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 Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των 

αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 

851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την 

τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί απο-

βλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευ-

ασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο 

οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύ-

κλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και 

την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χω-

ροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συνα-

φείς επείγουσες ρυθμίσεις. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
(Άρθρο 1 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας (EΕ) 
2018/851)

ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/851 ΤΗΣ 30ΗΣ 

ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 
2008/98/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (L 150)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: Γενικές διατάξεις
Άρθρο 2 Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής
(Άρθρο 2 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851)

Άρθρο 3 Ορισμοί
(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851)

Άρθρο 4 Ιεράρχηση των αποβλήτων
(Άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851)

Άρθρο 5 Υποπροϊόντα
(Άρθρο 5 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί με την παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851)

Άρθρο 6 Αποχαρακτηρισμός αποβλήτων
(Άρθρο 6 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851)

Άρθρο 7 Κατάλογος αποβλήτων
(Άρθρο 7 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’:
Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού  - Συστήματα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ)
Άρθρο 8 Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού
(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851)

Άρθρο 9 Γενικές ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα 
Προγράμματα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (ΠΔΕΠ)

(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προ-
στεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851)

Άρθρο 10 Προγράμματα Διευρυμένης Ευθύνης Παρα-
γωγού για νέες κατηγορίες προϊόντων

(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851, άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει 
αντικατασταθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/851 και άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, 
όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β’ της παρ. 12 του 
άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Άρθρο 11 Υποχρεώσεις παραγωγών
(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851 και άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως 
έχει προστεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/851)

Άρθρο 12 Ρυθμίσεις για τους Φορείς ΣΕΔ
(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προ-

στεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851)

Άρθρο 13 Έγκριση λειτουργίας ΣΕΔ
(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προ-

στεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΜΕΡΟΣ Η’

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 128

Ανάπτυξη υποδομών δικτύου από τον 

Διαχειριστή του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και τον Διαχειριστή 

του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. για εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε. - 

Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 15, της 

παρ. 2 του άρθρου 128 και προσθήκη περ. θ’ 

στην παρ. 4 του άρθρου 140 και παρ. 12 στο 

άρθρο 108 του ν. 4001/2011

1. Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) 
τροποποιείται, με την προσθήκη αναφοράς στην αξιο-
ποίηση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από Α.Π.Ε., 
και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα 
με την παρ. 1, η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη της την ανάγκη 
για τη θέσπιση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
κινήτρων για τους Διαχειριστές των Συστημάτων Με-
ταφοράς και τους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής, 
προκειμένου να βελτιώνεται η αποδοτικότητα των Συ-
στημάτων Μεταφοράς και των Δικτύων Διανομής, να 
προωθείται η ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας, η ασφά-
λεια του εφοδιασμού, η αξιοποίηση ηλεκτρικής ενέρ-
γειας παραγόμενης από Α.Π.Ε., με ανάλογες επενδύσεις 
ανάπτυξης στα Συστήματα Μεταφοράς και Δικτύων 
Διανομής, καθώς και να υποστηρίζονται οι σχετικές με 
τις αρμοδιότητες των ως άνω Διαχειριστών ερευνητικές 
δραστηριότητες αυτών.»

2. Πριν το τελευταίο εδάφιο της περ. (η) της παρ. 2 του 
άρθρου 128 του ν. 4001/2011 προστίθεται νέο εδάφιο 
και η περ. (η) διαμορφώνεται ως εξής:

«(η) Οι διαδικασίες και οι όροι ανάπτυξης του Ε.Δ.Δ.Η.Ε., 
λαμβανομένων υπόψη ιδίως της εξέλιξης της ζήτησης, 
των αναγκών σύνδεσης νέων χρηστών, των αναγκών 
βελτίωσης της αποδοτικότητας, της ασφάλειας λει-
τουργίας και της ποιότητας υπηρεσιών του Ε.Δ.Δ.Η.Ε., 
της εφαρμογής νέων τεχνολογιών και ενιαίων, κατά το 
δυνατόν, προδιαγραφών και της προστασίας του περι-
βάλλοντος. Οι βασικοί άξονες ανάπτυξης του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 
σε χρονικό ορίζοντα από τρία (3) έως επτά (7) έτη καθο-
ρίζονται με το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου, το οποίο 
καταρτίζεται από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. και εγκρίνεται με 
απόφαση της ΡΑΕ. Στο Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου 
περιλαμβάνονται και τα αναγκαία έργα ανάπτυξης του 
Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για τη διασφάλιση της δυνατότητας μελλο-
ντικής διείσδυσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από σταθμούς Α.Π.Ε., τα οποία τεκμηριώνονται ειδικώς 
από τον Διαχειριστή του Δικτύου. Έργα ανάπτυξης του 
Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ή έργα ενίσχυσης ή επέκτασης του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 
λόγω σύνδεσης νέων χρηστών εκτελούνται νομίμως, 
ακόμη και εάν δεν έχουν προβλεφθεί στο εγκεκριμένο 
Σχέδιο Ανάπτυξης του Ε.Δ.Δ.Η.Ε..»

3. Στο τέλος της παρ.  4 του άρθρου 140 του 
ν. 4001/2011 προστίθεται νέα περ. (θ) και η παρ. 4 δια-
μορφώνεται ως εξής:

«4. Κατά την έγκριση των τιμολογίων της παρ. 3 πέραν 
ενός εύλογου κέρδους, λαμβάνονται υπόψη ιδίως:

(α) Οι δαπάνες για την παραγωγή ή αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας που αφορούν στη λειτουργία του Συστήματος 
Μεταφοράς ή του Δικτύου Διανομής.

(β) Οι δαπάνες για μισθούς, ημερομίσθια και συναφή 
έξοδα.

(γ) Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα, συμπεριλαμβανομέ-
νων ιδίως, των φόρων και λοιπών τελών και δασμών.

(δ) Η απόσβεση των επενδύσεων.
(ε) Η απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου, λαμβα-

νομένου υπόψη του επιχειρηματικού κινδύνου και του 
κόστους κεφαλαίου αντίστοιχων δραστηριοτήτων.

(στ) Οι δαπάνες για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώ-
σεις που επιβάλλονται για την παροχή υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας.

(ζ) Οι δαπάνες για τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν 
ή εγγυήσεις λειτουργίας που χορηγήθηκαν πριν από την 
έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

(η) Κριτήρια ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

(θ) Οι αναγκαίες επενδύσεις ανάπτυξης του Συστήμα-
τος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα 
και σχέδια ανάπτυξης.»

4. Στο άρθρο 108 του ν. 4001/2011 προστίθεται παρ. 12 
ως ακολούθως:

«12. Έργα ανάπτυξης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ή έργα ενίσχυσης ή 
επέκτασης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. λόγω σύνδεσης νέων χρηστών 
εκτελούνται νομίμως, ακόμη και εάν δεν έχουν προβλε-
φθεί στο εγκεκριμένο Σχέδιο Ανάπτυξης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε.»

Άρθρο 129

Εταιρικός μετασχηματισμός Δ.Ε.Η. Α.Ε. -

Προσθήκη άρθρου 123Α και τροποποίηση

των άρθρων 122 και 124 του ν. 4001/2011

1. Η παρ. 1 του άρθρου 122 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η κυριότητα του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ανήκει αποκλειστικά 
στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή, σε περίπτωση απόσχισης του σχετικού 
Κλάδου Δικτύου Διανομής, στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.. Εξαιρού-
νται το Δίκτυο Υψηλής Τάσης της Κρήτης περιλαμβανο-
μένων των σχετικών παγίων και στοιχείων, καθώς και το 
υφιστάμενο δίκτυο οπτικών ινών και τα σχετικά στοιχεία 
ενεργητικού, το δικαίωμα εγκατάστασης οπτικών ινών 
ή άλλων στοιχείων δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
επί του Ε.Δ.Δ.Η.Ε., καθώς και οι υποχρεώσεις και δικαιώ-
ματα που απορρέουν από τον ν. 4463/2017 (Α’ 42), όπου 
η Δ.Ε.Η. Α.Ε. παραμένει ο Φορέας Εκμετάλλευσης Δικτύ-
ου και υπόχρεος παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης και 
διέλευσης στο Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σε τρίτους, όπως ειδικότερα 
ορίζεται στον ως άνω νόμο. Για τον σκοπό αυτόν, με τον 
παρόντα νόμο, χορηγείται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., και σε περί-
πτωση απόσχισης του σχετικού Κλάδου Δικτύου Διανο-
μής στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., άδεια αποκλειστικότητας της 
κυριότητας του Δικτύου. Η άδεια αυτή καλύπτει και κάθε 
μελλοντική επέκταση του Ε.Δ.Δ.Η.Ε..»

2. Προστίθεται άρθρο 123Α στον ν. 4001/2011 ως εξής:
«1. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. δύναται να προβεί σε απόσχιση του 

κλάδου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (εφε-
ξής «Κλάδος Δικτύου Διανομής») με εισφορά του στη 
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θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής 
Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» 
(Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.). Στο πλαίσιο της απόσχισης, η Δ.Ε.Η. 
Α.Ε. αποτελεί τη διασπώμενη εταιρεία, σύμφωνα με το 
άρθρο 57 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) και η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., 
την επωφελούμενη εταιρεία.

2. Ως Κλάδος Δικτύου Διανομής νοείται το σύνολο 
των δραστηριοτήτων της αυτόνομης εκμετάλλευσης 
του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) της Δ.Ε.Η. Α.Ε. στις οποίες περιλαμβάνονται 
η κυριότητα του Ε.Δ.Δ.Η.Ε., συμπεριλαμβανομένων των 
ακινήτων και λοιπών στοιχείων ενεργητικού του Κλάδου 
Δικτύου Διανομής και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδε-
μένων Νήσων, των συναφών υποχρεώσεων και λοιπών 
στοιχείων παθητικού, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δρα-
στηριότητα περιληφθεί στο σχέδιο διάσπασης και στη 
λογιστική κατάσταση του Κλάδου Δικτύου Διανομής, 
με εξαίρεση το Δίκτυο Υψηλής Τάσης της Κρήτης, πε-
ριλαμβανομένων των σχετικών παγίων και στοιχείων. 
Δεν ανήκει στον Κλάδο Δικτύου Διανομής το υφιστά-
μενο δίκτυο οπτικών ινών, τα σχετικά με αυτό στοιχεία 
ενεργητικού και τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις, 
καθώς και το δικαίωμα εγκατάστασης οπτικών ινών ή 
άλλων στοιχείων δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
επί του Ε.Δ.Δ.Η.Ε.. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. παραμένει ο Φορέας Εκμε-
τάλλευσης Δικτύου και υπόχρεος παροχής δικαιωμάτων 
πρόσβασης και διέλευσης υπέρ τρίτων, όπως ειδικότερα 
ορίζεται στον ν. 4463/2017 (Α’ 40).

3. Η απόσχιση του ως άνω Κλάδου Δικτύου Διανομής 
δύναται να πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία και τους 
όρους του παρόντος, των άρθρων 4, 54, 58 έως 73 και 
83 έως 87 του ν. 4601/2019 (Α’ 44), καθώς και του ν.δ. 
1297/1972 (Α’ 217).

4. Η απόσχιση του Κλάδου Δικτύου Διανομής που ει-
σφέρεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 και 
2, στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. δύναται να πραγματοποιείται με 
τη διαδικασία και τους όρους που περιέχονται στο ν.δ. 
1297/1972, με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:

(α) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που απεικονί-
ζονται στον ισολογισμό της Δ.Ε.Η. Α.Ε. στον λογαριασμό 
«επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», μπορεί να μεταφέ-
ρονται στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., στον βαθμό που συνδέονται 
με τα εισφερόμενα στοιχεία ενεργητικού.

(β) Δεν απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία Δ.Ο.Υ. 
οι μηδενικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, 
στις οποίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά και δηλώσεις 
επίκλησης χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου 
μη μετεγγραμμένου τίτλου και κινητών, όπως ηλεκτρο-
μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού.

(γ) Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. και η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων 
συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για κάθε πράξη, για 
την οποία απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος, συμπε-
ριλαμβανομένων οποιωνδήποτε συμπληρωματικών 
πράξεων αυτής. Τα λοιπά συμβολαιογραφικά δικαιώματα 
περιορίζονται στο ήμισυ των προβλεπομένων από την 
κείμενη νομοθεσία.

