζημίωση στην Ε.Κοιν.. Με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της 
Ρ.Α.Ε., ορίζονται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο εικονικός 
ενεργειακός συμψηφισμός των Ε.Κοιν. και ειδικότερα οι 
προϋποθέσεις, οι περιορισμοί, οι χρεώσεις, το χρονικό 
διάστημα εντός του οποίου θα υπολογίζεται ο συμψηφι-
σμός, ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρ-
τισης των συμβάσεων συμψηφισμού, καθώς και κάθε 
άλλο σχετικό θέμα. Με την ανωτέρω απόφαση μπορεί 
να διαφοροποιείται ο τρόπος συμψηφισμού βάσει του 
μεγέθους των σταθμών, του επιπέδου τάσης σύνδεσης 
και των ειδικότερων χαρακτηριστικών των τιμολογίων 
κατανάλωσης. Με την ίδια απόφαση, με μέγιστο όριο τα 3 
MW για τους σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ορίζονται τα 
ανώτατα όρια εγκατεστημένης ισχύος, διαφοροποιημένα 
ανά ηλεκτρικό σύστημα διασυνδεδεμένο ή αυτόνομο, 
για σταθμούς του πρώτου εδαφίου, και η μοναδιαία τιμή 
με την οποία υπολογίζεται η αποζημίωση για το πλεόνα-
σμα της ενέργειας, η οποία καταβάλλεται από τους προ-
μηθευτές υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 
143 του ν. 4001/2011. Οι εν λόγω σταθμοί εξαιρούνται 
από την υποχρέωση λήψης Βεβαίωσης Παραγωγού.»
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Άρθρο 40

Μεταβίβαση σταθμών Ε.Κοιν. - Αντικατάσταση 

της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4513/2018

Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4513/2018 (Α΄ 9) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«2. Η μεταβίβαση αδειών σταθμών παραγωγής ενέρ-
γειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικών Σταθμών 
που ανήκουν σε Ε.Κοιν. επιτρέπεται μόνο σε Ε.Κοιν. με 
έδρα εντός της ίδιας περιφέρειας και ειδικά για Ε.Κοιν. 
με έδρα την Περιφέρεια Αττικής και σε Ε.Κοιν. με έδρα 
όμορη περιφέρεια. Επιτρέπεται επιπλέον, η μεταβίβα-
ση αδειών σταθμών παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. 
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικών Σταθμών που ανήκουν σε 
Ε.Κοιν. σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση 
αυτήν εφαρμόζονται τα τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδά-
φια της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 4513/2018 (Α΄ 9).»

Άρθρο 41

Ρύθμιση θεμάτων έργων Α.Π.Ε. που έχουν 

επιλεγεί σε ανταγωνιστική διαδικασία - 

Συναλλαγές με βάση τους Κανονισμούς για τις 

νέες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας - Προσθήκη 

νέων παρ. 5, 6 και 7 στο άρθρο 12Α

του ν. 4414/2016

Στο άρθρο 12Α του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) προστίθενται 
νέες παρ. 5, 6 και 7 ως εξής:

«5. Οι κάτοχοι των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που επιλέγονται ή 
έχουν επιλεγεί σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβο-
λής προσφορών του άρθρου 7, συνάπτουν Σύμβαση 
Λειτουργικής Ενίσχυσης:

α) για ανταγωνιστικές διαδικασίες που προκηρύσσο-
νται μετά την 1η.1.2021, εντός τεσσάρων (4) μηνών από 
την έκδοση της απόφασης της Ρ.Α.Ε. με τα αποτελέσματα 
της ανταγωνιστικής διαδικασίας και με την προϋπόθεση, 
ότι έχουν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης, όπως προβλέπεται, ή

β) σε περίπτωση που ήδη έχουν επιλεγεί σε ανταγω-
νιστικές διαδικασίες που έχουν προκηρυχθεί πριν την 
1η.1.2021 μέχρι την 28η.02.2022.

Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. συνάπτει τη σύμβαση λειτουργικής 
ενίσχυσης εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της 
σχετικής αίτησης.

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των προθεσμιών 
του πρώτου εδαφίου, καταπίπτουν οι εγγυητικές επιστο-
λές που έχουν προσκομισθεί στο πλαίσιο της ανταγωνι-
στικής διαδικασίας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7.

Ειδικά για ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής 
προσφορών του άρθρου 7, οι οποίες προκηρύσσονται 
μετά την 1η.1.2021, στην περίπτωση του τρίτου εδαφίου, 
επιλέγεται για ένταξη σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυ-
σης ο επόμενος στη σειρά μειοδοτικής κατάταξης της 
εκάστοτε ανταγωνιστικής διαδικασίας σταθμός. Η Τιμή 
Αναφοράς του σταθμού αυτού ορίζεται ίση με τη χαμη-
λότερη τιμή μεταξύ της τιμής προσφοράς που υπέβαλε 
ο κάτοχος του σταθμού στη διαγωνιστική διαδικασία και 
της μεσοσταθμικής τιμής των προσφορών των έργων 
που επελέγησαν αρχικώς στη διαγωνιστική διαδικασία. 
Ο κάτοχος του σταθμού υποχρεούται να προσκομίσει 

την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή και εν συνεχεία να 
συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εντός δύο (2) 
μηνών από την ενημέρωση που λαμβάνει από τη Ρ.Α.Ε., 
σχετικά με την επιλογή του για ένταξη στο καθεστώς 
λειτουργικής ενίσχυσης. Σε περίπτωση άρνησης του κα-
τόχου του σταθμού Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. να προχωρήσει 
στη σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης, επιλέ-
γεται για ένταξη σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης, ο 
αμέσως επόμενος στη σειρά μειοδοτικής κατάταξης της 
εκάστοτε ανταγωνιστικής διαδικασίας σταθμός. Η διαδι-
κασία των παρ. 2, 3 και 4 εφαρμόζεται μέχρι να καλυφθεί 
η τελικά δημοπρατούμενη ισχύς. Επιτρέπεται υπερκά-
λυψη της δημοπρατούμενης ισχύος από τον τελευταίο 
σταθμό που επιλέγεται κατά την ανωτέρω διαδικασία.

Ειδικά για ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προ-
σφορών του άρθρου 7, οι οποίες προκηρύσσονται μετά 
την 1η.1.2021, σε περίπτωση που ο κάτοχος ενός σταθ-
μού Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχει επιλεγεί σε ανταγωνι-
στική διαδικασία υποβολής προσφορών του άρθρου 7 
λύσει τη Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης πριν τη λήξη 
της συμβατικής της διάρκειας, επιβάλλεται μηνιαίως και 
για χρονική περίοδο τεσσάρων (4) ετών, πρόστιμο από 
τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. 
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, ίσο με 
τη διαφορά μεταξύ της Ειδικής Τιμής Αγοράς της αντί-
στοιχης τεχνολογίας του σταθμού Α.Π.Ε. από την Τιμή 
Αναφοράς του σταθμού αυτού, εάν η διαφορά αυτή εί-
ναι μεγαλύτερη του μηδενός, επί τη μηνιαία παραγωγή 
του σταθμού Α.Π.Ε.. Σε περίπτωση μη καταβολής του ως 
άνω προστίμου από μεριάς κατόχου του σταθμού εντός 
χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την εκά-
στοτε μηνιαία επιβολή του προστίμου, η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., 
καθώς και η Ε.Χ.Ε. Α.Ε. και η Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. και ο Φο.Σ.Ε. 
που εκπροσωπεί τον σταθμό μετά την ενημέρωσή τους 
από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., διαγράφουν αμελλητί τον σταθ-
μό αυτό από τα σχετικά μητρώα και κοινοποιούν αντί-
γραφο της πράξεως διαγραφής στη Ρ.Α.Ε.. Επιπλέον, ο κά-
τοχος του σταθμού αυτού απαγορεύεται να συμμετέχει 
στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, είτε άμεσα, είτε μέσω 
Φο.Σ.Ε., είτε στο πλαίσιο διμερών συμβάσεων.

6. Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., τηρεί μητρώο όλων των σταθ-
μών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., στο οποίο εντάσσονται και οι 
σταθμοί του παρόντος άρθρου.

7. Κατόπιν της παύσης του Ημερήσιου Ενεργειακού 
Προγραμματισμού (Η.Ε.Π.) και του Κώδικα Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτή προβλέπεται στο άρ-
θρο 25 του ν. 4736/2020 (Α΄ 200) και της έναρξης των 
νέων αγορών του Μοντέλου - Στόχος, μετά την 1η Νο-
εμβρίου 2020 ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Όπου στο υφιστάμενο και κανονιστικό πλαίσιο γίνε-
ται αναφορά σε συναλλαγές, πιστώσεις ή χρεώσεις, βάσει 
της εκκαθάρισης του Η.Ε.Π. και της εκκαθάρισης των 
αποκλίσεων παραγωγής - ζήτησης, νοούνται οι συναλ-
λαγές που διενεργούνται με βάση όσα ορίζονται στους 
Κανονισμούς για τις νέες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας 
(Κανονισμός Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημε-
ρήσιας Αγοράς και Κανονισμός Εξισορρόπησης), στον 
Κώδικα Διαχείρισης Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας και στον Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ 
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και Εγγυήσεων Προέλευσης. Στις συμβάσεις συναλλα-
γών ηλεκτρικής ενέργειας και τις συμπληρωματικές 
συμβάσεις συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας σταθ-
μών Σ.Η.Θ.Υ.Α., που ισχύουν και έχουν ενεργοποιηθεί 
προ της 1ης.11.2020 με ισχύ μεγαλύτερη των τριάντα 
πέντε (35) μεγαβάτ (MW), με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προσαρτάται Παράρτημα 
που περιγράφει αποκλειστικά τον τρόπο διενέργειας των 
συναλλαγών μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων μερών, 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

β) Όπου στη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε «μηδενι-
κές τιμές Οριακής Τιμής Συστήματος», νοούνται μηδε-
νικές ή και αρνητικές τιμές.»

Άρθρο 42

Καθορισμός πλαισίου στήριξης υβριδικών 

σταθμών σε Μ.Δ.Ν. - Τροποποίηση της παρ. 1 

του άρθρου 21 του ν. 4414/2016

Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4414/2016 (Α΄149) τρο-
ποποιείται ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης 
και διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, καθορίζεται το πλαίσιο στήριξης Υβριδικών 
Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Μη Δια-
συνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.), η διαδικασία για τη χορή-
γηση λειτουργικής ενίσχυσης και ο τρόπος χορήγησης 
αυτής, το πλαίσιο αδειοδότησης και χορήγησης προσφο-
ρών σύνδεσής τους και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Με την 
ίδια απόφαση δύναται να καθορίζεται το πλαίσιο στήρι-
ξης και το πλαίσιο σύναψης Συμβάσεων Λειτουργικής 
Ενίσχυσης αδειοδοτημένων σταθμών της ανωτέρω κατη-
γορίας μετά από ενδεχόμενη διασύνδεση του Μ.Δ.Ν. με 
το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.»

