
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5037 

Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργει-

ας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας 

και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της 

με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και 

της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση 

της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νο-

μοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρι-

κής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της 

ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 

2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανε-

ώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του 

περιβάλλοντος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’
ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙ-

ΑΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α’
ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙ-

ΑΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙ-
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 4 Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του ν. 4001/

2011 - Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 4001/2011
Άρθρο 5 Προσθήκη αρχών ως προς την άσκηση αρμο-

διοτήτων επί των υδάτων και των αστικών αποβλήτων -
Προσθήκη περ. (ια) και (ιβ) στην παρ. 4 του άρθρου 3 
του ν. 4001/2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘ-

ΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
Άρθρο 6 Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέρ-

γειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και 
Υδάτων - Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4001/2011

Άρθρο 7 Αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Απο-
βλήτων, Ενέργειας και Υδάτων - Τροποποίηση παρ. 1 
άρθρου 4 ν. 4001/2011

Άρθρο 8 Σύνθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλή-
των, Ενέργειας και Υδάτων - Τροποποίηση άρθρου 7
ν. 4001/2011

Άρθρο 9 Λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλή-
των, Ενέργειας και Υδάτων - Τροποποίηση άρθρου 8
ν. 4001/2011

Άρθρο 10 Αρμοδιότητες του Προέδρου και των Αντι-
προέδρων της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας 
και Υδάτων - Αντικατάσταση άρθρου 9 ν. 4001/2011

Άρθρο 11 Εποπτεία - Προσθήκη άρθρου 12Α στον
ν. 4001/2011

Άρθρο 12 Αναδιοργάνωση παρόχων υπηρεσιών ύδα-
τος και Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Προ-
σθήκη άρθρου 12Β στον ν. 4001/2011

Άρθρο 13 Προστασία καταναλωτών - Προσθήκη παρ. 4
στο άρθρο 24 του ν. 4001/2011

Άρθρο 14 Διεθνής συνεργασία - Προσθήκη παρ. 6 στο 
άρθρο 25 του ν. 4001/2011

Άρθρο 15 Συλλογή στοιχείων - Τροποποίηση άρθρου 27
ν. 4001/2011

Άρθρο 16 Κανονιστικές και νομοπαρασκευαστικές 
αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέρ-
γειας και Υδάτων - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 30 του 
ν. 4001/2011

Άρθρο 17 Καταγγελία ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής 
Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων - Τροποποίηση παρ. 1
άρθρου 34 ν. 4001/2011

Άρθρο 18 Κυρώσεις - Προσθήκη παρ. 8 έως 11 στο 
άρθρο 36 του ν. 4001/2011

Άρθρο 19 Διαιτησία - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 37
ν. 4001/2011

Άρθρο 20 Πόροι - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 38
ν. 4001/2011

Άρθρο 21 Ενίσχυση του προσωπικού της Ρυθμιστικής 
Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων - Αντικατάστα-
ση παρ. 2 άρθρου 37 ν. 3428/2005

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 22 Εξουσιοδοτικές διατάξεις - Τροποποίηση 

παρ. 16 άρθρου 72 ν. 4819/2021
Άρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 24 Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 25 Προσθήκη Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ στον 

ν. 4001/2011
ΜΕΡΟΣ Β’
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΤΗΣ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 26 Γενικά περί των αρμοδιοτήτων επί υδάτων
Άρθρο 27 Μεταφορά εποπτείας «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» και 

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.» στο Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας

Άρθρο 28 Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων - Αντικατά-
σταση παρ. 3 άρθρου 4 ν. 3199/2003

Άρθρο 29 Κατανομή αρμοδιοτήτων διαχείρισης λεκα-
νών απορροής ποταμού στις Αποκεντρωμένες Διοική-
σεις - Αντικατάσταση παρ. 2 και 3 άρθρου 5 ν. 3199/2003

Άρθρο 30 Συμβούλιο Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Αντικατάσταση άρθρου 6 ν. 3199/2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Άρθρο 31 Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα - Προσθήκη 

άρθρου 6Α στον ν. 3199/2003
Άρθρο 32 Σχέδια διαχείρισης - Αντικατάσταση άρθρου 7

ν. 3199/2003
Άρθρο 33 Διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ της 

άντλησης και της ανατροφοδότησης των υπόγειων υδά-
των - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 11 του ν. 3199/2003

Άρθρο 34 Ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδα-
τος - Αντικατάσταση άρθρου 12 ν. 3199/2003

Άρθρο 35 Υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών ύδατος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 36 Καταργούμενες διατάξεις
ΕΝΟΤΗΤΑ Β’
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗ-

ΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑ-
ΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΕ 
2018/2001 ΚΑΙ 2019/944

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 37 Σκοπός
Άρθρο 38 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ, ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΛΗΡΟ-

ΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 3468/2006

Άρθρο 39 Σκοπός - Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 3468/ 
2006 (Άρθρο 3 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001)

Άρθρο 40 Ορισμοί - Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 3468/ 
2006 και άρθρου 3 ν. 3054/2002 (άρθρο 2 Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/2001)

Άρθρο 41 Υπολογισμός του μεριδίου της ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Τροποποίηση άρ-
θρου 2Α του ν. 3468/2006

Άρθρο 42 Πληροφόρηση και κατάρτιση για τις Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 2Γ στον 
ν. 3468/2006

Άρθρο 43 Ένταξη σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας και Συμπαραγωγής Hλεκτρισμού - Θερμότητας 
Υψηλής Απόδοσης στο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο 
Δίκτυο - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 9 ν. 3468/2006

Άρθρο 44 Καταργούμενες διατάξεις - Κατάργηση άρ-
θρων 2Β, 5 και 21 ν. 3468/2006

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙ-

ΗΣΗ Ν. 3468/2006
Άρθρο 45 Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας - Προ-

σθήκη Κεφαλαίου ΒΑ’ στον ν. 3468/2006
Άρθρο 46 Νομική μορφή Κοινοτήτων Ανανεώσιμης 

Ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 6Β στον ν. 3468/2006
Άρθρο 47 Μέλη Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας - 

Προσθήκη άρθρου 6Γ στον ν. 3468/2006
Άρθρο 48 Συνεταιριστικές μερίδες Κοινότητας Ανανεώ-

σιμης Ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 6Δ στον ν. 3468/ 2006
Άρθρο 49 Αντικείμενο δραστηριότητας Κοινότητας 

Ανανεώσιμης Ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 6Ε στον 
ν. 3468/2006

Άρθρο 50 Τύπος - Ελάχιστο περιεχόμενο του Καταστα-
τικού - Προσθήκη άρθρου 6ΣΤ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 51 Σύσταση Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργει-
ας - Προσθήκη άρθρου 6Ζ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 52 Μητρώο Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργει-
ας και Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών - Δικαιολογητι-
κά - Προσθήκη άρθρου 6Η στον ν. 3468/2006

Άρθρο 53 Όργανα της Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέρ-
γειας - Προσθήκη άρθρου 6Θ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 54 Πλεονάσματα χρήσης - Προσθήκη άρθρου 
6Ι στον ν. 3468/2006

Άρθρο 55 Απαγόρευση μεταβίβασης Βεβαιώσεων Πα-
ραγωγού και λοιπών διοικητικών αδειών - Προσθήκη 
άρθρου 6ΙΑ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 56 Λύση - Εκκαθάριση - Συγχώνευση - Μετα-
τροπή - Προσθήκη άρθρου 6ΙΒ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 57 Γενικοί όροι δραστηριοποίησης Κοινοτήτων 
Ανανεώσιμης Ενέργειας και σχέσεις με Διαχειριστές Δι-
κτύων Διανομής και Συστήματος - Προσθήκη άρθρου 
6ΙΓ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 58 Ενώσεις - Ομοσπονδία - Προσθήκη άρθρου 
6ΙΔ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 59 Αξιολόγηση των φραγμών  - Συμμετοχή 
στα καθεστώτα στήριξης - Προσθήκη άρθρου 6ΙΕ στον 
ν. 3468/ 2006

Άρθρο 60 Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης των 
Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 
6ΙΣΤ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 61 Μεταβατικές διατάξεις για τις Ενεργειακές 
Κοινότητες του ν. 4513/2018 - Προσθήκη άρθρου 6ΙΖ 
στον ν. 3468/2006

Άρθρο 62 Καταργούμενες διατάξεις - Κατάργηση άρ-
θρου 7 ν. 4513/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑNΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡ-
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ΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 3468/2006

Άρθρο 63 Ανάπτυξη της αυτοκατανάλωσης ενέργει-
ας από ανανεώσιμες πηγές - Τροποποίηση άρθρου 14 
ν. 3468/2006

Άρθρο 64 Εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και 
εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από αυτοκατανα-
λωτές - Αντικατάσταση άρθρου 14Α ν. 3468/2006

Άρθρο 65 Εγκατάσταση σταθμών Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμό-
τητας Υψηλής Απόδοσης από Οργανισμούς Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού - Τροποποίηση άρθρου 14Β
ν. 3468/2006

Άρθρο 66 Συλλογική αυτοκατανάλωση - Προσθήκη 
άρθρου 14Γ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 67 Μεταβατικές διατάξεις ως προς τις Οριστι-
κές Προσφορές Σύνδεσης και τις Συμβάσεις Σύνδεσης 
Αυτοπαραγωγών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟ-

ΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
Ν. 3468/2006

Άρθρο 68 Έκδοση Εγγυήσεων Προέλευσης - Τροπο-
ποίηση παρ. 5 άρθρου 15 ν. 3468/2006

Άρθρο 69 Διαχείριση Εγγυήσεων Προέλευσης και Μη-
χανισμός Διασφάλισης Συστήματος Εγγυήσεων Προέ-
λευσης - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 18 ν. 3468/2006

Άρθρο 70 Πλατφόρμα για την ανάπτυξη των Ανανεώ-
σιμων Πηγών Ενέργειας και τις στατιστικές μεταβιβάσεις 
μεταξύ των κρατών μελών - Τροποποίηση άρθρου 32Α 
ν. 3468/2006

Άρθρο 71 Κοινά έργα μεταξύ κρατών μελών - Αντικα-
τάσταση άρθρου 32Β ν. 3468/2006

Άρθρο 72 Κοινά έργα μεταξύ κρατών μελών και τρίτων 
χωρών - Τροποποίηση άρθρου 32Γ του ν. 3468/2006

Άρθρο 73 Κοινά καθεστώτα στήριξης - Αντικατάσταση 
άρθρου 32Δ του ν. 3468/2006

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ - ΤΡΟΠΟ-
ΠΟΙΗΣΗ Ν. 3468/2006

Άρθρο 74 Προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στον τομέα των μεταφορών - Προσθήκη άρθρου 
32ΣΤΑ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 75 Ειδικοί κανόνες για τα βιοκαύσιμα, τα βιο-
ρευστά και τα καύσιμα βιομάζας που παράγονται από 
καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών - Προσθήκη άρ-
θρου 32ΣΤΒ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 76 Κανόνες υπολογισμού σε σχέση με τα ελά-
χιστα μερίδια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις με-
ταφορές - Προσθήκη άρθρου 32ΣΤΓ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 77 Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών - 
Προσθήκη άρθρου 32ΣΤΔ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 78 Ενωσιακή βάση δεδομένων - Προσθήκη 
άρθρου 32ΣΤΕ στον ν. 3468/2006

Άρθρο 79 Κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπο-
μπών αερίων θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα βιο-
ρευστά και τα καύσιμα βιομάζας - Τροποποίηση άρθρου 
32Ζ ν. 3468/2006

Άρθρο 80 Επαλήθευση της τήρησης των κριτη-
ρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερί-
ων θερμοκηπίου  - Αντικατάσταση άρθρου 32Η του 
ν. 3468/2006

Άρθρο 81 Υπολογισμός του αντικτύπου των βιοκαυ-
σίμων, των βιορευστών και των καυσίμων βιομάζας 
στα αέρια θερμοκηπίου - Αντικατάσταση άρθρου 32Θ 
ν. 3468/2006

Άρθρο 82 Κυρώσεις - Προσθήκη άρθρου 32ΘΑ στον 
ν. 3468/2006

Άρθρο 83 Ενσωμάτωση της ενέργειας από ανανεώσι-
μες πηγές στη θέρμανση και την ψύξη - Πρόσβαση Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα δίκτυα και τις υποδομές 
τηλεθέρμανσης - τηλεψύξης - Προσθήκη άρθρου 32ΘΒ 
στον ν. 3468/2006

Άρθρο 84 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 85 Παραρτήματα - Τροποποίηση άρθρου 32Ι 

του ν. 3468/2006
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Ν. 4001/2011
Άρθρο 86 Ορισμοί - Προσθήκη περ. μιθ) στην παρ. 3 

του άρθρου 2 του ν. 4001/2011
(Περ. α) και β) παρ. 11 άρθρου 2 και περ. α) παρ. 1 

άρθρου 16 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 87 Νομική μορφή Ενεργειακών Κοινοτήτων 

Πολιτών - Προσθήκη άρθρου 47Α στον ν. 4001/2011
Άρθρο 88 Μέλη Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών - 

Προσθήκη άρθρου 47Β στον ν. 4001/2011
Άρθρο 89 Συνεταιριστικές μερίδες Ενεργειακής 

Κοινότητας Πολιτών  - Προσθήκη άρθρου 47Γ στον 
ν. 4001/2011

Άρθρο 90 Αντικείμενο δραστηριότητας Ενεργειακής 
Κοινότητας Πολιτών  - Προσθήκη άρθρου 47Δ στον 
ν. 4001/2011

Άρθρο 91 Τύπος - Ελάχιστο περιεχόμενο του καταστα-
τικού - Προσθήκη άρθρου 47Ε στον ν. 4001/2011

Άρθρο 92 Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών -
Προσθήκη άρθρου 47ΣΤ στον ν. 4001/2011

Άρθρο 93 Όργανα της Ενεργειακής Κοινότητας Πολι-
τών - Προσθήκη άρθρου 47Ζ στον ν. 4001/2011

Άρθρο 94 Πλεονάσματα χρήσης - Προσθήκη άρθρου 
47Η στον ν. 4001/2011

Άρθρο 95 Απαγόρευση μεταβίβασης Αδειών Παρα-
γωγής, Βεβαιώσεων Παραγωγού και λοιπών διοικητικών 
αδειών - Προσθήκη άρθρου 47Θ στον ν. 4001/2011

Άρθρο 96 Λύση - Εκκαθάριση - Συγχώνευση - Μετα-
τροπή - Προσθήκη άρθρου 47Ι στον ν. 4001/2011

Άρθρο 97 Γενικοί όροι δραστηριοποίησης Ενεργεια-
κών Κοινοτήτων Πολιτών και σχέσεις με Διαχειριστές 
Δικτύων Διανομής και Συστήματος Μεταφοράς - Προ-
σθήκη άρθρου 47ΙΑ στον ν. 4001/2011

Άρθρο 98 Ενώσεις - Ομοσπονδία - Προσθήκη άρθρου 
47ΙΒ στον ν. 4001/2011

Άρθρο 99 Δικαιώματα και αντιμετώπιση των Ενεργεια-
κών Κοινοτήτων Πολιτών - Προσθήκη άρθρου 47ΙΓ στον 
ν. 4001/2011

Άρθρο 100 Από κοινού χρήση ηλεκτρικής ενέργειας - 
Προσθήκη άρθρου 47ΙΔ στον ν. 4001/2011
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Άρθρο 101 Άσκηση των δραστηριοτήτων της διαχείρι-
σης συστήματος διανομής και της εκμετάλλευσης κλει-
στού συστήματος διανομής από Ενεργειακές Κοινότητες 
Πολιτών - Προσθήκη άρθρου 47ΙΕ στον ν. 4001/2011

Άρθρο 102 Αξιολόγηση των φραγμών - Προσθήκη 
άρθρου 47ΙΣΤ στον ν. 4001/2011

Άρθρο 103 Μεταβατικές διατάξεις για τις Ενεργειακές 
Κοινότητες του ν. 4513/2018 - Προσθήκη άρθρου 47ΙΖ 
στον ν. 4001/2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑ-
ΘΕΣΤΩΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Άρθρο 104 Ανανεώσιμα αέρια - Τροποποίηση παρ. 2 
άρθρου 2 ν. 4001/2011

Άρθρο 105 Πρόσβαση ανανεώσιμων αερίων στα δί-
κτυα και τις υποδομές φυσικού αερίου - Αντικατάσταση 
άρθρου 92 ν. 4001/2011

Άρθρο 106 Παρακολούθηση Καθεστώτων Στήριξης -
Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 12 ν. 4414/2016 (παρ. 4 
άρθρου 6 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001)

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 107 Σκοπός
Άρθρο 108 Αντικείμενο
ΜΕΡΟΣ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4414/2016

Άρθρο 109 Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγής 
Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης από αυ-
τοκαταναλωτές - Τροποποίηση παρ. 16 άρθρου 3 του 
ν. 4414/2016

Άρθρο 110 Καθορισμός ανώτατου ορίου χρεώσεων - 
Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 5α ν. 4414/2016

Άρθρο 111 Παράταση προθεσμίας υπογραφής Συμβά-
σεων Λειτουργικής Ενίσχυσης - Τροποποίηση άρθρου 7 
ν. 4414/2016

Άρθρο 112 Έναρξη λειτουργίας σταθμών Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού 
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης εκτός του καθεστώτος 
στήριξης του ν. 4414/2016 - Τροποποίηση άρθρου 12Α 
ν. 4414/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣ-

ΧΥΣΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕ-
ΝΑ ΝΗΣΙΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4414/2016

Άρθρο 113 Ειδικό πλαίσιο Καθεστώτος Λειτουργικής 
Ενίσχυσης στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά - Αντικατά-
σταση άρθρου 21 του ν. 4414/2016

Άρθρο 114 Μέτρα ενίσχυσης Υβριδικών Σταθμών στα 
Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά - Προσθήκη άρθρου 21Α 
στον ν. 4414/2016

Άρθρο 115 Εφαρμογή των μέτρων ενίσχυσης Υβριδι-
κών Σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά - Προσθή-
κη άρθρου 21Β στον ν. 4414/2016

Άρθρο 116 Ζητήματα αδειοδότησης των Υβριδικών 
Σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά - Προσθήκη 
άρθρου 21Γ στον ν. 4414/2016

Άρθρο 117 Ζητήματα επενδυτικών ενισχύσεων των 
Υβριδικών Σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά - 
Προσθήκη άρθρου 21Δ στον ν. 4414/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑ-

ΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4685/2020

Άρθρο 118 Ρυθμίσεις για σταθμούς Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας με ενσωματωμένη αποθήκευση που 
αναπτύσσονται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ή Δίκτυο -
Τροποποίηση παρ. 11Α και 11Β άρθρου 10 ν. 4685/2020

Άρθρο 119 Αίτηση για Βεβαίωση Ειδικών Έργων - Τρο-
ποποίηση περ. γ) παρ. 2 άρθρου 19 ν. 4685/2020

Άρθρο 120 Ρυθμίσεις για τη δόμηση μεγάλων και υπό-
γειων Υδροηλεκτρικών Σταθμών - Τροποποίηση άρθρου 
101 ν. 4685/2020

Άρθρο 121 Εξορθολογισμός τιμών αποζημίωσης σταθ-
μών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από κατ’ επάγγελμα 
αγρότες - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 123 του ν. 4685/ 
2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑ-

ΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4951/2022

Άρθρο 122 Αδειοδοτούσα αρχή έκδοσης Άδειας Εγκα-
τάστασης και Λειτουργίας - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 3
ν. 4951/2022

Άρθρο 123 Τροποποίηση Οριστικής Προσφοράς 
Σύνδεσης - Τροποποίηση παρ. 18 και παρ. 19 άρθρου 
5 ν. 4951/2022

Άρθρο 124 Αποστάσεις μεταξύ έργων Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας κοινού αιτήματος περί χορήγησης 
Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης - Τροποποίηση παρ. 2
άρθρου 14 ν. 4951/2022

Άρθρο 125 Ζητήματα αρμοδιότητας για τη χορήγη-
ση Άδειας Εγκατάστασης  - Τροποποίηση άρθρου 17
ν. 4951/2022

Άρθρο 126 Τεκμηρίωση της νομίμου χρήσεως του 
ακινήτου εγκαταστάσεως - Τροποποίηση περ. α) παρ. 1 
άρθρου 18 ν. 4951/2022

Άρθρο 127 Αποστάσεις ασφαλείας ανεμογεννητριών -
Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 21 ν. 4951/2022

Άρθρο 128 Δυνατότητα μεταφοράς θέσης εγκατάστα-
σης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Τροπο-
ποίηση παρ. 1 άρθρου 24 ν. 4951/2022

Άρθρο 129 Έκδοση άδειας λειτουργίας σταθμών Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρι-
σμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Τροποποίηση 
παρ. 1 και 2 άρθρου 28 του ν. 4951/2022
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Άρθρο 130 Προώθηση εγκαταστάσεων συστημάτων 
αποθήκευσης - Προσθήκη περ. μγ) στην παρ. 2 άρθρου 29
ν. 4495/2017

Άρθρο 131 Τμηματική Άδεια Λειτουργίας για σταθμούς 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Προσθήκη παρ. 3 στο 
άρθρο 29 του ν. 4951/2022

Άρθρο 132 Διασφάλιση υλοποίησης έργων - Τροπο-
ποίηση άρθρου 31 ν. 4951/2022

Άρθρο 133 Αδυναμία έκδοσης βεβαίωσης καταχώρι-
σης πολυγώνου εξαιρούμενου σταθμού - Τροποποίηση 
παρ. 6 άρθρου 33 ν. 4951/2022

Άρθρο 134 Προθεσμία σύναψης σύμβασης σύνδεσης 
Εξαιρουμένων Σταθμών - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 35
ν. 4951/2022

Άρθρο 135 Αύξηση ισχύος σταθμού ριζικής ανανέω-
σης - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 42 ν. 4951/2022

Άρθρο 136 Προθεσμίες εξαιρούμενων σταθμών για 
σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης και μεταβατική διάταξη 
για εν ισχύ Άδειες Εγκατάστασης - Τροποποίηση παρ. 1 
και 3 άρθρου 54 ν. 4951/2022

Άρθρο 137 Διόρθωση παραπομπής για τον καθορισμό 
της τιμής αναφοράς - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 93 
ν. 4951/2022

Άρθρο 138 Αύξηση εγκατεστημένης ισχύος φωτο-
βολταϊκών σταθμών - Διάθεση περιθωρίων για φωτο-
βολταϊκούς σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά -
Τροποποίηση άρθρου 97 ν. 4951/2022

Άρθρο 139 Επιμερισμός κόστους σύνδεσης έργων επέ-
κτασης ή ενίσχυσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Ελληνικού Δικτύου Μετα-
φοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας - Τροποποίηση άρθρου 98 
ν. 4951/2022

Άρθρο 140 Απόσυρση σταθμών που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 904/2011 απόφασης της 
Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων - 
Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 102 ν. 4951/2022

Άρθρο 141 Αιολικά πάρκα στα Μη Διασυνδεδεμένα 
Νησιά - Τροποποίηση άρθρου 103 ν. 4951/2022

Άρθρο 142 Προσδιορισμός χρεώσεων προμήθειας κα-
θολικής υπηρεσίας - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 138 
ν. 4951/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 143 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες 
της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων 
Υλών για προγράμματα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας

Άρθρο 144 Μετακίνηση προσωπικού μεταξύ της Δη-
μόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και του Διαχειριστή 
Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας - 
Αντικατάσταση παρ. 3Α άρθρου 125 ν. 4001/2011

Άρθρο 145 Κάλυψη έκτακτων αναγκών σε προσωπι-
κό του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
Εγγυήσεων Προέλευσης

Άρθρο 146 Θέματα προσωπικού «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
Α.Ε.» και των συνδεδεμένων μ’ αυτήν εταιρειών - Προ-
σθήκη παρ. 7 στο άρθρο 80ΙΒ του ν. 4001/2011

Άρθρο 147 Προσλήψεις συγγενών θανόντων σε ερ-
γατικά ατυχήματα εργαζομένων σε εργολάβους εγκα-
ταστάσεων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού - 
Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 6 ν. 2244/1994

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
Άρθρο 148 Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Ηλεκτροκίνησης 

και Υλοποίηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων -
Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4710/2020

Άρθρο 149 Υποχρέωση εγκατάστασης σημείων επανα-
φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων από Οργανισμούς Το-
πικής Αυτοδιοίκησης - Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 17
του ν. 4710/2020

Άρθρο 150 Αξιολόγηση Εθνικού Σχεδίου για την Ηλε-
κτροκίνηση - Τροποποίηση άρθρου 43 ν. 4710/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 151 Προσαρμογή αποζημίωσης σταθμών βιο-

μάζας, βιοαερίου λόγω ενεργειακής κρίσης
Άρθρο 152 Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας - Τροποποίηση 

άρθρου 32 ν. 4872/2021
Άρθρο 153 Αυτοτιμολόγηση σταθμών Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερ-
μότητας Υψηλής Απόδοσης

Άρθρο 154 Αναβίωση φωτοβολταϊκών σταθμών για 
εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού

Άρθρο 155 Σύναψη διμερών συμβάσεων για σταθμούς -
Τροποποίηση υποπαρ. ΙΓ4 παρ. ΙΓ άρθρου 1 ν. 4254/2014

Άρθρο 156 Συμμόρφωση στη Συμφωνία μεταφοράς 
επικίνδυνων υλικών («ADR») - Προσθήκη παρ. 13 στο 
άρθρο 15 του ν. 3054/2002

Άρθρο 157 Κατανομή βιοντίζελ - Προσθήκη περ. ζ) 
στην παρ. 7 άρθρου 15Α του ν. 3054/2002

Άρθρο 158 Αξιοποίηση διαθέσιμου περιθωρίου αιολι-
κών σταθμών στα συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων 
Νησιών

Άρθρο 159 Κάλυψη έκτακτων αναγκών ασφάλειας 
εφοδιασμού με φυσικό αέριο για την περίοδο Μαρτίου 
2022 έως Μαρτίου 2023 - Αντικατάσταση άρθρου 121 
ν. 4951/2022

Άρθρο 160 Απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο ή 
πετρελαϊκά προϊόντα - Δυνατότητα μετατροπής αδειών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε άδειες αποθήκευ-
σης ηλεκτρικής ενέργειας - Τροποποίηση άρθρου 132 
ν. 4001/2011

Άρθρο 161 Εγγυητική επιστολή σε σταθμούς παρα-
γωγής με καύσιμο λιθάνθρακα, λιγνίτη, φυσικό αέριο ή 
πετρελαϊκά προϊόντα

Άρθρο 162 Έργα υδροηλεκτρικών σταθμών εθνικής 
σπουδαιότητας - Κατάργηση μετεγκατάστασης του οι-
κισμού «Ακρινής του Νομού Κοζάνης

Άρθρο 163 Διαδικασίες απαλλοτρίωσης για αιολικούς 
σταθμούς - Προσθήκη παρ. 4α και τροποποίηση παρ. 7 
άρθρου 4 του ν. 4951/2022

Άρθρο 164 Προώθηση υλοποίησης πιλοτικών έργων 
Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων - Προσθήκη παρ. 32λστ 
στο άρθρο 2 και άρθρου 7Α στον ν. 4964/2022 - Τροπο-
ποίηση άρθρου 174 ν. 4964/2022
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Άρθρο 165 Παρατάσεις προθεσμιών έργων Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας - Τροποποίηση παρ. 2 και 7 
άρθρου 56 ν. 4903/2022

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 166 Διαδικασία εκ νέου καθορισμού, τροποποί-

ησης ή επέκτασης προϋφιστάμενης λατομικής περιοχής
Άρθρο 167 Μεταλλευτικές έρευνες Δημοσίου - Αντι-

κατάσταση άρθρου 1 ν.δ. 4433/1964
Άρθρο 168 Χρηματοδότηση διεξαγωγής μεταλλευτι-

κών ερευνών - Αντικατάσταση άρθρου 2 ν.δ. 4433/1964
Άρθρο 169 Δημόσιες μεταλλευτικές περιοχές - Αντι-

κατάσταση άρθρου 3 ν.δ. 4433/1964
Άρθρο 170 Τρόπος αποδείξεως δικαιώματος έρευνας 

και εκμεταλλεύσεως - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 44 
ν. 4512/2018

Άρθρο 171 Παράταση προθεσμίας υποβολής απαι-
τούμενων δικαιολογητικών για τη λειτουργία λατομείων 
σχιστολιθικών πλακών - Τροποποίηση παρ. 23 άρθρου 
68 ν. 4512/2018

Άρθρο 172 Καταβολή επιδικασθέντων ποσών μειώσε-
ων αποδοχών του προσωπικού του πρώην Ινστιτούτου 
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙ-

ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕ-

ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Άρθρο 173 Ορισμοί
Άρθρο 174 Στόχοι προστασίας της φύσης
Άρθρο 175 Αποκατάσταση χερσαίων και παράκτιων 

οικοσυστημάτων, οικοσυστημάτων γλυκών υδάτων και 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων σε περιοχές του δικτύου 
«Natura 2000»

Άρθρο 176 Αποκατάσταση των πληθυσμών των επι-
κονιαστών

Άρθρο 177 Αποκατάσταση αστικών οικοσυστημάτων
Άρθρο 178 Ειδικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα - 

Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 1650/1986
Άρθρο 179 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ 

ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 180 Διοικητικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές 

παραβάσεις - Τροποποίηση παρ. 1 και 1α και προσθήκη 
παρ. 1β, 1γ, 1δ και 1ε στο άρθρο 21 του ν. 4014/2011

Άρθρο 181 Διοικητική κύρωση σε παραγωγούς απα-
γορευμένων πλαστικών προϊόντων μιας χρήσεως - Τρο-
ποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 18 ν. 4736/2020

Άρθρο 182 Ανάθεση καθηκόντων περιβαλλοντικών ελέγ-
χων στα στελέχη των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευό-
μενων Περιοχών - Τροποποίηση άρθρου 34 ν. 4685/2020

Άρθρο 183 Υλοποίηση τεχνικών έργων από τον Οργα-
νισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής -
Τροποποίηση παρ. 5 και 6 άρθρου 27 και παρ. 2 άρθρου 29
ν. 4685/2020

Άρθρο 184 Καίριες Περιοχές Βιοποικιλότητας - Τροπο-
ποίηση άρθρου 33 ν. 4685/2020

Άρθρο 185 Παράταση χρονικής ισχύος αποσπάσεων 
υπαλλήλων στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Κλιματικής Αλλαγής

Άρθρο 186 Λειτουργία βάσης δεδομένων Ειδικών 
Οικολογικών Αξιολογήσεων στον Οργανισμό Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής  - Προσθήκη 
παρ. 10α στο άρθρο 11 του ν. 4014/2011

Άρθρο 187 Αποκλειστικότητα ανταποδοτικού δικαι-
ώματος επαγγελματικής αλιείας κατοίκων παραλιμνίων 
Κοινοτήτων σε τεχνητές λίμνες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣ-

ΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Άρθρο 188 Ποινική προστασία των ειδών της άγριας 

πανίδας - Προσθήκη παρ. 29 στο άρθρο 2 και παρ. 8 στο 
άρθρο 34 του ν. 4830/2021

Άρθρο 189 Ποινικές κυρώσεις για παραβάσεις που 
αφορούν προστατευτικά μέτρα, την αντιμετώπιση πυρ-
καγιών και τη διάνοιξη οδών, επί δασικών εκτάσεων - 
Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 68 και παρ. 8 άρθρου 71
ν. 998/1979

Άρθρο 190 Αγροτικά αδικήματα κλοπής και υπεξαίρε-
σης - Αντικατάσταση άρθρου 37 ν. 3585/2007

Άρθρο 191 Αρμόδιο όργανο και διαδικασία επιβολής 
προστίμου για φθορές που προκαλούνται από ζώα - Τρο-
ποποίηση παρ. 5 άρθρου 39 ν. 3585/2007

Άρθρο 192 Ευθύνη εξουσιαστών ζώων, πτηνών και 
μελισσών - Αντικατάσταση άρθρου 40 ν. 3585/2007

Άρθρο 193 Διατάραξη ροής αρδευτικών υδάτων - 
Αντικατάσταση άρθρου 41 ν. 3585/2007

Άρθρο 194 Κυρώσεις σε περίπτωση μετατόπισης ορο-
σήμων - Αντικατάσταση άρθρου 42 ν. 3585/2007

Άρθρο 195 Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης 
αγρονομικών διατάξεων - Αντικατάσταση άρθρου 43 
ν. 3585/2007

Άρθρο 196 Αστική ευθύνη αγροτικών αδικημάτων - 
Τροποποίηση άρθρου 50 ν. 3585/2007

Άρθρο 197 Κατάσχεση υλοτομικών προϊόντων - Αντι-
κατάσταση παρ. 2 άρθρου 93 ν.δ. 86/1969

Άρθρο 198 Παράνομη υλοτομία και μεταφορά δασικών 
προϊόντων - Αντικατάσταση άρθρου 268 ν.δ. 86/1969

Άρθρο 199 Παράνομη υλοτομία και μεταφορά δα-
σικών προϊόντων - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 270 
ν.δ. 86/1969

Άρθρο 200 Ποινική δίωξη και πράξεις καταλογισμού - 
Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 271 ν.δ. 86/1969

Άρθρο 201 Παρακράτηση φόρου ή μισθώματος του 
Δημοσίου - Τροποποίηση άρθρου 272 ν.δ. 86/1969

Άρθρο 202 Απαγόρευση βοσκής - Τροποποίηση παρ. 1 
άρθρου 276 ν.δ. 86/1969

Άρθρο 203 Παραβάσεις των περί ρητινοσυλλογής 
διατάξεων - Αντικατάσταση άρθρου 279 ν.δ. 86/1969

Άρθρο 204 Κυρώσεις, επί παραβάσεων των περί ρητι-
νοσυλλογής διατάξεων - Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 
286 ν.δ. 86/1969

Άρθρο 205 Ποινές κατά των παραβατών των διατάξε-
ων περί θήρας - Αντικατάσταση άρθρου 287 ν.δ. 86/1969

Άρθρο 206 Διαδικασία βεβαίωσης των παραβάσεων 
περί θήρας - Αντικατάσταση άρθρου 287Α ν.δ. 86/1969
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Άρθρο 207 Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Κυνηγών -
Αντικατάσταση άρθρου 287Β ν.δ. 86/1969

Άρθρο 208 Κατάσχεση και δήμευση μέσων παρανό-
μου θήρας - Αντικατάσταση άρθρου 288 ν.δ. 86/1969

Άρθρο 209 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 

ΔΑΣΩΝ
Άρθρο 210 Δημιουργία κοινόχρηστου χώρου δασικής 

αναψυχής στην περιοχή «ΠΡΩΗΝ ΝΤΑΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΤΣΙ-
ΟΥ» του Δήμου Γαλατσίου Αττικής

Άρθρο 211 Αποζημίωση των μελών των Επιτροπών 
Εξέτασης Αντιρρήσεων - Προσθήκη παρ. 2α και 2β στο 
άρθρο 6Α του ν. 3889/2010

Άρθρο 212 Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων - Τρο-
ποποίηση παρ. 1 άρθρου 18 ν. 3889/2010

Άρθρο 213 Εξαίρεση υποχρέωσης επισύναψης δασικού 
πιστοποιητικού σε συμβολαιογραφικές πράξεις αποδο-
χής κληρονομίας - Λήψη υπόψη αποφάσεων των Επιτρο-
πών Εξέτασης Αντιρρήσεων για τη βεβαίωση του δασι-
κού ή μη χαρακτήρα - Τροποποίηση άρθρου 20 ν. 3889/
2010

Άρθρο 214 Δασικές εκτάσεις σε χερσαία ζώνη λιμένα -
Υλοποίηση οικοδομικών αδειών σε μη δασικού χαρα-
κτήρα προστατευόμενες εκτάσεις - Τροποποίηση παρ. 7
άρθρου 3 ν. 998/1979

Άρθρο 215 Επέμβαση σε δασικές εκτάσεις - Τροποποί-
ηση άρθρου 45 ν. 998/1979

Άρθρο 216 Εκχερσωμένες εκτάσεις - Τροποποίηση 
άρθρου 47 του ν. 998/1979

Άρθρο 217 Διατήρηση του ενιαίου χαρακτήρα ευρύτε-
ρων εκτάσεων, επί των οποίων υλοποιούνται τουριστικές 
επενδύσεις μεγάλης κλίμακας - σύνθετα τουριστικά κα-
ταλύματα, και εγκατάσταση Οργανωμένων Τουριστικών 
Κατασκηνώσεων (campings) - Τροποποίηση άρθρου 49 
ν. 998/1979

Άρθρο 218 Εγκρίσεις επεμβάσεως για το Ελληνικό Δί-
κτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και για σταθμούς 
αποθήκευσης - Προσθήκη παρ. 2α και τροποποίηση περ. α
παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 998/1979

Άρθρο 219 Παράταση προθεσμίας περατώσεως δια-
δικασίας για επιτρεπτή επέμβαση σε δάσος

Άρθρο 220 Νομιμοποίηση δαπανών για την αποκατά-
σταση φυσικής καταστροφής στη Βόρεια Εύβοια

Άρθρο 221 Επιχορήγηση Δασικών Συνεταιρισμών
Άρθρο 222 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 223 Παροχή διευκολύνσεων στις Περιοχές 

Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης - Προσθήκη 
παρ. 13 στο άρθρο 29 του ν. 2545/1997

Άρθρο 224 Χώροι στάθμευσης κάτωθι ασκεπών αθλη-
τικών εγκαταστάσεων - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 12 
ν. 4067/2012

Άρθρο 225 Χώροι στάθμευσης δημόσιων κοινόχρη-
στων χώρων  - Προσθήκη παρ.  9 στο άρθρο 20 του 
ν. 4067/2012

Άρθρο 226 Αεροϋποστηριζόμενοι θόλοι - Τροποποί-
ηση παρ. 1 άρθρου 20Α ν. 4067/2012

Άρθρο 227 Χώροι στάθμευσης δημόσιων κοινόχρη-
στων χώρων -Εξουσιοδοτική διάταξη - Προσθήκη παρ. 11
στο άρθρο 28 του ν. 4067/2012

Άρθρο 228 Καθορισμός θέσεων στάθμευσης - Τροπο-
ποίηση παρ. 27 άρθρου 28 ν. 4280/2014

Άρθρο 229 Παράταση προθεσμίας ολοκληρώσεως 
όψεων - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 29 ν. 4067/2021

Άρθρο 230 Μονομερής υπαγωγή και τροποποίηση 
συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας - Τροποποίηση άρ-
θρου 98 ν. 4495/2017

Άρθρο 231 Ελάχιστες αναγκαί ες αποστάσεις των του-
ριστικών επιπλωμένων κατοικιών των μικτών τουριστι-
κών καταλυμάτων μικρή ς κλίμακας από τον αιγιαλό - 
Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 5 ν. 4179/2013

Άρθρο 232 Ανέγερση κτηρίων ευαγών ιδρυμάτων 
και κτηρίων προνοιακού χαρακτήρα και εκπαίδευ-
σης - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο δέκατο έβδομο του 
ν. 4296/2014

Άρθρο 233 Ανέγερση κτηρίων κοινής ωφελείας - Αντι-
κατάσταση παρ. 15 άρθρου 10 ν. 4315/2014

Άρθρο 234 Προσδιορισμός κοινόχρηστης οδού μέσω 
Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων - Τροποποίηση περ. γ) 
παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4447/2016

Άρθρο 235 Αναθεώρηση μέσω Τοπικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 13 ν. 4447/2016

Άρθρο 236 Προϋποθέσεις επιτρεπτής συνένωσης ομό-
ρων γηπέδων - Αυθεντική ερμηνεία παρ. 6 άρθρου 33 
ν. 4759/2020

Άρθρο 237 Κατανομή αρμοδιοτήτων Διεύθυν-
σης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και 
Αδειοδοτήσεων  - Τροποποίηση παρ.  1 άρθρου 8 
ν. 4315/2014, παρ. 3 άρθρου 35 και παρ. 2 και 6 άρ-
θρου 38 ν. 4495/2017

Άρθρο 238 Εκκρεμείς διαδικασίες μετατροπής της ει-
σφοράς σε γη προς δήμους σε εισφορά σε χρήμα για την 
ανέγερση εκτός σχεδίου τουριστικών εγκαταστάσεων -
Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 34 ν. 4759/2020

Άρθρο 239 Παρατάσεις ισχύος προεγκρίσεων οικοδομι-
κών αδειών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 42 ν. 4495/2017

Άρθρο 240 Κέντρα Δεδομένων και τεχνολογικής υπο-
στήριξης επιχειρήσεων - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 44
ν. 4759/2020

Άρθρο 241 Οικοδομική άδεια σε οικοδομές μη ρυμο-
τομούμενων τμημάτων ακινήτων - Προσθήκη παρ. 2α 
στο άρθρο 88 του ν. 4759/2020

Άρθρο 242 Διορθώσεις επί των μεταβατικών διατάξε-
ων του ν. 4759/2020

Άρθρο 243 Διεύρυνση του πεδίου και της παράτασης 
του χρόνου αναστολής οικοδομικών εργασιών στον 
Υμηττό - Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 4843/2021

Άρθρο 244 Επανέκδοση Βεβαιώσεως λόγω μεταφοράς 
θέσεως πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών - Προσθήκη 
παρ. 9 στο άρθρο 91 του ν. 4951/2022

Άρθρο 245 Εξαίρεση πιλοτικών θαλάσσιων πλωτών 
φωτοβολταϊκών σταθμών - Τροποποίηση περ. γ) παρ. 2 
άρθρου 87 ν. 4964/2022

Άρθρο 246 Δημιουργία ιατρικής βιβλιοθήκης
Άρθρο 247 Διευκρίνιση αγροτικού χαρακτήρα εκτάσε-

ων - Τροποποίηση παρ. 15 άρθρου 2 ν. 4626/2019
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Άρθρο 248 Επικαιροποίηση διαδικασιών αδειοδότη-
σης στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά -
Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 5 ν. 4062/2012

Άρθρο 249 Χώροι στάθμευσης και συνδέσεις με το 
οδικό δίκτυο του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - 
Αγίου Κοσμά - Αντικατάσταση παρ. 9, 10 και 11 άρθρου 
5Α ν  4062/2012

Άρθρο 250 Άμισθοι ειδικοί σύμβουλοι Γραφείου Ελ-
ληνικού

Άρθρο 251 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 252 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Άρθρο 253 Εγκατάσταση μικρών μονάδων βιολογικού 

καθαρισμού σε γαίες υψηλές παραγωγικότητας - Τροπο-
ποίηση περ. α’ παρ. 6 άρθρου 56 ν. 2637/1998

Άρθρο 254 Ζώνες προστασίας του Όρους Αιγάλεω - 
Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 2742/1999

Άρθρο 255 Διαχείριση Απορριμμάτων στον Δήμο Θήρας
Άρθρο 256 Κατανομή αρμοδιοτήτων περί την δια-

χείριση προσμίξεων - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 31
ν. 4819/2021

Άρθρο 257 Διατάξεις για παράταση προσωρινής λει-
τουργίας Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Άρθρο 258 Κανονισμός Διαχείρισης Εκκένωσης Βυτι-
οφόρων - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 22 του ν. 1068/
1980

Άρθρο 259 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ-

ΛΟΝΤΟΣ
Άρθρο 260 Μεθοδολογία υπολογισμού απαιτούμενου 

εσόδου των Διαχειριστών Διανομής Φυσικού Αερίου
Άρθρο 261 Δυνατότητα μεταφοράς κεφαλαίων στον 

Λογαριασμό Ασφάλειας Εφοδιασμού - Προσθήκη άρ-
θρου 73Α στον ν. 4001/2011

Άρθρο 262 Μη προβολή δικαιωμάτων δημοσίου  - 
Προσθήκη περ. η) στην περ. ΙΙΙ της παρ. 1 άρθρου 10 
ν. 3208/2003

Άρθρο 263 Συσκευασία και μεταποίηση αγροτικών 
και κτηνοτροφικών προϊόντων - Τροποποίηση παρ. 1 
άρθρου 8 του από 11.6.1980 προεδρικού διατάγματος

Άρθρο 264 Χρήσεις γης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου 
για εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο-
νίας στη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης - Τροπο-
ποίηση παρ. 2 άρθρου 19 ν. 4180/2013

Άρθρο 265 Προσεισμικός έλεγχος κτηρίων
Άρθρο 266 Καθαρισμός χώρων για την αποτροπή 

κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής 
της - Αντικατάσταση υποπερ. 26 περ. β παρ. Ι άρθρου 75 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο 267 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Κλι-
ματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας-Προσθήκη 
άρθρου 54Α στον ν. 4662/2020

Άρθρο 268 Μέτρα προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου - 
Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 68 ν. 4875/2021

Άρθρο 269 Υπεύθυνος λειτουργίας για κολυμβητικές 
δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων - Τροποποί-
ηση περ. α’ και β’ παρ. 3 άρθρου 46 ν. 4688/2020

Άρθρο 270 Aναστολή οικοδομικών αδειών στις εκτός 
σχεδίου περιοχές της νήσου Μυκόνου

Άρθρο 271 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία μι-
κτών κλιμακίων ελέγχου

Άρθρο 272 Διόρθωση παραπομπής περί βάσεως υπο-
λογισμού διοικητικού προστίμου - Τροποποίηση παρ. 1 
άρθρου 69 ν. 4819/2021

Άρθρο 273 Παρατάσεις προθεσμιών σε ζητήματα απο-
βλήτων και ενέργειας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 86 
ν. 4819/2021, παρ. 5 άρθρου 25 ν. 4685/2020, παρ. 9 
άρθρου 54 και παρ. 2 άρθρου 94 ν. 4951/2022

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 274 Ρήτρα επαναξιολόγησης διατάξεων μέσω 

δημόσιας διαβούλευσης
Άρθρο 275 Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΧΕΡΣΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗ-

ΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ - ΤΥΠΟΙ 
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΤΥΠΟΙ 
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΙΔΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Άρθρο 139
(άρθρο 21 ν. 2742/1999)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΕΝΟΤΗΤΑ Α’

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ

ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΤΗΣ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α’

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ

Ε ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η ορθολογική ρύθμιση της 
παροχής υπηρεσιών ύδατος και επεξεργασίας αστικών 
αποβλήτων, ιδίως ως προς την οργάνωση, τις παρεχόμε-
νες υπηρεσίες, το κόστος και την τιμολόγησή τους, μέσα 
από την ανάθεση σχετικών αρμοδιοτήτων εποπτείας και 
ελέγχου στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας
και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.), όπως μετονομάζεται πλέον η 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.). Στο ίδιο πλαίσιο 
εξορθολογίζονται και επικαιροποιούνται οι αρμοδιό-
τητες των φορέων υδατικής διαχείρισης και πολιτικής, 
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διαρροών, καθώς και του ανθρακικού αποτυπώματος, 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4936/2022 
(Α’ 105),

ε) πρόγραμμα υλοποίησης έργων αναβάθμισης του 
αποχετευτικού συστήματος,

στ) κοστολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών ύδα-
τος, διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής και επίπεδα 
ανάκτησης κόστους,

ζ) αντιμετώπιση ομβρίων υδάτων,
η) επαναχρησιμοποίηση νερού και αξιοποίηση ιλύος,
θ) αξιολόγηση των επενδύσεων που απαιτούνται για 

να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της πενταετίας, καθώς 
και αποτύπωση του τρόπου χρηματοδότησής τους.

Τα Γ.Σ.Υ.Υ. υποβάλλονται στη Ρυθμιστική Αρχή Απο-
βλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) έως την 31η 
Ιουλίου των ετών της παρ. 5 και το αργότερο ανά πε-
νταετία ή όποτε κρίνεται αναγκαία η τροποποίησή τους.

Το ειδικότερο περιεχόμενο των Γ.Σ.Υ.Υ., ο τρόπος 
αξιολόγησής τους και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την 
εφαρμογή της παρούσας μπορεί να εξειδικεύονται με 
απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ..

2. Η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. αξιολογεί εντός διμήνου τα Γ.Σ.Υ.Υ. και 
προβαίνει σε συστάσεις, με κριτήριο τη βελτίωση της 
ποιότητας των υπηρεσιών ύδατος, τη σταδιακή επίτευξη 
της πλήρους ανάκτησης κόστους, τη σταδιακή αύξηση 
του ποσοστού κάλυψης του πληθυσμού και τη βελτίωση 
της οικονομικής αποδοτικότητας. Με ειδικά αιτιολογη-
μένη απόφαση, δύναται να ζητά από τους αρμόδιους 
παρόχους υπηρεσιών ύδατος να τροποποιήσουν τα 
Γ.Σ.Υ.Υ., εφόσον κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται ικανοποι-
ητικό ποσοστό ανάκτησης κόστους και ικανοποιητικό 
επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών.

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος υποβάλλουν ετησίως 
στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. προς έγκριση, έκθεση προγραμματισμού, 
στην οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον:

α) αναλυτικός ετήσιος προϋπολογισμός,
β) προγραμματισμός των εργασιών ανάπτυξης των 

υποδομών υπηρεσιών ύδατος με αναφορά στη γεωγρα-
φική ανάπτυξη και τις απαιτούμενες επενδύσεις,

γ) τεκμηρίωση της συμβατότητας με το οικείο Γ.Σ.Υ.Υ.,
δ) τεκμηρίωση της συμβατότητας με το οικείο 

Σ.Δ.Λ.Α.Π.,
ε) τα σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, τα Σχέδια 

Εντοπισμού Απωλειών στο εσωτερικό δίκτυο και τα σχέ-
δια ασφάλειας νερού, τα οποία περιλαμβάνονται στη 
σύμβαση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου, εκπροσωπού-
μενου από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ανώνυμης Εταιρεί-
ας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης, σύμφω-
να με το άρθρο εκατοστό δέκατο τέταρτο του ν. 4812/
2021 (Α’ 110).

Η ετήσια έκθεση προγραμματισμού υποβάλλεται στη 
Ρ.Α.Α.Ε.Υ. έως την 31η Οκτωβρίου του προηγούμενου 
έτους.

Το ειδικότερο περιεχόμενο της έκθεσης, ο τρόπος 
έγκρισής της και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρ-
μογή της παρούσας μπορούν να εξειδικεύονται με από-
φαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ..

Η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. αξιολογεί, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
ενός (1) μήνα, την έκθεση προγραμματισμού και δύνα-
ται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, να ζητά από τους 
αρμόδιους παρόχους υπηρεσιών ύδατος να την τροπο-
ποιήσουν, εφόσον κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται η ορθή 
εφαρμογή των κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης 
των υπηρεσιών ύδατος ή δεν εφαρμόζεται το Γ.Σ.Υ.Υ..

4. Η εκπόνηση του Γ.Σ.Υ.Υ. και της ετήσιας έκθεσης προ-
γραμματισμού αποτελούν προϋπόθεση για την αξιολό-
γηση προτάσεων των παρόχων υπηρεσιών ύδατος και 
την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών 
εργαλείων στον τομέα των υπηρεσιών ύδατος.

5. Το παρόν εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2024 
για τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος που εξυπηρετούν 
περιοχές με μόνιμο πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων 
(100.000) κατοίκων και από την 1η Ιανουαρίου 2025 για 
όλους τους υπόλοιπους παρόχους υπηρεσιών ύδατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) τo άρθρο 8 και το Παράρτημα IV του π.δ. 51/2007 

(Α’ 54), περί ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών 
ύδατος,

β) η περ. β) της παρ. 1 και η υποπερ. στστ) της περ. α’
της παρ. 2 του άρθρου 11 του π.δ. 123/2017 (Α’ 151), περί 
φορέων άσκησης εποπτείας από το Υπουργείο Υποδο-
μών και Μεταφορών,

γ) το άρθρο 3 και η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 4 του 
ν. 3199/2003 (Α’ 280), περί Εθνικής Επιτροπής Υδάτων και 
περί Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων, αντίστοιχα,

δ) η περ. β’ της παρ. 1 και οι παρ. 2 και 5 του άρθρου 4
του ν. 3199/2003, περί Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ - 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΕ 2018/2001

ΚΑΙ 2019/944

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Εισαγωγικές διατάξεις

Άρθρο 37

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι ο εκσυγχρονισμός της 
εθνικής νομοθεσίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας και η εναρμόνισή της με την Οδηγία 2018/2001 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Δεκεμβρίου 2018 «για την προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» (L 328) και την Οδη-
γία 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 «σχετικά με τους κοι-
νούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ»
(L 158).
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Άρθρο 38

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος συνιστά η ενσωμάτωση της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «για την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πη-
γές» (L 328), καθώς και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Ιουνίου 2019 «σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τρο-
ποποίηση της Οδηγίας (EE) 2012/27ΕΕ» (L 158), μέσω 
τροποποιήσεων στους ν. 3468/2006 (Α’ 129), 4414/2016
(Α’ 149) και 4001/2011 (Α’ 179).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ, ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ,

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 3468/2006

Άρθρο 39

Σκοπός - Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 3468/2006

(άρθρο 3 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001)

Το άρθρο 1 του ν. 3468/2006 (Α’129), περί σκοπού του 
εν λόγω νόμου, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Σκοπός

1. Με τον παρόντα ενσωματώνεται η Οδηγία (EΕ) 
2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «για την προώθη-
ση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» (L 
328) και προωθείται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και μονάδες 
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 
Απόδοσης.

2. Η προστασία του κλίματος, μέσω της προώθησης 
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., απο-
τελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα 
υψίστης σημασίας.

3. Η Ελλάδα συνεργάζεται με τα υπόλοιπα κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε συλλογικά το μερί-
διο της ενέργειας από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική 
κατανάλωση ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2030 
να ανέρχεται τουλάχιστον στο τριάντα δύο τοις εκατό 
(32%) ή σε οποιοδήποτε άλλο μερίδιο καθοριστεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

4. Η συνεισφορά της Ελλάδας στην επίτευξη του δε-
σμευτικού στόχου της παρ. 3 καθορίζεται στο Εθνικό 
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (Β’ 4893/2019).»

Άρθρο 40

Ορισμοί - Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 3468/2006

και άρθρου 3 ν. 3054/2002

(άρθρο 2 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001)

1. Στο άρθρο 2 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), περί ορισμών 
του εν λόγω νόμου, τροποποιούνται οι περ. 2, 6, 7, 8, 8α, 
9, 10, 10α, 10δ, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 28, 32α, 
32δ, 32ε, 32στ, 32ι, 32θ, 32ιβ έως 32ιη και 33 ως προς την 

ενσωμάτωση του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001, 
προστίθενται περ. 2δ, 6α, 6β, 7α, 7β, 8β, 11α, 12α, 13α, 
13β, 16α, 16β, 19α, 32θα, 32ιθ έως 32λζ, καταργούνται οι 
περ. 1, 3, 29, 30, και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι όροι που 
χρησιμοποιούνται στις διατάξεις του έχουν την ακόλου-
θη έννοια:

1. (Καταργείται).
2. Ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) 

ή ανανεώσιμη ενέργεια: η ενέργεια από ανανεώσιμες 
μη ορυκτές πηγές, ήτοι αιολική, ηλιακή (ηλιακή θερμι-
κή και ηλιακή φωτοβολταϊκή) και γεωθερμική ενέργεια, 
ενέργεια του περιβάλλοντος, παλιρροϊκή, κυματική και 
λοιπές μορφές ενέργειας των ωκεανών, υδροηλεκτρική, 
από βιομάζα, ενέργεια από τα εκλυόμενα στους χώρους 
υγειονομικής ταφής αέρια, από τα αέρια που παράγονται 
σε σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων και από τα βιοαέρια.

2α. Αεροθερμική ενέργεια: η ενέργεια που είναι απο-
θηκευμένη υπό μορφή θερμότητας στον αέρα.

2β. Γεωθερμική ενέργεια: η ενέργεια που είναι αποθη-
κευμένη υπό μορφή θερμότητας κάτω από τη στερεή 
επιφάνεια της γης.

2γ. Υδροθερμική ενέργεια: η ενέργεια που είναι απο-
θηκευμένη υπό μορφή θερμότητας στα επιφανειακά 
ύδατα.

2δ. Ενέργεια του περιβάλλοντος: η φυσική θερμική και 
συσσωρευθείσα στο περιβάλλον ενέργεια, με συγκεκρι-
μένα όρια, που μπορεί να αποθηκεύεται στον αέρα του 
περιβάλλοντος, εκτός του απορριπτόμενου αέρα, ή στα 
επιφανειακά ύδατα ή στα ύδατα αποχέτευσης.

3. (Καταργείται).
4. Αυτόνομος Παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από 

Α.Π.Ε:. Ο Παραγωγός που παράγει ηλεκτρική ενέργεια 
από Α.Π.Ε. και του οποίου ο σταθμός δεν είναι συνδεδε-
μένος με το Σύστημα ή το Δίκτυο.

5. Αυτόνομο Ηλεκτρικό Σύστημα Μη Διασυνδεδεμέ-
νων Νησιών: Το ηλεκτρικό σύστημα που τροφοδοτεί 
τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ενός ή περισσό-
τερων νησιών, διασυνδεδεμένων μεταξύ τους, το οποίο 
δεν είναι συνδεδεμένο με το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο 
ή το Σύστημα και περιλαμβάνει, ιδίως, σταθμούς πα-
ραγωγής, δίκτυο χαμηλής, μέσης ή και υψηλής τάσης, 
υποσταθμούς υποβιβασμού της τάσης και κάθε άλλο 
εξοπλισμό αναγκαίο για τη λειτουργία του.

6. Aυτοπαραγωγός ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Συμπαρα-
γωγή Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 
(Σ.Η.Θ.Υ.Α) ή αυτοπαραγωγός ή αυτοκαταναλωτής: Ο 
τελικός πελάτης, ο οποίος λειτουργεί, εντός των εγκα-
τάστασεών του, που βρίσκονται στον ίδιο ή όμορο, με 
τους σταθμούς παραγωγής, ή άλλο χώρο, αλλά συνδέ-
εται ηλεκτρικά με αποκλειστική γραμμή διασύνδεσης 
με τους σταθμούς παραγωγής και παράγει ηλεκτρική 
ενέργεια από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. για τις δικές του ανάγκες, 
έχοντας τη δυνατότητα να αποθηκεύει ή να πωλεί αυτο-
παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., 
εφόσον οι δραστηριότητες αυτές δεν αποτελούν την 
κύρια εμπορική ή επαγγελματική του δραστηριότητα. Οι 
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σταθμοί Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. συνδέονται στο Δίκτυο, μέσω 
της παροχής της εγκατάστασης κατανάλωσης.

6α. Αυτοκαταναλωτής με εικονικό ταυτοχρονισμέ-
νο συμψηφισμό: Ο αυτοκαταναλωτής της παρ. 6, του 
οποίου οι εγκαταστάσεις κατανάλωσης δεν βρίσκονται 
στον ίδιο χώρο με τους σταθμούς παραγωγής Α.Π.Ε. ή 
Σ.Η.Θ.Υ.Α., και η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται και 
εγχέεται στο Δίκτυο ή στο Συστημα συμψηφίζεται ταυ-
τοχρονισμένα με την αντίστοιχη ενέργεια που απορρο-
φάται από το Δίκτυο ή το Συστημα και καταναλώνεται 
στις εγκαταστάσεις του. Οι σταθμοί παραγωγής μπορούν 
να εγκαθίστανται σε οποιαδήποτε περιφέρεια ανεξαρτή-
τως του τόπου στον οποίο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις 
κατανάλωσης. Ειδικά για τις Ενεργειακές Κοινότητες Πο-
λιτών ή τις Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας ή τις Ενερ-
γειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (Α’ 9), οι σταθμοί 
παραγωγής μπορούν να εγκαθίστανται σε οποιαδήποτε 
περιφέρεια, ανεξαρτήτως πού βρίσκονται οι εγκαταστά-
σεις κατανάλωσης και η έδρα της Κοινότητας και επιπλέ-
ον οι εγκαταστάσεις κατανάλωσης δεν υποχρεούνται να 
βρίσκονται όλες στην ίδια περιφέρεια, υπό την επιφύλα-
ξη της παρ. 3 του άρθρου 6Γ του παρόντος, της παρ. 4 
του άρθρου 47Δ του ν. 4001/2011 (Α’ 179) και των παρ. 3
του άρθρου 2 και 3 του άρθρου 12 του ν. 4513/2018, ως 
προς την εγγύτητα των μελών της Κοινότητας. Ειδικά 
για περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, όπου το 
πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα των μελών έχουν εγ-
γύτητα στην Περιφέρεια Αττικής, ο σταθμός παραγωγής 
μπορεί να εγκαθίσταται και σε όμορη περιφέρεια αυτής.

6β. Αυτοκαταναλωτές που ενεργούν από κοινού: Ομά-
δα τουλάχιστον δύο (2) αυτοκαταναλωτών, σύμφωνα με 
την παρ. 6, που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο.

7. Βιομάζα: το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, 
αποβλήτων και υπολειμμάτων βιολογικής προέλευσης 
από τη γεωργία, συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και 
των ζωικών ουσιών, από τη δασοκομία και τους συνα-
φείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο 
κλάσμα αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των βιο-
μηχανικών και αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων, 
βιολογικής προέλευσης.

7α. Γεωργική βιομάζα: η βιομάζα που παράγεται από 
τη γεωργία.

7β. Δασική βιομάζα: η βιομάζα που παράγεται από 
τη δασοκομία.

8. Βιοκαύσιμα: τα υγρά καύσιμα μεταφορών που πα-
ράγονται από βιομάζα.

8α Βιορευστά: τα υγρά καύσιμα για ενεργειακούς σκο-
πούς, εξαιρουμένων των μεταφορών, συμπεριλαμβανο-
μένης της ηλεκτρικής ενέργειας και της θέρμανσης και 
της ψύξης, που παράγονται από βιομάζα.

8β. Καύσιμα βιομάζας: τα αέρια και στερεά καύσιμα 
που παράγονται από βιομάζα.

9. Δίκτυο: Όμοια έννοια με την περ. ιδ) της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4001/2011.

10. Εγγύηση Προέλευσης (ΕΠ): το ηλεκτρονικό έγγρα-
φο το οποίο εκδίδεται από τον Φορέα Έκδοσης και πι-
στοποιεί στους τελικούς καταναλωτές, το μερίδιο ή την 
ποσότητα ενέργειας που έχει παραχθεί σε συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., 
καθώς και την ενέργεια που παράγεται από άλλες πηγές.

10α. Δημοπρασίες Εγγυήσεων Προέλευσης: Οι δημο-
πρασίες επί Εγγυήσεων Προέλευσης που έχουν εκδο-
θεί για ενέργεια που παρήχθη από σταθμούς Α.Π.Ε. και 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή και από άλλες πηγές, τις οποίες διενεργεί ο 
Φορέας Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης.

10β. Κανονισμός Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέ-
λευσης ή Κανονισμός Δημοπρασιών: Ο Κανονισμός του 
άρθρου 18Α.

10γ. Μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης: Το ειδικό μη-
τρώο, στο οποίο τηρεί ο Φορέας Έκδοσης Εγγυήσεων 
Προέλευσης στοιχεία των εκδιδόμενων Εγγυήσεων Προ-
έλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 17.

10δ. Μητρώο Σταθμών Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Εγ-
γυήσεων Προέλευσης: Το ειδικό μητρώο, το οποίο τη-
ρεί ο Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης 
(Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.), στο οποίο καταχωρίζονται τα στοι-
χεία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., για τους οποίους και εκδίδονται 
Εγγυήσεις Προέλευσης.

10ε. Μητρώο Συμμετεχόντων: Το ειδικό μητρώο το 
οποίο τηρεί ο Φορέας Έκδοσης για τους συμμετέχοντες 
στις Δημοπρασίες Εγγυήσεων Προέλευσης.

10στ. Πληροφοριακό Σύστημα Εγγυήσεων Προέλευ-
σης: Το πληροφοριακό σύστημα που προβλέπεται στην 
παρ. 4 του άρθρου 18.

10ζ. Φορέας Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης ή Φο-
ρέας Έκδοσης: ο φορέας που είναι αρμόδιος για την έκ-
δοση των Εγγυήσεων Προέλευσης, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 16.

10η. Φορέας Ελέγχου Εγγυήσεων Προέλευσης ή Φορέ-
ας Ελέγχου: Ο φορέας που είναι αρμόδιος να επιβλέπει 
την αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος Εγγυήσεων 
Προέλευσης, να χειρίζεται θέματα αμοιβαίας αναγνώ-
ρισης των Εγγυήσεων Προέλευσης που εκδίδονται από 
τους αντίστοιχους Φορείς άλλων κρατών μελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών, καθώς και να συνερ-
γάζεται με αυτούς, όπως ορίζεται στο άρθρο 16.

11. Εγκατεστημένη Ισχύς σταθμού Α.Π.Ε.: Το άθροισμα 
της ονομαστικής ηλεκτρικής ισχύος όλων των μονάδων 
παραγωγής που περιλαμβάνει ο σταθμός Α.Π.Ε.. Ως ονο-
μαστική Ισχύς κάθε μονάδας παραγωγής ορίζεται η μέ-
γιστη ηλεκτρική Ισχύς της μονάδας, που προκύπτει από 
τα σχετικά πιστοποιητικά έγγραφα των κατασκευαστών 
των μονάδων αυτών και των φορέων που είναι αρμόδιοι 
για την πιστοποίηση των μονάδων παραγωγής, όταν η 
μονάδα λειτουργεί, συνεχώς, για χρονικό διάστημα του-
λάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτών.

11α. Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών: Όμοια έννοια με 
την περ. ιστ1 της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011.

12. Ενεργειακός συμψηφισμός: Ο συμψηφισμός της 
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, από σταθμούς 
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοκαταναλωτή, με την καταναλισκό-
μενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκατάσταση του αυτοκατα-
ναλωτή, η οποία συνδέεται ηλεκτρικά με αποκλειστική 
γραμμή διασύνδεσης. Οι σταθμοί Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. 
συνδέονται στο Δίκτυο, μέσω της παροχής της εγκατά-
στασης κατανάλωσης.
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12α. Ενεργειακός συμψηφισμός αυτοκαταναλωτών 
που ενεργούν από κοινού: Ο συμψηφισμός της παρα-
γόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, από σταθμούς Α.Π.Ε. ή 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοκαταναλωτών, με την καταναλισκόμενη 
ηλεκτρική ενέργεια, στις εγκαταστάσεις κατανάλωσης 
των αυτοκαταναλωτών. Οι σταθμοί Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. 
συνδέονται ηλεκτρικά με αποκλειστική γραμμή διασύν-
δεσης, με το κτίριο όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις 
κατανάλωσης των αυτοκαταναλωτών. Οι σταθμοί Α.Π.Ε. 
ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. συνδέονται στο Δίκτυο μέσω της παροχής 
του κτιρίου ή της πολυκατοικίας.

13. Εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός: Ο συμψη-
φισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από 
σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοκαταναλωτή, με την 
καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις 
του αυτοκαταναλωτή, από τις οποίες τουλάχιστον η μία, 
είτε δεν βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με τους σταθ-
μούς είτε, αν βρίσκεται, τροφοδοτείται από διαφορετική 
παροχή. Οι σταθμοί παραγωγής εγκαθίστανται σε οποια-
δήποτε περιφέρεια ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο 
βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του αυτοκαταναλωτή, με 
την επιφύλαξη της παρ. 13α.

13α. Εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός για Ενερ-
γειακή Κοινότητα Πολιτών ή Κοινότητα Ανανεώσιμης 
Ενέργειας ή Ενεργειακή Κοινότητα του ν. 4513/2018: Ο 
συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 
από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. της Ενεργειακής Κοι-
νότητας Πολιτών ή Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας 
ή Ενεργειακής Κοινότητας του ν. 4513/2018, με την κα-
ταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις 
μελών της Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών ή Κοινότη-
τας Ανανεώσιμης Ενέργειας ή Ενεργειακής Κοινότητας 
του ν. 4513/2018, καταναλωτών που ζούν κάτω από το 
όριο της φτώχειας, καθώς και νοικοκυριών που πλήττο-
νται από την ενεργειακή ένδεια, σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/89335/5599/27.9.2021 απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 4447), 
σύμφωνα και με το άρθρο 14Α του παρόντος. Για την 
εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, οι 
Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας ή οι Ενεργειακές 
Κοινότητες Πολιτών ή οι Ενεργειακές Κοινότητες του 
ν. 4513/2018 μπορούν να εγκαθιστούν τους σταθμούς 
παραγωγής σε οποιαδήποτε περιφέρεια, ανεξαρτήτως 
πού είναι οι εγκαταστάσεις κατανάλωσης και η έδρα της 
κοινότητας, οι οποίες δεν υποχρεούνται να βρίσκονται 
όλες στην ίδια περιφέρεια, υπό την επιφύλαξη της παρ. 3
του άρθρου 6Γ του παρόντος, της παρ. 4 του άρθρου 47Δ 
του ν. 4001/2011 και των παρ. 3 του άρθρου 2 και 3 του 
άρθρου 12 του ν. 4513/2018, ως προς την εγγύτητα των 
μελών της Κοινότητας. Ειδικά για περιπτώσεις του προ-
ηγούμενου εδαφίου, όπου το πενήντα τοις εκατό (50%) 
συν ένα των μελών έχουν εγγύτητα στην Περιφέρεια της 
Αττικής, ο σταθμός παραγωγής μπορεί να εγκαθίσταται 
και σε όμορη περιφέρεια αυτής.

13β. Εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός για Οργανι-
σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού: 
ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 
από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, 
με την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκα-
ταστάσεις κοινωφελών επιχειρήσεων και Δημοτικών 

Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης του άρθρου 107 
του ν. 3852/2010 (A’ 87), δημοτικών παιδικών, βρεφι-
κών και βρεφονηπιακών σταθμών, σχολικών μονάδων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κέ-
ντρων υγείας και νοσοκομείων, δημοτικών και δημοσίων 
αθλητικών κέντρων, εγκαταστάσεων και δικτύων οδο-
φωτισμού, εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, 
καθώς επίσης και κάθε άλλου κτιρίου, υποδομής ή εγκα-
τάστασης που είτε ανήκει, είτε εξυπηρετεί ανάγκες του 
Ο.Τ.Α.. Για τους σταθμούς της παρούσας, η παροχή των 
σταθμών παραγωγής, καθώς και οι αντίστοιχες παροχές 
κατανάλωσης προς συμψηφισμό δεν είναι αναγκαίο να 
είναι επ’ ονόματι του ιδίου νομικού προσώπου.

14. Ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από Α.Π.Ε.: Η 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από:

α) εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
χρήση μιας ή περισσότερων μορφών Α.Π.Ε. ή

β) εγκαταστάσεις συμπαραγωγής με χρήση μιας ή πε-
ρισσότερων μορφών Α.Π.Ε. ή

γ) Υβριδικούς Σταθμούς, κατά την έννοια της παρ. 25, 
κατά το μέρος που η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από 
Α.Π.Ε.. Στην ενέργεια αυτή περιλαμβάνεται και η ενέργεια 
που χρησιμοποιείται για την πλήρωση των συστημάτων 
αποθήκευσης του σταθμού, εφόσον αυτή παράγεται από 
Α.Π.Ε., μη συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας που παράγεται στα συστήματα αποθήκευσης του 
σταθμού.

15. Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: Η εγχώρια πα-
ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης 
της παραγωγής των αυτοκαταναλωτών ή αυτοπαραγω-
γών, στην οποία προστίθενται οι εισαγωγές και αφαι-
ρούνται οι εξαγωγές (ακαθάριστη εθνική κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας).

16. Ηλιοθερμικός σταθμός: κάθε εγκατάσταση που 
εκμεταλλεύεται την άμεση ακτινοβολία, τη μετατρέπει 
σε θερμική ενέργεια με τελικό σκοπό την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας.

16α. Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε.): η νο-
μική οντότητα, η οποία:

α) στηρίζεται σε ανοικτή και εθελοντική συμμετοχή, 
έχει αυτονομία και τελεί υπό τον ουσιαστικό έλεγχο των 
μελών που βρίσκονται κοντά στα έργα ανανεώσιμης 
ενέργειας που ανήκουν και αναπτύσσονται από αυτή,

β) έχει ως πρωταρχικό σκοπό να παρέχει περιβαλ-
λοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε επίπεδο 
κοινότητας για τα μέλη της ή τις τοπικές περιοχές όπου 
δραστηριοποιείται, και όχι το οικονομικό κέρδος.

16β. Εγγύτητα στο έργο Α.Π.Ε. ή την περιοχή δραστη-
ριοποίησης της Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας ή 
εγγύτητα:

α) για τα φυσικά πρόσωπα είτε η μόνιμη κατοικία είτε 
η πλήρης ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο, το 
οποίο βρίσκεται σε περιφέρεια που δραστηριοποιείται 
η Κ.Α.Ε. ή αναπτύσσεται το έργο Α.Π.Ε.,

β) για τα νομικά πρόσωπα, η καταστατική έδρα, η 
οποία βρίσκεται σε περιφέρεια που δραστηριοποιείται 
η Κ.Α.Ε. ή αναπτύσσεται το έργο Α.Π.Ε..

17. Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής Σταθμού Α.Π.Ε.: Όμοια 
έννοια με την παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 
(Α’ 92).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3785Τεύχος A’ 78/28.03.2023

18. Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά: Όμοια έννοια με την 
περ. κβ) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011.

19. Μηχανισμός Διασφάλισης: Ο μηχανισμός με τον 
οποίο διασφαλίζεται από τον Φορέα Ελέγχου η αξιόπι-
στη λειτουργία του Συστήματος Εγγύησης, καθώς και η 
ακρίβεια και η εγκυρότητα των Εγγυήσεων που εκδίδο-
νται από τους οικείους φορείς.

19α. Μικρομεσαία Επιχείριση (ΜΜΕ): Όμοια έννοια με 
το άρθρο 2 του ν. 4308/2014 (Α’ 251).

20. Οδηγία: Η Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρί-
ου 2018 «για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές» (L 328).

21. Παραγωγός από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.:. Ο παραγω-
γός που παράγει ηλεκτρική ενέργεια από Α.Π.Ε. ή από 
μονάδες Σ.Η.Θ.Υ.Α..

22. Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμό-
τητας (Σ.Η.Θ.): Η ταυτόχρονη παραγωγή θερμικής και 
ηλεκτρικής ή και μηχανικής ενέργειας στο πλαίσιο μιας 
μόνο διαδικασίας.

23. Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής 
Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α): Η συμπαραγωγή που εξασφα-
λίζει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσο-
στό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10 %), σε σχέση με 
τη θερμική και ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στο 
πλαίσιο διακριτών διαδικασιών, καθώς και η παραγωγή 
από Μονάδες Συμπαραγωγής Μικρής και Πολύ Μικρής 
Κλίμακας που εξασφαλίζει εξοικονόμηση πρωτογενούς 
ενέργειας, ανεξάρτητα από το ποσοστό της εξοικονόμη-
σης. Ο υπολογισμός της εξοικονόμησης πρωτογενούς 
ενέργειας, όπου αυτός απαιτείται, γίνεται σύμφωνα με 
την περ. β’ του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2012/27/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012 «για την ενεργειακή απόδοση, την 
τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ 
και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/
ΕΚ» (L 315).

24. Συμπαραγωγή Μικρής Κλίμακας: Η μονάδα συμπα-
ραγωγής με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη 
του ενός (1) ΜWe.

25. Συμπαραγωγή Πολύ Μικρής Κλίμακας: Η μονάδα 
συμπαραγωγής με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μι-
κρότερη των πενήντα (50) kWe.

26. Σύστημα: Όμοία έννοια με την περ. ιε) της παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4001/2011.

27. Σύστημα Εγγύησης: Το σύνολο των κανόνων και 
των διαδικασιών που ορίζονται από τον παρόντα νόμο, 
καθώς και τις κανονιστικές διατάξεις που εκδίδονται 
κατ’ εξουσιοδότησή του, για την έκδοση των Εγγυήσε-
ων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας.

28. Υβριδικός Σταθμός: Όμοια έννοια με την παρ. 45 
του άρθρου 3 του ν. 4951/2022 (Α’ 129).

29. (Καταργείται).
30. (Καταργείται).
31. Συγκρότημα αιολικών πάρκων: σύνολο αιολικών 

πάρκων ενός ή περισσότερων φορέων, που αναπτύσ-
σονται σε κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους και αξιο-
ποιούν κατά το δυνατόν κοινές υποδομές οδοποιίας και 

ηλεκτρικής διασύνδεσης, αποτελώντας ουσιαστικά ένα 
ενιαίο έργο.

32. Φωτοβολταϊκός σταθμός: κάθε εγκατάσταση που 
εκμεταλλεύεται την ηλιακή ακτινοβολία και τη μετατρέ-
πει σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω του φωτοβολταϊκού - 
φωτοηλεκτρικού φαινομένου.

32α. Ακαθάριστη Τελική Κατανάλωση Ενέργειας: τα 
ενεργειακά βασικά προϊόντα (commodities) που παρα-
δίδονται για ενεργειακούς σκοπούς στη βιομηχανία, στις 
μεταφορές, στα νοικοκυριά, στις υπηρεσίες, συμπερι-
λαμβανομένων των δημόσιων υπηρεσιών, στη γεωργία, 
στη δασοκομία και στην αλιεία, συμπεριλαμβανομένης 
της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, 
από τον ενεργειακό κλάδο για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, θερμότητας και καυσίμου μεταφορών, συμπε-
ριλαμβανομένων των απωλειών ηλεκτρικής ενέργειας 
και θερμότητας, κατά τη διανομή και μεταφορά.

32β. Καθεστώς στήριξης: κάθε μέσο, καθεστώς ή μη-
χανισμός που δρομολογείται από τις αρχές της χώρας 
ή ομάδα κρατών μελών στην οποία η χώρα συμμετέχει 
και προάγει τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
μειώνοντας το κόστος της εν λόγω ενέργειας, αυξάνο-
ντας την τιμή πώλησης της ή αυξάνοντας, με την επιβολή 
υποχρέωσης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή με 
άλλον τρόπο, τις αγοραζόμενες ποσότητες της εν λόγω 
ενέργειας. Στα καθεστώτα στήριξης περιλαμβάνονται, 
μεταξύ άλλων, οι επενδυτικές ενισχύσεις, οι φορολογικές 
απαλλαγές ή μειώσεις, οι επιστροφές φόρου, τα καθε-
στώτα στήριξης της υποχρέωσης χρήσης ανανεώσιμης 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμο-
ποιούν πράσινα πιστοποιητικά, και τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης των τιμών συμπεριλαμβανομένων των εγγυη-
μένων τιμών αγοράς και της καταβολής πριμοδοτήσεων.

32γ. Υποχρέωση χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας: εθνι-
κό καθεστώς στήριξης το οποίο επιβάλλει στους παρα-
γωγούς ενέργειας την υποχρέωση να συμπεριλαμβά-
νουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην παραγωγή τους, απαιτεί από τους προ-
μηθευτές ενέργειας να συμπεριλαμβάνουν ένα συγκε-
κριμένο ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον 
εφοδιασμό τους ή απαιτεί από τους καταναλωτές ενέρ-
γειας να συμπεριλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κατανάλωση τους. 
Συμπεριλαμβάνονται καθεστώτα δυνάμει των οποίων οι 
απαιτήσεις αυτές είναι δυνατόν να τηρούνται μέσω της 
προσκόμισης πράσινου πιστοποιητικού.

32δ. Τηλεθέρμανση ή Τηλεψύξη: η διανομή θερμικής 
ενέργειας υπό μορφή ατμού, ζεστού νερού ή ψυκτικών 
υγρών, από κεντρικές ή αποκεντρωμένες πηγές παρα-
γωγής μέσω δικτύου σε πολλά κτίρια ή περιοχές, για τη 
θέρμανση ή ψύξη χώρων και τη βιομηχανική θέρμανση 
ή ψύξη.

32ε. Βιοαέρια: αέρια καύσιμα που παράγονται από 
βιομάζα.

32στ. Πραγματική τιμή: η μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου για ορισμένες ή όλες τις φάσεις μιας συ-
γκεκριμένης διαδικασίας παραγωγής βιοκαυσίμων, βι-
ορευστών ή καυσίμων βιομάζας, η οποία υπολογίζεται 
με τη μεθοδολογία του Μέρους Γ’ του Παραρτήματος 4 
ή του Μέρους Β’ του Παραρτήματος 7.
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32ζ. Τυπική τιμή: εκτίμηση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και της μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου για συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής 
βιοκαυσίμων, βιορευστών ή καυσίμων βιομάζας, που 
είναι αντιπροσωπευτική της κατανάλωσης της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

32η. Προκαθορισμένη τιμή: προκύπτει βάσει τυπικής 
τιμής, με την εφαρμογή προκαθορισμένων παραγόντων, 
η οποία, υπό συνθήκες που καθορίζονται στον παρόντα, 
μπορεί να χρησιμοποιείται αντί της πραγματικής τιμής.

32θ. Απόβλητα: τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 
3 του ν. 4819/2021 (Α’ 129) απόβλητα, εξαιρουμένων των 
ουσιών που έχουν σκοπίμως τροποποιηθεί ή μολυνθεί 
για να εμπίπτουν στον παρόντα ορισμό.

32θα. Βιολογικά απόβλητα: όμοια έννοια με την παρ. 4 
του άρθρου 3 του ν. 4819/2021.

32ι. Αμυλούχα φυτά: φυτά στα οποία συγκαταλέγο-
νται κυρίως τα σιτηρά (ανεξαρτήτως εάν χρησιμοποι-
είται μόνο ο σπόρος ή ολόκληρο το φυτό, όπως στην 
περίπτωση του χλωρού αραβοσίτου), οι κόνδυλοι και τα 
ριζώματα (όπως οι πατάτες, το κολοκάσι, οι γλυκοπατά-
τες, η μανιόκα και η διοσκουρέα), καθώς και οι βολβοί 
(όπως η κολοκασία η εδώδιμος και το ξανθόσωμα το 
βελόφυλλο).

32ια. Λιγνοκυτταρινούχες ύλες: οι ύλες που συντί-
θενται από λιγνίνη, κυτταρίνη και ημικυτταρίνη, όπως 
η βιομάζα που προέρχεται από τα δάση, οι ξυλώδεις 
ενεργειακές καλλιέργειες, καθώς και τα κατάλοιπα και 
τα λύματα των δασοπονικών βιομηχανιών.

32ιβ. Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες: ύλες που συντί-
θενται κυρίως από κυτταρίνη και ημικυτταρίνη και των 
οποίων η περιεκτικότητα σε λιγνίνη είναι χαμηλότερη σε 
σχέση με αυτή των λιγνοκυτταρινούχων υλών· σε αυτές 
περιλαμβάνονται υπολείμματα φυτών που καλλιεργού-
νται ως τρόφιμα και ζωοτροφές (άχυρο, φύλλα και μίσχοι, 
φλοιοί και κελύφη), φυτά ενεργειακών χορτοκαλλιεργει-
ών με χαμηλή περιεκτικότητα σε άμυλο, (ήρα, «panicum 
virgatum», ο μίσχανθος, καλάμι, καλλιέργειες εδαφοκά-
λυψης πριν και μετά τις κύριες καλλιέργειες), επίσπορες 
καλλιέργειες, βιομηχανικά υπολείμματα (από φυτά που 
καλλιεργούνται ως τρόφιμα και ζωοτροφές, μετά την 
εκχύλιση φυτικών ελαίων, σακχάρων, αμύλων και πρω-
τεϊνών), καθώς και ύλες από βιολογικά απόβλητα, όταν 
οι επίσπορες καλλιέργειες και οι καλλιέργειες εδαφο-
κάλυψης νοούνται ως προσωρινοί, βραχείας διάρκειας 
βοσκότοποι που περιλαμβάνουν συνδυασμό χόρτου - 
ψυχανθών, με χαμηλή περιεκτικότητα σε άμυλο για την 
παραγωγή χορτονομής για ζώα και για τη βελτίωση της 
γονιμότητας του εδάφους, με σκοπό την επίτευξη υψηλό-
τερων αποδόσεων των αροτραίων κύριων καλλιεργειών.

32ιγ. Υπόλειμμα ή υπόλειμμα μεταποίησης: η ουσία 
που δεν αποτελεί το τελικό προϊόν, την παραγωγή του 
οποίου επιδιώκει άμεσα η διεργασία παραγωγής, ούτε 
αποτελεί πρωταρχικό στόχο της διεργασίας παραγωγής 
και για την παραγωγή του οποίου η διεργασία αυτή δεν 
έχει τροποποιηθεί σκόπιμα.

32ιδ. Υγρά και αέρια καύσιμα μεταφορών μη βιολογι-
κής προέλευσης από ανανεώσιμες πηγές ή ανανεώσιμα 
υγρά και αέρια καύσιμα μεταφορών μη βιολογικής προ-
έλευσης ή ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα κίνησης 

μη βιολογικής προέλευσης: υγρά ή αέρια καύσιμα τα 
οποία χρησιμοποιούνται στον τομέα των μεταφορών, 
πλην των βιοκαυσίμων και των βιοαερίων, το ενεργειακό 
περιεχόμενο των οποίων προέρχεται από Α.Π.Ε., πλην 
της βιομάζας.

32ιε. Υπολείμματα από τη γεωργία, την υδατοκαλλιέρ-
γεια, την αλιεία και τη δασοκομία: τα υπολείμματα που 
δημιουργούνται άμεσα από τη γεωργία, την υδατοκαλ-
λιέργεια, την αλιεία και τη δασοκομία που δεν περιλαμ-
βάνουν τα υπολείμματα από τις συναφείς βιομηχανίες 
ή τη συναφή μεταποίηση.

32ιστ. Βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας 
χαμηλού κινδύνου έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης: 
τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας 
των οποίων οι πρώτες ύλες παράχθηκαν στο πλαίσιο 
συστημάτων με τα οποία αποφεύγονται οι συνέπειες της 
εκτόπισης που οφείλονται σε βιοκαύσιμα, βιορευστά και 
καύσιμα βιομάζας, που προέρχονται από καλλιέργειες 
τροφίμων και ζωοτροφών, μέσω βελτιωμένων γεωρ-
γικών πρακτικών, καθώς και μέσω της καλλιέργειας σε 
περιοχές που δεν χρησιμοποιούνταν για καλλιέργεια και 
στις οποίες η παραγωγή πραγματοποιούνταν, σύμφωνα 
με τα κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευ-
στά και τα καύσιμα βιομάζας του άρθρου 32Ζ.

32ιζ. Οικονομικός Φορέας: παραγωγός πρώτων υλών, 
συλλέκτης αποβλήτων και υπολειμμάτων, φορέας εκμε-
τάλλευσης εγκαταστάσεων μεταποίησης πρώτων υλών 
σε τελικά καύσιμα ή ενδιάμεσα προϊόντα, φορέας εκμε-
τάλλευσης εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας (ηλε-
κτρικής ενέργειας, θέρμανσης ή ψύξης) ή οποιοσδήποτε 
άλλος φορέας εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή εμπόρων που έχουν στη 
φυσική κατοχή τους πρώτες ύλες ή καύσιμα, υπό τον όρο 
ότι επεξεργάζονται πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτη-
ριστικά αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου των εν λόγω πρώτων υλών ή καυσίμων.

32ιη. Φορέας Επαλήθευσης ή Οργανισμός Επαλή-
θευσης: το ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 
(ΕΚ) 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008 «για τον καθορισμό 
των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγο-
ράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του 
Συμβουλίου» (L 218), το οποίο έχει διαπιστευθεί από το 
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ή άλλο ισότιμο οργανισμό 
ή εγκεκριμένο σύστημα διαπίστευσης κράτους-μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επαλήθευση των πλη-
ροφοριών που υποβάλουν οι οικονομικοί φορείς και 
προμηθευτές, για τους σκοπούς του παρόντος.

32ιθ. Εθελοντικό Καθεστώς ή Εθελοντικό Σύστημα: 
οργανισμός ο οποίος πιστοποιεί τη συμμόρφωση των 
οικονομικών φορέων με τα κριτήρια και τους κανόνες 
που περιλαμβάνουν, ιδίως, τα κριτήρια αειφορίας και 
μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/2001 και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/807 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008 «για τον καθορισμό 
των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγο-
ράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για 
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την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του 
Συμβουλίου» (L 218).

32κ. Αναγνωρισμένο Εθελοντικό Καθεστώς/Σύστημα: 
εθελοντικό καθεστώς που αναγνωρίζεται σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001.

32κα. Αναγνωρισμένο Εθνικό Καθεστώς/Σύστημα: 
εθνικό καθεστώς που αναγνωρίζεται σύμφωνα με την 
παρ. 6 του άρθρου 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001.

32κβ. Φορέας Πιστοποίησης ή Οργανισμός Πιστοποί-
ησης: ανεξάρτητος διαπιστευμένος ή αναγνωρισμένος 
οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ο οποίος 
συνάπτει συμφωνία με εθελοντικό καθεστώς για την 
παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης πρώτων υλών ή καυ-
σίμων με τη διενέργεια ελέγχων οικονομικών φορέων 
και την έκδοση πιστοποιητικών για λογαριασμό των εθε-
λοντικών καθεστώτων, κάνοντας χρήση του συστήματος 
πιστοποίησης του εθελοντικού καθεστώτος.

32κγ. Προμηθευτής καυσίμων: φορέας που προμη-
θεύει την αγορά με καύσιμα και είναι υπεύθυνος για τη 
διέλευση των καυσίμων από σημείο επιβολής ειδικού 
φόρου κατανάλωσης ή, στην περίπτωση ηλεκτρικής 
ενέργειας ή αν δεν οφείλεται ειδικός φόρος κατανάλω-
σης ή όταν αιτιολογείται δεόντως, κάθε άλλος σχετικός 
φορέας.

32κδ. Χρηματοδοτικά μέσα: μέτρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για χρηματοδοτική στήριξη από τον προϋπολο-
γισμό για την επίτευξη ενός ή περισσότερων συγκεκριμέ-
νων στόχων πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία 
είναι δυνατόν να έχουν τη μορφή επενδύσεων μετοχικού 
ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, δανείων ή εγγυήσεων ή 
άλλων μέσων επιμερισμού κινδύνου, και τα οποία είναι 
δυνατόν να συνδυάζονται, εφόσον ενδείκνυται, με άλλες 
μορφές χρηματοδοτικής στήριξης ή με κονδύλια υπό 
καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης ή με κονδύλια του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης.

32κε. Απορριπτόμενη θερμότητα και ψύξη: η αναπό-
φευκτη θερμότητα ή ψύξη που παράγεται ως παραπρο-
ϊόν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις 
ηλεκτροπαραγωγής ή στον τριτογενή τομέα, η οποία 
θα διαχεόταν αχρησιμοποίητη στον αέρα ή το νερό αν 
δεν υπήρχε πρόσβαση σε σύστημα τηλεθέρμανσης ή 
τηλεψύξης, όπου έχει χρησιμοποιηθεί ή πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί διαδικασία συμπαραγωγής ή όπου η 
συμπαραγωγή δεν είναι εφικτή.

32κστ. Ανανέωση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές: η αποξήλωση και αντικατάσταση 
εξοπλισμού του σταθμού ανα τεχνολογία Α.Π.Ε. και 
Σ.Η.Θ.Υ.Α της περ. ι) του άρθρου 2 του Κανονισμού του 
άρθρου 18 του ν. 4685/2020.

32κζ. Υπολειμματικό ενεργειακό μείγμα: το συνολικό 
ετήσιο ενεργειακό μείγμα κράτους μέλους, εξαιρου-
μένου του μεριδίου που καλύπτεται από τις εγγυήσεις 
προέλευσης που έχουν ακυρωθεί.

32κη. Σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές: σύμβαση βάσει της οποίας νομικό 
ή φυσικό πρόσωπο συμφωνεί να αγοράζει ηλεκτρική 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές απευθείας από παρα-
γωγό ηλεκτρικής ενέργειας.

32κθ. Εμπορία μεταξύ ομοτίμων ενέργειας από ανα-
νεώσιμες πηγές: η πώληση ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά μέσω σύμβα-
σης με προκαθορισμένους όρους που διέπουν την αυ-
τόματη εκτέλεση και τον διακανονισμό της συναλλαγής 
απευθείας μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά ή 
εμμέσως μέσω τρίτου πιστοποιημένου συμμετέχοντος 
στην αγορά, ιδίως ενός φορέα συγκέντρωσης. Το δικαί-
ωμα εμπορίας μεταξύ ομοτίμων δεν θίγει τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις των μερών που συμμετέχουν ως 
τελικοί πελάτες, παραγωγοί, προμηθευτές ή φορείς συ-
γκέντρωσης.

32λ. Περιοχή εφοδιασμού: η γεωγραφικά καθορι-
σμένη περιοχή, από την οποία προέρχονται οι πρώτες 
ύλες δασικής βιομάζας, για την οποία είναι διαθέσιμες 
αξιόπιστες και ανεξάρτητες πληροφορίες και όπου οι 
συνθήκες είναι επαρκώς ομοιογενείς, ώστε να μπορεί να 
αξιολογηθεί ο κίνδυνος που συνδέεται με την αειφορία 
και τη νομιμότητα της δασικής βιομάζας.

32λα. Αναγέννηση δασών: η ανάπλαση δασικού εί-
δους με φυσικά ή τεχνητά μέσα, μετά την αφαίρεση του 
προηγούμενου είδους με υλοτομία ή ως αποτέλεσμα 
φυσικών αιτιών, συμπεριλαμβανομένων των πυρκαγιών 
ή καταιγίδων.

32λβ. Προηγμένα βιοκαύσιμα: βιοκαύσιμα που παρά-
γονται από τις πρώτες ύλες του Μέρους Α’ του Παραρ-
τήματος 6.

32λγ. Καύσιμα ανακυκλωμένου άνθρακα: υγρά και αέ-
ρια καύσιμα που παράγονται από ροές στερεών ή υγρών 
αποβλήτων μη ανανεώσιμης προέλευσης, που δεν είναι 
κατάλληλα για την ανάκτηση υλικών, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 του ν. 4819/2021 ή από αέρια επεξεργασίας 
αποβλήτων και καυσαέρια μη ανανεώσιμης προέλευσης 
που παράγονται αναπόφευκτα και μη σκόπιμα από την 
παραγωγική διεργασία σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

32λδ. Ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα μη βιο-
λογικής προέλευσης ή υγρά και αέρια καύσιμα μη βιο-
λογικής προέλευσης από ανανεώσιμες πηγές: υγρά και 
αέρια καύσιμα, το ενεργειακό περιεχόμενο των οποίων 
προέρχεται από Α.Π.Ε., πλην της βιομάζας.

32λε. Καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών: αμυλού-
χα, σακχαρούχα ή ελαιούχα φυτά που παράγονται σε 
γεωργικές εκτάσεις ως κύρια καλλιέργεια εξαιρουμένων 
των υπολειμμάτων, των αποβλήτων ή των λιγνοκυτταρι-
νούχων υλών, μη συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμε-
σων καλλιεργειών, όπως οι εμβόλιμες καλλιέργειες και 
οι καλλιέργειες εδαφοκάλυψης, υπό την προϋπόθεση 
ότι η χρήση αυτών των ενδιάμεσων καλλιεργειών δεν 
προκαλεί ζήτηση πρόσθετης γης.

32λστ. Ανανεώσιμα αέρια: αέρια που παράγονται από 
Α.Π.Ε., συμπεριλαμβανομένων του ανανεώσιμου υδρο-
γόνου και των βιοαερίων, συμπεριλαμβανομένου του 
βιομεθανίου.

32λζ. Ανανεώσιμο υδρογόνο ή πράσινο υδρογόνο: 
υδρογόνο που παράγεται με ηλεκτρόλυση του νερού σε 
ηλεκτρολυτική κυψέλη που τροφοδοτείται με ηλεκτρική 
ενέργεια προερχόμενη από ανανεώσιμες πηγές ή με την 
αναμόρφωση του βιοαερίου ή τη βιοχημική μετατροπή 
της βιομάζας ή άλλη τεχνολογία που περιλαμβάνει χρή-
ση Α.Π.Ε., εάν συμμορφώνεται με τα κριτήρια αειφορίας 
του άρθρου 32Ζ.
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33. Κατά τα λοιπά, για την εφαρμογή του παρόντος, 
ισχύουν οι ορισμοί των ν. 2773/1999 (Α’ 286), 3054/2002 
(Α’ 230), 4001/2011, 4062/2012 (Α’ 70) 4342/2015 (Α’ 143),
4685/2020 και 4951/2022, καθώς και των κανονιστικών 
πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή τους. Επί-
σης, ισχύουν οι ορισμοί του Εκτελεστικού Κανονισμού 
(ΕΕ) 2022/996 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2022 «σχε-
τικά με τους κανόνες για την επαλήθευση των κριτηρίων 
αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερ-
μοκηπίου και των κριτηρίων χαμηλού κινδύνου έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης» (L 168)».

2. Στο άρθρο 3 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), οι παρ. 15, 16, 
17, περί ορισμού της βιομάζας, των βιοκαυσίμων και των 
βιορευστών αντίστοιχα, επικαιροποιούνται σε συνέχεια 
των τροποποιήσεων της παρ. 1, ως εξής:

«15. Βιομάζα: όπως ορίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 2
του ν. 3468/2006 (Α’ 129).

16. Βιοκαύσιμα: όπως ορίζονται στην παρ. 8 του άρ-
θρου 2 του ν. 3468/2006.

17. Βιορευστά: όπως ορίζονται στην παρ. 8α του άρ-
θρου 2 του ν. 3468/2006.»

Άρθρο 41

Υπολογισμός του μεριδίου της ενέργειας

από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας -

Τροποποίηση άρθρου 2Α ν. 3468/2006

Στο άρθρο 2Α του ν. 3468/2006 (Α’ 129), περί υπο-
λογισμού μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές:
α) στον τίτλο επικαιροποιείται η παραπεμπόμενη Οδη-
γία, β) στην παρ. 1 βα) προσδιορίζεται ότι το άθροισμα 
του πρώτου εδαφίου αφορά το εθνικό επίπεδο, ββ) η 
περ. β) βελτιώνεται νομοτεχνικά, βγ) το δεύτερο εδάφιο 
αντικαθίσταται και προστίθεται τρίτο εδάφιο, γ) οι παρ. 2
έως 6 αντικαθίστανται, δ) η παρ. 7, περί συνεργασιών 
μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, καταργείται, και 
το άρθρο 2Α διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2Α
Υπολογισμός μεριδίου ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές
(Άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001)

1. Η ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε εθνικό επίπεδο υπολογίζεται ως 
το άθροισμα:

α) της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

β) της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές για τον τομέα θέρμανσης και 
ψύξης και

γ) της τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσι-
μες πηγές στις μεταφορές.

Για την εφαρμογή των περ. α), β) ή γ), το αέριο, η ηλε-
κτρική ενέργεια και το υδρογόνο από Ανανεώσιμες Πη-
γές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), λαμβάνονται υπόψη άπαξ κατά 
τον υπολογισμό του μεριδίου ακαθάριστης τελικής κα-
τανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 23, τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά 
και τα καύσιμα βιομάζας που δεν πληρούν τα κριτήρια 
αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκη-
πίου δεν λαμβάνονται υπόψη.

2. Για τους σκοπούς της περ. α) του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 1, η ακαθάριστη τελική κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, υπολογίζεται ως η 
ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., συμπεριλαμ-
βανομένης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
αυτοκαταναλωτές ενέργειας ανανεώσιμων πηγών, Κοι-
νοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας και Ενεργειακών Κοινο-
τήτων Πολιτών, καθώς και των Ενεργειακών Κοινοτήτων 
του ν. 4513/2018 (Α’ 9), εξαιρουμένης της ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται με συστήματα αποθήκευσης, 
μέσω άντλησης νερού που έχει προηγουμένως αντληθεί 
στον άνω ταμιευτήρα. Σε σταθμούς πολλαπλών καυσί-
μων που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες και μη ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας, λαμβάνεται υπόψη μόνο το μέρος 
της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.. Για τους σκοπούς 
του εν λόγω υπολογισμού, η συμβολή κάθε πηγής ενέρ-
γειας υπολογίζεται με βάση το ενεργειακό της περιεχόμε-
νο. Η ηλεκτρική ενέργεια από υδροηλεκτρική και αιολική 
ενέργεια λαμβάνεται υπόψη, σύμφωνα με τους κανόνες 
τυποποίησης του Παραρτήματος 1.

3. Για τους σκοπούς της περ. β) της παρ. 1, η ακαθάριστη 
τελική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
στον τομέα θέρμανσης και ψύξης, υπολογίζεται ως η πο-
σότητα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης από Α.Π.Ε., συν την 
κατανάλωση άλλων μορφών ενέργειας από Α.Π.Ε. στη 
βιομηχανία, στα νοικοκυριά, στις υπηρεσίες, στη γεωργία, 
στη δασοκομία και στην αλιεία, για θέρμανση και ψύξη. Σε 
σταθμούς πολλαπλών καυσίμων που χρησιμοποιούν ανα-
νεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λαμβάνε-
ται υπόψη μόνο το κλάσμα της παραγόμενης θέρμανσης 
και ψύξης που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Για 
τους σκοπούς του εν λόγω υπολογισμού, η συμβολή κάθε 
πηγής ενέργειας υπολογίζεται με βάση το ενεργειακό της 
περιεχόμενο. Η ενέργεια περιβάλλοντος και η γεωθερ-
μική ενέργεια που χρησιμοποιούνται για θέρμανση και 
ψύξη μέσω αντλιών θερμότητας και συστημάτων τηλε-
ψύξης λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της περ. β) 
της παρ. 1, αν η παραγόμενη τελική ενέργεια υπερβαίνει 
κατά πολύ την αρχική ενέργεια που χρησιμοποιείται για 
τη λειτουργία των αντλιών θερμότητας. Η ποσότητα της 
θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας που θεωρείται ενέργεια 
από Α.Π.Ε, για τους σκοπούς του παρόντος, υπολογίζεται 
σύμφωνα με το Παράρτημα 2 και συνυπολογίζει τη χρήση 
ενέργειας σε όλους τους τομείς τελικής χρήσης. Για τους 
σκοπούς της περ. β) της παρ. 1 δεν λαμβάνεται υπόψη η 
θερμική ενέργεια που παράγεται από συστήματα παθη-
τικής ενέργειας, με τα οποία επιτυγχάνεται χαμηλότερη 
κατανάλωση ενέργειας με παθητικό τρόπο, μέσω του σχε-
διασμού του κτιρίου ή από τη θερμότητα που παράγεται 
από ενέργεια μη ανανεώσιμων πηγών.

4. Για τους σκοπούς της περ. γ) της παρ. 1 εφαρμόζο-
νται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α) Η τελική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στον τομέα των μεταφορών υπολογίζεται ως το 
άθροισμα όλων των βιοκαυσίμων, των καυσίμων βιομά-
ζας και των ανανεώσιμων υγρών και αέριων καυσίμων κί-
νησης, μη βιολογικής προέλευσης, που καταναλώνονται 
στον τομέα των μεταφορών. Ωστόσο, τα μη βιολογικής 
προέλευσης υγρά και αέρια καύσιμα για μεταφορές που 
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παράγονται από ηλεκτρική ενέργεια από Α.Π.Ε., θεω-
ρείται ότι αποτελούν μέρος του υπολογισμού, κατά την 
περ. α) της παρ. 1, μόνο όταν υπολογίζεται η ποσότητα 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε..

β) Για τον υπολογισμό της τελικής κατανάλωσης ενέρ-
γειας στις μεταφορές, χρησιμοποιούνται οι τιμές σχετικά 
με το ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων κίνησης 
του Παραρτήματος 3.

