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Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά 

με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλα-

στικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές δι-

ατάξεις.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Πίνακας Περιεχομένων
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Άρθρο 1 Σκοπός (άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
 Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/904)
Άρθρο 3 Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
 Άρθρο 4 Μείωση της κατανάλωσης (άρθρο 4 της Οδη-
γίας (ΕΕ) 2019/904)
 Άρθρο 5 Περιορισμοί της διάθεσης στην αγορά (άρ-
θρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
 Άρθρο 6 Απαιτήσεις για τα προϊόντα (άρθρο 6 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
 Άρθρο 7 Απαιτήσεις σχετικά με τη σήμανση (άρθρο 7 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
 Άρθρο 8 Επέκταση προγράμματος διευρυμένης ευθύ-
νης του παραγωγού για τις συσκευασίες για τα προϊ-
όντα μίας χρήσης του Τμήματος Ι του Μέρους E΄ του 
Παραρτήματος I (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
 Άρθρο 9 Πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του πα-
ραγωγού για τα προϊόντα του Τμήματος ΙΙ του Μέ-
ρους E΄ του Παραρτήματος I (άρθρο 8 της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/904)
 Άρθρο 10 Πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του πα-
ραγωγού για τα προϊόντα του Τμήματος ΙΙΙ του Μέ-
ρους E΄ του Παραρτήματος I (άρθρο 8 της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/904)
 Άρθρο 11 Πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του πα-
ραγωγού για τα αλιευτικά εργαλεία (άρθρο 8 της Οδη-
γίας (ΕΕ) 2019/904)
 Άρθρο 12 Γενικές ρυθμίσεις για τα προγράμματα δι-
ευρυμένης ευθύνης του παραγωγού 

 Άρθρο 13 Χωριστή συλλογή (άρθρο 9 της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/904)
 Άρθρο 14 Μέτρα ευαισθητοποίησης (άρθρο 10 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
 Άρθρο 15 Εφαρμογή και συντονισμός των μέτρων 
(άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
 Άρθρο 16 Συστήματα πληροφοριών και υποβολή εκ-
θέσεων (άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 17 Έλεγχοι
 Άρθρο 18 Κυρώσεις (άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/904)
Άρθρο 19 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας
 Άρθρο 20 Δήλωση Ετοιμότητας για τη σύνδεση σταθ-
μού ΑΠΕ - Καταβολή τέλους διατήρησης - Παρατάσεις 
προθεσμιών υλοποίησης έργων ΑΠΕ λόγω του μεσο-
γειακού κυκλώνα «Ιανού»
 Άρθρο 21 Εξαιρέσεις και απαλλαγές από το περιβαλλο-
ντικό τέλος και την απαγόρευση ταξινόμησης για πα-
λαιά ρυπογόνα οχήματα - Τροποποίηση του άρθρου 5 
του ν. 4710/2020 (Α΄ 142)
 Άρθρο 22 Πιστοποιημένοι Αξιολογητές - Μητρώο Πε-
ριβαλλοντικών ελεγκτών - Τροποποίηση των άρθρων 
16 και 20 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209)
 Άρθρο 23 Ρυθμίσεις θεμάτων διαγωνισμών ΛΑΡΚΟ - 
Τροποποιήσεις άρθρου 21 του ν. 4664/2020 (Α΄ 32)
 Άρθρο 24 Περιορισμοί μεταβίβασης θυγατρικών ΔΕΠΑ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ - Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαι-
τούμενου Εσόδου Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)
 Άρθρο 25 Κάλυψη χρηματικών υποχρεώσεων στον 
Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) - Τρο-
ποποίηση του άρθρου 98 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5)
 Άρθρο 26 Παράταση ισχύος προσωρινών κυκλοφορι-
ακών μέτρων - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 
65 του ν. 4688/2020 (Α΄ 101)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Λοιπές διατάξεις
 Άρθρο 27 Ερμηνευτική διάταξη της περ. ιη) του άρ-
θρου 4 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139)
Άρθρο 28 Έναρξη ισχύος