Άρθρο 43

Απαλοιφή άρνησης πρόσβασης στο 

Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ή Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ως προϋπόθεση 

άδειας κυριότητας και διαχείρισης απευθείας 

γραμμής - Τροποποίηση του άρθρου 136 του 

ν. 4001/2011

Στο άρθρο 136 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179): α) τροποποι-
ούνται στην παρ. 1 οι περ. (α) και (β) ως προς την αντικα-
τάσταση των λέξεων «Επιλέγοντες Πελάτες» από τη λέξη 
«Πελάτες», στην περ. (β) η λέξη «πελάτης» τίθεται στον 
πληθυντικό και προστίθεται η φράση «ατομικά ή από 
κοινού», β) στην παρ. 2 διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο 
και στο νέο πέμπτο εδάφιο η αναφορά στο άρθρο 9 της 
Οδηγίας 2009/72/ΕΚ αντικαθίσταται από αναφορά στο 
άρθρο 110 του νόμου, γ) στην παρ. 3 το δεύτερο εδάφιο 
αναδιατυπώνεται, δ) στην παρ. 4, στο δεύτερο εδάφιο 
αντικαθίσταται η λέξη «συνδέεται» από ερμηνευτική 
αυτής φράση και η λέξη «σύνδεση» μετονομάζεται σε 
«λειτουργία» ή «παράλληλη λειτουργία» και το άρθρο 
136 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 136
Απευθείας γραμμές
(Άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας 
απευθείας γραμμής έχουν:

(α) Οι κάτοχοι άδειας Παραγωγής και οι κάτοχοι άδειας 
Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι εγκατεστη-
μένοι στην Ελληνική Επικράτεια, προκειμένου να προμη-
θεύουν με ηλεκτρική ενέργεια, μέσω Απευθείας Γραμμής, 
τις εγκαταστάσεις τους, τις θυγατρικές τους επιχειρήσεις 
και πελάτες.

(β) Οι πελάτες, που είναι εγκατεστημένοι στην Ελληνι-
κή Επικράτεια, προκειμένου να προμηθεύονται, ατομι-
κά ή από κοινού, ηλεκτρική ενέργεια, μέσω Απευθείας 
Γραμμής, από επιχειρήσεις Παραγωγής και Προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Η σχετική άδεια κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας 
Γραμμής χορηγείται από τη Ρ.Α.Ε..

2. Με τον Κανονισμό Αδειών καθορίζονται αντικειμε-
νικά και αμερόληπτα κριτήρια και προϋποθέσεις, καθώς 
και η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας κυριότητας και 
διαχείρισης Απευθείας Γραμμής. Με τον ίδιο Κανονισμό 
καθορίζεται και το περιεχόμενο της άδειας, το οποίο πε-
ριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περιγραφή της Απευθείας 
Γραμμής, τον τρόπο και τις διαδικασίες για τη διαχείριση 
και την εκμετάλλευση της, καθώς και για τη διασφάλιση 
της πρόσβασης τρίτων, όπου επιτρέπεται, οι όροι, τα κρι-
τήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποίησης, 
επέκτασης και ανάκλησης της άδειας, τα δικαιώματα και 
οι υποχρεώσεις του κατόχου της και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια, σε αναλογία προς τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 135. Άρνηση χορήγησης άδειας κυριότητας 
και διαχείρισης Απευθείας Γραμμής επιτρέπεται, ιδίως, 
για λόγους που σχετίζονται με την εκπλήρωση υποχρε-
ώσεων παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και με την 
Προστασία των Καταναλωτών και αιτιολογείται ειδικώς 
για κάθε περίπτωση. Η χορήγηση άδειας κυριότητας και 
διαχείρισης Απευθείας Γραμμής δεν απαλλάσσει τον κά-
τοχο από την υποχρέωση να λαμβάνει άλλες άδειες και 
εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 
Με την επιφύλαξη απευθείας γραμμών που έχουν κατα-
σκευαστεί πριν τις 3 Σεπτεμβρίου 2009, όταν η Απευθεί-
ας Γραμμή συνδέεται με το Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ή με το Ε.Δ.Δ.Η.Ε., 
μπορεί να προβλέπεται ότι η σχετική άδεια διαχείρισης 
χορηγείται στην Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. υπό τον όρο τήρησης της 
υποχρέωσης περί ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, σύμφωνα 
με το άρθρο 110, ή στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., υπό τον όρο 
τήρησης των υποχρεώσεων περί λογιστικού, νομικού και 
λειτουργικού διαχωρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 141.

3. Η Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Απευθείας 
Γραμμής, κατά το μέρος που η ενέργεια αυτή παράγεται 
από μονάδες παραγωγής που συνδέονται στην Απευθεί-
ας Γραμμή, δεν περιλαμβάνεται στις συναλλαγές ηλε-
κτρικής ενέργειας που προβλέπονται στους οικείους 
κανονισμούς των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, στον 
Κώδικα Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π., στον Κώδικα Ε.Σ.Μ.Η.Ε., καθώς και 
στον Κώδικα Διαχείρισης Μ.Δ.Ν.. Η Προμήθεια ηλεκτρι-
κής ενέργειας μέσω Απευθείας Γραμμής δεν θίγει τη 
δυνατότητα Προμήθειας μέσω της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας.

4. Οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα 
χαρακτηριστικά της Απευθείας Γραμμής καθορίζονται 
από τον κάτοχο της οικείας άδειας κυριότητας και δια-
χείρισης, υπό την αίρεση της συμμόρφωσής του προς 
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τους σχετικούς διεθνείς κανονισμούς και πρότυπα και τις 
διατάξεις του άρθρου 47 για την κάλυψη των αναγκών σε 
ηλεκτρική ενέργεια των Πελατών. Στην περίπτωση, που 
η Απευθείας Γραμμή τροφοδοτεί τις εγκαταστάσεις κα-
τανάλωσης σε παράλληλη λειτουργία με το Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ή 
το Ε.Δ.Δ.Η.Ε., ακολουθούνται επιπλέον η τυποποίηση, οι 
τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που εφαρμόζο-
νται στα δίκτυα αυτά, καθώς και οι ελάχιστες απαιτήσεις 
του αρμόδιου Διαχειριστή για την ομαλή λειτουργία και 
συνεργασία της Απευθείας Γραμμής αντιστοίχως με το 
Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ή το Ε.Δ.Δ.Η.Ε., όσον αφορά την προστασία 
και τα συστήματα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληρο-
φοριών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, 
η διαδικασία αδειοδότησης η οποία δεν επιτρέπεται να 
επάγεται δυσανάλογες δαπάνες για τους αιτούντες, τα 
κριτήρια και ο τρόπος ελέγχου και χορήγησης διοικητι-
κών αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την εγκα-
τάσταση και τη λειτουργία Απευθείας Γραμμής, καθώς 
και για την παράλληλα λειτουργία της με το Ε.Σ.Μ.Η.Ε. 
ή το Ε.Δ.Δ.Η.Ε., με την επιφύλαξη της νομοθεσίας που 
διέπει τα θέματα για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, 
καθώς και άλλο σχετικό ζήτημα.

5. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., κατόπιν εισήγησης της 
Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. ή της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., μπορεί να παραχω-
ρείται σε αυτούς η διαχείριση Απευθείας Γραμμής και επι-
πλέον, η Απευθείας Γραμμή να εντάσσεται αντιστοίχως 
στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ή στο Ε.Δ.Δ.Η.Ε.. Στην πρώτη περίπτωση, 
η σχετική άδεια κυριότητας και διαχείρισης μετατρέπεται 
σε άδεια κυριότητας και η άδεια διαχείρισης της Απευ-
θείας Γραμμής χορηγείται στον αρμόδιο Διαχειριστή. 
Στη δεύτερη περίπτωση, η άδεια κυριότητας και διαχεί-
ρισης της Απευθείας Γραμμής ανακαλείται. Οι σχετικές 
εισηγήσεις των Διαχειριστών πρέπει να τεκμηριώνονται 
με βάση την κάλυψη των αναγκών ανάπτυξης ή λειτουρ-
γίας των παραπάνω δικτύων και την εξυπηρέτηση του 
δημόσιου συμφέροντος, σε σχέση με την, κατά τα λοιπά 
ισοδύναμη, κατασκευή νέων ή την ενίσχυση υφιστάμε-
νων υποδομών των δικτύων αυτών. Η Ρ.Α.Ε., για τη δια-
μόρφωση της άποψής της στο πλαίσιο της παραπάνω 
απόφασης, λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του κατόχου της 
σχετικής άδειας κυριότητας και διαχείρισης της Απευ-
θείας Γραμμής.

6. Στις περιπτώσεις της παρ. 5, καταβάλλεται οικονο-
μικό αντάλλαγμα στον κάτοχο της άδειας κυριότητας 
και διαχείρισης της Απευθείας Γραμμής. Το οικονομικό 
αντάλλαγμα καθορίζεται με την απόφαση της Ρ.Α.Ε. που 
προβλέπεται στην παρ. 5, κατόπιν σχετικής εισήγησης 
του αρμόδιου Διαχειριστή.

7. Στην περίπτωση ένταξης Απευθείας Γραμμής στο 
Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ή στο Ε.Δ.Δ.Η.Ε., το αντάλλαγμα της παρ. 6 
καταβάλλεται εφάπαξ από τον κύριο του υπόψη δικτύου 
για τη μεταβίβαση σε αυτόν της κυριότητας των έργων 
της Απευθείας Γραμμής και των δικαιωμάτων χρήσης 
του εδάφους που αυτά καταλαμβάνουν. Στην περίπτωση 
παραχώρησης της διαχείρισης της Απευθείας Γραμμής 
χωρίς μεταβολή στην κυριότητά της, καταβάλλεται από 
τον αρμόδιο Διαχειριστή ετήσιο αντάλλαγμα, σε ανα-
λογία προς το αντάλλαγμα που αυτός καταβάλει στον 

κύριο του οικείου δικτύου για την παραχώρηση της 
διαχείρισής του. Το ύψος του ανταλλάγματος αναλογεί 
στην αξία των έργων της Απευθείας Γραμμής κατά το 
χρόνο μεταβίβασής τους και, επιπλέον, στην περίπτωση 
ένταξής της στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ή στο Ε.Δ.Δ.Η.Ε., στην αξία των 
δικαιωμάτων χρήσης του εδάφους κατά τον ίδιο χρόνο. 
Η εκτίμηση της αξίας των έργων της Απευθείας Γραμμής 
βασίζεται στις εγκεκριμένες κατά το άρθρο 140 μεθο-
δολογίες και τιμολόγια πρόσβασης στο οικείο δίκτυο.»

ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟ 1ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. EC (2008)824 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ COMP/AT.38.700

Άρθρο 44

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου ισχύουν οι 
ορισμοί των ν. 4001/2011 (Α΄ 179) και 4425/2016 (Α΄ 185) 
και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών κανονισμών και κω-
δίκων, καθώς και οι ακόλουθοι:

1. «Απαιτούμενη Καθαρή Θέση Πωλητή» (Α.Κ.Θ.Π.): 
Η Καθαρή Θέση Πωλητή την οποία η Δ.Ε.Η. δημιουργεί 
έως την Καταληκτική Ημερομηνία Δημιουργίας Θέσης 
(Κ.Η.ΔΗΜ.Θ.) και διατηρεί έως την Καταληκτική Ημερο-
μηνία Διακράτησης Θέσης (Κ.Η.ΔΙΑ.Θ.), σύμφωνα με το 
παρόν Μέρος.

2. «Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής»: Η απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 106 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, με την οποία καθίστανται δεσμευτικές οι 
αναφερόμενες στο άρθρο 45 δεσμεύσεις της Ελληνικής 
Δημοκρατίας.

3. «Δ.Ε.Η.»: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δη-
μόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» και με διακριτικό 
τίτλο «Δ.Ε.Η. Α.Ε.».

4. «Α.Δ.Μ.Η.Ε.»: Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστή-
ματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, εταιρεία με 
την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο 
«Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.».

5. «Ελληνικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης» 
(Ε.Σ.Μ.Ε.): Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης με υπο-
κείμενη αξία τον αριθμητικό μέσο (μέση τιμή) των ωρι-
αίων τιμών εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας 
του ν. 4425/2016 (A΄ 185) του Ελληνικού Χρηματιστηρίου 
Ενέργειας κατά την περίοδο παράδοσης.

6. «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας»: Η εταιρεία με 
την επωνυμία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» 
και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Χ.Ε. Α.Ε.».

7. «Εντολοδόχος Παρακολούθησης»: Το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο ή πρόσωπα που προβλέπονται στο 
άρθρο 47.

8. «Επιλέξιμος Αγοραστής»: Ο έχων πρόσβαση σε ορ-
γανωμένη αγορά ενεργειακών παραγώγων της περ. 15, 
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λέξεις «της υποπερ. δα΄)» και η περ. δ) διαμορφώνεται 
ως ακολούθως:

«δ) εφαρμόζει επαρκή μηχανισμό αυτοελέγχου, που 
υποστηρίζεται, όπου είναι σκόπιμο, από τακτικούς ανε-
ξάρτητους ελέγχους για την ετήσια αξιολόγηση:

δα) της οικονομικής του διαχείρισης, συμπεριλαμβα-
νομένης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που ορί-
ζονται στις περ. α΄ και β΄ της παρ. 3,

δβ) της ποιότητας των στοιχείων που συλλέγονται και 
υποβάλλονται σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 1 και με 
τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1013/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης 
Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων (L 190).

Οι ανεξάρτητοι έλεγχοι που υποστηρίζουν τους αυ-
τοελέγχους της υποπερ. δα΄ διενεργούνται από εγγε-
γραμμένο ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή εγγεγραμμένη 
ελεγκτική εταιρεία στο δημόσιο Μητρώο του άρθρου 
14 του ν. 4419/2017 (Α΄ 7).»

Άρθρο 55

Αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των μονάδων 

που επεξεργάζονται απόβλητα - Tροποποίηση 

της παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 4819/2021

Το πρώτο εδάφιο της παρ.  8 του άρθρου 52 του 
ν. 4819/2021 (Α΄ 129) τροποποιείται ως προς τη διαγρα-
φή της υπ΄ αρ. 37674/2016 απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 2471) και της υπό στοι-
χεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/8.2.2019 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών 
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 436) και η παρ. 8 
διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«8. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των παρ. 6 και 7 
υπόκεινται σε έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας, 
σύμφωνα με τον ν. 4442/2016 (Α΄ 230).

Στη γνωστοποίηση ή έγκριση λειτουργίας περιλαμβά-
νονται, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται από την 
νομοθεσία, τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) Όλα τα απαραίτητα στοιχεία της εγκατάστασης ή 
της επιχείρησης.

β) Οι εργασίες επεξεργασίας των αποβλήτων (κωδικός 
R ή D).

γ) Οι κωδικοί αποβλήτων σύμφωνα με τον ΕΚΑ που 
υπόκεινται στις προηγούμενες εργασίες.»

Άρθρο 56

Αποσαφήνιση δυνατότητας χρηματοδότη-

σης εταιρειών παραγωγής πλαστικών προϊό-

ντων μιας χρήσης από τον Ελληνικό Οργανισμό 

Ανακύκλωσης - Τροποποίηση της παρ. 4 του 

άρθρου 95 του ν. 4819/2021

Στην παρ. 4 του άρθρου 95 του ν. 4819/2021 (Α΄ 129), 
τροποποιείται η περ. κβ΄ με την προσθήκη στους απο-
δέκτες χρηματοδότησης από τον Ε.Ο.ΑΝ. των εταιρειών 
παραγωγής πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης και η περ. 
κβ΄ διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«κβ) Επιδοτεί, επιχορηγεί και χρηματοδοτεί Οργανι-
σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), νομικά πρόσω-
πα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς κοινής 
ωφέλειας ή άλλους οργανισμούς ή υπηρεσίες του δη-
μόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός 

οριοθετείται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014, για την εφαρμογή των δράσεων και των 
προγραμμάτων από το περιβαλλοντικό τέλος των άρ-
θρων 79 και 80, καθώς και από την εισφορά της περ. ε΄ 
της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4736/2020, μέρος της 
οποίας διατίθεται ως χρηματοδότηση και στις εταιρείες 
παραγωγής πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης για τους 
σκοπούς της ανωτέρω περ. ε΄.»

Άρθρο 57

Διευκρινίσεις για την εύρυθμη λειτουργία 

του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης - 

Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 101

του ν. 4819/2021

Η παρ. 4 του άρθρου 101 του ν. 4819/2021 (Α΄ 129) 
τροποποιείται ως προς την προσθήκη προϋπόθεσης για 
την κάλυψη της θέσης Γενικού Διευθυντή του Ε.Ο.ΑΝ. 
κατά τη μεταβατική περίοδο πριν τον ορισμό του και η 
παρ. 4 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«4. Μέχρι την έναρξη ισχύος της κοινής απόφασης της 
παρ. 1 του άρθρου 102 και τον ορισμό Γενικού Διευθυ-
ντή, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3, η θέση καλύπτεται με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
από πρόσωπο στο οποίο συντρέχουν τα ελάχιστα απαι-
τούμενα προσόντα του πρώτου εδαφίου της παρ. 3.»

Άρθρο 58

Καταργούμενες διατάξεις

Τα άρθρα 24, 24Α, 24Β, 24Ε, 24Ζ, 24Η, 24Θ, 24ΚΑ, 24ΚΒ, 
24ΚΓ του ν. 2939/2001 (Α΄ 179) καταργούνται από τη 
δημοσίευση του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ Η΄

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 

ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 59

Ενεργειακός συμψηφισμός - Τροποποίηση της 

περ. 12 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006

Το πρώτο εδάφιο της περ. 12 του άρθρου 2 του 
ν. 3468/2006 (Α΄ 129) τροποποιείται ως προς τη δυνα-
τότητα εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής στο 
πλαίσιο ενεργειακού συμψηφισμού και μακριά από την 
εγκατάσταση κατανάλωσης και η περ. 12 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«12. Ενεργειακός συμψηφισμός: ο συμψηφισμός της 
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, από σταθμό Α.Π.Ε. ή 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγού με την καταναλισκόμενη ηλε-
κτρική ενέργεια σε εγκατάσταση του αυτοπαραγωγού, η 
οποία βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με το σταθμό 
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α ή βρίσκεται σε άλλο χώρο, αλλά συνδέ-
εται ηλεκτρικά με αποκλειστική γραμμή διασύνδεσης. Ο 
σταθμός Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. συνδέεται στο Δίκτυο μέσω 
της παροχής της εγκατάστασης κατανάλωσης.»

Άρθρο 60

Διεύρυνση αυτοπαραγωγής από Α.Π.Ε./

Σ.Η.Θ.Υ.Α. - Προσθήκη παρ. 16Α στο άρθρο 3 

του ν. 4414/2016

Στο άρθρο 3 του ν. 4414/2016 (Α΄149) προστίθεται 
παρ. 16 Α ως εξής:
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«16Α. Ειδικά αυτοπαραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας 
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α, ο οποίος δεν διοχετεύει ή δεν 
πρόκειται να διοχετεύσει πλεόνασμα της παραγόμενης 
ενέργειας στο Δίκτυο ή το Σύστημα, στο πλαίσιο ειδικού 
όρου που προστίθεται στην Προσφορά Σύνδεσης και 
στη σχετική Σύμβαση Σύνδεσης κατόπιν αιτήματος του 
αυτοπαραγωγού ή κατόπιν περιορισμού κατά τη χορή-
γηση της προσφοράς σύνδεσης, εφόσον μόνο με αυτόν 
τον τρόπο είναι εφικτή η χορήγηση προσφοράς σύνδε-
σης του σταθμού, δεν συνάπτει Σύμβαση Λειτουργικής 
Ενίσχυσης του παρόντος.

Στους αυτοπαραγωγούς, επιτρέπεται ο σταθμός παρα-
γωγής να βρίσκεται σε άλλο χώρο από την εγκατάσταση 
κατανάλωσης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέεται ηλε-
κτρικά με αυτήν με αποκλειστική γραμμή διασύνδεσης.

Οι σταθμοί της παρούσας, κατά παρέκκλιση του άρ-
θρου 11Α του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) εξαιρούνται από την 
υποχρέωση προσκόμισης της Εγγυητικής Επιστολής 
Βεβαίωσης Παραγωγού.»