Για τον προσδιορισμό του ενεργειακού περιεχομένου 
των καυσίμων κίνησης που δεν περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα 3, χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα πρότυπα 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης («European 
Standards Organisation - ESO»), προκειμένου να προσ-
διοριστεί η θερμογόνος δύναμη των καυσίμων. Αν δεν 
έχουν εγκριθεί πρότυπα «ESO» για τον σκοπό αυτόν, 
χρησιμοποιούνται τα σχετικά πρότυπα του Διεθνούς 
Οργανισμού Τυποποίησης («International Organization 
for Standardisation - ISO»).

5. Το μερίδιο της ενέργειας από Α.Π.Ε. υπολογίζεται δι-
αιρώντας την ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, διά της ακαθάριστης τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας, από όλες τις ενεργειακές πηγές, 
και εκφράζεται ως ποσοστό επί της συνολικής ακαθάρι-
στης τελικής κατανάλωσης ενέργειας, από το σύνολο των 
ενεργειακών πηγών. Για τους σκοπούς του πρώτου εδα-
φίου, το άθροισμα του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, προ-
σαρμόζεται σύμφωνα με τα άρθρα 8, 10, 12 και 13. Κατά 
τον υπολογισμό της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας για τους σκοπούς μέτρησης της συμμόρφωσής 
της με το ενωσιακό δίκαιο, ως προς τους στόχους και την 
ενδεικτική πορεία, η ποσότητα ενέργειας που κατανα-
λίσκεται στην αεροπορία δεν υπερβαίνει, ως ποσοστό 
της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας, το έξι 
κόμμα δέκα οχτώ τοις εκατό (6,18%). Ως ενεργειακό πε-
ριεχόμενο των καυσίμων για μεταφορές μέχρι το έτος 
2030, λαμβάνεται το προβλεπόμενο στο Παράρτημα 3.

6. Η μεθοδολογία και οι ορισμοί που χρησιμοποιού-
νται για τον υπολογισμό του μεριδίου της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 
1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008 «για τις στατιστικές 
ενέργειας» (L 304). Κατά τον υπολογισμό των τομεακών 
και συνολικών μεριδίων, καθώς και των στατιστικών 
στοιχείων που διαβιβάζονται στην Επιτροπή, δυνάμει 
του ανωτέρω Κανονισμού, εξασφαλίζεται η συνοχή των 
χρησιμοποιούμενων στατιστικών στοιχείων.

7. Καταργείται.»

Άρθρο 42

Πληροφόρηση και κατάρτιση

για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - 

Προσθήκη άρθρου 2Γ στον ν. 3468/2006

Στον ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 2Γ ως 
εξής:

«Άρθρο 2Γ
Πληροφόρηση και κατάρτιση
(άρθρο 18 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2011/ΕΕ)

1. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα στήρι-
ξης για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ιδίως των 

ευάλωτων και χαμηλού εισοδήματος καταναλωτών, 
αυτοκαταναλωτών ενέργειας από Α.Π.Ε., κοινοτήτων 
ανανεώσιμης ενέργειας, κατασκευαστών, εγκαταστα-
τών, αρχιτεκτόνων, προμηθευτών εξοπλισμού και συ-
στημάτων θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτρικής ενέργειας, 
καθώς και των προμηθευτών οχημάτων, συμβατών με 
τη χρήση Α.Π.Ε. και ευφυών συστημάτων μεταφορών 
αναρτώνται στους ιστοτόπους του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και του Κέντρου Ανανεώσιμων 
Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Ειδικότερα μέσω των ιστότοπων παρέχονται πληρο-
φορίες:

α) Ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο βέλτιστος συνδυασμός 
ενέργειας από Α.Π.Ε., των τεχνολογιών υψηλής απόδο-
σης, καθώς και της τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης, κατά 
τον σχεδιασμό, προγραμματισμό, τη δόμηση και την ανα-
καίνιση βιομηχανικών, εμπορικών ή οικιστικών ζωνών.

β) Για το καθαρό όφελος, το κόστος και την ενεργειακή 
απόδοση του εξοπλισμού και των συστημάτων για τη 
χρήση θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτρισμού από Α.Π.Ε..

γ) Για τα διαθέσιμα καθεστώτα πιστοποίησης ή ισοδύ-
ναμα συστήματα χαρακτηρισμού για τους εγκαταστάτες 
μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας, 
ηλιακών φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών συστημάτων, 
γεωθερμικών συστημάτων μικρού βάθους και αντλιών 
θερμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα καθε-
στώτα και δομές, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και 
την πιστοποίηση που έχει χορηγηθεί από άλλα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα κριτή-
ρια του Παραρτήματος IV της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Δεκεμβρίου 2018 «για την προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» (L 328).

δ) Για τους εγκαταστάτες της ως άνω περ. γ), οι οποίοι 
διαθέτουν τα σχετικά προσόντα ή είναι πιστοποιημένοι.

2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκπονεί 
κατάλληλα προγράμματα ενημέρωσης, ευαισθητοποί-
ησης, παροχής οδηγιών ή κατάρτισης, όπου κρίνεται 
σκόπιμο και με τη συμμετοχή των τοπικών και περιφε-
ρειακών αρχών, για την ενημέρωση των πολιτών για τους 
τρόπους με τους οποίους μπορούν να ασκούν τα δικαιώ-
ματά τους ως ενεργοί πελάτες και για τα πλεονεκτήματα 
και τις πρακτικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων 
των τεχνικών και οικονομικών πτυχών, της ανάπτυξης 
και της χρήσης ενέργειας από Α.Π.Ε., και μέσω της αυτο-
κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή στο 
πλαίσιο κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας. Με απόφα-
ση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του 
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η εκπόνηση των 
προγραμμάτων της παρ. 1 δύναται να ανατίθεται και σε 
άλλους φορείς.»

Άρθρο 43

Ένταξη σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας και Συμπαραγωγής Hλεκτρισμού - 

Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στο Σύστημα ή 

το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο - Τροποποίηση παρ. 2

άρθρου 9 ν. 3468/2006

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3468/
2006 (Α’ 129), περί ένταξης σταθμών Ανανεώσιμων Πη-
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γών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Hλεκτρισμού - Θερ-
μότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) στο Σύστημα ή 
το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, διασπάται σε δύο εδάφια, με 
τα οποία τροποποιούνται οι προϋποθέσεις παροχής του 
δικαιώματος προτεραιότητας της ηλεκτρικής ενέργειας 
Αυτοκαταναλωτών, στο τελευταίο εδάφιο η αναφορά σε 
«Αυτοπαραγωγό» τρέπεται σε «Αυτοκαταναλωτή» και η 
παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Το δικαίωμα προτεραιότητας που παρέχεται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 
ισχύει και για το σύνολο του πλεονάσματος της ηλεκτρι-
κής ενέργειας Αυτοκαταναλωτών. Εφόσον η πλεονάζου-
σα ενέργεια παράγεται ως Σ.Η.Θ.Υ.Α. με καύσιμο φυσικό 
αέριο, το δικαίωμα προτεραιότητας παρέχεται για το 
τμήμα της παραγόμενης ενέργειας που δεν υπερβαίνει, 
σε ετήσια βάση, το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικά 
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικά στην περί-
πτωση του υφιστάμενου σταθμού κυριότητας του Δια-
χειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ, 
στη νήσο Ρεβυθούσα, το δικαίωμα προτεραιότητας που 
παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης 
παραγράφου ισχύει για το σύνολο του πλεονάσματος της 
ηλεκτρικής ενέργειας Αυτοκαταναλωτή που παράγεται 
ως Σ.Η.Θ.Υ.Α..»

Άρθρο 44

Καταργούμενες διατάξεις -

Κατάργηση άρθρων 2Β, 5 και 21 ν. 3468/2006

Καταργούνται τα εξής άρθρα του ν. 3468/2006 (Α’ 129):
α) το άρθρο 2Β, περί εθνικού σχεδίου δράσης για την 

ανανεώσιμη ενέργεια,
β) το άρθρο 5, περί Κανονισμού Αδειών, Δημοσιοποί-

ησης Μητρώου και Ελέγχου,
γ) το άρθρο 21, περί εκθέσεων για την ανανεώσιμη 

ενέργεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 3468/2006

Άρθρο 45

Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας - 

Προσθήκη Κεφαλαίου ΒΑ’ στον ν. 3468/2006

Στον ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθεται νέο Κεφάλαιο 
ΒΑ’ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΑ’
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Άρθρο 46

Νομική μορφή Κοινοτήτων Ανανεώσιμης 

Ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 6Β

στον ν. 3468/2006

Στο Κεφάλαιο ΒΑ’ του ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθεται 
άρθρο 6Β ως εξής:

«Άρθρο 6Β
Νομική μορφή Κοινοτήτων Ανανεώσιμης 
Ενέργειας

1. Η Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε.) είναι 
αστικός συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α’ 196), με αντι-

κείμενο την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 
6Ε του παρόντος. Πρωταρχικός σκοπός της Κ.Α.Ε. δεν 
είναι το οικονομικό κέρδος, αλλά η προσφορά στα μέλη 
της και στις τοπικές περιοχές δραστηριοποίησής της, 
περιβαλλοντικού, οικονομικού και κοινωνικού οφέλους.

2. Για όσα θέματα δεν ορίζονται στον παρόντα, εφαρ-
μόζεται συμπληρωματικά ο ν. 1667/1986, υπό την επι-
φύλαξη της παρ. 3 του παρόντος, αν δεν ρυθμίζεται 
ειδικότερα στο παρόν Κεφάλαιο.

3. Στις Κ.Α.Ε. δεν εφαρμόζονται οι παρακάτω ρυθμίσεις 
του ν. 1667/1986:

α) Οι αριθμητικοί περιορισμοί για τη σύγκληση γενικής 
συνέλευσης και την ελάχιστη απαρτία στη γενική συνέ-
λευση, του πρώτου και τελευταίου εδαφίου, αντίστοιχα, 
της παρ. 3 του άρθρου 5, και η υποχρεωτική αναβολή 
της συζήτησης θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην 
ημερήσια διάταξη, του έβδομου εδαφίου της παρ. 5 του 
ίδιου άρθρου,

β) η υποχρέωση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής 
ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 7 και η σύγκληση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του πρώτου εδαφίου της παρ. 2
του άρθρου 7,

γ) οι ρυθμίσεις για τους συνεταιρισμούς της παρ. 4 του 
άρθρου 9, καθώς και του άρθρου 13,

δ) η λύση του αστικού συνεταιρισμού της παρ. 1 του 
άρθρου 10. Για τη λύση της Κ.Α.Ε. εφαρμόζεται το άρθρο 
6ΙΒ του παρόντος.

4. Όπου στον ν. 1667/1986 αναφέρεται η καταχώριση 
σε μητρώο, νοείται το «Μητρώο Κοινοτήτων Ανανεώσι-
μης Ενέργειας και Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών» του 
άρθρου 6Η του παρόντος και δεν απαιτείται εγγραφή, κα-
ταχώριση ή ενημέρωση οποιουδήποτε άλλου μητρώου.»

Άρθρο 47

Μέλη Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας -

Προσθήκη άρθρου 6Γ στον ν. 3468/2006

Στο Κεφάλαιο ΒΑ’ του ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθεται 
άρθρο 6Γ ως εξής:

«Άρθρο 6Γ
Μέλη Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας
(παρ. 1 άρθρου 22 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001)

1. Οι τελικοί πελάτες έχουν το δικαίωμα να συμμετέ-
χουν σε Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε.), δια-
τηρώντας παράλληλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
που έχουν ως τελικοί πελάτες. Για τις ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις, η συμμετοχή σε Κ.Α.Ε. δεν αποτελεί την κύρια 
εμπορική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.

2. Μέλη Κ.Α.Ε. είναι:
α) φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανό-

τητα, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπαλλήλων, 
κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης,

β) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ 
βαθμού, επιχειρήσεις που ανήκουν σε Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθ-
μού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. γ), 
καθώς και ενώσεις Ο.Τ.Α.,

γ) Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.),
δ) αγροτικοί συνεταιρισμοί και αστικοί συνεταιρισμοί 

του ν. 1667/1986 (Α’ 196), εφόσον συντρέχουν οι προϋ-
ποθέσεις της περ. γ),
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ε) νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον συντρέχουν οι προ-
ϋποθέσεις της περ. γ).

3. Τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα (1) 
των μελών έχουν εγγύτητα στην περιοχή όπου η Κ.Α.Ε. 
ασκεί τις δραστηριότητές της και αναπτύσσει το έργο 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κατά την παρ. 16β του 
άρθρου 2.

4. Ο ελάχιστος αριθμός μελών της Κ.Α.Ε. είναι τριάντα 
(30) μέλη, υπό την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου. Ο 
ελάχιστος αριθμός μελών του πρώτου εδαφίου ορίζεται 
σε:

α)είκοσι (20) μέλη, αν η Κ.Α.Ε. έχει έδρα σε δήμο νη-
σιωτικής περιοχής με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιά-
δες εκατό (3.100) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία 
απογραφή,

β) δεκαπέντε (15) μέλη, σε περίπτωση που συμμετέ-
χουν τουλάχιστον δεκαπέντε (15) Μ.Μ.Ε.,

γ) τρία (3) μέλη, αν συμμετέχει τουλάχιστον ένας (1) 
Ο.Τ.Α α’ ή β’ βαθμού και τα άλλα δύο (2) μέλη είναι είτε 
επιχειρήσεις που ανήκουν κατά εκατό τοις εκατό (100%) 
σε Ο.Τ.Α α’ ή β’ βαθμού, είτε Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού.

5. Η Κ.Α.Ε. τελεί υπό τον ουσιαστικό έλεγχο των μελών 
της, τα οποία παρουσιάζουν εγγύτητα, κατά την περ. 16β 
του άρθρου 2. Η εγγύτητα των μελών ελέγχεται κατά τη 
σύσταση της Κ.Α.Ε. από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

6. Μέλος της Κ.Α.Ε. δεν μπορεί να είναι μέλος σε άλλη 
Κ.Α.Ε. που δραστηριοποιείται στην ίδια περιφέρεια, με 
την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8.

7. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Ο.Τ.Α. α’ και 
β’ βαθμού και επιχειρήσεις που ανήκουν κατά εκατό 
τοις εκατό (100%) σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού μπορούν να 
συμμετέχουν σε περισσότερες από μια Κ.Α.Ε. ως μέλη, 
κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του παρόντος και της παρ. 3
του άρθρου 2 του ν. 1667/1986 (Α’ 196).

8. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί μπορούν να συμμετέ-
χουν σε μια ή περισσότερες Κ.Α.Ε. ως μέλη, ανεξαρτή-
τως αν στην ίδια Κοινότητα συμμετέχουν και μέλη που 
ανήκουν στον ίδιο αγροτικό συνεταιρισμό.

9. Μέλη που συμμετέχουν σε Ενεργειακές Κοινότη-
τες του ν. 4513/2018 (Α’ 9) έχουν δικαίωμα συμμετοχής 
σε Κ.Α.Ε., τηρουμένου του περιορισμού της παρ. 6 του 
παρόντος.

Άρθρο 48

Συνεταιριστικές μερίδες Κοινότητας 

Ανανεώσιμης Ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 

6Δ στον ν. 3468/2006

Στο Κεφάλαιο ΒΑ’ του ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθεται 
άρθρο 6Δ ως εξής:

«Άρθρο 6Δ
Συνεταιριστικές μερίδες Κοινότητας
Ανανεώσιμης Ενέργειας

1. Κάθε μέλος μπορεί να κατέχει πέραν της υποχρεωτι-
κής συνεταιριστικής μερίδας και μια (1) ή περισσότερες 
προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, με ανώτατο όριο 
συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο, είκοσι τοις 
εκατό (20%), με εξαίρεση τους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού και επιχειρήσεις 

που ανήκουν κατά εκατό τοις εκατό (100%) σε Ο.Τ.Α. α’ 
και β’ βαθμού, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν έκα-
στος στο συνεταιριστικό κεφάλαιο με ανώτατο όριο το 
σαράντα τοις εκατό (40%).

2. Κάθε μέλος, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνε-
ταιριστικών μερίδων που κατέχει, συμμετέχει στη γενική 
συνέλευση με μία (1) μόνο ψήφο.

3. Η μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας σε έτερο μέ-
λος ή σε τρίτο, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 6Γ, γίνεται 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1667/1986 
(Α’ 196), αφού κοινοποιηθεί εγγράφως στο Διοικητικό 
Συμβούλιο η γραπτή συμφωνία του μεταβιβάζοντος 
και του αποκτώντος με βέβαιη χρονολογία. Ακολούθως 
και εντός ενός (1) μηνός, το διοικητικό συμβούλιο υπο-
βάλλει επικαιροποιημένο κατάλογο μελών με αναφορά 
στις αντίστοιχες συνεταιριστικές μερίδες στο Μητρώο 
Κοινοτήτων του άρθρου 6Η, όπου και καταχωρίζεται.

4. Ειδικότερα η μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας 
σε τρίτο πρόσωπο επιτρέπεται μόνο εφόσον και μετά τη 
μεταβίβαση διατηρούνται τα ίδια χαρακτηριστικά της 
Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας, σύμφωνα και με 
το άρθρο 6Γ.»

Άρθρο 49

Αντικείμενο δραστηριότητας Κοινότητας 

Ανανεώσιμης Ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 6Ε 

στον ν. 3468/2006

Στο Κεφάλαιο ΒΑ’ του ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθεται 
άρθρο 6Ε ως εξής:

«Άρθρο 6Ε
Αντικείμενο δραστηριότητας Κοινότητας
Ανανεώσιμης Ενέργειας (παρ. 2 και 4 άρθρου 22
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001)

1. Οι Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε.) δρα-
στηριοποιούνται εντός μιας (1) περιφέρειας, τηρουμένου 
του κριτηρίου περί ουσιαστικού ελέγχου, σύμφωνα με 
την παρ. 5 του άρθρου 6Γ.

2. Οι Κ.Α.Ε. ασκούν τουλάχιστον μια (1) από τις ακό-
λουθες δραστηριότητες: παραγωγή, κατανάλωση, απο-
θήκευση και πώληση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

3. Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, έκαστη Κ.Α.Ε.:
α) δύναται να επιμερίζει, εντός της Κοινότητας, την 

ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενεργειας (Α.Π.Ε.), η 
οποία παράγεται από σταθμούς παραγωγής και απο-
θηκεύεται σε σταθμούς αποθήκευσης, ιδιοκτησίας της 
Κ.Α.Ε.,

β) έχει πρόσβαση σε όλες τις αγορές ενέργειας, τόσο 
απευθείας, όσο και μέσω σωρευτικής εκπροσώπησης, 
κατά τρόπο που δεν εισάγονται διακρίσεις.

4. Οι Κ.Α.Ε. δύνανται να ασκούν επιπλέον:
α) εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού 

από σταθμούς Α.Π.Ε. σταθμούς Α.Π.Ε. με αποθήκευση 
για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των μελών 
τους, των καταναλωτών που ζουν κάτω από το όριο της 
φτώχειας, ιδιοκτησίας της Κ.Α.Ε.,

β) διαχείριση, ιδίως συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, 
αποθήκευση ή διάθεση πρώτης ύλης για την παραγωγή 
ενέργειας από βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή βιομε-
θάνιο ή μέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικο-
δομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων,
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γ) εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης 
νερού με χρήση Α.Π.Ε.,

δ) προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων αξιοποίησης των Α.Π.Ε.,

ε) σύνταξη μελετών αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή παροχή 
τεχνικής υποστήριξης, στους ανωτέρω τομείς,

στ) διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρημα-
τοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),

ζ) παροχή συμβουλών για τη διαχείριση ή συμμετοχή 
των μελών της σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από 
εθνικούς πόρους ή πόρους της Ε.Ε.,

η) ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για θέματα ενεργειακής 
αειφορίας,

θ) υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντι-
μετώπιση της ενεργειακής ένδειας καταναλωτών που 
ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ανεξάρτητα αν 
είναι μέλη της Κ.Α.Ε., όπως η παροχή ή ο συμψηφισμός 
ενέργειας, η ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ή άλλες 
δράσεις που μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας 
στις κατοικίες των ανωτέρω,

ι) ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκμετάλλευση 
υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, σύμφωνα με τον 
ν. 4439/2016 (Α’ 222) ή διαχείριση μέσων βιώσιμων με-
ταφορών,

ια) παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με το 
άρθρο 3 της υπό στοιχεία ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 176381/21.6.2018 
απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 2672),

ιβ) άσκηση δραστηριότητας σωρευτικής εκπροσώπη-
σης κατά την περ. λβ’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4001/
2011 (Α’ 179),

ιγ) άσκηση δράσεων για την προώθηση της ηλεκτρο-
κίνησης, συμπεριλαμβανομένης και της δραστηριότητας 
του φορέα εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης ηλεκτρι-
κών οχημάτων, κατά την περ. ι του άρθρου 2 του ν. 4710/
2020 (Α’ 142),

ιδ) δράσεις κοινής ωφέλειας που σχετίζονται με την 
επάρκεια και τον ανεφοδιασμό πρώτων υλών, ενέργειας, 
καυσίμων και νερού.

5. Το καταστατικό της Κ.Α.Ε. δεν περιλαμβάνει άλλες 
δραστηριότητες, πλην όσων αναφέρονται στις παρ. 2, 
3 και 4.»

Άρθρο 50

Τύπος - Ελάχιστο περιεχόμενο του 

Καταστατικού - Προσθήκη άρθρου 6ΣΤ

στον ν. 3468/2006

Στο Κεφάλαιο ΒΑ’ του ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθεται 
άρθρο 6ΣΤ ως εξής:

«Άρθρο 6ΣΤ
Τύπος - Ελάχιστο περιεχόμενο του καταστατικού

Το Καταστατικό της Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργει-
ας (Κ.Α.Ε.), καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο 
χρονολογείται και υπογράφεται από τα μέλη του και πε-
ριλαμβάνει κατ’ ελάχιστο:

α) Την επωνυμία και έδρα της Κ.Α.Ε.. Η επωνυμία περι-
λαμβάνει τον όρο «Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας» ή 

τη συντομογραφία «Κ.Α.Ε.» και την έκταση της ευθύνης 
των μελών της. Ονόματα φυσικών προσώπων ή επω-
νυμίες νομικών προσώπων δεν περιλαμβάνονται στην 
επωνυμία.

β) Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση 
και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) των φυ-
σικών προσώπων - μελών της, καθώς και την επωνυμία, 
έδρα, Α.Φ.Μ. και, εφόσον υφίσταται υποχρέωση εγγρα-
φής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τον αριθμό 
Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών προσώπων - μελών της.

γ) Τις δραστηριότητες του άρθρου 6Ε.
δ) Την περιφέρεια δραστηριοποίησης της Κ.Α.Ε. ή ανά-

πτυξης των έργων Α.Π.Ε..
ε) Τις προϋποθέσεις εισόδου, αποχώρησης και διαγρα-

φής των μελών, καθώς και τα δικαιώματα, τις υποχρεώ-
σεις και τις συνέπειες μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών 
τους προς την Κ.Α.Ε..

στ) Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας, τον τρόπο 
και τον χρόνο καταβολής της, καθώς και τη διαδικασία 
απόδοσής της.

ζ) Την έκταση της ευθύνης των μελών της.
η) Τη διάρκειά της.
θ) Τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου, 

τα οποία δεν είναι λιγότερα από τρία (3), κατά παρέκκλι-
ση της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1667/1986 (Α’ 196).

ι) Την τύχη της συνεταιριστικής μερίδας σε περίπτωση 
θανάτου εταίρου.

ια) Τον ορισμό προσωρινής διοικητικής επιτροπής, η 
οποία μεριμνά για την έγκριση του Καταστατικού και 
τη σύγκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης για την 
ανάδειξη των οργάνων διοίκησης.

ιβ) Τον τρόπο διάθεσης των πλεονασμάτων χρήσης.
ιγ) Τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης.
ιδ) Τα δικαιώματα ελέγχου, τους όρους, τις προϋποθέ-

σεις και τις διαδικασίες άσκησης αυτών, από τα μέλη της 
παρ. 4 του άρθρου 6Γ και ιδίως το ποσοστό του συνο-
λικού αριθμού ψήφων, τη δέσμευση των μελών να δια-
τηρούν συγκεκριμένο αριθμό συνεταιριστικών μερίδων 
και να εκπληρώνουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις, τη 
διάρκεια ισχύος και τους λόγους απώλειας του δικαιώ-
ματος, με σκοπό τη διατήρηση του ουσιαστικού ελέγχου 
της Κ.Α.Ε. από μέλη που παρουσιάζουν εγγύτητα, κατά 
την περ. 16β του άρθρου 2.»

Άρθρο 51

Σύσταση Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας -

Προσθήκη άρθρου 6Ζ στον ν. 3468/2006

Στο Κεφάλαιο ΒΑ’ του ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθεται 
άρθρο 6Ζ ως εξής:

«Άρθρο 6Ζ
Σύσταση Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας

1. Για τη σύσταση της Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέρ-
γειας (Κ.Α.Ε.), τηρείται η διαδικασία ίδρυσης του αστικού 
συνεταιρισμού του ν. 1667/1986 (Α’ 196). Το καταστατικό 
συντάσσεται και υπογράφεται από τα μέλη της, σύμφωνα 
με το άρθρο 6Γ του παρόντος.

2. Στην Υπηρεσία μιας Στάσης του άρθρου 8 του ν. 4919/
2022 (Α’ 71) προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:
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α) Το καταστατικό της Κ.Α.Ε., το οποίο αποτυπώνει την 
τήρηση των προϋποθέσεων των άρθρων 6Β και 6Γ και 
έχει το ελάχιστο περιεχόμενο του άρθρου 6ΣΤ.

β) Για όσα μέλη απαιτείται να θεμελιώνεται η εγγύτητα, 
κατά την περ. 16β του άρθρου 2:

βα) συμβολαιογραφικά έγγραφα ή δηλώσεις στοιχείων 
ακινήτων (Ε9) για τα φυσικά πρόσωπα - μέλη που απο-
δεικνύουν την πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε 
ακίνητο, εντός της περιφέρειας δραστηριοποίησης ή 
ανάπτυξης του έργου ανανεώσιμης ενέργειας της Κ.Α.Ε. ή

ββ) πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης των 
φυσικών προσώπων - μελών που είναι δημότες δήμου 
της περιφέρειας, εντός της οποίας η Κ.Α.Ε. δραστηριο-
ποιείται ή αναπτύσσει το έργο ανανεώσιμης ενέργειας.

γ) Τα καταστατικά των νομικών προσώπων - μελών της 
Κ.Α.Ε., αν υφίστανται νομικά πρόσωπα.

δ) Λοιπά στοιχεία για νομικά πρόσωπα, προκειμένου 
να ελεγχθεί ο χαρακτήρας τους σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 6Γ.

3. Η Κ.Α.Ε. αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπο-
ρική ιδιότητα με την καταχώριση του καταστατικού της 
στο Γ.Ε.ΜΗ. του ν. 4919/2022 (Α’71), σύμφωνα με το άρ-
θρο 6Η του παρόντος. Δεν απαιτείται καταχώριση στο 
μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της παρ. 3 
του άρθρου 1 του ν. 1667/1986, ούτε οι κοινοποιήσεις 
του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του ίδιου άρθρου.

4. Προβολή ακυρότητας σχετικά με τη σύσταση της 
Κ.Α.Ε. επιτρέπεται μόνο με αγωγή, που ασκείται μέσα 
σε δύο (2) μήνες από τότε που ο ενάγων έλαβε γνώση 
της καταχώρισης και πάντως όχι αργότερα από έξι (6) 
μήνες από την καταχώριση, σύμφωνα με την παρ. 8 του 
άρθρου 1 του ν. 1667/1986.»

Άρθρο 52

Μητρώο Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας 

και Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών -

Δικαιολογητικά - Προσθήκη άρθρου 6Η

στον ν. 3468/2006

Στο Κεφάλαιο ΒΑ’ του ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθεται 
άρθρο 6Η ως εξής:

«Άρθρο 6Η
Μητρώο Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας και
Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών - Δικαιολογητικά

1. Συστήνεται «Μητρώο Κοινοτήτων Ανανεώσιμης 
Ενέργειας και Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών», το 
οποίο είναι δημόσιο βιβλίο και τηρείται σε ηλεκτρονι-
κή μορφή. Αρμόδια αρχή για την τήρησή του και την 
καταχώριση των καταστατικών και των στοιχείων των 
Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε.) και Ενεργει-
ακών Κοινοτήτων Πολιτών, σε αυτό, ορίζεται το Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

2. Με την επιφύλαξη των υποχρεωτικών στοιχείων και 
πράξεων που καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με 
τον ν. 4919/2022 (Α’ 71) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 
πράξεις, το Μητρώο Κ.Α.Ε. και Ενεργειακών Κοινοτήτων 
Πολιτών, περιέχει:

α) Την επωνυμία και τις δραστηριότητες της Κ.Α.Ε. ή 
της Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών,

β) την κατηγορία της Κ.Α.Ε. ή της Ενεργειακής Κοινό-
τητας Πολιτών, σε σχέση με την ευθύνη των μελών της,

γ) τα ονοματεπώνυμα των νόμιμων εκπροσώπων της 
Κ.Α.Ε. ή της Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών,

δ) την περιφέρεια όπου ασκεί τις δραστηριότητες η 
Κ.Α.Ε. ή η Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών.

3. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών 
από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο, προσκομίζε-
ται στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. πρακτικό της 
προσωρινής διοικητικής επιτροπής ή του Διοικητικού 
Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής του 
συνεταιριστικού κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο Κατα-
στατικό. Αν δεν προσκομιστεί το ανωτέρω πρακτικό, 
εντός τριών (3) μηνών, το Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει σε διαγρα-
φή της Κ.Α.Ε. ή της Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών 
από το οικείο Μητρώο. Με την επιφύλαξη της εκπλή-
ρωσης των προϋποθέσεων των άρθρων 6Β και 6Γ, σε 
περίπτωση μερικής καταβολής ή μη καταβολής από 
μέλος ή μέλη του συνεταιριστικού κεφαλαίου, η προ-
σωρινή διοικητική επιτροπή ή το διοικητικό συμβούλιο 
υποβάλλει και κωδικοποιημένο κείμενο του ισχύοντος 
καταστατικού, το οποίο περιλαμβάνει αντίστοιχη μεί-
ωση του συνεταιριστικού κεφαλαίου και των συνεται-
ριστικών μερίδων.

4. Όταν μεταβάλλονται στοιχεία που καθιστούν αδύ-
νατη την εκπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6Γ 
ή της παρ. 3 του άρθρου 6Ι, με ευθύνη του διοικητικού 
συμβουλίου, ενημερώνεται το Γ.Ε.ΜΗ..

5. Αν η Κ.Α.Ε. ή η Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών λυ-
θεί και τεθεί σε εκκαθάριση, σύμφωνα με το άρθρο 6ΙΒ, 
το Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει σε διαγραφή της από το οικείο 
Μητρώο, μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης για 
την οποία ενημερώνει το Γ.Ε.ΜΗ., ο εκκαθαριστής ή σε 
περίπτωση περισσότερων εκκαθαριστών, έκαστος εξ 
αυτών, ξεχωριστά.

6. Το πρακτικό της γενικής συνέλευσης για την εκλογή 
του διοικητικού συμβουλίου και το πρακτικό του διοικη-
τικού συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα και 
την κατανομή αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης υποβάλ-
λονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από την υπογραφή 
τους, για την καταχώρισή τους στο Γ.Ε.ΜΗ..

7. Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων 
χρήσης, μαζί με την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου 
και των ελεγκτών δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσα σε 
είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους, διά της ετήσιας 
τακτικής γενικής συνέλευσης.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης, δύναται να καθορίζονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές του Μητρώου Κ.Α.Ε. και Ενεργειακών Κοι-
νοτήτων Πολιτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο-
μέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 53

Όργανα της Κοινότητας Ανανεώσιμης 

Ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 6Θ

στον ν. 3468/2006

Στο Κεφάλαιο ΒΑ’ του ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθεται 
άρθρο 6Θ ως εξής:
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«Άρθρο 6Θ
Όργανα της Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας

Όργανα της Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας είναι 
η γενική συνέλευση, η οποία απαρτίζεται από όλα τα 
μέλη της και το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο, κατά 
παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1667/1986 
(Α’ 196), αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα 
οποία εκλέγονται από τη γενική συνέλευση. Η συγκρό-
τηση, η λειτουργία και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με 
τα ως άνω όργανα ρυθμίζονται από τον ν. 1667/1986.»

Άρθρο 54

Πλεονάσματα χρήσης - Προσθήκη άρθρου 6Ι

στον ν. 3468/2006

Στο Κεφάλαιο ΒΑ’ του ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθεται 
άρθρο 6Ι ως εξής:

«Άρθρο 6Ι
Πλεονάσματα χρήσης

1. Από τα πλεονάσματα έκαστης χρήσης της Κοινότη-
τας Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε.) παρακρατείται του-
λάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) για τον σχηματισμό 
του τακτικού αποθεματικού. Η παρακράτηση δεν είναι 
υποχρεωτική, όταν το ύψος του αποθεματικού είναι του-
λάχιστον ίσο με το ύψος του συνεταιριστικού κεφαλαίου 
της Κ.Α.Ε..

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 1, τα πλεονάσματα εκά-
στης χρήσης σε ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις 
εκατό (70%) παραμένουν στην Κ.Α.Ε., υπό τη μορφή 
έκτακτων ή ειδικών αποθεματικών και διατίθενται, με 
απόφαση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρ-
θρο 6Ε και το καταστατικό της Κ.Α.Ε..

3. Οι Κ.Α.Ε. μπορούν να διανέμουν στα μέλη τους τα 
πλεονάσματα της χρήσης, μετά την αφαίρεση των απο-
θεματικών των παρ. 1 και 2, εφόσον υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη στο καταστατικό.»

Άρθρο 55

Απαγόρευση μεταβίβασης Βεβαιώσεων 

Παραγωγού και λοιπών διοικητικών αδειών -

Προσθήκη άρθρου 6ΙΑ στον ν. 3468/2006

Στο Κεφάλαιο ΒΑ’ του ν. 3468/2006 (Α’ 129), προστίθε-
ται άρθρο 6ΙΑ ως εξής:

«Άρθρο 6ΙΑ
Απαγόρευση μεταβίβασης Βεβαιώσεων 
Παραγωγού και λοιπών διοικητικών αδειών

Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 6ΙΒ, δεν 
επιτρέπεται η μεταβίβαση Βεβαιώσεων Παραγωγού ή 
Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων του ν. 4685/2020 (Α’ 92) και 
λοιπών αδειών και εγκρίσεων σταθμών παραγωγής ενέρ-
γειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που ανήκουν σε 
Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας.»

Άρθρο 56

Λύση - Εκκαθάριση - Συγχώνευση - Μετατροπή -

Προσθήκη άρθρου 6ΙΒ στον ν. 3468/2006

Στο Κεφάλαιο ΒΑ’ του ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθεται 
άρθρο 6ΙΒ ως εξής:

«Άρθρο 6ΙΒ
Λύση - Εκκαθάριση - Συγχώνευση - Μετατροπή

1. Η Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε.) λύεται:
α) Αν μειωθεί ο αριθμός των μελών της, κάτω από τα 

όρια του άρθρου 6Γ και δεν αντικατασταθούν ή συμπλη-
ρωθούν τα μέλη, εντός τριμήνου,

β) όταν λήξει η χρονική διάρκειά της,
γ) με απόφαση της γενικής συνέλευσης,
δ) αν κηρυχθεί σε πτώχευση.
2. Μετά τη λύση της Κ.Α.Ε. ακολουθεί η εκκαθάρισή 

της. Την εκκαθάριση διενεργούν δύο (2) εκκαθαριστές, 
οι οποίοι ορίζονται από τη γενική συνέλευση. Η Κ.Α.Ε. 
εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη λύση της, για 
όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάρι-
ση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις και ιδίως 
εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιου-
σία και πληρώνονται τα χρέη της Κ.Α.Ε.. Από το θετικό 
υπόλοιπο της εκκαθάρισης, επιστρέφονται στα μέλη οι 
δοθείσες συνεταιριστικές μερίδες και οι εισφορές τους. 
Το υπόλοιπο διανέμεται σε Κ.Α.Ε. ή σωματεία ή συλλό-
γους ή φορείς ή ενώσεις προσώπων ή οργανώσεις ή 
άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας και 
της προστασίας του περιβάλλοντος.

3. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, παύουν 
να ισχύουν, αυτοδικαίως, η ισχύς της Βεβαίωσης ή της 
Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή της Άδειας Παραγωγής και 
γενικότερα όλων των αδειών και εγκρίσεων που έχουν 
χορηγηθεί για σταθμούς παραγωγής ενέργειας από Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή σταθμούς αποθήκευσης.

4. Η παρ. 3 δεν εφαρμόζεται σε σταθμούς που έχουν 
τεθεί σε δοκιμαστική ή κανονική λειτουργία κατά τον 
χρόνο λύσης της Κ.Α.Ε.. Οι σταθμοί αυτοί επιτρέπεται να 
μεταβιβαστούν σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο νέος κάτοχος 
που αποκτά τον σταθμό δεν λαμβάνει Λειτουργική Ενί-
σχυση, αλλά αποζημιώνεται σύμφωνα με το άρθρο 12Α 
του ν. 4414/2016 (Α’ 149).

5. Απαγορεύεται κάθε είδους συμμετοχή Κ.Α.Ε. σε εται-
ρικό μετασχηματισμό με οποιαδήποτε ιδιότητα, ιδίως 
ως απορροφώμενη, απορροφώσα, συγχωνευόμενη, δι-
ασπώμενη, εισφέρουσα, επωφελούμενη, συνιστώμενη 
(νέα) ή μετατρεπόμενη.»

Άρθρο 57

Γενικοί όροι δραστηριοποίησης Κοινοτήτων

Ανανεώσιμης Ενέργειας και σχέσεις με 

Διαχειριστές Δικτύων Διανομής

και Συστήματος - Προσθήκη άρθρου 6ΙΓ

στον ν. 3468/2006

Στο Κεφάλαιο ΒΑ’ του ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθεται 
άρθρο 6ΙΓ ως εξής:

«Άρθρο 6ΙΓ
Γενικοί όροι δραστηριοποίησης Κοινοτήτων

Ανανεώσιμης Ενέργειας και σχέσεις με Διαχειριστές 
Δικτύων Διανομής και Συστήματος (περ. β’, γ’, δ’ και ε’ 
παρ. 4 άρθρου 22 Οδηγίας 2018/2001)

1. Οι Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε.) που 
παρέχουν ενέργεια ή υπηρεσίες σωρευτικής εκπροσώ-
πησης ή άλλες εμπορικές υπηρεσίες σχετικές με την 
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ενέργεια υπόκεινται στις διατάξεις που αφορούν τις εν 
λόγω δραστηριότητες.

2. Οι αρμόδιοι Διαχειριστές συνεργάζονται με τις Κ.Α.Ε. 
για να διευκολύνουν τις μεταβιβάσεις ενέργειας εντός 
των Κ.Α.Ε..

3. Οι Κ.Α.Ε. υπόκεινται σε δίκαιες, αναλογικές και διαφα-
νείς διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
καταχώρισης και αδειοδότησης, και σε τέλη δικτύου που 
αντικατοπτρίζουν το κόστος, καθώς και σε τέλη, εισφορές 
και φόρους, διασφαλίζοντας ότι συμβάλλουν με τρόπο 
επαρκή, δίκαιο και ισορροπημένο στον συνολικό επιμε-
ρισμό του κόστους του ηλεκτρικού συστήματος.

4. Οι Κ.Α.Ε. δεν υπόκεινται σε διακριτική μεταχείριση 
σε σχέση με τις δραστηριότητες, τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους, ως τελικών πελατών, παραγωγών, 
προμηθευτών, διαχειριστών συστημάτων διανομής ή 
λοιπών συμμετεχόντων στην αγορά.»

Άρθρο 58

Ενώσεις - Ομοσπονδία - Προσθήκη άρθρου 6ΙΔ

στον ν. 3468/2006

Στο Κεφάλαιο ΒΑ’ του ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθεται 
άρθρο 6ΙΔ ως εξής:

«Άρθρο 6ΙΔ
Ενώσεις - Ομοσπονδία

1. Πέντε (5) τουλάχιστον Κοινότητες Ανανεώσιμης 
Ενέργειας (Κ.Α.Ε.), μπορούν να συστήσουν ένωση Κ.Α.Ε., 
με σκοπό τον συντονισμό και την προώθηση των δρα-
στηριοτήτων τους. Η γενική συνέλευση της ένωσης 
Κ.Α.Ε., απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των Κ.Α.Ε. 
που μετέχουν στην ένωση. Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται 
από τις γενικές συνελεύσεις των Κ.Α.Ε., σε αναλογία ένα 
(1) στα πέντε (5) μέλη της Κ.Α.Ε.. Αν το υπόλοιπο της δι-
αίρεσης του αριθμού των μελών υπερβαίνει τον αριθμό 
δύο (2), η Κ.Α.Ε. εκλέγει έναν (1) ακόμη αντιπρόσωπο. 
Κ.Α.Ε. με λιγότερα από πέντε (5) μέλη, εκλέγει έναν (1) 
αντιπρόσωπο. Κ.Α.Ε. με περισσότερα από εξήντα (60) 
μέλη, εκλέγει δέκα (10) αντιπροσώπους.

2. Οι ενώσεις Κ.Α.Ε. όλης της χώρας μπορούν να συ-
στήσουν την Ομοσπονδία των Κ.Α.Ε. για τον συντονισμό 
και τη γενικότερη εκπροσώπησή τους. Στη γενική συνέ-
λευση της Ομοσπονδίας συμμετέχουν όλες οι ενώσεις, 
με δύο (2) αντιπροσώπους έκαστη. Οι αντιπρόσωποι 
εκλέγονται από τις γενικές συνελεύσεις των ενώσεων.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 12 
του ν. 1667/1986 (Α’ 196).»

Άρθρο 59

Αξιολόγηση των φραγμών - Συμμετοχή στα 

καθεστώτα στήριξης - Προσθήκη άρθρου 6ΙΕ 

στον ν. 3468/2006

Στο Κεφάλαιο ΒΑ’ του ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθεται 
άρθρο 6ΙΕ ως εξής:

«Άρθρο 6ΙΕ
Αξιολόγηση των φραγμών - Συμμετοχή
στα καθεστώτα στήριξης
(παρ. 7 άρθρου 22 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001)

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας πραγματοποιεί ετησίως αξιολόγηση των 

φραγμών και των δυνατοτήτων ανάπτυξης των Κοινο-
τήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας και κατόπιν αυτής, αν 
κριθεί απαραίτητο, εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας τρόπους και κίνητρα προώθησης 
και ανάπτυξης αυτών.»

Άρθρο 60

Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης των

Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας - Προσθήκη

άρθρου 6ΙΣΤ στον ν. 3468/2006

Στο Κεφάλαιο ΒΑ’ του ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθεται 
άρθρο 6ΙΣΤ ως εξής:

«Άρθρο 6ΙΣΤ
Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης
των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας

1. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από Κοινότητες Ανα-
νεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε.) για:

α) χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού για σταθμούς 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαρα-
γωγής Hλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.), εφόσον παρουσιάζουν εδαφική επικάλυψη 
με λοιπές αιτήσεις που έχουν υποβληθεί εντός του ίδιου 
κύκλου υποβολής αιτήσεων, όπως αυτός ορίζεται στον 
Κανονισμό Βεβαιώσεων του άρθρου 18 του ν. 4685/2020 
(Α’ 92),

β) απόφαση περιβαλλοντικής αδειοδότησης,
γ) έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας, 

εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Η εξέταση για τη χο-
ρήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης καθορίζεται 
με βάση την απόφαση του άρθρου 89 του ν. 4951/2022 
(Α’ 129).

2. Ο Κανονισμός Αδειών του άρθρου 135 του ν. 4001/
2011 (Α’ 179) μπορεί να προβλέπει ειδικούς όρους για 
τις άδειες που χορηγούνται σε Κ.Α.Ε..

3. Οι Κ.Α.Ε. μπορούν να εντάσσονται στον ν. 4887/2022 
(Α’ 16), εφαρμοζόμενου του ν. 4430/2016 (Α’ 205), περί 
Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, στον εκά-
στοτε αναπτυξιακό νόμο, ως διακριτή μορφή συνεταιρι-
στικής οργάνωσης, καθώς και σε άλλα προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους ή πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), σύμφωνα και με τους κανόνες 
των κρατικών ενισχύσεων.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουρ-
γού δύναται να προκηρύσσονται προγράμματα εγκα-
τάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών, φωτοβολταϊκών 
σταθμών με συστήματα αποθήκευσης και σταθμών 
Α.Π.Ε. διαφορετικής τεχνολογίας και σταθμών Α.Π.Ε δι-
αφορετικής τεχνολογίας με συστήματα αποθήκευσης 
από Κ.Α.Ε., προς εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού 
συμψηφισμού, με χρηματοδότηση ιδίως από πόρους 
της Ε.Ε. και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Με 
την ανωτέρω απόφαση δύναται να καθορίζονται η χρο-
νική διάρκεια και οι δικαιούχοι των προγραμμάτων, τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας και τα ποσοστά επιδότησης, η 
μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συ-
στημάτων και συστημάτων αποθήκευσης, ανά παροχή 
κατανάλωσης, το επίπεδο τάσης στο οποίο συνδέονται 
οι σταθμοί, οι διαδικασίες για τη σύνδεσή τους με το 
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δίκτυο ή το σύστημα, οι προϋποθέσεις και διαδικασίες 
για τη συμμετοχή σε κάθε πρόγραμμα, οι αιτήσεις και τα 
δικαιολογητικά υποβολής των αιτήσεων, ο τρόπος κατά-
ταξης και αξιολόγησης των δικαιούχων, οι προθεσμίες 
υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων 
και οι προϋποθέσεις απένταξης, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ως άνω 
προγραμμάτων. Για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων 
λαμβάνονται ιδίως υπόψη τα περιθώρια υποδοχής ισχύ-
ος σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ανά υποσταθμό, η δυ-
νατότητα απορρόφησης και η ασφάλεια της λειτουργίας 
του δικτύου και του συστήματος.

5. Οι Κ.Α.Ε. εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβο-
λής Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού του 
άρθρου 11Α του ν. 4685/2020 και Εγγυητικής Επιστολής 
του άρθρου 6 του ν. 4951/2022, καθώς και από την κα-
ταβολή τέλους υποβολής αίτησης για Βεβαίωση Παρα-
γωγού στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και 
Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) και Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης 
στους αρμόδιους Διαχειριστές. Επιπλέον, για τις Κ.Α.Ε., 
το Τέλος Δέσμευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης, 
καθώς και το Τέλος Παράτασης Εγκατάστασης και Δέ-
σμευσης Ηλεκτρικού Χώρου μειώνονται κατά πενήντα 
τοις εκατό (50%).

6. Με απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., ύστερα από εισήγηση 
των λειτουργών της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 
των αρμόδιων διαχειριστών, μπορεί να ορίζονται μειω-
μένα ποσά εγγυήσεων για την εγγραφή των Κ.Α.Ε. στα 
μητρώα συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και διαχείρισης των ηλεκτρικών δικτύων, λαμβά-
νοντας υπόψη κριτήρια, όπως ο πληθυσμός ή η ζήτηση 
ηλεκτρικής ενέργειας στην περιφέρεια εγκατάστασης 
του σταθμού Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. των Κ.Α.Ε..

7. Για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α των Κ.Α.Ε. εφαρ-
μόζονται αναλογικά με τις Ενεργειακές Κοινότητες του
ν. 4513/2018 (Α’ 9), οι ειδικοί όροι για χρήση των υπηρε-
σιών του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου 
Καταφυγίου, του άρθρου 5 του ν. 4414/2016 (Α’ 149).
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας δύναται να καθορίζονται επιπλέον ειδικοί όροι, ιδίως 
προνομιακές χρεώσεις και μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης 
των εν λόγω υπηρεσιών.

8. Η ιδιότητα του μέλους Κ.Α.Ε δεν καθιστά υποχρε-
ωτική την ασφάλιση στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης.

9. Οι σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. των Κ.Α.Ε. εμπί-
πτουν στις κανονιστικές αποφάσεις για τις Ενεργει-
ακές Κοινότητες του ν. 4513/2018, ιδίως σ’ αυτές που 
προβλέπονται στις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 4, την 
παρ. 5 του άρθρου 5 και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 
του ν. 4414/2016, το άρθρο 18 του ν. 4685/2020 και το 
άρθρο 89 του ν. 4951/2022.

Άρθρο 61

Μεταβατικές διατάξεις για τις Ενεργειακές

Κοινότητες του ν. 4513/2018 -

Προσθήκη άρθρου 6ΙΖ στον ν. 3468/2006

Στο Κεφάλαιο ΒΑ’ του ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθεται 
άρθρο 6ΙΖ ως εξής:

«Άρθρο 6ΙΖ
Μεταβατικές διατάξεις για τις Ενεργειακές 
Κοινότητες του ν. 4513/2018

1. Κοινότητες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τον
ν. 4513/2018 (Α’ 9) μπορούν να μετατραπούν σε Κοινό-
τητα Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε.), εφόσον τηρούνται 
οι προϋποθέσεις του άρθρου 6Γ του παρόντος.

2. Για τη μετατροπή απαιτείται απόφαση της γενικής 
συνέλευσης που λαμβάνεται με απόφαση των δύο τρί-
των (2/3) των μελών της. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση 
περιβάλλεται με τον απαιτούμενο για τη σύσταση της 
Κ.Α.Ε. τύπο, και περιέχει τα απαραίτητα, κατά το παρόν 
Κεφάλαιο, στοιχεία του καταστατικού.

3. Από την καταχώριση της απόφασης στο Γενι-
κό Εμπορικό Μητρώο συντελείται η μετατροπή και η 
Κ.Α.Ε. υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υπο-
χρεώσεις της μετατραπείσας Ενεργειακής Κοινότητας 
του ν. 4513/2018.

4. Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 που δεν 
επιθυμούν να μετατραπούν σύμφωνα με την παρ. 1 πα-
ραμένουν σε λειτουργία σύμφωνα με τον ν. 4513/2018. 
Από 1η Νοεμβρίου 2023 οι Ενεργειακές Κοινότητες του
ν. 4513/2018 δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν νέες αιτή-
σεις για Βεβαίωση Παραγωγού ή για Οριστική Προσφορά 
Σύνδεσης σε περίπτωση Εξαιρούμενων Σταθμών.»

Άρθρο 62

Καταργούμενες διατάξεις - Κατάργηση άρθρου 7

ν. 4513/2018

Από 1ης Απριλίου 2023, καταργείται το άρθρο 7 του 
ν. 4513/2018 (Α’ 9), περί σύστασης Ενεργειακών Κοινο-
τήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 

ΑNΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Ν. 3468/2006

Άρθρο 63

Ανάπτυξη της αυτοκατανάλωσης ενέργειας

από ανανεώσιμες πηγές - Τροποποίηση

άρθρου 14 ν. 3468/2006

Στο άρθρο 14 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), περί αυτοκα-
ταναλωτών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αντικαθί-
στανται ο τίτλος και οι παρ. 1 και 2, προστίθενται παρ. 4
έως 7, και το άρθρο 14 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 14
Αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές (παρ. 1, 2, 3 και 5 άρθρου 21 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/2011)

1. Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να ενεργούν ως 
αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
είτε μεμονωμένα, είτε μέσω φορέων σωρευτικής εκπρο-
σώπησης και να:

(α) παράγουν ενέργεια, και για δική τους κατανάλωση, 
να αποθηκεύουν ενέργεια, να πωλούν την πλεονάζουσα 
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ηλεκτρική ενέργεια, ιδίως μέσω συμβάσεων αγοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας, προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας 
και συμβάσεων εμπορίας, χωρίς διαμεσολάβηση,

(β) εγκαθιστούν και λειτουργούν συστήματα αποθή-
κευσης ενέργειας σε συνδυασμό με εγκαταστάσεις που 
παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές,

(γ) διατηρούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους 
ως τελικοί καταναλωτές,

(δ) μπορούν να λαμβάνουν αποζημίωση, σύμφωνα με 
το άρθρο 3 του ν. 4414/2016 (Α’ 149) ή μέσω του εκά-
στοτε καθεστώτος στήριξης, για την ηλεκτρική ενέργεια, 
την οποία παράγουν οι ίδιοι, από ανανεώσιμες πηγές 
που διοχετεύουν στο δίκτυο, η οποία αποτυπώνει την 
αγοραία αξία της εν λόγω ηλεκτρικής ενέργειας και λαμ-
βάνει υπόψη τη μακροπρόθεσμη αξία της για το δίκτυο, 
το περιβάλλον και την κοινωνία,

(ε) έχουν τη δυνατότητα να εγκαθιστούν τον σταθμό 
παραγωγής σε διαφορετικό χώρο από την εγκατάσταση 
κατανάλωσης και να συμψηφίζουν ταυτοχρονισμένα την 
παραγόμενη ενέργεια με την αντίστοιχη ενέργεια που 
απορροφάται από το Δίκτυο ή το Σύστημα και κατανα-
λώνεται στις εγκαταστάσεις του,

στ) εγκαθιστούν σταθμό παραγωγής, χωρίς έγχυση της 
παραγόμενης ενέργειας στο Δίκτυο ή το Σύστημα, αλλά 
για δική τους κατανάλωση, εγκατεστημένης ισχύος, μέ-
χρι και στο εκατό τοις εκατό (100%) της συμφωνημένης 
ισχύος της παροχής κατανάλωσης.

2. Ο σταθμός του αυτοκαταναλωτή μπορεί να ανήκει 
στην κυριότητά του ή σε τρίτο πρόσωπο ή να αποτελεί 
αντικείμενο διαχείρισης μέσω τρίτου προσώπου, της 
εγκατάστασης και λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης 
της μέτρησης και της συντήρησης, αν το τρίτο πρόσωπο 
παραμένει υπό τις εντολές του αυτοκαταναλωτή. Στην 
περίπτωση του πρώτου εδαφίου, το τρίτο πρόσωπο δεν 
θεωρείται αυτοκαταναλωτής.

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 φωτο-
βολταϊκών συστημάτων, η χρονική διάρκεια του Ειδικού 
Προγράμματος, η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς των φω-
τοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση, που δύνα-
ται να είναι διαφοροποιημένη ανά ηλεκτρικό σύστημα, 
διασυνδεδεμένο ή αυτόνομο, η αδειοδοτική διαδικασία 
στην οποία περιλαμβάνονται ο τρόπος υποβολής των 
σχετικών αιτήσεων και τα αναγκαία δικαιολογητικά,
ο τύπος και το περιεχόμενο των συμβάσεων συμψη-
φισμού ηλεκτρικής ενέργειας, οι δικαιούχοι, 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 υποβο-

λής στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. της Δήλωσης Ετοιμότητας του 
άρθρου 4Α του ν. 4414/2016 είτε, αν δεν έχει υποβληθεί 
Δήλωση Ετοιμότητας, με την ενεργοποίηση της σύνδε-
σης του φωτοβολταϊκού συστήματος.

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

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουρ-
γού δύναται να προκηρύσσονται προγράμματα εγκατά-
στασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων 
αποθήκευσης από αυτοκαταναλωτές, με χρηματοδότη-
ση, ιδίως από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Με την απόφαση 
του πρώτου εδαφίου δύναται να καθορίζονται η χρο-
νική διάρκεια και οι δικαιούχοι των προγραμμάτων, τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας και τα ποσοστά επιδότησης, η 
μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συ-
στημάτων και συστημάτων αποθήκευσης ανά παροχή 
κατανάλωσης, το είδος των αυτοκαταναλωτών, οι οποίοι 
δύναται να εγχέουν ή όχι ενέργεια στο δίκτυο, το επίπεδο 
τάσης στο οποίο συνδέονται οι σταθμοί, οι διαδικασί-
ες για τη σύνδεσή τους με το δίκτυο ή το Σύστημα, οι 
προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη συμμετοχή σε κάθε 
πρόγραμμα, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για την 
υποβολή των αιτήσεων, ο τρόπος κατάταξης και αξιολό-
γησης των δικαιούχων, οι προθεσμίες υλοποίησης των 
έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι προϋποθέ-
σεις απένταξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέ-
ρεια για την εφαρμογή των ως άνω προγραμμάτων. Για 
τον σχεδιασμό των προγραμμάτων λαμβάνονται ιδίως 
υπόψη τα περιθώρια υποδοχής ισχύος σταθμών Ανανεώ-
σιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού 
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ανά υποσταθμό, η δυ-
νατότητα απορρόφησης και η ασφάλεια της λειτουργίας 
του δικτύου και του συστήματος.

5. Για την προώθηση και την ανάπτυξη της αυτοκα-
τανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, λαμβά-
νονται υπόψη η αξιολόγηση αδικαιολόγητων φραγμών 
στην αυτοκατανάλωση ενέργειας, το δυναμικό ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές και τα περιθώρια των δικτύων, 
και διασφαλίζονται, μεταξύ άλλων και μέσω των αποφά-
σεων των παρ. 3 και 4:

(α) η πρόσβαση όλων των τελικών καταναλωτών στην 
αυτοκατανάλωση, συμπεριλαμβανομένων νοικοκυριών 
χαμηλού εισοδήματος ή ευάλωτων νοικοκυριών,

(β) η άρση αδικαιολόγητων φραγμών για τη χρηματο-
δότηση των έργων στην αγορά και η υιοθέτηση μέτρων 
για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση,

(γ) η άρση αδικαιολόγητων φραγμών για την αυτοκα-
τανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συμπερι-
λαμβανομένων των ενοικιαστών,

(δ) η παροχή κινήτρων για τους ιδιοκτήτες κτιρίων, 
προκειμένου να δημιουργούν ευκαιρίες για αυτοκατα-
νάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμ-
βανομένων των ενοικιαστών,

(ε) η πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στα σχετικά καθεστώ-
τα στήριξης, καθώς και σε όλα τα τμήματα της αγοράς 
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ηλεκτρικής ενέργειας, σε αυτοκαταναλωτές για την ηλε-
κτρική ενέργεια την οποία παράγουν οι ίδιοι από ανανε-
ώσιμες πηγές και εγχέουν στο δίκτυο, με την επιφύλαξη 
του παρόντος και του ν. 4414/2016,

(στ) η πρόσβαση σε όλα τα τμήματα της αγοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας για την προμήθεια της πλεονάζουσας 
ενέργειας, μέσω συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργει-
ας, χωρίς διαμεσολάβηση και ιδίως οι προϋποθέσεις, οι 
τεχνικοί περιορισμοί και πληροφορίες που παρέχονται 
στους διαχειριστές δικτύων, ο τύπος, το περιεχόμενο 
και η διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων προμήθει-
ας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό 
θέμα,

(ζ) ότι οι αυτοκαταναλωτές συμβάλλουν επαρκώς και 
με ισορροπημένο τρόπο στον συνολικό επιμερισμό του 
κόστους του συστήματος, όταν η ενέργεια εγχέεται στο 
δίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την αγορά 
ηλεκτρισμού.

6. Στους αυτοκαταναλωτές δύνανται να επιβληθούν 
αμερόληπτες και αναλογικές χρεώσεις και τέλη σε σχέση 
με την αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική τους ενέργεια, από 
ανανεώσιμες πηγές, η οποία καταναλώνεται στις εγκα-
ταστάσεις τους, ιδίως:

α) αν η αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ανα-
νεώσιμες πηγές λαμβάνει αποτελεσματική στήριξη, και 
εφόσον με την επιβολή των χρεώσεων δεν υπονομεύ-
ονται η οικονομική βιωσιμότητα του έργου και ο χαρα-
κτήρας κινήτρου αυτής της στήριξης,

β) αν, από 1η Δεκεμβρίου 2026, το συνολικό μερίδιο 
των εγκαταστάσεων αυτοκατανάλωσης υπερβαίνει το 
οχτώ τοις εκατό (8%) της συνολικής εγκατεστημένης 
ισχύος ηλεκτρικής ενέργειας, και αν αποδειχθεί από 
ανάλυση κόστους οφέλους από τη Ρυθμιστική Αρχή 
Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, μέσω ανοικτής, δια-
φανούς και συμμετοχικής διαδικασίας, ότι προκαλεί ση-
μαντικά δυσανάλογη επιβάρυνση στη μακροπρόθεσμη 
οικονομική βιωσιμότητα του ηλεκτρικού συστήματος 
ή δημιουργεί κίνητρο που υπερβαίνει το αντικειμενικά 
απαραίτητο για την επίτευξη οικονομικώς συμφέρουσας 
ανάπτυξης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και ότι 
αυτή η επιβάρυνση ή το κίνητρο δεν είναι δυνατό να 
ελαχιστοποιηθεί μέσω άλλων εύλογων δράσεων,

γ) αν η αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ανα-
νεώσιμες πηγές παράγεται σε εγκαταστάσεις με δυναμι-
κότητα ηλεκτροπαραγωγής που υπερβαίνει τα τριάντα 
κιλοβάτ (30 kW).

7. Επιτρέπεται οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής 
Απόδοσης, οι οποίοι έχουν λάβει ή λαμβάνουν άδεια 
παραγωγής ή βεβαίωση παραγωγού ή Εξαιρούμενοι 
Σταθμοί που έχει λάβει ή λαμβάνουν οριστική προ-
σφορά σύνδεσης, να μετατρέψουν τις ως άνω άδειες 
ή την Οριστική Προσφορά Συνδεσης κατά περίπτωση, 
ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ως σταθμοί αυ-
τοπαραγωγής ή ως σταθμοί του άρθρου 14Α. Για πα-
ρόχους υπηρεσιών ύδατος επιτρέπεται η μετατροπή 
και λειτουργία μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών για 
εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού 

ενεργειακού συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14Α 
προς κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. Η ισχύς 
των σταθμών του πρώτου εδαφίου μπορεί να ανέρχεται 
μέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%), του αθροίσμα-
τος της συμφωνημένης ισχύος των προς συμψηφισμό 
καταναλώσεων. Σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί 
ως κορεσμένες σύμφωνα με απόφαση της Ρυθμιστικής 
Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων επιτρέπεται 
μόνο η υποβολή αιτήσεων για σταθμούς παραγωγής 
της περ. στ) της παρ. 1.

Άρθρο 64

Εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και 

εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού

από αυτοκαταναλωτές -

Αντικατάσταση άρθρου 14Α ν. 3468/2006

Το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006 (Α’ 129) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 14Α
Εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και 
εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού
από αυτοκαταναλωτές

1. Επιτρέπεται για αυτοκαταναλωτές και για αυτοκα-
ταναλωτές που ενεργούν από κοινού που είναι φυσικά 
πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη) ή νομικά πρόσωπα δη-
μοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, η εγκατάσταση σταθμών 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), Συμπαραγω-
γής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και συστημάτων αποθήκευσης της παραγό-
μενης ενέργειας, για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με 
ενεργειακό συμψηφισμό.

2. Ειδικά επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. 
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και συστημάτων αποθήκευσης προς κάλυ-
ψη ιδίων αναγκών, με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού 
συμψηφισμού για:

α) Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και 
β’ βαθμού, σύμφωνα και με το άρθρο 14Β,

β) εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτι-
κών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 (Α’ 151) για εγκα-
ταστάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 
και αγροτικών χρήσεων,

γ) Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας, Ενεργειακές 
Κοινότητες Πολιτών και Ενεργειακές Κοινότητες του 
ν. 4513/2018 (Α’ 9) για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών 
των μελών που είναι αποκλειστικά οικιακοί καταναλω-
τές, αγρότες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010, καθώς και 
για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών πολιτών που ζουν 
κάτω από το όριο της φτώχειας και νοικοκυριά που πλήτ-
τονται από την ενεργειακή ένδεια, σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/89335/5599/27.9.2021 απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 4447), καθώς 
και για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών, σύμφωνα με 
το πρώτο εδάφιο του άρθρου 14Β.

3. Για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και συστήματα 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι εγκα-
θίστανται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, συμπερι-
λαμβανομένης της νήσου Κρήτης, καθώς και στα Μη 
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Διασυνδεδεμένα Νησιά, για την εφαρμογή του ενερ-
γειακού συμψηφισμού και του εικονικού ενεργειακού 
συμψηφισμού, η ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής που 
εγκαθίσταται:

α) με την επιφύλαξη της παρ. 4, ανέρχεται μέχρι και το 
εκατό τοις εκατό (100%) της συμφωνημένης ισχύος της 
παροχής κατανάλωσης,

β) με την επιφύλαξη της παρ. 5, ανέρχεται μέχρι και το 
εκατό τοις εκατό (100%), του αθροίσματος της συμφωνη-
μένης ισχύος του συνόλου των προς συμψηφισμό κατα-
ναλώσεων και, σε περίπτωση εγκατάστασης συστήματος 
αποθήκευσης, η μέγιστη ονομαστική ισχύς του μετατρο-
πέα του συστήματος αποθήκευσης (σε κιλοβολταμπερ - 
kVA), δεν ξεπερνά την ονομαστική ισχύ του σταθμού 
παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (σε κιλοβάτ - kW).

4. Για σταθμούς που εγκαθίστανται από αυτοκατανα-
λωτές, καθώς και για αυτοκαταναλωτές από κοινού, για 
την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού, η μέγιστη 
ισχύς του σταθμού για:

α) οικίες (νοικοκυριά), δεν μπορεί να ξεπερνά τα δέκα 
κόμμα οκτώ (10,8) κιλοβάτ (kW) ανα παροχή κατανά-
λωσης,

β) νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 
εκτός των περιπτώσεων του πρώτου εδαφίου του άρ-
θρου 14Β, των παρόχων υπηρεσιών ύδατος, και των 
αυτοκαταναλωτών που δραστηριοποιούνται στον πρω-
τογενή τομέα, δεν μπορεί να ξεπερνά τα εκατό (100) κι-
λοβάτ (kW) ανα παροχή κατανάλωσης.

5. Για σταθμούς που εγκαθίστανται από εγγεγραμ-
μένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλ-
λεύσεων του ν. 3874/2010 για εγκαταστάσεις αγροτι-
κών εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 και αγροτικών 
χρήσεων, για την εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού 
συμψηφισμού, η μέγιστη ισχύς του σταθμού δεν μπορεί 
να ξεπερνά τα εκατό (100) κιλοβάτ (kW) ανα παροχή 
κατανάλωσης.

6. Για την εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψη-
φισμού σύμφωνα με το παρόν, οι σταθμοί παραγω-
γής μπορούν να συνδέονται, στο Δίκτυο είτε Υψηλής 
Τάσης, είτε Μέσης Τάσης, είτε Χαμηλής Τάσης. Για την 
εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού 
από Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας, Ενεργειακές 
Κοινότητες Πολιτών, καθώς και Ενεργειακές Κοινότη-
τες του ν. 4513/2018, δύναται η παροχή των σταθμών 
παραγωγής και οι αντίστοιχες παροχές κατανάλωσης 
προς συμψηφισμό να εκπροσωπούνται από διαφορε-
τικούς προμηθευτές. Το μέγιστο όριο συνολικής ισχύος 
σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., για το οποίο επιτρέπεται 
να χορηγηθούν Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης από 
τους αρμόδιους Διαχειριστές για εφαρμογή ενεργειακού 
και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού καθορίζεται σε 
δύο (2) γιγαβάτ (GW).

7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής 
Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, ορίζονται ο τρόπος 
ελέγχου του ανωτέρω μέγιστου ορίου συνολικής ισχύος 
σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ο τρόπος με τον οποίο 
γίνονται ο ενεργειακός συμψηφισμός, ο εικονικός ενερ-
γειακός συμψηφισμός και ο εικονικός ταυτοχρονισμένος 

συμψηφισμός και ειδικότερα οι προϋποθέσεις, περιορι-
σμοί, χρεώσεις, το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου 
υπολογίζεται ο συμψηφισμός, ο τύπος, το περιεχόμενο 
και η διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων συμψηφι-
σμού, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι λειτουργίας 
και χρήσης των συστημάτων αποθήκευσης, καθώς και 
κάθε ειδικότερο θέμα ή άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή του παρόντος. Με την ανωτέρω απόφα-
ση μπορεί να διαφοροποιείται ο τρόπος συμψηφισμού 
βάσει του μεγέθους των σταθμών, του επιπέδου τάσης 
σύνδεσης και των ειδικότερων χαρακτηριστικών των 
τιμολογίων κατανάλωσης.

Με την ανωτέρω απόφαση είναι δυνατόν να επανα-
καθορίζονται τα όρια εγκατεστημένης ισχύος για την 
εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού, καθώς και να 
τίθενται ανώτατα όρια εγκατεστημένης ισχύος, διαφορο-
ποιημένα ανά κατηγορία παραγωγών και ανά ηλεκτρικό 
σύστημα, διασυνδεδεμένο ή αυτόνομο. Τα υψηλότερα 
όρια τίθενται υπέρ νομικών προσώπων, δημοσίου ή ιδι-
ωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους 
δημόσιους σκοπούς.

Το πλεόνασμα ενέργειας που προκύπτει από τον 
ενεργειακό συμψηφισμό, μετά τη διενέργεια της τε-
λικής εκκαθάρισης, στο τέλος της χρονικής περιόδου 
συμψηφισμού, διοχετεύεται στο Δίκτυο ή το Συστημα, 
χωρίς υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον 
αυτοκαταναλωτή. Με την ως άνω απόφαση καθορίζε-
ται και η μοναδιαία τιμή, με την οποία υπολογίζεται η 
αποζημίωση για το πλεόνασμα της ενέργειας, η οποία 
καταβάλλεται από τους Προμηθευτές, υπέρ του Ειδικού 
Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179).»

Άρθρο 65

Εγκατάσταση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού

Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ 

και β’ βαθμού - Τροποποίηση άρθρου 14Β

ν. 3468/2006

Στο άρθρο 14Β του ν. 3468/2006 (Α’ 129), περί εγκατά-
στασης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) 
και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής 
Απόδισης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (Ο.Τ.Α.), στο πρώτο εδάφιο προστίθενται νέες παρα-
πομπές ως προς τον ορισμό του εικονικού ενεργειακού 
συμψηφισμού, η παρέκκλιση του τρίτου εδαφίου και η 
παραπομπή στο άρθρο 14Α αφαιρούνται και το άρθρο 
14Β διαμορφώνεται ως εξής:

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

Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. και 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού για κάλυψη ενερ-
γειακών αναγκών κοινωφελών επιχειρήσεων και δημοτι-
κών επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) του 
άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (A’ 87), δημοτικών παιδι-
κών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, σχολικών 
μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
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δευσης, κέντρων υγείας και νοσοκομείων, δημοτικών 
και δημοσίων αθλητικών κέντρων, εγκαταστάσεων και 
δικτύων οδοφωτισμού, εγκαταστάσεων ύδρευσης και 
αποχέτευσης, καθώς και κάθε άλλου κτιρίου, υποδομής 
ή εγκατάστασης που, είτε ανήκει, είτε εξυπηρετεί ανά-
γκες του Ο.Τ.Α. με εφαρμογή ενεργειακού και εικονικού 
ενεργειακού συμψηφισμού, όπως αυτός ορίζεται στις 
περ. 12, 13 και 13β του άρθρου 2.

Επίσης, επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. 
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού για την υπο-
στήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση 
της ενεργειακής ένδειας πολιτών του οικείου δήμου ή 
της οικείας περιφέρειας που ζουν κάτω από το όριο 
της φτώχειας.

Για τους σταθμούς του παρόντος άρθρου επιτρέπεται 
η εγκατάστασή τους με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού 
συμψηφισμού, με μέγιστη ισχύ παραγωγής των σταθμών 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ίση με το εκατό τοις εκατό (100%) 
του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος των προς 
συμψηφισμό παροχών κατανάλωσης.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται το άρθρο 14α του παρό-
ντος και η παρ. 10 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018 (A’ 9).»

Άρθρο 66

Συλλογική αυτοκατανάλωση -

Προσθήκη άρθρου 14Γ στον ν. 3468/2006

Στον ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 14Γ ως 
εξής:

«Άρθρο 14Γ
Αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές που ενεργούν από κοινού
(Συλλογική αυτοκατανάλωση)
(παρ. 4 άρθρου 21 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001)

1. Τουλάχιστον δύο (2) αυτοκαταναλωτές που βρίσκο-
νται στο ίδιο κτίριο δύνανται να συμμετέχουν από κοι-
νού σε δραστηριότητες και να ρυθμίζουν μεταξύ τους 
τον επιμερισμό της ενέργειας που παράγεται από τους 
σταθμούς τους, με την επιφύλαξη των εν ισχύι τελών 
δικτύου και άλλων σχετικών χρεώσεων, τελών, εισφο-
ρών και φόρων. Στον ενεργειακό συμψηφισμό, υπό το 
σχήμα της συλλογικής αυτοκατανάλωσης, μπορούν να 
ενταχθούν και καταναλώσεις κοινοχρήστων σε κτίρια.

2. Οι αυτοκαταναλωτές που ενεργούν σε ομάδα από 
κοινού ορίζουν έναν (1) υπεύθυνο - εκπρόσωπο, για τη 
διαχείριση των δραστηριοτήτων τους, ο οποίος τους 
εκπροσωπεί έναντι τρίτων.

3. Οι αυτοκαταναλωτές που ενεργούν από κοινού 
ρυθμίζουν τις σχέσεις τους μέσω σύμβασης. Η σύμβαση 
αυτή καθορίζει τουλάχιστον τις απαιτήσεις πρόσβασης 
των νέων μελών και την αποχώρηση των υφιστάμενων 
συμμετεχόντων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες, τους κα-
νόνες για την κατανομή της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται για αυτοκατανάλωση και τους συντελεστές 
τους, τους κανόνες επιμερισμού της καταβολής των τι-
μολογίων, καθώς και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το 
οποίο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των δραστηριο-
τήτων συλλογικής αυτοκατανάλωσης, που τους εκπρο-
σωπεί έναντι τρίτων.

4. Το πρόσωπο που έχει οριστεί ως υπεύθυνος - εκ-
πρόσωπος των αυτοκαταναλωτών που ενεργούν από 
κοινού, κοινοποιεί στον αρμόδιο Διαχειριστή, τον προ-
βλεπόμενο τρόπο κοινής χρήσης για τη διανομή της πα-
ραγωγής από τους αυτοκαταναλωτές που συμμετέχουν 
στη δραστηριότητα της συλλογικής αυτοκατανάλωσης 
και τις τροποποιήσεις του.

5. Οι αυτοκαταναλωτές του παρόντος είναι από κοινού 
υπεύθυνοι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
ορίζονται στον παρόντα.

6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής 
Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, ορίζεται ο τρόπος 
με τον οποίο ενεργούν οι αυτοκαταναλωτές από κοινού, 
συμμετέχουν στις δραστηριότητες και επιμερίζουν την 
παραγόμενη ενέργεια. Παράλληλα, καθορίζεται κάθε 
σχετικό θέμα για τη σύνδεση των σταθμών και την απο-
τελεσματική λειτουργία του σχήματος συλλογικής αυτο-
κατανάλωσης, σε σχέση με τον Διαχειριστή του Δικτύου 
και του Συστήματος.»

Άρθρο 67

Μεταβατικές διατάξεις ως προς τις Οριστικές

Προσφορές Σύνδεσης και τις Συμβάσεις 

Σύνδεσης Αυτοπαραγωγών

1. Οι εκκρεμείς αιτήσεις για Οριστική Προσφορά Σύν-
δεσης, οι εν ισχύι Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης και 
οι Συμβάσεις Σύνδεσης, καθώς και νέες αιτήσεις που 
υποβάλλονται στον αρμόδιο Διαχειριστή για σταθμούς 
αυτοκαταναλωτών του άρθρου 14 του ν.  3468/2006
(Α’ 129), καταλαμβάνονται από τον παρόντα.

2. Οι εκκρεμείς αιτήσεις για Οριστική Προσφορά Σύν-
δεσης, καθώς και οι εν ισχύ Οριστικές Προσφορές Σύν-
δεσης και οι Συμβάσεις Σύνδεσης του άρθρου 14Α του 
ν. 3468/2006 καταλαμβάνονται από τον παρόντα, εκτός 
των παρ. 2, 3, 4 και 5 του 14Α του ν. 3468/2006. Ειδικότε-
ρα, αιτήσεις που υποβάλλονται έως και την 30ή Ιουνίου 
2023 στον αρμόδιο Διαχειριστή για τα ανωτέρω, καθώς 
και για μετατροπή σταθμών των δύο πρώτων εδαφίων 
της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 δύναται να 
καταλαμβάνονται είτε από τον παρόντα, είτε από τον πα-
ρόντα με εξαίρεση των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 14Α
του ν. 3468/2006, μετά από δήλωσή τους στον αρμόδιο 
Διαχειριστή.

3. Αιτήσεις σταθμών αυτοκαταναλωτών του άρ-
θρου 14Α του ν. 3468/2006, καθώς και σταθμών των 
δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 7 του άρθρου 14 του 
ν. 3468/2006 που υποβάλλονται στον αρμόδιο Διαχει-
ριστή μετά την 1η Ιουλίου 2023, καταλαμβάνονται από 
τον παρόντα.

4. Από 1ης Νοεμβρίου 2023 δεν επιτρέπεται η υποβολή 
νέων αιτήσεων στον αρμόδιο Διαχειριστή για σταθμούς 
αυτοκατανάλωσης με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού 
συμψηφισμού του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, από 
Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (Α’ 9).

5. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 8 του 
άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/10.9.2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 759) καταλαμβά-
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νει όλες τις περιπτώσεις σταθμών του άρθρου 14Α του 
ν. 3468/2006 για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται διά του 
παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ,

ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 3468/2006

Άρθρο 68

Έκδοση Εγγυήσεων Προέλευσης -

Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 15 ν. 3468/2006

Στην παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), 
περί εγγυήσεων προέλευσης, στην περ. α) διαγράφεται 
η αναφορά στο άρθρο 14Α, στην περ. β) η φράση «οι 
οποίοι δεν εγχέουν ενέργεια» αντικαθίσταται από τη 
φράση «οι Εγγυήσεις Προέλευσης για την ενέργεια που 
δεν εγχέεται» και αφαιρείται η αναφορά στην ηλεκτρική 
ενέργεια, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Ειδικότερα:
α) Για τους αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας 

από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι Εγγυήσεις Προέλευσης για την 
ενέργεια που εγχέεται στο σύστημα μεταφοράς ή στο δί-
κτυο διανομής ή ηλεκτρικής ενέργειας, εκδίδονται υπέρ 
του Φορέα Έκδοσης ή του αυτοπαραγωγού σύμφωνα με 
την παρ. 4, ενώ για το υπόλοιπο της ενέργειας, οι Εγγυή-
σεις προέλευσης εκδίδονται υπέρ του αυτοπαραγωγού 
και ανακαλούνται προς απόδειξη της προέλευσης της 
ενέργειας που καταναλώθηκε εσωτερικά στις εγκατα-
στάσεις του.

β) Για τους αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας 
από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. και τους αυτόνομους παραγω-
γούς ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., οι Εγγυήσεις Προ-
έλευσης για την ενέργεια που δεν εγχέεται στο σύστημα 
μεταφοράς ή στο δίκτυο διανομής, εκδίδονται υπέρ του 
αυτοπαραγωγού ή του αυτόνομου παραγωγού, αντίστοι-
χα, και ανακαλούνται προς απόδειξη της προέλευσης 
της ενέργειας που καταναλώθηκε εσωτερικά στις εγκα-
ταστάσεις τους.»

Άρθρο 69

Διαχείριση Εγγυήσεων Προέλευσης και 

Μηχανισμός Διασφάλισης Συστήματος 

Εγγυήσεων Προέλευσης -Τροποποίηση παρ. 4 

άρθρου 18 ν. 3468/2006

Στην παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), 
περί Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης, αφαιρούνται 
οι αναφορές στην ηλεκτρική ενέργεια, και η παρ. 4 δια-
μορφώνεται ως εξής:

«4. Το Μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης τηρείται 
στο Πληροφοριακό Σύστημα Εγγυήσεων Προέλευσης 
το οποίο τηρεί ο Φορέας Έκδοσης, ο οποίος και είναι 
υπεύθυνος για τον ορισμό των προδιαγραφών του, τη 
λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμισή του. Ο Φορέας 
Έκδοσης διασφαλίζει τη συμμόρφωση του Πληροφορι-
ακού Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης με το ευρω-
παϊκό πρότυπο ΕΝ 16325.»

Άρθρο 70

Πλατφόρμα για την ανάπτυξη

των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τις 

στατιστικές μεταβιβάσεις μεταξύ

των κρατών μελών - Τροποποίηση άρθρου 32Α 

ν. 3468/2006

Στο άρθρο 32Α του ν. 3468/2006 (Α’ 129), περί στα-
τιστικών μεταβιβάσεων, αντικαθίστανται ο τίτλος και 
οι παρ. 2 και 3, προστίθεται παρ. 4, και το άρθρο 32Α 
διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 32Α
Συμμετοχή στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και τις στατιστικές 
μεταβιβάσεις μεταξύ των κρατών
μελών (άρθρο 8 Οδηγίας 2018/2001)

1. Είναι δυνατή η συμφωνία με κράτη μέλη με την 
οποία μπορεί να ρυθμίζεται η στατιστική μεταβίβαση 
συγκεκριμένης ποσότητας ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές από ή προς άλλο κράτος μέλος. Η μεταβιβαζόμενη 
ποσότητα:

Αν μεταβιβάζεται από την Ελλάδα, αφαιρείται από την 
ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η οποία 
λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση της συμμόρφωσης 
προς τις απαιτήσεις της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 1
και του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 2Α. 
Αν μεταβιβάζεται προς την Ελλάδα, προστίθεται στην 
ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η οποία 
λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση της συμμόρφωσης 
προς τις απαιτήσεις της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 1
και του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 2Α.

2. Η παρ. 1 μπορεί να εφαρμόζεται για ένα ή περισ-
σότερα ημερολογιακά έτη και οι ποσότητες ενέργειας 
κοινοποιούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το αργότερο εντός 
δώδεκα (12) μηνών, μετά το τέλος κάθε έτους ή οριστι-
κοποιούνται στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Union renewable development platform  - «URDP») 
για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(Α.Π.Ε.) σχετικά με την εθνική συνεισφορά της Ελλάδας 
στον δεσμευτικό στόχο της Ένωσης για το 2030 ή για 
κάθε δείκτη αναφοράς που έχει οριστεί για την παρακο-
λούθηση της προόδου με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1999 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της 
Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα (L 328). 
Στις πληροφορίες που κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή συγκαταλέγονται η ποσότητα και η τιμή της 
συγκεκριμένης ενέργειας. Η τελική τιμή των μεταβιβάσε-
ων καθορίζεται κατά περίπτωση με βάση τον μηχανισμό 
αντιστοίχισης ζήτησης και προσφοράς της «URDP».

3. Για τις μεταβιβάσεις που οριστικοποιούνται στην 
«URDP», δημοσιοποιούνται τα συμμετέχοντα μέρη και 
οι πληροφορίες για τη συγκεκριμένη μεταβίβαση, στο 
πλαίσιο των εν λόγω συναλλαγών.

4. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται 
να υποβάλλει ετήσια στοιχεία στην πλατφόρμα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. «URDP» 
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σχετικά με την εθνική συνεισφορά της Ελλάδας στον 
δεσμευτικό στόχο της Ένωσης για το 2030 ή για κάθε 
δείκτη αναφοράς που έχει οριστεί για την παρακολού-
θηση της προόδου με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1999, συ-
μπεριλαμβανομένων των ποσών, τα οποία αναμένονται 
να υπολείπονται ή να υπερβούν την συνεισφορά της, 
καθώς και ένδειξη της προσφερόμενης τιμής, στην οποία 
είναι διατεθειμένη να δεχτεί τη μεταβίβαση μέρους ή του 
συνόλου της ενδεχόμενης πλεονάζουσας παραγωγής 
ενέργειας από Α.Π.Ε. από ή προς άλλο κράτος μέλος.»

Άρθρο 71

Κοινά έργα μεταξύ κρατών μελών - 

Αντικατάσταση άρθρου 32Β ν. 3468/2006

Το άρθρο 32Β του ν. 3468/2006 (Α’ 129), περί κοινών 
έργων μεταξύ κρατών μελών, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 32Β
Κοινά έργα μεταξύ κρατών μελών
(Άρθρα 9 και 10 Οδηγίας 2018/2001)

1. Η συνεργασία της Ελλάδας με ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δυνατή για 
κοινά έργα οποιουδήποτε τύπου, τα οποία αφορούν την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης ή ψύξης 
από ανανεώσιμες πηγές. Στην εν λόγω συνεργασία μπο-
ρούν να συμμετέχουν ιδιωτικοί φορείς.

2. Το ποσοστό ή η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, 
θέρμανσης ή ψύξης από ανανεώσιμες πηγές που πα-
ράγεται από οποιοδήποτε κοινό έργο στην ελληνική 
επικράτεια, το οποίο άρχισε να λειτουργεί, μετά την 
25η Ιουνίου 2009, ή από την αυξημένη δυναμικότητα 
εγκατάστασης που επεκτάθηκε μετά την ημερομηνία 
αυτή, και η οποία καταλογίζεται στο μερίδιο ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές άλλου κράτους μέλους για την 
εκτίμηση της συμμόρφωσης προς την Οδηγία 2009/28/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 23ης Απριλίου 2009 , «σχετικά με την προώθηση της 
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τρο-
ποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 
2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ» (L 140), κοινοποιείται από 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή.

3. Η κοινοποίηση της παρ. 2:
α) περιγράφει την προτεινόμενη εγκατάσταση ή ταυ-

τοποιεί την επεκταθείσα εγκατάσταση,
β) προσδιορίζει το ποσοστό ή την ποσότητα ηλεκτρι-

κής ενέργειας ή θέρμανσης ή ψύξης που παράγεται από 
την εγκατάσταση, η οποία καταλογίζεται στο μερίδιο 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές άλλου κράτους μέ-
λους,

γ) διευκρινίζει ότι η κοινοποίηση γίνεται εξ ονόματος 
της Ελλάδας,

δ) διευκρινίζει την περίοδο, σε ολόκληρα ημερολογια-
κά έτη, κατά την οποία η ηλεκτρική ενέργεια ή θέρμανση 
ή ψύξη, η οποία παράγεται από την εγκατάσταση από 
ανανεώσιμες πηγές, πρόκειται να καταλογιστεί στο με-
ρίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές άλλου κράτους 
μέλους.

4. Η διάρκεια ενός κοινού έργου του παρόντος μπορεί 
να εκτείνεται πέραν του 2030.

5. Οι κοινοποιήσεις του παρόντος δεν τροποποιούνται 
ή αποσύρονται, χωρίς τη συμφωνία των συμμετεχόντων 
κρατών, σύμφωνα με την παρ. 3.

6. Η Ελλάδα, μετά από την κατάθεση κοινής αίτησης με 
άλλο κράτος μέλος, κατά τη διαδικασία του παρόντος, 
δύναται να λαμβάνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ειδι-
κή τεχνική βοήθεια για την υλοποίηση των έργων αυτών.

7. Εντός τριών (3) μηνών από το τέλος κάθε έτους της 
περιόδου της περ. δ) της παρ. 3, το Υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας κοινοποιεί επιστολή προς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία αναφέρονται: α) η συ-
νολική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης ή 
ψύξης, η οποία παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές, κατά 
τη διάρκεια του εν λόγω έτους, από την εγκατάσταση, η 
οποία αποτελεί αντικείμενο της κοινοποίησης του παρό-
ντος, και β) η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμαν-
σης ή ψύξης, η οποία παρήχθη από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας, κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους, από την 
εν λόγω εγκατάσταση και η οποία καταλογίζεται στο 
μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, άλλου κρά-
τους μέλους, σύμφωνα με τους όρους της κοινοποίησης. 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποβάλλει 
κοινοποίηση στο κράτος μέλος εξ ονόματος του οποίου 
πραγματοποιείται η κοινοποίηση και στην Επιτροπή.

8. Για τους σκοπούς του παρόντος, η ποσότητα ηλε-
κτρικής ενέργειας ή θέρμανσης ή ψύξης από ανανεώσι-
μες πηγές, η οποία κοινοποιείται σύμφωνα με την παρ. 2:
α) αφαιρείται από την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας 
ή θέρμανσης ή ψύξης από ανανεώσιμες πηγές, η οποία 
λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του μεριδίου 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της χώρας, στο πλαί-
σιο της κοινοποίησης της παρ. 2, και β) προστίθεται στην 
ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης ή ψύξης 
από ανανεώσιμες πηγές, η οποία συμπεριλαμβάνεται 
κατά τον υπολογισμό του μεριδίου ενέργειας από ανα-
νεώσιμες πηγές του κράτους μέλους, που λαμβάνει την 
κοινοποίηση της παρ. 2.

Άρθρο 72

Κοινά έργα μεταξύ κρατών μελών και τρίτων 

χωρών - Τροποποίηση άρθρου 32Γ

του ν. 3468/2006

Στο άρθρο 32Γ του ν. 3468/2006 (Α’ 129), περί κοινών 
έργων μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών: α) ο τίτ-
λος τροποποιείται ως προς τα άρθρα ενσωμάτωσης της 
Οδηγίας, β) το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 τροποποιείται, 
ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, προστίθεται περ. δ), 
η παράγραφος βελτιώνεται νομοτεχνικά, γ) οι παρ. 3 έως 
7 αντικαθίστανται, δ) προστίθενται παρ. 8 και 9, και το 
άρθρο 32Γ διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 32Γ
Κοινά έργα μεταξύ κρατών μελών και τρίτων 
χωρών (Άρθρα 11 και 12 Οδηγίας 2018/2001)

1. Είναι δυνατή η συνεργασία με μια ή περισσότερες 
τρίτες χώρες για κοινά έργα οποιουδήποτε τύπου για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, στην οποία δύνανται να συμμετέχουν και άλλα 
κράτη μέλη. Στην εν λόγω συνεργασία μπορούν να συμ-
μετέχουν ιδιωτικοί φορείς.
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2. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) σε τρίτες χώρες λαμβάνεται 
υπόψη μόνο για τους σκοπούς του υπολογισμού των 
μεριδίων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της Ελλά-
δας, αν:

α) η ηλεκτρική ενέργεια καταναλίσκεται στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, απαίτηση που πρέπει να πληρούται όπου:

αα) ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ισοδύναμη προς 
την καταλογιζόμενη ηλεκτρική ενέργεια, έχει οριστεί σα-
φώς στην κατανεμόμενη δυναμικότητα διασύνδεσης 
από όλους τους αρμόδιους φορείς εκμετάλλευσης συ-
στημάτων μεταφοράς στη χώρα προέλευσης, στη χώρα 
προορισμού και, ανάλογα με την περίπτωση, σε κάθε 
χώρα διέλευσης,

αβ) ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ισοδύναμη προς 
την καταλογιζόμενη ηλεκτρική ενέργεια έχει εγγραφεί 
σαφώς στον ισολογισμό του αρμόδιου φορέα εκμε-
τάλλευσης συστήματος μεταφοράς από την ενωσιακή 
πλευρά διασύνδεσης,

αγ) η οριζόμενη δυναμικότητα και η παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. της εγκατάστασης της 
περ. β), αφορούν την ίδια χρονική περίοδο,

β) η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από εγκατάστα-
ση, η οποία άρχισε να λειτουργεί μετά την 25η Ιουνίου 
2009 ή από την αυξημένη δυναμικότητα εγκατάστασης 
η οποία ανακαινίστηκε, μετά την ημερομηνία αυτή, στο 
πλαίσιο του κοινού έργου της παρ. 1,

γ) για την παραγόμενη και εξαγόμενη ποσότητα ηλε-
κτρικής ενέργειας δεν έχει χορηγηθεί στήριξη, δυνάμει 
καθεστώτος στήριξης τρίτης χώρας, πλην επενδυτικής 
ενίσχυσης που χορηγείται στην εγκατάσταση,

δ) η ηλεκτρική ενέργεια έχει παραχθεί σύμφωνα με το 
διεθνές δίκαιο, σε τρίτη χώρα η οποία είναι συμβαλλό-
μενο μέρος της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και 
των θεμελιωδών ελευθεριών ή άλλων διεθνών συμβάσε-
ων ή συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

3. Για τους σκοπούς της παρ. 4, το Υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να ζητά από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή να λαμβάνεται υπόψη η ηλεκτρική 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που παράγεται και κα-
ταναλίσκεται σε τρίτη χώρα, στο πλαίσιο της κατασκευής 
σταθμού διασύνδεσης, με μεγάλο χρονικό περιθώριο 
αποπεράτωσης μεταξύ Ελλάδας και τρίτης χώρας, υπό 
τους ακόλουθους όρους:

α) η κατασκευή του σταθμού διασύνδεσης να αρχίσει 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2026,

β) ο σταθμός διασύνδεσης δεν μπορεί να ξεκινήσει 
τη λειτουργία του, πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2030,

γ) ο σταθμός διασύνδεσης μπορεί να ξεκινήσει τη λει-
τουργία του, έως την 31η Δεκεμβρίου 2032,

δ) αφού ξεκινήσει να λειτουργεί, ο σταθμός διασύνδε-
σης χρησιμοποιείται για την εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, σύμφωνα με την παρ. 2, ηλεκτρικής ενέργειας 
που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές,

ε) η εφαρμογή σχετίζεται με κοινό έργο που πληροί τα 
κριτήρια των περ. β) και γ) της παρ. 2 και θα χρησιμοποι-
ήσει τον σταθμό διασύνδεσης, αφού τεθεί σε λειτουργία, 
καθώς και με ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που δεν 

είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα που θα εξάγεται 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού ξεκινήσει η λειτουργία 
του σταθμού διασύνδεσης.

4. Το ποσοστό ή η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από οποιαδήποτε εγκατάσταση στο έδαφος 
τρίτης χώρας, η οποία καταλογίζεται στο μερίδιο ενέρ-
γειας από ανανεώσιμες πηγές της Ελλάδας ή και περισσό-
τερων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους 
σκοπούς επίτευξης των στόχων του ενωσιακού δικαίου, 
κοινοποιείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας στην Ευρωπαίκή Επιτροπή. Όταν εμπλέκονται πε-
ρισσότερα του ενός κράτη μέλη, η κατανομή αυτού του 
ποσοστού ή της ποσότητας, ανά κράτος μέλος, κοινοποι-
είται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το ποσοστό ή η 
ποσότητα δεν υπερβαίνει το ποσοστό ή την ποσότητα 
που εξάγεται και καταναλίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, η οποία αντιστοιχεί στην ποσότητα που αναφέρεται 
στις υποπερ. αα) και αβ) της περ. α) της παρ. 2 και πληροί 
τις προϋποθέσεις της περ. α) της παρ. 2. Η κοινοποίηση 
πραγματοποιείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και το ποσοστό ή η ποσότητα ηλεκτρικής 
ενέργειας καταλογίζεται στον συνολικό εθνικό στόχο.

5. Η κοινοποίηση της παρ. 4:
α) περιγράφει την προβλεπόμενη εγκατάσταση ή ταυ-

τοποιεί την ανακαινισθείσα εγκατάσταση,
β) προσδιορίζει το ποσοστό ή την ποσότητα ηλεκτρι-

κής ενέργειας που παράγεται από την εγκατάσταση, η 
οποία καταλογίζεται στο μερίδιο ενέργειας από ανανε-
ώσιμες πηγές της Ελλάδας, καθώς και, τηρουμένης της 
εμπιστευτικότητας, τις αντίστοιχες χρηματοοικονομικές 
ρυθμίσεις,

γ) διευκρινίζει την περίοδο, σε ολόκληρα ημερολογι-
ακά έτη, κατά την οποία η ηλεκτρική ενέργεια καταλο-
γίζεται στο μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
της Ελλάδας,

δ) περιλαμβάνει γραπτή αποδοχή των περ. β) και γ) 
από την τρίτη χώρα, στο έδαφος της οποίας θα λειτουρ-
γήσει η εγκατάσταση και ένδειξη του ποσοστού ή της 
ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που παράγεται από 
την εγκατάσταση και θα χρησιμοποιηθεί εντός της χώ-
ρας αυτής.

6. Η διάρκεια των κοινών έργων του παρόντος μπορεί 
να εκτείνεται πέραν του 2030.

7. Οι κοινοποιήσεις του παρόντος τροποποιούνται ή 
αποσύρονται, αν υπάρχει συμφωνία μεταξύ του κοινο-
ποιούντος κράτους μέλους και της τρίτης χώρας που 
αναγνώρισε το κοινό έργο, σύμφωνα με την περ. δ) της 
παρ. 5.

8. Εντός δώδεκα (12) μηνών από το τέλος κάθε έτους, 
που περιλαμβάνεται στην περίοδο της περ. γ) της παρ. 5, 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εφόσον 
προέβη στην κοινοποίηση, διαβιβάζει επιστολή στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία αναφέρονται:

α) η συνολική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας η οποία 
παρήχθη από Α.Π.Ε., κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους, 
από την εγκατάσταση, η οποία αποτελεί αντικείμενο της 
κοινοποίησης του παρόντος,

β) η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παρή-
χθη από Α.Π.Ε., κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους, από 
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την εγκατάσταση, η οποία καταλογίζεται στο μερίδιο 
ενέργειας από Α.Π.Ε., σύμφωνα με την κοινοποίηση του 
παρόντος και

γ) απόδειξη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις της 
παρ. 2.

Η επιστολή κοινοποιείται και στην τρίτη χώρα, η οποία 
έχει αναγνωρίσει το έργο, σύμφωνα με την περ. δ) της 
παρ. 5.

9. Για τον υπολογισμό των μεριδίων ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Δεκεμβρίου 2018 «για την προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» (L 328), η ποσότητα 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 
πηγές, η οποία κοινοποιείται σύμφωνα με την περ. β) 
της παρ. 8, προστίθεται στην ποσότητα ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, που λαμβάνεται υπόψη για τον υπο-
λογισμό των μεριδίων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
της Ελλάδας.»

Άρθρο 73

Κοινά καθεστώτα στήριξης - Αντικατάσταση 

άρθρου 32Δ του ν. 3468/2006

Το άρθρο 32Δ του ν. 3468/2006 (Α’ 129), περί καθεστώ-
των στήριξης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 32Δ
Κοινά καθεστώτα στήριξης
(Άρθρο 13 Οδηγίας 2018/2001)

1. Με την επιφύλαξη των ενωσιακών υποχρεώσεων 
για το άνοιγμα των καθεστώτων στήριξης της ηλεκτρι-
κής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, είναι δυνατή η 
συνένωση ή ο εν μέρει συντονισμός του εθνικού καθε-
στώτος στήριξης της Ελλάδας, με τα εθνικά καθεστώτα 
στήριξης άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Στις περιπτώσεις αυτές, ορισμένη ποσότητα ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, η οποία παράγεται στην Ελ-
λάδα, μπορεί να καταλογίζεται στο μερίδιο ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές άλλου συμμετέχοντος κράτους 
μέλους αν η Ελλάδα:

α) προβαίνει σε στατιστική μεταβίβαση συγκεκριμέ-
νων ποσοτήτων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από 
ένα κράτος μέλος, σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με 
το άρθρο 32Α ή

β) καθιερώνει κανόνα κατανομής με τον οποίο συμφω-
νούν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, βάσει του οποίου πο-
σότητες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατανέμονται 
μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών. Ο κανόνας 
κατανομής κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
εντός τριών (3) μηνών, από το τέλος του πρώτου έτους, 
κατά το οποίο ισχύει.

2. Εντός τριών (3) μηνών, από το τέλος κάθε έτους, σε 
περίπτωση που έχει γίνει κοινοποίηση δυνάμει της περ. β)
της παρ. 1, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιστολή, στην 
οποία αναφέρεται η συνολική ποσότητα ηλεκτρικής ή 
θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας, η οποία παρήχθη από 
ανανεώσιμες πηγές, κατά τη διάρκεια του έτους, η οποία 
υπόκειται στον κανόνα κατανομής.

3. Για τους σκοπούς του υπολογισμού των μεριδίων 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σύμφωνα με το παρόν, 
η ποσότητα ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, η οποία κοινοποιείται σύμφωνα 
με την παρ. 2, κατανέμεται μεταξύ των ενδιαφερόμενων 
κρατών μελών, σύμφωνα με τον κοινοποιηθέντα κανόνα 
κατανομής.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

ΚΑΙ ΨΥΞΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 3468/2006

Άρθρο 74

Προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στον τομέα των μεταφορών - Προσθήκη 

άρθρου 32ΣΤΑ στον ν. 3468/2006

Στον ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 32ΣΤΑ 
ως εξής:

«Άρθρο 32ΣΤΑ
Προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στον τομέα των μεταφορών
(Άρθρο 25 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001)

1. Για την προώθηση της χρήσης της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των μεταφορών, οι προ-
μηθευτές καυσίμων της παρ. 2 συμπεριλαμβάνουν στα 
καύσιμα που πωλούν σε τελικούς καταναλωτές, στον 
τομέα των μεταφορών, ποσοστό προερχόμενο από Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), ώστε το μερίδιο ενέρ-
γειας από Α.Π.Ε., στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση 
ενέργειας του τομέα μεταφορών, να ανέλθει τουλάχιστον 
σε δεκατέσσερα τοις εκατό (14%), μέχρι το έτος 2030, 
υπολογιζόμενο σύμφωνα με τη μεθοδολογία του παρό-
ντος και των άρθρων 32ΣΤΒ και 32ΣΤΓ.

2. Υπόχρεοι για την εφαρμογή του παρόντος είναι οι 
προμηθευτές καυσίμων των ακόλουθων κατηγοριών:

α) οι κάτοχοι άδειας εμπορίας κατηγορίας Α’ της παρ. 4
του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 (Α’ 230),

β) οι κάτοχοι άδειας εμπορίας κατηγορίας Γ’ της παρ. 4
του άρθρου 6 του ν. 3054/2002,

γ) οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας των περ. α’ και β’
της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002,

δ) οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες 
της παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002,

ε) οι κάτοχοι άδειας προμήθειας φυσικού αερίου του 
άρθρου 81 του ν. 4001/2011 (Α’ 179).

Ομάδα προμηθευτών καυσίμων μπορεί να επιλέξει να 
εκπληρώσει από κοινού τις υποχρεώσεις του παρόντος. 
Στην περίπτωση αυτή η ομάδα προμηθευτών θεωρείται 
ως ένας (1) και μόνο προμηθευτής για τους σκοπούς του 
παρόντος.

3. Για τον υπολογισμό του ελάχιστου μεριδίου της παρ. 1,
λαμβάνονται υπόψη:

α) τα ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα μεταφορών 
μη βιολογικής προέλευσης, ακόμη και όταν χρησιμο-
ποιούνται ως ενδιάμεσα προϊόντα για την παραγωγή 
συμβατικών καυσίμων, και

β) τα καύσιμα ανακυκλωμένου άνθρακα.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3805Τεύχος A’ 78/28.03.2023

Εντός του ελάχιστου μεριδίου που αναφέρεται στην 
παρ. 1, η συνεισφορά των προηγμένων βιοκαυσίμων και 
των βιοαερίων, που παράγονται από τις πρώτες ύλες του 
Μέρους Α’ του Παραρτήματος 6, ως μερίδιο της ακαθά-
ριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των 
μεταφορών, ανέρχεται σε τουλάχιστον ένα τοις εκατό 
(1%), το έτος 2025 και τουλάχιστον τρία και μισό τοις 
εκατό (3,5%), έως το έτος 2030.