(δ) Η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητι-
κού, περιλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπραγμάτων 

δικαιωμάτων σε ακίνητα και άλλα κινητά, συντελείται 
αυτοδικαίως, με μόνη την καταχώριση στο Γενικό Εμπο-
ρικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) της σύμβασης διάσπασης και 
ανεξάρτητα από τον χρόνο μεταγραφής. Η μεταβίβαση 
αυτή λαμβάνει χώρα με καθολική διαδοχή, σύμφωνα 
με την παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4601/2019. Από την 
ημερομηνία της καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η Δ.Ε.Η. 
Α.Ε. απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι οποιου-
δήποτε τρίτου, περιλαμβανομένου του Δημοσίου και 
των ασφαλιστικών ταμείων, ως προς τις οποίες υποκα-
θίσταται κατά τα ανωτέρω από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.. Δεν 
απαιτούνται οποιεσδήποτε προσαρτήσεις, κανονιστικές 
ή διοικητικές εγκρίσεις, άδειες, βεβαιώσεις, υπεύθυνες 
δηλώσεις, μελέτες, πιστοποιητικά και σχεδιαγράμματα 
για τη μεταβίβαση ακινήτων, ακόμη και αυτών που έχουν 
αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται 
σε παραμεθόριες περιοχές, κατά παρέκκλιση κάθε άλ-
λης, γενικής ή ειδικής, διάταξης. Κατά παρέκκλιση από 
την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) και 
από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, δεν απαιτείται 
βεβαίωση υπαγωγής στον ν. 4495/2017 και, ιδίως, η υπο-
βολή της ταυτότητας κτιρίου. Για τις ανάγκες σύνταξης 
της σύμβασης διάσπασης, ή συμπληρωματικών και δι-
ορθωτικών πράξεων αυτής δεν απαιτείται, κατά παρέκ-
κλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, πιστοποιητικό 
της φορολογικής διοίκησης, με το οποίο βεβαιώνεται 
ότι τα ακίνητα και λοιπά πάγια του Κλάδου Δικτύου 
Διανομής περιλαμβάνονται στις δηλώσεις του Ενιαίου 
Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα πέντε (5) 
προηγούμενα έτη. Το συμβολαιογραφικό έγγραφο της 
σύμβασης διάσπασης δεν απαιτείται να περιλαμβάνει 
λεπτομερή περιγραφή των ακινήτων, αλλά αρκεί να πε-
ριλαμβάνει αναφορά στο σχετικό ΚΑΕΚ ή στα αναγκαία 
για την ταυτοποίηση των ακινήτων στοιχεία.

(ε) Μεταγραφές, καθώς και λοιπές καταχωρίσεις της 
σύμβασης διάσπασης, όπως έχει ή τροποποιείται, στα 
υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία έχουν δι-
απιστωτικό χαρακτήρα, γίνονται κατά παρέκκλιση κάθε 
άλλης αντίθετης διάταξης, ιδίως, δε, των άρθρων 3 και 
13 του β.δ. 533/1963 (Α’ 147), της παρ. 6 του άρθρου 
2 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 2308/1995 
(Α’ 114) και δύναται να διενεργηθούν εντός πέντε (5) ετών 
από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της 
σύμβασης διάσπασης, χωρίς, κατά παρέκκλιση κάθε άλ-
λης αντίθετης διάταξης: α) την καταβολή οποιουδήποτε 
τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων 
των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, 
επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων 
υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων και β) 
ειδικά για τους υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας 
οποιασδήποτε τάσης και ισχύος, την υποβολή αποσπα-
σμάτων κτηματολογικών και κτηματογραφικών δια-
γραμμάτων, ούτε ως συνοδευτικών εγγράφων της σχε-
τικής περίληψης ή πιστοποιητικών κτηματογράφησης, 
που συνυποβάλλονται με την αίτηση καταχώρισης στα 
κτηματολογικά βιβλία της σύμβασης διάσπασης, συμπε-
ριλαμβανομένων των εκδιδόμενων, κατά την παρ. 4 του 
άρθρου 14 του ν. 2664/1998 (Α’ 275). Η μη μεταγραφή 
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ή καταχώριση της σύμβασης διάσπασης μέχρι και τη 
συμπλήρωση της πενταετίας δεν εμποδίζει την έκδοση, 
εντός αυτού του χρονικού διαστήματος και μόνον, αδει-
ών, για την έκδοση των οποίων απαιτείται πιστοποιητικό 
ιδιοκτησίας ή κτηματολογική εγγραφή, άδεια δόμησης.

(στ) Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας παγίων και 
λοιπών περιουσιακών στοιχείων που προέκυψαν κατ’ 
εφαρμογή άλλων νόμων πριν την απόσχιση κλάδου, 
όπως του ν. 2941/2001 (Α’ 201) και του ν. 3229/2004 
(Α’ 38), παραμένουν στη Δ.Ε.Η. Α.Ε.

(ζ) Εκκρεμείς δίκες, που αφορούν στα εμπράγματα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις επί των ακινήτων και των 
παγίων στοιχείων του Δικτύου Διανομής και του Δικτύου 
των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών συνεχίζονται αυτο-
δικαίως από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., χωρίς να διακόπτονται 
και να απαιτείται, για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους, 
οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους της, σύμ-
φωνα με την παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 4601/2019.

(η) Διαγωνιστικές διαδικασίες για έργα, προμήθειες ή 
υπηρεσίες, οι οποίες προκηρύχθηκαν από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. 
πριν από την απόσχιση κλάδου και αφορούν σε δρα-
στηριότητές του, μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης 
συνεχίζονται από την επωφελούμενη εταιρεία, ως καθο-
λικό διάδοχο της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

(θ) Εφόσον ολοκληρωθεί η απόσχιση του Κλάδου 
Δικτύου Διανομής και η εισφορά του στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 
Α.Ε. με την καταχώριση στο Γ.Ε.Μ.Η. της σύμβασης δι-
άσπασης, παύει η υποχρέωση της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. να 
καταβάλλει ετήσιο αντάλλαγμα στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. σύμφωνα 
με την παρ. 5 του άρθρου 127 του ν. 4001/2011, με την 
επιφύλαξη: α) των ποσών που αφορούν σε υποανάκτηση 
εσόδων του κυρίου του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για το χρονικό διάστη-
μα μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης του Κλάδου 
Δικτύου Διανομής και β) των ποσών που αφορούν στο 
Απαιτούμενο Έσοδο για το δίκτυο Υψηλής Τάσης Κρήτης.

(ι) Οποιοδήποτε ελάττωμα στη διαδικασία απόσχισης 
του Κλάδου Δικτύου Διανομής δύναται να θεμελιώσει 
αξίωση αποζημίωσης των θιγομένων, σύμφωνα με τις γε-
νικές διατάξεις, μη θιγομένου του κύρους της απόσχισης.

(ια) Δεν απαιτείται η διενέργεια απογραφής των στοι-
χείων ενεργητικού και παθητικού που θα αποτιμηθούν 
στο πλαίσιο της απόσχισης του Κλάδου Δικτύου Δια-
νομής.

5. Οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισμός 
διενεργήθηκε από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. που αφορά στον Κλάδο 
Δικτύου Διανομής και ενέχει μελλοντικά οφέλη ή βάρη, 
μεταφέρεται, συνεπεία της απόσχισης, στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 
Α.Ε. προς όφελος ή βάρος αυτής.

6. Κάθε μορφής διοικητικές άδειες, εγκρίσεις και παρα-
χωρήσεις που έχουν χορηγηθεί στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., σχετικά με 
τον εισφερόμενο Κλάδο Δικτύου Διανομής, μεταβιβάζο-
νται αυτοδικαίως στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., περιλαμβανομέ-
νης ενδεικτικά της άδειας αποκλειστικότητας κυριότητας 
του Δικτύου σε σχέση με τον Κλάδο Δικτύου Διανομής, 
όπως ορίζεται στην παρ. 2. Για λόγους ασφάλειας δικαί-
ου, η ΡΑΕ αμελλητί μετά την ολοκλήρωση της απόσχι-
σης τροποποιεί την υφιστάμενη άδεια αποκλειστικότη-
τας της κυριότητας Ε.Δ.Δ.Η.Ε. της Δ.Ε.Η. Α.Ε., ώστε να 
αποτυπώνεται ότι κατέχουν: α) η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. άδεια 

αποκλειστικότητας κυριότητας Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σε σχέση με 
τον Κλάδο Δικτύου Διανομής, όπως ορίζεται στην παρ. 2 
και β) η Δ.Ε.Η. Α.Ε. άδεια αποκλειστικότητας κυριότη-
τας Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σε σχέση με τα εξαιρούμενα στοιχεία του 
Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2.

7. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. αυξάνε-
ται λόγω της απορρόφησης, κατά ποσό που δεν υπερ-
βαίνει το ποσό της εύλογης αξίας του ως άνω εισφερό-
μενου κλάδου της Δ.Ε.Η. Α.Ε., το οποίο ισούται με την 
καθαρή θέση αυτού, όπως προκύπτει από το άρθρο 
8 του ν.δ. 1297/1972, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 
του ν. 4548/2018 (Α’ 104), δηλαδή την αποτίμηση μείον 
αφορολόγητα αποθεματικά που πρόκειται να μεταφερ-
θούν με τον κλάδο. Διαφορά μεταξύ της αύξησης και 
της εύλογης αξίας άγεται στον λογαριασμό υπέρ το άρ-
τιο. Στο πλαίσιο των απαλλαγών που προβλέπει το ν.δ. 
1297/1972, η πιο πάνω αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 
απαλλάσσεται από το ανταποδοτικό τέλος 0,1% υπέρ 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού της παρ. 1 του άρθρου 
17 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), καθώς και τον Φόρο Συγκέ-
ντρωσης Κεφαλαίου του ν. 1676/1986 (Α’ 204) και από 
οποιονδήποτε άλλον φόρο, τέλος, εισφορά υπέρ τρίτων 
ή άλλη επιβάρυνση. Με την ολοκλήρωση της απορρό-
φησης του Κλάδου Δικτύου Διανομής, εκδίδονται από 
τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. νέες μετοχές που παραδίδονται στη 
Δ.Ε.Η. Α.Ε.. Οι μετοχές αυτές παρέχουν στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. το 
δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της επωφελούμενης 
εταιρείας.

8. Οι παρ.  1 και 2 του άρθρου 4 του ν.  1468/1950 
(Α’ 169), η παρ. 1 του άρθρου 36 και του άρθρου 37 του 
β.δ. της 28ης Ιανουαρίου 1951 (Α’ 35), τα άρθρα 12, 13 
και 14 του α.ν. 1672/1951 (Α’ 36), ο ν. 4483/1965 (Α’ 118), 
καθώς και τα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος φορολογικά, δικονομικά ή άλλα προνόμια ή 
δικαιώματα απαλλοτριώσεως ακινήτων, συστάσεως δου-
λειών, χρήσεως οδών, πλατειών, πεζοδρομίων, διέλευσης 
γραμμών ή καλωδίων ή διανοίξεως υπόγειων σηράγγων 
ή εκτελέσεως υπέργειων ή υπόγειων εργασιών, τοποθέ-
τησης στύλων, εγκατάστασης υποσταθμών, που είναι 
αναγκαίες για την κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, εκ-
μετάλλευση, ανάπτυξη και διατήρηση της λειτουργικής 
και τεχνικής αρτιότητας του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και την παροχή υπηρεσιών ή την 
άσκηση δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας παραμέ-
νουν σε ισχύ και εφαρμόζονται αναλόγως και υπέρ της 
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.

9. Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ της Δ.Ε.Η. 
Α.Ε. για δάνεια που μεταφέρονται στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. 
ισχύουν υπέρ της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.

10. Στην περίπτωση απόσχισης του Κλάδου Δικτύου 
Διανομής της Δ.Ε.Η. Α.Ε., σύμφωνα με τις παρ. 1 έως και 
8, όπου γίνεται αναφορά στον ν. 4001/2011 στον κύριο 
του Ε.Δ.Δ.Η.Ε., με εξαίρεση το Δίκτυο Υψηλής Τάσης 
της Κρήτης, περιλαμβανομένων των σχετικών παγίων 
και στοιχείων, καθώς και του υφιστάμενου δικτύου 
οπτικών ινών και των σχετικών στοιχείων ενεργητικού, 
του δικαιώματος εγκατάστασης οπτικών ινών ή άλλων 
στοιχείων δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών επί του 
Ε.Δ.Δ.Η.Ε., καθώς και των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 
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που απορρέουν από τον ν. 4463/2017 (Α’ 42) για τους 
φορείς εκμετάλλευσης δικτύου, θεωρείται στο εξής η 
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.

11. Σε περίπτωση πώλησης από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. μετοχών 
της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με 
ιθαγένεια ή έδρα εκτός των κρατών μελών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων 
Συναλλαγών δεν εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 25 
του ν. 1892/1990 (Α’ 101).».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση 
της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. δεν μπορούν να συμμετέχουν σε δι-
αρθρωτικές δομές της Δ.Ε.Η. Α.Ε. που φέρουν την ευθύ-
νη, άμεσα ή έμμεσα, για την καθημερινή εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων παραγωγής, μεταφοράς ή προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας. Η αμοιβή των εκτελεστικών μελών 
του διοικητικού συμβουλίου και των λοιπών διοικητικών 
οργάνων της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., στην οποία περιλαμβάνο-
νται οι πάσης φύσης αποδοχές και παροχές, δεν εξαρτά-
ται από τις δραστηριότητες ή τα αποτελέσματα της Δ.Ε.Η. 
Α.Ε. ή οποιουδήποτε μέρους της, πέραν των δραστηριο-
τήτων ή των αποτελεσμάτων της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.».