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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διαγραφές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και επε-
ξεργασίας των αποβλήτων από πλαστικά μίας χρήσης 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, γ) το 
εγγυοδοτικό αντίτιμο, καθώς και λοιπά κόστη ανάπτυ-
ξης, λειτουργίας και διαχείρισης του συστήματος, δ) ει-
δικοί στόχοι επαναχρησιμοποίησης των επιστρεφόμε-
νων φιαλών, ε) η ειδική σήμανση των προϊόντων, στ) το 
σύστημα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων για 
τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τη συλλογή και 
την επεξεργασία των αποβλήτων, ζ) οι κατηγορίες των 
επιχειρήσεων λιανικής πώλησης που υπόκεινται στην 
υποχρέωση εξυπηρέτησης των καταναλωτών ως σημεία 
επιστροφής ή και οι κατάλληλοι χώροι που δύναται να 
αποτελέσουν σημεία επιστροφής, η) οι ελάχιστες προ-
διαγραφές και οι μέθοδοι επιστροφής (χειρωνακτικοί ή 
και αυτοματοποιημένοι), θ) οι ειδικές απαιτήσεις για την 
κάλυψη των αναγκών σε απομακρυσμένες και νησιωτι-
κές περιοχές και ι) κάθε αναγκαίο ειδικότερο θέμα για 
την εφαρμογή του παρόντος.

9. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εξειδι-
κεύονται οι ελάχιστες προδιαγραφές και κάθε σχετικό 
θέμα με τη δημιουργία των κοινόχρηστων βρυσών από 
τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και την εφαρμογή της παρ. 10 του 
άρθρου 4. Η έκδοση της εν λόγω απόφασης δεν απο-
τελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρ. 10 του 
άρθρου 4.

10. Για τους σκοπούς της παρ. 1 του άρθρου 12, με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και Εσωτερικών, συστήνεται και συγκροτείται 
τριμελής επιτροπή, τα μέλη της οποίας δεν λαμβάνουν 
καμία αποζημίωση ή αμοιβή, για τον καθορισμό της με-
θοδολογίας κατανομής των ποσών που αντιστοιχούν στα 
κόστη καθαρισμού απορριμμάτων προς τους Ο.Τ.Α. α΄ 
βαθμού και προς κάθε αρμόδιο για τον καθαρισμό δη-
μόσιο φορέα, η οποία απαρτίζεται από ένα μέλος από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ένα μέλος από 
το Υπουργείο Εσωτερικών και ένα μέλος που ορίζεται 
από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Αρμο-
διότητα της εν λόγω Επιτροπής είναι η παροχή γνώμης 
προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. αναφορικά 
με τον καθορισμό της μεθοδολογίας κατανομής των 
ποσών που αντιστοιχούν στα κόστη καθαρισμού προς 
τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και προς κάθε αρμόδιο για τον 
καθαρισμό δημόσιο φορέα, ώστε ο Ε.Ο.ΑΝ. να προβεί 
στην κατανομή με την απόφαση της περ. α΄ της παρ. 1 
του άρθρου 12.

11. Για τους σκοπούς της παρ. 5 του άρθρου 4, με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται οι διαδικασίες και 
οι όροι για την διασφάλιση της υγιεινής και της ασφά-
λειας των προσφερόμενων τροφίμων και ποτών, κατά 
τη διάθεσή τους σε επαναχρησιμοποιήσιμο προϊόν του 
καταναλωτή, καθώς και οι προδιαγραφές καταλληλότη-
τας των επαναχρησιμοποιήσιμων προϊόντων και κάθε 
σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρ-
θρου 4. Η έκδοση της εν λόγω απόφασης δεν αποτελεί 
προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 4.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 20

Δήλωση Ετοιμότητας για τη σύνδεση 

σταθμού ΑΠΕ - Καταβολή τέλους διατήρησης - 

Παρατάσεις προθεσμιών υλοποίησης έργων 

ΑΠΕ λόγω του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανού»

1. Μετά το άρθρο 4 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) προστί-
θεται άρθρο 4Α ως εξής:

«Άρθρο 4Α
Δήλωση Ετοιμότητας 
για τη σύνδεση σταθμού ΑΠΕ

1. Ο κάτοχος του σταθμού παραγωγής από ΑΠΕ και 
ΣΗΘΥΑ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστα-
σης του σταθμού, υποβάλλει στον αρμόδιο Διαχειριστή 
Δήλωση Ετοιμότητας για τη σύνδεση του σταθμού με το 
Δίκτυο ή το Σύστημα. Σε κάθε περίπτωση, για την ενερ-
γοποίηση της σύνδεσης του σταθμού ο ενδιαφερόμενος 
υποβάλλει αίτημα προς τον αρμόδιο Διαχειριστή και ό,τι 
άλλο απαιτείται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο.

2. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύνδεση του 
σταθμού, λόγω μη ολοκλήρωσης των απαιτούμενων 
έργων σύνδεσης είτε αυτά υλοποιούνται από τον Πα-
ραγωγό είτε από τον αρμόδιο Διαχειριστή, κατά παρέκ-
κλιση των οριζόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 4, οι Τιμές 
Αναφοράς (Τ.Α.) που ισχύουν για σταθμούς παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, καθορίζονται 
όχι με βάση την ημερομηνία θέσης του σταθμού σε λει-
τουργία (κανονική ή δοκιμαστική), αλλά με βάση την 
ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Ετοιμότητας των 
εργασιών εγκατάστασης του σταθμού, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους, εφόσον εκδοθεί 
η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης.

3. Ο ενδιαφερόμενος δύναται μαζί με τη Δήλωση Ετοι-
μότητας να υποβάλει στον αρμόδιο Διαχειριστή: 

α) τη συναφθείσα Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης,
β) την απαιτούμενη άδεια που προβλέπεται σύμφωνα 

με την πολεοδομική νομοθεσία,
γ) τη συναφθείσα Σύμβαση Σύνδεσης και είτε αποδει-

κτικό καταβολής του κόστους σύνδεσης του σταθμού με 
το δίκτυο ή το σύστημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
και με βάση τα οριζόμενα στη Σύμβαση Σύνδεσης που 
έχει υπογραφεί μεταξύ του Παραγωγού και του αρμό-
διου Διαχειριστή, είτε αποδεικτικό καταβολής ποσού 
ύψους διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 7 της υποπαρ. Ι.1. 
της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) 
ειδικά σε περιπτώσεις όπου το κόστος σύνδεσης είναι 
μεγαλύτερο του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων 
(250.000) ευρώ, χωρίς να απαιτείται η ολοκλήρωση των 
απαιτούμενων έργων σύνδεσης, και 

δ) δήλωση μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας, η 
οποία θα συνοδεύεται από σχετική έκθεση αυτοψίας. 
Με τη δήλωση θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι έχουν ολο-
κληρωθεί οι εργασίες εγκατάστασης του έργου.
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Ειδικά για σταθμούς που έχουν οριστική προσφορά 
σύνδεσης είτε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφα-
ση ΡΑΕ 787/2012, είτε σύμφωνα με τα δέκατο έκτο και 
δέκατο έβδομο εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
ν. 3468/2006 (Α΄ 129), αντί των στοιχείων της περ. γ΄ 
υποβάλλονται αποδεικτικό αποδοχής της οριστικής 
προσφοράς σύνδεσης και αποδεικτικό κατάθεσης της 
προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής.

4. Ως ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης, νοεί-
ται η ολοκλήρωση όλων των εργασιών που απαιτούνται 
για τη θέση του σταθμού σε λειτουργία, από τις οποίες 
μπορεί να εξαιρούνται:

α) τα έργα σύνδεσης όπως προβλέπονται στη σχετική 
σύμβαση σύνδεσης,

β) τα διασυνδετικά καλώδια από τον κεντρικό δια-
κόπτη του σταθμού μέχρι το σημείο διασύνδεσης του 
σταθμού με το Δίκτυο ή το Σύστημα,

γ) ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και τα συστήματα 
παρακολούθησης.

Η έκθεση αυτοψίας περιλαμβάνει την ημερομηνία και 
ώρα της αυτοψίας, τα βασικά στοιχεία του εξοπλισμού 
(ιδίως τον αριθμό και τύπο μονάδων παραγωγής) που 
ελέγχθηκαν και καταγράφηκαν, και συνοδεύεται ιδίως 
από φωτογραφική τεκμηρίωση, η οποία περιλαμβάνει 
κατ’ ελάχιστο τη γενική άποψη του σταθμού και τον οι-
κίσκο / υποσταθμό όπου υπάρχει.