Οι προμηθευτές καυσίμων, που προμηθεύουν καύσι-
μα με τη μορφή ηλεκτρικής ενέργειας και ανανεώσιμων 
υγρών και αέριων καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής 
προέλευσης εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμόρ-
φωσης με το ελάχιστο μερίδιο των προηγμένων βιοκαυ-
σίμων και των βιοαερίων που παράγονται από τις πρώτες 
ύλες του Μέρους Α’ του Παραρτήματος 6, σε σχέση με 
τα εν λόγω καύσιμα.

4. Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, από 
τη χρήση ανανεώσιμων υγρών, αέριων καυσίμων μετα-
φορών, μη βιολογικής προέλευσης και των καυσίμων 
ανακυκλωμένου άνθρακα, είναι τουλάχιστον εβδομήντα 
τοις εκατό (70%), από την 1η Ιανουαρίου 2021.

5. Η Διεύθυνση Α.Π.Ε. και Εναλλακτικών Καυσίμων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι αρμόδια 
για τη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων και υποχρε-
ώσεων του παρόντος και των άρθρων 32ΣΤΒ και 32ΣΤΓ, 
καθώς και για την εισήγηση επιβολής κυρώσεων του 
άρθρου 32ΘΑ, περί μη τήρησης των εν λόγω κανόνων 
και υποχρεώσεων.

6. Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) ορίζεται αρμόδιο για την υποστήρι-
ξη της Διεύθυνσης Α.Π.Ε. και Εναλλακτικών Καυσίμων 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την 
εφαρμογή του παρόντος και των άρθρων 32ΣΤΒ, 32ΣΤΓ, 
32ΣΤΔ, 32ΣΤΕ, 32Ζ, 32Η και 32Θ.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας καθορίζονται οι απαιτούμενες δράσεις που υλοποι-
εί το Κ.Α.Π.Ε. και ιδίως η κατάρτιση και επικαιροποίηση 
Μητρώου των προμηθευτών της παρ. 2, η παραλαβή και 
ο έλεγχος των υποβαλλόμενων από αυτούς στοιχείων, 
η συνεργασία με τις αδειοδοτούσες αρχές των προμη-
θευτών καυσίμων και με τους αρμόδιους φορείς για την 
τήρηση στατιστικών και λοιπών στοιχείων που σχετίζο-
νται με τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων των 
άρθρων 32ΣΤΑ, 32ΣΤΒ, 32ΣΤΓ, 32ΣΤΔ, 32ΣΤΕ, 32Ζ, 32Η 
και 32Θ, η υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, καθώς και 
κάθε άλλη σχετική ενέργεια ή δράση για την εφαρμογή 
του παρόντος.

Οι δαπάνες για τις δράσεις της παρούσας θεωρούνται 
επιλέξιμες στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτού-
μενων προγραμμάτων, εφόσον πληρούνται οι σχετικές 
προϋποθέσεις.

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας:

α) καθορίζονται ενδιάμεσοι στόχοι, ανά έτος ή άλλη 
χρονική περίοδο για την επίτευξη του στόχου της παρ. 1,

β) δύναται να μεταβάλλονται οι κατηγορίες των υπό-
χρεων προμηθευτών καυσίμων και φορέων ενέργειας 
της παρ. 2,

γ) δύναται να απαλλάσσονται κατηγορίες προμηθευ-
τών καυσίμων και φορέων ενέργειας από τις υποχρεώ-
σεις της παρ. 1,

δ) δύναται να τίθενται διακρίσεις μεταξύ των διαφο-
ρετικών κατηγοριών προμηθευτών καυσίμων και φο-
ρέων ενέργειας, κατά τον καθορισμό της υποχρέωσής 
τους, σύμφωνα με την παρ. 1, καθώς και μεταξύ τομέων 
της αγοράς και χρήσεων ενεργειακών προϊόντων, δια-
σφαλίζοντας ότι λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικοί 
βαθμοί ωριμότητας και το κόστος των διαφορετικών 
τεχνολογιών,

ε) δύναται να καθορίζονται οι στόχοι της παρ. 1 με 
άλλο ισοδύναμο τρόπο, σύμφωνα με τις εκάστοτε εθνι-
κές και ευρωπαϊκές απαιτήσεις,

στ) καθορίζονται η διαδικασία και οι απαιτήσεις πιστο-
ποίησης των προμηθευτών καυσίμων και επαλήθευσης 
των πληροφοριών που υποβάλλουν σχετικά με την τή-
ρηση των υποχρεώσεων της παρ. 1, η διαδικασία υπο-
βολής και το είδος των πληροφοριών που υποβάλλονται 
στην αρμόδια Διεύθυνση της παρ. 5 και οι προθεσμίες 
υποβολής αυτών,

ζ) εξειδικεύονται και συμπληρώνονται τα μέτρα, οι δια-
δικασίες και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.»

Άρθρο 75

Ειδικοί κανόνες για τα βιοκαύσιμα,

τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας

που παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων 

και ζωοτροφών - Προσθήκη άρθρου 32ΣΤΒ 

στον ν. 3468/2006

Στον ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 32ΣΤΒ 
ως εξής:

«Άρθρο 32ΣΤΒ
Ειδικοί κανόνες για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά
και τα καύσιμα βιομάζας που παράγονται
από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών
(Άρθρο 26 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001)

1. Για τον υπολογισμό της ακαθάριστης τελικής κατα-
νάλωσης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
του άρθρου 2Α και του ελάχιστου μεριδίου της παρ. 1 
του άρθρου 32ΣΤΑ, η συνεισφορά των βιοκαυσίμων, των 
βιορευστών και των καυσίμων βιομάζας που καταναλώ-
νονται στις μεταφορές, αν παράγονται από καλλιέργειες 
τροφίμων και ζωοτροφών, δεν υπερβαίνει περισσότερο 
από μια (1) ποσοστιαία μονάδα, το μερίδιο των καυσίμων 
αυτών, στην τελική κατανάλωση ενέργειας στους τομείς 
οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών το έτος 2020, 
με μέγιστο ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας, στον τομέα των οδικών και σι-
δηροδρομικών μεταφορών.

2. Για τον υπολογισμό της ακαθάριστης τελικής κα-
τανάλωσης ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές του 
άρθρου 2Α και του ελάχιστου μεριδίου της παρ. 1 του 
άρθρου 32ΣΤΑ, το μερίδιο βιοκαυσίμων υψηλού κιν-
δύνου έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης, βιορευστών ή 
καυσίμων βιομάζας, που παράγονται από καλλιέργειες 
τροφίμων και ζωοτροφών, σχετικά με τις οποίες παρατη-
ρείται σημαντική επέκταση της περιοχής παραγωγής σε 
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εκτάσεις με μεγάλα αποθέματα άνθρακα, δεν υπερβαίνει 
το επίπεδο της κατανάλωσης αυτών των καυσίμων το 
2019, εκτός αν έχουν πιστοποιηθεί ως βιοκαύσιμα, βιο-
ρευστά ή καύσιμα βιομάζας χαμηλού κινδύνου έμμεσης 
αλλαγής στη χρήση γης, σύμφωνα με την παρούσα. Από 
την 31η Δεκεμβρίου 2023 και έως την 31η Δεκεμβρίου 
2030, το εν λόγω όριο μειώνεται σταδιακά, ώσπου να 
μηδενιστεί.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας δύναται να εξειδικεύονται και να συμπλη-
ρώνονται τα μέτρα, οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες 
εφαρμογής του παρόντος.»

Άρθρο 76

Κανόνες υπολογισμού σε σχέση με τα ελάχιστα

μερίδια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις

μεταφορές - Προσθήκη άρθρου 32ΣΤΓ

στον ν. 3468/2006

Στον ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 32ΣΤΓ 
ως εξής:

«Άρθρο 32ΣΤΓ
Κανόνες υπολογισμού σε σχέση με τα ελάχιστα
μερίδια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
στις μεταφορές
(Άρθρο 27 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001)

1. Στο πλαίσιο υπολογισμού των ελάχιστων μεριδίων 
των παρ. 1 και 3 του άρθρου 32ΣΤΑ:

α) Για τον υπολογισμό του παρονομαστή, δηλαδή του 
ενεργειακού περιεχομένου των καυσίμων για οδικές και 
σιδηροδρομικές μεταφορές που παρέχονται προς κα-
τανάλωση ή χρήση στην αγορά, λαμβάνονται υπόψη η 
βενζίνη, το πετρέλαιο/ντίζελ κίνησης, το φυσικό αέριο, 
τα βιοκαύσιμα, τα βιοαέρια, τα ανανεώσιμα υγρά και 
αέρια καύσιμα μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης, 
τα καύσιμα ανακυκλωμένου άνθρακα και η ηλεκτρική 
ενέργεια που παρέχεται στον τομέα των οδικών και σι-
δηροδρομικών μεταφορών.

β) Για τον υπολογισμό του αριθμητή, δηλαδή της πο-
σότητας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που κατανα-
λώνεται στον τομέα των μεταφορών για τους σκοπούς 
των παρ. 1 και 3 του άρθρου 32ΣΤΑ, λαμβάνεται υπόψη 
το ενεργειακό περιεχόμενο όλων των μορφών ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές που παρέχονται σε όλους τους 
τομείς των μεταφορών, περιλαμβανομένης της ανανεώ-
σιμης ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στους τομείς 
των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και 
από καύσιμα ανακυκλωμένου άνθρακα.

γ) Για τον υπολογισμό τόσο του αριθμητή, όσο και του 
παρονομαστή, χρησιμοποιούνται οι τιμές σχετικά με το 
ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων που παρατίθε-
νται στο Παράρτημα 3.

Για τον προσδιορισμό του ενεργειακού περιεχομένου 
των καυσίμων που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 
3, χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα πρότυπα του Ευρω-
παϊκού Οργανισμού Τυποποίησης («European Standards 
Organisation - ESO») για να προσδιορίσουν τη θερμο-
γόνο δύναμη των καυσίμων. Όταν δεν έχουν εγκριθεί 
πρότυπα «ESO» για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται 

τα σχετικά πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποί-
ησης («International Organization for Standardisation -
SO»).

2. Για τον υπολογισμό του αριθμητή, το μερίδιο των 
βιοκαυσίμων και των βιοαερίων που παράγονται από 
τις πρώτες ύλες που περιλαμβάνονται στο Μέρος Β’ 
του Παραρτήματος 6, περιορίζεται στο ένα κόμμα επτά 
τοις εκατό (1,7%) του ενεργειακού περιεχομένου των 
καυσίμων μεταφορών/κίνησης που παρέχονται προς 
κατανάλωση ή χρήση στην αγορά.

3. Για να αποδειχθεί η τήρηση των ελαχίστων ποσο-
στών των παρ. 1 και 3 του άρθρου 32ΣΤΑ:

α) το ποσοστό βιοκαυσίμων και βιοαερίων για τις με-
ταφορές, που παράγεται από πρώτες ύλες του Παραρτή-
ματος 6, θεωρείται ότι είναι δύο (2) φορές το ενεργειακό 
του περιεχόμενο,

β) το ποσοστό ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας θε-
ωρείται ότι είναι τέσσερεις (4) φορές το ενεργειακό του 
περιεχόμενο, αν παρέχεται σε οδικά οχήματα και θεω-
ρείται ότι είναι το ένα κόμμα πέντε (1,5) του ενεργειακού 
του περιεχομένου, όταν παρέχεται στις σιδηροδρομικές 
μεταφορές,

γ) με την εξαίρεση των ανανεώσιμων καυσίμων που 
παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, 
το ποσοστό ανανεώσιμων καυσίμων που διατίθεται στον 
αεροπορικό και ναυτιλιακό τομέα, θεωρείται ότι είναι το 
ένα κόμμα δύο (1,2) του ενεργειακού του περιεχομένου.

4. Για τον υπολογισμό του μεριδίου ανανεώσιμης ηλε-
κτρικής ενέργειας στην ηλεκτρική ενέργεια που διατί-
θεται στα οδικά και σιδηροδρομικά οχήματα, για τους 
σκοπούς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 32ΣΤΑ, λαμβάνεται 
υπόψη η διετία, πριν το έτος διάθεσης του ηλεκτρισμού 
στην ελληνική επικράτεια.

5. Κατά παρέκκλιση της παρ. 4, για τον προσδιορισμό 
του μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας για τους σκοπούς 
των παρ. 1 και 3 του άρθρου 32ΣΤΑ, στην περίπτωση ηλε-
κτρικής ενέργειας που λαμβάνεται από άμεση σύνδεση 
με εγκατάσταση που παράγει ανανεώσιμη ηλεκτρική 
ενέργεια και που παρέχεται σε οδικά οχήματα, η εν λόγω 
ηλεκτρική ενέργεια λογίζεται πλήρως ως ανανεώσιμη.

6. Για τους σκοπούς του παρόντος, όταν χρησιμοποιεί-
ται ηλεκτρική ενέργεια για την παραγωγή ανανεώσιμων 
υγρών και αέριων καυσίμων μεταφορών, μη βιολογικής 
προέλευσης, είτε άμεσα είτε για την παραγωγή ενδιά-
μεσων προϊόντων, για τον προσδιορισμό του μεριδίου 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, χρησιμοποιείται 
το μέσο μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη 
χώρα παραγωγής, όπως μετρήθηκε δύο (2) έτη πριν από 
το υπό συζήτηση έτος.

Ειδικώς η ηλεκτρική ενέργεια που λαμβάνεται μέσω 
άμεσης σύνδεσης με εγκατάσταση ηλεκτροπαραγω-
γής από ανανεώσιμες πηγές μπορεί να προσμετράται 
πλήρως ως ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια για την πα-
ραγωγή των εν λόγω ανανεώσιμων υγρών και αέριων 
καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης, αν 
η εγκατάσταση:

α) αρχίζει να λειτουργεί μετά ή ταυτόχρονα με την 
εγκατάσταση παραγωγής ανανεώσιμων υγρών και αέ-
ριων καυσίμων μεταφορών, μη βιολογικής προέλευσης,
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β) δεν είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ή είναι συνδε-
δεμένη με το δίκτυο, αλλά μπορεί να αποδειχθεί ότι η 
αντίστοιχη ηλεκτρική ενέργεια έχει παρασχεθεί χωρίς 
εισαγωγή ενέργειας από το δίκτυο.

Η ηλεκτρική ενέργεια που έχει παρασχεθεί από το δί-
κτυο μπορεί να υπολογίζεται ως πλήρως ανανεώσιμη, αν 
παράγεται αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας και έχουν αποδειχθεί οι ανανεώσιμες ιδιότητες, 
όπως και λοιπά ενδεδειγμένα κριτήρια, διασφαλίζοντας 
ότι οι ανανεώσιμες ιδιότητες διεκδικούνται μόνο μια 
φορά και μόνο σε έναν τομέα τελικής χρήσης.

7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας δύναται να εξειδικεύονται και να συμπλη-
ρώνονται τα μέτρα, οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες 
εφαρμογής του παρόντος.

Άρθρο 77

Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών -

Προσθήκη άρθρου 32ΣΤΔ στον ν. 3468/2006

Στον ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 32ΣΤΔ 
ως εξής:

«Άρθρο 32ΣΤΔ
 Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών
(Παρ. 1 άρθρου 28 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001)

1. Με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου πολ-
λαπλής διεκδίκησης μεμονωμένων παρτίδων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως αρμόδια για την τήρη-
ση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων, βιορευστών 
και καυσίμων βιομάζας, σύμφωνα με το άρθρο 32Ζ, συ-
νεργάζεται με τις αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών μελών 
και με αναγνωρισμένα εθελοντικά και εθνικά καθεστώτα, 
συμπεριλαμβανομένης, όπου απαιτείται, και της ανταλ-
λαγής δεδομένων.

2. Αν η Διεύθυνση της παρ. 1 εντοπίσει φαινόμενα 
απάτης ή παραβίασης των κανόνων του παρόντος, ει-
σηγείται την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 32ΘΑ 
και ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις αντίστοιχες 
αρχές των άλλων κρατών μελών και τα αναγνωρισμένα 
εμπλεκόμενα εθελοντικά και εθνικά καθεστώτα, όπου 
απαιτείται.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας δύναται να εξειδικεύονται και να συμπλη-
ρώνονται τα μέτρα, οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες 
εφαρμογής του παρόντος.»

Άρθρο 78

Ενωσιακή βάση δεδομένων -

Προσθήκη άρθρου 32ΣΤΕ στον ν. 3468/2006

Στον ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 32ΣΤΕ 
ως εξής:

«Άρθρο 32ΣΤΕ
Ενωσιακή βάση δεδομένων («Union Database»)
(Παρ. 2 έως 4 άρθρου 28 Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/2001)

1. Οι οικονομικοί φορείς καταχωρίζουν στην ενωσι-
ακή βάση δεδομένων του άρθρου 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «για την προώθηση 
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» (L 328), 
πληροφορίες για τις συναλλαγές που πραγματοποιή-
θηκαν και τα χαρακτηριστικά αειφορίας των εν λόγω 
καυσίμων, περιλαμβανομένων των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, κατά τον κύκλο ζωής τους, με αφετη-
ρία το σημείο παραγωγής τους, μέχρι τον προμηθευτή 
καυσίμων που διαθέτει τα καύσιμα στην αγορά.

2. Οι προμηθευτές καυσίμων που υπέχουν υποχρεώ-
σεις, σύμφωνα με τα άρθρα 32ΣΤΑ, 32ΣΤΒ, 32ΣΤΓ, 32ΣΤΔ, 
32Ζ, 32Η και 32Θ, καταχωρίζουν στη βάση δεδομένων 
της παρ. 1 τις πληροφορίες που απαιτούνται για την 
επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των 
άρθρων αυτών.

3. Η Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, ως αρμόδια για την εφαρμογή του παρό-
ντος, έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων της παρ. 1
και λαμβάνει μέτρα, όπως η διενέργεια ελέγχων, για να 
διασφαλίσει ότι οι οικονομικοί φορείς εισάγουν τις ακρι-
βείς πληροφορίες στην εν λόγω βάση, σύμφωνα με τις 
παρ. 1 και 2.

4. Αν η διεύθυνση της παρ. 3 εντοπίσει φαινόμενα 
παραβίασης των κανόνων και των υποχρεώσεων του 
παρόντος, εισηγείται την επιβολή των κυρώσεων του 
άρθρου 32ΘΑ και ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, τις αντίστοιχες αρχές των άλλων κρατών μελών και 
τα αναγνωρισμένα εμπλεκόμενα εθελοντικά και εθνικά 
καθεστώτα, όπου απαιτείται.

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας δύναται να:

α) μεταβάλλεται ο κατάλογος των υπόχρεων οικονο-
μικών φορέων και προμηθευτών καυσίμων για υποβολή 
στοιχείων στην ενωσιακή βάση δεδομένων, σύμφωνα 
με τις παρ. 1 και 2,

β) επιβάλλονται ειδικοί και συμπληρωματικοί όροι και 
διαδικασίες για την υποβολή των στοιχείων από τους 
ανωτέρω υπόχρεους και τον έλεγχο και την επαλήθευση 
των υποβαλλόμενων στοιχείων από την αρμόδια αρχή 
της παρ. 3,

γ) τροποποιείται η αρμόδια αρχή της παρ. 3 ή προστί-
θεται άλλη αρμόδια αρχή,

δ) καθορίζεται ο τομέας ευθύνης κάθε αρμόδιας αρχής,
ε) εξειδικεύονται και συμπληρώνονται τα μέτρα και οι 

λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.»

Άρθρο 79

Κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών

αερίων θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, 

τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας - 

Τροποποίηση άρθρου 32Ζ ν. 3468/2006

Στο άρθρο 32Ζ του ν. 3468/2006 (Α’ 129), περί κριτηρί-
ων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμο-
κηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα 
βιομάζας: α) ο τίτλος και η παρ. 1 αντικαθίστανται, πλην 
των περ. α) και β), β) η παρ. 2 αντικαθίσταται, γ) τα βι-
οκαύσιμα και τα βιορευστά του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 3 εξειδικεύονται, προστίθεται περ. αβ), το πρώτο 
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εδάφιο της υποπερ. ββ) της περ. β) επικαιροποιείται ως 
προς την παραπεμπόμενη διάταξη, δ) το πρώτο εδά-
φιο της παρ. 4 εξειδικεύεται ως προς τα βιοκαύσιμα, η 
περ. γ) τροποποιείται ως προς τις παραπομπές της, ε) η 
παρ. 5 αντικαθίσταται, στ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 
προστίθενται τα καύσιμα βιομάζας και επικαιροποιείται 
η ενωσιακή νομοθεσία, στο τελευταίο εδάφιο επικαιρο-
ποιούνται οι αναφορές για την παραγωγή βιοκαυσίμων, 
βιορευστών και βιομάζας, ζ) η παρ. 7 αντικαθίσταται,
η) προστίθενται παρ. 8 έως 13, και το άρθρο 32Ζ δια-
μορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 32Ζ
Κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα,
τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας
(Άρθρο 29 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001)

1. Η ενέργεια από τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα 
καύσιμα βιομάζας λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς 
των περ. α), β) και γ), αν πληρούν τα κριτήρια αειφορίας 
και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των 
παρ. 2 έως 10:

α) για την αξιολόγηση της τήρησης των απαιτήσεων 
του παρόντος νόμου ως προς τους εθνικούς στόχους,

β) για την αξιολόγηση της τήρησης των υποχρεώσεων 
που αφορούν την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές,

γ) για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας για χρημα-
τοδοτική υποστήριξη για την κατανάλωση βιοκαυσίμων, 
βιορευστών και καυσίμων βιομάζας.

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
των περ. α), β) και γ), τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και 
τα καύσιμα βιομάζας που παράγονται από απόβλητα 
και υπολείμματα, πλην των υπολειμμάτων υδατοκαλ-
λιεργειών και αλιείας και των γεωργικών και δασικών 
υπολειμμάτων, χρειάζεται να τηρούν μόνο τα κριτήρια 
μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της παρ. 9. 
Το δεύτερο εδάφιο εφαρμόζεται επίσης στα απόβλητα 
και τα υπολείμματα που μεταποιούνται πρώτα σε προϊόν, 
πριν από την περαιτέρω μεταποίησή τους σε βιοκαύσι-
μα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας.

Η ηλεκτρική ενέργεια, η θέρμανση και η ψύξη που πα-
ράγονται από αστικά στερεά απόβλητα δεν υπόκεινται 
στα κριτήρια μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκη-
πίου της παρ. 9.

Τα καύσιμα βιομάζας πληρούν τα κριτήρια αειφορίας 
και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των 
παρ. 2 έως και 10, αν χρησιμοποιούνται σε εγκαταστά-
σεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας και 
ψύξης ή καυσίμων, με συνολική ονομαστική θερμική 
ισχύ, τουλάχιστον είκοσι μεγαβάτ (20 MW), στην πε-
ρίπτωση των στερεών καυσίμων βιομάζας και με δυ-
ναμικότητα συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος, 
τουλάχιστον δύο (2) MW, στην περίπτωση των αέριων 
καυσίμων βιομάζας.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας εφαρμόζονται τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις 
με μικρότερη συνολική ονομαστική θερμική ισχύ για τις 
μονάδες του προηγούμενου εδαφίου.

Τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αε-
ρίων θερμοκηπίου των παρ. 2 έως 10, εφαρμόζονται ανε-
ξάρτητα από τη γεωγραφική προέλευση της βιομάζας.

2. Τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιο-
μάζας που παράγονται από απόβλητα και υπολείμμα-
τα γεωργικών εκτάσεων, αλλά όχι δασών, λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς των περ. α), β) και γ) της παρ. 1, 
αν οι φορείς εκμετάλλευσης ή οι εθνικές αρχές έχουν 
θεσπίσει σχέδια παρακολούθησης ή διαχείρισης, προς 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην ποιότητα του εδά-
φους και του εδαφικού άνθρακα. Πληροφορίες σχετι-
κά με τον τρόπο παρακολούθησης και διαχείρισης των 
επιπτώσεων υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 32Η.

3. Τα παραγόμενα από γεωργική βιομάζα βιοκαύσι-
μα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας που λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στις περ. α’, 
β’ και γ’ της παρ. 1, δεν πρέπει να έχουν παραχθεί από 
πρώτες ύλες προερχόμενες από εδάφη με υψηλή αξία 
βιοποικιλότητας και ειδικό καθεστώς προστασίας, δη-
λαδή από εδάφη που είχαν έναν από τους ακόλουθους 
χαρακτηρισμούς τον Ιανουάριο 2008 ή μετέπειτα, ανε-
ξαρτήτως εάν τα εδάφη αυτά εξακολουθούν να έχουν 
αυτόν τον χαρακτηρισμό:

α) πρωτογενή δάση και άλλες δασώδεις εκτάσεις, 
ήτοι δάση και άλλες δασώδεις εκτάσεις γηγενών ειδών 
(όπως θαμνώνες), εφόσον δεν υπάρχει σαφής ένδειξη 
ανθρώπινης δραστηριότητας και δεν έχουν διαταραχθεί 
σημαντικά οι οικολογικές διεργασίες, και εν γένει δάση, 
δασικά οικοσυστήματα και δασικές εκτάσεις, σύμφωνα 
με την ερμηνευτική δήλωση που προστέθηκε στο άρθρο 
24 του Συντάγματος με το Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 
2001 και το άρθρο 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289), καθώς και 
αναδασωτέες εκτάσεις,

αβ) δάση και άλλες δασικές εκτάσεις μεγάλης βιοποι-
κιλότητας, οι οποίες παρουσιάζουν πλούτο ειδών, χωρίς 
υποβάθμιση ή έχουν χαρακτηριστεί ως εκτάσεις μεγάλης 
βιοποικιλότητας, εκτός εάν υποβάλλονται στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι η παραγωγή των εν λόγω πρώτων 
υλών δεν θίγει τους ανωτέρω σκοπούς προστασίας της 
φύσης,

β) περιοχές:
βα) των οποίων η φύση έχει κηρυχθεί ως προστατευό-

μενη εκ του νόμου ή από τη σχετική αρμόδια αρχή, όπως 
οι περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης και οι πε-
ριοχές προστασίας της φύσης, όπως ορίζονται με βάση 
τους νόμους 3937/2011 (Α’ 60) και 1650/1986 (Α’ 160) και 
με δεδομένο ότι έχουν οριοθετηθεί, ή

ββ) για την προστασία σπάνιων, απειλούμενων ή υπό 
εξαφάνιση οικοσυστημάτων ή ειδών, αναγνωρισμένες 
από διεθνείς συμφωνίες ή περιλαμβανόμενες σε καταλό-
γους που καταρτίζονται από διακυβερνητικές οργανώ-
σεις ή τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης και 
των Φυσικών Πόρων, με την επιφύλαξη της αναγνώρισής 
τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 4 του άρθρου 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001. 
Σε αυτές περιλαμβάνονται οι προστατευόμενες περιοχές 
του δικτύου «Natura 2000» (Ζώνες Ειδικής Προστασίας 
και Ειδικές Ζώνες Διατήρησης), οι οποίες εξαιρούνται 
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στο σύνολό τους και μέχρι την ολοκλήρωση των σχεδίων 
διαχείρισης και τον καθορισμό των χρήσεων γης και των 
επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων, οι οποίες θα ισχύουν 
στο εξής. Για τις περιοχές αυτές και για το χρονικό διά-
στημα μέχρι την ολοκλήρωση των σχεδίων διαχείρισης, 
με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται, 
μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του αρμόδιου 
φορέα, να καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι επιτρε-
πόμενες δραστηριότητες στο μεταβατικό στάδιο, κατά 
προτεραιότητα στις περιοχές όπου ήδη καλλιεργούνται 
ενεργειακά φυτά, εκτός εάν υποβάλλονται στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι η παραγωγή των εν λόγω πρώτων 
υλών δεν θίγει τους ανωτέρω σκοπούς προστασίας της 
φύσης,

γ) λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας (highly biodiverse 
grassland):

αα) φυσικοί λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, ήτοι 
λειμώνες οι οποίοι θα παραμείνουν λειμώνες, ελλείψει 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων και στους οποίους διατη-
ρούνται η σύνθεση των φυσικών ειδών και τα οικολογικά 
χαρακτηριστικά και διεργασίες, ή

ββ) μη φυσικοί λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, ήτοι 
λειμώνες οι οποίοι θα παύσουν να είναι λειμώνες, ελλεί-
ψει ανθρώπινων δραστηριοτήτων και οι οποίοι παρου-
σιάζουν μεγάλο πλούτο ειδών και καμία υποβάθμιση, 
εκτός αν αποδεικνύεται ότι η συγκομιδή πρώτων υλών 
είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του χαρακτηρισμού 
τους ως λειμώνων.

4. Τα παραγόμενα από γεωργική βιομάζα βιοκαύσι-
μα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας που λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που απαριθμούνται στις περ. α’,
β’ και γ’ της παρ. 1, δεν πρέπει να έχουν παραχθεί από 
πρώτες ύλες προερχόμενες από εκτάσεις υψηλών απο-
θεμάτων άνθρακα, δηλαδή από εκτάσεις που είχαν τον 
Ιανουάριο του έτους 2008 και δεν έχουν πλέον ένα από 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) υγροβιότοποι (wetlands), δηλαδή εκτάσεις καλυ-
πτόμενες ή κορεσμένες από νερό είτε μόνιμα είτε για 
σημαντικό μέρος του έτους,

β) συνεχώς δασωμένες περιοχές, δηλαδή εκτάσεις με 
επιφάνεια μεγαλύτερη από ένα (1) εκτάριο, με δένδρα 
ύψους άνω των πέντε (5) μέτρων και με συγκόμωση με-
γαλύτερη του τριάντα τοις εκατό (30%), ή με δένδρα που 
έχουν τη δυνατότητα να φθάσουν, επιτόπου, τα όρια αυτά,

γ) εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη από ένα (1) εκτά-
ριο, με δένδρα ύψους άνω των πέντε (5) μέτρων και με 
συγκόμωση μεταξύ δέκα τοις εκατό (10%) και τριάντα 
τοις εκατό (30%), ή με δένδρα που έχουν τη δυνατότη-
τα να φθάσουν, επιτόπου, τα όρια αυτά, εκτός αν παρα-
σχεθούν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία τα αποθέματα 
άνθρακα στη συγκεκριμένη περιοχή πριν και μετά τη 
μετατροπή είναι τέτοια που, εάν εφαρμοστεί η μεθοδο-
λογία που καθορίζεται στο Παράρτημα 4, πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 9.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρ-
μόζονται σε περίπτωση που κατά το χρόνο λήψης των 
πρώτων υλών η έκταση είχε τα ίδια χαρακτηριστικά με 
εκείνα που είχε τον Ιανουάριο 2008.

5. Τα παραγόμενα από γεωργική βιομάζα βιοκαύσι-
μα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας που λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1, 
δεν παράγονται από πρώτες ύλες που προέρχονται από 
εκτάσεις που χαρακτηρίστηκαν τυρφώνες τον Ιανουάριο 
του 2008, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η καλλιέργεια και η 
συγκομιδή της συγκεκριμένης πρώτης ύλης δεν συνε-
πάγεται την αποξήρανση μη αποξηραμένου εδάφους.

6. Οι γεωργικές πρώτες ύλες που καλλιεργούνται εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βι-
ομάζας, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
που απαριθμούνται στις περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1, πρέπει 
να λαμβάνονται τηρώντας τις κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης και τα πρότυπα για την καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση της γης που προβλέπονται 
στα άρθρα 12 και 13 και το Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2021 «σχετικά με 
τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών 
σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη 
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (στρατηγι-
κά σχέδια για την ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013» (L 435). Η επαλή-
θευση της τήρησης του κριτηρίου αυτού βασίζεται στους 
ελέγχους που διενεργεί ο Οργανισμός Πληρωμών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Το ελεγκτικό σύστημα της 
παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται υποχρεωτικά και 
στους γεωργούς που προμηθεύουν πρώτες ύλες για πα-
ραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή καυσίμων βιομάζας 
και δεν καλύπτονται από αυτό υπό άλλες συνθήκες.

7. Τα παραγόμενα από δασική βιομάζα βιοκαύσιμα, 
βιορευστά και καύσιμα βιομάζας, τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1,
πληρούν τα εξής κριτήρια, ώστε να ελαχιστοποιείται ο 
κίνδυνος χρήσης δασικής βιομάζας, παραγόμενης με 
μη αειφόρο τρόπο:

α) Η συγκομιδή της δασικής βιομάζας γίνεται βάσει 
της κείμενης νομοθεσίας, και μέσω συστημάτων παρα-
κολούθησης και επιβολής, ώστε να διασφαλίζονται:

αα) η νομιμότητα των δραστηριοτήτων συγκομιδής,
αβ) η αναγέννηση των δασών στις εκτάσεις συγκο-

μιδής,
αγ) ότι οι περιοχές που ορίζονται για την προστασία 

της φύσης, ιδίως εντός των υγροβιότοπων και των τυρ-
φώνων, προστατεύονται,

αδ) ότι η συγκομιδή εκτελείται με γνώμονα τη διατήρη-
ση της ποιότητας του εδάφους και της βιοποικιλότητας, 
με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών,

αε) ότι η συγκομιδή διατηρεί ή βελτιώνει τη μακρο-
πρόθεσμη παραγωγική ικανότητα του δάσους.

β) Όταν τα αποδεικτικά στοιχεία της περ α’ δεν είναι 
διαθέσιμα, τα παραγόμενα από δασική βιομάζα βιοκαύ-
σιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας, λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1,
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εφόσον υπάρχουν συστήματα διαχείρισης σε επίπεδο 
δασικής περιοχής εφοδιασμού, ώστε να διασφαλίζονται:

βα) η νομιμότητα των δραστηριοτήτων συγκομιδής,
ββ) η αναγέννηση των δασών στις εκτάσεις συγκο-

μιδής,
βγ) ότι οι περιοχές που ορίζονται για την προστασία 

της φύσης, ιδίως εντός των υγροβιότοπων και των τυρ-
φώνων, προστατεύονται, εκτός εάν υποβάλλονται στοι-
χεία που αποδεικνύουν ότι η συγκομιδή των εν λόγω 
πρώτων υλών δεν θίγει τους ανωτέρω σκοπούς προ-
στασίας της φύσης,

βδ) ότι η συγκομιδή πραγματοποιείται με βάση τη δι-
ατήρηση της ποιότητας του εδάφους και της βιοποικι-
λότητας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
συνεπειών,

βε) ότι η συγκομιδή διατηρεί ή βελτιώνει τη μακρο-
πρόθεσμη παραγωγική ικανότητα του δάσους.

8. Τα παραγόμενα από δασική βιομάζα βιοκαύσιμα, 
βιορευστά και καύσιμα βιομάζας που λαμβάνονται υπό-
ψη για τους σκοπούς των α’, β’ και γ’ της παρ. 1, συμμορ-
φώνονται προς τις ακόλουθες απαιτήσεις ως προς τη 
χρήση γης, την αλλαγή στη χρήση γης και τις δασοκο-
μικές δραστηριότητες («land-use, land-use change and 
forestry - LULUCF»):

α) Η χώρα ή ο οργανισμός περιφερειακής οικονομι-
κής ολοκλήρωσης από την οποία προέρχεται η δασική 
βιομάζα:

αα) είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας του 
Παρισιού, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4426/2016 (Α’ 187),

αβ) έχει υποβάλει εθνικά καθορισμένη συνεισφορά 
στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλι-
ματική αλλαγή, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 2205/1994 
(Α’ 60), που καλύπτει τις εκπομπές και τις απορροφήσεις 
από τη γεωργία, τη δασοκομία και τη χρήση γης και δια-
σφαλίζει ότι οι μεταβολές του αποθέματος άνθρακα που 
συνδέονται με τη συγκομιδή βιομάζας προσμετρώνται 
στη δέσμευση της χώρας για μείωση ή περιορισμό των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με την εθνικά 
καθορισμένη συνεισφορά, ή

αγ) υπάρχει νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 5 της 
Συμφωνίας του Παρισιού, η οποία εφαρμόζεται στην 
περιοχή της συγκομιδής, για τη διατήρηση και την ενί-
σχυση των αποθεμάτων άνθρακα και των καταβοθρών 
διοξειδίου του άνθρακα, και παρέχει στοιχεία που απο-
δεικνύουν ότι οι αναφερόμενες εκπομπές στον τομέα 
«LULUCF» δεν υπερβαίνουν τις απορροφήσεις.

β) Όταν τα αποδεικτικά στοιχεία της περ. α’ δεν είναι 
διαθέσιμα, τα παραγόμενα από δασική βιομάζα βιο-
καύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας, λαμβάνο-
νται υπόψη για τους σκοπούς των περ. α’, β’ και γ’ της 
παρ. 1, εφόσον εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης 
σε επίπεδο δασικής περιοχής εφοδιασμού, ώστε να δια-
σφαλίζεται η διατήρηση των επιπέδων των αποθεμάτων 
και των καταβοθρών άνθρακα στο δάσος ή η ενίσχυσή 
τους σε βάθος χρόνου.

9. Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων, βιορευστών 
και καυσίμων βιομάζας, τα οποία λαμβάνονται υπόψη 
για τους σκοπούς της παρ. 1, είναι:

α) τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) για βιοκαύ-
σιμα, βιοαέρια που καταναλώνονται στον τομέα των 
μεταφορών και βιορευστά παραγόμενα σε εγκαταστά-
σεις που τέθηκαν σε λειτουργία στις ή πριν από την 5η 
Οκτωβρίου 2015,

β) τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) για βιοκαύσι-
μα, βιοαέρια που καταναλώνονται στον τομέα των με-
ταφορών και βιορευστά παραγόμενα σε εγκαταστάσεις 
που τέθηκαν σε λειτουργία από την 6η Οκτωβρίου 2015 
έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020,

γ) τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) για βιο-
καύσιμα, βιοαέρια που καταναλώνονται στον τομέα των 
μεταφορών και βιορευστά παραγόμενα σε εγκαταστά-
σεις που τίθενται σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 
2021 και μετά,

δ) τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και ψύ-
ξης από καύσιμα βιομάζας που χρησιμοποιούνται σε 
εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία από την 1η 
Ιανουαρίου 2021 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025 και 
τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) για εγκαταστά-
σεις που τίθενται σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 
2026 και μετά.

Μια εγκατάσταση θεωρείται ότι είναι σε λειτουργία 
μόλις αρχίσει η φυσική παραγωγή βιοκαυσίμων και βι-
οαερίων που καταναλώνονται στον τομέα των μεταφο-
ρών και βιορευστών, ή η φυσική παραγωγή θέρμανσης, 
ψύξης και ηλεκτρικής ενέργειας, από καύσιμα βιομάζας.

Η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επι-
τυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων, βιοαερίων που 
καταναλώνονται στον τομέα των μεταφορών, βιορευ-
στών και καυσίμων βιομάζας, που χρησιμοποιούνται σε 
εγκαταστάσεις παραγωγής θέρμανσης, ψύξης και ηλε-
κτρικής ενέργειας, υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 32Θ.

10. Η ηλεκτρική ενέργεια από καύσιμα βιομάζας λαμ-
βάνεται υπόψη για τους σκοπούς των περ. α’, β’ και γ’ της 
παρ. 1, αν πληροί τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

α) παράγεται σε εγκαταστάσεις με συνολική ονομαστι-
κή θερμική ισχύ κάτω των πενήντα (50) MW,

β) για εγκαταστάσεις με συνολική ονομαστική θερμική 
ισχύ, από πενήντα (50) έως εκατό (100) MW, παράγεται με 
την εφαρμογή τεχνολογίας συμπαραγωγής υψηλής από-
δοσης για εγκαταστάσεις αποκλειστικής ηλεκτροπαρα-
γωγής, οι οποίες πληρούν τα επίπεδα καθαρής ηλεκτρι-
κής απόδοσης, που συνδέεται με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές («BAT-AEEL»), της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 
2017/1442 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 
2017 «για τον καθορισμό των συμπερασμάτων για τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει της Οδηγίας 
2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου όσον αφορά μεγάλες μονάδες καύσης» (L 212),

γ) για εγκαταστάσεις με συνολική ονομαστική θερμική 
ισχύ άνω των εκατό (100) MW, παράγεται με την εφαρ-
μογή τεχνολογίας συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης ή 
για εγκαταστάσεις αποκλειστικής ηλεκτροπαραγωγής, 
που επιτυγχάνουν καθαρή ηλεκτρική απόδοση τριάντα 
έξι τοις εκατό (36%),
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δ) παράγεται με την εφαρμογή δέσμευσης και απο-
θήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από βιομάζα.

Για τους σκοπούς των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1, οι 
εγκαταστάσεις αποκλειστικής ηλεκτροπαραγωγής λαμ-
βάνονται υπόψη αν δεν χρησιμοποιούν ορυκτά καύσι-
μα ως κύριο καύσιμο και αν δεν υπάρχουν οικονομικά 
αποδοτικές δυνατότητες για την εφαρμογή της τεχνο-
λογίας συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, σύμφωνα με 
την αξιολόγηση που διενεργείται βάσει του άρθρου 14 
της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012 «για την 
ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 
2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των 
Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ» (L 315).

Για τους σκοπούς των περ. α’ και β’ της παρ. 1, η πα-
ρούσα εφαρμόζεται σε εγκαταστάσεις που τίθενται σε 
λειτουργία ή μεταστρέφονται στη χρήση καυσίμων βι-
ομάζας, μετά την 25η Δεκεμβρίου 2021.

Για τους σκοπούς της περ. γ’ της παρ. 1, η παρούσα 
εφαρμόζεται, με την επιφύλαξη καθεστώτος στήριξης 
που έχει εγκριθεί, έως την 25η Δεκεμβρίου 2021.

Η παρούσα δεν εφαρμόζεται στην ηλεκτρική ενέργεια 
από εγκαταστάσεις που αποτελούν αντικείμενο ειδικής 
κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει δεόντως τεκμη-
ριωμένης ύπαρξης κινδύνων για την ασφάλεια εφοδια-
σμού σε ηλεκτρική ενέργεια.

11. Η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, που 
επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων, βιορευστών 
και καυσίμων βιομάζας, υπολογίζεται σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 32Θ.

12. Σε περίπτωση εντοπισμού φαινομένων παραβία-
σης του παρόντος, η Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας εισηγείται την επιβολή των 
κυρώσεων του άρθρου 32ΘΑ και ενημερώνει σχετικά 
τους συναρμόδιους φορείς.

13. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας δύναται να εξειδικεύονται και να συμπλη-
ρώνονται τα μέτρα, οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες 
εφαρμογής του παρόντος.»

Άρθρο 80

Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων 

αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου - Αντικατάσταση άρθρου 32Η

του ν. 3468/2006

Το άρθρο 32Η του ν. 3468/2006 (Α’ 129), περί επαλή-
θευσης της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας και μείω-
σης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 32Η
Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων 
αειφορίας και μείωσης των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου
(Άρθρο 30 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001)

1. Αν βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας 
ή άλλα καύσιμα δυνάμενα να συνυπολογισθούν στον 

αριθμητή της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 32ΣΤΓ πρό-
κειται να ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου 
32ΣΤΑ και των περ. α), β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 
32Ζ, οι οικονομικοί φορείς αποδεικνύουν ότι πληρούνται 
τα κριτήρια αειφορίας των παρ. 2 έως και 10 του άρθρου 
32Ζ. Για τον σκοπό αυτόν, οι οικονομικοί φορείς χρησι-
μοποιούν σύστημα ισοζυγίου μάζας, το οποίο:

α) επιτρέπει παρτίδες πρώτων υλών ή καυσίμων βι-
ομάζας με διαφορετικά χαρακτηριστικά αειφορίας και 
μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου να αναμει-
γνύονται, ιδίως σε περιέκτη, εγκατάσταση επεξεργασίας 
ή εφοδιαστικής, υποδομή μεταφοράς και διανομής ή 
χώρο εγκαταστάσεων,

β) επιτρέπει παρτίδες πρώτων υλών με διαφορετικό 
ενεργειακό περιεχόμενο να αναμειγνύονται προς πε-
ραιτέρω επεξεργασία, εφόσον το μέγεθος των παρτίδων 
προσαρμόζεται στο ενεργειακό περιεχόμενό τους,

γ) απαιτεί οι πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά αει-
φορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
και το μέγεθος των παρτίδων της περ. α) να αποδίδονται 
και στο μείγμα, και

δ) προβλέπει ότι το σύνολο όλων των παρτίδων που 
αποσύρονται από το μείγμα, περιγράφεται ως έχον τα 
ίδια χαρακτηριστικά αειφορίας, στις ίδιες ποσότητες, 
με το σύνολο όλων των παρτίδων που προστίθενται στο 
μείγμα και απαιτεί το ισοζύγιο αυτό να επιτευχθεί στη 
διάρκεια κατάλληλου χρονικού διαστήματος.

Το σύστημα ισοζυγίου μάζας εξασφαλίζει ότι κάθε 
παρτίδα υπολογίζεται μόνο μια φορά κατά τον υπολο-
γισμό της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές και περιλαμβάνει πληροφορίες 
ως προς την παροχή ή όχι στήριξης στην παραγωγή της 
παρτίδας και, αν παρέχεται στήριξη, ως προς το είδος 
του καθεστώτος στήριξης.

2. Όταν μια παρτίδα υποβάλλεται σε επεξεργασία, οι 
πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά αειφορίας και μεί-
ωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της παρτίδας 
προσαρμόζονται και αποδίδονται στο παραγόμενο προ-
ϊόν, σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

α) Αν από την επεξεργασία παρτίδας πρώτων υλών 
προκύπτει ένα (1) προϊόν που προορίζεται για την παρα-
γωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή καυσίμων βιομάζας, 
ανανεώσιμων υγρών ή αέριων καυσίμων μεταφορών 
μη βιολογικής προέλευσης ή καυσίμων ανακυκλωμέ-
νου άνθρακα, το μέγεθος της παρτίδας και οι σχετικές 
ποσότητες που αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά αει-
φορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπί-
ου, προσαρμόζονται με την εφαρμογή συντελεστή που 
αντιπροσωπεύει τον λόγο της μάζας του προϊόντος που 
προορίζεται για παρόμοια παραγωγή, προς τη μάζα των 
πρώτων υλών που εισέρχονται στη διαδικασία.

β) Αν από την επεξεργασία παρτίδας πρώτων υλών 
προκύπτουν περισσότερα του ενός προϊόντα που προ-
ορίζονται για την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών 
ή καυσίμων βιομάζας, ανανεώσιμων υγρών ή αέριων 
καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης ή 
καυσίμων ανακυκλωμένου άνθρακα, για κάθε προϊόν 
εφαρμόζεται χωριστός συντελεστής προσαρμογής και 
χωριστό ισοζύγιο μάζας.
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3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αξιόπιστες πλη-
ροφορίες, όσον αφορά την τήρηση των κριτηρίων αει-
φορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
της παρ. 4 του άρθρου 32ΣΤΑ και των κριτηρίων αειφο-
ρίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
των παρ. 2 έως και 10 του άρθρου 32Ζ και θέτουν στη 
διάθεση της αρμόδιας διεύθυνσης της παρ. 7, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθη-
καν για τη διαμόρφωση των πληροφοριών. Οι οικονο-
μικοί φορείς εξασφαλίζουν τον ανεξάρτητο έλεγχο των 
πληροφοριών που υποβάλλουν και παρέχουν στοιχεία 
που αποδεικνύουν τη διενέργεια ελέγχου. Για τη συμμόρ-
φωση με την περ. α) της παρ. 7 και την περ. α) της παρ. 8
του άρθρου 32Ζ, μπορεί να διενεργείται επιθεώρηση 
πρώτου ή δεύτερου βαθμού, μέχρι το πρώτο σημείο 
συγκέντρωσης της δασικής βιομάζας. Η επιθεώρηση 
επαληθεύει ότι τα συστήματα που χρησιμοποιούνται 
από τους οικονομικούς φορείς είναι αξιόπιστα και περι-
λαμβάνει επαλήθευση που διασφαλίζει ότι τα υλικά δεν 
τροποποιούνται, ούτε απορρίπτονται σκόπιμα, ούτως 
ώστε η παρτίδα ή μέρος αυτής να μετατραπεί σε από-
βλητα ή υπολείμματα. Αξιολογούνται η συχνότητα και η 
μεθοδολογία των δειγματοληψιών και η ορθότητα των 
δεδομένων.

Οι υποχρεώσεις της παρούσας ισχύουν ανεξαρτήτως 
αν τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά ή τα καύσιμα βιομάζας, 
τα ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα μεταφορών μη 
βιολογικής προέλευσης και τα καύσιμα ανακυκλωμένου 
άνθρακα παράγονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
τρίτες χώρες. Οι πληροφορίες για τη γεωγραφική προέ-
λευση και τον τύπο πρώτης ύλης των βιοκαυσίμων, των 
βιορευστών και των καυσίμων βιομάζας, ανά προμηθευ-
τή καυσίμων, τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών, 
στους δικτυακούς τόπους των διαχειριστών συστημά-
των, των προμηθευτών ή των οικείων αρμόδιων αρχών 
και ενημερώνονται ετησίως.

4. Αν ένας οικονομικός φορέας υποβάλλει αποδείξεις 
ή δεδομένα που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο συμφω-
νίας ή συστήματος για τα οποία έχει ληφθεί απόφαση, 
σύμφωνα με την παρ. 4 ή την παρ. 6 του άρθρου 30 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «για την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πη-
γές» (L 328) και στον βαθμό που καλύπτονται από την 
εν λόγω απόφαση, δεν απαιτείται από τον προμηθευτή 
να υποβάλει περαιτέρω αποδείξεις της τήρησης των 
κριτηρίων αειφορίας των παρ. 2 έως 10 του άρθρου 32Ζ.

Η αρμόδια Διεύθυνση της παρ. 7 εποπτεύει τη λει-
τουργία των οργανισμών πιστοποίησης που διενεργούν 
ανεξάρτητο έλεγχο στο πλαίσιο αναγνωρισμένου εθε-
λοντικού καθεστώτος. Κατόπιν αιτήματος της αρμόδι-
ας Διεύθυνσης της παρ. 7, οι οργανισμοί πιστοποίησης 
υποβάλλουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την 
εποπτεία της λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της 
ακριβούς ημερομηνίας, του χρόνου και τόπου διεξα-
γωγής των ελέγχων. Για την εφαρμογή του παρόντος, η 
αρμόδια Διεύθυνση της παρ. 7 δύναται να συνεργάζεται 
με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, καθώς και με 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

5. Οι οικονομικοί φορείς, οι οργανισμοί πιστοποίησης, 
οι οργανισμοί επαλήθευσης και τα εθελοντικά καθεστώ-
τα, καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος φορέας συμ-
μορφώνονται σε κάθε έλεγχο από την αρμόδια Διεύθυν-
ση της παρ. 7 και προσκομίζουν τα ζητηθέντα στοιχεία 
και πληροφορίες, εντός της τεθείσας προθεσμίας.

6. Για την εφαρμογή του παρόντος γίνονται αποδεκτά 
αναγνωρισμένα εθελοντικά και εθνικά καθεστώτα, σύμ-
φωνα με την απόφαση των παρ. 4 και 6 του άρθρου 30 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001.

7. Σε περίπτωση που η Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντοπίσει φαινόμε-
να απάτης ή παραβίασης του παρόντος, εισηγείται την 
επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 32ΘΑ και ενημε-
ρώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις αντίστοιχες αρχές 
των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
τα αναγνωρισμένα εμπλεκόμενα εθελοντικά και εθνικά 
καθεστώτα, όπου απαιτείται.

8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας:

α) καθορίζονται η διαδικασία και οι απαιτήσεις πιστο-
ποίησης των οικονομικών φορέων, προμηθευτών καυ-
σίμων και επαλήθευσης των πληροφοριών που υποβάλ-
λουν σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας 
και της μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για 
τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας, 
καθώς και άλλα εμπλεκόμενα καύσιμα, η διαδικασία 
και το είδος των στοιχείων και πληροφοριών που διακι-
νούνται μεταξύ των οικονομικών φορέων, οι υπόχρεοι, 
η διαδικασία υποβολής και το είδος των στοιχείων και 
πληροφοριών που υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή 
και οι προθεσμίες υποβολής αυτών, η διαδικασία ελέγ-
χων και επαλήθευσης των υποβαλλόμενων στοιχείων 
και κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με την εφαρμογή 
του παρόντος,

β) δύναται να επεκτείνεται η εφαρμογή του συστήμα-
τος αειφορίας και μείωσης εκπομπών των αερίων του 
θερμοκηπίου, σύμφωνα με το άρθρο 32Ζ, το παρόν άρ-
θρο και το άρθρο 32Θ, σε επιπλέον κατηγορίες καυσίμων 
και ενέργειας πέραν των βιοκαυσίμων, βιορευστών και 
καυσίμων βιομάζας.»

Άρθρο 81

Υπολογισμός του αντικτύπου των βιοκαυσίμων,

των βιορευστών και των καυσίμων

βιομάζας στα αέρια θερμοκηπίου -

Αντικατάσταση άρθρου 32Θ ν. 3468/2006

Το άρθρο 32Θ του ν. 3468/2006 (Α’ 129), περί υπολογι-
σμού του αντικτύπου των βιοκαυσίμων, των βιορευστών 
και των καυσίμων βιομάζας στα αέρια θερμοκηπίου, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 32Θ
Υπολογισμός του αντικτύπου των βιοκαυσίμων,
των βιορευστών και των καυσίμων βιομάζας
στα αέρια θερμοκηπίου
(Άρθρο 31 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001)

1. Για τους σκοπούς της παρ. 11 του άρθρου 32Ζ, η 
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη χρή-
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ση βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας 
υπολογίζεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) αν η προκαθορισμένη τιμή για τη μείωση των εκπο-
μπών αερίων θερμοκηπίου για την οδό παραγωγής, προ-
βλέπεται στην παρ. Α’ ή στην παρ. Β’ του Παραρτήματος 4,
για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, και στην παρ. Α του 
Παραρτήματος 7, για τα καύσιμα βιομάζας, όταν η τιμή 
«el» που έχει υπολογισθεί για τα εν λόγω βιοκαύσιμα ή 
βιορευστά, σύμφωνα με την περ. 7 της παρ. Γ’ του Πα-
ραρτήματος 4, και για τα εν λόγω καύσιμα βιομάζας, 
σύμφωνα με την περ. 7 της παρ. Β’ του Παραρτήματος 
7, ισούται ή είναι μικρότερη του μηδενός, χρησιμοποι-
ώντας αυτή την προκαθορισμένη τιμή,

β) χρησιμοποιώντας μια πραγματική τιμή που υπολο-
γίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται 
στην παρ. Γ’ του Παραρτήματος 4, για τα βιοκαύσιμα 
και τα βιορευστά, και στην παρ. Β’ του Παραρτήματος 7,
για τα καύσιμα βιομάζας,

γ) χρησιμοποιώντας μια τιμή που υπολογίζεται, ως το 
άθροισμα των παραγόντων των τύπων της περ. 1 της 
παρ. Γ’ του Παραρτήματος 4, αν μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν οι αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές της παρ. Δ’ 
ή της παρ. Ε’ του Παραρτήματος 4, για ορισμένους πα-
ράγοντες, και πραγματικές τιμές που υπολογίζονται με 
τη μεθοδολογία της παρ. Γ’ του Παραρτήματος 4, για 
όλους τους άλλους παράγοντες, για τα βιοκαύσιμα και 
τα βιορευστά,

δ) χρησιμοποιώντας μια τιμή που υπολογίζεται ως το 
άθροισμα των παραγόντων των τύπων της περ. 1 της 
παρ. Β’ του Παραρτήματος 7, αν μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν οι αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές της παρ. Γ’ 
του Παραρτήματος 7 για ορισμένους παράγοντες, και 
πραγματικές τιμές, που υπολογίζονται με τη μεθοδολο-
γία της ως άνω παρ. Γ’, για όλους τους άλλους παράγο-
ντες, για τα καύσιμα βιομάζας.

2. Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων του 
παρόντος, η Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας εισηγείται την επιβολή των κυρώ-
σεων του άρθρου 32ΘΑ και ενημερώνει τις συναρμόδιες 
υπηρεσίες και φορείς.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας δύναται να εξειδικεύονται και να συμπλη-
ρώνονται τα μέτρα, οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες 
εφαρμογής του παρόντος.»

Άρθρο 82

Κυρώσεις - Προσθήκη άρθρου 32ΘΑ

στον ν. 3468/2006

Στον ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 32ΘΑ 
ως εξής:

«Άρθρο 32ΘΑ
Κυρώσεις

1. Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν 
τους κανόνες και τις υποχρεώσεις των άρθρων 32ΣΤΑ, 
32ΣΤΒ, 32ΣΤΓ, 32ΣΤΔ, 32ΣΤΕ, 32Ζ, 32Η και 32Θ, καθώς 
και των κατ’ εξουσιοδότησή τους εκδιδόμενων κανο-
νιστικών πράξεων, επιβάλλεται πρόστιμο με απόφαση 

του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Το ύψος του προστίμου είναι ανάλογο της 
βαρύτητας, της συχνότητας και των συνεπειών της πα-
ράβασης, του βαθμού υπαιτιότητας και της υποτροπής 
του παραβάτη. Σε υποτροπή βρίσκεται όποιος, εντός 
τριών (3) ετών, από την επιβολή προστίμου για κάποια 
από τις ανωτέρω παραβάσεις, τελεί νέα παράβαση. Το 
πρόστιμο κυμαίνεται από χίλια (1.000), έως ένα εκατομ-
μύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ. Τα όρια 
του προστίμου μπορούν να αναπροσαρμόζονται με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Το πρόστιμο εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Εί-
σπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190) και 
αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας καθορίζονται η διαδικασία επιβολής των 
προστίμων, τα κριτήρια επιμέτρησής τους, η διαδικασία 
υποβολής και εξέτασης ενστάσεων κατά της απόφασης 
επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ως 
άνω απόφαση κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις της 
παρ. 1 και τα όρια του προστίμου κάθε κατηγορίας ή 
και κάθε επί μέρους παράβασης εντός των ορίων των 
προστίμων που καθορίζονται στην παρ. 1.

3. Η επιβολή προστίμου σύμφωνα με το παρόν, δεν 
αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών ή ποινικών 
κυρώσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες δια-
τάξεις.»

Άρθρο 83

Ενσωμάτωση της ενέργειας από ανανεώσιμες

πηγές στη θέρμανση και την ψύξη -

Πρόσβαση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

στα δίκτυα και τις υποδομές τηλεθέρμανσης - 

τηλεψύξης - Προσθήκη άρθρου 32ΘΒ

στον ν. 3468/2006

Στον ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 32ΘΒ 
ως εξής:

«Άρθρο 32ΘΒ
Ενσωμάτωση της ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές στη θέρμανση και την ψύξη - Πρόσβαση
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα δίκτυα
και τις υποδομές τηλεθέρμανσης - τηλεψύξης
(Παρ. 3 άρθρου 20 και άρθρο 23 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/2001)

1. Για την προώθηση της χρήσης της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της θέρμανσης και της 
ψύξης, επιδιώκεται η αύξηση του μεριδίου αυτής της 
ενέργειας, κατά ενδεικτικό ποσοστό μιας κόμμα τριών 
(1,3) ποσοστιαίων μονάδων, κατά μέσο όρο ετησίως, 
υπολογιζόμενο για τις περιόδους 2021 έως 2025 και 2026 
έως 2030, αρχής γενομένης από το μερίδιο της ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της θέρμανσης και 
της ψύξης το 2020, και εκφραζόμενο ως εθνικό μερίδιο 
της τελικής κατανάλωσης ενέργειας, που υπολογίζε-
ται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του άρθρου 7, με την 
επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος. Στο πλαίσιο του 
πρώτου εδαφίου δίνεται προτεραιότητα στις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνολογίες.
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2. Τα μέτρα για την επίτευξη του ποσοστού της παρ. 1 
αποτυπώνονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και 
το Κλίμα (Β’ 4893/2019).

3. Με βάση την εκτίμηση, που περιλαμβάνεται στο 
Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, σύμφωνα 
με το Παράρτημα I του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Δεκεμβρίου 2018 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα (L 328), και μετά 
από εκπόνηση ειδικής μελέτης για την αναγκαιότητα 
κατασκευής νέων υποδομών για τηλεθέρμανση και τη-
λεψύξη από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με σκοπό 
την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στα άρθρα 1 και 
2Α του παρόντος και στην οικεία νομοθεσία, εκδίδεται 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
με την οποία λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την 
ανάπτυξη υποδομής τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, 
ώστε να εξυπηρετεί την παραγωγή θέρμανσης και ψύ-
ξης από μεγάλες μονάδες βιομάζας, ηλιακής ενέργειας, 
ενέργειας περιβάλλοντος και γεωθερμικής ενέργειας, 
καθώς και από απορριπτόμενη θερμότητα και ψύξη.»

Άρθρο 84

Μεταβατικές διατάξεις

1. Η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/32218/1051/ 
9.4.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, περί συστήματος αειφορίας βιοκαυσίμων 
και βιορευστών (Β’ 1473) ισχύει μέχρι την έκδοση της κατ’ 
εξουσιοδότηση απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 32Ζ
του ν. 3468/2006 (Α’ 129), όπως αυτό τροποποιείται με 
τον παρόντα.

2. Η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/32218/1051/ 9.4.2019 
κοινή απόφαση εφαρμόζεται και για τα βιοκαύσιμα, βιο-
ρευστά και καύσιμα βιομάζας της παρ. 5 του άρθρου 38
του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066 της Επι-

τροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2018 για την παρακολού-
θηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου (L 334), σύμφωνα με το χρονοδιά-
γραμμα της παρ. 6 του άρθρου 38 του ίδιου Εκτελεστικού 
Κανονισμού, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του παρόντος.

3. Η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48125/1579/ 
28.5.2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, περί κατηγοριοποίησης παραβάσεων και 
καθορισμού διαδικασίας επιβολής προστίμων για την 
τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιο-
ρευστών (Β’ 2102), ισχύει μέχρι την έκδοση της κατ’ εξου-
σιοδότηση απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 32ΘΑ του 
ν. 3468/2006, όπως αυτό προστίθεται με τον παρόντα.

4. Τα άρθρα 32Ζ, 32Η και 32Θ, όπως ισχύουν πριν την 
τροποποίηση τους με τον παρόντα, καθώς και η υπό 
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48125/1579/28.05.2019 από-
φαση εφαρμόζονται για παραβάσεις που αναφέρονται 
σε έτη (ημερολογιακά και αναφοράς), προ της έναρξης 
ισχύος του παρόντος, ακόμα και αν οι παραβάσεις αυτές 
διαπιστωθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 85

Παραρτήματα -

Τροποποίηση άρθρου 32Ι ν. 3468/2006

1. Το άρθρο 32Ι του ν. 3468/2006 (Α’ 129), περί παραρ-
τημάτων, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 32Ι
Παραρτήματα
(Παραρτήματα ΙΙ - ΙΙΙ και V - ΙΧ της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/ 2001)

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
του παρόντος τα Παραρτήματα 1 έως και 7.»

2. Τα Παραρτήματα 1 έως και 6 του ν. 3468/2006 αντι-
καθίστανται, προστίθεται Παράρτημα 7, και τα Παραρ-
τήματα 1 έως 7 διαμορφώνονται ως εξής:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ -

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4001/2011

Άρθρο 86

Ορισμοί - Προσθήκη περ. μιθ) στην παρ. 3

του άρθρου 2 του ν. 4001/2011

(Περ. α) και β) παρ. 11 άρθρου 2 και περ. α) 

παρ. 1 άρθρου 16 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)

Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), 
περί ορισμών, προστίθεται περ. μιθ) ως εξής:

«μιθ) ενεργειακή κοινότητα πολιτών»: η νομική οντό-
τητα που:

α) στηρίζεται σε εθελοντική και ανοιχτή συμμετοχή και 
τελεί υπό τον ουσιαστικό έλεγχο των μελών, που είναι 
φυσικά πρόσωπα, τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομέ-
νων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ 
και β’ βαθμού και επιχειρήσεις που ανήκουν κατά εκατό 
τοις εκατό (100%) σε Ο.Τ.Α α’ ή β’ βαθμού, ή μικρές επι-
χειρήσεις,

β) έχει ως πρωταρχικό σκοπό να προσφέρει περιβαλ-
λοντικό, οικονομικό και κοινωνικό όφελος και όχι οικο-
νομικό κέρδος, σε επίπεδο κοινότητας για τα μέλη της ή 
τις τοπικές περιοχές δραστηριοποίησής της.»

Άρθρο 87

Νομική μορφή Ενεργειακών Κοινοτήτων 

Πολιτών - Προσθήκη άρθρου 47Α στον

ν. 4001/2011

Στον ν. 4001/2011 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 47Α ως 
εξής:

«Άρθρο 47Α
Νομική μορφή Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών

1. Η Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών (Ε.Κ.Π.) είναι αστι-
κός συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α’ 196) με αντικεί-
μενο την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 47Δ 
με πρωταρχικό στόχο αυτόν της υποπερ. β) της περ. μιθ) 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος.

2. Για όσα θέματα δεν ορίζονται ειδικότερα στον πα-
ρόντα, οι Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών διέπονται 
συμπληρωματικά από τον ν. 1667/1986, υπό την επιφύ-
λαξη της παρ. 3 του παρόντος, και εφόσον δεν υπάρχει 
διαφορετική ρητή πρόβλεψη στο παρόν Κεφάλαιο.

3. Στις Ε.Κ.Π. δεν εφαρμόζονται οι παρακάτω ρυθμίσεις 
του ν. 1667/1986:

α) Οι αριθμητικοί περιορισμοί για τη σύγκληση γενικής 
συνέλευσης και την ελάχιστη απαρτία στη γενική συνέ-
λευση, του πρώτου και τελευταίου εδαφίου, αντίστοιχα, 
της παρ. 3 του άρθρου 5, η υποχρεωτική αναβολή της 
συζήτησης θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην 
ημερήσια διάταξη, του έβδομου εδαφίου της παρ. 5 
του ίδιου άρθρου,

β) η υποχρέωση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής 
ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 7, η σύγκληση του δι-
οικητικού συμβουλίου του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 
του άρθρου 7,

γ) οι ρυθμίσεις για τους συνεταιρισμούς της παρ. 4 του 
άρθρου 9, καθώς και του άρθρου 13, του αστικού συνε-
ταιρισμού της παρ. 1 του άρθρου 10.

δ) η διάταξη της παρ. 1 του Για τη λύση της Ε.Κ.Π. εφαρ-
μόζεται το άρθρο 47Θ του παρόντος.

4. Όπου στον ν. 1667/1986 αναφέρεται καταχώρι-
ση σε μητρώο, για τις ανάγκες του παρόντος νοείται 
το «Μητρώο Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας και 
Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών» του άρθρου 6Η του 
ν. 3468/2006 (Α’ 129), χωρίς να απαιτείται εγγραφή, 
καταχώριση ή ενημέρωση οποιουδήποτε άλλου μη-
τρώου.»

Άρθρο 88

Μέλη Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών -

Προσθήκη άρθρου 47Β στον ν. 4001/2011

Στον ν. 4001/2011 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 47Β ως 
εξής:

«Άρθρο 47Β
Μέλη Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών
(Περ. β) και γ) παρ. 1 και περ. α) παρ. 2 άρθρου 16
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)

1. Οι τελικοί πελάτες έχουν το δικαίωμα να συμμετέ-
χουν σε Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών (Ε.Κ.Π.) διατηρώ-
ντας παράλληλα τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που 
έχουν ως τελικοί πελάτες. Για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η 
συμμετοχή τους σε E.K.Π. δεν αποτελεί την κύρια εμπο-
ρική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.

2. Μέλη Ε.Κ.Π. μπορεί να είναι:
α) φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανό-

τητα, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπαλλήλων, 
κατα παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης,

β) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και 
β’ βαθμού, επιχειρήσεις που ανήκουν σε Ο.Τ.Α α’ και β’ 
βαθμού, καθώς και ενώσεις Ο.Τ.Α.,

γ) νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου,
δ) αγροτικοί συνεταιρισμοί και αστικοί συνεταιρισμοί 

του ν. 1667/1986 (Α’ 196).
3. Ο ελάχιστος αριθμός μελών της Ε.Κ.Π. είναι τριάντα 

(30) μέλη, υπό την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου. 
Ο ελάχιστος αριθμός μελών Ε.Κ.Π. ορίζεται σε:

α) είκοσι (20) μέλη, αν πρόκειται για Ε.Κ.Π. με έδρα 
σε δήμο νησιωτικής περιοχής με πληθυσμό κάτω από 
τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, σύμφωνα με την 
τελευταία απογραφή,

β) δεκαπέντε (15) μέλη, αν συμμετέχουν στην Ε.Κ.Π., 
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) νομικά πρόσωπα δημοσίου 
ή ιδιωτικού δικαίου,

γ) ένας (1) Ο.Τ.Α α’ ή β’ βαθμού και τα άλλα δύο (2) 
μέλη είναι είτε επιχειρήσεις που ανήκουν κατά εκατό 
τοις εκατό (100%) σε Ο.Τ.Α α’ ή β’ βαθμού, είτε Ο.Τ.Α α’ 
ή β’ βαθμού.

4. Η Ε.Κ.Π. τελεί υπό τον ουσιαστικό έλεγχο, κατά την 
περ. ζ) της παρ. 1 του άρθρου 2, των μελών της, σύμφωνα 
με την υποπερ. α’ της περ. μιθ) της παρ. 3 του άρθρου 2.

5. Τα μέλη της Ε.Κ.Π.:
α) έχουν δυνατότητα να αποχωρήσουν από την Ε.Κ.Π., 

με διατήρηση των δικαιωμάτων τους ως πελατών, σύμ-
φωνα με το άρθρο 47,

β) διατηρούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
έχουν ως οικιακοί πελάτες ή ενεργοί πελάτες.
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6. Μέλος της Ε.Κ.Π. δεν δύναται να είναι μέλος σε άλλη 
Ε.Κ.Π. που δραστηριοποιείται στην ίδια περιφέρεια, με 
την επιφύλαξη των παρ. 6 και 7.

7. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Ο.Τ.Α. α’ και β’ 
βαθμού και επιχειρήσεις που ανήκουν κατά εκατό τοις 
εκατό (100%) σε Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού μπορούν να συμ-
μετέχουν σε περισσότερες από μια Ε.Κ.Π. ως μέλη, κατά 
παρέκκλιση της παρ. 6 του παρόντος και της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 1667/1986.

8. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί μπορούν να συμμετέ-
χουν σε μια ή περισσότερες Ε.Κ.Π. ως μέλη, ανεξαρτή-
τως αν στην ίδια Κοινότητα συμμετέχουν και μέλη που 
ανήκουν στον ίδιο αγροτικό συνεταιρισμό.

9. Μέλη που συμμετέχουν σε Ενεργειακές Κοινότητες 
του ν. 4513/2018 (Α’ 9) έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε 
Ε.Κ.Π., τηρουμένου του περιορισμού της παρ. 6.»

Άρθρο 89

Συνεταιριστικές μερίδες Ενεργειακής 

Κοινότητας Πολιτών - Προσθήκη άρθρου 47Γ 

στον ν. 4001/2011

Στον ν. 4001/2011 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 47Γ ως 
εξής:

«Άρθρο 47Γ
Συνεταιριστικές μερίδες
Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών

1. Κάθε μέλος μπορεί να κατέχει πέραν της υποχρεω-
τικής συνεταιριστικής μερίδας και μια ή περισσότερες 
προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, με ανώτατο όριο 
συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο, είκοσι τοις 
εκατό (20%), με εξαίρεση τους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και τις επιχειρήσεις που 
ανήκουν κατά εκατό τοις εκατό (100%) σε Ο.Τ.Α α’ και β’ 
βαθμού, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν έκαστος 
στο συνεταιριστικό κεφάλαιο με ανώτατο όριο, σαράντα 
τοις εκατό (40%).

2. Η μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας σε έτερο μέ-
λος ή σε τρίτο πρόσωπο, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 
47B του παρόντος, γίνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου 3 του ν. 1667/1986 (Α’ 196), αφού κοινοποιηθεί 
εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο γραπτή συμφω-
νία του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος, που φέρει 
βέβαιη χρονολογία. Εντός ενός (1) μηνός, το Διοικητι-
κό Συμβούλιο υποβάλει επικαιροποιημένο κατάλογο 
μελών με αναφορά στις αντίστοιχες συνεταιριστικές 
μερίδες του Μητρώου Κοινοτήτων του άρθρου 6Η του
ν. 3468/2006 (Α’ 129), όπου και καταχωρίζεται.

3. Ειδικότερα η μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας 
σε τρίτο πρόσωπο επιτρέπεται, αν, μετά τη μεταβίβαση, 
συνεχίζουν και διατηρούνται τα ίδια χαρακτηριστικά της 
Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών, σύμφωνα και με το 
άρθρο 47Β.

4. Κάθε μέλος, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνε-
ταιριστικών μερίδων που κατέχει, συμμετέχει στη γενική 
συνέλευση με μια (1) μόνο ψήφο.

Άρθρο 90

Αντικείμενο δραστηριότητας Ενεργειακής 

Κοινότητας Πολιτών - Προσθήκη άρθρου 47Δ 

στον ν. 4001/2011

Στον ν. 4001/2011 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 47Δ ως 
εξής:

«Άρθρο 47Δ
Αντικείμενο δραστηριότητας Ενεργειακής
Κοινότητας Πολιτών
(παρ. 11 άρθρου 2 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)

1. Οι Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών (Ε.Κ.Π.) δραστη-
ριοποιούνται εντός μιας (1) ή περισσότερων περιφερει-
ών, τηρουμένου του κριτηρίου ουσιαστικού ελέγχου της 
παρ. 4 του άρθρου 47Β.

2. Οι Ε.Κ.Π. ασκούν υποχρεωτικώς μια (1) τουλάχιστον 
από τις εξής δραστηριότητες: παραγωγή, ιδιοκατανάλω-
ση ή πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, αποθήκευση, διανομή και προμήθεια ηλεκτρικής 
ενέργειας, σωρευτική εκπροσώπηση, παροχή ευελιξίας 
και εξισορρόπησης, καθώς και παροχή υπηρεσιών ενερ-
γειακής απόδοσης, φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και 
άλλων υπηρεσιών ενέργειας στα μέλη της.

3. Η Ε.Κ.Π. δύναται να ασκεί και τις ακόλουθες δρα-
στηριότητες:

α) Διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρηματο-
δοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, σχετικά με την προώθηση του σκοπού της.

β) Παροχή συμβουλών για τη διαχείριση ή τη συμμετο-
χή των μελών της σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα 
από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με τους σκοπούς της.

γ) Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σχε-
τικά με θέματα ενεργειακής αειφορίας.

δ) Δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων κατανα-
λωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας 
καταναλωτών, οι οποίοι ζουν κάτω από το όριο της φτώ-
χειας, ανεξάρτητα αν οι εν λόγω καταναλωτές είναι μέλη 
της, ιδίως παροχή ή συμψηφισμό ενέργειας, ενεργειακή 
αναβάθμιση κατοικιών ή άλλες δράσεις που μειώνουν 
την κατανάλωση ενέργειας στις κατοικίες των ανωτέρω.

4. Οι Ε.Κ.Π. μπορούν να ασκούν επιπλέον τις δραστηρι-
ότητες των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας (K.A.Ε.) 
του άρθρου 6Ε του ν. 3468/2006 (Α’ 129) και να απολαμ-
βάνουν τα οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης των 
Κ.Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 6ΙΣΤ του ως άνω νόμου, 
εφόσον εφαρμόζεται η παρ. 6Γ του άρθρου 3 του ιδίου 
νόμου, περί εγγύτητας των μελών.

5. Το καταστατικό της Ε.Κ.Π. δεν δύναται να περιλαμ-
βάνει άλλες δραστηριότητες, εκτός αυτών των παρ. 2, 3
και 4.

Άρθρο 91

Τύπος - Ελάχιστο περιεχόμενο

του καταστατικού - Προσθήκη άρθρου 47Ε 

στον ν. 4001/2011

Στον ν. 4001/2011 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 47E ως 
εξής:
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«Άρθρο 47E
Τύπος - Ελάχιστο περιεχόμενο του καταστατικού

Το καταστατικό της Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών 
(Ε.Κ.Π.) καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο χρο-
νολογείται και υπογράφεται από τα μέλη του και περι-
λαμβάνει κατ’ ελάχιστο:

α) Την επωνυμία και την έδρα της Ε.Κ.Π.. Η επωνυμία 
περιλαμβάνει τον όρο «Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών» 
ή τη συντομογραφία «Ε.Κ.Π.» και ένδειξη της έκτασης της 
ευθύνης των μελών της. Ονόματα φυσικών προσώπων 
ή επωνυμίες νομικών προσώπων δεν περιλαμβάνονται.

β) Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση 
και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) των φυ-
σικών προσώπων - μελών της και την επωνυμία, έδρα, 
τον Α.Φ.Μ. και, εφόσον υφίσταται υποχρέωση εγγρα-
φής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τον αριθμό 
Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών προσώπων - μελών της.

γ) Τις δραστηριότητες του άρθρου 47Δ.
δ) Την περιφέρεια ή τις περιφέρειες δραστηριοποιή-

σης της Ε.Κ.Π..
ε) Τις προϋποθέσεις εισόδου, αποχώρησης και διαγρα-

φής των μελών, καθώς και τα δικαιώματα, υποχρεώσεις 
και συνέπειες της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών 
τους προς την Ε.Κ.Π..

στ) Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας, τον τρόπο 
και τον χρόνο καταβολής της, καθώς και τη διαδικασία 
απόδοσής της.

ζ) Την έκταση της ευθύνης των μελών της.
η) Τη διάρκειά της.
θ) Τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 

τα οποία είναι λιγότερα από τρία (3), κατά παρέκκλιση 
της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1667/1986 (A’ 196).

ι) Την τύχη της συνεταιριστικής μερίδας σε περίπτωση 
θανάτου εταίρου.

ια) Τον ορισμό προσωρινής διοικητικής επιτροπής, η 
οποία μεριμνά για την έγκριση του Καταστατικού και 
τη σύγκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης για την 
ανάδειξη των οργάνων διοίκησης.

ιβ) Τον τρόπο διάθεσης των πλεονασμάτων χρήσης.
ιγ) Τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης.
ιδ) Τα δικαιώματα ελέγχου, τους όρους, τις προϋποθέ-

σεις και τις διαδικασίες άσκησης αυτών, από τα μέλη του 
άρθρου 47Β, ιδίως το ποσοστό του συνολικού αριθμού 
ψήφων, τη δέσμευση του μέλους του συνεταιρισμού να 
διατηρήσει συγκεκριμένο αριθμό συνεταιριστικών με-
ρίδων ή να εκπληρώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις, τη 
διάρκεια ισχύος και τους λόγους απώλειας του δικαιώμα-
τος, για τη διατήρηση της άσκησης ουσιαστικού ελέγχου, 
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Ενεργειακής Κοινότητας 
Πολιτών από τα μέλη της.»

Άρθρο 92
Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών -
Προσθήκη άρθρου 47ΣΤ στον ν. 4001/2011

Στον ν. 4001/2011 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 47ΣΤ 
ως εξής:

«Άρθρο 47ΣΤ
Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών

1. Για τη σύσταση της Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών 
(Ε.Κ.Π.), τηρείται η διαδικασία σύστασης του αστικού 

συνεταιρισμού του άρθρου 1 του ν. 1667/1986 (Α’ 196). 
Το καταστατικό συντάσσεται και υπογράφεται από τα 
μέλη της Ε.Κ.Π., σύμφωνα με το άρθρο 47Β.

2. Στην Υπηρεσία μιας Στάσης του άρθρου 8 του ν. 4919/
2022 (Α’ 71) προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:

α) Το καταστατικό της Ε.Κ.Π., το οποίο αποτυπώνει την 
τήρηση των προϋποθέσεων των άρθρων 47Α και 47Β και 
έχει το ελάχιστο περιεχόμενο του άρθρου 47Ε.

β) Τα καταστατικά των νομικών προσώπων - μελών της 
Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών, εφόσον υφίστανται 
νομικά πρόσωπα.

3. Η Ε.Κ.Π. αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπο-
ρική ιδιότητα με την καταχώριση του Καταστατικού της 
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του ν. 4919/2022, εφαρμο-
ζόμενου του άρθρου 6Η του ν. 3468/2006 (Α’129). Δεν 
απαιτείται καταχώριση στο μητρώο συνεταιρισμών του 
Ειρηνοδικείου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1
του ν. 1667/1986, ούτε οι κοινοποιήσεις του πέμπτου 
εδαφίου της παρ. 6 του ίδιου άρθρου.

4. Προβολή ακυρότητας σχετικά με τη σύσταση της 
Ε.Κ.Π. επιτρέπεται μόνο με αγωγή, που ασκείται μέσα σε 
δύο (2) μήνες από την ημέρα που ο ενάγων έλαβε γνώση 
της καταχώρισης και όχι αργότερα από έξι (6) μήνες από 
την καταχώριση, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 1 
του ν. 1667/1986.»

Άρθρο 93

Όργανα της Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών -

Προσθήκη άρθρου 47Ζ στον ν. 4001/2011

Στον ν. 4001/2011 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 47Ζ ως 
εξής:

«Άρθρο 47Ζ
Όργανα της Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών

Όργανα της Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών είναι 
η γενική συνέλευση, η οποία απαρτίζεται από όλα τα 
μέλη της και το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο, κατά 
παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1667/1986 
(Α’ 196), αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα 
οποία εκλέγονται από τη γενική συνέλευση. Η συγκρό-
τηση, η λειτουργία και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με 
τα ως άνω όργανα ρυθμίζονται από τον ν. 1667/1986.»

Άρθρο 94

Πλεονάσματα χρήσης - Προσθήκη άρθρου 47Η

στον ν. 4001/2011

Στον ν. 4001/2011 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 47Η ως 
εξής:

«Άρθρο 47Η
Πλεονάσματα χρήσης

1. Από τα πλεονάσματα κάθε χρήσης της Ενεργειακής 
Κοινότητας Πολιτών (Ε.Κ.Π.) παρακρατείται τουλάχιστον 
το δέκα τοις εκατό (10%) για τον σχηματισμό του τακτι-
κού αποθεματικού. Η παρακράτηση δεν είναι υποχρεω-
τική, αν το ύψος του αποθεματικού είναι τουλάχιστον ίσο 
με το ύψος του συνεταιριστικού κεφαλαίου της Ε.Κ.Π..

2. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 1, τα πλεονάσματα εκά-
στης χρήσης σε ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις 
εκατό (70%) παραμένουν στην Ενεργειακή Κοινότητα 
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Πολιτών υπό τη μορφή έκτακτων ή ειδικών αποθεματι-
κών και διατίθενται, με απόφαση της γενικής συνέλευ-
σης, για τους σκοπούς της, σύμφωνα με το άρθρο 47Δ 
και το καταστατικό της Ε.Κ.Π..

3. Οι Ε.Κ.Π. μπορούν να διανέμουν στα μέλη τους τα 
πλεονάσματα της χρήσης μετά την αφαίρεση των απο-
θεματικών των παρ. 1 και 2, εφόσον υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη στο καταστατικό.»

Άρθρο 95

Απαγόρευση μεταβίβασης Αδειών Παραγωγής,

Βεβαιώσεων Παραγωγού και λοιπών 

διοικητικών αδειών - Προσθήκη άρθρου 47Θ 

στον ν. 4001/2011

Στον ν. 4001/2011 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 47Θ ως 
εξής:

«Άρθρο 47Θ
Απαγόρευση μεταβίβασης Αδειών Παραγωγής, 
Βεβαιώσεων Παραγωγού και λοιπών διοικητικών 
αδειών

Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση Αδειών Παραγωγής, Βε-
βαιώσεων Παραγωγού ή Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων και 
λοιπών αδειών και εγκρίσεων σταθμών παραγωγής ενέρ-
γειας που ανήκουν σε Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών.»

Άρθρο 96

Λύση - Εκκαθάριση - Συγχώνευση - Μετατροπή -

Προσθήκη άρθρου 47Ι στον ν. 4001/2011

Στον ν. 4001/2011 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 47Ι ως 
εξής:

«Άρθρο 47Ι
Λύση - Εκκαθάριση - Συγχώνευση - Μετατροπή

1 Η Ενεργειακή Κοινότητας Πολιτών (Ε.Κ.Π.) λύεται:
α) Αν μειωθεί ο αριθμός των μελών της, κάτω από τα 

όρια του άρθρου 47Β και δεν αντικατασταθούν ή συ-
μπληρωθούν τα μέλη, εντός τριμήνου,

β) όταν λήξει η χρονική διάρκειά της,
γ) με απόφαση της γενικής συνέλευσης,
δ) αν κηρυχθεί σε πτώχευση.
2. Της λύσης της Ε.Κ.Π. ακολουθεί η εκκαθάρισή της. 

Την εκκαθάριση διενεργούν δύο (2) εκκαθαριστές, οι 
οποίοι ορίζονται από τη γενική συνέλευση. Η Ε.Κ.Π. λο-
γίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη λύση 
της, για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκ-
καθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις και 
ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η πε-
ριουσία και πληρώνονται τα χρέη. Από το τυχόν θετικό 
υπόλοιπο της εκκαθάρισης, επιστρέφονται στα μέλη οι 
δοθείσες συνεταιριστικές μερίδες και οι εισφορές τους. 
Το υπόλοιπο διανέμεται σε Ε.Κ.Π. ή σωματεία ή συλλό-
γους ή φορείς ή ενώσεις προσώπων ή οργανώσεις ή 
άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας και 
της προστασίας του περιβάλλοντος.

3. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, παύουν 
να ισχύουν αυτοδικαίως η ισχύς της Βεβαίωσης ή της 
Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή της Άδειας Παραγωγής και 

γενικότερα όλων των αδειών και εγκρίσεων που έχουν 
χορηγηθεί για σταθμούς παραγωγής ενέργειας από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλε-
κτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ή σταθμούς 
αποθήκευσης.

4. Η παρ. 3 δεν εφαρμόζεται σε σταθμούς που έχουν 
τεθεί σε δοκιμαστική ή κανονική λειτουργία, κατά τον 
χρόνο λύσης της Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας. Οι 
σταθμοί αυτοί επιτρέπεται να μεταβιβαστούν σε οποιον-
δήποτε τρίτο. Ο νέος κάτοχος που αποκτά τον σταθμό, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν λαμβάνει Λειτουργική 
Ενίσχυση, αλλά αποζημιώνεται:

α) στο πλαίσιο της συμμετοχής του σταθμού στις αγο-
ρές ηλεκτρικής ενέργειας, κατά την παρ. 19 του άρθρου 3
του ν. 4414/2016 (Α’ 149), για σταθμό εγκατεστημένο στο 
Διασυνδεδεμένο Σύστημα ή

β) κατά την παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 4414/2016, για 
σταθμό εγκατεστημένο σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

5. Απαγορεύεται κάθε είδους συμμετοχή Ε.Κ.Π. σε εται-
ρικό μετασχηματισμό με οποιαδήποτε ιδιότητα, ιδίως 
ως απορροφώμενη, απορροφώσα, συγχωνευόμενη, δι-
ασπώμενη, εισφέρουσα, επωφελούμενη, συνιστώμενη 
(νέα) ή μετατρεπόμενη.»

Άρθρο 97

Γενικοί όροι δραστηριοποίησης Ενεργειακών

Κοινοτήτων Πολιτών και σχέσεις

με Διαχειριστές Δικτύων Διανομής και 

Συστήματος Μεταφοράς -

Προσθήκη άρθρου 47ΙΑ στον ν. 4001/2011

Στον ν. 4001/2011 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 47ΙΑ 
ως εξής:

«Άρθρο 47ΙΑ
Γενικοί όροι δραστηριοποίησης Ενεργειακών
Κοινοτήτων Πολιτών και σχέσεις με Διαχειριστές
Δικτύων Διανομής και Συστήματος Μεταφοράς
(περ. δ) και ε) παρ. 1, περ. β) και ε) παρ. 3
άρθρου 16 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)

1. Οι Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών (Ε.Κ.Π.) που 
παρέχουν ενέργεια ή υπηρεσίες σωρευτικής εκπρο-
σώπησης ή άλλες εμπορικές υπηρεσίες σχετικές με την 
ενέργεια υπόκεινται στις διατάξεις που αφορούν τις εν 
λόγω δραστηριότητες.

2. Οι αρμόδιοι Διαχειριστές συνεργάζονται με τις Ε.Κ.Π. 
για να διευκολύνουν τις μεταβιβάσεις ενέργειας εντός 
των Ε.Κ.Π..

3. Οι Ε.Κ.Π. υπόκεινται σε διαδικασίες και επιβαρύνσεις 
που δεν επιφέρουν διακρίσεις και είναι δίκαιες, αναλο-
γικές και διαφανείς, ιδίως για την καταχώριση και χορή-
γηση αδειών, καθώς και για τα τέλη δικτύου, τα οποία 
είναι διαφανή και δεν επιφέρουν διακρίσεις, αντικατο-
πτρίζοντας το κόστος, σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019 «σχετικά 
με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας» (L 158) 
διασφαλίζοντας ότι συμβάλλουν με τρόπο επαρκή και 
ισορροπημένο στον επιμερισμό του συνολικού κόστους 
του συστήματος.
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4. Οι Ε.Κ.Π. αντιμετωπίζονται με αναλογικό τρόπο 
που δεν επιφέρει διακρίσεις, όσον αφορά τις δραστη-
ριότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, ως 
τελικών πελατών, παραγωγών, προμηθευτών, διαχει-
ριστών συστήματος διανομής ή συμμετεχόντων στην 
αγορά που δραστηριοποιούνται στη σωρευτική εκ-
προσώπηση.»

Άρθρο 98

Ενώσεις - Ομοσπονδία - Προσθήκη άρθρου 

47ΙΒ στον ν. 4001/2011

Στον ν. 4001/2011 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 47ΙΒ 
ως εξής:

«Άρθρο 47ΙΒ
Ενώσεις - Ομοσπονδία

1. Πέντε (5) τουλάχιστον Ενεργειακές Κοινότητες Πο-
λιτών (Ε.Κ.Π.), μπορούν να συστήσουν ένωση Ε.Κ.Π. για 
τον συντονισμό και την προώθηση των δραστηριοτήτων 
τους. Η γενική συνέλευση της ένωσης Ε.Κ.Π., απαρτίζεται 
από τους αντιπροσώπους των Ε.Κ.Π., που μετέχουν στην 
ένωση. Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται από τις γενικές συ-
νελεύσεις των Ε.Κ.Π., σε αναλογία ένα (1) στα πέντε (5) 
μέλη της Ε.Κ.Π.. Αν το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθ-
μού των μελών υπερβαίνει τον αριθμό δύο (2), η Ε.Κ.Π. 
εκλέγει έναν (1) ακόμη αντιπρόσωπο. Ε.Κ.Π. με λιγότε-
ρα από πέντε (5) μέλη, εκλέγουν έναν (1) αντιπρόσωπο. 
Ε.Κ.Π. με περισσότερα από εξήντα (60) μέλη, εκλέγουν 
δέκα (10) αντιπροσώπους.

2. Οι ενώσεις Ε.Κ.Π. όλης της χώρας μπορούν να συ-
στήσουν την Ομοσπονδία των Ε.Κ.Π. της Ελλάδας για 
τον συντονισμό και τη γενικότερη εκπροσώπησή τους. 
Στη γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας συμμετέχουν 
όλες οι ενώσεις με δύο (2) αντιπροσώπους η καθεμία. 
Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται από τις γενικές συνελεύσεις 
των ενώσεων.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 12 του ν. 1667/
1986 (Α’ 167).»

Άρθρο 99

Δικαιώματα και αντιμετώπιση των Ενεργειακών

Κοινοτήτων Πολιτών - Προσθήκη άρθρου 47ΙΓ

στον ν. 4001/2011

Στον ν. 4001/2011 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 47ΙΓ ως 
εξής:

«Άρθρο 47ΙΓ
Δικαιώματα και αντιμετώπιση των Ενεργειακών
Κοινοτήτων Πολιτών (περ. δ, παρ. 1 και
περ. α), β), γ) και δ) παρ. 3 άρθρου 16 Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/944)

1. Οι Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών (Ε.Κ.Π.) έχουν 
πρόσβαση σε όλες τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, είτε 
απευθείας, είτε μέσω σωρευτικής εκπροσώπησης, κατά 
τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις.

2. Οι Ε.Κ.Π. αντιμετωπίζονται με αναλογικό τρόπο που 
δεν επιφέρει διακρίσεις όσον αφορά τις δραστηριότη-
τες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, ως τελικών 
πελατών, παραγωγών, προμηθευτών, διαχειριστών συ-

στήματος διανομής ή συμμετεχόντων στην αγορά που 
δραστηριοποιούνται στη σωρευτική εκπροσώπηση.

3. Οι Ε.Κ.Π. είναι οικονομικά υπεύθυνες για τις ανισορ-
ροπίες που προκαλούν στο σύστημα ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και υποκείνται σε υποχρεώσεις εξισορρόπησης ή 
δύνανται να μεταβιβάζουν την υποχρέωση εξισορρόπη-
σης που υπέχουν, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019 «σχετικά με την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας» (L 158).

4. Με την επιφύλαξη της καταβολής αποζημίωσης, το 
ύψος της οποίας καθορίζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή 
Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, ο Διαχειριστής Ελλη-
νικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως δια-
χειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας και Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, συνεργά-
ζεται με τις Ε.Κ.Π., ώστε να διευκολύνει τις μεταφορές 
ηλεκτρικής ενέργειας εντός αυτών.

5. Όσον αφορά την κατανάλωση αυτοπαραγόμενης 
ηλεκτρικής ενέργειας, οι Ε.Κ.Π. αντιμετωπίζονται ως 
ενεργοί πελάτες.

6. Οι Ε.Κ.Π. υπόκεινται στις εξαιρέσεις του άρθρου 
131Α.

7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, δύνανται να θεσπίζονται οικονομικά κίνητρα 
και μέτρα στήριξης των Ε.Κ.Π..

8. Η ιδιότητα του μέλους Ε.Κ.Π. δεν καθιστά υποχρε-
ωτική την ασφάλιση στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης.»

Άρθρο 100

Από κοινού χρήση ηλεκτρικής ενέργειας -

Προσθήκη άρθρου 47ΙΔ στον ν. 4001/2011

Στον ν. 4001/2011 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 47ΙΔ 
ως εξής:

«Άρθρο 47ΙΔ
Από κοινού χρήση ηλεκτρικής ενέργειας
(παρ. 3 άρθρου 16 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)

1. Οι Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών έχουν το δικαίω-
μα να διαχειρίζονται εντός της κοινότητας την ηλεκτρική 
ενέργεια, η οποία παράγεται από τις μονάδες παραγωγής 
που έχει στην ιδιοκτησία της η κοινότητα, με τη διατήρη-
ση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών της 
κοινότητας, ως καταναλωτών.

2. Αν η ηλεκτρική ενέργεια επιμερίζεται, αυτό γίνεται 
με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων τελών δικτύου, τι-
μολογίων και εισφορών, σύμφωνα με διαφανή ανάλυση 
κόστους - οφέλους των κατανεμημένων ενεργειακών 
πόρων που έχει αναπτύξει η εθνική αρμόδια αρχή.»

Άρθρο 101

Άσκηση των δραστηριοτήτων της διαχείρισης

συστήματος διανομής και της εκμετάλλευσης 

κλειστού συστήματος διανομής από 

Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών - Προσθήκη 

άρθρου 47ΙΕ στον ν. 4001/2011

Στον ν. 4001/2011 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 47ΙΕ 
ως εξής:
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«Άρθρο 47ΙΕ
Άσκηση των δραστηριοτήτων της διαχείρισης
συστήματος διανομής και της εκμετάλλευσης 
κλειστού συστήματος διανομής από Ενεργειακές 
Κοινότητες Πολιτών (παρ. 3 άρθρου 6 και παρ. 4 
άρθρου 16 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)

1. Οι Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών (Ε.Κ.Π.) στην 
περιοχή που δραστηριοποιούνται έχουν το δικαίωμα 
να κατέχουν, συστήνουν, αγοράζουν ή να μισθώνουν 
δίκτυα διανομής και να τα διαχειρίζονται αυτόνομα.

2. Οι Ε.Κ.Π. της παρ. 1:
α) δύνανται να συνάπτουν συμφωνίες όσον αφορά στη 

λειτουργία του δικτύου τους με τον αρμόδιο διαχειριστή, 
με τον οποίο είναι συνδεδεμένο το δίκτυό τους,

β) υπόκεινται σε κατάλληλα τέλη δικτύου στα σημεία 
σύνδεσης, μεταξύ του δικτύου τους και του δικτύου δι-
ανομής, εκτός της Ε.Κ.Π.. Τα εν λόγω τέλη δικτύου περι-
λαμβάνουν χωριστή πληροφόρηση, αφενός για την ηλε-
κτρική ενέργεια με την οποία τροφοδοτείται το δίκτυο 
διανομής και αφετέρου για την ηλεκτρική ενέργεια που 
καταναλώνεται από το δίκτυο, εκτός της Ε.Κ.Π., σύμφωνα 
με τον Κώδικα διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Δια-
νομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Β’ 78/2017),

γ) δεν επιφέρουν διακρίσεις ή βλάβες στους πελάτες, 
οι οποίοι παραμένουν συνδεδεμένοι με το σύστημα δι-
ανομής που διαχειρίζονται.

3. Στις Ε.Κ.Π. που διαχειρίζονται συστήματα διανομής 
εφαρμόζεται η περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 128.»

Άρθρο 102

Αξιολόγηση των φραγμών -

Προσθήκη άρθρου 47ΙΣΤ στον ν. 4001/2011

Στον ν. 4001/2011 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 47ΙΣΤ 
ως εξής:

«Άρθρο 47ΙΣΤ
Αξιολόγηση των φραγμών

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας πραγματοποιεί ετησίως αξιολόγηση των 
φραγμών και των δυνατοτήτων ανάπτυξης των Ενερ-
γειακών Κοινοτήτων Πολιτών και κατόπιν αυτής, εφόσον 
κριθεί απαραίτητο, εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας τρόπους και κίνητρα προώθησης και 
ανάπτυξης αυτών.»

Άρθρο 103

Μεταβατικές διατάξεις για τις Ενεργειακές 

Κοινότητες του ν. 4513/2018 - 

Προσθήκη άρθρου 47ΙΖ στον ν. 4001/2011

Στον ν. 4001/2011 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 47ΙΖ 
ως εξής:

«Άρθρο 47ΙΖ
Μεταβατικές διατάξεις για τις Ενεργειακές
Κοινότητες του ν. 4513/2018

1. Κοινότητες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τον
ν. 4513/2018 (Α’ 9) μπορούν να μετατραπούν σε Ενεργει-
ακές Κοινότητες Πολιτών (Ε.Κ.Π.), εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 47Β.

2. Για τη μετατροπή της παρ. 1 απαιτείται απόφαση της 
γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με απόφαση δύο 
τρίτων (2/3). Η απόφαση περιβάλλεται τον απαιτούμενο 
για τη σύσταση της Ε.Κ.Π., τύπο και περιέχει τα απαραίτη-
τα, κατά το παρόν Κεφάλαιο, στοιχεία του καταστατικού.

3. Από την καταχώριση της απόφασης στο Γενικό Εμπο-
ρικό Μητρώο συντελείται η μετατροπή και η Ε.Κ.Π. υπει-
σέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της 
μετατραπείσας Ενεργειακής Κοινότητας του ν. 4513/2018.

4. Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 που δεν 
επιθυμούν να μετατραπούν σύμφωνα με την παρ. 1 πα-
ραμένουν σε λειτουργία σύμφωνα με τον ν. 4513/2018.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Άρθρο 104

Ανανεώσιμα αέρια -

Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 2 ν. 4001/2011

Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (A’ 179), 
περί ορισμών, προστίθεται περ. κθ) ως εξής:

«κθ) Ανανεώσιμα Αέρια: αέρια που παράγονται από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως ορίζονται στην 
περ. 32λστ) του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 (Α’ 129).»

Άρθρο 105

Πρόσβαση ανανεώσιμων αερίων στα 

δίκτυα και τις υποδομές φυσικού αερίου - 

Αντικατάσταση άρθρου 92 ν. 4001/2011

Το άρθρο 92 του ν. 4001/2011 (A’ 179), περί πρόσβα-
σης ανανεώσιμων αερίων στα δίκτυα και τις υποδομές 
φυσικού αερίου, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 92
Πρόσβαση ανανεώσιμων αερίων στα δίκτυα
και τις υποδομές φυσικού αερίου
(παρ. 2 άρθρου 20 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001)

1. Η χρήση συστημάτων φυσικού αερίου και δικτύων 
διανομής φυσικού αερίου επιτρέπεται και για τη δια-
κίνηση ανανεώσιμων αερίων, συμπεριλαμβανομένου 
του βιομεθανίου, καθώς και άλλων αερίων, εφόσον αυτή 
είναι δυνατή, από τεχνική άποψη και πληρούνται οι προ-
διαγραφές ασφάλειας, αφού ληφθούν υπόψη οι απαι-
τήσεις ποιότητας και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά 
των αερίων αυτών.

2. Για την εφαρμογή της παρ. 1, οι αρμοδιότητες της 
Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων 
και των Διαχειριστών Συστημάτων και Δικτύων Διανο-
μής φυσικού αερίου επεκτείνονται και στα ανανεώσιμα 
αέρια, συμπεριλαμβανομένου του βιομεθανίου, καθώς 
και σε άλλα συμβατά αέρια, για τη διακίνησή τους, με 
χρήση Συστημάτων Φυσικού Αερίου και Δικτύων Διανο-
μής Φυσικού Αερίου, καθώς και για θέματα λειτουργίας 
της αγοράς φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της 
τροποποίησης του σχετικού κανονιστικού και ρυθμιστι-
κού πλαισίου.

3. Το άρθρο 70 εφαρμόζεται και για τη διακίνηση 
ανανεώσιμων αερίων, καθώς και άλλων αερίων, μέσω 
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Συστημάτων Φυσικού Αερίου ή Δικτύων Διανομής Φυσι-
κού Αερίου, και μέσω συνδεδεμένων με αυτά υποδομών 
ανανεώσιμων αερίων ή άλλων αερίων ή αποκλειστικών 
Συστημάτων και Δικτύων Ανανεώσιμων Αερίων. Οι απο-
φάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 70, περι-
λαμβάνουν απαιτήσεις για την ποιότητα, την οσμή και 
την πίεση του αερίου, όπως καθορίζονται στις οικείες 
διατάξεις.

4. Οι αρμόδιοι Διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αε-
ρίου ή Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου δημοσιεύουν 
τα τιμολόγια σύνδεσης για έγχυση ανανεώσιμων αερίων, 
καθώς και άλλων αερίων, με τις οικείες υποδομές φυσι-
κού αερίου, τα οποία βασίζονται σε αντικειμενικά, διαφα-
νή και αμερόληπτα κριτήρια, σύμφωνα με το άρθρο 88.»