Άρθρο 130

Ρυθμίσεις αδειοδότησης υβριδικών σταθμών 

Α.Π.Ε. και σταθμών Α.Π.Ε. και αποθήκευσης 

ηλεκτρικής ενέργειας - Χρονοδιάγραμμα 

για την ανάπτυξη και συμμετοχή μονάδων 

αποθήκευσης στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας και σε μηχανισμούς ισχύος

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιτρέ-
πεται η υποβολή νέων αιτήσεων στη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας (ΡΑΕ) και η έκδοση νέων Βεβαιώσεων Ειδικών 
Έργων για την υλοποίηση υβριδικών σταθμών Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) σε νησιωτικά συστή-
ματα που έχουν διασυνδεθεί ή τελούν υπό διασύνδεση 
ή αναμένεται να διασυνδεθούν μερικώς ή ολικώς με 
το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) της περιόδου 2019-2028 μέχρι την 
31η.12.2024, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Δεκαετές 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. της περι-
όδου 2019-2028 που εγκρίθηκε με την από 27.3.2020 
απόφαση της ΡΑΕ (Β’ 1048). Εκκρεμείς αιτήσεις χορήγη-
σης αδειών παραγωγής ή Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων 
απορρίπτονται χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί 
εξέτασή τους.

2. Έως τις 31.12.2021, αναστέλλονται η υποβολή αιτή-
σεων, η χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, η περιβαλλοντική αδειοδότηση και η χορήγηση 
προσφορών σύνδεσης για την αδειοδότηση σταθμών 
που συνδυάζουν μονάδες Α.Π.Ε. με διατάξεις αποθή-
κευσης ηλεκτρικής ενέργειας και έχουν λάβει άδεια πα-
ραγωγής, σύμφωνα με τον υπό στοιχεία Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/
οικ.17951/6.12.2000 Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και 
Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Β’ 1498) ή εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του ίδιου Κανονισμού.

3. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται για τις αιτήσεις τροποποί-
ησης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή Βεβαι-

ώσεων Ειδικών Έργων που έχουν ήδη χορηγηθεί για την 
εγκατάσταση υβριδικών σταθμών Α.Π.Ε. στην Κρήτη και 
στα λοιπά μη διασυνδεδεμένα νησιωτικά συστήματα. 
Η παρ. 2 δεν εφαρμόζεται για σταθμούς αντλησιοτα-
μίευσης.

4. Με σκοπό την ανάπτυξη της δραστηριότητας απο-
θήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και συμμετοχής μονά-
δων αποθήκευσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και 
σε μηχανισμούς ισχύος, σε συμμόρφωση με τη νομοθε-
σία και ιδίως με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 
2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της 
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ (αναδιατύπωση) (EE L 158/125), με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
κατόπιν γνώμης της ΡΑΕ, δύνανται να καθορίζονται οι 
απαιτούμενες ενέργειες, καθώς και δεσμευτικό χρονοδι-
άγραμμα για την υλοποίηση των σχετικών υποχρεώσεων 
του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.) Α.Ε., του Ελληνικού Χρηματιστη-
ρίου Ενέργειας (Ε.Χ.Ε.) Α.Ε., της Εταιρείας Εκκαθάρισης 
Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε., του 
Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) Α.Ε., του Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγ-
γυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.) Α.Ε., του Κέντρου 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) και του Δια-
χειριστή Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.), 
ως αρμόδιων φορέων.

5. Για την εφαρμογή της παρ. 4, οι ως άνω αρμόδιοι 
φορείς υποβάλλουν εισήγηση προς τον Υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας εντός τριάντα (30) ημερών από 
την παραλαβή του σχετικού αιτήματος και η γνώμη της 
ΡΑΕ παρέχεται εντός τριάντα (30) ημερών από την υπο-
βολή σχετικού αιτήματος του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Σε περίπτωση που η ανωτέρω γνώμη της 
ΡΑΕ δεν παρασχεθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας, 
τεκμαίρεται ότι έχει παρασχεθεί.

6. Η ΡΑΕ παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων 
και του χρονοδιαγράμματος της παρ. 4 και σε περίπτωση 
παραβίασης αυτών από τους ανωτέρω φορείς, με από-
φασή της, η οποία εκδίδεται εντός είκοσι (20) εργάσιμων 
ημερών από την επομένη της παραβίασης της σχετικής 
προθεσμίας, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, άλ-
λως από την αναφορά ή διαπίστωση της παραβίασης 
της σχετικής υποχρέωσης, επιβάλει τις κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 36 του ν. 4001/2011 (Α’ 179).

Άρθρο 131

Προσδιορισμός κατανομής εσόδων από 

πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών 

αερίων ρύπων για τα έτη 2021 έως 2030 - 

Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 3468/2006

Στο τέλος της παρ. Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 
(Α’ 129) προστίθεται περ. Α.2.1, ως εξής:

«Α.2.1. Για την περίοδο 2021 έως 2030, ο Διαχειριστής 
ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) δι-
αχειρίζεται τμήμα των εσόδων από πλειστηριασμούς 
δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, το οποίο 
διατίθεται ως ενίσχυση για επιχειρήσεις τομέων και υπο-
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τομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα, λόγω του κόστους δικαιωμάτων του συστή-
ματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμο-
κηπίου της Ε.Ε. που μετακυλίεται στις τιμές ηλεκτρικής 
ενέργειας (ενίσχυση για έμμεσο κόστος εκπομπών), 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ, 
καθώς και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά 
με ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων, στο πλαίσιο 
του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερί-
ων θερμοκηπίου μετά το 2021 (2020/C 317/04).

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυ-
σης από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., για την περίοδο 2021 έως 
2030, για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτί-
θενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως 
οι δικαιούχοι, το μέγιστο ποσό ενίσχυσης και η μεθοδο-
λογία χορήγησης της ενίσχυσης.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας κατανέμονται ετησίως για την περίοδο 2021 έως 
2030 τα έσοδα από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκ-
πομπών αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα το άρθρο 15 
της υπ’ αρ. 181478/965/2017 (Β’ 3763) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, όπως 
εκάστοτε ισχύει, ως εξής:

(α) Ποσοστό τουλάχιστον 60% των εσόδων αποτελεί 
πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του 
ν. 4001/2011 (Α’ 179).

(β) Ποσοστό των εσόδων, το οποίο καθορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο με την απόφαση, καλύπτει τις ανάγκες της 
ενίσχυσης για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που 
εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, 
σύμφωνα με την απόφαση του δευτέρου εδαφίου. Ποσό, 
το οποίο δεν χρησιμοποιείται για τον παραπάνω σκοπό 
αποτελεί πόρο του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 
143 του ν. 4001/2011.

(γ) Ποσοστό των εσόδων, το οποίο καθορίζεται με 
την ανωτέρω απόφαση, διατίθεται για την πραγματο-
ποίηση έργων και την εξυπηρέτηση ορισμένων από τους 
σκοπούς, που περιγράφονται στην οδηγία 2003/87/ΕΚ 
και, συγκεκριμένα, κατά προτεραιότητα σε έργα εξοι-
κονόμησης ενέργειας, για την υποστήριξη χαμηλών και 
μεσαίων εισοδημάτων, που προκηρύσσονται σύμφωνα 
με το άρθρο 10Α του ν. 3661/2008 (Α’ 89), σε έργα που 
αποσκοπούν στη μείωση των συμβατικών καυσίμων από 
μεταφορές και δράσεις για την προώθηση της ηλεκτρο-
κίνησης, σε αντιπυρικά έργα καθαρισμού και διαχείρισης 
με σκοπό τη διατήρηση και αύξηση του αποθέματος των 
δημόσιων και ιδιωτικών δασών, σε έργα σε αναπτυσσό-
μενες ή τρίτες χώρες με σκοπό τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, για την υποστήριξη του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως προς την εξυπηρέτη-
ση μέρους των λειτουργικών δαπανών του, καθώς και 
των στόχων και δράσεων του Εθνικού Σχεδίου για την 
Ενέργεια και το Κλίμα, και την αναθεώρηση αυτών όπου 
απαιτείται, καθώς και σε έργα για την προστασία, διατή-
ρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ως φορέας υλοποί-
ησης των δράσεων είτε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας είτε φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας είτε φορέας που προβλέ-
πεται στην παρ. 3 του άρθρου 10Α του ν. 3661/2008, 
καθώς και η διαδικασία μεταφοράς των πόρων στους 
ανωτέρω φορείς. Ποσό που δεν χρησιμοποιείται εντός 
του έτους μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη έως 
εξαντλήσεώς του.

(δ) Ποσοστό των εσόδων, το οποίο καθορίζεται με 
την ανωτέρω απόφαση, διατίθεται σε φορέα ή φορείς 
εποπτευόμενους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για 
την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων 
χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώμα-
τος, με στόχο την ενίσχυση και τη σταδιακή διαφοροποί-
ηση των τοπικών οικονομιών, καθώς και τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Κο-
ζάνης και Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της 
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Με την απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζο-
νται το ποσοστό των εσόδων, ο φορέας και η διαδικασία 
χορήγησης των πόρων. Ποσό που δεν χρησιμοποιείται 
εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη 
έως εξαντλήσεώς του.

(ε) Ποσοστό έως ένα τοις εκατό (1%) των εσόδων δι-
ατίθεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
για να καλύψει συνδρομές και υποχρεώσεις για θέματα 
κλιματικής αλλαγής και προστασίας της στοιβάδας του 
όζοντος που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις που 
έχουν υπογραφεί από την Ελλάδα, καθώς και από συμ-
μετοχή σε διεθνείς οργανισμούς.».

Άρθρο 132

Προσδιορισμός περιθωρίου ισχύος

σε κορεσμένα δίκτυα

1. Κατά παρέκκλιση των αποφάσεων της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση 
της περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 
(Α’ 129) χορηγούνται προσφορές σύνδεσης στο Δίκτυο:

α) Σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς, που πρόκειται να 
λειτουργήσουν από κατηγορίες παραγωγών, εξαιρου-
μένων των Ενεργειακών Κοινοτήτων του ν. 4513/2018 
(Α’ 9), σε περιοχές, όπου το δίκτυο έχει χαρακτηριστεί ως 
κορεσμένο με βάση την υπ’ αρ. 699/2012 απόφαση της 
ΡΑΕ, από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την 
έκδοση απόφασης άρσης κορεσμού, μέχρι την εξάντλη-
ση συνολικής ισχύος ογδόντα έξι (86) μεγαβάτ (MW).

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

γ) Σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς συμπεριλαμβανομέ-
νων σταθμών των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 
14Α του ν. 3468/2006 στην περίπτωση του δικτύου της 
Κρήτης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι 
την έκδοση από τη ΡΑΕ της απόφασης άρσης κορεσμού, 
μέχρι την εξάντληση συνολικής ισχύος εκατό σαράντα 
(140) μεγαβάτ (MW), εκ των οποίων τα σαράντα (40) 
μεγαβάτ (MW) διατίθενται αποκλειστικά για σταθμούς 
του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και για σταθμούς του 
Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συ-
στημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

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

των σταθμών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και για 
σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτο-
βολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, ο 
αρμόδιος Διαχειριστής παραλαμβάνει αιτήματα χορήγη-
σης προσφοράς σύνδεσης μέχρι την κάλυψη συνολικής 
ισχύος προσαυξημένης κατά πενήντα τοις εκατό (50%) 
ως προς τα αντίστοιχα όρια ισχύος της παρ. 1 που κα-
θορίζονται με τον παρόντα για κάθε κορεσμένο δίκτυο.

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

γ) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα 
μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, 
εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε 
ποσοστό συμμετοχής, δύναται να υποβάλλει μόνον μία 
(1) αίτηση χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης 
για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος μέχρι τετρακόσια (400) 
κιλοβάτ (kW) για κάθε ένα κορεσμένο δίκτυο της παρ. 1. 
Οι περιορισμοί του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύουν 
για σταθμούς του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και για 
σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φω-
τοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. 
Κάθε αίτηση για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύν-
δεσης, συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 
8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του αιτούντος, με την οποία 
βεβαιώνεται η πλήρωση ή μη του κριτηρίου του πρώτου 
εδαφίου της παρούσας περίπτωσης.

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

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

στ) Η ισχύς των σταθμών της περ. α) της παρ. 1 προ-
σμετράται στο όριο ασφαλούς απορρόφησης ισχύος 

από σταθμούς Α.Π.Ε. στο κορεσμένο δίκτυο της Πελο-
ποννήσου σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αρ. 663/2019 
(Β’ 3660) της ΡΑΕ.

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

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

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

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

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

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

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

4. Τα περιθώρια ισχύος που αναφέρονται στην παρ. 2 
του άρθρου 60 του ν. 4546/2018 (Α’ 101) διατίθενται 
αποκλειστικά σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς και προ-
σαυξάνονται κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

5. Στις περιοχές της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4546/ 
2018, καθορίζεται για έκαστη περιοχή, πρόσθετο περι-
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θώριο ισχύος τριάντα (30) μεγαβάτ (MW) αποκλειστικά 
για αιολικούς σταθμούς που πρόκειται να λειτουργήσουν 
από Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (Α’ 9), με 
την προϋπόθεση ότι κάθε Ενεργειακή Κοινότητα δύνα-
ται να κάνει αποδεκτές οριστικές προσφορές σύνδεσης 
μέχρι του ορίου συνολικής ισχύος έξι (6) μεγαβάτ (MW).