Άρθρο 61

Δυνατότητα μεταβίβασης εξαιρούμενων 

σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. - Αντικατάσταση 

της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006

Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 (A΄ 129) αντι-
καθίσταται ως ακολούθως:

«2. Ο αρμόδιος Διαχειριστής ενημερώνει, στο τέλος 
κάθε ημερολογιακού διμήνου, το Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας και τη Ρ.Α.Ε. για τη σύνδεση των 
σταθμών της προηγούμενης παραγράφου και αναρτά τα 
σχετικά στοιχεία στην ιστοσελίδα του. Οι σταθμοί παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. της 
παρ. 1 επιτρέπεται να μεταβιβάζονται πριν από την έναρ-
ξη της λειτουργίας τους, εφόσον έχει συναφθεί Σύμβαση 
Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή. Κατ΄ εξαίρεση, 
πριν τη σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης επιτρέπεται η 
μεταβίβασή τους σε νομικά πρόσωπα, εφόσον το εται-
ρικό κεφάλαιο της εταιρείας προς την οποία γίνεται η 
μεταβίβαση κατέχεται εξ ολοκλήρου από το μεταβιβά-
ζον φυσικό ή νομικό πρόσωπο.»

Άρθρο 62

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών 

Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες - 

Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 14 του 

ν. 3468/2006

Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 (A΄ 129) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας καταρτίζεται Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες 
συνδεδεμένες με αντίστοιχη παροχή οικιακής χρήσης.

Κατά την κατάρτιση του προγράμματος λαμβάνονται 
ιδίως υπόψη η δυνατότητα απορρόφησης και η ασφά-
λεια της λειτουργίας των δικτύων.

Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου, καθορίζεται, 
κατά παρέκκλιση των λοιπών διατάξεων που αφορούν 
στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων, η χρο-
νική διάρκεια του Ειδικού Προγράμματος, η μέγιστη 
εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων 

ανά εγκατάσταση, που δύναται να είναι διαφοροποιημέ-
νη ανά ηλεκτρικό σύστημα διασυνδεδεμένο ή αυτόνομο, 
η αδειοδοτική διαδικασία στην οποία περιλαμβάνονται 
ο τρόπος υποβολής των σχετικών αιτήσεων και τα ανα-
γκαία δικαιολογητικά, ο τύπος και το περιεχόμενο των 
συμβάσεων συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας, οι δι-
καιούχοι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 
για την εφαρμογή του ως άνω Ειδικού Προγράμματος.

Η σύμβαση συμψηφισμού ισχύει για είκοσι (20) έτη 
και συνομολογείται είτε με σταθερή τιμή αναφοράς 
του Πίνακα 1 της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του 
ν. 4414/2016 (Α΄149), όπως ισχύει κατά την ημερομηνία 
υποβολής στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. της Δήλωσης Ετοιμότητας 
του άρθρου 4Α του ν. 4414/2016 είτε, αν δεν έχει υπο-
βληθεί Δήλωση Ετοιμότητας, με την ενεργοποίηση της 
σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Δεν γεννώνται, για τον κύριο του φωτοβολταϊκού συ-
στήματος, φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της 
ενέργειας αυτής στο πλαίσιο της σύμβασης συμψηφισμού.

Άρθρο 63

Δίκτυα Μέσης Τάσης για τη σύνδεση σταθμών 

Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε Υποσταθμούς Μέσης 

προς Υψηλής Τάσης

1. Οι Παραγωγοί σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για τη 
σύνδεση των σταθμών τους με το Σύστημα δύνανται να 
κατασκευάζουν δίκτυα μέσης τάσης (<50kV), τα οποία 
αφορούν και σε ομάδες παραγωγών και στα οποία δεν 
συνδέονται καταναλωτές.

Το αποκλειστικό δίκτυο άρχεται στο πεδίο αναχώ-
ρησης μέσης τάσης στον Υποσταθμό υψηλής προς 
μέση τάση και συνδέει όλους τους σταθμούς Α.Π.Ε. και 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. του δικτύου.

2. Σε δίκτυο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος, ορίζεται ένας παραγωγός εκ των ενδιαφερο-
μένων ως εκπρόσωπος δικτύου μέσης τάσης, ο οποίος 
είναι και υπεύθυνος για την κατασκευή, ασφαλή λειτουρ-
γία και συντήρηση του αποκλειστικού δικτύου, καθώς 
και για τη συλλογή και διαχείριση των μετρήσεων και 
τον επιμερισμό τους στους παραγωγούς του αποκλει-
στικού δικτύου σε επίπεδο τόσο παραγωγής όσο και 
κατανάλωσης.

3. Για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων σύνδε-
σης ορίζεται ο εκπρόσωπος δικτύου μέσης τάσης. Ειδικά, 
για ομαδικά αιτήματα του άρθρου 135 του ν. 4685/2020 
(Α΄ 92) ο εκπρόσωπος του δικτύου μέσης τάσης μπορεί 
να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον εκπρόσωπο του κοινού 
αιτήματος.

4. Η μέτρηση της εγχεόμενης και απορροφόμενης 
ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται:

α) στην έξοδο κάθε σταθμού, στο σημείο σύνδεσης 
του σταθμού με το αποκλειστικό δίκτυο μέσης τάσης,

β) στην άφιξη των αποκλειστικών δικτύων μέσης τά-
σης στον υποσταθμό μέσης προς υψηλή τάση,

γ) στην υψηλή τάση, στο σημείο σύνδεσης του υπο-
σταθμού μέσης προς υψηλή τάση.

Οι καταναλώσεις των σταθμών που συνδέονται στο 
αποκλειστικό δίκτυο μέσης τάσης καταγράφονται συ-
γκεντρωτικά από τους μετρητές των σημείων β) και γ).
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5. Ο Διαχειριστής του Συστήματος είναι υπεύθυνος 
για τη συλλογή των μετρήσεων στα σημεία β) και γ) της 
παρ. 4. Ο Διαχειριστής του Συστήματος αποστέλλει στον 
εκπρόσωπο του δικτύου μέσης τάσης τη μέτρηση στο 
σημείο άφιξης των δικτύων μέσης τάσης στον Υ/Σ ανηγ-
μένη στην υψηλή τάση βάσει αλγορίθμου υπολογισμού 
αναγωγής στην υψηλή τάση, ο οποίος αναγράφεται στη 
σχετική Σύμβαση Σύνδεσης.

6. Ο εκπρόσωπος του αποκλειστικού δικτύου είναι 
υπεύθυνος για την εγκατάσταση των μετρητικών δια-
τάξεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις 
του Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και για τη συλλο-
γή των μετρήσεων στο σημείο α) της παρ. 4. Ο εκπρό-
σωπος προβαίνει σε επιμερισμό της ενέργειας που του 
γνωστοποιήθηκε από τον Διαχειριστή του Συστήματος, 
σύμφωνα με την παρ. 5, σε κάθε σταθμό που συνδέεται 
στο αποκλειστικό δίκτυο βάσει της μεθοδολογίας επιμε-
ρισμού της μετρούμενης ενέργειας της παρ. 7 τόσο για 
την παραγωγή όσο και για την κατανάλωση.

7. Η μεθοδολογία επιμερισμού της μετρούμενης ενέρ-
γειας εγκρίνεται από τον διαχειριστή του Συστήματος, 
κοινοποιείται στη Ρ.Α.Ε., βασίζεται στην πραγματική μέ-
τρηση στο σημείο α) της παρ. 4 και λαμβάνει υπόψη τις 
απώλειες ανάλογα με τη θέση του κάθε σταθμού στο 
δίκτυο.

8. Στη Σύμβαση Σύνδεσης δύναται να εξειδικεύονται 
ειδικότερα θέματα που αφορούν στον επιμερισμό και 
την αποστολή των μετρήσεων. Όλοι οι μετρητές πρέπει 
να πληρούν τις προδιαγραφές του Κώδικα Διαχείρισης 
του Συστήματος.

9. Ο εκπρόσωπος του αποκλειστικού δικτύου μέσης 
τάσης αποστέλλει τις μετρήσεις στους αρμόδιους Διαχει-
ριστές (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., 
ΕΧΕ Α.Ε.) και στους Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης 
(Φ.Ο.Σ.Ε.) για την πραγματοποίηση των συναλλαγών που 
προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο της αγοράς ενέρ-
γειας.

10. Ο Διαχειριστής του Συστήματος τηρεί μητρώο των 
εκπροσώπων δικτύων μέσης τάσης, το οποίο γνωστοποι-
εί στη Ρ.Α.Ε. και στον Διαχειριστή του Δικτύου.

11. Η Ρ.Α.Ε. δύναται να ελέγχει τη λειτουργία των 
εκπροσώπων αποκλειστικών δικτύων μέσης τάσης 
και να επιβάλλει πρόστιμα στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 36 
του ν. 4001/2011 (Α΄ 149) σε περίπτωση που εντοπίζει 
λανθασμένη εφαρμογή της μεθοδολογίας επιμερισμού 
της παρ. 4.

12. Οι σταθμοί που συνδέονται στο ίδιο αποκλειστικό 
δίκτυο μέσης τάσης:

α) Δεν συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης 
Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.) του ν. 4414/2016 και, αν πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις σύναψης σύμβασης λειτουργικής 
ενίσχυσης, συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης 
Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.),

β) Εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από τον ίδιο Φ.Ο.Σ.Ε.,
γ) Το φορτίο των καταναλώσεων των σταθμών, όπως 

αυτό καταγράφεται από τον μετρητή του σημείου 4β) και 
έχει αναχθεί στην Υψηλή Τάση, εκπροσωπείται συγκε-
ντρωτικά ως φορτίο για λογαριασμό του εκπροσώπου 

του δικτύου μέσης τάσης από έναν η περισσότερους 
προμηθευτές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα 
Διαχείρισης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε..

Άρθρο 64

Ρύθμιση για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

που υπέβαλαν ή υποβάλλουν εκπρόθεσμη 

δήλωση στην εταιρεία Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ή 

στην εταιρεία Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., σχετικά με την 

καταβολή επενδυτικής ενίσχυσης

1. Σε περίπτωση σταθμών που έχουν υποβάλει ή υπο-
βάλλουν εκπρόθεσμα τη δήλωση της παρ. 3 της υπο-
παρ. ΙΓ.2 της παρ. ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 
(Α΄85) ισχύουν τα ακόλουθα, κατά παρέκκλιση του τρίτου 
εδαφίου της ανωτέρω παρ. 3:

α) η κατάταξη στη κατηγορία ΜΕ πραγματοποιείται 
από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του μήνα, εντός 
του οποίου συντελέσθηκε η τελευταία καταβολή του 
ποσού με το οποίο καλύπτεται το όριο του πενήντα τοις 
εκατό (50%) του συνόλου της ενίσχυσης,

β) επιβάλλεται από τη «Δ.Α.Π.Π.Ε.Π. Α.Ε.» ή τη 
«Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.», κατά περίπτωση, άπαξ πρόστιμο 
ύψους δέκα (10) ευρώ ανά κιλοβάτ (10€/kW) συμβασι-
οποιημένης ισχύος για κάθε μήνα καθυστέρησης υπο-
βολής της δήλωσης υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ 
και ΣΗΘΥΑ του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).