Άρθρο 106

Παρακολούθηση Καθεστώτων Στήριξης -

Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 12

του ν. 4414/2016

(παρ. 4 άρθρου 6 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001)

Στο άρθρο 12 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), περί μηχανι-
σμού στήριξης, προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Η Επιτροπή Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήρι-
ξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και υβριδικών σταθμών αξιολογεί 
τουλάχιστον κάθε πέντε (5) έτη την αποτελεσματικότητα 
των εθνικών καθεστώτων στήριξης για την ηλεκτρική 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και τις κυριότερες επι-
πτώσεις τους στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών 
και στις επενδύσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώ-
σεις των πιθανών μεταβολών των καθεστώτων στήριξης. 
Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης λαμβάνονται 
υπόψη κατά τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό 
που αφορά τις αποφάσεις για τη στήριξη και τον σχεδι-
ασμό της νέας στήριξης. Η αξιολόγηση περιλαμβάνεται 
στις σχετικές εκθέσεις προόδου και τις επικαιροποιή-
σεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα 
(Β’ 4893/2019).»

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ Α’

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 107

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η αντιμετώπιση επειγό-
ντων ζητημάτων για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργί-
ας της αγοράς ενέργειας και την προστασία του φυσικού 
και χωροταξικού περιβάλλοντος.

Άρθρο 108

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι η θέσπιση επιμέρους 
παρεμβάσεων για την επίλυση ζητημάτων που εμπί-
πτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας.

ΜΕΡΟΣ Β’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4414/2016

Άρθρο 109

Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 

Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας 

Υψηλής Απόδοσης από αυτοκαταναλωτές - 

Τροποποίηση παρ. 16 άρθρου 3 ν. 4414/2016

Η παρ. 16 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), περί 
εγκατάστασης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας 
Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), που εγκαθίστανται από 
αυτοκαταναλωτές, αντικαθίσταται πλην της περ. α, και 
η παρ. 16 διαμορφώνεται ως εξής:

«16. Για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται από 
αυτοκαταναλωτές, τα όρια εγκατεστημένης ισχύος ή Μέ-
γιστης Ισχύος Παραγωγής των περ. α’ και β’ της παρ. 5
αφορούν στο σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος ή Μέ-
γιστης Ισχύος Παραγωγής τους και η Λειτουργική Ενίσχυ-
ση χορηγείται στους κατόχους των σταθμών αυτών, για 
το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται 
στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο 
Δίκτυο, στη βάση της αντίστοιχης Τ.Α. του πίνακα 1 της 
περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 ή της Τ.Α., η οποία προ-
κύπτει από τη συμμετοχή σε ανταγωνιστικές διαδικασίες 
υποβολής προσφορών. Για τους αυτοκαταναλωτές που 
εγκαθιστούν τους ανωτέρω σταθμούς, ισχύουν τα εξής:

α. Συνάπτουν συμβάσεις των άρθρων 9 και 10, σύμ-
φωνα και με τους ειδικούς όρους που προβλέπονται για 
αυτούς στο περιεχόμενο των εν λόγω συμβάσεων. Για 
τους κατόχους αυτούς που συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π., η συμμε-
τοχή τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα 
με το άρθρο 5, γίνεται με το σύνολο της εγκατεστημένης 
ισχύος τους.

β. Για τη σύναψη συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης, 
συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής 
προσφορών, εάν η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής είναι με-
γαλύτερη ή ίση του ενός (1) MW. Σταθμοί, οι οποίοι σε 
ετήσια βάση εγχέουν ενέργεια που δεν υπερβαίνει την 
ενέργεια που αντιστοιχεί σε Μέγιστη Ισχύ ίση του ενός 
(1) MW, με εφαρμογή του συντελεστή απόδοσης (MWh/
MW) της υποπαρ. ΙΓ.4 της παρ. ΙΓ, του άρθρου πρώτου του 
ν. 4254/2014 (Α’ 85) δεν υποχρεούνται να συμμετέχουν 
σε διαδικασίες υποβολής προσφορών.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας δύναται να καθορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης 
για το πλεόνασμα της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλο 
σχετικό θέμα για τους σταθμούς της παρούσας. Με την 
ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται διοικητικές κυ-
ρώσεις και χρηματικά πρόστιμα στην περίπτωση υπέρ-
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βασης της ποσότητας έγχυσης ενέργειας, που υπολογί-
ζεται βάσει της περ. β’.

Σε κάθε περίπτωση, οι σταθμοί της παρούσας δύνα-
νται να συμμετέχουν απευθείας στις αγορές ενέργειας 
χωρίς τη σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 12Α.»

Άρθρο 110

Καθορισμός ανώτατου ορίου χρεώσεων -

Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 5α ν. 4414/2016

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5α του ν. 4414/ 
2016 (Α’ 149), περί κόστους εξισορρόπησης, τροποποι-
είται ως προς τον καθορισμό του ανώτατου ορίου χρε-
ώσεων, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι σταθμοί αυτοί, φέρουν την οικονομική ευθύνη 
για τις αποκλίσεις τους («κόστος εξισορρόπησης»). Το κό-
στος εξισορρόπησης υπολογίζεται στη βάση μεθοδολο-
γίας, η οποία καθορίζεται στον Κώδικα του Διαχειριστή 
Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης και παρακρατείται 
απευθείας από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. στο πλαίσιο εφαρ-
μογής της σύμβασής τους. Το κόστος εξισορρόπησης 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) 
των χρεώσεων και του αντικινήτρου παρατεταμένης 
παραμονής που επιβάλλει ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ., σύμφωνα με 
το άρθρο 8 της απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 5 του 
παρόντος, για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της ίδιας κα-
τηγορίας κατά την ίδια περίοδο εκκαθάρισης. Τα έσοδα 
που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας 
του προηγούμενου εδαφίου, αποτελούν έσοδα του Υπο-
λογαριασμού Αγοράς του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. 
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δι-
κτύου, του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του
ν. 4001/2011 (Α’ 179), όπως ισχύει.»

Άρθρο 111

Παράταση προθεσμίας υπογραφής Συμβάσεων

Λειτουργικής Ενίσχυσης -

Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4414/2016

1. Η παρ. 3γ του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), 
περί σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολτα-
ϊκούς σταθμούς, τροποποιείται ως προς την αναφερό-
μενη ημερομηνία, και η παρ. 3γ διαμορφώνεται ως εξής:

«3γ. Μετά την 1η Ιανουαρίου 2025, 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.»

2. Η παρ. 3δ του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, περί 
σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς, τροποποιείται ως προς την αναφερόμενη ημε-
ρομηνία, και η παρ. 3δ διαμορφώνεται ως εξής:

«3δ. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που ανα-
πτύσσονται από Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.), εξαι-
ρουμένων των περιπτώσεων της παρ. 3ε, και επιπρο-
σθέτως των οριζομένων στην παρ. 3β, η ίδια Ε.Κοιν. δεν 
δύναται, μετά την 30ή Σεπτεμβρίου 2024, να συνάψει 
περισσότερες από δύο (2) συμβάσεις λειτουργικής ενί-

σχυσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως μισό 
(0,5) MW έκαστος, χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή 
σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.»

3. Στο άρθρο 7 του ν. 4414/2016 προστίθεται περ. 3θ), 
περί σύναψης συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης για 
αιολικούς σταθμούς, ως εξής:

«3θ. Ειδικά για αιολικούς σταθμούς, μέγιστης ισχύος 
παραγωγής, μικρότερης ή ίσης των έξι μεγαβάτ (6 MW), 
που πληρούν το κριτήριο της παρ. 3α, συνάπτονται συμ-
βάσεις λειτουργικής ενίσχυσης, χωρίς την υποχρέωση 
συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής 
προσφορών, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024.»

Άρθρο 112

Έναρξη λειτουργίας σταθμών Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής 

Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 

εκτός του καθεστώτος στήριξης

του ν. 4414/2016 - Τροποποίηση άρθρου 12Α

ν. 4414/2016

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 12Α του ν. 4414/2016 (Α’ 149),
περί συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης, προστίθεται 
νέο τρίτο εδάφιο, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν ήδη καταρτίσει 
συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης του ν. 4414/2016 ή 
συμβάσεις πώλησης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
12 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) και οι οποίοι δεν έχουν λάβει 
επενδυτική ενίσχυση, δύνανται να συμμετέχουν στην 
αγορά ή να πραγματοποιούν συναλλαγές ως Συμμετέχο-
ντες στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 4425/2016 
ως ισχύει, χωρίς να λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο αυτόν, καθώς και 
τους οικείους Κανονισμούς, εφόσον δεν έχει παρέλθει 
διάστημα τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη δοκιμα-
στικής λειτουργίας του σταθμού.

Στην περίπτωση που συμμετέχουν στην αγορά ή 
πραγματοποιούν συναλλαγές ως Συμμετέχοντες χωρίς 
να λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση, επέρχεται αυτοδί-
καιη λύση των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου 
της παραγράφου αυτής.

Για τις ως άνω περιπτώσεις, η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στους κατόχους των 
σταθμών κατόπιν αιτήματός τους στη Ρυθμιστική Αρχή 
Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) και προ-
σκόμισης της σχετικής Βεβαίωσης που εκδίδεται από τη 
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π Α.Ε., περί συμμετοχής των εν λόγω σταθμών 
στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Σχετικά με τη συμμετοχή των σταθμών αυτών στην 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ή την πραγματοποίηση συ-
ναλλαγών στις Αγορές από τους σταθμούς αυτούς ως 
Συμμετέχοντες, ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 1, 2, 6, 7, και 14 του άρθρου 5 του ν. 4414/
2016 όπως ισχύει.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας δύναται να καθοριστούν λεπτομέρειες εφαρμογής 
της εν λόγω διάταξης.»

2. Στο άρθρο 12Α του ν. 4414/2016, περί έναρξης λει-
τουργίας σταθμών, εκτός καθεστώτος στήριξης, προστί-
θεται παρ. 3Α ως εξής:
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«3Α. Κατά παρέκκλιση της παρ. 3, οι κάτοχοι σταθ-
μών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν καταρτίσει ή θα καταρτίσουν μέ-
χρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 σύμβαση λειτουργικής 
ενίσχυσης του παρόντος, έχουν δικαίωμα να συμμετέ-
χουν στην αγορά ή να πραγματοποιούν συναλλαγές ως 
συμμετέχοντες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας του
ν. 4425/2016, χωρίς να λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση, 
σύμφωνα με τον ως άνω νόμο, καθώς και τους οικείους 
Κανονισμούς, για χρονικό διάστημα που άρχεται με την 
έκδοση της άδειας λειτουργίας του σταθμού ή την ενερ-
γοποίηση της σύνδεσης σε περίπτωση Εξαιρουμένου 
Σταθμού, και δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Για το διά-
στημα αυτό αναστέλλεται προσωρινά η εφαρμογή της 
σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης. Η διάρκεια ισχύος 
της σύμβασης και της άδειας λειτουργίας του σταθμού 
παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ - 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4414/2016

Άρθρο 113

Ειδικό πλαίσιο Καθεστώτος Λειτουργικής 

Ενίσχυσης στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά - 

Αντικατάσταση άρθρου 21 ν. 4414/2016

Το άρθρο 21 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), περί του καθε-
στώτος ενίσχυσης Υβριδικών Σταθμών στα Μη Διασυν-
δεδεμένα Νησιά, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 21
Θέσπιση ειδικού πλαισίου Καθεστώτος
Λειτουργικής Ενίσχυσης

Θεσπίζεται ειδικό πλαίσιο Καθεστώτος Λειτουργικής 
Ενίσχυσης για τη σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενί-
σχυσης για Υβριδικούς Σταθμούς (ΥΒ.Σ.) στα Μη Δια-
συνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.), έως και την 31η Δεκεμ-
βρίου 2026, που αφορά σε ΥΒ.Σ. με ανεμογεννήτριες 
και φωτοβολταϊκά συστήματα, ως μονάδες παραγωγής 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στο πλαίσιο του 
πρώτου εδαφίου εντάσσονται οι ΥΒ.Σ. οι οποίοι, κατά 
την 1η Μαρτίου 2023, δεν έχουν συνάψει Συμβαση Λει-
τουργικής Ενίσχυσης, ούτε έχουν εκκινήσει διαδικασίες 
κατασκευής, με εξαίρεση τις αναγκαίες μελέτες και ενέρ-
γειες για την αδειοδότησή τους και την απόκτηση της 
νόμιμης κατοχής του χώρου εγκατάστασης, σύμφωνα με 
τους όρους που καθορίζονται στην αντίστοιχη εγκριτική 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα άρθρα 107 
και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. Η ενίσχυση των ΥΒ.Σ. με βάση το ειδικό 
πλαίσιο υλοποιείται με τα τρία (3) διακριτά μέτρα του 
άρθρου 21Α. Ειδικές διατάξεις για Ειδικά Πιλοτικά Έργα 
σε Μ.Δ.Ν., σύμφωνα με τα άρθρο 151 του ν. 4495/2017 
(Α’ 167) και το άρθρο 152 του ίδιου νόμου, για το Ερευνη-
τικό Επιδεικτικό Έργο, στη νήσο του Αγίου Ευστρατίου, 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται.»

Άρθρο 114

Μέτρα ενίσχυσης Υβριδικών Σταθμών

στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά -

Προσθήκη άρθρου 21Α στον ν. 4414/2016

Στον ν. 4414/2016 (Α’ 149) προστίθεται άρθρο 21Α, 
ως εξής:

«Άρθρο 21Α
Μέτρα ενίσχυσης Υβριδικών Σταθμών

1. Το πρώτο μέτρο υλοποίησης του ειδικού Καθε-
στώτος Λειτουργικής Ενίσχυσης του άρθρου 21 αφορά 
Υβριδικούς Σταθμούς (ΥΒ.Σ.) που αναπτύσσονται στα 
εξής Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.): Μεγίστη, Αντι-
κύθηρα, Γαύδος, Ερεικούσσα και Οθωνοί. Σε κάθε νησί 
του πρώτου εδαφίου οι ΥΒ.Σ. αναπτύσσονται μέσω αντα-
γωνιστικής διαδικασίας, στην οποία συμμετέχει κάθε εν-
διαφερόμενος που υποβάλλει αίτηση στο Ηλεκτρονικό 
Μητρώο της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας 
και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.), σύμφωνα με την προκήρυξη για 
την εγκατάσταση ΥΒ.Σ., στο εν λόγω Μ.Δ.Ν., ανεξάρτητα 
αν έχει ήδη λάβει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας από ΥΒ.Σ. για το συγκεκριμένο Μ.Δ.Ν..

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας ορίζονται, διακριτά για κάθε ηλεκτρικό σύστημα 
Μ.Δ.Ν. ή για περισσότερα ηλεκτρικά συστήματα Μ.Δ.Ν. 
του Μέτρου αυτού:

α) Το ηλεκτρικό σύστημα Μ.Δ.Ν., στο οποίο πρόκειται 
να υλοποιηθεί ο ΥΒ.Σ., η σύνθεση των τεχνολογιών Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και αποθήκευσης, ο 
χρόνος υλοποίησης και ενεργοποίησης του έργου, κα-
θώς και ειδικότερες τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις.

β) Ο τρόπος ανάπτυξης ΥΒ.Σ. και η απαιτούμενη δια-
στασιολόγηση, ύστερα από εισήγηση του Διαχειριστή 
Μ.Δ.Ν. και γνώμη της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., ώστε να επιτευχθεί το 
επιθυμητό επίπεδο διείσδυσης ενέργειας από σταθμούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. στο ηλεκτρικό 
σύστημα Μ.Δ.Ν.. Η ανάπτυξη ΥΒ.Σ. στα Μ.Δ.Ν. του Μέ-
τρου γίνεται είτε σε μια φάση, προκειμένου να επιτευχθεί 
διείσδυση ενέργειας Α.Π.Ε. στο ηλεκτρικό σύστημα του 
κάθε Μ.Δ.Ν., υψηλότερη του ογδόντα τοις εκατό (80%), 
της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, είτε σε δύο 
διακριτές φάσεις: τη φάση Α’, η οποία διαρκεί από τρία (3) 
έως πέντε (5) έτη και επιτυγχάνει διείσδυση Α.Π.Ε., τουλά-
χιστον ίση με το πενήντα τοις εκατό (50%), και τη Φάση 
Β’ η οποία ακολουθεί και οδηγεί σε επίτευξη διείσδυσης 
Α.Π.Ε., τουλάχιστον ίση με ογδόντα τοις εκατό (80%). 
Στην περίπτωση υλοποίησης σε δύο διακριτές Φάσεις 
Α’ και Β’, η υλοποίηση της Φάσης Β’ πραγματοποιείται με 
επαύξηση ισχύος του ήδη ενταγμένου στο Μέτρο της 
παρούσας, σταθμού, κατά τη Φάση Α’ ή με νέα διαγω-
νιστική διαδικασία, όπως καθορίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από 
γνώμη της Ρ.Α.Α.Ε.Υ..

γ) Η μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης και η ανώτατη 
επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική 
διαδικασία υποβολής προσφορών, κατόπιν εισήγησης 
της Επιτροπής του άρθρου 12, που μπορεί να διαφορο-
ποιείται ανά Μ.Δ.Ν. στο οποίο αφορά ο διαγωνισμός, 
καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την τιμολόγηση.
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δ) Η ελάχιστη χρονική διάρκεια από την προκήρυξη 
μέχρι την υποβολή προσφορών.

ε) Το ελάχιστο ποσοστό ανταγωνισμού, το οποίο δεν 
υπολείπεται του εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) και 
των δύο (2) ανεξάρτητων συμμετεχόντων, καθώς και 
λοιποί κανόνες για τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς 
ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων, ιδίως ανα-
φορικά με την αποφυγή συγκέντρωσης στην ανταγω-
νιστική διαδικασία του κάθε αυτόνομου συστήματος 
Μ.Δ.Ν. υποψήφιων έργων από το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα.

στ) Ο τύπος και ο τρόπος διενέργειας των ανταγωνι-
στικών διαδικασιών.

ζ) Τα κριτήρια συμμετοχής και επιλογής στις διαγω-
νιστικές διαδικασίες της Φάσης Α’, στην περίπτωση των 
δύο διακριτών Φάσεων Α’ και Β’, καθώς και τα δικαιώματα 
και οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων σε κάθε στάδιο, 
σε περίπτωση σταδιακής διεξαγωγής των διαγωνιστικών 
διαδικασιών.

η) Το τέλος συμμετοχής υπέρ της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. που κατα-
βάλλουν οι συμμετέχοντες.

θ) Ο τρόπος επιλογής του παραγωγού για την υλοποί-
ηση του ΥΒ.Σ. στα νησιά του πρώτου εδαφίου, στα οποία 
δεν έχει εκδηλωθεί επενδυτικό ενδιαφέρον ή έχουν απο-
βεί άγονες οι σχετικές ανταγωνιστικές διαδικασίες. Στην 
περίπτωση αυτή, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής 
του άρθρου 12, που υποστηρίζεται από ανεξάρτητο μη-
χανικό, όπως προβλέπεται από την οικεία εγκριτική από-
φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και όπως εξειδικεύεται 
στην ως άνω απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, καθορίζεται, διακριτά και ατομικά για καθένα 
από τους σταθμούς αυτούς, η Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.), σε 
«€/MWh», με την οποία τιμολογείται η εγχεόμενη στο 
δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια από τον ΥΒ.Σ., ανεξαρτήτως 
της μονάδας του σταθμού από την οποία παράγεται, με 
βάση το Σταθμισμένο Κόστος Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας («Levelized Cost of Energy - LCOE»), του εξε-
ταζόμενου ΥΒ.Σ..

ι) Η ανώτατη τιμή προσφορών της διαγωνιστικής δια-
δικασίας, σε €/MWh, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής 
του άρθρου 12.

ια) Ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης, κατά παρέκ-
κλιση των ν. 3468/2006 (Α’ 129), 4685/2020 (Α’ 92) και 
του παρόντος νόμου, που αφορούν ιδίως στην έκδοση 
Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων για ΥΒ.Σ., εγκατάστασης και 
λειτουργίας, τη χορήγηση προσφοράς σύνδεσης, την 
καταβολή εγγυοδοσίας και τη σύναψη συμβάσεων με 
τον Διαχειριστή Μ.Δ.Ν..

ιβ) Οι προθεσμίες έγκαιρης υλοποίησης των έργων.
ιγ) Κάθε άλλο σχετικά με τα ανωτέρω θέμα, βάσει και 

των σχετικώς προβλεπομένων στην οικεία εγκριτική 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2. Το δεύτερο μέτρο υλοποίησης του Ειδικού Καθε-
στώτος Λειτουργικής Ενίσχυσης του άρθρου 21 αφορά 
στην ανάπτυξη ΥΒ.Σ. στην Κρήτη, συνολικής εγγυημένης 
ισχύος έως εκατόν είκοσι μεγαβάτ (120 MW), συντιθέμε-
νης από ΥΒ.Σ. που αποτελούνται από συστήματα αντλη-
σιοταμίευσης με αιολικούς σταθμούς, έως και πενήντα 
(50) MW εγγυημένης ισχύος, από ισχύ συσσωρευτών 

(μπαταριών) με αιολικούς σταθμούς, έως και πενήντα 
(50) MW εγγυημένης ισχύος, και από ισχύ συσσωρευ-
τών (μπαταριών) με φωτοβολταϊκούς σταθμούς, έως και 
πενήντα (50) MW εγγυημένης ισχύος. Στους σταθμούς 
αυτούς περιλαμβάνονται κατ’ αρχήν οι τέσσερις (4) ΥΒ.Σ. 
που αναφέρονται ονομαστικά στην οικεία εγκριτική 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βρίσκονται 
σε ώριμο αδειοδοτικό στάδιο, συνολικής εγγυημένης 
ισχύος ογδόντα τέσσερα κόμμα σαράντα πέντε (84,45) 
MW, και επιπρόσθετα όσοι ΥΒ.Σ. αποκτήσουν, με βάση 
τη χρονική σειρά ολοκλήρωσης, τις αναγκαίες άδειες και 
εγκρίσεις, εντός του χρόνου που ορίζεται με την από-
φαση του επόμενου εδαφίου, με στόχο την κάλυψη της 
εναπομένουσας ως άνω ισχύος.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας ορίζονται για το Μέτρο αυτό:

α) Το επίπεδο της αδειοδοτικής ωριμότητας, η δια-
δικασία επιλογής και η περιγραφή των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών για την ένταξη ΥΒ.Σ. στο Μέτρο, πέραν 
των τεσσάρων (4) ΥΒ.Σ. που κατονομάζονται στην οικεία 
εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

β) Οι προθεσμίες υποβολής αίτησης, η επίλυση ορι-
ακών καταστάσεων για την κάλυψη της ανώτατης επι-
τρεπόμενης ισχύος ανά τεχνολογία σταθμών, το όριο 
εγγυημένης ισχύος σταθμών που αναπτύσσονται από 
τον ίδιο επενδυτή, το οποίο δεν υπερβαίνει το πενήντα 
τοις εκατό (50%) της συνολικής εγγυημένης ισχύος του 
πρώτου εδαφίου, και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην 
ένταξη πρόσθετων σταθμών στο Μέτρο, σύμφωνα και 
με την οικεία εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής.

γ) Η μορφή της λειτουργικής ενίσχυσης και ο τρόπος 
χορήγησης αυτής.

δ) Η διαδικασία και κάθε ειδικότερο ζήτημα για την 
εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 12 για τον προσδι-
ορισμό και την αναθεώρηση των Τ.Α., συμπεριλαμβανο-
μένης της υποστήριξης της Επιτροπής από ανεξάρτητο 
μηχανικό, όπως προβλέπεται από την οικεία εγκριτική 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και ο τρό-
πος επιλογής του ανεξάρτητου αυτού μηχανικού.

ε) Αναγκαίες παρεκκλίσεις από το ισχύον πλαίσιο αδει-
οδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης των 
σταθμών στο ηλεκτρικό δίκτυο.

στ) Ειδικοί όροι και περιορισμοί διαστασιολόγησης, 
σύμφωνα με την οικεία απόφαση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής.

ζ) Οι προθεσμίες υλοποίησης των έργων ένταξης και 
ζητήματα τμηματικής θέσης σε λειτουργία σταθμών που 
εντάσσονται στο Μέτρο, καθώς και οι ρήτρες για τη μη 
έγκαιρη υλοποίηση των σταθμών, βάσει του εγκεκριμέ-
νου χρονοδιαγράμματος.

η) Ο τρόπος συμμετοχής και τα κίνητρα αποτελεσματι-
κής δραστηριοποίησης των έργων στις αγορές ηλεκτρι-
κής ενέργειας του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.), μετά την πλήρη δια-
σύνδεση της Κρήτης με αυτό.

θ) Κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή του 
Μέτρου, βάσει και των σχετικώς προβλεπομένων στην 
οικεία εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Η ένταξη κάθε επιμέρους ΥΒ.Σ. στο δεύτερο μέτρο 
λαμβάνει χώρα με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται πριν την υπογραφή 
της σύμβασης της παρ. 5 του άρθρου 21Β και την έναρξη 
της κατασκευής του σταθμού, ύστερα από εισήγηση της 
Επιτροπής του άρθρου 12. Με την απόφαση αυτή ορίζε-
ται διακριτά για κάθε σταθμό, η Τ.Α., σε «€/MWh», με την 
οποία τιμολογείται το σύνολο της καθαρής εγχεόμενης 
στο δίκτυο, ηλεκτρικής ενέργειας, από τον σταθμό στο 
σύνολό του, ανεξάρτητα από τη μονάδα του ΥΒ.Σ. από 
την οποία παράγεται.

3. Το τρίτο μέτρο υλοποίησης του Ειδικού Καθεστώ-
τος Λειτουργικής Ενίσχυσης του άρθρου 21 αφορά στην 
ανάπτυξη ΥΒ.Σ. στα Μ.Δ.Ν. που δεν εντάσσονται στα μέ-
τρα των παρ. 1 και 2 του παρόντος. Η ανάπτυξη ΥΒ.Σ. στα 
εν λόγω Μ.Δ.Ν. και ο καθορισμός Τ.Α. για κάθε έναν από 
αυτούς, πραγματοποιείται μέσω μειοδοτικής ανταγωνι-
στικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, με δικαίωμα 
συμμετοχής των φυσικών ή νομικών προσώπων που κα-
τέχουν άδεια παραγωγής/βεβαίωση παραγωγού ειδικών 
έργων για ΥΒ.Σ., στο εν λόγω Μ.Δ.Ν. και την αντίστοιχη 
περιβαλλοντική αδειοδότηση, με μοναδικό κριτήριο την 
προσφερόμενη ελάχιστη τιμή («€/MWh»), ανά εγχεόμενη 
στο δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια, ανεξαρτήτως της μονά-
δας του ΥΒ.Σ. από την οποία παράγεται αυτή. Η Τ.Α. που 
αποδίδεται σε κάθε προκρινόμενο σταθμό, ταυτίζεται με 
την προσφορά του στη διαγωνιστική διαδικασία («pay 
as bid»). Η διεξαγωγή των ανταγωνιστικών διαδικασιών 
διέπεται από την παρούσα, όπως εξειδικεύεται με την 
απόφαση του έκτου εδαφίου.

Για τα οκτώ (8) υπό διασύνδεση συστήματα Μ.Δ.Ν. των 
νήσων Αμοργού, Ανάφης, Δονούσας, Θήρας, Κύθνου, 
Μήλου, Σερίφου και Σίφνου, με απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., 
στη βάση ειδικής μελέτης που εκπονείται από τον Ανε-
ξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθορίζεται εάν εντάσ-
σονται στο Μέτρο, βάσει της ανάγκης εγκατάστασης 
νέου δυναμικού που απαιτείται να παραμένει και μετά 
τη διασύνδεσή τους για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού 
των Μ.Δ.Ν..

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., καθορίζονται για 
τα Μ.Δ.Ν. που εντάσσονται στο μέτρο:

α) Ο αριθμός ανταγωνιστικών διαδικασιών που διεξά-
γονται και τα Μ.Δ.Ν. που αφορούν.

β) Οι επιλέξιμες τεχνολογίες ΥΒ.Σ. παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας.

γ) Η διεξαγωγή μιας ή περισσότερων ανταγωνιστικών 
διαδικασιών και η μέγιστη ισχύς ΥΒ.Σ. που εντασσονται 
στο μέτρο, ανά σύστημα Μ.Δ.Ν. για την κάλυψη του 
αντίστοιχου περιθωρίου ανάπτυξης ΥΒ.Σ., το οποίο έχει 
εγκριθεί με απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. βάσει του άρθρου 14 
του ν. 4685/2020 (Α’ 92) και του άρθρου 16 του Κανονι-
σμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας 
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..

δ) Η ελάχιστη χρονική διάρκεια από την προκήρυξη 
κάθε διαγωνισμού μέχρι την υποβολή προσφορών.

ε) Το ελάχιστο ποσοστό ανταγωνισμού, το οποίο δεν 
υπολείπεται του εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%), κα-

θώς και λοιποί κανόνες για τη διασφάλιση συνθηκών 
υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων, ιδίως 
για την αποφυγή συγκέντρωσης έργων στο ίδιο ή τα ίδια 
πρόσωπα.

ζ) Η διαδικασία έγκρισης της ανώτατης επιτρεπόμενης 
τιμής προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία 
υποβολής προσφορών, η οποία εγκρίνεται με απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν 
εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 12, η οποία μπορεί 
να διαφοροποιείται ανά Μ.Δ.Ν. του διαγωνισμού, καθώς 
και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την τιμολόγηση.

η) Ο τύπος και ο τρόπος διενέργειας των ανταγωνιστι-
κών διαδικασιών.

θ) Τα κριτήρια συμμετοχής και επιλογής, καθώς και τα 
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων σε 
κάθε στάδιο, σε περίπτωση σταδιακής διεξαγωγής των 
διαγωνιστικών διαδικασιών.

ι) Το τέλος συμμετοχής υπέρ της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. που κατα-
βάλλουν οι συμμετέχοντες.

ια) Οι προθεσμίες έγκαιρης υλοποίησης των έργων.
ιβ) Τα ανώτατα και κατώτατα όρια ισχύος ανά έργο που 

συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς και ο 
ελάχιστος ή μέγιστος αριθμός έργων που προκρίνονται 
από αυτή, ανά σύστημα Μ.Δ.Ν., εφόσον αυτό κρίνεται 
αναγκαίο.

ιγ) Ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης, κατά παρέκκλι-
ση των ν. 3468/2006 και 4414/2016, που αφορούν ιδί-
ως στην έκδοση αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και 
λειτουργίας, τη χορήγηση προσφοράς σύνδεσης, την 
καταβολή εγγυοδοσίας και τη σύναψη συμβάσεων με 
τον Διαχειριστή Μ.Δ.Ν..

ιδ) Η διαδικασία μετάπτωσης, ο τρόπος συμμετοχής 
και τα κίνητρα αποτελεσματικής δραστηριοποίησης των 
ΥΒ.Σ. στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μετά τη διασύν-
δεση του νησιού με το Ε.Σ.Μ.Η.Ε..

ιε) Ο τρόπος ανάπτυξης ΥΒ.Σ. και η απαιτούμενη δια-
στασιολόγηση, ύστερα από εισήγηση του Διαχειριστή 
Μ.Δ.Ν. και γνώμη της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., ώστε να επιτευχθεί το 
επιθυμητό επίπεδο διείσδυσης ενέργειας από σταθμούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. στο ηλε-
κτρικό σύστημα Μ.Δ.Ν., καθώς και κάθε άλλο σχετικό 
με τα ανωτέρω, θέμα.

ιστ) Κάθε άλλο σχετικά με τα ανωτέρω θέμα, βάσει 
και των σχετικώς προβλεπομένων στην οικεία εγκριτική 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»

Άρθρο 115

Εφαρμογή των μέτρων ενίσχυσης Υβριδικών 

Σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά - 

Προσθήκη άρθρου 21Β στον ν. 4414/2016

Στον ν. 4414/2016 (Α’ 149) προστίθεται άρθρο 21Β, 
ως εξής:

«Άρθρο 21Β
Εφαρμογή των μέτρων ενίσχυσης
Υβριδικών Σταθμών

1. Αρμόδια για τη διενέργεια και την κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων των ανταγωνιστικών διαδικασιών των 
μέτρων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 21Α είναι η Ρυθμι-
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στική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.). 
Η πρώτη ανταγωνιστική διαδικασία διεξάγεται τουλάχι-
στον τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευση στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης εκάστου μέτρου 
και της αντίστοιχης απόφασης της παρ. 8 του παρόντος. 
Κάθε ανταγωνιστική διαδικασία που ακολουθείται στα 
Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.), σε εφαρμογή των 
μέτρων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 21Α, προκηρύσσε-
ται με απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., και μπορεί να αφορά ένα 
ή περισσότερα Μ.Δ.Ν., ταυτόχρονα. Η διεξαγωγή της 
ανταγωνιστικής διαδικασίας και η επιλογή των έργων 
διεξάγονται διακριτά ανά Μ.Δ.Ν.. Με την προκήρυξη 
καθορίζονται και εξειδικεύονται:

α) Τα Μ.Δ.Ν. για τα οποία προκηρύσσεται η ανταγω-
νιστική διαδικασία.

β) Η σύνθεση των τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και αποθήκευσης του Υβριδικού Σταθ-
μού (ΥΒ.Σ.), καθώς και οι επιμέρους τεχνικές απαιτήσεις 
για τους σταθμούς.

γ) Οι όροι διεξαγωγής της ανταγωνιστικής διαδικασίας, 
τα κριτήρια συμμετοχής και αξιολόγησης των υποψήφι-
ων έργων, καθώς και η μεθοδολογία επίλυσης οριακών 
καταστάσεων.

δ) Στοιχεία για τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές 
για τη συμμετοχή στη διαδικασία, καθώς και την κατα-
σκευή και ενεργοποίηση της σύνδεσης των σταθμών 
που επελέγησαν σε αυτή.

ε) Ρήτρες και κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτω-
ση μη εμπρόθεσμης υλοποίησης των έργων.

στ) Ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής 
των αποφάσεων των μέτρων των παρ. 1 και 3 του άρ-
θρου 21Α.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε ανταγωνιστικής διαδι-
κασίας υποβολής προσφορών, η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. εκδίδει και 
αναρτά στην ιστοσελίδα της πίνακα αποτελεσμάτων.

Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες για ανάπτυξη ΥΒ.Σ. 
στα Μ.Δ.Ν. του μέτρου της παρ. 1 του άρθρου 21Α, με την 
ως άνω προκήρυξη μπορούν να καθορίζονται το ειδικό 
πλαίσιο λειτουργίας και οι αρχές διαχείρισης του κάθε 
ΥΒ.Σ. και του ηλεκτρικού συστήματος Μ.Δ.Ν., κατά πα-
ρέκκλιση του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων 
Νησιών, εκτός αν το εν λόγω ειδικό πλαίσιο ήδη έχει τεθεί 
σε ισχύ με σχετική τροποποίηση του εν λόγω Κώδικα.

2. Ο καθορισμός της Τιμής Αναφοράς (Τ.Α.) στις πε-
ριπτώσεις σταθμών του μέτρου της παρ. 1 του άρθρου 
21Α που δεν επιλέγονται μέσω διαγωνιστικής διαδικα-
σίας, της Τ.Α. των σταθμών του μέτρου της παρ. 2 του 
άρθρου 21Α και της ανώτατης τιμής προσφορών, κάθε 
διαγωνιστικής διαδικασίας των μέτρων των παρ. 1 και 3 
του άρθρου 21Α, ανά τυπικό σταθμό της αντίστοιχης κα-
τηγορίας, που αφορά ο διαγωνισμός, γίνεται με βάση το 
Σταθμισμένο Κόστος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(«Levelized Cost of Energy - LCOE»), του εξεταζόμενου 
ΥΒ.Σ. ή του τυπικού ΥΒ.Σ., προκειμένου, περί ανώτατης 
τιμής προσφορών, να διασφαλίζεται η οικονομική βιω-
σιμότητά του, στη βάση των όρων και των προϋποθέ-
σεων της οικείας εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, όπως εξειδικεύονται κατά περίπτωση στην 
παρούσα και την οικεία απόφαση του άρθρου 21Α, λαμ-
βάνοντας υπόψη:

α) Το σύνολο των κεφαλαιουχικών δαπανών για την 
κατασκευή του ΥΒ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των χρη-
ματοπιστωτικών δαπανών της κατασκευαστικής περιό-
δου και του συνολικού κόστους με το οποίο επιβαρύνε-
ται ο κάτοχος του ΥΒ.Σ., για τη διασύνδεση του σταθμού 
στο ηλεκτρικό δίκτυο.

β) Τις λειτουργικές δαπάνες για μισθούς, ημερομίσθια 
και συναφή έξοδα, συντήρηση και επισκευή του σταθ-
μού και τη σύνδεσή του στο δίκτυο, κάθε είδους τέλη 
και δασμούς για τη λειτουργία του, πλην του φόρου ει-
σοδήματος, καθώς και τις δαπάνες για εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων κοινής ωφέλειας.

γ) Τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης της συνολικής 
επένδυσης («project IRR»), λαμβάνοντας υπόψη την 
οικεία απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να 
διασφαλίζεται η πλήρης απόδοση των επενδυθέντων 
ιδίων και ξένων (δανειακών) κεφαλαίων, ανεξάρτητα από 
τη διάρθρωση αυτών, συμπεριλαμβανομένου και του 
αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης.

δ) Την εκτιμώμενη καθαρή ηλεκτρική ενέργεια που ο 
σταθμός εγχέει στο δίκτυο.

ε) Τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του 
σταθμού.

στ) Τη χρονική περίοδο χορήγησης της ενίσχυσης.
ζ) Κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο ή ζήτημα που κα-

θορίζει ή επηρεάζει την οικονομική βιωσιμότητα του 
σταθμού.

Οι ως άνω δαπάνες δεν λαμβάνονται υπόψη, αν και 
κατά το ποσό που αυτές καλύπτονται, από άλλο μέτρο 
οικονομικής στήριξης, εφόσον αυτό συνιστά κρατική 
ενίσχυση κατά την παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για έγκριση Τ.Α. χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, οι ενδι-
αφερόμενοι υποβάλλουν στην Επιτροπή του άρθρου 12 
κάθε αναγκαίο, κατά την κρίση της Επιτροπής, στοιχείο 
του επιχειρηματικού τους σχεδίου και του φορέα της 
επένδυσης, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή 
της προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για 
τον καθορισμό Τ.Α..

3. Για την αποζημίωση κατόχων ΥΒ.Σ. στα Μ.Δ.Ν., οι 
οποίοι έχουν ενταχθεί στα μέτρα του άρθρου 21Α, εφαρ-
μόζονται τα άρθρα 21 έως 21Δ, μη εφαρμοζομένων του 
άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) ή άλλων σχετικών 
διατάξεων. Εξαιρούνται οι ΥΒ.Σ. που έχουν ήδη τεθεί 
σε λειτουργία ή εμπίπτουν στα άρθρα 151 και 152 του 
ν. 4495/2017 (Α’ 167).

4. Για τους ΥΒ.Σ. που εντάσσονται στα μέτρα των παρ. 1 
και 3 του άρθρου 21Α, ο κάτοχος του ΥΒ.Σ. συνάπτει 
Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ΥΒ.Σ. Σταθερής Τιμής 
(«Feed-in Tariff») με τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.), ως Διαχει-
ριστή Μ.Δ.Ν., και λαμβάνει την προβλεπόμενη αποζημί-
ωση, από τον Υπολογαριασμό Ενισχύσεων του Ειδικού 
Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - 
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) Μ.Δ.Ν. του 
άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), βάσει του Κώδικα 
Μ.Δ.Ν., για όσο χρόνο το ηλεκτρικό σύστημα του νησιού 
παραμένει σε καθεστώς Μ.Δ.Ν..
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5. Για τους ΥΒ.Σ. που εντάσσονται στο μέτρο της παρ. 2 
του άρθρου 21Α, ο κάτοχος του ΥΒ.Σ. συνάπτει Σύμβαση 
Λειτουργικής Ενίσχυσης ΥΒ.Σ. Διαφορικής Προσαύξησης 
με τον Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης 
(Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.) και λαμβάνει την προβλεπόμενη αποζη-
μίωση από τον Υπολογαριασμό Νέων Έργων Α.Π.Ε. και 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ.Υ.Α. και 
Αποθήκευσης Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύ-
ου του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, ή επιστρέφει ποσά 
σε αυτόν, σύμφωνα με την απόφαση του τρίτου εδαφίου 
της παρ. 2 του άρθρου 21Α του παρόντος.

6. Σε περίπτωση διασύνδεσης Μ.Δ.Ν. με το Ελληνι-
κό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, άμεσα 
ή μέσω του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, για τους ΥΒ.Σ. που λειτουργούν στα Μ.Δ.Ν. 
που διασυνδέονται και οι οποίοι, είτε έχουν ενταχθεί στα 
μέτρα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 21Α, είτε είναι σε 
λειτουργία κατά την 1η Μαρτίου 2023, είτε εμπίπτουν 
στα άρθρα 151 και 152 του ν. 4495/2017, με πράξη του 
Διαχειριστή Μ.Δ.Ν., η Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης 
με τον Διαχειριστή Μ.Δ.Ν. λήγει και συνάπτεται νέα σύμ-
βαση με τον Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π., για το εναπομείναν διάστημα 
της σύμβασης που έληξε.

7. Η σύμβαση της παρ.  6 που συνάπτεται με τον 
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. είναι Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Δι-
αφορικής Προσαύξησης («Feed - in Premium»), με τη 
λειτουργική ενίσχυση να υπολογίζεται ως η διαφορά 
μεταξύ της Τ.Α. που έχει αποδοθεί σε κάθε ΥΒ.Σ. και της 
μηνιαίας μεσοσταθμικής τιμής εκκαθάρισης αγοράς που 
έχει διαμορφωθεί για την αντίστοιχη τεχνολογία σταθ-
μών Α.Π.Ε., βάσει των αρχών που καθορίζονται με τις 
αποφάσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 21Α.

8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., ως Διαχει-
ριστή Μ.Δ.Ν., για σταθμούς που εντάσσονται στα μέτρα 
των παρ. 1 και 3 του άρθρου 21Α, και του Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. για 
τους σταθμούς που εντάσσονται στο μέτρο της παρ. 2 
του άρθρου 21Α, και γνώμη της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., καθορίζονται ο 
τύπος, το περιεχόμενο, η διάρκεια ισχύος που δεν υπερ-
βαίνει τα είκοσι (20) έτη, η διαδικασία κατάρτισης των 
Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης ΥΒ.Σ. στα Μ.Δ.Ν., 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Συμβάσεις που έχουν 
συναφθεί βάσει του προϋφιστάμενου πλαισίου και αφο-
ρούν σε εν λειτουργία σταθμούς κατά την 1η Μαρτίου 
2023 ή έχουν συναφθεί βάσει ειδικού πλαισίου, ιδίως των 
άρθρων 151 και 152 του ν. 4495/2017, εξακολουθούν να 
ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

9. Ερευνητικά έργα ή έργα επίδειξης εντάσσονται στο 
ειδικό πλαίσιο του άρθρου 21 και δύναται να λαμβάνουν 
ενίσχυση εκτός ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής 
προσφορών, σύμφωνα με την οικεία εγκριτική απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφόσον πληρούται ο ορι-
σμός της παρ. 19 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για 
τις «Κατευθυντήριες γραμμές του 2022 για τις κρατικές 
ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της προστασίας 
του περιβάλλοντος και της ενέργειας» (2022/C 80/01). 
Στην περίπτωση αυτή, με απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της Επιτρο-
πής του άρθρου 12, που υποστηρίζεται από ανεξάρτητο 

μηχανικό, και γνώμης της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., όπως προβλέπεται 
από την οικεία εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, καθορίζεται, διακριτά και ατομικά για τον κάθε 
σταθμό, η Τ.Α. σε €/MWh, με την οποία τιμολογείται η 
εγχεόμενη στο δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια από τον ΥΒ.Σ., 
ανεξαρτήτως της μονάδας του σταθμού από την οποία 
παράγεται, με βάση το Σταθμισμένο Κόστος Παραγω-
γής Ηλεκτρικής Ενέργειας («Levelized Cost of Energy - 
LCOE»), του εξεταζόμενου ΥΒ.Σ..»

Άρθρο 116

Ζητήματα αδειοδότησης των

Υβριδικών Σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα 

Νησιά - Προσθήκη άρθρου 21Γ

στον ν. 4414/2016

Στον ν. 4414/2016 (Α’ 149) προστίθεται άρθρο 21Γ, ως 
εξής:

«Άρθρο 21Γ
Ζητήματα αδειοδότησης
των Υβριδικών Σταθμών

1. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής Υβριδικών Σταθμών 
(ΥΒ.Σ.) ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων για την υλοποίηση 
ΥΒ.Σ. που επιθυμούν ένταξη των σταθμών τους στα μέ-
τρα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 21Α τροποποιούν τις 
άδειες παραγωγής ή τις Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων των 
σταθμών τους, ως προς το μέγεθος της εγκατεστημένης 
ισχύος των μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(Α.Π.Ε.) του ΥΒ.Σ. και της εγγυημένης ισχύος και ενέρ-
γειας αυτού, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις δια-
στασιολόγησης που αναφέρονται στην οικεία εγκριτική 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις αποφάσεις 
του τρίτου εδαφίου των παρ. 1 και 2, καθώς και του έκτου 
εδαφίου της παρ. 3, του άρθρου 21Α, καθώς και στις 
ειδικότερες απαιτήσεις της προκήρυξης της αντίστοιχης 
ανταγωνιστικής διαδικασίας. Οι αιτήσεις για τροποποίη-
ση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή Βεβαίω-
σης Ειδικών Έργων κατά τα ανωτέρω αξιολογούνται από 
τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων 
(Ρ.Α.Α.Ε.Υ.), κατά προτεραιότητα, έναντι άλλων εκκρε-
μών αιτήσεων για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού ή 
Βεβαίωσης Ειδικών Έργων.

2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 11 του 
ν. 4685/2020 (A’ 92), οι αιτήσεις για τη χορήγηση Βεβαί-
ωσης Ειδικών Έργων για την εγκατάσταση ΥΒ.Σ. σε Μη 
Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.) υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά από την πρώτη, έως και τη δεκάτη ημέρα, εκάστου 
μήνα του έτους.

3. Οριστική προσφορά σύνδεσης στο Δίκτυο ή το Σύ-
στημα χορηγείται αποκλειστικά στους ΥΒ.Σ. που εντάσ-
σονται στα μέτρα του άρθρου 21Α.

4. Εν ισχύ άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή 
Βεβαιώσεις Παραγωγού Ειδικών Έργων για ΥΒ.Σ. στη 
νήσο Κρήτη, οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο 
στήριξης των άρθρων 21 έως 21Δ, μέχρι τη λήξη της 
περιόδου ισχύος του πλαισίου ή την πλήρη κάλυψη του 
αντίστοιχου περιθωρίου ανάπτυξης ΥΒ.Σ. των παραπάνω 
άρθρων, δύνανται να μετατραπούν σε άδειες σταθμών 
Α.Π.Ε. με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέρ-
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γειας της παρ. 11Β του άρθρου 10 του ν. 4685/2020, με 
ισχύ μονάδων Α.Π.Ε. ίση με εβδομήντα πέντε τοις εκατό 
(75%) της ισχύος των μονάδων Α.Π.Ε. των ΥΒ.Σ. της πα-
ρούσας και ωφέλιμη χωρητικότητα συστημάτων απο-
θήκευσης όχι μικρότερη από δύο (2) ώρες της μεγίστης 
ισχύος έγχυσης του σταθμού.

5. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, από 
την 1η Μαρτίου 2023, οι άδειες παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΥΒ.Σ. ή οι αντίστοιχες Βεβαιώσεις Παρα-
γωγού Ειδικών Έργων που εκδίδονται από τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ., 
δεν καθορίζουν τις τιμές αποζημίωσης της παραγόμενης 
ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες Α.Π.Ε. του ΥΒ.Σ., 
η οποία εγχέεται απευθείας στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν., τις 
τιμές αποζημίωσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, από τις μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής του 
ΥΒ.Σ., την τιμή με βάση την οποία τιμολογείται το σύ-
νολο της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφά ο ΥΒ.Σ. 
από το Δίκτυο του Μ.Δ.Ν. για την πλήρωση του συστή-
ματος αποθήκευσής του και την τιμή αποζημίωσης για 
την παροχή διαθεσιμότητας ισχύος του ΥΒ.Σ.. Μέχρι την 
έκδοση των αποφάσεων του άρθρου 21Α, οι αιτήσεις για 
την έκδοση άδειας παραγωγής από ΥΒ.Σ. ή αντίστοιχης 
Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικών Έργων, αξιολογούνται 
από τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ., βάσει των κριτήριων που προβλέπο-
νται στο υφιστάμενο πλαίσιο, πλην του κριτηρίου της 
οικονομικής βιωσιμότητας του έργου. Οι αιτούντες δεν 
περιλαμβάνουν στην αίτησή τους πρόταση τιμολόγησης 
της διαθεσιμότητας της ισχύος των μονάδων ελεγχόμε-
νης παραγωγής του ΥΒ.Σ., της παραγόμενης ηλεκτρικής 
ενέργειας από τις μονάδες αυτές, καθώς και της ηλεκτρι-
κής ενέργειας, την οποία απορροφά ο σταθμός από το 
Δίκτυο για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσής 
του. Εκκρεμείς αιτήσεις ενώπιον της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. για χορή-
γηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΥΒ.Σ. 
ή αντίστοιχης Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικών Έργων, 
κατά την 1η Μαρτίου 2023, καταλαμβάνονται και αξιο-
λογούνται σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως 21Δ.»

Άρθρο 117

Ζητήματα επενδυτικών ενισχύσεων

των Υβριδικών Σταθμών

στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά -

Προσθήκη άρθρου 21Δ στον ν. 4414/2016

Στον ν. 4414/2016 (Α’ 149) προστίθεται άρθρο 21Δ, 
ως εξής:

«Άρθρο 21Δ
Ζητήματα επενδυτικών ενισχύσεων
των Υβριδικών Σταθμών

1. Στους σταθμούς που έχουν επιλεγεί για ένταξη στα 
μέτρα του άρθου 21Α, δύναται να καταβάλλεται και 
επενδυτική ενίσχυση από εθνικούς ή ενωσιακούς πό-
ρους μέσω του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων 
(Π.Δ.Ε.), εντός των εκάστοτε ετησίων ορίων του Π.Δ.Ε. 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και, στην 
περίπτωση εθνικών πόρων, εντός του ορίου του προϋπο-
λογισμού του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή μέσω του
ν. 4887/2022 (A’ 16). Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών και Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, καθορίζονται η διαδικασία χορή-
γησης και καταβολής της επενδυτικής ενίσχυσης, καθώς 
και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της 
παρούσας. Στην περίπτωση αυτή η επενδυτική ενίσχυ-
ση δύναται να συνυπολογίζεται κατά τον καθορισμό 
των τιμών εκκίνησης των διαγωνιστικών διαδικασιών 
και κατά τον καθορισμό ή επανακαθορισμό των Τιμών 
Αναφοράς, μέσω του προσδιορισμού του Σταθμισμένου 
Κόστους Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Υβριδικών 
Σταθμών (ΥΒ.Σ.).

2. Για τους κατόχους Υβριδικών Σταθμών που συνά-
πτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ΥΒ.Σ. και στους 
οποίους χορηγείται παράλληλα επενδυτική ενίσχυση, 
υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλ-
λης ισοδύναμης μορφής που ανάγεται σε όρους κεφα-
λαιακής ενίσχυσης, εφαρμόζονται οι παρ. 7, 8 και 9 του 
άρθρου 3, με ομοιόμορφη ποσοστιαία απομείωση των 
εσόδων από την παραγωγή ενέργειας του ΥΒ.Σ.. Με από-
φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα-
θορίζεται η τιμή του επιτοκίου αναγωγής που ισχύει και 
εφαρμόζεται στη διαδικασία απομείωσης για τους ΥΒ.Σ..»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΚΑΙ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ - 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4685/2020

Άρθρο 118

Ρυθμίσεις για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας με ενσωματωμένη αποθήκευση

που αναπτύσσονται στο Διασυνδεδεμένο 

Σύστημα ή Δίκτυο -

Τροποποίηση παρ. 11Α και 11Β

άρθρου 10 ν. 4685/2020

Οι παρ. 11Α και 11Β του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 
(Α’  92), τροποποιούνται ως προς τους ορισμούς των 
Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαρα-
γωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και 
οι παρ. 11Α και 11Β διαμορφώνονται ως εξής:

«11Α. Σταθμός παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με 
ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, 
χωρίς δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 
που απορροφάται από το δίκτυο: Σταθμός παραγωγής 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνδέεται στο Διασυνδεδεμένο 
Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, συμπεριλαμβα-
νομένης της νήσου Κρήτης, και περιλαμβάνει διατάξεις 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένες κα-
τάντη του μετρητή, χωρίς να έχει δυνατότητα να απορ-
ροφά ενέργεια από το σύστημα μεταφοράς ή το δίκτυο 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο οποίο συνδέεται για 
σκοπούς αποθήκευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 11Β. 
11Β. Σταθμός παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με ενσω-
ματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και δυνα-
τότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που απορ-
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ροφάται από το δίκτυο: Σταθμός παραγωγής Α.Π.Ε. και 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνδέεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα 
ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και περιλαμβάνει διατάξεις 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένες κα-
τάντη του μετρητή, ο οποίος έχει δυνατότητα να αποθη-
κεύει ηλεκτρική ενέργεια, την οποία απορροφά από το 
Σύστημα Μεταφοράς ή το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας στο οποίο συνδέεται, σύμφωνα με το άρθρο 
19Α.»

Άρθρο 119

Αίτηση για Βεβαίωση Ειδικών Έργων -

Τροποποίηση περ. γ) παρ. 2 άρθρου 19

ν. 4685/2020

Το τρίτο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 19 
του ν. 4685/2020 (Α’ 92), περί ενεργειακών μελετών, επι-
καιροποιείται ως προς τις παραπομπές και την ορολογία, 
και η παρ. γ) διαμορφώνεται ως εξής:

«γ) Ενεργειακή μελέτη και επιχειρηματικό σχέδιο του 
έργου.

Ειδικά για τους υβριδικούς σταθμούς, η αίτηση συ-
νοδεύεται από τεχνοοικονομική μελέτη, η οποία περι-
λαμβάνει εκτίμηση της ενεργειακής αποδοτικότητας 
του σταθμού (ωριαία προσομοίωση της λειτουργίας 
του υβριδικού σταθμού, ωριαία προσομοίωση της λει-
τουργίας του αυτόνομου συστήματος, με και χωρίς τον 
υβριδικό σταθμό, για διάρκεια ενός έτους) με βάση τις 
αρχές που ορίζονται στο υφιστάμενο νομοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο και τον Κώδικα Διαχείρισης Μη Δι-
ασυνδεδεμένων Νησιών.

Ειδικά για τους σταθμούς της παρ. 11Β του άρθρου 10, 
η αίτηση συνοδεύεται από μελέτη λειτουργίας και εσό-
δων αγοράς, η οποία προσδιορίζει τον τρόπο συμμε-
τοχής του σταθμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
και τα αναμενόμενα έσοδα από αυτή, με διάκριση του-
λάχιστον μεταξύ εσόδων από την αγορά ενέργειας και 
την αγορά εξισορρόπησης, κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Βεβαίωσης.»

Άρθρο 120

Ρυθμίσεις για τη δόμηση μεγάλων και υπόγειων 

Υδροηλεκτρικών Σταθμών -

Τροποποίηση άρθρου 101 ν. 4685/2020

Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4685/2020 
(Α’ 92), τροποποιούνται ως προς το εύρος της εφαρμογής 
τους, προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι μεγάλοι 
υδροηλεκτρικοί σταθμοί, και διαμορφώνονται ως εξής:

«Άρθρο 101
Ρυθμίσεις για τη δόμηση μεγάλων και υπόγειων
Υδροηλεκτρικών Σταθμών

1. Η έκδοση οικοδομικής άδειας για την κατασκευή 
υπογείων Υδροηλεκτρικών Σταθμών με τις συνοδές 
υπέργειες εγκαταστάσεις τους, καθώς και Υδροηλε-
κτρικών Σταθμών ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των δέκα 
πέντε (15) MW γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 
διάταξης με την διαδικασία και υπό τους όρους του 
παρόντος.»

Άρθρο 121

Εξορθολογισμός τιμών αποζημίωσης σταθμών 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από

κατ’ επάγγελμα αγρότες -

Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 123 ν. 4685/2020

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 123 του ν. 4685/2020 
(Α’ 92), περί τιμής αποζημίωσης, προστίθεται δεύτερο 
εδάφιο, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η τιμή που προκύπτει με την εφαρμογή της προ-
σαύξησης της παραγράφου 1 δεν δύναται να υπερβαί-
νει την αντίστοιχη τιμή με την οποία αποζημιωνόταν 
κάθε σταθμός κατά την 1.1.2014. Ο περιορισμός του 
πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς από κατ’ επάγγελμα αγρότες των οποίων οι 
τιμές αποζημίωσης διαμορφώθηκαν κατ’ εφαρμογή 
της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 
2301/οικ.16933/9.8.2012 (Β’ 2317) απόφασης του Υφυ-
πουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-
λαγής.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4951/2022

Άρθρο 122

Αδειοδοτούσα αρχή έκδοσης Άδειας 

Εγκατάστασης και Λειτουργίας -

Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 3 ν. 4951/2022

Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), περί 
αδειοδοτούσας αρχής, τροποποιείται ως προς τις αρμό-
διες υπηρεσίες αδειοδότησης, από το πεδίο της περ. γ) 
αφαιρούνται οι εγκρίσεις, προστίθεται τελευταίο εδάφιο, 
και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Αδειοδοτούσα αρχή Άδειας Εγκατάστασης και 
Άδειας Λειτουργίας ή αδειοδοτούσα αρχή: Οι υπηρεσίες 
οι οποίες είναι αρμόδιες για την έκδοση Αδειών Εγκατά-
στασης και Λειτουργίας, ήτοι:

α) Η αρμόδια κατά τον οικείο Οργανισμό Διεύθυνση 
της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας για έργα τα οποία κατατάσ-
σονται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για 
χορήγηση άδειας εγκατάστασης, στην κατηγορία περι-
βαλλοντικής κατάταξης Α1, του άρθρου 1 του ν. 4014/ 
2011 (Α’ 209) και στην κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκ-
δοθείσα κανονιστική πράξη, καθώς και για υδροηλε-
κτρικούς σταθμούς με συνολική ισχύ μεγαλύτερη των 
δεκαπέντε μεγαβάτ (15 MW), ανεξαρτήτως περιβαλλο-
ντικής κατάταξης.

β) Οι οικείες Διευθύνσεις Τεχνικού Ελέγχου των Αποκε-
ντρωμένων Διοικήσεων ή άλλη Διεύθυνση αυτών αν δια-
φορετικά ορίζεται στους οικείους Οργανισμούς, για έργα 
τα οποία κατατάσσονται, κατά την ημερομηνία υποβο-
λής της αίτησης για χορήγηση άδειας εγκατάστασης, στις 
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Α2 και Β’ κατηγορίες περιβαλλοντικής κατάταξης του 
άρθρου 1 του ν. 4014/2011 και στην κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτού εκδοθείσα κανονιστική πράξη.

γ) Στις αδειοδοτούσες αρχές των περ. α) και β) περι-
λαμβάνεται η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύ-
σεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων 
και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις άδειες 
εγκατάστασης και λειτουργίας στρατηγικών επενδύ-
σεων των ν. 3894/2010 (Α’ 204), 4608/2019 (Α’ 66) και 
4864/2021 (Α’ 237), σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 9
του ν. 4864/2021.

Προκειμένου να εκδοθούν οι ανωτέρω άδειες, ο φορέ-
ας της επένδυσης υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογη-
τικά, είτε στις αρμόδιες αρχές των περ. α) και β), είτε στη 
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων.»

Άρθρο 123

Τροποποίηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης -

Τροποποίηση παρ. 18 και παρ. 19 άρθρου 5

ν. 4951/2022

1. Στην υποπερ. δβ) της περ. δ) της παρ. 18 του άρθρου 
5 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), περί δυνατότητας τροποποί-
ησης της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, αυξάνεται το 
σχετικό ποσοστό και προστίθενται οι σταθμοί μέχρι ένα 
μεγαβάτ (1 MW), και η παρ. 18 διαμορφώνεται ως εξής:

«18. α) Η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης τροποποι-
είται, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου, σε περί-
πτωση που υπάρχει:

αα) μεταβολή της μέγιστης ισχύος παραγωγής του 
σταθμού, με την επιφύλαξη της περ. στ) της παρ. 19,

αβ) αλλαγή στον τρόπο σύνδεσης του σταθμού.
β) Επιπρόσθετα, η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης 

τροποποιείται στην περίπτωση αλλαγής εξοπλισμού, η 
οποία δύναται να επηρεάσει τα τεχνικά ή λειτουργικά χα-
ρακτηριστικά του σταθμού ή τη συμμόρφωσή του με τις 
απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/631 της Επιτροπής 
της 14ης Απριλίου 2016 «για τη θέσπιση κώδικα δικτύου, 
όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση ηλεκτροπα-
ραγωγών με το δίκτυο» (L 112). Οι Διαχειριστές δύνανται 
να εξειδικεύουν και να αναρτούν στις ιστοσελίδες τους 
τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται τροποποίηση 
της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.

γ) Οι αιτήσεις τροποποίησης της Οριστικής Προσφο-
ράς Σύνδεσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά και χωρίς να 
τίθενται αποκλειστικές περίοδοι υποβολής για τον εν-
διαφερόμενο.

δ) Οι αιτήσεις τροποποίησης εξετάζονται κατά προ-
τεραιότητα έναντι άλλων αιτήσεων στον αρμόδιο Δι-
αχειριστή και ειδικά αν αφορούν σταθμούς που έχουν 
επιλεγεί για λειτουργική ενίσχυση μέσω ανταγωνιστικής 
διαδικασίας υποβολής προσφορών εξετάζονται κατά 
απόλυτη προτεραιότητα, εφόσον:

δα) δεν αλλάζει το σημείο σύνδεσης του σταθμού,
δβ) η μέγιστη ισχύς της παραγωγής του σταθμού αυξά-

νεται μέχρι σαράντα τοις εκατό (40%) και όχι παραπάνω 
από τρία μεγαβάτ (3 MW) για σταθμούς που συνδέονται 

στο Σύστημα ή από ένα μεγαβατ (1 ΜW) για σταθμούς 
που συνδέονται στο Δίκτυο, και όχι παραπάνω από εκατό 
κιλοβάτ (100) kW για κατηγορίες φωτοβολταϊκών σταθ-
μών εκτός φωτοβολταϊκών σταθμών που συνδέονται 
στο Δίκτυο.»

2. Στην παρ. 19 του άρθρου 5 του ν. 4951/2022, περί 
Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, προστίθεται περ. ζ), 
και η παρ. 19 διαμορφώνεται ως εξής:

«19. Με την επιφύλαξη της παρ. 18, πέρα από την 
υποχρέωση απλής γνωστοποίησης στον αρμόδιο δι-
αχειριστή, δεν απαιτείται τροποποίηση της Οριστικής 
Προσφοράς Σύνδεσης, στην περίπτωση που υφίσταται:

α) Μεταβίβαση της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδι-
κών Έργων ή της Άδειας Παραγωγής. Στην περίπτωση 
αυτή απαιτείται τροποποίηση της εγγυητικής επιστολής 
ή υποβολή νέας εγγυητικής επιστολής υπό τη νέα επω-
νυμία ή νομική μορφή του κατόχου του σταθμού.

β) Αλλαγή επωνυμίας ή νομικής μορφής. Στην περί-
πτωση αυτή απαιτείται τροποποίηση της εγγυητικής 
επιστολής ή υποβολή νέας εγγυητικής επιστολής του 
κατόχου του σταθμού.

γ) Αλλαγή εξοπλισμού του σταθμού (ανεμογεννήτριες, 
φωτοβολταϊκά, γεννήτριες), χωρίς αλλαγή στη μέγιστη 
παραγόμενη ισχύ.

δ) Αλλαγή στο δίκτυο διασύνδεσης Μέσης Τάσης 
σταθμού που συνδέεται στο Σύστημα.

ε) Μεταβολή του πολυγώνου εγκατάστασης του σταθ-
μού.

στ) Μείωση της μέγιστης ισχύος παραγωγής του σταθ-
μού, χωρίς αλλαγή του τρόπου σύνδεσης, με την αντί-
στοιχη τροποποίηση της εγγυητικής επιστολής.

ζ) Μετατροπή του σταθμού Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε 
σταθμό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. των ορισμών των περ. 11Α 
και 11Β του άρθρου 10 του ν. 4685/2020, εκτός των 
περιπτώσεων που με την προσθήκη του συστήματος 
αποθήκευσης προκαλείται υπέρβαση της στάθμης βρα-
χυκύκλωσης.»

Άρθρο 124

Αποστάσεις μεταξύ έργων Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας κοινού αιτήματος περί 

χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης - 

Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 14 ν. 4951/2022

Η ακτίνα εφαρμογής της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 14
του ν. 4951/2022 (Α’ 129), περί χωρικής τοποθέτησης των 
αναφερόμενων σταθμών, αποσαφηνίζεται, και η παρ. 2 
διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι σταθμοί πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋπο-
θέσεις:

α) Οι σταθμοί του κοινού αιτήματος περιέχονται στο 
σύνολό τους σε κύκλο με ακτίνα που δεν ξεπερνά τα 
είκοσι (20) χιλιόμετρα.

β) Κάθε σταθμός παραγωγής είναι ίσος ή μεγαλύτερος 
των εκατό κιλοβάτ (100 kW).

γ) Ένας εκ των ενδιαφερομένων ορίζεται, πριν την 
υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εκπρόσωπος των 
σταθμών για την υποβολή του κοινού αιτήματος, περί 
χορήγησης της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, ή για 
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την κατασκευή και διαχείριση του Υποσταθμού, μέχρι 
το όριο του Συστήματος, όπου απαιτείται.»

Άρθρο 125

Ζητήματα αρμοδιότητας για τη χορήγηση 

Άδειας Εγκατάστασης -

Τροποποίηση άρθρου 17 του ν. 4951/2022

1. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4951/2022 (Α’ 129) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Άδεια Εγκατάστασης χορηγείται με απόφαση του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή του Συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Προϊσταμέ-
νου της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων 
της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συ-
μπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά περίπτωση, 
σύμφωνα με την περ. 3 του άρθρου 3.»

2. Η παρ. 1 ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4951/ 
2022.

Άρθρο 126

Τεκμηρίωση της νομίμου χρήσεως

του ακινήτου εγκαταστάσεως -

Τροποποίηση περ. α) παρ. 1 άρθρου 18

ν. 4951/2022

Στο τελευταίο εδάφιο της υποπερ. αβ) της περ. α) της 
παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), περί 
απόδειξης της νόμιμης χρήσης ακινήτου, προστίθεται 
και η προσκόμιση κάθε άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού 
εγγράφου, πρόσφορου για την απόδειξη της νόμιμης 
χρήσης δυνάμει περιορισμένου εμπράγματου ή ενο-
χικού δικαιώματος, και η υποπερ. αβ) διαμορφώνεται 
ως εξής:

«αβ) Σε περίπτωση τρίτου που έχει τη νόμιμη χρήση 
του χώρου, τα αποδεικτικά έγγραφα της υποπερ. αα), 
καθώς και αποδεικτικό τίτλο νόμιμης χρήσης, ήτοι 
αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού μακροχρόνι-
ας μίσθωσης και απόδειξη ηλεκτρονικής υποβολής του 
στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ή αντίγραφο της 
συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης και του πιστο-
ποιητικού μεταγραφής αυτής στο υποθηκοφυλακείο ή 
το αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου αυτής του αρ-
μόδιου Κτηματολογικού Γραφείου ή κάθε άλλο δημόσιο 
ή ιδιωτικό έγγραφο, πρόσφορο για την απόδειξη της 
νόμιμης χρήσης δυνάμει περιορισμένου εμπράγματου 
ή ενοχικού δικαιώματος.»

Άρθρο 127

Αποστάσεις ασφαλείας ανεμογεννητριών -

Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 21 ν. 4951/2022

Η παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4951/2022 (Α’ 129) τρο-
ποποιείται ως προς την παραπομπή της σε άρθρο του 
ίδιου νόμου, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Στον Κανονισμό της παρ. 1 του άρθρου 51, δύναται 
να ορίζονται επιπλέον αποστάσεις ασφαλείας Α/Γ, καθώς 
και να τροποποιούνται οι υφιστάμενες αποστάσεις και 
οι περιορισμοί που ορίζονται στο παρόν για το γήπεδο 
ασφαλείας.»

Άρθρο 128

Δυνατότητα μεταφοράς θέσης εγκατάστασης 

σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - 

Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 24 ν. 4951/2022

Στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), 
περί εγκατάστασης σταθμών, α) προστίθεται στο εισαγω-
γικό εδάφιο η δυνατότητα μεταφοράς θέσης εγκατάστα-
σης σταθμών αποθήκευσης, β) στην περ. δ) αφαιρείται 
η δεύτερη αναφορά στις βεβαιώσεις και διευκρινίζεται 
το είδος της προσφοράς, γ) αντικαθίσταται το δεύτερο 
εδάφιο της περ. ε) και προστίθεται τελευταίο εδάφιο,
δ) προστίθεται περ. ζ), και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως 
εξής:

«1. Η θέση εγκατάστασης υπό αδειοδότηση ή εν λει-
τουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπα-
ραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.), καθώς και σταθμού αποθήκευσης, συμπε-
ριλαμβανομένων των συνοδών έργων, δύναται να με-
ταφερθεί άπαξ, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, 
μετά το στάδιο χορήγησης της Βεβαίωσης Παραγωγού ή 
της Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικών Έργων ή της Άδειας 
Παραγωγής ή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, σε 
περίπτωση εξαιρούμενου σταθμού, αν δεν είναι δυνατή 
η εγκατάσταση στη θέση που είχε αρχικά προβλεφθεί, 
αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Μεταβολής του νομοθετικού ή κανονιστικού πλαισί-
ου της χωροθέτησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
του σταθμού ή εύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης εργασιών και της κατασκευής του σταθμού 
συμπεριλαμβανομένων των συνοδών έργων, που καθι-
στά αδύνατη την εγκατάστασή του.

β) Μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του χώ-
ρου εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των συνο-
δών έργων, ο οποίος είχε καθορισθεί στις απαιτούμενες 
άδειες και είχε βεβαιωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, 
οι οποίες επήλθαν λόγω: βα) τελεσίδικης δικαστικής 
απόφασης ή ββ) πράξης των αρμοδίων υπηρεσιών, η 
οποία είτε εκδόθηκε μεταγενέστερα, είτε είχε εκδοθεί 
στο παρελθόν, αλλά δεν κοινοποιήθηκε στην αρμόδια 
αδειοδοτούσα αρχή ή βγ) αναγνώρισης δικαιώματος 
νομής ή κατοχής επί του χώρου εγκατάστασης άλλου 
φυσικού ή νομικού προσώπου έναντι του δημοσίου.

γ) Σημαντικών μεταβολών που συνδέονται με γεωλο-
γικά αίτια, ιδίως καθιζήσεων εδάφους, κατολισθήσεων, 
βραχοπτώσεων, σεισμικών γεγονότων, και έχουν επέλθει 
ή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να επέλθουν, λόγω των 
φυσικών καταστροφών και φαινομένων, στην επιφάνεια 
ή στο υπέδαφος του σταθμού.

δ) Επικάλυψης, εν όλω ή εν μέρει, του χώρου εγκα-
τάστασης σταθμού που φέρει Βεβαίωση ή Βεβαίωση 
Ειδικών Έργων ή Άδεια Παραγωγής με χώρο εγκατάστα-
σης για τον οποίο έχει χορηγηθεί Οριστική Προσφορά 
Σύνδεσης ή άδεια ή έγκριση σε Εξαιρούμενο Σταθμό.

ε) Μείωσης του συνολικού κόστους σύνδεσης Εξαι-
ρούμενων Σταθμών που έχουν λάβει από τον αρμόδιο 
Διαχειριστή κοινή οριστική προσφορά σύνδεσης, υπό 
την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του Διαχειρι-
στή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
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Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) και εφόσον δεν μεταβάλλεται το 
σημείο σύνδεσης με το Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και δεν εγκαθίστα-
νται σταθμοί σε θέσεις όπου έχουν υποβληθεί αιτήσεις 
ή έχουν χορηγηθεί Βεβαιώσεις Παραγωγού ή Βεβαιώσεις 
Ειδικών Έργων ή Άδειες Παραγωγής ή έχουν υποβλη-
θεί αιτήσεις για την εγκατάσταση άλλων εξαιρούμενων 
σταθμών. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, επιτρέ-
πεται άπαξ η μεταφορά της θέσης εγκατάστασης των 
εξαιρούμενων σταθμών, μέχρι το ογδόντα τοις εκατό 
(80%) των έργων που περιλαμβάνονται είτε στο κοινό 
αίτημα για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης 
είτε στην εκδοθείσα κοινή Οριστική Προσφορά Σύνδε-
σης, εντός της ίδιας ή όμορης περιφερειακής ενότητας, 
χωρίς να ελέγχεται το κριτήριο της περ. α) της παρ. 2 
του άρθρου 14, για Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης που 
εκδόθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος. Στην 
περίπτωση αυτήν ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση 
για τη μεταφορά της θέσης εγκατάστασης του σταθμού 
προς τον Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε., κατά παρέκκλιση 
της παρ. 2, χωρίς να συνεπάγεται εκ νέου έναρξη των 
προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 35.

στ) Για την υλοποίηση από τον ανάδοχο των Ειδικών Πι-
λοτικών Έργων (Ε.Π.Ε.) του άρθρου 151 του ν. 4495/2017 
(Α’ 167), και χωρίς να μεταβάλλεται το χρονικό διάστημα 
θέσης του Ε.Π.Ε. σε λειτουργία, όπως αυτό περιγράφεται 
στη σχετική προκήρυξη του Έργου αυτού.

ζ) Σταθμών Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., που χρησιμοποιούν 
τεχνολογία διαφορετική από αυτή των φωτοβολταϊκών 
σταθμών και αναπτύσσονται στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας, εφόσον η νέα θέση εγκατάστασης βρίσκε-
ται εντός Ζώνης Απολιγνιτοποίησης, σύμφωνα με τον
ν. 4759/2020 (Α’ 245).»

Άρθρο 129

Έκδοση άδειας λειτουργίας σταθμών 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας 

Υψηλής Απόδοσης - Τροποποίηση

παρ. 1 και 2 άρθρου 28 του ν. 4951/2022

1. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρ-
θρου 28 του ν. 4951/2022 (Α’ 129) αντικαθίστανται από 
ένα εδάφιο, ως προς το αρμόδιο όργανο έκδοσης της 
άδειας λειτουργίας, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για τη λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και 
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Από-
δοσης και σταθμού αποθήκευσης απαιτείται η έκδοση 
Άδειας Λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο παρόν και 
στον οικείο Κανονισμό. Η Άδεια Λειτουργίας χορηγείται 
με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας ή του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών 
Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά περίπτω-
ση, σύμφωνα με την περ. 3 του άρθρου 3.

2. Η περ. η) της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4951/2022, 
περί δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας λειτουργίας, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«η) απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4710/ 
2020 (Α’ 142), για τη διαπίστωση της πληρότητας φακέ-
λου δομικών κατασκευών σε χώρο, για τον οποίο έχει 
παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης, σύμφωνα με το άρ-
θρο 14 του ν. 2971/2001 (Α’ 285).»

3. Στην παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4951/2022, περί 
χορήγησης άδειας λειτουργίας, προστίθεται νέο τρίτο 
εδάφιο σχετικά με τη σύνθεση του κλιμακίου αυτοψίας 
και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η Άδεια Λειτουργίας χορηγείται, εφόσον διαπιστώ-
νεται η συμβατότητα εκτέλεσης του έργου με τους όρους 
της Άδειας Εγκατάστασης, όπως ορίζονται στον οικείο 
Κανονισμό. Προς τον σκοπό αυτόν, η αρμόδια αδειο-
δοτούσα αρχή, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 
από την υποβολή της αίτησης της παρ. 1, αποστέλλει 
κλιμάκιο αυτοψίας, που αποτελείται από δύο (2) στελέχη 
της αδειοδοτούσας αρχής, ειδικότητας Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης Μηχανικών ή, ελλείψει αυτών, άλλης σχε-
τικής με το αντικείμενο, ειδικότητας, προκειμένου να 
διενεργηθεί επιτόπια αυτοψία του έργου. Στα έργα για 
τα οποία έχει εκδοθεί η απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 
50 του ν. 4710/2020, στο κλιμάκιο αυτοψίας μετέχει και 
υπάλληλος οργανικής μονάδας υπαγόμενης στη Γενική 
Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανι-
κών ή, ελλείψει αυτού, άλλης συναφούς, ειδικότητας.
Η γνωστοποίηση της αποστολής κλιμακίου, η ημέρα και 
η ώρα της αυτοψίας κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμε-
νο. Σε συνέχεια της διενεργηθείσας αυτοψίας, συντάσσε-
ται έκθεση, η οποία ομοίως κοινοποιείται στον αιτούντα. 
Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν ελλείψεις, 
οι οποίες δύνανται να θεραπευθούν, η έκθεση αυτοψίας 
συνοδεύεται από επιστολή με την οποία τίθεται ρητή 
προθεσμία, εντός της οποίας ο αιτών συμμορφώνεται 
με τις υποδείξεις της αδειοδοτούσας αρχής. Για τον 
προσδιορισμό της διάρκειας της τεθείσας προθεσμίας 
συμμόρφωσης, λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα της 
έλλειψης ή των ελλείψεων και ο εκτιμώμενος χρόνος 
συμμόρφωσης. Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα 
υποβολής αιτιολογημένου αιτήματος για παράταση της 
τεθείσας προθεσμίας συμμόρφωσης. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης του αιτούντος εντός της προθεσμίας, η 
αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή απορρίπτει το αίτημα περί 
χορήγησης της Άδειας Λειτουργίας και του κοινοποιεί 
την απορριπτική απόφαση.»

4. Η παρ. 1 ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4951/ 
2022.

Άρθρο 130

Προώθηση εγκαταστάσεων συστημάτων 

αποθήκευσης - Προσθήκη περ. μγ) στην παρ. 2 

του άρθρου 29 του ν. 4495/2017

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) 
προστίθεται περ. μγ) σχετικά με την έγκριση εργασιών 
μικρής κλίμακας για εργασίες εγκατάστασης σταθμών 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ως εξής:

«μγ) εργασίες εγκατάστασης σταθμών αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας τεχνολογίας συσσωρευτών.»
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2. Οι ελάχιστες αποστάσεις των εγκαταστάσεων και 
των οικίσκων στέγασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλι-
σμού των σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 
που τηρούνται από τα όρια των γηπέδων, ορίζονται σε 
μία και μισή φορά (1,5) του ύψους της εγκατάστασης. Η 
ελάχιστη απόσταση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 
δύομιση (2,5) μέτρα.

Άρθρο 131

Τμηματική Άδεια Λειτουργίας για σταθμούς 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Προσθήκη 

παρ. 3 στο άρθρο 29 του ν. 4951/2022

Στο άρθρο 29 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), περί τμηματι-
κής άδειας λειτουργίας σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (Α.Π.Ε.), προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Για σταθμούς Α.Π.Ε., με ισχύ μεγαλύτερη των δια-
κοσίων μεγαβάτ (200 MW):

α) το ποσοστό της παρ. 1 ανέρχεται σε είκοσι πέντε 
τοις εκατό (25%) της συνολικής ισχύος για την οποία έχει 
εκδοθεί η Άδεια Εγκατάστασης,

β) δεν απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 2.

Ειδικά για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
που εγκαθίστανται σε περιοχές Ζωνών Απολιγνιτοποίη-
σης επιτρέπεται να εκδοθούν μέχρι και δύο (2) τμημα-
τικές Άδειες Λειτουργίας.»

Άρθρο 132

Διασφάλιση υλοποίησης έργων -

Τροποποίηση άρθρου 31 ν. 4951/2022

Στο άρθρο 31 του ν.  4951/2022 (Α’  129), περί δια-
σφάλισης υλοποίησης έργων: α) οι περ. α), β) και γ) της 
παρ. 1 αντικαθίστανται, μετά την περ. γ) προστίθεται νέο 
εδάφιο, το ποσό του τέλους του νυν τρίτου εδαφίου της 
παρ. 1 αυξάνεται, β) η υποπερ. γβ) της περ. γ) της παρ. 2 
διορθώνεται ως προς την παραπομπή της σχετικής πα-
ραγράφου στο άρθρο 6, στην ίδια παράγραφο προστί-
θεται περ. δ), γ) στο τέλος της παρ. 6 προστίθεται εδάφιο, 
δ) η παρ. 7 αντικαθίσταται, ε) προστίθενται παρ. 8 και 9, 
και το άρθρο 31 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 31
Διασφάλιση υλοποίησης των έργων

1. Η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων καθώς 
και η Άδεια Παραγωγής του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 
(Α’ 129) παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν:

α) Για φωτοβολταϊκούς, χερσαίους αιολικούς και υβρι-
δικούς σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), 
εάν εντός δώδεκα (12) μηνών από την παρέλευση της 
δίμηνης προθεσμίας της παρ.  12 του άρθρου 5, δεν 
έχουν υποβάλλει πλήρες αίτημα για την έκδοση Άδειας 
Εγκατάστασης και τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης.

β) Για τις λοιπές τεχνολογίες σταθμών Α.Π.Ε. και Συμπα-
ραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή/και σταθμούς αποθήκευσης, εάν εντός δε-
καοκτώ (18) μηνών από την παρέλευση της δίμηνης προ-
θεσμίας της παρ. 12 του άρθρου 5, δεν έχουν υποβάλλει 
πλήρες αίτημα για την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης 
και τη σύναψη Σύμβαση Σύνδεσης.

γ) Για τους σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που ανήκουν 
στην κατηγορία των Ειδικών Έργων, κατά την έννοια του 
άρθρου 10 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), και για υβριδικούς 
σταθμούς που συμπεριλαμβάνουν στο έργο τους την 
κατασκευή υποθαλάσσιας διασύνδεσης δύο (2) ή περισ-
σοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, εάν εντός είκοσι 
τεσσάρων (24) μηνών από την παρέλευση της δίμηνης 
προθεσμίας της παρ. 12 του άρθρου 5, δεν έχουν υποβά-
λει πλήρες αίτημα για την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης 
και τη σύναψη Σύμβαση Σύνδεσης.

Τα αποδεικτικά υποβολής για όλες τις ως άνω περι-
πτώσεις καταχωρίζονται από τον ενδιαφερόμενο στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο του άρθρου 20 του ν. 4685/2020 
(Α’ 92).

Οι προθεσμίες της παρούσας παραγράφου μπορούν 
να παρατείνονται για διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μή-
νες, εφόσον ο κάτοχος Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικού 
Έργου δηλώσει εγγράφως στον Φορέα Αδειοδότησης 
του άρθρου 20 του ν. 4685/2020 και στον αρμόδιο Δι-
αχειριστή την πρόθεσή του να ολοκληρώσει το έργο 
και εφόσον καταβάλλει το Τέλος Δέσμευσης Φυσικού 
Χώρου Εγκατάστασης, το οποίο ορίζεται σε δύο χιλιάδες 
(2.000) ευρώ, ανά μεγαβάτ (MW) Μέγιστης Ισχύος Παρα-
γωγής για κάθε μήνα παράτασης. Αν παρέλθει άπρακτη 
η προθεσμία των δώδεκα (12) μηνών ή δεν τηρηθούν 
τα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων του άρθρου 
18 του ν. 4685/2020, η ισχύς της Βεβαίωσης ή της Βεβαί-
ωσης Ειδικών Έργων παύει αυτοδικαίως και το ως άνω 
ποσό δεν επιστρέφεται.

Ειδικά σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται και 
εκκρεμεί απόφαση της αρμόδιας αρχής για την απαλλο-
τρίωση ή την παραχώρηση του συνόλου ή μέρους του 
γηπέδου εγκατάστασης, προκειμένου να υλοποιηθεί το 
έργο, οι προθεσμίες της παρούσας παραγράφου μπο-
ρούν να παρατείνονται για διάστημα έως και δώδεκα 
(12) μηνών, εφόσον ο κάτοχος Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης 
Ειδικού Έργου υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά και 
αποδεικτικά στοιχεία στον Φορέα Αδειοδότησης Α.Π.Ε. 
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 20 του ν. 4685/2020, στον αρ-
μόδιο Διαχειριστή και την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, 
η οποία αξιολογεί και αποφασίζει για τη δυνατότητα ή 
μη παράτασης.

2. Η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων, καθώς 
και οι Άδειες Παραγωγής του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, 
παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν στις κάτωθι περιπτώ-
σεις:

α) Εάν, μέχρι την ημερομηνία λήξης της Άδειας Εγκα-
τάστασης, δεν έχει υποβληθεί από τον κάτοχο του σταθ-
μού Δήλωση Ετοιμότητας προς τον αρμόδιο Διαχειριστή, 
σύμφωνα με το άρθρο 4α του ν. 4414/2016 (Α’ 149) ή 
αίτηση προς την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή για τη 
χορήγηση Άδειας Λειτουργίας.

β) Εάν στον ενδιαφερόμενο έχει χορηγηθεί Οριστική 
Προσφορά Σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή και 
δεν έχει γίνει αποδεκτή από τον ενδιαφερόμενο, εντός 
της τεθείσας χρονικής προθεσμίας ή αυτός δεν έχει αι-
τηθεί τη διατήρηση της εγγυητικής επιστολής, που είναι 
κατατεθειμένη στον αρμόδιο Διαχειριστή.
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γ) Εάν μετά τη γνωστοποίηση της αδυναμίας σύνδεσης 
ο ενδιαφερόμενος είτε:

γα) δεν έχει αιτηθεί τη διατήρηση της σχετικής αίτησης 
για να λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης είτε

γβ) υποβάλει σχετικό αίτημα για την επιστροφή της 
εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρ-
θρου 6.

δ) Εάν ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετικό αίτημα 
για την παύση αυτών στον Φορέα Αδειοδότησης έως την 
30ή Απριλίου 2023. Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφεται 
στον ενδιαφερόμενο η εγγυητική επιστολή του άρθρου 
6, ή της υποπαρ. Ι.1. της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του 
ν. 4152/2013 (Α’ 107), καθώς και οι εγγυητικές επιστολές 
της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016.

3. Για την παύση ισχύος της Άδειας Παραγωγής ή της 
Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, δεν απαι-
τείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Η παύση ισχύος 
αποτυπώνεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και στο γε-
ωπληροφοριακό σύστημα του Φορέα Αδειοδότησης 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 20 του ν. 4685/2020, 
ενημερώνεται ο αρμόδιος Διαχειριστής και αποδεσμεύ-
εται:

α) η έκταση, η οποία είχε δηλωθεί ως θέση εγκατάστα-
σης του σταθμού αυτού, και

β) ο δεσμευθείς ηλεκτρικός χώρος για το εν λόγω έργο.
4. Σε περίπτωση παύσης ισχύος της Βεβαίωσης ή Βε-

βαίωσης Ειδικών Έργων κατά τα ανωτέρω, παύουν να 
ισχύουν όλες οι άδειες που έχουν εκδοθεί για τον σταθ-
μό, ιδίως Αποφάσεις Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, 
πράξεις που προβλέπονται στη δασική νομοθεσία, Ορι-
στικές Προσφορές Σύνδεσης και Άδειες Εγκατάστασης.

5. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος του κατόχου 
του σταθμού για προσωρινή σύνδεση του σταθμού ή 
για έκδοση Άδειας Λειτουργίας ή τμηματικής Άδειας 
Λειτουργίας, παρατείνεται αυτοδικαίως η διάρκεια της 
Άδειας Εγκατάστασης μέχρι την ημερομηνία αποδοχής 
ή απόρριψης του σχετικού αιτήματος. Η παράταση του 
πρώτου εδαφίου εκκινεί από την ημερομηνία λήξης της 
Άδειας Εγκατάστασης.

6. Για τους σταθμούς του άρθρου 24, το χρονικό διά-
στημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης για τη μεταφορά της θέσης εγκατάστασης, 
μέχρι την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης 
από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, προσαυξανόμενο 
κατά έξι (6) μήνες, δεν συνυπολογίζεται: α) στη διάρκεια 
ισχύος του άρθρου 19, β) στο διάστημα που απαιτείται 
για την πλήρωση των οροσήμων του παρόντος και γ) στις 
προθεσμίες ενεργοποίησης της σύνδεσης σταθμών πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 
που επιλέγονται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες. Για 
σταθμούς που εμπίπτουν στην περ. β) της παρ. 1 του 
άρθρου 24, οι οποίοι έχουν επιλεγεί σε ανταγωνιστικές 
διαδικασίες υποβολής προσφορών της Ρυθμιστικής Αρ-
χής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, για τους οποίους 
απαιτείται τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περι-
βαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και απαιτείται η παροχή εκ 
νέου γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους φορείς, το 
χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου της παρούσας 
προσαυξάνεται κατά δεκαοχτώ (18) μήνες.

7. Κατά παρέκκλιση της παρ. 2α, για σταθμούς οι οποί-
οι έχουν επιλεγεί σε διαγωνιστική διαδικασία, ισχύουν οι 
χρονικές προθεσμίες, που ορίζονται στην απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρ. 3 του 
άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α’ 149) και ρυθμίζουν τον 
χρονικό ορίζοντα θέσης σε λειτουργία των επιλεγέντων 
σταθμών.

8. Για τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης (Ο.Π.Σ.) που 
βρίσκονταν σε ισχύ κατά την 4η Ιουλίου 2022, η Βεβαίω-
ση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή η Άδεια Παραγωγής 
παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν, αν ο κάτοχος της Βε-
βαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή της Άδειας 
Παραγωγής δεν υποβάλει πλήρες αίτημα για τη σύναψη 
Σύμβασης Σύνδεσης, εντός των κάτωθι προθεσμιών:

Χρόνος Χορήγησης Ο.Π.Σ. Προθεσμία

Οριστική προσφορά έως και 
την 31η.12.2020 Έως την 30ή.6.2023

Οριστική προσφορά από 
την 1η.1.2021 έως την 
31η.12.2021

Έως την 31η.8.2023

Οριστική προσφορά από την 
1η.1.2022 έως την 4η.7.2022 Έως την 31η.10.2023

Οι οριστικές προσφορές σύνδεσης που χορηγήθη-
καν μετά την 4η Ιουλίου 2022, ως προς την υποχρέωση 
υποβολής πλήρους αιτήματος για σύναψη σύμβασης 
σύνδεσης, καταλαμβάνονται από την παρ. 1 και σε κάθε 
περίπτωση η απώτατη προθεσμία υποβολής πλήρους 
αιτήματος για αυτές δεν δύναται να είναι προγενέστερη 
της 31ης Οκτωβρίου 2023. Για σταθμούς που έχουν υπο-
βάλει Δήλωση Ετοιμότητας του άρθρου 4α του ν. 4414/ 
2016 δεν εφαρμόζεται η παρούσα.

9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας δύναται να τροποποιούνται τα χρονικά ορό-
σημα της παρ. 1 και του πίνακα της παρ. 8 και να ρυθμί-
ζονται ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία, τους όρους, 
την αξιοποιούμενη τεχνολογία, καθώς και κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια.»

Άρθρο 133

Αδυναμία έκδοσης βεβαίωσης καταχώρισης 

πολυγώνου εξαιρούμενου σταθμού - 

Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 33 ν. 4951/2022

Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4951/2022 
(Α’ 129), περί εξαιρούμενων σταθμών, προστίθενται πέ-
ντε νέα εδάφια, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Οι Εξαιρούμενοι Σταθμοί, προκειμένου να συνά-
ψουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή προκειμένου 
ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγ-
γυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) να εκδώσει Βε-
βαίωση απευθείας συμμετοχής στην Αγορά, αναρτούν 
τα πολύγωνα των σταθμών τους στη γεωπληροφοριακή 
πλατφόρμα του Φορέα Αδειοδότησης του άρθρου 20 
του ν. 4685/2020. Ειδικότερα, ο ως άνω Φορέας Αδειο-
δότησης παρέχει οδηγίες στον ενδιαφερόμενο για την 
ανάρτηση στοιχείων σχετικά με την ακριβή θέση εγκα-
τάστασης του σταθμού (συντεταγμένες πολυγώνου και 
θέσεων ανεμογεννητριών, εφόσον πρόκειται για Αιολικό 
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Σταθμό), και γεωχωρικών δεδομένων και μετά την υπο-
βολή τους, απεικονίζει γεωγραφικά σε ειδική προσβάσι-
μη εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου, την ακριβή 
θέση εγκατάστασης του σταθμού (πολύγωνο και θέσεις 
ανεμογεννητριών, εφόσον πρόκειται για Αιολικό Σταθμό) 
και εκδίδει Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαι-
ρούμενου Σταθμού. Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στη 
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ή στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) τη Βεβαί-
ωση Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού. 
Ειδικά για Εξαιρούμενους Σταθμούς που εγκαθίστανται 
από αυτοπαραγωγούς του άρθρου 14α του ν. 3468/2006 
και για σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης 
Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστά-
σεις, οι αρμοδιοι Διαχειριστές ενημερώνουν σχετικώς, 
ανα τέσσερις (4) μήνες, τον Φορέα Αδειοδότησης και 
παρέχουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την 
ακριβή θέση εγκατάστασης των σταθμών.

Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης Βεβαίωσης Κατα-
χώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού λόγω επι-
κάλυψης με Βεβαίωση Παραγωγού ή Βεβαίωση Ειδικών 
Έργων ή Άδεια Παραγωγής ή Άδεια Αποθήκευσης, ο Φο-
ρέας Αδειοδότησης προβαίνει σε συγκριτική αξιολόγηση 
των εν λόγω σταθμών με βάση τα κάτωθι κρίτηρια και 
προκρίνεται:

α) ο Εξαιρούμενος Σταθμός, αν ο εν λόγω σταθμός 
εγκαθίσταται σε ιδιωτικές εκτάσεις και ο κάτοχος του 
σταθμού έχει τη νόμιμη χρήση αυτής, άλλως

β) ο σταθμός που έχει σύναψει Σύμβαση Σύνδεσης με 
τον αρμόδιο Διαχειριστή, άλλως

γ) βάσει χρονικής προτεραιότητας που υποβλήθηκε 
πλήρες αίτημα, είτε για Βεβαίωση Παραγωγού ή Βεβαί-
ωση Παραγωγού ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή Άδεια 
Παραγωγής ή Άδεια Αποθήκευσης είτε, όσον αφορά τον 
Εξαιρούμενο Σταθμό, για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης.

Σε περίπτωση πρόκρισης του Εξαιρούμενου Σταθμού, 
ο Φορέας Αδειοδότησης εκδίδει τη Βεβαίωση Καταχώ-
ρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού και αυτοδί-
καια τροποποιεί τη σχετική Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδι-
κών Έργων ή Άδεια Παραγωγής ή Άδεια Αποθήκευσης. 
Σε περίπτωση μη πρόκρισης του Εξαιρούμενου Σταθμού, 
δεν εκδίδεται Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαι-
ρούμενου Σταθμού και η θέση του σταθμού δύναται να 
μεταφερθεί σύμφωνα με το άρθρο 24. Αν, εντός τριών 
(3) μηνών από τη γνωστοποίηση μη καταχώρησης του 
πολυγώνου, δεν έχει γίνει αίτηση για μεταφορά της θέ-
σης εγκατάστασης του σταθμού, παύουν αυτοδίκαια 
όλες οι εν λόγω άδειες και εγκρίσεις και επιστρέφεται η 
Εγγυητική Επιστολή του άρθρου 6, κατόπιν αιτήματος 
του ενδιαφερομένου.»

Άρθρο 134

Προθεσμία σύναψης σύμβασης σύνδεσης

Εξαιρουμένων Σταθμών - Τροποποίηση παρ. 2 

άρθρου 35 ν. 4951/2022

Στην παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), 
περί προθεσμίας σύναψης σύμβασης σύνδεσης Εξαι-
ρουμένων Σταθμών, στο πρώτο εδάφιο προστίθεται νέα 

ειδικότερη προθεσμία για την υποβολή κοινών αιτημά-
των Εξαιρούμενων Σταθμών, και η παρ. 2 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«2. Εντός τεσσάρων (4) μηνών, από τη χορήγηση της 
Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ή δώδεκα (12) μη-
νών στην περίπτωση κοινών αιτημάτων Εξαιρούμενων 
Σταθμών, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει 
αίτηση για τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης, άλλως η Ορι-
στική Προσφορά Σύνδεσης παύει να ισχύει.

Άρθρο 135

Αύξηση ισχύος σταθμού ριζικής ανανέωσης -

Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 42 ν. 4951/2022

Στην παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), 
περί ριζικής ανανέωσης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότη-
τας Υψηλής Απόδοσης, αυξάνεται το ποσοστό μέγιστης 
ισχύος παραγωγής της περ. α), διευκρίνιζεται το είδος 
της προσφοράς της περ. β) και η παρ. 4 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«4. Η αίτηση για χορήγηση νέας Οριστικής Προσφοράς 
Σύνδεσης, εξετάζεται κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών 
αιτήσεων εφόσον δεν προκύπτει:

α) αύξηση της μέγιστης ισχύος παραγωγής, μεγαλύτε-
ρη από δεκαπέντε τοις εκατό (15%),

β) ότι τα νέα τεχνικά χαρακτηριστικά επιβαρύνουν 
περισσότερο το δίκτυο, συγκρινόμενα με τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά βάσει των οποίων χορηγήθηκε αρχικά 
η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης.»

Άρθρο 136

Προθεσμίες εξαιρούμενων σταθμών

για σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης και 

μεταβατική διάταξη για εν ισχύι Άδειες 

Εγκατάστασης - Τροποποίηση παρ. 1

και 3 άρθρου 54 ν. 4951/2022

1. Η παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), 
περί μεταβατικών διατάξεων, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι εν ισχύι Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης κατα-
λαμβάνονται από τον παρόντα, υπό την επιφύλαξη του 
άρθρου 10 ή άλλων ειδικών ρυθμίσεων περί παρατά-
σεων. Η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 35, καθώς 
και οι προθεσμίες του άρθρου 31 καταλαμβάνουν τις 
Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης που βρίσκονται εν ισχύι 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και τίθενται σε 
εφαρμογή από 1ης Σεπτεμβρίου 2022.»

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4951/2022, περί 
των μεταβατικών διατάξεων για τις εν ισχύι Άδειες Εγκα-
τάστασης, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 3 δι-
αμορφώνεται ως εξής:

«3. Οι εν ισχύι Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας 
δεν υπόκεινται σε τροποποίηση ως προς τις αποστάσεις 
ασφαλείας του άρθρου 21, ούτε στον εκ νέου έλεγχο της 
αδειοδοτούσας αρχής σχετικά με το γήπεδο εγκατάστα-
σης και το γήπεδο ασφαλείας που διενεργείται κατά το 
άρθρο 18. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση τροποποίησης 
των Αδειών του πρώτου εδαφίου λόγω μεταβολής της 
θέσης εγκατάστασης των ανεμογεννητριών, που οφείλε-
ται σε γεωλογικά αίτια που τεκμηριώνονται από σχετική 
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γεωτεχνική μελέτη και εφόσον δεν μεταβάλλεται το υφι-
στάμενο γήπεδο εγκατάστασης, οι ανωτέρω άδειες δεν 
υπόκεινται σε έλεγχο του γηπέδου ασφαλείας.»

Άρθρο 137

Διόρθωση παραπομπής για τον καθορισμό

της τιμής αναφοράς - Τροποποίηση παρ. 2 

άρθρου 93 ν. 4951/2022

Στην παρ. 2 του άρθρου 93 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), 
διορθώνεται εσφαλμένη νομοθετική παραπομπή, και η 
παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η Τιμή Αναφοράς των Π.Θ.Π.Φ.Σ. καθορίζεται με την 
απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016.»

Άρθρο 138

Αύξηση εγκατεστημένης ισχύος 

φωτοβολταικών σταθμών -

Διάθεση περιθωρίων για φωτοβολταϊκούς 

σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά - 

Τροποποίηση άρθρου 97 του ν. 4951/2022

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), 
περί περιθωρίου απορρόφησης, το τρίτο εδάφιο τροπο-
ποιείται ως προς τη χορήγηση Συμβάσεων Σύνδεσης και 
το ανώτατο ορίο εγκατεστημένης ισχύος, προστίθεται 
νέο τέταρτο εδάφιο, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ο Διαχειριστής του Δικτύου από τη θέση σε ισχύ 
του παρόντος διαθέτει περιθώριο απορρόφησης ισχύος 
δέκα μεγαβάτ (10 MW) ανά υποσταθμό πλέον του υφι-
στάμενου περιθωρίου, αποκλειστικά για την εγκατάστα-
ση σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγών, αυ-
τοπαραγωγών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, 
αυτοπαραγωγών με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού 
συμψηφισμού και παραγωγών του ειδικού προγράμμα-
τος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Το ως άνω περιθώριο καθίσταται διαθέσιμο στο σύ-
νολο των Υ/Σ του ΕΔΔΗΕ, περιλαμβανομένων των περι-
οχών με κορεσμένα δίκτυα και εξαιρουμένου μόνο του 
δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, χωρίς να 
καταλαμβάνεται από περιορισμούς που σχετίζονται με 
τα περιθώρια απορρόφησης του Συστήματος και κατα-
νέμεται στις κάτωθι κατηγορίες σταθμών ως εξής:

α) Σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται από 
αυτοπαραγωγούς και αφορούν οικίες (νοικοκυριά), συ-
μπεριλαμβανομένων σταθμών του ειδικού προγράμμα-
τος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων, σε ποσο-
στό σαράντα τοις εκατό (40%),

β) σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται από 
αυτοπαραγωγούς και αφορούν τον πρωτογενή τομέα 
(αγρότες), σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%),

γ) σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται 
από αυτοπαραγωγούς και αφορούν τον δευτερογενή 
τριτογενή τομέα (λοιπές χρήσεις) σε ποσοστό τριάντα 
τοις εκατό (30%).

Για τη διάθεση του ως άνω περιθωρίου, ο Διαχειριστής 
του Δικτύου χορηγεί Συμβάσεις Σύνδεσης με ανώτατο 
όριο εγκατεστημένης ισχύος τα δέκα κόμμα οχτώ κι-
λοβάτ (10, 8 KW) ανά παροχή κατανάλωσης. Ειδικά για 
σταθμούς αυτοπαραγωγής ενεργειακού συμψηφισμού 
που υλοποιούνται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαί-

ου προνοιακού χαρακτήρα, εκκλησιαστικά νομικά πρό-
σωπα, φιλανθρωπικά ιδρύματα, οργανισμούς ιδιωτικού 
δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι παρέ-
χουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, καθώς και από 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού για 
κάλυψη των αναγκών των δημοτικών παιδικών, βρεφι-
κών και βρεφονηπιακών σταθμών, σχολικών μονάδων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κέ-
ντρων υγείας και νοσοκομείων, δημοτικών και δημοσίων 
αθλητικών κέντρων, το όριο ισχύος του προηγούμενου 
εδαφίου αυξάνεται στα εκατό (100) kW.

Μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από τη θέση 
σε ισχύ του παρόντος, ο Διαχειριστής του Δικτύου αξιο-
λογεί τα διαθέσιμα περιθώρια των ανωτέρω κατηγοριών 
ανά Υ/Σ. Εάν το περιθώριο κάποιας κατηγορίας έχει εξα-
ντληθεί, ο Διαχειριστής δύναται να αξιοποιεί περιθώριο 
άλλων κατηγοριών, εφόσον η ανακατανομή αυτή δεν 
υπερβαίνει την ισχύ του ενός μεγαβάτ (1 MW).»

2. Στην παρ. 6 του άρθρου 97 του ν. 4951/2022, περί 
αύξησης εγκατεστημένης ισχύος σταθμών, το τέταρτο 
εδάφιο τροποποιείται, προκειμένου να διευκρινίζεται 
ότι η δυνατότητα αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος 
έως δέκα τοις εκατό (10%) αφορά αποκλειστικά σταθ-
μούς που δεν έχουν ενεργοποιηθεί, καθώς και οι σχετικές 
προϋποθέσεις, στο τέλος της παραγράφου, προστίθενται 
δύο εδάφια, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Ο κάτοχος σταθμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. δύναται 
να ορίζει τη μέγιστη ισχύ παραγωγής του σταθμού ισχύ 
μικρότερη της εγκατεστημένης ισχύος των μονάδων 
παραγωγής του, η οποία και λαμβάνεται υπόψη από 
τον Διαχειριστή του Δικτύου για τη χορήγηση Οριστι-
κής Προσφοράς Σύνδεσης. Οι κάτοχοι των σταθμών 
με Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή Άδεια Πα-
ραγωγής, μετά την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς 
Σύνδεσης μεριμνούν για την τροποποίηση των σχετι-
κών αδειών. Η μη υπέρβαση της μέγιστης ισχύος του 
σταθμού αποτελεί ευθύνη του Παραγωγού και ελέγχε-
ται από τον Διαχειριστή, ο οποίος δύναται να επιβάλει 
κυρώσεις στον κάτοχο του σταθμού, όπως ειδικότερα 
ορίζεται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ. Ειδικά για 
φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως και ένα μεγαβάτ 
(1 ΜW) που έχουν λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ή 
έχουν υποβάλει πλήρες αίτημα για χορήγηση Οριστικής 
Προσφοράς Σύνδεσης, και σε κάθε περίπτωση πριν την 
ενεργοποίηση της σύνδεσης των σταθμών, επιτρέπεται 
η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε ποσοστό μέχρι 
και δέκα τοις εκατό (10%), εφόσον δεν αυξάνεται η μέγι-
στη ισχύς παραγωγής, δεν απαιτείται η τροποποίηση της 
εκδοθείσας απόφασης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η 
οποία και θεωρείται ισχυρή, εφόσον δεν μεταβάλλονται 
τα όρια του γηπέδου εγκατάστασης, άλλως απαιτείται η 
τροποποίηση αυτής. Η παρούσα εφαρμόζεται αναλογικά 
και για εξαιρούμενους σταθμούς που συνδέονται στο 
Σύστημα μέσω ομαδικών αιτημάτων. Για τους σταθμούς 
του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου, οι κάτοχοι των φωτο-
βολταϊκών σταθμών γνωστοποιούν στον αρμόδιο Διαχει-
ριστή την πρόθεσή τους για τη σχετική αύξηση, ο οποίος, 
αποκρίνεται, θετικά ή αρνητικά, κατά προτεραιότητα, 
εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Η εν λόγω γνωστοποίηση 
δεν συνιστά νέο αίτημα προς τον αρμόδιο Διαχειριστή.»
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3. Στο άρθρο 97 του ν. 4951/2022, περί αίτησης για 
αύξηση ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο, προστίθεται 
παρ. 9, ως εξής:

«9. Τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του διαθέ-
σιμου περιθωρίου ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών, 
ανά σύστημα Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού (Μ.Δ.Ν.), 
διατίθεται σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς που εγκαθί-
στανται από αυτοπαραγωγούς, με ανώτατο όριο εγκα-
τεστημένης ισχύος τα δέκα κόμμα οχτώ κιλοβάτ (10,8 
kW), ανά παροχή κατανάλωσης, και αφορούν οικιακές 
χρήσεις (νοικοκυριά), συμπεριλαμβανομένων σταθμών 
του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών 
συστημάτων, τον πρωτογενή τομέα (αγρότες), καθώς και 
τον δευτερογενή - τριτογενή τομέα (λοιπές χρήσεις). Αν 
η συνολική ισχύς που έχει δεσμευτεί για την εγκατάστα-
ση φωτοβολταϊκών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος 
έως δέκα κόμμα οχτώ κιλοβάτ (10,8 kW) από αυτοπα-
ραγωγούς, ανά σύστημα Μ.Δ.Ν., δεν ξεπερνά το δέκα 
τοις εκατό (10%) του συνολικού περιθωρίου ανάπτυξης 
φωτοβολταϊκών σταθμών στο σύστημα αυτό, ο Διαχει-
ριστής Μ.Δ.Ν. δύναται να χορηγεί Συμβάσεις Σύνδεσης, 
καθ’ υπέρβαση του εγκεκριμένου περιθωρίου ανάπτυξης 
φωτοβολταϊκών σταθμών του αντίστοιχου συστήματος 
Μ.Δ.Ν., σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο και μέχρι κάλυψης 
του ανωτέρω ποσοστού.»

Άρθρο 139

Επιμερισμός κόστους σύνδεσης έργων 

επέκτασης ή ενίσχυσης του Ελληνικού Δικτύου 

Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και

του Ελληνικού Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας - Τροποποίηση άρθρου 98

ν. 4951/2022

Στο άρθρο 98 του ν. 4951/2022 (Α’129), περί έργων 
επέκτασης ή ενίσχυσης: α) στο πρώτο εδάφιο της
παρ. 5, περι εφαρμογής του επιμερισμού του κόστους, 
διευκρινίζεται για ποια τιμολόγια εφαρμόζεται ο εν λόγω 
επιμερισμός κόστους, καθώς και ποιους σταθμούς αφο-
ρά, στην περ. β) της ίδιας παραγράφου τίθεται προθε-
σμία, β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6, περί κατασκευής 
έργων, προστίθεται ποσοστό επιβάρυνσης, επέρχονται 
νομοτεχνικές βελτιώσεις και στην ίδια παράγραφο 
προστίθενται νέα εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο,
γ) προστίθεται παρ. 7Α, και το άρθρο 98 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«Άρθρο 98
Επιμερισμός κόστους σύνδεσης έργων 
επέκτασης ή ενίσχυσης του Ελληνικού Δικτύου 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και
του Ελληνικού Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας μεταξύ του διαχειριστή του και
των παραγωγών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού -
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

1. Το κόστος κατασκευής των αναγκαίων έργων επέ-
κτασης ή ενίσχυσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) και του Ελληνικού Συστή-
ματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) για 

τη διασφάλιση της δυνατότητας μελλοντικής διείσδυσης 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς παρα-
γωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπα-
ραγωγής Hλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.), το οποίο τεκμηριώνεται από τον αρμόδιο 
διαχειριστή, κατά το μέρος που τον βαρύνει, ακόμα και 
αν δεν είχαν ενταχθεί στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανά-
πτυξης (Δ.Π.Α.) του Διαχειριστή του Συστήματος Μετα-
φοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή του αντίστοιχου Σχεδίου 
Ανάπτυξης Δικτύου (Σ.Α.Δ.) του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ 
εντάσσεται στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση της 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κατά περίπτωση και ανα-
κτάται μέσω των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (Χ.Χ.Δ.) ή 
των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος (Χ.Χ.Σ.) αντίστοιχα, 
χωρίς να απαιτείται απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής 
Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.).

2. Για τα έργα επέκτασης του ΕΔΔΗΕ που απαιτούνται 
εντός υποσταθμών υψηλής προς μέσης τάσης, συμπερι-
λαμβανομένων των έργων προσθήκης μετασχηματιστών 
και πυλών αναχώρησης των γραμμών μέσης τάσης, το 
κόστος επιβαρύνει αρχικώς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., εντάσσεται 
στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή του βάση και ανακτάται 
πλήρως μέσω των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου σύμφω-
να με την παρ. 1. Παραγωγοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που 
εκμεταλλεύονται τα ως άνω έργα επέκτασης του δικτύ-
ου επιβαρύνονται με το κόστος κατασκευής των έργων 
αυτών, αναλογικά με την ισχύ που δεσμεύουν σε αυτά.

3. Για τα έργα επέκτασης ή ενίσχυσης που αφορούν 
στο ΕΔΔΗΕ:

α) Σε έργα νέων τμημάτων του δικτύου μέσης τάσης, 
που εκκινούν από υποσταθμούς υψηλής προς μέσης 
τάσης,

β) σε έργα ενίσχυσης του δικτύου μέσης ή χαμηλής 
τάσης, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικώς της αύξησης 
της διατομής των αγωγών ή των καλωδίων μέσης τάσης,

γ) σε έργα επέκτασης του δικτύου μέσης τάσης για τη 
σύνδεση μεμονωμένων παραγωγών μήκους μεγαλύτε-
ρου των εκατό (100) μέτρων,

δ) σε συστήματα αναγκαία για την ποιότητα και τη 
ρύθμιση της τάσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς 
πυκνωτών και ρυθμιστών τάσης,

ε) κατασκευή νέων υποσταθμών και επέκταση υφιστά-
μενων υποσταθμών.

Tο κόστος επιβαρύνει αρχικώς τον ΔΕΔΔΗΕ, εντάσ-
σεται στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή του βάση και ανα-
κτάται πλήρως μέσω των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου 
σύμφωνα με την παρ. 1.

Εξαιρούνται: α) έργα αποκλειστικών γραμμών παρα-
γωγών που δεν εξυπηρετούν καταναλωτές και συνδέο-
νται σε ιδιωτικό υποσταθμό υψηλής ή μέσης τάσης (νέο 
ή υφιστάμενο) κατά την έννοια της υπ’ αρ. 787/2012 από-
φασης της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. και β) έργα επέκτασης του δικτύου 
για τη σύνδεση μεμονωμένων παραγωγών μήκους μι-
κρότερου των εκατό (100) μέτρων, το κόστος των οποίων 
αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου οι παραγωγοί Α.Π.Ε. και 
Σ.Η.Θ.Υ.Α..

4. Παραγωγοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εκμεταλλεύο-
νται τα ως άνω έργα επέκτασης του ΕΔΔΗΕ επιβαρύνο-
νται με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους 
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κατασκευής των έργων αυτών. Το κόστος αυτό για τον 
ΔΕΔΔΗΕ κατανέμεται στους παραγωγούς Α.Π.Ε. και 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. αναλογικά με την ισχύ που δεσμεύουν σε αυτά.

5. Ο επιμερισμός του κόστους των αναγκαίων έργων 
επέκτασης ή ενίσχυσης του ΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση σταθ-
μών παραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σύμφωνα με 
το παρόν, εφαρμόζεται για περιπτώσεις τιμολογίων σχε-
τικών με έργα σύνδεσης που έχουν εκδοθεί μετά την 
1η Οκτωβρίου 2021 και αφορά σταθμούς των οποίων η 
σύνδεση ενεργοποιείται μετά την 1η Ιανουαρίου 2021. 
Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, η ΔΕΔ-
ΔΗΕ Α.Ε. κατά περίπτωση:

α) Τροποποιεί συμβάσεις σύνδεσης που έχουν συναφθεί,
β) επιστρέφει τη διαφορά ποσού που προκύπτει κατό-

πιν σχετικής τροποποίησης της σύμβασης σύνδεσης, το 
αργότερο εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την υπογρα-
φή της αρχικής συμβασης σύνδεσης ή από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος, εφόσον οι δεκαοχτώ μήνες από 
την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης έχουν παρέλθει,

γ) τροποποιεί οριστικές προσφορές σύνδεσης που 
έχουν εκδοθεί, για τις οποίες δεν έχουν συναφθεί ακόμα 
οι σχετικές συμβάσεις σύνδεσης.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τον φο-
ρέα υλοποίησης των έργων επέκτασης ή ενίσχυσης, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην οικεία οριστική προσφορά 
σύνδεσης ή την οικεία σύμβαση σύνδεσης.

6. Το κόστος κατασκευής των έργων επέκτασης της 
παρ. 1 που αφορούν στο ΕΣΜΗΕ και παραμένουν στην 
κυριότητα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., επιβαρύνει την ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε. με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εντάσσεται 
στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή της βάση και ανακτά-
ται πλήρως μέσω των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, 
σύμφωνα με την παρ. 1. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. καταβάλλει την 
αναλογούσα οφειλή της, απολογιστικά, σε δόσεις, μετά 
την αποστολή όλων των επιλέξιμων τιμολογίων από τον 
Παραγωγό και υπό την προϋπόθεση έκδοσης Βεβαίωσης 
Ηλέκτρισης του σταθμού παραγωγής. Η ολική εξόφληση 
διενεργείται εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την 
αποστολή του τελευταίου τιμολογίου. Ο τρόπος υπολο-
γισμού των δόσεων του δευτέρου εδαφίου εξειδικεύεται 
στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τον φο-
ρέα υλοποίησης των έργων επέκτασης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην οικεία οριστική προσφορά σύνδεσης ή 
την οικεία σύμβαση σύνδεσης.

7. Παραγωγοί Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εκμεταλλεύονται 
τα ως άνω έργα επέκτασης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. επιβαρύνο-
νται με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους 
κατασκευής των έργων αυτών. Στην περίπτωση έργων 
επέκτασης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ο πρώτος παραγωγός Α.Π.Ε. ή 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνάπτει τη σχετική σύμβαση σύνδεσης ή 
οι πρώτοι παραγωγοί Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνάπτουν 
ταυτόχρονα κοινή σύμβαση σύνδεσης, επιβαρύνονται με 
το σύνολο του αναλογούντος κόστους κατά τα ανωτέρω 
και ανακτούν μέρος του κόστους από τους μελλοντικούς 
συνδεόμενους παραγωγούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., αναλο-
γικά με την ισχύ που δεσμεύουν σε αυτά. Η παρούσα 
εφαρμόζεται για έργα επέκτασης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε., όπως 
περιγράφονται στις σχετικές συμβάσεις σύνδεσης, σταθ-
μών για τους οποίους εκδίδεται Βεβαίωση Ηλέκτρισης 

από τον αρμόδιο Διαχειριστή μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος.

7Α. Ο επιμερισμός κόστους που προβλέπεται στις 
παρ. 6 και 7 εφαρμόζεται και στα έργα επέκτασης του 
Ε.Σ.Μ.Η.Ε. για τη σύνδεση Καταναλωτών Υψηλής Τάσης.

8. Το κόστος των έργων επέκτασης δικτύων του πα-
ρόντος που έχει ενταχθεί στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή 
βάση του ΔΕΔΔΗΕ απομειώνεται σταδιακά και αναλογικά 
με το ποσό που καταβάλλεται από τους τρίτους μελλο-
ντικούς κατόχους σταθμών Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συν-
δέονται και εκμεταλλεύονται το εν λόγω έργο επέκτασης 
εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

9. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των παρ. 1 έως 8 ρυθ-
μίζονται στον Κώδικα διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ (Κώδικας 
ΕΔΔΗΕ) και στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος 
(ΚΔΣ).

10. Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλογικά και για 
σταθμούς αποθήκευσης και για θερμικούς σταθμούς 
παραγωγής.»

Άρθρο 140

Απόσυρση σταθμών που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της υπ’ αρ. 904/2011 απόφασης

της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας 

και Υδάτων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 102 

ν. 4951/2022

Στην παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), 
περί αποχώρησης σταθμών που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της υπ’ αρ. 904/2011 απόφασης της Ρυθ-
μιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, στο 
πρώτο εδάφιο τροποποιείται η προθεσμία υποβολής 
της αίτησης αποχώρησης, στο επιστρεφόμενο πόσο 
της περ. α), προστίθενται οι εγγυητικές επιστολές των 
σταθμών που προσκομίστηκαν δυνάμει της παραπάνω 
απόφασης, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Κάτοχοι βεβαιώσεων παραγωγού ή αδειών παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας σταθμών Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ-
μογής της υπ’ αρ. 904/2011 απόφασης της Ρυθμιστικής 
Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.), 
όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 155/2012 (Β’ 908) 
και 452/2015 (Β’ 2859) αποφάσεις της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., δύνα-
νται, έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2023, να υποβάλουν στη 
Ρ.Α.Α.Ε.Υ. αίτηση αποχώρησης η οποία κοινοποιείται στον 
Διαχειριστή του συστήματος ή στον Διαχειριστή του δι-
κτύου. Η Ρ.Α.Α.Ε.Υ., εντός δεκαπέντε (15) ημερών, κοινο-
ποιεί στον αιτούντα και στους αρμόδιους διαχειριστές 
πράξη διαπίστωσης αποχώρησης. Εντός δύο (2) μηνών 
από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διαπίστωσης 
του πρώτου εδαφίου, επιστρέφονται από τον κατά περί-
πτωση αρμόδιο διαχειριστή στους κατόχους των ως άνω 
βεβαιώσεων παραγωγού ή αδειών παραγωγής:

α) Το σύνολο του αναλογούντος κόστους σύνδεσης για 
το έργο «Σύνδεση Νέα Μάκρη Πολυπόταμος και δικτύου 
υψηλής τάσης Νότιας Εύβοιας», το οποίο επιστρέφεται 
πλήρως, καθώς και οι εγγυητικές επιστολές που έχουν 
προσκομισθεί στους αρμόδιους Διαχειριστές και τη 
Ρ.Α.Α.Ε.Υ., σύμφωνα με την υπ’ αρ. 904/2011 απόφαση 
της τελευταίας,
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β) το σύνολο του ποσού που έχει καταβληθεί για τις 
σχετικές συμβάσεις σύνδεσης για έργα δικτύου, εξαι-
ρουμένων των ήδη εκτελεσθέντων έργων, στο πλαίσιο 
των ως άνω συμβάσεων,

γ) όλες οι εγγυητικές επιστολές που έχουν προσκο-
μιστεί στους αρμόδιους διαχειριστές στο πλαίσιο του 
ν. 4062/2012 (Α’ 70) και του ν. 4152/2013 (Α’ 107).»

Άρθρο 141

Αιολικά πάρκα στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά -

Τροποποίηση άρθρου 103 ν. 4951/2022

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 103 του ν. 4951/2022 
(Α’ 129), περί εγκατάστασης ανεμογεννητριών σε Μη Δι-
ασυνδεδεμένα Νησιά, προστίθενται τέσσερα εδάφια, 
σχετικά με τα πιστοποιητικά ανεμογεννητριών που έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε άλλη εγκατάσταση, και η παρ. 1 δια-
μορφώνεται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών που 
έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε άλλη εγκατάστα-
ση για λιγότερο από είκοσι (20) έτη ειδικά για αιολικά πάρκα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε Μη Διασυνδεδεμένα 
Νησιά (Μ.Δ.Ν.), εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος 
παραγωγής μεγαλύτερης των εξήντα κιλοβάτ (60 kW) και 
μικρότερης ή ίσης του ενός μεγαβάτ (1 MW). Στην περί-
πτωση αυτή, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται με διάρκεια 
ισχύος μικρότερη των είκοσι (20) ετών, όπως ειδικότερα 
καθορίζεται με τον Κανονισμό σύνδεσης, εγκατάστασης 
και λειτουργίας σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότη-
τας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) της παρ. 1 του άρθρου 
51. Για την έκδοση άδειας εγκατάστασης ή σύνδεσης του 
σταθμού στο Δίκτυο, εξαιρούμενων σταθμών, υποβάλλε-
ται στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή ή τον Διαχειριστή 
του Δικτύου, βεβαίωση κατάλληλου φορέα ελέγχου, για 
την τεχνική και λειτουργική επάρκεια των ανεμογεννη-
τριών, για την εγκατάστασή τους στον υπό αδειοδότηση 
αιολικό σταθμό, καθώς και για τον υπολειπόμενο χρόνο 
που δύνανται να λειτουργήσουν. Ως κατάλληλος φορέας 
ελέγχου θεωρείται ο κατασκευαστής των ανεμογεννη-
τριών ή τρίτος διαπιστευμένος ως φορέας ελέγχου, σύμ-
φωνα με το πρότυπο «ISO/IEC 17020» ή άλλο αντίστοιχο.
H εγκυρότητα της βεβαίωσης για την τεχνική και λειτουρ-
γική επάρκεια των ανεμογεννητριών επιβεβαιώνεται από 
τον φορέα, ο οποίος εκδίδει βεβαίωση πιστοποίησης 
τύπου για τις ανεμογεννήτριες του σταθμού. Για τους αι-
ολικούς σταθμούς αυτής της περίπτωσης, μπορούν να 
γίνουν αποδεκτά από τον φορέα που εκδίδει τη βεβαίωση 
πιστοποίησης τύπου και πιστοποιητικά τύπου, των οποίων 
η ισχύς έχει λήξει, αν ο κατασκευαστής της υπό εξέταση 
ανεμογεννήτριας δεν εκδίδει πλέον τέτοια πιστοποιητικά, 
επειδή έχει σταματήσει να κατασκευάζει τον εν λόγω τύπο 
ανεμογεννήτριας.»

Άρθρο 142

Προσδιορισμός χρεώσεων προμήθειας 

καθολικής υπηρεσίας -

Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 138 ν. 4951/2022

Η παρ. 6 του άρθρου 138 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), περί 
έκτακτων ρυθμίσεων μεταβατικού χαρακτήρα στην προ-
μήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Κατά την περίοδο εφαρμογής του πρώτου εδα-
φίου της παρ. 1 για τον προσδιορισμό των χρεώσεων 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των προμηθευτών 
καθολικής υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη τα τιμολό-
για προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των ανωτέρω 
προμηθευτών, ανά κατηγορία πελατών και επιλέγεται 
το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας, 
εκπεφρασμένη σε ευρώ ανά μεγαβατώρα («€/MWh)» σε 
κλίμακα κατανάλωσης από μηδέν (0) έως δυο (2) ΜWh. 
Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου η Ρυθμιστική 
Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) δη-
μοσιεύει μηνιαίως στην ιστοσελίδα της, υπό τη μορφή 
πίνακα και έως την εικοστή έβδομη (27η) ημέρα του 
μήνα (Μ-1), πριν από τον μήνα εφαρμογής (Μ), τις πά-
γιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας για το σκέλος ισχύος και ενέργειας, τις οποίες 
έχουν κοινοποιήσει οι προμηθευτές και εφαρμόζονται 
στα τιμολόγια προμήθειας κατά την παρ. 1. Βάσει του 
ανωτέρω πίνακα, η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. προκρίνει το ακριβότερο 
τιμολόγιο μεταξύ των προμηθευτών καθολικής υπηρε-
σίας ανά κατηγορία πελατών, το οποίο εφεξής καλείται 
«Τιμολόγιο Αναφοράς». Αν στο προκρινόμενο τιμολόγιο, 
περιλαμβάνονται επιπλέον, είτε πάγιες, είτε χρεώσεις 
νυχτερινής κατανάλωσης, τότε οι χρεώσεις αυτές με-
ταφέρονται και στο τιμολόγιο προμήθειας καθολικής 
υπηρεσίας. Οι εφαρμοζόμενες χρεώσεις προμήθειας κα-
θολικής υπηρεσίας υπολογίζονται με βάση το Τιμολόγιο 
Αναφοράς, προσαυξημένο κατά πέντε τοις εκατό (5%), 
ανά κατηγορία πελατών. Με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να προκρίνεται 
ως Τιμολόγιο Αναφοράς διαφορετικό τιμολόγιο, από 
αυτό με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας των 
προμηθευτών καθολικής υπηρεσίας, αν το τελευταίο 
έχει απόκλιση μεγαλύτερη από είκοσι τοις εκατό (20%), 
από τον μέσο όρο των ακριβότερων, ανά προμηθευτή 
καθολικής υπηρεσίας και ανά κατηγορία πελατών, λοι-
πών τεσσάρων τιμολογίων του πίνακα της παρούσας. Το 
Τιμολόγιο Αναφοράς που δύναται να προκριθεί με την 
ανωτέρω απόφαση δεν δύναται να υπολείπεται από τον 
μέσο όρο των ακριβότερων, ανά προμηθευτή καθολικής 
υπηρεσίας και ανά κατηγορία πελατών, τεσσάρων (4) 
τιμολογίων του προηγούμενου εδαφίου.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 143

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες της 

Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών 

Πρώτων Υλών για προγράμματα του Εθνικού 

Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

1. Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και 
Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας δύνανται να ασκούν αρμοδιότητες φορέα 
υλοποίησης δράσεων ή έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας ή υπηρεσίας του Υπουργεί-
ου ευθύνης για τον συντονισμό και την παρακολούθηση 
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των σχετικών δράσεων και έργων που συνάπτονται με 
τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας 
και Ορυκτών Πρώτων Υλών, με βάση την υπό στοιχεία 
119126ΕΞ2021/28.9.2021 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών, περί καθορισμού Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου των δράσεων και των έργων 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Β’ 4498), 
καθώς και αρμοδιότητες Δικαιούχου Έργου σε δράσεις 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του «ΕΣΠΑ». 
Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ανατίθενται με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και, στον βαθμό 
που ρυθμίζονται ζητήματα πέραν του ορισμού φορέα 
υλοποίησης δράσεων και έργων, στο πλαίσιο εφαρμογής 
της υπό στοιχεία 119126ΕΞ 2021/28.9.2021 απόφασης, 
με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και Οικονομικών.

2. Στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, 
στο πλαίσιο εφαρμογής καθεστώτων επενδυτικής και 
λειτουργικής ενίσχυσης για σταθμούς Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας, αποθήκευσης και Συμπαραγωγής Θερμό-
τητας - Ηλεκτρισμού Υψηλής Απόδοσης, καθώς και στο 
πλαίσιο υλοποίησης έργων τεχνικής βοήθειας για την 
υποστήριξη του κύριου έργου της, η αρμόδια υπηρεσία 
μεριμνά για την υλοποίηση των έργων, συμπεριλαμβανο-
μένων όλων των απαιτούμενων ενεργειών για τη σύναψη 
και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών, έργων, μελετών, 
παροχής υπηρεσιών, τη σύνταξη και επεξεργασία δια-
κηρύξεων, προδιαγραφών, τευχών δημοπράτησης, σχε-
δίων συμβάσεων, αποφάσεων συγκρότησης επιτροπών, 
την κατακύρωση διαγωνισμών και την ενημέρωση των 
σχετικών πληροφοριακών συστημάτων.

Άρθρο 144

Μετακίνηση προσωπικού μεταξύ της Δημόσιας 

Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και του Διαχειριστή 

Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας - Αντικατάσταση παρ. 3Α

άρθρου 125 ν. 4001/2011

Η παρ. 3Α του άρθρου 125 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3Α. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και δι-
αδικασίας, για μεμονωμένες περιπτώσεις μεταφοράς 
προσωπικού από τη ΔΕΗ Α.Ε. προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή 
και αντιστρόφως, από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προς τη ΔΕΗ Α.Ε., 
εξαιρουμένων των διευθυντικών στελεχών που ασκούν 
καθήκοντα διαχείρισης του δικτύου διανομής, η μετακί-
νηση πραγματοποιείται με αποφάσεις των Διοικητικών 
Συμβουλίων των δύο εταιρειών μετά από σχετική αίτηση 
του ενδιαφερομένου προς αυτά, η οποία υποβάλλεται 
μέχρι και την 31η.12.2023. Οι αποφάσεις των Διοικητι-
κών Συμβουλίων υποβάλλονται στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ., η οποία 
δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία εκδί-
δεται εντός ενός (1) μηνός, να απαγορεύει τη μεταφορά 
προσωπικού, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο για λόγους 
συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις περί αποτελεσματικού 
διαχωρισμού μεταξύ των εταιρειών. Η προϋπηρεσία που 
έχει αναγνωριστεί από την εταιρεία προέλευσης, αναγνω-
ρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν 
από αυτήν. Ο φορέας προέλευσης λαμβάνει τα αναγκαία 

μέτρα για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφορι-
ών στις οποίες είχε πρόσβαση ο εργαζόμενος.»

Άρθρο 145

Κάλυψη έκτακτων αναγκών σε προσωπικό του

Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

Εγγυήσεων Προέλευσης

Η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων έργου, οι οποίες 
έχουν συναφθεί με την ανώνυμη εταιρεία «Διαχειριστής 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέ-
λευσης Α.Ε.» (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.) δυνάμει του άρθρου 75 του 
ν. 4602/2019 (Α’ 45) και της παρ. 3 του άρθρου 112 του 
ν. 4685/2020 (Α’ 92) δύναται να παραταθεί κατά δύο (2) 
έτη από την κατά περίπτωση λήξη αυτών. Η εν λόγω πα-
ράταση δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης 
ή άλλη αξίωση ή προνόμιο κατά τη λήξη τους.

Άρθρο 146

Θέματα προσωπικού «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.»

και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών -

Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 80ΙΒ

του ν. 4001/2011

Στο άρθρο 80ΙΒ του ν. 4001/2011 (Α’ 179), περί εργασι-
ακών σχέσεων της «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.», προστίθεται 
παρ. 7 ως εξής:

«7. Τo άρθρο 4 του ν. 4643/2019 (Α’ 193) εφαρμόζεται 
για τις προσλήψεις προσωπικού στη «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
Α.Ε.» και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες. Ειδικά η 
παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4643/2019 εφαρμόζεται και 
για την πλήρωση των θέσεων Συντονιστών Διευθυντών 
Δραστηριοτήτων, Διευθυντών Δραστηριοτήτων και Δι-
ευθυντών που προβλέπονται στη «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
Α.Ε.» και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, εφαρ-
μοζομένου αναλόγως, ως προς την περίπτωση των Διευ-
θυντών, του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 4
του ν. 4643/2019.»

Άρθρο 147

Προσλήψεις συγγενών θανόντων σε εργατικά

ατυχήματα εργαζομένων σε εργολάβους

εγκαταστάσεων της Δημόσιας Επιχείρησης 

Ηλεκτρισμού - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 6

ν. 2244/1994

Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 2244/1994 
(Α’168), περί προσλήψεων στη Δημόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), συγγενών θανόντων σε εργατικά 
ατυχήματα, προστίθεται εδάφιο, και η παρ. 7 διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«7. Επίσης, με αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Η., στις οποί-
ες θα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, διαδικασίες και 
προϋποθέσεις, δύναται να προσλαμβάνεται στη Δ.Ε.Η., 
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994, ένα 
μέλος της οικογένειας μισθωτού, με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας, θανόντος συνεπεία εργατικού ατυχήματος. 
Με τη διαδικασία του ανωτέρου εδαφίου δύναται, κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, να 
προσλαμβάνεται στη Δ.ΕΗ. το με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας έκτακτο προσωπικό της, το οποίο έχει υποστεί 
μόνιμη σωματική αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 
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50% συνεπεία εργατικού ατυχήματος στην Επιχείρη-
ση. Σε περίπτωση που η πρόσληψη δεν είναι δυνατή 
λόγω νομίμως διαπιστωθείσας ανικανότητας εκτέλεσης 
οποιασδήποτε εργασίας στην Επιχείρηση, έχει εφαρμογή 
η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρα-
γράφου. Η ισχύς των ανωτέρω εδαφίων αρχίζει από 1ης 
Ιανουαρίου 2008. Ομοίως, με αποφάσεις του Δ.Σ. της 
Δ.Ε.Η., στις οποίες καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, δια-
δικασίες και προϋποθέσεις, δύναται να προσλαμβάνεται 
στη Δ.Ε.Η., κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης 
νομοθεσίας, ένα μέλος της οικογένειας θανόντος, του 
οποίου ο θάνατος επήλθε συνεπεία εργατικού ατυχήμα-
τος, το οποίο έλαβε χώρα στο πλαίσιο εκτέλεσης της ερ-
γασίας του, σε εργολάβο, στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Η..»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρο 148

Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Ηλεκτροκίνησης και 

Υλοποίηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών 

Οχημάτων - Τροποποίηση άρθρου 16 

ν. 4710/2020

Στο άρθρο 16 του ν. 4710/2020 (Α’ 142), περί ανάπτυ-
ξης δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων, το τρίτο εδάφιο της παρ. 1
τροποποιείται ως προς τον φορέα εκπόνησης του 
Εθνικού Σχεδίου για την Ηλεκτροκίνηση, στο δεύτερο 
εδάφιο της παρ. 2 αντικαθίσταται η λέξη «ενδεικτικές 
προδιαγραφές» με τις λέξεις «πρότυπα τεύχη που πε-
ριλαμβάνουν τις προδιαγραφές», προστίθεται τέταρτο 
εδάφιο σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης των πρότυ-
πων τευχών, στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 προστίθεται 
η αναφορά στα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη κατά 
την αξιολόγηση της ανάπτυξης των σημείων επαναφόρ-
τισης, και το άρθρο 16 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 16
Ανάπτυξη δημοσίως
προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο

1. Η ανάπτυξη των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών 
επαναφόρτισης Η/Ο πραγματοποιείται κατά προτεραι-
ότητα ελεύθερα, μετά από πρωτοβουλία όσων ενδια-
φέρονται να δραστηριοποιηθούν στην αγορά. Δύναται 
επίσης, να πραγματοποιείται μέσω διαφανών και χωρίς 
διακρίσεις διαγωνισμών παραχώρησης του δικαιώματος 
ανάπτυξης, διαχείρισης και λειτουργίας τέτοιων υπο-
δομών, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4. Η ανάπτυξη των 
υποδομών γίνεται βάσει του Εθνικού Σχεδίου για την 
Ηλεκτροκίνηση που εκπονείται από το Αυτοτελές Τμήμα 
Ηλεκτροκίνησης και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και 
Μεταφορών, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρ-
μόδιου Υπουργού και βάσει των σχεδίων φόρτισης ηλε-
κτρικών οχημάτων του άρθρου 17. Κατά την εκπόνηση 
του Εθνικού Σχεδίου για την Ηλεκτροκίνηση λαμβάνεται 
υπόψη η κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρ-
θρου 8 του ν. 4439/2016 (Α’ 222).

2. Για την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των δη-
μοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο, 
βάσει των σχεδίων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του 
άρθρου 17, οι δήμοι δύνανται να διενεργούν ανοιχτούς 
διαγωνισμούς παραχώρησης του δικαιώματος αυτού σε 
δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, που προβλέπονται στην 
κατά περίπτωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του άρθρου 40 
καταρτίζει πρότυπα τεύχη που περιλαμβάνουν τις προδι-
αγραφές για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για τους διαγωνισμούς παραχώρησης του προηγούμε-
νου εδαφίου. Μεταξύ των κριτηρίων αξιολόγησης των 
προσφορών περιλαμβάνονται υποχρεωτικά το κόστος 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο χρόνος υλοποίησης, η 
λειτουργική διαθεσιμότητα των υποδομών και η εν γένει 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και, δυνητικά, 
ιδίως το πλήθος, η γεωγραφική κατανομή των σημείων 
επαναφόρτισης και τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά 
των υποδομών. Τα ως άνω πρότυπα τεύχη εγκρίνονται 
με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και 
Υποδομών και Μεταφορών.

3. Το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του άρθρου 
40 προβαίνει ετησίως σε αξιολόγηση της ανάπτυξης 
των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο, βάσει των δεδομέ-
νων που καταγράφονται στο Μητρώο Υποδομών και 
Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης του άρθρου 13, προ-
κειμένου να διαπιστώσει το επίπεδο ανάπτυξης στην 
αγορά ηλεκτροκίνησης, καθώς και την επάρκεια των 
υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο, λαμβάνοντας υπόψη, 
μεταξύ άλλων, την αναλογία δημοσίως προσβάσιμων 
υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο, σε σχέση με το πλήθος 
των Η/Ο που κυκλοφορούν στην Ελληνική Επικράτεια 
και ανά γεωγραφική περιοχή. Στην ετήσια αξιολόγηση 
επισημαίνονται και τα προβλήματα που έχουν παρου-
σιαστεί στην ανάπτυξη των υποδομών επαναφόρτισης 
Η/Ο σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο Εθνικό Σχέδιο 
για την Ηλεκτροκίνηση και στα Σχέδια Φόρτισης Η/Ο 
των δήμων της Χώρας και προτείνονται σχετικές παρεμ-
βάσεις, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων που 
παρουσιάζονται ανά γεωγραφική περιοχή.

4. Αν, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του Εθνικού 
Σχεδίου για την Ηλεκτροκίνηση, ιδίως για το πλήθος, τη 
γεωγραφική κατανομή και τον χρόνο υλοποίησης, δεν 
καταστεί εφικτή η ανάπτυξη επαρκούς δικτύου δημοσί-
ως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο, μέσω 
του ανταγωνιστικού μοντέλου αγοράς και των διαγω-
νιστικών διαδικασιών της παρ. 2, το αρμόδιο όργανο 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά το 
άρθρο 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) δύναται, μετά από 
συμφωνία με τον κατά περίπτωση κύριο ή έχοντα το 
δικαίωμα χρήσης των χώρων, να διενεργεί διαφανή και 
χωρίς διακρίσεις διαδικασία με πρόσκληση υποβολής 
προσφορών, για τη χορήγηση δικαιώματος ανάπτυξης, 
διαχείρισης και λειτουργίας σημείων επαναφόρτισης για 
Η/Ο σε γεωγραφικές ενότητες ή σε τομείς ανάπτυξης 
των υποδομών, όπου παρατηρείται υστέρηση. Για την 
αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα 
κριτήρια της παρ. 2 και δύναται να γίνεται χρήση των 
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προδιαγραφών πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
της ίδιας παραγράφου.»

Άρθρο 149

Υποχρέωση εγκατάστασης σημείων 

επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 17

του ν. 4710/2020

Στο άρθρο 17 του ν. 4710/2020 (Α’ 142), περί χωρο-
θέτησης σημείων στάθμευσης και επαναφόρτισης Ηλε-
κτρικών Οχημάτων (Η/Ο) από Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), προστίθεται παρ. 2Α ως εξής:

«2A. Οι Δήμοι των παρ. 1 και 2 εκκινούν τους διαγω-
νισμούς για την εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων 
σημείων επαναφόρτισης Η/Ο, σε χώρους αρμοδιότητάς 
τους, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Σ.Φ.Η.Ο., έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2023. Η ως άνω προθεσμία δύναται να πα-
ρατείνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών.

Στις περιπτώσεις διενέργειας διαγωνισμών παραχώ-
ρησης της παρ. 2 του άρθρου 16, χρησιμοποιούνται 
υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές τα πρότυπα 
τεύχη της παρ. 2 του άρθρου 16.»

Άρθρο 150

Αξιολόγηση Εθνικού Σχεδίου

για την Ηλεκτροκίνηση -

Τροποποίηση άρθρου 43 ν. 4710/2020

Στην παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4710/2020 (Α’ 142), 
περί εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου για την Ηλεκτροκί-
νηση, προστίθεται η εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος 
Ηλεκτροκίνησης, η παρ. 2 καταργείται και το άρθρο 43 
διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 43
Αξιολόγηση εφαρμογής Εθνικό Σχέδιο
για την Ηλεκτροκίνηση

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης των σκοπών 
του παρόντος εκπονείται Εθνικό Σχέδιο για την Ηλε-
κτροκίνηση, το οποίο εγκρίνεται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και 
Μεταφορών, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρ-
μόδιου Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αυτοτελούς 
Τμήματος Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 151

Προσαρμογή αποζημίωσης σταθμών βιομάζας,

βιοαερίου λόγω ενεργειακής κρίσης

Για σταθμούς των κατηγοριών 5, 6, 7, 8, 11, 12 και για 
σταθμούς βιοαερίου που προέρχονται από την αναερό-
βια χώνευση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλή-
των των κατηγοριών 9 και 10 του Πίνακα 1 του άρθρου 4 
του ν. 4414/2016 (Α’ 149), για σταθμούς του κατηγοριών 
11, 12, 13, 16, 17 και για σταθμούς βιοαερίου που προ-
έρχονται από την αναερόβια χώνευση του βιοαποδομή-

σιμου κλάσματος αποβλήτων των κατηγοριών 14 και 15 
του πίνακα Α της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 13 του 
ν. 3468/2006 (Α’ 129), οι οποίοι έχουν τεθεί σε δοκιμα-
στική ή κανονική λειτουργία οι τιμές αναφοράς και οι 
τιμές αποζημίωσης αυτών προσαυξάνονται για χρονική 
περίοδο δώδεκα μηνών (12) μηνών από την πρώτη πε-
ρίοδο εκκαθάρισης που έπεται της έναρξης ισχύος του 
παρόντος, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και Οικονομικών δύναται να παρατείνεται η 
περίοδος εφαρμογής του παρόντος.

Άρθρο 152

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας -

Τροποποίηση άρθρου 32 ν. 4872/2021

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και το δεύτερο εδάφιο της 
παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4872/2021 (Α’ 247) τροπο-
ποιούνται, προκειμένου να προβλεφθεί απαλλαγή από 
την υποχρέωση καταβολής χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής 
Ωφέλειας αντί για αναστολή της σχετικής υποχρέωσης, 
η παρ. 4 καταργείται, και το άρθρο 32 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«Άρθρο 32
Αναστολή καταβολής χρεώσεων
για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας

1. Για την περίοδο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
από 1.11.2021 έως και 31.3.2022 απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση καταβολής χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής 
Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.) οι κάτωθι κατηγορίες καταναλωτών 
του πίνακα της παρ. 1α του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 
(Α’ 79):

α) Βιομηχανικής χρήσης ΜΤ> 13GWh,
β) Βιομηχανικής χρήσης MT,
γ) Γενικής χρήσης ΜΤ,
δ) Aγροτικής χρήσης ΜΤ,
ε) Βιομηχανικής χρήσης ΧΤ για τις τριφασικές παροχές 

ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 85kVA (τύπου υπ’ αρ. 5, 6
και 7), και

στ) αγροτικής χρήσης ΧΤ, για τις τριφασικές παροχές 
ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 85kVA (τύπου υπ’ αρ. 5, 6
και 7).

2. Σε εφαρμογή της παρ. 1, οι προμηθευτές ηλεκτρικής 
ενέργειας δεν περιλαμβάνουν τη σχετική χρέωση Υ.Κ.Ω. 
στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργει-
ας των αντίστοιχων πελατών. Το ποσό το οποίο δεν χρε-
ώνεται καταχωρίζεται σε ειδικό πεδίο του λογαριασμού 
με σημείωση περί της απαλλαγής από την υποχρέωση 
καταβολής χρεώσεων για την παροχή υπηρεσιών Υ.Κ.Ω. 
δυνάμει του παρόντος.

3. Για την περίοδο κατανάλωσης και τις κατηγορίες 
καταναλωτών της παρ. 1, ο Διαχειριστής του Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.):

α) υπολογίζει, αλλά δεν τιμολογεί τους Εκπροσώπους 
Φορτίου, αναφορικά με τα χρηματικά ποσά των χρεώσε-
ων Υ.Κ.Ω. που αντιστοιχούν στους πελάτες τους και στις 
ιδιοκαταναλώσεις των Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών, 
κατά την υλοποίηση των αντίστοιχων μηνιαίων εκκαθα-
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ρίσεων του Διασυνδεδεμένου Συστήματος (Δ.Σ.) και των 
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.),

β) κατά τον υπολογισμό των εγγυήσεων των Εκπρο-
σώπων Φορτίου για τις χρεώσεις Υ.Κ.Ω. του Δ.Σ. και των 
Μ.Δ.Ν. δεν λαμβάνει υπόψη τα χρηματικά ποσά των 
χρεώσεων Υ.Κ.Ω. που αντιστοιχούν στους πελάτες τους 
και στις ιδιοκαταναλώσεις των Αυτοπρομηθευόμενων 
Πελατών.

4. Καταργείται.»

Άρθρο 153

Αυτοτιμολόγηση σταθμών Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής 

Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

1. Οι κάτοχοι σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας 
Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) με συμβάσεις πώλησης 
ηλεκτρικής ενέργειας ή συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυ-
σης, αναθέτουν υποχρεωτικά στον Διαχειριστή Ανανεώ-
σιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης και 
στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας, κατά περίπτωση, την έκδοση των τιμολο-
γίων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (αυτοτιμολόγηση) για 
την παραγόμενη ενέργεια του σταθμού ή των σταθμών 
τους, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 8 του άρθρου 8 του ν. 4308/
2014 (Α’ 251).

2. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται από τη δεύτερη πε-
ρίοδο εκκαθάρισης που έπεται της έναρξης ισχύος του 
παρόντος.

Άρθρο 154

Αναβίωση φωτοβολταϊκών σταθμών

για εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού

Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης, σταθμών του άρ-
θρου 14 Α του ν. 3468/2006 (Α’ 129), η διάρκεια των 
οποίων έληξε μετά την 30ή Αυγούστου 2022 και μέχρι 
την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύναται να αναβιώ-
σουν και να παραταθούν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος και για χρονικό διάστημα, όπως αυτό ορίζε-
ται στη παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), 
εφόσον υφίσταται διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος και ο 
ενδιαφερόμενος καταβάλει, εντός ενός (1) μηνός, από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Τέλος Παράτασης 
Εγκατάστασης και Δέσμευσης Ηλεκτρικού Χώρου. Σε 
περίπτωση μη ύπαρξης διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου, 
ο Διαχειριστής του Δικτύου ενημερώνει σχετικά τον Δια-
χειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων 
Προέλευσης και το καταβληθέν τέλος επιστρέφεται στον 
ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση, δε, υποχρέωσης για 
διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας, προκειμένου να 
υλοποιηθεί το έργο, το χρονικό διάστημα της παράτασης 
του πρώτου εδαφίου προσαυξάνεται κατά δεκαοκτώ 
(18) μήνες.

Άρθρο 155

Σύναψη διμερών συμβάσεων για σταθμούς -

Τροποποίηση υποπαρ. ΙΓ4 παρ. ΙΓ άρθρου 1

ν. 4254/2014

Στο τέλος της υποπαρ. ΙΓ4 της παρ. ΙΓ του άρθρου πρώ-
του του ν. 4254/2014 (Α’ 85), περί σταθμών Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερ-
μότητας Υψηλής Απόδοσης, προστίθενται τρία εδάφια, 
και η υποπαρ. ΙΓ διαμορφώνεται ως εξής:

«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.4:
ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Για όλους τους σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότη-
τας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), που εμπίπτουν στις 
διατάξεις της υποπαρ. ΙΓ.1., με την επιφύλαξη της παρ. 3 
της ίδιας υποπαρ. ΙΓ.1., και λειτουργούν για διάστημα 
μικρότερο των δώδεκα (12) ετών, με σημείο αναφοράς 
για τους σταθμούς Α.Π.Ε. την 1η Ιανουαρίου 2014 και 
για τους σταθμούς Σ.Η.Θ.Υ.Α. την 7η Απριλίου 2014, επε-
κτείνονται αυτοδίκαια, κατά επτά (7) χρόνια, η σύμβαση 
πώλησης και η σύμβαση συμψηφισμού του Ειδικού Προ-
γράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε 
κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες 
κτιρίων της υπό στοιχεία 12323/ΓΓ175/4.6.2009 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 
Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων (Β’ 1079), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι 
απαιτούμενες άδειες παραγωγής και λειτουργίας, και για 
εγκατεστημένη ισχύ ίση με την ισχύ που είχαν κατά τα ως 
άνω αντίστοιχα σημεία αναφοράς. Ειδικά για αιολικούς 
σταθμούς, η άδεια λειτουργίας παρατείνεται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του ν. 4546/2018 (Α’ 101).

α) Στους παραγωγούς των σταθμών ΑΠΕ των προη-
γούμενων εδαφίων κατά το διάστημα επέκτασης της 
σύμβασης πώλησης χορηγείται διαζευκτικά η δυνατό-
τητα επιλογής μεταξύ των εξής τρόπων αποζημίωσης:

αα) Βάσει μεθοδολογίας που καθορίζεται με απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδί-
δεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 12 
του ν. 4414/2016 (Α’ 149), λαμβανομένων υπόψη των 
χαρακτηριστικών των τεχνολογιών, του μεταβλητού και 
σταθερού κόστους των σταθμών αυτών, του τυχόν ανα-
πόσβεστου κόστους των σταθμών αυτών, καθώς και των 
προσδοκώμενων εσόδων τους από τη συμμετοχή τους 
στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

αβ) Με τιμή ενενήντα (90) ευρώ/MWh για μέγιστη 
ετήσια ποσότητα ενέργειας που υπολογίζεται από τη 
μαθηματική σχέση:

Ενέργεια (kWh) = Εγκατεστημένη Ισχύς (kW) Χ Συντε-
λεστής Απόδοσης (kWh/kW).

β) Στους παραγωγούς των σταθμών Σ.Η.Θ.Υ.Α. του 
πρώτου εδαφίου της παρούσας υποπαραγράφου κατά 
το διάστημα επέκτασης της σύμβασης πώλησης, η παρα-
γόμενη ενέργεια αποζημιώνεται με τιμή που προκύπτει 
με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 12 του 
ν. 4414/2016, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστι-
κών των τεχνολογιών, του μεταβλητού και σταθερού 
κόστους των σταθμών αυτών, του τυχόν αναπόσβεστου 
κόστους των σταθμών αυτών, καθώς και των προσδοκώ-
μενων εσόδων τους από τη συμμετοχή τους στις αγορές 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Συντελεστής Απόδοσης ανά τεχνολογία αποτυπώ-
νεται στον παρακάτω πίνακα.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Συντελεστής απόδοσης (kWh/kW)
Φ/Β σταθμοί στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα 1 1500

φ/Β σταθμοί στα Μη Διασυνδεμένα Νησιά 2 1700

Φ/Β σταθμοί Ειδικού
Προγράμματος Στεγών (<=10 kW) (Β 1079/2009) 1400

Αιολικοί σταθμοί στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα 2250
Αιολικοί σταθμοί στα Μη Διασυνδεμένα Νησιά 2 2500
Μικρά Υδροηλεκτρικά 3150
Βιομάζα 7800
Αέρια από ΧΥΤΑ 6500
Βιοαέριο 7800

Σημειώσεις 1, 2: Κατά τον χρόνο έναρξης λειτουργίας του σταθμού ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ

Το πλεόνασμα ενέργειας που προκύπτει από την εφαρ-
μογή της υποπερ. αβ) της περ. α), διοχετεύεται στο Σύ-
στημα ή/και στο Δίκτυο, χωρίς υποχρέωση για οποιαδή-
ποτε αποζημίωση στον παραγωγό.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διαχειριστή 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευ-
σης (ΔΑΠΕΕΠ) και γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Απο-
βλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), καθορίζεται η 
μοναδιαία τιμή με την οποία υπολογίζεται η αποζημίωση 
για το πλεόνασμα της ενέργειας, η οποία καταβάλλεται 
από τους προμηθευτές υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού 
του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179).

Η επιλογή μεταξύ των υποπερ. αα) και ββ) της περ. α)
γίνεται με αμετάκλητη δήλωση του παραγωγού στη 
ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, ή την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 
Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) ή τον προμηθευτή, κατά περί-
πτωση, η οποία πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον τρεις 
(3) μήνες πριν την έναρξη επέκτασης της σύμβασης. Σε 
περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης εντός του ανω-
τέρω διαστήματος, η αποζημίωση κάθε φορά γίνεται με 
τη μικρότερη τιμή των υποπερ. αα) και αβ) της περ. α).

Ο παραγωγός, με αμετάκλητη δήλωσή του προς τη 
ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, δύναται να επιλέξει να μην γίνει αυτοδίκαιη 
επέκταση της σύμβασης πώλησης κατά επτά (7) έτη ή να 
καταγείλει τη σύμβαση, αν αυτή έχει επεκταθεί αυτοδί-
καια. Στην περίπτωση αυτή, ο σταθμός δύναται να εγχέει 
ενέργεια στο σύστημα μόνο στη βάση σύναψης διμερούς 
σύμβασης. Με την πρόσκομιση της διμερούς σύμβασης 
στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή παρατείνονται, για 
χρόνο ίσο με τη διάρκεια της διμερούς σύμβασης και 
όχι πάνω από επτά (7) έτη, οι απαιτούμενες άδειες πα-
ραγωγής και λειτουργίας, για εγκατεστημένη ισχύ ίση με 
την ισχύ που είχαν κατά τα αντίστοιχα σημεία αναφοράς 
του πρώτου εδαφίου της παρούσας υποπαραγράφου.»

Άρθρο 156

Συμμόρφωση στη Συμφωνία μεταφοράς 

επικίνδυνων υλικών («ADR») - Προσθήκη

παρ. 13 στο άρθρο 15 του ν. 3054/2002

Στο άρθρο 15 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), περί γενικών 
διατάξεων, προστίθεται παρ. 13, ως εξής:

«13. Οι κάτοχοι αδειών του παρόντος, στο πλαίσιο 
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής 
Συμφωνίας «ADR», περί οδικής μεταφοράς επικίνδυνων 
εμπορευμάτων, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1741/1987 
(Α’ 225), καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των αδειών τους, 
εφόσον οι δραστηριότητές τους περιλαμβάνουν την 
αποστολή ή τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων 
οδικώς, ή τις σχετικές εργασίες συσκευασίας, φόρτωσης, 
πλήρωσης ή εκφόρτωσης, διορίζουν έναν ή περισσότε-
ρους Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων, ως υπεύθυνους για την αποφυγή κινδύ-
νων εγγενών σε τέτοιες δραστηριότητες, όσον αφορά 
άτομα, ιδιοκτησίες και το περιβάλλον.»

Άρθρο 157

Κατανομή βιοντίζελ - Προσθήκη περ. ζ)

στην παρ. 7 του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002

Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 
(A’ 230), περί βιοκαυσίμων και ανανεώσιμων καυσίμων, 
προστίθεται περ. ζ) ως εξής:

«ζ) Η περίοδος κατανομής, σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/91141/3744/1.10.2021 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την 
κατανομή του έτους 2021 (Β’ 4643), παρατείνεται πέραν 
της 31ης Δεκεμβρίου 2021 και για χρονικό διάστημα 
μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως της κοινής απόφασης της περ. α). Στο 
χρονικό διάστημα της παράτασης της κατανομής, οι πο-
σότητες αυτούσιου βιοντίζελ, επιπλέον της κατανομής 
έτους 2021, που απαιτούνται για το χρονικό διάστημα 
της παράτασης, παραλαμβάνονται από τους υπόχρεους 
ανάμειξης εκ των δικαιούχων της κατανομής έτους 2021, 
με τρόπο ώστε στο τέλος κάθε μήνα:

ζα) οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που παραδόθη-
καν από τους δικαιούχους, να είναι ανάλογες με τα πο-
σοστά συμμετοχής τους στην κατανομή έτους 2021, και

ζβ) το ποσοστά ανάμειξης του αυτούσιου βιοντίζελ 
στο πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται στην αγορά, να 
είναι επτά τοις εκατό (7%) κατ’ όγκο.

Στο χρονικό διάστημα της παράτασης της κατανομής 
συνεχίζουν να ισχύουν τα λοιπά καθοριζόμενα στην 
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ανωτέρω υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/91141/3744/ 
1.10.2021 κοινή απόφαση.»

Άρθρο 158

Αξιοποίηση διαθέσιμου περιθωρίου αιολικών 

σταθμών στα συστήματα

τω Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών

1. Το ανά σύστημα Μη Διασυνδεμένου Νησιού (Μ.Δ.Ν.) 
διαθέσιμο περιθώριο υποδοχής ισχύος αιολικών σταθ-
μών προσδιορίζεται με βάση το εγκεκριμένο, με από-
φαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και 
Υδάτων, περιθώριο αιολικών σταθμών, κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος, από το οποίο αφαιρείται η μέγιστη 
ισχύς των εν λειτουργία αιολικών σταθμών του συστή-
ματος, των αδειών παραγωγής που έχουν χορηγηθεί για 
ριζική ανανέωση του υφιστάμενου εξοπλισμού, καθώς 
και των αιολικών σταθμών που έχουν λάβει οριστική 
προσφορά σύνδεσης.

2. Το διαθέσιμο, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
περιθώριο ισχύος για την εγκατάσταση αιολικών σταθ-
μών στα κορεσμένα δίκτυα των αυτόνομων συστημάτων 
των Μ.Δ.Ν., όπως υπολογίζεται στην παρ. 1, αξιοποιείται 
κατά προτεραιότητα:

α) Για αύξηση της μέγιστης ισχύος παραγωγής ήδη λει-
τουργούντων αιολικών σταθμών, οι οποίοι λειτουργούν 
με περιορισμό της μέγιστης ισχύος παραγωγής τους σε 
τιμή χαμηλότερη της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 
των ανεμογεννητριών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην άδεια παραγωγής ή τη βεβαίωση παραγωγού που 
διαθέτουν. Η αύξηση λαμβάνει χώρα μέχρι το επίπεδο 
της εγκατεστημένης ισχύος των ανεμογεννητριών, κατ’ 
επιλογή των κατόχων των σταθμών. Αν η δυνατότητα 
αύξησης της ισχύος των ανωτέρω σταθμών υπερβαί-
νει το διαθέσιμο περιθώριο υποδοχής ισχύος αιολικών 
σταθμών του συστήματος Μ.Δ.Ν., τότε το διαθέσιμο 
περιθώριο κατανέμεται στους δικαιούμενους σταθ-
μούς αναλογικά προς την ισχύ της άδειας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας ή της Βεβαίωσης Παραγωγού του 
κάθε σταθμού. Υπολειπόμενο περιθώριο, το οποίο δεν 
αξιοποιείται κατά τα ανωτέρω, διατίθεται σε σταθμούς 
της περ. β).

β) Για την ανάπτυξη νέων αιολικών σταθμών. Η επιλογή 
παραγωγού στην περίπτωση αυτή γίνεται μέσω ανταγωνι-
στικής διαδικασίας υποβολής προσφορών του άρθρου 7
του ν. 4414/2016 (Α’ 149).

3. Για την ένταξη στην περ. α) της παρ. 2 οι κάτοχοι 
των σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) 
υποβάλλουν, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος, στον Φορέα Αδειοδότησης Έργων 
Α.Π.Ε., αίτηση για τροποποίηση των αδειών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας ή Βεβαιώσεων Παραγωγού που 
διαθέτουν.

4. Για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από υφι-
στάμενους αιολικούς σταθμούς της περ. α), η οποία 
αντιστοιχεί στην επαύξηση της μέγιστης ισχύος αυ-
τών, οι παραγωγοί λαμβάνουν την Τιμή Αναφοράς ή 
τιμή αποζημίωσης που ήδη ισχύει για τον εκάστοτε 
σταθμό.

Άρθρο 159

Κάλυψη έκτακτων αναγκών ασφάλειας 

εφοδιασμού με φυσικό αέριο για την 

περίοδο Μαρτίου 2022 έως Μαρτίου 2023 - 

Αντικατάσταση άρθρου 121 ν. 4951/2022

Το άρθρο 121 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), περί κάλυψης 
έκτακτων αναγκών ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό 
αέριο για την περίοδο Μαρτίου 2022 έως Μαρτίου 2023, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 121
Κάλυψη έκτακτων αναγκών ασφάλειας 
εφοδιασμού με φυσικό αέριο για την περίοδο 
Μαρτίου 2022 έως Μαρτίου 2023

1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, 
για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών ασφάλειας εφο-
διασμού της χώρας με φυσικό αέριο από 1ης Μαρτίου 
2022 έως και την 31η Μαρτίου 2023, σε περίπτωση δια-
κοπής προμήθειας φυσικού αερίου, από τους υφιστάμε-
νους ανάντη προμηθευτές ή σε περίπτωση αξιόπιστων 
ενδείξεων επιδείνωσης της κατάστασης εφοδιασμού της 
χώρας με φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένης ένδειξης 
για διακοπή της προμήθειας φυσικού αερίου, από τους 
υφιστάμενους ανάντη προμηθευτές, κατά την περίοδο 
αυτή, o Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύνα-
ται, κατόπιν διερεύνησης με τους Προμηθευτές φυσικού 
αερίου και πρόσκλησης, να απευθύνει αίτημα σε Προ-
μηθευτή φυσικού αερίου για την παράδοση φορτίων 
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Υ.Φ.Α.) στον Τερματικό 
Σταθμό Υ.Φ.Α. της Ρεβυθούσας για την κάλυψη των έκτα-
κτων αναγκών της χώρας, με κοινοποίηση του σχετικού 
αιτήματος στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας 
και Υδάτων.

2. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, 
αν η παράδοση μέρους ή του συνόλου των έκτακτων 
φορτίων της παρ. 1, για το διάστημα από 1ης Μαρτίου 
2022 έως και την 31η Μαρτίου 2023, κατέστη μη ανα-
γκαία για την κάλυψη των αναγκών φυσικού αερίου της 
χώρας κατά την ως άνω περίοδο, σύμφωνα με βεβαίωση 
του Προμηθευτή, η αποζημίωση για οιεσδήποτε επιβα-
ρύνσεις λόγω της ακύρωσης της παράδοσης, οι οποίες 
αποδεικνύονται από σχετικά παραστατικά, τα οποία πι-
στοποιούνται από ορκωτό ελεγκτή, καταβάλλεται στον 
Προμηθευτή από τον Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων 
Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.), μέσω του Ταμείου Ενερ-
γειακής Μετάβασης του άρθρου εξηκοστού πρώτου του 
ν. 4839/2021 (Α’ 181).

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, κατόπιν βεβαίωσης του Προμηθευτή, περί 
μη αναγκαίας παράδοσης, σύμφωνα με την παρ. 2, εγκρί-
νεται η καταβολή αποζημίωσης στον Προμηθευτή για τις 
επιβαρύνσεις λόγω της ακύρωσης της παράδοσης, το 
ύψος της οποίας προκύπτει από τα σχετικά παραστατικά 
που υποβάλει στη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ο Προμηθευτής.

4. Η αποζημίωση της παρ. 3 καταβάλλεται εντός δύο (2) 
μηνών, από την αποστολή των σχετικών παραστατικών 
από τον Προμηθευτή στη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.. Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. 
Α.Ε. ενημερώνει τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
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γειας για το ύψος της αποζημίωσης που καταβλήθηκε 
στον Προμηθευτή.

5. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από την 1η Μαρτί-
ου 2022. Η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 
δύναται να εγκρίνει την αποζημίωση και των επιβαρύν-
σεων που προέκυψαν λόγω της ακύρωσης μέρους ή του 
συνόλου της παράδοσης φορτίων Υ.Φ.Α., για την οποία 
ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας απηύθυνε αί-
τημα, αναδρομικά, κατά το χρονικό διάστημα από την 
1η Μαρτίου 2022, έως την έναρξη ισχύος της ως άνω 
απόφασης.»

Άρθρο 160

Απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό 

αέριο ή πετρελαϊκά προϊόντα - Δυνατότητα 

μετατροπής αδειών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας σε άδειες αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας - Τροποποίηση άρθρου 132

ν. 4001/2011

Στο άρθρο 132 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), περί αδει-
ών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αντικαθίσταται η
παρ. 14, ως προς την απαγόρευση χορήγησης νέων αδει-
ών παραγωγής, προστίθεται παρ. 15, και οι παρ. 14 και 15
διαμορφώνονται ως εξής:

«14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν εκδί-
δονται νέες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για 
εγκαταστάσεις με καύσιμο λιθάνθρακα, λιγνίτη, φυσικό 
αέριο ή πετρελαϊκά προϊόντα. Η τροποποίηση αδειών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εγκαταστάσεις με 
καύσιμο λιθάνθρακα, λιγνίτη, φυσικό αέριο ή πετρελαϊκά 
προϊόντα είναι δυνατή εφόσον δεν αφορά στην αύξηση 
ισχύος των μονάδων παραγωγής, με εξαίρεση σταθμούς 
που βρίσκονται σε λειτουργία ή δοκιμαστική λειτουρ-
γία, για τους οποίους επιτρέπεται και η τροποποίηση για 
την αύξηση της ισχύος τους. Οι άδειες παραγωγής του 
προηγούμενου εδαφίου δύναται να τροποποιούνται και 
λόγω αλλαγής καυσίμου σε καύσιμο με χαμηλότερες εκ-
πομπές αερίων του θερμοκηπίου. Το πρώτο εδάφιο δεν 
εφαρμόζεται για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής σε Μη 
Διασυνδεδεμένα Νησιά, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής 
στα νησιά που αδειοδοτούνται για λόγους εφεδρείας και 
σταθμούς Σ.Η.Θ.Υ.Α..

15. Οι υφιστάμενες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας για εγκαταστάσεις με καύσιμο λιθάνθρακα, 
λιγνίτη, φυσικό αέριο ή πετρελαϊκά προϊόντα για τις 
οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει χο-
ρηγηθεί Προσφορά Σύνδεσης και δεν έχουν τεθεί σε 
λειτουργία ή δοκιμαστική λειτουργία, δύνανται έως την 
30ή Ιουνίου 2023 να μετατραπούν σε άδειες αποθήκευ-
σης ηλεκτρικής ενέργειας, μετά από αίτημα των κατόχων 
των αδειών παραγωγής στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ.. Η ισχύς (MW) της 
άδειας αποθήκευσης δεν δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ 
της ισχύος της υφιστάμενης άδειας παραγωγής. Για τη 
μετατροπή της άδειας παραγωγής και τη χορήγηση της 
άδειας αποθήκευσης εφαρμόζεται το άρθρο 132ΣΤ. Οι 
οικείες Προσφορές Σύνδεσης, οι αποφάσεις περιβαλ-
λοντικής αδειοδότησης, καθώς και κάθε άλλη άδεια ή 

έγκριση τροποποιούνται ως προς την τεχνολογία και τη 
νέα ισχύ των σταθμών, έπειτα από σχετικό αίτημα των 
κατόχων των αδειών αποθήκευσης. Για τους σταθμούς 
της παρούσας ισχύουν οι περιορισμοί έγχυσης για προ-
καθορισμένες χρονικές περιόδους, εντός της ημέρας 
που επιβάλλονται κάθε φορά, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.»

Άρθρο 161

Εγγυητική επιστολή σε σταθμούς παραγωγής 

με καύσιμο λιθάνθρακα, λιγνίτη, φυσικό αέριο 

ή πετρελαϊκά προϊόντα

1. Οι κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας με καύσιμο λιθάνθρακα, λιγνίτη, φυσικό αέριο ή 
πετρελαϊκά προϊόντα, στους οποίους έχει χορηγηθεί 
Προσφορά Σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των κα-
τόχων Αδειών Εγκατάστασης, έως την 30ή Ιουνίου 2023, 
προσκομίζουν στον αρμόδιο Διαχειριστή εγγυητική επι-
στολή με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον δύο (2) έτη, η 
οποία ανανεώνεται προ της λήξης της, μέχρι την έκδο-
ση Άδειας Λειτουργίας, προκειμένου να διατηρηθούν 
σε ισχύ η Προσφορά Σύνδεσης και οι οικείες άδειες και 
εγκρίσεις του σταθμού.

2. Από την υποχρέωση προσκόμισης της εγγυητικής 
επιστολής της παρ. 1 εξαιρούνται οι σταθμοί ηλεκτρο-
παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, (Μ.Δ.Ν.), 
οι σταθμοί Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας 
Υψηλής Απόδοσης, (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) οι σταθμοί οι οποίοι, 
εντός του χρονικού διαστήματος της παρ.  1, έχουν 
υποβάλλει αίτηση για μετατροπή της Άδειας Παραγω-
γής σε άδεια αποθήκευσης, σύμφωνα με την παρ. 15 
του άρθρου 132 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), καθώς και 
οι σταθμοί για τους οποίους οι κάτοχοί τους, εντός του 
χρονικού διαστήματος της παρ. 1, προσκομίζουν στην 
αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, υπογεγραμμένες συμβά-
σεις προμήθειας του κύριου παραγωγικού ηλεκτρομηχα-
νολογικού εξοπλισμού της επένδυσης. Στην περίπτωση 
προσκόμισης υπογεγραμμένων συμβάσεων, η αρμόδια 
αδειοδοτούσα αρχή, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο Βε-
βαίωση Εξαίρεσης Προσκόμισης Εγγυητικής Επιστολής, 
η οποία κοινοποιείται στον αρμόδιο Διαχειριστή. Με την 
προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο σε μεταγενέστερο 
χρόνο, στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, υπογεγραμ-
μένων συμβάσεων προμήθειας του κύριου παραγωγικού 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της επένδυσης, το 
ύψος της εγγυητικής επιστολής μειώνεται κατά το ήμισυ.

3. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε δέκα 
χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ (10.000€/MW), βάσει της 
ονομαστικής ισχύος της άδειας παραγωγής. Το συνολι-
κό ποσό της απαιτούμενης για τον σταθμό εγγυητικής 
επιστολής δύναται να καλύπτεται από περισσότερες της 
μιας εγγυητικές επιστολές.

4. Εάν η εγγυητική επιστολή δεν ανανεωθεί τουλάχιστον 
τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της ή εάν 
δεν εκδοθεί Άδεια Λειτουργίας για τον σταθμό, αυτή κα-
ταπίπτει υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143
του ν. 4001/2011.

5. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ενδια-
φερόμενο, κατόπιν υποβολής αιτήματος, στις κάτωθι 
περιπτώσεις:
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α) με την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας του σταθμού,
β) αν η ισχύς οποιασδήποτε Βεβαίωσης, άδειας ή 

έγκρισης, η οποία απαιτείται για τη νόμιμη εγκατάστα-
ση ή λειτουργία του σταθμού, ανασταλεί ή ακυρωθεί με 
δικαστική απόφαση.

6. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της εγγυητικής 
επιστολής, εντός της προθεσμίας της παρ.  1, με την 
επιφύλαξη της παρ. 2, παύει αυτοδικαίως η ισχύς της 
Προσφοράς Σύνδεσης, καθώς και η ισχύς της Άδειας Πα-
ραγωγής και γενικότερα όλων των αδειών και εγκρίσεων 
που έχουν χορηγηθεί για τον εν λόγω σταθμό.

7. Εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, ο αρμόδιος Διαχειριστής αναρτά στην ιστο-
σελίδα του το υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής.

8. Η ως άνω υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επι-
στολής τίθεται και στους κατόχους αδειών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο λιθάνθρακα, λιγνίτη, 
φυσικό αέριο ή πετρελαϊκά προϊόντα, κατά την υποβολή 
αίτησης στον αρμόδιο Διαχειριστή για χορήγηση Προ-
σφοράς Σύνδεσης. Στο πεδίο εφαρμογής του πρώτου 
εδαφίου δεν περιλαμβάνονται σταθμοί ηλεκτροπαρα-
γωγής σε Μ.Δ.Ν., σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής στα νησιά 
που αδειοδοτούνται για λόγους εφεδρείας και σταθμοί 
Σ.Η.Θ.Υ.Α..

Άρθρο 162

Έργα υδροηλεκτρικών σταθμών εθνικής 

σπουδαιότητας - Κατάργηση μετεγκατάστασης 

του οικισμού «Ακρινής» του Νομού Κοζάνης

1. Μετεγκατάσταση ή μεταφορά οικισμού σε νέα θέση 
λόγω εκτελέσεως έργων μεγάλων υδροηλεκτρικών 
σταθμών ισχύος άνω των εκατόν (100) MW, που χαρα-
κτηρίζονται ως εθνικής σημασίας, κατά τη διαδικασία της 
παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλ-
λοτριώσεων Ακινήτων (ν. 2882/2001, Α’ 17) μπορεί να γί-
νει σε δημόσια ή ιδιωτική έκταση ή έκταση Οργανισμού 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή του οικείου φορέα παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας. Για τη χωροθέτηση της νέας θέ-
σεως εκδίδεται προέγκριση με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Πο-
λεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, μετά από 
εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού 
και Αστικού Περιβάλλοντος. Η απόκτηση των απαιτού-
μενων εκτάσεων για τη μεταφορά ή μετεγκατάσταση 
οικισμού διενεργείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας ή τον οικείο φορέα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, αν υφίσταται σχετική προγραμματική σύμβα-
ση, είτε με αναγκαστική απαλλοτρίωση είτε με απευθείας 
απόκτηση είτε με παραχώρηση και διάθεση αυτών.

2. Με την προγραμματική σύμβαση δύναται να ορίζε-
ται ως αρμόδιος για την κίνηση της διαδικασίας χωροθέ-
τησης της μετεγκατάστασης και πολεοδομικής μελέτης 
του άρθρου 6 του ν. 1337/1983 (Α’ 33), ο οικείος φορέας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή, 
το κόστος εκπόνησης των πολεοδομικών και των συνο-
δών αυτών μελετών βαρύνει τον φορέα, η δε έγκριση 
αυτών πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστι-

κού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

3. Στην περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 
ιδιωτικών εκτάσεων για τους σκοπούς της παρ. 3, αυτή 
κηρύσσεται υπέρ του ελληνικού δημοσίου, με μέριμνα 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκτός αν 
έχει συναφθεί προγραμματική σύμβαση, οπότε κηρύσ-
σεται υπέρ του οικείου φορέα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας.

4. Οι κοινωφελείς και κοινόχρηστοι χώροι στην περι-
οχή μετεγκατάστασης περιέρχονται στον οικείο Δήμο 
άνευ ανταλλάγματος με οριστικό τίτλο, όπου αναγρά-
φονται τα στοιχεία του δικαιούχου και προσδιορίζεται 
το παραχωρούμενο ακίνητο κατά χρήση, εμβαδόν και 
θέση, ο οποίος εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, άλλως πρόκειται για μονομε-
ρή χαριστική δικαιοπραξία (αυτοσύμβαση) του οικείου 
φορέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία μετα-
γράφεται στα οικεία βιβλία μεταγραφών ή καταχωρίζεται 
στα βιβλία κτηματολογικών εγγραφών. Στην τελευταία 
περίπτωση η πληρεξουσιότητα, συναίνεση και αποδοχή 
του οικείου Δήμου τεκμαίρονται. Με την ίδια διαδικασία 
αποδίδονται τα οικόπεδα που προκύπτουν στο πλαίσιο 
της πολεοδόμησης στους δικαιούχους μετεγκατάστασης 
λόγω του έργου.

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθορίζονται οι λεπτομέρει-
ες για τη διαδικασία μετεγκατάστασης και τον ακριβή 
προσδιορισμό των δικαιούχων.

6. Στις περιπτώσεις που η απαλλοτρίωση πραγματο-
ποιείται υπέρ του οικείου φορέα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, οι βασικές υποδομές και οι υποδομές κοινής 
ωφελείας υλοποιούνται, στη νέα θέση μετεγκατάστασης, 
με πόρους του ιδίου.

7. Για τις τροποποιήσεις Γενικών Πολεοδομικών Σχεδί-
ων ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοι-
κτών Πόλεων για τις ανάγκες έργων υδροηλεκτρικών 
σταθμών γενικότερης σημασίας για την οικονομία της 
χώρας εφαρμόζεται η διαδικασία σημειακής τροποποί-
ησης των άρθρων 4 και 5 αντιστοίχως του ν. 2508/1997 
(Α’ 124).

8. Η παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 3937/2011 (Α’ 60), 
κατά το μέρος που προβλέπει τη μετεγκατάσταση του 
οικισμού «Ακρινής του Νομού Κοζάνης» καταργείται.

Άρθρο 163

Διαδικασίες απαλλοτρίωσης για αιολικούς 

σταθμούς - Προσθήκη παρ. 4α και 

τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 4 ν. 4951/2022

1. Στο άρθρο 4 του ν. 4951/2022 (Α’ 129) προστίθεται 
παρ. 4α, σχετικά με το επιτρεπτό της εγκαταστάσεως 
σταθμών αποθήκευσης, όπου επιτρέπεται εγκατάσταση 
Α.Π.Ε., ως εξής:

«4α. Όπου κατά την κειμένη νομοθεσία και τον οικείο 
χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό προβλέπεται ως 
επιτρεπτή η εγκατάσταση σταθμών Ανανεωσίμων Πη-
γών Ενέργειας, νοείται ότι επιτρέπεται και η εγκατάσταση 
σταθμών αποθήκευσης με σύστημα συσσωρευτών.»
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2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4 του 
ν. 4951/2022, περί απαλλοτριώσεων, προστίθενται τα 
γήπεδα ασφαλείας, το ποσοστό του έκτου εδαφίου μει-
ώνεται και αφαρείται το έβδομο εδάφιο, προστίθεται 
τελευταίο εδάφιο, και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Α.Π.Ε. ή/και σταθμοί αποθήκευσης, στους οποίους συ-
μπεριλαμβάνονται τα έργα δικτύων μεταφοράς και δια-
νομής ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευής υποσταθμών, 
οδοποιίας, και εν γένει κάθε κατασκευής που αφορά στην 
υποδομή, εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών ηλε-
κτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. ή/και σταθμών αποθήκευ-
σης, συμπεριλαμβανομένων των γηπέδων ασφαλείας του 
άρθρου 21, χαρακτηρίζονται ως δημόσιας ωφέλειας που 
εξυπηρετούν, εκτός των άλλων, τη δημόσια ασφάλεια και 
υγεία και έχουν θετικές επιδράσεις πρωταρχικής σημα-
σίας για το περιβάλλον, ανεξάρτητα από τον φορέα υλο-
ποίησής τους. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή 
η εις βάρος αυτών σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων 
λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τον ν. 2882/2001 (Α’ 17).
Ο βαρυνόμενος με τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης υπο-
χρεούται στην αποκατάσταση και κάθε βλάβης ή φθοράς 
ή στέρησης της χρήσης που προέρχεται από την εκτέλε-
ση των ανωτέρω τεχνικών εργασιών. Η δαπάνη για τη συ-
ντέλεση των κατά τα ανωτέρω αναγκαίων αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων βαρύνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
υπέρ του οποίου εκδίδεται η άδεια εγκατάστασης ή η 
Οριστική Προσφορά Συνδεσης στις περιπτώσεις που δεν 
εκδίδεται Άδεια Εγκατάστασης. Ο κάτοχος του σταθμού 
παραγωγής προβαίνει σε αναγκαστική απαλλοτρίωση 
του γηπέδου εγκατάστασης, εφόσον έχει εξαντλήσει 
κάθε άλλο μέσο απόκτησης της νόμιμης χρήσης αυτού. 
Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς η απαλλοτριω-
μένη έκταση δεν μπορεί να καταλαμβάνει ποσοστό με-
γαλύτερο του δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού 
γηπέδου εγκατάστασης. Για την τεκμηρίωση του δικαι-
ώματος χρήσης του γηπέδου ασφαλείας της παρ. 2 του 
άρθρου 18 για την έκδοση της Αδείας Εγκατάστασης 
του αιολικού σταθμού αρκεί η απόφαση κήρυξης της 
απαλλοτρίωσης.»

Άρθρο 164

Προώθηση υλοποίησης πιλοτικών έργων 

Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων - Προσθήκη 

περ. 32λστ στο άρθρο 2 και στο άρθρο 7Α

του ν. 4964/2022 - Τροποποίηση άρθρου 174

ν. 4964/2022

1. Στο άρθρο 2 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθεται 
ο ακόλουθος ορισμός, ως περ. 32λστ: «32λστ. Περιοχή 
Πρώτης Επιλογής για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
(ΑΠΕ): η επί εδάφους ή η θαλάσσια περιοχή που κρίνε-
ται ως ιδιαίτερα κατάλληλη για την ανάπτυξη σταθμών 
ΑΠΕ, εκτός από σταθμούς βιομάζας.»

2. Στον ν. 3468/2006 προστίθεται άρθρο 7Α, ως εξής:

«Άρθρο 7Α
Περιοχές Πρώτης Επιλογής
για Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

1. Οι Περιοχές Πρώτης Επιλογής Α.Π.Ε. είναι υποσύνο-
λο των περιοχών που απαιτούνται για την επίτευξη των 

ποσοτικών στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια 
και το Κλίμα (ΕΣΕΚ, Β’ 4893/2019) για το 2030. Οι περιο-
χές αυτές βρίσκονται εκτός προστατευόμενων περιοχών 
του Δικτύου «Natura 2000» και οριοθετούνται όπου η 
ανάπτυξη συγκεκριμένης κατηγορίας ή τεχνολογίας 
τύπων έργων Α.Π.Ε. δεν αναμένεται να έχει σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

2. Η έγκριση Περιοχής Πρώτης Επιλογής για Α.Π.Ε. γί-
νεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από 
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θε-
μάτων και Αμφισβητήσεων, κατόπιν Στρατηγικής Με-
λέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Με το προεδρικό 
διάταγμα: (α) ορίζονται οι όροι ανάπτυξης των έργων 
Α.Π.Ε., η κατανομή των περιοχών εγκατάστασης και η 
μέγιστη ισχύς των έργων σε κάθε περιοχή εγκατάστασης, 
(β) εγκρίνονται οι κατευθύνσεις, όροι και τα μέτρα για 
την προστασία του περιβάλλοντος.

3. Τα έργα Α.Π.Ε. που αναπτύσσονται εντός Περιοχών 
Πρώτης Επιλογής για ΑΠΕ, σύμφωνα με τους όρους και 
τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος της 
παρ. 2, εξαιρούνται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης και την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση του
ν. 4014/2011 (Α’ 209).»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 174 του ν. 4964/2022 (Α’ 150), 
περί πιλοτικής εφαρμογής των Υπεράκτιων Αιολικών 
Πάρκων, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται νοτίως της 
ακτογραμμής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και 
βορείως-βορειοανατολικώς της Σαμοθράκης, ορίζεται 
ως περιοχή ανάπτυξης πιλοτικών Έργων ΥΑΠ, για Έργα 
ΥΑΠ μέχρι συνολικής ισχύος εξακοσίων (600) MW. Με 
τη διαδικασία του άρθρου 7α του ν. 3468/2006 (Α’ 129), 
τμήμα της περιοχής του πρώτου εδαφίου οριοθετείται 
ως Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ, ενώ με την 
ίδια διαδικασία, τμήμα της περιοχής του πρώτου εδα-
φίου οριοθετείται ως Περιοχή Πρώτης Επιλογής Α.Π.Ε..»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 174 του ν. 4964/2022 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«3. Με το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 7α του ν. 3468/
2006, ορίζονται, μετά από εισήγηση του Φορέα ΥΑΠ, η 
κατανομή των Περιοχών Εγκατάστασης ΥΑΠ, εντός της 
Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ και η μέγιστη 
ισχύς Έργων ΥΑΠ που εκτιμάται ότι μπορεί να εγκατα-
σταθεί σε κάθε μια από αυτές, η οποία δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη των διακοσίων (200) MW.»

4. Στο άρθρο 174 του ν.  4964/2022, προστίθενται 
παρ. 16 έως 18, ως εξής:

«16. Οι κάτοχοι υφιστάμενων αδειών Παραγωγής ή 
Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων για έργα ΥΑΠ και οι κάτοχοι 
εκκρεμών αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΑΕΥ 
για την έκδοση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας ή Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων, για τα οποία μέρος 
των έργων εντάσσεται στην περιοχή ανάπτυξης πιλο-
τικών έργων ΥΑΠ της παρ. 1, δύνανται να αποκτήσουν 
Άδεια Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων για όλη 
την ευρύτερη περιοχή ανάπτυξης πιλοτικών έργων ΥΑΠ 
της παρ. 1, κατά παρέκκλιση των παρ. 2, 5 και 7 του άρ-
θρου 69 και ανεξάρτητα της διαδικασίας του άρθρου 7α 
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του ν. 3468/2006 για την οριοθέτηση τμήματος της πε-
ριοχής της παρ. 1 του άρθρου 174 ως Περιοχής Πρώτης 
Επιλογής για ΑΠΕ και ως Περιοχής Οργανωμένης Ανά-
πτυξης ΥΑΠ. Για τη χορήγηση Άδειας Έρευνας Υπεράκτι-
ων Αιολικών Πάρκων του πρώτου εδαφίου, υποβάλλεται 
στον Φορέα ΥΑΠ σχετική αίτηση. Δικαίωμα υποβολής 
αίτησης έχουν τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφί-
ου. Ο Φορέας ΥΑΠ αξιολογεί τις αιτήσεις και εκδίδει τις 
σχετικές Άδειες Έρευνας ΥΑΠ, εντός τριάντα (30) ημερών, 
από την υποβολή της σχετικής αίτησης, σύμφωνα με την 
περ. α) της παρ. 1 και τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 70. Η 
Άδεια Έρευνας ΥΑΠ του παρόντος έχει διάρκεια ισχύος 
τρία (3) έτη από την έκδοσή της και μπορεί να ανανεώ-
νεται για ίσο χρόνο κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης 
από τον κάτοχο αυτής.

17. Για τη χορήγηση Άδειας Έρευνας ΥΑΠ της παρ. 16 
απαιτούνται με την υποβολή της αίτησης προς τον Φο-
ρέα ΥΑΠ η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής Άδειας 
Έρευνας ΥΑΠ και αποδεικτικό κατάθεσης εφάπαξ Τέ-
λους Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Ερευνών, 
που ανέρχεται σε ποσό δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000) 
ευρώ. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής του πρώτου 
εδαφίου ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ανά 
MW, βάσει της μέγιστης ισχύος των υφιστάμενων αδει-
ών παραγωγής ή βεβαιώσεων ειδικών έργων τους ή 
εκκρεμών αιτήσεών τους που έχουν υποβληθεί στη 
ΡΑΑΕΥ. Η Εγγυητική Επιστολή Άδειας Έρευνας ΥΑΠ επι-
στρέφεται κατόπιν αιτήματος του κατόχου της Άδειας 
Έρευνας ΥΑΠ, με την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος 
της Άδειας Έρευνας ΥΑΠ, ή με τη λήξη ή ακύρωση της 
Άδειας Έρευνας ΥΑΠ.

18. Για τη διασύνδεση των Έργων ΥΑΠ του παρόντος 
με τμήματα του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας, δεσμεύεται από τον Διαχειριστή του 
Συστήματος ισχύς εξακοσίων (600) MW.»

Άρθρο 165

Παρατάσεις προθεσμιών έργων Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας - Τροποποίηση παρ. 2 και 7 

άρθρου 56 ν. 4903/2022

1. Η παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4903/2022 (Α’ 46) 
τροποποιείται ως προς τις προθεσμίες έναρξης εφαρμο-
γής των τιμών αναφοράς, και η παρ. 2 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«2. Παρατείνεται κατά τριάντα (30) μήνες η έναρ-
ξη εφαρμογής των τιμών αναφοράς, οι οποίες ορίζο-
νται στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190/ 
26.3.2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (Β’ 1045) για τις κατηγορίες 29α, 29β, 30α, 
30β, 30γ του Πίνακα 1 της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4
του ν. 4414/2016, ώστε οι τιμές αναφοράς των κατηγο-
ριών αυτών να ισχύουν από την 1η.9.2024.»

2. Η παρ. 7 του άρθρου 56 του ν. 4903/2022, τροποποι-
είται ως προς τις ημερομηνίες έναρξης εφαρμογής των 
τιμών αναφοράς, και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Παρατείνονται:
α) η έναρξη εφαρμογής των τιμών αναφοράς που 

ορίζονται με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕK/25511/ 
882/2.3.2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας (Β’ 1021), ώστε να ισχύουν από την 
1η.1.2025,

β) η έναρξη εφαρμογής των τιμών αναφοράς που 
ορίζονται με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/ 
1190/26.3.2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, εκτός των τιμών αναφοράς των 
κατηγοριών 29α, 29β, 30α, 30β, 30γ, ώστε να ισχύουν 
από την 1η.1.2026, αν η έναρξη εφαρμογής ήταν από 
1ης.1.2022 και από την 1η.1.2027, αν η έναρξη εφαρμο-
γής ήταν από 1ης.1.2023.»

ΜΕΡΟΣ Γ’

ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 166

Διαδικασία εκ νέου καθορισμού,

τροποποίησης ή επέκτασης προϋφιστάμενης 

λατομικής περιοχής

1. Εκ νέου καθορισμός, τροποποίηση ή επέκταση προ-
ϋφιστάμενης λατομικής περιοχής, της οποίας η πράξη 
καθορισμού έχει παρεμπιπτόντως κριθεί από τα διοικη-
τικά δικαστήρια ως μη νόμιμη κατά τον χρόνο εκδόσεώς 
της, αλλ’ εξέλιπαν εκ των υστέρων οι λόγοι του μη νομί-
μου, γίνονται σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 48 του
ν. 4512/2018 (Α’ 5).

2. Εφόσον στο πλαίσιο οιουδήποτε επιπέδου εν ισχύι 
οικείου χωρικού σχεδίου έχει προηγηθεί η εκπόνηση και 
έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων, αυτή δεν προσαπαιτείται εκ νέου και η εκπονηθεί-
σα μελέτη επέχει θέση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης, κατά την παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4512/ 
2018.

3. Στους υφισταμένους λατομικούς χώρους, κατά τη 
διάρκεια της ανωτέρω διαδικασίας, μέχρι την ολοκλή-
ρωσή της, και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 
2025, συνεχίζεται νομίμως η λειτουργία των υπαρχου-
σών λατομικών επιχειρήσεων μετά των συνοδών τους 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
παραγομένων υλικών, βάσει των ισχυόντων οικείων πε-
ριβαλλοντικών όρων. Οι υπαγόμενες στην παρούσα ρύθ-
μιση εκμεταλλεύσεις απαιτείται να πληρούν σωρευτικά 
τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις:

α) να εξακολουθούν να διαθέτουν ενεργό λατομικό 
δικαίωμα, επί των οικείων λατομικών χώρων,

β) να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δη-
μόσιο, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως, Οργανι-
σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου,

γ) να υποβάλλουν πλήρως στοιχειοθετημένο αίτημα 
εκ νέου καθορισμού, τροποποίησης ή επέκτασης της λα-
τομικής περιοχής εντός της οποίας δραστηριοποιούνται, 
ιδίως σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 48 του ν. 4512/2018.

Άρθρο 167

Μεταλλευτικές έρευνες Δημοσίου - 

Αντικατάσταση άρθρου 1 ν.δ. 4433/1964

Το άρθρο 1 του ν.δ. 4433 της 11ης/12ης Νοεμβρίου 
1964 (Α’ 219, διόρθωση σφάλματος Α’ 31/1965), περί 
μεταλλευτικών ερευνών του Δημοσίου, αντικαθίσταται 
ως εξής:
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«Άρθρο 1
Μεταλλευτικές έρευνες Δημοσίου

1. Το Δημόσιο έχει δικαίωμα να διενεργεί σε όλη την 
επικράτεια έρευνες για την αναζήτηση και ανακάλυψη 
αξιοποιήσιμων μεταλλευτικών ορυκτών.

2. Οι έρευνες του Δημοσίου αφορούν:
α) στη διερεύνηση τμημάτων της Επικράτειας με αερο-

φωτογεωλογικές και αερογεωφυσικές μεθόδους,
β) στη διερεύνηση μεταλλοφόρων περιοχών με γεωλο-

γικές - κοιτασματολογικές χαρτογραφήσεις, γεωφυσικές 
και γεωχημικές μεθόδους,

γ) στη διενέργεια επιφανειακών ή υπόγειων εργασιών 
σε περιοχές μεταλλευτικού ενδιαφέροντος, ιδίως γεω-
τρήσεις και φρέατα,

δ) στη μελέτη και διερεύνηση μεθόδων εμπλουτισμού 
και μεταλλουργικής επεξεργασίας μεταλλευτικών ορυ-
κτών και εν γένει υλών, καθώς και στην εφαρμογή σύγ-
χρονων μεθόδων ελέγχου τους.

3. Για τη διενέργεια ερευνών των περ. β) και γ) της παρ. 2,
καθορίζονται ερευνητέες περιοχές με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδί-
δεται ύστερα από αίτημα του φορέα που διενεργεί την 
έρευνα και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως. Το αίτημα του ερευνητικού φορέα περιλαμβάνει:

α) την περιγραφή του αιτούμενου χώρου με συντεταγ-
μένες στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 
(ΕΓΣΑ 87) και στο προβολικό σύστημα «HATT»,

β) στοιχεία περί των υφιστάμενων μεταλλευτικών τίτ-
λων και αιτήσεων για Άδεια Μεταλλευτικών Ερευνών 
(ΑΜΕ), εντός του αιτούμενου χώρου,

γ) στοιχεία από τα οποία προκύπτει η δυνατότητα χρη-
ματοδότησης της έρευνας, εφόσον προκύπτει σχετική 
δαπάνη.

Με την ανωτέρω απόφαση αναστέλλεται η ισχύς των 
διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ. 210/1973, 
Α’ 277), που αφορούν την υποβολή αιτήσεων προς τον 
αρμόδιο Περιφερειάρχη, περί χορήγησης ΑΜΕ εντός των 
ανωτέρω περιοχών. Η αναστολή δεν δύναται να υπερβεί 
την τριετία από τη δημοσίευση της απόφασης, δυνάμενη 
να παραταθεί για ένα (1) ακόμα έτος, με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπό την επιφύ-
λαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4.

4. Κατά τη διάρκεια ισχύος της απόφασης κήρυξης 
ερευνητέας περιοχής, ο φορέας που διενεργεί την έρευ-
να, υποβάλλει εισήγηση, είτε για την εξαίρεση της περιο-
χής υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ-
θρου 3, είτε για την αποδέσμευση αυτής. Η εισήγηση σε 
κάθε περίπτωση συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση με 
τα αποτελέσματα των ερευνών και την αξιολόγησή τους.

Εάν με την εισήγηση προτείνεται η αποδέσμευση της 
περιοχής, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, περί άρσης της αναστολής των 
διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικα, η οποία δημο-
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αν λήξει η διάρκεια ισχύος της απόφασης κήρυξης 
ερευνητέας περιοχής, χωρίς να υποβληθεί εισήγηση, εκ-
δίδεται διαπιστωτική πράξη αποδέσμευσής της, η οποία 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Και στις δυο ως άνω περιπτώσεις η άρση της αναστο-
λής των διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικα θεωρείται 
ότι συντελείται και ισχύει από τον χρόνο δημοσίευσης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Εάν, εντός των ερευνητέων περιοχών, υφίστανται 
δικαιώματα που απορρέουν από ΑΜΕ ή παραχώρηση 
μεταλλείου, αυτά δεν θίγονται από το παρόν. Υποβλη-
θείσες πριν την κήρυξη ερευνητέας περιοχής αιτήσεις 
για έκδοση ΑΜΕ δεν θίγονται και εξετάζονται σύμφωνα 
με τον Μεταλλευτικό Κώδικα.

6. Αν σε μια περιοχή υφίσταται εκκρεμής αίτηση για 
χορήγηση ΑΜΕ και υποβληθεί αίτημα του ερευνητικού 
φορέα για την ίδια περιοχή, περί καθορισμού ερευνητέας 
περιοχής υπέρ του Δημοσίου, σε περίπτωση απόρριψης 
της αίτησης χορήγησης ΑΜΕ, ο οικείος Περιφερειάρχης 
ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να εκ-
κινήσει η διαδικασία έκδοσης της απόφασης κήρυξης 
ερευνητέας περιοχής, σύμφωνα με την παρ. 3. Από την 
έκδοση της απόφασης περί απόρριψης της αίτησης για 
χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών, αναστέλλεται 
η ισχύς των διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικα, περί 
υποβολής αιτήσεων ΑΜΕ.»

Άρθρο 168

Χρηματοδότηση διεξαγωγής μεταλλευτικών 

ερευνών - Αντικατάσταση άρθρου 2

ν.δ. 4433/1964

Το άρθρο 2 του ν.δ. 4433 της 11ης/12ης Νοεμβρίου 
1964 (Α’ 219, διόρθωση σφάλματος Α’ 31/1965), περί 
μεταλλευτικών ερευνών του Δημοσίου, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 2
Χρηματοδότηση διεξαγωγής μεταλλευτικών 
ερευνών

1. Η διεξαγωγή της μεταλλευτικής έρευνας του Δη-
μοσίου δύναται να εντάσσεται σε έργα και επιχειρησι-
ακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικές 
ή ευρωπαϊκές πηγές και υλοποιείται υπό την εποπτεία 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διά της Ελ-
ληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 
(ΕΑΓΜΕ). Για την ένταξη κατά το πρώτο εδάφιο δύναται 
να προηγείται ο σχεδιασμός της μεταλλευτικής έρευνας, 
μετά από πρόταση ή εισήγηση που συντάσσεται με συ-
νεργασία της ΕΑΓΜΕ και των καθ’ ύλην αρμόδιων υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Τρίτοι οικονομικοί φορείς (ημεδαπά ή αλλοδαπά 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που παρέχουν τα εχέγγυα 
για την επίτευξη των στόχων της μεταλλευτικής έρευ-
νας, δύνανται να αναλαμβάνουν μέρος των ερευνητικών 
εργασιών του Δημοσίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες δι-
ατάξεις που διέπουν τη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται σύμφωνα 
με την παρ. 1, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
ένταξης των σχετικών υποέργων σε έργα και επιχειρησι-
ακά προγράμματα. Σε κάθε περίπτωση η εποπτεία των 
ανωτέρω συμβάσεων ασκείται από τον Υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας μέσω της ΕΑΓΜΕ.»
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Άρθρο 169

Δημόσιες μεταλλευτικές περιοχές -

Αντικατάσταση άρθρου 3 ν.δ. 4433/1964

Το άρθρο 3 του ν.δ. 4433 της 11ης/12ης Νοεμβρίου 
1964 (Α’ 219), διόρθωση σφάλματος (Α’ 31/1965), περί 
μεταλλευτικών ερευνών του Δημοσίου, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 3
Δημόσιες μεταλλευτικές περιοχές

1. Οι περιοχές που κηρύσσονται ερευνητέες, κατ’ 
εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 1, εξαιρούνται υπέρ 
του Δημοσίου, ως δημόσιες μεταλλευτικές περιοχές, με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το 
πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται, εφόσον, πριν τη λήξη της 
ερευνητικής περιόδου, υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση 
Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, η προβλεπόμενη εισήγηση του ερευνητι-
κού φορέα της παρ. 4 του άρθρου 1, με την οποία τεκ-
μηριώνεται το μεταλλευτικό ενδιαφέρον στην περιοχή, 
κατόπιν επιπρόσθετης εισήγησης, υπέρ της εξαίρεσής 
της, από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.

Στην περίπτωση αυτή η άρση της αναστολής της 
ισχύος των διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικα
(ν.δ. 210/1973, Α’ 277) θεωρείται ότι ισχύει από τη δημο-
σίευση της απόφασης εξαίρεσης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ομοίως, σε περίπτωση έκπτωσης μεταλλειοκτήτη από 
το δικαίωμα μεταλλειοκτησίας, χωρίς να έχει ακολουθή-
σει κατάργηση του δικαιώματος, ο χώρος της μεταλλευτι-
κής παραχώρησης εξαιρείται υπέρ του Δημοσίου, ως δη-
μόσια μεταλλευτική περιοχή, με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον υποβληθεί στη 
Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εισήγηση της Ελληνικής 
Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, με την 
οποία τεκμηριώνεται το μεταλλευτικό ενδιαφέρον στην 
περιοχή, κατόπιν επιπρόσθετης εισήγησης, υπέρ της 
εξαίρεσής της, από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται 
και ζητήματα διαχειρίσεως μη αποκομισθέντων από τον 
προηγούμενο εκμεταλλευτή εξορυγμένων υλικών επί της
εκτάσεως.

2. Εάν εντός των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων 
περιοχών υφίστανται δικαιώματα ιδιωτών από άδεια 
μεταλλευτικών ερευνών ή οριστική παραχώρηση με-
ταλλείου, τα δικαιώματα αυτά δεν θίγονται από το πα-
ρόν.

Σε περίπτωση απώλειας των δικαιωμάτων από άδεια 
μεταλλευτικών ερευνών ή κατάργησης της μεταλλειο-
κτησίας, σύμφωνα με τον Μεταλλευτικό Κώδικα, ο χώρος 
αυτών δεν αποδεσμεύεται, αλλά θεωρείται αυτοδικαίως 
ως μεταλλευτική περιοχή του Δημοσίου.»

Άρθρο 170

Τρόπος αποδείξεως δικαιώματος έρευνας και

εκμεταλλεύσεως - Τροποποίηση παρ. 2

άρθρου 44 ν. 4512/2018

Η παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί 
απόδειξης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το δικαίωμα της παρ. 1, σε περίπτωση ιδιωτικών 
εκτάσεων, αποδεικνύεται με:

α) συμβολαιογραφικό έγγραφο ιδιοκτησίας, στην πε-
ρίπτωση που ο εκμεταλλευτής τυγχάνει ιδιοκτήτης της 
εδαφικής έκτασης ή

β) συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης της έκτασης, 
αν ο εκμεταλλευτής είναι πρόσωπο διαφορετικό από 
τον ιδιοκτήτη.

Τα ανωτέρω συνοδεύονται από πιστοποιητικά με-
ταγραφής στο οικείο υποθηκοφυλακείο, ή εγγραφής 
στο οικείο κτηματολογικό γραφείο, κατά περίπτωση, 
αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα 
κτηματολογικού διαγράμματος, αν πρόκειται για κτη-
ματογραφημένο ακίνητο, καθώς και τοπογραφικό σχε-
διάγραμμα, αρμοδίως υπογεγραμμένο, που απεικο-
νίζει τα όρια της έκτασης, όπως περιγράφονται στις 
περ. α) και β). Το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα είναι 
εξαρτημένο από το Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο 
στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 
(Ε.Γ.Σ.Α. ’87) και συντάσσεται σύμφωνα με τις ισχύου-
σες προδιαγραφές.»

Άρθρο 171 Παράταση προθεσμίας υποβολής 

απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη 

λειτουργία λατομείων σχιστολιθικών πλακών - 

Τροποποίηση παρ. 23 άρθρου 68 ν. 4512/2018

1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 23 του 
άρθρου 68 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί συνέχισης της 
εκμετάλλευσης λατομείων, παρατείνεται, στο τελευταίο 
εδάφιο επικαιροποιούνται οι παραπομπές και προστίθε-
ται και ο υπολογισμός της εγγυητικής επιστολής, επέρ-
χονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, και η παρ. 23 διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«23. Νομικά και φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύ-
ονται λατομεία σχιστολιθικών πλακών σύμφωνα με 
το άρθρο 16 του ν. 3851/2010 (Α’ 85), προκειμένου να 
συνεχίσουν την εκμετάλλευση των λατομείων αυτών, 
οφείλουν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) μέχρι 
1.7.2026. Για την πρώτη τριετία εφαρμογής των διατά-
ξεων αυτών η εγγυητική επιστολή έναντι οφειλόμενων 
μισθωμάτων υπολογίζεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) 
των προβλεπόμενων πάγιων σύμφωνα με τον τύπο της 
παρ. 4 του άρθρου 45. Η κατάθεση και ο υπολογισμός 
της εγγυητικής επιστολής της παρ. 2 του άρθρου 55 για 
την αποκατάσταση του περιβάλλοντος σύμφωνα με 
την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων γίνεται 
βάσει της υπό στοιχεία ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.176641/2214/ 
28.6.2018 (Β’ 2909) απόφασης του Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας.»
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Άρθρο 172

Καταβολή επιδικασθέντων ποσών μειώσεων 

αποδοχών του προσωπικού του πρώην 

Ινστιτούτου Γεωλογικών και

Μεταλλευτικών Ερευνών

1. Ποσά, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές αποδο-
χών του προσωπικού του πρώην Ινστιτούτου Γεωλογικών 
και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), της παρ. 2 του άρ-
θρου 52 του ν. 4602/2019 (Α’ 45), οι οποίες επεβλήθησαν 
σύμφωνα με την περ. 12 της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και αφορούν 
το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου 2013 μέχρι 1η Αυ-
γούστου 2018, καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους, 
υπό την προϋπόθεση για έκαστο δικαιούχο θετικής σχε-
τικής τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως και σχετικής 
αιτήσεως αυτού προς τον φορέα καταβολής, περί απο-
δοχής των όρων της παρούσης ειδικής ρυθμίσεως.