5. Κατόπιν υποβολής της Δήλωσης Ετοιμότητας από 
τον ενδιαφερόμενο, ο αρμόδιος Διαχειριστής εντός πέ-
ντε (5) ημερών εξετάζει εάν είναι δυνατή η σύνδεση του 
σταθμού με το δίκτυο ή το σύστημα εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της Δήλω-
σης Ετοιμότητας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή 
η σύνδεση του σταθμού με το Δίκτυο ή το Σύστημα 
εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών ή 
εντός των δεκαπέντε (15) ημερών προκύπτει αλλαγή 
στην Τιμή Αναφοράς και εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει 
συνυποβάλλει με τη Δήλωση Ετοιμότητας τα στοιχεία 
της παρ. 3 για το εν λόγω έργο, ο αρμόδιος Διαχειριστής, 
αφού ελέγξει τις προϋποθέσεις των περ. α), β), γ) κατά 
περίπτωση και δ) της παρ. 3, εκδίδει Βεβαίωση Ολοκλή-
ρωσης Εργασιών.

6. Οι αυτοψίες του παρόντος διενεργούνται από μηχα-
νικό συναφούς με το αντικείμενο ειδικότητας, μέλος του 
ΤΕΕ. Το ΤΕΕ εκδίδει ανοικτή πρόσκληση προς τα μέλη του 
με συναφή με το αντικείμενο ειδικότητα, προκειμένου 
να συγκροτήσει κατάλογο υποψηφίων για τη διενέργεια 
αυτοψιών. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του 
ΤΕΕ εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος συντάσσεται κατάλογος μηχανικών συναφούς 
ειδικότητας από όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη 
διενέργεια των αυτοψιών. Ο κατάλογος επικαιροποιείται 
κάθε τρεις (3) μήνες με ευθύνη του ΤΕΕ με ενσωμάτωση 
νέων υποψηφίων για τη διενέργεια αυτοψιών ή διαγρα-
φή υφιστάμενων.

7. Για την πραγματοποίηση του ελέγχου, το ΤΕΕ ορίζει 
με απόφασή του μηχανικό συναφούς με το αντικείμενο 
ειδικότητας, ο οποίος περιλαμβάνεται στους ως άνω κα-
ταλόγους, εντός δύο (2) ημερών από την αποστολή του 
αιτήματος του ενδιαφερομένου με κριτήριο τη γειτνίαση 

της έδρας του μηχανικού στη γεωγραφική περιοχή αρ-
μοδιότητας του οποίου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός 
ΑΠΕ. Ο μηχανικός που ορίζεται κατά τα ανωτέρω, οφείλει 
εντός δύο (2) ημερών να δηλώσει τη διαθεσιμότητά του 
και να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση περί μη σύγκρουσης 
συμφερόντων με τον κάτοχο του σταθμού. Με την ίδια 
δήλωση ο μηχανικός βεβαιώνει επιπλέον ότι δεν έχει 
εργαστεί και ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε αμοιβή για 
οποιονδήποτε λόγο από τον κάτοχο του σταθμού ή συν-
δεδεμένο με αυτό νομικό πρόσωπο κατά τα τελευταία 
τρία (3) έτη. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης ή πα-
ρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας των δύο (2) ημερών 
επιλέγεται εκ του καταλόγου άλλος μηχανικός.

8. Η αμοιβή του εν λόγω μηχανικού από τον κατάλογο 
του ΤΕΕ βαρύνει τον ενδιαφερόμενο και ορίζεται ως ξής:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΜΟΙΒΗ (πλέον ΦΠΑ)

0-100kW 300€

101-1000kW 500 €

1.001-10.000kW 1.000€

>10.000kW 1.500€

9. Ο μηχανικός συντάσσει έκθεση αυτοψίας σχετικά με 
την ολοκλήρωση ή μη της εγκατάστασης του σταθμού. 
Τόσο η έκθεση αυτοψίας, όσο και η δήλωση ότι πλη-
ρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, επέχουν θέση υπεύ-
θυνης δήλωσης και ο μηχανικός φέρει κάθε ευθύνη για 
την ακρίβεια και αλήθεια όσων βεβαιώνει. Ο αρμόδιος 
Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της ακρί-
βειας τόσο της πλήρωσης των ως άνω προϋποθέσεων, 
όσο και του περιεχομένου της συνταχθείσας έκθεσης 
και υποχρεούται να ελέγχει δειγματοληπτικά εκθέσεις 
αυτοψίας, οι οποίες αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 20% 
των έργων που αφορούν οι υπό έλεγχο εκθέσεις της πα-
ρούσας και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) ημερών 
από την υποβολή τους. 

Προς τον σκοπόν αυτό, ο αρμόδιος Διαχειριστής αναρ-
τά ανά δύο (2) μήνες λίστα με τα έργα των δειγματο-
ληπτικών ελέγχων που πραγματοποίησε, καθώς και το 
σύνολο των έργων για τα οποία υποβλήθηκε Δήλωση 
Ετοιμότητας.

10. Ο αρμόδιος Διαχειριστής, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παρ. 3, εκδίδει τη Βεβαίωση Ολοκλή-
ρωσης, από την οποία προκύπτει και η ημερομηνία υπο-
βολής της Δήλωσης Ετοιμότητας. Η Βεβαίωση Ολοκλή-
ρωσης, γνωστοποιείται στον ΔΑΠΕΕΠ ή στον ΔΕΔΔΗΕ 
με την ιδιότητά του ως Διαχειριστή ΜΔΝ. Σε περίπτωση 
κατά την οποία διαπιστωθεί από τον αρμόδιο Διαχειρι-
στή ψευδής δήλωση περί ολοκλήρωσης των εργασιών, 
η Τ.Α. καθορίζεται με βάση την ημερομηνία θέσης του 
σταθμού σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μειω-
μένη κατά 5%, η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης ανακαλείται 
και ενημερώνεται σχετικά ο ΔΑΠΕΕΠ ή ο ΔΕΔΔΗΕ με την 
ιδιότητά του ως Διαχειριστή ΜΔΝ.

11. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και για 
σταθμούς οι οποίοι έχουν επιλεγεί για ένταξη σε καθε-
στώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης 
μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφο-
ρών του άρθρου 7.
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Ειδικά για τους σταθμούς της παρούσας, εφόσον η 
Βεβαίωση Ολοκλήρωσης, η οποία στην περίπτωση αυτή 
κοινοποιείται και στη ΡΑΕ, εκδοθεί εντός της οριζόμενης 
από την απόφαση της ανταγωνιστικής διαδικασίας υπο-
βολής προσφορών προθεσμίας για την ενεργοποίηση 
της σύνδεσης του σταθμού, συμπεριλαμβανόμενων τυ-
χόν παρατάσεων αυτής, θεωρείται ότι πληρούται η υπο-
χρέωση ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθμού και 
ισχύει η Τ.Α. που έχει προκύψει από την ανταγωνιστική 
διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, οι εγγυητικές επιστολές 
που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ επιστρέφονται μετά την 
ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού. 

12. Έως την κατάρτιση από το ΤΕΕ του καταλόγου μη-
χανικών της παρ. 6 του παρόντος, και σε κάθε περίπτωση 
όχι πέραν του ενός (1) μηνός από τη θέση σε ισχύ του 
παρόντος, η δήλωση μηχανικού και η έκθεση αυτοψίας 
της παρ. 3 δύνανται να συντάσσονται από μηχανικό συ-
ναφούς ειδικότητας κατ’ επιλογή του ενδιαφερόμενου, 
ο οποίος βαρύνεται με την αμοιβή του.».

2. Οι υπόχρεοι καταβολής του τέλους διατήρησης 
δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας για τα έτη 2017, 2018, 2019 σύμφωνα με το 
άρθρο 21 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) καταβάλλουν το Τέ-
λος Διατήρησης σύμφωνα με το Παράρτημα της υπό 
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕEΚ/62450/2550/30.6.2020 (ΑΔΑ:
ΨΗ7Ζ4653Π8-0ΧΣ) πράξης του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας με τίτλο «Οριστικός πίνακας υπό-
χρεων καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος 
κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α για τα έτη 2017, 2018, 2019», μέχρι τις 
31.10.2020. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του τέλους συ-
νεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος της Άδειας 
Παραγωγής, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του 
άρθρου 27 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143).

Ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ) εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας καταβολής 
του τέλους του παρόντος καταρτίζει και δημοσιοποιεί 
στον διαδικτυακό του τόπο πίνακα με τους υπόχρεους 
που δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα το ετήσιο τέλος και ακο-
λούθως ο Φορέας Αδειοδότησης καταχωρίζει τις άδειες 
που παύουν να ισχύουν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο. Στην 
περίπτωση αυτή, υποβολή αιτήματος για χορήγηση Βε-
βαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων για την ίδια θέση ή 
τμήμα αυτής επιτρέπεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92).

3. Οι οριστικές προσφορές σύνδεσης και οι άδειες 
εγκατάστασης των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών 
που εγκαθίστανται στις περιοχές των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Καρδίτσας, Κορινθίας και Φθιώτιδας, οι οποίοι 
επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό» και τις 
συνακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμ-
βρίου 2020, δύναται να παραταθούν κατά ένα (1) έτος 
μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου που υποβάλλεται 
προς τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της οικείας Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Η ως άνω παράταση 
χορηγείται μετά από αυτοψία που διενεργείται από την 
παραπάνω Διεύθυνση και σχετική απόφαση που αυτή 

εκδίδει και η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο 
και στον αρμόδιο Διαχειριστή εντός ενός (1) μηνός από 
το αίτημά του. 

Άρθρο 21

Εξαιρέσεις και απαλλαγές 

από το περιβαλλοντικό τέλος 

και την απαγόρευση ταξινόμησης για παλαιά

ρυπογόνα οχήματα - Τροποποίηση 

του άρθρου 5 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142)

1. Κατά παρέκκλιση της περ. β΄ της παρ. 1 και της 
περ.  β΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4710/2020 
(Α΄ 142), δεν απαγορεύεται η ταξινόμηση των οχημάτων, 
για τα οποία κατά τη δημοσίευση του ν. 4710/2020 είχαν 
υποβληθεί δήλωση άφιξης οχήματος (Δ.Α.Ο.) ή δηλωτικά 
εισαγωγής.

2. Στο άρθρο 5 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142) προστίθεται 
νέα παρ. 5 ως εξής:

«5. Δεν καταλαμβάνονται από την υποχρέωση κατα-
βολής περιβαλλοντικού τέλους της περ. α΄ των παρ. 1 
και 2, καθώς και από την απαγόρευση ταξινόμησης της 
περ. β΄ των παρ. 1 και 2:

α) οχήματα που περιέρχονται σε κατάσχεση ή δέσμευ-
ση ή ακινητοποίηση ή ανεύρεση ή εγκατάλειψη και καθί-
στανται αντικείμενο διαχείρισης δημόσιου υλικού,

β) οχήματα που ταξινομούνται για υπηρεσιακή ή προ-
σωπική χρήση στο πλαίσιο των διπλωματικών και προ-
ξενικών σχέσεων ή από αναγνωρισμένους διεθνείς και 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

γ) οχήματα, τα οποία κομίζουν στη Χώρα πρόσωπα 
που χαρακτηρίζονται ως μετοικούντες σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία Δ.245/11/1.3.1988 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών (Β΄ 195), η οποία κυρώθηκε με την 
παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/1989 (Α΄ 90), και για 
τα οποία προσκομίζεται πιστοποιητικό μετοικεσίας με 
ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της έναρξης ισχύος 
του παρόντος,

δ) οχήματα, τα οποία επαναταξινομούνται με απαλ-
λαγή από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης βάσει 
της παρ. 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), 

ε) μεμονωμένα οχήματα ιδιαίτερης κατασκευής 
(ΜΟΙΚ), όπως αυτά μετατρέπονται ή κατασκευάζονται 
σύμφωνα με τις υποπερ. αα) και ββ) της περ. α΄ του άρ-
θρου 2 της υπ’ αρ. 33692/2202/5.11.2014 απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 3134) κατόπιν 
ελέγχου από πιστοποιημένους φορείς, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της ανωτέρω απόφασης.».

Άρθρο 22

Πιστοποιημένοι Αξιολογητές - Μητρώο 

Περιβαλλοντικών ελεγκτών - Τροποποίηση 

των άρθρων 16 και 20 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209)

1. Οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 16 του ν. 4014/2011 
(Α΄ 209) αντικαθίστανται και προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζο-
νται:

α) τα προσόντα των Πιστοποιημένων Αξιολογητών, οι 
κανόνες που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους και 