6. Μετά τη χορήγηση προσφορών σύνδεσης για 
σταθμούς της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 60 του 
ν.  4546/2018 χορηγούνται προσφορές σύνδεσης σε 
φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος μέχρι ένα (1) μεγα-
βάτ (MW) που εγκαθίστανται στην περιοχή της Εύβοιας, 
όπου το δίκτυο έχει χαρακτηριστεί ως κορεσμένο σύμ-
φωνα με τις υπ’ αρ. 136/2006 και 96/2007 αποφάσεις της 
ΡΑΕ και οι οποίοι συνδέονται στο Δίκτυο μέχρι την εξά-
ντληση συνολικής ισχύος σαράντα (40) μεγαβάτ (MW), 
με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Σε σταθμούς 
του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και του Ειδικού Προ-
γράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε 
κτιριακές εγκαταστάσεις που εγκαθίστανται στην ως άνω 
περιοχής της Εύβοιας χορηγούνται προσφορές σύνδε-
σης ανεξαρτήτως περιορισμού ισχύος.

7. Οι κάτοχοι σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συν-
δέονται σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορε-
σμένο δίκτυο των οποίων οι άδειες παραγωγής έχουν 
παραταθεί, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του 
άρθρου 25 του ν. 4685/2020 (Α’ 92) και για τους οποίους 
σταθμούς είχαν εκδοθεί οριστικές προσφορές σύνδε-
σης, δύνανται να υποβάλλουν αίτημα χορήγησης ορι-
στικής προσφοράς σύνδεσης εντός ενός (1) μηνός από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η οριστική προσφο-
ρά σύνδεσης χορηγείται κατά προτεραιότητα και κατά 
παρέκκλιση της νομοθεσίας περί κορεσμένου δικτύου.

Άρθρο 133

Ρυθμίσεις αδειών αναζήτησης, έρευνας 

και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων - 

Τροποποίηση της παρ. 6 και προσθήκη παρ. 40 

στο άρθρο 2 του ν. 2289/1995

1. Στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 (Α’ 27) 
τροποποείται το πρώτο εδάφιο, προστίθεται νέο δεύτε-
ρο εδάφιο και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην πρό-
σκληση, η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. χορηγεί την άδεια αναζήτησης, 
με απόφασή της που εγκρίνεται από τον Υπουργό Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας για διάρκεια μέχρι δεκαο-
κτώ (18) μηνών, η οποία δύναται να παρατείνεται όταν 
η προβλεπόμενη στην άδεια διάρκεια δεν επαρκεί για 
την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, εφόσον αυτές 
έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με την άδεια. Το πρώτο εδάφιο 
καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες πριν την έναρξη 
ισχύος του παρόντος άδειες, ακόμη και εάν έχει λήξει η 
διάρκειά τους. Η προς αναζήτηση περιοχή δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα τέσσερις χιλιάδες (4.000) τετραγωνι-
κά χιλιόμετρα προκειμένου για την ξηρά και τα είκοσι 
χιλιάδες (20.000) τετραγωνικά χιλιόμετρα προκειμένου 
για τη θάλασσα. Τα ανωτέρω όρια δεν ισχύουν για την 
περίπτωση εκτέλεσης σεισμικών ή άλλων γεωφυσικών 
και γεωλογικών μεθόδων ερευνών μη αποκλειστικής 
χρήσης.».

2. Στο άρθρο 2 του ν.  2289/1995 προστίθεται νέα 
παρ. 40 ως εξής:

«40. Δεν θεωρείται χορήγηση άδειας αναζήτησης, 
έρευνας και εκμετάλλευσης κατά την έννοια του παρό-
ντος:

α) η χορήγηση των αδειών αναζήτησης, έρευνας και 
εκμετάλλευσης που οφείλεται απλώς και μόνο σε με-
ταβολή της επωνυμίας ή της ιδιοκτησίας του φορέα, ο 
οποίος κατέχει ισχύουσα άδεια ή σε μεταβολή της σύν-
θεσης του εν λόγω φορέα ή μεταβίβασης της άδειας ή 
εκχώρηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν,

β) η χορήγηση άδειας αναζήτησης, έρευνας και εκ-
μετάλλευσης σε φορέα ο οποίος κατέχει άλλης μορφής 
άδεια, εφόσον το γεγονός ότι ο φορέας κατέχει τέτοιου 
είδους άδεια συνεπάγεται το δικαίωμα χορήγησης του 
δικαιώματος της παρ. 1,

γ) η απόφαση της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε., η οποία εγκρίνεται από 
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία 
λαμβάνεται στο πλαίσιο της αδειοδότησης και η οποία 
αφορά στην έναρξη, διακοπή, παράταση ή παύση των 
δραστηριοτήτων της χορηγηθείσας άδειας.».

Άρθρο 134

Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της αποτελεσμα-

τικής λειτουργίας, εσωτερικής οργάνωσης και 

ανεξαρτησίας της ΡΑΕ - Τροποποίηση των άρ-

θρων 40 και 45 του ν. 4001/2011

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) 
τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο, προστίθενται δύο νέα 
εδάφια σε συνέχεια του τετάρτου εδαφίου και πέντε νέα 
εδάφια σε συνέχεια του έκτου εδαφίου, στην παρ. 2 του 
ιδίου άρθρου καταργούνται τα εδάφια πρώτο και δεύτε-
ρο και οι παρ. 1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. H Γραμματεία της ΡΑΕ διαρθρώνεται σε Διευθύν-
σεις, Τμήματα, Γραφείο Προέδρου, Γραφείο Τύπου και 
Δημοσίων Σχέσεων και Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου. 
Τα ανωτέρω αυτοτελή Γραφεία, επιπέδου Διεύθυνσης, 
υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο της ΡΑΕ και οι αρμο-
διότητές τους καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής 
Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ. Τη διεύθυνση των 
Γραφείων αναλαμβάνει μέλος της Γραμματείας της ΡΑΕ 
είτε Ειδικός Επιστήμονας είτε Πανεπιστημιακής Εκπαί-
δευσης που επιλέγεται από τον Πρόεδρο της ΡΑΕ χωρίς 
άλλη διαδικασία. Τα ανωτέρω Γραφεία στελεχώνονται με 
απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ από μέλη της Γραμμα-
τείας της. Επιπροσθέτως, το Γραφείο Προέδρου στελεχώ-
νεται και από ειδικούς συνεργάτες της παρ. 2 του άρθρου 
37 του ν. 3428/2005 (Α’ 313), οι οποίοι εξομοιώνονται ως 
προς το νομικό καθεστώς τους προς τους μετακλητούς 
υπαλλήλους. Ειδικότερα, όσον αφορά στα εργασιακά 
τους ζητήματα γίνεται αντιστοίχιση με το καθεστώς 
του λοιπού προσωπικού της Γραμματείας της ΡΑΕ, ενώ 
όσον αφορά στα μισθολογικά ζητήματα εφαρμόζεται η 
παρ. 6β του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), ανάλογα 
με την περίπτωση, με απόφαση του Πρόεδρου της ΡΑΕ. 
Η πρόσληψη στις θέσεις αυτές γίνεται με απόφαση του 
Προέδρου της ΡΑΕ χωρίς άλλη διαδικασία. Δύο από τις 
ανωτέρω θέσεις μετακλητών υπαλλήλων επιτρέπεται να 
καλύπτονται και με απόσπαση υπαλλήλων, με οποιαδή-
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ποτε σχέση εργασίας, από υπηρεσίες και φορείς του δη-
μοσίου τομέα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
41. Η απόσπαση διενεργείται από το κατά περίπτωση 
αρμόδιο όργανο, ύστερα από αίτημα του Προέδρου της 
ΡΑΕ, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Οι αποδο-
χές του υπαλλήλου που αποσπάται σε θέση μετακλητού 
καταβάλλονται από τη ΡΑΕ και διέπονται από όσα ορί-
ζονται στο παρόν. Οι αποδοχές δεν είναι χαμηλότερες 
από τις αποδοχές της οργανικής θέσης του υπαλλήλου, 
λαμβανομένης υπόψη της μισθολογικής ωρίμανσης και 
εξέλιξης της θέσης αυτής ή, εφόσον υπάρχει, προσωπι-
κής διαφοράς αποδοχών. Η απόσπαση λήγει αυτοδίκαια 
ταυτόχρονα με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο 
του Προέδρου που αιτήθηκε την απόσπαση.

Η ΡΑΕ δύναται να καταβάλλει, σε νομικά ή φυσικά πρό-
σωπα, δικαστικά έξοδα και έξοδα νομικής υποστήριξης 
των μελών ή του προσωπικού της για ζητήματα που αφο-
ρούν στην άσκηση των καθηκόντων τους στην Αρχή. Η 
καταβολή των δαπανών βαρύνει τον προϋπολογισμό της 
ΡΑΕ και γίνεται κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων 
προσώπων και με βάση τα κατά περίπτωση νόμιμα πα-
ραστατικά, με μόνη προϋπόθεση, πριν από την καταβο-
λή των δαπανών αυτών από την Αρχή, να έχει προηγηθεί 
σχετική εγκριτική απόφαση για την πραγματοποίηση 
της δαπάνης, κατά περίπτωση από την Ολομέλεια ή 
τον Πρόεδρο της ΡΑΕ, και να έχει αναληφθεί η σχετική 
δημοσιονομική υποχρέωση με απόφαση του διατάκτη.

Ειδικότερα, η δικαστική υπεράσπιση και νομική υπο-
στήριξη των μελών της ΡΑΕ και του προσωπικού που 
υπηρετεί και απασχολείται στη Γραμματεία της ΡΑΕ με 
οποιαδήποτε έννομη σχέση, όταν ενάγονται ή κατη-
γορούνται για πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται 
αποκλειστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους, 
ανατίθεται, εφόσον οι ανωτέρω το επιθυμούν, σε εξω-
τερικό δικηγόρο που ορίζεται από την Ολομέλεια της 
ΡΑΕ, με εξαίρεση τις πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες 
στρέφονται κατά της ιδίας. Η ΡΑΕ καλύπτει τη σχετική 
δαπάνη, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στη συγκε-
κριμένη απόφαση και δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρι-
πλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης 
ή υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες του 
Κώδικα Δικηγόρων και των παραρτημάτων αυτού, όπως 
εκάστοτε ισχύουν. Το ενδιαφερόμενο μέλος της ΡΑΕ και 
τα μέλη του προσωπικού της Γραμματείας της ΡΑΕ μπο-
ρούν διαζευκτικά να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες άλλου 
δικηγόρου της επιλογής τους. Το μέλος ή ο υπάλληλος, 
ο οποίος καταδικάζεται αμετακλήτως ή εις βάρος του 
οποίου εκδίδεται αμετάκλητη δικαστική απόφαση, με 
την οποία γίνεται δεκτή η σε βάρος τους ασκηθείσα αγω-
γή, είναι υποχρεωμένος να επιστρέφει άτοκα στη ΡΑΕ το 
σύνολο της δαπάνης που η Αρχή έχει καταβάλει για τη 
δικαστική υπεράσπισή του. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και 
για τα μέλη της ΡΑΕ, των οποίων έληξε η θητεία, καθώς 
και για το προσωπικό της Γραμματείας της ΡΑΕ, το οποίο 
αποχώρησε από την ΡΑΕ.»

2. Με απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ τοποθετούνται 
τα μέλη της Γραμματείας της ΡΑΕ κατά Διευθύνσεις και 
Τμήματα.

3. Στο άρθρο 45 του ν. 4001/2011 εισάγεται τίτλος και 
αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 2 ως εξής:

«Άρθρο 45
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/72 (άρθρο 35),
την Οδηγία 2019/944 (άρθρο 57)
και την Οδηγία 2009/73 (άρθρο 39)

1. Με απόφαση της ΡΑΕ, που δημοσιεύεται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται ο Κανονισμός Εσω-
τερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ.

2. Με τον Κανονισμό της παρ. 1 και κατά παρέκκλιση 
κάθε άλλης διάταξης, καθορίζονται τα εξής:

α) η εσωτερική λειτουργία της ΡΑΕ και ιδίως, η δια-
δικασία των συνεδριάσεων και της λήψης αποφάσεων,

β) ο τρόπος λειτουργίας του υπηρεσιακού συμβουλίου 
και του πειθαρχικού συμβουλίου της ΡΑΕ,

γ) ο τρόπος διαχείρισης των πόρων της ΡΑΕ και κάθε 
αναγκαίο ζήτημα, σχετικά με την οικονομική διαχείριση 
της ΡΑΕ και τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών,

δ) ο τρόπος και η διαδικασία για την αξιολόγηση του 
προσωπικού της Γραμματείας της ΡΑΕ, καθώς και των 
εμμίσθων δικηγόρων της Αρχής,

ε) η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής Προϊσταμέ-
νων,

στ) οι λεπτομέρειες σχετικά με την πειθαρχική διαδι-
κασία σε βάρος των μελών της ΡΑΕ,

ζ) οι κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τον τρόπο 
άσκησης των καθηκόντων των μελών της ΡΑΕ, του προ-
σωπικού της Γραμματείας της, καθώς και των συνεργα-
τών της,

η) οι διαδικασίες σχετικά με την έγκριση των μετα-
κινήσεων των μελών της ΡΑΕ και του προσωπικού της,

θ) τα θέματα που αφορούν στη δημόσια διαβούλευση, 
τις ελάχιστες προϋποθέσεις δημοσιότητας και το περιε-
χόμενο αυτής, τη διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια,

ι) κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα σχετικό με τη λειτουρ-
γία και την οργάνωση των υπηρεσιών της ΡΑΕ, που δεν 
ρυθμίζεται από τον Οργανισμό της Αρχής, που εκδίδεται 
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).».