2. Αποκλειστικώς για τους σκοπούς του παρόντος, φο-
ρέας καταβολής ορίζεται η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών 
και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.), σύμφωνα και με 
τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 52 του ν. 4602/2019.

3. Ποσά που έχουν καταβληθεί από το Ι.Γ.Μ.Ε., την 
Ε.Α.Γ.Μ.Ε. ή το Δημόσιο προς το ανωτέρω προσωπικό, 
ως εκ της ανωτέρω αιτίας, συμψηφίζονται με απαιτήσεις 
τους από την αιτία αυτή.

4. Με την καταβολή των ποσών της παρ. 1 οι αξιώσεις 
του προσωπικού του Ι.Γ.Μ.Ε. για ποσά που αντιστοιχούν 
ή συναρτώνται με περικοπές αποδοχών για το χρονικό 
διάστημα της παρ. 1 αποσβέννυνται.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και Οικονομικών, καθορίζονται οι αναγκαί-
ες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ Δ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Άρθρο 173

Ορισμοί

Για το παρόν κεφάλαιο ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) οικοσύστημα: δυναμικό σύμπλεγμα κοινοτήτων φυ-

τών, ζώων και μικροοργανισμών, καθώς και του αβιοτι-
κού περιβάλλοντός τους, που αλληλοεπηρεάζονται ως 
μια λειτουργική μονάδα, το οποίο περιλαμβάνει τύπους 
οικοτόπων, οικοτόπους ειδών και πληθυσμούς ειδών,

2) οικότοπος (ενδιαίτημα) ενός είδους: όπως ορίζε-
ται στην περ. στ) του άρθρου 2 της υπ. αρ. 33318/3028/ 
11.12.1998 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερι-
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οι-
κονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Εμπορικής 
Ναυτιλίας και Πολιτισμού (Β’ 1289),

3) αποκατάσταση: η διαδικασία ενεργητικής ή παθητι-
κής υποβοήθησης της ανάκαμψης ενός οικοσυστήματος 
προς την επίτευξη καλής κατάστασης, ενός τύπου οικο-

τόπου, στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο κατάστασης που 
μπορεί να επιτευχθεί και για την ικανοποιητική έκταση 
αναφοράς του οικοτόπου του είδους, με επαρκή ποιό-
τητα, ποσότητα και πληθυσμούς ειδών, σε ικανοποιητικά 
επίπεδα, ως μέσο διατήρησης ή ενίσχυσης της βιοποι-
κιλότητας και της ανθεκτικότητας του οικοσυστήματος,

4) καλή κατάσταση: κατάσταση κατά την οποία τα βα-
σικά χαρακτηριστικά ενός οικοσυστήματος, ήτοι η φυσι-
κή, χημική, δομική και λειτουργική του κατάσταση και η 
σύνθεσή του, καθώς και τα χαρακτηριστικά του χερσαίου 
και του θαλάσσιου τοπίου του, αντικατοπτρίζουν το υψη-
λό επίπεδο οικολογικής ακεραιότητας, σταθερότητας 
και ανθεκτικότητας που απαιτείται για τη διασφάλιση 
της μακροχρόνιας συντήρησής του, συμβάλλοντας στην 
επίτευξη και διαφύλαξη της ικανοποιητικής κατάστασης 
διατήρησης, σύμφωνα με την περ. ε) του άρθρου 2 της 
υπ. αρ. 33318/3028/1998 κοινής υπουργικής απόφασης, 
για τους τύπους οικοτόπων που περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα Ι της ως άνω κοινής απόφασης,

5) ικανοποιητική έκταση αναφοράς τύπου οικοτόπου: 
η συνολική έκταση ενός τύπου οικοτόπου σε μια δεδο-
μένη βιογεωγραφική ή θαλάσσια περιοχή, σε εθνικό επί-
πεδο, που θεωρείται ως ελάχιστη απαραίτητη, για τη 
διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς αυτού 
και των ειδών του, καθώς και όλων των σημαντικών οικο-
λογικών του παραλλαγών στην περιοχή της φυσικής του 
κατανομής, η οποία αποτελείται από την έκταση του τύ-
που οικοτόπου και, αν αυτή η έκταση δεν είναι επαρκής, 
από την έκταση που απαιτείται για την αποκατάστασή 
του, συμβάλλοντας στην επίτευξη και διαφύλαξη της 
ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης, σύμφωνα με 
την περ. ε) του άρθρου 2 της υπ. αρ. 33318/3028/1998 
κοινής υπουργικής απόφασης, για τους τύπους οικοτό-
πων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της ως άνω 
κοινής απόφασης,

6) επαρκής ποιότητα οικοτόπου είδους: η ποιότητα 
οικοτόπου ενός είδους που επιτρέπει την κάλυψη των οι-
κολογικών απαιτήσεών του, σε οποιοδήποτε στάδιο του 
βιολογικού του κύκλου, ώστε να διατηρείται μακροπρό-
θεσμα, ως βιώσιμο συστατικό του οικοτόπου του, στην 
περιοχή της φυσικής του κατανομής, συμβάλλοντας 
στην επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης 
του είδους, σύμφωνα με την περ. θ) του άρθρου 2 της 
υπ’ αρ. 33318/3028/1998 κοινής υπουργικής απόφασης, 
αν τα είδη περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα ΙΙ, IV ή V 
της ως άνω κοινής απόφασης, καθώς και τη διασφάλιση 
των πληθυσμών των άγριων πτηνών που περιλαμβάνο-
νται στην υπό στοιχεία 37338/1807/Ε.103/1.9.2010 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 1495),

7) «επαρκής έκταση οικοτόπου είδους»: η έκταση 
οικοτόπου ενός είδους που επιτρέπει την κάλυψη των 
οικολογικών απαιτήσεων του είδους, σε οποιοδήποτε 
στάδιο του βιολογικού του κύκλου, ώστε να διατηρείται 
μακροπρόθεσμα, ως βιώσιμο συστατικό του οικοτόπου 
του, στην περιοχή της φυσικής του κατανομής, συμβάλ-
λοντας στην επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατή-
ρησης του είδους σύμφωνα με την περ. θ) του άρθρου 2 
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της υπ’ αρ. 33318/3028/1998 κοινής υπουργικής απόφα-
σης, αν τα είδη περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα ΙΙ, IV 
ή V της ως άνω κοινής απόφασης, καθώς και τη διασφά-
λιση των πληθυσμών των άγριων πτηνών που περιλαμ-
βάνονται στην υπό στοιχεία 37338/1807/Ε.103/1.9.2010 
κοινή υπουργική απόφαση,

8) αρχέγονα δάση: υφιστάμενα παλαιά δάση τα οποία 
παραμένουν άθικτα από την επίδραση των ανθρώπων. 
Η λειτουργία και η σύνθεσή τους καθορίζονται απλώς 
από τα αποτελέσματα των φυσικών διεργασιών, με συ-
νέπεια την παρουσία παλαιών δέντρων, την ουσιαστι-
κή ποικιλότητα στις ηλικίες, τη μόνιμη ύπαρξη νεκρών 
δένδρων, καθώς και έναν παχύ δασοτάπητα με πεσμένα 
δέντρα στα διάφορα στάδια της αποσύνθεσης,

9) παλαιά δάση: τα δάση που έχουν φτάσει σε μεγάλη 
ηλικία με ελάχιστες διαταραχές λόγω ανθρώπινων πα-
ρεμβάσεων και ως εκ τούτου παρουσιάζουν μοναδικά 
οικολογικά χαρακτηριστικά,

10) πόλεις: δήμοι όπου τουλάχιστον το πενήντα τοις 
εκατό (50%) του πληθυσμού ζει σε ένα (1) ή περισσό-
τερα αστικά κέντρα, όπως υπολογίζεται με χρήση του 
βαθμού αστικοποίησης που καθορίζεται σύμφωνα με 
την περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 4β του Κανονισμού 
(ΕΕ) 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003, περί κοινής ονομα-
τολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων («NUTS», 
L 154),

11) κωμοπόλεις και προάστια: δήμοι όπου λιγότε-
ρο από το πενήντα τοις εκατό (50%) του πληθυσμού 
ζει σε αστικό κέντρο και τουλάχιστον το πενήντα τοις 
εκατό (50%) σε αστικό σύμπλεγμα, όπως υπολογίζεται 
με χρήση του βαθμού αστικοποίησης που καθορίζεται 
σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 4β του 
Κανονισμού (ΕΕ) 1059/2003,

12) αστικός χώρος πρασίνου: όλες οι αστικές περιοχές 
πρασίνου, δάση πλατύφυλλων και κωνοφόρων, μεικτά 
δάση, φυσικοί λειμώνες, βάλτοι και χερσότοποι, εκτάσεις 
μετάβασης μεταξύ δασικών και θαμνωδών εκτάσεων 
και περιοχές με αραιά βλάστηση, εντός πόλεων ή κω-
μοπόλεων και προαστίων που υπολογίζονται με βάση 
τα δεδομένα τα οποία παρέχονται από την υπηρεσία 
παρακολούθησης ξηράς του «Copernicus», που συστά-
θηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/696 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 
2021 για τη θέσπιση του ενωσιακού διαστημικού προ-
γράμματος και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το διαστημικό πρόγραμμα (L 170),

13) αστική συγκόμωση: η συνολική έκταση δενδρο-
κάλυψης εντός πόλεων, κωμοπόλεων και προαστίων, 
που υπολογίζεται με βάση τα δεδομένα πυκνότητας δεν-
δροκάλυψης τα οποία παρέχονται από την υπηρεσία 
παρακολούθησης ξηράς του «Copernicus».

Άρθρο 174

Στόχοι προστασίας της φύσης

1. Έως το 2030, τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό 
(30%) της χερσαίας έκτασης, συμπεριλαμβανομένων 
των αρχέγονων και παλαιών δασών, και το τριάντα τοις 
εκατό (30%) των χωρικών υδάτων της χώρας ορίζονται 

ως περιοχές προστασίας της βιοποικιλότητας, σύμφω-
να με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 
(Α’ 160). Στις προστατευόμενες περιοχές εντάσσεται το 
σύνολο των Καίριων Περιοχών Βιοποικιλότητας.

2. Το σύνολο των αρχέγονων και παλαιών δασών, των 
μικρών νησιωτικών υγροτόπων που περιλαμβάνονται 
στο από 12.6.2012 π.δ. (ΑΑΠ 229), καθώς και των περι-
οχών «RAMSAR», τίθεται σε καθεστώς υψηλής προστα-
σίας, ως ζώνες απολύτου προστασίας ή προστασίας της 
φύσης, σύμφωνα με τις περ. α) και β), αντίστοιχα, της 
παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 1650/1986.

3. Έως το 2030, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, και κατόπιν επιστημονικής 
τεκμηρίωσης, μεριμνά για τη στοχευμένη λήψη μέτρων 
περιορισμού, της αλιείας στο δέκα τοις εκατό (10%) των 
χωρικών υδάτων με σκοπό την αποκατάσταση των υπο-
βαθμισμένων θαλάσσιων οικοσυστημάτων, συμπεριλαμ-
βανομένων των πλούσιων σε άνθρακα οικοσυστημάτων 
και των σημαντικών περιοχών ωοτοκίας και αναπαρα-
γωγής ιχθύων, σύμφωνα με τους οικείους στόχους δι-
ατήρησης και τη διαφύλαξη των ιχθυαποθεμάτων σε 
βιώσιμα επίπεδα.

4. Έως το 2030, τουλάχιστον για το τριάντα τοις εκα-
τό (30%) των εκτάσεων κάθε ομάδας τύπων οικοτόπων 
που παρατίθεται στα Παραρτήματα Ι και II και η οποία 
δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, λαμβάνονται μέτρα 
αποκατάστασης για τη βελτίωση και επαναφορά τους σε 
καλή κατάσταση. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε εξήντα 
τοις εκατό (60%) έως το 2040 και εκατό τοις εκατό (100%) 
έως το 2050.

Άρθρο 175

Αποκατάσταση χερσαίων και παράκτιων

οικοσυστημάτων, οικοσυστημάτων γλυκών 

υδάτων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων σε 

περιοχές του δικτύου «Natura 2000»

1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμ-
φωνα με την παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 
(Α’ 160), θεσπίζει τα μέτρα αποκατάστασης, τα οποία εί-
ναι απαραίτητα για τη βελτίωση και επαναφορά σε καλή 
κατάσταση των τύπων οικοτόπων που παρατίθενται στα 
Παραρτήματα Ι και II, αν δεν βρίσκονται σε καλή κατά-
σταση. Τα εν λόγω μέτρα εφαρμόζονται τουλάχιστον στο 
τριάντα τοις εκατό (30%) των εκτάσεων κάθε ομάδας 
τύπων οικοτόπων που παρατίθεται στα παραρτήματα 
Ι και II, η οποία δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, έως 
το 2030, τουλάχιστον στο εξήντα τοις εκατό (60%), έως 
το 2040 και στο εκατό τοις εκατό (100%), έως το 2050.

2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεσπίζει, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, 
τα μέτρα αποκατάστασης:

α) για τους χερσαίους και παράκτιους οικοτόπους 
και τους οικοτόπους γλυκών υδάτων, καθώς και τους 
θαλάσσιους οικοτόπους που παρατίθενται στα Παραρ-
τήματα II, IV και V της υπ’ αρ. 33318/3028/11.12.1998 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
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και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας 
και Πολιτισμού (Β’ 1289),

β) για τους θαλάσσιους οικοτόπους των ειδών που 
παρατίθενται στο παράρτημα III, και

γ) για τους χερσαίους και παράκτιους οικοτόπους και 
τους οικοτόπους γλυκών υδάτων, καθώς και για τους θα-
λάσσιους οικοτόπους άγριων πτηνών που καλύπτονται 
από την υπό στοιχεία 37338/1807/Ε.103/1.9.2010 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 1495), που είναι 
απαραίτητα για τη βελτίωση της ποιότητας και της ποσό-
τητας των εν λόγω οικοτόπων, ιδίως για την αναμόρφω-
σή τους, καθώς και για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας, 
έως ότου επιτευχθεί επαρκής ποιότητα και ποσότητα των 
εν λόγω οικοτόπων.

3. Ο καθορισμός των περιοχών για τα μέτρα αποκα-
τάστασης, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, βασίζεται στις 
βέλτιστες διαθέσιμες γνώσεις και στα πλέον πρόσφατα 
επιστημονικά στοιχεία για την κατάσταση των τύπων 
οικοτόπων, οι οποίοι παρατίθενται στα παραρτήματα 
Ι και II, με βάση τη δομή και τις λειτουργίες που είναι 
απαραίτητες για τη μακροχρόνια συντήρησή τους, συ-
μπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών ειδών τους 
που αναφέρονται στην περ. ε) του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 
33318/3028/11.12.1998 κοινής υπουργικής απόφασης, 
καθώς και για την ποιότητα και ποσότητα των οικοτόπων 
των ειδών της παρ. 2.

4. Τα μέτρα αποκατάστασης που αναφέρονται στην 
παρ. 1:

α) εξετάζουν την ανάγκη για βελτιωμένη συνδεσιμότη-
τα μεταξύ των τύπων οικοτόπων που παρατίθενται στα 
παραρτήματα Ι και II και λαμβάνουν υπόψη τις οικολογι-
κές απαιτήσεις των ειδών που αναφέρονται στην παρ. 2 
και συναντώνται σε αυτούς τους τύπους οικοτόπων,

β) έχουν ως στόχο τη βελτιστοποίηση των οικολογι-
κών, οικονομικών και κοινωνικών λειτουργιών των οικο-
συστημάτων, καθώς και τη συμβολή τους στη βιώσιμη 
ανάπτυξη των σχετικών περιφερειών και κοινοτήτων.

5. Κατά προτεραιότητα λαμβάνονται μέτρα αποκα-
τάστασης στους τύπους χερσαίων οικοτόπων που δι-
αθέτουν το μεγαλύτερο δυναμικό δέσμευσης και απο-
θήκευσης άνθρακα, για την πρόληψη και μείωση των 
επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές.

6. Τα σχέδια διαχείρισης της παρ. 3 του άρθρου 21 του 
ν. 1650/1986 δύναται να περιλαμβάνουν μέτρα περιορι-
σμού ή απαγόρευσης της αλιείας.

7. Τα μέτρα αποκατάστασης των παρ. 1 και 2 διασφα-
λίζουν ότι οι περιοχές στις οποίες εφαρμόζονται παρου-
σιάζουν συνεχή βελτίωση της κατάστασης των τύπων 
οικοτόπων που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και II, 
έως ότου επιτευχθεί καλή κατάσταση, καθώς και συνεχή 
βελτίωση της ποιότητας των οικοτόπων των ειδών της 
παρ. 2, μέχρι να επιτευχθεί επαρκής ποιότητα των εν 
λόγω οικοτόπων.

8. Απαγορεύεται η υποβάθμιση των περιοχών όπου 
συναντώνται οι τύποι οικοτόπων των παραρτημάτων 
Ι και II.

9. Για τους τόπους «Natura 2000», η μη εκπλήρωση 
της υποχρέωσης των παρ. 5 και 6 δικαιολογείται εάν 
προκαλείται από:

α) ανωτέρα βία,
β) αναπόφευκτους μετασχηματισμούς οικοτόπων που 

προκαλούνται άμεσα από την κλιματική αλλαγή, ή
γ) σχέδιο ή έργο που έχει εγκριθεί σύμφωνα με την 

παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4014/2011 (Α’ 209).
10. Τα μέτρα αποκατάστασης και διαχείρισης της 

παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 εξασφαλίζουν 
ότι σημειώνεται:

α) αύξηση της έκτασης οικοτόπων σε καλή κατάσταση, 
για τους τύπους οικοτόπων των παραρτημάτων Ι και II, 
έως ότου το σύνολό τους να βρίσκεται σε καλή κατάστα-
ση, σύμφωνα με την παρ. 1 και μέχρι να επιτευχθεί η ικα-
νοποιητική έκταση αναφοράς για κάθε τύπο οικοτόπου, 
σε κάθε βιογεωγραφική περιοχή της επικράτειάς τους,

β) θετική τάση προς την κατεύθυνση της επαρκούς 
ποιότητας και ποσότητας των χερσαίων και παράκτι-
ων οικοτόπων και των οικοτόπων γλυκών υδάτων, 
των ειδών των παραρτημάτων II, IV και V της υπ’ αρ. 
33318/3028/11.12.1998 κοινής υπουργικής απόφασης, 
των θαλάσσιων οικοτόπων των ειδών των παραρτη-
μάτων II, IIΙ, IV και V της ίδιας κοινής απόφασης, καθώς 
και των ειδών που καλύπτονται από την υπό στοιχεία 
37338/1807/Ε.103/1.9.2010 κοινή υπουργική απόφαση.

11. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας δύνανται να τροποποιούνται τα Παραρτήματα 
Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος.

Άρθρο 176

Αποκατάσταση των πληθυσμών

των επικονιαστών

Έως το 2025, με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας καταρτίζεται Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 
αναστροφή της μείωσης των πληθυσμών των επικονια-
στών, έως το 2030, και τη σταδιακή αύξηση των πληθυ-
σμών τους μέχρι να επιτευχθούν ικανοποιητικά επίπεδα. 
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει κατάλληλους 
δείκτες για την παρακολούθηση των πληθυσμών των 
επικονιαστών και θεσπίζει ικανοποιητικά επίπεδα για 
καθέναν από τους δείκτες, με βάση τα πλέον πρόσφατα 
επιστημονικά στοιχεία. Από το 2030 και μετά, ο πληθυ-
σμός των επικονιαστών μετράται ανά τριετία.

Άρθρο 177

Αποκατάσταση αστικών οικοσυστημάτων

1. Έως το 2030, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας λαμβάνει κατάλληλα μέτρα μέσω του πολεοδομι-
κού σχεδιασμού και της εφαρμογής του ν. 2508/1997 
(Α’ 124), προκειμένου να μην υπάρξει καθαρή απώλεια 
αστικού χώρου πρασίνου και αστικής συγκόμωσης έως 
το 2030, σε σύγκριση με το 2021, σε όλες τις πόλεις, κω-
μοπόλεις και τα προάστια.

2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δια-
σφαλίζει ότι θα υπάρξει αύξηση της συνολικής εθνικής 
έκτασης αστικού χώρου πρασίνου σε πόλεις, κωμοπό-
λεις και προάστια, κατά τουλάχιστον μηδέν κόμμα πέντε 
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τοις εκατό (0,5%), της συνολικής έκτασης των πόλεων 
και των κωμοπόλεων και προαστίων, από το 2021 έως 
το 2030, κατά τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%), έως το 
2040, και κατά τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%), έως 
το 2050. Επιπλέον, μέσω του πολεοδομικού σχεδιασμού 
διασφαλίζεται:

α) τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) αστική συγκό-
μωση σε όλες τις πόλεις, κωμοπόλεις και προάστια, έως 
το 2050,

β) καθαρό κέρδος αστικού χώρου πρασίνου που ενσω-
ματώνεται σε υφιστάμενα και νέα κτίρια και υποδομές, 
ιδίως μέσω ανακαινίσεων και αναπλάσεων, σε όλες τις 
πόλεις, κωμοπόλεις και προάστια.

3. Έως το 2025, η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδια-
σμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζει, με βάση τα πλέον 
πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, τις πόλεις, κωμοπόλεις 
και προάστια, για τα οποία εφαρμόζονται οι στόχοι της 
παρ. 2 και υπολογίζει τον αστικό χώρο πρασίνου για το 
έτος βάσης 2021.

Άρθρο 178

Ειδικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα -

Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 1650/1986

1. Στην εξουσιοδότηση της περ. β) της παρ. 3 του άρ-
θρου 21 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), περί εγκρίσεως των 
σχεδίων διαχείρισης, προστίθενται οι στόχοι διατήρη-
σης, και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

«β. Τα σχέδια διαχείρισης και οι στόχοι διατήρησης 
εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Τα σχέδια διαχείρισης των περιοχών στις 
οποίες περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν στη 
γεωργική, αλιευτική και υδατοκαλλιεργητική δραστη-
ριότητα, εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.»

2. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 
επεκτείνεται χρονικά η δυνατότητα παράτασης σύμφω-
να με την υπουργική απόφαση της ίδιας παραγράφου, η 
παρ. 7 αντικαθίσταται και οι παρ. 6 και 7 διαμορφώνονται 
ως εξής:

«6. Για περιοχές, στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του 
τοπίου, για τα οποία αρχίζει η διαδικασία χαρακτηρι-
σμού με προεδρικό διάταγμα και έως ότου εκδοθεί η 
πράξη χαρακτηρισμού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζει όρους 
και περιορισμούς για επεμβάσεις και δραστηριότητες 
που είναι δυνατόν να έχουν βλαπτική επίδραση στις 
παραπάνω περιοχές, στοιχεία ή σύνολα και να υλοποι-
εί διαχειριστικές δράσεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 και 
συγκεκριμένες διαχειριστικές δράσεις που αποσκοπούν 
στη βελτίωση και διατήρηση της κατάστασης των προ-
στατευτέων αντικειμένων. Η ισχύς της υπουργικής αυτής 
απόφασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Αν 
συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, η προθεσμία αυτή μπο-
ρεί να παρατείνεται, με όμοια υπουργική απόφαση, για 
τέσσερα (4) ακόμη έτη.

7. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διενεργούνται οι 

χαρακτηρισμοί των καταφυγίων άγριας ζωής και των 
προστατευόμενων τοπίων και φυσικών σχηματισμών, 
αν αυτές δεν εμπίπτουν σε περιοχές προστασίας της 
βιοποικιλότητας και εθνικά πάρκα. Με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας προβλέπονται 
όροι και περιορισμοί στις δραστηριότητες που ασκού-
νται εντός των ανωτέρω καταφυγίων άγριας ζωής και 
προστατευόμενων τοπίων και φυσικών σχηματισμών. 
Στα καταφύγια άγριας ζωής απαγορεύονται η θήρα και 
η επαγγελματική αλιεία.»

Άρθρο 179

Καταργούμενες διατάξεις

Καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος:
1. Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), 

περί οργάνωσης μέτρων προστασίας της βιοποικιλότη-
τας, ανά ζώνες.

2. Τα άρθρα 1 έως και 9, το άρθρο 10 πλην της παρ. 4 αυτού, 
οι παρ. 1, 4, 5 και 6 του άρθρου 11 και 21 του ν. 4519/2018
(Α’ 25), περί διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.

3. Οι παρ. 7 και 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 
(Α’ 207), περί φορέων διαχείρισης.

4. Η παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 33318/3028/1998 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας 
και Πολιτισμού, περί χωροθέτησης έργων και έγκρισης 
σχεδίων επί ειδικών ζωνών προστασίας (Β’ 1289).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 180

Διοικητικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές 

παραβάσεις - Τροποποίηση παρ. 1 και 1α και 

προσθήκη παρ. 1β, 1γ, 1δ και 1ε στο άρθρο 21 

του ν. 4014/2011

Στο άρθρο 21 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), περί διοι-
κητικών κυρώσεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις:
αα) στην περ. α) της παρ. 1 προστίθεται η υποχρέωση 
αποκατάστασης της περιβαλλοντικής βλάβης, εφόσον 
αυτή είναι αναστρέψιμη, αβ) το μέγιστο ύψος προ-
στίμου της περ. β) της παρ. 1 αυξάνεται, αγ) στην ίδια 
παράγραφο προστίθεται περ. ε), αδ) στο υφιστάμενο 
δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, αφαιρείται η αναφορά σε 
ελαφρυντικούς και επιβαρυντικούς παράγοντες και 
προστίθεται ως νέο τρίτο εδάφιο, β) η παρ. 1α, πλην 
των δύο εισαγωγικών της εδαφίων, αντικαθίσταται, γ) 
προστίθενται παρ. 1β, 1γ, 1δ και 1ε και οι παρ. 1 έως 1ε 
διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προκαλούν 
οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περι-
βάλλοντος ή παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος ή 
των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων διαταγμάτων 
ή υπουργικών αποφάσεων ή αποφάσεων της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης ή της Περιφέρειας, ανεξάρτητα 
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από την αστική ή ποινική ευθύνη, επιβάλλονται τα ακό-
λουθα διοικητικά μέτρα και κυρώσεις:

α) Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της υποπερ.  ββ’ 
της περ. β’ της παρ. 15γ του άρθρου 6 του ν. 1650/1986 
(Α’ 160), που επέχει τη θέση του μέτρου της γραπτής 
σύστασης της περ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 151 του 
ν.  4512/2018 (Α’  5), υποχρέωση αποκατάστασης του 
περιβάλλοντος, εντός προθεσμίας, αν η βλάβη είναι 
αναστρέψιμη, πιθανός επανέλεγχος εντός προθεσμίας, 
προειδοποίηση επιβολής κυρώσεων.

β) Πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως και σαρά-
ντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ, σύμφωνα με την 
παρ. 1α ή και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.

γ) Προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας, όπως 
προβλέπεται στην παρ. 6, μετά από εισήγηση της αρμό-
διας για την περιβαλλοντική επιθεώρηση αρχής.

δ) Διοικητικά μέτρα και κυρώσεις που προβλέπονται 
από την περιβαλλοντική νομοθεσία.

ε) Υποχρέωση αποζημίωσης των δαπανών που συνδέ-
ονται με τη βλάβη στο περιβάλλον, όταν η βλάβη είναι 
μη αναστρέψιμη και η παράβαση κατατάσσεται στις 
κατηγορίες «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» και «ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» 
σοβαρότητας της παρ. 1α, με την επιφύλαξη εφαρμογής 
του π.δ. 148/2009 (Α’ 190).

Τα εν λόγω μέτρα και οι κυρώσεις είναι αναλογικά και 
εύλογα, στηρίζονται δε στην αξιολόγηση του κινδύνου 
που η παράβαση επιφέρει στην προστασία του δημοσί-
ου συμφέροντος σύμφωνα με την παρ. 1α και επιβάλλο-
νται, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 21 του άρθρου 
20, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συ-
χνότητα ή την χρονική διάρκεια, την υποτροπή και το 
ιστορικό συμμόρφωσης, τη συμπεριφορά και τον βαθμό 
συνεργασίας του ελεγχόμενου οικονομικού φορέα, το 
ύψος υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων εκπομπών 
και την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων και προ-
τύπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, καθώς και του άμεσου ή έμμεσου κέρδους 
που η παράβαση απέφερε στον φορέα του έργου ή της 
δραστηριότητας. Επιπρόσθετα, λαμβάνονται υπόψη συ-
ντρέχοντες ελαφρυντικοί ή επιβαρυντικοί παράγοντες 
και περιστάσεις, σύμφωνα με τις παρ. 1γ και 1δ.

Τα πρόστιμα της περ. β’ επιβάλλονται μετά από ενιαία 
αξιολόγηση της σοβαρότητας του συνόλου των παρα-
βάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1α. 
Εφόσον από τη νομοθεσία προβλέπεται ποινική κύρωση 
για τη συγκεκριμένη παράβαση, σύμφωνα με το άρθρο 3 
του ν. 4042/2012 (Α’ 24), η πράξη βεβαίωσης παράβασης 
διαβιβάζεται στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

1α. Οι παραβάσεις κατατάσσονται σε τέσσερις κατη-
γορίες ΧΑΜΗΛΗΣ, ΜΕΤΡΙΑΣ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ και ΠΟΛΥ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ σοβαρότητας, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση της παρ. 21 του άρθρου 20. Τα επιβαλλόμενα 
πρόστιμα της περ. β) της παρ. 1 κατανέμονται, ανάλογα 
με την κατηγορία της παράβασης, ως ακολούθως:

α) για τις παραβάσεις «ΧΑΜΗΛΗΣ» σοβαρότητας, το 
πρόστιμο δεν υπερβαίνει το μηδέν κόμμα πέντε τοις 
εκατό (0,5%), επί του συνολικού κύκλου εργασιών της 
τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστη-
ριότητας, βάσει του κύκλου εργασιών της τελευταίας 

υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, και 
κυμαίνεται από πεντακόσια (500) έως και εκατό χιλιάδες 
(100.000) ευρώ,

β) για τις παραβάσεις «ΜΕΤΡΙΑΣ» σοβαρότητας, το 
πρόστιμο δεν υπερβαίνει το δύο τοις εκατό (2%), επί 
του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης 
του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, βάσει του 
κύκλου εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλω-
σης φορολογίας εισοδήματος, και κυμαίνεται από χίλια 
(1.000) έως και πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ,

γ) για τις παραβάσεις «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» σοβαρότητας, το 
πρόστιμο δεν υπερβαίνει το έξι τοις εκατό (6%), επί του 
συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του 
φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, βάσει του κύ-
κλου εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος, και κυμαίνεται από δέκα χιλιά-
δες (10.000) έως και δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ,

δ) για τις παραβάσεις «ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» σοβαρό-
τητας, το πρόστιμο δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό 
(10%), επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταί-
ας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, 
βάσει του κύκλου εργασιών της τελευταίας υποβληθεί-
σας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, και κυμαίνεται 
από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως και σαράντα εκατομμύ-
ρια (40.000.000) ευρώ.

Αν το ποσό του προστίμου που αντιστοιχεί στο ανώ-
τατο ποσοστό, επί του συνολικού κύκλου εργασιών της 
τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστη-
ριότητας, βάσει του κύκλου εργασιών της τελευταίας 
υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, είναι 
μικρότερο του ελάχιστου προβλεπόμενου προστίμου 
της κατηγορίας παράβασης, τότε το ποσό ισούται με το 
ελάχιστο προβλεπόμενο πρόστιμο της εκάστοτε κατη-
γορίας παράβασης.

Εάν συντρέχουν μία ή περισσότερες επιβαρυντικές 
περιστάσεις της παρ. 1δ, τα ελάχιστα πρόστιμα και τα 
ποσοστά των περ. α) έως και δ), επί του συνολικού κύ-
κλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του 
έργου ή της δραστηριότητας, διπλασιάζονται, ενώ αν συ-
ντρέχουν μία ή περισσότερες ελαφρυντικές περιστάσεις 
της παρ. 1γ, τα ελάχιστα πρόστιμα και τα ποσοστά των 
περ. α) έως και δ), μειώνονται στο ήμισυ. Σε περίπτωση 
υποτροπής, τα ελάχιστα πρόστιμα και τα ποσοστά των 
περ. α) έως και δ), επί του συνολικού κύκλου εργασιών 
της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δρα-
στηριότητας, διπλασιάζονται. Για τον υπολογισμό του 
προστίμου λαμβάνονται υπόψη σωρευτικά και τα δύο 
προηγούμενα εδάφια.

Το κριτήριο του ποσοστού, επί του συνολικού κύκλου 
εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου 
ή της δραστηριότητας, δεν εφαρμόζεται σε έργα και 
δραστηριότητες που δεν έχουν οικονομικό χαρακτήρα.

Για έργα και δραστηριότητες που υπάρχουν ισχυρές 
ενδείξεις διεξαγωγής παράνομης οικονομικής δραστη-
ριότητας, η οποία οδηγεί σε απόκρυψη μέρους ή του 
συνόλου του κύκλου εργασιών, για τον υπολογισμό του 
προστίμου δεν λαμβάνεται υπόψη ο εκτιμώμενος κύκλος 
εργασιών και δεν ισχύει ο περιορισμός του ανώτατου πο-
σοστού του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας 
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χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, 
βάσει του κύκλου εργασιών της τελευταίας υποβληθεί-
σας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

1β. Αν η διοικητική παράβαση συνίσταται στην έλλειψη 
Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), θεωρεί-
ται «ΜΕΤΡΙΑΣ» σοβαρότητας και επιβάλλεται πρόστιμο 
δύο τοις εκατό (2%), επί του συνολικού κύκλου εργασι-
ών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της 
δραστηριότητας, με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευ-
ταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, 
το οποίο δεν είναι κατώτερο των χιλίων (1.000) ευρώ. Το 
κριτήριο του ποσοστού, επί του συνολικού κύκλου εργα-
σιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της 
δραστηριότητας, δεν εφαρμόζεται σε έργα και δραστηρι-
ότητες που δεν έχουν οικονομικό χαρακτήρα. Σε περίπτω-
ση υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται. Σε περίπτωση 
τρίτης συνεχόμενης παράβασης έλλειψης ΠΠΔ επιβάλλε-
ται αναστολή λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 6.

1γ. Ως ελαφρυντικοί παράγοντες ή περιστάσεις θεω-
ρούνται:

α) όταν ο παραβάτης επαναφέρει, οικεοθελώς και 
αμελλητί, τη φύση στην προηγούμενη κατάστασή της,

β) όταν ο παραβάτης παρέχει στις διοικητικές ή δικα-
στικές αρχές χρήσιμες πληροφορίες, τις οποίες δεν θα 
μπορούσαν να αποκτήσουν διαφορετικά και οι οποίες 
βοηθούν τις εν λόγω αρχές, να αναγνωρισθούν ή να 
αχθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης οι υπόλοιποι παρα-
βάτες.

1δ. Ως επιβαρυντικοί παράγοντες θεωρούνται:
α) αν η παράβαση περιελάμβανε τη χρήση πλαστών ή 

παραποιημένων εγγράφων από τον παραβάτη,
β) αν το αδίκημα διαπράχθηκε στο πλαίσιο εγκλη-

ματικής οργάνωσης, κατά την έννοια της απόφασης - 
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτω-
βρίου 2008 «για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος» (L 300), σχετικά με παραβάσεις που κατα-
τάσσονται στις κατηγορίες «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» και «ΠΟΛΥ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» σοβαρότητας της παρ. 1α.

1ε. Εκκρεμείς υποθέσεις επιβολής διοικητικών κυρώ-
σεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις καταλαμβάνονται 
από τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 181

Διοικητική κύρωση σε παραγωγούς 

απαγορευμένων πλαστικών προϊόντων

μιας χρήσεως - Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 

άρθρου 18 ν. 4736/2020

Στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4736/2020 
(Α’ 200), περί διοικητικών κυρώσεων λόγω παραγωγής 
απαγορευμένων πλαστικών προϊόντων μιας χρήσεως: 
α) προβλέπεται ότι η διάταξη αφορά γενικότερα τους 
παραγωγούς, β) αυξάνεται το ποσοστό του προστίμου 
και τίθεται ελάχιστο ύψος αυτού, γ) προβλέπεται δεύτερο 
εδάφιο, περί κυρώσεων σε περίπτωση υποτροπής, και η 
περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Στους παραγωγούς που δεν συμμορφώνονται με 
την παρ. 1 του άρθρου 5, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 
δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού κύκλου εργα-
σιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης, με βάση 

τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δή-
λωσης φορολογίας εισοδήματος, το οποίο δεν μπορεί 
να είναι μικρότερο από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. 
Σε περίπτωση υποτροπής για τις ως άνω παραβάσεις 
εντός τριετίας:

αα) το ελάχιστο πρόστιμο διπλασιάζεται σε διακόσιες 
χιλιάδες (200.000) ευρώ, και

αβ) εφόσον ο παραγωγός κατασκευάζει τα πλαστικά 
προϊόντα μιας χρήσης της παρ. 1 του άρθρου 5, ανακα-
λείται οριστικά η άδεια λειτουργίας του.»

Άρθρο 182

Ανάθεση καθηκόντων περιβαλλοντικών 

ελέγχων στα στελέχη των Μονάδων 

Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών - 

Τροποποίηση άρθρου 34 ν. 4685/2020

Στο άρθρο 34 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), περί σύστα-
σης και αρμοδιότητας των Μονάδων Διαχείρισης Προ-
στατευόμενων Περιοχών, τροποποιείται η περ. ζ) της 
παρ. 2, συνεπεία της προσθήκης της περ. ιστ) στην ίδια 
παράγραφο, περί ελέγχου περιβαλλοντικών παραβάσε-
ων, προστίθενται παρ. 3 και 4, και το άρθρο 34 διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«Άρθρο 34
Σύσταση και Αρμοδιότητες των ΜΔΠΠ

1. Συστήνονται είκοσι τέσσερις (24) Μονάδες Διαχεί-
ρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) σε επίπεδο 
Τμήματος, σύμφωνα με τον Παράρτημα Ι που επισυνά-
πτεται στον παρόντα νόμο. Με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από εισήγηση του 
ΟΦΥΠΕΚΑ, μπορεί να τροποποιούνται ο αριθμός και η 
χωρική αρμοδιότητα των ΜΔΠΠ, με την προϋπόθεση ότι 
καλύπτουν το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών 
του άρθρου 45.

2. Οι αρμοδιότητες των ΜΔΠΠ είναι οι ακόλουθες:
α) Συμμετοχή στην κατάρτιση, εφαρμογή, παρακο-

λούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση των σχεδίων 
διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χω-
ρικής αρμοδιότητάς τους, καθώς και παρακολούθηση 
της κατάστασης των ειδών και των τύπων οικοτόπων 
διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού ενδιαφέροντος στις 
περιοχές της χωρικής αρμοδιότητάς τους.

β) Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για τις προστατευόμε-
νες περιοχές της χωρικής αρμοδιότητάς τους.

γ) Κατάρτιση μελετών και διεξαγωγή ερευνών, καθώς 
και συμμετοχή στην εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων 
που περιλαμβάνονται στα οικεία σχέδια διαχείρισης και 
είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκα-
τάσταση και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών.

δ) Διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, τους παρα-
γωγικούς φορείς και κάθε άλλον εμπλεκόμενο κατά πε-
ρίπτωση φορέα, εντός των περιοχών ευθύνης τους σε 
οποιαδήποτε περίπτωση απαιτείται, με στόχο την ολο-
κληρωμένη διαχείριση, την αποτελεσματική προστασία 
και την ανάδειξη των αξιών των προστατευόμενων πε-
ριοχών, καθώς και την ενσωμάτωση της περιβαλλοντι-
κής παραμέτρου στα τοπικά αναπτυξιακά πρότυπα και 
προγράμματα.
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ε) Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού 
και των παραγωγικών φορέων σε θέματα αναγόμενα 
στο έργο και τους σκοπούς του ΟΦΥΠΕΚΑ. Στο πλαίσιο 
αυτό, οι ΜΔΠΠ μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν 
κέντρα πληροφόρησης και να αναλαμβάνουν σχετική 
εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή και ηλεκτρονικής 
μορφής.

στ) Διοργάνωση και συμμετοχή σε προγράμματα 
κατάρτισης και επιμόρφωσης, καθώς και σε συνέδρια, 
ημερίδες, σεμινάρια και σε άλλες ενημερωτικές εκδη-
λώσεις, για την προώθηση και ανάδειξη των στόχων της 
διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.

ζ) Συμμετοχή στον έλεγχο της εφαρμογής της περι-
βαλλοντικής νομοθεσίας.

η) Συμμετοχή στον τοπικό αντιπυρικό σχεδιασμό στις 
περιοχές ευθύνης τους σε συνεργασία με το Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με το Υπουργείο Κλι-
ματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

θ) Κατάρτιση Τοπικών Σχεδίων Δράσεων Προτεραιο-
τήτων (ΤΣΔΠ), στα οποία καθορίζονται οι ανάγκες και 
οι προτεραιότητες χρηματοδότησης αναφορικά με τη 
διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων και με την 
προτεραιότητα της διατήρησης της καλής κατάστασης 
των οικοτόπων.

ι) Συγκέντρωση επιστημονικών πληροφοριών και αξι-
όπιστων στατιστικών δεδομένων που προέρχονται από 
ερευνητικά και άλλα προγράμματα στις περιοχές ευθύ-
νης τους και οργάνωση σε κατάλληλη υποδομή θεματι-
κών και χωρικών βάσεων των δεδομένων που αφορούν 
τα προστατευτέα αντικείμενα της χωρικής ευθύνης τους.

ια) Εισήγηση για αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργα-
λείων και εσόδων από οικοτουριστικές και λοιπές δρα-
στηριότητές τους για την ανάδειξη τοπικών προϊόντων 
του πρωτογενούς τομέα και την υλοποίηση έργων και 
δράσεων προώθησης της περιφερειακής και της τοπικής 
ανάπτυξης.

ιβ) Συμμετοχή στην εκτέλεση εθνικών, ευρωπαϊκών ή 
διεθνών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με την 
περιοχή ευθύνης τους, τα οποία προάγουν ή προβάλ-
λουν τους σκοπούς των ΜΔΠΠ.

ιγ) Σύνταξη σχεδίων φύλαξης των περιοχών αρμοδι-
ότητάς τους, η συνεπικουρία με τους αρμόδιους φορείς 
μέσω των Μνημονίων Συνεργασίας του άρθρου 37 και 
η παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

ιδ) Συμμετοχή σε Προγραμματικές Συμβάσεις και 
Μνημόνια Συνεργασίας με άλλες δημόσιες υπηρεσίες 
και φορείς κατά τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38.

ιε) Προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και υλοποίηση 
οικοτουριστικών δράσεων και έγκριση δραστηριοτή-
των ξενάγησης, καθώς και η παροχή υπηρεσιών και η 
διοργάνωση δραστηριοτήτων θεματικού τουριστικού 
χαρακτήρα και συγκεκριμένα η υποστήριξη και η υλο-
ποίηση με ιδία μέσα και προσωπικό, οικοτουριστικών 
προγραμμάτων και δράσεων υποδοχής, ενημέρωσης και 
συνοδείας επισκεπτών στις Προστατευόμενες περιοχές 
του δικτύου Natura 2000.

ιστ) Ελέγχος για τη διαπίστωση περιβαλλοντικών πα-
ραβάσεων που απορρέουν από τις κανονιστικές πράξεις 
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 21 του 

ν. 1650/1986 (Α’ 160) και έκδοση συστάσεων συμμόρ-
φωσης ή εισήγηση διοικητικού προστίμου.

3. Οι αρμοδιότητες των περ. ζ), ιγ) και ιστ) της παρ. 2, 
ασκούνται από το σύνολο του επιστημονικού προσω-
πικού και του προσωπικού φύλαξης των ΜΔΠΠ, συμπε-
ριλαμβανομένου του μεταφερόμενου στον ΟΦΥΠΕΚΑ, 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρο 43, προσωπικού των 
καταργηθέντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών.

4. Εφόσον, κατά τη διενέργεια ελέγχου της περ. ιστ) της 
παρ. 2, διαπιστωθεί παράβαση σύμφωνα με την οικεία 
απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, 
η ΜΔΠΠ, κατόπιν σύνταξης έκθεσης αυτοψίας και κλή-
σης σε απολογία, εκδίδει πράξη βεβαίωσης παράβασης, 
η οποία περιλαμβάνει συστάσεις ή εισήγηση επιβολής 
προστίμου προς την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 1650/1986. Η πράξη βεβαίω-
σης παράβασης κοινοποιείται στην αρμόδια εισαγγελική 
αρχή, αν προβλέπεται ποινική κύρωση.»

Άρθρο 183

Υλοποίηση τεχνικών έργων από τον Οργανισμό 

Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής 

Αλλαγής - Τροποποίηση παρ. 5 και 6 άρθρου 27 

και παρ. 2 άρθρου 29 ν. 4685/2020

1. Στην παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4685/2020 (A’ 92), 
περί διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών από τον 
Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλ-
λαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), προστίθεται περ. κβ’ ως εξής:

«κβ) Επιλαμβάνεται των σχεδιασμού, ωριμάσεως, 
προγραμματισμού, υλοποιήσεως, συντονισμού και πα-
ρακολουθήσεως των τεχνικών έργων που αναλαμβάνει 
ο Οργανισμός, καθώς και της αναθέσεως συμβάσεων 
στο πλαίσιο αυτό. Η Τεχνική Υπηρεσία του Ο.Φ.Υ.ΠΕ.Κ.Α. 
δύναται να αναλαμβάνει την εκτέλεση δασοτεχνικών 
έργων στις δημόσιες δασικές εκτάσεις της χωρικής 
αρμοδιότητάς της, κατόπιν συνάψεως προγραμματι-
κής σύμβασης, βάσει της παρ. 13 του άρθρου 57 του 
ν. 2218/1994 (Α’ 90).»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4685/2020, περί 
Αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης του Ο.ΦΥ.
ΠΕ.Κ.Α., προστίθεται περ. γ) ως εξής:

«γ) Τμήμα Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων Προστασίας Φυ-
σικού Περιβάλλοντος (Τεχνική Υπηρεσία).»

Άρθρο 184

Καίριες Περιοχές Βιοποικιλότητας - 

Τροποποίηση άρθρου 33 ν. 4685/2020

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), 
περί εργαλείων Συστήματος Διακυβέρνησης Προστατευ-
όμενων Περιοχών, προστίθεται περ. θ’ ως εξής:

«(θ) τα δεδομένα των Καίριων Περιοχών Βιοποικιλότη-
τας για όλη τη χώρα, τα οποία διαχειρίζεται ο ΟΦΥΠΕΚΑ.»

2. Στο άρθρο 33 του ν. 4685/2020 προστίθεται παρ. 3 
ως εξής:

«3. Αρμόδια για τη συγκέντρωση των δεδομένων της 
περ. θ) της παρ. 1 είναι η Επιτροπή Φύση του άρθρου 
19 του ν. 3937/2011 (Α’ 60). Οι Καίριες Περιοχές Βιοποι-
κιλότητας καθορίζονται βάσει των κριτηρίων της Διε-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3961Τεύχος A’ 78/28.03.2023

θνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης («IUCN») 
και συνιστούν τόπους που συμβάλλουν σημαντικά στην 
παγκόσμια διατήρηση της βιοποικιλότητας στα χερσαία, 
υδάτινα και θαλάσσια οικοσυστήματα.»

Άρθρο 185

Παράταση χρονικής ισχύος αποσπάσεων 

υπαλλήλων στον Οργανισμό Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

1. Η χρονική ισχύς των αποσπάσεων των μονίμων δη-
μοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που ανήκουν 
οργανικά σε φορείς του δημόσιου τομέα, της περ. α) της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και οι 
οποίοι υπηρετούν στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλ-
λοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), βάσει της 
παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), παρατεί-
νεται αυτοδικαίως για δύο (2) επιπλέον έτη, από τη λήξη 
της αρχικής τους απόσπασης ή της ανανέωσής της.

2. Οι υπάλληλοι της παρ. 1 εξακολουθούν να λαμ-
βάνουν το σύνολο των αποδοχών τους από τον Ο.ΦΥ.
ΠΕ.Κ.Α. και τα πάσης φύσεως, γενικά ή ειδικά, επιδόματα 
της οργανικής τους θέσης, με τις προϋποθέσεις κατα-
βολής τους. Ο χρόνος απόσπασης των αποσπώμενων 
υπαλλήλων θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρε-
σίας στον φορέα που ανήκουν οργανικά.

Άρθρο 186

Λειτουργία βάσης δεδομένων Ειδικών 

Οικολογικών Αξιολογήσεων στον Οργανισμό 

Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής 

Αλλαγής - Προσθήκη παρ. 10α στο άρθρο 11 

του ν. 4014/2011

Στο άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α’ 224), περί του περι-
εχομένου των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης, 
προστίθεται παρ. 10α ως εξής:

«10α. α. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) δημιουργεί βάση δε-
δομένων στην οποία καταχωρίζονται τα στοιχεία χωρο-
θέτησης των έργων και δραστηριοτήτων που υπόκεινται 
σε Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (Ε.Ο.Α.), συνοδευόμε-
να από την Ε.Ο.Α.. Τα στοιχεία υποβάλλονται στην αρμό-
δια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία σε 
ψηφιακή μορφή και διαβιβάζονται στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α..

β. Το σύνολο των πρωτογενών δεδομένων καταγρα-
φών πεδίου που συγκεντρώνονται κατά τη διεξαγωγή 
της Ε.Ο.Α. των παρ. 8 και 9, κατατίθενται στον Ο.ΦΥ.
ΠΕ.Κ.Α. σε επεξεργάσιμη μορφή, με γεωχωρικές πλη-
ροφορίες, ιδίως συντεταγμένες παρατήρησης και πο-
λύγωνα πιθανών θέσεων φωλεοποίησης. Τα δεδομένα 
αυτά καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων του Ο.ΦΥ.
ΠΕ.Κ.Α. και είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες υπηρεσίες.»

Άρθρο 187

Αποκλειστικότητα ανταποδοτικού δικαιώματος 

επαγγελματικής αλιείας κατοίκων παραλιμνίων 

κοινοτήτων σε τεχνητές λίμνες

1. Η επαγγελματική αλιεία εντός των τεχνητών λιμνών 
της Επικρατείας ενεργείται αποκλειστικά από κατοί-

κους των παραλιμνίων κοινοτήτων, εντός των ορίων 
των οποίων ευρίσκονται οι κατακλυσθείσες έγγειες 
ιδιοκτησίες.

2. Με διαπιστωτική απόφαση του Γραμματέα της οι-
κείας Αποκεντρωμένης Διοικήσεως που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσδιορίζονται 
ονομαστικά και ανά τεχνητή λίμνη οι παραλίμνιες κοι-
νότητες και οικισμοί των οποίων οι κάτοικοι δικαιού-
νται κατ’ αποκλειστικότητα να αλιεύουν επαγγελματικά, 
σύμφωνα με την παρ. 1. Με απόφαση του Γραμματέα 
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοικήσεως, που δημοσι-
εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται 
κατόπιν προτάσεως των οικείων Συμβουλίων Δημοτικών 
Κοινοτήτων ή του Προέδρου Δημοτικών Κοινοτήτων και 
των Δημοτικών Συμβουλίων, δύναται να επεκτείνεται 
το δικαίωμα αυτό και σε κατοίκους οικισμών ή κοινοτή-
των του ιδίου παραλιμνίου δήμου, εφόσον διαθέτουν 
εμφανή γεωγραφική εγγύτητα με την τεχνητή λίμνη 
και άμεσο κοινωνικό και οικονομικό συμφέρον από την 
ανάπτυξη και αξιοποίησή της. Για την τελευταία πράξη 
λαμβάνονται υπόψη και ειδικότερες ρυθμίσεις, καθώς 
και διαχειριστικές μελέτες για την αλιευτική ικανότητα 
κάθε τεχνητής λίμνης.

3. Υφιστάμενες άδειες επαγγελματικής αλιείας, που εκ-
δόθηκαν βάσει ειδικότερων ρυθμίσεων, εξακολουθούν 
να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

4. Μέχρις εκδόσεως και δημοσιεύσεως των διαπιστω-
τικών πράξεων της παρ. 2, δύνανται να εκδίδονται από 
την αρμόδια Αρχή, οι προβλεπόμενες, διά του παρόντος, 
επαγγελματικές άδειες αλιείας, κατόπιν αιτήσεως οιου-
δήποτε δικαιούχου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις της παρ. 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Άρθρο 188

Ποινική προστασία των ειδών της άγριας 

πανίδας - Προσθήκη παρ. 29 στο άρθρο 2 και 

παρ. 8 στο άρθρο 34 του ν. 4830/2021

1. Στο άρθρο 2 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), περί ορισμών, 
προστίθεται περ. 29 ως εξής:

«29. «Προστατευόμενα είδη της άγριας πανίδας»:
α) τα θηλαστικά, τα ερπετά και τα αμφίβια των ει-

δών του παραρτήματος IV του άρθρου 20 της υπ’ αρ. 
33318/3028/11.12.1998 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω-
σης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γε-
ωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού (Β’ 1289),

β) τα είδη του παραρτήματος Ι που δεν περιλαμβάνο-
νται στα Παραρτήματα ΙΙ/1 και ΙΙ/2 του άρθρου 14 της 
υπό στοιχεία 37338/1807/Ε.103/1.9.2010 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 1495),

γ) τα είδη που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της 
Συμφωνίας για τη διατήρηση των κητωδών του Εύξεινου 
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Πόντου, της Μεσογείου και της παρακείμενης περιοχής 
του Ατλαντικού, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 5011/2023 
(Α’ 9).»

2. Στο άρθρο 34 του ν. 4830/2021, περί ποινικών κυ-
ρώσεων, προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Στην περίπτωση που οι αξιόποινες πράξεις των 
περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 24 τελούνται σε 
προστατευόμενα είδη της άγριας πανίδας της παρ. 29 
του άρθρου 2, επιβάλλονται οι ποινές της παρ. 2.»

Άρθρο 189

Ποινικές κυρώσεις για παραβάσεις που 

αφορούν προστατευτικά μέτρα, την 

αντιμετώπιση πυρκαγιών και τη διάνοιξη οδών, 

επί δασικών εκτάσεων - Αντικατάσταση παρ. 3 

άρθρου 68 και παρ. 8 άρθρου 71 ν. 998/1979

1. Η παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 998/1979 (Α-289), 
περί παραβάσεων προστατικών μέτρων, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«3 α. Οι παραβάτες της απόφασης της παρ. 7 του άρ-
θρου 15 τιμωρούνται με φυλάκιση από δύο (2) έως έξι 
(6) μήνες. Επίσης, τους επιβάλλεται διοικητικό πρόστι-
μο, ύψους από εκατό (100) έως εξακοσίων (600) ευρώ. 
Η διαδικασία επιβολής της διοικητικής κύρωσης του 
δευτέρου εδαφίου αρχίζει με τη βεβαίωση της παρά-
βασης από το όργανο που τη διαπιστώνει, το οποίο 
συντάσσει σχετική έκθεση. Η έκθεση κοινοποιείται μαζί 
με έγγραφη κλήτευση του δασάρχη προς τον παραβά-
τη, ώστε να υποβάλει τις απόψεις του ενώπιόν του, για 
την αποδιδόμενη σε αυτόν παράνομη ενέργεια, μέσα 
σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της κλήτευ-
σης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, ύστερα 
από αίτηση του ενδιαφερομένου, για πέντε (5) ημέ-
ρες. Το πρόστιμο βεβαιώνεται στην αρμόδια Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία, εισπράττεται κατά τον Κώδικα 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190) και 
αποδίδεται στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου 
Ταμείου.

β. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου ο παραβά-
της μπορεί να ασκήσει προσφυγή στο κατά τόπο αρμό-
διο διοικητικό πρωτοδικείο, εντός της προβλεπομένης 
από το άρθρο 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας 
(Κ.Δ.Δ, ν. 2717/1999, Α’ 97) εξηκονθήμερης προθεσμίας, 
που αρχίζει από την επόμενη της κοινοποίησης της από-
φασης σ’ αυτόν. Η προθεσμία της ανωτέρω προσφυγής 
και η άσκηση της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της 
απόφασης επιβολής προστίμου, είναι ωστόσο δυνατόν 
να χορηγηθεί, αναστολή εκτέλεσης της ανωτέρω απόφα-
σης, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 200 έως 209 του Κ.Δ.Δ..

γ. Σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης αθωωτικής 
απόφασης από το ποινικό δικαστήριο, το επιβληθέν 
πρόστιμο διαγράφεται και το καταβληθέν ποσό επιστρέ-
φεται από τον φορέα στον οποίο αποδόθηκε.»

2. Η παρ. 8 του άρθρου 71 του ν. 998/1979, περί πα-
ραβάσεων στη διάνοιξη οδών, αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Σε βάρος όσων εκτελούν έργα διανοίξεως οδών και 
δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της παρ. 1 του 
άρθρου 48, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 68.»

Άρθρο 190

Αγροτικά αδικήματα κλοπής και υπεξαίρεσης - 

Αντικατάσταση άρθρου 37 ν. 3585/2007

Το άρθρο 37 του ν. 3585/2007 (Α’ 148), περί των αγρο-
τικών αδικημάτων της κλοπής και της υπεξαίρεσης, αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 37
Κλοπή και υπεξαίρεση

1. Σε βάρος του υπαίτιου κλοπής ή υπεξαίρεσης κοινό-
χρηστου αγροτικού κινητού κτήματος, η αξία του οποίου 
δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ δεν ασκείται 
ποινική δίωξη, αλλά επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 
από εκατό (100) έως τριακόσια (300) ευρώ.

2. Η διαδικασία επιβολής του προστίμου της παρ. 1 
αρχίζει με τη βεβαίωση της παράβασης από το αρ-
μόδιο δασικό όργανο που τη διαπιστώνει, το οποίο 
συντάσσει σχετική έκθεση. Η έκθεση κοινοποιείται μαζί 
με έγγραφη κλήτευση του δασάρχη προς τον παρα-
βάτη, ώστε να υποβάλει τις απόψεις του ενώπιόν του 
για την αποδιδόμενη σε αυτόν παράνομη ενέργεια, 
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 
κλήτευσης.

Το πρόστιμο βεβαιώνεται στην αρμόδια Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία, εισπράττεται κατά τον Κώδικα 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190) και 
αποδίδεται στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου 
Ταμείου.

3. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου ασκείται 
προσφυγή στο, κατά τόπο, αρμόδιο διοικητικό πρωτο-
δικείο, εφαρμοζομένου του Κώδικα Διοικητικής Δικονο-
μίας (ν. 2717/1999, Α’ 97).»

Άρθρο 191

Αρμόδιο όργανο και διαδικασία επιβολής 

προστίμου για φθορές που προκαλούνται 

από ζώα - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 39 

ν. 3585/2007

Το πρώτο εδάφιο της παρ.  5 του άρθρου 39 του 
ν. 3585/2007 (Α’ 148), περί φθορών που προκαλούνται 
από ζώα, τροποποιείται ως προς το όργανο επιβολής 
προστίμου, τα τέσσερα τελευταία εδάφια, αντικαθίστα-
νται από νέο εδάφιο, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως 
εξής:

«5. Στον ιδιοκτήτη των ζώων που προκάλεσαν αγρο-
τικές φθορές, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 4, επιβάλλεται 
από τo αρμόδιο δασικό όργανο που διαπιστώνει την 
παράβαση, διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου 
διαμορφώνεται ως εξής:

α) Στην περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης των 
ζώων διαπράττει το προαναφερόμενο αδίκημα για πρώ-
τη φορά, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πενήντα (50) 
ευρώ.

β) Στην περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης των 
ζώων διαπράττει το προαναφερόμενο αδίκημα για δεύ-
τερη φορά, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο διακοσίων 
(200) ευρώ.

γ) Στην περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης των 
ζώων διαπράττει το προαναφερόμενο αδίκημα για τρίτη 
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φορά, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) 
ευρώ.

δ) Για κάθε επόμενη περίπτωση πλέον της τρίτης φο-
ράς το διοικητικό πρόστιμο διπλασιάζεται.

Ως προς τη διαδικασία επιβολής του προστίμου εφαρ-
μόζονται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 37.»

Άρθρο 192

Ευθύνη εξουσιαστών ζώων, πτηνών και 

μελισσών - Αντικατάσταση άρθρου 40 

ν. 3585/2007

Το άρθρο 40 του ν. 3585/2007 (Α’ 148), περί ευθύνης 
εξουσιαστών ζώων, πτηνών και μελισσών, αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 40
Ειδική ευθύνη εξουσιαστού

Σε βάρος του εξουσιαστή ζώων, πτηνών ή μελισσών 
που αναθέτει την επιτήρηση ή φύλαξη αυτών σε άλλον, 
αν με αυτά τελέσθηκε φθορά σε κοινόχρηστο αγροτικό 
κτήμα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) 
έως τριακοσίων (300) ευρώ, εφαρμοζομένων των παρ. 2 
και 3 του άρθρου 37.»

Άρθρο 193

Διατάραξη ροής αρδευτικών υδάτων - 

Αντικατάσταση άρθρου 41 ν. 3585/2007

Το άρθρο 41 του ν. 3585/2007 (Α’ 148), περί διατάραξης 
της ροής αρδευτικών υδάτων, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 41
Διατάραξη ροής αρδευτικών υδάτων

Σε βάρος εκείνου που: α) διαταράσσει την κανονι-
κή ροή αρδευτικών υδάτων, αν από τη διατάραξη δεν 
προξενήθηκε ζημιά σε αγροτικό κτήμα, και β) κάνοντας 
χρήση αρδευτικού ύδατος, αφήνει αυτό να ρέει σε οδούς 
ή άλλους κατοικημένους ή μη χώρους, επιβάλλεται δι-
οικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως εξακόσια (600) 
ευρώ, εφαρμοζομένων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37.»

Άρθρο 194

Κυρώσεις σε περίπτωση μετατόπισης 

οροσήμων - Αντικατάσταση άρθρου 42 

ν. 3585/2007

Το άρθρο 42 του ν. 3585/2007 (Α’ 148), περί μετατόπι-
σης οροσήμων, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 42
Μετατόπιση οροσήμων

Σε βάρος εκείνου που: α) αφαιρεί, καθιστά αγνώριστα, 
μετατοπίζει ή ψευδώς τοποθετεί ορόσημα ή έτερα ση-
μεία που χρησιμεύουν στον καθορισμό ορίων αγροτικών, 
περιλαμβανομένων και κοινοχρήστων, ακινήτων ή στον 
καθορισμό του ύψους και της διαίρεσης των αρδευτικών 
υδάτων, και β) σε αγροτική έκταση, εξαιρουμένων των 
περιφραγμένων χώρων ή χώρων στους οποίους απαγο-
ρεύεται η είσοδος με εμφανή σημεία: βα) αφήνει ασκεπή, 
απερίφρακτα ή ανασφάλιστα φρέατα, υπόγεια, λάκκους, 
κρημνούς ή άλλες τεχνητές ή φυσικές εκβαθύνσεις, κατά 
τρόπον ώστε να μπορεί να προκύψει κίνδυνος σε ανθρώ-

πους ή ζώα, ββ) τοποθετεί, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής, 
παγίδες ή ανάλογες εγκαταστάσεις, από τις οποίες μπορεί 
να προκύψει κίνδυνος σε ανθρώπους ή ζώα, επιβάλλεται 
διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως εξακόσια (600) 
ευρώ, εφαρμοζομένων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37.»

Άρθρο 195

Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης 

αγρονομικών

διατάξεων - Αντικατάσταση άρθρου 43 ν. 3585/2007
Το άρθρο 43 του ν. 3585/2007 (Α’ 148), περί παραβί-

ασης αγρονομικών διατάξεων, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 43
Αγρονομικές παραβάσεις

Σε βάρος εκείνου που παραβιάζει αγρονομικές διατά-
ξεις επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) 
έως τριακόσια (300) ευρώ, εφαρμοζομένων των παρ. 2 
και 3 του άρθρου 37.»

Άρθρο 196

Αστική ευθύνη αγροτικών αδικημάτων - 

Τροποποίηση άρθρου 50 ν. 3585/2007

Το άρθρο 50 του ν. 3585/2007 (Α’ 148), περί πολιτικής 
αγωγής αγροτικών αδικημάτων, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 50
Αστική ευθύνη

Όσοι καταδικάζονται ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι για 
την ίδια πράξη είναι εις ολόκληρον υπόχρεοι για την κα-
ταβολή της αποζημίωσης.»

Άρθρο 197

Κατάσχεση υλοτομικών προϊόντων - 

Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 93 ν.δ. 86/1969

Η παρ. 2 του άρθρου 93 του ν.δ. 86/1969 (Α’ 7), περί 
κατάσχεσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το πλεόνασμα που υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια 
κατάσχεται και δημεύεται. Ο υλοτομήσας δύναται να 
αιτηθεί τη μη κατάσχεση του πλεονάσματος, έναντι κα-
ταβολής τετραπλού φόρου, επί τη βάσει της διατιμήσεως 
που ίσχυε κατά τον τελικό έλεγχο, ή τετραπλού μισθώ-
ματος, αν πρόκειται περί δασικών προϊόντων δημοσίων 
δασών, επιφυλασσομένης της επιβολής εις βάρος του 
παραβάτη διοικητικού προστίμου ή της ποινικής διωξής 
του, συμφώνα με το άρθρο 268.»

Άρθρο 198

Παράνομη υλοτομία και μεταφορά δασικών 

προϊόντων - Αντικατάσταση άρθρου 268 

ν.δ. 86/1969

Το άρθρο 268 του ν.δ. 86/1969 (Α’ 7), περί παράνομης 
υλοτομίας και μεταφοράς δασικών προϊόντων αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Άρθρο 268
Παράνομη υλοτομία και μεταφορά δασικών 
προϊόντων - Παράνομη κλαδονομή - Παράβαση 
αστυνομικών διατάξεων

1. Σε βάρος εκείνου που: α) βλάπτει δάσος ή δασική 
έκταση ή προξενεί οποιαδήποτε φθορά, β) υλοτομεί, 
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κατασκευάζει ή συλλέγει δασικά προϊόντα χωρίς άδεια 
υλοτομίας ή έγκριση ατελούς υλοτομίας ή εγκατάσταση 
από τη δασική αρχή, χωρίς άδεια του ιδιοκτήτη ή του 
διακατόχου του δάσους, γ) υλοτομεί, κατασκευάζει ή 
συλλέγει δασικά προϊόντα δυνάμει άδειας ή έγκρισης 
ατελούς υλοτομίας της δασικής αρχής ή άδειας του ιδι-
οκτήτη, κατά τρόπο αντιβαίνοντα στις περί του τρόπου 
υλοτομίας, κατασκευής ή συλλογής δασικών προϊόντων 
διατάξεις, δ) μεταφέρει δασικά προϊόντα πριν την εξέλεγ-
ξη ή μετά από αυτήν στον τόπο της πρώτης αποθήκευ-
σης ή από αυτόν αλλού, χωρίς θεώρηση ή εξόφληση του 
πρωτοκόλλου εξελέγξεως του δελτίου μεταφοράς δασι-
κών προϊόντων ή της αδείας υλοτομίας, στις περιπτώσεις 
που δεν συντάσσεται πρωτόκολλο εξέλεγξης, για το με-
ταφερόμενο ποσό, ε) μεταφέρει δασικά προϊόντα, πλέον 
των επιτρεπομένων να μεταφερθούν, σύμφωνα με τα ως 
άνω έγγραφα μεταφοράς ή κατέχει τα παρανόμως μετα-
φερόμενα δασικά προϊόντα, στ) μεταφέρει δασικά προ-
ϊόντα, τα οποία έχουν υλοτομηθεί ή συλλεχτεί χωρίς τις 
απαιτούμενες άδειες, εάν από την παράβαση δεν επήλθε 
καμία ζημία ή η προξενηθείσα ζημία δεν υπερβαίνει τα 
τριακόσια (300) ευρώ, και εφόσον ειδικές διατάξεις του 
παρόντος κώδικα δεν ορίζουν άλλως, επιβάλλεται: αα) 
διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις περ. α) και β) της 
παρ. 8 του άρθρου 271, ββ) το διοικητικό μέτρο της κα-
τάσχεσης των αναφερόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 
271 δασικών προϊόντων, καθώς και των αναφερομένων 
στην παρ. 3 του άρθρου 271 εργαλείων, με τα οποία τε-
λούνται οι προαναφερόμενες παραβάσεις, μεταφορικών 
μέσων τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την παράνομη 
υλοτομία ή μεταφορά και των πινακίδων τους, και γγ) το 
διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας 
τους και του διπλώματος οδήγησης του οδηγού, σύμ-
φωνα με την αναφερόμενη στο ίδιο άρθρο διαδικασία. 
Ειδικότερα, στην περίπτωση αδυναμίας προσδιορισμού 
των παρανόμως υλοτομηθέντων ή μεταφερθέντων δα-
σικών προϊόντων επιβάλλεται σε κάθε παραβάτη και εις 
ολόκληρον, με πράξη καταλογισμού του οικείου δασάρ-
χη, διοικητικό πρόστιμο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ.

2. Κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται το 
διοικητικό πρόστιμο και τα διοικητικά μέτρα της παρ. 1 
ασκείται προσφυγή στο, κατά τόπο, αρμόδιο διοικητικό 
πρωτοδικείο, εφαρμοζομένου του Κώδικα Διοικητικής 
Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97). Το δίπλωμα οδήγησης, 
τα μεταφορικά μέσα, η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφο-
ρίας επιστρέφονται στον κύριο ή νόμιμο κάτοχο, μετά 
την παρέλευση δέκα (10) ημερών, από την εξόφληση 
του επιβληθέντος προστίμου.

3. Εάν η ζημία που προξενήθηκε από τη διάπραξη 
των παραβάσεων της παρ. 1 υπερβαίνει τα τριακόσια 
(300) ευρώ, ο παραβάτης τιμωρείται σύμφωνα με άρ-
θρο 378 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95). Ως 
επιβαρυντική περίπτωση θεωρείται η περίπτωση που 
το δάσος είναι δημόσιο. Σε όσους αγοράζουν την πα-
ρανόμως υλοτομημένη ξυλεία για περαιτέρω εμπορία 
επιβάλλεται από την αρμόδια οικονομική αρχή διοικητι-
κό πρόστιμο ίσο με την πενταπλάσια αξία μεταπώλησης 
του προϊόντος, το οποίο εισπράττεται κατά τον Κώδικα 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190). Σε 

περίπτωση υποτροπής αφαιρείται η άδεια λειτουργίας 
της επιχείρησης για δύο (2) μήνες.

4. Ο υπαίτιος των παραβάσεων των περ. β) έως και στ) 
της παρ. 1 του παρόντος τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 
δέκα (10) έτη, αν η ζημία στο δάσος υπερβαίνει τις δέκα 
χιλιάδες (10.000) ευρώ.

5. Στους παραβάτες των δασικών αστυνομικών διατά-
ξεων αν από την παράβαση δεν επήλθε καμία ζημία ή η 
προξενηθείσα ζημία δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) 
ευρώ, επιβάλλεται με πράξη καταλογισμού του οικείου 
δασάρχη διοικητικό πρόστιμο, ύψους τριακοσίων (300) 
ευρώ. Ως προς τη διαδικασία επιβολής της διοικητικής 
κύρωσης του πρώτου εδαφίου και της προσβολής της 
πράξης καταλογισμού, εφαρμόζονται τα εδάφια δεύτερο 
και τρίτο της παρ. 8 του άρθρου 271. Εάν η ζημία που 
προκύπτει από την παράβαση των ως άνω διατάξεων 
είναι μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) ευρώ, οι παρα-
βάτες τιμωρούνται με τις ποινές της παρ. 3 του παρόντος.

6. Στους παραβάτες, περί κλαδονομής, του άρθρου 
112, εάν από την παράβαση δεν επήλθε καμία ζημία ή η 
προξενηθείσα ζημία δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) 
ευρώ, επιβάλλεται με πράξη καταλογισμού του οικείου 
δασάρχη διοικητικό πρόστιμο, ύψους τριακοσίων (300) 
ευρώ. Ως προς τη διαδικασία επιβολής της διοικητικής 
κύρωσης του πρώτου εδαφίου και της προσβολής της 
πράξης καταλογισμού εφαρμόζονται τα εδάφια δεύτερο 
και τρίτο της παρ. 8 του άρθρου 271. Εάν η ζημία που 
προκύπτει από την παράβαση των ως άνω διατάξεων 
είναι μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) ευρώ, οι παραβά-
τες τιμωρούνται με τις ποινές της παρ. 2 του παρόντος.»

Άρθρο 199

Παράνομη υλοτομία και μεταφορά δασικών 

προϊόντων - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 270 

ν.δ. 86/1969

Το πρώτο εδάφιο της παρ.  5 του άρθρου 270 του 
ν.δ. 86/1969 (Α’ 7), περί υλοτόμησης, μεταφοράς και δι-
ακίνησης δασικών δενδρύλιων, αντικαθίσταται, το τελευ-
ταίο εδάφιο, περί κατάσχεσης και δήμευσης, καταργείται, 
και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Σε όσους υλοτομούν, μεταφέρουν ή διακινούν 
δενδρύλλια ή άλλα δασικά είδη των παρ. 2 και 3, χωρίς 
την κατά τα ανωτέρω άδεια ή σήμανση, επιβάλλονται, 
ανάλογα με το ύψος της προξενηθείσας ζημίας, το διοι-
κητικό πρόστιμο και τα διοικητικά μέτρα ή οι ποινές που 
προβλέπονται από το άρθρο 268. Τα δενδρύλλια και οι 
κλάδοι κατάσχονται και καταστρέφονται από το αρμόδιο 
δασικό όργανο, που συντάσσει έκθεση κατάσχεσης και 
πρωτόκολλο καταστροφής τους.»

Άρθρο 200

Ποινική δίωξη και πράξεις καταλογισμού - 

Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 271 ν.δ. 86/1969

Στο πρώτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 8 τoυ άρθρου 
271 του ν.δ. 86/1969 (Α’ 7), περί προϋποθέσεων έκδοσης 
πράξεως καταλογισμού, προστίθεται και η ποινική δίωξη, 
προσδιορίζεται ότι το πρόστιμο είναι διοικητικό, στην 
περ. δ’ προστίθεται ως προϋπόθεση η άσκηση ποινικής 
δίωξης και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3965Τεύχος A’ 78/28.03.2023

«8.α. Επίσης, σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης, 
επιβάλλεται σε έκαστον των παραβατών και εις ολόκλη-
ρον με πράξη καταλογισμού του οικείου δασάρχη διοι-
κητικό πρόστιμο ανά μονάδα μέτρησης της παρανόμως 
υλοτομηθείσας ή μεταφερόμενης ξυλείας ή των καυσό-
ξυλων, ίσο με το πενταπλάσιο της αγοραίας τιμής, της 
προβλεπομένης από τον πίνακα διατίμησης δασικών 
προϊόντων για την αντίστοιχη κατηγορία.

Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται το διπλάσιο του 
ανωτέρω προστίμου.

β. Η διαδικασία επιβολής της διοικητικής κύρωσης της 
προηγούμενης παραγράφου αρχίζει με τη βεβαίωση της 
παράβασης από το όργανο που τη διαπιστώνει, το οποίο 
συντάσσει σχετική έκθεση. Η έκθεση κοινοποιείται μαζί 
με έγγραφη κλήτευση του δασάρχη προς τον παραβάτη 
να υποβάλει τις απόψεις του ενώπιον του για την απο-
διδόμενη σε αυτόν παράνομη ενέργεια μέσα σε πέντε 
ημέρες από την κοινοποίηση της κλήτευσης. Η προθε-
σμία αυτή μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του 
ενδιαφερομένου, για πέντε ημέρες.

Το πρόστιμο βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ει-
σπράττεται κατά τα ισχύοντα για την είσπραξη δημοσίων 
εσόδων και αποδίδεται στον Ειδικό Φορέα Δασών του 
Πράσινου Ταμείου.

Το δίπλωμα οδήγησης επιστρέφεται στον κύριο ή νό-
μιμο κάτοχο του μετά την παρέλευση τριμήνου από την 
εξόφληση του επιβληθέντος προστίμου.

γ. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου ο παραβά-
της μπορεί να ασκήσει προσφυγή στο κατά τόπο αρμόδιο 
διοικητικό πρωτοδικείο, εντός της προβλεπομένης από 
το άρθρο 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας εξηκον-
θήμερης προθεσμίας, που αρχίζει από την επόμενη της 
κοινοποίησης σε αυτόν της απόφασης. Η προσφυγή εκδι-
κάζεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονο-
μίας. Η προθεσμία της ανωτέρω προσφυγής και η άσκηση 
της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης επιβο-
λής προστίμου. Είναι όμως δυνατόν να χορηγηθεί, κατά 
περίπτωση, αναστολή εκτέλεσης της ανωτέρω απόφασης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 
88 και 200 έως 209 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

δ. Σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης αθωωτικής 
απόφασης από το ποινικό δικαστήριο, όταν για την αντί-
στοιχη παράβαση ασκείται ποινική δίωξη, επιστρέφεται 
το δίπλωμα οδήγησης, το επιβληθέν πρόστιμο διαγρά-
φεται και το καταβληθέν ποσό αυτού επιστρέφεται από 
τον φορέα στον οποίο αποδόθηκε. Ιδιαίτερα σε περί-
πτωση εντοπισμού του δράστη αλλά μη ευρέσεως των 
παρανόμως υλοτομηθεντων ή μεταφερθέντων δασικών 
προϊόντων το ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο επιβάλ-
λεται, μετά την έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής 
απόφασης του αρμοδίου ποινικού δικαστηρίου, για την 
ποσότητα που αναφέρεται στη μήνυση και επικυρώθηκε 
με την ανωτέρω απόφαση.»

Άρθρο 201

Παρακράτηση φόρου ή μισθώματος του 

Δημοσίου - Τροποποίηση άρθρου 272 

ν.δ. 86/1969

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 272 του ν.δ. 86/1969 
(Α’ 7), εξειδικεύονται οι δικαστικές αποφάσεις, περί από-

δοσης των κατασχεθέντων δασικών προϊόντων, προ-
στίθεται η ακύρωση της κατάσχεσης, και το άρθρο 272 
διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 272
Παρακράτησις φόρου ή μισθώματος του 
Δημοσίου

Όταν δικαστική απόφαση, ποινική ή διοικητική ή αθω-
ωτικό βούλευμα, ακυρώνει την κατάσχεση ή διατάσσει 
την απόδοση των κατασχεθέντων δασικών προϊόντων, 
εκ του εκπλειστηριάσματος αυτών ή της κατατεθειμένης 
εγγυήσεως αφαιρείται υπέρ του Δημοσίου ο φόρος ή το 
μίσθωμα αυτού, εφ’ όσον δεν έχει καταβληθή υπολογιζό-
μενον επί τη βάσει της διατιμήσεως της ισχυούσης κατά 
τον χρόνον της καταβολής του οφειλομένου φόρου ή 
μισθώματος των δασικών προϊόντων. Τα αυτά ισχύουν 
και διά την περίπτωσιν καθ’ ην δεν έχουν εκποιηθή τα 
προϊόντα ταύτα.»

Άρθρο 202

Απαγόρευση βοσκής - Τροποποίηση παρ. 1 

άρθρου 276 ν.δ. 86/1969

Η παρ. 1 του άρθρου 276 του ν.δ. 86/1969 (Α’ 7), περί 
παράνομης βοσκής, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στους παραβάτες των δασικών αστυνομικών δια-
τάξεων, περί απαγορεύσεως βοσκής και σ’ όσους δρουν 
κατ’ εντολήν τους, αν από την παράβαση δεν επήλθε 
καμία ζημία ή η προξενηθείσα ζημία δεν υπερβαίνει τα 
τριακόσια (300) ευρώ, επιβάλλεται με πράξη καταλογι-
σμού του οικείου δασάρχη διοικητικό πρόστιμο, ύψους 
τριακοσίων (300) ευρώ. Ως προς τη διαδικασία επιβολής 
της διοικητικής κύρωσης του πρώτου εδαφίου και της 
προσβολής της πράξης καταλογισμού εφαρμόζονται τα 
εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρ. 8 του άρθρου 271. 
Εάν η ζημία που προκύπτει από την παράβαση των ως 
άνω διατάξεων είναι μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) 
ευρώ, οι παραβάτες τιμωρούνται με τις ποινές της παρ. 2 
του άρθρου 268.»

Άρθρο 203

Παραβάσεις των περί ρητινοσυλλογής 

διατάξεων - Αντικατάσταση άρθρου 279 

ν.δ. 86/1969

Το άρθρο 279 του ν.δ. 86/1969 (Α’ 7), περί παραβάσεων 
των διατάξεων για τη ρητινοσυλλογή, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 279
Παραβάσεις των περί ρητινοσυλλογής διατάξεων

Στους παραβάτες των διατάξεων, περί κανονισμού 
ρητινοσυλλογής των δασών, αν από την παράβαση 
δεν επήλθε καμία ζημία ή η προξενηθείσα ζημία δεν 
υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ, επιβάλλεται, με 
πράξη καταλογισμού του οικείου δασάρχη, διοικητι-
κό πρόστιμο, ύψους τριακοσίων (300) ευρώ. Ως προς 
τη διαδικασία επιβολής της διοικητικής κύρωσης του 
πρώτου εδαφίου και της προσβολής της πράξης κατα-
λογισμού, εφαρμόζονται τα εδάφια δεύτερο και τρίτο 
της παρ. 8 του άρθρου 271. Εάν η ζημία που προκύ-
πτει από την παράβαση των ως άνω διατάξεων είναι 
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μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) ευρώ, οι παραβάτες 
τιμωρούνται με τις ποινές της παρ. 2 του άρθρου 268. 
Οι ως άνω παραβάσεις θεωρούνται ως επιβαρυντική 
περίπτωση. Οι ως άνω διοικητικές κυρώσεις ή ποινές 
επιβάλλονται και σε όσους βλάπτουν, καταστρέφουν ή 
αφαιρούν δοχεία ρητίνης, τοποθετημένα σε δημόσια ή 
μη πευκόδενδρα.»

Άρθρο 204

Κυρώσεις επί παραβάσεων των περί 

ρητινοσυλλογής διατάξεων - Αντικατάσταση 

παρ. 3 άρθρου 286 ν.δ. 86/1969

Η παρ. 3 του άρθρου 286 του ν.δ. 86/1969 (Α’ 7), περί 
ποινών που επιβάλλονται για καταστροφές και αφαίρεση 
οροσήμων δασών, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Σε βάρος εκείνου που παραβιάζει το δεύτερο εδά-
φιο της παρ. 3 του άρθρου 80, αν από την παράβαση δεν 
επήλθε καμία ζημία ή η προξενηθείσα ζημία δεν υπερ-
βαίνει τα εκατό (100) ευρώ και εφόσον ειδικές διατάξεις 
νόμων δεν ορίζουν άλλως, επιβάλλεται με πράξη καταλο-
γισμού του οικείου δασάρχη διοικητικό πρόστιμο, ύψους 
τριακοσίων (300) ευρώ. Ως προς τη διαδικασία επιβολής 
της διοικητικής κύρωσης του πρώτου εδαφίου και της 
προσβολής της πράξης καταλογισμού, εφαρμόζονται τα 
εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρ. 8 του άρθρου 271. Εάν 
η ζημία υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ, ο παραβάτης 
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών.»

Άρθρο 205

Ποινές κατά των παραβατών των διατάξεων 

περί θήρας - Αντικατάσταση άρθρου 287 

ν.δ. 86/1969

Το άρθρο 287 του ν.δ. 86/1969 (Α’7), περί ποινών κατά 
όσων παραβιάζουν τις διατάξεις περί θήρας, αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Άρθρο 287
Ποινές κατά των παραβατών των διατάξεων περί 
θήρας

1. Σε βάρος εκείνων που παραβιάζουν τις παρ. 3 και 
4 του άρθρου 252 επιβάλλονται διοικητικό πρόστιμο 
ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ και το διοικητικό μέτρο 
της αφαίρεσης της άδειας θήρας για χρονικό διάστημα 
δύο (2) μηνών.

2. Σε βάρος εκείνου, που κατά παράβαση της παρ. 6 
του άρθρου 252 χρησιμοποιεί για τη θήρα ελαστική 
σφενδόνη, κράχτες, ομοιώματα και μιμητικές φωνές 
των θηραμάτων, επιβάλλονται διοικητικό πρόστιμο 
ύψους διακοσίων (200) ευρώ και το διοικητικό μέτρο 
της αφαίρεσης της άδειας θήρας για χρονικό διάστημα 
δύο (2) μηνών.

3. Σε βάρος εκείνων που παραβιάζουν τις περ. β) έως 
στ) της παρ. 3 του άρθρου 258 επιβάλλονται διοικητικό 
πρόστιμο ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ και το διοικη-
τικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας θήρας για χρονικό 
διάστημα δύο (2) μηνών.

4. Σε βάρος εκείνων που παραβιάζουν την περ. ζ) της 
παρ. 3 του άρθρου 258 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 
ύψους πενήντα (50) ευρώ στον καθένα.

5. Σε βάρος του παραβάτη της παρ. 3 του άρθρου 259 
επιβάλλονται το διοικητικό πρόστιμο και οι ποινές σύμ-
φωνα με το άρθρο 268.

6. Σε βάρος εκείνων που παραβιάζουν τις περ. α) έως 
γ) της παρ. 1 του άρθρου 258 επιβάλλεται διοικητικό 
πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ, καθώς και ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

7. Σε βάρος εκείνων που παραβιάζουν τις παρ. 1 έως 3 
και 5 του άρθρου 256 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 
ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, καθώς και ποινή φυλά-
κισης μέχρι ένα (1) έτος.

8. Σε βάρος εκείνων που παραβιάζουν τις παρ. 4 και 
16 του άρθρου 254 επιβάλλονται διοικητικό πρόστιμο 
ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ και ποινή φυλάκισης 
μέχρι δύο (2) έτη.

9. Σε βάρος εκείνου που θηρεύει, κατά χρόνο που δεν 
εμπίπτει εντός της κυνηγετικής περιόδου, επιβάλλονται 
διοικητικό πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ και 
ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη.

10. Σε βάρος εκείνου που θηρεύει, χωρίς άδεια θή-
ρας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους τριακοσίων 
(300) ευρώ και ποινή φυλάκισης μέχρι ένα (1) έτος.

11. Όσοι παραβιάζουν από πρόθεση ή από αμέλεια 
τις περ. α) έως δ) και στ) της παρ. 2 του άρθρου 258 
τιμωρούνται με φυλάκιση έως ένα (1) έτος. Σε βάρος 
των ανωτέρω επιβάλλεται επίσης διοικητικό πρόστιμο, 
ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.

12. Όσοι παραβιάζουν την παρ. 5 του άρθρου 261 
τιμωρούνται με φυλάκιση έως ένα (1) έτος. Σε βάρος 
των ανωτέρω επιβάλλεται επίσης διοικητικό πρόστιμο, 
ύψους διακοσίων (200) ευρώ.

13. Εκείνος που θηρεύει, κατά παράβαση της παρ. 1 
του άρθρου 252, με πυροβόλο πολεμικό όπλο ή αερο-
βόλο ή με άλλου είδους όπλο, μη σύνηθες κυνηγετικό, 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) μηνών και 
μέχρι δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή. Σε βάρος 
του παραβάτη επιβάλλεται επίσης διοικητικό πρόστιμο 
ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ.

14. Σε βάρος εκείνου που καταδικάζεται για τη θανά-
τωση ή σύλληψη ελαφιού, δορκάδος, αγριόγιδου, παντός 
είδους αιγάγρου (αγριοκάτσικου), αγριοπετεινού και φα-
σιανού, επιβάλλεται με την καταδικαστική απόφαση και 
χρηματική αποζημίωση υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών 
του Πράσινου Ταμείου (Κεφάλαιο θήρας), η οποία καθο-
ρίζεται ως εξής:

Για κάθε ελάφι ποσό τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, για 
κάθε δορκάδα, αγριόγιδο και αίγαγρο Κρήτης ποσό δύο 
χιλιάδων (2.000) ευρώ. Για δε τα λοιπά είδη αιγάγρων 
ποσό πεντακοσίων (500) ευρώ και για έκαστο αγριο-
πετεινό, φασιανό ή αφαίρεση των αυγών αυτών, ποσό 
πεντακοσίων (500) ευρώ. Τα, ως άνω, ποσά δύνανται να 
αυξάνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.

15. Οι παραβάτες της παρ. 5 του άρθρου 252 τιμωρού-
νται με φυλάκιση μέχρι (2) έτη. Σε βάρος των παραβα-
τών του πρώτου εδαφίου επιβάλλεται επίσης διοικητικό 
πρόστιμο, ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

16. Σε βάρος όσων παραβιάζουν της περί θήρας αστυ-
νομικές διατάξεις, οι οποίες δεν αναφέρονται ρητά στο 
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παρόν, επιβάλλονται διοικητικό πρόστιμο ύψους από 
εκατό (100) έως διακόσια (200) ευρώ και το διοικητικό 
μέτρο της αφαίρεσης της άδειας θήρας για χρονικό δι-
άστημα από δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες έως 
δύο (2) μήνες.

17. Οι παραβάτες της παρ. 5 του άρθρου 80 τιμωρού-
νται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) έτη. Στους ανωτέρω επι-
βάλλεται επίσης διοικητικό πρόστιμο ύψους διακοσίων 
(200) ευρώ.

18. Για παραβάσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα εντός 
των ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών, ισχύουν τα 
κάτωθι:

α) Επιβάλλεται ποινή φυλάκισης έως τρεις (3) μήνες, 
καθώς και διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου ορί-
ζεται, κατά περίπτωση, ως εξής:

αα) Στις περιπτώσεις διάβασης παντός, κυνηγού ή 
μη, με όπλο, διά μέσου των ελεγχόμενων κυνηγετικών 
περιοχών άνευ αδείας της Δασικής Αρχής επιβάλλεται 
διοικητικό πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ. Η δι-
άβαση επιτρέπεται μόνο εφόσον τα όπλα είναι λελυμένα 
και εντός θήκης.

ββ) Στην περίπτωση κυκλοφορίας οχημάτων, με ταχύ-
τητα μεγαλύτερη από τις ενδείξεις των ειδικών πινακί-
δων, στην περίπτωση χρήσης σε αυτά ηχητικών οργάνων 
και συσκευών, εκτυφλωτικών φώτων και προβολέων, 
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) 
ευρώ.

γγ) Στην περίπτωση κατασκήνωσης παντός ατόμου 
άνευ αδείας της αρμόδιας Δασικής Αρχής επιβάλλεται 
διοικητικό πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ.

δδ) Στις περιπτώσεις εισαγωγής ή διέλευσης ποιμνίων 
ή ζώων άνευ αδείας των οικείων Δασικών Αρχών, όπως 
και στις πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εγκαταστά-
σεις που λειτουργούν άνευ αδείας των Κτηνιατρικών ή 
Δασικών Αρχών και άνευ υγειονομικού ελέγχου, επιβάλ-
λεται διοικητικό πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) έως 
δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

εε) Στις περιπτώσεις ολοκληρωτικής δέσμευσης της 
ροής των υδάτων, κατά την κατασκευή αρδευτικού δι-
κτύου ή τη διευθέτηση χειμάρρων ή έτερων έργων επι-
βάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) 
έως πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

β) Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100) 
έως διακοσίων (200) ευρώ σε περίπτωση παράβασης του 
κανονισμού λειτουργίας της ελεγχόμενης κυνηγετικής 
περιοχής.

γ) Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους διακοσίων 
(200) ευρώ στις ακόλουθες περιπτώσεις: γα) για τη θή-
ρευση σε απόσταση των σαράντα (40) μέτρων, πλην των 
ευγενών θηραμάτων, γβ) για τη θήρα μη ανεπτυγμένων 
θηραμάτων, για τη σύλληψη παντός είδους θηράματος, 
τη μόλυνση ποτιστρών και τη διατάραξη της πανίδας 
εν γένει, γγ) για παράβαση της παρ. 16 του άρθρου 254.

19. Σε όποιον κατέχει, εισάγει, διακινεί, διαθέτει καθοι-
ονδήποτε τρόπο είδη της περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 
258 χωρίς άδεια ή με άδεια πλαστή ή που φέρει αλλοι-
ώσεις, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντα-
κοσίων (500) έως χιλίων (1000) ευρώ. Ο υπαίτιος των 
ανωτέρω πράξεων τιμωρείται και με φυλάκιση από δύο 

(2) μήνες έως ένα (1) έτος και σε περίπτωση υποτροπής 
με φυλάκιση δύο (2) ετών.

20. Σε όποιον αρνείται ή παρακωλύει ή κωλυσιεργεί 
τη διενέργεια των ελέγχων από τα ελεγκτικά όργανα 
στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου 289, καθώς και τη 
διενέργεια ελέγχων από τα ανωτέρω όργανα στα είδη 
της περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 258 ή αρνείται την 
παροχή πληροφοριών ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες, 
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) 
ευρώ. Ο υπαίτιος των ανωτέρω πράξεων τιμωρείται με 
φυλάκιση έως ένα (1) έτος.

21. Υπεύθυνοι κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη 
και επιβάλλονται οι ποινές των παρ. 19 και 20 είναι στις 
ομόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι, στις εται-
ρείες περιορισμένης ευθύνης οι διαχειριστές και στους 
συνεταιρισμούς και τις ανώνυμες εταιρείες ο ορισθείς 
υπεύθυνος ή, σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί υπεύ-
θυνος, τα μέλη του οργάνου διοίκησης.»

Άρθρο 206

Διαδικασία βεβαίωσης των παραβάσεων 

περί θήρας - Αντικατάσταση άρθρου 287Α 

ν.δ. 86/1969

Στο ν.δ. 86/1969 (Α’ 7) προστίθεται άρθρο 287Α ως 
εξής:

«Άρθρο 287Α
Διαδικασία βεβαίωσης των παραβάσεων

1. Αρμόδια όργανα για τη βεβαίωση των παραβάσε-
ων κατά την εφαρμογή του άρθρου 287 είναι οι δασικοί 
υπάλληλοι του άρθρου 39 του ν. 1845/1989 (Α’ 102) και 
οι φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων του 
άρθρου 267 του παρόντος.

2. Κατά τη διαπίστωση της παράβασης βεβαιώνεται, 
έντυπα ή ηλεκτρονικά, επί τόπου η παράβαση από το 
ελεγκτικό όργανο και συντάσσεται Πράξη Επιβολής Προ-
στίμου και των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων 
και χρηματικών αποζημιώσεων. Στην πράξη βεβαίωσης 
της παράβασης και επιβολής διοικητικής κύρωσης, κα-
ταχωρίζονται:

α) Τα στοιχεία του παραβάτη και υποχρεωτικά ο Αριθ-
μός Φορολογικού Μητρώου ή ο αριθμός αστυνομικής 
ταυτότητας/διαβατηρίου ή ο αριθμός της άδειας θήρας,

β) η αρμόδια Δασική Αρχή και η προθεσμία προσφυγής 
σ’ αυτήν, σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 5, η παράβαση 
και το άρθρο του νόμου στο οποίο αναφέρεται αυτή,

γ) το ύψος του προστίμου, και των λοιπών κυρώσεων.
Ένα (1) αντίτυπο της πράξης βεβαίωσης της παράβα-

σης και επιβολής της διοικητικής κύρωσης, επιδίδεται 
στον παραβάτη επιτόπου και ένα αντίτυπο, με συνημμέ-
νη την άδεια θήρας, στην περίπτωση που προβλέπεται 
κατάσχεση ή ανάκλησή της για ορισμένο χρονικό διά-
στημα, διαβιβάζεται άμεσα στην αρμόδια, σύμφωνα με 
την παρ. 5, αρχή.

3. Ο ελεγχόμενος έχει δικαίωμα να εμφανισθεί εντός 
προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει 
από την ημερομηνία επίδοσης της βεβαίωσης, στην οι-
κεία δασική Αρχή, όπως αυτή προσδιορίζεται στη σχετι-
κή βεβαίωση παράβασης, προκειμένου να προβάλει τις 
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αντιρρήσεις του. Η προθεσμία άσκησης και εξέτασης των 
αντιρρήσεων αναστέλλει την εκτέλεση της είσπραξης 
του προστίμου. Η απόρριψη ή η αποδοχή των αντιρρή-
σεων γίνεται με πράξη του Προϊστάμενου της οικείας 
δασικής αρχής επί του σώματος αυτών, η οποία πρέπει 
να είναι πλήρως αιτιολογημένη με αναφορά σε συγκε-
κριμένα περιστατικά και στοιχεία.

4. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν οι προβαλ-
λόμενες αντιρρήσεις απορριφθούν, οι παραβάτες κα-
ταβάλλουν το διοικητικό πρόστιμο μέσω ηλεκτρονικού 
παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, που εκδίδεται, είτε 
απευθείας από την ιστοσελίδα αυτής, είτε από τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών ή τις Τράπεζες ή τις κατά τόπους 
αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), 
εντός χρονικού διαστήματος δέκα πέντε (15) ημερολογι-
ακών ημερών από την ημέρα βεβαίωσης της παράβασης 
ή της απόρριψης των αντιρρήσεων. Το εισπραττόμενο 
ποσό του προστίμου αποτελεί πόρο του Ειδικού Φορέα 
Δασών του άρθρου 8 του ν. 3208/2003 (Α’ 303).

5. Εφόσον περάσει άπρακτη και η ανωτέρω προθε-
σμία, αποστέλλεται, από τις Αρμόδιες Αρχές, εντός τριά-
ντα (30) ημερών, ο νόμιμος τίτλος στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας 
του παραβάτη, προκειμένου να βεβαιωθεί, σύμφωνα με 
το άρθρο 2 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 
(ν. 4978/2022, Α’ 190).

Τα εισπραττόμενα ποσά αποδίδονται στο σύνολό τους 
στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.

6. Τα έσοδα από τα πρόστιμα που προβλέπονται στο 
άρθρο 287 διατίθενται με βάση ετήσιο πρόγραμμα που 
συντάσσεται από την αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης 
Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
αποκλειστικά για σκοπούς θηροφύλαξης, περίθαλψης 
και προστασίας της άγριας πανίδας, καθώς και για την 
αντιμετώπιση των δαπανών ανάπτυξης της θηραματο-
πονίας και προμήθειας εξοπλισμού και μέσων.

7. Στη περίπτωση που στο άρθρο 287 προβλέπεται 
ως κύρωση για παράβαση των διατάξεων, περί θήρας, 
η αφαίρεση της άδειας θήρας και εφόσον η άμεση 
αφαίρεση αυτής είναι αδύνατη κατά τη βεβαίωση της 
παράβασης, τότε καλείται ο παραβάτης εγγράφως από 
την οικεία Δασική Αρχή να παραδώσει την άδεια θήρας 
εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών. Άλλως, μετά την 
παρέλευση δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη 
βεβαίωση της παράβασης η άδεια ανακαλείται αυτοδί-
καια και επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατόν 
πενήντα (150) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται και εισπράτ-
τεται κατά τη διαδικασία του παρόντος.

8. Οι κυρώσεις διπλασιάζονται σε περίπτωση που 
ο παραβάτης έχει την ιδιότητα δημοσίου υπαλλήλου, 
υπαλλήλου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ ή Β’ 
βαθμού ή ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις ή τα σώματα 
ασφαλείας ή αποτελεί μέλος διοικητικού συμβουλίου 
κυνηγετικής οργάνωσης.

9. Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων επιβάλλεται 
συνολικό διοικητικό πρόστιμο, το οποίο ισούται με το 
πρόστιμο που προβλέπεται για τη βαρύτερη παράβα-
ση, επαυξημένο κατά το ήμισυ των προστίμων, τα οποία 
προβλέπονται για τις άλλες συντρέχουσες παραβάσεις.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, δύναται να 
αναπροσαρμόζονται τα διοικητικά πρόστιμα που προ-
βλέπονται για τις παραβάσεις του παρόντος.»

Άρθρο 207

Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Κυνηγών - 

Αντικατάσταση άρθρου 287Β ν.δ. 86/1969

Στο ν.δ. 86/1969 (Α’ 7) προστίθεται άρθρο 287Β ως 
εξής:

«Άρθρο 287Β
Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Κυνηγών

1. Καθιερώνεται Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Κυ-
νηγών (Σ.Ε.Σ.Κ.), το οποίο αφορά στην καταχώριση σε 
ειδικό μητρώο των ατομικών στοιχείων των κυνηγών 
για τις παραβάσεις των διατάξεων του Δασικού Κώδικα 
που διαπράττονται από αυτούς στο πλαίσιο άσκησης της 
θήρας και την προστασία της άγριας πανίδας. Οι παρα-
βάσεις αυτές βαθμολογούνται.

Σε βάρος των παραβατών των περί θήρας διατάξεων, 
που αναφέρονται στο άρθρο 287, πέραν των κυρώσεων 
που προβλέπονται στο ανωτέρω άρθρο, επιβάλλεται 
και το διοικητικό μέτρο της επιβολής βαθμών ποινής 
στο Σ.Ε.Σ.Κ..

2. Η συγκέντρωση πέντε (5) βαθμών ποινής θεωρείται 
ως υποτροπή. Στους υποτρόπους οι κυρώσεις διπλασιά-
ζονται και επιβάλλεται ως διοικητική ποινή η επανεξέτα-
σή τους, προκειμένου να κριθούν ικανοί για την άσκηση 
θηρευτικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το ισχύον 
σύστημα εξετάσεων.

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται κατόπιν πρό-
τασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
Δικαιοσύνης, καθορίζονται ο φορέας καταχώρισης και 
τήρησης του σχετικού μητρώου καταγραφής, ο τρόπος 
συγκέντρωσης και καταχώρισης των πιο πάνω στοιχείων, 
η βαθμολόγηση των παραβάσεων, τα επιβαλλόμενα διοι-
κητικά μέτρα - κυρώσεις στην περίπτωση συγκέντρωσης 
ορισμένης βαθμολογίας, καθώς και οι ειδικότεροι όροι 
επαναχορήγησης, μετά από εκπαίδευση του κυνηγού, 
της άδειας θήρας που αφαιρέθηκε, κατ’ εφαρμογή του 
Σ.Ε.Σ.Κ.. Με το προεδρικό διάταγμα του πρώτου εδαφί-
ου καθορίζεται και το ειδικό περιεχόμενο της ως άνω 
εκπαίδευσης, καθώς και η διαδικασία επανεξέτασης του 
κυνηγού.»

Άρθρο 208

Κατάσχεση και δήμευση μέσων παρανόμου 

θήρας - Αντικατάσταση άρθρου 288 

ν.δ. 86/1969

Το άρθρο 288 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7), περί κατάσχεσης και 
δήμευσης μέσων παρανόμου θήρας, αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 288
Κατάσχεση και δήμευση μέσων παρανόμου 
θήρας

1. Τα κατά παράβαση του παρόντος κώδικα κατεχόμε-
να, κατασκευαζόμενα, πωλούμενα ή χρησιμοποιούμενα 
παντός είδους όργανα και μέσα, τα οποία έχουν ως σκο-
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πό τη θήρα, σύλληψη ή θανάτωση εν γένει αγρίων ζώων, 
θηλαστικών και πτερωτών, ασχέτως εποχής, κατάσχο-
νται από τα δασικά όργανα και τους αναγνωρισμένους 
φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων.