2. Σε περίπτωση σταθμών που εμπίπτουν στην περί-
πτωση του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 της υποπαρ. ΙΓ.2 
της παρ. ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, στους 
οποίους έχει εφαρμοστεί η αναδρομική επανακατάταξη 
στην κατηγορία ΜΕ, επιστρέφεται η διαφορά που προκύ-
πτει μετά από συμψηφισμό με το πρόστιμο που επιβάλ-
λεται, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του παρόντος, 
το ποσό το οποίο είχε καταβληθεί από τον κάτοχο του 
σταθμού, λόγω αναδρομικής επανεκκαθάρισης ως ΜΕ 
από την υποβολή της αρχικής δήλωσης ΧΕ της παρ. 2 
της υποπαρ. ΙΓ2 της παρ. ΙΓ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4254/2014.

Άρθρο 65

Αναπροσαρμογή περιθωρίου ισχύος σε 

κορεσμένα δίκτυα και θέσπιση προθεσμίας 

υλοποίησης έργων -Τροποποίηση της περ. γ΄ 

της παρ. 1, της περ. α΄ και της περ. γ΄ της παρ. 2, 

της περ. β΄ της παρ. 3 και προσθήκη της περ. ε΄ 

στην παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021

Στο άρθρο 132 του ν. 4819/2021 (Α΄ 129), α) τροποποι-
ούνται η περ. γ΄ της παρ. 1 ως προς την επιτρεπόμενη 
εξάντληση συνολικής ισχύος και την πρόβλεψη υποχρεω-
τικής διάθεσης σε σταθμούς Ενεργειακών Κοινοτήτων, β) 
στην παρ. 2 τροποποιείται η περ. α΄ ως προς την επιτρε-
πόμενη προσαύξηση της συνολικής ισχύος και στην περ. 
γ΄ προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, γ) στην παρ. 3 προστίθε-
νται τελευταία εδάφια στις περ. β΄ και ε΄, και οι παρ. 1 έως 
και 3 του άρθρου 132 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Κατά παρέκκλιση των αποφάσεων της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας, που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση 
της περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 
(Α΄ 129), χορηγούνται προσφορές σύνδεσης στο Δίκτυο:
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α) Σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς, που πρόκειται να 
λειτουργήσουν από κατηγορίες παραγωγών, εξαιρου-
μένων των Ενεργειακών Κοινοτήτων του ν. 4513/2018 
(Α΄ 9), σε περιοχές, όπου το δίκτυο έχει χαρακτηριστεί ως 
κορεσμένο με βάση την υπ΄ αρ. 699/2012 απόφαση της 
Ρ.Α.Ε., από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την 
έκδοση απόφασης άρσης κορεσμού, μέχρι την εξάντλη-
ση συνολικής ισχύος ογδόντα έξι (86) μεγαβάτ (MW).

β) Σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς, συμπεριλαμβανο-
μένων των σταθμών της παρ. 1 του άρθρου 14Α του 
ν. 3468/2006, στην περίπτωση του δικτύου των Δια-
συνδεμένων με το Σύστημα της Ηπειρωτικής Χώρας 
Κυκλάδων (σύμπλεγμα Πάρου-Νάξου, Μύκονος, Σύρος, 
Άνδρος, Τήνος), από την έναρξη ισχύος του παρόντος και 
μέχρι την έκδοση από τη Ρ.Α.Ε. της απόφασης άρσης κο-
ρεσμού, μέχρι την εξάντληση συνολικής ισχύος σαράντα 
πέντε (45) μεγαβάτ (MW), εκ των οποίων τα δέκα πέντε 
(15) μεγαβάτ (MW) διατίθενται αποκλειστικά για σταθ-
μούς του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και για σταθμούς 
του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών 
Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Ειδικότερα η 
παραπάνω ισχύς κατανέμεται κατά ένα τρίτο (1/3) στο 
σύμπλεγμα Άνδρου-Τήνου και κατά δύο τρίτα (2/3) στο 
σύμπλεγμα Πάρου-Νάξου, Σύρου, Μυκόνου.

γ) Σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς συμπεριλαμβανομέ-
νων σταθμών των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 
14Α του ν. 3468/2006 στην περίπτωση του δικτύου της 
Κρήτης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι 
την έκδοση από τη Ρ.Α.Ε. της απόφασης άρσης κορεσμού, 
μέχρι την εξάντληση συνολικής ισχύος εκατό ογδόντα 
(180) μεγαβάτ (MW), εκ των οποίων τα σαράντα (40) μεγα-
βάτ (MW) διατίθενται αποκλειστικά για σταθμούς του άρ-
θρου 14Α του ν. 3468/2006 και για σταθμούς του Ειδικού 
Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων 
σε κτιριακές εγκαταστάσεις και τα τριάντα (30) μεγαβάτ 
(MW) διατίθενται σε σταθμούς Ενεργειακών Κοινοτήτων 
(Ε.Κοιν.) στις οποίες συμμετέχουν Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθμού και σε σταθμούς 
με περισσότερα από εξήντα (60) μέλη, εκ των οποίων 
τουλάχιστον τα πενήντα (50) είναι φυσικά πρόσωπα.

2. Για την εφαρμογή της παρ. 1 ισχύουν τα κάτωθι:
α) Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, εξαιρουμένων 

των σταθμών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και για 
σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτο-
βολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, ο 
αρμόδιος Διαχειριστής παραλαμβάνει αιτήματα χορήγη-
σης προσφοράς σύνδεσης μέχρι την κάλυψη συνολικής 
ισχύος προσαυξημένης κατά διακόσια τοις εκατό (200%) 
ως προς τα αντίστοιχα όρια ισχύος της παρ. 1, που κα-
θορίζονται με τον παρόντα για κάθε κορεσμένο δίκτυο.

β) Εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφο-
ράς σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών που δεν δια-
θέτουν άδεια παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγού στις 
περιοχές της παρ. 1, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες 
και οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να τις επανυποβάλουν 
σύμφωνα με το παρόν.

γ) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα 
μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, 
εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε 

ποσοστό συμμετοχής, δύναται να υποβάλει μόνον μία 
(1) αίτηση χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης 
για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος μέχρι τετρακόσια (400) 
κιλοβάτ (kW) για κάθε ένα κορεσμένο δίκτυο της παρ. 1. 
Οι περιορισμοί του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύουν 
για σταθμούς του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και για 
σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτο-
βολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Ει-
δικά οι Ενεργειακές Κοινότητες μπορούν να υποβάλλουν 
αιτήσεις για μέχρι οχτώ (8) σταθμούς ανά Ενεργειακή 
Κοινότητα και οι σταθμοί αυτοί δεν λαμβάνονται υπόψη 
στον περιορισμό του πρώτου εδαφίου. Κάθε αίτηση για 
χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης συνοδεύεται 
από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(Α΄ 75) του αιτούντος, με την οποία βεβαιώνεται η πλή-
ρωση ή μη του κριτηρίου του πρώτου εδαφίου της πα-
ρούσας περίπτωσης.

δ) Μετά από την αποδοχή από τους ενδιαφερόμενους 
των οριστικών προσφορών σύνδεσης, με τις οποίες εξα-
ντλείται το όριο ισχύος της παρ. 1 κατά περίπτωση αι-
τήσεις για χορήγηση προσφορών σύνδεσης που έχουν 
υποβληθεί στον αρμόδιο Διαχειριστή, απορρίπτονται.

ε) Για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς της παρ. 1 δεν 
ελέγχεται το κριτήριο της παρ. 3α του άρθρου 7 του 
ν. 4414/2016 (Α΄ 149) και δεν εφαρμόζεται ο περιορι-
σμός της παρ. 3β του ίδιου άρθρου.

στ) Η ισχύς των σταθμών της περ. α) της παρ. 1 προ-
σμετράται στο όριο ασφαλούς απορρόφησης ισχύος 
από σταθμούς Α.Π.Ε. στο κορεσμένο δίκτυο της Πελο-
ποννήσου, σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αρ. 663/2019 
(Β΄ 3660) της Ρ.Α.Ε..

ζ) Η ισχύς των σταθμών των περ. β) και γ) της παρ. 1 
προσμετράται στο όριο ασφαλούς απορρόφησης ισχύ-
ος από σταθμούς Α.Π.Ε., που καθορίζεται σύμφωνα με 
το άρθρο 13 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) για τα κορεσμένα 
δίκτυα των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του παρόντος.

η) Κατά παρέκκλιση του ειδικού πλαισίου προτεραι-
ότητας του άρθρου 8β του ν. 3468/2006, προκειμένου 
για την κατάταξη σε σειρά προτεραιότητας των αιτήσε-
ων χορήγησης προσφοράς σύνδεσης των περ. β΄ και γ΄ 
της παρ. 1, όλες οι αιτήσεις κατατάσσονται στην Ομάδα 
Προτεραιότητας Ε΄ της απόφασης που έχει εκδοθεί κατ’ 
εξουσιοδότηση του άρθρου 8β του ν. 3468/2006.

3. Για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης οριστικής 
προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς 
του παρόντος άρθρου ισχύουν τα κάτωθι:

α) Οι αιτήσεις χορήγησης προσφοράς σύνδεσης υπο-
βάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω κατάλληλου πληροφο-
ριακού συστήματος που υλοποιεί ο Διαχειριστής του 
Δικτύου, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος.

β) Η θέση σε κανονική λειτουργία του ως άνω πληρο-
φοριακού συστήματος, προκειμένου για την υποβολή 
των αιτήσεων, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 146, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με την ίδια απόφα-
ση καθορίζεται το υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής 
της περ. γ) και δύναται να καθορίζονται τα απαιτούμενα 
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στοιχεία και δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτή-
σεων. Με την ίδια απόφαση δύναται να αυξάνονται τα 
όρια ισχύος της παρ. 1.