Άρθρο 135

Θέσπιση Μηχανισμού Παρακολούθησης και 

Εποπτείας Αγορών από τη ΡΑΕ - Τροποποίηση 

του άρθρου 22 του ν. 4001/2011 και του 

άρθρου 6 του ν. 4425/2016

1. Η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η ΡΑΕ δύναται:
(α) να εκδίδει μη δεσμευτικές προς τρίτους οδηγίες 

και κατευθύνσεις σχετικά με θέματα που εμπίπτουν 
στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της και τον τρόπο άσκη-
σης αυτών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή και 
ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου του 
νόμου αυτού και η πληρέστερη πληροφόρηση των εν-
διαφερομένων,

(β) ιδίως, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της για 
την παρακολούθηση, εποπτεία και ρύθμιση των Αγορών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας και προκειμένου για την εύρυθμη 
λειτουργία τους υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, 
βάσει του ενωσιακού και εθνικού πλαισίου για την ενέρ-
γεια, να θεσπίσει «Μηχανισμό Παρακολούθησης και Επο-
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πτείας Αγορών», ο οποίος εκδίδεται με απόφαση της 
Αρχής, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης και δημοσιεύ-
εται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην απόφαση 
αυτήν εξειδικεύονται ιδίως τα εργαλεία, οι μεθοδολογίες, 
οι δείκτες και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται, προ-
κειμένου να αναγνωρίζονται καταχρηστικές πρακτικές 
από την πλευρά των Συμμετεχόντων, οι οποίες οδηγούν 
σε χειραγώγηση της αγοράς, ιδίως μέσω της συστημα-
τικής πώλησης κάτω του κόστους, με αποτέλεσμα την 
πραγματοποίηση συναλλαγών ή την έκδοση εντολών 
διαπραγμάτευσης με τις οποίες δίδονται ψευδείς ή πα-
ραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την προσφορά, τη ζή-
τηση ή την τιμή ενεργειακών προϊόντων. Η ΡΑΕ συλλέγει 
και επεξεργάζεται τα ανωτέρω στοιχεία, λαμβάνοντας 
μέριμνα για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας των 
ευαίσθητων εμπορικών στοιχείων.».

2. Στο άρθρο 6 του ν. 4425/2016 (Α’ 185) προστίθεται 
παρ. 2α, ως εξής:

«2α. Η ΡΑΕ, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, 
εκ του ενωσιακού και εθνικού πλαισίου για την ενέρ-
γεια αναφορικά με την παρακολούθηση, εποπτεία και 
ρύθμιση των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας και με σκο-
πό την εύρυθμη λειτουργία τους υπό συνθήκες υγιούς 
ανταγωνισμού, δύναται να θεσπίσει «Μηχανισμό Παρα-
κολούθησης και Εποπτείας Αγορών Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας». O Μηχανισμός Παρακολούθησης και Εποπτείας 
Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας εκδίδεται με απόφαση 
της ΡΑΕ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης. Με την 
απόφαση εξειδικεύονται τα εργαλεία, οι μεθοδολογίες, 
οι δείκτες και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται, προ-
κειμένου να αναγνωρίζονται καταχρηστικές πρακτικές 
από την πλευρά των Συμμετεχόντων, οι οποίες οδηγούν 
σε χειραγώγηση της αγοράς, ιδίως μέσω της συστημα-
τικής πώλησης κάτω του κόστους, με αποτέλεσμα την 
πραγματοποίηση συναλλαγών ή την έκδοση εντολών 
διαπραγμάτευσης με τις οποίες δίδονται ψευδείς ή παρα-
πλανητικές ενδείξεις σχετικά με την προσφορά, τη ζήτη-
ση ή την τιμή ενεργειακών προϊόντων. Η Αρχή συλλέγει 
και επεξεργάζεται τα ανωτέρω στοιχεία, λαμβάνοντας 
μέριμνα για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας των 
ευαίσθητων εμπορικών στοιχείων.».

Άρθρο 136

Πλαίσιο Προτεραιότητας χορήγησης 

προσφοράς Σύνδεσης στον Διαχειριστή του 

Συστήματος - Αντικατάσταση του άρθρου 8β 

του ν. 3468/2006

Στο άρθρο 8β του ν. 3468/2006 (Α’ 129) τροποποιού-
νται τα εδάφια δεύτερο έως έκτο και το άρθρο 8β δια-
μορφώνεται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζεται ειδικό πλαίσιο 
προτεραιότητας στην χορήγηση οριστικών Προσφορών 
Σύνδεσης για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τον Δι-
αχειριστή του Δικτύου, κατά παρέκκλιση από το πρώτο 
και τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 του παρόντος. 
Με την ως άνω απόφαση καθορίζεται το ειδικό πλαίσιο 

προτεραιότητας στη χορήγηση οριστικών Προσφορών 
Σύνδεσης για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τον Δι-
αχειριστή του Συστήματος. Το ειδικό πλαίσιο προτεραι-
ότητας δύναται να διαφοροποιείται μεταξύ Διαχειριστή 
Συστήματος και Διαχειριστή Δικτύου.

Με την ίδια απόφαση τίθενται όροι, προϋποθέσεις και 
περιορισμοί σε συγκεκριμένες κατηγορίες σταθμών που 
λαμβάνουν προτεραιότητα και ρυθμίζεται κάθε άλλη 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της.

Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται και τα 
χρονικά διαστήματα εντός των οποίων ο Διαχειριστής 
του Δικτύου και ο Διαχειριστής του Συστήματος έχουν 
υποχρέωση να χορηγήσουν μη δεσμευτική Προσφορά 
Σύνδεσης από την κατάθεση σχετικού αιτήματος και ορι-
στική Προσφορά Σύνδεσης από την προσκόμιση όλων 
των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Ειδικότερα για τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, όπως 
αυτές διαπιστώνονται με απόφαση της ΡΑΕ που εκδίδεται 
μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή σύμφωνα 
με το άρθρο 14 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), ή έχει εκδοθεί 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, 
όπως ισχύει, το ειδικό πλαίσιο προτεραιότητας δύναται 
να καθορίζεται με την ως άνω απόφαση και σε κάθε πε-
ρίπτωση δεν διαφοροποιείται για τις περιπτώσεις που 
αφορούν είτε στον Διαχειριστή του Δικτύου είτε στον 
Διαχειριστή του Συστήματος.

Η προτεραιότητα που καθορίζεται με την απόφαση 
του παρόντος ισχύει κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γε-
νικής ή ειδικής διάταξης, συμπεριλαμβανομένων των 
διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (Α’ 122), του 
ν. 3894/2010 (Α’ 204), του ν. 4608/2019 (Α’ 66) και της 
παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018 (Α’ 9), καθώς και 
του πρώτου και τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 
8 του παρόντος.

Η απόφαση του παρόντος άρθρου δύναται να καθο-
ρίζει τον τρόπο εξέτασης για τις περιπτώσεις των εκκρε-
μών αιτήσεων για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης κατά 
την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής.

Έως την έναρξη ισχύος της απόφασης του παρόντος 
άρθρου, ο αρμόδιος Διαχειριστής προβαίνει στη χορή-
γηση Προσφορών Σύνδεσης σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.».

Άρθρο 137

Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού -

Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν.4685/2020

Στον ν. 4685/2020 (Α’ 92), μετά το άρθρο 11, προστί-
θεται άρθρο 11Α ως ακολούθως:

«Άρθρο 11A
Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού

1. Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίω-
σης Ειδικών Έργων, απαιτείται η προσκόμιση «Εγγυητι-
κής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού».

2. Η Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού απο-
τελεί στοιχείο τυπικής πληρότητας της αίτησης χορήγη-
σης Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έρ-
γων. Αντίγραφο της Εγγυητικής Επιστολής υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης. 
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Η πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή προσκομίζεται σε φυ-
σική μορφή ή αποστέλλεται με αποδεικτικό παραλαβής 
στον Φορέα Αδειοδότησης κατά τη Φάση Α’ εντός πέντε 
(5) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

3. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παρα-
γωγού ορίζεται σε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ 
ανά μεγαβάτ (35.000€/MW) μέγιστης ισχύος παραγωγής.

Το συνολικό ποσό της απαιτούμενης για τον σταθμό 
Εγγυητικής Επιστολής, δύναται να καλύπτεται από πε-
ρισσότερες της μίας Εγγυητικές Επιστολές.

Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής δύναται να αλλάζει 
με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας.

4. Σε περιπτώσεις αύξησης της αναγραφόμενης στη 
Βεβαίωση ή στη Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή στην άδεια 
παραγωγής μέγιστης ισχύος παραγωγής, ο αιτών οφεί-
λει να αυξήσει το συνολικό ύψος της ή των Εγγυητικών 
Επιστολών Βεβαίωσης Παραγωγού.

5. Η Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού, επι-
στρέφεται στις κάτωθι περιπτώσεις:

α) με την υποβολή πλήρους αιτήματος χορήγησης ορι-
στικής προσφοράς σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή. 
Για τον σκοπό αυτόν ο Διαχειριστής χορηγεί βεβαίωση 
πληρότητας υποβολής αίτησης χορήγησης οριστικής 
προσφοράς σύνδεσης,

β) κατόπιν αιτήματος του κατόχου της Βεβαίωσης. 
Στην περίπτωση αυτή παύει αυτοδικαίως να ισχύει η Βε-
βαίωση Παραγωγού ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων, καθώς 
και κάθε άδεια που έχει εκδοθεί για τον σταθμό αυτόν,

γ) κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου στο διά-
στημα από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση 
της Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων. 
Στην περίπτωση αυτή η αίτηση χορήγησης Βεβαίωσης 
Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων απορρίπτεται.

6. Εντός ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος η ΡΑΕ, με απόφασή της, καθορίζει το υπόδειγμα 
της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού και 
δύναται να ρυθμίζει ειδικότερα θέματα σχετικά με τη 
διάρκεια, την υποβολή, την ανανέωση και την επιστροφή 
της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού.

7. α) Οι κάτοχοι αδειών παραγωγής σταθμών Α.Π.Ε. 
και Σ.Η.Θ.Υ.Α., Βεβαιώσεων Παραγωγού, Βεβαιώσε-
ων Ειδικών Έργων, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την 
έναρξη ισχύος του παρόντος ή θα εκδοθούν μέχρι την 
28η.02.2022 και για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι 
την 28η.02.2022 πλήρες αίτημα χορήγησης οριστικής 
προσφοράς σύνδεσης, οφείλουν να προσκομίσουν την 
Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού μέχρι την 
28η.02.2022, προκειμένου να διατηρηθούν σε ισχύ οι 
Άδειες Παραγωγής οι Βεβαιώσεις Παραγωγού ή οι Βε-
βαιώσεις Ειδικών Έργων.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης της Εγγυητικής Επιστο-
λής Βεβαίωσης Παραγωγού μέχρι την ως άνω προθεσμία 
παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν οι Άδειες Παραγωγής, οι 
Βεβαιώσεις Παραγωγού ή η Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων, 
καθώς και κάθε άδεια που έχει εκδοθεί για τον σταθμό 
και αφορά στις ως άνω άδειες.

β) Ειδικά οι κάτοχοι Βεβαιώσεων Παραγωγού οι οποί-
οι έχουν καταβάλει το Τέλος του άρθρου 17 για την έκ-

δοση της Βεβαίωσης Παραγωγού, δύνανται μέχρι την 
31η.12.2021 να δηλώσουν, με ανέκκλητη δήλωσή τους 
προς τον Φορέα Αδειοδότησης κατά τη Φάση Α’, ότι δεν 
επιθυμούν τη διατήρηση της Βεβαίωσης Παραγωγού 
και αιτούνται την επιστροφή του τέλους του άρθρου 17 
το οποίο έχουν καταβάλει. Με την υποβολή της ανέκ-
κλητης δήλωσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει η Βεβαί-
ωση Παραγωγού ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων, καθώς 
και κάθε άδεια που έχει εκδοθεί για τον σταθμό αυτόν. 
Στην περίπτωση αυτή, το Τέλος επιστρέφεται από την 
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. σε τραπεζικό λογαριασμό του κατόχου 
της Βεβαίωσης που δηλώνεται στην ως άνω ανέκκλητη 
δήλωση, μέχρι την 31η.01.2022.

8. Από την υποχρέωση προσκόμισης της Εγγυητικής 
Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού, εξαιρούνται οι κάτω-
θι κατηγορίες σταθμών:

α) οι σταθμοί με μέγιστη ισχύ παραγωγής μικρότερη 
ή ίση του ενός (1) μεγαβάτ (MW),

β) οι σταθμοί που είναι ενταγμένοι στις στρατηγικές 
επενδύσεις του ν. 3894/2010 (Α’ 204) και του ν. 4608/2019 
(Α’ 66) πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος ή έχουν 
υποβάλει αίτηση στην εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Επεν-
δύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» για τον χαρα-
κτηρισμό τους ως στρατηγικών επενδύσεων πριν την 
έναρξη ισχύος του παρόντος,

γ) οι σταθμοί Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, ιδρυμάτων, καθώς 
και νομικών πρόσωπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 
κοινωφελούς σκοπού, πλην των ενεργειακών κοινοτή-
των, όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, σχολεία και όλων 
των βαθμίδων.