Το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο, εφόσον για τη συ-
γκεκριμένη παράβαση προβλέπονται ποινικές κυρώ-
σεις, διατάσσει τη δήμευση των κατασχεθέντων και τα 
μεν απαγορευμένα μέσα καταστρέφονται, τα δε άλλα 
εκποιούνται από επιτροπή, η οποία ορίζεται από τον 
Εισαγγελέα και αποτελείται από τον προϊστάμενο της 
δασικής αρχής, έναν (1) δημόσιο υπάλληλο και έναν (1) 
αντιπρόσωπο του κυνηγετικού συλλόγου, με δημοπρα-
σία. Το εκπλειστηρίασμα κατατίθεται υπέρ του Ειδικού 
Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.

Εφόσον για τη συγκεκριμένη παράβαση δεν προβλέ-
πονται ποινικές κυρώσεις, μετά την άπρακτη παρέλευση 
της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής κατά του 
προβλεπόμενου στην παρ. 1 διοικητικού μέτρου της 
κατάσχεσης ή μετά την έκδοση τελεσίδικης απορριπτι-
κής απόφασης επί της ανωτέρω προσφυγής, ο αρμόδιος 
δασάρχης διατάσσει τη δήμευση των κατασχεθέντων 
και τα μεν απαγορευμένα μέσα καταστρέφονται, τα δε 
άλλα εκποιούνται από επιτροπή, η οποία ορίζεται από 
τον Προϊστάμενο της οικείας Επιθεώρησης Εφαρμογής 
Δασικής Πολιτικής και αποτελείται από τον προϊστάμε-
νο της δασικής αρχής, έναν (1) δημόσιο υπάλληλο και 
έναν (1) αντιπρόσωπο του κυνηγετικού συλλόγου, με 
δημοπρασία. Το εκπλειστηρίασμα κατατίθεται υπέρ του 
Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.

2. Τα θηράματα που προέρχονται από παράνομη θήρα 
κατάσχονται και εκποιούνται αμέσως από τον κατάσχο-
ντα αυτά υπάλληλο με την παρουσία έτερου δημοσίου 
ή δημοτικού υπαλλήλου και, σε περίπτωση απουσίας 
τους, με την παρουσία δύο (2) μαρτύρων. Το πρακτικό 
της εκποίησης δεν υπόκειται σε έγκριση άλλης αρχής. Το 
εκπλειστηρίασμα, εάν η δικαστική απόφαση, ποινική ή 
διοικητική, είναι αθωωτική, αποδίδεται στον αθωωθέντα, 
άλλως κατατίθεται υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών του 
Πράσινου Ταμείου.

Σε περίπτωση παράνομης θήρας προστατευόμενων 
ειδών της άγριας πανίδας, αυτά παραδίδονται στην οι-
κεία Δασική Αρχή με μέριμνα της οποίας διατίθενται 
σε κρατικά μουσεία φυσικής ιστορίας, πανεπιστημιακά 
ιδρύματα και εκθέσεις, για τον εμπλουτισμό των συλ-
λογών τους.

Τα ζωντανά θηράματα - άγρια ζώα που διατηρούνται 
σε αιχμαλωσία, εφόσον κρίνεται κατάλληλο, απελευθε-
ρώνονται άμεσα στο φυσικό περιβάλλον συντασσόμε-
νου πρακτικού απελευθέρωσης, άλλως παραδίδονται σε 
κατάλληλα Κέντρα Περίθαλψης για την απελευθέρωσή 
τους στο φυσικό περιβάλλον.

3. Εάν για οποιονδήποτε λόγο τα όπλα, δίκτυα, παγίδες 
και λοιπά μέσα παράνομης θήρας δεν έχουν κατασχεθεί 
και ο κάτοχος αυτών καταδικάζεται, διατάσσεται με την 
καταδικαστική απόφαση και η δήμευση αυτών, η περαι-
τέρω δε τύχη τους διέπεται από την παρ. 2. Σε περίπτωση 
αδικαιολόγητης μη παραδόσεως των πειστηρίων του 
πρώτου εδαφίου, ο καταδικασθείς υποχρεούται με την 
καταδικαστική απόφαση στην πληρωμή της αξίας τους, 

η οποία καθορίζεται από το δικαστήριο υπέρ του Ειδικού 
Φορέα Δασών, που δεν είναι κατώτερη των διακοσίων 
(200) ευρώ, προκειμένου δε περί όπλων, κατώτερη των 
πεντακοσίων (500) ευρώ και προκειμένου περί μέσων 
μεταφοράς, κατώτερη των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για 
τα δίκυκλα και τρίκυκλα και των τριών χιλιάδων (3.000) 
ευρώ για τα λοιπά μηχανοκίνητα μέσα.

4. Εάν ο ένοχος της παράνομης θήρας έλαβε στην κα-
τοχή του, τα σε δήμευση, κατά το παρόν αντικείμενα, 
τότε αποδίδονται μεν αυτά στο δικαιούχο, αντί δε της 
δήμευσης επιβάλλεται σε βάρος του ενόχου χρηματική 
ποινή ίση προς την αξία των αποδιδομένων στο δικαι-
ούχο, πλέον πάσης άλλης, η οποία επιβάλλεται σύμφωνα 
με τον παρόντα κώδικα.»

Άρθρο 209

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται:
α) το άρθρο 44 του ν. 3585/2007 (Α’ 148), περί ειδικών 

διατάξεων για τις κυρώσεις του εν λόγω νόμου,
β) το άρθρο 45 του ν. 3585/2007, περί άσκησης δίωξης 

από τον δημόσιο κατήγορο,
β) το άρθρο 49 του ν. 3585/2007, περί αρμοδίου δι-

καστηρίου,
γ) το άρθρο 293 του ν.δ. 86/1969 (Α’ 7), περί άσκησης 

καθηκόντων δημοσίου κατηγόρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

Άρθρο 210

Δημιουργία κοινόχρηστου χώρου δασικής 

αναψυχής στην περιοχή «ΠΡΩΗΝ ΝΤΑΜΑΡΙΑ 

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» του Δήμου Γαλατσίου Αττικής

1. Η έκταση εμβαδού εκατόν είκοσι οχτώ χιλιάδων 
εκατόν δεκατεσσάρων κόμμα τετρακοσίων ογδόντα 
εννέα τετραγωνικών μέτρων (128.114,489 τ.μ.) της πε-
ριοχής «ΠΡΩΗΝ ΝΤΑΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» που βρίσκεται 
στα διοικητικά όρια του Δήμου Γαλατσίου, όπως απο-
τυπώνεται στο Παράρτημα IV, υπό τα στοιχεία 1 έως 
48-44-45-57-58-64-65-66-77-78-79-80-92-93-106-107-
120-172-173-171-169-167-165-157-158 έως 164-143 έως 
154-139-140-141-125-126-127-123-122-111-110-109-
112-113-114-156-115 έως 119-96 έως 105-94-136-81 έως 
91-67 έως76-59 έως 63-49 έως 56) παραχωρείται κατά 
χρήση στον Δήμο Γαλατσίου. Αποκλειστικός σκοπός 
της παραχώρησης είναι η αποκατάσταση και αναβάθ-
μιση του φυσικού περιβάλλοντος και η δημιουργία και 
λειτουργία εντός του ως άνω ακινήτου, κοινόχρηστου 
χώρου δασικής αναψυχής, το αργότερο μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2033. Ενόψει του σκοπού της παραχώρησης 
εφαρμόζεται το άρθρο 44 του ν. 998/1979 (Α’ 289).

2. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται, με ευθύνη και 
δαπάνες του, να αποκαταστήσει, να συντηρεί και να 
βελτιώνει τη δασική βλάστηση του ακινήτου, να δια-
χειρίζεται και να φυλάσσει την έκταση αυτή, σύμφωνα 
με τη δασική νομοθεσία. Η παραβίαση του σκοπού της 
παραχώρησης, καθώς και η μεταβολή του δασικού χα-
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ρακτήρα του ακινήτου με οποιονδήποτε τρόπο, επάγεται 
την παύση της παραχώρησης με διαπιστωτική πράξη της 
οικείας δασικής αρχής και την αυτοδίκαιη επαναφορά 
της στο προηγούμενο καθεστώς.

3. Στον υπό οργάνωση χώρο υπαίθριας δασικής ανα-
ψυχής επιτρέπεται η εκτέλεση έργων και κατασκευών 
της παρ. Δ της υπ’ αρ. 66102/970/23.2.1995 απόφασης 
του Υπουργού Γεωργίας (Β’ 170) με εξαίρεση τις περ. 8, 
15 και 16 αυτής και με βάση τις αρχές της αρχιτεκτονικής 
του τοπίου, τον βαθμό αντοχής του φυσικού περιβάλ-
λοντος και την προστασία και βελτίωση των συνθηκών 
διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος. Επιτρέπεται 
κατ’ εξαίρεση για λόγους ασφαλείας η περίφραξη αυτού, 
καθώς και η εγκατάσταση φωτισμού.

4. Για την ταχύτατη αποκατάσταση και αναβάθμιση 
του φυσικού περιβάλλοντος του ακινήτου και για την 
εντεύθεν απόδοσή του στο κοινό για τη χρήση για την 
οποία προορίζεται, ο παραχωρησιούχος έχει την ιδιότη-
τα του αναδόχου αποκατάστασης της παρ. 3 του άρθρου 
42 του ν. 998/1979, χωρίς να χρειάζεται η έκδοση της 
προβλεπόμενης πράξης ορισμού. Ο ανάδοχος παραχω-
ρησιούχος, με δικές του δαπάνες: α) εκπονεί τη μελέτη 
αποκατάστασης και αναβάθμισης του φυσικού περιβάλ-
λοντος της έκτασης, β) εκπονεί τη μελέτη οργάνωσης 
και λειτουργίας εντός του ακινήτου χώρου υπαίθριας 
δασικής αναψυχής, σύμφωνα με την παρ. 3 και τις ανα-
φερόμενες σε αυτή περιπτώσεις της παρ. Δ της υπ’ αρ. 
66102/970/1995 υπουργικής απόφασης, γ) υλοποιεί 
τα έργα που προβλέπονται στη σχετική μελέτη για την 
τεχνητή αποκατάσταση και αναβάθμιση του περιβάλ-
λοντος και δ) υλοποιεί τα έργα και τις κατασκευές που 
προβλέπονται από τη σχετική μελέτη για την οργάνωση 
και λειτουργία του χώρου δασικής αναψυχής. Η θεώ-
ρηση και έγκριση των ανωτέρω μελετών, καθώς και η 
επίβλεψη εκτέλεσης των έργων της παρούσας από τον 
ανάδοχο και τον φορέα υλοποίησης του έργου διενερ-
γούνται από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες.

5. Η υλοποίηση των έργων αποκατάστασης και ανα-
βάθμισης του περιβάλλοντος λαμβάνει χώρα με ευθύνη 
του αναδόχου παραχωρησιούχου αμέσως μετά από την 
έγκριση της σχετικής μελέτης ή μετά από την έγκριση 
αμφοτέρων των μελετών της παρ. 4, σε περίπτωση ταυ-
τόχρονης υποβολής τους, ή αμέσως μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος, αν υπάρχει ήδη εγκεκριμένη η σχε-
τική μελέτη ή οι μελέτες της παρ. 4. Το αργότερο μέσα σε 
επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την έγκριση της μελέτης 
ή των μελετών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, άλλως το 
αργότερο μέσα σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, σε περίπτωση ήδη εγκε-
κριμένης μελέτης ή μελετών, η αρμόδια δασική αρχή 
εγκαθιστά στο ακίνητο τον παραχωρησιούχο - ανάδοχο 
αποκατάστασης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος, 
με σχετικό πρωτόκολλο εγκαταστάσεως. Τα ανωτέρω 
ισχύουν και για την εκτέλεση των έργων και κατασκευών 
για τη δημιουργία του χώρου δασικής αναψυχής.

6. Ύστερα από την παραλαβή του έργου, πιστοποιείται 
από την αρμόδια δασική αρχή, η ολοκλήρωση των εργα-
σιών αποκαταστάσεως και αναβαθμίσεως του φυσικού 
περιβάλλοντος, με διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται 

εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή. Μετά την έκ-
δοση της διαπιστωτικής πράξης, η αρμόδια δασική αρχή 
εκδίδει αμελλητί την άρση της σχετικής απόφασης κή-
ρυξης ως αναδασωτέας της εν λόγω έκτασης και αμέσως 
μετά πρωτόκολλο εγκατάστασης του φορέα υλοποίησης 
των έργων για τη δημιουργία χώρου υπαίθριας δασικής 
αναψυχής, προκειμένου να εκτελεσθούν τα έργα, οι κα-
τασκευές και οι εργασίες που προβλέπονται στην οικεία 
μελέτη. Σε περίπτωση που υπάρχουν ήδη εγκεκριμένες 
μελέτες, εκδίδεται μέσα στις ίδιες προθεσμίες απευθείας 
πρωτόκολλο εγκατάστασης του φορέα υλοποίησης μόνο 
για την εκτέλεση των οικείων έργων.

7. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε αλλοίω-
σης στο φυσικό περιβάλλον με υπαιτιότητα του αναδό-
χου ή του φορέα εκτέλεσης των έργων, εφαρμόζονται οι 
κυρώσεις που προβλέπονται από τη δασική νομοθεσία.

8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής 
του παρόντος, καθορίζονται και εξειδικεύονται οι όροι 
για την ανάθεση, εκτέλεση και παραλαβή του έργου απο-
κατάστασης και αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλο-
ντος, καθώς και του έργου οργάνωσης και λειτουργίας 
του χώρου υπαίθριας δασικής αναψυχής, για την έγκρι-
ση των οικείων μελετών, την παραλαβή των έργων από 
την αρμόδια δασική υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων 
και των σχετικών προθεσμιών έγκρισης, παραλαβής και 
έκδοσης των οικείων διαπιστωτικών πράξεων για τη δη-
μιουργία και απόδοση στο κοινό του χώρου και οι λοιπές 
λεπτομέρειες και τεχνικά ζητήματα.

Άρθρο 211

Αποζημίωση των μελών των Επιτροπών 

Εξέτασης Αντιρρήσεων - Προσθήκη παρ. 2α και 

2β στο άρθρο 6Α του ν. 3889/2010

Στο άρθρο 6Α του ν. 3889/2010 (Α’ 182), περί προϋπο-
λογισμού του πράσινου ταμείου, αφαιρείται η αναφορά 
στον τακτικό προϋπολογισμό των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1,αντικα-
θίσταται η παρ. 2, προστίθενται παρ. 2α και 2β, και το 
άρθρο 6Α διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 6Α
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πρά-

σινου Ταμείου, έπειτα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυν-
σης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται, με την επιφύλαξη 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 6 και τηρου-
μένων των δημοσιονομικών στόχων του εκάστοτε ισχύ-
οντος Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής και του εκάστοτε ετήσιου προϋπολογισμού 
του Πράσινου Ταμείου, να καθορίζεται ποσό από τον 
ετήσιο προϋπολογισμό του, το οποίο αποδίδεται, ως 
δημόσιο έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό, εγγρά-
φεται σε ειδικό Κωδικό Αριθμό Εσόδου και διατίθεται 
αποκλειστικά και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γε-
νικής ή ειδικής διάταξης:

α) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για 
την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών για ειδικά προ-
γράμματα δασοπροστασίας, έργα, εργασίες, δραστηρι-
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ότητες και ερευνητικά προγράμματα που εξυπηρετούν 
τους σκοπούς του Ειδικού Φορέα Δασών της παρ. 5 του 
άρθρου 8 του ν. 3208/2003 (Α’ 303) και τις αποδοχές δι-
ανυκτέρευσης στην ύπαιθρο και υπερωριακής εργασίας 
για την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης λαθροϋ-
λοτομιών του απασχολούμενου προσωπικού της Γενι-
κής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 6 
του ν. 3889/2010,

β) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για 
την πληρωμή στο προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών 
που απασχολείται στην υλοποίηση προγραμμάτων πρό-
ληψης λαθροϋλοτομιών πρόσθετων και παρεπόμενων 
παροχών που προκύπτουν κατά την ως άνω απασχόλησή 
του για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ειδικού Φορέα 
Δασών της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3208/2003, όπως, 
ιδίως, αποζημιώσεων για υπερωριακή εργασία, αμοιβών 
για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές 
ώρες, δαπανών μετακίνησης και διανυκτέρευσης στην 
ύπαιθρο, καθώς και των δαπανών προμήθειας καυσί-
μων και λοιπών καταναλωτικών δαπανών σχετικών με 
την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων και σύμ-
φωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του 
ν. 3889/2010,

γ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για 
την καταβολή της αποζημίωσης των παρ. 7 και 8 του 
άρθρου 18 στα μέλη των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρ-
ρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.).

Τα ανωτέρω ποσά, μετά την εμφάνισή τους στα έσοδα 
του προϋπολογισμού, εγγράφονται ως πιστώσεις, κατά 
περίπτωση, στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πράσινου Ταμείου, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας 
υπηρεσίας ή διεύθυνσης αυτού, με την επιφύλαξη του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 6 και τηρουμέ-
νων των δημοσιονομικών στόχων του εκάστοτε ισχύο-
ντος Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής και του εκάστοτε ετήσιου προϋπολογισμού 
του Πράσινου Ταμείου, δύναται να καθορίζεται ποσό 
από τον ετήσιο προϋπολογισμό του, το οποίο αποδίδε-
ται ως δημόσιο έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
εγγράφεται σε ειδικό Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου 
(ΑΛΕ) και διατίθεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας αποκλειστικά για την κάλυψη της συμμετο-
χής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην 
υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων «Life» με δικαι-
ούχο/συνδικαιούχο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

2α. Οι δαπάνες αποζημίωσης των μελών των αμειβό-
μενων Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων, κατά του περι-
εχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών, οι οποίες 
συγκροτήθηκαν και λειτουργούν μέχρι την 31η Δεκεμ-
βρίου 2022, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18, ανεξαρτήτως 
του οργάνου συγκρότησης αυτών, θεωρούνται νόμιμες 
και κανονικές και καταβάλλονται στους δικαιούχους 
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, τη-
ρουμένων των παρ. 7 και 8 του ιδίου άρθρου και της υπό 
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/125557/3591/30.12.2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας (ΥΟΔΔ 1106).

Οι αναγκαίες πιστώσεις για τη διενέργεια των δαπανών 
του πρώτου εδαφίου μεταφέρονται κατ’ εφαρμογή της 
παρ. 1, από τον προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου 
στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, κατόπιν εγκριτικής απόφασης του Πρά-
σινου Ταμείου, για την κατανομή αυτών στις αρμόδιες 
Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, η οποία 
εκδίδεται μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

Τα ως άνω εγκεκριμένα ποσά αποζημιώσεων αποδί-
δονται στους δικαιούχους, μετά την έκδοση αποφάσεων 
δημοσιονομικής δέσμευσης από τις οικείες Επιθεωρή-
σεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής.

2β. Οι δαπάνες αποζημίωσης των μελών των συγκρο-
τηθεισών Επιτροπών της παρ. 2α, η λειτουργία των οποί-
ων συνεχίζεται μετά την 1η Ιανουαρίου 2023, καθώς και 
των Επιτροπών που συγκροτούνται μετά την ως άνω 
ημερομηνία, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 18, 
καταβάλλονται σύμφωνα με την κοινή απόφαση της 
παρ. 7 του ιδίου άρθρου.

3. Στη διάταξη της παραγράφου 1 συμπεριλαμβάνο-
νται και τα ποσά τα οποία αντιστοιχούν στις αποδοχές 
διανυκτέρευσης στην ύπαιθρο και υπερωριακής εργα-
σίας για την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης λα-
θροϋλοτομιών του απασχολούμενου προσωπικού της 
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος 
και των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, που έλα-
βαν χώρα από την 1η.1.2016, έπειτα από εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή των κατά 
τόπους περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών.

4. Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, η Γενική Διεύθυν-
ση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποστέλλει απολογιστική 
έκθεση στο Πράσινο Ταμείο με αντικείμενο τη διάθεση 
του ποσού της παραγράφου 1 για την εξόφληση των 
προβλεπομένων σε αυτή δαπανών.»

Άρθρο 212

Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων - 

Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 18 ν. 3889/2010

Μετά την περ.  γ) της παρ.  1 του άρθρου 18 του 
ν.  3889/2010 (Α’  303), περί των Επιτροπών Εξέτασης 
Αντιρρήσεων, προστίθενται τρία εδάφια, το εδάφιο που 
έπεται τροποποιείται βάσει των ανωτέρω αλλαγών, τα 
δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου αντικαθίστανται 
και ενοποιούνται, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από τριμελείς Επιτρο-
πές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) που συγκροτούνται 
για τον σκοπό αυτόν, με απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα Δασών, στην έδρα της οικείας Διεύθυνσης Δασών, 
εκτός εάν καθοριστεί διαφορετική έδρα με την απόφαση 
συγκρότησης. Στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα μπορεί 
να συγκροτούνται και να λειτουργούν ταυτόχρονα πε-
ρισσότερες από μία ΕΠ.Ε.Α..

Οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων αποτελούνται 
από:
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α) έναν (1) δικηγόρο τουλάχιστον παρ’ εφέταις υποδει-
κνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή έτερο 
δικηγορικό σύλλογο της Επικράτειας, με τον αναπληρω-
τή του, ως πρόεδρο,

β) έναν (1) δασολόγο, υπάλληλο του Δημοσίου ή 
Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και

γ) έναν (1) μηχανικό με πενταετή τουλάχιστον υπη-
ρεσία που έχει δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού 
διαγράμματος, υποδεικνυόμενο από τον οικείο επιστη-
μονικό σύλλογο, ως μέλη.

Σε περίπτωση παραιτήσεως του μηχανικού της περ. γ) 
και του αναπληρωτή του, δύναται να ορίζεται από τον 
Γενικό Γραμματέα Δασών, ως μέλος, δασολόγος υπάλ-
ληλος του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου 
δημοσίου τομέα.

Σε περίπτωση παραιτήσεως του δικηγόρου της περ. α) 
και του αναπληρωτή του, η Επιτροπή Εξέτασης Αντιρ-
ρήσεων ανασυγκροτείται με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Δασών, αποτελούμενη από έναν (1) δασο-
λόγο υπάλληλο του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του 
δημόσιου τομέα, ως Πρόεδρο, έναν (1) δικηγόρο του-
λάχιστον παρά Πρωτοδίκαις, υποδεικνυόμενο από τον 
οικείο δικηγορικό σύλλογο ή έτερο δικηγορικό σύλλογο 
της Επικράτειας, με τον αναπληρωτή του, και έναν (1) 
μηχανικό με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, που έχει 
δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος, υπο-
δεικνυόμενο από τον οικείο επιστημονικό σύλλογο, ως 
μέλη. Σε περίπτωση παραιτήσεως και των τελευταίων 
μελών, καθώς και των αναπληρωτών αυτών, δύνανται 
να ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα Δασών, ως μέλη, 
αποκλειστικώς δασολόγοι υπάλληλοι του δημοσίου ή 
Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται τα αναπλη-
ρωματικά μέλη, καθώς και ο Γραμματέας της ΕΠ.Ε.Α., με 
τον αναπληρωτή του, οι οποίοι μπορεί να είναι υπάλλη-
λοι του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις δια-
τάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982.

Η θητεία των μελών των ΕΠ.Ε.Α. λήγει με την ολοκλή-
ρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων επί του αναρτη-
θέντος δασικού χάρτη. Τη σχετική διαπιστωτική πράξη 
εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας Δασών.

Οι συνεδριάσεις των ΕΠ.Ε.Α. ανακοινώνονται στα οι-
κεία δημοτικά καταστήματα και τις αρμόδιες Διευθύνσεις 
δασών δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν, με μνεία 
των υποθέσεων που θα εξετάσουν ανά συνεδρίαση.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη δια-
δικασία αναπλήρωσης των μελών.»

Άρθρο 213

Εξαίρεση υποχρέωσης επισύναψης δασικού 

πιστοποιητικού σε συμβολαιογραφικές 

πράξεις αποδοχής κληρονομίας - Λήψη 

υπόψη αποφάσεων των Επιτροπών Εξέτασης 

Αντιρρήσεων για τη βεβαίωση του δασικού 

ή μη χαρακτήρα - Τροποποίηση άρθρου 20 

ν. 3889/2010

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 και στην παρ. 5 του άρ-
θρου 20 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), περί υποβολής πι-

στοποιητικού των δασικών υπηρεσιών, εξαιρούνται οι 
πράξεις δηλώσεως αποδοχής κληρονομίας, στο δεύτερο 
εδάφιο της παρ. 5 ορίζεται ότι το απόσπασμα δασικού 
χάρτη υπογράφεται από αρμόδιο μηχανικό αντί του 
«συντάκτη» του και διευκρινίζεται η έννοια των ανα-
φερόμενων πράξεων του τελευταίου εδαφίου της ίδιας 
παραγράφου, στην παρ. 6 προστίθεται τελευταίο εδάφιο, 
και οι παρ. 4, 5 και 6 διαμορφώνονται ως εξής:

«4. Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη κάθε μετα-
βίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά κάθε μεταβολή 
των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, που πραγματοποιείται 
με δικαιοπραξία εν ζωή, εξαιρουμένων των δηλώσεων 
αποδοχής κληρονομίας, στις δασικές εν γένει εκτάσεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου 13, που περιλαμβάνονται 
σε αυτόν, είναι άκυρη και ανίσχυρη, αν δεν συνοδεύεται 
από σχετικό πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας της 
οικείας Διεύθυνσης Δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο 
χαρακτήρας της έκτασης. Το ανωτέρω πιστοποιητικό 
δεν εκδίδεται για περιοχές του δασικού χάρτη που δεν 
περιλαμβάνονται στις δασικές εν γένει εκτάσεις.

Ειδικά για εκτάσεις που έχουν περιληφθεί στην ανάρ-
τηση, για τις οποίες έχουν γίνει δεκτές αντιρρήσεις των 
ενδιαφερομένων, αντί για το ανωτέρω πιστοποιητικό στο 
σχετικό συμβόλαιο προσαρτάται αντίγραφο της από-
φασης αυτής με τον αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης 
(Α.Δ.Α.) και με επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα 
εξαρτημένων συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α., επί του οποίου ο 
συντάκτης βεβαιώνει ότι το ακίνητο είναι αυτό, ως προς 
το οποίο έχουν γίνει δεκτές οι υποβληθείσες αντιρρήσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού καταβάλλεται 
ειδικό τέλος υπέρ του εκδότη του πιστοποιητικού, του 
οποίου το ύψος, ο τρόπος καταβολής και είσπραξης και η 
διάθεση καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 
22 του παρόντος.

5. Στις εν ζωή δικαιοπραξίες, εξαιρουμένων των δη-
λώσεων αποδοχής κληρονομίας, που συντάσσουν οι 
συμβολαιογράφοι, που αφορούν στις δασικές εν γένει 
εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο δασικό 
χάρτη, υποχρεούνται να επισυνάπτουν τα πιστοποιητικά 
της προηγουμένης παραγράφου και να μνημονεύουν το 
περιεχόμενό τους.

Για περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στον δασικό 
χάρτη επειδή δεν αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις 
της παρ. 1 του άρθρου 13, το πιστοποιητικό της προη-
γούμενης παραγράφου αντικαθίσταται από υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A’ 75) επί του 
τοπογραφικού διαγράμματος, που συνοδεύει τη σχετική 
πράξη του συμβολαιογράφου ή, αν δεν υφίσταται υπο-
χρέωση εκπόνησης τοπογραφικού διαγράμματος, επί 
αποσπάσματος του δασικού χάρτη όπου απεικονίζεται 
το ακίνητο στο οποίο αφορά η συμβολαιογραφική πρά-
ξη και όπου εμφαίνονται οι συντεταγμένες των κορυφών 
του ακινήτου, με την οποία δηλώνεται υπευθύνως από 
τον αρμόδιο μηχανικό ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν 
εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νο-
μοθεσίας.

Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση πρέπει να μνημο-
νεύεται στις δικαιοπραξίες εν ζωή που συντάσσονται 
από τους συμβολαιογράφους.
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Δεν επιτρέπεται η εγγραφή ή η μεταγραφή των παρα-
πάνω δικαιοπραξιών εν ζωή, εξαιρουμένων των δηλώ-
σεων αποδοχής κληρονομίας, στα οικεία υποθηκοφυλα-
κεία και κτηματολογικά γραφεία, αν δεν έχουν τηρηθεί 
οι υποχρεώσεις των ανωτέρω παραγράφων.

6. Δυνατότητα χρήσης των στοιχείων του δασικού 
χάρτη είτε είναι αναρτημένος είτε κυρωμένος μερικά 
ή ολικά, παρέχεται σε κάθε δημόσια αρχή μέσω του ει-
δικού διαδικτυακού τόπου της παρ. 11 του άρθρου 13. 
Αν απαιτείται από κείμενες διατάξεις, εξαιρουμένης της 
διάταξης της παρ. 4, η βεβαίωση του δασικού εν γένει 
ή μη χαρακτήρα έκτασης ενώπιον του Δημοσίου, των 
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των υπηρεσιών και φορέων 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 
1 του ν. 1256/1982 (Α’ 65), όπως εκάστοτε ισχύει, αυτή 
πραγματοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
του ν. 1599/1986 (A’ 75) επί του τοπογραφικού διαγράμ-
ματος, που αφορά το συγκεκριμένο ακίνητο από τον 
συντάκτη του. Στη δήλωση αναφέρεται υποχρεωτικά αν 
ο χαρακτηρισμός της έκτασης ως δασικής ή μη έχει προ-
σωρινή ή οριστική ισχύ, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο 
βρίσκεται ο δασικός χάρτης. Ειδικά για εκτάσεις ως προς 
τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης των 
αντιρρήσεων των ενδιαφερομένων από τις Επιτροπές Εξέ-
τασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), εφόσον απαιτείται η κατά τα 
ανωτέρω βεβαίωση του δασικού εν γένει ή μη χαρακτήρα, 
αντί της υπεύθυνης δήλωσης του προηγούμενου εδαφί-
ου προσκομίζεται αντίγραφο της σχετικής απόφασης με 
τον Α.Δ.Α. με επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα 
εξαρτημένων συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α., επί του οποίου ο 
συντάκτης του προσδιορίζει τα τμήματα ως προς τα οποία 
έχουν γίνει δεκτές οι υποβληθείσες αντιρρήσεις.»

Άρθρο 214

Δασικές εκτάσεις σε χερσαία ζώνη λιμένα - 

Υλοποίηση οικοδομικών αδειών σε μη δασικού 

χαρακτήρα προστατευόμενες εκτάσεις - 

Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 3 ν. 998/1979

Στο πρώτο εδάφιο της περ. β της παρ. 7 του άρθρου 3 
του ν. 998/1979 (Α’ 289), περί εκτάσεων που έχουν απο-
λέσει τον δασικό τους χαρακτήρα πριν την 11η Ιουνίου 
1975, προστίθενται οι παράκτιες περιοχές, τα δύο τε-
λευταία εδάφια της παραγράφου αντικαθίστανται, και 
η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Εκτάσεις που έχουν απολέσει το δασικό τους χα-
ρακτήρα πριν τις 11.6.1975 λόγω επεμβάσεων που έλα-
βαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία 
καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας, δεν χαρα-
κτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις ή ως εκτάσεις 
των παρ. 5α ή 5β του άρθρου 3, κατά τη διαδικασία του 
άρθρου 14 ή κατά τη διαδικασία κατάρτισης δασικού 
χάρτη ή αναμόρφωσης κυρωμένου δασικού χάρτη και 
δεν κηρύσσονται αναδασωτέες εφόσον διατηρούν τη 
χρήση που τους αποδόθηκε. Ως διατηρούμενη σήμερα 
αγροτική χρήση νοείται οποιαδήποτε από τις αποδοθεί-
σες στο παρελθόν χρήσεις: γεωργική, κτηνοτροφική ή 
μικτή (γεωργοκτηνοτροφική). Διοικητικές πράξεις του 
προηγούμενου εδαφίου είναι ιδίως:

α. πράξεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αγροτικής 
νομοθεσίας, όπως: αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτρι-

ώσεων για το σύνολο των εκτάσεων των οποίων επε-
λήφθησαν (κληροτεμάχια, εξαιρεθείσες υπέρ ιδιοκτη-
τών εκτάσεις, ιδιοκτησίες, διαθέσιμες και κοινόχρηστες 
εκτάσεις), διανομές και αναδασμοί για το σύνολο των 
εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά 
διαγράμματα, άδειες ή αποφάσεις Υπουργού ή Νομάρχη 
για κάθε περίπτωση μεταβίβασης αγροτικών ακινήτων 
που έχουν αποδοθεί για γεωργική ή κτηνοτροφική χρή-
ση, αμπελουργικά και ελαιουργικά κτηματολόγια και

β. πράξεις που εκδόθηκαν με σκοπό τη βιομηχανική 
και τουριστική ανάπτυξη της χώρας, όπως απαλλοτριώ-
σεις με σκοπό την εγκατάσταση βιομηχανικής ή τουρι-
στικής μονάδας ή άδειες εγκατάστασης ή/και λειτουρ-
γίας βιομηχανικής ή τουριστικής μονάδας ή εκτάσεις 
παράκτιων περιοχών, εντός των οποίων έχει καθορισθεί 
χερσαία ζώνη λιμένα ή έχει καθορισθεί χώρος που εξο-
μοιώνεται με χερσαία ζώνη λιμένα, σύμφωνα με το β.δ. 
14/19.1.1939 (Α’ 24) και τον ν. 2344/1940 (Α’ 154).

Στις περιπτώσεις ακινήτων εκτός σχεδίου, ως και εντός 
των περιοχών της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 23 του 
ν. 3889/2010, όπως ισχύει, για τα οποία εκδόθηκε νό-
μιμη οικοδομική άδεια προ της 11ης.6.1975, η οποία 
δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, δεν χαρακτηρίζεται ως 
δάσος ή δασική έκταση, ή ως έκταση των παρ. 5α ή 5β 
του άρθρου 3 κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του 
ν. 998/1979, και δεν κηρύσσεται αναδασωτέα επιφάνεια 
αυτών ίση με την απολύτως αναγκαία για την εφαρμογή 
της συγκεκριμένης διοικητικής πράξης - οικοδομικής 
άδειας και δεν απαιτείται βεβαίωση του δασαρχείου για 
κάθε έννομη συνέπεια. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται 
για ακίνητα ή τμήματα αυτών που πληρούν του όρους 
αρτιότητας σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς κατά το 
χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας. Ως όρια αρτιότητας 
λαμβάνονται υπόψη και οι κατά παρέκκλιση όροι δόμη-
σης για την εγκατάσταση λυομένων κατασκευών κατά 
τις ειδικότερες διατάξεις του βασιλικού διατάγματος της 
7ης.8.1967. Για τις οικοδομικές άδειες σε δασικού χαρα-
κτήρα εκτάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη 
ίσχυος του ν. 4030/2011 (Α’ 249) και έχουν υλοποιηθεί 
και δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί, καθώς και για τις 
οικοδομικές άδειες σε μη δασικού χαρακτήρα εκτάσεις 
όπου εφαρμόζεται η δασική νομοθεσία, οι οποίες έχουν 
εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4280/2014 (Α’ 159) 
και δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί, ακόμη και εάν δεν 
έχουν υλοποιηθεί, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων της παρούσας 
μόνον για ακίνητα ή τμήματα αυτών που πληρούν τους 
όρους αρτιότητας, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς κατά 
τον χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας. Στις περιπτώ-
σεις αυτές δεν απαιτείται η εκ νέου έκδοση βεβαίωσης 
της οικείας δασικής αρχής για την έκδοση οικοδομικής 
αδείας ή προεγκρίσεώς της ή αδείας μικρής κλίμακας, 
κατά τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.»

Άρθρο 215

Επέμβαση σε δασικές εκτάσεις - Τροποποίηση 

άρθρου 45 ν. 998/1979

1. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παρ. 2 του άρθρου 
45 του ν. 998/1979 (Α’ 289), περί έγκρισης επέμβασης σε 
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δασικές εκτάσεις αντικαθίσταται, και η παρ. 2 διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«2. Κάθε επιτρεπτή επέμβαση σε δάση και δασικές 
εκτάσεις αποτελεί εξαιρετικό μέτρο. Επέμβαση σε δάση 
και δασικές εκτάσεις, καθώς και σε δημόσιες χορτολιβα-
δικές και βραχώδεις εκτάσεις, σύμφωνα με την περ. ε’ της 
παρ. 5 του άρθρου 3, επιτρέπεται μετά από έγκριση. Η 
έγκριση χορηγείται από την κατά τόπον αρμόδια Επιθε-
ώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκτός αν ορίζεται άλλως 
στην παρ. 4 του παρόντος ή στα άρθρα 46 έως 61, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την εισή-
γηση της οικείας δασικής υπηρεσίας.

Σε περίπτωση επέμβασης από τρίτους στις ιδιωτικού 
χαρακτήρα εκτάσεις που προστατεύονται από τις δια-
τάξεις του παρόντος, η απαιτούμενη έγγραφη συναί-
νεση του ιδιοκτήτη προσκομίζεται στην οικεία δασική 
υπηρεσία πριν την έκδοση της πράξης πληροφοριακού 
χαρακτήρα της περ. α’ της παρ. 6 και σε κάθε περίπτωση 
πριν την εγκατάσταση του δικαιούχου στην έκταση, κατά 
την παρ. 7.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 45 του 
ν. 998/1979, περί αδειοδότησης σε δασικές εκτάσεις, 
αντικαθίσταται, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Αν για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ή έργο 
απαιτείται Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(Α.Ε.Π.Ο.) ή υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τα 
άρθρα 3, 4 και 8 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), τότε η έγκριση 
επέμβασης ενσωματώνεται σε αυτές, κατ’ αντιστοιχία 
κατηγορίας έργου ή δραστηριότητας. H έγκριση επέμ-
βασης δύναται να αφορά ευρύτερη έκταση, εντός της 
οποίας εγκρίνεται η επέμβαση, οι δε συγκεκριμένες επι-
φάνειες επέμβασης εντός αυτής προσδιορίζονται με την 
Πράξη Πληροφοριακού Χαρακτήρα, η οποία αφορά τις 
απολύτως αναγκαίες για την υλοποίηση της επέμβασης 
εκτάσεις της παρ. 6.

Για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή/και σταθμούς 
αποθήκευσης με Άδεια Παραγωγής ή Βεβαίωση Παρα-
γωγού ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων, η ευρύτερη έκτα-
ση του δευτέρου εδαφίου, μη συμπεριλαμβανομένης 
της οδοποιίας και των συνοδών έργων, δεν ξεπερνά τα 
όρια του πολυγώνου εγκατάστασης του σταθμού, μη 
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης όπου οι πλατείες 
εγκατάστασης των ανεμογεννητριών βρίσκονται εκτός 
των ορίων των πολυγώνων εγκατάστασης, όπως ορίζε-
ται στην Άδεια Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγού ή 
Βεβαίωση Ειδικών Έργων. Για τους Εξαιρούμενους Σταθ-
μούς δεν ξεπερνά τα όρια του πολυγώνου, όπως ορίζεται 
στη Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου 
Σταθμού. Για τις επεμβάσεις του παρόντος Κεφαλαίου 
απαιτείται η έκδοση πράξης χαρακτηρισμού. Σε όσες 
περιοχές υπάρχει θεωρημένος ή αναρτημένος δασικός 
χάρτης λαμβάνεται υπόψη ο χαρακτήρας ή η μορφή που 
απεικονίζεται στον χάρτη.»

3. Η παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, περί επιτρε-
πτών επεμβάσεων σε δασικές εκτάσεις, αντικαθίσταται, 
εξαιρουμένων των περ. α) έως γ) και των τριών τελευταί-
ων εδαφίων της, ως εξής:

«8. Κάθε επιτρεπτή επέμβαση σε δάσος, δασική έκτα-
ση ή στις δημόσιες εκτάσεις των περ. α) και β) της παρ. 5 
του άρθρου 3, ενεργείται κατόπιν καταβολής ανταλλάγ-
ματος χρήσης, υπολογιζόμενου επί του συνόλου της 
έκτασης που δεσμεύεται για την έγκριση επέμβασης και 
υποχρεωτικής αναδάσωσης ή δάσωσης, έκτασης ίσου 
εμβαδού με εκείνη στην οποία εγκρίθηκε η εκχέρσωση 
για την πραγματοποίηση της επέμβασης. Η έκταση αυτή 
βρίσκεται στην ίδια περιοχή ή σε όμορη αυτής, ελλείψει 
δε έκτασης, εντός της ιδίας διοικητικής ενότητας ή όμο-
ρης αυτής, σε άλλη που υποδεικνύεται από τη δασική 
υπηρεσία. Η αναδάσωση ή δάσωση διενεργείται από 
τον δικαιούχο της επέμβασης, με δαπάνες του και βά-
σει σχετικής μελέτης, που καταρτίζεται με επιμέλειά του 
και εγκρίνεται από τη δασική υπηρεσία, εντός τριάντα 
(30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. Στην 
περίπτωση μη εξεύρεσης έκτασης προς αναδάσωση ή 
δάσωση, ο δικαιούχος της επέμβασης, κατόπιν σύνταξης 
μελέτης με ιδία δαπάνη, εγκεκριμένης από τη δασική 
υπηρεσία, προβαίνει σε δασοκομικές εργασίες ή στην 
εκτέλεση ειδικών δασοτεχνικών έργων, επί των εκτάσε-
ων που υποδεικνύονται από τη δασική υπηρεσία για την 
προστασία και αναβάθμισή τους.

Οι ανωτέρω εργασίες αναδάσωσης ή δάσωσης και τα 
ειδικά δασοτεχνικά έργα, ελλείψει των ανωτέρω εκτάσε-
ων, δύνανται να υλοποιούνται και επί ιδιωτικών δασών ή 
δασικών εκτάσεων που έχουν αναγνωρισθεί βάσει του 
άρθρου 10 του ν. 3208/2003 (Α’ 303), τηρουμένης της 
παρ. 4 του άρθρου 16 του παρόντος, κατόπιν υπόδει-
ξης της οικείας δασικής υπηρεσίας και συναίνεσης του 
ιδιοκτήτη της έκτασης.

Στην περίπτωση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από 
Α.Π.Ε. και σταθμών αποθήκευσης, καθώς και των συνο-
δών τους έργων, η υποβολή εγκεκριμένης μελέτης για 
την αναδάσωση ή τις δασοκομικές εργασίες ή τα ειδικά 
δασοτεχνικά έργα, δεν αποτελεί προϋπόθεση για την 
εγκατάσταση του δικαιούχου στην έκταση, αλλά για την 
ηλέκτριση-σύνδεση του σταθμού.

Στις περιπτώσεις όπου:
α) η έκταση στην οποία πραγματοποιείται η επέμβαση 

είναι μικρότερη ή ίση με τέσσερα (4) στρέμματα, ή
β) η επέμβαση αφορά την εκτέλεση έργων σιδηρο-

δρομικών γραμμών, έως τεσσάρων (4) χιλιομέτρων, που 
εκτελούνται από την «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», ή

γ) ο δικαιούχος της επέμβασης υποβάλλει υπεύθυνη 
δήλωση ότι δεν επιθυμεί να προβεί σε καμία περαιτέρω 
ενέργεια, σχετική με την εκτέλεση των εργασιών αναδά-
σωσης ή δάσωσης ή με άλλο δασοκομικό ή δασοτεχνικό 
έργο και επιθυμεί να καταβάλει το αντίτιμο της σχετικής 
δαπάνης,

τότε ο δικαιούχος της επέμβασης καταβάλλει τη δα-
πάνη για την υλοποίηση της αναδάσωσης, προσαυξα-
νόμενη κατά τριάντα τοις εκατό (30%), σύμφωνα με 
τα επόμενα εδάφια, χωρίς να απαιτείται η σύνταξη της 
σχετικής μελέτης.

Για τον τρόπο υπολογισμού του κόστους (μέσης τι-
μής) αναδάσωσης εκδίδεται απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της 
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος 
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της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, που καθορίζει την τεχνική και 
μαθηματική παραμετροποίησή του.

Σε περιπτώσεις σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από 
Α.Π.Ε. και σταθμών αποθήκευσης, καθώς και των συνο-
δών τους έργων, όπου η αρμόδια δασική υπηρεσία έχει 
ήδη προϋπολογίσει και γνωστοποιήσει στον δικαιούχο 
της επέμβασης τη δαπάνη αναδάσωσης, ο δικαιούχος 
της επέμβασης δύναται να εφαρμόσει την περ. γ), κα-
ταβάλλοντας την ήδη προϋπολογισθείσα από τη δασική 
υπηρεσία, ανωτέρω, δαπάνη.

Το ποσό της δαπάνης αναδάσωσης κατατίθεται υπέρ 
του Πράσινου Ταμείου στον ειδικό κωδικό Ειδικός Φορέας 
Δασών και διατίθεται αποκλειστικά για σκοπούς αναδά-
σωσης ή δάσωσης ή δασοπροστασίας. Αν δεν πραγμα-
τοποιηθούν ή δεν πραγματοποιηθούν προσηκόντως οι 
δασοκομικές εργασίες και τα ειδικά δασοτεχνικά έργα 
από τον υπόχρεο, καταβάλλεται από αυτόν, ποσό ίσο με 
το διπλάσιο της μέσης τιμής αναδάσωσης, ανά στρέμμα 
της έκτασης, της οποίας ενεκρίθη η εκχέρσωση για την 
πραγματοποίηση της επέμβασης. Το ως άνω ποσό υπο-
λογίζεται από την οικεία Δασική Υπηρεσία, κατατίθεται σε 
ειδικό κωδικό του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου 
Ταμείου και διατίθεται αποκλειστικά για την αναδάσωση ή 
δάσωση εκτάσεων ή για την εκτέλεση ειδικών δασοτεχνι-
κών έργων, απαγορευομένης απολύτως της διάθεσής του 
για άλλο σκοπό. Οι εργασίες της αναδάσωσης ή δάσωσης 
αρχίζουν με την έναρξη των εργασιών του έργου, η δε 
ολοκλήρωσή τους, η οποία επέρχεται με την εγκατάσταση 
της δασικής βλάστησης, στην προβλεπομένη από τη μελέ-
τη πυκνότητα και την ικανότητα αυτής για φυσική εξέλιξη 
και ανάπτυξη, πιστοποιείται από τη δασική υπηρεσία με 
σχετική διαπιστωτική της πράξη. Αν δεν πραγματοποιη-
θεί ή δεν πραγματοποιηθεί προσηκόντως η αναδάσωση 
ή δάσωση από τον υπόχρεο, καταβάλλεται από αυτόν 
ποσό τριπλάσιο από τη δαπάνη της αναδάσωσης, το 
οποίο κατατίθεται σε ειδικό κωδικό του Ειδικού Φορέα 
Δασών του Πράσινου Ταμείου. Το ως άνω ποσό διατίθεται 
αποκλειστικά για την αναδάσωση ή δάσωση εκτάσεων, 
κατά προτεραιότητα δε για την αναδάσωση ή δάσωση 
έκτασης σε αντικατάσταση εκείνης, της οποίας ενεκρίθη 
η εκχέρσωση για την πραγματοποίηση της επέμβασης ή 
για την εκτέλεση ειδικών δασοτεχνικών έργων, απαγο-
ρευομένης απολύτως της διάθεσής του για άλλον σκοπό.

Για τις επεμβάσεις σε δημόσια δάση και δασικές εκτά-
σεις το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο πενήντα 
τοις εκατό (50%) της καθοριζόμενης, σύμφωνα με το 
άρθρο 6, αξίας τους, για δε τις επεμβάσεις σε ιδιωτικά 
δάση στο τριάντα τοις εκατό (30%) αυτής. Για τις επεμβά-
σεις στις δημόσιες εκτάσεις των περ. α) και β) της παρ. 5 
του άρθρου 3, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 
σαράντα τοις εκατό (40%) της αξίας τους. Τα παραπά-
νω ποσοστά δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και Οικονομικών. Το αντάλλαγμα χρήσης κατατίθεται σε 
ειδικό κωδικό του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου 
Ταμείου και διατίθεται αποκλειστικά για την αναδάσωση 
εκτάσεων, απαγορευομένης απολύτως της διάθεσής του 
για άλλο σκοπό.

Το αντάλλαγμα χρήσης για επεμβάσεις κοινωφελούς 
χαρακτήρα εντός δημοσίων δασών και δασικών εκτάσε-
ων και ειδικότερα όσων ασκούν αυτοπροσώπως, ιδίως, 
το επάγγελμα του κτηνοτρόφου, πτηνοτρόφου και με-
λισσοτρόφου, ορίζεται στο ένα τέταρτο (1/4) του ύψους 
της δαπάνης, η οποία προκύπτει κατά στρέμμα από το 
γινόμενο του εκάστοτε συντελεστή «Μ», επί το σταθερό 
ποσό των τριάντα πέντε (35) ευρώ, για την ενίσχυση της 
δραστηριότητάς τους.

Εκμεταλλευτές μεταλλείων και λατομείων, καθώς και 
οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτού, οι οποίοι έχουν κα-
ταβάλει εγγυητική επιστολή για την αποκατάσταση της 
έκτασής τους, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ανα-
δάσωσης ή δάσωσης, έκτασης ίδιου εμβαδού με εκείνη 
στην οποία εγκρίθηκε η επέμβαση, και καταβάλλουν 
αντάλλαγμα χρήσης ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%) 
της καθοριζόμενης, σύμφωνα με το άρθρο 6, αξίας της 
έκτασής τους. Αποφάσεις αναδάσωσης ή δάσωσης, έκτα-
σης, ίδιου εμβαδού, οι οποίες έχουν εκδοθεί και αφορούν 
εκμεταλλευτές λατομείων του προηγούμενου εδαφίου, 
ανακαλούνται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, 
εφόσον έχει καταβληθεί ως αντάλλαγμα χρήσης το εκατό 
τοις εκατό (100%) της καθοριζόμενης, σύμφωνα με το 
άρθρο 6, αξίας της έκτασης επέμβασης.

Όταν η έκταση στην οποία γίνεται η επέμβαση δεν 
υπερβαίνει τα είκοσι (20) στρέμματα ή η επέμβαση γί-
νεται εξ αρχής στο σύνολο της έκτασης, το αντάλλαγμα 
χρήσης καταβάλλεται εφάπαξ. Όταν η επέμβαση γίνεται 
σταδιακά κατά χώρο και χρόνο επί της δασικής έκτασης, 
περιλαμβανομένων και των συνοδών έργων, το αντάλ-
λαγμα χρήσης καταβάλλεται σταδιακά, ανάλογα με την 
έκταση επέμβασης και προηγείται της επέμβασης, η 
οποία συντελείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τη 
δασική υπηρεσία χρονοδιάγραμμα εργασιών. Στο χρο-
νοδιάγραμμα εργασιών προσδιορίζονται οι επιφάνειες 
επέμβασης, ο χρόνος έναρξης της επέμβασης, καθώς 
και η δυνατότητα τροποποίησης, τόσο αυτού, όσο και 
της αντίστοιχης διαμόρφωσης του ποσού καταβολής. 
Η καταβολή του αναλογούντος κάθε φορά ανταλλάγ-
ματος χρήσης είναι δεσμευτική για τον υπόχρεο. Στην 
περίπτωση που από την αρμόδια δασική υπηρεσία που 
παρακολουθεί την εξέλιξη της επέμβασης διαπιστωθεί 
η επέκταση της εκμετάλλευσης σε έκταση που δεν έχει 
καταβληθεί το αντάλλαγμα χρήσης, τότε καταβάλλεται 
από τον υπόχρεο άμεσα και εφάπαξ ολόκληρο το υπο-
λειπόμενο ποσό του ανταλλάγματος χρήσης.

Η καταβολή του ανταλλάγματος χρήσης, στην περί-
πτωση της εφάπαξ καταβολής, προηγείται της εγκατά-
στασης του δικαιούχου στην έκταση. Στην περίπτωση 
της σταδιακής καταβολής του ανταλλάγματος, έκαστη 
προβλεπόμενη καταβολή προηγείται του οικείου σταδί-
ου επέμβασης στην έκταση. Σε περίπτωση παραιτήσεως 
ή μη ολοκλήρωσης της επέμβασης από τον υπόχρεο 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ο υπόχρεος καταβάλ-
λει εφάπαξ το σύνολο του υπολοίπου ποσού ανταλλάγ-
ματος χρήσης.

Για τους σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή/και τους 
σταθμούς αποθήκευσης επιτρέπεται η τμηματική επέμ-
βαση επί της δασικής έκτασης, περιλαμβανομένων και 
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των συνοδών έργων, καθώς και η τμηματική καταβολή 
του ανταλλάγματος χρήσης, ανάλογα με την έκταση 
επέμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί από 
τον δικαιούχο της επέμβασης και έχει εγκριθεί από τη δα-
σική υπηρεσία σχετικό χρονοδιάγραμμα εργασιών, όπου 
προσδιορίζονται οι επιφάνειες και ο χρόνος επέμβασης. 
Ο δικαιούχος της επέμβασης δύναται να τροποποιεί το 
χρονοδιάγραμμα και η σχετική καταβολή προηγείται 
της επέμβασης. Αν διαπιστωθεί από τη δασική υπηρε-
σία επέκταση της επέμβασης σε έκταση για την οποία 
έχει εγκριθεί η επέμβαση, αλλά δεν έχει καταβληθεί το 
αντάλλαγμα χρήσης, τότε ο δικαιούχος της επέμβασης 
υποχρεούται να καταβάλλει εφάπαξ ολόκληρο το υπο-
λειπόμενο ποσό του ανταλλάγματος χρήσης.»

4. Στην παρ. 16 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, περί 
ευθύνης του Δημοσίου, προστίθεται τελευταίο εδάφιο, 
και η παρ. 16 διαμορφώνεται ως εξής:

«16. Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 
εκνίκηση εκ μέρους τρίτων της έκτασης, επί της οποίας 
εγκρίθηκε επέμβαση κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου 
ΣΤ του παρόντος νόμου ή σε περίπτωση που η ανωτέ-
ρω έκταση είχε μεν αρχικώς χαρακτηρισθεί ως δασική, 
κρίθηκε όμως, κατόπιν σχετικών αντιρρήσεων επί της 
εκδοθείσας πράξης χαρακτηρισμού, ως μη δασική. Τα 
ανωτέρω ισχύουν και για τις περιοχές που υπάρχει θεω-
ρημένος ή αναρτημένος δασικός χάρτης, επί των οποίων 
ασκήθηκαν αντιρρήσεις, ενώπιον των αρμοδίων Επιτρο-
πών Εξέτασης Αντιρρήσεων.»

Άρθρο 216

Εκχερσωμένες εκτάσεις - Τροποποίηση άρθρου 

47 ν. 998/1979

Οι παρ.  5 έως 14 του άρθρου 47 του ν.  998/1979 
(Α’ 289), περί γεωργικής εκμετάλλευσης, καταργούνται, 
προστίθενται παρ. 15 και 16, και το άρθρο 47 διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«Άρθρο 47
Γεωργική εκμετάλλευση

1. Εκχέρσωση δασών προς απόδοση σε αγροτική 
οποιασδήποτε φύσης καλλιέργεια απαγορεύεται. Κατ’ 
εξαίρεση επιτρέπεται η από γεωργικούς συνεταιρισμούς, 
ομάδες παραγωγών ή φυσικά πρόσωπα εκχέρσωση 
δασικών εκτάσεων ή η χρήση από αυτούς ασκεπούς 
έκτασης ή διάκενου εντός δάσους ή δασικής έκτασης, 
εμβαδού έως τριάντα (30) στρέμματα όταν πρόκειται για 
φυσικά πρόσωπα, για γεωργική ή δενδροκομική καλλι-
έργεια ή για φύτευση σε ανάμειξη αγρίων και οπωροφό-
ρων ή καρποφόρων δένδρων ή για φύτευση δασικών 
ειδών για την απόδοση προϊόντων, ιδίως, κάστανων, 
καρυδιών και τρούφας, ή για δημιουργία αμπελώνων 
ή φυτειών αρωματικών φυτών. Επιτρέπεται, επίσης, η 
δια εμβολιασμού εξημέρωση άγριων οπωροφόρων ή 
καρποφόρων δένδρων.

Εντός των ως άνω εκτάσεων επιτρέπονται κατασκευές 
που εξυπηρετούν τη γεωργική εκμετάλλευση, όπως δε-
ξαμενές νερού, γεωτρήσεις, μετρητές Δ.Ε.Η., υπόστεγα 
κατ’ εφαρμογή της σχετικής περί των κατασκευών αυτών 
νομοθεσίας.

2. Η έγκριση για τη γεωργική εκμετάλλευση χορηγεί-
ται, εφόσον διαπιστωθεί, κατόπιν σχετικής οικονομοτε-
χνικής μελέτης βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλ-
λευσης, ότι οι εδαφολογικές και οικολογικές συνθήκες 
συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου εκμετάλλευσης 
χωρίς να παραβλάπτεται η λειτουργία του δασικού 
οικοσυστήματος, από την απώλεια του φυσικού του 
στοιχείου, καθώς και ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 4 του παρόντος. Η μελέτη συντάσσεται 
από ιδιώτη γεωτεχνικό επιστήμονα, σε περίπτωση δε 
που αυτός δεν είναι δασολόγος, απαιτείται συνυπογρα-
φή αυτής και από δασολόγο, περιέχεται δε σε αυτήν 
ειδικό κεφάλαιο για την τυχόν οικολογική αναβάθμιση 
του φυσικού οικοσυστήματος λόγω της συγκεκριμένης 
εκμετάλλευσης.

3. Οι δημόσιες εκτάσεις της περίπτωσης α’ της πα-
ραγράφου 5 του άρθρου 3, ως και οι κοινόχρηστες και 
διαθέσιμες εποικιστικές δασικές εκτάσεις μπορούν να 
διατεθούν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για δενδροκο-
μική ή γεωργική καλλιέργεια και εκμετάλλευση κατόπιν 
της σχετικής μελέτης της παραγράφου 2 του παρόντος 
άρθρου.

4. Η έγκριση επέμβασης χορηγείται, εφόσον συντρέ-
χουν αθροιστικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α) οι εκτάσεις δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις β’ της 
παρ. 1 και α’ και ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος 
νόμου,

β) η κλίση του εδάφους είναι μικρότερη του είκοσι 
πέντε τοις εκατό (25%) και το βάθος του εδάφους κα-
τάλληλο για γεωργική καλλιέργεια, και

γ) δεν υφίσταται κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους ή 
άλλως να είναι δυνατή η λήψη των απαραίτητων προ-
στατευτικών μέτρων.

5. [Καταργείται]
6. ]Καταργείται]
7. ]Καταργείται]
8. [Καταργείται]
9. [Καταργείται]
10. [Καταργείται]
11. [Καταργείται]
12. [Καταργείται]
13. [Καταργείται]
14. [Καταργείται]
15. Δάση, δασικές εκτάσεις, καθώς και εκτάσεις της 

περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 3, που εκχερσώθηκαν 
για γεωργική εκμετάλλευση, χωρίς άδεια της οικείας 
δασικής αρχής, οι οποίες εμφαίνονται στους αναρτη-
μένους δασικούς χάρτες με τον πρωτεύοντα χαρακτη-
ρισμό «ΔΑ» ή «ΧΑ», εφόσον συνεχίζουν τη χρήση αυτή 
μέχρι σήμερα ή τελούν σε καθεστώς αγρανάπαυσης 
και είναι ενταγμένες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Υπο-
βολής Δηλώσεων (Ο.Σ.Δ.Ε.), διατηρούν τη γεωργική 
χρήση για όσο χρόνο λαμβάνουν ενιαία ενίσχυση. Οι 
εκτάσεις αυτές εξακολουθούν να φέρουν τον χαρα-
κτηρισμό «ΔΑ» ή «ΧΑ» στο δασικό χάρτη, ο οποίος δεν 
μεταβάλλεται.

16. Για την αποτύπωση των εκτάσεων αυτών, ο Οργα-
νισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσε-
ων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 
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αποστέλλει στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασι-
κού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
στον φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», το γεωχωρικό 
περίγραμμα του συνόλου των εκτάσεων που έχουν 
δηλωθεί με Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στο Ο.Σ.Δ.Ε.. Τα 
περιγράμματα αυτά προσαρμόζονται στα χαρτογρα-
φικά υπόβαθρα των δασικών χαρτών και οι εκτάσεις 
που τελούν σε καθεστώς ενίσχυσης επισημαίνονται, 
καταχωριζόμενης της σχετικής πληροφορίας με την 
αντίστοιχη ένδειξη της νόμιμης αλλαγής χρήσης. Τα 
στοιχεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. επικαιροποιούνται ανά 
τρία (3) έτη. Το ειδικό αρχείο που δημιουργείται από 
τα παραπάνω στοιχεία του δασικού χάρτη και του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ενημερώνεται και τηρείται από το Τμή-
μα Δασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας Διεύθυνσης 
Δασών.

Στις εκτάσεις αυτές, για όσο χρόνο τελούν υπό καθε-
στώς ενίσχυσης, δεν επιβάλλονται διοικητικά μέτρα και 
κυρώσεις κατ’ εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας, ενώ 
η εκτέλεση σχετικών διοικητικών πράξεων που έχουν 
εκδοθεί αναστέλλεται.

Έως την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών του 
άρθρου 7 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) το ιδιοκτησιακό κα-
θεστώς έναντι του ελληνικού δημοσίου των ανωτέρω 
εκτάσεων δεν εξετάζεται, προκειμένης της υπαγωγής 
σε καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω, ο φορέας «Ελληνικό 
Κτηματολόγιο» αποστέλλει, τόσο στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όσο 
και στο Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων των Διευθύν-
σεων Δασών, καθώς και στη Γενική Διεύθυνση Δασών 
και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας 
Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
σε ετήσια βάση, γεωχωρικό και περιγραφικό αρχείο, για 
τις εγγραφές με δικαιούχο κυριότητας το ελληνικό δη-
μόσιο, των περιοχών, στις οποίες οριστικοποιούνται οι 
πρώτες εγγραφές.»

Άρθρο 217

Διατήρηση του ενιαίου χαρακτήρα ευρύτερων 

εκτάσεων, επί των οποίων υλοποιούνται 

τουριστικές επενδύσεις μεγάλης κλίμακας - 

σύνθετα τουριστικά καταλύματα και 

εγκατάσταση Οργανωμένων Τουριστικών 

Κατασκηνώσεων (campings) - Τροποποίηση 

άρθρου 49 ν. 998/1979

1. Στο τέ λος της παρ. 1 του ά ρθρου 49 του ν. 998/1979 
(Α’ 289), περί επιτρεπτών επεμβάσεων της δασικής νο-
μοθεσίας, προστί θενται δύο εδάφια, και η παρ. 1 δια-
μορφώνεται ως εξή ς:

«1. Επιτρέπεται η επέμβαση σε δημόσια δάση, δημό-
σιες δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις των περ. α’ 
και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3 για τη δημιουργία χιο-
νοδρομικών κέντρων, εγκαταστάσεων αξιοποίησης 
ιαματικών πηγών - υδροθεραπευτηρίων, κέντρων θα-
λασσοθεραπείας, εγκαταστάσεων ιατρικού τουρισμού 
και ξενοδοχειακών καταλυμάτων κατηγορίας 4 ή 5 
αστέρων, καθώς και η διάνοιξη και δημιουργία διόδων 
διαδρομών τρυπιδοσφαίρισης (γκολφ). Στις ανωτέρω 

εκτάσεις επιτρέπεται η εγκατάσταση μηχανισμών με 
συρματόσχοινα (σχοινοσιδηρόδρομοι, καλωδιοκίνη-
τοι εναέριοι θάλαμοι και τηλεσκί) που έχουν σκοπό την 
εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων της παρούσας, ή λει-
τουργούν αυτοτελώς, ως ανεξάρτητες εγκαταστάσεις, με 
την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται αισθητική αλλοίωση 
του τοπίου. Τα ξενοδοχειακά καταλύματα 5 αστέρων, 
οι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και οι 
εγκαταστάσεις ειδικού τουρισμού του πρώτου εδαφί-
ου, για τα οποία εγκρίνεται επέμβαση στις εκτάσεις της 
παρούσας, μπορούν να αποτελούν τμήμα σύνθετων 
τουριστικών καταλυμάτων, των οποίων οι τουριστικές 
επιπλωμένες κατοικίες αναπτύσσονται, είτε επί εκτάσεων 
που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθε-
σίας, είτε επί ιδιωτικών δασών και ιδιωτικών δασικών 
εκτάσεων. Στην ανωτέρω περίπτωση, για τη δημιουργία 
του σύνθετου τουριστικού καταλύματος εφαρμόζεται η 
περ. ε) της παρ. 4 του παρόντος, με την επιφύλαξη της 
παρ. 5 αυτού.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 998/1979, περί εγκα-
ταστάσεων τουριστικού χαρακτήρα, αντικαθίσταται ως 
εξής:

«5. Στα γήπεδα εκμετάλλευσης των οργανωμένων 
υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων του άρθρου 
1 του ν. 4179/2013 (Α’ 175), καθώς και ξενοδοχείων 4 
και 5 αστέρων της υποπερ. αα), σύνθετων τουριστικών 
καταλυμάτων της υποπερ. δδ), μικτών τουριστικών 
καταλυμάτων της υποπερ. ζζ), της περ. α) της παρ. 2 
του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) και εγκατα-
στάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής της παρ. 3 
του άρθρου 1 του ως άνω νόμου, επιτρέπεται να πε-
ριλαμβάνονται δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες 
εκτάσεις των περ. α) και β) της παρ. 5 του άρθρου 3 του 
παρόντος, υπό τον όρο διατήρησης του χαρακτήρα 
τους. Οι ανωτέρω εκτάσεις δεν διακόπτουν το ενιαίο 
της έκτασης και προσμετρώνται στην επιφάνεια του 
γηπέδου ως προς την αρτιότητά του, εφόσον συμπερι-
λαμβάνονται στη συνολικά δεσμευόμενη για την υλο-
ποίηση της επένδυσης δασικού χαρακτήρα έκταση και 
συνυπολογίζονται στην αξιοποιήσιμη έκταση αυτού, 
κατά το μέτρο που έχει εγκριθεί επέμβαση σε αυτές, 
και μόνο, σύμφωνα με τους όρους των παρ. 1 έως 4 
του παρόντος. Η συνολική έκταση που δεσμεύεται για 
την υλοποίηση της επένδυσης είναι μεγαλύτερη των 
πενήντα (50) στρεμμάτων. Στα γήπεδα αυτά που πο-
λεοδομούνται, οι εκτάσεις των ανωτέρω κατηγοριών 
προσμετρώνται στην επιφάνεια του γηπέδου, αλλά 
παραμένουν εκτός σχεδίου.»

3. Στο τέλος του άρθρου 49 του ν. 998/1979 προστί-
θεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Οργανωμένες Τουριστικές Κατασκηνώσεις 
(«campings») της υποπερ. ββ) της περ. α) της παρ. 2 
του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α 155), επιτρέπονται 
σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις των 
περ. α) και β) της παρ. 5 του άρθρου 3 του παρόντος, 
υπό τις απαγορεύσεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, 
κατόπιν εκδόσεως αποφάσεως της παρ. 2 του άρθρου 
45 του παρόντος, υπό την επιφύλαξη των παρ. 4 και 8 
του ίδιου άρθρου.»
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Άρθρο 218

Εγκρίσεις επεμβάσεως για το Ελληνικό Δίκτυο 

Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και για 

σταθμούς αποθήκευσης - Προσθήκη παρ. 2α 

και τροποποίηση περ. α’ παρ. 3 άρθρου 53 

ν. 998/1979

1. Στο άρθρο 53 του ν. 998/1979 (Α’ 289), περί εκτέ-
λεσης έργων υποδομής, προστίθεται παρ. 2α ως εξής:

«2α. Της υποχρέωσης εκδόσεως απόφασης έγκρισης 
επέμβασης για τις εγκαταστάσεις των λοιπών έργων υπο-
δομής της παρ. 2, εξαιρείται η μετατόπιση και εν γένει τα 
έργα παραλλαγής ήδη υφιστάμενων δικτύων, στοιχείων 
και υποδομών του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλε-
κτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ), τα οποία αποσκοπούν στην 
ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων χρηστών του ΕΔΔΗΕ. 
Στις περιπτώσεις αυτές, ο Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ υπέ-
χει μόνο υποχρέωση ενημέρωσης της οικείας δασικής 
αρχής ως προς το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και την 
ακριβή όδευση του δικτύου, των στοιχείων και υποδο-
μών του ΕΔΔΗΕ, που διέρχονται επί των εκτάσεων της 
παρ. 2, αποκατάστασης του διαταραχθέντος δασικού 
χώρου, κατόπιν αρμοδίως εγκεκριμένης φυτοτεχνικής 
μελέτης, και της δάσωσης ή αναδάσωσης της παρ. 8 του 
άρθρου 45.

Στις περιπτώσεις έργων Δικτύων Διανομής του ΕΔ-
ΔΗΕ η επικείμενη ή σχεδιαζόμενη εκτέλεσή τους και η 
αναγκαία γι’ αυτήν επέμβαση, επί ιδιωτικών εκτάσεων 
δασικού χαρακτήρα, γνωστοποιούνται επ’ αποδείξει 
στον ιδιοκτήτη, όπως τα στοιχεία αυτού προκύπτουν 
από τα τηρούμενα στη δασική αρχή δεδομένα, το οικείο 
τηρούμενο σύστημα δημοσιότητας εμπραγμάτων δικαι-
ωμάτων, άλλως με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού χαρακτήρα έκτασης που διέ-
πεται από τη δασική νομοθεσία, επιτρέπει ιδίως την επι-
σκευή, συντήρηση, μετατόπιση, κατασκευή και διέλευση 
του συνόλου των δικτύων στοιχείων και υποδομών του 
ΕΔΔΗΕ, που βρίσκονται ή πρόκειται να ευρεθούν μετά 
την κατασκευή τους, εντός της εκτάσεώς του, μη απαι-
τούμενης της συναίνεσής του. Σε περίπτωση βλάβης της 
ιδιοκτησίας του καταβάλλεται αποζημίωση, εφαρμοζο-
μένων των διατάξεων περί αναγκαστικής απαλλοτριώ-
σεως.»

2. Στο πρώτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 3 του άρ-
θρου 53 του ν. 998/1979 διευρύνονται οι σταθμοί για 
τους οποίους απαιτείται έγκριση επέμβασης της δασικής 
Αρχής, και η περ. α’ διαμορφώνεται ως εξής:

«α. Για την εγκατάσταση δικτύων μεταφοράς και 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, για την κατασκευή 
υποσταθμών και κάθε, εν γένει, τεχνικού έργου που 
αφορά στην υποδομή και εγκατάσταση σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή μονάδες Συμπαραγωγής 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Σ.Η.Θ.) με χρήση 
Α.Π.Ε. ή σταθμών αποθήκευσης ή σταθμών παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. με σταθμό 
αποθήκευσης, περιλαμβανομένων των υποσταθμών 
και λοιπών έργων σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δί-
κτυο, των συνοδών έργων και κάθε εν γένει τεχνικού 
έργου που αφορά στην υποδομή και εγκατάσταση 

των ανωτέρω σταθμών, καθώς και των αγωγών προ-
σαγωγής νερού των εργοστασίων εμφιάλωσης νερού, 
των δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου 
και πετρελαϊκών προϊόντων, των αγωγών ύδρευσης 
αποχέτευσης και των συνοδών τους έργων, των συ-
στημάτων διαχείρισης στερεών ή υγρών αποβλήτων 
και στις νησιωτικές περιοχές συμπεριλαμβανομένης 
της Κρήτης και Εύβοιας, των σταθμών Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων και των συνοδών τους έργων, όπως 
και των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρι-
κής ενέργειας συμπεριλαμβανομένων των εγκατα-
στάσεων υποβιβασμού και ανύψωσης τάσης, μέσα σε 
δάση, δασικές εκτάσεις, αναδασωτέες και σε δημόσιες 
εκτάσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3, 
απαιτείται έγκριση επέμβασης, με την επιφύλαξη της 
παρ. 4 του άρθρου 45. Τα ανωτέρω δίκτυα, κατά το 
δυνατόν, συνδυάζονται με το υφιστάμενο ή υπό εκτέ-
λεση δίκτυο δασικών οδών ή με άλλα τεχνικά έργα. 
Ειδικά για την εγκατάσταση στις ανωτέρω εκτάσεις 
υπόγειων δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρι-
κής ενέργειας δεν απαιτείται η ανωτέρω έγκριση, 
παρά μόνο ενημέρωση της οικείας δασικής αρχής 
ως προς το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και την 
ακριβή όδευση του υπογείου δικτύου μεταφοράς και 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας εντός δάσους ή δασι-
κής έκτασης. Η ανωτέρω επέμβαση εξαιρείται από την 
υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης και καταβολής 
ανταλλάγματος χρήσης της παρ. 8 του άρθρου 45. 
Ο δικαιούχος της επέμβασης υποχρεούται πριν από 
την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης του δικτύου 
να υποβάλλει προς έγκριση στην οικεία δασική αρχή 
μελέτη αποκατάστασης της δασικής βλάστησης. Κατά 
τη διάρκεια της εν λόγω επέμβασης λαμβάνονται από 
τον δικαιούχο όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας 
της γειτνιάζουσας δασικής βλάστησης τόσο από τον 
κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς όσο και από πιθανή 
μετάδοση παθογόνων οργανισμών. Τα έργα αποκατά-
στασης εκτελούνται μετά το πέρας της εγκατάστασης 
του δικτύου. Προκείμενης της υπόγειας διέλευσης του 
δικτύου μεταφοράς και διανομής διαμέσου ιδιωτικών 
δασών και δασικών εκτάσεων συστήνεται σύμφω-
να με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και έναντι 
ανταλλάγματος, που υπολογίζεται κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 6, δουλεία διέλευσης σε βάρος των ιδιωτικών 
δασικών ακινήτων όπου πραγματοποιούνται τα ανω-
τέρω έργα ή κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση 
για την αναγκαστική σύσταση δουλείας διέλευσης 
σε αυτά.»

Άρθρο 219

Παράταση προθεσμίας περατώσεως 

διαδικασίας για επιτρεπτή επέμβαση σε δάσος

Η περαίωση, κατά περίπτωση, της διαδικασίας ένταξης 
στο πλαίσιο των επιτρεπτών επεμβάσεων σε δασικού 
χαρακτήρα εκτάσεις, των παρ. 7 και 10 του άρθρου 52 
του ν. 4280/2014 (Α’ 159), παρατείνεται μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2023. Η ανωτέρω προθεσμία καταλαμβά-
νει και την παρ. 4 του άρθρου 58 ν. 998/1979, εφόσον 
πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.
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Άρθρο 220

Νομιμοποίηση δαπανών για την αποκατάσταση 

φυσικής καταστροφής στη Βόρεια Εύβοια

Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, θεωρού-
νται νόμιμες και κανονικές, εκκαθαρίζονται, πληρώ-
νονται και δεν αναζητούνται οι δαπάνες που πραγμα-
τοποιήθηκαν το έτος 2021 από το νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» σε βάρος του 
προϋπολογισμού του, προς Δασικούς Συνεταιρισμούς 
Εργασίας, Αναγκαστικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς 
και Κέντρα Περίθαλψης Ειδών Άγριας Πανίδας, για την 
έκτακτη οικονομική ενίσχυση των πυρόπληκτων πε-
ριοχών της Βόρειας Εύβοιας, δυνάμει των υπ’ αρ. πρ. 
6053/6.9.2021 (ΑΔΑ: ΩΑΤΞ46Ψ844-ΙΤΩ), 6101/7.9.2021 
(ΑΔΑ: ΩΤΧΣ46Ψ844-3Κ1), 6100/7.9.9.2021 (ΑΔΑ: Ω8Υ-
Η46Ψ844-ΥΨΘ), 6151/9.9.2021 (ΑΔΑ: Ψ29346Ψ844-96Λ), 
6648/29.9.2021 (ΑΔΑ: 93ΚΨ46Ψ844-3Λ0), 8797/2.12.2021 
(ΑΔΑ: ΨΑ5946Ψ844-3Ο7) και 9478/21.12.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΠ7546Ψ844-ΜΕΠ) αποφάσεων έγκρισης δαπάνης.

Άρθρο 221

Επιχορήγηση Δασικών Συνεταιρισμών

Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας, εγγεγραμμένοι στο 
Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και 
Δασεργατών κατ’ εφαρμογή του ν. 4423/2016 (Α’ 182), 
καθώς και Αναγκαστικοί Δασικοί Συνεταιρισμοί, μέλη 
των οποίων συμμετέχουν ενεργά και συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση και κατάσβεση δασικών πυρκαγιών ή στην 
υλοποίηση επειγόντων αναγκαίων προστατευτικών αντι-
διαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων σε καείσες 
δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, σε περιοχές που έχουν 
κηρυχθεί σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας, δύνανται να επιχορηγούνται από πιστώσεις 
των σχετικών προγραμμάτων του «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ», 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3889/2010 
(Α’ 182), μετά από σχετική εισήγηση της Γενικής Διεύ-
θυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής 
Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

Άρθρο 222

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) η παρ. 4 του άρθρου 60 ν.δ. 86/1969 (Α’ 7), περί 

άδειας κατάτμησης,
β) το άρθρο 47Β του ν. 998/1979 (Α’ 289), περί δασικών 

εκτάσεων που εκχερσώθηκαν για γεωργική εκμετάλλευση.

ΜΕΡΟΣ Ε’

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 223

Παροχή διευκολύνσεων στις Περιοχές 

Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης - 

Προσθήκη παρ. 13 στο άρθρο 29 του 

ν. 2545/1997

Στο άρθρο 29 του ν. 2545/1997 (Α’ 254), περί Περιοχών 
Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), προ-
στίθεται παρ. 13 ως εξής:

«13. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), 
κατά το μέρος που αφορά στην απλή χρήση αιγιαλού και 
παραλίας, καθώς και το άρθρο 14Α του ν. 3986/2011, 
εφαρμόζονται αναλόγως για τις Π.Ο.Τ.Α.. Ειδικότερα, οι 
παραχωρήσεις του άρθρου 14Α του ν. 3986/2011 γίνο-
νται αποκλειστικά προς τον Φορέα Ίδρυσης και Εκμετάλ-
λευσης της Π.Ο.Τ.Α., εφόσον η δυναμικότητα ελλιμενι-
σμού σκαφών αναψυχής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις 
εκατό (50%) του αριθμού των τουριστικών επιπλωμένων 
κατοικιών και μη αμιγώς τουριστικών εγκαταστάσεων 
εντός Π.Ο.Τ.Α.. Αν σε απόσταση ενός (1) χιλιομέτρου από 
την τουριστική λιμενική εγκατάσταση εντός Π.Ο.Τ.Α., βρί-
σκεται τουριστικός λιμένας αναψυχής εν λειτουργία, το 
ποσοστό αυτό μειώνεται σε τριάντα τοις εκατό (30%). Η 
δημιουργία τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών Π.Ο.Τ.Α. επιτρέπεται και εντός 
περιοχών που προστατεύονται από τον ν. 1650/1986 
(Α’ 160), εφόσον προβλέπεται στο οικείο προεδρικό δι-
άταγμα χαρακτηρισμού και προστασίας και την Ειδική 
Περιβαλλοντική Μελέτη κάθε περιοχής, σύμφωνα με 
τους προβλεπόμενους όρους, μέτρα και περιορισμούς.»

Άρθρο 224

Χώροι στάθμευσης κάτωθι ασκεπών αθλητικών 

εγκαταστάσεων - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 

12 ν. 4067/2012

Στην παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), 
περί υπολογισμού της επιτρεπόμενης κάλυψης οικοπέ-
δων, προστίθεται περ. θ, και η παρ. 4 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«4. Στον υπολογισμό της επιτρεπόμενης κάλυψης του 
οικοπέδου δεν προσμετρώνται οι επιφάνειες των ορθών 
προβολών σε οριζόντιο επίπεδο:

α. Τμημάτων του ακάλυπτου χώρου που εισέχουν στο 
κτίριο, ανεξάρτητα από το πλάτος και το βάθος τους, 
ακόμη και εάν περιλαμβάνουν φέρον στοιχείο.

β. Ανοιχτών και κλειστών εξωστών.
γ. Χώρων και κατασκευών που αναφέρονται στις πε-

ριπτώσεις ι’, ια’, ιβ’, ιγ’, ιθ’, κ’, κα’, κβ’, κγ’, κε’, κστ’, κη’ και λα’ 
της παρ. 6 του άρθρου 11.

δ. Χώρων και κατασκευών όπως ορίζονται στα άρθρα 
16 και 17 με τις ελάχιστες διαστάσεις που προβλέπονται 
σε αυτά.

ε. Αίθριων, ηλιακών αίθριων, οποιασδήποτε μορφής 
διαμπερών ανοιγμάτων και κατακόρυφων φρεατίων του 
κτιρίου, ανεξαιρέτως διαστάσεων, στην περίπτωση που 
ξεκινούν κάτω ή από τη στάθμη του οριστικά διαμορ-
φωμένου εδάφους και μόνο για το τμήμα εκείνο που δεν 
καλύπτεται με ανωδομή.

στ. Το 50% της επιφάνειας των υπόσκαφων κτιρίων 
ή τμήματος κτιρίων για χρήση κατοικίας και το 20% για 
άλλες χρήσεις. Σε περίπτωση κατασκευής υπόσκαφου 
κτιρίου το ποσοστό κάλυψης δύναται να αυξάνεται, χω-
ρίς όμως να υπερβαίνει το 70%.

ζ. Η επιφάνεια της στοάς όταν κατασκευάζεται χωρίς 
υποστυλώματα και χωρίς την κατασκευή ορόφου πάνω 
από την επιφάνεια αυτή.

η. Κλίμακες κινδύνου εφόσον απαιτούνται κατ’ εφαρ-
μογή των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος κανονι-
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σμού πυροπροστασίας και μόνο σε υφιστάμενα πριν την 
ισχύ του κανονισμού κτίρια στα οποία έχει εξαντληθεί το 
μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου.

θ. Υπόγειοι και ημιυπόγειοι χώροι στάθμευσης κάτω-
θι ασκεπών αθλητικών εγκαταστάσεων και των συνο-
δευτικών σε αυτές διαμορφώσεων, αν η στάθμη των 
υπερκείμενων αθλητικών εγκαταστάσεων δεν ξεπερνά 
το ενάμιση μέτρο (1,50) από τη στάθμη του διαμορφω-
μένου εδάφους του περιβάλλοντος χώρου της εν λόγω 
περιοχής, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

θα) η κλίση του εδάφους δεν ξεπερνά το έξι τοις εκατό 
(6%),

θβ) διαθέτουν τουλάχιστον πενήντα (50) θέσεις στάθ-
μευσης,

θγ) το εσωτερικό ύψος των χώρων στάθμευσης δεν 
ξεπερνά τα δύο μέτρα και τριάντα εκατοστά (2,30 μ.), 
από τα φέροντα στοιχεία.»

Άρθρο 225

Χώροι στάθμευσης δημόσιων κοινόχρηστων 

χώρων - Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 20 του 

ν. 4067/2012

Στο άρθρο 20 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), περί κατασκευ-
ών σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, προστίθεται 
παρ. 9, και το άρθρο 20 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Κάτωθι των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων του 
οικισμού επιτρέπεται η εγκατάσταση υπογείων ή ημιυ-
πογείων χώρων στάθμευσης και των συνοδευτικών σε 
αυτές διαμορφώσεων, εφόσον η στάθμη των υπερκεί-
μενων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων δεν ξεπερνά το 
ενάμιση μέτρο (1,50) από τη στάθμη του διαμορφωμέ-
νου εδάφους του περιβάλλοντος χώρου της εν λόγω 
περιοχής, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) η κλίση του εδάφους δεν ξεπερνά το έξι τοις εκατό 
(6%),

β) διαθέτουν τουλάχιστον πενήντα (50) θέσεις στάθ-
μευσης,

γ) το εσωτερικό ύψος των χώρων στάθμευσης δεν ξε-
περνά τα δύο μέτρα και τριάντα εκατοστά (2, 30 μ.), από 
τα φέροντα στοιχεία.»

Άρθρο 226

Αεροϋποστηριζόμενοι θόλοι - Τροποποίηση 

παρ. 1 άρθρου 20Α ν. 4067/2012

Στην παρ. 1 του άρθρου 20Α του ν. 4067/2012 (Α’ 79), 
περί θόλων αθλητικών εγκαταστάσεων, τροποποιείται το 
τρίτο εδάφιο της παρ. 1 και προστίθεται τελευταίο εδά-
φιο, ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης των σχετικών 
αδειών μικρής κλίμακας, και η παρ. 1 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«1. Υπάγονται στην έννοια των λυόμενων κατασκευών 
της περ. γ` της παρ. 1 του άρθρου 20 του παρόντος οι 
αεροϋποστηριζόμενοι θόλοι, που προορίζονται για την 
κάλυψη υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων μαζικού 
αθλητισμού σε δημόσιους και δημοτικούς ανοιχτούς 
κοινόχρηστους χώρους, ανεξάρτητα του τρόπου αγκύ-
ρωσής τους στο έδαφος και των υλικών κατασκευής 
τους. Για τους αεροϋποστηριζόμενους θόλους, που 
τοποθετούνται στους προαναφερθέντες χώρους, δεν 

εφαρμόζονται οι διατάξεις που καθορίζουν τα ανώτατα 
ποσοστά κάλυψης από λυόμενες ή άλλες κατασκευές. Για 
την εγκατάσταση των κατασκευών αεροϋποστηριζόμε-
νων θόλων απαιτείται έκδοση άδειας μικρής κλίμακας. 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας 
είναι: α) μελέτη στατικής επάρκειας, β) βεβαίωση του κα-
τασκευαστή, ότι ο αεροϋποστηριζόμενος θόλος πληροί 
τις προδιαγραφές των Ευρωκωδίκων γ) βεβαίωση του 
επιβλέποντα μηχανικού, ότι έχουν εφαρμοστεί ορθώς οι 
τεχνικές οδηγίες της υπουργικής απόφασης της παρ. 3. 
Στις περιπτώσεις εγκατάστασης σε δημόσιους και δημο-
τικούς ανοιχτούς χώρους της παρ. 1 απαιτείται προ της 
έκδοσης άδειας μικρής κλίμακας απόφαση έγκρισης του 
Δημοτικού Συμβουλίου.»

Άρθρο 227

Χώροι στάθμευσης δημόσιων κοινόχρηστων 

χώρων - Εξουσιοδοτική διάταξη - Προσθήκη 

παρ. 11 στο άρθρο 28 του ν. 4067/2012

Στο άρθρο 28 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), περί εξουσιο-
δοτικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 11 ως εξής:

«11. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, κατόπιν γνώμης του Κεντρικού Συμβουλίου 
Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, μετά από 
εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού 
και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, δύνανται να εξειδικεύονται οι προ-
ϋποθέσεις της περ. θ) της παρ. 4 του άρθρου 12 και της 
παρ. 9 του άρθρου 20, καθώς και να θεσπίζονται νέες.»

Άρθρο 228

Καθορισμός θέσεων στάθμευσης - 

Τροποποίηση παρ. 27 άρθρου 28 ν. 4280/2014

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 27 του άρθρου 28 του 
ν. 4280/2014 (Α’ 159), τροποποιείται ως προς το πεδίο 
εφαρμογής και την εφαρμογή μειωτικού συντελεστή, 
και διαμορφώνεται ως εξής:

«27. Στα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια του άρθρου 7 
και τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια του άρθρου 8 του 
ν. 4447/2016, καθώς και στα ΣΟΑ, ΕΣΧΑΣΕ και ΕΣΧΑΔΑ 
με τα προεδρικά διατάγματα έγκρισής τους μπορεί να 
καθορίζεται ο απαιτούμενος αριθμός θέσεων στάθμευ-
σης ακινήτων, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο 
π.δ. 111/2014 (Α’ 76), εφόσον: α) Τα ακίνητα εντός της 
περιοχής έγκρισης εξυπηρετούνται από Μέσα Σταθερής 
Τροχιάς σε ακτίνα πεντακοσίων (500) μέτρων από τον 
σταθμό αυτών και β) αιτιολογείται από την απαιτούμε-
νη κυκλοφοριακή μελέτη για την έγκριση του σχεδίου. 
Έως τη θέση σε ισχύ των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων 
για τα οποία έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία έγκρισής 
τους, η εκπλήρωση των υποχρεώσεων των κτιρίων για 
τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 1 του ν. 960/1979 (Α’ 194) είναι δυνατή για τα 
ως άνω ακίνητα και με την καταβολή χρηματικής εισφο-
ράς ανάλογης με τις απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης 
αυτοκινήτων του εξυπηρετούμενου κτιρίου σύμφωνα με 
τη διαδικασία που ορίζεται στον ν. 960/1979, εφαρμοζο-
μένου του μειωτικού συντελεστή της παρ. 3 του άρθρου 
5 του ν. 960/1979.»
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Άρθρο 229

Παράταση προθεσμίας ολοκληρώσεως όψεων - 

Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 29 ν. 4067/2012

Το πρώτο εδάφιο της παρ.  6 του άρθρου 29 του 
ν. 4067/2012 (Α’ 79) τροποποιείται ως προς την καταλη-
κτική ημερομηνία, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 3 
του άρθρου 6 του από 8.7.1993 προεδρικού διατάγματος 
(Δ’ 795) έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, προκειμένου να 
ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου 
και να ενταχθούν στην περ. (γ) της παρ. 5 του άρθρου 42 
του ν. 4495/2017 (Α’ 167). Για τις εργασίες αυτές δεν απαι-
τείται έκδοση αναθεώρησης οικοδομικής άδειας, παρά 
μόνον έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας 
Δόμησης, η οποία συνοδεύεται από δήλωση ανάληψης 
επίβλεψης από αρμόδιο μηχανικό και γνωστοποιείται 
στο οικείο αστυνομικό τμήμα.»

Άρθρο 230

Μονομερής υπαγωγή και τροποποίηση 

συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας - 

Τροποποίηση άρθρου 98 ν. 4495/2017

1. Στο τέλος της περ. β) της παρ. 5 του άρθρου 98 του 
ν. 4495/2017 (Α’ 167), περί παραβάσεων σε οριζόντιες 
ιδιοκτησίες, προστίθενται οι λέξεις «άνωθεν του ισογεί-
ου», και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Ειδικώς στις περιπτώσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας 
με παραβάσεις που αφορούν την επέκταση αυτής καθ’ 
ύψος ή κατά πλάτος (οριζόντιας) και την κατάληψη κοι-
νοχρήστου ή κοινοκτήτου χώρου, είναι δυνατή η υπαγω-
γή αυτών στον παρόντα, χωρίς τη συναίνεση των λοιπών 
συνιδιοκτητών, μόνο στις εξής περιπτώσεις:

α) όταν η αυθαίρετη επέκταση υφίσταται από την ανέ-
γερση-κατασκευή της οικοδομής ή

β) όταν η ίδια αυθαίρετη επέκταση υφίσταται σε όλους 
τους ορόφους της οικοδομής, άνωθεν του ισογείου.»

2. Στο άρθρο 98 του ν. 4495/2017 προστίθεται παρ. 9Α 
ως εξής:

«9Α. Ειδικώς στην περίπτωση αυθαίρετης επέκτασης 
ή απομείωσης αυτοτελούς οριζοντίου ιδιοκτησίας εις 
βάρος ή υπέρ όμορης οριζοντίου ιδιοκτησίας του αυτού 
ή άλλου ιδιοκτήτη, είναι δυνατή η υπαγωγή αυτής στον 
παρόντα, αν η αυθαίρετη επέκταση ή απομείωση της 
αυτοτελούς οριζοντίου ιδιοκτησίας υφίσταται από την 
ανέγερση - κατασκευή της οικοδομής. Με τον ίδιο τρόπο 
οι ιδιοκτήτες των οριζοντίων ιδιοκτησιών που επηρε-
άζονται από τη διαφοροποίηση αυτή, έχουν δικαίωμα 
να προβούν από κοινού σε συμβολαιογραφική πράξη 
μονομερούς τροποποιήσεως της πράξεως συστάσεως 
οριζοντίου ιδιοκτησίας, προκειμένου να ενσωματώσουν 
ή κατανείμουν, αμοιβαίως, τον υπαγόμενο στις διατά-
ξεις του παρόντος χώρο, στις οριζόντιες ιδιοκτησίες 
τους ή να τον εξαιρέσουν από αυτήν, χωρίς να θίγονται 
υφιστάμενα συνολικά ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του 
οικοπέδου και κατανομής κοινοχρήστων δαπανών των 
αμοιβαίως θιγομένων οριζοντίων ιδιοκτησιών. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, η σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων συνι-
διοκτητών τεκμαίρεται.»

Άρθρο 231

Ελά χιστες αναγκαίες αποστάσεις των 

τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών των 

μικτών τουριστικών καταλυμάτων μικρής 

κλίμακας απο  τον αιγιαλό  - Τροποποίηση 

παρ. 3 άρθρου 5 ν. 4179/2013

Στο δεύ τερο εδά φιο της παρ. 3 του ά ρθρου 5 του 
ν. 4179/2013 (Α’ 175), περί απόστασης κτηρίων τουρι-
στικών καταλυμάτων, προστίθενται οι τουριστικές επι-
πλωμένες κατοικίες και εντ ός μικτών τουριστικών κατα-
λυμάτων μικρής κλίμακας, και η παρ. 3 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«3. Τα κτήρια των τουριστικών καταλυμάτων σε ορ-
γανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, 
καθώς και σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα τοποθε-
τούνται σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων τουλάχιστον 
από τη γραμμή αιγιαλού, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι τουριστικές επιπλωμένες 
κατοικίες εντός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, 
καθώς και εντός μικτών τουριστικών καταλυμάτων μι-
κρής κλίμακας, οι μη αμιγώς τουριστικές εγκαταστάσεις 
εντός ΠΟΤΑ και οι κατοικίες εντός οργανωμένων υπο-
δοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων, ύψους μέχρι και 
7,50 μέτρα, τοποθετούνται σε απόσταση τριάντα (30) 
μέτρων τουλάχιστον από τη γραμμή αιγιαλού, όπως αυτή 
ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.»

Άρθρο 232

Ανέγερση κτηρίων ευαγών ιδρυμάτων 

και κτηρίων προνοιακού χαρακτήρα και 

εκπαίδευσης - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 

δέκατο έβδομο του ν. 4296/2014

Στο άρθρο δέκατο έβδομο του ν. 4296/2014 (Α’ 174), 
προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Σε περίπτωση ύπαρξης νομίμως υφιστάμενων ευ-
αγών ιδρυμάτων και κτηρίων προνοιακού χαρακτήρα 
και εκπαίδευσης επιτρέπεται, εντός ζώνης πεντακοσίων 
(500) μέτρων πέριξ αυτών, η επέκταση ή ανέγερση νέων 
κτηρίων ευαγών ιδρυμάτων και κτιρίων προνοιακού χα-
ρακτήρα και εκπαίδευσης σε ακίνητα με χρήση γεωρ-
γικής γης, όπως αποτυπώνονται στο οικείο ρυθμιστικό 
σχέδιο.»

Άρθρο 233

Ανέγερση κτηρίων κοινής ωφελείας - 

Αντικατάσταση παρ. 15 άρθρου 10 

ν. 4315/2014

Η παρ. 15 του άρθρου 10 του ν. 4315/2014 (Α’ 269), 
περί ανέγερσης κτηρίων κοινής ωφέλειας, αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«15. Στις περιοχές της παρ.  2 του άρθρου 32 του 
ν. 4759/2020 (Α’ 245) ή σε γήπεδα της παρ. 1 του 32 του 
ν. 4759/2020 που έχουν πρόσωπο σε αναγνωρισμένη 
δημοτική, επαρχιακή ή εθνική οδό επιτρέπεται η χορή-
γηση προέγκρισης και η έκδοση οικοδομικής άδειας 
για κτήρια κοινής ωφελείας, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 
Γ’ του ν. 4759/2020 ή τα π.δ. 6/1978 (Δ’ 538) και από 
24.5.1985 (Δ’ 270), αντίστοιχα, μετά από γνώμη του φο-
ρέα λειτουργικότητας, εφόσον υφίσταται, και του οικείου 
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ΣΥΠΟΘΑ Α’ για την καταλληλότητα του γηπέδου, χωρίς 
να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 26 
του ν. 1337/1983 (Α’ 33). Για τα κτήρια κοινής ωφέλειας 
της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του από 24.5.1985 
προεδρικού διατάγματος δεν προαπαιτείται γνώμη του 
ΣΥΠΟΘΑ, ούτε τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 26 
του ν. 1337/1983 (Α’ 33) ενώ εξακολουθούν να εφαρ-
μόζονται το από 24.5.1985 προεδρικό διάταγμα και το 
άρθρο 40 του ν. 4495/2017 (Α’ 167).»

Άρθρο 234

Προσδιορισμός κοινόχρηστης οδού μέσω 

Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων - Τροποποίηση 

περ. γ) παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4447/2016

Στο τέλος της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του 
ν. 4447/2016 (Α’ 241), περί Ειδικών Πολεοδομικών Σχε-
δίων, προστίθεται εδάφιο, και η περ. γ διαμορφώνεται 
ως εξής:

«γ. Τα Ε.Π.Σ. εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις των 
Περιφερειακών και των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων 
και περιέχουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την επίτευξη 
των σκοπών τους, εντός της περιοχής επέμβασης. Εκτός 
της περιοχής επέμβασης είναι κατ’ εξαίρεση επιτρεπτό 
τα Ε.Π.Σ. να προσδιορίζουν υποδομές, μέτρα και όρους 
που είναι αναγκαίοι για την οργανική ενσωμάτωση της 
περιοχής επέμβασης στην ευρύτερη περιοχή που την 
περιβάλλει. Στην περίπτωση που με το Ε.Π.Σ. προσδιο-
ρίζεται κοινόχρηστη οδός, με την οποία επιτυγχάνεται 
η οργανική ενσωμάτωση της περιοχής επέμβασης στη 
ζώνη άμεσης επιρροής ή και στην ευρύτερη περιοχή και 
ειδικότερα η κυκλοφοριακή σύνδεση με το υφιστάμενο 
κοινόχρηστο οδικό δίκτυο, ισχύουν τα εξής:

γα) Η προσδιοριζόμενη κοινόχρηστη οδός αξιολογεί-
ται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων των προτεινομένων από την κύρια 
μελέτη ρυθμίσεων και κατευθύνσεων του Ε.Π.Σ..

γβ) Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινή-
των για τη διάνοιξη της νέας οδού ή τη βελτίωση της 
χάραξης και των λοιπών τεχνικών χαρακτηριστικών υφι-
σταμένης οδού, ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμά-
των επ’ αυτών, ώστε να καταστεί η περιοχή επέμβασης 
κατάλληλη, είτε για τη δημιουργία οργανωμένων υπο-
δοχέων δραστηριοτήτων, είτε για την πραγματοποίηση 
των προγραμμάτων και παρεμβάσεων της παρ.1.

γγ) Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται με κοινή απόφαση 
των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Υποδομών και Μεταφορών και Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού στην περίπτωση που η ζώνη απαλλοτρίωσης 
εμπίπτει σε περιοχή ελεγχόμενη βάσει του ν. 4858/2021 
(Α’ 220), υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή νομικών προ-
σώπων δημοσίου δικαίου ή φορέων Γενικής Κυβέρνησης 
της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143) ή φυσικών προσώπων και με δαπάνη του υπερ 
ού η απαλλοτρίωση ή άλλου προσώπου, που ορίζεται 
με την πράξη κήρυξής της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται 
ο Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων 
(ν. 2882/2001, Α’ 17). Η προσδιοριζόμενη αποζημίωση 
βαρύνει τον φορέα υλοποίησης του Ε.Π.Σ..

γδ) Τα παρόδια στην κατά τα ανωτέρω προσδιοριζό-
μενη και υλοποιούμενη κοινόχρηστη οδό γήπεδα, δεν 
αποκτούν οικοδομησιμότητα, σύμφωνα με τις προϋπο-
θέσεις δόμησης που θέτουν τα από 24.5.1985 (Δ’ 270) 
και 6.10.1978 (Δ’ 538) π.δ. ή άλλες ανάλογες διατάξεις. Η 
δυνατότητα και οι προϋποθέσεις δόμησης των εν λόγω 
γηπέδων καθορίζονται στο πλαίσιο του προεδρικού δι-
ατάγματος έγκρισης ή αναθεώρησης του Τοπικού Πολε-
οδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας στην οποία 
εμπίπτουν.»

Άρθρο 235

Αναθεώρηση μέσω Τοπικού Πολεοδομικού 

Σχεδίου - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 13 

ν. 4447/2016

H παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4447/2016 τροποποι-
είται ως προς τη διαδικασία αναθεώρησης και διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«6. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, Σχέδιο Χωρικής και Οι-
κιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, Πολεοδομικές Με-
λέτες και γενικότερα σχέδια Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 
που εγκρίθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τις μεταβατικές 
διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4269/2014 (Α’ 142) και 
τις χρήσεις γης του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4269/2014, εξα-
κολουθούν να ισχύουν και αναθεωρούνται ως προς τις 
χρήσεις γης με την έγκριση του Τοπικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου.»

Άρθρο 236

Προϋποθέσεις επιτρεπτής συνένωσης όμορων 

γηπέδων - Αυθεντική ερμηνεία παρ. 6 άρθρου 

33 ν. 4759/2020

Η παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), περί 
προσθέτων προϋποθέσεων επιτρεπτής συνενώσεως 
όμορων γηπέδων έχει από την έναρξη ισχύος της, την 
εξής έννοια:

1. Δεν απαγορεύεται η λειτουργική συνένωση ακινή-
των, υπό τους γενικούς ή ειδικούς όρους που τίθενται 
για κάθε περιοχή.

2. Η λειτουργική συνένωση γηπέδων είναι επιτρεπτή 
και για την οικοδομική αξιοποίηση ομόρων γηπέδων και 
στην περίπτωση που τουλάχιστον ένα εξ αυτών ήταν, 
ακόμη και κατά παρέκκλιση, άρτιο και οικοδομήσιμο 
κατά τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι τον χρόνο ενάρξεως 
ισχύος του ν. 4759/2020 (Α’ 245), αρκεί το προκύπτον 
από τη λειτουργική συνένωση γήπεδο να έχει εμβαδόν 
τουλάχιστον τέσσερις χιλιάδες (4.000) τ.μ., χωρίς να 
απαιτούνται για την οικοδομησιμότητά του περαιτέρω 
προϋποθέσεις.