γ) Με την αίτηση χορήγησης προσφοράς σύνδεσης 
υποβάλλεται εγγυητική επιστολή του ν.  4152/2013 
(Α΄ 107), προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 
(100%). Αντίγραφο της εγγυητικής επιστολής υποβάλλε-
ται ηλεκτρονικά ταυτόχρονα με την αίτηση και η πρω-
τότυπη εγγυητική επιστολή προσκομίζεται σε φυσικό 
αντίγραφο ή αποστέλλεται με αποδεικτικό παραλαβής 
εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης 
στον αρμόδιο Διαχειριστή. Η εγγυητική επιστολή επι-
στρέφεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, η 
οποία υποβάλλεται είτε πριν την χορήγηση της οριστικής 
προσφοράς, είτε εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από 
τη χορήγηση της οριστικής προσφοράς, σε περίπτωση 
που ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να την αποδεχτεί.

δ) Οι αιτήσεις σταθμών του άρθρου 14Α του 
ν. 3468/2006, καθώς και σταθμών του Ειδικού Προγράμ-
ματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις υποβάλλονται εντύπως στον αρμόδιο 
Διαχειριστή. Με την υπουργική απόφαση της περ. β΄ 
μπορεί να προβλέπεται ότι υποβολή των αιτήσεων γί-
νεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος της περ. 
α΄ της παρούσας.

ε) Οι σταθμοί, εκτός των σταθμών του άρθρου 14Α του 
ν. 3468/2006 και των σταθμών του Ειδικού Προγράμμα-
τος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιρια-
κές εγκαταστάσεις, οφείλουν να υποβάλλουν Δήλωση 
Ετοιμότητας για τη σύνδεση σταθμού ΑΠΕ εντός δώδεκα 
(12) μηνών από τη χορήγηση της οριστικής προσφοράς 
σύνδεσης.»

Άρθρο 66

Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών 

σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Ενσωμάτωση

του άρθρου 4 της Οδηγίας 2018/2001/ΕΕ - 

Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4414/2016

Στο άρθρο 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149): α) προστίθεται 
στον τίτλο η παραπομπή στην υπό ενσωμάτωση Οδηγία 
και προσδιορίζεται το εξουσιοδοτικό του περιεχόμενο, 
β) οι εξουσιοδοτικές παρ. 2, 3 και 5, τροποποιούνται ως 
προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησής τους, γ) στην 
παρ. 3δ παρατείνεται η προθεσμία σύναψης συμβάσεων, 
δ) η παρ. 6 αντικαθίσταται, ε) στην παρ. 7 προστίθεται 
δεύτερο εδάφιο, και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 7
Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών 
υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και Συμπαραγωγής Σ.Η.Θ.Υ.Α. -
Εξουσιοδοτική διάταξη - Άρθρο 4 Οδηγίας 
2018/2001/ΕΕ

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, τίθεται σε ισχύ καθε-
στώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης για 
τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας 
υποβολής προσφορών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, κατόπιν γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέρ-
γειας (Ρ.Α.Ε.), καθορίζονται:

α) οι τεχνολογίες ή και οι κατηγορίες σταθμών παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που 
εντάσσονται στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής 
προσφορών της παρ. 1,

β) ο χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών 
υποβολής προσφορών ως «τεχνολογικά ουδέτερων» ή 
μη,

γ) η μεθοδολογία και η διαδικασία επιμερισμού ισχύος 
που προβλέπεται για συμμετοχή σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε 
χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό 
την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου 
ενέργειας με αυτές, και

δ) κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω θέμα.
Για την έκδοση της υπουργικής απόφασης λαμβάνο-

νται υπόψη ιδίως:
αα) οι στόχοι ανάπτυξης σταθμών παραγωγής ηλε-

κτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,
ββ) το μακροπρόθεσμο δυναμικό των τεχνολογιών 

Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,
γγ) το κόστος της αναγκαίας επέκτασης του δικτύου 

μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την 
ενσωμάτωση των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα δίκτυα,

δδ) οι τεχνικοί περιορισμοί του δικτύου μεταφοράς 
και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,

εε) η ανάγκη αποφυγής στρεβλώσεων στις αγορές 
πρώτων υλών από τη στήριξη της βιομάζας,

στστ) η συνεισφορά της ανταγωνιστικής διαδικασίας 
υποβολής προσφορών για τη διαμόρφωση των Τιμών 
Αναφοράς και την επίπτωση στο συνολικό κόστος της 
Λειτουργικής Ενίσχυσης του καθεστώτος στήριξης του 
παρόντος αναφορικά με την επίτευξη των εθνικών στό-
χων για τις Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, κατόπιν γνώμης της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται:

α) η εγκατεστημένη ισχύς, ανά τεχνολογία ή/και κατη-
γορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία δημοπρατείται μέσω αντα-
γωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών συμπε-
ριλαμβανομένων των σταθμών Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται 
σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου 
ενέργειας με αυτές, κατά το τρέχον έτος ή και τα επόμενα 
ημερολογιακά έτη από την έκδοση της απόφασης αυτής,

β) ο αριθμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υπο-
βολής προσφορών ανά έτος,

γ) το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης των αντα-
γωνιστικών διαδικασιών,

δ) η ελάχιστη χρονική διάρκεια από την προκήρυξη 
μέχρι την υποβολή προσφορών,

ε) το ελάχιστο ποσοστό ανταγωνισμού, καθώς και 
λοιποί κανόνες για τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς 
ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων,
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στ) η ανώτατη ή/και η κατώτατη επιτρεπόμενη τιμή 
προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υπο-
βολής προσφορών,

ζ) ο βαθμός αδειοδοτικής ωριμότητας των έργων που 
δύναται να συμμετέχουν στις ανταγωνιστικές διαδικα-
σίες,

η) ο χρονικός ορίζοντας θέσης σε λειτουργία των έρ-
γων των επιλεγέντων σταθμών,

θ) το τέλος συμμετοχής υπέρ της Ρ.Α.Ε. που καταβάλ-
λουν οι συμμετέχοντες.

Επίσης, με την απόφαση δύναται να καθορίζεται ο 
τρόπος διενέργειας των ανταγωνιστικών διαδικασιών 
και το μοντέλο της δημοπρασίας.

3α. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παρ. 3 του 
άρθρου 4 και της παρ. 3β του παρόντος, κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής 
του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού 
προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής, απα-
γορεύεται να συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης 
εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφο-
ρών, εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) έχει ήδη στην κατοχή του δύο (2) έργα της ίδιας 
τεχνολογίας με σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός 
ανταγωνιστικών διαδικασιών, και

β) οι τεχνολογίες αυτές, όπως προσδιορίζονται με την 
απόφαση της παρ. 2, ενισχύονται μέσω ανταγωνιστικών 
διαδικασιών υποβολής προσφορών.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), κατά την αξιολό-
γηση των αιτήσεων για τη λήψη ή την τροποποίηση λόγω 
μείωσης της ισχύος αδειών παραγωγής ή Βεβαιώσεων 
Παραγωγού για αιολικούς σταθμούς, οι οποίοι, με βάση 
την αρχική ή νέα ισχύ τους, εντάσσονται σε καθεστώς 
στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης εκτός 
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, 
εξετάζει τις προϋποθέσεις των περ. α) και β) και αν διαπι-
στώσει ότι ο αιτών, άμεσα ή έμμεσα κατά τα παραπάνω, 
κατέχει ήδη δύο (2) άδειες παραγωγής ή Βεβαιώσεις Πα-
ραγωγού για κατηγορία αιολικών σταθμών που εξαιρεί-
ται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική 
διαδικασία υποβολής προσφορών, εκδίδει την άδεια ή 
βεβαίωση με τον όρο της υποχρεωτικής συμμετοχής 
σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Ο 
όρος αυτός τροποποιείται σε περίπτωση μεταβίβασης 
άδειας παραγωγής ή Βεβαίωσης Παραγωγού, και υπό την 
προϋπόθεση ότι η Ρ.Α.Ε. έχει εξετάσει τις προϋποθέσεις 
των περ. α) και β) και έχει διαπιστώσει ότι το πρόσωπο 
στο οποίο μεταβιβάζεται η εν λόγω άδεια ή βεβαίωση, 
δεν κατέχει ήδη, άμεσα ή έμμεσα κατά τα παραπάνω, 
δύο (2) άδειες παραγωγής ή Βεβαιώσεις Παραγωγού για 
κατηγορία αιολικών σταθμών που εξαιρείται από την 
υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία 
υποβολής προσφορών. Για τις περιπτώσεις του προη-
γούμενου εδαφίου, η Ρ.Α.Ε. εκδίδει την απόφαση μεταβί-
βασης της άδειας ή βεβαίωσης αυτής χωρίς τον όρο της 
υποχρεωτικής συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία 
υποβολής προσφορών. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση 
ο όρος απαγορεύεται να τροποποιηθεί. Ο Διαχειριστής 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευ-
σης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.) και ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου 

Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) ως δι-
αχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ελέγχουν 
τις προϋποθέσεις των περ. α) και β) κατά την αξιολόγηση 
των αιτήσεων για σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενί-
σχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής 
προσφορών, και αν διαπιστώσουν ότι ο αιτών, άμεσα ή 
έμμεσα κατά τα παραπάνω, κατέχει ήδη δύο (2) σταθ-
μούς της ίδιας τεχνολογίας με συμβάσεις λειτουργικής 
ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβο-
λής προσφορών, απορρίπτουν την αίτηση. Κατά τον ως 
άνω έλεγχο, δεν λαμβάνονται υπόψη οι φωτοβολταϊκοί 
σταθμοί, για τους οποίους έχει υποβληθεί αίτηση για 
χορήγηση προσφοράς σύνδεσης μέχρι την 28η.2.2019.

Κάθε αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής ή Βεβαί-
ωσης Παραγωγού ή για σύναψη σύμβασης λειτουργικής 
ενίσχυσης που υποβάλλεται για αιολικό ή φωτοβολταϊκό 
σταθμό, ο οποίος με βάση την ισχύ του εντάσσεται σε 
καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης 
εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφο-
ρών, συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 
8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του αιτούντος με την οποία 
βεβαιώνεται η πλήρωση ή μη των προϋποθέσεων των 
περ. α) και β).

Σε κάθε περίπτωση, οι προϋποθέσεις των περ. α) και 
β) δεν ελέγχονται για τις περιπτώσεις μεταβίβασης σταθ-
μών, οι οποίοι έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία.