9. Οι σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν αδει-
οδοτηθεί σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ5/Φ1/
οικ.17951/8.12.2000 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
«Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλε-
κτρικής ενέργειας (Έκδοση 1)» (Β’ 1498), δεν εντάσσονται 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 138

Αναστολή προθεσμιών για Διασφάλιση 

Υλοποίησης Ειδικών Έργων για σταθμούς 

γεωθερμίας - Τροποποίηση της περ. γ’ της 

παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4685/2020

Στο τέλος της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του 
ν. 4685/2020 (Α’ 92) προστίθεται δύο νέα εδάφια ως εξής:

«Επίσης, ειδικά για τους σταθμούς της περ. γ’ της παρ. 5 
του άρθρου 10, η άδεια παραγωγής των οποίων εκδόθη-
κε πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3468/2006 (Α’ 129), 
οι προθεσμίες της περ. α’ εκκινούν και υπολογίζονται 
μετά την έγκριση του τελικού προγράμματος εκμετάλ-
λευσης, το οποίο προβλέπεται στους όρους της οικείας 
πράξης, όπως εκάστοτε ισχύει, δυνάμει της οποίας έχει 
παραχωρηθεί στον παραγωγό το δικαίωμα έρευνας, 
εκμετάλλευσης και διαχείρισης του γεωθερμικού δυνα-
μικού για την περιοχή στην οποία αφορά η οικεία άδεια 
παραγωγής. Ο παραγωγός ενημερώνει αμελλητί, και σε 
κάθε περίπτωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών, τη ΡΑΕ για την ημερομηνία έγκρισης του 
τελικού προγράμματος εκμετάλλευσης.».
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Άρθρο 139

Ακατάσχετο προκαταβολών

και ενδιάμεσων πληρωμών

στο Πρόγραμμα Στήριξης και Ανάπτυξης

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

του Πράσινου Ταμείου

Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές της 
ενίσχυσης που λαμβάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις, οι οποίες αναγνωρίζονται δικαιούχοι της δράσης 
«Πρόγραμμα Στήριξης και Ανάπτυξης Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων» του Άξονα Προτεραιότητας 6 του Συνεχι-
ζόμενου Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου 
Ταμείου «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την 
ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χα-
μηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης και 
Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδί-
ας», δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους 
παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές του 
δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστι-
κά ταμεία. Στην περίπτωση αυτήν παραμένουν σε ισχύ 
οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστι-
κής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως 
τον όρο της παρακράτησης. Οι τελικές πληρωμές των 
ανωτέρω δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση του έργου, 
δύνανται να κατάσχονται, να υπόκεινται σε παρακρά-
τηση και να συμψηφίζονται με οφειλές του δικαιούχου 
προς το Ελληνικό δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία και 
καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση απο-
δεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότη-
τας. Το συνολικό ποσό που κατάσχεται, παρακρατείται 
ή συμψηφίζεται σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 30% του ποσού της τελικής πληρω-
μής. Ο διατάκτης της πληρωμής κατά την έκδοση της 
απόφασης έγκρισης πληρωμής ορίζει ότι η ενίσχυση 
αυτή εμπίπτει στις ρυθμίσεις του παρόντος, καθώς και 
αν η πληρωμή αφορά σε προκαταβολή, ενδιάμεση ή 
τελική πληρωμή. Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης 
σε τραπεζικές καταθέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυ-
μάτων ως τρίτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ως 
άνω πληρωμές, τα πιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν κάθε 
φορά, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιβολή 
της κατάσχεσης. Αντίστοιχα ρυθμίζονται οι ενισχύσεις 
που λαμβάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 
αναγνωρίζονται δικαιούχοι στο πλαίσιο δράσεων Χρη-
ματοδοτικών Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου, 
που επιτελούν τον ίδιο σκοπό.

Άρθρο 140

Αναβίωση oριστικών προσφορών σύνδεσης 

μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών από Ο.Τ.Α. - 

Τροποποίηση του άρθρου 94 του ν. 4796/2021

1. Στο άρθρο 94 του ν. 4796/2021 (Α’ 63) τροποποιού-
νται το πρώτο και τέταρτο εδάφιο, προστίθεται πέμπτο 
εδάφιο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 94
Αναβίωση διοικητικών αδειών εγκατάστασης

Οι άδειες εγκατάστασης για σταθμούς βιομάζας ή βιο-
αερίου, καθώς και για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομι-
κής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού 
και βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώ-
νευση του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων 
και την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών, η 
ισχύς των οποίων έχει λήξει από την 1η.1.2020 μέχρι την 
17η.4.2021, αναβιώνουν αυτοδικαίως μετά από γνωστο-
ποίηση του ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια αδειο-
δοτούσα αρχή. Η ως άνω γνωστοποίηση υποβάλλεται 
από την 26η.7.2021 μέχρι τις 6.8.2021 και η ημερομη-
νία υποβολής της λογίζεται ως η ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της άδειας που αναβιώνει. Οι ως άνω άδειες ισχύ-
ουν για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 
ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης. Εντός του 
ανωτέρω διαστήματος, κατά τη διάρκεια του οποίου η 
άδεια βρίσκεται σε ισχύ, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να 
υποβάλουν αίτημα παράτασης δυνάμει της υποπερ. α’ 
της περ. α’.1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 
(Α’ 129), προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογη-
τικά στην αδειοδοτούσα αρχή. Σε περίπτωση, που οι 
οριστικές προσφορές σύνδεσης σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας της παρούσας, έχουν λήξει από 
την 1η.1.2020 μέχρι την 17η.4.2021, ο ενδιαφερόμενος 
υποβάλλει μέχρι τις 6.8.2021 εκ νέου αίτημα για χορήγη-
ση προσφοράς σύνδεσης και ο αρμόδιος διαχειριστής 
χορηγεί κατά προτεραιότητα, εφόσον υπάρχει διαθέ-
σιμος ηλεκτρικός χώρος, νέα προσφορά σύνδεσης, η 
οποία ισχύει για όσο χρονικό διάστημα παραμένει σε 
ισχύ η άδεια εγκατάστασης. Ο διαχειριστής του Δικτύου 
κατά τη χορήγηση της προσφοράς σύνδεσης θέτει όρο 
σύμφωνα με τον οποίο η συμβολή του σταθμού στο βρα-
χυκύκλωμα στην έξοδο του σταθμού δεν υπερβαίνει το 
πενταπλάσιο της ονομαστικής ισχύος του σταθμού.».

2. Οι οριστικές προσφορές σύνδεσης μικρών υδρο-
ηλεκτρικών σταθμών που αναπτύσσονται από Ο.Τ.Α. 
α’ ή β’ βαθμού, οι οποίες έπαυσαν να ισχύουν μετά την 
1η.1.2020 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος 
λόγω μη προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής σύμ-
φωνα με τον ν. 4152/2013 (Α’ 107) εντός της προθεσμίας 
των δύο (2) μηνών από την έκδοσή τους, αναβιώνουν 
αυτοδίκαια εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν 
την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται εντός απο-
κλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 141

Φορέας διαχείρισης δράσεων για την 

προώθηση της ηλεκτροκίνησης - Τροποποίηση 

της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4710/2020

Στην παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4710/2020 (Α’ 142) 
τροποποιούνται τα τέσσερα τελευταία εδάφια και η 
παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου 
υπουργού δύνανται να προκηρύσσονται δράσεις για 
την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και των Η/Ο μέσω 
οικονομικών κινήτρων για την αγορά ή μίσθωση κάθε 
τύπου αμιγώς Η/Ο ή υβριδικών Η/Ο εξωτερικής φόρτι-
σης με εκπομπές ρύπων έως 50γρ CO-,/χλμ., καθώς και 
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για την προμήθεια και εγκατάσταση σημείων επαναφόρ-
τισης Η/Ο. Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις για τη λήψη των οικονομικών 
κινήτρων, οι δικαιούχοι, η διάρκεια και οι διαδικασίες 
αίτησης, ένταξης, υλοποίησης και ολοκλήρωσης των 
δράσεων αυτών, ο φορέας και η πηγή χρηματοδότησης, 
ο υπεύθυνος φορέας υλοποίησης της δράσης καθώς και 
κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή τους.

Με ίδια απόφαση, δύναται να καθορίζονται οι όροι, οι 
προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό 
με τη λήψη οικονομικού κινήτρου με σκοπό:

α) την αντικατάσταση οχημάτων με καινούργια αμιγώς 
Η/Ο ή με υβριδικά Η/Ο εξωτερικής φόρτισης με εκπο-
μπές ρύπων έως 50 γρ CO2/χλμ.,

β) την αντικατάσταση των Επιβατηγών Δημόσιας 
Χρήσης Οχημάτων (Ε.Δ.Χ.) - ΤΑΞΙ με καινούργια αμιγώς 
ηλεκτροκίνητα Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ ή με υβριδικά Η/Ο Ε.Δ.Χ. - 
ΤΑΞΙ εξωτερικής φόρτισης με εκπομπές ρύπων έως 50γρ 
CO2/χλμ.,

γ) την αντικατάσταση οχημάτων μικτού βάρους έως 
3,5 τόνων με καινούργια αμιγώς Η/Ο ή υβριδικά Η/Ο 
εξωτερικής φόρτισης με εκπομπές ρύπων έως 50γρίΘ2/
χλμ. μικτού βάρους έως 3,5 τόνων,

δ) την απόσυρση των παλαιών αυτών οχημάτων από 
την κυκλοφορία κατά τις περ. α’ και β’ της παρ. 5 του 
άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) και της παρ. 5 του 
άρθρου 14 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) και την παράδοσή 
τους σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ή σε ση-
μεία συλλογής κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 
116/2004 (Α’ 81). Ειδικά για τα Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ και τα οχή-
ματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνων δεν τίθεται ηλικιακό 
όριο απόσυρσης. Αυτά δεν αποχαρακτηρίζονται ούτε 
αντικαθίστανται από οχήματα με άλλη πηγή ενέργειας 
και ίδιες ή μικρότερες εκπομπές ρύπων από 50γρ CO2/
χλμ. πριν από την παρέλευση επτά (7) τουλάχιστον ετών 
από το έτος θέσης τους σε κυκλοφορία, χωρίς να συνυ-
πολογίζεται το έτος αυτό.

Φορέας διαχείρισης των δράσεων της παρούσας 
ορίζεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Ενέργειας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας («Επιτελική 
Δομή») ή το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την κοινή 
απόφαση του πρώτου εδαφίου προβλέπονται οι αρμοδι-
ότητες του εκάστοτε φορέα διαχείρισης, τα καθήκοντα 
και οι όροι διαχείρισης των δράσεων, καθώς και κάθε 
άλλο ειδικό θέμα σχετικό με την ανάληψη, εκπλήρωση 
και εποπτεία της άσκησης των καθηκόντων που απορ-
ρέουν από αυτήν. Στην περίπτωση που ορίζεται η Επιτε-
λική Δομή ως φορέας διαχείρισης, οι πόροι πιστώνονται 
από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) 
στον λογαριασμό του έργου και ο φορέας διαχείρισης 
διαχειρίζεται τους πόρους αυτούς προς τον σκοπό της 
υλοποίησης των δράσεων της παρούσας. Ειδικά για τον 
ορισμό της Επιτελικής Δομής ως ενδιαμέσου φορέα για 
δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από τα προγράμμα-
τα του ΕΣΠΑ 2014-2020 εφαρμόζεται το άρθρο 13 του 
ν. 4314/2014 (Α’ 265).».

Άρθρο 142

Αρμοδιότητες του Τμήματος Ορυκτολογίας και 

Πετρογραφίας (Τ.Ο.Π.) της Διεύθυνσης Ορυ-

κτών Πόρων και Μεταλλευτικής (Δ.Ο.Π.Μ.Ε.) 

της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλ-

λευτικών Ερευνών -

Τροποποίηση της περ. γ’ της παρ. 2

του άρθρου 34 του ν. 4602/2019

Η περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4602/2019 
(Α’ 45) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) την επιμέλεια των μουσειακών συλλογών του Εθνι-
κού Γεωλογικού Μουσείου της Αρχής,».

Άρθρο 143

Ρύθμιση θεμάτων ορισμού ΡΑΕ ως αρμόδιας 

αρχής για θέματα σχετικά με την ασφάλεια 

εφοδιασμού -

Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4001/2011

Στο άρθρο 12 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), α) στην παρ. 1 
καταργούνται το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο και τίθε-
ται νέο δεύτερο εδάφιο, β) στην παρ. 2 προστίθενται 
δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο, γ) αντικαθίσταται η 
παρ. 3, δ) προστίθενται νέες παρ. 4 και 5 και το άρθρο 
12 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η ΡΑΕ παρακολουθεί την ασφάλεια του ενεργει-
ακού εφοδιασμού, ιδίως σε σχέση με το ισοζύγιο προ-
σφοράς και ζήτησης στην ελληνική αγορά ενέργειας, το 
επίπεδο της προβλεπόμενης μελλοντικής ζήτησης, το 
προβλεπόμενο πρόσθετο δυναμικό παραγωγής, μετα-
φοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού 
Αερίου, που βρίσκεται υπό προγραμματισμό ή υπό κα-
τασκευή, την ποιότητα και το επίπεδο συντήρησης και 
αξιοπιστίας των συστημάτων μεταφοράς και των δικτύ-
ων διανομής και την εφαρμογή μέτρων για την κάλυψη 
της αιχμής ζήτησης, καθώς και τις συνθήκες της αγοράς 
ενέργειας σε σχέση με τη δυνατότητα ανάπτυξης νέου 
παραγωγικού δυναμικού. Για τους ανωτέρω σκοπούς, η 
ΡΑΕ δύναται, με απόφασή της, να συστήνει και να συ-
γκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας με συμμετοχή 
εκπροσώπων της, εκπροσώπων του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, των αρμόδιων Διαχειριστών, 
καθώς και εκπροσώπων τρίτων φορέων, σχετικών με την 
ενεργειακή αγορά.