Άρθρο 237

Κατανομή αρμοδιοτήτων Διεύθυνσης 

Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και 

Αδειοδοτήσεων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 

8 ν. 4315/2014, παρ. 3 άρθρου 35 και παρ. 2 και 

6 άρθρου 38 ν. 4495/2017

1. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4315/2014 (A’ 269), περί 
αναθεώρησης των χρήσεων γης, εντός του παραδοσι-
ακού τμήματος της πόλης των Αθηνών, αντικαθίσταται, 
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πλην του τελευταίου εδαφίου, και η παρ. 1 διαμορφώ-
νεται ως εξής:

«1. Για την εντός των ορίων του παραδοσιακού τμήμα-
τος της πόλης των Αθηνών περιοχή (Ιστορικό Κέντρο), 
όπως αυτή έχει οριοθετηθεί με τα από 21.9.1979 (Δ’ 567) 
και 26.5.1989 (Δ’ 411) προεδρικά διατάγματα, την αρμο-
διότητα αναθεώρησης των ειδικών διαταγμάτων χρήσε-
ων γης, εποπτείας της ορθής εφαρμογής τους, της έγκρι-
σης για τη διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων και κάθε 
σχετικής διαδικασίας, έχει η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, 
Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟ-
ΚΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων βεβαιώνει τις 
επιτρεπόμενες χρήσεις γης, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες ειδικές διατάξεις καθορισμού χρήσεων γης, με 
εξαίρεση την περιοχή της Πλάκας (Δ’ 1329/1993), για την 
οποία η ανωτέρω αρμοδιότητα συνεχίζει να ασκείται από 
την ΔΟΑΚΑ, ενώ η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθη-
ναίων ή της περιφέρειας ασκεί τον επιβαλλόμενο έλεγχο 
των ειδικών διαταγμάτων. Με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να ορίζονται προδι-
αγραφές και κατευθύνσεις για την άσκηση των ανωτέρω 
αρμοδιοτήτων.»

2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4495/2017 
(Α’ 167) προστίθεται εδάφιο σχετικά με τη χορήγηση 
προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών από τη Διεύθυνση 
Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδο-
τήσεων και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η προέγκριση εκδίδεται αποκλειστικά από την 
οικεία Υ.ΔΟΜ., εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από 
ειδικότερες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτήν, το τοπο-
γραφικό διάγραμμα ελέγχεται από την οικεία Υ.ΔΟΜ. 
και διαβιβάζεται στην αρμόδια για την έκδοση της 
προέγκρισης υπηρεσία. Για τα επενδυτικά σχέδια που 
έχουν ενταχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις σύμφωνα 
με το οικείο νομοθετικό πλαίσιο περί στρατηγικών επεν-
δύσεων, καθώς και για τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία 
έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση στην «Ελληνική Εται-
ρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» κατ’ 
εφαρμογή του ιδίου ως άνω νομοθετικού πλαισίου, η 
προέγκριση εκδίδεται από τη Γενική Διεύθυνση Στρατη-
γικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων. Για τις οικοδομικές άδειες αρμοδιότητας της 
Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών 
και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας η προέγκριση είναι υποχρεωτική 
και χορηγείται από την ίδια τη Διεύθυνση.»

3. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4495/2017 
προστίθεται παρ. 2Α ως εξής:

«2A. Οι οικοδομικές άδειες των επενδύσεων που έχουν 
υπαχθεί ή υπάγονται στον ν. 3986/2011 (Α’ 152) εκδίδο-
νται σύμφωνα με την περ. α) της παρ 1 του άρθρου 15 
του ν. 3986/2011 και με τα απαιτούμενα δικαιολογητι-
κά και διαδικασίες για την έκδοση αυτών, όπως καθορί-
ζονται στην κοινή απόφαση της περ. β) της παρ. 1 του 
ανωτέρω άρθρου.»

4. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4495/2017 
προστίθεται εδάφιο ως προς τη μη απαίτηση ελέγχου 
των αποδεικτικών και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Ο έλεγχος του προϋπολογισμού του έργου, πραγ-
ματοποιείται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα. 
Μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από την έκδοση της 
οικοδομικής άδειας διενεργείται από την Υ.ΔΟΜ. έλεγχος 
των απαιτούμενων εισφορών και κρατήσεων του έργου 
υπέρ του Δημοσίου, δήμου, e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανο-
μένου του ελέγχου του προϋπολογισμού του έργου, έως 
την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτόματου ελέγχου 
του προϋπολογισμού του έργου από το πληροφοριακό 
σύστημα. Στις οικοδομικές άδειες που εκδίδονται από 
τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονι-
σμών και Αδειοδοτήσεων και το Γραφείο Ελληνικού του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν απαιτείται 
ο έλεγχος των ανωτέρω αποδεικτικών, για την ορθότητα 
των οποίων την ευθύνη φέρουν οι μελετητές μηχανικοί, 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.»

Άρθρο 238

Εκκρεμείς διαδικασίες μετατροπής της 

εισφοράς σε γη προς δήμους σε εισφορά 

σε χρήμα για την ανέγερση εκτός σχεδίου 

τουριστικών εγκαταστάσεων - Τροποποίηση 

παρ. 3 άρθρου 34 ν. 4759/2020

Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 34 
του ν. 4759/2020 (Α’ 245), περί όρων δόμησης σε τουρι-
στικές εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου, αντικαθίστανται σε 
ένα ενιαίο εδάφιο, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η μέγιστη επιφάνεια που δύναται να δομηθεί σύμ-
φωνα με την παρ. 2 ορίζεται σε οκτώ χιλιάδες (8.000) 
τ.μ. Μπορεί να δομηθεί επιφάνεια που υπερβαίνει τα 
οκτώ χιλιάδες (8.000) τ.μ., μόνο υπό την προϋπόθεση 
ότι, πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας και εν 
όψει αυτής, θα έχει παραχωρηθεί μέρος του γηπέδου 
στον οικείο Δήμο με συμβολαιογραφική πράξη και χωρίς 
αντάλλαγμα, ως εξής:

α) εάν πρόκειται να δομηθεί έκταση από οχτώ χιλιάδες 
(8.000) τ.μ. έως είκοσι χιλιάδες (20.000) τ.μ., παραχωρεί-
ται στον Δήμο έκταση ίση με το ήμισυ της έκτασης που 
θα δομηθεί επιπλέον των οχτώ χιλιάδων (8.000) τ.μ.,

β) εάν πρόκειται να δομηθεί έκταση πάνω από είκοσι 
χιλιάδες (20.000) τ.μ., παραχωρείται στον Δήμο έκταση 
έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ. και, πλέον αυτής, έκταση ίση 
με αυτήν που θα δομηθεί πλέον των είκοσι χιλιάδων 
(20.000) τ.μ..

Στην περίπτωση αυτή, η αρτιότητα και τα ποσοστά εκ-
μετάλλευσης του γηπέδου υπολογίζονται σε ολόκληρο 
το γήπεδο, πριν από την προβλεπόμενη παραχώρηση. 
Το παραχωρούμενο τμήμα του γηπέδου καθορίζεται, 
κατ’ επιλογή του κυρίου του οικοπέδου, στο σχέδιο της 
γενικής διάταξης της και παραμένει αδόμητο. Σε κάθε 
περίπτωση, το τμήμα αυτό πρέπει να είναι σε θέση εύ-
κολα προσπελάσιμη από κοινόχρηστο χώρο.

Αντί του πιο πάνω τμήματος, επιτρέπεται η παραχώρη-
ση ενιαίας έκτασης σε άλλο γήπεδο, όμορο ή μη προς την 
έκταση όπου θα ανεγερθεί η τουριστική εγκατάσταση, 
το οποίο βρίσκεται πάντως εντός των διοικητικών ορίων 
της ίδιας δημοτικής ενότητας, μετά από σύμφωνη γνώμη 
του Δήμου στην περίπτωση, που η προς παραχώρηση 
έκταση βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός 
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χιλιομέτρου από το γήπεδο, όπου θα ανεγερθεί η τουρι-
στική εγκατάσταση. Η προς παραχώρηση ενιαία έκταση 
πρέπει να έχει την αυτή ή μεγαλύτερη αντικειμενική αξία 
με το γήπεδο στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί η του-
ριστική εγκατάσταση και πολεοδομική καταλληλόλητα 
για την ανάπτυξη των χρήσεων που προβλέπονται στην 
παρούσα παράγραφο.

Ως χρήσεις γης της παραχωρούμενης έκτασης ορίζο-
νται μόνο οι συναφείς με τη συλλογική αναψυχή, όπως 
τουριστικά περίπτερα, αθλοπαιδιές, λουτρικές εγκατα-
στάσεις και άλλες μη οχλούσες την τουριστική εγκατά-
σταση χρήσεις κοινωνικού εξοπλισμού και κοινωνικής - 
τεχνικής υποδομής και αποκλείονται κάθε λειτουργικής 
μορφής ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και χώροι οργα-
νωμένης κατασκήνωσης (κάμπινγκ).

Μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς την οι-
κεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η κατά την προηγούμενη 
υποπαράγραφο υποχρέωση παραχώρησης τμήματος 
του γηπέδου είναι δυνατόν να μετατραπεί σε υποχρέωση 
καταβολής προς τον οικείο δήμο χρηματικού ποσού. 
Το χρηματικό ποσό στην περίπτωση αυτή ορίζεται ίσο 
με την αξία της προς παραχώρηση έκτασης, όπως αυτή 
προσδιορίζεται κατά το σύστημα αντικειμενικού προσ-
διορισμού της αξίας των ακινήτων. Σε περίπτωση που η 
περιοχή της προς παραχώρηση έκτασης δεν καλύπτεται 
από το σύστημα αντικειμενικών αξιών, το τίμημα καθο-
ρίζεται με βάση συγκριτικά στοιχεία από τον Προϊστά-
μενο της αρμόδιας ΔΟΥ και στην περίπτωση αυτή η τιμή 
μονάδας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το πενήντα 
τοις εκατό (50%) της προκύπτουσας από την μέση τιμή 
ανά m2 της εγγεγραμμένης αξίας γηπέδου στα βιβλία 
της εταιρείας στον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό.

Η μετατροπή αυτή πραγματοποιείται με απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα: α) από 
γνωμοδότηση του οικείου δήμου και β) από εισήγηση 
των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας.

Η γνωμοδότηση του οικείου δήμου εκδίδεται εντός 
προθεσμίας δύο (2) μηνών, αφότου ζητηθεί τούτο από 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στην περίπτωση δε που 
η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη η συναίνεση του 
δήμου θεωρείται δεδομένη. Η απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδεται εντός συνολικής 
προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της 
σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου. Σε περίπτωση 
που η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη το αίτημα της 
μετατροπής θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτό.

Η κατά τα ανωτέρω γνώμη των υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας βασίζεται στον πο-
λεοδομικό σχεδιασμό πρώτου επιπέδου που έχει πραγ-
ματοποιηθεί στην ίδια ή, ελλείψει αυτής, σε αντίστοιχες 
περιοχές, αλλά και γενικά στην εκτίμηση αναγκών, κοινωνι-
κής και τεχνικής υποδομής ή σε περιβαλλοντικά δεδομένα.

Τα περιερχόμενα στον δήμο χρηματικά ποσά κατα-
τίθενται σε ειδικό λογαριασμό και διατίθενται υποχρε-
ωτικά για τις ανάγκες καθαριότητας, φωτισμού, για τη 
δημιουργία έργων κοινωνικής - τεχνικής υποδομής ή 
κοινωνικού εξοπλισμού, καθώς και για έργα τουριστικής 
ανάπτυξης της περιοχής.

Στην ανωτέρω απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης ορίζονται, μετά και από σχετική αίτηση 
του ενδιαφερομένου οι δόσεις στις οποίες κατανέμεται 
το οφειλόμενο χρηματικό ποσό, με τρόπο ώστε να εξα-
σφαλίζεται η αποπληρωμή του συνόλου του χρηματικού 
ποσού μέσα στα πρώτα τρία (3) χρόνια από την έκδοση 
της προσωρινής ή οριστικής άδειας λειτουργίας της μο-
νάδας.

Η αναστροφή της παραχώρησης της έκτασης και η 
μετατροπή της αντίστοιχης υποχρέωσης σε χρηματική 
είναι δυνατή οποτεδήποτε, ακόμα και μετά την αποπε-
ράτωση της τουριστικής εγκατάστασης, εφόσον συντρέ-
χουν οι ίδιες προϋποθέσεις μετά από σχετική αίτηση του 
ενδιαφερομένου και έκδοση απόφασης του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από τήρηση της παρα-
πάνω αναφερομένης διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή 
η τιμή μονάδας υπολογίζεται ως ανωτέρω αλλά με βάση 
την αξία της έκτασης κατά τον χρόνο της αναστροφής.

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται μετά από 
αίτηση του ενδιαφερομένου και για εκκρεμείς υποθέ-
σεις, στις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η παραχώρηση 
της έκτασης στον δήμο ή δεν έχει εκδοθεί μέχρι την 
1η Μαρτίου 2023, αμετάκλητη απόφαση καθορισμού 
τιμής μονάδας κατά τη διαδικασία των αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων.»

Άρθρο 239

Παρατάσεις ισχύος προεγκρίσεων οικοδομικών 

αδειών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 42 

ν. 4495/2017

1. Οι προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών της περ. γ) του 
άρθρου 28 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) που έχουν λήξει ή 
λήγουν εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ια-
νουαρίου 2022 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, πα-
ρατείνονται από τη λήξη τους και για ένα (1) έτος και σε 
κάθε περίπτωση τουλάχιστον μέχρι την 1η Μαΐου 2023.

2. Η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 τροπο-
ποιείται ως προς τη διάρκεια ισχύος της προέγκρισης 
οικοδομικής άδειας και διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η προέγκριση οικοδομικής άδειας ισχύει για δύο 
(2) έτη ανεξαρτήτως επιφανείας κτιρίου.»

Άρθρο 240

Κέντρα Δεδομένων και τεχνολογικής 

υποστήριξης επιχειρήσεων - Τροποποίηση 

παρ. 5 άρθρου 44 ν. 4759/2020

Η παρ. 5 του άρθρου 44 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) αριθ-
μείται σε περ. α), συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί μέχρι 
δύο χιλιάδων (2000) κατοίκων, προστίθεται περ. β), και 
η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5.α. Στις περιοχές εκτός σχεδίων πόλεως και εκτός 
ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών, μέχρι δύο 
χιλιάδων (2.000) κατοίκων και προ του έτους 1923), 
που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου, αλλά στις οποί-
ες έχουν καθορισθεί χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί 
δόμησης από εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώ-
του επιπέδου (Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Τ.Π.Σ., Ε.Π.Σ.) ή από 
Προεδρικά Διατάγματα που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιο-
δότηση είτε της παρ. 2 του άρθρου 10 του από 17.7.1923 
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ν.δ. (Α’ 228), είτε του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α’ 33), 
περί Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, εφόσον έχουν τεθεί σε 
εφαρμογή πριν τη θέση σε ισχύ του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), 
όπου προβλέπονται ως χρήση γης από τα παραπάνω 
εργαλεία και διατάγματα είτε τα «απολύτως απαραίτητα» 
ή «απολύτως αναγκαία» ή «απαραίτητα» ή «αναγκαία» 
έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας, είτε τα 
έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας, ως τέτοια 
χρήση γης νοούνται οι ειδικές χρήσεις γης της παρ. 33 
και της περ. α’ της υποπαρ. 48. 2 της παρ. 48 του Μέρους 
ΙΙ του άρθρου 1 του ανωτέρω διατάγματος.

Στο μέτρο που τα ως άνω εργαλεία, διατάγματα και 
αποφάσεις παραλείπουν τον καθορισμό όρων και περι-
ορισμών δόμησης για την εν λόγω χρήση γης, εφαρμό-
ζεται, με την επιφύλαξη του Κεφαλαίου Γ’ του παρόντος, 
το π.δ. 24/31.5.1985 (Δ’ 270).

β. Στις περιοχές της περ. α), στις οποίες έχουν καθο-
ρισθεί χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης από 
προεδρικά διατάγματα που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιο-
δότηση του άρθρου 9 και της παρ. 2 του άρθρου 10 του 
από 17.7.1923 ν.δ., ή του άρθρου 29 του ν. 1337/1983, 
περί Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, εφόσον έχουν τεθεί σε 
εφαρμογή πριν τη θέση σε ισχύ του π.δ. 59/2018, επι-
τρέπεται η ειδική κατηγορία χρήσεων γης 21.Α Κέντρα 
Δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων 
και λοιπές συνοδευτικές δραστηριότητες (Data Centres) 
της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018, παράλληλα 
με τις προβλεπόμενες από τα παραπάνω προεδρικά δι-
ατάγματα ειδικές χρήσεις γης και εγκαταστάσεις, εντός 
ζωνών όπου επιτρέπεται η δόμηση και αν οι ζώνες αυτές 
δεν διέπονται από ειδικό προστατευτικό καθεστώς, όπως 
της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, των δασών, 
της προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολι-
τιστικής κληρονομιάς. Οι όροι δόμησης προβλέπονται 
στην περ. ι) της παρ. 3 του άρθρου 33 του παρόντος.»

Άρθρο 241

Οικοδομική άδεια σε οικοδομές μη 

ρυμοτομούμενων τμημάτων ακινήτων - 

Προσθήκη παρ. 2α στο άρθρο 88 του 

ν. 4759/2020

Στο άρθρο 88 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), περί άρσης 
ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων, προστίθεται παρ. 2α 
ως εξής:

«2α. Για τις ιδιοκτησίες της παρ. 2 δύναται να εκδίδεται 
άδεια για πάσης φύσεως εργασίες αποκαταστάσεως και 
αισθητικής, λειτουργικής ή ενεργειακής αναβαθμίσεως, 
ιδίως επισκευής, συντηρήσεως, στατικής ενισχύσεως, 
ανακαινίσεως, συνδέσεως με δίκτυα κοινής ωφελείας, 
σε νομίμως υφιστάμενες οικοδομές, εφόσον αυτές δεν 
κείνται στο ρυμοτομούμενο τμήμα του ακινήτου και δεν 
επέρχεται αύξηση των πολεοδομικών όγκων, μη λαμβα-
νομένης υπόψη αυξήσεων στην περιμετρική φέρουσα 
τοιχοποιία, από εργασίες εξωτερικής θερμομονώσεως 
και από ανακατασκευή στέγης, κατά την παρ. 80 του άρ-
θρου 2 του ν. 4067/2012 (Α’ 79). Για πραγματοποιηθείσες 
ανάλογες οικοδομικές εργασίες δύναται να υποβληθεί 
έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2023, αίτηση του ιδιοκτήτη 
για την έκδοση κάθε απαιτούμενης αδείας.»

Άρθρο 242

Διορθώσεις επί των μεταβατικών διατάξεων 

του ν. 4759/2020

1. Το πρώτο εδάφιο των παρ. 1 και 2 του άρθρου 93 του 
ν. 4759/2020 (Α’ 245), περί μεταβατικών διατάξεων για 
τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις, διευρύνεται ως προς 
το πεδίο εφαρμογής του, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 
και η παρ. 3, αντικαθίστανται, και το άρθρο 93 διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«Άρθρο 93
Μεταβατικές διατάξεις - Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Οι διατάξεις των άρθρων 87 έως 91 εφαρμόζονται 
και επί ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων που έχουν κηρυ-
χθεί πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 87 έως 91 εφαρμόζονται 
και σε περίπτωση άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίω-
σης, σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση που έχει 
εκδοθεί πριν από τη δημοσίευση του παρόντος ή που 
θα εκδοθεί επί προσφυγής με αίτημα την άρση ρυμοτο-
μικής απαλλοτρίωσης που έχει κατατεθεί και συζητηθεί 
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ιδιοκτήτες 
ρυμοτομούμενων ακινήτων, οι οποίοι έχουν ασκήσει 
προσφυγή με αίτημα την άρση της ρυμοτομικής απαλ-
λοτρίωσης αυτών, ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών 
δικαστηρίων, δύνανται να υποβάλλουν την αίτηση της 
παρ. 2 του άρθρου 88, εφόσον παραιτηθούν από τα δι-
κόγραφα των εν λόγω προσφυγών.

3. Το Πράσινο Ταμείο δύναται να καλύπτει το σύνολο 
της προσήκουσας αποζημίωσης για την επανεπιβολή 
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης για τη δημιουργία κοινό-
χρηστων χώρων της παρ. 1 στο πλαίσιο ειδικού χρηματο-
δοτικού προγράμματος, στο οποίο προβλέπονται ρητά 
οι διαδικασίες, με τις οποίες ανακτώνται τα ποσά που 
έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως, μετά τη σύνταξη της 
πράξης αναλογισμού ή τον δικαστικό καθορισμό της 
τιμής μονάδας αποζημίωσης. Η παρούσα ισχύει για χρο-
νικό διάστημα τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, το οποίο μπορεί να παραταθεί με απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4. Οι διατάξεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτρι-
ώσεων Ακινήτων εφαρμόζονται συμπληρωματικά προς 
τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.»

Άρθρο 243

Διεύρυνση του πεδίου και της παράτασης του 

χρόνου αναστολής οικοδομικών εργασιών 

στον Υμηττό - Τροποποίηση άρθρου 72 

ν. 4843/2021

Η αναστολή οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό, διευ-
ρύνεται ως προς το πεδίο εφαρμογής της και τη χρονική 
της διάρκεια, και το άρθρο 72 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 72
Παράταση αναστολής οικοδομικών εργασιών 
στον Υμηττό

Παρατείνεται η αναστολή της έκδοσης προεγκρίσε-
ων οικοδομικών αδειών, οικοδομικών αδειών, εγκρί-
σεων εργασιών μικρής κλίμακας και της εκτέλεσης 
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κάθε οικοδομικής εργασίας, που ορίζεται στην υπ’ αρ. 
40399/29.9.2017 κοινή απόφαση του Υπουργού και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(Α.Π.Π. 229), όπως η ισχύς αυτής παρετάθη με την υπό 
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/6Ο327/3187/1.10.2018 κοινή από-
φαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α.Α.Π. 213), με το άρ-
θρο τέταρτο της από 30.9.2019 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4638/2019 (Α’ 181) και με το άρθρο 85 του ν. 4722/2020 
(Α’ 177) από τη λήξη της και έως τη θεσμοθέτηση του 
νέου προεδρικού διατάγματος, περί καθορισμού μέτρων 
προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των 
Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ιλισσίων και πάντως 
όχι πέραν της 15ης Σεπτεμβρίου 2023.»

Άρθρο 244

Επανέκδοση Βεβαιώσεως λόγω μεταφοράς 

θέσεως πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών - 

Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 91 του 

ν. 4951/2022

Στο άρθρο 91 του ν. 4951/2022 (A’ 129), περί της δι-
αδικασίας χωροθέτησης και αδειοδότησης πιλοτικών 
θαλάσσιων πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών, προστί-
θεται παρ. 9 ως εξής:

«9. Το ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α. δύναται να επανεκδώσει τη βεβαί-
ωση της παρ. 8, σε περίπτωση που ο κάτοχος Βεβαίωσης 
αιτηθεί μεταφορά της εκδοθείσας Βεβαίωσης σε άλλη 
θέση του ίδιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ 
βαθμού, ή αιτηθεί επέκτασή της προς κάλυψη θαλάσσιας 
ή και χερσαίας έκτασης, όπως αυτή προβλέπεται στη 
βεβαίωση της παρ. 8. Σε αυτήν την περίπτωση, ο κάτοχος 
Βεβαίωσης υποβάλλει αίτηση μεταφοράς ή επέκτασης 
της Βεβαίωσης, η οποία ακολουθεί τις διαδικασίες του 
παρόντος. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης του ΚΕ.ΣΥ.
ΧΩ.Θ.Α. για τη μεταφορά της Βεβαίωσης σε νέα θέση 
ή επέκτασής της, ο κάτοχος διατηρεί το δικαίωμά του 
στην αρχική θέση.»

Άρθρο 245

Εξαίρεση πιλοτικών θαλάσσιων πλωτών 

φωτοβολταϊκών σταθμών - Τροποποίηση 

περ. γ) παρ. 2 άρθρου 87 ν. 4964/2022

Στην περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4964/2022 
(Α’ 150), περί επιβολής ειδικού τέλους, προβλέπεται επι-
βολή του τέλους και στην περίπτωση των πιλοτικών θα-
λάσσιων πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών, και η παρ. 2 
διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Εξαιρούνται από την επιβάρυνση του ειδικού τέλους:
α) σταθμοί ΑΠΕ που εγκαθίστανται σε κτίρια, ανεξαρ-

τήτως ισχύος,
β) σταθμοί ΑΠΕ που εγκαθίστανται από αυτοπαρα-

γωγούς,
γ) φωτοβολταϊκοί σταθμοί με εγκατεστημένη ισχύ μι-

κρότερη του ενός (1) MW, πλην των Πιλοτικών θαλάσ-
σιων πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών του ΜΕΡΟΥΣ Δ’ 
του ν. 4951/2022 (Α’ 150).

δ) φωτοβολταϊκοί σταθμοί οι οποίοι, κατά την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος, έχουν ήδη συνάψει σύμβα-

ση Λειτουργικής Ενίσχυσης των άρθρων 9 ή 10 του 
ν. 4414/2016 ή Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας του άρθρου 12 του ν. 3468/2006, ή αντίστοιχη σύμ-
βαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του 
ν. 3468/2006 ή έχουν επιλεγεί για ένταξη σε καθεστώς 
ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής 
προσφορών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, πλην των 
φωτοβολταϊκών σταθμών που λαμβάνουν Λειτουργική 
Ενίσχυση με βάση τον ν. 4414/2016, ύστερα από συμμε-
τοχή τους σε κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής 
προσφορών.»

Άρθρο 246

Δημιουργία ιατρικής βιβλιοθήκης

1. Στο δημόσιο ακίνητο «ΒΚ 1656» Οικονομικής Εφο-
ρίας Δημοσίων Κτημάτων Αθηνών που ευρίσκεται στο 
Οικοδομικό Τετράγωνο 183α του Δήμου Αθηναίων της 
Περιφέρειας Αττικής, η χρήση του οποίου παραχωρή-
θηκε με την υπ’ αρ. 72/81 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου, όπως 
αυτό εμφαίνεται στο διάγραμμα του Παραρτήματος V, 
με σκοπό τη δημιουργία ιατρικής βιβλιοθήκης, καθορί-
ζονται οι κάτωθι όροι και περιορισμοί δόμησης για τους 
σκοπούς της παραχώρησης:

α. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: σαράντα τοις εκατό 
(40%).

β. Συντελεστής δόμησης: μηδέν κόμμα ενενήντα πέντε 
(0,95).

γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: κατά τον Γενικό Οικο-
δομικό Κανονισμό.

δ. Οικοδομικό Σύστημα: Πανταχόθεν ελεύθερο.
ε. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων: τρεις (3).
στ. Απόσταση των κτιρίων από τις ρυμοτομικές γραμ-

μές: τέσσερα (4) μέτρα.
2. Κατόπιν γνώμης του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεο-

δομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, δύναται να υπα-
χθούν στον ν. 4495/2017 (Α’ 176), υφιστάμενα κτίσματα, 
εντός του ακινήτου της παρ. 1, προς έκδοση οικοδομικής 
άδειας, σύμφωνα με την παρ. 1. Η οικοδομική άδεια εκ-
δίδεται με τη διαδικασία της κατηγορίας «3» του άρθρου 
36 του ν. 4495/2017.

Άρθρο 247

Διευκρίνιση αγροτικού χαρακτήρα εκτάσεων - 

Τροποποίηση παρ. 15 άρθρου 2 ν. 4626/2019

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 2 του 
ν. 4626/2019 (Α’ 141) μετά από τις λέξεις «Νικολάου Καβ-
βαδία» προστίθεται η αναφορά σε συμβόλαια μεταβί-
βασης, στο τελευταίο εδάφιο εξειδικεύονται τα μέσα 
ταυτοποίησης των εκτάσεων και η παρ. 15 διαμορφώ-
νεται ως εξής:

«15. Οι εκτάσεις που μεταβιβάσθηκαν δυνάμει των υπ’ 
αρ. 6165/6-3-1930 και 6166/6-3-1930 συμβολαίων του 
Συμβολαιογράφου Αθηνών Πέτρου Νικολάου Καββαδία, 
των υπ’ αρ. 9786/1954 συμβολαίου του Συμβολαιογρά-
φου Αθηνών Αντωνίου Μελανίτη και 1705/1964 συμβο-
λαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Γούτα, 
καθώς και του υπ’ αρ. 4.184/30-4-1955 συμβολαίου του 
Συμβολαιογράφου Αθηνών, Ευάγγελου Πλουτάρχου 
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Σπυρόπουλου θεωρείται ότι έχουν απωλέσει τον δασικό 
τους χαρακτήρα και έχουν καταστεί κλήροι εποικισμού 
από την έκδοση των αποφάσεων του Υπουργού Γεωρ-
γίας που συνοδεύουν τα παραπάνω συμβόλαια και διά 
των οποίων επετράπη η μεταβίβασή τους. Ως προς τον 
χαρακτήρα τους θεωρούνται αγροτικές εκτάσεις και δεν 
επανεξετάζονται, όποια μορφή και αν έχουν αποκτήσει 
σήμερα. Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν από τις αρ-
μόδιες δασικές υπηρεσίες για την προστασία των παρα-
πάνω εκτάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής 
νομοθεσίας, ιδίως πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, 
αποφάσεις κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων, πρω-
τόκολλα επιβολής ειδικής αποζημίωσης ανακαλούνται 
αυτοδικαίως.

Προκειμένου οι παραπάνω εκτάσεις να ταυτοποιη-
θούν, λαμβάνεται υπόψη τοπογραφικό διάγραμμα θεω-
ρημένο από τη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς 
και οι σχετικές κτηματολογικές εγγραφές και δικαστικές 
αποφάσεις.»

2. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης παρα-
τείνονται κατά δύο (2) έτη οι προθεσμίες για την κίνηση 
και ολοκλήρωση των διαδικασιών χορήγησης κρατικής 
αρωγής για τις ανάγκες αποζημίωσης και αποκατάστα-
σης των πυρόπληκτων κατοίκων και ιδιοκτητών ακινή-
των στους οικισμούς Προβαλίνθου και Αμπελούπολης.

Άρθρο 248

Επικαιροποίηση διαδικασιών αδειοδότησης 

στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου 

Κοσμά - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 5 

ν. 4062/2012

Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4062/2012 (Α’ 70), περί οι-
κοδομικών εργασιών εντός του Μητροπολιτικού Πόλου 
Ελληνικού - Αγίου Κοσμά: α) διαρθρώνεται σε περιπτώ-
σεις και υποπεριπτώσεις και διορθώνονται οι εσωτερι-
κές παραπομπές, β) προστίθενται περ. β’, υποπερ. εα), 
περ. στ’, θ’ και ι’, γ) στην περ. γ’ διευκρινίζεται ότι από το 
Γραφείο Ελληνικού εκδίδονται και οι άδειες αναθεώρη-
σης, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1.α. Για όλες τις οικοδομικές εργασίες εντός του Μη-
τροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά απαιτείται 
η έκδοση άδειας κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 
(Α’ 167), και κατά τις ειδικότερες διατάξεις του παρό-
ντος, υπό την επιφύλαξη των όρων και των προϋπο-
θέσεων που τίθενται στο από 11.12.2020 Γενικό Μνη-
μόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας στο πλαίσιο του 
έργου «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Μητροπολιτικού 
Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά» μεταξύ του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των εταιρειών: αα) 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» 
και αβ) «LAMDA DEVELOPMENT S.A.». Οι άδειες χορη-
γούνται από το Γραφείο Ελληνικού του άρθρου 6 ύστε-
ρα από υποβολή αίτησης από τον κύριο ή τον έχοντα 
νόμιμο δικαίωμα. Η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαι-
ολογητικά στοιχεία και τις μελέτες που ορίζονται στον 
ν. 4495/2017 ή μετά από την έκδοση της απόφασης 

της παρ. 2 του παρόντος, από τα ειδικά δικαιολογητικά 
στοιχεία και τις μελέτες που ορίζονται στην πιο πάνω 
απόφαση.

β. Η διαδικασία προέγκρισης για την έκδοση οικοδο-
μικής άδειας είναι προαιρετική και αφορά κάθε κατη-
γορία έκδοσης άδειας του άρθρου 36 του ν. 4495/2017. 
Κατ’ εξαίρεση, η προέγκριση οικοδομικής άδειας είναι 
υποχρεωτική:

βα. Σε νεοαναγειρόμενα κτίρια με επιφάνεια, που προ-
σμετράται στη δόμηση, μεγαλύτερη των τριών χιλιάδων 
τετραγωνικών μέτρων (3.000 τ.μ.) και προσθηκών σε υφι-
στάμενα κτίρια με συνολική προκύπτουσα επιφάνεια 
προσμετρούμενη στη δόμηση, μεγαλύτερη των τριών 
χιλιάδων (3.000) τ.μ..

ββ. Για την κατασκευή μόνιμων κτιριακών εγκαταστά-
σεων, έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής 
σημασίας ή έργων που άπτονται ειδικού ελέγχου, ως 
προς τους όρους δόμησης, καθώς και στις περιπτώσεις 
κτιρίων επιφάνειας, άνω των τριών χιλιάδων (3.000) τ.μ..

γ. Οι προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών και αδειών 
αναθεώρησης εκδίδονται από το Γραφείο Ελληνικού. 
Στην περίπτωση αυτήν, το τοπογραφικό διάγραμμα 
ελέγχεται και θεωρείται από το Γραφείο Ελληνικού κατά 
παρέκκλιση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρ-
θρου 35 του ν. 4495/2017.

δ. Η προέγκριση οικοδομικής άδειας ισχύει για τρία 
(3) έτη και η διαδικασία για την έκδοσή της είναι η ακό-
λουθη:

δα) Το Γραφείο Ελληνικού ελέγχει τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά και μελέτες εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από την υποβολή τους, διατυπώνοντας αιτιο-
λογημένα άπαξ εντός της ίδιας προθεσμίας παρατηρή-
σεις για ελλείψεις ή λάθη που διαπιστώνονται κατά τον 
έλεγχο,

δβ) ο διαχειριστής της αίτησης ή ο υπεύθυνος μηχανι-
κός προβαίνουν άπαξ σε απαιτούμενες συμπληρώσεις 
ή διορθώσεις εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση των παρατηρήσεων,

δγ) η προέγκριση εκδίδεται εντός είτε της προθεσμίας 
της υποπερ. δα) είτε αποκλειστικής προθεσμίας πέντε 
(5) ημερών από την υποβολή των συμπληρώσεων ή δι-
ορθώσεων της υποπερ. δβ). Σε περίπτωση άπρακτης 
παρόδου της προθεσμίας, η προέγκριση θεωρείται χο-
ρηγηθείσα.

ε. Η αναθεώρηση της προέγκρισης είναι υποχρεωτική, 
μόνο εάν:

εα) η έκδοση προέγκρισης είναι υποχρεωτική σύμφω-
να με το παρόν και

εβ) τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης, όγκου 
ή ύψους μεταβάλλονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 
πέντε τοις εκατό (5%) σε σχέση με τα υποβληθέντα δι-
αγράμματα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η παρ. 5 του 
άρθρου 35 του ν. 4495/2017.

στ. Η διαδικασία προέγκρισης άδειας αναθεώρησης 
είναι υποχρεωτική, εφόσον σωρευτικά:

στα) η έκδοση προέγκρισης είναι υποχρεωτική, σύμ-
φωνα με το παρόν, και

στβ) τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης, 
όγκου ή ύψους μεταβάλλονται σε ποσοστό μεγαλύτερο 
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του πέντε τοις εκατό (5%), σε σχέση με τα διαγράμματα 
της οικοδομικής άδειας.

Για την έκδοση προέγκρισης άδειας αναθεώρησης 
εφαρμόζεται η περ. δ’.

ζ. Εφόσον απαιτείται, κατά τις κείμενες διατάξεις, 
γνωμοδότηση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής επί των 
αρχιτεκτονικών μελετών που υποβάλλονται για την έκ-
δοση οικοδομικής άδειας, αυτή παρέχεται από το Κε-
ντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του άρθρου 13 του 
ν. 4495/2017.

η. Οι αρμοδιότητες της έγκρισης των υψομετρικών 
μελετών οδών για τις εργασίες αυτές ασκούνται από το 
αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών. Προς τον σκοπό αυτόν, υποβάλλεται στη Διεύ-
θυνση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από:

ηα) πινακίδες σε κλίμακα 1:500 των πολεοδομικών 
μελετών και των μελετών έγκρισης χωρικής οργάνωσης,

ηβ) διαγράμματα υψομετρικών μελετών σε κλίμακα 
1:1000/1:100 και

ηγ) τεύχος στοιχείων πολυγωνομετρίας, στοιχείων χω-
ροσταθμικού δικτύου, συντεταγμένων κορυφών οικοδο-
μικών τετραγώνων και αξονοδιασταυρώσεων.

Η έγκριση της υψομετρικής μελέτης παρέχεται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 
υποβολή πλήρους φακέλου. Εφόσον υπάρχει εγκεκριμέ-
νη υψομετρική μελέτη, οι βεβαιώσεις που απαιτούνται 
για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, χορηγούνται 
από την υπηρεσία του άρθρου 6 εντός πέντε (5) ημερών 
από την υποβολή της αίτησης. Με την πάροδο της προ-
θεσμίας άπρακτης, η βεβαίωση θεωρείται χορηγηθείσα.

θ. Για την έκδοση οικοδομικών αδειών και λοιπών αδει-
ών και εγκρίσεων, μέχρι την αποπεράτωση του οδικού 
δικτύου που εγκρίνεται με τις διοικητικές πράξεις των 
άρθρων 2 και 3, η σύνδεση των εγκαταστάσεων μπορεί 
να διενεργείται και μέσω του υφιστάμενου εσωτερικού 
δικτύου του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου 
Κοσμά. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος υπο-
βάλλει μελέτη, στην οποία αποτυπώνεται η προσωρινή 
σύνδεση της εγκατάστασης, προς και από το υφιστάμενο 
εγκεκριμένο οδικό δίκτυο στα όρια του Πόλου, η οποία 
εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών της Γενι-
κής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών. Η μελέτη μπορεί να είναι ενιαία για περισ-
σότερες από μια εγκαταστάσεις και να αναθεωρείται 
στο σύνολό της ή τμηματικά. Το β.δ. 465/1970 (Α’ 150) 
δεν εφαρμόζεται. Οι εργασίες που απαιτούνται για την 
υλοποίηση των παραπάνω μελετών, όπως περιφράξεις, 
μικρής έκτασης επισκευές και συμπληρώσεις του υφι-
στάμενου οδικού δικτύου, κοπή δέντρων και φωτισμός, 
εγκρίνονται συνολικά για όλη την έκταση στην οποία 
υλοποιούνται, ή και τμηματικά, κατ’ επιλογή του ενδιαφε-
ρόμενου, από το Γραφείο Ελληνικού, το οποίο εκδίδει την 
αντίστοιχη έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, 
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.

ι. Μέχρι την αποπεράτωση των δικτύων υποδομών 
που εγκρίνονται με τις διοικητικές πράξεις των άρθρων 
2 και 3, ιδίως των δικτύων κοινής ωφέλειας, η σύνδεση 

των κτισμάτων, κατασκευών και εν γένει εγκαταστάσεων 
διενεργείται σε προσωρινά δίκτυα, υφιστάμενα ή μη, 
εντός ή εκτός του Πόλου. O σχεδιασμός των προσωρινών 
δικτύων και η σύνδεση των ως άνω εγκαταστάσεων με 
τα δίκτυα αυτά αποτυπώνονται σε μελέτη, η οποία εγκρί-
νεται από τον αρμόδιο φορέα του αντίστοιχου δικτύου 
μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. H ως άνω μελέτη 
μπορεί να είναι ενιαία για περισσότερες εγκαταστάσεις 
και αναθεωρείται στο σύνολό της ή τμηματικά.»

Άρθρο 249

Χώροι στάθμευσης και συνδέσεις με το οδικό 

δίκτυο του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - 

Αγίου Κοσμά - Αντικατάσταση παρ. 9, 10 και 11 

άρθρου 5Α ν. 4062/2012

Στο άρθρο 5Α του ν. 4062/2012 (Α’ 70), περί ειδικών 
ρυθμίσεων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγ. 
Κοσμά, οι παρ. 9, 10 και 11, περί των χώρων στάθμευσης 
και των συνδέσεων με το οδικό δίκτυο του Μητροπολι-
τικού Πόλου, αντικαθίστανται ως εξής:

«9. Όταν οι είσοδοι ή έξοδοι χώρων στάθμευσης για 
την εξυπηρέτηση κτηρίων βρίσκονται σε πεζοδρόμους, 
ο αριθμός των θέσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος 
του διπλάσιου απαιτούμενου αριθμού για την εξυπηρέ-
τηση των κτηρίων, τα οποία έχουν πρόσωπο στον πε-
ζόδρομο. Σε κάθε περίπτωση, στους πεζοδρόμους του 
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά επι-
τρέπεται η λειτουργία χώρων στάθμευσης και σταθμών 
αυτοκινήτων ανεξαρτήτως μεγέθους. Στις περιπτώσεις 
των πεζοδρόμων που βρίσκονται εντός αρχαιολογικών 
χώρων και πλησίον μνημείων, απαιτείται η προηγούμενη 
έγκριση των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, σύμφωνα με τον Κώδικα νομοθεσίας για την 
προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς (ν. 4858/2021, Α’ 220).

10. α. Για την έκδοση οικοδομικών αδειών κτηρίων με 
υπαίθριους ή στεγασμένους σταθμούς αυτοκινήτων ή 
χώρους στάθμευσης, με περισσότερες από τριάντα (30) 
θέσεις ή με σύστημα μηχανικών μέσων, ανεξαρτήτως 
αριθμού θέσεων, οι κυκλοφοριακές μελέτες συντάσσο-
νται βάσει των προδιαγραφών του π.δ. 455/1976 (Α’ 169) 
και επ’ αυτών, η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών της Γενι-
κής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Μεταφορών 
και Υποδομών, ασκεί τις αρμοδιότητες της σύμφωνης 
γνώμης και των εγκρίσεων, που προβλέπονται στο ως 
άνω προεδρικό διάταγμα. Όπου το π.δ. 455/1976 ανα-
φέρεται σε οδούς ή οδικό δίκτυο, ως τέτοιο νοείται και 
το οδικό δίκτυο του Πόλου, όπως αυτό εγκρίνεται με τις 
διοικητικές πράξεις των άρθρων 2 και 3, συμπεριλαμ-
βανομένου του δικτύου των ζωνών ανάπτυξης και του 
Μητροπολιτικού Πάρκου. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται ο 
ν. 4442/2016 (Α’ 230).

β. Εφόσον για τη σύνδεση με το οδικό δίκτυο απαι-
τείται επέμβαση σε κοινόχρηστο χώρο, ο οποίος έχει 
αποπερατωθεί και παραδοθεί ως κοινόχρηστος στον 
Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων του Μητροπολιτικού 
Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, η έγκριση επέμβασης 
χορηγείται από τον Φορέα πριν από τη λειτουργία των 
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χώρων της περ. α’. Ειδικότερα στις περιπτώσεις των κοι-
νόχρηστων χώρων που βρίσκονται εντός αρχαιολογικών 
χώρων ή περιλαμβάνουν μνημεία, απαιτείται η προηγού-
μενη έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τον Κώδικα 
νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν 
γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

γ. Η Διεύθυνση της περ. α’ είναι αρμόδια και για τη 
γνωμοδότηση επί μελετών κυκλοφοριακών επιπτώσεων, 
όταν απαιτούνται, στο πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειο-
δότησης έργων και δραστηριοτήτων.

δ. Στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά 
δεν εφαρμόζεται το β.δ. 465/1970 (Α’150).

11. Για την αδειοδότηση των τουριστικών λιμένων του 
Πόλου, η κυκλοφοριακή μελέτη μπορεί να αποτυπώνει 
τη σύνδεση αυτών με δημόσια οδό και μέσω του οδικού 
δικτύου των ζωνών ανάπτυξης, όπως αυτό εγκρίνεται με 
τις διοικητικές πράξεις των άρθρων 2 και 3.»

Άρθρο 250

Άμισθοι ειδικοί σύμβουλοι Γραφείου Ελληνικού

Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων ειδικών συμ-
βούλων για την επικουρία του Γραφείου Ελληνικού 
για ορισμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένα 
αντικείμενα, οι οποίοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν 
λαμβάνουν μισθό, αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη 
οικονομική απολαβή. Οι ειδικοί σύμβουλοι του πρώτου 
εδαφίου είναι επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες ειδικού 
αντικειμένου ή κατέχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε 
θέματα οικοδομικών αδειών και πολεοδόμησης ή έχουν 
τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία στο Υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, υποστηρίζουν το Γραφείο και 
προσλαμβάνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, η 
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Στην απόφαση εξειδικεύεται το συγκεκριμένο αντικεί-
μενο που αναλαμβάνει ο ειδικός σύμβουλος, η ιδιότητά 
του και το χρονικό διάστημα ανάθεσης καθηκόντων. Ο 
αριθμός των αμίσθων ειδικών συμβούλων δεν επιτρέ-
πεται να υπερβαίνει τους δύο (2).

Άρθρο 251

Μεταβατικές διατάξεις

1. Αν κενωθεί θέσει προϊσταμένου Γενικής Διευθύνσε-
ως και έως την πλήρωση αυτής με επιλογή ή τοποθέτη-
ση, δύναται να ορίζεται ως μέλος του Κεντρικού Συμβου-
λίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, του 
Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και του Κεντρικού 
Συμβουλίου Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλ-
λοντος, προϊστάμενος Διευθύνσεως υποκειμένης της ως 
άνω Γενικής Διευθύνσεως.

2. Αν κενωθεί θέση προϊσταμένου Διευθύνσεως και 
έως την πλήρωση αυτής με επιλογή ή τοποθέτηση, δύ-
ναται να ορίζεται ως μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, του Κε-
ντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και του Κεντρικού 
Συμβουλίου Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλ-
λοντος προϊστάμενος ή υπάλληλος υποκείμενης οργα-
νικής μονάδας.

Άρθρο 252

Καταργούμενες διατάξεις

Η παρ. 8 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), περί 
συμβολαιογραφικών εγγράφων για τη σύσταση ή τρο-
ποποίηση αυτοτελών ιδιοκτησιών, καταργείται από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Άρθρο 253

Εγκατάσταση μικρών μονάδων 

βιολογικού καθαρισμού σε γαίες υψηλές 

παραγωγικότητας - Τροποποίηση περ. α) παρ. 6 

άρθρου 56 ν. 2637/1998

Στην περ. α) της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 
(Α’ 200), στο τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται η ειδική ανα-
φορά στον ν. 3894/2010 (Α’204) με το γενικότερο νο-
μοθετικό πλαίσιο περί στρατηγικών επενδύσεων και 
προστίθενται εδάφια πέμπτο και έκτο, περί δυνατότητας 
εγκαταστάσεως μονάδων βιολογικού καθαρισμού σε 
γαίες υψηλές παραγωγικότητας, και η περ. α) της παρ. 6 
διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από τη Δι-
εύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας περιφερεια-
κής ενότητας ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, 
απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστη-
ριότητας, εκτός από την αγροτική εκμετάλλευση - αγρο-
τική δραστηριότητα, κατά την έννοια του ν. 3874/2010 
(Α’ 151), και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
σταθμούς Α.Π.Ε. Κάθε επέμβαση στις εκτάσεις αυτές είτε 
για τη μεταβολή του προορισμού τους και τη διάθεσή 
τους για άλλες χρήσεις είτε για την εκτέλεση έργων ή 
τη δημιουργία εγκαταστάσεων ή παροχή άλλων εξυ-
πηρετήσεων μέσα σε αυτές, έστω και χωρίς μεταβολή 
της κατά προορισμό χρήσης τους, αποτελεί εξαιρετικό 
μέτρο και ενεργείται πάντοτε με βάση τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που ορίζονται με κοινή απόφαση των 
αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και 
μόνο για λόγους που εξυπηρετούν τον γεωργικό χαρα-
κτήρα της αγροτικής εκμετάλλευσης ή την εγκατάσταση 
σταθμών Α.Π.Ε..

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εφόσον πρόκειται 
για εκτέλεση στρατιωτικών έργων, που αφορούν στην 
εθνική άμυνα της χώρας, καθώς και για την εκτέλεση 
μεγάλων αναπτυξιακών έργων του Δημοσίου και των 
Ο.Τ.Α., πρώτου και δεύτερου βαθμού, για την κατασκευή 
δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 
και φυσικού αερίου, υποσταθμών και εν γένει για την 
εκτέλεση κάθε έργου που αφορά στην υποδομή του 
ηλεκτρικού συστήματος και του δικτύου φυσικού αε-
ρίου, σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ή 
για περιπτώσεις Στρατηγικών Επενδύσεων, όπως αυτές 
προσδιορίζονται βάσει του οικείου νομοθετικού πλαισί-
ου ιδίως για επενδύσεις που αφορούν και συνδέονται με 
τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και τη βιομηχανία 
τροφίμων. Κτίρια και εγκαταστάσεις νομίμως υφιστάμενα 
προ της 3ης.12.2019 επί αγροτεμαχίων που έχουν χαρα-
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κτηρισθεί ως αγροτικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας, 
μπορούν να αλλάξουν χρήση, ώστε να αξιοποιηθούν για 
μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Η ως άνω απαγόρευ-
ση δεν ισχύει και για την κατασκευή μικρών μονάδων 
επεξεργασίας λυμάτων, μικρής ισχύος, έως τριών χιλιά-
δων (3.000) ισοδυνάμων κατοίκων, από παρόχους υπη-
ρεσιών ύδατος, σε όσες δημοτικές ενότητες, μετά από 
ειδική τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και αναγκαιότητας 
της χωροθέτησης, κατασκευής και λειτουργίας τους, δεν 
υφίσταται λιγότερο περιβαλλοντικά επαχθής, τεχνικά 
εφικτή και βιώσιμη εναλλακτική λύση. Στην περίπτω-
ση αυτή, οι μονάδες υποχρεούνται να διαθέτουν, κατά 
προτεραιότητα, προς επανάχρηση τα επεξεργασμένα 
λύματα για την άρδευση παρακείμενων γεωργικών εκτά-
σεων, σύμφωνα με τα κριτήρια της σχετικής κειμένης 
νομοθεσίας. Ειδικά η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος 
μεγαλύτερης ή ίσης του ενός μεγαβάτ (1 MW) απαγορεύ-
εται σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική 
γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των περιοχών της Αττικής, καθώς και των περιοχών της 
Επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη 
υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμένα Γενικά Πολε-
οδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Ορ-
γάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 
(Α’ 124), σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 
29 του ν. 1337/1983 (Α’ 33), και σε Τοπικά Χωρικά Σχέδια 
του ν. 4447/2016 (Α’ 241), εκτός αν διαφορετικά προβλέ-
πεται στα εγκεκριμένα αυτά σχέδια. Ειδικά η παραγωγή 
ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστη-
μένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του ενός μεγαβάτ (1 
MW) επιτρέπεται σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται 
ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμ-
βανομένων των περιοχών της Αττικής, καθώς και των 
περιοχών της Επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως 
αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμέ-
να Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής 
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) 
του ν. 2508/1997 (Α’ 124), σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου 
(Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α’ 33) και σε 
Τοπικά Χωρικά Σχέδια του ν. 4447/2016 (Α’ 241), υπό την 
προϋπόθεση ότι οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί, για τους 
οποίους χορηγούνται δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης 
από τον αρμόδιο Διαχειριστή, μετά την έναρξη ισχύος 
της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/29.7.2020 
κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (Β’ 3149), δεν υπερβαίνουν το μηδέν κόμμα 
οχτώ τοις εκατό (0,8%), καλύπτουν αγροτικές εκτάσεις 
που αθροιζόμενες με τις αγροτικές εκτάσεις που καλύ-
πτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ήδη τεθεί σε 
λειτουργία ή έχουν χορηγηθεί δεσμευτικές προσφορές 
σύνδεσης και τις εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί 
σταθμοί που εγκαθίστανται σύμφωνα με την παρ. 11 του 
άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α’ 174), δεν υπερβαίνουν 
το μηδέν κόμμα οχτώ τοις εκατό (0,8%) του συνόλου 
των καλλιεργούμενων εκτάσεων της κάθε Περιφερειακής 
Ενότητας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Τροφίμων, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες 
από τη θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης καθορίζεται 
η ισχύς σε MW των φωτοβολταϊκών σταθμών που επιτρέ-
πεται να εγκατασταθούν σε αγροτική γη υψηλής παρα-
γωγικότητας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και προσδι-
ορίζονται οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών. Για τον 
ανωτέρω καθορισμό χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της 
Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας του έτους 2017 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και λαμβάνεται υπό-
ψη μία τυπική στρεμματική κάλυψη ανά μονάδα ισχύος 
των φωτοβολταϊκών σταθμών. Με την απόφαση αυτή 
δύναται να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς το είδος 
των καλλιεργούμενων εκτάσεων, ενώ μπορεί να περιο-
ρίζεται και το ως άνω ποσοστό σε συγκεκριμένες Περι-
φερειακές Ενότητες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων μπορεί να προσδιορίζονται περιορισμοί 
στον τρόπο θεμελίωσης των βάσεων στήριξης των φω-
τοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και υποχρεώσεις για 
την αποκατάσταση του γηπέδου μετά την αποξήλωση 
φωτοβολταϊκών σταθμών.»

Άρθρο 254

Ζώνες προστασίας του Όρους Αιγάλεω - 

Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 2742/1999

1. Η υποπερ. η) της περ. 6 της παρ. ΙΙ του άρθρου 21 του 
ν. 2742/1999 (Α’ 207), περί εγκαταστάσεων διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων, αντικαθίσταται ως εξής:

«η. Οι απαραίτητες εγκαταστάσεις για τη διαχείριση, 
επεξεργασία, μεταφόρτωση και ανακύκλωση στερεών 
αποβλήτων, εξαιρουμένης της διάθεσης, εφόσον προ-
βλέπονται στο εκάστοτε ισχύον Περιφερειακό Σχέδιο 
Διαχείρισης Αποβλήτων, και αφορούν στις παρακάτω 
περιπτώσεις: α) συνορεύουν με τη Ζώνη Ε3 που είναι 
περιοχή εγκαταστάσεων Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορ-
ριμμάτων και κτηνιατρείου,

β) βρίσκονται εντός της Ζώνης Α’ και καταλαμβάνουν 
κατά μέγιστο έκταση, μηδέν κόμμα τρία τοις εκατό 
(0,3%), της συνολικής έκτασης της Ζώνης Α’,

γ) βρίσκονται εντός της Ζώνης Δ’ και καταλαμβάνουν 
κατά μέγιστο έκταση, ένα τοις εκατό (1%), της συνολικής 
έκτασης της Ζώνης Δ’,

δ) βρίσκονται εντός της Ζώνης Β’ στον υπό στοιχεία 
(Κ1,Κ2,……Κ10 Κ33,Κ34,Κ35,Κ1) χώρο του συνημμένου 
τοπογραφικού διαγράμματος του Παραρτήματος VI.

Στις εγκαταστάσεις αυτές περιλαμβάνονται και οι απα-
ραίτητοι χώροι στάθμευσης, συντήρησης και εξυπηρέ-
τησης οχημάτων και εξοπλισμού, χωρίς περιορισμό εί-
δους και βάρους, καθώς και τα λοιπά συνοδά τους έργα.

Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις δύναται να καταλαμβά-
νουν και τμήμα της Ζώνης Ε3.

Ως την έναρξη λειτουργίας των ανωτέρω εγκαταστά-
σεων διαχείρισης, επεξεργασίας, μεταφόρτωσης και 
ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων, ο οικείος Φορέας 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων πρέπει να έχει ολοκλη-
ρώσει τις εργασίες για τη λειτουργία του πρώην Χώρου 
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Σχιστού, ως πε-
ριβαλλοντικού πάρκου, το οποίο είναι διαθέσιμο στο 
κοινό, και, για όσο χρονικό διάστημα λειτουργούν οι 
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εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, υπέχει 
υποχρέωση συντήρησης του περιβαλλοντικού πάρκου.

Για τους όρους δόμησης εφαρμόζονται οι σχετικές δι-
ατάξεις της νομοθεσίας για την εκτός σχεδίου δόμηση, 
χωρίς περαιτέρω ειδικούς περιορισμούς.

2. Στην υποπερ. α) της περ. 2 της παρ. IV του άρθρου 21 
του ν. 2742/1999, προστίθεται δεύτερο και τρίτο εδάφιο 
και διαμορφώνεται ως εξής:

«α. Ζώνη Ε:
Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως Χώρος Υγειονομικής 

Ταφής Απορριμμάτων, ανακύκλωσης και επεξεργασίας 
απορριμμάτων, μέσα στην οποία επιτρέπονται οι εγκα-
ταστάσεις που εξυπηρετούν τις χρήσεις αυτές.

Στο πλαίσιο εκτέλεσης έργων για την περιβαλλοντική 
αποκατάσταση τμημάτων της Ζώνης Ε, επιτρέπεται να 
υλοποιούνται και έργα εγκατάστασης σταθμών Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας για κάλυψη αποκλειστικά 
ενεργειακών αναγκών του οικείου Δήμου, σύμφωνα με 
το άρθρο 14Β του ν. 3468/2006 (Α’ 129). Αν η εγκατά-
σταση γίνεται σε δασικές εκτάσεις είναι απαραίτητη η 
προηγούμενη έγκριση επέμβασης για τη χρήση αυτή, 
σύμφωνα με τον ν. 998/1979.»

Άρθρο 255

Διαχείριση απορριμμάτων στον Δήμο Θήρας

Σε τμήμα της περιοχής «Αλωνάκι» του Δήμου Θήρας, 
μπορεί να εγκατασταθεί μονάδα μεταβατικής διαχείρι-
σης αστικών αποβλήτων με δυνατότητα επεξεργασίας 
σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και προδιαλεγμένων 
οργανικών αποβλήτων, η οποία εμφαίνεται με στοιχεία 
Α, Β, Γ, Δ, ..., Κ, Λ, Μ, Α στο Διάγραμμα Ι του Παραρτήματος 
VII. Η εν λόγω μονάδα λειτουργεί μέχρι την υλοποίηση 
και την έναρξη λειτουργίας της Ολοκληρωμένης Εγκατά-
στασης Διαχείρισης Αποβλήτων και σε κάθε περίπτωση 
όχι πέραν της πενταετίας από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος.

Άρθρο 256

Κατανομή αρμοδιοτήτων περί την διαχείριση 

προσμίξεων - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 31 

ν. 4819/2021

Η παρ. 5 του άρθρου 31 ν. 4819/2021 (Α’ 129), περί 
διαχείρισης υπολειμμάτων από τα Κέντρα Διαλογής 
Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η διαχείριση της ποσότητας των προσμίξεων, ήτοι 
του υπολείμματος από τα ΚΔΑΥ, εμπίπτει στην αρμοδι-
ότητα των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, σύμφωνα με την απόφαση 
της παρ. 3, και λαμβάνει χώρα, σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 4, στις εγκαταστάσεις αρμοδιότητας των 
Φ.Ο.Δ.Σ.Α. ή σε λοιπές εγκαταστάσεις επιλογής των Ο.Τ.Α. 
α’ βαθμού, το κόστος δε της διαχείρισης βαρύνει τους 
Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.»

Άρθρο 257

Διατάξεις για παράταση προσωρινής 

λειτουργίας Σταθμών Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων

Η προσωρινή λειτουργία εγκαταστάσεων αστικών 
υποδομών κοινής ωφέλειας και, ειδικότερα, των Σταθ-

μών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), στις θέσεις 
που εγκρίθηκαν με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 142 του 
ν. 4759/2020 (Α’ 245) και την παρ. 1 του άρθρου 92 του 
ν. 4685/2020 (Α’ 92), παρατείνεται από τη λήξη της, έως 
τον καθορισμό χώρου που προορίζεται για τη χρήση 
αυτή, είτε με έγκριση ή τροποποίηση ρυμοτομικού σχε-
δίου, είτε με τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου ή με έγκριση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου, 
και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 
2024. Ειδικότερα, η λειτουργία του κινητού Σ.Μ.Α. του 
Δήμου Αθηναίων παύει αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση 
της εγκατάστασης και την έναρξη λειτουργίας του μό-
νιμου Σ.Μ.Α.. Κατά τα λοιπά ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 
142 του ν. 4759/2020.

Άρθρο 258

Κανονισμός Διαχείρισης Εκκένωσης 

Βυτιοφόρων - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 22 

του ν. 1068/1980

Στο άρθρο 22 του ν. 1068/1980 (Α’ 191), προστίθεται 
παρ. 4 ως εξής:

4. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, που εκ-
δίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας, εγκρίνεται ο Κανονισμός Διαχείρισης Εκ-
κένωσης Βυτιοφόρων (Κ.Δ.Ε.Β.) με τον οποίο:

α) καθορίζονται οι διαδικασίες και προϋποθέσεις για 
την αδειοδότηση βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονά-
δων και επιχειρήσεων για την απόρριψη των επεξεργα-
σμένων υγρών αποβλήτων τους στην αδειοδοτημένη 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.),

β) καθορίζονται οι διαδικασίες πιστοποίησης της 
προέλευσης των μεταφερόμενων από τα βυτιοφόρα 
βοθρολυμάτων,

γ) ρυθμίζονται η προσέλευση, είσοδος και διακίνηση 
των βυτιοφόρων εντός της Ε.Ε.Λ.,

δ) καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου των χαρακτη-
ριστικών και της ποιότητας των μεταφερόμενων βοθρο-
λυμάτων,

ε) καθορίζονται τα απαιτούμενα συνοδευτικά παρα-
στατικά,

στ) περιγράφονται οι διαδικασίες ταυτοποίησης και 
ελέγχου της συμβατότητας των χαρακτηριστικών και 
της ποιότητας των βοθρολυμάτων με τη δηλούμενη 
προέλευσή τους,

ζ) καθορίζονται οι κατηγορίες των αποδεκτών προς 
επεξεργασία βοθρολυμάτων, καθώς και οι κατηγορίες 
των βοθρολυμάτων που δεν είναι αποδεκτά προς επε-
ξεργασία στην Ε.Ε.Λ.,

η) καθορίζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις και οι 
διαδικασίες επιβολής τους,

θ) καθορίζονται οι αρμόδιοι φορείς, τα όργανα και οι 
υπεύθυνοι.

Η παράβαση του ως άνω Κανονισμού, πλην των λοι-
πών κυρώσεων που προβλέπονται στον ίδιο για τους 
παραβάτες, εφόσον συνεπάγεται βλάβη στις εγκατα-
στάσεις της Ε.Ε.Λ., διώκεται σύμφωνα και με την παρ. 2 
του άρθρου 378 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, 
Α’ 95).»
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Άρθρο 259

Καταργούμενες διατάξεις

Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), περί 
Μητρώου Μεταχειρισμένων Οχημάτων, καταργείται.

ΜΕΡΟΣ Ζ’

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Άρθρο 260

Μεθοδολογία υπολογισμού απαιτούμενου 

εσόδου των Διαχειριστών Διανομής Φυσικού 

Αερίου

Κατ’ εξαίρεση, για το έτος 2023, με απόφαση της Ρυθ-
μιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, κα-
τόπιν εισηγήσεως των Διαχειριστών Διανομής Φυσικού 
Αερίου, η εύλογη απόδοση που αναγνωρίζεται επί της 
Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης της βασικής δραστη-
ριότητας διανομής μπορεί να καθορίζεται και να εγκρί-
νεται αυτοτελώς πριν από την έγκριση των τιμολογίων 
Διανομής Φυσικού Αερίου.

Άρθρο 261

Δυνατότητα μεταφοράς κεφαλαίων στον 

Λογαριασμό Ασφάλειας Εφοδιασμού - 

Προσθήκη άρθρου 73Α στον ν. 4001/2011

Στον ν. 4001/2011 (Α’ 179) προστίθεται άρθρο 73Α ως 
εξής:

«Άρθρο 73Α
1. Για τις Δράσεις του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης 

2022 (Β’ 5535/26.10.2022), όπως ίσχυε κατά τον χρό-
νο δημοσιεύσεώς του, αν το πιστωτικό υπόλοιπο του 
Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού της παρ. 6 του 
άρθρου 73 δεν επαρκεί για την καταβολή των πληρω-
μών στους δικαιούχους των δράσεων, εντός του έτους 
2023, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδά-
των (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) δύναται να ζητήσει από τον Διαχειριστή 
Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α.) τη 
διερεύνηση της δυνατότητας προσωρινής μεταφοράς 
κεφαλαίων στον Λογαριασμό Ασφάλειας Εφοδιασμού, 
προκειμένου να προκύπτει επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο, 
προσδιορίζοντας και το προτεινόμενο ύψος των κεφα-
λαίων αυτών, έως εκατόν τριάντα πέντε εκατομμύρια 
(135.000.000) ευρώ.

2. Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α., αφού συνεκτιμήσει: α) τη χρηματοοι-
κονομική του κατάσταση και τις οικονομικές του υπο-
χρεώσεις προς τρίτους, β) την ομαλή και σύμφωνη με 
τον σχεδιασμό υλοποίηση των έργων του εγκεκριμένου 
Προγράμματος Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α., καθώς και γ) τη 
δυνατότητά του να λειτουργεί, συντηρεί, διαχειρίζεται 
και αναπτύσσει το Ε.Σ.Φ.Α., προκειμένου να είναι οικο-
νομικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωμένο, 
επιβεβαιώνει στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. εάν έχει τη δυνατότητα να 
προβεί στην προσωρινή μεταφορά μέρους ή του συνό-
λου των κεφαλαίων που ζητήθηκαν στον Λογαριασμό 
Ασφάλειας Εφοδιασμού.

3. Αν ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. επιβεβαιώσει στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ότι δύ-
ναται να προβεί στην εν λόγω μεταφορά, η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. 

καλεί τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. να συνάψει συμπληρωματικές συμ-
βάσεις με τους δικαιούχους των Δράσεων του Σχεδίου 
Προληπτικής Δράσης 2022, προκειμένου να εξακολου-
θήσουν να καταβάλλονται σε αυτούς έως το τέλος του 
έτους 2023 τα ποσά που δικαιούνται με βάση την υπ’ 
αρ. 888/2022 απόφαση της Ρ.Α.Ε. (Β’ 6917), ακόμη και 
αν το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού Ασφάλειας 
Εφοδιασμού της παρ. 6 του άρθρου 73 δεν επαρκεί για 
την κάλυψή τους, μέχρι του μέγιστου ποσού της παρ. 1.

4. Στο πλαίσιο των συμπληρωματικών συμβάσεων της 
παρ. 3, ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. μεταφέρει προσωρινώς και σταδια-
κά κεφάλαια στον Λογαριασμό Ασφάλειας Εφοδιασμού, 
προκειμένου να προκύπτει επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο 
του εν λόγω λογαριασμού, και μέχρι του μέγιστου ποσού 
της παρ. 1, ως εξής:

α) Κεφάλαια από έσοδα που εισπράττει λόγω προ-
σαύξησης της οριακής τιμής από τις δημοπρασίες για 
τη δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας σε Σημεία Δημο-
πράτησης Μεταφορικής Ικανότητας («auction premia»), 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 459/2017 της Επιτροπής, 
της 16ης Μαρτίου 2017, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου 
σχετικά με μηχανισμούς κατανομής δυναμικότητας στα 
συστήματα μεταφοράς αερίου (L 172) και προσαύξησης 
της τιμής εκκίνησης των Δημοπρασιών Υγροποιημένου 
Φυσικού Αερίου (Υ.Φ.Α.) στο πλαίσιο του Ετήσιου Προ-
γραμματισμού Υ.Φ.Α. («auction premia»), σύμφωνα με τον 
Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α.. Το πρώτο εδάφιο αφορά 
αποκλειστικά στα έσοδα του Διαχειριστή του Ε.Σ.Φ.Α. 
(«auction premia») από τις δημοπρασίες δέσμευσης Με-
ταφορικής Ικανότητας, που διενεργήθηκαν εντός του 
έτους 2022 και αφορούν στην περίοδο από 1ης Ιανουα-
ρίου 2022 έως 30ή Σεπτεμβρίου 2023 και τις Δημοπρα-
σίες Υ.Φ.Α. για τη δέσμευση δυναμικότητας Υ.Φ.Α., που 
διενεργήθηκαν εντός του έτους 2022 και αφορούν στο 
έτος 2023, κατά τα ανωτέρω, και μέχρι συνολικού ποσού 
των εξήντα πέντε εκατομμυρίων (65.000.000) ευρώ. Η 
μεταφορά των αντίστοιχων κεφαλαίων πραγματοποιείται 
στον Λογαριασμό Ασφάλειας Εφοδιασμού μετά φόρων 
και κατά τον χρόνο που εισπράττονται από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. 
και μόνο εφόσον αυτά έχουν πράγματι εισπραχθεί. Τα εν 
λόγω κεφάλαια επιστρέφονται στον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. εντόκως, 
με επιτόκιο το οποίο υπολογίζεται ως το μέσο τραπεζικό 
επιτόκιο προθεσμιακής κατάθεσης της μέσης διάρκειας 
της εν λόγω δράσης, πλέον του επασφαλίστρου πιστω-
τικού κινδύνου, που προκύπτει ως η διαφορά από την 
πραγματική τρέχουσα απόδοση Εισηγμένων Εταιρικών 
Ομολόγων («yield») με παρόμοια χαρακτηριστικά (με την 
τρέχουσα «χρηματοδότηση»), μείον το αντίστοιχο (χρο-
νικά) επίπεδο μέσου επιτοκίου, όπως αυτό αποτυπώνε-
ται σε ίδιας διάρκειας Συμφωνία Ανταλλαγής Επιτοκίου 
(«Interest Rate Swap»), το δε προκύπτον ποσό βαρύνει 
εξ ολοκλήρου τον Λογαριασμό Ασφάλειας Εφοδιασμού.

β) Κεφάλαια από δανεισμό μέχρι συνολικού ποσού 
που δεν δύναται να υπερβαίνει, κατ’ ανώτατο όριο, τα 
ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) ευρώ, συνυπολογι-
ζόμενου του χρηματοοικονομικού κόστους. Το σχετικό 
χρηματοοικονομικό κόστος του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. από τον εν 
λόγω δανεισμό βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Λογαριασμό 
Ασφάλειας Εφοδιασμού.
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Η έναρξη της μεταφοράς από τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. των ανω-
τέρω κεφαλαίων των περ. α) και β) στον Λογαριασμό 
Ασφάλειας Εφοδιασμού λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση 
της απόφασης της παρ. 5.

Για τη μεταφορά των ανωτέρω κεφαλαίων στον Λογα-
ριασμό Ασφάλειας Εφοδιασμού, ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. λαμβάνει 
αποζημίωση που ανέρχεται σε ποσοστό μηδέν κόμμα 
πέντε τοις εκατό (0,5%), επί των μεταφερθέντων κεφα-
λαίων, πληρωτέα τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους, αρχής 
γενομένης από το έτος 2023 έως και το έτος 2027. Η εν 
λόγω αποζημίωση βαρύνει τον Λογαριασμό Ασφάλειας 
Εφοδιασμού και εισπράττεται κατά την παρ. 5.

5. Με απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., η οποία εκδίδεται εντός 
δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
αναπροσαρμόζεται το Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού 
της παρ. 6 του άρθρου 73, ώστε να προκύπτει επαρ-
κές θετικό υπόλοιπο στον λογαριασμό, προκειμένου να 
επιστραφούν τα ποσά των περ. α) και β) της παρ. 4 στον 
Δ.Ε.Σ.Φ.Α., κατά τα ανωτέρω, τμηματικά, σε ετήσια βάση, 
εντός των επόμενων πέντε (5) ετών και το αργότερο έως 
το τέλος του έτους 2027. Τα ποσά που επιστρέφονται 
κατά τα ανωτέρω στον Δ.Ε.Σ.Φ.Α., προσδιορίζονται με 
απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., κατόπιν εισήγησης του Δ.Ε.Σ.Φ.Α., 
και αποπληρώνονται με την εξής σειρά: α) το προκύπτον 
χρηματοοικονομικό κόστος του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. για τη μεταφο-
ρά των κεφαλαίων της περ. β) της παρ. 4, β) τα κεφάλαια 
της περ. β) της παρ. 4, γ) η αποζημίωση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α., 
κατά την παρ. 4, δ) τα κεφάλαια της περ. α) της παρ. 4.

6. Μέχρι την πλήρη και ολοσχερή επιστροφή στον 
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. του συνόλου των κεφαλαίων που μεταφέρθη-
καν από αυτόν στον Λογαριασμό Ασφάλειας Εφοδιασμού 
κατά το παρόν, τα κεφάλαια της περ. α) της παρ. 4 δεν 
χρησιμοποιούνται για τη μείωση της συμφόρησης, με 
την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, ούτε λαμβάνονται 
υπόψη στον υπολογισμό της Ανακτήσιμης Διαφοράς κατά 
τον καθορισμό των Τιμολογίων του Ε.Σ.Φ.Α., σύμφωνα 
με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/460, παρά μόνον μετά την 
πλήρη επιστροφή στον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. του συνόλου των κεφα-
λαίων που μεταφέρθηκαν στον Λογαριασμό Ασφάλειας 
Εφοδιασμού. Κατ’ απόκλιση του πρώτου εδαφίου, εφόσον 
προηγηθεί σχετική πρόταση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α., με απόφαση 
της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., κεφάλαια της περ. α) της παρ. 4 που έχουν 
επιστραφεί, μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη χρημα-
τοδότηση επενδύσεων του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. με σκοπό τη μείωση 
της συμφόρησης, ακόμη και πριν από την πλήρη επιστρο-
φή τους. Τα κεφάλαια από δανεισμό της περ. β) της παρ. 4 
δεν συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του Συντελεστή 
δανειακής επιβάρυνσης («g») για τον υπολογισμό του με-
σοσταθμικού κόστους κεφαλαίου του Δ.Ε.Σ.Φ.Α..

7. Φορολογική επιβάρυνση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. από την 
εφαρμογή του παρόντος βαρύνει εξ ολοκλήρου τον 
Λογαριασμό Ασφάλειας Εφοδιασμού.

8. Κατόπιν της πλήρους και ολοσχερούς επιστροφής 
στον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. των ποσών των παρ. 4 και 5, ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. 
ενημερώνει αμελλητί τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ., η οποία εκδίδει σχε-
τική διαπιστωτική απόφαση.

9. Έως την έκδοση της ανωτέρω διαπιστωτικής από-
φασης της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., αναστέλλεται η ισχύς της παρ. 6 του 
άρθρου 73 και εφαρμόζονται τα εξής:

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχειρι-
στή του Ε.Σ.Φ.Α., που απορρέουν από τις Συμβάσεις των 
παρ. 4 και 5 του άρθρου 73, όπως και για τη χρηματο-
δότηση των μέτρων του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης, 
ο Διαχειριστής του Ε.Σ.Φ.Α. εισπράττει, από όλους τους 
Χρήστες, τέλος ασφάλειας εφοδιασμού ανά μονάδα πο-
σότητας φυσικού αερίου, που οι τελευταίοι παραλαμβά-
νουν από το Ε.Σ.Φ.Α., το οποίο ανακτάται από τους Πε-
λάτες Φυσικού Αερίου. Κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του 
άρθρου 36 τα πρόστιμα που επιβάλλονται με απόφαση 
στους Ρ.Α.Α.Ε.Υ. για την παραβίαση των υποχρεώσεων, 
περί ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο, αποτε-
λούν έσοδο του Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού.

Τα μέτρα του σχεδίου προληπτικής δράσης, τα οποία 
χρηματοδοτούνται από το τέλος ασφάλειας εφοδιασμού 
αποφασίζονται από τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ.. Το ύψος του μοναδιαίου 
τέλους ασφάλειας εφοδιασμού που καταβάλλεται από 
κάθε κατηγορία Πελατών Φυσικού Αερίου, το επιτρεπό-
μενο ανώτατο όριο του λογαριασμού ασφάλειας εφοδια-
σμού, καθώς και οι αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις για 
τη χρηματοδότηση των μέτρων του σχεδίου προληπτι-
κής δράσης καθορίζονται με απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ.. Ο 
Διαχειριστής καταβάλλει στους δικαιούχους των παρ. 4 
και 5 και στους δικαιούχους των λοιπών μέτρων του 
σχεδίου προληπτικής δράσης, οικονομικό αντάλλαγ-
μα, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με την ανωτέρω 
απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., από το πιστωτικό υπόλοιπο του 
Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού της περ. δ) της 
παρ. 2 του άρθρου 68.

Αν το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού Ασφά-
λειας Εφοδιασμού δεν επαρκεί για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του Διαχειριστή, με νέα απόφαση της 
Ρ.Α.Α.Ε.Υ. συμπληρώνεται η αρχική απόφασή της, ώστε 
με αναπροσαρμογή του τέλους ασφάλειας εφοδιασμού, 
να προκύπτει επαρκές θετικό υπόλοιπο που καλύπτει 
ανεξόφλητα ποσά εντός του αμέσως επόμενου έτους, 
η δε καταβολή από τον Διαχειριστή ανεξόφλητων πο-
σών στους δικαιούχους των παρ. 4 και 5 του άρθρου 73, 
καθώς και στους δικαιούχους των λοιπών μέτρων του 
σχεδίου προληπτικής δράσης, αναστέλλεται, ατόκως, 
μέχρι τη δημιουργία επαρκούς θετικού υπολοίπου στον 
Λογαριασμό αυτόν, χωρίς να συνιστά υπερημερία του 
Διαχειριστή. Οι όροι και το περιεχόμενο των συμβάσεων 
των παρ. 4 και 5 του άρθρου 73 και των λοιπών μέτρων 
του σχεδίου προληπτικής δράσης εκπονούνται από τον 
Διαχειριστή και εγκρίνονται από τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ..».

Άρθρο 262

Μη προβολή δικαιωμάτων δημοσίου - 

Προσθήκη περ. η) στην περ. ΙΙΙ της παρ. 1 

άρθρου 10 ν. 3208/2003

Στην περ. ΙΙΙ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 
(Α’ 303), περί μη προβολής δικαιωμάτων κυριότητας του 
δημοσίου σε δασικές εκτάσεις, προστίθεται υποπερ. η) 
ως εξής:

«η) Με τα διαχωριστικά διατάγματα που εξεδόθησαν 
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 8 του ν. 4684/1930 
(Α’ 150), και με τους Πίνακες Α-Ε της από 18.9.1952 Σύμ-
βασης (β.δ. της 26.9/2.10/1952, Α’ 289), που αποτελούν 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ3994 Τεύχος A’ 78/28.03.2023

τίτλους ιδιοκτησίας κατά την παρ. 7 του άρθρου 51 του 
ν. 4301/2014 (Α’ 223).»

Άρθρο 263

Συσκευασία και μεταποίηση αγροτικών και 

κτηνοτροφικών προϊόντων - Τροποποίηση 

παρ. 1 άρθρου 8 του από 11.6.1980 

προεδρικού διατάγματος

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του από 11.6.1980 
προεδρικού διατάγματος (Δ’ 374), περί βιομηχανικών, βι-
οτεχνικών εγκαταστάσεων και περιβαλλοντικών υποδο-
μών, χαμηλής και μέσης όχλησης, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 158 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), συμπληρώ-
νονται οι εφαρμοστέες διατάξεις ως προς τους όρους 
δόμησης, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Όροι και περιορισμοί δομήσεως διά την εκτός των 
ορίων των εν άρθρω 1 του παρόντος οικισμών αλλά 
εντός των διοικητικών ορίων των δήμων ή κοινοτήτων 
εις τους οποίους υπάγονται ούτοι, οι προβλεπόμενοι διά 
του από 6.10.78 προεδρικού διατάγματος «περί καθορι-
σμού όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των 
κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων 

και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του 
έτους 1923 οικισμών» (Δ’ 538) εξαιρέσει του άρθρου 4. 
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται βιομηχανικές και βιοτεχνικές 
εγκαταστάσεις και περιβαλλοντικές υποδομές, χαμηλής 
και μέσης όχλησης, συσκευασίας και μεταποίησης τοπι-
κά παραγόμενων αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊό-
ντων και φυσικά παραγόμενων προϊόντων της περιοχής, 
εφαρμοζομένων των όρων δόμησης του άρθρου 1 και 
της παρ. 7 του άρθρου 4 του από 24.5.1985 προεδρικού 
διατάγματος (Δ’ 270).»

Άρθρο 264

Χρήσεις γης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για 

εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας στη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας 

Κοζάνης - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 19 

ν. 4180/2013

Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4180/2013 (Α’ 182) 
τροποποιείται με την προσθήκη της χρήσεως «κτιρίου 
σίτισης» στις αναφερόμενες χρήσεις των οικοδομικών 
τετραγώνων (Ο.Τ.) 3α και 3β, και η παρ. 2 διαμορφώνεται 
ως εξής:
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«2. Στον παραπάνω καθοριζόμενο χώρο ορίζονται οι 
όροι και οι περιορισμοί δόμησης ως εξής:

α) Καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης ανά 
οικοδομικό τετράγωνο, σύμφωνα με τον παρακάτω πί-
νακα, ως εξής:

β) Πριν την έγκριση των Μελετών και την έκδοση Αδει-
ών Δόμησης εκπονούνται γεωτεχνικές μελέτες για τη θε-
μελίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και γεωφυσικές 
διασκοπήσεις όπου αυτό απαιτηθεί.»

Άρθρο 265

Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων

1. Ανατίθεται στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
«Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (Τ.Ε.Ε.) η υλοποίηση 
δράσης για τη διενέργεια πρωτοβάθμιου και δευτε-
ροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων, στα 
οποία στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 
του ν. 4270/2014 (Α’143), καθώς και κρίσιμες εν γένει 
λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα.

2. Ο «Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προ-
στασίας» (Ο.Α.Σ.Π.) διατηρεί την εποπτεία της υλοποίη-
σης του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμι-
κού ελέγχου των κτιρίων, στα οποία στεγάζονται φορείς 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, καθώς και 
κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα, όπως 
επίσης και την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής των αποτελε-
σμάτων του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προ-
σεισμικού ελέγχου των ανωτέρω κτιρίων.

3. Για τον σκοπό αυτόν, το Τ.Ε.Ε. και ο Οργανισμός 
Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) 
συνεργάζονται με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος 
(Κ.Ε.Δ.Ε.). Οι παραπάνω δράσεις δύναται να χρηματοδο-
τηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 
το ΕΣΠΑ, το Πράσινο Ταμείο, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανά-
πτυξης, ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα του άρθρου 
69 του ν. 4509/2017 (Α’ 201), ειδικά προγράμματα ενί-
σχυσης δήμων του άρθρου 71 του ν. 4509/2017, καθώς 
και άλλα ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρί-
σης και Πολιτικής Προστασίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτε-
ρικών, και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται ο 
τρόπος κατηγοριοποίησης και η ιεράρχηση προτεραιο-
τήτων των ελεγχόμενων κτιρίων, τα χρονοδιαγράμματα 
υλοποίησης, το περιεχόμενο του ελέγχου που διενεργεί 
το Τ.Ε.Ε., η διαδικασία ορισμού, επιλογής και εκπαίδευσης 
των μηχανικών που θα διενεργήσουν τον πρωτοβάθμιο 
και δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο, καθώς και το 
ύψος και η διαδικασία αποζημίωσής τους, το περιεχό-
μενο και οι τεχνικές λεπτομέρειες λειτουργίας της ανω-
τέρω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η πηγή, το ύψος και ο 
τρόπος χρηματοδότησης των φορέων υλοποίησης και 
εποπτείας των δράσεων των παρ. 1 και 2, καθώς και κάθε 
άλλο ειδικότερο ζήτημα. Με την ίδια απόφαση είναι δυ-
νατόν να ορίζεται και αποζημίωση προς τους ανωτέρω 
φορείς, ως ποσοστό του προϋπολογισμού των δράσεων 
που διαχειρίζονται, για την κάλυψη των διαχειριστικών 
τους δαπανών, ανάλογα με το εύρος των εργασιών που 

αναλαμβάνουν και σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που 
εφαρμόζεται για την κατά περίπτωση πηγή χρηματο-
δότησης.

Άρθρο 266

Καθαρισμός χώρων για την αποτροπή 

κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας 

επέκτασής της - Αντικατάσταση υποπερ. 26 

περ. β παρ. Ι άρθρου 75 Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων

Η υποπερ. 26 της περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114), 
περί αρμοδιοτήτων των δήμων στον τομέα του περι-
βάλλοντος, αντικαθίσταται ως εξής:

«26. Η μέριμνα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης 
καθαρισμού των ιδιοκτητών, νομέων, επικαρπωτών, 
μισθωτών και υπομισθωτών, από την 1η έως την 30ή 
Απριλίου εκάστου έτους, καθώς και της υποχρέωσης 
συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής πε-
ριόδου, ήτοι από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου 
εκάστου έτους, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης 
πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, επί οικοπεδικών και 
λοιπών ακάλυπτων χώρων σε περιοχές εντός εγκεκρι-
μένων ρυμοτομικών σχεδίων και εντός ορίων οικισμών 
χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, επί εκτάσεων 
που βρίσκονται εντός ακτίνας εκατό μέτρων (100 μ.), 
από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και επί εκτός 
σχεδίου γηπέδων με κτίσμα. Η ως άνω μέριμνα, περι-
λαμβάνει ιδίως την ενημέρωση των υπόχρεων από τον 
οικείο δήμο, έως την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, με 
κάθε πρόσφορο μέσο για το περιεχόμενο της υποχρέ-
ωσης καθαρισμού, την εξέταση σχετικών καταγγελιών, 
την αυτεπάγγελτη αυτοψία και την επιβολή προστίμου 
κατά την παρούσα.

Ο οικείος δήμος, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρι-
κής περιόδου, μεριμνά για τη διενέργεια αυτοψίας. Αν οι 
υπόχρεοι προς καθαρισμό δεν συμμορφωθούν, ο δήμος 
επιβάλλει πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά 
τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) 
ευρώ. Κατά του προστίμου ο ενδιαφερόμενος δύναται να 
υποβάλει ένσταση στον δήμο εντός αποκλειστικής προ-
θεσμίας δέκα (10) ημερών. Εάν αυτή δεν γίνει αποδεκτή, 
εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών ο δήμος προβαίνει 
σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών, κατά 
προτεραιότητα, βάσει του κινδύνου πρόκλησης ή ταχεί-
ας επέκτασης πυρκαγιάς. Ειδικά για περιφραγμένους ή 
επαρκώς περιτοιχισμένους χώρους του πρώτου εδαφίου 
και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων για 
καθαρισμό τους, ο οικείος δήμος, ταυτόχρονα με την 
επιβολή του προστίμου, αιτείται προς την κατά τόπο αρ-
μόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας 
για τη βεβαίωση συνδρομής υψηλού κινδύνου πρόκλη-
σης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, και βάσει αυτής, 
προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των ως άνω 
χώρων για την άρση του κινδύνου. Αν δεν βρεθούν τα 
στοιχεία των υπόχρεων, ακολουθείται η διαδικασία των 
προηγούμενων εδαφίων, εξαιρουμένης της διαδικασίας 
επιβολής προστίμου. Σε επείγουσες περιπτώσεις άμεσου 
και ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης 
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πυρκαγιάς, ο οποίος διαπιστώνεται με σχετικό έγγρα-
φο της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, επιτρέπεται, 
κατά παρέκκλιση της διαδικασίας των προηγούμενων 
εδαφίων, ο επείγων αυτεπάγγελτος καθαρισμός για την 
άμεση άρση του κινδύνου. Σε κάθε περίπτωση αυτεπάγ-
γελτου καθαρισμού, καταλογίζεται εξ ολοκλήρου στους 
υπόχρεους, από τον οικείο δήμο, η δαπάνη καθαρισμού 
του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών. Η δαπάνη 
και το πρόστιμο αποτελούν έσοδα του οικείου δήμου 
και εισπράττονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαδικασία εφαρμο-
γής των ανωτέρω και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 
καθορίζονται με πυροσβεστική διάταξη σύμφωνα με το 
άρθρο 167 του ν. 4662/2020 (Α’ 27). Με την παρούσα δεν 
θίγεται το από 13/22.4.1929 π.δ. (Α’ 153).»

Άρθρο 267

Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου 

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας - 

Προσθήκη άρθρου 54Α στον ν. 4662/2020

Στον ν. 4662/2020 (Α’ 133), περί Εθνικού Μηχανισμού 
Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, προ-
στίθεται άρθρο 54Α ως εξής:

«Άρθρο 54Α
Τροποποίηση οργάνωσης και λειτουργίας του 
Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας

Με Οργανισμό, ο οποίος καταρτίζεται, αντικαθίστα-
ται ή τροποποιείται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο 
εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης 
και Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων Υπουργών 
για τον προϋπολογισμό και για θέματα οργάνωσης της 
δημόσιας διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 20 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133) καθορίζεται η οργάνωση και λει-
τουργία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας, και κατά τροποποίηση του παρόντος.»

Άρθρο 268

Μέτρα προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου - 

Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 68 ν. 4875/2021

Στο άρθρο 68 του ν. 4875/2021 (Α’ 250), περί μέτρων 
προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου, προστίθεται παρ. 8 
ως εξής:

«8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Κλιματικής Κρί-
σης και Πολιτικής Προστασίας και του κατά περίπτωση 
αρμόδιου υπουργού, απαγορεύεται η πρόσβαση στην 
παραλία του Ναυαγίου και στην οριοθετημένη ζώνη της 
παρ. 1. Η κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου δύναται 
να προβλέπει:

α) τις χερσαίες ζώνες απαγόρευσης πρόσβασης,
β) τα απώτατα όρια ελεγχόμενης θαλάσσιας πρόσβα-

σης για τους επισκέπτες,
γ) το χρονικό διάστημα απαγόρευσης και ελεγχόμενης 

θαλάσσιας πρόσβασης σύμφωνα με τις περ. α) και β),
δ) τις κυρώσεις, οι οποίες επιβάλλονται στους παρα-

βάτες από τις αρμόδιες αρχές, και
ε) κάθε συναφές ζήτημα.

Η κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται κα-
τόπιν:

αα) γνώμης του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδια-
σμού και Προστασίας, σχετικά με τη συνδρομή κινδύνου 
ασφάλειας επισκεπτών, και

ββ) εισήγησης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προ-
στασίας, μετά την υποβολή αιτήματος κάθε αρμόδιου 
φορέα. Για το χρονικό διάστημα από τη 17η.3.2023 μέχρι 
και την 31η.10.2023 η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δύναται 
να προβαίνει στην ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης της πε-
ριοχής, προς τον σκοπό υλοποίησης των μέτρων απαγό-
ρευσης και ελεγχόμενης πρόσβασης, κατά τη διαδικασία 
της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/201 
(Α’ 147), κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης της 
εθνικής νομοθεσίας.»

Άρθρο 269

Υπεύθυνος λειτουργίας για κολυμβητικές 

δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων - 

Τροποποίηση περ. α’ και περ. β’ παρ. 3 άρθρου 

46 ν. 4688/2020

Στο άρθρο 46 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), τροποποιού-
νται: α) η περ. α’ με την αντικατάσταση της λέξης «περοσ-
σότερες» από τη λέξη «περισσότερα» και με την αντικα-
τάσταση της λέξης «κλίνες» από τη λέξη «δωμάτια,», β) 
η περ. β’με την παράταση της δυνατότητας εκτέλεσης 
χρεών ναυαγοσώστη από τους επόπτες ασφαλείας και 
η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3α. Για τα καταλύματα με περισσότερα από πενήντα 
(50) δωμάτια και με βάθος μίας τουλάχιστον κολυμβη-
τικής δεξαμενής μεγαλύτερο από ενάμιση (1,5) μέτρο, ο 
ναυαγοσώστης πισίνας, οφείλει, κατά τις ώρες λειτουρ-
γίας της πισίνας, να βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα 
κολύμβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, 
καθήμενος εντός του χώρου της κολυμβητικής δεξαμε-
νής ή να περιπολεί πεζός στον χώρο ευθύνης του και να 
μην εκτελεί άλλη υπηρεσία.

β. Για τα καταλύματα με λιγότερα από πενήντα (50) 
δωμάτια ή με βάθος κολυμβητικής δεξαμενής μικρότερο 
από ενάμιση (1,5) μέτρο, καθώς και για κολυμβητικές 
δεξαμενές που βρίσκονται σε κήπους ταράτσας (roof 
garden) τουριστικών καταλυμάτων και για τις εσωτερικές 
κολυμβητικές δεξαμενές, έως την 31η.12.2023, χρέη ναυ-
αγοσώστη εκτελεί ο επόπτης ασφαλείας, ο οποίος διαθέ-
τει βεβαίωση σε ισχύ, παρακολούθησης προγράμματος 
θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης ναυαγοσώστη 
πισίνας από σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμ-
φωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κοινής 
απόφασης της παρ. 5 και ο οποίος βρίσκεται σε ετοιμό-
τητα εντός του τουριστικού καταλύματος κατά τις ώρες 
λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής και καθ’ όλη 
τη διάρκεια της υπηρεσίας του.»

Άρθρο 270

Aναστολή οικοδομικών αδειών στις εκτός 

σχεδίου περιοχές της νήσου Μυκόνου

1. Έως την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδί-
ου (Ε.Π.Σ.) Δήμου Μυκόνου και σε κάθε περίπτωση όχι 
πέραν της 31ης.12.2023 αναστέλλεται η έκδοση οικο-
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δομικών αδειών στις εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός 
οικισμού περιοχές της νήσου Μυκόνου.

2. Από την αναστολή της παρ. 1 εξαιρούνται οι περι-
πτώσεις:

α) έκδοσης εργασιών μικρής κλίμακας,
β) ενημέρωσης οικοδομικών αδειών,
γ) αναθεώρησης οικοδομικών αδειών για αλλαγή επι-

βλέποντος,
δ) των περιοχών των εγκεκριμένων οργανωμένων 

τουριστικών υποδοχέων (ΕΣΧΑΣΕ).
3. Κατά το διάστημα της αναστολής της παρ. 1 οι οι-

κοδομικές άδειες αρμοδιότητας της οικείας Υπηρεσί-
ας Δόμησης για τις εκτός σχεδίου περιοχές της νήσου 
Μυκόνου που επιτρέπονται κατ’ εξαίρεση σύμφωνα με 
την παρ. 2 εκδίδονται από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονι-
κής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4. Καταργείται η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/83200/ 
2031/10.8.2022 (Δ’ 500) απόφαση κατά το μέρος που 
αφορά στις εκτός σχεδίου περιοχές της νήσου Μυκόνου.

Άρθρο 271

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία μικτών 

κλιμακίων ελέγχου

1. Με μη δημοσιευτέα απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος δύ-
ναται να συστήνονται και συγκροτούνται μικτά κλιμάκια 
ελέγχου. Τα κλιμάκια του πρώτου εδαφίου αποτελούνται 
από κατ’ ελάχιστον τρία (3) μέλη, τα οποία προέρχονται 
από υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επι-
θεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, της Γενικής Γραμματείας Χωρικού 
Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Διεύθυνσης Οικο-
νομικής Αστυνομίας του άρθρου 24 του ν. 4249/2014 
(Α’ 73). Η απόφαση της παρούσας κοινοποιείται αποκλει-
στικώς στα οριζόμενα μέλη. Η ανάκληση της ανωτέρω 
απόφασης πραγματοποιείται με όμοια απόφαση.

2. Τα μικτά κλιμάκια ελέγχου ασκούν το σύνολο των 
ελεγκτικών και διαπιστωτικών αρμοδιοτήτων της Γενικής 
Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και 
των Ελεγκτών Δόμησης, ιδίως δε του άρθρου 92 του 
ν. 4495/2017 (Α’ 167), κατόπιν αυτεπάγγελτης ή μετά από 
έγγραφη καταγγελία εντολής ελέγχου από τον Γενικό 
Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλ-
λοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Τα μικτά κλιμάκια ελέγχου εκδίδουν πόρισμα - έκθεση 
αυτοψίας, το οποίο διαβιβάζεται στον Γενικό Γραμμα-
τέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, 
στη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Επιθεωρητών και 
Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης. Η Γενική Διεύθυνση 
του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών τού Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ασκεί συντονιστικό και 
εποπτικό ρόλο εφαρμογής των διατάξεων περί προστα-
σίας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και κα-
ταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης. Για τις ανωτέρω 
περιπτώσεις, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 

του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ασκεί παραλλήλως προς 
τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης, το σύνολο των κυρω-
τικών τους αρμοδιοτήτων και ιδίως αυτές περί έκδοσης 
πράξης επιβολής προστίμου και αυτές του άρθρου 94 
του ν. 4495/2017.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια περί 
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, και ιδίως για τη συ-
γκρότηση και λειτουργία των μικτών κλιμακίων. Με ίδια 
απόφαση δύνανται ν’ ανακατανέμονται αρμοδιότητες 
μεταξύ συναρμοδίων ή συναφών κατά το αντικείμενο 
υπηρεσιών.

Άρθρο 272

Διόρθωση παραπομπής περί βάσεως 

υπολογισμού διοικητικού προστίμου - 

Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 69 ν. 4819/2021

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του 
ν. 4819/2021 (Α’ 129, διόρθωση σφάλματος Α’ 171), περί 
επιβολής διοικητικού προστίμου σε περίπτωση παρα-
βίασης των υποχρεώσεις παραγωγών, διορθώνονται οι 
παραπομπές, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στον υπόχρεο που παραβαίνει την παρ. 1 του άρ-
θρου 11 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με τις ελά-
χιστες χρηματικές εισφορές της περ. ε’ της παρ. 2 του 
άρθρου 13, που ισχύουν κατά τη διαπίστωση της παρά-
βασης, τις οποίες θα κατέβαλε σε ΣΣΕΔ για το χρονικό 
διάστημα των τελευταίων πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση 
που ο παραγωγός συμμορφώνεται αυτοβούλως με την 
υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 11 εντός έξι (6) μη-
νών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το χρηματικό 
πρόστιμο περιορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στις 
χρηματικές εισφορές του τελευταίου ημερολογιακού 
έτους.»

2. Η παρ. 1 ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4819/
2021, ήτοι την 23η Ιουλίου 2021.

Άρθρο 273

Παρατάσεις προθεσμιών σε ζητήματα 

αποβλήτων και ενέργειας - Τροποποίηση 

παρ. 1 άρθρου 86 ν. 4819/2021, παρ. 5 άρθρου 

25 ν. 4685/2020, παρ. 9 άρθρου 54 και παρ. 2 

άρθρου 94 ν. 4951/2022

1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 86 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), περί σχεδιασμού 
και λειτουργίας Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής 
Διαχείρισης, παρατείνεται, και η παρ. 1 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«1. Από 1ης Σεπτεμβρίου 2023, οι υπόχρεοι, σύμφωνα 
με την παρ. 2 του άρθρου 84, φορείς συσκευασίας ποτών 
από αλουμίνιο έως και ενάμιση (1,5) λίτρο, από γυαλί 
μιας χρήσης έως και τρία (3) λίτρα, καθώς και από πλαστι-
κά προϊόντα μιας χρήσης σύμφωνα με το Μέρος ΣΤ’ του 
Παραρτήματος Ι του ν. 4736/2020 (Α’ 200), για την τήρη-
ση της υποχρέωσης της παρ. 3 του άρθρου 84, οφείλουν 
να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να λειτουργήσουν 
Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) 
αποβλήτων συσκευασιών πανελλαδικής εμβέλειας, με 
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σκοπό την εφαρμογή συστήματος επιστροφής εγγύη-
σης για τις εν λόγω συσκευασίες, κατά την έννοια της 
παρ. 7 του άρθρου 77, προκειμένου να επιτύχουν τους 
ποσοτικούς στόχους χωριστής συλλογής, προετοιμασίας 
για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση που προβλέ-
πονται από τη νομοθεσία, ήτοι των στόχων του άρθρου 
82 και της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4736/2020 αντί-
στοιχα.

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής συ-
στήματος επιστροφής εγγύησης για τις συσκευασίες 
του πρώτου εδαφίου εφαρμόζονται οι παρ. 4 έως 9 του 
άρθρου 13 του ν. 4736/2020 και η απόφαση της παρ. 7 
του άρθρου 92.

Υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή 
νέα εθελοντικά συστήματα επιστροφής εγγύησης που 
εφαρμόζονται για άλλες συσκευασίες πέραν των ανα-
φερόμενων στο πρώτο εδάφιο, όπως για τις γυάλινες 
φιάλες, δηλώνονται υποχρεωτικά στον Ελληνικό Ορ-
γανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) από τους φορείς των 
συστημάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1 του 
άρθρου 81.»

2. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του 
άρθρου 25 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), περί υποχρέωσης 
προσαρμογής πολυγώνων από κατόχους Αδειών Πα-
ραγωγής, παρατείνεται, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως 
εξής:

«5. Οι κάτοχοι Αδειών Παραγωγής οφείλουν να προ-
σαρμόσουν τα πολύγωνά τους σύμφωνα με τους περι-
ορισμούς χωροθέτησης του άρθρου 13, μέχρι την 30ή 
Ιουνίου 2023. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Φορέας Αδει-
οδότησης προβαίνει σε ανάκληση των σχετικών Αδει-
ών Παραγωγής ή των Βεβαιώσεων ή των Βεβαιώσεων 
Ειδικών Έργων.»

3. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 9 του 
άρθρου 54 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), περί προθεσμίας 
ανάρτησης πολυγώνων σταθμών, παρατείνεται, και η 
παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Οι κάτοχοι εν λειτουργία εξαιρούμενων σταθμών 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., αναρτούν μέχρι την 30ή Ιουνίου 
2023 τα πολύγωνα των σταθμών τους στη γεωπληροφο-
ριακή πλατφόρμα του Φορέα Αδειοδότησης. Ειδικότερα, 
ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει τον Φορέα Αδειοδότησης 
του άρθρου 20 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), σχετικά με την 
ακριβή θέση εγκατάστασης του σταθμού (συντεταγμέ-
νες πολυγώνου και θέσεων ανεμογεννητριών, εφόσον 
πρόκειται για αιολικό σταθμό), υποβάλλοντας γεωχωρι-
κά δεδομένα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ανωτέρω Φο-
ρέα Αδειοδότησης. Ο Φορέας Αδειοδότησης του άρθρου 
20 του ν. 4685/2020 απεικονίζει γεωγραφικά σε ειδική 
προσβάσιμη εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου την 

ακριβή θέση εγκατάστασης του σταθμού (πολύγωνο και 
θέσεις ανεμογεννητριών, εφόσον πρόκειται για αιολικό 
σταθμό) και εκδίδει Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου 
Εξαιρούμενου Σταθμού. Ο Ενδιαφερόμενος προσκομίζει 
στον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγ-
γυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) ή στον Διαχειρι-
στή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) τη Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου 
Εξαιρούμενου Σταθμού, εντός της ως άνω προθεσμίας. 
Σε περίπτωση μη προσκόμισης της ανωτέρω Βεβαίωσης, 
αναστέλλεται η καταβολή αποζημίωσης ή η λειτουργική 
ενίσχυση στο πλαίσιο των σχετικών συμβάσεων με τη 
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ή την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τα Μη Διασυν-
δεμένα Νησιά.»

4. Η προθεσμία της παρ.  2 του άρθρου 94 του 
ν. 4951/2022, περί υποβολής αιτήσεως για έκδοση Ενι-
αίας Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας Πιλοτικών 
Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών, παρα-
τείνεται, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η αίτηση για έκδοση Ενιαίας Άδειας Εγκατάστα-
σης και Λειτουργίας υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία 
Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέχρι την 30ή 
Ιουνίου 2024.»

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ’

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 274

Ρήτρα επαναξιολόγησης διατάξεων μέσω 

δημόσιας διαβούλευσης

Μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος, αξιολογούνται οι διατάξεις του παρόντος, 
με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν από την εφαρ-
μογή τους, σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).

Άρθρο 275

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται 
άλλως στις επί μέρους διατάξεις του.
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