Οι Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) που συστήνονται 
σύμφωνα με τον ν. 4513/2018 (Α΄ 9), απαγορεύεται να 
συνάπτουν συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός 
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για 
συνολική εγκατεστημένη ισχύ ή μέγιστη ισχύ παραγωγής 
ανά τεχνολογία άνω των δεκαοχτώ (18) MW. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά τα προηγούμενα εδάφια.

3β. Με την επιφύλαξη της παρ. 3ζ, για τις νέες αιτή-
σεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για 
φωτοβολταϊκούς σταθμούς που υποβάλλονται από την 
1η.1.2021 στον αρμόδιο διαχειριστή, εξαιρουμένων των 
σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φω-
τοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, 
καθώς και για τις εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης προσφο-
ρών σύνδεσης που καθίστανται πλήρεις για χορήγηση 
και κατάταξή τους σε σειρά προτεραιότητας μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2021, συνάπτονται συμβάσεις λειτουργικής 
ενίσχυσης μόνο μετά τη συμμετοχή τους σε ανταγωνι-
στική διαδικασία υποβολής προσφορών, επιπροσθέτως 
των οριζόμενων στις παρ. 3γ και 3δ.

3γ. Μετά την 1η Ιανουαρίου 2023, δεν δύναται να 
υπογραφεί σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης για φω-
τοβολταϊκούς σταθμούς, εξαιρουμένων των σταθμών 
του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών 
Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, χωρίς την προ-
ηγούμενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υπο-
βολής προσφορών.

3δ. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που ανα-
πτύσσονται από Ε.Κοιν., εξαιρουμένων των περιπτώσε-
ων της παρ. 3ε, και επιπροσθέτως των οριζομένων στην 
παρ. 3β, η ίδια Ε.Κοιν. δεν δύναται, μετά την 1η Απριλίου 
2022, να συνάψει περισσότερες από δύο (2) συμβάσεις 
λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς 
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ισχύος έως μισό (0,5) MW έκαστος, χωρίς την προηγού-
μενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής 
προσφορών.

3ε. Ειδικά για τις Ε.Κοιν. στις οποίες συμμετέχουν Οργα-
νισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθμού 
και για τις Ε.Κοιν. με περισσότερα από εξήντα (60) μέλη, 
εκ των οποίων τουλάχιστον τα πενήντα (50) είναι φυσικά 
πρόσωπα, δεν ισχύουν οι περιορισμοί των παρ. 3β, 3δ 
και 3ζ, αλλά εφαρμόζονται μόνο η παρ. 3γ, καθώς και το 
συνολικό όριο ισχύος της παρ. 3α.

3στ. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που ανα-
πτύσσονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι 
προθεσμίες που αναγράφονται στις παρ. 3β, 3δ, 3ε και 
3ζ παρατείνονται κατά ένα (1) έτος.

3ζ. Ειδικά για τις νέες αιτήσεις χορήγησης οριστικής 
προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς 
που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται από την 1η Ιανου-
αρίου 2021 στον διαχειριστή του Δικτύου, εξαιρουμένων 
των σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης 
Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστά-
σεις, καθώς και για τις εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης 
προσφορών σύνδεσης που καθίστανται πλήρεις για 
χορήγηση και κατάταξή τους σε σειρά προτεραιότητας 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του 
στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού 
προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής, δύνα-
ται να συνάπτει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός 
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, 
για ένα (1) φωτοβολταϊκό σταθμό, με την προϋπόθεση 
ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις των 
περ. α) και β) της παρ. 3α. Ο περιορισμός του προηγού-
μενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για σταθμούς που ανα-
πτύσσονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 132 του 
ν. 4819/2021 (Α΄ 129).

3η. Αιτήσεις χορήγησης προσφοράς σύνδεσης για φω-
τοβολταϊκούς σταθμούς που εγκαθίστανται στις περιοχές 
της Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης οι 
οποίες είχαν υποβληθεί μέχρι τις 28.2.2019, και οι οποίες 
είχαν απορριφθεί λόγω έλλειψης τυπικής πληρότητας, 
του οικείου φακέλου, δύναται να επαναϋποβληθούν 
εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά. Για τους σταθμούς αυτούς δεν ελέγχονται οι 
προϋποθέσεις των περ. α) και β) της παρ. 3α.

4. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που επιλέγονται μέσω ανταγωνιστι-
κής διαδικασίας υποβολής προσφορών, εντάσσονται σε 
καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυ-
σης και συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. ή Σ.Ε.Σ.Τ., σύμφωνα με τις 
παρ. 3 και 5 του άρθρου 3, η οποία διέπεται από την Τ.Α. 
που προέκυψε ανά σταθμό από την αντίστοιχη υποβολή 
προσφοράς στο πλαίσιο της εν λόγω ανταγωνιστικής 
διαδικασίας.

5. Η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, 
προκηρύσσεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., στην οποία κα-
θορίζονται:

α) τα κριτήρια συμμετοχής και αξιολόγησης,
β) στοιχεία για τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές 

για τη συμμετοχή στην ανταγωνιστική διαδικασία, καθώς 
και την κατασκευή και ενεργοποίηση της σύνδεσης των 
σταθμών που επελέγησαν σε αυτή,

γ) ρήτρες που επιβάλλονται σε περίπτωση μη εμπρό-
θεσμης υλοποίησης των έργων,

δ) ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διενέργεια της 
ανταγωνιστικής διαδικασίας.

Για τη διενέργεια και την κατακύρωση των αποτελε-
σμάτων των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής 
προσφορών αρμόδια είναι η Ρ.Α.Ε..

5Α. Οι προθεσμίες ενεργοποίησης της σύνδεσης σταθ-
μών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν επιλεγεί σε διενεργηθείσες αντα-
γωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών παρατεί-
νονται κατά δώδεκα (12) μήνες, εφόσον κατά τον χρόνο 
διενέργειας της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής 
προσφορών υφίστατο για τον επιλεγέντα παραγωγό 
υποχρέωση από το θεσμικό πλαίσιο για διενέργεια δι-
αγωνιστικής διαδικασίας προκειμένου να υλοποιηθεί 
ο σταθμός. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, στην 
προκήρυξη κάθε ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβο-
λής προσφορών, προβλέπονται προθεσμίες υλοποίησης 
σταθμών μεγαλύτερες κατά δώδεκα (12) μήνες, εφόσον 
κατά τον χρόνο διενέργειας της ανταγωνιστικής διαδικα-
σίας υποβολής προσφορών υφίσταται για τον επιλεγέ-
ντα παραγωγό υποχρέωση από το θεσμικό πλαίσιο για 
διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας προκειμένου να 
υλοποιηθεί ο σταθμός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..

6. Οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές: α) για τη 
συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προ-
σφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και β) για την κατασκευή και 
ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε κανονική ή δοκι-
μαστική λειτουργία) των σταθμών που επελέγησαν από 
την ανταγωνιστική διαδικασία, καταπίπτουν υπέρ του 
Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Διασυνδεδεμένου Συστήματος 
και Δικτύου του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 
του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).

7. Η Ρ.Α.Ε., με την ολοκλήρωση κάθε ανταγωνιστικής 
διαδικασίας υποβολής προσφορών, εκδίδει και αναρτά 
στην ιστοσελίδα της, πίνακα αποτελεσμάτων ο οποίος 
περιλαμβάνει και τη μεσοσταθμική Τ.Α. ανά κατηγορία 
σταθμών.

Επίσης, με ανακοινώσεις της παρέχει πληροφορίες 
για προηγούμενες διαδικασίες υποβολής προσφορών, 
καθώς και για τα ποσοστά υλοποίησης των έργων που 
επελέγησαν σε αυτές.

8. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συμμετέχουν στην 
πρώτη ή και τη δεύτερη ή και την τρίτη ανταγωνιστική 
διαδικασία υποβολής προσφορών του παρόντος άρ-
θρου, η οποία διενεργείται μετά την ημερομηνία που 
υποβάλλουν την εγγυητική επιστολή στον αρμόδιο Δι-
αχειριστή, σύμφωνα με την υποπαρ. Ι.1 της παρ. I του 
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) για την απο-
δοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και αφορά 
στην κατηγορία τεχνολογία των σταθμών τους και οι 
σταθμοί τους δεν επιλέγονται για ένταξη σε καθεστώς 
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στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, δι-
καιούνται την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής 
κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στον αρμόδιο 
Διαχειριστή. Οι εν λόγω κάτοχοι σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μπορούν 
να ασκήσουν το ανωτέρω δικαίωμα, αποκλειστικά εντός 
χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την οριστική 
κατακύρωση του αποτελέσματος της ανταγωνιστικής 
διαδικασίας υποβολής προσφορών. Οι κοινές ανταγω-
νιστικές διαδικασίες δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον 
υπολογισμό του αριθμού των ανταγωνιστικών διαδικα-
σιών υποβολής προσφορών, που πρέπει να διενεργη-
θούν για να επιστραφεί η εγγυητική επιστολή για τους 
σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 
και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που δικαιούνται να συμμετάσχουν τόσο 
στις ειδικές κατά τεχνολογία, όσο και στις κοινές αντα-
γωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών.

Με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής παύουν 
να ισχύουν αυτοδικαίως η Άδεια Παραγωγής, η απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η Άδεια Εγκατάστα-
σης και γενικότερα όλες οι άδειες και εγκρίσεις που έχουν 
χορηγηθεί για τον εν λόγω σταθμό.

8Α. Η διάρκεια ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδε-
σης ή και της άδειας εγκατάστασης σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που επι-
λέγονται για ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή 
λειτουργικής ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασί-
ας υποβολής προσφορών, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της 
προθεσμίας ενεργοποίησης της σύνδεσής τους (θέση σε 
κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία), που καθορίζεται με 
την απόφαση της Ρ.Α.Ε. της παρ. 5 του παρόντος.

8Β. Οι κάτοχοι οριστικών προσφορών σύνδεσης για 
φωτοβολταϊκούς σταθμούς, που εξαιρούνται από την 
υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), μπορούν 
να υποβάλουν αίτημα προς τον αρμόδιο διαχειριστή για 
την παράταση της διάρκειας ισχύος οριστικών προσφο-
ρών σύνδεσής τους, κατά παρέκκλιση των περ. β΄ και γ΄ 
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, εφόσον: α) 
η διάρκεια ισχύος αυτών λήγει μετά την 1.1.2019, β) το 
αίτημα υποβάλλεται εντός της διάρκειας ισχύος αυτών 
και γ) έχουν συμμετάσχει σε ανταγωνιστική διαδικασία 
υποβολής προσφορών, η οποία έχει διενεργηθεί για την 
κατηγορία στην οποία ανήκουν στο χρονικό διάστημα 
από την ημερομηνία χορήγησης της οριστικής προσφο-
ράς σύνδεσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής του αι-
τήματος παράτασης και δεν έχουν επιλεγεί.