2. Η ΡΑΕ παρακολουθεί την υλοποίηση των μέτρων 
διασφάλισης που λαμβάνονται σε περίπτωση αιφνίδιας 
κρίσης στην ενεργειακή αγορά ή όταν απειλούνται η σω-
ματική ακεραιότητα ή η ασφάλεια των προσώπων, των 
μηχανημάτων ή των εγκαταστάσεων ή η αρτιότητα των 
Συστημάτων Ενέργειας. Για τη διαχείριση των ανωτέρω 
περιπτώσεων, συστήνεται και συγκροτείται με απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Επιτροπή 
Συντονισμού Μέτρων έκτακτης Ανάγκης» («Ε.Σ.Μ.Ε.Α.»), 
η οποία αποτελείται από (α) έναν (1) εκπρόσωπο της 
ΡΑΕ με τον αναπληρωτή του, (β) έναν (1) εκπρόσωπο 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον 
αναπληρωτή του, (γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με τον αναπληρωτή 
του, και (δ) εκπροσώπους των αρμόδιων, κατά περίπτω-
ση, Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς ή Δικτύων Δι-
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ανομής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, καθορίζονται ο Κα-
νονισμός Λειτουργίας και οι αρμοδιότητες της Ε.Σ.Μ.Ε.Α., 
καθώς και η δυνατότητα συμμετοχής, αποκλειστικά για 
σκοπούς διαβούλευσης και ενημέρωσης, εκπροσώπων 
τρίτων φορέων σε αυτήν, καθώς και άλλες λεπτομέρειες. 
Η ΡΑΕ δύναται να ζητεί την γνώμη της Ε.Σ.Μ.Ε.Α. κατά την 
εκπόνηση και κατάρτιση των σχεδίων που προβλέπονται 
στις παρ. 3 και 4.

3. Η ΡΑΕ ορίζεται ως η Αρμόδια Αρχή (Competent 
Authority) για την διασφάλιση της εφαρμογής των μέ-
τρων που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1938 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 
Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της 
ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και με την κα-
τάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 994/2010 (L 280). 
Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/1938, η ΡΑΕ διενεργεί «Εθνική Εκτίμηση Επικιν-
δυνότητας» των σχετικών κινδύνων που επηρεάζουν την 
ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας με φυσικό αέριο και 
«Κοινή Εκτίμηση Επικινδυνότητας» για τις ομάδες κινδύ-
νου, στις οποίες συμμετέχει σύμφωνα με το Παράρτημα 
Ι του Κανονισμού. Η Εθνική Εκτίμηση Επικινδυνότητας 
και οι Κοινές Εκτιμήσεις Επικινδυνότητας κοινοποιού-
νται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938, η ΡΑΕ καταρ-
τίζει Σχέδιο Προληπτικής Δράσης και Σχέδιο έκτακτης 
Ανάγκης, τα οποία δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και κοινοποιούνται στον Υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

4. Η ΡΑΕ ορίζεται ως η Αρμόδια Αρχή (Competent 
Authority) για την εκτέλεση των καθηκόντων που προ-
βλέπονται στον Κανονισμό (EE) 2019/941 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 
2019, σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύ-
νων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (L 158). Σύμ-
φωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού (EE) 
2019/941, η ΡΑΕ προσδιορίζει συναφή εθνικά σενάρια 
κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία κοινοποιεί στον 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 
10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/941, η ΡΑΕ εκπονεί σχέδιο 
ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων, το οποίο δημοσι-
εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιεί-
ται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

5. Η ΡΑΕ ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τον καθορισμό 
της ενιαίας εκτίμησης της «αξίας της απώλειας φορτίου» 
(Value of lost load - VOLL), σύμφωνα με το άρθρο 11 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 (L 158). Με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν γνώμης 
της ΡΑΕ, καθορίζεται το «κόστος νέας εισόδου» (Cost of 
new entry - CONE). Ομοίως, με απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν γνώμης της 
ΡΑΕ, καθορίζονται το «Πρότυπο Αξιοπιστίας» (Reliability 
Standard) και η μεθοδολογία καθορισμού της ποσότητας 
ισχύος που εντάσσεται στον μηχανισμό διασφάλισης 
ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2019/943.».

Άρθρο 144

Θέματα προσωπικού και διοίκησης 

των εταιρειών Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. και των 

συνδεδεμένων αυτής

1. Τα άρθρα 3 και 4 του ν. 4643/2019 (Α’ 193) εφαρμό-
ζονται αναλογικά και για τις προσλήψεις προσωπικού 
στην εταιρεία Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. και στις συνδεδεμένες με 
αυτήν εταιρείες.

2. Η παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) 
δεν έχει εφαρμογή στις αμοιβές των Αναπληρωτών Διευ-
θυνόντων Συμβούλων, Γενικών Διευθυντών και Διευθυ-
ντών, που προσλαμβάνονται σύμφωνα με την παρ. 1 της 
Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρει-
ών που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ.

Άρθρο 145

Κάλυψη οργανικών θέσεων στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. -

Τροποποίηση των άρθρων 4 και 7 του 

ν. 4643/2019

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4643/2019 (Α’ 193) 
προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, διαγράφεται η λέξη 
«σήμερα» από το τελευταίο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«1. Η πλήρωση οργανικών θέσεων Αναπληρωτών Διευ-
θυνόντων Συμβούλων, Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών 
και Βοηθών Διευθυντών/Διευθυντών Κλάδων γίνεται κα-
τόπιν δημόσιας προκήρυξης με απόφαση του Διευθύνο-
ντος Συμβούλου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανα-
νέωσης άπαξ. Η πλήρωση των οργανικών θέσεων των 
ανωτέρω δύναται να γίνει και με τοποθέτηση σε αυτές 
στελεχών της αυτής ιεραρχικής στάθμης (παράλληλη 
μετακίνηση), τα οποία έχουν αναλάβει την οργανική 
τους θέση κατόπιν δημόσιας προκήρυξης, ομοίως με 
απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Δ.Ε.Η. Α.Ε., 
για το υπόλοιπο του χρόνου διάρκειας της συναφθείσας 
σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης για μια φορά. Η 
διαδικασία πρόσληψης και η πολιτική αποδοχών των 
στελεχών εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από 
Εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών. Με 
απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται 
τα κριτήρια πρόσληψης, η διάρκεια, οι αποδοχές και οι 
λοιποί όροι των σχετικών συμβάσεων. Στη διαδικασία 
δύναται να συμμετέχει προσωπικό της εταιρείας και υπο-
ψήφιοι εκτός εταιρείας. Σε περίπτωση πλήρωσης της 
θέσης από προσωπικό της εταιρείας, οι αποδοχές της 
παρούσας δεν διατηρούνται μετά την καθ’ οιονδήποτε 
τρόπον αποχώρηση του στελέχους από τη θέση. Ειδικά 
οι θέσεις Βοηθών Διευθυντών και Διευθυντών Κλάδων 
που δύνανται να καλύπτονται κατά την παρούσα, δεν 
μπορεί να υπερβαίνουν ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) 
επί του συνόλου των προβλεπόμενων θέσεων των Βοη-
θών Διευθυντών/Διευθυντών Κλάδων αντίστοιχα.».

2. Στο άρθρο 7 του ν. 4643/2019, προστίθεται παρ. 5 
ως εξής:

«5. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και διαδικα-
σίας, για μεμονωμένες περιπτώσεις μεταφοράς προσω-
πικού από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., η μετα-
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κίνηση πραγματοποιείται με αποφάσεις των Διοικητικών 
Συμβουλίων των δύο εταιρειών μετά από σχετική αίτηση 
του ενδιαφερομένου προς αυτά, η οποία υποβάλλεται 
μέχρι την 31η.12.2021. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνω-
ριστεί από την εταιρεία προέλευσης, αναγνωρίζεται πλή-
ρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν.».

Άρθρο 146

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζεται η θέση σε κα-
νονική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος της 
παρ. 3 του άρθρου 132, προκειμένου για την υποβολή 
των σχετικών αιτήσεων. Με την ίδια απόφαση καθορί-
ζεται το υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής της περ. γ’ 
της παρ. 3 του ως άνω άρθρου και δύναται να καθορί-
ζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για 
την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 147

Μεταβατικές διατάξεις

Έως τη σύσταση της «Επιτροπής Συντονισμού Μέτρων 
έκτακτης Ανάγκης» («ΕΣΜΕΑ») της παρ. 2 του άρθρου 
12 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), εξακολουθούν να ισχύουν 
όσα προβλέπονται για την ομώνυμη επιτροπή στην από 
30-31.5.2019 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση επικαιροποιη-
μένου Σχεδίου έκτακτης Ανάγκης, σύμφωνα με τα άρθρα 
8 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938 του Ευρωπαϊκου 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 
2017 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας 
εφοδιασμού με φυσικό αέριο και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 994/2010» (Β’ 2501).

ΜΕΡΟΣ Θ’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 148

Επίλυση ιδιοκτησιακού καθεστώτος δασών,

δασικών εκτάσεων και χορτολιβαδικών 

εκτάσεων των περιοχών του άρθρου 62 του 

ν. 998/1979 -

Τροποποίηση της περ. δ’ της παρ. 5

του άρθρου 3 του ν. 998/1979

Το τρίτο εδάφιο της περ. δ’ της παρ. 5 του άρθρου 3 
του ν. 998/1979 (Α’ 289) τροποποιείται και η περ. δ’ δια-
μορφώνεται ως εξής:

«δ) Η αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων εμπραγ-
μάτων δικαιωμάτων επί των εκτάσεων αυτών υπάγεται 
στην αρμοδιότητα των προβλεπομένων στο άρθρο 8 
του παρόντος νόμου Συμβουλίων και των πολιτικών 
δικαστηρίων. Οι υποθέσεις που προσάγονται στα Συμ-
βούλια, κρίνονται κατά τις διατάξεις του α.ν. 1539/1938 
(Α’ 488), όπως ισχύει. Ειδικά η διοικητική αναγνώριση 

της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί 
των ανωτέρω εκτάσεων, που κείνται στις περιοχές του 
δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62, διενεργείται από τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 8Α συμβούλια, σύμφωνα με 
τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 8Α.».

Άρθρο 149

Διατάξεις για τη διοικητική αναγνώριση

της ιδιοκτησίας στις περιοχές του δεύτερου 

εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979 - 

Προσθήκη άρθρου 8Α στον ν. 998/1979

1. Μετά το άρθρο 8 του ν. 998/1979 (Α’ 289) προστίθε-
ται άρθρο 8Α, ως εξής:

«Άρθρο 8Α
Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών,
Χορτολιβαδικών και Βραχωδών Εκτάσεων 
(ΣΙΔΧΒΕ) που κείνται στις περιοχές του δευτέρου 
εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979

1. Για τη διοικητική αναγνώριση εκ μέρους του Δημοσί-
ου της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων 
ιδιωτών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου επί των δασών, των δασικών εκτάσεων και των 
εκτάσεων των παρ. 5α και 5β του άρθρου 3, που κείνται 
στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62, 
συνιστώνται τουλάχιστον τέσσερα (4) Συμβούλια Ιδιο-
κτησίας, που έχουν αντίστοιχα ως έδρα την Κέρκυρα, το 
Ηράκλειο Κρήτης, τη Μυτιλήνη και τον Πειραιά.

Η τοπική αρμοδιότητα εκάστου των ανωτέρω συμ-
βουλίων εκτείνεται:

α) του πρώτου, στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων 
των Ιονίων Νήσων,

β) του δεύτερου, στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων 
της Κρήτης,

γ) του τρίτου, στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου, Σάμου και Χίου και,

δ) του τέταρτου, στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων 
Κυκλάδων, στις νήσους Κύθηρα και Αντικύθηρα και στην 
περιοχή της Μάνης, όπως αυτή ορίζεται από τα διοικη-
τικά όρια των Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης.

2. Έκαστο Συμβούλιο Ιδιοκτησίας αποτελείται από:
α) έναν πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κρά-

τους, ως πρόεδρο ή έναν δικηγόρο τουλάχιστον παρ’ 
εφέταις, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή 
του,

β) τον προϊστάμενο της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, 
αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του και

γ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών της έδρας 
του Συμβουλίου, αναπληρούμενο από τον νόμιμο ανα-
πληρωτή του.

Ο πρόεδρος και τα μέλη των ως άνω συμβουλίων με 
τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του 
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης επί 
διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Η συνεδρί-
αση μπορεί να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη ως προς 
ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη.

3. Τα Συμβούλια Ιδιοκτησίας της παρ. 1 επιλαμβάνο-
νται της αναγνωρίσεως της κυριότητας ή άλλου εμπραγ-
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μάτου δικαιώματος, με αίτηση του ενδιαφερομένου ιδιώ-
τη ή νομικού προσώπου, επί τη βάσει προσκομιζομένων 
υπ’ αυτών νόμιμα μεταγεγραμμένων τίτλων ιδιοκτησί-
ας, οι οποίοι έχουν συνταχθεί το αργότερο μέχρι την 
1η.7.2001, έστω και αν έχουν μεταγραφεί μεταγενέστερα 
και οι οποίοι συνοδεύονται από τοπογραφικά διαγράμ-
ματα, εξαρτημένα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα 
Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87), στα οποία αποτυπώνεται η 
περιγραφόμενη στους τίτλους έκταση, όπως και επί τη 
βάσει όσων στοιχείων τηρούνται στη Δασική Υπηρεσία. 
Τα Συμβούλια μπορούν να ζητήσουν και την αποστολή 
από άλλες δημόσιες υπηρεσίες κάθε χρήσιμου εγγράφου 
ή άλλου στοιχείου ή να διατάξουν τη διενέργεια ειδικής 
έρευνας ή πραγματογνωμοσύνης προς διαμόρφωση 
ασφαλούς κρίσεως περί των προβαλλομένων ιδιωτικών 
δικαιωμάτων.

Περισσότερες αιτήσεις που αφορούν στην ίδια έκταση 
ή σε συνεχόμενα τμήματα, εξετάζονται από κοινού. Τα ως 
άνω Συμβούλια, μετά την ανάγνωση της εισηγήσεως του 
ορισθέντος εισηγητού, γνωμοδοτούν αιτιολογημένα επί 
εκάστης υποθέσεως. Η κρίση των Συμβουλίων σχηματί-
ζεται με ελεύθερη εκτίμηση των ως άνω αποδεικτικών 
στοιχείων, υπόκειται δε στην έγκριση του Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, δυναμένου να αποδεχθεί ή 
μη αυτή, εν όλω ή εν μέρει, αλλά επ’ ωφελεία του Δη-
μοσίου, όχι όμως και να τροποποιήσει αυτήν εις βάρος 
του Δημοσίου.

Σε περίπτωση που το δικαίωμα της κυριότητας επί των 
ανωτέρω εκτάσεων έχει καταχωρηθεί υπέρ ιδιωτών στα 
κτηματολογικά βιβλία των οικείων κτηματολογικών γρα-
φείων και το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώ-
ματα κυριότητας επ’ αυτών κατ’ εφαρμογή της περ. IV 
της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 (Α’ 303), δεν 
ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Οικονομικών, και Δικαιοσύνης καθορίζο-
νται ειδικότερα τα θέματα της συγκρότησης και εσωτε-
ρικής οργάνωσης των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας, τα της 
λειτουργίας και της ενώπιον αυτών διαδικασίας προς 
κρίση των υποθέσεων και έκδοση των γνωμοδοτήσε-
ών τους, περιλαμβανομένης και της εκπροσωπήσεως 
ή αυτοπρόσωπης παραστάσεως των ενδιαφερομένων, 
τα της συλλογής του αποδεικτικού υλικού και εξετάσεως 
μαρτύρων, τα της ανάθεσης πραγματογνωμοσύνης, τα 
της κοινοποιήσεως των γνωμοδοτήσεων στους ενδιαφε-
ρομένους και τις δημόσιες αρχές, τα της εκδόσεως και 
κοινοποιήσεως των υπουργικών αποφάσεων, όπως και 
τα της εκτελέσεως αυτών.

5. Μέχρι τη συγκρότηση των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας 
της παρ. 1, αρμόδια για τη διοικητική αναγνώριση της 
κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των 
ανωτέρω εκτάσεων κατά τη διαδικασία της παρ. 3 είναι 
τα Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών του άρθρου 8.

6. Με την κοινή απόφαση της παρ. 4 είναι δυνατόν 
να ιδρύονται περισσότερα Συμβούλια Ιδιοκτησίας και 
να καθορίζονται η έδρα και η περιφέρεια εκάστου των 
ιδρυομένων Συμβουλίων.».

2. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν ασκεί ένδικα μέσα κατά 

αποφάσεων του κτηματολογικού δικαστή με τις οποίες 
αναγνωρίζεται η κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίω-
μα ιδιωτών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου επί των ανωτέρω εκτάσεων, εφόσον δεν διαθέτει 
τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης 
της κυριότητάς του.

Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής, που εκδόθηκαν 
μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και αναφέρονται 
στις παραπάνω εκτάσεις, ανακαλούνται από τότε που 
εκδόθηκαν.

Άρθρο 150

Επιτάχυνση της μελέτης και εκτέλεσης έργων

προστασίας καμένων εκτάσεων με δασικό 

χαρακτήρα - Τροποποίηση της περ. στ’ της 

παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 998/1979

Στην περ. στ’ της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 998/1979 
(Α’ 289), προστίθενται δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια 
και η περ. στ’ διαμορφώνεται ως εξής:

«στ) Την κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και με τη διαδι-
κασία του εξαιρετικά επείγοντος χαρακτήρα εκτέλεση 
των από το πρόγραμμα δασικών έργων προβλεπομένων 
κατασκευών και εργασιών. Το πρώτο εδάφιο ισχύει και 
για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση των έργων 
σε ό,τι αφορά στα αντιδιαβρωτικά - αντιπλημμυρικά 
έργα προστασίας καμένης έκτασης δασικού χαρακτήρα 
που έχει κηρυχθεί ή πληροί τις προϋποθέσεις για να κη-
ρυχθεί αναδασωτέα. Τα ανωτέρω αποτελούν ειδικά δα-
σοτεχνικά έργα, που προβλέπονται από το άρθρο 16 του 
παρόντος νόμου, υπάγονται στην παρ. 11 του άρθρου 1 
του ν. 3208/2003 (Α’ 303) και εξαιρούνται από το άρθρο 
1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209). Οι ειδικότεροι όροι, προϋ-
ποθέσεις, κριτήρια, διαδικασίες, λοιπά τεχνικά ζητήματα 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.».

Άρθρο 151

Επιτρεπτές επεμβάσεις σε πάρκα και άλση -

Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 998/1979

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου 59 του 
ν. 998/1979 (Α’ 289) τροποποιείται και η παρ. 2α διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«2α. Η παραχώρηση της χρήσεως πάρκου ή άλσους 
επιτρέπεται μόνο σε ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού, με απόφαση 
του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
μετά από εισήγηση της αρμόδιας περιφερειακής δασικής 
υπηρεσίας, υπό τον όρο της μη μεταβολής του προορι-
σμού ή της χρήσης της παραχωρούμενης έκτασης.

Επιτρέπονται έργα ή δραστηριότητες που είναι απο-
λύτως αναγκαία για τη λειτουργία του πάρκου ή άλσους, 
όπως τα οριζόμενα στις περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 του 
άρθρου 20 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), η κατασκευή έργων 
κοινής ωφέλειας συμπεριλαμβανομένων και υπόγειων 
υδατοδεξαμενών, δραστηριότητες εστίασης και ήπιας 
αναψυχής περιορισμένης έκτασης, καθώς και η ανέγερ-
ση μικρών ναών γνωστών θρησκειών μέγιστου εμβαδού 
βάσης δεκαπέντε (15) τ.μ. που δεν αλλοιώνουν τον προ-
ορισμό τους.».
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Άρθρο 152

Ιδιοκτησιακές ρυθμίσεις για τις δασικού και

χορτολιβαδικού χαρακτήρα εκτάσεις των 

περιοχών του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 

62 του ν. 998/1979 - Τροποποίηση της παρ. 1 

του άρθρου 10 του ν. 3208/2003

Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 (Α’ 303), 
προστίθεται περ. ΙV ως εξής:

«ΙV. Περιλαμβάνονται σε περιοχές του δευτέρου εδαφί-
ου του άρθρου 62 του ν. 998/1979 (Α’ 289), για τις οποίες 
το Ελληνικό Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας 
ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητάς του, 
όπως πράξεις μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλης εκμε-
τάλλευσης, αξιοποίησης και προστασίας της έκτασης ως 
δημόσιας και, συγχρόνως, οι διεκδικούντες την έκταση 
διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας, οι ίδιοι ή οι δικαιοπάρο-
χοί τους, οι οποίοι έχουν συνταχθεί μέχρι την 1η.7.2001 
το αργότερο, έστω και εάν έχουν μεταγραφεί μεταγενέ-
στερα. Εκκρεμείς εμπράγματες αγωγές του Δημοσίου 
που αφορούν στις εν λόγω εκτάσεις και οι οποίες βασί-
ζονται σε τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία 
απόδειξης της κυριότητάς του, δεν επηρεάζονται από 
τη ρύθμιση του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που 
το δικαίωμα της κυριότητας επί των ανωτέρω εκτάσεων 
έχει καταχωρηθεί υπέρ ιδιωτών ή νομικών προσώπων 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στα κτηματολογικά βιβλία 
των οικείων κτηματολογικών γραφείων, το Ελληνικό Δη-
μόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επ’ αυτών 
και δεν ασκεί τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται 
στο άρθρο 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275).».

Άρθρο 153

Κατάτμηση μεικτών δασικών και μη δασικών 

εκτάσεων - Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 3 του 

άρθρου 60 του ν.δ. 86/18.1.1969

Στην παρ. 3 του άρθρου 60 του ν.δ. 86/18.1.1969 «Δα-
σικός Κώδιξ» (Α’ 7) προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 3 
διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η μεταβίβαση αυτοτελών ιδιωτικών δασοτεμαχίων 
που δεν συνορεύουν μεταξύ τους, καθώς και η μεταβίβα-
ση ιδανικού εξ αδιαιρέτου μεριδίου ιδιωτικού δάσους ή 
δασικής έκτασης δεν συνιστά κατάτμηση. Δρόμοι, αντι-
πυρικές ζώνες και άλλα τεχνικά έργα που κατασκευά-
ζονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων, καθώς και 
νομίμως κηρυσσόμενες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις 
δεν συνιστούν κατάτμηση αυτών. Η μεταβίβαση των 
αγροτικών εκτάσεων ευρύτερου κτήματος, στο οποίο 
περιέχονται και δασικές εκτάσεις, χωρίς την άδεια της 
παρ. 1 δεν συνιστά παράνομη κατάτμηση, ανεξάρτητα 
από το εάν τα τμήματα που προκύπτουν από τη μετα-
βίβαση είναι άρτια και οικοδομήσιμα.».

Άρθρο 154

Παράταση του χρόνου υποβολής δικαιολο-

γητικών - τροποποίηση του άρθρου 68 του 

ν. 4512/2018

1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 23 του 
άρθρου 68 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) τροποποιείται και η 
παρ. 23 διαμορφώνεται 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 συ-
νεχίσουν την εκμετάλλευση των λατομείων αυτών οφεί-
λουν να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) μέχρι 
1.7.2023. 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 της εγγυητικής επι-
στολής της παρ. 2 του άρθρου 55 για την αποκατάσταση 
του περιβάλλοντος σύμφωνα με την εγκεκριμένη Από-
φαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) γίνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 22 του παρόντος.».

2. Η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παρ. 23 αρχίζει 
από την 1.7.2021.

3. Η ίδια ως άνω χρονική παράταση ισχύει και για τα 
λατομεία των οποίων οι εγκρίσεις επέμβασης απορρί-
φθηκαν λόγω μη αποτύπωσης του λατομικού χώρου 
στους ορθοφωτοχάρτες του 1996, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 3851/2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 155

Eιδικοί όροι για τη διαμόρφωση και ανάπλαση

του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου

(ΕΑΚΗ - «ΛΙΝΤΟ»)

Στην εκτός σχεδίου έκταση ιδιοκτησίας της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού, εμβαδού 20.157,41 τ.μ., όπως 
αυτή εμφαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα στον παρό-
ντα, ορίζονται οι κάτωθι ειδικοί όροι:

α. Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 38,00%
β. Συντελεστής Δόμησης: 0,36
γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 12,00 μ.
δ. Ελάχιστη απόσταση από τα όρια: ως έχει για τα υφι-

στάμενα κτίσματα,
0,00 μ. για τα φυλάκια εισόδου,
2,30 μ. για τα λοιπά νέα κτίσματα.

Άρθρο 156

Εγκαταστάσεις για την επεξεργασία αστικών

αποβλήτων - Τροποποίηση της παρ. ΙΙ

του άρθρου 21 του ν. 2742/1999

Στο τέλος της περ. 6 της παρ. ΙΙ του άρθρου 21 του 
ν. 2742/1999 (Α’ 207) προστίθεται υποπερ. η’ ως εξής:

«η. Οι απαραίτητες εγκαταστάσεις για την επεξεργασία 
αστικών αποβλήτων, εξαιρουμένης της διάθεσης, με τις 
ακόλουθες σωρευτικά απαιτούμενες προϋποθέσεις: α) 
να προβλέπονται στο εκάστοτε ισχύον Περιφερειακό 
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), β) να συνο-
ρεύουν με την Ζώνη Ε3 που είναι περιοχή εγκαταστά-
σεων Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) 
και κτηνιατρείου, γ) να βρίσκονται εντός της Ζώνης Α’ 
και να καταλαμβάνουν κατά μέγιστο έκταση 0,3% της 
συνολικής έκτασης της Ζώνης Α’, και δ) έως την έναρξη 