Τα αιτήματα προς τον αρμόδιο Διαχειριστή υποβάλλο-
νται άπαξ και οι οριστικές προσφορές σύνδεσης παρα-
τείνονται για χρονικό διάστημα μέχρι και δύο (2) μήνες 
μετά την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
της πρώτης ή της δεύτερης ανταγωνιστικής διαδικασίας 
υποβολής προσφορών που διενεργείται μετά την ημερο-
μηνία χορήγησης της οριστικής προσφοράς σύνδεσης 
κάθε σταθμού.

Σε περίπτωση επιλογής του σταθμού σε ανταγωνι-
στική διαδικασία που διενεργείται μέσα στη χρονική 
διάρκεια ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης 
και της παράτασής της, η οριστική προσφορά σύνδεσης 

παραμένει σε ισχύ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
ενεργοποίησης της σύνδεσης, όπως αυτή ορίζεται στην 
αντίστοιχη προκήρυξη της Ρ.Α.Ε., με την προϋπόθεση ότι 
ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον αρμόδιο Διαχειριστή 
αίτημα σύναψης σύμβασης σύνδεσης με πλήρη φάκελο, 
μέσα σε δύο (2) μήνες από την οριστική κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων της ανταγωνιστικής διαδικασίας, 
διαφορετικά η οριστική προσφορά σύνδεσης παύει αυ-
τοδικαίως να ισχύει και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή 
για την αποδοχή της οριστικής προσφοράς σύνδεσης.

8Γ. Η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 
και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίες λήγουν εντός του έτους 2019, 
παρατείνεται μέχρι τη διενέργεια της τελευταίας αντα-
γωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που αντι-
στοιχεί στην κατηγορία του σταθμού του έτους 2020, με 
την προϋπόθεση ότι οι σταθμοί θα έχουν συμμετάσχει 
σε τουλάχιστον μία ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής 
προσφορών που έχει διεξαχθεί εντός της αρχικής διάρ-
κειας ισχύος της άδειας εγκατάστασης.

9. (Καταργήθηκε)
10. (Καταργήθηκε)
11. (Καταργήθηκε)
12. (Καταργήθηκε)
13. (Καταργήθηκε)
14. (Καταργήθηκε)
15. (Καταργήθηκε).»

Άρθρο 67

Αποσαφήνιση τιμών αποζημίωσης 

φωτοβολταϊκών σταθμών

στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά -

Τροποποίηση του άρθρου 99 του ν. 4821/2021

Το πρώτο εδάφιο της παρ.  1 του άρθρου 99 του 
ν. 4821/2021 (Α΄ 134) τροποποιείται ως προς την αναπρο-
σαρμογή τιμών αποζημίωσης φωτοβολταϊκών σταθμών 
στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, προστίθενται τελευταίο 
εδάφιο στην παρ. 1, παρ. 1Α και 1Β και το άρθρο διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«Άρθρο 99
Αναπροσαρμογή τιμών αποζημίωσης 
φωτοβολταϊκών σταθμών στα
Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

1. Λειτουργούντες φωτοβολταϊκοί σταθμοί, που κατά 
τον χρόνο διασύνδεσής τους και θέσης τους σε λειτουρ-
γία βρίσκονταν εγκατεστημένοι στο Μη Διασυνδεδεμένο 
Σύστημα και οι οποίοι εμπίπτουν στην υποπαρ. ΙΓ1 της 
παρ. ΙΓ του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), 
αποζημιώνονται με βάση τις τιμές του πίνακα A του πρώ-
του άρθρου της ως άνω υποπαρ. ΙΓ1 για το Μη Διασυν-
δεδεμένο Σύστημα, προσαυξημένες κατά ποσοστό δέκα 
τοις εκατό (10%). Ειδικά στις περιπτώσεις όπου η τιμή 
που προκύπτει μετά από αυτό τον υπολογισμό, υπερ-
βαίνει την αντίστοιχη τιμή με την οποία αποζημιωνόταν 
κάθε σταθμός την 1η Ιανουαρίου 2014, τότε αποζημιώ-
νεται κατ’ ανώτατο όριο με την τιμή αυτή.

1Α. Ειδικά για τους σταθμούς του δεύτερου εδαφίου 
της παρ. 1 εφαρμόζεται η υποπαρ. ΙΓ4 της παρ. ΙΓ του 
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άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 με αυτοδίκαιη επέκτα-
ση των συμβάσεων για τρία (3) έτη. Για τους σταθμούς 
που δεν εμπίπτουν στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 εφαρ-
μόζεται η υποπαρ. ΙΓ4 της ίδιας παραγράφου.

1Β. Οι σταθμοί του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του 
παρόντος δύνανται να υποβάλλουν εντός δέκα (10) ημε-
ρών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανέκκλητη 
δήλωση στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.), ή στον Διαχει-
ριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. 
Α.Ε.) κατά περίπτωση ότι δεν επιθυμούν την υπαγωγή 
τους στην παρ. 1. Στην περίπτωση αυτή εξακολουθεί 
να εφαρμόζεται η υποπαρ. ΙΓ4 της παρ. ΙΓ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4254/2014.

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η Αυγούστου 
2021.»

Άρθρο 68

Τιμολόγηση συμβάσεων λειτουργι-

κής ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης 

σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας 

Υψηλής Απόδοσης - Προσθήκη άρθρου 5β 

στον ν. 4414/2016

Στον ν. 4414/2016 (Α΄ 149), προστίθεται άρθρο 5β ως 
ακολούθως:

«Άρθρο 5β
Τιμολόγηση συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης
διαφορικής προσαύξησης

1. Σε περίπτωση που το ποσό που προκύπτει κατά τη 
μηνιαία τιμολόγηση στο πλαίσιο της σχετικής σύμβα-
σης λειτουργικής ενίσχυσης είναι αρνητικό, ήτοι ο κά-
τοχος του σταθμού οφείλει να επιστρέψει ποσό στον 
Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 
(Α΄ 179), ο Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευ-
σης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο προς 
τον κάτοχο του σταθμού.

2. Σε περίπτωση μη εξόφλησης του τιμολογίου από 
τον κάτοχο του σταθμού, η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. συμψηφίζει 
τα οφειλόμενα ποσά με το επόμενο τιμολόγιο.

3. Στην περίπτωση που η εφαρμογή της παρ. 2 δεν 
είναι εφικτή και ο κάτοχος του σταθμού δεν έχει εξο-
φλήσει το τιμολόγιο εντός εξήντα (60) ημερών από την 
έκδοσή του, η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. υποχρεούται να προβεί 
στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Να διαγράψει τον σταθμό από το μητρώο σταθμών 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαρα-
γωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.).

β) Να διαγράψει τον σταθμό από τον πίνακα αντιστοί-
χισης μονάδων «Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΥΣΑ» και Συμμετε-
χόντων στην Αγορά.

γ) Να ενημερώσει το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέρ-
γειας (Ε.Χ.Ε. Α.Ε.) και τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Με-
ταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.) για τα 
ανωτέρω.

δ) Να διεκδικήσει τα οφειλόμενα ποσά.
4. Η Ε.Χ.Ε. Α.Ε. και η Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. υποχρεούνται, εντός 

μίας (1) ημέρας από την ενημέρωση που θα λάβουν από 

τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., να διαγράψουν τον σταθμό από το 
Μητρώο Συμμετεχόντων και το Μητρώο Διαχειριστή του 
Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας (ΕΣΜΗΕ) αντίστοιχα.

5. Οι συνέπειες των παρ. 3 και 4 αίρονται μετά την 
παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία 
εξόφλησης των οφειλόμενων.»

Άρθρο 69

Μεταβατική διάταξη τιμολόγησης αρνητικής 

διαφορικής προσαύξησης συμβάσεων 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας 

Υψηλής Απόδοσης

1. Τα τιμολόγια που αφορούν σε περιπτώσεις αρνη-
τικής διαφορικής προσαύξησης και τα οποία έχουν εκ- 
δοθεί, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, από τον Δι-
αχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. 
Α.Ε.) προς κατόχους σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμό-
τητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), στο πλαίσιο των 
σχετικών συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης διαφο-
ρικής προσαύξησης, εξοφλούνται από τους κατόχους 
των σταθμών μέχρι την 17η.12.2021. Σε περίπτωση μη 
εξόφλησης εντός της ως άνω προθεσμίας, εφαρμόζεται 
το άρθρο 5β του ν. 4414/2016 (Α΄149).

2. Για τις περιπτώσεις σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για 
τις οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν 
έχουν εκδοθεί τιμολόγια που αφορούν σε περιπτώσεις 
αρνητικής διαφορικής προσαύξησης, η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. 
εκδίδει τα σχετικά τιμολόγια εντός δέκα (10) ημερών 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος και τα τιμολόγια 
εξοφλούνται μέχρι την 17η.12.2021. Σε περίπτωση μη 
εξόφλησης εντός της ως άνω προθεσμίας, εφαρμόζεται 
το άρθρο 5β του ν. 4414/2016.

ΜΕΡΟΣ Θ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 70

Παράταση προθεσμίας για δασικούς χάρτες

Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων του πρώτου 
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 
(Α΄ 182), όπως παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
39 του ν. 4801/2021 (Α΄ 83) για τους δασικούς χάρτες, που 
η ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021, παρατεί-
νεται, από τη λήξη της, για τέσσερις (4) μήνες. Η ως άνω 
παράταση επεκτείνεται για είκοσι (20) επιπλέον ημέρες 
για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή.

Άρθρο 71

Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, Αρχείο 

Επιθεωρήσεως Κτιρίων - Τροποποίηση της 

παρ. 7 του άρθρου 54 του ν. 4409/2016

1. Η παρ. 7 του άρθρου 54 του ν. 4409/2016 (Α΄ 136) 
τροποποιείται ως προς τα ποσοστά από τα παράβολα 
της παρ. 6, που αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο και στο 
ΚΑΠΕ, από 70% σε 50% και από 30% σε 50%, αντίστοιχα, 
καταργείται το δεύτερο εδάφιο και η παρ. 7 έχει ως εξής:


