
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Άρθρο 1 Σκοπός 
Άρθρο 2 Αντικείµενο 
ΜΕΡΟΣ Β΄: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Β΄
ΦΑΣΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 3 Ορισµοί 
Άρθρο 4 Στάδια αδειοδότησης σταθµών Ανανεώσιµων

Πηγών Ενέργειας και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού -
Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και σταθµών αποθήκευ-
σης 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ

ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙ-
ΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘ-
ΜΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΔΙΚΤΥΟ 
Άρθρο 5 Οριστική Προσφορά Σύνδεσης 
Άρθρο 6 Εγγυητική επιστολή 
Άρθρο 7 Ειδικά θέµατα σταθµών οι οποίοι συνδέονται

στο Σύστηµα 
Άρθρο 8 Σύµβαση Σύνδεσης 
Άρθρο 9 Ειδικά θέµατα Συµβάσεων Σύνδεσης 
Άρθρο 10 Λειτουργικοί περιορισµοί για αύξηση των

περιθωρίων ισχύος σταθµών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέρ-
γειας και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού -Θερµότητας Υ-
ψηλής Απόδοσης του Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και
Δικτύου 
Άρθρο 11 Θέµατα κυριότητας έργων σύνδεσης 
Άρθρο 12 Ειδικά θέµατα Ιδιωτικών Δικτύων Μέσης Τά-

σης 
Άρθρο 13 Μητρώο Δικτύων Υψηλής και Μέσης Τάσης 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΚΟΙΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙ-

ΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

Άρθρο 14 Κοινό αίτηµα περί χορήγησης Οριστικής
Προσφοράς Σύνδεσης 
Άρθρο 15 Συνεργασία Διαχειριστών Συστήµατος και

Δικτύου για κοινά αιτήµατα 
Άρθρο 16 Ειδικά θέµατα Συµβάσεων Σύνδεσης κοινών

αιτηµάτων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Άρθρο 17 Άδεια Εγκατάστασης 
Άρθρο 18 Τεκµηρίωση Νόµιµης Χρήσης 
Άρθρο 19 Διάρκεια ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης 
Άρθρο 20 Τροποποίηση Άδειας Εγκατάστασης 
Άρθρο 21 Αποστάσεις ασφαλείας ανεµογεννητριών 
Άρθρο 22 Επανέκδοση Άδειας Εγκατάστασης 
Άρθρο 23 Τµηµατική Άδεια Εγκατάστασης 
Άρθρο 24 Μεταφορά θέσης εγκατάστασης 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗ-

ΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ Α-
ΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Άρθρο 25 Συµµετοχή σταθµών Ανανεώσιµων Πηγών

Ενέργειας και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού - Θερµότη-
τας Υψηλής Απόδοσης απευθείας στην αγορά 
Άρθρο 26 Ηλέκτριση δικτύου σταθµών Ανανεώσιµων

Πηγών Ενέργειας και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού -
Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και σταθµών αποθήκευ-
σης 
Άρθρο 27 Θέση σε λειτουργία σταθµών Ανανεώσιµων

Πηγών Ενέργειας και Συµπαραγωγής - Ηλεκτρισµού
Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και σταθµών αποθήκευ-
σης 
Άρθρο 28 Άδεια Λειτουργίας 
Άρθρο 29 Τµηµατική Άδεια Λειτουργίας 
Άρθρο 30 Κυρώσεις για παραβίαση των όρων των Α-

δειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΝ΄, 29 Ιουνίου 2022,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Εκσυγχρονισµός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας - Β΄ φάση, Αδειοδότηση
παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών 

Φωτοβολταϊκών Σταθµών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
Άρθρο 31 Διασφάλιση υλοποίησης των έργων 
Άρθρο 32 Πληρωµές Τέλους Δέσµευσης Φυσικού Χώ-

ρου Εγκατάστασης και Τέλους Παράτασης Εγκατάστα-
σης και Δέσµευσης Ηλεκτρικού Χώρου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕ-

ΝΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 
Άρθρο 33 Σταθµοί που εξαιρούνται από Βεβαίωση Πα-

ραγωγού ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων 
Άρθρο 34 Οριστική Προσφορά Σύνδεσης για Εξαιρού-

µενους Σταθµούς 
Άρθρο 35 Διάρκεια ισχύος Οριστικής Προσφοράς Σύν-

δεσης για Εξαιρούµενους Σταθµούς 
Άρθρο 36 Σύµβαση Σύνδεσης για Εξαιρούµενους

Σταθµούς 
Άρθρο 37 Πλαίσιο που διέπει τους Εξαιρούµενους

σταθµούς 
Άρθρο 38 Απλή γνωστοποίηση για τη σύνδεση σταθ-

µών στο Δίκτυο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟ-

ΔΟΤΗΣΗΣ 
Άρθρο 39 Ηλεκτρονική πλατφόρµα διαχειριστών και η-

λεκτρονικός ιστότοπος Αδειών Εγκατάστασης και Λει-
τουργίας (άρθρο 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001) 
Άρθρο 40 Τήρηση Μητρώου και δηµοσιότητα στοιχεί-

ων 
Άρθρο 41 Ανάπτυξη και λειτουργία Ενιαίου Πληροφο-

ριακού Συστήµατος Αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας (παρ. 1, 2, 3 άρθρου 16 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/2001) 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ -
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
Άρθρο 42 Ριζική ανανέωση 
Άρθρο 43 Εγκατάσταση έργων Ανανεώσιµων Πηγών

Ενέργειας πλησίον ή εντός των λιµνών υδροδότησης
Αττικής 
Άρθρο 44 Υπολογισµός Τιµής Αναφοράς της Σύµβα-

σης Λειτουργικής Ενίσχυσης - Προσθήκη παρ. 20.β. στο
άρθρο 3 του ν. 4414/2016 
Άρθρο 45 Υπολογισµός Τιµής Αναφοράς της Σύµβα-

σης Λειτουργικής Ενίσχυσης - Τροποποίηση άρθρου 4
του ν. 4414/2016 
Άρθρο 46 Ευθύνη εξισορρόπησης - Τροποποίηση άρ-

θρου 5Α του ν. 4414/2016 
Άρθρο 47 Υβριδικοί σταθµοί και παρακολούθηση του

καθεστώτος στήριξης - Τροποποίηση άρθρου 12 του ν.
4414/2016 
Άρθρο 48 Αναβάθµιση ενεργειακού εξοπλισµού φωτο-

βολταικών - Προσθήκη άρθρου 6Α στον ν. 4414/2016 
Άρθρο 49 Επεµβάσεις σταθµών Ανανεώσιµων Πηγών

Ενέργειας και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού - Θερµότη-
τας Υψηλής Απόδοσης και σταθµών αποθήκευσης σε δά-
ση και δασικές εκτάσεις - Τροποποίηση άρθρου 45 του ν.
998/1979 
Άρθρο 50 Αντιρρήσεις επί δασικών χαρτών - Τροποποί-

ηση άρθρου 18 του ν. 3889/2010 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 51 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 
Άρθρο 52 Μεταβατικές διατάξεις ως προς εκκρεµείς

αιτήσεις χορήγησης και τροποποίησης µη δεσµευτικής
Προσφοράς Σύνδεσης, Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης

και Σύµβασης Σύνδεσης 
Άρθρο 53 Μεταβατικές διατάξεις ως προς εκκρεµείς

αιτήσεις έκδοσης και τροποποίησης Αδειών Εγκατάστα-
σης και Αδειών Λειτουργίας 
Άρθρο 54 Μεταβατικές διατάξεις ως προς υφιστάµε-

νες Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης, Άδειες Εγκατά-
στασης, Άδειες Λειτουργίας και Εξαιρούµενους Σταθ-
µούς εν λειτουργία 
Άρθρο 55 Μεταβατικές διατάξεις ως προς υφιστάµε-

νες Βεβαιώσεις ή Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων ή Άδειες
Παραγωγής 
Άρθρο 56 Μεταβατική διάταξη µέχρι τη θέση σε λει-

τουργία του Πληροφοριακού Συστήµατος Αδειοδότησης
Έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 
Άρθρο 57 Μεταβατική διάταξη µέχρι την έκδοση του

Κανονισµού σύνδεσης, εγκατάστασης και λειτουργίας
σταθµών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Συµπαρα-
γωγής Ηλεκτρισµού - Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης 
Άρθρο 58 Καταργούµενες διατάξεις 
ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑ-

ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/944 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΗ
ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟ-
ΜΩΝ 4001/2011, 4067/2012, 3468/2006, 2367/1998 ΚΑΙ
4685/2020 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- ΤΡΟΠΟ-
ΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4001/2011 ΚΑΙ 4067/2012
Άρθρο 59 Ενσωµάτωση διατάξεων της Οδηγίας

2019/944/ΕΕ που αφορούν στην αποθήκευση, τη σωρευ-
τική εκπροσώπηση και την επιχείρηση ηλεκτρικής ενέρ-
γειας - Τροποποίηση άρθρου 1 του ν. 4001/2011 
Άρθρο 60 Τροποποποίηση ορισµών του ν. 4001/2011 -

Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 2 του ν. 4001/2011 -
Ενσωµάτωση των περ. 18, 19, 57, 59 και 60 του άρθρου 2
της Οδηγίας 2019/944/ΕΕ). 
Άρθρο 61 Ρυθµίσεις για τον λογιστικό διαχωρισµό των

επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας αναφορικά µε την
άσκηση της δραστηριότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής
ενέργειας - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 22 του
ν. 4001/2011 
Άρθρο 62 Μοναδιαίες χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ω-

φέλειας για σταθµούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργει-
ας - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 55 του ν. 4001/2011 
Άρθρο 63 Προσδιορισµός της κατανάλωσης ηλεκτρι-

κής ενέργειας για τους σταθµούς αποθήκευσης ηλεκτρι-
κής ενέργειας αναφορικά µε τη χρέωση Υπηρεσιών   Κοι-
νής Ωφέλειας -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 36 του
ν. 4067/2012 
Άρθρο 64 Ιδιοκτησιακό καθεστώς εγκαταστάσεων α-

ποθήκευσης ενέργειας από διαχειριστές συστηµάτων
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Προσθήκη άρθρου
109Α στον ν. 4001/2011 (άρθρο 54 Οδηγίας (ΕΕ)
2019/944) 
Άρθρο 65 Ιδιοκτησιακό καθεστώς εγκαταστάσεων α-

ποθήκευσης ενέργειας από διαχειριστές συστηµάτων
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας - Προσθήκη άρθρου
122Α στον ν. 4001/2011 (άρθρο 36 Οδηγίας (ΕΕ)
2019/944) 
Άρθρο 66 Εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου για

την αδειοδότηση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από ορυκτά καύσιµα - Τροποποίηση άρθρου 132

2



του ν. 4001/2011 (άρθρο 8 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944) 
Άρθρο 67 Διαδικασία χορήγησης άδειας για την παρα-

γωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιµα - Προ-
σθήκη άρθρου 132Α στον ν. 4001/2011 
Άρθρο 68 Ζητήµατα σχετικά µε τις άδειες παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιµα - Προσθήκη
άρθρου 132Β στον ν. 4001/2011 
Άρθρο 69 Δραστηριότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ε-

νέργειας - Προσθήκη άρθρου 132Ε στον ν. 4001/2011 
Άρθρο 70 Έκδοση άδειας αποθήκευσης ηλεκτρικής ε-

νέργειας - Προσθήκη άρθρου 132ΣΤ στον ν. 4001/2011 
Άρθρο 71 Ζητήµατα των αδειών αποθήκευσης ηλεκτρι-

κής ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 132Ζ στον
ν. 4001/2011 
Άρθρο 72 Κανονισµός Αδειών - Τροποποίηση άρθρου

135 του ν. 4001/2011 
Άρθρο 73 Κανονισµός αδειών αποθήκευσης ηλεκτρι-

κής ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 135Α στον
ν. 4001/2011 
Άρθρο 74 Ρυθµίσεις για τις µοναδιαίες χρεώσεις χρή-

σης συστήµατος µεταφοράς και δικτύου διανοµής ηλε-
κτρικής ενέργειας αναφορικά µε την άσκηση της δρα-
στηριότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας - Τρο-
ποποίηση παρ. 2 άρθρου 140 του ν. 4001/2011 
Άρθρο 75 Τήρηση λογαριασµών από επιχειρήσεις ηλε-

κτρικής ενέργειας και διαφύλαξη του εµπιστευτικού χα-
ρακτήρα των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών - Τρο-
ποποίηση άρθρου 141 του ν. 4001/2011 (παρ. 2 άρθρου
55, άρθρο 56 και περ. ι΄ παρ. 1 άρθρου 59 Οδηγίας (ΕΕ)
2019/944) 
Άρθρο 76 Υπολογισµός και χρέωση του Ειδικού Τέ-

λους Μείωσης Εκποµπών Αερίων Ρύπων για τους σταθ-
µούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας - Τροποποίηση
υποπερ. (βα) της περ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 143 του
ν. 4001/2011 
Άρθρο 77 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄- Προ-

σθήκη άρθρων 132 Γ και 132 Η στον ν. 4001/2011 
Άρθρο 78 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄-

Προσθήκη άρθρου 132Δ στον ν. 4001/2011 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ -
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4685/2020 
Άρθρο 79 Σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγής
Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης µε      δια-
τάξεις αποθήκευσης - Τροποποίηση άρθρου 10 του
ν. 4685/2020 
Άρθρο 80 Βεβαίωση Παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας

από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.- Τροποποίηση άρθρου 11 του
ν. 4685/2020 
Άρθρο 81 Ειδικοί όροι λειτουργίας των σταθµών παρα-

γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ε-
νέργειας και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας
Υψηλής Απόδοσης µε ενσωµατωµένη αποθήκευση
ηλεκτρικής ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 11Β στον
ν. 4685/2020 
Άρθρο 82 Περιοχές µε κορεσµένα δίκτυα - Τροποποίη-

ση παρ. 1 άρθρου 14 του ν. 4685/2020 

Άρθρο 83 Εφάπαξ τέλος υποβολής αίτησης -Τροποποί-
ηση άρθρου 16 του ν. 4685/2020 
Άρθρο 84 Κανονισµός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλε-

κτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Α-
πόδοσης και Ειδικών Έργων -Τροποποίηση παρ. 1 άρ-
θρου 18 του ν. 4685/2020 
Άρθρο 85 Χορήγηση Βεβαίωσης Ειδικών Έργων - Τρο-

ποποίηση άρθρου 19 του ν. 4685/2020 
Άρθρο 86 Λειτουργία σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συ-
µπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδο-
σης µε ενσωµατωµένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργει-
ας και δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας
που απορροφάται από το δίκτυο - Προσθήκη άρθρου 19Α
στον ν. 4685/2020 
Άρθρο 87 Μεταβατικές διατάξεις - Προσθήκη άρθρου

25Α στον ν. 4685/2020 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΟ-

ΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Άρθρο 88 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών

ισχύος ≤1MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας-
Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 6 άρθρου 56 του
ν. 26-37/1998 
Άρθρο 89 Πλαίσιο προτεραιότητας στη χορήγηση ορι-

στικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθµούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πήγες Ενέργει-
ας και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής
Απόδοσης και σταθµούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας 
ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΘΑ-

ΛΑΣΣΙΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
Άρθρο 90 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 
Άρθρο 91 Διαδικασία χωροθέτησης και αδειοδότησης 
Άρθρο 92 Σύµβαση Σύνδεσης 
Άρθρο 93 Σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης 
Άρθρο 94 Ενιαία Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας 
Άρθρο 95 Παραχώρηση θαλάσσιου χώρου - Σύµβαση

Παραχώρησης 
Άρθρο 96 Υποχρεώσεις κατόχων Πιλοτικών Θαλάσ-

σιων Πλωτών Φωτοβολταικών Σταθµών 
ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡ-

ΓΕΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΑΝΕΩ-

ΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
Άρθρο 97 Aύξηση ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο - Προ-

ώθηση ενεργειακού συµψηφισµού και σταθµών αυτοπα-
ραγωγής 
Άρθρο 98 Επιµερισµός κόστους σύνδεσης έργων επέ-

κτασης ή ενίσχυσης του Ελληνικού Δικτύου Διανοµής η-
λεκτρικής Ενέργειας µεταξύ του διαχειριστή του και των
παραγωγών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Συµπα-
ραγωγής Ηλεκτρισµού - Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης 
Άρθρο 99 Αποδέσµευση ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο

και το σύστηµα από µη λειτουργικούς σταθµούς Ανανεώ-
σιµων Πηγών Ενέργειας και Συµπαραγωγής Ηλεκτρι-
σµού - Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης 
Άρθρο 100 Εικονικός Ενεργειακός Συµψηφισµός -

Τροποποίηση περ. 3 άρθρου 2 του ν. 3468/2006 
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Άρθρο 101 Εγκατάσταση σταθµών Ανανεώσιµων Πη-
γών Ενέργειας και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού - Θερ-
µότητας Υψηλής Απόδοσης από Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού - Αντικατάσταση άρ-
θρου 14Β του ν. 3468/2006 
Άρθρο 102 Απόσυρση σταθµών που εµπίπτουν στο πε-

δίο εφαρµογής της υπ’αρίθµ. 904/2011 Απόφασης της
Ρυθµιστικης Αρχής Ενέργειας 
Άρθρο 103 Αιολικά πάρκα σε Μη Διασυνδεδεµένα Νη-

σιά 
Άρθρο 104 Αναπροσαρµογή περιθωρίου ισχύος σε

κορεσµένα δίκτυα - Αντικατάσταση άρθρου 132 του
ν. 4819/2021 
Άρθρο 105 Ελάχιστο περιεχόµενο καταστατικού - Τρο-

ποποίηση περ. β΄ του άρθρου 5 του ν. 4513/2018 
Άρθρο 106 Ενάσκηση δραστηριοτήτων και συµµετοχή

αγροτικών συνεταιρισµών σε Ενεργειακές Κοινότητες -
Προσθήκη παρ. 3 και 4 στο άρθρο 12 του ν. 4513/2018 
Άρθρο 107 Σκοπός της «Διαχειριστής Ανανεώσιµων

Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» -
Τροποποίηση άρθρου 118 του ν. 4001/2011 
Άρθρο 108 Διαφοροποίηση εσόδων εταιρείας «Διαχει-

ριστής Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων
Προέλευσης Α.Ε.» από παραγωγούς Ανανεώσιµων Πη-
γών Ενέργειας και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµό-
τητας Υψηλής Απόδοσης ανάλογα µε τον τύπο της σύµ-
βασης και τον τρόπο συµµετοχής του σταθµού στην αγο-
ρά - Τροποποίηση περ. γ΄ παρ. 3 άρθρου 118Α του
ν. 4001/2011
Άρθρο 109 Καταβολή Τέλους Έκδοσης Βεβαιώσεων

Παραγωγού σταθµών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Α-
πόδοσης 
Άρθρο 110 Κατάργηση υποχρέωσης περιγραφής απο-

θηκευτικών χώρων εµπορικών αποθεµάτων - Τροποποίη-
ση παρ. 4 άρθρου 4 του ν. 3054/2002 
Άρθρο 111 Καθορισµός υποχρέωσης τήρησης εµπορι-

κών αποθεµάτων - Τροποποίηση άρθρου 6 του
ν. 3054/2002 
Άρθρο 112 Διόρθωση παροραµάτων και παραδροµών

στην παρ. 1 άρθρου 17 του ν. 3054/2002 - Τροποποίηση
παρ.1 άρθρου 17 του ν. 3054/2002 
Άρθρο 113 Καθορισµός πόρων υπέρ του Ειδικού Ταµεί-

ου Ενεργειακής Απόδοσης - Τροποποίηση άρθρου 21 του
ν. 4342/2015 
Άρθρο 114 Πόροι Πράσινου Ταµείου - Προσθήκη περ.

στ) στην παρ. 4 άρθρου 3 του ν. 3889/2010 
Άρθρο 115 Καθορισµός υπόχρεων µερών και επιµερι-

σµός σωρευτικού στόχου εξοικονόµησης ενέργειας -
Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 9 του ν. 4342/2015 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙ-

ΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ Α-
ΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 
Άρθρο 116 Έκτακτα µέτρα για την ενίσχυση της ασφά-

λειας εφοδιασµού της χώρας µε φυσικό αέριο για την
περίοδο Ιουλίου 2022 - Ιουνίου 2023 
Άρθρο 117 Αύξηση της αποθηκευτικής δυνατότητας

της Εγκατάστασης Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου στη
νήσο Ρεβυθούσα - Τροποποίηση περ. ια) παρ. 2 άρθρου 2
του ν. 4001/2011 
Άρθρο 118 Αναµόρφωση πλαισίου φυσικών απωλειών

και ιδιοκατανάλωσης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού
Αερίου και ρύθµιση εσόδων της µονάδας Συµπαραγωγής

Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης στη νή-
σο Ρεβυθούσα - Αντικατάσταση της (γα) παρ. 2 και τρο-
ποποίηση παρ. 4 άρθρου 68 του ν. 4001/2011 
Άρθρο 119 Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων Κανονισµού Τι-

µολόγησης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 
Άρθρο 120 Διασφάλιση Ενεργειακού εφοδιασµού νη-

σιωτικών περιοχών που διασυνδέονται - Εφεδρείες Δυ-
ναµικού Έκτακτων Αναγκών 
Άρθρο 121 Κάλυψη έκτακτων αναγκών ασφάλειας ε-

φοδιασµού µε φυσικό αέριο για την περίοδο Μαρτίου -
Μαΐου 2022 
Άρθρο 122 Προσωρινός Μηχανισµός Επιστροφής Μέ-

ρους Εσόδων Αγοράς Επόµενης Ηµέρας (Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας) - Προσθήκη άρθρου 12Α στον ν. 4425/2016 
Άρθρο 123 Μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία

µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο
Κρήτη - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 88 του ν. 4602/2019 
Άρθρο 124 Ταµείο Ενεργειακής Μετάβασης - Τροπο-

ποίηση άρθρου 61 του ν. 4839/2021 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗ-

ΣΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΗΣ Ο-
ΔΗΓΙΑΣ 2018/2001 
Άρθρο 125 Ορισµοί - Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 2

του ν. 3468/2006 
Άρθρο 126 Εγγυήσεις Προέλευσης ενέργειας - Αντι-

κατάσταση άρθρου 15 του ν. 3468/2006 
Άρθρο 127 Έκδοση και έλεγχος των Εγγυήσεων Προέ-

λευσης - Αντικατάσταση άρθρου 16 του ν. 3468/2006 
Άρθρο 128 Περιεχόµενο και διαδικασία έκδοσης των

Εγγυήσεων Προέλευσης - Αντικατάσταση άρθρου 17
του ν. 3468/2006 
Άρθρο 129 Μηχανισµός Διασφάλισης Συστήµατος

Εγγυήσεων Προέλευσης - Αντικατάσταση άρθρου 18
του ν. 3468/2006 
Άρθρο 130 Ανάκληση και Μεταβίβαση Εγγυήσεων

προέλευσης - Προσθήκη άρθρου 18 Α στον ν. 3468/2006 
Άρθρο 131 Εξουσιοδοτικές διατάξεις - Προσθήκη άρ-

θρου 18Β στον ν. 3468/2006 
Άρθρο 132 Μεταβατικές διατάξεις - Προσθήκη άρθρου

18 Γ στον ν. 3468/2006 
Άρθρο 133 Θέµατα Διαχειριστή Ανανεώσιµων Πηγών

Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ )-
Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 112 του ν. 4685/2020 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙ-

ΡΙΣΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Ε-
ΚΤΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 134 Υπολειµµατική αξία - Προσθήκη παρ. 5 στο

άρθρο 80Γ του ν. 4001/2011
Άρθρο 135 Διαχειριστές Δικτύου Διανοµής Φυσικού Α-

ερίου - Αντικατάσταση άρθρου 80Δ του ν. 4001/2011
Άρθρο 136 Ανεξαρτησία Διαχειριστή Δικτύου Διανο-

µής Φυσικού Αερίου - Αντικατάσταση άρθρου 80Ε του
ν. 4001/2011
Άρθρο 137 Απόκτηση ή αύξηση συµµετοχής σε Διαχει-

ριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου - Τροποποίηση
άρθρου 80Η του ν. 4001/2011
Άρθρο 138 Θέσπιση έκτακτων ρυθµίσεων µεταβατικού

χαρακτήρα στην προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για
την άµβλυνση των οικονοµικών συνεπειών της ενεργεια-
κής κρίσης
Άρθρο 139 Καταργούµενες διατάξεις
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ-
ΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ Α-

ΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Άρθρο 140 Αρµοδιότητα µίσθωσης δηµοτικών λατοµεί-

ων - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 54 του ν. 4512/2018 
Άρθρο 141 Αρµοδιότητα Δηµοτικού Συµβουλίου επί

καταγγελίας µίσθωσης δηµοτικών λατοµείων - Τροπο-
ποίηση παρ. 2 άρθρου 60 του ν. 4512/2018 
Άρθρο 142 Διάθεση παραβόλων που αφορούν στην α-

ξιοποίηση των γεωθερµικών πεδίων και περιοχών αρµο-
διότητας Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης - Τρο-
ποποίηση παρ. 1 άρθρου 15 του ν. 4602/2019 
Άρθρο 143 Παράταση ολοκλήρωσης ερευνητικών ερ-

γασιών για λατοµικά ορυκτά σε δηµόσια ή δηµοτική έ-
κταση 
Άρθρο 144 Καθορισµός ηµεροµηνίας υπολογισµού του

ύψους της εγγυητικής επιστολής της παρ. 1 του άρθρου
64 του ν. 4442/2016 - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 64 του
ν. 4442/2016 
Άρθρο 145 Υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστο-

λής από εκµεταλλευτές λατοµείων αδρανών υλικών ε-
ντός καθορισµένων λατοµικών περιοχών και από εκµε-
ταλλευτές µεταλλείων - Τροποποίηση παρ. 22 άρθρου 68
του ν. 4512/2018 
Άρθρο 146 Νοµιµοποίηση ηλεκτροµηχανολογικών ε-

γκαταστάσεων εντός λατοµικών χώρων και λατοµικών
περιοχών
Άρθρο 147 Επέκταση λατοµικής περιοχής από µισθωτή

του όµορου χώρου- Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 48 του
ν. 4512/2018 
Άρθρο 148 Αδειοδότηση ηλεκτροµηχανολογικών ε-

γκαταστάσεων λατοµείων 
- Τροποποίηση παρ. 1α άρθρου 56 του ν. 4512/2018 
Άρθρο 149 Εγκατάσταση ηλεκτροµηχανολογικού εξο-

πλισµού εντός λατοµικών χώρων - Τροποποίηση παρ. 1
άρθρου 65 του ν. 4442/2016 
Άρθρο 150 Παραµονή στον υπό έρευνα χώρο κατά τη

διάρκεια ισχύος της απόφασης έγκρισης διενέργειας ε-
ρευνητικών εργασιών - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 59
του ν. 4442/2016
Άρθρο 151 Μεταβατική διάταξη για την εφαρµογή του

άρθρου 64 του ν. 4442/2016 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕ-

ΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗ-
ΣΗΣ 
Άρθρο 152 Μητρώο πιστοποιηµένων αξιολογητών χω-

ρικών µελετών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 95 του
ν. 4759/2020 
Άρθρο 153 Παραβάσεις - Διοικητικές κυρώσεις - Προ-

σθήκη άρθρου 95Α στον ν. 4759/2020 
Άρθρο 154 Αρµοδιότητα πρότασης προεδρικού δια-

τάγµατος του άρθρου 25 του ν. 2508/1997 -  Τροποποίη-
ση παρ. 9 άρθρου 25 του ν. 2508/1997  

Άρθρο 155 Προέγκριση οικοδοµικών αδειών - Τροπο-
ποίηση παρ. 1 άρθρου 35 του ν. 4495/2017 
Άρθρο 156 Διαδικασία ελέγχου οικοδοµικής άδειας -

Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 38 του ν. 4495/2017 
Άρθρο 157 Διάγραµµα κάλυψης - Τροποποίηση παρ. 3

άρθρου 39 του ν. 4495/2017 
Άρθρο 158 Συγκρότηση Κεντρικού Συµβουλίου Πολεο-

δοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων - Τροποποίηση
παρ. 2 άρθρου 24 του ν. 4495/2017
Άρθρο 159 Εγκατάσταση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης

- Τροποποίηση άρθρου 86 του ν. 4495/2017 
Άρθρο 160 Προσδιορισµός χρόνου εκτέλεσης αυθαί-

ρετων κατασκευών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 87 του
ν. 4495/2017 
Άρθρο 161 Ρύθµιση χρήσεων γης που αφορούν την

περιοχή «Ελαιώνας»
Άρθρο 162 Εξουσιοδοτική διάταξη για τους σταθµούς

επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων - Αντικατάσταση
περ. (β) παρ. 7 άρθρου 114 του ν. 4070/2012 
Άρθρο 163 Χρόνος ισχύος της Απόφασης Έγκρισης

Περιβαλλοντικών Όρων - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 2
του ν. 4014/2011 
Άρθρο 164 Εξουσιοδοτικές διατάξεις για τους    Πιστο-

ποιηµένους Αξιολογητές Χωρικών Μελετών - Αντικατά-
σταση παρ. 1, προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 98 του
ν. 4759/2020 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑ-

ΤΩΝ 
Άρθρο 165 Ρυθµίσεις περί έργων διαχείρισης αστικών

λυµάτων 
Άρθρο 166 Οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµα-

τείας Συντονισµού Διαχείρισης Αποβλήτων 
Άρθρο 167 Άσκηση καθηκόντων επαλήθευσης αντι-

στάθµισης από την «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τοµέα Περιβάλλοντος» -
Εξουσιοδοτική διάταξη 
Άρθρο 168 Χρηµατοδότηση κατασκευών επί του δικτύ-

ου αποχέτευσης - Αντικατάσταση άρθρου 96 του
ν. 4685/2020 
Άρθρο 169 Σύνδεση ακινήτων µε δίκτυο αποχέτευσης

- Προσθήκη άρθρου 96Α στον ν. 4685/2020 
Άρθρο 170 Εξουσιοδότηση για την παροχή κινήτρων

σχετικά µε τη σύνδεση των αποχετεύσεων - Προσθήκη
άρθρου 96Β στον ν. 4685/2020 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Α-

ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ Ε-
ΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Άρθρο 171 Παραχωρήσεις ακινήτων για ανάπτυξη Α-

νανεώσιµων Πηγών Ενέργειας - Προσθήκη παρ. 6, 7, 8,
9, 10 στο άρθρο 4 του ν. 4061/2012
Άρθρο 172 Θεώρηση γεωλογικών µελετών - Αντικατά-

σταση παρ. 5 άρθρου 5 του ν. 4315/2014
ΜΕΡΟΣ Ζ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 
Άρθρο 173 Έναρξη ισχύος 
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ΜΕΡΟΣ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Άρθρο 1
Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο εκσυγχρονισµός
του πλαισίου αδειοδότησης των Ανανεώσιµων Πηγών Ε-
νέργειας, καθώς και της παραγωγής και αποθήκευσης η-
λεκτρικής ενέργειας. Επιπροσθέτως, επιδιώκονται η α-
νάπτυξη πιλοτικών θαλάσσιων πλωτών φωτοβολταϊκών
σταθµών, καθώς και η ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων για
την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Άρθρο 2
Αντικείµενο 

Αντικείµενο του παρόντος νόµου είναι η ενιαία και συ-
νεκτική διαµόρφωση της λεγόµενης Β΄ φάσης αδειοδό-
τησης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, η οποία άρ-
χεται µε την υποβολή αίτησης στον αρµόδιο Διαχειριστή
για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και ολο-
κληρώνεται µε την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας, σε
συνέχεια της αντίστοιχης Α΄ φάσης του ν. 4685/2020
(Α΄ 92). Επίσης, ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα για
την παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και
τίθεται το πρώτον το πλαίσιο για την ανάπτυξη θαλάσ-
σιων πλωτών φωτοβολταϊκών σταθµών, µε την παράλλη-
λη ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων που αφορούν στην α-
γορά ενέργειας, καθώς και στην προστασία του αστικού
και φυσικού περιβάλλοντος. 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Β΄ ΦΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 3
Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος χρησιµοποιούνται οι
εξής ορισµοί: 

1. Άδεια Εγκατάστασης σταθµών παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
(Α.Π.Ε.) και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού - Θερµότητας
Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή/και σταθµών αποθή-
κευσης ή Άδεια Εγκατάστασης: Η άδεια η οποία απαιτεί-
ται για την εγκατάσταση σταθµού παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α ή/και σταθµού α-
ποθήκευσης, σύµφωνα µε τo άρθρο 17.

2. Άδεια Λειτουργίας σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή/και σταθµών απο-
θήκευσης ή Άδεια Λειτουργίας: Η άδεια η οποία απαιτεί-
ται για τη λειτουργία σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ε-
νέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή/και σταθµών αποθή-
κευσης, σύµφωνα µε τo άρθρο 28.

3. Αδειοδοτούσα αρχή Άδειας Εγκατάστασης και Άδει-
ας Λειτουργίας ή αδειοδοτούσα αρχή: Οι υπηρεσίες οι ο-
ποίες είναι αρµόδιες για την έκδοση Αδειών Εγκατάστα-
σης και Λειτουργίας, ήτοι: 
α) Η Διεύθυνση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Ε-

ναλλακτικών Καυσίµων του Υπουργείου Περιβάλλοντος

και Ενέργειας για έργα τα οποία κατατάσσονται κατά
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση ά-
δειας εγκατάστασης, στην κατηγορία περιβαλλοντικής
κατάταξης Α1, του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209)
και στην κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα κανονι-
στική πράξη, καθώς και για υδροηλεκτρικούς σταθµούς
µε συνολική ισχύ µεγαλύτερη των δεκαπέντε µεγαβάτ
(15 MW), ανεξαρτήτως περιβαλλοντικής κατάταξης. 
β) Οι οικείες Διευθύνσεις Τεχνικού Ελέγχου των Απο-

κεντρωµένων Διοικήσεων για έργα, τα οποία κατατάσ-
σονται, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για
χορήγηση άδειας εγκατάστασης, στις Α2 και Β΄ κατηγο-
ρίες περιβαλλοντικής κατάταξης του άρθρου 1 του
ν. 4014/2011 και στην κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδο-
θείσα κανονιστική πράξη. 
γ) Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων της

Γενικής Γραµµατείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συµπρά-
ξεων Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα του Υπουργείου Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων για τις άδειες ή εγκρίσεις ε-
γκατάστασης ή λειτουργίας στρατηγικών επενδύσεων
των ν. 3894/2010 (Α΄ 204), 4608/2019 (Α΄ 66) και
4864/2021 (Α΄ 237), σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου
9 του ν. 4864/2021. 

4. Αιολικός σταθµός: Οι ανεµογεννήτριες και οι πλα-
τείες εγκατάστασης των ανεµογεννητριών. 

5. Αναρτηµένα διαγράµµατα σύνδεσης ή αναρτηµένα
διαγράµµατα: Τα διαγράµµατα τα οποία αποτυπώνουν
τον τρόπο σύνδεσης του σταθµού µε το Σύστηµα ή το Δί-
κτυο και τα οποία αναρτώνται σε κατάλληλη γεωπληρο-
φοριακή πλατφόρµα από τον αρµόδιο Διαχειριστή.

6. Απαλλαγή από Περιβαλλοντική Αδειοδότηση: Η χο-
ρήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από την αρµόδια περι-
βαλλοντική αρχή, εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκο-
σι (20) ηµερών από την υποβολή του αιτήµατος. Σε περί-
πτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας των είκοσι
(20) ηµερών από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος
τεκµαίρεται αυτοδικαίως η απαλλαγή από την υποχρέω-
ση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, µε την προσκόµιση
από τον ενδιαφερόµενο του αριθµού πρωτοκόλλου του
σχετικού αιτήµατος.

7. Αποκλειστικά δίκτυα: Τα Δίκτυα Μέσης ή Υψηλής
Τάσης, τα οποία κατασκευάζονται για τη σύνδεση των
σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή/και σταθµών αποθήκευ-
σης µε το Δίκτυο ή το Σύστηµα είτε από τους ίδιους τους
παραγωγούς σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή/και σταθ-
µών αποθήκευσης είτε από τον αρµόδιο Διαχειριστή και
στα οποία δεν συνδέονται καταναλωτές.

8. Αποστάσεις ασφαλείας ανεµογεννητριών (Α/Γ): Οι
επιτρεπόµενες αποστάσεις ανεµογεννητριών από γειτο-
νικές ανεµογεννήτριες του ίδιου σταθµού ή από ανεµο-
γεννήτριες γειτονικών σταθµών ή από τα όρια του γηπέ-
δου εγκατάστασης, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 21.

9. Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης: Η Από-
φαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για έργα της κα-
τηγορίας Α΄, η υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσµεύσεις για έργα της κατηγορίας Β΄, καθώς και η α-
παλλαγή της περ. 6 από τη διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης για τα έργα που απαλλάσσονται από αυτή
βάσει του ν. 4014/2011.

10. Αρµόδιος Διαχειριστής: Για τους σταθµούς οι οποί-
οι συνδέονται στο Σύστηµα απευθείας ή µέσω του Δικτύ-
ου, αρµόδιος είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφο-
ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), σύµφωνα µε
τα άρθρα 97 και 99 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), ενώ για
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τους σταθµούς οι οποίοι συνδέονται στο Δίκτυο Διανο-
µής ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλε-
κτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), σύµφωνα µε το άρ-
θρο 127 του ν. 4001/2011. Ειδικά για σταθµούς οι οποίοι
συνδέονται στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεµένων Νη-
σιών (Μ.Δ.Ν.), αρµόδια είναι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. µε την ιδιό-
τητα του Διαχειριστή Μ.Δ.Ν., σύµφωνα µε το άρθρο 129
του ν. 4001/2011, ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης.

11. Βεβαίωση απευθείας συµµετοχής στην αγορά: Η
βεβαίωση που εκδίδει ο Διαχειριστής Ανανεώσιµων Πη-
γών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης
(Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) σε περίπτωση κατά την οποία ο κάτο-
χος του σταθµού, πριν τη θέση αυτού σε λειτουργία και
εφόσον δεν έχει συνάψει Σύµβαση Λειτουργικής Ενί-
σχυσης, δηλώσει ότι δεν επιθυµεί τη σύναψη Σύµβασης
Λειτουργικής Ενίσχυσης και ότι ο σταθµός θα λειτουργεί
σύµφωνα µε το άρθρο 12Α του ν. 4414/2016 (Α΄ 147), ό-
πως ορίζει το άρθρο 25 του παρόντος. 

12. Βεβαίωση Ενεργοποίησης Λειτουργίας (Β.Ε.Λ.): Η
βεβαίωση την οποία εκδίδει ο αρµόδιος Διαχειριστής,
µετά την πραγµατοποίηση της προσωρινής σύνδεσης
του σταθµού, σύµφωνα µε το άρθρο 26. 

13. Βεβαίωση Ηλέκτρισης (ΒΕ.ΗΛ.): Η βεβαίωση την ο-
ποία εκδίδει ο αρµόδιος Διαχειριστής, µετά τη σύνδεση
του σταθµού και στην οποία αναγράφεται η ηµεροµηνία
έναρξης της κανονικής ή δοκιµαστικής λειτουργίας του,
σύµφωνα µε το άρθρο 27.

14. Βεβαίωση Καταλληλότητας Γηπέδου Υποσταθµού
ή Βεβαίωση Καταλληλότητας: Η Βεβαίωση που εκδίδεται
από τον Διαχειριστή του Συστήµατος, σύµφωνα µε την
οποία το προτεινόµενο γήπεδο για την εγκατάσταση του
Υποσταθµού είναι κατάλληλο.

15. Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούµε-
νου Σταθµού: Η βεβαίωση η οποία εκδίδεται από τον Φο-
ρέα Αδειοδότησης του άρθρου 20 του ν. 4685/2020
(Α΄ 92), µετά την ενηµέρωσή του από τον κάτοχο του ε-
ξαιρούµενου σταθµού σχετικά µε την ακριβή θέση εγκα-
τάστασης του σταθµού και τη γεωγραφική απεικόνιση
αυτού στο γεωπληροφοριακό σύστηµα του ίδιου άρθρου. 

16. Βεβαίωση Περάτωσης Δοκιµαστικής Λειτουργίας
(Β.Π.Δ.Λ.): Η βεβαίωση που εκδίδει ο αρµόδιος Διαχειρι-
στής και µε την οποία πιστοποιείται ότι έχουν ολοκληρω-
θεί οι κατασκευές του σχετικού δικτύου σύνδεσης του
σταθµού και των λοιπών αναγκαίων εγκαταστάσεων του
παραγωγού για την πραγµατοποίηση της σύνδεσης, µε
τήρηση των ελάχιστων προδιαγραφών των έργων σύν-
δεσης ή επέκτασης, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ)
2016/631 της Επιτροπής της 14ης Απριλίου 2016 «για τη
θέσπιση κώδικα δικτύου, όσον αφορά τις απαιτήσεις για
τη σύνδεση ηλεκτροπαραγωγών µε το δίκτυο» (L 112)
και τους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήµατος ή του Δι-
κτύου ή των Μ.Δ.Ν., και ότι έχει περατωθεί η φάση της
δοκιµαστικής λειτουργίας του σταθµού, σύµφωνα µε το
άρθρο 27 του παρόντος.

17. Βεβαίωση πληρότητας αίτησης: Η βεβαίωση η ο-
ποία εκδίδεται από τον αρµόδιο Διαχειριστή, σύµφωνα
µε το άρθρο 5, και µε την οποία πιστοποιείται η ηµεροµη-
νία κατά την οποία η αίτηση του ενδιαφεροµένου για χο-
ρήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, κατέστη πλή-
ρης.

18. Βεβαίωση τεκµηρίωσης νόµιµης χρήσης: Η βεβαίω-
ση, η οποία εκδίδεται από δικηγόρο της επιλογής του εν-
διαφεροµένου έπειτα από έλεγχο της νόµιµης χρήσης
του γηπέδου ή του χώρου εγκατάστασης του σταθµού

Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή/και σταθµού αποθήκευσης, εφόσον
πρόκειται για ιδιωτική έκταση.

19. Γήπεδο ασφαλείας Α/Γ ή γήπεδο ασφαλείας: Το
γήπεδο ασφαλείας του άρθρου 21.

20. Γήπεδο εγκατάστασης ή γήπεδο: Το υποσύνολο
του πολυγώνου, όπως αυτό έχει καταχωρηθεί στον γεω-
πληροφοριακό χάρτη του Φορέα Αδειοδότησης, σύµφω-
να µε το άρθρο 13 του ν. 4685/2020, εντός του οποίου
χωροθετούνται οι µονάδες του σταθµού και για το οποίο
ο κάτοχός του οφείλει να αποδείξει το νόµιµο δικαίωµα
χρήσης αυτού. Το γήπεδο εγκατάστασης δύναται να α-
ποτελείται από περισσότερα του ενός ακίνητα, για έκα-
στο των οποίων ο ενδιαφερόµενος οφείλει να τεκµηριώ-
σει το δικαίωµα νόµιµης χρήσης. Το γήπεδο οριοθετείται
µε ορισµένο περίγραµµα και πίνακα συντεταγµένων.

21. Γνωστοποιούµενος σταθµός: Ο σταθµός ο οποίος
συνδέεται στο Δίκτυο, έπειτα από γνωστοποίηση του εν-
διαφεροµένου στον αρµόδιο Διαχειριστή, χωρίς να απαι-
τείται η χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 38.

22. Διαδικασία αδειοδότησης Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Β΄
Φάσης ή διαδικασία αδειοδότησης B΄ Φάσης: Η διαδικα-
σία η οποία άρχεται µε την υποβολή αίτησης στον αρµό-
διο Διαχειριστή για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς
Σύνδεσης και ολοκληρώνεται µε την έκδοση της Άδειας
Λειτουργίας. 

23. Εξαιρούµενος σταθµός: Ο σταθµός παραγωγής η-
λεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ο οποίος
εξαιρείται από την υποχρέωση έκδοσης Άδειας Παραγω-
γής, Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, σύµφωνα
µε το άρθρο 33. 

24. Εκπρόσωπος ιδιωτικού δικτύου Μέσης Τάσης: Το
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
ορίζεται από παραγωγούς σταθµών Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή/και σταθµών αποθήκευσης ή οµάδα παρα-
γωγών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να κατασκευάσουν Δί-
κτυα Μέσης Τάσης για τη σύνδεση σταθµών Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή/και σταθµών αποθήκευσης σε Υποσταθµούς
Μέσης προς Υψηλής Τάσης, σύµφωνα µε το άρθρο 63
του ν. 4843/2021 (Α΄ 193). 

25. Εκπρόσωπος κοινού αιτήµατος: Το νόµιµα εξουσιο-
δοτηµένο από τους ενδιαφερόµενους φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, το οποίο παρεµβάλλεται µεταξύ των ενδιαφε-
ροµένων και του αρµόδιου Διαχειριστή στην υποβολή
του κοινού αιτήµατος, την κατασκευή, τη διαχείριση, την
παροχή στοιχείων στον Διαχειριστή του Συστήµατος, τη
συντήρηση και τη λειτουργία των κοινών έργων σύνδε-
σης στα κατάντη του ορίου του Συστήµατος, αποκλειστι-
κής αρµοδιότητας των ενδιαφεροµένων.

26. Ενδιαφερόµενος ή Παραγωγός: Ο κάτοχος Βεβαί-
ωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας
Παραγωγής ή Εξαιρούµενου Σταθµού ή Γνωστοποιούµε-
νου Σταθµού.

27. Ενηµέρωση φακέλου Άδειας Εγκατάστασης ή ενη-
µέρωση φακέλου: Η έγγραφη γνωστοποίηση των µετα-
βολών της αρχικής Άδειας Εγκατάστασης, για τις οποίες
δεν απαιτείται τροποποίηση αυτής, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 20 και κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονι-
σµό σύνδεσης, εγκατάστασης και λειτουργίας σταθµών
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή/ και σταθµών αποθήκευσης.

28. Έργο: Ο σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή ο σταθµός αποθήκευσης
ενέργειας, καθώς και τα συνοδά έργα του.

29. Ηλιοθερµικός σταθµός: Οι ηλιοστάτες, οι πύργοι ι-
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σχύος, το συγκρότηµα ηλεκτροµηχανολογικού (η/µ) εξο-
πλισµού, ο λοιπός η/µ εξοπλισµός, που είναι απαραίτη-
τος για τη λειτουργία του σταθµού, συµπεριλαµβανοµέ-
νων τυχόν εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.

30. Θεωρηµένα διαγράµµατα σύνδεσης ή θεωρηµένα
διαγράµµατα: Τα διαγράµµατα, τα οποία αποτυπώνουν
τον τρόπο σύνδεσης του σταθµού µε το Σύστηµα ή το Δί-
κτυο και τα οποία, µέχρι τη λειτουργία της κατάλληλης
γεωπληροφοριακής πλατφόρµας, θεωρούνται από τον
αρµόδιο Διαχειριστή.

31. Ιδιωτικά Δίκτυα: Τα Δίκτυα Μέσης ή Υψηλής Τάσης,
που κατασκευάζονται από παραγωγούς σταθµών Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή/και σταθµών αποθήκευσης για τη σύνδε-
ση των σταθµών τους µε το Δίκτυο ή το Σύστηµα, στα ο-
ποία δεν συνδέονται καταναλωτές και παραµένουν στην
αποκλειστική κυριότητα των παραγωγών, που έχουν και
την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης.

32. Ιδιωτικός Υποσταθµός: Ο Υποσταθµός του οποίου
τµήµατα δεν ανήκουν στον αρµόδιο Διαχειριστή. 

33. Κανονισµός σύνδεσης, εγκατάστασης και λειτουρ-
γίας σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή σταθµών αποθή-
κευσης ή Οικείος Κανονισµός: O Κανονισµός σύνδεσης,
εγκατάστασης και λειτουργίας σταθµών Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή/και σταθµών αποθήκευσης της παρ. 1 του
άρθρου 51.

34. Κοινό αίτηµα περί χορήγησης Οριστικής Προσφο-
ράς Σύνδεσης: Το αίτηµα που υποβάλλουν, από κοινού
διά του εκπροσώπου τους, οµάδες παραγωγών, σύµφω-
να µε το άρθρο 14.

35. Οριστική Προσφορά Σύνδεσης: Η προσφορά του
αρµόδιου Διαχειριστή στους υποψήφιους χρήστες για
σύναψη νέας σύνδεσης και στους υφιστάµενους χρή-
στες για τροποποίηση της υπάρχουσας. 

36. Πληροφοριακό Σύστηµα Αδειοδότησης Έργων Α-
νανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Π.Σ.Α.Π.Ε.): Ενιαίο πλη-
ροφοριακό σύστηµα, το οποίο τηρεί η Υπηρεσία µιας
Στάσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λειτουργεί ως πύλη εισόδου όλων των αιτήσεων των
Παραγωγών και ως κοινό σηµείο διασύνδεσης και διαλει-
τουργικότητας των επιµέρους πληροφοριακών συστηµά-
των των εµπλεκόµενων αδειοδοτικών αρχών. Η ηµερο-
µηνία πλήρους λειτουργίας του Π.Σ.Α.Π.Ε. συµπίπτει µε
την ηµεροµηνία ανάρτησης της διαπιστωτικής πράξης
της Υπηρεσίας µιας Στάσης στην ιστοσελίδα του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή, σε περίπτωση
που αυτή δεν έχει συσταθεί, µε την απόφαση του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που βεβαιώνει
την πλήρη λειτουργία αυτού.

37. Προσωρινή σύνδεση: Η ηλέκτριση του διασυνδετι-
κού δικτύου Mέσης Tάσης αρµοδιότητας παραγωγού και
των βοηθητικών διατάξεων των µονάδων ηλεκτροπαρα-
γωγής σταθµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., µε σκοπό την
πραγµατοποίηση δοκιµών και τη διασφάλιση της ασφά-
λειας του εξοπλισµού προ της θέσης του σταθµού σε
λειτουργία, σύµφωνα µε το άρθρο 26.

38. Σταθµός: Ο σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή/και ο σταθµός αποθή-
κευσης ενέργειας.

39. Σταθµός αντλησιοταµίευσης: Ο σταθµός αποθή-
κευσης που περιλαµβάνει ηλεκτρογεννήτριες και ενδε-
χοµένως διακριτά αντλητικά συγκροτήµατα, τα έργα υ-
δροληψίας, τον αγωγό ή τη σήραγγα προσαγωγής, το
φράγµα, τον ταµιευτήρα, καθώς και τον λοιπό η/µ εξο-
πλισµό που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία του

σταθµού.
40. Σταθµός αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ή

σταθµός αποθήκευσης: Το σύνολο των εγκαταστάσεων
που συνδέονται µε το Σύστηµα Μεταφοράς ή το Δίκτυο
Διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων
των σταθµών αντλησιοταµίευσης και των υβριδικών
σταθµών, και επιτελούν αποκλειστικά λειτουργία αποθή-
κευσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

41. Σταθµός βιοµάζας ή βιοαερίου: Οι γεννήτριες, οι
κινητήρες, ο απαιτούµενος η/µ εξοπλισµός, το σύνολο
των απαραίτητων υποδοµών και των εγκαταστάσεων υ-
ποδοχής, επεξεργασίας, τυποποίησης, αποθήκευσης
βιοµάζας και βιορευστών, καθώς και οι υποδοµές και ε-
γκαταστάσεις υποδοχής, επεξεργασίας, αποθήκευσης
πρώτων υλών προς παραγωγή βιοαερίου, ενεργειακής α-
ξιοποίησης των καυσίµων πρώτων υλών βιοµάζας/βιοαε-
ρίου/βιορευστών, διάθεσης της παραγόµενης ηλεκτρικής
και της συµπαραγόµενης θερµικής ενέργειας, τυποποίη-
σης, µεταφοράς και διάθεσης τυχόν δευτερογενώς πα-
ραγόµενων αέριων, στερεών ή υγρών υποπροϊόντων/πα-
ραπροϊόντων ή αποβλήτων, που προκύπτουν κατά τη
διαδικασία επεξεργασίας και εν γένει προετοιµασίας της
καύσιµης ύλης της µονάδας.

42. Σύµβαση Σύνδεσης: Η σύµβαση που συνάπτεται
µεταξύ του αρµοδίου Διαχειριστή και του ενδιαφεροµέ-
νου και η οποία προβλέπει τις υποχρεώσεις των δύο (2)
µερών για την υλοποίηση των έργων σύνδεσης, την ηλέ-
κτριση και σύνδεση στο Δίκτυο ή στο Σύστηµα των εγκα-
ταστάσεων του χρήστη, καθώς και κάθε άλλο θέµα που
ορίζεται στους σχετικούς Κώδικες Διαχείρισης του Συ-
στήµατος ή του Δικτύου ή των Μ.Δ.Ν.. Ειδικά στις περι-
πτώσεις κατά τις οποίες συνάπτεται Σύµβαση Σύνδεσης
µε την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ή µε τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., µε την ιδιότη-
τά του Διαχειριστή Μ.Δ.Ν. ή για περιπτώσεις κατά τις ο-
ποίες ο σταθµός συνδέεται στο Δίκτυο, αλλά απαιτού-
νται έργα Υψηλής Τάσης, η Σύµβαση Σύνδεσης αποτε-
λείται από το Κύριο Μέρος και το Συµπλήρωµα.

43. Συνοδά έργα: Όλα τα έργα που απαιτούνται για
την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθµού. Στα συνο-
δά έργα περιλαµβάνονται, ιδίως, η οδοποιία πρόσβασης,
η εσωτερική οδοποιία, τα απαιτούµενα έργα και κατα-
σκευές για τη σύνδεση του σταθµού µε το Δίκτυο ή το
Σύστηµα, τα έργα υδροληψίας, ο αγωγός προσαγωγής,
οι κτιριακές εγκαταστάσεις. Τα συνοδά έργα δύνανται
να εξειδικεύονται στον οικείο Κανονισµό.

44. Σύστηµα Πληρωµών Τέλους: Σύστηµα το οποίο
διαχειρίζεται η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και µέσω του οποίου
πραγµατοποιείται η πληρωµή από τους ενδιαφερόµε-
νους του Τέλους Δέσµευσης Εγκατάστασης Φυσικού
Χώρου και του Τέλους Παράτασης Εγκατάστασης και
Δέσµευσης Ηλεκτρικού Χώρου.

45. Υβριδικός Σταθµός: Κάθε σταθµός παραγωγής η-
λεκτρικής ενέργειας που:
α) εγκαθίσταται σε µη διασυνδεδεµένο αυτόνοµο νη-

σιωτικό σύστηµα και στην Κρήτη,
β) χρησιµοποιεί τουλάχιστον µια, µη ελεγχόµενης πα-

ραγωγής, µορφή Α.Π.Ε.,
γ) υποχρεούται να παρέχει στο σύστηµα εγγυηµένη ι-

σχύ, η οποία νοείται ως η µέγιστη ηλεκτρική ισχύς που
οφείλει να διαθέτει στο δίκτυο κατά συγκεκριµένες χρο-
νικές περιόδους, 
δ) χρησιµοποιεί σύστηµα αποθήκευσης ηλεκτρικής ε-

νέργειας, 
ε) η ενέργεια που απορροφά, καταναλώνεται για την
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πλήρωση του συστήµατος αποθήκευσής του. Ως ενέρ-
γεια που απορροφά ο Υβριδικός Σταθµός από το Δίκτυο,
ορίζεται η διαφορά της ενέργειας που µετράται κατά την
είσοδό της στον σταθµό από την ενέργεια που αποδίδε-
ται απευθείας στο Δίκτυο από τις µονάδες Α.Π.Ε. του Υ-
βριδικού Σταθµού. Η διαφορά αυτή υπολογίζεται, για τα
Μ.Δ.Ν., σε ωριαία βάση. 

46. Υδροηλεκτρικός σταθµός: Τα έργα υδροληψίας, ο
αγωγός ή η σήραγγα προσαγωγής, το φράγµα, ο ταµιευ-
τήρας, όπου υφίσταται.

47. Υποσταθµός: Ως Υποσταθµός νοείται οποιοσδήπο-
τε Υποσταθµός Μέσης προς Υψηλής Τάσης ή Κέντρο Υ-
περύψηλής Τάσης, καθώς και οι εγκαταστάσεις µετατρο-
πέων συνεχούς ρεύµατος.

48. Φωτοβολταϊκός σταθµός: Τα φωτοβολταϊκά πλαί-
σια, οι αντιστροφείς, οι Υποσταθµοί Χαµηλής/Μέσης Τά-
σης. 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι ορισµοί του άρθρου 2

του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) και του άρθρου 10 του
ν. 4685/2020.

Άρθρο 4
Στάδια αδειοδότησης σταθµών Ανανεώσιµων Πηγών Ε-
νέργειας και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού - Θερµότη-
τας Υψηλής Απόδοσης και σταθµών αποθήκευσης

1. Η διαδικασία παροχής των γνωµοδοτήσεων που α-
παιτούνται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση σταθ-
µών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), Συµπαρα-
γωγής Ηλεκτρισµού - Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και σταθµών αποθήκευσης δύναται να προη-
γηθεί της έκδοσης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έρ-
γων, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου στις αρµό-
διες υπηρεσίες. Οι αρµόδιες για την παροχή γνωµοδότη-
σης υπηρεσίες εξετάζουν τις αιτήσεις των ενδιαφεροµέ-
νων και τους αποστέλλουν τις γνωµοδοτήσεις τους.

2. Μετά την έκδοση της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης
Ειδικών Έργων από τον Φορέα Αδειοδότησης Α΄ Φάσης,
ο ενδιαφερόµενος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργει-
ες για την έκδοση:
α) της Απόφασης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης,
β) της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης από τον αρµό-

διο Διαχειριστή,
γ) της έγκρισης επέµβασης σε δάσος ή δασική έκταση,

του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), εφόσον απαι-
τείται και δεν είναι ενσωµατωµένη στην απόφαση της
περ. α) της παρούσας, άλλως των αναγκαίων αδειών για
την κτήση του δικαιώµατος χρήσης του γηπέδου εγκατά-
στασης του έργου.

3. Μετά την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύν-
δεσης, ο ενδιαφερόµενος:
α) Υποβάλλει αίτηση για την έκδοση της Άδειας Εγκα-

τάστασης.
β) Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη σύνα-

ψη:
βα) της Σύµβασης Σύνδεσης, και 
ββ) της Σύµβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης, µε την επι-

φύλαξη των περιπτώσεων κατά τις οποίες υφίσταται υ-
ποχρέωση συµµετοχής σε διαγωνιστική διαδικασία, άλ-
λως υποβάλλει δήλωση σύµφωνα µε το άρθρο 25 για έκ-
δοση Βεβαίωσης Απευθείας Συµµετοχής στην Αγορά και
προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη συµ-
µετοχή του σταθµού στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.
γ) Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη χορή-

γηση αδειών (συµπεριλαµβανοµένων των οικοδοµικών
αδειών ή εγκρίσεων εργασιών µικρής κλίµακας κατά πε-
ρίπτωση), πράξεων, πρωτοκόλλων ή άλλων εγκρίσεων
που απαιτούνται για την εγκατάσταση του σταθµού, χω-
ρίς να αποτελεί προαπαιτούµενο στοιχειο για τη χορή-
γηση αυτών η έκδοση της Αδειας Εγκατάστασης.

4. Οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι σταθµοί αποθήκευσης, καθώς
και τα συνοδά τους έργα, επιτρέπεται να εγκαθίστανται
και να λειτουργούν:
α) Σε γήπεδο ή σε χώρο, επί των οποίων είναι καταρ-

χήν επιτρεπτή, µε βάση την κείµενη νοµοθεσία, η εγκα-
τάσταση σταθµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή/και σταθµού α-
ποθήκευσης και εφόσον ο αιτών έχει το δικαίωµα νόµι-
µης χρήσης.
β) Σε δάση, δασικές ή άλλες εκτάσεις, εφόσον επιτρέ-

πεται επί αυτών η εκτέλεση έργων, σύµφωνα µε τα άρ-
θρα 45 και 53 του ν. 998/1979. 
γ) Σε αιγιαλό, παραλία, θάλασσα ή σε πυθµένα της, ε-

φόσον έχει παραχωρηθεί το δικαίωµα χρήσης τους, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 14 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285).

5. Τα υπόγεια κτίρια και οι υπόγειοι αγωγοί των Υ-
δροηλεκτρικών Σταθµών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας κατασκευάζονται στο επιβαλλόµενο βάθος, µε ε-
νηµέρωση των ιδιοκτητών και χωρίς αποζηµίωση των υ-
περκειµένων, υπό τον όρο ότι δεν παραβλάπτεται η συ-
νήθης εκµετάλλευση των υπερκειµένων ακινήτων.

6. Ειδικότερα, τα συνοδά έργα για τη σύνδεση των
σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή/και σταθµών αποθήκευσης, επιτρέπεται
να διέρχονται:
α) υπόγεια στο σύνολο του οδικού δικτύου, κατόπιν έ-

γκρισης του αρµόδιου φορέα συντήρησης και διαχείρι-
σης αυτού. Ο ενδιαφερόµενος σε αυτήν την περίπτωση
προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
πλήρη αποκατάσταση του οδικού δικτύου,
β) υπόγεια από υφιστάµενους δασικούς δρόµους, χω-

ρίς έγκριση, παρά µόνο µε ενηµέρωση της οικείας δασι-
κής αρχής, ως προς το χρονοδιάγραµµα των εργασιών
και την ακριβή όδευση του υπόγειου δικτύου µεταφοράς
και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανωτέρω επέµβα-
ση εξαιρείται από την υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσω-
σης και καταβολής ανταλλάγµατος χρήσης της παρ. 8
του άρθρου 45 του ν. 998/1979.

7. Σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. ή/και σταθµοί αποθήκευσης, στους οποίους συ-
µπεριλαµβάνονται τα έργα δικτύων µεταφοράς και δια-
νοµής ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευής υποσταθµών,
οδοποιίας, και εν γένει κάθε κατασκευής που αφορά
στην υποδοµή, εγκατάσταση και λειτουργία σταθµών η-
λεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. ή/και σταθµών αποθήκευ-
σης, χαρακτηρίζονται ως δηµόσιας ωφέλειας που εξυπη-
ρετούν, εκτός των άλλων, τη δηµόσια ασφάλεια και υ-
γεία και έχουν θετικές επιδράσεις πρωταρχικής σηµα-
σίας για το περιβάλλον, ανεξάρτητα από τον φορέα υλο-
ποίησής τους. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή
η εις βάρος αυτών σύσταση εµπραγµάτων δικαιωµάτων
λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε τον ν. 2882/2001 (Α΄ 17). Ο
βαρυνόµενος µε τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης υποχρε-
ούται στην αποκατάσταση και κάθε βλάβης ή φθοράς ή
στέρησης της χρήσης που προέρχεται από την εκτέλεση
των ανωτέρω τεχνικών εργασιών. Η δαπάνη για τη συ-
ντέλεση των κατά τα ανωτέρω αναγκαίων αναγκαστικών
απαλλοτριώσεων βαρύνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
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υπέρ του οποίου εκδίδεται η άδεια εγκατάστασης ή η Ο-
ριστική Προσφορά Συνδεσης στις περιπτώσεις που δεν
εκδίδεται Αδεια Εγκατάστασης. Ο κάτοχος του σταθµού
παραγωγής προβαίνει σε αναγκαστική απαλλοτρίωση
του γηπέδου εγκατάστασης, εφόσον έχει εξαντλήσει
κάθε άλλο µέσο απόκτησης της νόµιµης χρήσης αυτού.
Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθµούς η απαλλοτριωµέ-
νη έκταση δεν µπορεί να καταλαµβάνει ποσοστό µεγα-
λύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού
γηπέδου εγκατάστασης. Ο ως άνω περιορισµός δεν ι-
σχύει για δάση, δασικές ή άλλες εκτάσεις, εφόσον επι-
τρέπεται επί αυτών η εκτέλεση έργων, σύµφωνα µε τα
άρθρα 45 και 53 του ν. 998/1979.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ -
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΔΙΚΤΥΟ

Άρθρο 5
Οριστική Προσφορά Σύνδεσης

1. Ο κάτοχος της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών
Έργων ή Αδειας Παραγωγής ή ο εκπρόσωπος κοινού αι-
τήµατος, µετά την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής α-
δειοδότησης, υποβάλλει στον αρµόδιο Διαχειριστή αίτη-
ση για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης. 

2. Για το Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και το Δίκτυο της
ηπειρωτικής χώρας, οι αιτήσεις χορήγησης Οριστικής
Προσφοράς Σύνδεσης για σταθµούς Ανανεώσιµων Πη-
γών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού
- Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) η/και
σταθµούς αποθήκευσης ισχύος έως και οχτώ (8) µεγα-
βάτ (MW), υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους
στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.). Οι αιτήσεις για σταθµούς
ισχύος άνω των οχτώ (8) MW υποβάλλονται από τους
ενδιαφερόµενους στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μετα-
φοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.). Ειδικά για
περιπτώσεις σταθµών ισχύος από ένα (1) MW έως και ο-
χτώ (8) MW µε Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων, ο
ενδιαφερόµενος δύναται να επιλέξει τον Διαχειριστή ε-
νώπιον του οποίου θα υποβάλλει την αίτησή του. 
Οι Διαχειριστές του Συστήµατος και του Δικτύου, συ-

νεργαζόµενοι όπου αυτό απαιτείται, χορηγούν τις σχετι-
κές Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης σε σταθµούς οι ο-
ποίοι συνδέονται στο Σύστηµα ή στο Δίκτυο αντίστοιχα,
παρέχοντας συνολικά τη βέλτιστη τεχνοοικονοµικά λύ-
ση, σε συνδυασµό µε την ορθολογική ανάπτυξη, την α-
σφάλεια και τις ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές α-
παιτήσεις του Συστήµατος και του Δικτύου. Παράλληλα,
ο Διαχειριστής, στον οποίο υπεβλήθη αρχικώς η αίτηση,
αν αδυνατεί να χορηγήσει Οριστική Προσφορά Σύνδε-
σης για τεχνικούς λόγους, δύναται να διαβιβάζει την αί-
τηση στον έτερο Διαχειριστή για τη διερεύνηση της δυ-
νατότητας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα, χωρίς να µε-
ταβάλλεται η αρχική ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 

3. Οι αιτήσεις χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύν-
δεσης για σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μη Δια-
συνδεδεµένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.), ανεξαρτήτως ισχύος, υπο-
βάλλονται στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., η οποία έχει την ιδιότητα
του Διαχειριστή Μ.Δ.Ν.. Ειδικά για περιπτώσεις σταθµών
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που πρόκειται να εγκατασταθούν

σε Μ.Δ.Ν. και να συνδεθούν στο Σύστηµα µέσω νέας υ-
ποθαλάσσιας διασύνδεσης που κατασκευάζει ο Παραγω-
γός, οι αιτήσεις υποβάλλονται στον Διαχειριστή του Συ-
στήµατος.

4. Αιτήσεις χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδε-
σης υποβάλλονται ηλεκτρονικά απο την πρώτη έως και
τη δέκατη ηµέρα εκάστου ηµερολογιακού µηνός. Ο αρ-
µόδιος Διαχειριστής προσδιορίζει το ακριβές περιεχόµε-
νο του εντύπου της αίτησης, το οποίο και αναρτά στην ε-
πίσηµη ιστοσελίδα του, τροποποιώντας το, όταν αυτό α-
παιτείται. 

5. Η αίτηση για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύν-
δεσης συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή Αδεια Πα-

ραγωγής,
β) Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης,
γ) εγγυητική επιστολή, σύµφωνα µε το άρθρο 6,
δ) συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου, επί της ο-

ποίας αποτυπώνονται βασικές τεχνικές πληροφορίες,
σχετικά µε τις συνιστώσες που απαρτίζουν τον σταθµό
(τεχνολογία, µονάδες παραγωγής, ισχύς), σύµφωνα µε
τη Βεβαίωση ή τη Βεβαίωση Ειδικών Έργων,
ε) διάγραµµα κάλυψης των προτεινόµενων εγκατα-

στάσεων, µε ενδεικτική θέση, ιδίως, των µονάδων παρα-
γωγής και των υποσταθµών ζεύξης και ανύψωσης και
των κτιρίων ελέγχου, στο οποίο περιλαµβάνεται το πο-
λύγωνο του σταθµού, όπως αυτό καταχωρείται στον γε-
ωπληροφοριακό χάρτη του Φορέα Αδειοδότησης του άρ-
θρου 20 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) και σε κατάλληλο χαρ-
τογραφικό υπόβαθρο, καθώς και πίνακα συντεταγµένων,
στ) ηλεκτρικό µονογραµµικό διάγραµµα και τυχόν έγ-

γραφα, όπως εξειδικεύονται στον οικείο Κανονισµό,
ζ) έντυπο αίτησης, το οποίο προσδιορίζεται από τον

αρµόδιο Διαχειριστή,
η) αποδεικτικό πληρωµής διαχειριστικού τέλους υπο-

βολής αίτησης υπέρ του αρµόδιου Διαχειριστή, το οποίο
ανέρχεται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

6. Ο αρµόδιος Διαχειριστής κάνει αποδεκτές και αιτή-
σεις για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης σε
περιπτώσεις κατά τις οποίες η ισχύς είναι µικρότερη από
αυτή που αναγράφεται στην Απόφαση Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι η ισχύς που α-
ναγράφεται επί της αίτησης είναι σε πλήρη αντιστοιχία
µε την ισχύ της Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων
ή Άδειας Παραγωγής και έχει ήδη υποβληθεί και εκκρε-
µεί αίτηµα τροποποίησης της Απόφασης Περιβαλλοντι-
κής Αδειοδότησης, ως προς τη νέα ισχύ, αντίγραφο του
οποίου υποβάλλεται ως δικαιολογητικό στον αρµόδιο
Διαχειριστή.

7. Εφόσον η αίτηση είναι κατά τα ανωτέρω, και σύµ-
φωνα µε τον οικείο Κανονισµό, πλήρης, ο αρµόδιος Δια-
χειριστής εκδίδει και αποστέλλει ηλεκτρονικά στον αι-
τούντα σχετική βεβαίωση πληρότητας αίτησης επί της ο-
ποίας αναγράφεται η ηµεροµηνία κατά την οποία η αίτη-
σή του κατέστη πλήρης και την κοινοποιεί στον Φορέα Α-
δειοδότησης του άρθρου 20 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92). Ο
αρµόδιος Διαχειριστής δύναται να ζητήσει συµπληρωτι-
κά έγγραφα και στοιχεία, καθώς και διευκρινίσεις επί
των ήδη υποβληθέντων εγγράφων, εντός είκοσι (20) η-
µερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, άλ-
λως η αίτηση τεκµαίρεται πλήρης. Η µη προσκόµιση των
συµπληρωµατικών στοιχείων από τον αιτούντα, εντός
της τεθείσας προθεσµίας, η οποία δεν µπορεί να είναι µι-
κρότερη των είκοσι (20) ηµερών, καθιστά άνευ ετέρου α-
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παράδεκτη την αίτηση. Στο συγκεκριµένο χρονικό διά-
στηµα ο αιτών δύναται να υποβάλει συµπληρωµατικά
στοιχεία ή να διορθώσει στοιχεία της αίτησής του. Σε κά-
θε περίπτωση, ως ηµεροµηνία υποβολής πλήρους αιτή-
µατος, νοείται η ηµεροµηνία υποβολής των συµπληρω-
µατικών στοιχείων, που υποβάλλονται πριν ή κατόπιν ε-
νηµέρωσης από τον αρµόδιο Διαχειριστή. Σε περίπτωση
µη απαίτησης συµπληρωµατικών στοιχείων από τον αρ-
µόδιο Διαχειριστή ή µη υποβολής αυτών αυτοβούλως α-
πό τον ενδιαφερόµενο, ως ηµεροµηνία υποβολής πλή-
ρους αιτήµατος λογίζεται η ηµεροµηνία υποβολής της
αρχικής αίτησης.

8. Η υποβολή πλήρους αιτήµατος, κατά τα ανωτέρω,
συνεπάγεται την πλήρωση των οροσήµων της υποπερ.
ββ) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 12 του
ν. 4685/2020, καθώς και των περ. β) και γ) του ως άνω
άρθρου.

9. Για τις περιπτώσεις στις οποίες δεν εφαρµόζεται το
ειδικό πλαίσιο προτεραιότητας που έχει καθοριστεί σύµ-
φωνα µε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕ-
ΕΚ/28857/1083/17.3.2020 απόφαση του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 940) ή καθορίζεται µε
την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρ-
θρου 89 του παρόντος, η προτεραιότητα για την εξέταση
των αιτήσεων για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύν-
δεσης και για τη δέσµευση του αντίστοιχου ηλεκτρικού
χώρου, τηρείται µε βάση την ηµεροµηνία υποβολής πλή-
ρους φακέλου από τον ενδιαφερόµενο στον αρµόδιο
Διαχειριστή, λαµβάνοντας υπόψη και τα κοινά αιτήµατα
που έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε το άρθρο 14. 

10. Τροποποίηση της αρχικής εκκρεµούς αίτησης για
χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης συνιστά νέα
αίτηση και κατατάσσεται εκ νέου προς εξέταση, σύµφω-
να µε την παρ. 9, σε περίπτωση που αφορά: 
α) Μεταβολή του αιτούντος φορέα, εκτός εάν αφορά

µεταβίβαση άδειας παραγωγής ή Βεβαίωσης ή Βεβαίω-
σης Ειδικών Έργων, σύµφωνα µε την παρ. 16 του άρθρου
11 του ν. 4685/2020, ή εάν το εταιρικό κεφάλαιο της ε-
ταιρείας, προς την οποία γίνεται η µεταβίβαση, ανήκει εξ
ολοκλήρου στο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που µεταβιβά-
ζει ή εάν πρόκειται για µεταβίβαση άδειας παραγωγής ή
Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων εντός οµίλου ε-
ταιρειών κατά το άρθρο 32 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251),
καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση εταιρικού
µετασχηµατισµού κατά τον ν. 4601/2019 (Α΄ 44),
β) επαύξηση άνω του δέκα τοις εκατό (10%) της ι-

σχύος του σταθµού,
γ) µεταφορά της θέσης εγκατάστασης του σταθµού,

µε την επιφύλαξη του άρθρου 24, περί µετεγκατάστα-
σης,
δ) αλλαγή της τεχνολογίας του σταθµού.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η εκκρεµής αίτηση τροποποι-

είται και εξετάζεται σύµφωνα µε την αρχική κατάταξη
της αίτησης.

11. Εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία υποβο-
λής πλήρους φακέλου, ο αρµόδιος Διαχειριστής χορηγεί
την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, την αποστέλλει στον
ενδιαφερόµενο και την κοινοποιεί στον Φορέα Αδειοδό-
τησης. Η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης συνοδεύεται α-
πό σκαρίφηµα του προτεινόµενου τρόπου σύνδεσης. Ο
ενδιαφερόµενος λαµβάνει γνώση, κατόπιν αιτήµατός
του, της µελέτης για τη χορήγηση της Οριστικής Προ-
σφοράς Σύνδεσης. Αν προκύπτει αδυναµία σύνδεσης
του σταθµού, ο αρµόδιος Διαχειριστής γνωστοποιεί ε-

ντός του ίδιου χρονικού διαστήµατος την αδυναµία σύν-
δεσης στον ενδιαφερόµενο, καθώς και τους λόγους της. 

12. Ο ενδιαφερόµενος αποδέχεται την Οριστική Προ-
σφορά Σύνδεσης εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµη-
νία έκδοσής της, υποβάλλοντας τη σχετική υπεύθυνη
δήλωση αποδοχής στον Διαχειριστή, µε την οποία η Ορι-
στική Προσφορά Σύνδεσης καθίσταται δεσµευτική. Με
την επιφύλαξη της παρ. 13, σε περίπτωση µη αποδοχής
της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, εντός της ως άνω
δίµηνης προθεσµίας, παύει αυτοδικαίως η ισχύς της Ορι-
στικής Προσφοράς Σύνδεσης, καθώς και η ισχύς της Βε-
βαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή της Άδειας
Παραγωγής και γενικότερα όλων των αδειών και εγκρί-
σεων που έχουν χορηγηθεί για τον εν λόγω σταθµό και
επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή στον ενδιαφερόµε-
νο, έπειτα από σχετικό αίτηµά του, στον αρµόδιο Διαχει-
ριστή, σύµφωνα µε το άρθρο 6.

13. Εντός είκοσι (20) ηµερών από τη χορήγηση στον
αιτούντα της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ή τη γνω-
στοποίηση της αδυναµίας σύνδεσής του, ο ενδιαφερό-
µενος δύναται να υποβάλει στον αρµόδιο Διαχειριστή αι-
τιολογηµένο αίτηµα επανεξέτασης του αιτήµατός του,
προτείνοντας εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης ή επαναξιο-
λόγηση της σύνδεσης του σταθµού, λαµβάνοντας υπό-
ψη άλλες τεχνικές λύσεις. Στην περίπτωση αυτή και ε-
φόσον χορηγηθεί στον αιτούντα Οριστική Προσφορά
Σύνδεσης, η προθεσµία αποδοχής αυτής εκκινεί από την
ηµεροµηνία έκδοσής της από τον Διαχειριστή σε συνέ-
χεια του αιτήµατος επανεξέτασης.

14. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ενδιαφερόµενος
δεν επιθυµεί την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς
Σύνδεσης, έχει τη δυνατότητα εντός δύο (2) µηνών από
τη χορήγηση της Οριστικής Προσφοράς, να αιτηθεί στον
αρµόδιο Διαχειριστή τη διατήρηση της εγγυητικής επι-
στολής. Στην περίπτωση αυτή, παύει µόνο η Οριστική
Προσφορά Σύνδεσης, ενώ παραµένουν σε ισχύ τόσο η
Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή η Άδεια Παρα-
γωγής, καθώς και κάθε άλλη άδεια ή έγκριση που έχει
χορηγηθεί. Στην περίπτωση αυτή, ο Διαχειριστής χορη-
γεί εκ νέου Οριστική Προσφορά προτείνοντας εναλλα-
κτικό τρόπο σύνδεσης, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό,
λαµβάνοντας υπόψη την ορθολογική ανάπτυξη του Συ-
στήµατος.

15. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την εξέταση
της αίτησης για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδε-
σης, προκύψει αδυναµία σύνδεσης του σταθµού, ο εν-
διαφερόµενος δύναται εντός ενός (1) µήνα από τη γνω-
στοποίηση της αδυναµίας σύνδεσης να αιτηθεί τη διατή-
ρηση της εγγυητικής επιστολής, προκειµένου η αίτησή
του να παραµείνει σε εκκρεµότητα. Στην περίπτωση αυ-
τή, ο Διαχειριστής χορηγεί Οριστική Προσφορά Σύνδε-
σης, εάν είναι τεχνικά εφικτό.

16. Η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ισχύει για τρία (3)
έτη από την ηµεροµηνία χορήγησής της µε την επιφύλα-
ξη της παρ. 17. Εντός της διάρκειας ισχύος της ο ενδια-
φερόµενος υποχρεούται να υποβάλει πλήρη αίτηση για
τη σύναψη Σύµβασης Σύνδεσης. Εφόσον εντός της διάρ-
κειας ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης εκδο-
θεί Άδεια Εγκατάστασης για τον σταθµό, η Οριστική
Προσφορά Σύνδεσης και η οικεία Συµβαση Συνδεσης πα-
ρατείνονται αυτοδίκαια µέχρι τη λήξη της Άδειας Εγκα-
τάστασης, λαµβανοµένου υπόψη και του άρθρου 31, πε-
ρί διασφάλισης υλοποίησης έργων. 

17. Η διάρκεια ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύν-
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δεσης των σταθµών, οι οποίοι επιλέγονται για ένταξη σε
καθεστώς στήριξης µε τη µορφή λειτουργικής ενίσχυ-
σης, µέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προ-
σφορών, παρατείνεται µέχρι τη λήξη της προθεσµίας
ενεργοποίησης της σύνδεσής τους (θέση σε κανονική
ή δοκιµαστική λειτουργία), η οποία καθορίζεται µε την
απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016
(Α΄ 149). Για τον σκοπό αυτόν, ο ενδιαφερόµενος ενηµε-
ρώνει τον αρµόδιο Διαχειριστή, ο οποίος, εφόσον το αι-
τηθεί ο ενδιαφερόµενος, εκδίδει τη σχετική διαπιστωτι-
κή πράξη µε τη διάρκεια ισχύος της Οριστικής Προσφο-
ράς Σύνδεσης.

18. α) Η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης τροποποιείται,
κατόπιν αιτήµατος του ενδιαφεροµένου, σε περίπτωση
που υπάρχει:
αα) Μεταβολή της µέγιστης ισχύος παραγωγής του

σταθµού, µε την επιφύλαξη της περ. στ) της παρ. 19,
αβ) αλλαγή στον τρόπο σύνδεσης του σταθµού.
β) Επιπρόσθετα, η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης τρο-

ποποιείται στην περίπτωση αλλαγής εξοπλισµού, η ο-
ποία δύναται να επηρεάσει τα τεχνικά ή λειτουργικά χα-
ρακτηριστικά του σταθµού ή τη συµµόρφωσή του µε τις
απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/631 της Επιτρο-
πής της 14ης Απριλίου 2016 «για τη θέσπιση κώδικα δι-
κτύου, όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση ηλε-
κτροπαραγωγών µε το δίκτυο» (L 112). Οι Διαχειριστές
δύνανται να εξειδικεύουν και να αναρτούν στις ιστοσελί-
δες τους τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται τρο-
ποποίηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.
γ) Οι αιτήσεις τροποποίησης της Οριστικής Προσφο-

ράς Σύνδεσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά και χωρίς να
τίθενται αποκλειστικές περίοδοι υποβολής για τον ενδια-
φερόµενο. 
δ) Οι αιτήσεις τροποποίησης εξετάζονται κατά προτε-

ραιότητα έναντι άλλων αιτήσεων στον αρµόδιο Διαχειρι-
στή και ειδικά αν αφορούν σταθµούς που έχουν επιλεγεί
για λειτουργική ενίσχυση µέσω ανταγωνιστικής διαδικα-
σίας υποβολής προσφορών εξετάζονται κατά απόλυτη
προτεραιότητα, εφόσον:
δα) δεν αλλάζει το σηµείο σύνδεσης του σταθµού, 
δβ) η µέγιστη ισχύς της παραγωγής του σταθµού αυ-

ξάνεται µέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) και όχι παραπά-
νω από τρία µεγαβάτ (3 MW) για σταθµούς που συνδέο-
νται στο Σύστηµα και όχι παραπάνω από εκατό κιλοβάτ
(100) kW για κατηγορίες φωτοβολταικών σταθµών εκτός
φωτοβολταικών σταθµών που συνδέονται στο Δίκτυο. 

19. Με την επιφύλαξη της παρ. 18, πέρα από την υπο-
χρέωση απλής γνωστοποίησης στον αρµόδιο διαχειρι-
στή, δεν απαιτείται τροποποίηση της Οριστικής Προσφο-
ράς Σύνδεσης, στην περίπτωση που υφίσταται:
α) Μεταβίβαση της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδι-

κών Έργων ή της Άδειας Παραγωγής. Στην περίπτωση
αυτή απαιτείται τροποποίηση της εγγυητικής επιστολής
ή υποβολή νέας εγγυητικής επιστολής υπό τη νέα επω-
νυµία ή νοµική µορφή του κατόχου του σταθµού.
β) Αλλαγή επωνυµίας ή νοµικής µορφής. Στην περί-

πτωση αυτή απαιτείται τροποποίηση της εγγυητικής επι-
στολής ή υποβολή νέας εγγυητικής επιστολής του κατό-
χου του σταθµού.
γ) Αλλαγή εξοπλισµού του σταθµού (ανεµογεννή-

τριες, φωτοβολταϊκά, γεννήτριες), χωρίς αλλαγή στη µέ-
γιστη παραγόµενη ισχύ.
δ) Αλλαγή στο δίκτυο διασύνδεσης Μέσης Τάσης

σταθµού που συνδέεται στο Σύστηµα.

ε) Μεταβολή του πολυγώνου εγκατάστασης του σταθ-
µού.
στ) Μείωση της µέγιστης ισχύος παραγωγής του σταθ-

µού, χωρίς αλλαγή του τρόπου σύνδεσης, µε την αντί-
στοιχη τροποποίηση της εγγυητικής επιστολής.

20. O Διαχειριστής του Συστήµατος δύναται να ανα-
στέλει την υποβολή αιτήσεων για Οριστική Προσφορά
Σύνδεσης για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να ξε-
περνά τους έξι (6) µήνες και εφόσον τουλάχιστον ενενή-
ντα (90) ηµέρες πριν την αναστολή ενηµερώσει τους εν-
διαφερόµενους. Σε περίπτωση αναστολής, το συγκεκρι-
µένο χρονικό διάστηµα δεν προσµετράται στις προθε-
σµίες που ορίζονται στο άρθρο 12 του ν. 4685/2020.

Άρθρο 6
Εγγυητική επιστολή

1. Για την υποβολή της αίτησης για χορήγηση Οριστι-
κής Προσφοράς Σύνδεσης, ο κάτοχος του σταθµού υπο-
χρεούται να υποβάλει στον αρµόδιο Διαχειριστή, εγγυη-
τική επιστολή, µε διάρκεια ισχύος κατ’ ελάχιστον δυο (2)
έτη, η οποία υποχρεωτικά ανανεώνεται προ της λήξης
της, µέχρι την υποβολή της Δήλωσης Ετοιµότητας του
άρθρου 4Α του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) ή τη θέση του
σταθµού σε δοκιµαστική λειτουργία ή, εάν δεν προβλέ-
πεται περίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας, µέχρι την ηλέ-
κτριση του σταθµού και την έκδοση της Βεβαίωσης Ηλέ-
κτρισης.

2. Εξαιρούνται της υποχρέωσης προσκόµισης εγγυητι-
κής επιστολής:
α) οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) A΄

και Β΄ βαθµού,
β) τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα

οποία επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δηµοσίου εν-
διαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εµβέλειας,
γ) οι Ενεργειακές Κοινότητες που συµµετέχουν περισ-

σότερα από εξήντα (60) µέλη, εκ των οποίων τα πενήντα
(50) µέλη τουλάχιστον είναι φυσικά πρόσωπα ή οι Ενερ-
γειακές Κοινότητες που συµµετέχουν Ο.Τ.Α. α΄ή β΄ βαθ-
µού.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις εξαιρέσεων και εφόσον

έχει χορηγηθεί Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, δεν επι-
τρέπεται η µεταβίβαση των σταθµών ή η αλλαγή της µε-
τοχικής ή εταιρικής σύνθεσης των κατόχων των σταθ-
µών µε τρόπο που να µην εµπίπτουν στις ως άνω εξαιρέ-
σεις µέχρι τη θέση των εν λόγω σταθµών σε λειτουργία,
δ) οι σταθµοί Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

που εγκαθίστανται σε κτίρια, ανεξαρτήτως ισχύος, κα-
θώς και σταθµοί Α.Π.Ε. και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού
Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) που εγκαθί-
στανται από αυτοπαραγωγούς, σύµφωνα µε το άρθρο
14Α του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), 
ε) οι φωτοβολταϊκοί σταθµοί µικρότεροι ή ίσοι του ε-

νός µεγαβάτ (≤1 ΜW), που εγκαθίστανται στην Περιφέ-
ρεια Δυτικής Μακεδονίας ή στον Δήµο Μεγαλόπολης
της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Οι κάτοχοι σταθµών της παρούσας, εφόσον δεν επιθυ-

µούν την ανωτέρω εξαίρεση, προσκοµίζουν τη σχετική
εγγυητική επιστολή.

3. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής, υπό την επιφύ-
λαξη της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92)
και της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018 (Α΄ 9), ο-
ρίζεται ανά µονάδα ονοµαστικής ισχύος του αιτήµατος
σε κιλοβάτ (kW), ως ακολούθως: 
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α) σαράντα δυο (42) ευρώ ανά κιλοβάτ (kW), για το
τµήµα της ισχύος, έως και ένα (1) µεγαβάτ (MW), 
β) είκοσι ένα (21) ευρώ ανά κιλοβάτ (kW), για το τµήµα

της ισχύος από ένα (1) έως και δέκα µεγαβάτ (10 MW),
γ) δεκατέσσερα (14) ευρώ ανά κιλοβάτ (kW), για το

τµήµα της ισχύος από δέκα (10) έως εκατό µεγαβάτ (100
MW) και 
δ) επτά (7) ευρώ ανά kW, για το τµήµα της ισχύος πά-

νω από εκατό µεγαβάτ (100) MW.
Ειδικά στην περίπτωση σταθµού αποθήκευσης, ως ι-

σχύς του αιτήµατος, νοείται η µέγιστη ισχύς έγχυσης
στο σηµείο σύνδεσης µε το Δίκτυο ή Σύστηµα.

4. Εάν η εγγυητική επιστολή δεν ανανεωθεί τουλάχι-
στον τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη λήξη της ή
εάν εντός του χρονικού διαστήµατος ισχύος της Οριστι-
κής Προσφοράς Σύνδεσης, δεν έχει τεθεί σε ισχύ η Σύµ-
βαση Σύνδεσης, αυτή καταπίπτει υπέρ του Ειδικού Λογα-
ριασµού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).
Με τη θέση σε ισχύ της Σύµβασης Σύνδεσης και κατά

τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 8 του παρόντος, το
ποσό της εγγυητικής επιστολής µειώνεται στο ένα τέ-
ταρτο (1/4) του αρχικού ποσού.
Προκειµένου να ολοκληρωθεί η αποµείωση του ποσού

της εγγυητικής επιστολής, ο αρµόδιος Διαχειριστής, ε-
ντός είκοσι (20) ηµερών από τη θέση σε ισχύ της Σύµβα-
σης Σύνδεσης, ενηµερώνει τον φορέα έκδοσης της εγ-
γυητικής επιστολής.
Με την υποβολή στον αρµόδιο Διαχειριστή της Δήλω-

σης Ετοιµότητας του άρθρου 4Α του ν. 4414/2016 ή αν
δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ετοιµότητας, µε τη θέση
του σταθµού σε λειτουργία ή την ενεργοποίηση της σύν-
δεσής του, ο αρµόδιος Διαχειριστής, εντός δέκα (10) η-
µερών, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες,
προκειµένου να αποδεσµευτεί το εναποµείναν ποσό της
εγγύησης και ακολούθως να αποδοθεί στον δικαιούχο.

5. Σε περίπτωση χορήγησης κοινής Οριστικής Προ-
σφοράς Σύνδεσης για τη σύνδεση δύο (2) ή και περισσο-
τέρων σταθµών από διαφορετικούς κατόχους στο Σύ-
στηµα ή στο Δίκτυο, η εγγυητική επιστολή δύναται να ε-
πιστραφεί στους ενδιαφερόµενους µετά από αίτηµά
τους, εάν εντός ενός (1) έτους από την έκδοσή της δη-
λωθεί εγγράφως υπαναχώρηση, έστω και ενός εξ αυτών
για την κατασκευή του σταθµού. Στην περίπτωση αυτή α-
νακαλείται και η σχετική Άδεια Παραγωγής ή η Βεβαίω-
ση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή η Οριστική Προσφορά
Σύνδεσης για τους Εξαιρούµενους Σταθµούς. Η παρού-
σα παράγραφος δεν εφαρµόζεται επί κοινών αιτηµάτων
του άρθρου 14.

6. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ενδιαφε-
ρόµενο, κατόπιν υποβολής αιτήµατος, στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Αν η ισχύς οποιασδήποτε Βεβαίωσης, άδειας ή έ-

γκρισης, η οποία απαιτείται για τη νόµιµη εγκατάσταση ή
λειτουργία του σταθµού ή ανασταλεί ακυρωθεί µε δικα-
στική απόφαση.
β) Αν παρέλθει η διάρκεια ισχύος της Οριστικής Προ-

σφοράς Σύνδεσης, χωρίς να έχει εκδοθεί µέχρι τότε δι-
καστική απόφαση επί αιτήσεως ακυρώσεώς, η οποία έχει
στραφεί κατά οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης, απαραί-
τητης για την εγκατάσταση ή λειτουργία του σταθµού,
αρκεί η ηµεροµηνία της ως άνω κατάθεσης να προηγεί-
ται της ηµεροµηνίας υποβολής της εγγυητικής επιστο-
λής στον αρµόδιο Διαχειριστή από τον ενδιαφερόµενο. 
γ) Αν ο σταθµός δεν υλοποιηθεί λόγω απόρριψης από

την αρµόδια αρχή του αιτήµατος του ενδιαφεροµένου
για χορήγηση άδειας χρήσης νερού για τη λειτουργία
του σταθµού, όπου προβλέπεται, και επιπλέον έχει γίνει
ανάκληση της Άδειας Παραγωγής ή της Βεβαίωσης ή
της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή της Οριστικής Προσφο-
ράς Σύνδεσης για τους Εξαιρούµενους Σταθµούς, κατό-
πιν αιτήµατος του ενδιαφερόµενου.
δ) Αν ο ενδιαφερόµενος δεν αποδεχτεί την Οριστική

Προσφορά Σύνδεσης.
ε) Αν προκύψει αδυναµία σύνδεσης του σταθµού και

δεν υποβληθεί αίτηση για διατήρηση της αίτησης χορή-
γησης οριστικής προσφοράς σε εκκρεµότητα. 
στ) Αν ο ενδιαφερόµενος δεν επιθυµεί να συνεχίσει να

διατηρεί την αίτησή του σε εκκρεµότητα λόγω αδυνα-
µίας σύνδεσης του σταθµού.
ζ) Αν ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί να ακυρώσει την αί-

τηση του και να µην του χορηγηθεί Οριστική Προσφορά
Συνδεσης από τον αρµόδιο Διαχειριστή.
η) Στην περίπτωση της παρ. 8 του άρθρου 7 του

ν. 4414/2016, περί µη ένταξης κατόχων σταθµών παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,
σε καθεστώς στήριξης µε τη µορφή της Λειτουργικής Ε-
νίσχυσης.
ι) Για σταθµούς βιοµάζας που εγκαθίστανται εντός Ζώ-

νης Απολιγνιτοποίησης επιτρέπεται η επιστροφή της εγ-
γυητικής επιστολής της περ. 3 της υποπαρ. Ι.1 της παρ. Ι
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) ή µέρους
αυτής. Με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής, η
Οριστική Προσφορά Σύνδεσης παύει αυτοδικαίως να ι-
σχύει. Σε περίπτωση επιστροφής µέρους αυτής, σύµφω-
να µε το πρώτο εδάφιο, η ως άνω Οριστική Προσφορά
Σύνδεσης τροποποιείται και αποµειώνεται αντίστοιχα
για ισχύ ανάλογη µε την µείωση της σχετικής εγγυητι-
κής επιστολής.

7. Σε περίπτωση αύξησης της Μέγιστης Ισχύος Παρα-
γωγής του σταθµού σε σχέση µε την αρχική ισχύ, επί της
οποίας υπολογίστηκε το ύψος της εγγυητικής επιστο-
λής, απαιτείται είτε εκ νέου υποβολή εγγυητικής επιστο-
λής από τον κάτοχο του σταθµού για το πρόσθετο τµήµα
ισχύος, είτε αντικατάσταση της υπάρχουσας µε νέα εγ-
γυητική επιστολή για τη νέα συνολική ισχύ του σταθµού,
µε χρονική διάρκεια αυτής κατ’ ελάχιστον δύο (2) έτη α-
πό την ηµεροµηνία υποβολής της. Ο σχετικός υπολογι-
σµός λαµβάνει χώρα βάσει της παρ. 3. 

8. Αν επέλθει µείωση της Μέγιστης Ισχύος Παραγω-
γής, µετά την αρχική χορήγηση Οριστικής Προσφοράς
Σύνδεσης, που ανέρχεται σε ποσοστό:
α) µέχρι και είκοσι τοις εκατό (20%), ο κάτοχος του

Σταθµού δύναται να αντικαταστήσει την εγγυητική επι-
στολή και να υποβάλει νέα εγγυητική επιστολή, σύµφω-
να µε τη νέα µειωµένη ισχύ του σταθµού, 
β) µεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%), ο κάτοχος

του σταθµού δύναται να αντικαταστήσει την εγγυητική
επιστολή και να υποβάλει νέα εγγυητική επιστολή, η ο-
ποία αντιστοιχεί σε µείωση ίση µε το είκοσι τοις εκατό
(20%) της Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής.
Ειδικά για τα συγκροτήµατα αιολικών πάρκων της παρ.

31 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), συνολικής ι-
σχύος µεγαλύτερης των εκατόν πενήντα (150) MW, το
ανωτέρω ποσοστό του είκοσι τοις εκατό (20%) υπολογί-
ζεται επί της συνολικής ισχύος του συγκροτήµατος και η
µείωση της ισχύος µπορεί να κατανεµηθεί ελεύθερα και
µη αναλογικά µεταξύ των επιµέρους αδειών του συγκρο-
τήµατος. 
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Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται για τους ε-
ξαιρούµενους σταθµούς του Κεφαλαίου Ζ΄ του παρό-
ντος.

9. Ο επενδυτής δυναται, κατ’ελάχιστον δέκα (10) ηµέ-
ρες πριν την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, να
την ανακτήσει, καταβάλλοντας απευθείας προ της σχετι-
κής προθεσµίας το τίµηµα υπέρ του Ειδικού Λογαρια-
σµού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179). Η ίδια
παράγραφος ισχύει αναλογικά και για την περίπτωση
Εγγυητικής Επιστολής του άρθρου 11α του ν. 4685/2020.

Άρθρο 7
Ειδικά θέµατα σταθµών οι οποίοι 

συνδέονται στο Σύστηµα

1. Εάν ο σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενεργειας α-
πό Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συµπαρα-
γωγής Ηλεκτρισµού - Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή ο σταθµός αποθήκευσης συνδέεται µέσω
νέου υποσταθµού (Υ/Σ), ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει
στον αρµόδιο Διαχειριστή Βεβαίωση Καταλληλότητας
του γηπέδου εγκατάστασης του Υ/Σ, η οποία εκδίδεται
µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, µε την καταβολή
του σχετικού αντιτίµου, από την αρµόδια υπηρεσία του
Διαχειριστή του Συστήµατος, εντός σαράντα πέντε (45)
ηµερών, εφόσον ο ενδιαφερόµενος έχει προσκοµίσει ό-
λα τα απαιτούµενα στοιχεία.

2. Εάν ο νέος Υ/Σ Μέσης προς Υψηλής Τάσης συνδέε-
ται στο Σύστηµα µέσω νέων έργων γραµµής µεταφοράς
Υψηλής Τάσης, ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει στον αρ-
µόδιο Διαχειριστή προµελέτη γραµµής µεταφοράς Υψη-
λής Τάσης, η οποία εκδίδεται µετά από αίτηση του ενδια-
φεροµένου, από την αρµόδια υπηρεσία του Διαχειριστή
του Συστήµατος, εντός ενός (1) µηνός από την υποβολή
του αιτήµατος, εφόσον ο ενδιαφερόµενος έχει προσκο-
µίσει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία.

3. Ο Διαχειριστής του Συστήµατος, εντός δύο (2) µη-
νών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αναρτά στην
ιστοσελίδα του σαφείς οδηγίες για τα ανωτέρω, τις ο-
ποίες επικαιροποιεί και συµπληρώνει, όποτε απαιτείται.
Το κόστος των υπηρεσιών για τα ανωτέρω εγκρίνεται α-
πό τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας.

4. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται και στους σταθµούς
που συνδέονται στην Υψηλή Τάση στο Δίκτυο των Μη
Διασυνδεδεµένων Νησιών.

5. Οι ενέργειες των παρ. 1 και 2, ήτοι η προσκόµιση
της Βεβαίωσης Καταλληλότητας, καθώς και της προµε-
λέτης γραµµής µεταφοράς Υψηλής Τασης, στον αρµόδιο
Διαχειριστή, δύναται να διεκπεραιώνονται παράλληλα.

Άρθρο 8
Σύµβαση Σύνδεσης

1. Μετά την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύν-
δεσης, ο ενδιαφερόµενος προβαίνει στις απαραίτητες ε-
νέργειες για την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης από
τις αρµόδιες αδειοδοτούσες αρχές και τη σύναψη της
Σύµβασης Σύνδεσης µε τον αρµόδιο Διαχειριστή. 

2. Η Σύµβαση Σύνδεσης υπογράφεται σύµφωνα µε
τους σχετικούς Κώδικες Διαχείρισης του Ελληνικού Συ-
στήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) ή του Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλε-
κτρικής Ενέργειας (Ε.Δ.Δ.Η.Ε.). Η Σύµβαση Σύνδεσης

παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της και τίθεται σε
ισχύ µε την υπογραφή της. Το περιεχόµενο των Συµβά-
σεων Σύνδεσης, καθώς και πρότυπα αυτών, δύνανται να
εξειδικεύονται µε τεχνικές αποφάσεις των αρµόδιων
Διαχειριστών, οι οποίες δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα
τους. Η Σύµβαση Σύνδεσης περιλαµβάνει κάθε γενικό
και ειδικό όρο που τυχόν περιλαµβάνεται στην αντίστοι-
χη Οριστική Προσφορά Σύνδεσης.

3. Αν η Σύµβαση Σύνδεσης υπογράφεται µε αντισυµ-
βαλλόµενο τον Διαχειριστή του Συστήµατος (Ανεξάρτη-
τος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Α.Ε.), δύναται να χωρίζεται σε Κύριο Τεύχος και Συµπλή-
ρωµα του Κυρίου Τεύχους (εφεξής Συµπλήρωµα), κατό-
πιν άσκησης διακριτικής ευχέρειας του ενδιαφεροµένου
και τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή του Κύριου Τεύ-
χους.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Σύµβαση Σύνδεσης

υπογράφεται µε αντισυµβαλλόµενο τον Διαχειριστή του
Δικτύου (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανοµής
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.), αυτή δεν χωρίζεται σε Κύ-
ριο Τεύχος και Συµπλήρωµα, αλλά αποτελεί ένα ενιαίο
κείµενο, χωρίς να υφίσταται δυνατότητα διαίρεσής του,
εκτός αν συντρέχει λόγος ο οποίος τεκµηριώνεται ειδικά
και µόνο κατόπιν έγκρισης της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέρ-
γειας (Ρ.Α.Ε.). 
Στην ειδική περίπτωση κατά την οποία απαιτούνται έρ-

γα επέκτασης Υποσταθµού (Υ/Σ) του Ε.Δ.Δ.Η.Ε., καθώς
και για περιπτώσεις σταθµών οι οποίοι συνδέονται στην
Υψηλή Τάση περιοχών αρµοδιότητας του Διαχειριστή Μη
Διασυνδεδεµένων Νήσων (Μ.Δ.Ν.), η σύµβαση δύναται
να χωρίζεται σε Κύριο Τεύχος και Συµπλήρωµα, χωρίς να
απαιτείται η προηγούµενη έγκριση της Ρ.Α.Ε..

4. Αν η Σύµβαση Σύνδεσης δεν χωρίζεται σε Κύριο
Τεύχος και Συµπλήρωµα, αλλά αποτελεί ένα ενιαίο κεί-
µενο, συνάπτεται εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από
την υποβολή της αίτησης.

5. Αν προβλέπεται η υπογραφή Κυρίου Τεύχους και Συ-
µπληρώµατος, το Κύριο Τεύχος υπογράφεται εντός δύο
(2) µηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος.
α) Για την αίτηση σύναψης του Κυρίου Τεύχους ο εν-

διαφερόµενος προσκοµίζει:
αα) Την εν ισχύ Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδό-

τησης για το σύνολο των έργων σύνδεσης µε το
Ε.Σ.Μ.Η.Ε..
αβ) Τα δικαιολογητικά τεκµηρίωσης του δικαιώµατος

χρήσης του χώρου εγκατάστασης του Υ/Σ ή άλλων απαι-
τούµενων κτισµάτων, όταν απαιτούνται, σύµφωνα µε το
άρθρο 11 και την κείµενη νοµοθεσία για την εκτέλεση
έργων σε δάση ή δασικές εκτάσεις, εφόσον τα έργα
αυτά επετράπησαν, σύµφωνα µε τα άρθρα 45 και 58 του
ν. 998/1979 (Α΄ 289). 
αγ) Την άδεια χρήσης αιγιαλού/παραλίας και παρακεί-

µενου θαλάσσιου χώρου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νο-
µοθεσία, για όλα τα προς χρήση γήπεδα, εφόσον απαι-
τείται.
αδ) Τη Βεβαίωση Καταλληλότητας Γηπέδου του Υ/Σ ή

Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης, εφόσον απαιτείται.
αε) Την εγκεκριµένη προµελέτη γραµµής µεταφοράς

Υψηλής Τάσης, εφόσον απαιτείται.
αστ) Τοπογραφικά διαγράµµατα επί των οποίων απο-

τυπώνονται τα Έργα Σύνδεσης µε το Ε.Σ.Μ.Η.Ε..
αζ) Τα αναρτηµένα ή θεωρηµένα διαγράµµατα σύνδε-

σης.
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αη) Έντυπο αίτησης, το ακριβές περιεχόµενο της οποί-
ας συντάσσει, επικαιροποιεί και δηµοσιεύει στην επίση-
µη ιστοσελίδα του ο αρµόδιος Διαχειριστής.
β) Το Κύριο Τεύχος περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ε-

ξής:
βα) Την περιγραφή του σηµείου σύνδεσης και των έρ-

γων επέκτασης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ή του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για τη
σύνδεση του σταθµού.
ββ) Τη µέγιστη και την εγκατεστηµένη ισχύ.
βγ) Την ισχύ µετασχηµατιστών Μέσης/Υψηλής τάσης.
βδ) Τα στοιχεία που προβλέπονται στον Κώδικα Δια-

χείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής
Ενέργειας, στον Κώδικα Διαχείρισης των Μ.Δ.Ν. και
στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήµατος.
βε) Γενικούς και ειδικούς όρους σχετικά µε τη σύνδε-

ση και λειτουργία του σταθµού, όπως αποτυπώνονται και
στη σχετική Οριστική Προσφορά Σύνδεσης.

6. Το Συµπλήρωµα υπογράφεται εντός ενός (1) µήνα
από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος.
α) Για την αίτηση σύναψης του Συµπληρώµατος, ο εν-

διαφερόµενος προσκοµίζει, εάν δεν έχει ήδη προσκοµί-
σει κατά το στάδιο της υπογραφής του Κυρίου Τεύχους:
αα) Την Άδεια Εγκατάστασης του σταθµού.
αβ) Τα δικαιολογητικά τεκµηρίωσης του δικαιώµατος

νόµιµης χρήσης των έργων σύνδεσης µε το Ε.Σ.Μ.Η.Ε.
και τις θέσεις των πυλώνων των γραµµών µεταφοράς.
Ειδικά για τις υπόγειες οδεύσεις, οι υποπερ. αβ) και αγ)
της περ. α΄ της παρ. 5 αφορούν στην περιοχή όδευσης
των υπόγειων καλωδίων.
αγ) Τα τεχνικά στοιχεία που περιγράφονται στην περ.

β).
β) Το Συµπλήρωµα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ε-

ξής:
βα) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των γεννητριών, των

µετασχηµατιστών Μέσης/Υψηλής τάσης και κάθε άλλου
κύριου εξοπλισµού της εγκατάστασης σταθµών Ανανεώ-
σιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συµπαραγωγής Ηλε-
κτρισµού - Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.)
ή/και σταθµών αποθήκευσης, το πιστοποιητικό µετρήσε-
ων των χαρακτηριστικών ποιότητας ισχύος του εξοπλι-
σµού, καθώς και, ειδικώς στις περιπτώσεις αιολικών
σταθµων, το πιστοποιητικό έγκρισης του τύπου της ανε-
µογεννήτριας. 
ββ) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων Μέσης ή

Χαµηλής Τάσης.
βγ) Τα αναρτηµένα ή θεωρηµένα διαγράµµατα σύνδε-

σης για το δίκτυο ΜέσηςΤάσης.
βδ) Τις ρυθµίσεις προστασίας και ελέγχου στο σηµείο

σύνδεσης του διασυνδετικού δικτύου Μέσης Τάσης και
στις γεννήτριες ηλεκτροπαραγωγής.
βε) Τις προβλεπόµενες από τους τίτλους ΙΙΙ και IV του

Κανονισµού (ΕΕ) 2016/631 της Επιτροπής της 14ης Α-
πριλίου 2016 «για τη θέσπιση κώδικα δικτύου, όσον αφο-
ρά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση ηλεκτροπαραγωγών µε
το δίκτυο» (L 112) απαιτήσεις για τον έλεγχο συµµόρ-
φωσης και τις διαδικασίες κοινοποίησης λειτουργίας, ό-
πως αυτές εξειδικεύονται µε τεχνικές αποφάσεις του
αρµόδιου Διαχειριστή.
βστ) Έντυπο αίτησης, το ακριβές περιεχόµενο της ο-

ποίας συντάσσει, επικαιροποιεί και δηµοσιεύει στην επί-
σηµη ιστοσελίδα του ο αρµόδιος Διαχειριστής.

7. Η υπογραφή του Συµπληρώµατος, η οποία συνεπά-
γεται την προσάρτησή του στο Κύριο Τεύχος µε το οποίο
από την υπογραφή του Συµπληρώµατος αποτελούν ενι-

αία σύµβαση, αποτελεί προϋπόθεση για την ηλέκτριση
των εγκαταστάσεων και τη θέση του σταθµού σε λει-
τουργία, αλλά όχι για την κατασκευή των έργων σύνδε-
σης. 

8. Η Σύµβαση Σύνδεσης τροποποιείται, εντός ενός (1)
µηνός από την υποβολή αιτήµατος του ενδιαφεροµένου
προς τον αρµόδιο Διαχειριστή, για τους κατωτέρω πε-
ριοριστικά αναφερόµενους λόγους:
α) Αν µεταβάλλονται οι όροι σύνδεσης του σταθµού,

µε την επιφύλαξη των οριζόµενων στην παρ. 19 του άρ-
θρου 5.
β) Αν µεταβάλλεται η εγκατεστηµένη ή η µέγιστη ι-

σχύς παραγωγής του σταθµού, η οποία επηρεάζει τους
όρους σύνδεσης.
γ) Αν µεταβάλλονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ε-

ξοπλισµού και κατ’ επέκταση οι τεχνικές ικανότητες του
σταθµού.
δ) Αν τροποποιούνται τα έργα σύνδεσης.
Η Σύµβαση Σύνδεσης τροποποιείται σε όλες τις περι-

πτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται τροποποίηση της Ο-
ριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, σύµφωνα µε την παρ. 18
του άρθρου 5.
Ειδικά το Συµπλήρωµα του Κύριου Τεύχους της Σύµβα-

σης Σύνδεσης µε τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφο-
ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας τροποποιείται στις περιπτώ-
σεις που µεταβάλλονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
έργων σύνδεσης αρµοδιότητας του ενδιαφερόµενου,
χωρίς να απαιτείται η τροποποίηση της Οριστικής Προ-
σφοράς Σύνδεσης.
Σε κάθε περίπτωση, οι Διαχειριστές δύνανται να εξει-

δικεύουν και να αναρτούν στις ιστοσελίδες τους, τις πε-
ριπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται τροποποίηση της
Σύµβασης Σύνδεσης.

9. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπογραφεί η Σύµ-
βαση Σύνδεσης λόγω υπαιτιότητας του αιτούντα, το
σχετικό αίτηµα απορρίπτεται.

10. Η υποβολή αιτήµατος για τροποποίηση της Σύµβα-
σης Σύνδεσης δεν συνιστά σε καµία περίπτωση αιτία για
τη διακοπή των εργασιών και της κατασκευής του έργου,
εφόσον αυτές δεν επηρεάζονται από την εν λόγω τρο-
ποποίηση. 

11. Με την υπογραφή της Σύµβασης Σύνδεσης κατα-
βάλλεται το σύνολο του συµβατικού τιµήµατος που αφο-
ρά στο τµήµα ή σύνολο των έργων που κατασκευάζει ο
αρµόδιος Διαχειριστής, µε ανώτατο όριο τις διακόσιες
πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Το ποσό αυτό θεωρεί-
ται ως προκαταβολή για την υλοποίηση των έργων σύν-
δεσης εκ µέρους του Διαχειριστή και δεν υπόκειται σε
Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο τρόπος καταβολής του τι-
µήµατος, πάνω από τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες
(250.000) ευρώ, καθώς και ο τρόπος τιµολόγησης των
έργων σύνδεσης, καθορίζονται στη Σύµβαση Σύνδεσης.
Εάν ο σταθµός δεν υλοποιηθεί εντός του χρόνου που
προβλέπεται από την οικεία Άδεια Εγκατάστασης ή ε-
ντός του χρόνου ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύν-
δεσης, για τους Εξαιρούµενους Σταθµούς, το ποσό που
καταβλήθηκε σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο της παρού-
σας, δεν επιστρέφεται, αλλά καταβάλλεται υπέρ του Ει-
δικού Λογαριασµού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011
(Α΄ 179), πλην του τµήµατος του ποσού που αντιστοιχεί
σε τµήµα των έργων, τα οποία έχουν ήδη κατασκευα-
στεί.

12. Ενηµέρωση για την υπογραφή και τη θέση σε ισχύ
των Συµβάσεων Σύνδεσης αποστέλλεται στον Φορέα Α-
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δειοδότησης του άρθρου 20 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92). Α-
ντίγραφα των συµβάσεων κοινοποιούνται στη Ρ.Α.Ε. και
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εφόσον
ζητηθούν.

13. Ο χρόνος υλοποίησης των έργων σύνδεσης που α-
ναλαµβάνουν συµβατικά οι αρµόδιοι Διαχειριστές δεν υ-
περβαίνει από την υπογραφή της Σύµβασης Σύνδεσης: 
α) τους έξι (6) µήνες για σταθµούς που συνδέονται

στο Δίκτυο, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε Yπο-
σταθµούς Υψηλής/Μέσης Τάσης, και αφορά αποκλειστι-
κά εργασίες για επέκταση ή ενίσχυση δικτύου µέχρι δια-
κοσίων µέτρων (200 µ.),
β) τους εννέα (9) µήνες για σταθµούς που συνδέονται

στο Δίκτυο, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε Yπο-
σταθµούς Υψηλής/Μέσης Τάσης,
γ) τους δεκαοκτώ (18) µήνες για σταθµούς που συνδέ-

ονται στο Δίκτυο, εφόσον απαιτούνται εργασίες σε Yπο-
σταθµούς Υψηλής/Μέσης Τάσης, 
δ) τους είκοσι τέσσερις (24) µήνες για τους σταθµούς

που συνδέονται στο Σύστηµα και δεν απαιτούνται έργα
γραµµών µεταφοράς άνω του ενός (1) χιλιοµέτρου ή έρ-
γα υπερυψηλής τάσης.
Με ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή τους, που κοινοποι-

είται στη Ρ.Α.Ε., οι αρµόδιοι Διαχειριστές µπορούν, σε
συγκεκριµένες περιπτώσεις, να αιτηθούν παράταση των
ανωτέρω προθεσµιών για την υλοποίηση των έργων
σύνδεσης, λαµβάνοντας υπόψη τον βαθµό δυσκολίας
κατασκευής των έργων αυτών. Για τον υπολογισµό του
απαιτούµενου εσόδου του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και του Ε.Σ.Μ.Η.Ε.
και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, η Ρ.Α.Ε. λαµ-
βάνει υπόψη την τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών από
τους αρµόδιους Διαχειριστές, 
ε) τους τριάντα έξι (36) µήνες για τους σταθµούς που

συνδέονται στο Σύστηµα, εφόσον απαιτούνται έργα
γραµµών µεταφοράς άνω του ενός (1) χιλιοµέτρου ή έρ-
γα υπερυψηλής τάσης.

Άρθρο 9
Ειδικά θέµατα Συµβάσεων Σύνδεσης

1. Για τη σύναψη Σύµβασης Σύνδεσης µε το Σύστηµα,
οι ενδιαφερόµενοι και οι ήδη συνδεδεµένοι χρήστες
λαµβάνουν υπόψη τις υποδείξεις του αρµόδιου Διαχειρι-
στή σχετικά µε:
α) Την ποιότητα ισχύος στους ζυγούς Μέσης Τάσης

του Yποσταθµού (Υ/Σ), η οποία αποδεδειγµένα δεν οφεί-
λεται στη λειτουργία του Συστήµατος αλλά στη λειτουρ-
γία των σταθµών παραγωγής.
β) Τις συντηρήσεις ή βλάβες στον εξοπλισµό του Υ/Σ,

που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των συνδεδεµένων
χρηστών, ή τις συντηρήσεις ή βλάβες στα έργα σύνδε-
σης των σταθµών στην πλευρά Μέσης Τάσης του Υ/Σ.
γ) Τον επιµερισµό εντολών κατανοµής που εκδίδονται

στο σηµείο σύνδεσης µε το σύστηµα, αν κρίνεται απα-
ραίτητο και σύµφωνα µε τις υποδείξεις του αρµόδιου
Διαχειριστή.
δ) Όποιο πρόσθετο στοιχείο προβλέπεται ή απαιτεί κα-

τά περίπτωση ο αρµόδιος Διαχειριστής για την ασφαλή
λειτουργία των Συστηµάτων και την οµαλή λειτουργία
της αγοράς.

2. Δίνεται η δυνατότητα ηλέκτρισης σταθµού επόµε-
νου χρήστη, εκτός του σταθµού του κύριου του Υ/Σ, εφό-
σον έχουν ολοκληρωθεί τα έργα σύνδεσης του σταθµού,
µέσω των οποίων θα συνδεθεί, κατόπιν προηγούµενης
συναίνεσης του κυρίου του Υ/Σ. Στην περίπτωση αυτήν

και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί τα έργα επέκτασης, ο
αρµόδιος Διαχειριστής δύναται να εκδώσει Βεβαίωση
Περάτωσης Δοκιµαστικής Λειτουργίας του σταθµού του
επόµενου χρήστη. Η παρούσα καταλαµβάνει τους σταθ-
µούς του άρθρου 14 του παρόντος, καθώς και του άρ-
θρου 135 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92).

3. Στις Συµβάσεις Σύνδεσης καθορίζεται κάθε λεπτο-
µέρεια σχετικά µε τον ελεγκτή κάθε σταθµού παραγω-
γής και τον κεντρικό ελεγκτή του Υ/Σ, τη δυνατότητα και
την υποχρέωση επικοινωνίας του ελεγκτή κάθε επιµέ-
ρους σταθµού µε τον κεντρικό ελεγκτή του Υ/Σ, καθώς
και, στην περίπτωση κατασκευής νέου Υ/Σ, την υποχρέ-
ωση και δυνατότητα επικοινωνίας του ελεγκτή κάθε επι-
µέρους σταθµού µε τον κεντρικό ελεγκτή, ο οποίος δέ-
χεται εντολές και ανταλλάσσει σήµατα και δεδοµένα µε
το κέντρο ελέγχου ενέργειας του Ανεξάρτητου Διαχειρι-
στή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό (ΕΕ) 2016/631 της Επιτροπής της 14ης Απρι-
λίου 2016 «για τη θέσπιση κώδικα δικτύου, όσον αφορά
τις απαιτήσεις για τη σύνδεση ηλεκτροπαραγωγών µε το
δίκτυο» (L 112) και τις υποδείξεις του αρµόδιου Διαχειρι-
στή. Η παρούσα ισχύει και για τις Συµβάσεις Συνδεσης
των σταθµών που πρόκειται να εγκατασταθούν στα Μη
Διασυνδεδεµένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.) και εµπίπτουν στην αρ-
µοδιότητα του Διαχειριστή των Μ.Δ.Ν..

4. Κατά τη σύνδεση σταθµών Ανανεώσιµων Πηγών Ε-
νέργειας (Α.Π.Ε.) και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού -
Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή/και σταθ-
µών αποθήκευσης στο Σύστηµα, ο Διαχειριστής του Συ-
στήµατος δύναται να επιβάλει αιτιολογηµένα την υλο-
ποίηση πρόσθετων έργων ή την εγκατάσταση εξοπλι-
σµών, οι οποίοι δεν απαιτούνται για τη διοχέτευση της
παραγόµενης ενέργειας στο Σύστηµα, µε σκοπό να πλη-
ρούνται πρόσθετες τεχνικές ή λειτουργικές απαιτήσεις,
περιλαµβανοµένης της απαίτησης για εφαρµογή του κρι-
τηρίου «ν-1» και της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις
του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/631. Στις περιπτώσεις αυτές,
το πρόσθετο κόστος καθορίζεται τεκµηριωµένα, µεταξύ
του ενδιαφερόµενου και του Διαχειριστή του Συστήµα-
τος κατά τη χορήγηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδε-
σης και την υπογραφή της Σύµβασης Σύνδεσης και καλύ-
πτεται από τον Διαχειριστή του Συστήµατος. Ο Διαχειρι-
στής του Συστήµατος ανακτά το κόστος αυτό, µέσω του
µηχανισµού χρέωσης χρήσης Συστήµατος, ή κατά τη
σύνδεση νέου χρήστη, σύµφωνα µε τον Κώδικα Διαχείρι-
σης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) για την υλοποίηση έργων σύνδε-
σης. Η παρούσα ισχύει και για περιπτώσεις σταθµών, οι
οποίοι συνδέονται στην Υψηλή Τάση και εµπίπτουν στην
αρµοδιότητα του Διαχειριστή των Μη Διασυνδεδεµένων
Νήσων (Μ.Δ.Ν.).

5. Κατά τον σχεδιασµό του Συστήµατος ή του Δικτύου
και όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο µε σκοπό την αδιά-
λειπτη λειτουργία του Συστήµατος ή του Δικτύου, ο αρ-
µόδιος Διαχειριστής δύναται να απαιτήσει από τους χρή-
στες να τροποποιήσουν τις εγκαταστάσεις τους ή να ε-
γκαταστήσουν νέο εξοπλισµό και γενικότερα να λάβουν
πρόσθετα µέτρα για την ασφαλή λειτουργία των ηλε-
κτρικών εγκαταστάσεων, την ασφάλεια λειτουργίας του
Συστήµατος ή του Δικτύου και την προσαρµογή των ε-
γκαταστάσεων του χρήστη στις τεχνικές και λειτουργι-
κές απαιτήσεις του Συστήµατος ή του Δικτύου. Για τον
λόγο αυτόν, ο αρµόδιος Διαχειριστής δύναται να προτεί-
νει την τροποποίηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδε-
σης του σταθµού, για την οποία ο χρήστης, σε περίπτω-
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ση διαφωνίας µε τον Διαχειριστή, έχει το δικαίωµα να
προσφύγει στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας.

6. Με τους Κώδικες Διαχείρισης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε., του
Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας, κα-
θώς και των Μ.Δ.Ν., καθορίζονται ο τύπος και το περιε-
χόµενο των Συµβάσεων Σύνδεσης σταθµών Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α., µε το Σύστηµα ή το Δίκτυο.

Άρθρο 10
Λειτουργικοί περιορισµοί για αύξηση των περιθωρίων

ισχύος σταθµών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 
και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού - Θερµότητας Υψηλής

Απόδοσης του Διασυνδεδεµένου 
Συστήµατος και Δικτύου

1. Κατά τον προσδιορισµό περιθωρίων ισχύος σταθ-
µών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συµπα-
ραγωγής Ηλεκτρισµού - Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.) σε περιοχές του Συστήµατος και του Δικτύ-
ου και τη χορήγηση οριστικών προσφορών σύνδεσης,
προκειµένου για τη βέλτιστη αξιοποίηση των υποδοµών
Συστήµατος και Δικτύου και για τη µεγιστοποίηση της
δυνατότητας απορρόφησης ενέργειας από σταθµούς
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ο αρµόδιος Διαχειριστής δύναται
να λαµβάνει υπόψη τη δυνατότητα επιβολής περιορι-
σµών έγχυσης της παρ. 2, για λόγους που σχετίζονται
µε την επάρκεια και ασφάλεια λειτουργίας του τοπικού
συστήµατος και δικτύου. 

2. Οι προσφορές και οι συµβάσεις σύνδεσης σταθµών
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Διασυνδεδεµένου Συστήµατος
και Δικτύου δύνανται να περιλαµβάνουν ειδικούς όρους,
οι οποίοι επιτρέπουν την επιβολή λειτουργικών περιορι-
σµών στην έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος
(«περιορισµοί έγχυσης»), εφόσον έτσι επιτυγχάνεται η
βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιµου δυναµικού Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και των υποδοµών Συστήµατος και Δικτύ-
ου, καθιστώντας δυνατή τη µεγιστοποίηση της δυνατό-
τητας απορρόφησης ενέργειας από σταθµούς Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Οι περιορισµοί έγχυσης, οι οποίοι λαµβάνο-
νται υπόψη, αναφορικά µε τη συµµετοχή των σταθµών
αυτών στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, δύνανται να
αφορούν: 
α) Μόνιµο περιορισµό της µέγιστης ισχύος παραγωγής

του σταθµού σε σχέση µε την εγκατεστηµένη ισχύ των
µονάδων του.
β) Περιορισµούς της µέγιστης ισχύος παραγωγής του

σταθµού για προκαθορισµένες χρονικές περιόδους ε-
ντός της κάθε ηµέρας κατανοµής.
γ) Περιορισµούς που καθορίζονται από τους Διαχειρι-

στές µε βάση την εκτιµώµενη κατάσταση λειτουργίας
του τοπικού συστήµατος ή δικτύου.
δ) Περιορισµούς που ενεργοποιούνται σε πραγµατικό

χρόνο, σε έκτακτες καταστάσεις, µέσω αυτόµατων συ-
στηµάτων προστασίας και ελέγχου, οι οποίοι µπορεί να
οδηγούν ακόµη και στην αποσύνδεση του σταθµού.
Οι ως άνω περιορισµοί εφαρµόζονται ανεξάρτητα και

επιπλέον περιορισµών ή απορρίψεων προσφορών έγχυ-
σης που προκύπτουν στο πλαίσιο της συµµετοχής των
σταθµών στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Με την εφαρµογή των περιορισµών έγχυσης των
περ. α) και β) της παρ. 2 δεν δύναται να επιβληθεί µείω-

ση της µέγιστης ισχύος παραγωγής των σταθµών Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία να οδηγεί σε περιορισµό της εγ-
χεόµενης ενέργειας υψηλότερο από το πέντε τοις εκατό
(5%) της ετήσιας δυνατότητας παραγωγής ενέργειας
των σταθµών αυτών. Ως βάση αναφοράς για τον υπολο-
γισµό του πρώτου εδαφίου, λαµβάνεται υπόψη η ετήσια
δυνατότητα παραγωγής ενέργειας σταθµού αναφοράς,
αντίστοιχης τεχνολογίας.

4. Η εφαρµογή περιορισµών έγχυσης των περ. γ) και
δ) της παρ. 2 δεν δύναται να οδηγεί σε εκτιµώµενο επί-
πεδο ανακατανοµής ενέργειας υψηλότερο από το πέντε
τοις εκατό (5%) της ετήσιας δυνατότητας παραγωγής ε-
νέργειας των σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της περιο-
χής. Ως βάση αναφοράς για τον υπολογισµό του πρώτου
εδαφίου, λαµβάνεται υπόψη η ετήσια δυνατότητα παρα-
γωγής ενέργειας σταθµού αναφοράς, αντίστοιχης τε-
χνολογίας.

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας κατόπιν εισήγησης του αρµόδιου Διαχειριστή
και γνώµης της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.),
εξειδικεύονται και ποσοτικοποιούνται οι περιορισµοί της
παρ. 2 και ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου δύναται να προσ-
διορίζεται η µεθοδολογία εκτίµησης των περιθωρίων και
επιµερισµού τους σε τεχνολογίες και κατηγορίες σταθ-
µών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθώς και να διαφοροποιού-
νται οι περιορισµοί έγχυσης ανά τεχνολογία σταθµών
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και ανά κατηγορία περιορισµών
της παρ. 2. Ειδικά για τους περιορισµούς έγχυσης των
περ. α) και β) της παρ. 2 σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς η
απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται εντός προθε-
σµίας τριών (3) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρό-
ντος.

6. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., κατόπιν εισήγησης του αρ-
µόδιου Διαχειριστή, καθορίζονται η µεθοδολογία εφαρ-
µογής των περιορισµών έγχυσης της παρ.2, η παρακο-
λούθηση της εφαρµογής τους και η επιβολή χρεώσεων
και κυρώσεων µη συµµόρφωσης. 

7. Οι παρ. 1 και 2 εφαρµόζονται για σταθµούς Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν λάβει ή λαµβάνουν οριστική
προσφορά σύνδεσης από τον αρµόδιο Διαχειριστή, εξαι-
ρουµένων των σταθµών που λειτουργούν ή έχουν υπο-
βάλει ή θα υποβάλλουν µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2022
δήλωση ετοιµότητας του άρθρου 4α του ν. 4414/2016
(Α΄ 149) ή έχουν επιλεγεί πριν την έναρξη ισχύος του
παρόντος για ένταξη σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυ-
σης µέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προ-
σφορών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 ή εξαιρούνται
των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών
του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, και κατά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, είτε έχουν συνάψει σύµβαση σύν-
δεσης, είτε έχουν υποβάλλει πλήρες αίτηµα για σύµβα-
ση σύνδεσης στον αρµόδιο Διαχειριστή.

8. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 5, ο αρ-
µόδιος Διαχειριστής εκδίδει οριστικές προσφορές σύν-
δεσης που περιλαµβάνουν ειδικούς όρους αναφορικά µε
τη δυνατότητα εφαρµογής περιορισµών έγχυσης, χωρίς
υπέρβαση των ορίων που τίθενται σωρευτικά στις παρ. 3
και 4.

9. Κατ’εξαίρεση των οριζόµενων στο παρόν, είναι δυ-
νατό να εκδίδονται προσφορές σύνδεσης µε περιορι-
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σµούς που οδηγούν σε µόνιµο περιορισµό της µέγιστης
ισχύος παραγωγής του σταθµού σε σχέση µε την εγκα-
τεστηµένη ισχύ των µονάδων του που θα οδηγεί σε µε-
γαλύτερο ποσοστό από το αναφερόµενο στην παρ. 3,
κατ’ εφαρµογή των κριτηρίων της απόφασης του άρθρου
89.

10. Κατά τη λειτουργία των σταθµών, ο αρµόδιος Δια-
χειριστής ελέγχει τη συµµόρφωση του Παραγωγού µε
τους ειδικούς όρους που περιλαµβάνονται στις σχετικές
προσφορές σύνδεσης και συµβάσεις σύνδεσης σχετικά
µε την εφαρµογή των περιορισµών έγχυσης, καθώς και
αναφορικά µε την εγκατεστηµένη ισχύ του σταθµού, ό-
πως αυτή ορίζεται στην οικεία Σύµβαση Σύνδεσης. Σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης του παραγωγού µε τους
περιορισµούς, ο αρµόδιος Διαχειριστής επιβάλλει χρεώ-
σεις µη συµµόρφωσης, όπως αυτές καθορίζονται µε την
απόφαση της Ρ.Α.Ε. της παρ. 6. 

11. Ο αρµόδιος Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε κα-
µία αποζηµίωση του Παραγωγού σε σχέση µε περιορι-
σµούς έγχυσης, εφόσον δεν παραβιάζονται τα όρια των
παρ. 3 και 4.

12. Τα ποσοστά των παρ. 3 και 4 δύνανται να τροπο-
ποιούνται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Η απόφαση για τροποποίηση των ποσοστών
βασίζεται σε µελέτη κόστους - οφέλους και λαµβάνει υ-
πόψη το επίπεδο διείσδυσης ενέργειας Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. που επιτυγχάνεται. Αν µε την απόφαση αυτή
καθοριστούν νέα αυξηµένα ποσοστά περιορισµών, αυτά
αφορούν σταθµούς για τους οποίους χορηγούνται ορι-
στικές προσφορές σύνδεσης µετά την έκδοση της από-
φασης αυτής.

13. Κατά την εξέταση αιτηµάτων για χορήγηση οριστι-
κής Προσφοράς Σύνδεσης σταθµών αποθήκευσης ηλε-
κτρικής ενέργειας της περ. (λια) της παρ. 3 του άρθρου 2
του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), λαµβάνεται µέριµνα ώστε η
λειτουργία των σταθµών αυτών να µην περιορίζει τη χω-
ρητικότητα των ηλεκτρικών δικτύων για υποδοχή δυνα-
µικού παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Στις σχετικές ο-
ριστικές Προσφορές Σύνδεσης περιλαµβάνονται ειδικοί
όροι που δύνανται να αφορούν:
α) Περιορισµούς της µέγιστης ισχύος έγχυσης ή απορ-

ρόφησης σε προκαθορισµένες χρονικές περιόδους ε-
ντός της κάθε ηµέρας κατανοµής.
β) Περιορισµούς που καθορίζονται από τους Διαχειρι-

στές µε βάση την εκτιµώµενη κατάσταση λειτουργίας
του τοπικού συστήµατος ή δικτύου.
γ) Περιορισµούς που ενεργοποιούνται σε πραγµατικό

χρόνο, σε έκτακτες καταστάσεις, µέσω αυτόµατων συ-
στηµάτων προστασίας και ελέγχου, οι οποίοι µπορεί να
οδηγούν ακόµη και στην αποσύνδεση του σταθµού.
Η συµµετοχή των σταθµών του πρώτου εδαφίου στις

αγορές ηλεκτρικής ενέργειας τελεί υπό τους περιορι-
σµούς των περ. α) έως γ). 
Με τις αποφάσεις των παρ. 5 και 6 καθορίζεται και ε-

ξειδικεύεται αντιστοίχως κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την
εφαρµογή των περιορισµών έγχυσης/απορρόφησης της
παρούσας παραγράφου.

14. Η επιτροπή του άρθρου 12 του ν. 4414/2016, κατά
τις εισηγήσεις της προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, λαµβάνει υπόψη τους περιορισµούς που τίθε-
νται µε το παρόν άρθρο.

15. Οι προβλέψεις του παρόντος αποτελούν ειδικό
πλαίσιο εφαρµογής αναφορικά µε τη δυνατότητα, τους
όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιβολής των
σχετικών περιορισµών και κατισχύουν κάθε άλλης γενι-
κής ή ειδικής διάταξης.

Άρθρο 11
Θέµατα κυριότητας έργων σύνδεσης 

1. Σε περίπτωση σύνδεσης νέου σταθµού στο Σύστη-
µα, µέσω υφιστάµενου Υποσταθµού (Υ/Σ), ο ενδιαφερό-
µενος µπορεί να επιλέξει το τµήµα σύνδεσης, µεταξύ
του κεντρικού πίνακα µέσης τάσης του σταθµού και του
Υ/Σ, να ανήκει στην κυριότητά του. 

2. Σε περίπτωση σύνδεσης νέου σταθµού ή σταθµών
στο Σύστηµα, µέσω νέου Υ/Σ, ο ενδιαφερόµενος µπορεί
να επιλέξει το τµήµα σύνδεσης, µεταξύ του κεντρικού
πίνακα µέσης τάσης του κάθε σταθµού και του τερµατι-
κού Υ/Σ, και ο νέος τερµατικός Υ/Σ, να ανήκουν στην κυ-
ριότητά του, µέχρι τα όρια του Συστήµατος, σύµφωνα µε
τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήµατος, µη συµπερι-
λαµβανοµένου του κεντρικού αυτόµατου διακόπτη υψη-
λής ή υπερυψηλής τάσης του τερµατικού Υ/Σ, του οποί-
ου η ιδιοκτησία, η διαχείριση και η συντήρηση ανήκουν
στον αρµόδιο Διαχειριστή. Στις περιπτώσεις αυτές:
α) Νοείται ότι ο σταθµός συνδέεται απευθείας στο Σύ-

στηµα.
β) Ο ενδιαφερόµενος κατασκευάζει τα έργα σύνδε-

σης, τα οποία ανήκουν στην κυριότητά του και αποκτά τη
διαχείριση και την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης
των έργων αυτών. Η τάση και τα λοιπά τεχνικά και λει-
τουργικά χαρακτηριστικά των έργων σύνδεσης, τα οποία
ανήκουν στην κυριότητα του ενδιαφερόµενου, καθορίζο-
νται από αυτόν, υπό τον όρο της συµµόρφωσής τους µε
τους σχετικούς διεθνείς κανονισµούς και τις ελάχιστες
απαιτήσεις του αρµόδιου Διαχειριστή για την οµαλή σύν-
δεση και συνεργασία τους µε το Σύστηµα, όσον αφορά
στις διακοπτικές προστασίες στην πλευρά της υψηλής ή
υπερυψηλής τάσης και τα συστήµατα επικοινωνίας και α-
νταλλαγής πληροφοριών µε το Σύστηµα.
γ) Ο ενδιαφερόµενος δεν έχει δικαίωµα να αρνηθεί τη

σύνδεση νέου παραγωγού στον Υ/Σ, εκτός αν συντρέχει
περίπτωση έλλειψης χωρητικότητας του Δικτύου ή του
Συστήµατος, η οποία τεκµηριώνεται µε αιτιολογηµένη
γνώµη του αρµόδιου Διαχειριστή προς τη Ρυθµιστική Αρ-
χή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), η οποία αποφασίζει για την σύν-
δεση ή όχι του εν λόγω σταθµού.
Ο νέος χρήστης καταβάλλει στους κατόχους των συν-

δεδεµένων σταθµών αντάλλαγµα για τα κοινά έργα σύν-
δεσης, σύµφωνα µε τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστή-
µατος για την υλοποίηση έργων για σύνδεση χρήστη. Η
ειδικότερη µεθοδολογία υπολογισµού του ανωτέρω α-
νταλλάγµατος, καθώς και ο τρόπος καταβολής του, εφό-
σον κριθεί αναγκαίο, καθορίζεται µε απόφαση της
Ρ.Α.Ε.. Ο κύριος των κοινών έργων σύνδεσης εκτελεί τις
εντολές του Διαχειριστή για τη λειτουργία αυτών.

3. Για την απαλλοτρίωση ακινήτων ή τη σύσταση επ’
αυτών εµπράγµατων δικαιωµάτων υπέρ του κατόχου του
συνδεόµενου σταθµού, µε σκοπό την εγκατάσταση των
έργων σύνδεσης, εφαρµόζονται αναλόγως η παρ. 1 του
άρθρου 15 και το άρθρο 22 του ν. 3175/2003 (Α΄ 207), α-
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νεξαρτήτως του κυρίου των έργων σύνδεσης. Αν κύριος
του εδάφους είναι το Δηµόσιο, το αντάλλαγµα χρήσης
του εδάφους που αναλογεί στα έργα σύνδεσης που ανή-
κουν στην κυριότητα του κατόχου της Άδειας Παραγω-
γής ή Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων υπολογί-
ζεται επί των µεµονωµένων τµηµάτων του εδάφους που
καταλαµβάνεται από τις βάσεις των πυλώνων των γραµ-
µών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας των έργων σύνδε-
σης. Δεν καταβάλλεται αντάλλαγµα για τα έργα σύνδε-
σης που ανήκουν στον κύριο του Συστήµατος.

4. Για τους σταθµούς και τα έργα σύνδεσής τους µε το
Σύστηµα ή το Δίκτυο, εφαρµόζεται αναλόγως, υπέρ
του ενδιαφεροµένου, η παρ. 8 του άρθρου 9 του
ν. 2941/2001 (Α΄ 201).

5. Τα έργα επέκτασης του Δικτύου ή του Συστήµατος
για τη σύνδεση σταθµών δύναται να µελετώνται και να
κατασκευάζονται από τους ενδιαφερόµενους, εφόσον
το δηλώσουν πριν τη σύναψη της Σύµβασης Σύνδεσης. Ο
αρµόδιος Διαχειριστής δηµοσιεύει σαφείς και διαφανείς
διαδικασίες σχετικά µε τη µελέτη και κατασκευή των έρ-
γων επέκτασης από τους ενδιαφερόµενους.

6. Οι διαδικασίες έγκρισης της κατασκευής των έργων
σύνδεσης, καθώς και ελέγχου και παραλαβής των έργων
αυτών από τον αρµόδιο Διαχειριστή καθορίζονται στη
Σύµβαση Σύνδεσης. Μετά την παραλαβή τους, τα έργα
αυτά αποτελούν µέρος του Συστήµατος και περιέρχο-
νται στην κυριότητα του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μετα-
φοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µε την επιφύλαξη της παρ.
2, δυνάµει συµβολαιογραφικού εγγράφου υποκείµενου
σε καταχώριση στο κτηµατολόγιο, στο οποίο προσαρτώ-
νται µόνο: 
α) το τοπογραφικό διάγραµµα σε σύστηµα συντεταγ-

µένων ΕΓΣΑ΄ 87, 
β) η Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, 
γ) η απαραίτητη πράξη για την τεκµηρίωση των ε-

µπράγµατων δικαιωµάτων στο δηµόσιο ή ιδιωτικό κτήµα,
και 
δ) η Σύµβαση Σύνδεσης µεταξύ Παραγωγού και Δια-

χειριστή. 
7. Σε περίπτωση που τα έργα σύνδεσης έχουν κατα-

σκευαστεί επί δηµοσίου κτήµατος, µε το συµβόλαιο µε-
ταβιβάζεται η κυριότητά τους κατά πλάσµα δικαίου. Η
κυριότητα επί του εδάφους παραµένει στο Ελληνικό Δη-
µόσιο. 

Άρθρο 12
Ειδικά θέµατα Ιδιωτικών Δικτύων Μέσης Τάσης

1. Οι Παραγωγοί σταθµών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέρ-
γειας (Α.Π.Ε.) και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού - Θερµό-
τητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή/και σταθµών α-
ποθήκευσης για τη σύνδεση των σταθµών τους µε το Δί-
κτυο ή το Σύστηµα, δύνανται να κατασκευάζουν δίκτυα
Μέσης Τάσης (Μ.Τ.), τα οποία αφορούν αποκλειστικά δί-
κτυα για παραγωγούς ή οµάδες παραγωγών. Στα δίκτυα
αυτά δύνανται να συνδέονται περισσότεροι του ενός
σταθµοί µε Βεβαίωση Παραγωγού ή Βεβαίωση Ειδικών
Έργων ή Εξαιρούµενων Σταθµών, χωρίς να απαιτείται η
υποβολή κοινού αιτήµατος Οριστικής Προσφοράς Σύν-
δεσης.

2. Σε κάθε Ιδιωτικό Δίκτυο Μ.Τ., ορίζεται ένας παρα-
γωγός εκ των ενδιαφεροµένων ως Εκπρόσωπος Ιδιωτι-
κού Δικτύου Μ.Τ..

3. Ο Εκπρόσωπος του Ιδιωτικού Δικτύου Μ.Τ.: 

α) Καθορίζει ελεύθερα το επίπεδο τάσης του δικτύου,
το οποίο είναι πάντα µικρότερο των πενήντα (50) κιλο-
βόλτ (kV).
β) Είναι υπεύθυνος για την κατασκευή, την ασφαλή

λειτουργία και τη συντήρηση του δικτύου.
γ) Είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και διαχείριση των

µετρήσεων και τον επιµερισµό τους στους παραγωγούς
του αποκλειστικού δικτύου σε επίπεδο, τόσο παραγω-
γής, όσο και κατανάλωσης.
δ) Είναι υπεύθυνος για τη συµµόρφωση των συνδεό-

µενων σταθµών µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΕ)
631/2016 της Επιτροπής, της 14ης Απριλίου 2016, «για
τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις
για τη σύνδεση ηλεκτροπαραγωγών µε το δίκτυο» (L
112) και τον επιµερισµό εντολών κατανοµής σε αυτούς,
σύµφωνα µε τις εντολές του αρµόδιου Διαχειριστή.

4. Σε περίπτωση σύνδεσης του σταθµού σε Υποσταθ-
µό (Υ/Σ) του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.), η µέτρηση της εγχεόµε-
νης και απορροφώµενης ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται:
α) στην έξοδο κάθε σταθµού, στο σηµείο σύνδεσης

του σταθµού µε το αποκλειστικό δίκτυο Μ.Τ.,
β) στο σηµείο σύνδεσης του αποκλειστικού δικτύου

Μ.Τ. µε την πλευρά Μ.Τ. του Υ/Σ Μ.Τ./Υψηλής Τάσης
(Υ.Τ.), µε τον οποίο συνδέεται το αποκλειστικό δίκτυο,
µε το δίκτυο του Ε.Σ.Μ.Η.Ε.,
γ) στην πλευρά υψηλής τάσης του µετασχηµατιστή

Μ.Τ./Υ.Τ. του Υ/Σ σύνδεσης µε το δίκτυο του Ε.Σ.Μ.Η.Ε..
Οι καταναλώσεις, καθώς και οι ιδιοκαταναλώσεις των

σταθµών που συνδέονται στο αποκλειστικό Δίκτυο Μ.Τ.
καταγράφονται συγκεντρωτικά από τους µετρητές των
περ. β) και γ).
Ο Διαχειριστής του Συστήµατος είναι υπεύθυνος για

τη συλλογή των µετρήσεων των περ. β) και γ) της παρ. 4.
Ο Διαχειριστής του Συστήµατος αποστέλλει στον Εκ-
πρόσωπο του Δικτύου Μ.Τ. τη µέτρηση στο σηµείο άφι-
ξης των δικτύων Μ.Τ. στον Υ/Σ, ανηγµένη στην υψηλή
τάση, βάσει αλγορίθµου υπολογισµού αναγωγής στην υ-
ψηλή τάση, ο οποίος αναγράφεται στη σχετική Σύµβαση
Σύνδεσης.
Ο Εκπρόσωπος Δικτύου Μ.Τ. είναι υπεύθυνος για την

εγκατάσταση των µετρητικών διατάξεων, σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του Κώδικα Διαχεί-
ρισης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και για τη συλλογή των µετρήσεων
της περ. α) της παρ. 4. Ο εκπρόσωπος προβαίνει σε επι-
µερισµό της ενέργειας που του γνωστοποιήθηκε από τον
Διαχειριστή του Συστήµατος, σύµφωνα µε την παρ. 5, σε
κάθε σταθµό που συνδέεται στο αποκλειστικό δίκτυο βά-
σει της µεθοδολογίας επιµερισµού της µετρούµενης ε-
νέργειας της παρ. 7, τόσο για την παραγωγή, όσο και για
την κατανάλωση.
Η µεθοδολογία επιµερισµού της µετρούµενης ενέργει-

ας καθορίζεται από τον διαχειριστή του Συστήµατος, κοι-
νοποιείται στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), βα-
σίζεται στην πραγµατική µέτρηση της περ. α) της παρ. 4
και λαµβάνει υπόψη τις απώλειες ανάλογα µε τη θέση
του κάθε σταθµού στο δίκτυο.

5. Σε περίπτωση σύνδεσης σε Υ/Σ του Ελληνικού Δι-
κτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας, η µέτρηση της
εγχεόµενης και απορροφόµενης ηλεκτρικής ενέργειας
γίνεται:
α) στην έξοδο κάθε σταθµού, στο σηµείο σύνδεσης

του σταθµού µε το αποκλειστικό δίκτυο Μ.Τ.,
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β) στην άφιξη των αποκλειστικών δικτύων Μ.Τ. στον
Υ/Σ µέσης προς υψηλή τάση.
Οι καταναλώσεις των σταθµών που συνδέονται στο α-

ποκλειστικό δίκτυο µέσης τάσης καταγράφονται συγκε-
ντρωτικά από τον µετρητή της περ. β).
Η µέτρηση στην περ. α) γίνεται από τον εκπρόσωπο

του Ιδιωτικού Δικτύου και στην περ. β) από τον Διαχειρι-
στή του Δικτύου.
Ο εκπρόσωπος του Ιδιωτικού Δικτύου Μέσης Τάσης, ε-

πιµερίζει στους σταθµούς που συνδέονται στο κάθε δί-
κτυο, τη µετρούµενη ενέργεια της περ. β), η οποία του έ-
χει γνωστοποιηθεί από τον Διαχειριστή του Δικτύου, στο
επίπεδο της τάσης σύνδεσης εκάστου σταθµού, σύµφω-
να µε µεθοδολογία επιµερισµού της µετρούµενης ενέρ-
γειας. Η µεθοδολογία επιµερισµού της µετρούµενης ε-
νέργειας εγκρίνεται από τον διαχειριστή του Δικτύου,
κοινοποιείται στη Ρ.Α.Ε., βασίζεται στην πραγµατική µέ-
τρηση της περ. α) της παρ. 4 και λαµβάνει υπόψη τις α-
πώλειες ανάλογα µε τη θέση του κάθε σταθµού στο δί-
κτυο.

6. Στη Σύµβαση Σύνδεσης δύναται να εξειδικεύονται
ειδικότερα θέµατα που αφορούν στον επιµερισµό και την
αποστολή των µετρήσεων.

7. Ο Εκπρόσωπος ιδιωτικού δικτύου Μέσης Τάσης, α-
ποστέλλει τις µετρήσεις στους αρµόδιους Διαχειριστές
(Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής
Ενέργειας, Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας, Διαχειριστής Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης, Ελληνικό Χρη-
µατιστήριο Ενέργειας) και στους Φορείς Σωρευτικής Εκ-
προσώπησης (Φο.Σ.Ε.) για την πραγµατοποίηση των συ-
ναλλαγών που προβλέπονται στο θεσµικό πλαίσιο της α-
γοράς ενέργειας.

8. Οι Διαχειριστές κατά περίπτωση τηρούν µητρώο
των εκπροσώπων Ιδιωτικών Δικτύων Μ.Τ., το οποίο γνω-
στοποιούν στη Ρ.Α.Ε..

9. Η Ρ.Α.Ε. δύναται να ελέγχει τη λειτουργία των εκ-
προσώπων ιδιωτικών Δικτύων Μ.Τ. και να επιβάλλει πρό-
στιµα σε περίπτωση που εντοπίζει λανθασµένη εφαρµο-
γή της µεθοδολογίας επιµερισµού της παρ. 5 ή της παρ.
6.

10. Οι σταθµοί που συνδέονται στο ίδιο αποκλειστικό
δίκτυο Μ.Τ.:
α) Δεν συνάπτουν Σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης

Σταθερής Τιµής του άρθρου 10 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149)
και, αν πληρούν τις προϋποθέσεις σύναψης σύµβασης
λειτουργικής ενίσχυσης, συνάπτουν Σύµβαση Λειτουργι-
κής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης του άρθρου 9
του ν. 4414/2016,
β) εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από τον ίδιο Φο.Σ.Ε.,
γ) το φορτίο των καταναλώσεων, καθώς και των ιδιο-

καταναλώσεων των σταθµών, όπως αυτό καταγράφεται
από τον µετρητή της περ. β) της παρ. 4 και έχει αναχθεί
στην Υψηλή Τάση, εκπροσωπείται συγκεντρωτικά ως
φορτίο για λογαριασµό του εκπροσώπου του δικτύου
Μ.Τ. από έναν η περισσότερους προµηθευτές, σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του
Ε.Σ.Μ.Η.Ε..

11. Τα δίκτυα Μ.Τ. του παρόντος κατασκευάζονται κα-
τά κανόνα υπόγεια. Η όδευσή τους εναερίως επιτρέπε-
ται µόνο ως εξαιρετικό µέτρο, εφόσον η υπόγεια όδευση
είναι αδύνατη για τεχνικούς λόγους και µε µέγιστο µή-
κος εναέριας όδευσης τα διακόσια µέτρα (200) µήκους
ανά χίλια (1000) µέτρα δικτύου. Η παρούσα δεν εφαρµό-

ζεται σε σταθµούς Α.Π.Ε. που έχουν λάβει Οριστικές
Προσφορές Συνδεσης από τον αρµόδιο Διαχειριστή πριν
την 1η Ιουλίου 2022.

Άρθρο 13
Μητρώο Δικτύων Υψηλής και Μέσης Τάσης

1. Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) και ο Διαχειριστής Ελληνι-
κού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε.) τηρούν Μητρώο των Δικτύων Υψηλής και Μέσης
Τάσης που κατασκευάζουν οι παραγωγοί σταθµών Ανα-
νεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Συµπαραγωγής Ηλε-
κτρισµού - Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης ή/και σταθ-
µών αποθήκευσης (Ιδιωτικά Δίκτυα). Η µεν ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
τηρεί Μητρώο για τα δίκτυα τάσης µεγαλύτερης ή ίσης
των πενήντα κιλοβόλτ (50 kV), η δε ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τα
δίκτυα τάσης µικρότερης των πενήντα κιλοβόλτ (50 kV).
Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. µε την ιδιότητα του Διαχειριστή Μη Δια-
συνδεµένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.) τηρεί επίσης Μητρώο για
τα δίκτυα τάσης µεγαλύτερης ή ίσης των πενήντα κιλο-
βόλτ (50 kV), τα οποία διαχειρίζεται στα Μ.Δ.Ν..
Οι δυο Διαχειριστές συνεργάζονται για την αποτύπω-

ση των δικτύων και αναρτούν σε κατάλληλη γεωπληρο-
φοριακή πλατφόρµα τα δίκτυα αυτά.

2. Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος κατασκευάζει Ιδιω-
τικό Δίκτυο για τη διασύνδεση του σταθµού µε το Σύστη-
µα ή το Δίκτυο, υποβάλλει αίτηση στον αρµόδιο Διαχει-
ριστή της παρ. 1 για την έγκριση της όδευσης του δικτύ-
ου αυτού, ως προς τη γειτνίασή του µε άλλα δίκτυα ηλε-
κτρικής ενέργειας. Ο ενδιαφερόµενος αποτυπώνει σε
τοπογραφικά διαγράµµατα κατάλληλης κλίµακας, το
χαρτογραφικό υπόβαθρο, ιδίως δε Χάρτες ΓΥΣ, Ορθο-
φωτοχάρτες Κτηµατολογίου, Δορυφορικές Εικόνες
«GoogleEarth»:
α) την ακριβή θέση του σταθµού,
β) τον τύπο και την όδευση του δικτύου διασύνδεσης

στο Σύστηµα,
γ) τη θέση του Υποσταθµού σύµφωνα µε τη Βεβαίωση

Καταλληλότητας, και 
δ) την όδευση και το είδος των γραµµών Υψηλής Τά-

σης, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη προµελέτη.
Τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται σε ηλεκτρονική

µορφή (αρχεία τύπου «shapefiles» ή άλλης µορφής).
Ο αρµόδιος Διαχειριστής, λαµβάνοντας υπόψη τα άλ-

λα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας που οδεύουν στην πε-
ριοχή, είτε προτείνει διαφοροποιήσεις για τεχνικούς λό-
γους, επι της πορείας της όδευσης, είτε εγκρίνει την
προτεινόµενη όδευση, και αναρτά στη γεωπληροφορια-
κή πλατφόρµα τα διαγράµµατα σύνδεσης (αναρτηµένα
διαγράµµατα), είτε την απορρίπτει.

4. Η έγκριση του αρµόδιου Διαχειριστή δεν απαλλάσ-
σει τον ενδιαφερόµενο από τη λήψη άλλων εγκρίσεων
σχετικά µε την όδευση των δικτύων από άλλες υπηρε-
σίες, όπως τα δασαρχεία, τους φορείς που έχουν στην
αρµοδιότητά τους το οδικό δίκτυο, καθώς και τους φο-
ρείς που είναι αρµόδιοι για το σιδηροδροµικό δίκτυο και
τα λοιπά τεχνικά έργα, αν αυτές απαιτούνται.

5. Τα διαγράµµατα σύνδεσης επικαιροποιούνται στις
κάτωθι περιπτώσεις:
α) αλλαγή της θέσης του Υποσταθµού,
β) αλλαγή της όδευσης των γραµµών Υψηλής Τάσης,
γ) αλλαγή της όδευσης των γραµµών Μέσης Τάσης,
6. Μέχρι την πλήρη λειτουργία της γεωπληροφορια-
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κής πλατφόρµας της παρ. 1 ο αρµόδιος Διαχειριστής θε-
ωρεί τα διαγράµµατα σύνδεσης (θεωρηµένα διαγράµµα-
τα).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΚΟΙΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Άρθρο 14
Κοινό αίτηµα περί χορήγησης Οριστικής 

Προσφοράς Σύνδεσης

1. Είναι δυνατή η υποβολή κοινού αιτήµατος περί χο-
ρήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης στον Διαχειρι-
στή του Συστήµατος, το οποίο αφορά σε περισσότερους
σταθµούς µε Βεβαίωση ή και µε Βεβαίωση Ειδικών Έρ-
γων ή Εξαιρούµενο Σταθµό, όταν η συνολική ισχύς αυ-
τών ξεπερνά το όριο των οχτώ µεγαβάτ (8 MW), εφόσον
η σύνδεση ενός ή περισσότερων σταθµών γίνεται µέσω
νέων κοινών αποκλειστικών δικτύων σε νέο ή υφιστάµε-
νο Υποσταθµό µέσης τάσης προς υψηλή.

2. Οι σταθµοί πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέ-
σεις:
α) Εγκαθίστανται εντός περιορισµένου γεωγραφικά

χώρου, η γεωγραφική ακτίνα του οποίου, ήτοι η απόστα-
ση των σταθµών που απέχουν περισσότερο, δεν ξεπερ-
νά τα είκοσι (20) χιλιόµετρα.
β) Κάθε σταθµός παραγωγής είναι ίσος ή µεγαλύτερος

των εκατό κιλοβάτ (100 kW).
γ) Ένας εκ των ενδιαφεροµένων ορίζεται, πριν την υ-

πογραφή της Συµβασης Συνδεσης, εκπρόσωπος των
σταθµών για την υποβολή του κοινού αιτήµατος, περί
χορήγησης της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, ή για
την κατασκευή και διαχείριση του Υποσταθµού, µέχρι το
όριο του Συστήµατος, όπου απαιτείται.

3. Ο αρµόδιος Διαχειριστής εξετάζει το κοινό αίτηµα
για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, ανάλο-
γα µε την ισχύ του κάθε σταθµού.

4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης περί χορήγησης
Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης του ίδιου σταθµού και
στους δύο Διαχειριστές. Αν συµβεί κάτι τέτοιο, απορρί-
πτονται αµφότερες οι αιτήσεις από τους δύο Διαχειρι-
στές.

Άρθρο 15
Συνεργασία Διαχειριστών Συστήµατος 

και Δικτύου για κοινά αιτήµατα

1. Ο Διαχειριστής του Συστήµατος, συνεργαζόµενος
µε τον Διαχειριστή του Δικτύου, καθορίζουν από κοινού
και κατόπιν προηγούµενης συνεννόησης, τον τρόπο
σύνδεσης των σταθµών, η οποία µπορεί να γίνει είτε στο
Σύστηµα, είτε στο Δίκτυο.

2. Ο Διαχειριστής του Συστήµατος παραλαµβάνει το
αίτηµα και αποστέλλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµε-
ρών στον Διαχειριστή του Δικτύου, στοιχεία σχετικά µε
την τεχνολογία, την ισχύ και τη γεωγραφική θέση των
σταθµών.

3. Ο Διαχειριστής του Δικτύου, εντός προθεσµίας είκο-
σι (20) ηµερών από την ως άνω αποστολή των στοιχείων,
αποφασίζει, κατόπιν διαβούλευσης µε τον Διαχειριστή
του Συστήµατος, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, ώστε
να αναλάβει τη διεκπεραίωση του κοινού αιτήµατος.

4. Προκειµένου ο Διαχειριστής του Δικτύου να αναλά-

βει την έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης συνε-
κτιµώνται τα κάτωθι:
α) Η γειτνίαση µε δίκτυα Μέσης Τάσης αρµοδιότητας

του Διαχειριστή Δικτύου,
β) η δυνατότητα τροφοδότησης και άλλων χρηστών

του Δικτύου και ιδίως καταναλωτών στην ευρύτερη γεω-
γραφική περιοχή,
γ) η δυνατότητα επέκτασης του Υποσταθµού (Υ/Σ) ευ-

θύνης του Διαχειριστή του Δικτύου ή οι διαθέσιµες πύ-
λες Μέσης Τάσης στον Υ/Σ,
δ) η δυνατότητα υλοποίησης των αναγκαίων υποδο-

µών σε εύλογο χρονικό διάστηµα,
ε) η ορθολογική ανάπτυξη του Δικτύου.
5. Αν ο Διαχειριστής του Συστήµατος είναι αρµόδιος

για τη χορήγηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, οι
ηµεροµηνίες για την εξέταση του αιτήµατος και τη χορή-
γηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, εκκινούν από
την ηµεροµηνία κατά την οποία ο Διαχειριστής του Δι-
κτύου ενηµέρωσε, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,
τον Διαχειριστή του Συστήµατος ότι δεν αναλαµβάνει τη
χορήγησή της.

6. Αν ο Διαχειριστής του Δικτύου είναι αρµόδιος για τη
χορήγηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, οι ηµε-
ροµηνίες σχετικά µε την εξέταση του αιτήµατος και τη
χορήγηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης εκκινούν
από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο Διαχειριστής του
Δικτύου ενηµέρωσε τον εκπρόσωπο των ενδιαφεροµέ-
νων ότι αναλαµβάνει τη χορήγησή της.

Άρθρο 16
Ειδικά θέµατα Συµβάσεων Σύνδεσης κοινών αιτηµάτων

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η Οριστική Προσφορά
Σύνδεσης χορηγείται από τον Διαχειριστή του Συστήµα-
τος, ισχύουν τα κάτωθι:
α) Η µέτρηση και η πιστοποίηση της ενέργειας των

σταθµών του παρόντος γίνονται στο σηµείο σύνδεσης
στο Σύστηµα και στην άφιξη των δικτύων Μέσης Τάσης
(Μ.Τ.) στον Υποσταθµό (Υ/Σ), βάσει του αλγορίθµου υπο-
λογισµού αναγωγής στην Υψηλή Τάση (Υ.Τ.), ο οποίος α-
ναγράφεται στη σχετική Σύµβαση Σύνδεσης. Ο Διαχειρι-
στής του Συστήµατος αποστέλλει για τους σταθµούς, οι
οποίοι συνδέονται σε κάθε αποκλειστικό δίκτυο, τις σχε-
τικές µετρήσεις στον εκπρόσωπο της κάθε αναχώρησης
δικτύων Μ.Τ. και ο εκπρόσωπος προβαίνει σε επιµερισµό
της ενέργειας σε κάθε δίκτυο Μ.Τ., ανηγµένη στην Υ.Τ..
β) Ορίζεται, για την υπογραφή των Συµβάσεων Σύνδε-

σης, εκπρόσωπος των ενδιαφεροµένων, ανά αναχώρηση
δικτύων Μ.Τ. ή ανά Μετασχηµατιστή Ισχύος Μέσης προς
Υ.Τ., όπου είναι εφικτό. Ο εκπρόσωπος της αναχώρησης
δικτύων Μ.Τ., µπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο µε τον εκ-
πρόσωπο του κοινού αιτήµατος.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία η Οριστική Προσφορά
Σύνδεσης χορηγείται από τον Διαχειριστή του Δικτύου,
ισχύουν τα κάτωθι:
α) Η σύνδεση των σταθµών γίνεται σε υφιστάµενο ή

σε νέο Υ/Σ ευθύνης του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μετα-
φοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Διαχειριστή Ελλη-
νικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔ-
ΔΗΕ Α.Ε.), ο οποίος πληροί τις προδιαγραφές που θέτει
η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. Η τυχόν απαιτούµενη κατασκευή νέου
Υ/Σ ή η αναβάθµιση ήδη υφιστάµενου Υ/Σ για τη σύνδεση
των σταθµών γίνεται µε επιµέλεια και δαπάνες των αι-
τούντων παραγωγών. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δύναται να ζητή-
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σει οποτεδήποτε από τους αιτούντες, την εκτέλεση πρό-
σθετων, σε σχέση µε τα αναγκαία για τη σύνδεση των
σταθµών τους, έργων αναβάθµισης του νέου ή υφιστά-
µενου Υ/Σ. Σε µία τέτοια περίπτωση, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κα-
ταβάλλει στους αιτούντες το κόστος το οποίο επωµίζο-
νται για την κατασκευή των πρόσθετων έργων αναβάθµι-
σης. 
β) Τα έργα αναβάθµισης ή επέκτασης του δικτύου για

τη σύνδεση των σταθµών, τα οποία κατασκευάζονται α-
πό τους αιτούντες, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που
θέτει η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου, απο-
τελούν αναπόσπαστα στοιχεία του Ελληνικού Δικτύου
Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) και περιέρ-
χονται άνευ ανταλλάγµατος στην κυριότητα του κυρίου
του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 122
του ν. 4001/2011 (Α΄ 179). Η εν γένει διαχείριση αυτών
ανήκει στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατά τα προβλεπόµενα στο άρ-
θρο 127 του ν. 4001/2011. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Άρθρο 17
Άδεια Εγκατάστασης

1. Για την εγκατάσταση σταθµού παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
(Α.Π.Ε.) και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού - Θερµότητας
Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή/και σταθµού αποθήκευ-
σης, απαιτείται η έκδοση Άδειας Εγκατάστασης. Ο εν-
διαφερόµενος υποβάλλει αίτηση, σύµφωνα µε τον οικείο
Κανονισµό, εφόσον πληροί σωρευτικά τα κατωτέρω:
α) Είναι κάτοχος Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έρ-

γων, που αφορά στο έργο για το οποίο υποβάλλεται αί-
τηση για την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης.
β) Έχει Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.
γ) Έχει λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης.
2. Η Άδεια Εγκατάστασης χορηγείται µε απόφαση της

αρµόδιας αδειοδοτούσας αρχής της παρ. 3 του άρθρου
3. Με την αίτηση υποβάλλονται σωρευτικά τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων, που αφορά

στο έργο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση για έκδοση
της Άδειας Εγκατάστασης,
β) Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης,
γ) Οριστική Προσφορά Σύνδεσης,
δ) Τεχνική Περιγραφή του Σταθµού,
ε) Οριζοντιογραφία του σταθµού, από την οποία προ-

κύπτουν σαφώς το γήπεδο εγκατάστασης και το γήπεδο
ασφαλείας,
στ) τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τεκµηρίωση

του δικαιώµατος χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης,
του γηπέδου ασφαλείας, του χώρου των συνοδών έρ-
γων, εξαιρούµενων των έργων σύνδεσης του σταθµού
µε το Σύστηµα ή το Δίκτυο και της οδοποιίας, όπως αυτά
ορίζονται στο άρθρο 18,
ζ) πρόσφατο πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης

του αιτούντος,
η) υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του αι-

τούντος περί µη αναστολής αδειοδότησης του σταθµού, 
θ) έντυπο αίτησης σύµφωνα µε τον οικείο Κανονισµό.
Μέχρι την έκδοση του οικείου Κανονισµού, το έντυπο

αίτησης αναρτάται για όλες τις κατηγορίες έργων σε ει-
δική ιστοσελίδα που δηµιουργείται στον ιστότοπο του Υ-

πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4. Η αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή κάνει αποδεκτές και

αιτήσεις για έκδοση Άδειας Εγκατάστασης σε περιπτώ-
σεις κατά τις οποίες η ισχύς είναι µικρότερη από αυτή
που αναγράφεται στην Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδει-
οδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι η ισχύς που αναγρά-
φεται επί της αίτησης είναι σε πλήρη αντιστοιχία µε την
ισχύ της Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδει-
ας Παραγωγής και την ισχύ της Οριστικής Προσφοράς
Σύνδεσης και εκκρεµεί αίτηµα τροποποίησης της Απόφα-
σης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, ως προς τη νέα µει-
ωµένη ισχύ, το οποίο και υποβάλλεται ως δικαιολογητικό
στην αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή. 

5. Εφόσον η αίτηση είναι πλήρης, ήτοι υποβάλλεται
σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα και τον οικείο
Κανονισµό, η αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή, εντός είκοσι
(20) ηµερών από την υποβολή της αίτησης, δύναται να
ζητήσει διευκρινίσεις ή συµπληρώσεις των ήδη υποβλη-
θέντων εγγράφων και στοιχείων, εντός τακτής προθε-
σµίας, άλλως η αίτηση τεκµαίρεται ως πλήρης. Η µη προ-
σκόµισή τους από τον αιτούντα εντός της τεθείσας προ-
θεσµίας, καθιστά την αίτηση απαράδεκτη και συνεπάγε-
ται την απόρριψή της.

6. Η υποβολή πλήρους αιτήµατος συνεπάγεται την
πλήρωση του οροσήµου του άρθρου 31.

7. Η Άδεια Εγκατάστασης εκδίδεται εφόσον συντρέ-
χουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) Τεκµηριώνεται η εξασφάλιση του δικαιώµατος χρή-

σης του γηπέδου εγκατάστασης, καθώς και των χώρων
των συνοδών έργων, εξαιρούµενων των έργων σύνδε-
σης του σταθµού µε το Σύστηµα ή το Δίκτυο και της οδο-
ποιίας, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον παρό-
ντα νόµο και στον οικείο Κανονισµό,
β) τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας των µονάδων,

σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον παρόντα νό-
µο και στον οικείο Κανονισµό.

8. Κατά το στάδιο έκδοσης της Άδειας Εγκατάστασης,
δεν ελέγχεται η εξασφάλιση του δικαιώµατος χρήσης
για τα έργα σύνδεσης του σταθµού µε το Σύστηµα ή το
Δίκτυο, καθώς και την οδοποιία. Ο ενδιαφερόµενος υπο-
χρεούται, εντός της διάρκειας ισχύος αυτής και σε κάθε
περίπτωση πριν την υποβολή αίτησης περί χορήγησης Ά-
δειας Λειτουργίας, να προβεί σε ενηµέρωση φακέλου
και να γνωστοποιήσει στην αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή
την εξασφάλιση δικαιώµατος χρήσης της οδοποιίας.

9. Η Άδεια Εγκατάστασης εκδίδεται εντός είκοσι (20)
ηµερών από την παρέλευση, είτε της προθεσµίας των εί-
κοσι (20) ηµερών της παρ. 4, σε περίπτωση που δεν ζη-
τηθούν συµπληρωµατικά ή διευκρινιστικά στοιχεία, είτε
από την ηµεροµηνία υποβολής των συµπληρωµατικών ή
διευκρινιστικών στοιχείων της παρ. 4.

10. Η Άδεια Εγκατάστασης αποστέλλεται στον ενδια-
φερόµενο, δηµοσιεύεται στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», κα-
θώς και σε ειδική ιστοσελίδα που δηµιουργείται στον ι-
στότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:
α) Το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία του κατόχου

του σταθµού και τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου,
β) την τεχνολογία ή τη µορφή Α.Π.Ε. ή το πρωτογενές

καύσιµο,
γ) την Εγκατεστηµένη Ισχύ και τη Μέγιστη Ισχύ Παρα-

γωγής του σταθµού,
δ) την περιγραφή των βασικών τεχνικών χαρακτηριστι-

κών του έργου,
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ε) τις συντεταγµένες του γηπέδου εγκατάστασης του
σταθµού και, σε περίπτωση αιολικού σταθµού, επιπλέον
τις θέσεις των ανεµογεννητριών,
στ) τη διάρκεια ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης,
ζ) τους γενικούς όρους του οικείου Κανονισµού,
η) τυχόν ειδικούς όρους για την εγκατάσταση.
11. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης περί έκδο-

σης Άδειας Εγκατάστασης, εκδίδεται απορριπτική από-
φαση, η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα.

12. Η αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή δύναται να επικοι-
νωνήσει µε τον Φορέα Αδειοδότησης του άρθρου 20 του
ν. 4685/2020 (Α΄ 92) για τον έλεγχο των νοµιµοποιητι-
κών εγγράφων του αιτούντος.

13. Σε περίπτωση αλλαγής της περιβαλλοντικής κατά-
ταξης του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄209) κατά τη
διαδικασία αδειοδότησης του έργου, ο ενδιαφερόµενος
δύναται να επιλέξει ως αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή της
παρ. 3 του άρθρου 3, είτε τη Διεύθυνση Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίµων του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είτε τη Διεύ-
θυνση Τεχνικού Ελέγχου της οικείας Αποκεντρωµένης
Διοίκησης. 

14. Σε περίπτωση µη τήρησης των προθεσµιών του πα-
ρόντος από την οικεία Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της
οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, της περ. β) της παρ.
3 του άρθρου 3, ο ενδιαφερόµενος δύναται να αιτηθεί Ά-
δεια Εγκατάστασης στη Διεύθυνση Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίµων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας της περ. α) της παρ. 3 του
άρθρου 3. 

Άρθρο 18
Τεκµηρίωση Νόµιµης Χρήσης

1. Για την τεκµηρίωση του δικαιώµατος χρήσης του γη-
πέδου εγκατάστασης, ο ενδιαφερόµενος, σύµφωνα µε
το παρόν και τον οικείο Κανονισµό, προσκοµίζει:
α) Για την περίπτωση ιδιωτικών, καθώς και δηµοτικών

εκτάσεων, τη Βεβαίωση Τεκµηρίωσης Νόµιµης Χρήσης,
συνοδευόµενη από τοπογραφικό διάγραµµα και τα κάτω-
θι κατά περίπτωση:
αα) Τίτλο κυριότητας, ήτοι αντίγραφο συµβολαιογρα-

φικής πράξης ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση, καθώς
και είτε πιστοποιητικό µεταγραφής από το αρµόδιο υπο-
θηκοφυλακείο, είτε, στην περίπτωση λειτουργούντος
κτηµατολογικού γραφείου, αντίγραφο κτηµατολογικού
φύλλου και το σχετικό Απόσπασµα Κτηµατολογικού Δια-
γράµµατος.
αβ) Σε περίπτωση τρίτου που έχει τη νόµιµη χρήση του

χώρου, τα αποδεικτικά έγγραφα της υποπερ. αα), καθώς
και αποδεικτικό τίτλο νόµιµης χρήσης, ήτοι αντίγραφο
του ιδιωτικού συµφωνητικού µακροχρόνιας µίσθωσης και
απόδειξη ηλεκτρονικής υποβολής του στη Δηµόσια Οι-
κονοµική Υπηρεσία, ή αντίγραφο της συµβολαιογραφι-
κής πράξης µίσθωσης και του πιστοποιητικού µεταγρα-
φής αυτής στο υποθηκοφυλακείο ή το αντίγραφο κτηµα-
τολογικού φύλλου αυτής του αρµόδιου Κτηµατολογικού
Γραφείου. 
β) Για δηµόσιες εκτάσεις που διαχειρίζεται ο ενδιαφε-

ρόµενος, οι οποίες εµπίπτουν στη δασική νοµοθεσία,
προσκοµίζεται η Έγκριση Επέµβασης σύµφωνα µε τα άρ-
θρα 45 και 53 του ν. 998/1979 (Α΄ 289).
γ) Για εκτάσεις του Δηµοσίου που δεν διαχειρίζεται ο

ενδιαφερόµενος, οι οποίες δεν εµπίπτουν στη δασική

νοµοθεσία, περιλαµβανοµένων αυτών που διαχειρίζο-
νται η Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου, οι Κτηµατικές Υπη-
ρεσίες ή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων, προσκοµίζεται η απόφαση του αρµοδίου οργάνου,
εφόσον εγκρίνει τη µίσθωση ή την παραχώρηση του δι-
καιώµατος χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης, σύµφω-
να µε τις κείµενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, τα
λοιπά νόµιµα αποδεικτικά έγγραφα τα οποία τεκµηριώ-
νουν την εξασφάλιση του δικαιώµατος χρήσης του γηπέ-
δου εγκατάστασης, προσκοµίζονται προς συµπλήρωση
του φακέλου µε την έκδοσή τους.

2. Ειδικά για τους αιολικούς σταθµούς, ως προς την
τεκµηρίωση του δικαιώµατος χρήσης του γηπέδου α-
σφαλείας που δεν περιλαµβάνεται στο γήπεδο εγκατά-
στασης, ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει τοπογραφικό
διάγραµµα, συνοδευόµενο από:
α) Για την περίπτωση ιδιωτικών εκτάσεων, έγγραφη

συναίνεση του ιδιοκτήτη. 
β) Για την περίπτωση δηµοσίων και δηµοτικών εκτάσε-

ων, επιστολή ενηµέρωσης εκ µέρους του ενδιαφερόµε-
νου προς την αρµόδια αρχή για την εγκατάσταση του εν
λόγω σταθµού, καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία ως
προς τον χαρακτήρα της έκτασης.
γ) Ειδικώς για την περιπτωση εκτάσεων που διαχειρί-

ζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετική απόφαση παραχώρησης.

Άρθρο 19
Διάρκεια ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης

1. Η Άδεια Εγκατάστασης εκδίδεται άπαξ και ισχύει
για τρία (3) έτη, µε την επιφύλαξη της παρ. 6, µε δυνατό-
τητα παράτασης, σύµφωνα µε το παρόν.

2. Ειδικά για τα ειδικά έργα της παρ. 5 του άρθρου 10
του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), η Άδεια Εγκατάστασης εκδίδε-
ται άπαξ και ισχύει για τέσσερα (4) έτη, µε την επιφύλα-
ξη της παρ. 6, µε δυνατότητα παράτασης, σύµφωνα µε
το παρόν.

3. Ειδικά εάν υφίσταται υποχρέωση εκ του θεσµικού
πλαισίου περί δηµοσίων συµβάσεων για διενέργεια δια-
γωνιστικής διαδικασίας, προκειµένου να υλοποιηθεί το
έργο, η Άδεια Εγκατάστασης ισχύει για ένα (1) επιπλέον
έτος κατά περίπτωση, και δύναται να παραταθεί υπό τις
προϋποθέσεις του παρόντος.

4. Η διάρκεια ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης δύνα-
ται να παραταθεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον οικείο
Κανονισµό, έως δώδεκα (12) µήνες, εφόσον ο κάτοχος
της Άδειας Εγκατάστασης δηλώσει εγγράφως στην αρ-
µόδια αδειοδοτούσα αρχή την πρόθεσή του να ολοκλη-
ρώσει το έργο και εφόσον έχει καταβάλει το «Τέλος Πα-
ράτασης Εγκατάστασης και Δέσµευσης Ηλεκτρικού Χώ-
ρου», το οποίο ορίζεται σε χίλια (1.000) ευρώ ανά µεγα-
βάτ (MW) Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής, για κάθε µήνα
παράτασης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της
προθεσµίας των δώδεκα (12) µηνών ή µη καταβολής του
αντίστοιχου τέλους, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον
Οικείο Κανονισµό, η ισχύς της Άδειας Εγκατάστασης
παύει αυτοδικαίως. Τα ποσά, τα οποία έχουν καταβληθεί
έναντι του ως άνω τέλους, δεν επιστρέφονται σε καµία
περίπτωση.

5. Κατά τον υπολογισµό της διάρκειας ισχύος της Ά-
δειας Εγκατάστασης και τυχόν παρατάσεων αυτής, δεν
λαµβάνεται υπόψη το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο υ-
φίσταται δικαστική αναστολή ισχύος της Άδειας Εγκατά-
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στασης ή οποιασδήποτε Βεβαίωσης, άδειας ή έγκρισης
που απαιτείται για την έκδοση της Άδειας Εγκατάστα-
σης του σταθµού, εφόσον κατά την ηµεροµηνία άρσης
της αναστολής είναι σε ισχύ οι λοιπές απαιτούµενες Βε-
βαιώσεις, άδειες ή εγκρίσεις που απαιτούνται για την έκ-
δοση της Άδειας Εγκατάστασης, σύµφωνα µε τα ειδικό-
τερα οριζόµενα στον οικείο Κανονισµό. Στην περίπτωση
αυτή, ο ενδιαφερόµενος ενηµερώνει την αρµόδια αδειο-
δοτούσα αρχή περί της αναστολής ισχύος και ιδίως περί
της ηµεροµηνίας έναρξης αυτής. Η αδειοδοτούσα αρχή,
εφόσον απαιτηθεί, εκδίδει διαπιστωτική πράξη σχετικά
µε την αναστολή ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης και
την ηµεροµηνία έναρξης αυτής. Αντιστοίχως, σε περί-
πτωση άρσης της αναστολής, ο ενδιαφερόµενος ενηµε-
ρώνει την αδειοδοτούσα αρχή και αυτή µε τη σειρά της,
εφόσον ο ενδιαφερόµενος το αιτηθεί, εκδίδει διαπιστω-
τική πράξη σχετικά µε τη νέα διάρκεια ισχύος της Άδειας
Εγκατάστασης.

6. Η διάρκεια ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης των
σταθµών, οι οποίοι επιλέγονται για ένταξη σε καθεστώς
στήριξης µε τη µορφή λειτουργικής ενίσχυσης, µέσω α-
νταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, παρα-
τείνεται µέχρι τη λήξη της προθεσµίας ενεργοποίησης
της σύνδεσής τους (θέση σε κανονική ή δοκιµαστική λει-
τουργία), που καθορίζεται µε την απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρ. 3 του άρ-
θρου 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149). Για τον σκοπό αυτόν, ο
ενδιαφερόµενος ενηµερώνει την αρµόδια αδειοδοτούσα
αρχή, η οποία, εφόσον το αιτηθεί ο ενδιαφερόµενος, εκ-
δίδει τη σχετική διαπιστωτική πράξη, στην οποία αναφέ-
ρεται η διάρκεια ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης.

7. Η Άδεια Εγκατάστασης, καθώς και όλες οι άδειες
που απαιτούνται για την εγκατάσταση του σταθµού, πα-
ραµένουν σε ισχύ ακόµα και µετά την παρέλευση της η-
µεροµηνίας λήξης τους, εφόσον κατά την ισχύ τους έχει
υποβληθεί από τον κάτοχο παραδεκτώς: 
α) Αίτηση για την προσωρινή σύνδεση του σταθµού, ή 
β) δήλωση Ετοιµότητας του άρθρου 4Α του

ν. 4414/2016, ή 
γ) αίτηση για χορήγηση Άδειας Λειτουργίας ή τµηµατι-

κής Άδειας Λειτουργίας.
8. Η Άδεια Εγκατάστασης παύει αυτοδικαίως, χωρίς

την έκδοση διαπιστωτικής πράξης, στις ακόλουθες περι-
πτώσεις:
α) Αν ανακληθεί η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έρ-

γων ή η Άδεια Παραγωγής,
β) αν παρέλθει η διάρκεια ισχύος της Άδειας Εγκατά-

στασης.
9. Η Άδεια Εγκατάστασης ανακαλείται κατά τον οικείο

Κανονισµό.

Άρθρο 20
Τροποποίηση Άδειας Εγκατάστασης 

1. Η Άδεια Εγκατάστασης τροποποιείται κατόπιν αίτη-
σης του ενδιαφερόµενου, η οποία υποβάλλεται κατά τα
οριζόµενα στον οικείο Κανονισµό, στην περίπτωση οποι-
ασδήποτε µεταβολής, η οποία απαιτεί εκ νέου τεκµηρίω-
ση του δικαιώµατος χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης
των µονάδων του σταθµού ή του γηπέδου ασφαλείας σε
περίπτωση που δεν συµπεριλαµβάνεται στο γήπεδο ε-
γκατάστασης, σύµφωνα µε το άρθρο 18 και συγκεκριµέ-
να στις περιπτώσεις:
α) Αύξησης των ορίων του γηπέδου εγκατάστασης, ε-

ντός του ήδη εγκεκριµένου πολυγώνου, όπως αυτό κα-
ταχωρείται στον γεωπληροφοριακό χάρτη του Φορέα Α-
δειοδότησης, κατά το άρθρο 13 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92).
β) Μεταβολής, για τους αιολικούς σταθµούς:
βα) της θέσης εγκατάστασης των ανεµογεννητριών

(Α/Γ),
ββ) του τύπου των Α/Γ, εφόσον το «γήπεδο ασφαλεί-

ας» που καθορίζεται είτε από τη νέα θέση, είτε µε βάση
τα νέα χαρακτηριστικά των Α/Γ, βρίσκεται εκτός των ο-
ρίων του υφιστάµενου γηπέδου εγκατάστασης.

2. Για κάθε άλλη περίπτωση µεταβολής στοιχείων ή
αλλαγών στην εσωτερική διάταξη του σταθµού ή στον ε-
ξοπλισµό, εκτός των οριζοµένων στην παρ. 1 και στον
οικείο Κανονισµό, απαιτείται ενηµέρωση φακέλου, η ο-
ποία λαµβάνει χώρα µέσω γνωστοποίησης της µεταβο-
λής από τον ενδιαφερόµενο και κάτοχο της Άδειας Ε-
γκατάστασης στην αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή, η οποία
δύναται, εφόσον απαιτηθεί, να εκδώσει διαπιστωτική
πράξη.

3. Στις περιπτώσεις µεταβολής της θέσης εγκατάστα-
σης των Α/Γ ή µεταβολής του τύπου των Α/Γ, τηρούνται
οι αποστάσεις ασφαλείας των Α/Γ, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 21.

4. Υποβολή αιτήµατος περί τροποποίησης της Άδειας
Εγκατάστασης δεν συνιστά σε καµία περίπτωση παράτα-
ση της χρονικής διάρκειας ισχύος της άδειας και δεν α-
ποτελεί αιτία διακοπής των εργασιών και της κατασκευ-
ής του έργου, εφόσον οι εργασίες δεν επηρεάζονται α-
πό την εν λόγω τροποποίηση.

5. Δεν δύναται να υποβληθεί αίτηµα για τροποποίηση
της Άδειας Εγκατάστασης σε περίπτωση που εκκρεµεί
αίτηµα τροποποίησης της Άδειας Παραγωγής, της Βε-
βαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, ή της Απόφα-
σης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

Άρθρο 21
Αποστάσεις ασφαλείας ανεµογεννητριών

1. Στους χερσαίους αιολικούς σταθµούς δεν επιτρέπε-
ται η απόσταση µεταξύ ανεµογεννητριών (Α/Γ) να είναι
µικρότερη από «2,5*D», υπό την επιφύλαξη του εκάστο-
τε ισχύοντος Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού
και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ε-
νέργειας (Α.Π.Ε.). Ως «D», θεωρείται η µεγαλύτερη διά-
µετρος των γειτονικών ανεµογεννητριών.

2. Για την έκδοση άδειας εγκατάστασης η επιτρεπόµε-
νη ελάχιστη απόσταση ανεµογεννητριών χερσαίων αιο-
λικών σταθµών από ανεµογεννήτριες γειτονικών σταθ-
µών καθορίζεται σε «5D», εφόσον ο γειτονικός σταθµός
διαθέτει Άδεια Εγκατάστασης ή βρίσκεται σε λειτουργία,
εκτός αν υπάρχει ειδικότερη συµφωνία µεταξύ των κα-
τόχων των δύο (2) σταθµών. Ως «D», θεωρείται η διάµε-
τρος των ανεµογεννητριών του σταθµού που αιτείται ά-
δεια εγκατάστασης.

3. Το γήπεδο ασφαλείας ορίζεται από το περίγραµµα
που σχηµατίζεται λαµβάνοντας υπόψη κύκλο µε κέντρο
το κέντρο της Α/Γ και ακτίνα ίση µε την ακτίνα της Α/Γ.

4. Το γήπεδο ασφαλείας δεν απαιτείται να περιλαµβά-
νεται στο σύνολό του, εντός του γηπέδου εγκατάστα-
σης.

5. Το γήπεδο ασφαλείας δεν εισέρχεται εντός:
α) των ορίων γειτονικού ακινήτου, µε την επιφύλαξη

έγγραφης συναίνεσης από τον κύριο του γειτονικού ακι-
νήτου,
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β) του καταστρώµατος εθνικών ή επαρχιακών οδών,
γ) της θέσης εγκατάστασης (άξονας) αγωγών πετρε-

λαίου και φυσικού αερίου, µε την επιφύλαξη έγγραφης
συναίνεσης του κυρίου ή του Διαχειριστή του αγωγού,
δ) σιδηροδροµικής γραµµής.
4. Το ύψος του πύργου των ανεµογεννητριών νοείται

από την ανώτερη επιφάνεια του σκυροδέµατος των βά-
σεων, µέχρι τον άξονα της ατράκτου και το µήκος των
πτερυγίων από τον άξονα της ατράκτου µέχρι το άκρο
τους. Ως ακτίνα νοείται το ήµισυ της διαµέτρου της Α/Γ.

5. Εντός του γηπέδου ασφαλείας επιτρέπεται η εγκα-
τάσταση ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, µετεωρο-
λογικών ιστών, εργοταξίων, συνοδών έργων του σταθ-
µού, περιλαµβανοµένων των έργων σύνδεσης και των
οικίσκων στέγασης, και γενικότερα κάθε έργου που εξυ-
πηρετεί τη µελέτη, κατασκευή, σύνδεση και λειτουργία
του σταθµού, µε την επιφύλαξη του άρθρου 18.

6. Στον Κανονισµό της παρ. 1 του άρθρου 44, δύναται
να ορίζονται επιπλέον αποστάσεις ασφαλείας Α/Γ, κα-
θώς και να τροποποιούνται οι υφιστάµενες αποστάσεις
και οι περιορισµοί που ορίζονται στο παρόν για το γήπε-
δο ασφαλείας.

Άρθρο 22
Επανέκδοση Άδειας Εγκατάστασης

1. Αν ακυρώθηκε αµετάκλητα από το αρµόδιο διοικητι-
κό δικαστήριο η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών ό-
ρων ή οποιαδήποτε άλλη διοικητική πράξη που απαιτεί-
ται για την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης, ο ενδια-
φερόµενος δύναται, σε συµµόρφωση µε την ακυρωτική
απόφαση, να επανεκδώσει άπαξ τις ανωτέρω διοικητικές
πράξεις.
Το πρώτο εδάφιο ισχύει και αν η διάρκεια των ως άνω

διοικητικών πράξεων έληξε, ενώ εκκρεµούσε ενώπιον
των δικαστηρίων ο έλεγχός τους, εφόσον ακυρώθηκαν
µε αµετάκλητη απόφαση.

2. Στις περιπτώσεις της παρ. 1, ο ενδιαφερόµενος υπο-
βάλλει αίτηµα στην αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή περί έκ-
δοσης νέας Άδειας Εγκατάστασης, εάν δεν έχει λήξει ο
χρόνος ισχύος της αντίστοιχης Βεβαίωσης ή της Βεβαί-
ωσης Ειδικών Έργων ή της Άδειας Παραγωγής και ο
σταθµός διαθέτει Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότη-
σης και Οριστική Προσφορά Σύνδεσης.

Άρθρο 23
Τµηµατική Άδεια Εγκατάστασης

1. Για σταθµούς Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και
Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού - Θερµότητας Υψηλής Από-
δοσης επιτρέπεται άπαξ η έκδοση τµηµατικής Άδειας Ε-
γκατάστασης για τµήµα, που έχει τεχνική και λειτουργι-
κή αυτοτέλεια και το οποίο αφορά τουλάχιστον σε ποσο-
στό πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής ισχύος, για
την οποία έχει χορηγηθεί Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών
Έργων ή Άδεια Παραγωγής. Ειδικά για την περ. ζ) της
παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), το ποσο-
στό υπολογίζεται επι της συνολικής ισχύος του συγκρο-
τήµατος.

2. Η τµηµατική Άδεια Εγκατάστασης εκδίδεται µετά α-
πό υποβολή αιτήµατος από τον ενδιαφερόµενο, σύµφω-
να µε το άρθρο 17 και εφόσον βεβαιωθεί η τεχνική και
λειτουργική αυτοτέλεια του τµήµατος του έργου από
τον αρµόδιο Διαχειριστή.

3. Η διάρκεια ισχύος της τµηµατικής Άδειας Εγκατά-
στασης ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 19. 

4. Η υποβολή αιτήµατος για τµηµατική Άδεια Εγκατά-
στασης συνεπάγεται την πλήρωση του οροσήµου του
άρθρου 31 µερικώς και µόνο ως προς την ισχύ που έχει
αιτηθεί ο ενδιαφερόµενος. Εντός του χρονικού διαστή-
µατος του άρθρου 31 ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να
υποβάλει αίτηση για την έκδοση της τελικής Άδειας Ε-
γκατάστασης, ως προς τη συνολική ισχύ του σταθµού,
µε τη διάρκεια ισχύος αυτής να άρχεται από την ηµερο-
µηνία έκδοσης της αρχικής τµηµατικής Άδειας Εγκατά-
στασης που έχει εκδοθεί. Σε περίπτωση µη υποβολής αί-
τησης για έκδοση Άδειας Εγκατάστασης για τη συνολική
ισχύ του σταθµού εντός των απαιτούµενων προθεσµιών,
ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να προσαρµόσει και να
τροποποιήσει όλες τις άδειες και τις εγκρίσεις που του
έχουν χορηγηθεί, σύµφωνα µε την τµηµατική Άδεια Ε-
γκατάστασης που έχει εκδοθεί. 

Άρθρο 24
Μεταφορά θέσης εγκατάστασης

1. Η θέση εγκατάστασης υπό αδειοδότηση ή εν λει-
τουργία σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Ανανεώσιµες Πηγες Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συµπαραγω-
γής Ηλεκτρισµού - Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.) συµπεριλαµβανοµένων των συνοδών έρ-
γων, δύναται να µεταφερθεί άπαξ, κατόπιν αιτήσεως του
ενδιαφεροµένου, µετά το στάδιο χορήγησης της Βεβαί-
ωσης Παραγωγού ή της Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικών
Έργων ή της Άδειας Παραγωγής ή της Οριστικής Προ-
σφοράς Σύνδεσης, σε περίπτωση εξαιρούµενου σταθ-
µού, αν δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση στη θέση που
είχε αρχικά προβλεφθεί, αποκλειστικά και µόνο στις α-
κόλουθες περιπτώσεις:
α) Μεταβολής του νοµοθετικού ή κανονιστικού πλαισί-

ου της χωροθέτησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης
του σταθµού ή εύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια ε-
κτέλεσης εργασιών και της κατασκευής του σταθµού συ-
µπεριλαµβανοµένων των συνοδών έργων, που καθιστά
αδύνατη την εγκατάστασή του.
β) Μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του χώ-

ρου εγκατάστασης, συµπεριλαµβανοµένων των συνο-
δών έργων, ο οποίος είχε καθορισθεί στις απαιτούµενες
άδειες και είχε βεβαιωθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες, οι
οποίες επήλθαν λόγω: βα) τελεσίδικης δικαστικής από-
φασης ή ββ) πράξης των αρµοδίων υπηρεσιών, η οποία
είτε εκδόθηκε µεταγενέστερα, είτε είχε εκδοθεί στο πα-
ρελθόν, αλλά δεν κοινοποιήθηκε στην αρµόδια αδειοδο-
τούσα αρχή ή βγ) αναγνώρισης δικαιώµατος νοµής ή κα-
τοχής επί του χώρου εγκατάστασης άλλου φυσικού ή
νοµικού προσώπου έναντι του δηµοσίου.
γ) Σηµαντικών µεταβολών που συνδέονται µε γεωλο-

γικά αίτια, ιδίως καθιζήσεων εδάφους, κατολισθήσεων,
βραχοπτώσεων, σεισµικών γεγονότων, και έχουν επέλ-
θει ή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να επέλθουν, λόγω των
φυσικών καταστροφών και φαινοµένων, στην επιφάνεια
ή στο υπέδαφος του σταθµού.
δ) Επικάλυψης, εν όλω ή εν µέρει, του χώρου εγκατά-

στασης σταθµού που φέρει Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδι-
κών Έργων ή Άδεια Παραγωγής µε χώρο εγκατάστασης
για τον οποίο έχει χορηγηθεί, σε µεταγενέστερο χρόνο
σε σχέση προς την αίτηση για Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ει-
δικών Έργων ή Άδεια Παραγωγής, Προσφορά Σύνδεσης
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ή άδεια ή έγκριση σε Εξαιρούµενο Σταθµό. 
ε) Μείωσης του συνολικού κόστους σύνδεσης Εξαι-

ρούµενων Σταθµών που έχουν λάβει από τον αρµόδιο
Διαχειριστή κοινή οριστική προσφορά σύνδεσης, υπό
την προϋπόθεση της σύµφωνης γνώµης του Διαχειριστή
του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) και εφόσον δεν µεταβάλλεται το
σηµείο σύνδεσης µε το Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και δεν εγκαθίστανται
σταθµοί σε θέσεις όπου έχουν υποβληθεί αιτήσεις ή έ-
χουν χορηγηθεί Βεβαιώσεις Παραγωγού ή Βεβαιώσεις
Ειδικών Έργων ή Αδειες Παραγωγής ή έχουν υποβληθεί
αιτήσεις για την εγκατάσταση άλλων εξαιρούµενων
σταθµών. Για την περίπτωση του πρώτου εδαφίου, επι-
τρέπεται άπαξ η µεταφορά της θέσης εγκατάστασης των
εξαιρούµενων σταθµών µέχρι ποσοστό ογδόντα τοις ε-
κατό (80%) των έργων που περιλαµβάνονται στο κοινό
αίτηµα για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης
και εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας, χωρίς να ε-
λέγχεται το κριτήριο της περ. β΄της παρ. 2 του άρθρου
14, για περιπτώσεις Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης
που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος.
στ) Για την υλοποίηση από τον ανάδοχο των Ειδικών

Πιλοτικών Έργων (Ε.Π.Ε.) του άρθρου 151 του
ν. 4495/2017 (Α΄ 167), και χωρίς να µεταβάλλεται το
χρονικό διάστηµα θέσης του Ε.Π.Ε. σε λειτουργία, όπως
αυτό περιγράφεται στη σχετική προκήρυξη του Έργου
αυτού.

2. Στις περιπτώσεις της παρ. 1, ο ενδιαφερόµενος υπο-
βάλλει αίτηση προς την αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή και
ειδικά σε περίπτωση Εξαιρούµενου Σταθµού στην οικεία
αρµόδια αρχή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, για την
άπαξ µεταφορά της θέσης εγκατάστασης του σταθµού,
εντός των ορίων της οικείας Περιφέρειας και στην περί-
πτωση των Μη Διασυνδεµένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.), εντός
του ίδιου ηλεκτρικού συστήµατος Μ.Δ.Ν. όπου βρισκό-
ταν η αρχική θέση εγκατάστασης.

3. Το αίτηµα περί µεταφοράς της θέσης εγκατάστασης
γίνεται δεκτό και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη,
η οποία κοινοποιείται στον Φορέα Αδειοδότησης του άρ-
θρου 20 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) και στον αρµόδιο Δια-
χειριστή, εφόσον ο αιτών προσκοµίσει τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά ή τις σχετικές γνωµοδοτήσεις του αρµο-
δίου αποφαινόµενου οργάνου, που αποδεικνύουν τη
συνδροµή µιας εκ των περιπτώσεων της παρ. 1 και καθι-
στούν αναγκαία τη µεταφορά της θέσης εγκατάστασης
του εν λόγω σταθµού για την υλοποίησή του. Η µεταφο-
ρά της θέσης πραγµατοποιείται κατόπιν: α) τροποποίη-
σης όλων των σχετικών διοικητικών πράξεων και αδειών,
συµπεριλαµβανοµένης της περιβαλλοντικής αδειοδότη-
σης, που απαιτούνται στο πλαίσιο αδειοδότησης του
σταθµού, β) έκδοσης νέας Οριστικής Προσφοράς Σύνδε-
σης από τον αρµόδιο Διαχειριστή, ακόµα και σε περιοχές
οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσµένα δίκτυα κα-
τά το άρθρο 14 του ν. 4685/2020, εφόσον είναι τεχνικά
εφικτό και υφίσταται διαθέσιµος ηλεκτρικός χώρος. Ο
ενδιαφερόµενος για τη µεταφορά της θέσης και τις ε-
νέργειες του πρώτου εδαφίου προσκοµίζει ως πρόσθετο
δικαιολογητικό τη σχετική διαπιστωτική πράξη.

4. Για περιπτώσεις σταθµών για τους οποίους έχει
συναφθεί σύµβαση πώλησης του άρθρου 12 του
ν. 3468/2006 (Α΄ 129) ή σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυ-
σης των άρθρων 9 και 10 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), η εν
λόγω σύµβαση τροποποιείται µόνο ως προς τα στοιχεία

της νέας θέσης εγκατάστασης.
5. Για τις περιπτώσεις του παρόντος, συνεχίζεται η

διαδικασία υλοποίησης της επένδυσης, κατόπιν της κατά
προτεραιότητας έκδοσης ή τροποποίησης των σχετικών
αδειών και εγκρίσεων, καθώς και της Οριστικής Προσφο-
ράς Σύνδεσης από τον αρµόδιο Διαχειριστή, ανεξαρτή-
τως τεχνολογίας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και ακολουθεί η
κατά προτεραιότητα σύναψη ή τροποποίηση των συµβά-
σεων που καταρτίζουν µε τον αρµόδιο Διαχειριστή του
Συστήµατος ή του Δικτύου και τον Διαχειριστή Ανανεώ-
σιµων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης. Η
έκδοση ή τροποποίηση των αδειών, εγκρίσεων και προ-
σφορών, καθώς και η σύναψη ή τροποποίηση των συµβά-
σεων του πρώτου εδαφίου γίνονται εντός αποκλειστικής
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υ-
ποβολής του σχετικού αιτήµατος. Η κατά προτεραιότητα
έκδοση ή τροποποίηση των σχετικών αδειών, εγκρίσεων,
προσφορών σύνδεσης, συµβάσεων και η αποκλειστική
προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών του πρώτου και δεύ-
τερου εδαφίου αφορά αποκλειστικά άδειες, εγκρίσεις,
προσφορές σύνδεσης και συµβάσεις, οι οποίες είχαν εκ-
δοθεί, χορηγηθεί και συναφθεί, αντιστοίχως, ως προς
την αρχική θέση εγκατάστασης του σταθµού. Ειδικότε-
ρα, η αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδι-
κών Έργων ως προς τη νέα θέση εγκατάστασης του
σταθµού υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο στο Ηλε-
κτρονικό Μητρώο του Φορέα Αδειοδότησης του άρθρου
20 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) εκτός κύκλου. Σε κάθε περί-
πτωση, οι κάτοχοι των σταθµών που εµπίπτουν στην
περ. β΄ της παρ. 1 δύνανται να προβούν σε αναγκαστική
απαλλοτρίωση του γηπέδου εγκατάστασης σύµφωνα µε
την παρ. 7 του άρθρου 5 του παρόντος.

6. Η µεταφορά θέσης εγκατάστασης σταθµών Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν ενταχθεί στον ν. 3894/2010
(Α΄ 204) και στον ν. 4608/2019 (Α΄ 66) ή έχουν υποβάλει
αίτηση στην εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων
και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» για τον χαρακτηρισµό
τους ως στρατηγικών επενδύσεων, επιτρέπεται µόνο
σύµφωνα µε τον παρόντα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Άρθρο 25
Συµµετοχή σταθµών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού - Θερµότητας Υψηλής

Απόδοσης απευθείας στην αγορά

1. Πριν τη θέση σταθµού σε λειτουργία, ο κάτοχός
του, εφόσον δεν έχει συνάψει Σύµβαση Λειτουργικής Ε-
νίσχυσης, δύναται να υποβάλει στον Διαχειριστή Ανανε-
ώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης
(Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) ανέκκλητη δήλωση ότι δεν επιθυµεί
τη σύναψη Σύµβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης και ότι ο
σταθµός θα λειτουργήσει σύµφωνα µε το άρθρο 12Α του
ν. 4414/2016 (Α΄ 149).

2. Ο ενδιαφερόµενος, µε τη δήλωσή του, υποβάλλει
σωρευτικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή Άδεια Πα-

ραγωγής ή Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαι-
ρούµενου Σταθµού. 
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β) Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.
γ) Οριστική Προσφορά Σύνδεσης.
δ) Άδεια Εγκατάστασης, εφόσον απαιτείται.
3. Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., εντός δεκαπέντε (15) ηµερών,

εκδίδει Βεβαίωση απευθείας Συµµετοχής στην Αγορά,
την οποία και κοινοποιεί στον ενδιαφερόµενο.

4. Μετά τη σύναψη Σύµβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης
ή την έκδοση Βεβαίωσης απευθείας Συµµετοχής στην Α-
γορά, ο κάτοχος του σταθµού εγγράφεται στα Μητρώα
Συµµετεχόντων του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου Ενέρ-
γειας και στο µητρώο του Εθνικού Συστήµατος Μεταφο-
ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ανεξάρτητου Διαχειριστή
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, εφόσον απαιτείται.

5. Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρ-
θρου 12Α του ν. 4414/2016, τηρεί µητρώο όλων των
σταθµών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Συµπαρα-
γωγής Ηλεκτρισµού - Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης,
στο οποίο εντάσσονται και οι σταθµοί του παρόντος.

6. H Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. εκδίδει Βεβαίωση απευθείας
Συµµετοχής στην Αγορά και για τους σταθµούς των παρ.
3 και 4 του άρθρου 12α του ν. 4414/2016.

Άρθρο 26
Ηλέκτριση δικτύου σταθµών Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού - 
Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης 

και σταθµών αποθήκευσης 

1. Είναι δυνατή η ηλέκτριση του διασυνδετικού δικτύ-
ου Μέσης Τάσης αρµοδιότητας παραγωγού και των βοη-
θητικών διατάξεων των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής
των σταθµών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Συ-
µπαραγωγής Ηλεκτρισµού - Θερµότητας Υψηλής Απόδο-
σης ή/και σταθµών αποθήκευσης, χρησιµοποιώντας τη
σύνδεση που προδιαγράφεται για το σηµείο σύνδεσης
του σταθµού, για την πραγµατοποίηση δοκιµών και την
επιβεβαίωση της ασφάλειας του εξοπλισµού, προ της
θέσης του σταθµού σε λειτουργία. 

2. Ο ενδιαφερόµενος εφόσον κατέχει Άδεια Εγκατά-
στασης και Σύµβαση Σύνδεσης (Κύριο Τεύχος και Συ-
µπλήρωµα), υποβάλλει αίτηση για Προσωρινή Σύνδεση
στον αρµόδιο Διαχειριστή, σύµφωνα µε τον οικείο Κανο-
νισµό.

3. Ο αρµόδιος Διαχειριστής, µετά τη λήψη της αίτη-
σης, απευθύνει στον ενδιαφερόµενο ειδοποίηση σχετικά
µε την πραγµατοποίηση της Προσωρινής Σύνδεσης του
εξοπλισµού, η οποία πραγµατοποιείται εντός προθε-
σµίας είκοσι (20) ηµερών.

4. Κατά τη διάρκεια της περιόδου Προσωρινής Σύνδε-
σης δεν επιτρέπονται η έναρξη παραγωγικής λειτουρ-
γίας του σταθµού και η έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας
στο Σύστηµα ή το Δίκτυο.

5. Ο αρµόδιος Διαχειριστής εκδίδει Βεβαίωση Ενεργο-
ποίησης Λειτουργίας.

Άρθρο 27
Θέση σε λειτουργία σταθµών Ανανεώσιµων Πηγών

Ενέργειας και Συµπαραγωγής - Ηλεκτρισµού 
Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης

και σταθµών αποθήκευσης

1. Προκειµένου να ηλεκτριστεί ο σταθµός στο Σύστη-
µα ή στο Δίκτυο, ο ενδιαφερόµενος πληροί σωρευτικά
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Διαθέτει υπογεγραµµένη Σύµβαση Λειτουργικής Ε-
νίσχυσης ή Βεβαίωση απευθείας συµµετοχής στην αγο-
ρά.
β) Άδεια Εγκατάστασης σε ισχύ, εφόσον υφίσταται. 
γ) Διαθέτει υπογεγραµµένη Σύµβαση Σύνδεσης, κα-

θώς και το Συµπλήρωµα αυτής, όπου απαιτείται.
δ) Έχει ολοκληρώσει την κατασκευή των έργων σύν-

δεσης, µε εγκεκριµένα σχέδια και µελέτες από τον αρ-
µόδιο Διαχειριστή.

2. Ο κάτοχος του σταθµού, µετά την ολοκλήρωση των
εργασιών εγκατάστασης του σταθµού και των έργων
σύνδεσης τα οποία έχει αναλάβει να υλοποιήσει ο ίδιος
ή άλλος παραγωγός, υποβάλλει αίτηση στον αρµόδιο
Διαχειριστή για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του
σταθµού µε το Σύστηµα ή το Δίκτυο.

3. Η αίτηση υποβάλλεται, κατά τα ειδικότερα οριζόµε-
να στον οικείο Κανονισµό. 

4. Ο αρµόδιος Διαχειριστής προβαίνει στην ηλέκτριση
εντός είκοσι (20) ηµερών από την υποβολή της αίτησης
και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ηλέ-
κτριση του Σταθµού, εκδίδει σχετική Βεβαίωση Ηλέκτρι-
σης, στην οποία αναφέρεται η ηµεροµηνία ηλέκτρισης, η
οποία λογίζεται και ως έναρξη της κανονικής ή δοκιµα-
στικής λειτουργίας του σταθµού.
Αν δεν έχει εκδοθεί Βεβαίωση Ενεργοποίησης Λει-

τουργίας, ο αρµόδιος Διαχειριστής προβαίνει στην ενερ-
γοποίηση της σύνδεσης του σταθµού Ανανεώσιµων Πη-
γών Ενέργειας και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού - Θερ-
µότητας Υψηλής Απόδοσης ή/και του σταθµού αποθή-
κευσης για την έναρξη λειτουργίας αυτού. Η Βεβαίωση
Ηλέκτρισης κοινοποιείται αµελλητί στον Διαχειριστή Α-
νανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευ-
σης, καθώς επίσης και στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Με-
ταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και το Ελληνικό Χρηµα-
τιστήριο Ενέργειας, εφόσον απαιτείται.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αρµόδιος Διαχειρι-
στής δεν προβεί στη σύνδεση του σταθµού εντός της ως
άνω προθεσµίας, η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας δύναται,
µε απόφασή της, να επιβάλει πρόστιµο, λαµβάνοντας υ-
πόψη το µέγεθος του σταθµού και την καθυστέρηση της
σύνδεσης, καθώς και την τεκµηρίωση των λόγων καθυ-
στήρησης από τον αρµόδιο Διαχειριστή.

6. Ειδικά για τους σταθµούς οι οποίοι συνδέονται στην
Υψηλή Τάση και για Υβριδικούς Σταθµούς και αιολικούς
σταθµούς Μη Διασυνδεµένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.), προβλέ-
πεται περίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας. 
Κατά τη διάρκεια της δοκιµαστικής λειτουργίας, πραγ-

µατοποιούνται έλεγχοι και δοκιµές που σχετίζονται µε
την ασφαλή λειτουργία του Σταθµού, µε τα συστήµατα
εποπτείας και ελέγχου των σταθµών, όπου απαιτείται,
και ελέγχεται ότι έχουν ολοκληρωθεί οι κατασκευές του
σχετικού δικτύου σύνδεσης του σταθµού και των λοιπών
αναγκαίων εγκαταστάσεων του σταθµού. 
Ο κάτοχος του σταθµού, µετά την ολοκλήρωση των

εργασιών των έργων σύνδεσης που δεν είχαν ολοκλη-
ρωθεί, πριν την ηλέκτριση, τις οποίες έχει αναλάβει να υ-
λοποιήσει ο ίδιος, και πριν την επιτυχή πραγµατοποίηση
των ελέγχων της σύνδεσης από τον αρµόδιο Διαχειρι-
στή, υποβάλλει την αντίστοιχη αίτηση στον αρµόδιο Δια-
χειριστή για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης περά-
τωσης της φάσης δοκιµαστικής λειτουργίας.
Σε περίπτωση επιτυχούς ελέγχου του αρµόδιου Δια-

χειριστή, και εφόσον επιτευχθεί από τον χρόνο της Βε-
βαίωσης Ηλέκτρισης και έπειτα, λειτουργία του σταθµού
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και των έργων σύνδεσής του, επί δεκαπέντε (15) συνε-
χείς ηµέρες χωρίς να παρουσιαστούν προβλήµατα, ο
Διαχειριστής εκδίδει Βεβαίωση Περάτωσης Δοκιµαστι-
κής Λειτουργίας, µε την οποία πιστοποιείται ότι έχει πε-
ρατωθεί η φάση της δοκιµαστικής λειτουργίας του σταθ-
µού και ότι έχουν ολοκληρωθεί οι κατασκευές του σχετι-
κού δικτύου σύνδεσης του σταθµού και των λοιπών ανα-
γκαίων εγκαταστάσεων του παραγωγού για την πραγµα-
τοποίηση της σύνδεσης, µε τήρηση των ελάχιστων προ-
διαγραφών που προβλέπονται στους Κώδικες Διαχείρι-
σης του Συστήµατος ή του Δικτύου ή των Μ.Δ.Ν..

7. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της πα-
ρούσας και της παρ. 8, εάν η διάρκεια δοκιµαστικής λει-
τουργίας του σταθµού υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες, ε-
πιβάλλονται κυρώσεις στον Παραγωγό, οι οποίες εξειδι-
κεύονται στον οικείο Κανονισµό και αναστολή χορήγη-
σης της λειτουργικής ενίσχυσης. Η διάρκεια δοκιµαστι-
κής λειτουργίας δύναται να παραταθεί έως και τέσσερις
(4) µήνες, µε τη σύµφωνη γνώµη του ενδιαφεροµένου
και του αρµόδιου Διαχειριστή.

8. Κατά τη διάρκεια της δοκιµαστικής λειτουργίας του
σταθµού, οι χρεώσεις αποκλίσεων υπολογίζονται σύµ-
φωνα µε το υφιστάµενο νοµοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο, µε την τιµή εκκαθάρισης της προηµερήσιας αγο-
ράς.

9. Ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη διαδικασία ε-
λέγχου συµµόρφωσης µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/631
της Επιτροπής της 14ης Απριλίου 2016 «για τη θέσπιση
κώδικα δικτύου, όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύν-
δεση ηλεκτροπαραγωγών µε το δίκτυο» (L 112) για συν-
δέσεις στο Σύστηµα Μεταφοράς, περιγράφονται στον
οικείο Κανονισµό και στις αντίστοιχες τεχνικές αποφά-
σεις του αρµόδιου Διαχειριστή. Στην περίπτωση µη συµ-
µόρφωσης µε τις απαιτήσεις ελέγχου του Κανονισµού
(ΕΕ) 2016/631, δύναται, µε εισήγηση του αρµόδιου Δια-
χειριστή, να προβλέπεται ανάκληση τυχόν εκδοθείσας
Άδειας Λειτουργίας.

Άρθρο 28
Άδεια Λειτουργίας

1. Για τη λειτουργία σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)
και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού - Θερµότητας Υψηλής
Απόδοσης ή/και σταθµού αποθήκευσης απαιτείται η έκ-
δοση Άδειας Λειτουργίας κατά τα οριζόµενα στο παρόν
και στον οικείο Κανονισµό. 
Σε περίπτωση αλλαγής της περιβαλλοντικής κατάτα-

ξης του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) κατά τη δια-
δικασία αδειοδότησης του έργου, ο ενδιαφερόµενος δύ-
ναται να επιλέξει ως αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή της
παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος, είτε τη Διεύθυνση Α-
νανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσί-
µων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είτε
τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της οικείας Αποκεντρω-
µένης Διοίκησης. 
Επιπλέον, σε περίπτωση µη τήρησης των προθεσµιών

του παρόντος από την οικεία Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγ-
χου της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, της περ. β)
της παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος, ο ενδιαφερόµε-
νος δύναται να αιτηθεί Άδεια Λειτουργίας στη Διεύθυν-
ση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών
Καυσίµων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 3. 

2. Για να είναι παραδεκτή η αίτηση για την έκδοση της
Άδειας Λειτουργίας συνυποβάλλονται σωρευτικά τα ε-
ξής δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση Περάτωσης Δοκιµαστικής Λειτουργίας α-

πό τον αρµόδιο Διαχειριστή, εάν απαιτείται για την κατη-
γορία στην οποία υπάγεται το έργο, ή Βεβαίωση Ηλέ-
κτρισης, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιµαστικής
λειτουργίας,
β) πρόσφατο πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης

του αιτούντος,
γ) πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής από την αρµό-

δια Υπηρεσία Δόµησης ή έγκριση εργασιών µικρής κλί-
µακας, κατά περίπτωση,
δ) υπεύθυνη δήλωση αρµόδιου µηχανικού επίβλεψης

της λειτουργίας του σταθµού, περί της τήρησης των ό-
ρων και κανονισµών πυροπροστασίας, εφόσον απαιτεί-
ται,
ε) υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου, περί

µη αναστολής αδειοδότησης του σταθµού,
στ) υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του

αιτούντος ότι έχουν τηρηθεί οι όροι της Απόφασης Έ-
γκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και της Άδειας Εγκατά-
στασης κατά τη φάση κατασκευής του έργου και ότι αυ-
τοί συνεχίζουν να τηρούνται και κατά τη φάση της λει-
τουργίας του,
ζ) υπεύθυνη δήλωση του µηχανικού επίβλεψης της

λειτουργίας του σταθµού, περί αποδοχής της ανάθεσης
και της τήρησης, κατά τη λειτουργία του σταθµού, των ό-
ρων και κανονισµών για την προστασία του περιβάλλο-
ντος,
η) πιστοποιητικό ελέγχου νοµιµότητας από την αρµο-

δια Κτηµατική Υπηρεσία για τα έργα που έχουν κατα-
σκευασθεί εντός αιγιαλού, παραλίας και θαλάσσιου χώ-
ρου,
θ) έντυπο αίτησης, σύµφωνα µε τον οικείο Κανονισµό.
3. Από την υποβολή της αίτησης της παρ. 1, µε τα δι-

καιολογητικά της παρ. 2, η αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή
δύναται, εντός είκοσι (20) ηµερών, να ζητήσει διευκρινί-
σεις ή συµπληρωµατικά έγγραφα προς τα ήδη υποβληθέ-
ντα, εντός τακτής προθεσµίας. Η µη προσκόµισή τους α-
πό τον αιτούντα εντός της τεθείσας προθεσµίας, έχει ως
συνέπεια την απόρριψη της αίτησης.

4. Η Άδεια Λειτουργίας χορηγείται, εφόσον διαπιστώ-
νεται η συµβατότητα εκτέλεσης του έργου µε τους ό-
ρους της Άδειας Εγκατάστασης, όπως ορίζονται στον οι-
κείο Κανονισµό. Προς τον σκοπό αυτόν, η αρµόδια αδει-
οδοτούσα αρχή, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών α-
πό την υποβολή της αίτησης της παρ. 1, αποστέλλει κλι-
µάκιο αυτοψίας, που αποτελείται από δύο (2) στελέχη
της αδειοδοτούσας αρχής, ειδικότητας Πανεπιστηµιακής
Εκπαίδευσης Μηχανικών ή, ελλείψει αυτών, άλλης σχε-
τικής µε το αντικείµενο, ειδικότητας, προκειµένου να
διενεργηθεί επιτόπια αυτοψία του έργου. Η γνωστοποίη-
ση της αποστολής κλιµακίου, η ηµέρα και η ώρα της αυ-
τοψίας κοινοποιούνται στον ενδιαφερόµενο. Σε συνέ-
χεια της διενεργηθείσας αυτοψίας, συντάσσεται έκθεση,
η οποία οµοίως κοινοποιείται στον αιτούντα. Σε περίπτω-
ση κατά την οποία διαπιστωθούν ελλείψεις, οι οποίες δύ-
νανται να θεραπευθούν, η έκθεση αυτοψίας συνοδεύεται
από επιστολή µε την οποία τίθεται ρητή προθεσµία, ε-
ντός της οποίας ο αιτών συµµορφώνεται µε τις υποδεί-
ξεις της αδειοδοτούσας αρχής. Για τον προσδιορισµό
της διάρκειας της τεθείσας προθεσµίας συµµόρφωσης,
λαµβάνονται υπόψη η σοβαρότητα της έλλειψης ή των

28



ελλείψεων και ο εκτιµώµενος χρόνος συµµόρφωσης. Ο
ενδιαφερόµενος έχει τη δυνατότητα υποβολής αιτιολο-
γηµένου αιτήµατος για παράταση της τεθείσας προθε-
σµίας συµµόρφωσης. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης
του αιτούντος εντός της προθεσµίας, η αρµόδια αδειο-
δοτούσα αρχή απορρίπτει το αίτηµα περί χορήγησης της
Άδειας Λειτουργίας και του κοινοποιεί την απορριπτική
απόφαση.

5. Με τις εξαιρέσεις των παρ. 3 και 4 η Άδεια Λειτουρ-
γίας εκδίδεται εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπο-
βολή αιτήµατος της παρ. 1. 

6. Η Άδεια Λειτουργίας κοινοποιείται στον αιτούντα
και δηµοσιεύεται στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και σε ειδι-
κή ιστοσελίδα που δηµιουργείται στον ιστότοπο του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

7. Η Άδεια Λειτουργίας περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον
τα εξής στοιχεία:
α) Το ονοµατεπώνυµο και την επωνυµία του κατόχου.

καθώς και τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου,
β) την τεχνολογία ή µορφή Α.Π.Ε. ή το πρωτογενές

καύσιµο, 
γ) την Εγκατεστηµένη Ισχύ και τη Μέγιστη Ισχύ Παρα-

γωγής του σταθµού,
δ) την περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του

έργου, 
ε) τον τρόπο σύνδεσης µε το Σύστηµα ή το Δίκτυο,
στ) τη θέση εγκατάστασης του σταθµού,
ζ) τη διάρκεια ισχύος της Άδειας Λειτουργίας,
η) τους γενικούς όρους του οικείου Κανονισµού,
θ) τυχόν ειδικούς όρους που αφορούν στη λειτουργία.
8. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης χορήγησης Ά-

δειας Λειτουργίας, η απορριπτική απόφαση κοινοποιεί-
ται στον αιτούντα και δηµοσιεύεται σε ειδική ιστοσελίδα
στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόµενος δύναται,
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της
απόφασης, να υποβάλλει αντιρρήσεις στην αρµόδια α-
δειοδοτούσα αρχή και να αιτηθεί επανεξέταση της αίτη-
σης για χορήγηση Άδειας Λειτουργίας. Σε περίπτωση α-
πόρριψης της αίτησης, ο ενδιαφερόµενος έχει την υπο-
χρέωση αποκατάστασης του περιβάλλοντος, σύµφωνα
µε τους όρους της Απόφασης Περιβαλλοντικής Αδειοδό-
τησης.

9. Η Άδεια Λειτουργίας έχει διάρκεια είκοσι (20) έτη α-
πό την έκδοσή της, µε δυνατότητα ανανέωσης για ίσο
χρονικό διάστηµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον οικείο
Κανονισµό. 

10. Η Άδεια Λειτουργίας τροποποιείται από την αρµό-
δια αδειοδοτούσα αρχή κατόπιν αίτησης του ενδιαφερό-
µενου, η οποία υποβάλλεται, σύµφωνα µε τον οικείο Κα-
νονισµό, στην περίπτωση αύξησης ισχύος του σταθµού. 

11. Για κάθε άλλη περίπτωση µεταβολής, απαιτείται
γνωστοποίηση από τον ενδιαφερόµενο και κάτοχο της
Άδειας Λειτουργίας προς την αρµόδια αδειοδοτούσα αρ-
χή εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών. Οιαδήποτε
γνωστοποίηση, µετά την παρέλευση της προθεσµίας του
πρώτου εδαφίου, θεωρείται παραβίαση των όρων της Ά-
δειας Λειτουργίας και η αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή δύ-
ναται να επιβάλει κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 30.

12. Δεν δύναται να υποβληθεί αίτηµα για τροποποίηση
της Άδειας Λειτουργίας σε περίπτωση κατά την οποία

εκκρεµεί αίτηµα για τροποποίηση Άδειας Παραγωγής,
Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Απόφασης
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ή Άδειας Εγκατάστα-
σης.

13. Με την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας, ο κάτοχος
υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση στον Φορέα Αδειοδό-
τησης του άρθρου 20 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) για τρο-
ποποίηση της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έρ-
γων ή της Άδειας Παραγωγής του σταθµού και µείωση
των ορίων του πολυγώνου εγκατάστασης του σταθµού
στα όρια του γηπέδου εγκατάστασης αυτού, σύµφωνα
µε τον οικείο Κανονισµό.

14. Η απόφαση περί τροποποίησης κοινοποιείται στον
ενδιαφερόµενο και δηµοσιεύεται σε ειδική ιστοσελίδα
που δηµιουργείται στον ιστότοπο του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας. Η ισχύς της τροποποίησης άρ-
χεται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της. 

15. Η Άδεια Λειτουργίας ανακαλείται ή παύει να ισχύ-
ει, σύµφωνα µε τον οικείο Κανονισµό.

Άρθρο 29
Τµηµατική Άδεια Λειτουργίας

1. Για σταθµούς Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και
Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού - Θερµότητας Υψηλής Από-
δοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), επιτρέπεται άπαξ η έκδοση τµηµατι-
κής Άδειας Λειτουργίας για πλήρως αποπερατωµένο
τµήµα τους, που έχει τεχνική και λειτουργική αυτοτέλεια
και το οποίο αφορά τουλάχιστον σε ποσοστό πενήντα
τοις εκατό (50%) της συνολικής ισχύος για την οποία έ-
χει εκδοθεί η Άδεια Εγκατάστασης. 

2. Η τµηµατική Άδεια Λειτουργίας εκδίδεται µετά από
υποβολή επαρκώς αιτιολογηµένου αιτήµατος από τον
ενδιαφερόµενο, εφόσον η µη ολοκλήρωση του έργου ο-
φείλεται σε εκκρεµοδικία ή σε λόγους οι οποίοι, αποδε-
δειγµένα, δεν άπτονται της υπαιτιότητας του κατόχου
της Άδειας Εγκατάστασης. Η τεχνική και λειτουργική
αυτοτέλεια του πλήρως αποπερατωµένου τµήµατος του
έργου βεβαιώνεται από τον αρµόδιο Διαχειριστή.
Η διάρκεια ισχύος της τµηµατικής Άδειας Λειτουργίας

δεν µπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο ισχύος της Άδειας
Εγκατάστασης, βάσει της οποίας εκδόθηκε. Εντός του
ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, υποβάλλεται αίτηση α-
πό τον ενδιαφερόµενο περί έκδοσης της τελικής Άδειας
Λειτουργίας, σε αντικατάσταση τµηµατικών αδειών, η ο-
ποία αφορά είτε στο σύνολο του σταθµού, είτε στο απο-
περατωµένο τµήµα του σταθµού για το οποίο έχει εκδο-
θεί η τµηµατική Άδεια Λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση
ότι ο ενδιαφερόµενος έχει προσαρµόσει όλες τις σχετι-
κές άδειες και εγκρίσεις ως προς την ισχύ και το γήπεδο
εγκατάστασης. Μέχρι την έκδοση της τελικής Άδειας
Λειτουργίας, η τµηµατική Άδεια Λειτουργίας παραµένει
σε ισχύ και ο σταθµός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. λαµβάνει α-
ποζηµίωση για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγει.

Άρθρο 30
Κυρώσεις για παραβίαση των όρων των Αδειών

Εγκατάστασης και Λειτουργίας

1. Σε σταθµούς Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
(Α.Π.Ε.) και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού - Θερµότητας
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Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή/και σταθµούς αποθή-
κευσης που έχουν εγκατασταθεί ή λειτουργούν, χωρίς
προηγούµενη χορήγηση της Άδειας Εγκατάστασης και
Άδειας Λειτουργίας, αντίστοιχα, καθώς και στις περιπτώ-
σεις παραβίασης των όρων της Άδειας Εγκατάστασης
και της Άδειας Λειτουργίας από τους κατόχους αυτών, ή
των Κεφαλαίων Δ΄ και Ε΄ του παρόντος ή των κανονι-
στικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του
άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) ή των όρων των ε-
γκρίσεων ή των αδειών που τους έχουν χορηγηθεί δυνά-
µει του παρόντος, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις,
διαζευκτικά ή σωρευτικά:
α) Πρόστιµο, το ύψος και το εύρος του οποίου εξειδι-

κεύονται στον οικείο Κανονισµό, 
β) ανάκληση της Άδειας Παραγωγής ή Βεβαίωσης ή

Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, της Άδειας Εγκατάστασης,
της Άδειας Λειτουργίας,
γ) διακοπή των εργασιών εγκατάστασης ή της λει-

τουργίας του σταθµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή/και του
σταθµού αποθήκευσης. 
Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν πραγµατοποιηθεί

εργασίες εγκατάστασης του έργου, ο κάτοχος του σταθ-
µού υποχρεούται να αποκαταστήσει τον χώρο εγκατά-
στασης, στη µορφή που είχε πριν την έκδοση της Άδειας
Εγκατάστασης, σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους της
Απόφασης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

2. Η διαπίστωση και η επιβολή των ως άνω κυρώσεων
γίνονται από την αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή, η οποία,
αφού διαπιστώσει την παράβαση, καλεί τον ενδιαφερό-
µενο σε ακρόαση και ακολούθως εκδίδει αιτιολογηµένη
απόφαση, σύµφωνα µε τη διαδικασία του οικείου Κανονι-
σµού.

3. Στον Κανονισµό εξειδικεύονται περαιτέρω τα επί
µέρους κριτήρια προσδιορισµού των προστίµων και των
εν γένει διοικητικών κυρώσεων του παρόντος άρθρου, η
διαδικασία επιβολής των παραπάνω κυρώσεων, ο τρόπος
καταβολής των προστίµων, καθώς και κάθε αναγκαία λε-
πτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 31
Διασφάλιση υλοποίησης των έργων

1. Η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων καθώς και
η Άδεια Παραγωγής του άρθρου 3 του ν. 3468/2006
(Α΄ 129) παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν:
α) Για φωτοβολταϊκούς, χερσαίους αιολικούς και υβρι-

δικούς σταθµούς Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
(Α.Π.Ε.), εάν εντός δώδεκα (12) µηνών από την αποδοχή
της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, δεν έχουν αιτηθεί
την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης. Τα αποδεικτικά
υποβολής καταχωρούνται από τον ενδιαφερόµενο στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο του άρθρου 20 του ν. 4685/2020
(Α΄ 92).
β) Για τις λοιπές τεχνολογίες σταθµών Α.Π.Ε. και Συ-

µπαραγωγής Ηλεκτρισµού - Θερµότητας Υψηλής Απόδο-
σης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή/και σταθµούς αποθήκευσης, εάν ε-
ντός δεκαοκτώ (18) µηνών από την αποδοχή της Οριστι-
κής Προσφοράς Σύνδεσης δεν έχουν αιτηθεί την έκδοση
της Άδειας Εγκατάστασης.

γ) Για τους σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που ανή-
κουν στην κατηγορία των Ειδικών Έργων, κατά την έν-
νοια του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), και για υ-
βριδικούς σταθµούς που συµπεριλαµβάνουν στο έργο
τους την κατασκευή υποθαλάσσιας διασύνδεσης δύο (2)
ή περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών, µετά την
παρέλευση είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την αποδο-
χή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.
Οι προθεσµίες της παρούσας παραγράφου µπορούν να

παρατείνονται για διάστηµα µέχρι δώδεκα (12) µήνες, ε-
φόσον ο κάτοχος Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικού Έρ-
γου δηλώσει εγγράφως στον Φορέα Αδειοδότησης του
άρθρου 20 του ν. 4685/2020 και στον αρµόδιο Διαχειρι-
στή την πρόθεσή του να ολοκληρώσει το έργο και εφό-
σον καταβάλλει το Τέλος Δέσµευσης Φυσικού Χώρου Ε-
γκατάστασης, το οποίο ορίζεται σε χίλια (1.000) ευρώ, α-
νά µεγαβάτ (MW) Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής για κάθε
µήνα παράτασης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των
δώδεκα (12) µηνών ή δεν τηρηθούν τα οριζόµενα στον
Κανονισµό Βεβαιώσεων του άρθρου 18 του ν. 4685/2020,
η ισχύς της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων
παύει αυτοδικαίως και το ως άνω ποσό δεν επιστρέφε-
ται.
Ειδικά σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται και εκ-

κρεµεί απόφαση της αρµόδιας αρχής για την απαλλο-
τρίωση ή την παραχώρηση του συνόλου ή µέρους του
γηπέδου εγκατάστασης, προκειµένου να υλοποιηθεί το
έργο, οι προθεσµίες της παρούσας παραγράφου µπο-
ρούν να παρατείνονται για διάστηµα έως και δώδεκα
(12) µηνών, εφόσον ο κάτοχος Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης
Ειδικού Έργου υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά και
αποδεικτικά στοιχεία στον Φορέα Αδειοδότησης Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 20 του ν. 4685/2020 στον αρ-
µόδιο Διαχειριστή και την αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή,
η οποία αξιολογεί και αποφασίζει για τη δυνατότητα ή µη
παράτασης.

2. Η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων, καθώς
και οι Άδειες Παραγωγής του άρθρου 3 του ν. 3468/2006,
παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν στις κάτωθι περιπτώ-
σεις:
α) Εάν, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της Άδειας Εγκα-

τάστασης, δεν έχει υποβληθεί από τον κάτοχο του σταθ-
µού Δήλωση Ετοιµότητας προς τον αρµόδιο Διαχειρι-
στή, σύµφωνα µε το άρθρο 4α του ν. 4414/2016 (Α΄ 149)
ή αίτηση προς την αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή για τη
χορήγηση Άδειας Λειτουργίας. 
β) Εάν στον ενδιαφερόµενο έχει χορηγηθεί Οριστική

Προσφορά Σύνδεσης από τον αρµόδιο Διαχειριστή και
δεν έχει γίνει αποδεκτή από τον ενδιαφερόµενο, εντός
της τεθείσας χρονικής προθεσµίας ή αυτός δεν έχει αι-
τηθεί τη διατήρηση της εγγυητικής επιστολής, που είναι
κατατεθειµένη στον αρµόδιο Διαχειριστή. 
γ) Εάν µετά τη γνωστοποίηση της αδυναµίας σύνδε-

σης ο ενδιαφερόµενος είτε:
γα) δεν έχει αιτηθεί τη διατήρηση της σχετικής αίτη-

σης για να λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης είτε
γβ) υποβάλλει σχετικό αίτηµα για την επιστροφή της

εγγυητικής επιστολής, σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρ-
θρου 6.

3. Για την παύση ισχύος της Άδειας Παραγωγής ή της
Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, δεν απαι-
τείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Η παύση ισχύος
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αποτυπώνεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και στο γεω-
πληροφοριακό σύστηµα του Φορέα Αδειοδότησης
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 20 του ν. 4685/2020, ε-
νηµερώνεται ο αρµόδιος Διαχειριστής και αποδεσµεύε-
ται:
α) η έκταση, η οποία είχε δηλωθεί ως θέση εγκατάστα-

σης του σταθµού αυτού, και
β) ο δεσµευθείς ηλεκτρικός χώρος για το εν λόγω έρ-

γο.
4. Σε περίπτωση παύσης ισχύος της Βεβαίωσης ή Βε-

βαίωσης Ειδικών Έργων κατά τα ανωτέρω, παύουν να ι-
σχύουν όλες οι άδειες που έχουν εκδοθεί για τον σταθ-
µό, ιδίως Αποφάσεις Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης,
πράξεις που προβλέπονται στη δασική νοµοθεσία, Ορι-
στικές Προσφορές Σύνδεσης και Άδειες Εγκατάστασης.

5. Σε περίπτωση υποβολής αιτήµατος του κάτοχου του
σταθµού για προσωρινή σύνδεση του σταθµού ή για έκ-
δοση Άδειας Λειτουργίας ή τµηµατικής Άδειας Λειτουρ-
γίας, παρατείνεται αυτοδικαίως η διάρκεια της Άδειας Ε-
γκατάστασης µέχρι την ηµεροµηνία αποδοχής ή απόρρι-
ψης του σχετικού αιτήµατος. Η παράταση του πρώτου ε-
δαφίου εκκινεί από την ηµεροµηνία λήξης της Άδειας Ε-
γκατάστασης.

6. Για τους σταθµούς του άρθρου 24, το χρονικό διά-
στηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης για τη µεταφορά της θέσης εγκατάστασης, µέ-
χρι την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης από
την αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή, προσαυξανόµενο κατά
έξι (6) µήνες, δεν συνυπολογίζεται: α) στη διάρκεια ι-
σχύος του άρθρου 19, β) στο διάστηµα που απαιτείται
για την πλήρωση των οροσήµων του παρόντος και γ)
στις προθεσµίες ενεργοποίησης της σύνδεσης σταθµών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. που επιλέγονται σε ανταγωνιστικές διαδικα-
σίες.

7. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, για σταθµούς οι οποίοι
έχουν επιλεγεί σε διαγωνιστική διαδικασία, η Άδεια Πα-
ραγωγής ή η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων,
δεν καταλαµβάνονται από τα οριζόµενα χρονικά ορόση-
µα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν οι χρονικές προθε-
σµίες, που ορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας της παρ. 3 του άρθρου 7 του
ν. 4414/2016 (Α΄ 149) και ρυθµίζουν τον χρονικό ορίζο-
ντα θέσης σε λειτουργία των επιλεγέντων σταθµών.

Άρθρο 32
Πληρωµές Τέλους Δέσµευσης Φυσικού Χώρου 

Εγκατάστασης και Τέλους Παράτασης Εγκατάστασης
και Δέσµευσης Ηλεκτρικού Χώρου

1. Ο Διαχειριστής Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και
Εγγυήσεων Προέλευσης δηµιουργεί Σύστηµα Πληρω-
µών Τέλους, προκειµένου να πραγµατοποιείται από τους
ενδιαφεροµένους η πληρωµή του Τέλους Δέσµευσης
Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης και του Τέλους Παράτα-
σης Εγκατάστασης και Δέσµευσης Ηλεκτρικού Χώρου.

2. Η πληρωµή αντιστοιχίζεται αποκλειστικά στον σταθ-
µό Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). που διαθέ-
τει Άδεια Παραγωγής ή Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών
Έργων ή στους εξαιρούµενους σταθµούς.

3. Η πληρωµή γίνεται µε διακριτό τρόπο στις εξής πε-
ριπτώσεις:
α) Παράτασης της διάρκειας ισχύος της Άδειας Εγκα-

τάστασης της παρ. 4 του άρθρου 19.

β) Παράτασης της διάρκειας ισχύος της Βεβαίωσης ή
Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, µετά την αποδοχή της Ορι-
στικής Προσφοράς και πριν την έκδοση της Άδειας Ε-
γκατάστασης της παρ. 1 του άρθρου 31.
γ) Παράτασης της διάρκειας ισχύος της Οριστικής

Προσφοράς Σύνδεσης για τους εξαιρούµενους σταθ-
µούς της παρ. 4 του άρθρου 33.

4. Το Σύστηµα Πληρωµών Τέλους εκδίδει βεβαίωση κα-
ταβολής του τέλους των παρ. 1 και 3, προς χρήση του
ενδιαφεροµένου. Μπορεί να διαλειτουργεί και µε πληρο-
φοριακά συστήµατα των υπόλοιπων αδειοδοτουσών αρ-
χών, διαχειριστών και υπηρεσιών που εµπλέκονται στην
αδειοδοτική διαδικασία σταθµών Α.Π.Ε. και Συµπαραγω-
γής Ηλεκτρισµού - Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης ή/και
σταθµών αποθήκευσης.

5. Οι πληρωµές των Τελών του παρόντος, αποτελούν
έσοδα του Υπολογαριασµού Ενισχύσεων υφιστάµενων
Εργων Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α του Ειδικού Λογαριασµού
του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Άρθρο 33
Σταθµοί που εξαιρούνται από Βεβαίωση Παραγωγού ή

Βεβαίωση Ειδικών Έργων

1. Δεν εκδίδεται Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων
ή Άδεια Παραγωγής ή άλλη διαπιστωτική απόφαση,
σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία παράγουν ηλε-
κτρική ενέργεια από τις ακόλουθες κατηγορίες σταθµών
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συµπαρα-
γωγής Ηλεκτρισµού - Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή/και σταθµών αποθήκευσης:
α) γεωθερµικούς σταθµούς, µε µέγιστη ισχύ παραγω-

γής µικρότερη ή ίση του ενός (1) µεγαβάτ (MW),
β) σταθµούς βιοµάζας, βιοαερίου και βιορευστών, µε

µέγιστη ισχύ παραγωγής µικρότερη ή ίση του ενός (1)
MW,
γ) φωτοβολταϊκούς σταθµούς, µε µέγιστη ισχύ παρα-

γωγής µικρότερη ή ίση του ενός µεγαβάτ (1 MW),
δ) ηλιοθερµικούς σταθµούς, µε µέγιστη ισχύ παραγω-

γής µικρότερη ή ίση του ενός µεγαβάτ (1 MW),
ε) αιολικές εγκαταστάσεις, µε µέγιστη ισχύ παραγω-

γής µικρότερη ή ίση των εξήντα κιλοβάτ (60 kW),
στ) σταθµούς Σ.Η.Θ.Υ.Α., µε µέγιστη ισχύ παραγωγής

µικρότερη ή ίση του ενός µεγαβάτ (1 MW),
ζ) σταθµούς από Α.Π.Ε ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε µέγιστη ισχύ

παραγωγής έως πέντε µεγαβάτ (5 MW), οι οποίοι εγκαθί-
στανται από εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς του
δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα, για όσο χρόνο οι σταθµοί
αυτοί λειτουργούν αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς ή ε-
ρευνητικούς σκοπούς, από το Κέντρο Ανανεώσιµων Πη-
γών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), για όσο
χρόνο οι σταθµοί αυτοί λειτουργούν για τη διενέργεια
πιστοποιήσεων ή µετρήσεων, καθώς και από Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την προµήθεια και εγκατάσταση
των οποίων αναλαµβάνει για λογαριασµό τους το Κ.Α.Π.Ε.
στο πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων µε αυτούς,
η) αυτόνοµους σταθµούς από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι

οποίοι δεν συνδέονται στο Σύστηµα ή στο Δίκτυο, µε µέ-
γιστη ισχύ παραγωγής µικρότερη ή ίση των πέντε µεγα-
βάτ (5 MW), χωρίς δυνατότητα τροποποίησης της αυτό-
νοµης λειτουργίας τους. Τα πρόσωπα που έχουν την ευ-
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θύνη της λειτουργίας των σταθµών αυτών, υποχρεού-
νται, πριν εγκαταστήσουν τους σταθµούς, να ενηµερώ-
νουν τον αρµόδιο Διαχειριστή για τη θέση, την ισχύ και
την τεχνολογία των σταθµών,
θ) σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται

από αυτοπαραγωγούς, σύµφωνα µε το άρθρο 14Α του
ν. 3468/2006 (Α΄ 129),
ι) µικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθµούς, µε µέγιστη ι-

σχύ παραγωγής µικρότερη ή ίση του ενός µεγαβάτ (1
MW) που εγκαθίστανται σε δίκτυα ύδρευσης ή άρδευσης
ή αποχέτευσης,
ια) λοιπούς σταθµούς, που δεν εµπίπτουν στις προη-

γούµενες περιπτώσεις, µε µέγιστη ισχύ παραγωγής µι-
κρότερη ή ίση των πενήντα κιλοβάτ (50 ΚW), εφόσον οι
σταθµοί αυτοί χρησιµοποιούν ενέργεια Α.Π.Ε. του άρ-
θρου 2 του ν. 3468/2006,
ιβ) σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α που εγκαθίστανται

από αυτοπαραγωγούς, οι οποίοι δεν διοχετεύουν πλεό-
νασµα της παραγόµενης ενέργειας στο Δίκτυο ή το Σύ-
στηµα,
ιγ) σταθµούς αποθήκευσης της περ. (λια) της παρ. 3

του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) µε µέγιστη ισχύ
έγχυσης µικρότερη του ενός µεγαβάτ (1 MW),
ιδ) σταθµούς της παρ. 11Α του άρθρου 10 του

ν. 4685/2020 (Α΄ 92), µε µέγιστη ισχύ παραγωγής µικρό-
τερη ή ίση του ενός µεγαβάτ (1) MW, 
ιε) σταθµούς της παρ. 11Β του άρθρου 10 του

ν. 4685/2020, µε µέγιστη ισχύ έγχυσης µικρότερη ή ίση
του ενός µεγαβάτ (1 MW).

2. Το όριο ισχύος της περ. γ) της παρ. 1 ισχύει για το
σύνολο των σταθµών που ανήκουν στο ίδιο φυσικό ή νο-
µικό πρόσωπο και εγκαθίστανται στο ίδιο ακίνητο, χωρίς
να τίθεται περιορισµός όσον αφορά στη γειτνίαση σταθ-
µών, οι οποίοι εγκαθίστανται σε όµορα ακίνητα, ανεξαρ-
τήτως αν ανήκουν στο ίδιο ή σε διαφορετικό φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο. 
Ειδικά για περιπτώσεις σταθµών της περ. γ) της παρ.

1, επιτρέπεται η εγκατάσταση περισσότερων του ενός
σταθµών στο ίδιο ακίνητο. 

3. Μονάδες παραγωγής ενέργειας µε ισχύ µέχρι ένα
µεγαβάτ (1 MW) που εγκαθίστανται:
α) σε ακίνητα κατά µήκος του σιδηροδροµικού διαδρό-

µου, που διαχειρίζεται η Ανώνυµη Εταιρεία Διαχείρισης
Σιδηροδροµικής Περιουσίας (ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ) και απέχουν
τουλάχιστον εκατό (100) µέτρα µεταξύ τους,
β) σε ακίνητα κατά µήκος εθνικών οδών, που διαχειρί-

ζονται είτε το Δηµόσιο είτε οι Παραχωρησιούχοι αυτοκι-
νητοδρόµων και απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) µέ-
τρα µεταξύ τους, δεν θεωρούνται ότι εγκαθίστανται στο
ίδιο ή όµορο ακίνητο.

4. Δεν επιτρέπεται η κατάτµηση δηµόσιας έκτασης
που υπάγεται στη δασική νοµοθεσία, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 3 του ν. 998/1979 (Α΄ 289) για την ανάπτυξη σταθ-
µών του παρόντος άρθρου. Το πρώτο εδάφιο της παρού-
σας δεν εφαρµόζεται για σταθµούς που έχουν υποβάλ-
λει ή θα υποβάλλουν πλήρες αίτηµα για χορήγηση Ορι-
στικής Προσφοράς Συνδεσης στον αρµόδιο Διαχειριστή,
µέχρι την 30ή Σεπτεµβρίου 2022.

5. Οι Εξαιρούµενοι Σταθµοί της παρ. 1 απαλλάσσονται
και από την υποχρέωση λήψης Άδειας Εγκατάστασης
και Λειτουργίας.

6. Οι Εξαιρούµενοι Σταθµοί, προκειµένου να συνά-
ψουν Σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή προκειµένου ο
Διαχειριστής Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εγγυή-
σεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) να εκδώσει Βεβαί-

ωση απευθείας συµµετοχής στην Αγορά, αναρτούν τα
πολύγωνα των σταθµών τους στη γεωπληροφοριακή
πλατφόρµα του Φορέα Αδειοδότησης του άρθρου 20 του
ν. 4685/2020. Ειδικότερα, ο ως άνω Φορέας Αδειοδότη-
σης παρέχει οδηγίες στον ενδιαφερόµενο για την ανάρ-
τηση στοιχείων σχετικά µε την ακριβή θέση εγκατάστα-
σης του σταθµού (συντεταγµένες πολυγώνου και θέσε-
ων ανεµογεννητριών, εφόσον πρόκειται για Αιολικό
Σταθµό), και γεωχωρικών δεδοµένων και µετά την υπο-
βολή τους, απεικονίζει γεωγραφικά σε ειδική προσβάσι-
µη εφαρµογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου, την ακριβή
θέση εγκατάστασης του σταθµού (πολύγωνο και θέσεις
ανεµογεννητριών, εφόσον πρόκειται για Αιολικό Σταθ-
µό) και εκδίδει Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου Ε-
ξαιρούµενου Σταθµού. Ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει
στη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ή στον Διαχειριστή Ελληνικού Δι-
κτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)
τη Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούµενου
Σταθµού.

7. Οι Εξαιρούµενοι Σταθµοί µπορούν να µεταβιβάζο-
νται πριν από την έναρξη της λειτουργίας τους, εφόσον
έχει συναφθεί Σύµβαση Σύνδεσης µε τον αρµόδιο Δια-
χειριστή. Κατ’ εξαίρεση πριν τη σύναψη της Σύµβασης
Σύνδεσης, επιτρέπεται η µεταβίβασή τους σε νοµικά
πρόσωπα, εφόσον το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας
προς την οποία γίνεται η µεταβίβαση κατέχεται εξ ολο-
κλήρου από το µεταβιβάζον φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.

Άρθρο 34
Οριστική Προσφορά Σύνδεσης 
για Εξαιρούµενους Σταθµούς

1. Ο κάτοχος του Εξαιρούµενου Σταθµού, µετά την έκ-
δοση της Απόφασης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, υ-
ποβάλλει την αίτηση για χορήγηση Οριστικής Προσφο-
ράς Σύνδεσης στον αρµόδιο Διαχειριστή, σύµφωνα µε το
άρθρο 5. 

2. Η αίτηση για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύν-
δεσης συνοδεύεται από:
α) τα νοµιµοποιητικά έγγραφα του αιτούντα, και εάν

είναι νοµικό πρόσωπο κωδικοποιηµένο καταστατικό και
γενικό πιστοποιητικό του Γενικού Εµπορικού Μητρώου, 
β) πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του αιτού-

ντος, εάν είναι νοµικό πρόσωπο, ή αντίγραφο αστυνοµι-
κής ταυτότητας σε περίπτωση φυσικού προσώπου,
γ) την Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης,
δ) την Εγγυητική Επιστολή του άρθρου 6,
ε) τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, από τα οποία προ-

κύπτει ο χαρακτηρισµός της γεωργικής γης, κατά την
υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/29.7.2020 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
(Β΄ 3149),
στ) τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την τεκµηρίω-

ση του δικαιώµατος χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης
του άρθρου 18, 
ζ) συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου, στην ο-

ποία αποτυπώνονται βασικές τεχνικές πληροφορίες,
σχετικά µε την προτεινόµενη θέση του σταθµού παρα-
γωγής (τοπωνύµιο, δηµοτική ενότητα, δήµος, περιφερει-
ακή ενότητα, περιφέρεια), τις συνιστώσες που απαρτί-
ζουν τον σταθµό (τεχνολογία, µονάδες παραγωγής, υ-
ποσταθµός χαµηλής/µέσης τάσης, ισχύς, συµβολή στο
βραχυκύκλωµα), 
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η) τα απαιτούµενα τεχνικά φυλλάδια, όπως εξειδικεύ-
ονται κατά περίπτωση από τον αρµόδιο Διαχειριστή,
θ) Ηλεκτρικό Μονογραµµικό Διάγραµµα του σταθµού

και του υποσταθµού χαµηλής/µέσης τάσης, µε ψηφιακή
υπογραφή µηχανικού κατάλληλης ειδικότητας,
ι) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράµµατος σε κατάλ-

ληλο υπόβαθρο (Χάρτης ΓΥΣ, Δορυφορική Εικόνα, Ορ-
θοφωτοχάρτης κτηµατολογίου), επί του οποίου αναγρά-
φονται οι συντεταγµένες του σταθµού κατά ΕΓΣΑ΄ 87
(κορυφές πολυγώνου του γηπέδου), προκειµένου για ε-
γκαταστάσεις εκτός σχεδίου πόλεως, άλλως τη διεύθυν-
ση του ακινήτου,
ια) έντυπο αίτησης, το ακριβές περιεχόµενο του οποί-

ου συντάσσει, επικαιροποιεί και δηµοσιεύει στην επίση-
µη ιστοσελίδα του ο αρµόδιος Διαχειριστής,
β) αποδεικτικό πληρωµής Διαχειριστικού Τέλους Υπο-

βολής Αίτησης υπέρ του αρµόδιου Διαχειριστή, το οποίο
ανέρχεται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Από την κα-
ταβολή του παραπάνω τέλους εξαιρούνται οι σταθµοί
των περ. θ) και ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 33, καθώς και οι
σταθµοί του άρθρου 38.

3. Η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, ειδικά για σταθ-
µούς αυτοπαραγωγής, συµπεριλαµβανοµένων των σταθ-
µών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), δύναται
να περιλαµβάνει ειδικό όρο, ώστε οι εν λόγω σταθµοί να
µην εγχέουν ενέργεια προς το Δίκτυο ή το Σύστηµα, αν
µε τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η χορήγηση της Οριστι-
κής Προσφοράς Σύνδεσης, ή κατόπιν αιτήµατος του εν-
διαφεροµένου, προκειµένου να ληφθεί υπόψη κατά τη
διενέργεια της τεχνικής εξέτασης. Ο ως άνω ειδικός ό-
ρος εφαρµόζεται και για τους σταθµούς της παρ. 1 του
άρθρου 38, εφόσον περιλαµβάνεται στη Σύµβαση Σύνδε-
σης. Οι εν λόγω σταθµοί δεν συνάπτουν Σύµβαση Λει-
τουργικής Ενίσχυσης, σύµφωνα µε την παρ. 16Α του άρ-
θρου 3 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149).

Άρθρο 35
Διάρκεια ισχύος Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για

Εξαιρούµενους Σταθµούς

1. Η διάρκεια ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδε-
σης για τους Εξαιρούµενους Σταθµούς µε την επιφύλα-
ξη των παρ. 6 και 7, υπολογίζεται: 
α) για τους σταθµούς των περ. γ), δ) και ε) της παρ. 1

του άρθρου 33:
αα) σε δεκαοκτώ (18) µήνες από τη χορήγηση της Ορι-

στικής Προσφοράς Σύνδεσης, αν συνδέονται στο Δίκτυο
και δεν απαιτούνται εργασίες σε Υποσταθµούς (Υ/Σ) Υ-
ψηλής Τάσης (Υ.Τ.) και Μέσης Τάσης (Μ.Τ.),
αβ) σε τριάντα (30) µήνες από τη χορήγηση της Ορι-

στικής Προσφοράς Σύνδεσης για σταθµούς που συνδέο-
νται στο Δίκτυο, αν απαιτούνται εργασίες κατασκευής
νέου Υ/Σ Υ.Τ. και Μ.Τ. ή επέκτασης σε Υ/Σ Υ.Τ. και Μ.Τ.,
β) για σταθµούς της περ. θ) της παρ. 1 του άρθρου 33,

ισχύουν οι προθεσµίες της περ. α) της παρούσας, εκτός
αν ορίζεται ειδικότερα, 
γ) για τις λοιπές κατηγορίες σταθµών σε τριάντα έξι

(36) µήνες από τη χορήγηση της Οριστικής Προσφοράς
Σύνδεσης.

2. Εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη χορήγηση της Ο-
ριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, ο ενδιαφερόµενος υπο-
χρεούται να υποβάλει αίτηση για τη σύναψη Σύµβασης
Σύνδεσης, άλλως η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης παύει
να ισχύει.

3. Εντός της διάρκειας ισχύος της Οριστικής Προσφο-
ράς Σύνδεσης, ο σταθµός πρέπει: 
α) είτε να έχει τεθεί σε λειτουργία, 
β) είτε ο κάτοχος του σταθµού να έχει υποβάλει

Δήλωση Ετοιµότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 4Α του
ν. 4414/2016 (Α΄ 149), 
γ) είτε ο κάτοχος να έχει υποβάλει αίτηση για τη θέση

του σταθµού σε λειτουργία.
4. Οι προθεσµίες της παρ. 1 δύνανται να παραταθούν

για διάστηµα έως και οκτώ (8) µηνών, εφόσον ο κάτοχος
του σταθµού δηλώσει στον αρµόδιο Διαχειριστή την
πρόθεσή του για την ολοκλήρωση του έργου και καταβά-
λει το «Τέλος Παράτασης Εγκατάστασης και Δέσµευσης
Ηλεκτρικού Χώρου», το οποίο ορίζεται σε χίλια (1000)
ευρώ ανά µεγαβάτ (MW) Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής,
για κάθε µήνα παράτασης. 
Σε περίπτωση παρέλευσης των προθεσµιών ή µη κατα-

βολής του αντίστοιχου ως άνω τέλους, κατά τα οριζόµε-
να στον οικείο Κανονισµό, η Οριστική Προσφορά Σύνδε-
σης παύει αυτοδικαίως να ισχύει και το ποσό του ως άνω
τέλους δεν επιστρέφεται.
Σε περίπτωση παύσης ισχύος της Οριστικής Προσφο-

ράς Σύνδεσης, παύουν να ισχύουν όλες οι άδειες και ε-
γκρίσεις που έχουν χορηγηθεί για τον εν λόγω σταθµό.

5. Εάν µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του, που κοι-
νοποιείται στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, ο αρµόδιος
Διαχειριστής θέσει µεγαλύτερη προθεσµία για την υλο-
ποίηση των έργων σύνδεσης για τους σταθµούς, η διάρ-
κεια ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, παρα-
τείνεται µέχρι την παρέλευση της προθεσµίας αυτής.

6. Για κατηγορίες σταθµών ή για σταθµούς που εντάσ-
σονται σε καθεστώς ενίσχυσης υποχρεωτικά µέσω αντα-
γωνιστικών διαδικασιών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016,
ισχύει η παρ. 8Β του άρθρου 7 του ιδίου νόµου.

7. Η διάρκεια ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδε-
σης των Εξαιρούµενων Σταθµών, οι οποίοι επιλέγονται
για ένταξη σε καθεστώς στήριξης µε τη µορφή λειτουρ-
γικής ενίσχυσης, µέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας
υποβολής προσφορών, παρατείνεται µέχρι τη λήξη της
προθεσµίας ενεργοποίησης της σύνδεσής τους (θέση σε
κανονική ή δοκιµαστική λειτουργία), η οποία καθορίζεται
στην απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 7 του
ν. 4414/2016. Για τον σκοπό αυτό, ο ενδιαφερόµενος ε-
νηµερώνει τον αρµόδιο Διαχειριστή, ο οποίος, κατόπιν
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου, εκδίδει τη σχετική δια-
πιστωτική πράξη µε τη διάρκεια ισχύος της Οριστικής
Προσφοράς Σύνδεσης.

Άρθρο 36
Σύµβαση Σύνδεσης για Εξαιρούµενους Σταθµούς

1. Ο κάτοχος του Εξαιρούµενου Σταθµού, µετά την α-
ποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, προβαίνει
στη σύναψη της Σύµβασης Σύνδεσης µε τον αρµόδιο
Διαχειριστή κατά το άρθρο 8.

2. Για την σύναψη Σύµβασης Σύνδεσης των Εξαιρού-
µενων Σταθµών, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο
αίτηση προς τον αρµόδιο Διαχειριστή µε τα ακόλουθα
συνοδευτικά:
α) Νοµιµοποιητικά έγγραφα του αιτούντα, σε περίπτω-

ση µεταβολής που επήλθε µετά την υποβολή της αίτη-
σης του άρθρου 34 ή υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα ότι
δεν έχει επέλθει έκτοτε καµία µεταβολή.
β) Πολεοδοµική αδειοδότηση, εφόσον απαιτείται. Ειδι-
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κά για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς, υποβάλλεται η
έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας, αν απαιτείται.
γ) Έγγραφα που τεκµηριώνουν το δικαίωµα πρόσβα-

σης του ενδιαφεροµένου και του Διαχειριστή στη θέση
εγκατάστασης της µετρητικής διάταξης, για ακίνητα χω-
ρίς πρόσωπο σε υφιστάµενη οδό.
δ) Έντυπο αίτησης, το ακριβές περιεχόµενο της οποί-

ας συντάσσει, επικαιροποιεί και δηµοσιεύει στην επίση-
µη ιστοσελίδα του ο αρµόδιος Διαχειριστής.

3. Η Σύµβαση Σύνδεσης περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον
τα εξής:
α) Την περιγραφή του σηµείου σύνδεσης και των έρ-

γων επέκτασης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας ή του Ελληνικού Δικτύου Διανο-
µής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) για τη σύνδεση
του σταθµού.
β) Τη µέγιστη και την εγκατεστηµένη ισχύ.
γ) Τα στοιχεία που προβλέπονται στον Κώδικα Διαχεί-

ρισης του Ε.Δ.Δ.Η.Ε., στον Κώδικα Διαχείρισης Μη Δια-
συνδεµένων Νήσων και στον Κώδικα Διαχείρισης του
Συστήµατος.
δ) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των γεννητριών, των µε-

τασχηµατιστών ανύψωσης και κάθε άλλου κύριου εξο-
πλισµού της εγκατάστασης σταθµών Ανανεώσιµων Πη-
γών Ενέργειας και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού - Θερ-
µότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή/και σταθµών
αποθήκευσης. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθµούς της
περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 33, τα ως άνω τεχνικά χα-
ρακτηριστικά υποβάλλονται είτε κατά την υποβολή της
Δήλωσης Ετοιµότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 4α του
ν. 4414/2016 (Α΄ 147), είτε κατά την αίτηση για τη θέση
του σταθµού σε λειτουργία.
ε) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων Μέσης ή Χα-

µηλής Τάσης.
στ) Τα αναρτηµένα ή θεωρηµένα διαγράµµατα σύνδε-

σης, όπου και εφόσον απαιτούνται.
ζ) Τις ρυθµίσεις προστασίας και ελέγχου στο σηµείο

σύνδεσης, στο διασυνδετικό δίκτυο Μέσης Τάσης και
στις γεννήτριες ηλεκτροπαραγωγής.
η) Τις προβλεπόµενες στους Τίτλους ΙΙΙ και IV του Κα-

νονισµού (ΕΕ) 2016/631 της Επιτροπής της 14ης Απριλί-
ου 2016 «για τη θέσπιση κώδικα δικτύου, όσον αφορά τις
απαιτήσεις για τη σύνδεση ηλεκτροπαραγωγών µε το δί-
κτυο» (L 112), απαιτήσεις για τον έλεγχο συµµόρφωσης
και τις διαδικασίες κοινοποίησης λειτουργίας, όπως αυ-
τές εξειδικεύονται µε τις τεχνικές αποφάσεις του αρµό-
διου Διαχειριστή.

4. Αν δεν υπογραφεί η Σύµβαση Σύνδεσης λόγω υπαι-
τιότητας του αιτούντος εντός της ανωτέρω τεθείσας
προθεσµίας, η αίτηση για Σύµβαση Σύνδεσης απορρίπτε-
ται, η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης παύει αυτοδικαίως
να ισχύει, όπως και κάθε άλλη άδεια που έχει εκδοθεί
για τον εν λόγω σταθµό και η εγγυητική επιστολή κατα-
πίπτει υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 143
του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).

5. Η Σύµβαση Σύνδεσης υπογράφεται σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στους σχετικούς Κώδικες Διαχείρισης
και αποτελεί προϋπόθεση για τη θέση του σταθµού σε
λειτουργία.

Άρθρο 37
Πλαίσιο που διέπει τους Εξαιρούµενους σταθµούς

Ειδικά για τις περιπτώσεις των Εξαιρούµενων Σταθ-
µών, εφαρµόζεται ο παρών, ιδίως δε τα άρθρα 33 έως 36
και 38.

Άρθρο 38
Απλή γνωστοποίηση για τη 

σύνδεση σταθµών στο Δίκτυο

1. Οι εγκαταστάσεις: 
α) Σταθµών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ισχύος έ-

ως και πενήντα (50) κιλοβάτ (kW), µε την εξαίρεση της
περ. β΄,
β) Αιολικών Σταθµών, ισχύος έως είκοσι (20) kW, που

µπορεί να συνδυάζονται και µε σύστηµα αποθήκευσης,
συνδέονται στο Δίκτυο, χωρίς να απαιτείται χορήγηση
Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στο παρόν. 
Οι σταθµοί της παρούσας ορίζονται ως Γνωστοποιού-

µενοι Σταθµοί.
2. Για τη σύνδεση των σταθµών της παρ. 1, ο ενδιαφε-

ρόµενος ενηµερώνει τον αρµόδιο Διαχειριστή για την
πρόθεσή του να εγκαταστήσει τον εν λόγω σταθµό, υπο-
βάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου
34. Με τον οικείο Κανονισµό δύναται να επανακαθορίζο-
νται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

3. Ο αρµόδιος Διαχειριστής, εντός δεκαπέντε (15) η-
µερών από την ηµεροµηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
ενηµερώνει τον ενδιαφερόµενο σχετικά µε την αποδοχή
ή απόρριψη της αιτηθείσας σύνδεσης. Ακολούθως: 
α. Σε περίπτωση αποδοχής της αιτηθείσας σύνδεσης,

ο αρµόδιος Διαχειριστής αποστέλλει στον ενδιαφερόµε-
νο τη Σύµβαση Σύνδεσης, στην οποία αναγράφονται οι
όροι σύνδεσης, το κόστος σύνδεσης, τα απαιτούµενα
έργα σύνδεσης, ο χρόνος υλοποίησης αυτών, καθώς και
κάθε στοιχείο που απαιτείται για την τεκµηρίωση της α-
νάγκης υλοποίησης των συγκεκριµένων έργων σύνδε-
σης και του κόστους αυτών.
Ο ενδιαφερόµενος οφείλει, εντός προθεσµίας εξήντα

(60) ηµερών, να υπογράψει τη Σύµβαση Σύνδεσης κατα-
βάλλοντας αντίστοιχα και τη σχετική δαπάνη, προκειµέ-
νου να τεθεί σε ισχύ η Σύµβαση.
Η κατασκευή των έργων σύνδεσης ολοκληρώνεται α-

πό τον αρµόδιο Διαχειριστή: 
αα) εντός ενός (1) µηνός από την υπογραφή της Σύµ-

βασης Σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα δι-
κτύου διανοµής, ή
αβ) εντός τεσσάρων (4) µηνών για σταθµούς που συν-

δέονται στη χαµηλή τάση, ή
αγ) εντός οκτώ (8) µηνών για σταθµούς που συνδέο-

νται στη Μέση Τάση (Μ.Τ.), εφόσον δεν απαιτούνται ερ-
γασίες σε Υποσταθµούς (Υ/Σ) Υψηλής Τάσης (Υ.Τ.) και
Μ.Τ., ή 
αδ) εντός δεκαοκτώ (18) µηνών, εφόσον απαιτούνται

εργασίες κατασκευής νέου Υ/Σ Υ.Τ./Μ.Τ. ή επέκτασης
Υ/Σ Υ.Τ./Μ.Τ..
Ο αρµόδιος Διαχειριστής ολοκληρώνει τα έργα σύνδε-
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σης και στη συνέχεια προβαίνει στη σύνδεση του σταθ-
µού.
β. Σε περίπτωση απόρριψης της αιτηθείσας σύνδεσης,

ο αρµόδιος Διαχειριστής ενηµερώνει για τους λόγους
της απόρριψης και δύναται να προτείνει αιτιολογηµένα
στον ενδιαφερόµενο εναλλακτικό σηµείο σύνδεσης για
λόγους ασφαλείας ή τεχνικής ασυµβατότητας των στοι-
χείων του συστήµατος. 

4. Σε περίπτωση υπογραφής Σύµβασης Σύνδεσης σύµ-
φωνα µε την περ. α΄ της παρ. 3, ο ηλεκτρικός χώρος δε-
σµεύεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης
Σύνδεσης υπέρ του παραγωγού για: 
α) δώδεκα (12) µήνες για σταθµούς που συνδέονται

στο Δίκτυο, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε Υ/Σ
Υ.Τ. και Μ.Τ., ή 
β) είκοσι τέσσερις (24) µήνες για σταθµούς που συνδέ-

ονται στο Δίκτυο, εφόσον απαιτούνται εργασίες κατα-
σκευής νέου Υ/Σ Υ.Τ. και Μ.Τ. ή επέκτασης Υ/Σ Υ.Τ. και
Μ.Τ.. 
Αν υφίσταται υποχρέωση διενέργειας διαγωνιστικών

διαδικασιών προκειµένου να υλοποιηθεί το έργο, δυνά-
µει των διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων, η δέσµευ-
ση του ηλεκτρικού χώρου δύναται να παραταθεί κατά δε-
καοκτώ (18) µήνες, εάν ο Παραγωγός ενηµερώσει τον
αρµόδιο Διαχειριστή του δικτύου για τη δέσµευση ηλε-
κτρικού χώρου εντός του χρόνου της παρούσας.
Σε κάθε περίπτωση ο Παραγωγός υποχρεούται να

πραγµατοποιήσει τη σύνδεση του σταθµού εντός του ο-
ριζόµενου στην παρούσα χρόνου, άλλως µε την πάροδο
αυτής της προθεσµίας αίρεται αυτοδικαίως η δέσµευση
του ηλεκτρικού χώρου. 

5. Για σταθµούς που εγκαθίστανται στα Μη Διασυνδε-
δεµένα Νησιά, τα ανώτατα όρια ισχύος της παρ. 1 ανέρ-
χονται σε δέκα (10) kW.

6. Οι σταθµοί του παρόντος άρθρου δεν συµπεριλαµ-
βάνονται σε σειρά προτεραιότητας για χορήγηση οριστι-
κής προσφοράς σύνδεσης, σύµφωνα µε την υπό στοι-
χεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083/17.3.2020 απόφαση
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 940)
ή την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 89 του παρόντος.

7. Ο αρµόδιος Διαχειριστής αναρτά στην ιστοσελίδα
του κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά µε την υποβολή
των αιτήσεων και τη διαδικασία σύνδεσης σταθµών του
παρόντος άρθρου και κάθε άλλο σχετικό µε τη διαδικα-
σία αυτή θέµα και επικαιροποιεί τις οδηγίες αυτές, κατά
την κρίση του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 39
Ηλεκτρονική πλατφόρµα διαχειριστών 
και ηλεκτρονικός ιστότοπος Αδειών 

Εγκατάστασης και Λειτουργίας
(άρθρο 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001)

1. Η υποβολή των αιτήσεων, καθώς και των απαιτούµε-
νων δικαιολογητικών για τη χορήγηση Οριστικής Προ-
σφοράς Σύνδεσης, τη σύναψη Σύµβασης Σύνδεσης, τη
θέση του σταθµού σε (δοκιµαστική) λειτουργία, τη σύν-
δεσή του, καθώς και κάθε επικοινωνία του αιτούντα µε
τον Διαχειριστή του Συστήµατος ή του Δικτύου πραγµα-
τοποιείται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή κατάλλη-
λης ηλεκτρονικής πλατφόρµας, προσβάσιµης µέσω της

Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης
(gov.gr) µε ευθύνη των Διαχειριστών για την κατασκευή
και την εύρυθµη λειτουργία της. 

2. Η υποβολή των αιτήσεων, καθώς και των απαιτούµε-
νων δικαιολογητικών για έκδοση της Άδειας Εγκατάστα-
σης και Λειτουργίας, η τροποποίηση, αναστολή και πα-
ράταση ισχύος αυτών, καθώς και η εν γένει επικοινωνία
του αιτούντα µε τις αρµόδιες αδειοδοτούσες αρχές,
πραγµατοποιούνται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.

3. Η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, η Σύµβασης Σύν-
δεσης, η Βεβαίωση Ενεργοποίησης Λειτουργίας, η Βε-
βαίωση Ηλέκτρισης και η Βεβαίωση Περάτωσης Δοκιµα-
στικής Λειτουργίας χορηγούνται από τον Διαχειριστή
του Συστήµατος ή του Δικτύου. Η Βεβαίωση απευθείας
Συµµετοχής στην Αγορά και η Βεβαίωση Καταβολής του
Τέλους µέσω του Συστήµατος Πληρωµών Τέλους χορη-
γούνται από τον Διαχειριστή Ανανεώσιµων Πηγών Ενέρ-
γειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.). Η
Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούµενου
Σταθµού εκδίδεται από τον Φορέα Αδειοδότησης του άρ-
θρου 20 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92). Οι Άδειες Εγκατάστα-
σης και Λειτουργίας εκδίδονται από τις αρµόδιες αδειο-
δοτούσες αρχές και αποστέλλονται στον ενδιαφερόµε-
νο µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.

4. Στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, δηµιουργείται ειδική ιστοσελίδα, στην οποία
αναρτώνται οι Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας
που εκδίδονται από τις αρµόδιες αδειοδοτούσες αρχές. 

5. Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και ο Διαχειριστής Ελληνικού
Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας, µε την ιδιότη-
τα του Διαχειριστή των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών,
τηρούν Μητρώο των σταθµών Ανανεώσιµων Πηγών Ε-
νέργειας και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού - Θερµότητας
Υψηλής Απόδοσης, οι οποίοι βρίσκονται σε λειτουργία.

Άρθρο 40
Τήρηση Μητρώου και δηµοσιότητα στοιχείων

1. Ο Διαχειριστής του Συστήµατος και του Δικτύου δη-
µοσιεύουν στους αντίστοιχους ιστότοπούς τους, ανά
δύο (2) µήνες, λίστες µε τα στοιχεία των εκκρεµών αιτή-
σεων για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και
Σύµβασης Σύνδεσης, καθώς και λίστες µε τις Οριστικές
Προσφορές Σύνδεσης και τις Συµβάσεις Σύνδεσης που
έχουν συνάψει.
Οι λίστες περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον:
α) τον αριθµό της Άδειας Παραγωγής, της Βεβαίωσης

ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων,
β) την επωνυµία του αιτούντος/κατόχου του σταθµού,
γ) την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και την ηµε-

ροµηνία έκδοσης της Βεβαίωσης πληρότητας αυτής,
δ) την ηµεροµηνία χορήγησης της Οριστικής Προσφο-

ράς Σύνδεσης,
ε) την ηµεροµηνία σύναψης της Σύµβασης Σύνδεσης

(Κύριου Τεύχους και Συµπληρώµατος).
2. Ειδικότερα, ο Διαχειριστής του Συστήµατος, δηµο-

σιεύει ανά δύο (2) µήνες στοιχεία σχετικά µε τον υπο-
σταθµό (Υ/Σ) και Μετασχηµατιστή (Μ/Σ) Σύνδεσης των
έργων, ήτοι τα έργα που συνδέονται, την ονοµαστική ι-
σχύς του Μ/Σ, τα στοιχεία του κύριου του Υ/Σ, τη δυνα-
τότητα επέκτασης του Υ/Σ, τη γραµµή Υψηλής Τάσης
(Υ.Τ.) ή Υπερυψηλής Τάσης (Υ.Υ.Τ.) µε την οποία συνδέ-
εται ο Υ/Σ, και λοιπά δηµοσιεύσιµα στοιχεία. Επιπλέον,
δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του, σε κατάλληλη µορφή
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γεωχωρικών δεδοµένων, ιδίως τις οδεύσεις των υφιστά-
µενων και των αδειοδοτηµένων γραµµών Υ.Τ. και Υ.Υ.Τ.,
καθώς και τη θέση των υφιστάµενων και των αδειοδοτη-
µένων Υ/Σ.

3. Ειδικότερα, ο Διαχειριστής του Δικτύου δηµοσιεύει
ανά δύο (2) µήνες στοιχεία σχετικά µε τους Υ/Σ, τους
Μ/Σ και τις γραµµές σύνδεσης των έργων, τη δυνατότη-
τα επέκτασης των Υ/Σ και τη δυνατότητα προσθήκης νέ-
ων πυλών Μέσης Τάσης στους Υ/Σ. Επίσης, αποτυπώνει
τη γεωγραφική κάλυψη των Υ/Σ, γνωστοποιεί τους Υ/Σ,
τους Μ/Σ και τις γραµµές σύνδεσης των έργων, όπου δεν
είναι εφικτό να συνδεθούν επιπλέον σταθµοί Ανανεώσι-
µων Πηγών Ενέργειας και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού -
Θερµότητας Υψηλής Απόδοσηςκαι να χορηγηθούν νέες
Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης, καθώς επίσης και τους
Υ/Σ, Μ/Σ και τις γραµµές σύνδεσης που αναµένεται να α-
ναβαθµιστούν ή να επεκταθούν και τα νέα περιθώρια ι-
σχύος που δηµιουργούνται. 

4. Στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας δηµοσιεύονται επίσης, ανά δύο (2) µήνες,
στοιχεία σχετικά µε τις Άδειες Εγκατάστασης και Λει-
τουργίας, και συγκεκριµένα στοιχεία για: α) τις αιτήσεις
που έχουν υποβληθεί, β) την έκδοση των αδειών, γ) την
παύση τους, καθώς και δ) την παράτασή τους, κατόπιν
πληρωµής του αντίστοιχου τέλους, τα οποία έχουν απο-
σταλεί στον Φορέα Αδειοδότησης του άρθρου 20 του
ν. 4685/2020 (Α΄ 92) και στις αρµόδιες αδειοδοτούσες
αρχές. 

5. Ο Διαχειριστής Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και
Εγγυήσεων Προέλευσηςκαι ο Διαχειριστής Ελληνικού
Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας, µε την ιδιότη-
τα του Διαχειριστή των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών,
δηµοσιεύουν ανά δύο (2) µήνες στοιχεία σχετικά µε τις
αιτήσεις για σύναψη Συµβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυ-
σης, καθώς και τις Συµβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης
και τις Βεβαιώσεις Συµµετοχής, απευθείας στην αγορά
όπου έχουν εκδοθεί.

Άρθρο 41
Ανάπτυξη και λειτουργία Ενιαίου Πληροφοριακού

Συστήµατος Αδειοδότησης Έργων 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

(παρ. 1, 2, 3 άρθρου 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001)

1. Αναπτύσσεται και τίθεται σε λειτουργία ενιαίο Πλη-
ροφοριακό Σύστηµα Αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας (Π.Σ.Α.Π.Ε.), το οποίο τηρείται στην Υ-
πηρεσία µιας Στάσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και λειτουργεί µε µέριµνά της και είναι
προσβάσιµο µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δη-
µόσιας Διοίκησης (gov.gr).

2. Σκοπός του Π.Σ.Α.Π.Ε. είναι η λειτουργία του ως
πύλης εισόδου όλων των αιτήσεων των Παραγωγών
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συµπαρα-
γωγής Ηλεκτρισµού - Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή/και σταθµών αποθήκευσης και ως κοινού
σηµείου διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας των επι-
µέρους πληροφοριακών συστηµάτων όλων των εµπλε-
κόµενων αδειοδοτικών αρχών. Μέσω του Π.Σ.Α.Π.Ε. δια-
σφαλίζονται η ταχεία, απλή και ηλεκτρονική καταγραφή
όλων των σταδίων αδειοδότησης σταθµών Α.Π.Ε. και α-
ποθήκευσης και η αυτοµατοποιηµένη διακίνηση όλων
των σχετικών εγγράφων.

3. Το Π.Σ.Α.Π.Ε.:
α) Διαλειτουργεί µε το Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγω-

γής HλεκτρικήςEνέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της
παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) που τη-
ρείται από τον Φορέα Αδειοδότησης του άρθρου 20 του
ν. 4685/2020 για την έκδοση της Βεβαίωσης Παραγω-
γού. Με την έκδοση της Βεβαίωσης Παραγωγού το σύ-
στηµα ενηµερώνει τον ενδιαφερόµενο και τον κατευθύ-
νει στις αναγκαίες ενέργειες για τη µετάβαση στα επό-
µενα στάδια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και της
χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.
β) Διαλειτουργεί µε το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό

Μητρώο του άρθρου 8 του ν. 4685/2020 που τηρεί το Υ-
πουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αφού ολοκλη-
ρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση ή η απαλλαγή µέ-
σω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου, η Α-
πόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή η
απόφαση απαλλαγής καταχωρείται στο Π.Σ.Α.Π.Ε. και
καθίσταται αυτοµάτως γνωστή στον ενδιαφερόµενο. 
γ) Καθοδηγεί τον ενδιαφερόµενο κατά την ηλεκτρονι-

κή εισαγωγή του αιτήµατός του ως προς τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται στις αδειοδοτούσες
αρχές ή τον κατά περίπτωση αρµόδιο Διαχειριστή στο
στάδιο έκδοσης Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας
και σύναψης Συµβάσεων Σύνδεσης και Συµβάσεων Λει-
τουργικής Ενίσχυσης. Στο τελικό στάδιο της διαδικα-
σίας, ο ενδιαφερόµενος ενηµερώνεται για την ολοκλή-
ρωση του σταδίου και κατευθύνεται στο επόµενο βήµα
της αδειοδοτικής διαδικασίας. Σε κάθε στάδιο, παρέχο-
νται πρόσβαση σε κάθε αδειοδοτούσα αρχή σε πληρο-
φορίες αναφορικά µε την αδειοδοτική κατάσταση κάθε
έργου και πλήρης γνώση όλων των αποφάσεων που έ-
χουν εκδοθεί. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα ανεύρεσης
όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών µέσω της χρή-
σης αυτοµατοποιηµένης µηχανής αναζήτησης. 

4. Το Π.Σ.Α.Π.Ε. σε κάθε στάδιο της αδειοδότησης α-
ποτυπώνει τη θέση κάθε σταθµού στο γεωπληροφοριακό
σύστηµα που καταγράφεται από τη Ρυθµιστική Αρχή Ε-
νέργειας (Ρ.Α.Ε.), στον γεωπληροφοριακό χάρτη της
Ρ.Α.Ε. και την επικαιροποιηµένη πληροφορία που α-
ντλείται από τους δασικούς χάρτες του κτηµατολογίου.

5. Σε περίπτωση σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή/και
σταθµών αποθήκευσης, χωρίς υποχρέωση Έκδοσης Βε-
βαίωσης Παραγωγού, καταχωρείται στο Π.Σ.Α.Π.Ε. µόνο
το υποσύνολο των απαραίτητων σταδίων. Η αποτύπωση
στο γεωπληροφοριακό σύστηµα διενεργείται από τη
Ρ.Α.Ε. σύµφωνα µε την περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 20
του ν. 4685/2020.

6. Κάθε σταθµός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή/και σταθµός
αποθήκευσης λαµβάνει κατά την καταχώριση του στο
Π.Σ.Α.Π.Ε. µοναδικό αριθµό µητρώου, ο οποίος διατηρεί-
ται καθ’ όλη την ηλεκτρονική διεκπεραίωση της αδειοδο-
τικής του διαδικασίας µέσω του Π.Σ.Α.Π.Ε..

7. Το Π.Σ.Α.Π.Ε. συνδέεται και διαλειτουργεί µε το Σύ-
στηµα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων της αρµό-
διας αδειοδοτούσας αρχής και το πρόγραµµα «ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ».

8. Το Π.Σ.Α.Π.Ε. διαθέτει σύστηµα ειδοποιήσεων και
ειδοποιεί αυτόµατα, µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού τα-
χυδροµείου, τους επενδυτές και τις αδειοδοτούσες αρ-
χές, για τις προθεσµίες κάθε τρέχουσας αδειοδοτικής
διαδικασίας και τη λήξη της ισχύος των οικείων αδειών ή
συµβάσεων.
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9. Μέσω του Π.Σ.Α.Π.Ε. παρέχονται πρόσβαση και εγ-
χειρίδιο διαδικασιών, µε ειδική αναφορά και στα έργα µι-
κρής κλίµακας και τα έργα αυτοπαραγωγών ενέργειας α-
πό Α.Π.Ε.:
α) στους ενδιαφερόµενους παραγωγούς σε ό,τι αφο-

ρά τον σταθµό τους,
β) στις αδειοδοτούσες αρχές, διαχειριστές και υπηρε-

σίες που εµπλέκονται στην αδειοδοτική διαδικασία σταθ-
µών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή/και σταθµών αποθήκευσης,
προκειµένου να αναζητούν τις ήδη εκδοθείσες άδειες.

10. Ο ενδιαφερόµενος καταχωρεί ηλεκτρονικά το αί-
τηµα και τα απαιτούµενα συνοδευτικά δικαιολογητικά,
τα οποία και διαβιβάζονται αυτόµατα στις αδειοδοτού-
σες αρχές, παρακολουθεί την εξέλιξή του και λαµβάνει
ηλεκτρονικά τις εκδοθείσες αποφάσεις ή τις γνωµοδοτή-
σεις των αδειοδοτικών αρχών. Για τη χρήση του
Π.Σ.Α.Π.Ε., ο ενδιαφερόµενος παρέχει τη ρητή συναίνε-
σή του σε κάθε αδειοδοτούσα αρχή για τη συλλογή, δια-
χείριση, επεξεργασία και τήρηση των στοιχείων που κα-
ταχωρεί. 

11. Οι διοικητικές πράξεις, µόλις καταχωρηθούν στο
Π.Σ.Α.Π.Ε., καθίστανται ισχυρές και γνωστές κατ’ αυτόν
τον τρόπο στους ενδιαφερόµενους και τις αδειοδοτού-
σες αρχές. Η καταχώρηση των ανωτέρω πράξεων στο
Π.Σ.Α.Π.Ε. συνιστά τεκµήριο γνώσης για τους διοικούµε-
νους. 

12. Η συλλογή, διαχείριση, επεξεργασία και τήρηση ό-
λων των στοιχείων που εισάγονται στο Π.Σ.Α.Π.Ε. τελεί
υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας του
επιχειρηµατικού απορρήτου. Η πρόσβαση στα στοιχεία
πραγµατοποιείται µε την επιφύλαξη των διατάξεων για
την προστασία των εµπιστευτικών επιχειρηµατικών πλη-
ροφοριών. 

13. Τα στοιχεία που καταχωρούνται θεωρούνται κατά
τεκµήριο εµπιστευτικά και χρησιµοποιούνται αποκλειστι-
κά για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για τον ενερ-
γειακό τοµέα, από την Υπηρεσία µιας Στάσης και τη Δι-
εύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και για την παρακολού-
θηση και υλοποίηση των εθνικών στόχων για την ενέρ-
γεια και το κλίµα. Τα στατιστικά στοιχεία που συντάσσο-
νται µε βάση το πρωτογενές στατιστικό υλικό δηµοσιο-
ποιούνται και παρέχονται σε τρίτους, κατά τρόπο ώστε
να αποκλείεται η άµεση ή έµµεση αποκάλυψη της ταυτό-
τητας εκείνων που παρείχαν τις πληροφορίες ή εκείνων
στους οποίους αφορά το πρωτογενές στατιστικό υλικό.

14. Η θέση σε λειτουργία του Π.Σ.Α.Π.Ε. διαπιστώνε-
ται µε πράξη της Υπηρεσίας µιας Στάσης που αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας ή, σε περίπτωση που αυτή δεν έχει συσταθεί,
µε πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Άρθρο 42
Ριζική ανανέωση

1. Ο κάτοχος σταθµού Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας

(Α.Π.Ε.) και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού - Θερµότητας
Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) µπορεί να προβαίνει σε
ριζική ανανέωση του σταθµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. 

2. Για τους σταθµούς µε Άδεια Παραγωγής ή Βεβαίω-
ση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων εφαρµόζονται τα οριζό-
µενα στο άρθρο 18 του Κανονισµού Βεβαιώσεων του άρ-
θρου 18 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92).

3. Για τους Εξαιρούµενους Σταθµούς, ο ενδιαφερόµε-
νος υποβάλλει αίτηση για χορήγηση νέας Οριστικής
Προσφοράς Σύνδεσης, ενηµερώνοντας για την πρόθεσή
του να προβεί σε ριζική ανανέωση του σταθµού.

4. Η αίτηση για χορήγηση νέας Οριστικής Προσφοράς
Σύνδεσης, εξετάζεται κατά προτεραιότητα έναντι λοι-
πών αιτήσεων εφόσον δεν προκύπτει: 
α) αύξηση της µέγιστης ισχύος παραγωγής, µεγαλύτε-

ρη από δέκα τοις εκατό (10%),
β) ότι τα νέα τεχνικά χαρακτηριστικά επιβαρύνουν πε-

ρισσότερο το δίκτυο, συγκρινόµενα µε τα τεχνικά χαρα-
κτηριστικά βάσει των οποίων χορηγήθηκε αρχικά η προ-
σφορά σύνδεσης.

5. Η αίτηση για έκδοση νέας Άδειας Εγκατάστασης
σταθµού που προβαίνει σε ριζική ανανέωση σύµφωνα µε
το παρόν, εξετάζεται κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών
αιτήσεων, εφόσον δεν προκύπτει απαίτηση για εκ νέου
τεκµηρίωση του δικαιώµατος χρήσης του γηπέδου εγκα-
τάστασης των µονάδων του σταθµού ή του γηπέδου α-
σφαλείας.

6. Στην περίπτωση ριζικής ανανέωσης του σταθµού
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., επιτρέπεται η εγκατάσταση µονά-
δας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας µε την αντίστοι-
χη τροποποίηση της Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών
Εργων ή της Αδειας Παραγωγής.

Άρθρο 43
Εγκατάσταση έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
πλησίον ή εντός των λιµνών υδροδότησης Αττικής

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, κατά παρέκκλιση της
υπό στοιχεία Α5/2280/28.11.1983 απόφασης των Υπουρ-
γών Εσωτερικών, Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 720), επιτρέ-
πεται η εγκατάσταση αιολικών σταθµών, φωτοβολταϊ-
κών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των
συνοδών έργων σε απόσταση µεγαλύτερη των διακο-
σίων (200) µέτρων από τα όρια της ανώτατης στάθµης
φυσικών ή τεχνητών ταµιευτήρων πόσιµου νερού, συ-
µπεριλαµβανοµένων των λιµνών Μαραθώνα, Σταµάτης,
Υλίκης, Παραλίµνης, Μόρνου και Ευήνου, καθώς και σε
απόσταση µεγαλύτερη των είκοσι (20) µέτρων από τον
άξονα των κλειστών ή πενήντα (50) µέτρων από τον άξο-
να των ανοιχτών αγωγών µεταφοράς των ανωτέρω ταµι-
ευτήρων.

2. Επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση εκτέλεση έργων Ανανε-
ώσιµων Πηγών Ενέργειας και των συνοδών έργων αυ-
τών από τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος κατά την έν-
νοια της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία
οικ.135275/19.5.2017 (Β΄ 1751) απόφασης της Εθνικής
Επιτροπής Υδάτων σε προστατευόµενες από υγειονοµι-
κές διατάξεις περιοχές, συµπεριλαµβανοµένων των
κλειστών και ανοιχτών αγωγών µεταφοράς των φυσικών
νερών των λιµνών Μαραθώνα, Υλίκης, Παραλίµνης, Στα-
µάτας και Μόρνου.
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Άρθρο 44
Υπολογισµός Τιµής Αναφοράς της Σύµβασης
Λειτουργικής Ενίσχυσης - Προσθήκη παρ. 20.β.

στο άρθρο 3 του ν. 4414/2016

Στο άρθρο 3 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), περί του καθε-
στώτος στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)
και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού - Θερµότητας Υψηλής
Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), προστίθεται παρ. 20.β. ως εξής:

«20.β. Στις περιπτώσεις σταθµών Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι έχουν συνάψει σύµβαση λειτουργι-
κής ενίσχυσης, χωρίς προηγούµενη συµµετοχή σε αντα-
γωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και οι οποίοι
εµπίπτουν στις προϋποθέσεις έκδοσης τµηµατικής άδει-
ας λειτουργίας, σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 8
του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) ή το άρθρο 29 του παρόντος, η
Τιµή Αναφοράς που διέπει τη σύµβαση λειτουργικής ενί-
σχυσης µετά τη θέση σε λειτουργία της συνολικής ι-
σχύος του σταθµού αυτού καθορίζεται µε βάση τη µεσο-
σταθµική τιµή που προκύπτει µε βάση την Τιµή Αναφο-
ράς που αντιστοιχεί κατά τη στιγµή που τίθεται σε λει-
τουργία το κάθε τµήµα του έργου, και τη µέγιστη ισχύ
παραγωγής του εν λόγω τµήµατος έργου, και υπολογί-
ζεται από τη σχέση:

T.A. σύµβασης = (Τ.Α. τµηµ.έργου,α * Pτµηµ.έργου,α)
+ (Τ.Α. τµηµ.έργου,β * Pτµηµ.έργου,β) +…..+ (Τ.Α.
τµηµ.έργου,ν * Pτµηµ.έργου,ν) / P συνολική όπου: 
Τ.Α. τµηµ.έργου, α: Η Τιµή Αναφοράς αντιστοιχεί κατά

τη στιγµή θέσης σε λειτουργία του τµήµατος έργου, α
Τ.Α. τµηµ.έργου, β: Η Τιµή Αναφοράς αντιστοιχεί κατά

τη στιγµή θέσης σε λειτουργία του τµήµατος έργου, β
Τ.Α. τµηµ.έργου, ν: Η Τιµή Αναφοράς αντιστοιχεί κατά

τη στιγµή θέσης σε λειτουργία του τµήµατος έργου, ν
P τµηµ.έργου, α: Η µέγιστη ισχύς παραγωγής του τµή-

µατος έργου που τίθεται σε λειτουργία στο στάδιο, α
P τµηµ.έργου, β: Η µέγιστη ισχύς παραγωγής του τµή-

µατος έργου που τίθεται σε λειτουργία στο στάδιο, β
P τµηµ.έργου, ν: Η µέγιστη ισχύς παραγωγής του τµή-

µατος έργου που τίθεται σε λειτουργία στο στάδιο, ν
P συνολική: Η νέα συνολική ισχύς παραγωγής που

προκύπτει από το άθροισµα της µέγιστης ισχύος παρα-
γωγής των επιµέρους τµηµάτων έργου.»

Άρθρο 45
Υπολογισµός Τιµής Αναφοράς της Σύµβασης Λειτουρ-

γικής Ενίσχυσης - Τροποποίηση άρθρου 4 
του ν. 4414/2016

Στο άρθρο 4 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), α) η παρ. 5 τρο-
ποποιείται ως προς τη διαδικασία τροποποίησης των Τι-
µών Αναφοράς που ισχύουν για σταθµούς Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συµπαραγωγής Ηλεκτρι-
σµού - Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και
βελτιώνεται νοµοτεχνικά, β) οι παρ. 9, 10 και 12, περί τι-
µολόγησης, κόστους και εξαίρεσης από τις ανταγωνιστι-
κές διαδικασίες αντίστοιχα, καταργούνται και οι παρ. 5
έως 12 διαµορφώνονται ως εξής:

«5. Οι Τιµές Αναφοράς (Τ.Α.) του Πίνακα 1 της περ. β΄
της παρ. 1, τροποποιούνται µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση της
Επιτροπής του άρθρου 12, η οποία εκδίδεται µέσα στο
πρώτο τετράµηνο του εκάστοτε ηµερολογιακού έτους.
Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας,

καθορίζονται οι Τ.Α. που ισχύουν για σταθµούς παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που
τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική) από την
πρώτη ηµέρα του µεθεπόµενου ηµερολογιακού έτους
του έτους έκδοσης της παραπάνω απόφασης.
Ειδικά για τους σταθµούς των υποπερ. α) και β) της

περ. δ1) του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), οι Τ.Α. της ανωτέρω
απόφασης ισχύουν για αυτούς που τίθενται σε λειτουρ-
γία (κανονική ή δοκιµαστική) από την τελευταία ηµέρα
του τρίτου ηµερολογιακού έτους, από το έτος έκδοσης
της απόφασης.
Για τους σταθµούς της υποπερ. γ) της περ. δ1 της παρ.

10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, οι Τ.Α. της ανωτέρω
απόφασης ισχύουν για αυτούς που τίθενται σε λειτουρ-
γία (κανονική ή δοκιµαστική) από την πρώτη ηµέρα του
τρίτου ηµερολογιακού έτους, από το έτος έκδοσης της
ως άνω απόφασης.
Ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς του Πίνακα

1 της περ. β΄ της παρ. 1, οι Τ.Α. της ανωτέρω απόφασης
ισχύουν για τους σταθµούς που τίθενται σε λειτουργία
(κανονική ή δοκιµαστική) από την πρώτη ηµέρα του επό-
µενου ηµερολογιακού έτους, από το έτος έκδοσης της
απόφασης.

6. Με την απόφαση της παρ. 5 µπορεί να επαναπροσ-
διορίζονται οι κατηγορίες σταθµών του Πίνακα 1 της
περ. β΄ της παρ. 1, καθώς και να τροποποιούνται οι µα-
θηµατικοί τύποι καθορισµού των Τ.Α. για τους σταθµούς
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Σ.Η.Θ.Υ.Α..

7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, στις κατηγορίες σταθµών παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Πίνακα 1 της
περ. β΄ της παρ. 1, µπορούν να προστεθούν νέες κατη-
γορίες σταθµών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και
οι Τ.Α. των κατηγοριών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του προηγούµενου
εδαφίου.

8. Οι κατηγορίες σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ε-
νέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που λαµβάνουν Λει-
τουργική Ενίσχυση στο πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικα-
σιών υποβολής προσφορών µπορεί να µην περιλαµβάνο-
νται ως κατηγορία σταθµών στον Πίνακα 1 της περ. β΄
της παρ. 1.

9. (Καταργείται).
10. (Καταργείται).
11. Ειδικά για τους σταθµούς των κατηγοριών 9 και 10

του Πίνακα 1 της περ. β΄ της παρ. 1 που αξιοποιούν αέ-
ρια εκλυόµενα από χώρους υγειονοµικής ταφής και ε-
νεργοποιείται η σύνδεσή τους (τίθενται σε κανονική ή
δοκιµαστική λειτουργία) µετά την 1η Ιανουαρίου 2016,
καθορίζεται ανώτατο όριο συνολικής εγκατεστηµένης ι-
σχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής των σταθµών 70
MW για την ένταξή τους σε καθεστώς στήριξης Λειτουρ-
γικής Ενίσχυσης. Το ανωτέρω όριο καθορίζεται συνολικά
για σταθµούς που αξιοποιούν αέρια εκλυόµενα από χώ-
ρους υγειονοµικής ταφής και των δύο (2) κατηγοριών
σταθµών.

12. (Καταργείται).»

Άρθρο 46
Ευθύνη εξισορρόπησης - Τροποποίηση

άρθρου 5Α του ν. 4414/2016

Στον τίτλο, στην παρ. 1 και στο δεύτερο εδάφιο της
παρ. 2 του άρθρου 5Α του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), περί α-
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νάληψης της ευθύνης εξισορρόπησης, προστίθενται οι
σταθµοί Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συ-
µπαραγωγής Ηλεκτρισµού - Θερµότητας Υψηλής Απόδο-
σης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) που έχουν συνάψει σύµβαση πώλησης
ηλεκτρικής ενέργειας, προστίθεται παρ. 3, και το άρθρο
5Α διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5Α
Ευθύνη εξισορρόπησης των σταθµών παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που
έχουν συνάψει Σ.Ε.Σ.Τ. ή σύµβαση πώλησης 

ηλεκτρικής ενέργειας 

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2020, σταθµοί εγκατεστηµέ-
νης ισχύος ή µέγιστης ισχύος παραγωγής µεγαλύτερης
ή ίσης των 400kW, που οι κάτοχοί τους έχουν συνάψει
Σ.Ε.Σ.Τ. ή σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας του
άρθρου 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) ή αντίστοιχη σύµ-
βαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, πριν την έ-
ναρξη ισχύος του ν. 3468/2006και οι οποίοι τέθηκαν σε
λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική) από την 4η Ιουλίου
2019 και εφεξής, είναι υπεύθυνοι για τις αποκλίσεις που
προκαλούν («ευθύνη εξισορρόπησης»).

2. Οι σταθµοί αυτοί, φέρουν την οικονοµική ευθύνη για
τις αποκλίσεις τους («κόστος εξισορρόπησης»). Το κό-
στος εξισορρόπησης υπολογίζεται στη βάση µεθοδολο-
γίας, η οποία καθορίζεται στον Κώδικα του Διαχειριστή
Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης και παρακρατείται α-
πευθείας από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. στο πλαίσιο εφαρµο-
γής της σύµβασής τους. Το κόστος εξισορρόπησης δεν
µπορεί να υπερβαίνει τις χρεώσεις και το αντικίνητρο
παρατεταµένης παραµονής που επιβάλλει ο
Φο.Σ.Ε.Τε.Κ., σύµφωνα µε το άρθρο 8 της απόφασης της
παρ. 5 του άρθρου 5 του παρόντος, για σταθµούς Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της ίδιας κατηγορίας κατά την ίδια περίο-
δο εκκαθάρισης. Τα έσοδα που προκύπτουν από την ε-
φαρµογή της µεθοδολογίας του προηγούµενου εδαφίου,
αποτελούν έσοδα του Υπολογαριασµού Αγοράς του Ει-
δικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Διασυνδε-
δεµένου Συστήµατος και Δικτύου, του Ειδικού Λογαρια-
σµού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως ι-
σχύει.

3. Οι σταθµοί της παρ. 1 που έχουν συνάψει σύµβαση
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 12 του
ν. 3468/2006 (Α΄ 129) ή αντίστοιχη σύµβαση αγοραπω-
λησίας ηλεκτρικής ενέργειας, πριν την έναρξη ισχύος
του ν. 3468/2006, έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν
σε λύση της εν λόγω σύµβασης και σύναψη σύµβασης
λειτουργικής ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης µε Τι-
µή Αναφοράς ίση, µε την τιµή µε την οποία πωλούν την
ηλεκτρική τους ενέργεια, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρµόζονται οι
παρ. 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 3.»

Άρθρο 47
Υβριδικοί σταθµοί και παρακολούθηση του καθεστώτος
στήριξης - Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 4414/2016

Στο άρθρο 12 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), περί της Επι-
τροπής Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των
σταθµών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και
Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού - Θερµότητας Υψηλής Από-
δοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.): α) στον τίτλο, στο πρώτο και δεύτε-
ρο εδάφιο της παρ. 1 και στις παρ. 2 και 3, προστίθενται
οι υβριδικοί σταθµοί, β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 η

αρµοδιότητα παρακολούθησης της Επιτροπής της παρ. 1
διευρύνεται, γ) τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης
των περ. γ) και ζ) του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 επα-
νακαθορίζονται και προστίθεται νέα περ. η), δ) καταρ-
γούνται οι προθεσµίες του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 και
του εισαγωγικού εδαφίου της παρ. 3 για τον ορισµό των
µελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και για την υπο-
βολή της εισήγησής της στον Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, ε) το πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικα-
σιών της περ. β΄ της παρ. 3 επανακαθορίζεται, στ) βελ-
τιώνονται νοµοτεχνικά οι περ. β΄ και δ΄ της παρ. 3, ζ)
στο τέλος της παρ. 3, προστίθενται περ. η), θ), ι), και το
άρθρο 12 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 12
Μηχανισµός Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης

σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και υβριδικών σταθµών

1. Συνιστάται Επιτροπή Παρακολούθησης Καθεστώτος
Στήριξης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας α-
πό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και υβριδικών σταθµών, αποστο-
λή της οποίας είναι η παρακολούθηση της απόδοσης και
των αποτελεσµάτων του καθεστώτος στήριξης των εν
λόγω σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς
και του ισοζυγίου των Ειδικών Λογαριασµών και µεθοδο-
λογιών προσδιορισµού τέλους µέσω των οποίων χρηµα-
τοδοτείται το καθεστώς στήριξης. Η «Επιτροπή Παρακο-
λούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθµών παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και
υβριδικών σταθµών» αποτελείται από:
α) τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας,
β) έναν (1) εκπρόσωπο της Ρ.Α.Ε.,
γ) δύο (2) εκπροσώπους της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.,
δ) έναν (1) εκπρόσωπο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.,
στ) έναν (1) εκπρόσωπο του Κ.Α.Π.Ε.,
ζ) µέχρι πέντε (5) ειδικούς εµπειρογνώµονες,
η) έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου

Ενέργειας.
Τα µέλη της Επιτροπής ορίζονται µε απόφαση του Υ-

πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την ίδια από-
φαση ορίζονται ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο ανα-
πληρωτής του και ανατίθενται τα καθήκοντα γραµµατει-
ακής υποστήριξης της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος και τα µέ-
λη της Επιτροπής δε λαµβάνουν αποζηµίωση ή οποιου-
δήποτε άλλου είδους απολαβή για τη συµµετοχή τους
στις συνεδριάσεις της Επιτροπής αυτής.

2. Με την απόφαση της παρ. 1 καθορίζονται η θητεία
των µελών της Επιτροπής Παρακολούθησης Καθεστώ-
τος Στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και υβριδικών σταθµών,
οι κανόνες λειτουργίας της, ο τρόπος λήψης αποφάσε-
ων και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την άσκηση των αρµο-
διοτήτων της.

3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης
των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και υβριδικών σταθµών υποβάλλει
στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας εισηγήσεις
µε προτάσεις για τα ακόλουθα:
α) τροποποιήσεις στη µεθοδολογία υπολογισµού της

Ε.Τ.Α. και στο ονοµαστικό επιτόκιο προεξόφλησης που
χρησιµοποιείται ανά κατηγορία έργου για τον υπολογι-
σµό της Λειτουργικής Ενίσχυσης,
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β) τροποποιήσεις των Τ.Α. του Πίνακα 1 της περ. β΄
της παρ. 1 του άρθρου 4 και καθορισµό των ανώτατων ε-
πιτρεπόµενων τιµών υποβολής προσφορών στο πλαίσιο
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών,
γ) αλλαγές στις κατηγορίες σταθµών παραγωγής ηλε-

κτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Πίνακα
1 της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4,
δ) τροποποιήσεις των µαθηµατικών τύπων καθορισµού

των Τ.Α. για τους σταθµούς Σ.Η.Θ.Υ.Α.,
ε) τροποποιήσεις στα όρια εγκατεστηµένης ισχύος και

µέγιστης ισχύος παραγωγής της παρ. 5 του άρθρου 3,
στ) αναπροσαρµογές της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ε-

τοιµότητας Συµµετοχής στην Αγορά της παρ. 12 του άρ-
θρου 5,
ζ) προβλέψεις για το ύψος Λειτουργικής Ενίσχυσης

των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για τα επόµενα έτη,
η) αλλαγές σε τυχόν µεθοδολογία που εφαρµόζεται

για τον δυναµικό προσδιορισµό του τέλους που απαιτεί-
ται για τη χρηµατοδότηση του αντίστοιχου καθεστώτος,
θ) µέτρα για την αποκατάσταση στρεβλώσεων που ε-

πηρεάζουν αρνητικά το ισοζύγιο των Ειδικών Λογαρια-
σµών, συµπεριλαµβανοµένης ενδεχόµενης αύξησης του
τέλους µέσω του οποίου χρηµατοδοτούνται τα εν λόγω
καθεστώτα,
ι) κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε το καθεστώς στήριξης

σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και υβριδικών σταθµών, καθώς και θέµατα
που σχετίζονται µε το καθεστώς στήριξης στον τοµέα
της παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας,
κατόπιν αιτήµατος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας.»

Άρθρο 48
Αναβάθµιση ενεργειακού εξοπλισµού φωτοβολταϊκών
σταθµών - Προσθήκη άρθρου 6Α στον ν. 4414/2016 

Στον ν. 4414/2016 (Α΄ 149) προστίθεται άρθρο 6α ως
εξής:

«Άρθρο 6α
Αναβάθµιση ενεργειακού 

εξοπλισµού φωτοβολταϊκού σταθµού 

1. Αν παρουσιαστεί σηµαντική αύξηση της ετήσιας πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ενεργειακής ανα-
βάθµισης του παραγωγικού εξοπλισµού του σταθµού,
που δεν σχετίζεται µε την αύξηση της ισχύος του σταθ-
µού, ο κάτοχος εν λειτουργία φωτοβολταικού σταθµού,
που έχει συνάψει:
α) σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιµής

εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφο-
ρών του άρθρου 7, ή
β) σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προ-

σαύξησης, εκτός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υπο-
βολής προσφορών του άρθρου 7, ή
γ) σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας του άρ-

θρου 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), ή
δ) αντίστοιχη σύµβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ε-

νέργειας, πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3468/2006, δεν
λαµβάνει την πλήρη Λειτουργική Ενίσχυση ή τη Διαφορι-
κή Προσαύξηση ή αποζηµίωση στο πλαίσιο της συνα-
φθείσας σύµβασης, µε βάση τον αρχικό παραγωγικό ε-

ξοπλισµό για το µέρος της ετήσιας αύξησης της παρα-
γωγής ενέργειας, που συνιστά σηµαντική αύξηση, όπως
αυτή ορίζεται στην παρ. 2. Στις ως άνω περιπτώσεις, και
για το µέρος της ενέργειας που συνιστά σηµαντική αύ-
ξηση, ο κάτοχος του σταθµού αποζηµιώνεται µε βάση
την ετήσια Ειδική Τιµή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) της τεχνολογίας
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην οποία ανήκει ο σταθµός µε α-
νώτερο όριο αποζηµίωσης την τιµή µονάδας ή την Τιµή
Αναφοράς που διέπει τη σύµβαση του σταθµού.

2. Ως σηµαντική αύξηση της ετήσιας παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας σταθµού, του οποίου ο παραγωγικός
εξοπλισµός αναβαθµίστηκε ενεργειακά, εκτιµάται η αύ-
ξηση κατά τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) της ετή-
σιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειάς του, κατά το έτος
ελέγχου, σε σχέση µε τη µέγιστη ετήσια παραγωγή του
σταθµού τα πέντε (5) πρώτα έτη της λειτουργίας του, µε
βάση απολογιστικά στοιχεία των αρµόδιων Διαχειρι-
στών.

3. Ο Διαχειριστής Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και
Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) και o Δια-
χειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), ως Διαχειριστής των Μη Δια-
συνδεδεµένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.), καταρτίζουν κατάλογο
φωτοβολταικών σταθµών µε σύµβαση Λειτουργικής Ενί-
σχυσης, Σταθερής Τιµής ή Διαφορικής Προσαύξησης, ε-
κτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφο-
ρών του άρθρου 7 του παρόντος ή σύµβαση πώλησης η-
λεκτρικής ενέργειας του άρθρου 12 του ν. 3468/2006 ή
αντίστοιχη σύµβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3468/2006, των ο-
ποίων ο παραγωγικός εξοπλισµός έχει αναβαθµιστεί ε-
νεργειακά, συµπεριλαµβανοµένων των σταθµών που µε-
τά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχαν σηµαντική αύξη-
ση της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

4. Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως διαχει-
ριστής των Μ.Δ.Ν., κατά την τελευταία µηνιαία εκκαθά-
ριση κάθε έτους διενεργούν έλεγχο για να διαπιστώ-
σουν αν κατά το έτος αυτό (έτος ελέγχου) υπήρξε σηµα-
ντική αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των
εν λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθµών, σύµφωνα µε
την παρ. 2. Αν διαπιστώσουν για κάποιο φωτοβολταϊκό
σταθµό σηµαντική αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ε-
νέργειας, εντάσσουν τον σταθµό αυτό στον κατάλογο
της παρ. 3 και δεν επαναλαµβάνουν τον ανωτέρω έλεγ-
χο τα επόµενα έτη ισχύος της σύµβασης. Κατόπιν η
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τα Μ.Δ.Ν. προ-
χωρούν στον συµψηφισµό του τέταρτου εδαφίου για την
επιπλέον λειτουργική ενίσχυση ή την αποζηµίωση που έ-
χει λάβει ο κάτοχος του σταθµού, κατά το έτος ελέγχου,
λόγω της σηµαντικής αύξησης της ετήσιας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας. 
Ο συµψηφισµός απεικονίζεται στην έκδοση του τελευ-

ταίου µηνιαίου εκκαθαριστικού σηµειώµατος του έτους
ελέγχου και συνεχίζεται στα µηνιαία εκκαθαριστικά ση-
µειώµατα του επόµενου έτους, µέχρι τον πλήρη ισοσκε-
λισµό του επιπλέον ποσού που έχει ήδη λάβει ο κάτοχος
του σταθµού.
Για τα υπόλοιπα έτη ισχύος της συναφθείσας σύµβα-

σης, ο κάτοχος του σταθµού που σύναψε σύµβαση Λει-
τουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιµής ή σύµβαση Λει-
τουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης, εκτός
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, ή
σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 12
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του ν. 3468/2006, ή αντίστοιχη σύµβαση αγοραπωλησίας
ηλεκτρικής ενέργειας, πριν την έναρξη ισχύος του
ν. 3468/2006, λαµβάνει πλήρη λειτουργική ενίσχυση, ή
αποζηµίωση µέχρι τη µέγιστη ετήσια παραγωγή που είχε
ο εν λόγω σταθµός, κατά τα πέντε (5) πρώτα έτη της λει-
τουργίας του, µε βάση απολογιστικά στοιχεία των αρµό-
διων Διαχειριστών.
Για το υπόλοιπο µέρος της ετήσιας παραγωγής ενέρ-

γειας αποζηµιώνεται σύµφωνα µε την παρ. 1, ακολουθώ-
ντας την ανωτέρω διαδικασία συµψηφισµού. 

5. Ο κάτοχος φωτοβολταικού σταθµού, του οποίου ο
σταθµός εντάχθηκε στον κατάλογο της παρ. 3, δικαιού-
ται να αιτηθεί στον αρµόδιο διαχειριστή, εντός δύο (2)
µηνών από την έκδοση του πρώτου µειωµένου, λόγω του
συµψηφισµού της παρ. 4, µηνιαίου εκκαθαριστικού ση-
µειώµατος, τη διενέργεια αυτοψίας, προκειµένου να α-
ποδείξει ότι δεν έχει γίνει ενεργειακή αναβάθµιση του
παραγωγικού εξοπλισµού του σταθµού. Στην περίπτωση
που αποδειχθεί, ο αρµόδιος διαχειριστής ενηµερώνει τη
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., αν ο κάτοχος του σταθµού λαµβάνει
τη λειτουργική ενίσχυση ή αποζηµίωση από τη
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ή τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστή των
Μ.Δ.Ν.. Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ή η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως Δια-
χειριστής των Μ.Δ.Ν., απεντάσσει τον σταθµό από τον
κατάλογο της παρ. 3 και χορηγεί λειτουργική ενίσχυση ή
αποζηµίωση στο πλαίσιο της συναφθείσας σύµβασης µε
βάση τον παραγωγικό του εξοπλισµό που αποδεδειγµέ-
να δεν αναβαθµίστηκε ενεργειακά.
Τυχόν ποσά Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιµής

ή αποζηµίωσης ή Διαφορικής Προσαύξησης που συµψη-
φίστηκαν κατ’ εφαρµογή της παρ. 4 επιστρέφονται στον
κάτοχο του φωτοβολταικού σταθµού από τη
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως Διαχειριστή
των Μ.Δ.Ν.. Για τους σταθµούς που απεντάσσονται από
τον κατάλογο της παρ. 3, επαναλαµβάνεται ο έλεγχος
των παρ. 1 έως 5, κατά τα επόµενα έτη ισχύος της σύµ-
βασής τους.

6. Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως Διαχει-
ριστής των Μ.Δ.Ν., διενεργούν ετησίως δειγµατοληπτι-
κούς ελέγχους µε αυτοψία σε φωτοβολταϊκούς σταθ-
µούς, προκειµένου να διαπιστώσουν τυχόν αύξηση ι-
σχύος του σταθµού. Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. δύναται να διε-
νεργεί τους ελέγχους µε αυτοψία σε συνεργασία µε τον
αρµόδιο διαχειριστή του Συστήµατος και του Δικτύου. 

Άρθρο 49 
Επεµβάσεις σταθµών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού - Θερµότητας Υψηλής

Απόδοσης και σταθµών αποθήκευσης σε δάση
και δασικές εκτάσεις - Τροποποίηση άρθρου 45 

του ν. 998/1979

Στο άρθρο 45 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), περί επεµβά-
σεων σε δασικές εκτάσεις: α) προστίθενται στις παρ. 3, 4
και 8 και οι σταθµοί αποθήκευσης, β) αντικαθίστανται οι
παρ. 2 και 8, γ) στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 αποσαφηνί-
ζεται η περίπτωση κατά την οποία χορηγείται βεβαίωση
περί µη διάθεσης εκτάσεων υπαγόµενων στον ως άνω
νόµο, δ) στην παρ. 4 προστίθενται νέα, δεύτερο, τρίτο
και τέταρτο εδάφια, ε) στην παρ. 6 προστίθεται προθε-
σµία για την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου
της περ. α), και το άρθρο 45 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 45
Γενικές διατάξεις

1. Δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν µέρει, οποιαδήποτε ε-
πέµβαση που συνεπάγεται µεταβολή του προορισµού
των δασών και δασικών εκτάσεων, πλην όσων ορίζονται
ως επιτρεπτές στο παρόν Κεφάλαιο.

2. Κάθε επιτρεπτή επέµβαση σε δάση και δασικές ε-
κτάσεις αποτελεί εξαιρετικό µέτρο. Επέµβαση σε δάση
και δασικές εκτάσεις, καθώς και σε δηµόσιες χορτολιβα-
δικές και βραχώδεις εκτάσεις, σύµφωνα µε την περ. ε΄
της παρ. 5 του άρθρου 3, επιτρέπεται µετά από έγκριση.
Η έγκριση αυτή για τα έργα για τα οποία δεν απαιτεί-

ται Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων χορηγεί-
ται από την οικεία Διεύθυνση Δασών, εκτός αν ορίζεται
αλλιώς στην παρ. 4 του παρόντος ή στα άρθρα 46 έως
61, κοινοποιείται δε στη Γενική Διεύθυνση Δασών του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία δύνα-
ται να πραγµατοποιεί δειγµατοληπτικό έλεγχο επί των
χορηγηθεισών εγκρίσεων. 
Σε περίπτωση επέµβασης από τρίτους στις ιδιωτικού

χαρακτήρα εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατά-
ξεις του παρόντος, η έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη
προσκοµίζεται στην αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή κατά
το στάδιο έκδοσης της Άδειας Εγκατάστασης και σε κά-
θε περίπτωση πριν την εγκατάσταση του δικαιούχου
στην έκταση, κατά την παρ. 7 του παρόντος. 

3. Η έγκριση επέµβασης, µε την επιφύλαξη των διατά-
ξεων της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, εκδίδεται για συ-
γκεκριµένη έκταση εµφαινοµένη σε τοπογραφικό διά-
γραµµα µε συντεταγµένες κορυφών, βασιζόµενες στο Ε-
θνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς ΕΓΣΑ΄ 87, κατόπιν
υποβολής σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου, ε-
φαρµοζόµενης αναλόγως ως προς την έγκριση αυτή και
της διάταξης της παρ. 6 του παρόντος άρθρου. Η ανωτέ-
ρω έγκριση χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι για τη
συγκεκριµένη χρήση δεν είναι δυνατή η διάθεση δηµο-
σίων εκτάσεων µη υπαγοµένων στις προστατευτικές δια-
τάξεις του παρόντος νόµου. Στην περίπτωση που δεν εί-
ναι δυνατή η διάθεση δηµοσίων εκτάσεων µη υπαγόµε-
νων στις προστατευτικές διατάξεις του παρόντος νόµου
και αυτόβεβαιώνεται από την αρµόδια αρχή, τότε εξετά-
ζεται από την αρµόδια δασική υπηρεσία εάν µπορούν να
διατεθούν δηµόσιες εκτάσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ.
5 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, άλλως, διατίθενται
δασικές εκτάσεις ή δάση.
Η παραπάνω γενική απαγόρευση του δεύτερου εδαφί-

ου της παραγράφου αυτής δεν ισχύει, εφόσον πρόκειται
για εκτέλεση στρατιωτικών έργων που αφορούν άµεσα
στην εθνική άµυνα της χώρας, για διανοίξεις δηµόσιων
οδών, για την κατασκευή και εγκατάσταση αγωγών φυ-
σικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, για την κατα-
σκευή και εγκατάσταση δικτύων µεταφοράς και διανο-
µής ηλεκτρικής ενέργειας, την κατασκευή και εγκατά-
σταση έργων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πη-
γές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή/και σταθµών αποθήκευσης πε-
ριλαµβανοµένων των µεγάλων υδροηλεκτρικών σταθ-
µών και κάθε απαραίτητου έργου για τη λειτουργία αυ-
τών, καθώς και των δικτύων σύνδεσής τους µε το Σύστη-
µα ή το Δίκτυο του άρθρου 2 του ν. 2773/1999 (Α΄ 286),
η χάραξη των οποίων προβλέπει διέλευσή τους από δά-
σος ή δασική έκταση και για έργα εκµετάλλευσης ορυ-
κτών πρώτων υλών, µε εξόρυξη, διαλογή, επεξεργασία
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και αποκοµιδή αυτών, τη διάνοιξη οδών προσπέλασης
και την ανέγερση εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις
ανάγκες εκµετάλλευσης και διαλογής και επεξεργασίας,
καθώς και για τις επεµβάσεις του άρθρου 56 του παρό-
ντος.

4. Σε περίπτωση που για τη συγκεκριµένη δραστηριό-
τητα ή έργο απαιτείται Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλο-
ντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή υπαγωγή σε Πρότυπες Περι-
βαλλοντικές Δεσµεύσεις (Π.Π.Δ.), µε απόφαση του αρ-
µόδιου Υπουργού ή του οικείου Συντονιστή της Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης, τότε η έγκριση επέµβασης ενσω-
µατώνεται αντίστοιχα σε αυτές. H έγκριση επέµβασης
δύναται να αφορά ευρύτερη έκταση, εντός της οποίας ε-
γκρίνεται η επέµβαση, οι δε συγκεκριµένες επιφάνειες
επέµβασης εντός αυτής προσδιορίζονται µε την Πράξη
Πληροφοριακού Χαρακτήρα, η οποία αφορά τις απολύ-
τως αναγκαίες για την υλοποίηση της επέµβασης εκτά-
σεις της παρ. 6. 
Για σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή/και σταθµούς α-

ποθήκευσης µε Άδεια Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγω-
γού ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων, η ευρύτερη έκταση του
δευτέρου εδαφίου, µη συµπεριλαµβανοµένης της οδο-
ποιίας και των συνοδών έργων, δεν ξεπερνά τα όρια του
πολυγώνου εγκατάστασης του σταθµού, µη συµπεριλαµ-
βανοµένης της περίπτωσης όπου οι πλατείες εγκατά-
στασης των ανεµογεννητριών βρίσκονται εκτός των ο-
ρίων των πολυγώνων εγκατάστασης, όπως ορίζεται
στην Άδεια Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγού ή Βε-
βαίωση Ειδικών Έργων. Για τους Εξαιρούµενους Σταθ-
µούς δεν ξεπερνά τα όρια του πολυγώνου, όπως ορίζε-
ται στη Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούµε-
νου Σταθµού. Για τις επεµβάσεις του παρόντος Κεφαλαί-
ου απαιτείται η έκδοση πράξης χαρακτηρισµού. Σε όσες
περιοχές υπάρχει θεωρηµένος ή αναρτηµένος δασικός
χάρτης λαµβάνεται υπόψη ο χαρακτήρας ή η µορφή που
απεικονίζεται στον χάρτη.

5. Κατά τη χορηγούµενη στα πλαίσια έκδοσης της
Α.Ε.Π.Ο. ή υπαγωγής των Πρότυπων Περιβαλλοντικών
Δεσµεύσεων (Π.Π.Δ.) γνωµοδότηση των δασικών υπηρε-
σιών εξετάζεται η συµβατότητα του έργου µε τις διατά-
ξεις της δασικής νοµοθεσίας, η µη ύπαρξη άλλων διαθε-
σίµων δηµοσίων εκτάσεων, που δεν υπάγονται στις προ-
στατευτικές διατάξεις του παρόντος νόµου µε την επι-
φύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του παρό-
ντος άρθρου και οι τυχόν απαιτούµενες τροποποιήσεις
των ισχυόντων διαχειριστικών σχεδίων και των εγκεκρι-
µένων µελετών αναδάσωσης. Σε περίπτωση θετικής
γνωµοδότησης τίθενται µε αυτήν όροι και περιορισµοί
για την ελαχιστοποίηση των τυχόν αρνητικών επιπτώσε-
ων από την εκτέλεση και λειτουργία του έργου.
Για έργα εθνικής και περιφερειακής οδοποιίας, σιδηρο-

δροµικών γραµµών, αρδευτικών και υδρευτικών δικτύων
ως και δικτύων µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου,
πετρελαϊκών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας µέσα
σε δάση, δασικές εκτάσεις και στις δηµόσιες εκτάσεις
των περ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του παρό-
ντος νόµου, εφόσον δεν έχουν καταρτισθεί οριστικές τε-
χνικές µελέτες, η αρµόδια δασική αρχή γνωµοδοτεί,
προκειµένης της έκδοσης Α.Ε.Π.Ο., επί του φακέλου της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) λαµβά-
νοντας υπόψη τους περιορισµούς και τις προϋποθέσεις
που θέτει η δασική νοµοθεσία, για την εκτέλεση των ως
άνω έργων επί των εκτάσεων αυτών. Με την ολοκλήρω-
ση των οριστικών µελετών των έργων ο φορέας του έρ-
γου υποχρεούται να υποβάλει στην αρµόδια δασική αρ-

χή το σχετικό φάκελο για την έκδοση πράξης χαρακτηρι-
σµού του άρθρου 14 του παρόντος νόµου, η οποία µετά
τη δηµοσιοποίησή της έχει το τεκµήριο της νοµιµότητας
και δεσµεύει τις υπηρεσίες της διοίκησης.

6.α. Μετά την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. ή την υπαγωγή σε
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (Π.Π.Δ.) µε από-
φαση του αρµόδιου Υπουργού ή του οικείου Συντονιστή
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης εντός τριάντα (30) ηµε-
ρών από την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος, εκδί-
δεται πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα της αρµόδιας
Δασικής Αρχής µε την οποία εξειδικεύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις κάθε επέµβασης, αναφέρονται δε σε αυ-
τήν, ιδίως, τα στοιχεία του δικαιούχου, τα όρια, η θέση
και το εµβαδόν της έκτασης, ο σκοπός της επέµβασης, ο
χρόνος διάρκειάς της, µε δυνατότητα ανανέωσής της. Α-
ναφέρονται επίσης, η διαδικασία έκπτωσης του δικαιού-
χου σε περίπτωση µη τήρησης των όρων της επέµβασης,
το ύψος του ανταλλάγµατος χρήσης, τα όρια, η θέση και
το εµβαδόν της προς αναδάσωση έκτασης, καθώς επί-
σης και οι όροι αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλο-
ντος µετά τη λήξη του χρόνου διάρκειας της επέµβασης.
β. Η πράξη της αρµόδιας Δασικής Αρχής, του πρώτου

εδαφίου της περ. α΄ της παρούσας παραγράφου, εκδίδε-
ται στο όνοµα του προσώπου ή του φορέα που θα κάνει
την επέµβαση και αφορά αποκλειστικά στη χρήση ή δρα-
στηριότητα για την οποία ζητείται, µη δυνάµενη να επε-
κταθεί σε άλλες χρήσεις ή δραστηριότητες.
Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα εκµετάλλευσης η α-

νωτέρω πράξη τροποποιείται µόνον ως προς την επωνυ-
µία αυτού. Η πράξη αυτή αφορά στην απολύτως ανα-
γκαία για την υλοποίησή της έκταση, όπου δε απαιτείται
άδεια δόµησης, η πράξη αυτή συνοδεύεται εκτός από το
τοπογραφικό διάγραµµα, στο οποίο αποτυπώνεται το σύ-
νολο του γηπέδου και από διάγραµµα δόµησης, που υπο-
βάλλει ο αιτών. Σε αυτήν την περίπτωση, η άδεια δόµη-
σης εκδίδεται αποκλειστικά και µόνο για την έκταση που
αποτυπώνεται στο διάγραµµα δόµησης.
Στις περιπτώσεις επιτρεπτών επεµβάσεων του παρό-

ντος νόµου για την έγκριση δόµησης και την άδεια δόµη-
σης, τυχόν κτιριακών εγκαταστάσεων που ανεγείρονται
κατά τις κείµενες διατάξεις δεν απαιτείται η ύπαρξη
«προσώπου γηπέδου», όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά α-
πό ειδικές ή γενικές διατάξεις της πολεοδοµικής νοµο-
θεσίας.

7. Ο δικαιούχος της επέµβασης εγκαθίσταται στην έ-
κταση µετά την έκδοση των απαιτούµενων αδειών για
την εκµετάλλευση ή εγκατάσταση του έργου ή της δρα-
στηριότητας.

8. Κάθε επιτρεπτή επέµβαση σε δάσος, δασική έκταση
ή στις δηµόσιες εκτάσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 5
του άρθρου 3, του παρόντος Κεφαλαίου, ενεργείται κα-
τόπιν καταβολής ανταλλάγµατος χρήσης, υπολογιζόµε-
νου επί έκτασης ίσου εµβαδού µε εκείνης στην οποία ε-
γκρίθηκε η εκχέρσωση για την πραγµατοποίηση της ε-
πέµβασης και υποχρεωτικής αναδάσωσης ή δάσωσης έ-
κτασης ίσου εµβαδού µε εκείνη στην οποία εγκρίθηκε η
εκχέρσωση για την πραγµατοποίηση της επέµβασης, ό-
πως αυτή προσδιορίζεται στην Πράξη Πληροφοριακού
Χαρακτήρα της παρ. 6. Η έκταση αυτή βρίσκεται στην ί-
δια περιοχή ή σε όµορη αυτής, ελλείψει δε έκτασης ε-
ντός της ιδίας διοικητικής ενότητας ή όµορης αυτής, σε
άλλη που υποδεικνύεται από τη δασική υπηρεσία. Η ανα-
δάσωση ή δάσωση διενεργείται από τον δικαιούχο της ε-
πέµβασης, µε δαπάνες του και βάσει σχετικής µελέτης,
που καταρτίζεται µε επιµέλειά του και εγκρίνεται εντός
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τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της
από τη δασική υπηρεσία.
Στην περίπτωση µη εξεύρεσης έκτασης προς αναδά-

σωση ή δάσωση, ο δικαιούχος της επέµβασης, κατόπιν
σύνταξης µελέτης µε δαπάνη του ιδίου, εγκεκριµένης α-
πό τη δασική υπηρεσία, υποχρεούται όπως προβεί σε δα-
σοκοµικές εργασίες ή στην εκτέλεση ειδικών δασοτεχνι-
κών έργων επί των εκτάσεων που υποδεικνύονται από τη
δασική υπηρεσία, µε σκοπό τη βελτίωση ή και προστασία
τους.
Ειδικά στην περίπτωση σταθµών ηλεκτροπαραγωγής

από Α.Π.Ε. ή/και σταθµών αποθήκευσης και των συνο-
δών τους έργων, η υποβολή εγκεκριµένης µελέτης για
την αναδάσωση ή τις δασοκοµικές εργασίες ή τα ειδικά
δασοτεχνικά έργα, δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ε-
γκατάσταση του δικαιούχου στην έκταση, αλλά για την
ηλέκτριση/σύνδεση του σταθµού.
Στις περιπτώσεις όπου:
α) η έκταση στην οποία πραγµατοποιείται η επέµβαση

είναι µικρότερη ή ίση µε τέσσερα (4) στρέµµατα, ή
β) η επέµβαση αφορά την εκτέλεση έργων σιδηροδρο-

µικών γραµµών, έως τεσσάρων (4) χιλιοµέτρων, που ε-
κτελούνται από την «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», ή
γ) ο δικαιούχος της επέµβασης υποβάλλει υπεύθυνη

δήλωση ότι δεν επιθυµεί να προβεί σε καµία περαιτέρω
ενέργεια σχετική µε την εκτέλεση των εργασιών αναδά-
σωσης ή δάσωσης, ή µε άλλο δασοκοµικό ή δασοτεχνικό
έργο και επιθυµεί να καταβάλει το αντίτιµο της σχετικής
δαπάνης, καταβάλει τη δαπάνη για την υλοποίηση της α-
ναδάσωσης σύµφωνα µε τα παρακάτω, χωρίς να απαιτεί-
ται η σύνταξη της σχετικής µελέτης.
Το ποσό της δαπάνης αναδάσωσης υπολογίζεται κατά

στρέµµα από το γινόµενο του εκάστοτε συντελεστή «Μ»
επί το σταθερό ποσό των τριάντα πέντε (35) ευρώ και
κατατίθεται υπέρ του Πράσινου Ταµείου στον ειδικό κω-
δικό Ειδικός Φορέας Δασών.
Το ως άνω ποσό διατίθεται αποκλειστικά για την ανα-

δάσωση ή δάσωση εκτάσεων, κατά προτεραιότητα δε για
την αναδάσωση ή δάσωση έκτασης σε αντικατάσταση ε-
κείνης, της οποίας ενεκρίθη η εκχέρσωση για την πραγ-
µατοποίηση της επέµβασης ή για την εκτέλεση ειδικών
δασοτεχνικών έργων, απαγορευοµένης απολύτως της
διάθεσής του για άλλον σκοπό.
Αν δεν πραγµατοποιηθούν ή δεν πραγµατοποιηθούν

προσηκόντως οι δασοκοµικές εργασίες και τα ειδικά δα-
σοτεχνικά έργα από τον υπόχρεο, µε την επιφύλαξη των
περ. α΄, β΄ και γ΄, καταβάλλεται ποσό ίσο µε το διπλάσιο
της µέσης τιµής αναδάσωσης ανά στρέµµα της έκτασης
της οποίας ενεκρίθη η εκχέρσωση, το οποίο διατίθεται
κατά το όγδοο εδάφιο.
Οι εργασίες της αναδάσωσης ή δάσωσης αρχίζουν µε-

τά την έγκριση της µελέτης από τη δασική υπηρεσία, η
δε ολοκλήρωσή τους, η οποία επέρχεται µε την εγκατά-
σταση της δασικής βλάστησης, στην προβλεποµένη από
τη µελέτη πυκνότητα και την ικανότητα αυτής για φυσι-
κή εξέλιξη και ανάπτυξη, πιστοποιείται από τη δασική υ-
πηρεσία µε σχετική διαπιστωτική της πράξη.
Αν δεν πραγµατοποιηθεί ή δεν πραγµατοποιηθεί προ-

σηκόντως η αναδάσωση ή δάσωση από τον υπόχρεο, µε
την επιφύλαξη των περ. α΄, β΄ και γ΄, καταβάλλεται από
αυτόν ποσό τριπλάσιο από τη δαπάνη της αναδάσωσης,
το οποίο κατατίθεται σε ειδικό κωδικό του Ειδικού Φορέα
Δασών του Πράσινου Ταµείου και διατίθεται κατά το ό-
γδοο εδάφιο.

Για τις επεµβάσεις σε δηµόσια δάση και δασικές εκτά-
σεις το αντάλλαγµα χρήσης υπολογίζεται στο πενήντα
τοις εκατό (50%) της καθοριζόµενης, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 6, αξίας τους, για δε τις επεµβάσεις σε ιδιωτικά στο
τριάντα τοις εκατό (30%) αυτής. Ειδικά για τις επεµβά-
σεις στις δηµόσιες εκτάσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ.
5 του άρθρου 3, το αντάλλαγµα χρήσης υπολογίζεται
στο σαράντα τοις εκατό (40%) της αξίας τους. Τα παρα-
πάνω ποσοστά αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικο-
νοµικών. Το αντάλλαγµα χρήσης κατατίθεται σε ειδικό
κωδικό του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταµείου
και διατίθεται αποκλειστικά για την αναδάσωση εκτάσε-
ων, απαγορευοµένης απολύτως της διάθεσής του για
άλλο σκοπό. Το αντάλλαγµα χρήσης για επεµβάσεις κοι-
νωφελούς χαρακτήρα εντός δηµοσίων δασών και δασι-
κών εκτάσεων και ειδικότερα όσων ασκούν αυτοπροσώ-
πως επαγγέλµατα όπως του κτηνοτρόφου και του πτη-
νοτρόφου, ορίζεται στο ένα τέταρτο (1/4) του ύψους της
δαπάνης αναδάσωσης της έκτασης, η οποία προκύπτει
κατά στρέµµα από το γινόµενο του εκάστοτε συντελε-
στή «Μ» επί το σταθερό ποσό των τριάντα πέντε (35) ευ-
ρώ, για την ενίσχυση της δραστηριότητάς τους. Εκµε-
ταλλευτές µεταλλείων και λατοµείων, οποιασδήποτε κα-
τηγορίας ορυκτού, οι οποίοι έχουν καταβάλει εγγυητική
επιστολή για την αποκατάσταση της έκτασής τους, σύµ-
φωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, απαλλάσσονται από
την υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης έκτασης ίδιου
εµβαδού µε εκείνη στην οποία εγκρίθηκε η επέµβαση και
υποχρεούνται να καταβάλουν αντάλλαγµα χρήσης ίσο
µε το εκατό τοις εκατό (100%) της καθοριζόµενης αξίας
της έκτασής τους, σύµφωνα µε το άρθρο 6. Αποφάσεις
αναδάσωσης ή δάσωσης έκτασης ίδιου εµβαδού που έ-
χουν ήδη εκδοθεί και αφορούν εκµεταλλευτές λατοµεί-
ων, που εµπίπτουν στο προηγούµενο εδάφιο ανακαλού-
νται ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, εφόσον έ-
χει καταβληθεί ως αντάλλαγµα χρήσης το εκατό τοις ε-
κατό (100%) της αξίας της έκτασης επέµβασης που κα-
θορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 6.
Για τους σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή/και τους

σταθµούς αποθήκευσης επιτρέπεται η τµηµατική επέµ-
βαση επί της δασικής έκτασης, περιλαµβανοµένων και
των συνοδών έργων, καθώς και η τµηµατική καταβολή
του ανταλλάγµατος χρήσης, ανάλογα µε την έκταση ε-
πέµβασης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί από
τον δικαιούχο της επέµβασης και έχει εγκριθεί από τη
δασική υπηρεσία σχετικό χρονοδιάγραµµα εργασιών, ό-
που προσδιορίζονται οι επιφάνειες και ο χρόνος επέµβα-
σης. Ο δικαιούχος της επέµβασης δύναται να τροποποιεί
το χρονοδιάγραµµα και η σχετική καταβολή προηγείται
της επέµβασης. Αν διαπιστωθεί από τη δασική υπηρεσία
επέκταση της επέµβασης σε έκταση για την οποία έχει
εγκριθεί η επέµβαση, αλλά δεν έχει καταβληθεί το α-
ντάλλαγµα χρήσης, τότε ο δικαιούχος της επέµβασης υ-
ποχρεούται να καταβάλλει εφάπαξ ολόκληρο το υπολει-
πόµενο ποσό του ανταλλάγµατος χρήσης.

9. Από την καταβολή του ανταλλάγµατος χρήσης α-
παλλάσσεται το Δηµόσιο, οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και
οι υπηρεσίες ή φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως εκά-
στοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή στη µελέτη του έρ-
γου προβλέπεται ειδική δαπάνη για την αναδάσωση ή
δάσωση ίσης έκτασης, η οποία πραγµατοποιείται από
τον δικαιούχο της επέµβασης, στην περιοχή όπου εκτε-
λείται το έργο ή η δραστηριότητα ή σε όµορη περιοχή,
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που θα του υποδειχθεί από τη δασική υπηρεσία.
10. Από την υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης και

καταβολής ανταλλάγµατος χρήσης εξαιρούνται οι επεµ-
βάσεις των άρθρων 52 παρ. 1, 53 παρ. 4, 54 παρ. 1, 55
παρ. 1, 56, 57 παρ. 2 και 3, 58 και 59 παρ. 1 και 2 του πα-
ρόντος.

11. Από την υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης εξαι-
ρούνται τα πρόχειρα κτηνοτροφικά καταλύµατα του άρ-
θρου 47Α, οι επεµβάσεις για γεωργική εκµετάλλευση
των παρ. 1 και 5 του άρθρου 47, οι προσωρινού χαρακτή-
ρα εγκαταστάσεις του συστήµατος εναλλακτικής διαχεί-
ρισης στερεών αποβλήτων του άρθρου 52 παρ. 4, οι βο-
τανικοί κήποι, τα υδροτριβεία παραδοσιακού τύπου της
παρ. 1, οι προσωρινές εγκαταστάσεις για τη διαµονή σε
αυτές πληγέντων από φυσικές καταστροφές της παρ. 4
και οι επεµβάσεις της παρ. 5 του άρθρου 57 του παρό-
ντος.

12. Αν εγκαταλειφθεί ο σκοπός της επέµβασης ή ολο-
κληρωθεί η επέµβαση η έκταση επανέρχεται στο καθε-
στώς που ίσχυε πριν από την αλλαγή χρήσης της και α-
ποκαθίσταται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους πε-
ριβαλλοντικούς όρους, σε περίπτωση δε µη ύπαρξης αυ-
τών, σύµφωνα µε εγκεκριµένη από τη δασική υπηρεσία
µελέτη αποκατάστασης. Η µη συµµόρφωση µε τα ανωτέ-
ρω διαπιστώνεται µε σχετική πράξη του αρµόδιου οργά-
νου και συνεπάγεται την υποχρεωτική κήρυξη της έκτα-
σης ως αναδασωτέας, την επιβολή από την αρµόδια δα-
σική αρχή σε βάρος του δικαιούχου των ποινών της παρ.
1 του άρθρου 71 του παρόντος νόµου, καθώς και την επι-
βολή διοικητικού προστίµου ποσού από τρεις χιλιάδες
(3.000) µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ανά στρέµµα,
αναλόγως της έκτασης της προκληθείσης βλάβης στο
δασικό περιβάλλον, µε δυνατότητα αναπροσαρµογής
του, κατόπιν κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας και Οικονοµικών.

13. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση των ιδιωτικών εκτά-
σεων που προστατεύονται από το άρθρο 3 του παρόντος
νόµου υπέρ του Δηµοσίου για σκοπό δηµόσιας ωφέλει-
ας, ενεργείται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
των άρθρων 47 επ. του παρόντος Κεφαλαίου.

14. Απαγορεύεται η κατά κυριότητα παραχώρηση δη-
µοσίων δασών, δηµοσίων δασικών εκτάσεων ή δηµοσίων
εκτάσεων των περ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3
του παρόντος νόµου, όπως ισχύει για την εξυπηρέτηση
των σκοπών του παρόντος Κεφαλαίου. Όπου στην κείµε-
νη νοµοθεσία, απαιτείται τίτλος κυριότητας για την
πραγµατοποίηση της επέµβασης, αρκεί η έγκριση επέµ-
βασης της παρ. 2 του παρόντος άρθρου άλλως η πράξη
της παρ. 6 του παρόντος άρθρου.

15. Οι προβλεπόµενες στις διατάξεις του παρόντος
Κεφαλαίου επεµβάσεις σε δάση, δασικές εκτάσεις ή δη-
µοσίων εκτάσεων των περ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρ-
θρου 3 του παρόντος νόµου, που βρίσκονται εντός πε-
ριοχών προστασίας του ν. 1650/1986, όπως ισχύει, και
του ν. 3028/2002, διενεργούνται, εφόσον προβλέπονται
από το ειδικό καθεστώς προστασίας των ως άνω περιο-
χών και υπό την τήρηση και των ειδικότερων όρων και
προϋποθέσεων αυτού. Ειδικότερα η διενέργεια των πα-
ραπάνω επεµβάσεων στις προστατευόµενες περιοχές
του δικτύου Natura, επιτρέπεται εφόσον είναι σύµφωνη
µε τις σχετικές πρόνοιες των ειδικότερων προεδρικών
διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων προστασίας.
Σε περίπτωση ελλείψεως των ως άνω κανονιστικών πρά-
ξεων για τη διενέργεια των επεµβάσεων του παρόντος

Κεφαλαίου ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 10 του
ν. 4014/2011. Επίσης οι προβλεπόµενες στις διατάξεις
του παρόντος Κεφαλαίου τουριστικές εγκαταστάσεις, ε-
πιχειρηµατικά πάρκα, δεξαµενές αποθήκευσης πετρελαι-
οειδών µετά των αναγκαίων αγωγών προσαγωγής τους,
εκπαιδευτήρια µε τις συνοδές τους εγκαταστάσεις και
νοσοκοµεία, θεραπευτήρια και εγκαταστάσεις των Περι-
φερειακών Συστηµάτων Υγείας και Πρόνοιας (Πε.ΣΥ.Π),
εφόσον προβλέπονται από ειδικό χωρικό σχέδιο του άρ-
θρου 8 του ν. 4269/2014 (Α΄ 142) διενεργούνται στις α-
νωτέρω εκτάσεις σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του.

16. Το Δηµόσιο δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν εκνί-
κηση εκ µέρους τρίτων της έκτασης, επί της οποίας ε-
γκρίθηκε επέµβαση κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου
ΣΤ΄ του παρόντος νόµου ή σε περίπτωση που η ανωτέρω
έκταση είχε µεν αρχικώς χαρακτηρισθεί ως δασική, κρί-
θηκε όµως, κατόπιν σχετικών αντιρρήσεων επί της εκδο-
θείσας πράξης χαρακτηρισµού, ως µη δασική.

17. Προκειµένου για επενδύσεις στρατηγικού χαρα-
κτήρα του ν. 3894/2010 (Α΄ 204) ή κάθε άλλης σχετικής
διάταξης ή για οργανωµένους υποδοχείς τουριστικών
δραστηριοτήτων του άρθρου 1 του ν. 4179/2013, που α-
ναπτύσσονται, υπό τις προϋποθέσεις των επόµενων άρ-
θρων του παρόντος Κεφαλαίου, σε περιοχές του δευτέ-
ρου εδαφίου του άρθρου 62 και σε εκτάσεις της παρ. 2
και των περ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3, για τις
οποίες το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν έχει επιλυθεί στα
πλαίσια εφαρµογής του άρθρου 10 του ν. 3208/2003
(Α΄ 303), αλλά ο επενδυτής κατέχει τίτλους που ανάγο-
νται σε ηµεροµηνία πριν από την 23η Φεβρουαρίου 1946
και έχουν µεταγραφεί, η προβλεπόµενη στην παρ. 6 του
παρόντος άρθρου πράξη εκδίδεται ως επί δηµοσίας ε-
κτάσεως, χωρίς την καταβολή ανταλλάγµατος χρήσης
και ταυτόχρονα το Δηµόσιο εγείρει τακτική αγωγή κυ-
ριότητας για την έκταση. Εάν η έκταση κριθεί αµετάκλη-
τα ως δηµόσια, ο επενδυτής καταβάλει το οφειλόµενο α-
ντάλλαγµα χρήσης.»

Άρθρο 50
Αντιρρήσεις επί δασικών χαρτών - Τροποποίηση

άρθρου 18 του ν. 3889/2010 

Μετά την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3889/2010
(A΄ 182), περί εξέτασης αντιρρήσεων κατά δασικών χαρ-
τών, προστίθεται παρ. 9 ως εξής:

«9. Οι αντιρρήσεις για εκτάσεις όπου εγκαθίστανται
σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ε-
νέργειας και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας
Υψηλής Απόδοσης ή/και σταθµοί αποθήκευσης εξετάζο-
νται κατά προτεραιότητα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 51
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, εγκρίνεται ο Κανονισµός σύνδεσης, εγκατά-
στασης και λειτουργίας σταθµών Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού -
Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή/και σταθ-
µών αποθήκευσης. Με τον Κανονισµό εξειδικεύεται κάθε
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σχετικό ζήτηµα και λεπτοµέρεια που άπτεται της σύνδε-
σης, εγκατάστασης και λειτουργίας σταθµών Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή/και σταθµών αποθήκευσης του παρόντος
Μέρους. Ο οικείος Κανονισµός δύναται να προβλέπει ει-
δικούς όρους για σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή/και
σταθµούς απόθηκευσης, καθώς και για τα Ειδικά Έργα,
οι οποίοι αποτυπώνονται στις αντίστοιχες Άδειες και εκ-
δίδεται εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζο-
νται κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία του Πληροφο-
ριακού Συστήµατος Αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας, οι λεπτοµέρειες για τη διασφάλιση
της διαλειτουργικότητας των επιµέρους συστηµάτων, τις
αναγκαίες αναβαθµίσεις του και τις αρµοδιότητες δια-
χείρισής του από την Υπηρεσία µιας Στάσης, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, η οποία εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) µηνών
από τη δηµοσίευση του παρόντος, καθορίζονται οι προ-
διαγραφές για την οδοποιία εντός δασών, δασικών και α-
ναδασωτέων εκτάσεων και εν γένει εκτάσεων της δασι-
κής νοµοθεσίας, η οποία πρόκειται να εξυπηρετήσει
σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
ή/και σταθµούς αποθήκευσης. Κατά την έκδοση της ανω-
τέρω απόφασης λαµβάνονται υπόψη η ανάγκη ελαχιστο-
ποίησης των επεµβάσεων και περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων και η εξέλιξη της τεχνολογίας των παραγωγικών ε-
ξοπλισµών, ιδίως δε των γεωµετρικών χαρακτηριστικών
τους.

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας καθορίζονται ο ελάχιστος αριθµός ελέγχων
που διενεργούν ο Διαχειριστής Ανανεώσιµων Πηγών Ε-
νέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης και ο Διαχειριστής
Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας για
τα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά, µε αυτοψία ανά έτος, η
διαδικασία ελέγχου µε αυτοψία, οι κυρώσεις σε περίπτω-
ση που διαπιστωθεί επαύξηση ισχύος σταθµού που έχει
ενταχθεί στον κατάλογο της παρ. 3 του άρθρου 48, κα-
θώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. 

Άρθρο 52
Μεταβατικές διατάξεις ως προς εκκρεµείς αιτήσεις

χορήγησης και τροποποίησης µη δεσµευτικής
Προσφοράς Σύνδεσης, Οριστικής Προσφοράς 

Σύνδεσης και Σύµβασης Σύνδεσης

1. Εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αι-
τήσεις για έκδοση µη δεσµευτικής προσφοράς απορρί-
πτονται. 

2. Για τις εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος αιτήσεις χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδε-
σης, οι οποίες έχουν υποβληθεί στον αρµόδιο Διαχειρι-
στή, συµπεριλαµβανοµένων των κοινών αιτηµάτων του
άρθρου 135 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), οι κάτοχοι των
σταθµών υποχρεούνται εντός τεσσάρων (4) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος να προσκοµίσουν την
Εγγυητική Επιστολή του άρθρου 6 µε την επιφύλαξη της
παρ. 2 του ιδίου άρθρου. Εντός της ανωτέρω προθε-
σµίας, η Εγγυητική Επιστολή δεν συνιστά στοιχείο πλη-
ρότητας της αίτησης, εφόσον αυτή είναι ήδη πλήρης και
ο αρµόδιος Διαχειριστής εξετάζει κανονικά τις αιτήσεις.

Αν ο ενδιαφερόµενος προσκοµίσει την Εγγυητική Επι-
στολή εντός της ανωτέρω προθεσµίας και εφόσον ή αί-
τηση είχε ήδη καταταγεί σε σειρά προτεραιότητας, δια-
τηρεί την αρχική ηµεροµηνία πληρότητας της αίτησης.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, είτε λόγω µη προσκόµισης της
Εγγυητικής Επιστολής εντός της ανωτέρω προθεσµίας,
είτε ελλείψει άλλων στοιχείων της αίτησης, οι αιτήσεις
θεωρούνται µη πλήρεις και επέρχονται οι έννοµες συνέ-
πειες των άρθρων 5 και 6, όσον αφορά δε την εξέτασή
τους, κατατάσσονται σε σειρά προτεραιότητας, βάσει
της ηµεροµηνίας κατά την οποία κατέστησαν πλήρεις. Ε-
φόσον ο αρµόδιος Διαχειριστής χορηγήσει Οριστική
Προσφορά Σύνδεσης εντός της προθεσµίας του πρώτου
εδαφίου και δεν έχει υποβληθεί µέχρι εκείνο το χρονικό
σηµείο Εγγυητική Επιστολή από τον ενδιαφερόµενο, η
Εγγυητική Επιστολή υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµε-
νο µε την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.
Για τις εκκρεµείς αιτήσεις χορήγησης οριστικής προ-

σφοράς σύνδεσης οι κάτοχοι που δεν προσκοµίζουν την
Εγγυητική Επιστολή του άρθρου 6, εντός της ως άνω
προθεσµίας, προκειµένου να διατηρήσουν σε ισχύ τη Βε-
βαίωση ή τη Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή την Αδεια Παρα-
γωγής, προσκοµίζουν εντός της ίδιας προθεσµίας την
εγγυητική επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού του άρθρου
11Α του ν. 4685/2020.

3. Οι Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης που εκδίδονται
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταλαµβάνονται
από τις διατάξεις του παρόντος. Ειδικώς το άρθρο 31 κα-
ταλαµβάνει τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης που χο-
ρηγούνται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και τί-
θεται σε εφαρµογή από την 1η Σεπτεµβρίου 2022.

4. Εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αι-
τήσεις για τροποποίηση της Οριστικής Προσφοράς Σύν-
δεσης καταλαµβάνονται από τα οριζόµενα στις παρ. 17
και 18 του άρθρου 5.

5. Εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αι-
τήσεις για σύναψη ή τροποποίηση της Σύµβασης Σύνδε-
σης καταλαµβάνονται από τα οριζόµενα στο άρθρο 8. Ει-
δικότερα για τις πλήρεις αιτήσεις Σύµβασης Σύνδεσης,
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι ενδιαφερόµε-
νοι δύνανται να προσκοµίσουν τα θεωρηµένα διαγράµ-
µατα του άρθρου 13, εντός τριών (3) µηνών από την υ-
πογραφή της Σύµβασης Σύνδεσης.

6. Διαδικασίες αδειοδότησης σταθµών Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζονται και ολοκληρώνο-
νται σύµφωνα µε τον παρόντα.

Άρθρο 53
Μεταβατικές διατάξεις ως προς εκκρεµείς αιτήσεις
έκδοσης και τροποποίησης Αδειών Εγκατάστασης και

Αδειών Λειτουργίας

1. Αιτήσεις περί έκδοσης Αδειών Εγκατάστασης και
Λειτουργίας, οι οποίες είναι εκκρεµείς κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος, εξετάζονται σύµφωνα µε τα άρ-
θρα 17 και 28 αντίστοιχα.

2. Αιτήσεις περί τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης,
οι οποίες είναι εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, καταλαµβάνονται από το άρθρο 20. Ειδικώς
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, σύµφωνα µε την παρ.
2 του άρθρου 20, δεν απαιτείται τροποποίηση, αλλά ενη-
µέρωση φακέλου, η αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή δύνα-
ται να µην τροποποιήσει την Άδεια Εγκατάστασης, ενη-
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µερώνοντας τον αιτούντα ότι έχει λάβει γνώση της αλ-
λαγής.

3. Αιτήσεις περί τροποποίησης και ανανέωσης Άδειας
Λειτουργίας, οι οποίες είναι εκκρεµείς κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος, καταλαµβάνονται από το άρθρο
28. Ειδικώς στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, σύµφωνα
µε την παρ. 11 του άρθρου 28, δεν απαιτείται τροποποίη-
ση, αλλά ενηµέρωση φακέλου (γνωστοποίηση), η αρµό-
δια αδειοδοτούσα αρχή δύναται να µην τροποποιήσει
την Άδεια Λειτουργίας και να ενηµερώσει τον αιτούντα
ότι έχει λάβει γνώση της αλλαγής.

4. Οι Άδειες Εγκατάστασης, οι οποίες εκδίδονται για
τις εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αι-
τήσεις της παρ. 1, καταλαµβάνονται από τις διατάξεις
του παρόντος νόµου.

Άρθρο 54
Μεταβατικές διατάξεις ως προς υφιστάµενες 

Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης, Άδειες 
Εγκατάστασης, Άδειες Λειτουργίας και
Εξαιρούµενους Σταθµούς εν λειτουργία

1. Οι εν ισχύ Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης κατα-
λαµβάνονται από τις διατάξεις του παρόντος, µε την επι-
φύλαξη του άρθρου 10. Ειδικώς η προθεσµία της παρ. 2
του άρθρου 35 εκκινεί για τις οριστικές προσφορές από
τη θέση σε ισχύ του παρόντος, ενώ το άρθρο 31 κατα-
λαµβάνει τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης που τίθε-
νται σε εφαρµογή από 1ης Σεπτεµβρίου 2022.

2. Οι εν ισχύ Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας
καταλαµβάνονται από τις διατάξεις του παρόντος, µε
την επιφύλαξη των παρ. 3 και 4.

3. Οι εν ισχύ Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας
δεν υπόκεινται σε τροποποίηση ως προς τις αποστάσεις
ασφαλείας του άρθρου 21, ούτε στον εκ νέου έλεγχο
της αδειοδοτούσας αρχής σχετικά µε το γήπεδο εγκατά-
στασης και το γήπεδο ασφαλείας που διενεργείται κατά
το άρθρο 18.

4. Οι εν ισχύ Άδειες Εγκατάστασης για τις οποίες δεν
έχει δοθεί καµία παράταση, σύµφωνα µε την παρ. 10 του
άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), δύναται να παρατα-
θούν σύµφωνα µε το άρθρο 19 του παρόντος.

5. Οι εν ισχύ Άδειες Εγκατάστασης, στις οποίες έχει
χορηγηθεί η αρχική παράταση των δύο (2) ετών, της υ-
ποπερ. α) της περ. α1) της παρ. 10 του άρθρου 8 του
ν. 3468/2006, δύναται να παραταθούν, σύµφωνα µε την
παρ. 4 του άρθρου 19.

6. Οι εν ισχύ Άδειες Εγκατάστασης της περ. δ1) της
παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, καταλαµβάνο-
νται από τις διατάξεις αυτού. 

7. Η διάρκεια ισχύος των Άδειών Εγκατάστασης, της
παρ. 3 του άρθρου 19, παρατείνεται αυτοδικαίως κατά έ-
να (1) έτος.

8. Οι άδειες εγκατάστασης σταθµών Ανανεώσιµων Πη-
γών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού
- Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), η ισχύς
των οποίων έληξε µετά την 1η Ιανουαρίου 2022 και µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος, που τελούσαν είτε οι ί-
διες, είτε οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ό-
ρων, είτε οποιαδήποτε άλλη απαιτούµενη διοικητική
πράξη για την έκδοσή τους, υπό δικαστική αναστολή, α-
ναβιώνουν αυτοδικαίως µετά από γνωστοποίηση του εν-

διαφερόµενου προς την αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή και
παρατείνονται για χρονικό διάστηµα ίσο µε το χρονικό
διάστηµα της δικαστικής αναστολής. Στην περίπτωση
αυτή, η ως άνω γνωστοποίηση, περιλαµβανοµένων των
σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, υποβάλλεται εντός α-
ποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη
δηµοσίευση του παρόντος. 

9. Οι κάτοχοι εν λειτουργία εξαιρούµενων σταθµών
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., αναρτούν µέχρι την 30ή Νοεµβρί-
ου 2022 τα πολύγωνα των σταθµών τους, στη γεωπλη-
ροφοριακή πλατφόρµα του Φορέα Αδειοδότησης. Ειδι-
κότερα, ο ενδιαφερόµενος ενηµερώνει τον Φορέα Αδει-
οδότησης του άρθρου 20 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), σχε-
τικά µε την ακριβή θέση εγκατάστασης του σταθµού (συ-
ντεταγµένες πολυγώνου και θέσεων ανεµογεννητριών,
εφόσον πρόκειται για αιολικό σταθµό), υποβάλλοντας
γεωχωρικά δεδοµένα, σύµφωνα µε τις οδηγίες του ανω-
τέρω Φορέα Αδειοδότησης. Ο Φορέας Αδειοδότησης
του άρθρου 20 του ν. 4685/2020 απεικονίζει γεωγραφικά
σε ειδική προσβάσιµη εφαρµογή του Ηλεκτρονικού Μη-
τρώου την ακριβή θέση εγκατάστασης του σταθµού (πο-
λύγωνο και θέσεις ανεµογεννητριών, εφόσον πρόκειται
για αιολικό σταθµό) και εκδίδει Βεβαίωση Καταχώρησης
Πολυγώνου Εξαιρούµενου Σταθµού. Ο Ενδιαφερόµενος
προσκοµίζει στον Διαχειριστή Ανανεώσιµων Πηγών Ε-
νέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.
Α.Ε.) ή στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανοµής
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) τη Βεβαίωση Κα-
ταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούµενου Σταθµού, εντός
της ως άνω προθεσµίας. Σε περίπτωση µη προσκόµισης
της ανωτέρω Βεβαίωσης, αναστέλλεται η καταβολή απο-
ζηµίωσης ή η λειτουργική ενίσχυση στο πλαίσιο των
σχετικών συµβάσεων µε τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ή την
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τα Μη Διασυνδεµένα Νησιά.

10. Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης η διάρκεια των ο-
ποίων έληξε µετά την 1η Ιουνίου 2022 και µέχρι την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος, δύναται να αναβιώσουν και
να παραταθούν, εφόσον ο ενδιαφερόµενος καταβάλλει
το Τέλος Παράτασης Εγκατάστασης και Δέσµευσης Η-
λεκτρικού Χώρου.

Άρθρο 55
Μεταβατικές διατάξεις ως προς υφιστάµενες
Βεβαιώσεις ή Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων

ή Άδειες Παραγωγής 

1. Οι υφιστάµενες Βεβαιώσεις ή Βεβαιώσεις Ειδικών
Έργων ή Άδειες Παραγωγής, για τις οποίες έχει εκδοθεί
Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης πριν την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος, δεν υποχρεούνται σε τρο-
ποποίηση αυτής, ούτε σε τήρηση των αποστάσεων α-
σφαλείας ανεµογεννητριών της παρ. 1 του άρθρου 21. 

2. Αν σε υφιστάµενες Βεβαιώσεις ή σε Βεβαιώσεις Ει-
δικών Έργων ή Άδειες Παραγωγής, για τις οποίες έχει
εκδοθεί Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, πριν
την έναρξη ισχύος του παρόντος, προκύψει τροποποίη-
σή τους µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, συµµορφώ-
νονται µε την παρ. 1 του άρθρου 21.

3. Οι υφιστάµενες Βεβαιώσεις ή Βεβαιώσεις Ειδικών
Έργων ή Άδειες Παραγωγής, για τις οποίες δεν έχει εκ-
δοθεί Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, συµ-
µορφώνονται µε την παρ. 1 του άρθρου 21.
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Άρθρο 56
Μεταβατική διάταξη µέχρι τη θέση σε λειτουργία του
Πληροφοριακού Συστήµατος Αδειοδότησης Έργων 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας

Μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Πληροφοριακού Συ-
στήµατος Αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ε-
νέργειας, εφαρµόζεται το άρθρο 39, όσον αφορά την η-
λεκτρονική επικοινωνία µεταξύ των ενδιαφεροµένων πα-
ραγωγών και των οικείων αδειοδοτικών φορέων.

Άρθρο 57
Μεταβατική διάταξη µέχρι την έκδοση του Κανονισµού
σύνδεσης, εγκατάστασης και λειτουργίας σταθµών
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Συµπαραγωγής

Ηλεκτρισµού - Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης

Μέχρι την έκδοση του Κανονισµού σύνδεσης, εγκατά-
στασης και λειτουργίας σταθµών Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού - Θερµότη-
τας Υψηλής Απόδοσης εφαρµόζεται η υπό στοιχεία
Δ6/Φ1/οικ.13310/10.7.2007 απόφαση του Υπουργού Α-
νάπτυξης (Β΄ 1153) για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται
διαφορετικά µε τον παρόντα.

Άρθρο 58
Καταργούµενες διατάξεις 

1. Το άρθρο 3 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235), περί µεταφο-
ράς θέσεων εγκατάστασης σταθµών Ανανεώσιµων Πη-
γών Ενέργειας και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού - Θερ-
µότητας Υψηλής Απόδοσης, καταργείται από την έναρξη
ισχύος του παρόντος.

2.Τα άρθρα 4,7, οι παρ. 1, 2, 3, 4 , 5 , 8, 9, 11, 14, 16 του
άρθρου 8, τα άρθρα 8Α, 8Β, 11, και η παρ. 8 του άρθρου
13 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), περί αδειών παραγωγής, ε-
γκατάστασης, λειτουργίας και σύνδεσης σταθµών παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,
καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ό-
που αναφέρονται τα ως άνω άρθρα, νοούνται εφεξής τα
άρθρα 11, 14, 33, και εν γένει τα Κεφάλαια Δ΄ και Ε΄,
του Μέρους Β΄ του παρόντος.

3. Το άρθρο 63 του ν. 4843/2021 (Α’ 193), περί δικτύων
Μέσης Τάσης για τη σύνδεση σταθµών Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε Υποσταθµούς Μέσης προς Υψηλής Τάσης,
καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όπου
αναφέρεται το ως άνω άρθρο, νοείται εφεξής το άρθρο
12 του παρόντος.

4. Η υποπαρ. Ι.1 της παρ. Ι του πρώτου άρθρου του
ν. 4152/2013 (Α΄ 107), καταργείται από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος. Όπου αναφέρεται η ως άνω υπο-
παράγραφος, νοείται εφεξής το άρθρο 6 του παρόντος.

5. Η παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 2773/1999 (Α΄ 286)
καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όπου
αναφέρεται η ως άνω παράγραφος, νοείται εφεξής η
παρ. 7 του άρθρου 4 του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/944 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΗ

ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ

ΝΟΜΩΝ 4001/2011, 4067/2012, 3468/2006, 
2367/1998 ΚΑΙ 4685/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4001/2011 ΚΑΙ 4067/2012

Άρθρο 59
Ενσωµάτωση διατάξεων της Οδηγίας 2019/944/ΕΕ που

αφορούν στην αποθήκευση, τη σωρευτική 
εκπροσώπηση και την επιχείρηση ηλεκτρικής

ενέργειας - Τροποποίηση άρθρου 1 του ν. 4001/2011

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 του ν. 4001/2011
(Α΄ 179), περί σκοπού και πεδίου εφαρµογής του ανωτέ-
ρου νόµου, προστίθεται η αναφορά στην Οδηγία (ΕΕ)
2019/944, στο δεύτερο εδάφιο επέρχονται νοµοτεχνικές
βελτιώσεις και διευρύνεται το ως άνω πεδίο εφαρµογής,
και το άρθρο 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρµογής

Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η ενσωµάτωση στην
ελληνική νοµοθεσία των διατάξεων της Οδηγίας
2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά µε τους κοινούς
κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
και για την κατάργηση της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ» (ΕΕ L
211 της 14.8.2009) και της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ι-
ουλίου 2009 «Σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την
εσωτερική αγορά Φυσικού Αερίου και την κατάργηση της
Οδηγίας 2003/55/ΕΚ» (ΕΕ L 211 της 14.8.2009), καθώς
και των άρθρων 8, 36, 54 και 56, των περ. 18, 19, 57, 59
και 60 του άρθρου 2, της παρ. 2 του άρθρου 55 και της
περ. (ι) της παρ. 1 του άρθρου 59 της Οδηγίας
2019/944/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 «Σχετικά µε τους κοι-
νούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ»
(ΕΕ L 158 της 14.6.2019).
Οι δραστηριότητες της παραγωγής, αποθήκευσης, σω-

ρευτικής εκπροσώπησης, προµήθειας, αγοράς, µεταφο-
ράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και της
παραγωγής, της προµήθειας, της αγοράς, της µεταφο-
ράς, διανοµής της αποθήκευσης, της υγροποίησης και
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της αεριοποίησης υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου εντός
της Ελληνικής Επικράτειας ασκούνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του νόµου αυτού. Οι δραστηριότητες αυτές εί-
ναι κοινής ωφέλειας και τελούν υπό την εποπτεία του
κράτους.»

Άρθρο 60
Τροποποίηση ορισµών του ν. 4001/2011 - Τροποποίηση
παρ. 1 και 3 άρθρου 2 του ν. 4001/2011 - Ενσωµάτωση

των περ. 18, 19, 57, 59 και 60 άρθρου 2
της Οδηγίας 2019/944/ΕΕ)

1. Ο ορισµός της περ. (η) της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4001/2011 (A΄ 179), τροποποιείται µε την προσθήκη
της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και την εναρµό-
νιση της ισχύουσας αναφοράς στην εκπροσώπηση ηλε-
κτρικής ενέργειας προς τον αντίστοιχο ορισµό της Οδη-
γίας (ΕΕ) 2019/944 και διαµορφώνεται ως εξής:

«(η) Ενεργειακή Δραστηριότητα: Η Παραγωγή, Μετα-
φορά, Διανοµή και Προµήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας ή
Φυσικού Αερίου, η Εµπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας, η α-
ποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, η παραγωγή, η διανο-
µή και η προµήθεια θερµικής ενέργειας, η σωρευτική εκ-
προσώπηση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η Χρήση Ε-
γκατάστασης Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου και η Χρή-
ση Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου.»

2. Στους ορισµούς της παρ. 3 του άρθρου 2 του
ν. 4001/2011 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην
περ. (ιγ) προστίθενται οι δραστηριότητες αποθήκευσης
και σωρευτικής εκπροσώπησης ηλεκτρικής ενέργειας, β)
στην περ. (ιη) προστίθενται οι δραστηριότητες αποθή-
κευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σωρευτικής εκπροσώπη-
σης και απόκρισης ζήτησης, γ) προστίθενται περ. (λβ),
(λγ), (λδ), (λε), (λστ),(λζ), (λη), (λθ), (λι), (λια), (λιβ) και
(λιγ), και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Ορισµοί που αναφέρονται ιδίως στην ηλεκτρική ε-
νέργεια:

(α) Αποκεντρωµένη Παραγωγή: Η παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας από µονάδες παραγωγής που συνδέονται
στο δίκτυο διανοµής.

(β) Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.): Οι µη ορυ-
κτές ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική ε-
νέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η ενέργεια κυµάτων, η πα-
λιρροϊκή ενέργεια, η βιοµάζα, τα αέρια που εκλύονται α-
πό χώρους υγειονοµικής ταφής και από εγκαταστάσεις
βιολογικού καθαρισµού, τα βιοαέρια, η γεωθερµική ενέρ-
γεια, η υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται από υδροη-
λεκτρικούς σταθµούς.

(γ) Απευθείας γραµµή: είτε η γραµµή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, η οποία συνδέει µια αποµονωµένη µονάδα παρα-
γωγής µε έναν αποµονωµένο πελάτη είτε η γραµµή ηλε-
κτρικής ενέργειας η οποία συνδέει έναν παραγωγό ηλε-
κτρικής ενέργειας µε µία επιχείρηση προµήθειας ηλε-
κτρικής ενεργείας, η οποία προµηθεύει απευθείας τις δι-
κές της εγκαταστάσεις, θυγατρικές επιχειρήσεις και επι-
λέγοντες Πελάτες. Οι απευθείας γραµµές δεν εντάσσο-
νται στο Σύστηµα Μεταφοράς ή στο Δίκτυο Διανοµής.

(δ) Αποµονωµένο Μικροδίκτυο: είναι το σύστηµα ηλε-
κτρικής ενέργειας κάθε Μη Διασυνδεδεµένου Νησιού το
οποίο είχε κατά το έτος 1996 συνολική ετήσια κατανά-
λωση ενέργειας µικρότερη των 500 GWh.

(ε) Αυτοπαραγωγός: είναι ο παραγωγός, ο οποίος πα-
ράγει ηλεκτρική ενέργεια κυρίως για δική του χρήση και
διοχετεύει τυχόν πλεόνασµα της ενέργειας αυτής στο

σύστηµα µεταφοράς ή στο δίκτυο διανοµής.
(στ) Διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφο-

ρών: η διαδικασία µε την οποία καλύπτονται προγραµµα-
τισµένες πρόσθετες ανάγκες και ανάγκες αντικατάστα-
σης δυναµικού µε προµήθειες από νέες ή υπάρχουσες ε-
γκαταστάσεις παραγωγής.

(ζ) Διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας: η µεταφορά µέσω
δικτύου διανοµής υψηλής, σε περίπτωση που έχει ειδικά
καθορισθεί ότι ανήκουν στο δίκτυο διανοµής, µέσης και
χαµηλής τάσης της ηλεκτρικής ενεργείας που εγχέεται
σε αυτό από το διασυνδεδεµένο µε αυτό σύστηµα µετα-
φοράς και τις µονάδες παραγωγής που συνδέονται άµε-
σα στο δίκτυο διανοµής µε σκοπό την παράδοσή της σε
πελάτες, µη συµπεριλαµβανοµένης όµως της προµήθει-
ας.

(η) Διασυνδεδεµένο σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας: έ-
να σύνολο συστηµάτων µεταφοράς και δικτύων διανο-
µής ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία συνδέονται µεταξύ
τους µε µία ή περισσότερες διασυνδέσεις.

(θ) Διασύνδεση: είναι οι γραµµές, οι εγκαταστάσεις
και οι µετρητές που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά
ηλεκτρικής ενέργειας µέσω του Ελληνικού Συστήµατος
Μεταφοράς από ή προς την Ελληνική Επικράτεια, καθώς
και µε το Δίκτυο Διανοµής.

(ι) Διαχειριστής δικτύου διανοµής: κάθε φυσικό ή νοµι-
κό πρόσωπο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία,
τη συντήρηση, την παροχή πρόσβασης σε πελάτες και
παραγωγούς που συνδέονται σε αυτό και, αν είναι ανα-
γκαίο, την ανάπτυξη του δικτύου διανοµής σε µία δεδο-
µένη περιοχή και, κατά περίπτωση, των διασυνδέσεών
του µε άλλα δίκτυα διανοµής και συστήµατα µεταφοράς,
και για τη µακροπρόθεσµη ικανότητα του δικτύου να α-
νταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση υπηρεσιών διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας.

(ια) Διαχειριστής συστήµατος µεταφοράς: κάθε φυσι-
κό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη
λειτουργία, τη συντήρηση και, αν είναι αναγκαίο, την α-
νάπτυξη του συστήµατος µεταφοράς σε µία δεδοµένη
περιοχή και, κατά περίπτωση, των διασυνδέσεών του µε
άλλα συστήµατα, και για την µακροπρόθεσµη ικανότητα
του συστήµατος να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση
υπηρεσιών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

(ιβ) Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιµένα Αθηνών:
Οι γραµµές διανοµής µέσης και χαµηλής τάσης και οι ε-
γκαταστάσεις διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας που βρί-
σκονται εντός των ορίων του ακινήτου που περιγράφεται
στις διατάξεις του Άρθρου Πρώτου του ν. 2338/1995
(Α΄ 202) και οι οποίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ίδι-
ου νόµου κατασκευάζονται, αναπτύσσονται και τίθενται
σε λειτουργία από την εταιρεία "Διεθνής Αερολιµένας Α-
θηνών Α.Ε.", καθώς και οι µελλοντικές επεκτάσεις αυ-
τών εντός διανοµής της ίδιας έκτασης, αποτελούν το Δί-
κτυο του Διεθνούς Αερολιµένα Αθηνών (Δίκτυο ΔΑΑ) και
δεν εντάσσονται στο Δίκτυο, κατά την έννοια του άρ-
θρου 2 του ν. 2773/1999.

(ιγ) Δραστηριότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας: είναι καθε-
µία από τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες Παραγω-
γής, Μεταφοράς, Διανοµής, Προµήθειας, Αγοράς, απο-
θήκευσης και σωρευτικής εκπροσώπησης ηλεκτρικής ε-
νέργειας.

(ιδ) Ελληνικό Δίκτυο Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(Ε.Δ.Δ.Η.Ε.): είναι το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας της ΔΕΗ ΑΕ που είναι εγκατεστηµένο στην ελλη-
νική επικράτεια, το οποίο αποτελείται από γραµµές µέ-
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σης και χαµηλής τάσης και εγκαταστάσεις διανοµής ηλε-
κτρικής ενέργειας, καθώς και από γραµµές και εγκατα-
στάσεις υψηλής τάσης που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο
αυτό. Το Δίκτυο, εκτός από το δίκτυο των Μη Διασυνδε-
δεµένων Νησιών, συνδέεται στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε. µέσω των υ-
ποσταθµών υψηλής τάσης και µέσης τάσης (ΥΤ/ΜΤ). Ό-
ριο µεταξύ Συστήµατος και Δικτύου αποτελεί το διακο-
πτικό µέσο που βρίσκεται στην πλευρά της ΥΤ του µετα-
σχηµατιστή ισχύος του υποσταθµού και το οποίο αποτε-
λεί στοιχείο του Δικτύου. Για τις περιοχές, στο δίκτυο
διανοµής των οποίων ανήκουν γραµµές ΥΤ, το όριο µε-
ταξύ συστήµατος και δικτύου διανοµής καθορίζεται µε α-
πόφαση της Ρ.Α.Ε., µετά από εισήγηση των Διαχειρι-
στών του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και γνώµη των
Κυρίων του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και του Ε.Δ.Δ.Η.Ε..

(ιε) Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας (ΕΣΜΗΕ): είναι οι γραµµές υψηλής τάσης, οι εγκα-
τεστηµένες στην Ελληνική Επικράτεια διασυνδέσεις,
χερσαίες ή θαλάσσιες και όλες οι εγκαταστάσεις, εξο-
πλισµός και εγκαταστάσεις ελέγχου που απαιτούνται
για την οµαλή, ασφαλή και αδιάλειπτη διακίνηση ηλε-
κτρικής ενέργειας από έναν σταθµό παραγωγής σε έναν
υποσταθµό, από έναν υποσταθµό σε έναν άλλο ή προς ή
από οποιαδήποτε διασύνδεση. Τα έργα διασύνδεσης Μη
Διασυνδεδεµένων Νησιών µε το Ε.Σ.Μ.Η.Ε. εντάσσονται
στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε.. Στο Σύστηµα Μεταφοράς δεν περιλαµ-
βάνονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, οι γραµµές και εγκαταστάσεις υψηλής τάσης που
έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Διανοµής, καθώς και τα δί-
κτυα των µη Διασυνδεδεµένων Νησιών.

(ιστ) Ενεργειακή αποδοτικότητα/διαχείριση της ζήτη-
σης: η συνολική ή ολοκληρωµένη προσέγγιση στόχος
της οποίας είναι να επηρεάσει την ποσότητα και το χρο-
νικό προγραµµατισµό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ε-
νεργείας µε σκοπό τη µείωση της κατανάλωσης πρωτο-
γενούς ενεργείας και των φορτίων αιχµής, δίνοντας το
προβάδισµα στις επενδύσεις για µέτρα ενεργειακής α-
ποδοτικότητας ή άλλα µέτρα όπως οι Συµβάσεις προµή-
θειας µε δικαίωµα διακοπής, έναντι των επενδύσεων για
την αύξηση του δυναµικού παραγωγής, εάν οι πρώτες α-
πό τις προαναφερόµενες επενδύσεις αποτελούν την α-
ποτελεσµατικότερη και οικονοµικότερη εναλλακτική λύ-
ση, λαµβανοµένων υπόψη του θετικού περιβαλλοντικού
αντίκτυπου που προκύπτει από τη µειωµένη κατανάλωση
ενεργείας και των συναφών πτυχών της ασφάλειας του
εφοδιασµού και του κόστους διανοµής.

(ιζ) Επικουρική υπηρεσία: κάθε υπηρεσία που είναι α-
ναγκαία για τη διαχείριση συστήµατος µεταφοράς ή δι-
κτύου διανοµής, όπως η ρύθµιση της τάσης, η ρύθµιση
της συχνότητας, η παροχή εφεδρειών, η παροχή άεργου
ισχύος, η επανεκκίνηση του Συστήµατος Μεταφοράς,
µετά από διακοπή και η παρακολούθηση της διακύµαν-
σης του φορτίου.

(ιη) Επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας: το φυσικό ή νο-
µικό πρόσωπο που ασκεί τουλάχιστον µία από τις ακό-
λουθες δραστηριότητες: παραγωγή, µεταφορά, διανοµή,
αποθήκευση, σωρευτική εκπροσώπηση, απόκριση ζήτη-
σης,προµήθεια ή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και είναι
υπεύθυνο για τα εµπορικά και τεχνικά καθήκοντα ή/και
τα καθήκοντα συντήρησης τα σχετικά µε τις δραστηριό-
τητες αυτές. Στον ορισµό αυτόν δεν περιλαµβάνονται οι
τελικοί πελάτες.

(ιθ) Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση ηλεκτρικής ε-
νέργειας: η επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας ή όµιλος ε-

πιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, στον οποίο το ίδιο
πρόσωπο ή πρόσωπα δικαιούνται, άµεσα ή έµµεσα, να α-
σκούν τον Έλεγχο, και όπου η εν λόγω επιχείρηση ή ο ό-
µιλος επιχειρήσεων ασκούν τουλάχιστον µία από τις
δραστηριότητες µεταφοράς ή διανοµής, και τουλάχιστον
µία από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας η-
λεκτρικής ενέργειας.

(κ) Μακροπρόθεσµος προγραµµατισµός: ο προγραµµα-
τισµός των επενδυτικών αναγκών όσον αφορά το δυνα-
µικό παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής σε µακροπρό-
θεσµη βάση, προκειµένου να καλύπτεται η ζήτηση ηλε-
κτρικής ενέργειας στο σύστηµα και να εξασφαλίζεται ο
εφοδιασµός των πελατών.

(κα) Μεταφορά ηλεκτρικής ενεργείας: η Μεταφορά
µέσω συστήµατος υπερυψηλής και υψηλής τάσης της η-
λεκτρικής ενέργειας που παράγεται από µονάδες παρα-
γωγής που συνδέονται άµεσα σε αυτό, καθώς και αυτής
που εγχέεται σε αυτό µέσω των διασυνδέσεών του µε ό-
µορα συστήµατα µεταφοράς µε σκοπό την παροχή ηλε-
κτρικής ενέργειας σε τελικούς πελάτες άµεσα συνδεδε-
µένους στο σύστηµα αυτό, σε όµορα συστήµατα µετα-
φοράς µε τα οποία διασυνδέεται και σε δίκτυα διανοµής,
µη συµπεριλαµβανοµένης όµως της προµήθειας.

(κβ) Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά: είναι τα νησιά της Ελ-
ληνικής Επικράτειας των οποίων το δίκτυο διανοµής η-
λεκτρικής ενέργειας δεν συνδέεται µε το Σύστηµα Με-
ταφοράς και το Δίκτυο Διανοµής της ηπειρωτικής χώ-
ρας.

(κγ) Μικρό αποµονωµένο σύστηµα: είναι το σύστηµα
ηλεκτρικής ενέργειας κάθε Μη Διασυνδεδεµένου Νησι-
ού το οποίο είχε κατά το έτος 1996 συνολική ετήσια κα-
τανάλωση ενέργειας µικρότερη των 3000 GWh και το ο-
ποίο ποσοστό κάτω του πεντε τοις εκατό (5 %) της ετή-
σιας κατανάλωσης προέρχεται από διασύνδεση µε άλλα
συστήµατα.

(κδ) Ολοκληρωµένη Επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας:
η επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας που είναι κάθετα ή ο-
ριζόντια ολοκληρωµένη.

(κε) Οριζόντια Ολοκληρωµένη επιχείρηση: η επιχείρη-
ση που ασκεί µία τουλάχιστον από τις δραστηριότητες
παραγωγής µε σκοπό την πώληση ή µεταφορά ή διανοµή
ή προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, και µια δραστηριότη-
τα εκτός του τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

(κστ) Παράγωγο ηλεκτρικής ενεργείας: χρηµατοπι-
στωτικό µέσο που προσδιορίζεται στα σηµεία 5, 6 ή 7
του Τµήµατος Γ΄ του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας
2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηµα-
τοπιστωτικών µέσων [EEL 145, 30.4.2004], όπου το µέσο
αυτό σχετίζεται µε την ηλεκτρική ενέργεια.

(κζ) Παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας: κάθε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο το οποίο παράγει ηλεκτρική ενέργεια.

(κη) Πρόσβαση: είναι η σύνδεση µε το Σύστηµα Μετα-
φοράς και το Δίκτυο Διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και
η χρήση αυτών.

(κθ) Σύµβαση Προµήθειας ηλεκτρικής ενεργείας: η
σύµβαση για την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, µη
συµπεριλαµβανοµένου παραγώγου ηλεκτρικής ενέργει-
ας.

(λ) Χρήστης συστήµατος: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που τροφοδοτεί µε ηλεκτρική ενέργεια ένα σύστηµα µε-
ταφοράς ή δίκτυο διανοµής ή που τροφοδοτείται από έ-
να τέτοιο σύστηµα ή δίκτυο.

(λα) Μικρό συνδεδεµένο σύστηµα (ΜΣΣ): κάθε σύστη-
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µα µε κατανάλωση µικρότερη των τριών χιλιάδων (3.000)
GWh το 1996, στο οποίο ποσοστό άνω του πέντε τοις ε-
κατό (5%) της ετήσιας κατανάλωσης προέρχεται από
διασύνδεση µε άλλα συστήµατα, κατά την έννοια που α-
ποδίδεται στην Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019
σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγο-
ρά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδη-
γίας 2012/27/ΕΕ (L 158).

(λβ) Σωρευτική Εκπροσώπηση: δραστηριότητα ασκού-
µενη από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνδυάζει κα-
ταναλισκόµενη ή παραγόµενη ενέργεια από περισσότε-
ρους του ενός καταναλωτές, παραγωγούς ή αποθηκευτι-
κούς σταθµούς προς πώληση, αγορά ή δηµοπρασία σε ο-
ποιαδήποτε αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

(λγ) Ανεξάρτητος Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης:
συµµετέχων στην αγορά δραστηριοποιούµενος στη σω-
ρευτική εκπροσώπηση που δεν είναι συνδεδεµένος µε
τον προµηθευτή του πελάτη του.

(λδ) Άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας: η ά-
δεια η οποία χορηγείται από τη ΡΑΕ κατά τα άρθρα 132Ε
έως 132Ζ και τον Κανονισµό Αδειών Αποθήκευσης του
άρθρου 135A για την άσκηση της δραστηριότητας απο-
θήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

(λε) Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας: η αναβολή
της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας σε χρονι-
κή στιγµή µεταγενέστερη της παραγωγής της, µε τη µε-
τατροπή της σε µορφή ενέργειας που µπορεί να αποθη-
κευτεί, η αποθήκευση της εν λόγω ενέργειας και η µετα-
γενέστερη εκ νέου µετατροπή της εν λόγω ενέργειας σε
ηλεκτρική ενέργεια.

(λστ) Εγκατάσταση αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργει-
ας: εγκατάσταση στην οποία γίνεται αποθήκευση της η-
λεκτρικής ενέργειας.

(λζ) Εγκατεστηµένη χωρητικότητα Σταθµού Αποθή-
κευσης ηλεκτρικής ενέργειας: η αρχική εγκατεστηµένη
ενεργειακή χωρητικότητα του εξοπλισµού αποθήκευσης
του Σταθµού Αποθήκευσης που εκφράζει τη µέγιστη πο-
σότητα ενέργειας, η οποία µπορεί να αποθηκευτεί στα
συστήµατα του Σταθµού Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. 

(λη) Εγγυηµένη (ωφέλιµη) χωρητικότητα Σταθµού Α-
ποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας: Η µέγιστη ποσότητα
ενέργειας, την οποία ο Σταθµός Αποθήκευσης είναι δυ-
νατό να αποδίδει εξασφαλισµένα στην έξοδό του, αξιο-
ποιώντας ενέργεια των αποθηκευτικών του συστηµάτων,
χωρίς ενδιάµεση φόρτιση αυτών. Η ενέργεια αυτή µε-
τράται στο σηµείο σύνδεσης του Σταθµού Αποθήκευσης
µε το σύστηµα µεταφοράς ή το δίκτυο διανοµής ηλεκτρι-
κής ενέργειας.

(λθ) Μέγιστη ισχύς απορρόφησης Σταθµού Αποθήκευ-
σης ηλεκτρικής ενέργειας: Η µέγιστη ισχύς που ο Σταθ-
µός Αποθήκευσης δύναται να απορροφήσει από το Σύ-
στηµα Μεταφοράς ή το Δίκτυο Διανοµής, όπως µετράται
στο σηµείο σύνδεσης του Σταθµού µε το Σύστηµα ή το
Δίκτυο, αντίστοιχα.

(λι) Μέγιστη ισχύς έγχυσης Σταθµού Αποθήκευσης η-
λεκτρικής ενέργειας: η µέγιστη καθαρή ισχύς που ο
Σταθµός Αποθήκευσης δύναται να αποδίδει συνεχώς
στην έξοδό του (σηµείο σύνδεσης µε το σύστηµα ή το δί-
κτυο ηλεκτρικής ενέργειας).

(λια) Σταθµός αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας: το
σύνολο των εγκαταστάσεων που συνδέονται µε το Σύ-
στηµα Μεταφοράς ή το Δίκτυο Διανοµής ηλεκτρικής ε-

νέργειας του Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και επιτε-
λούν αποκλειστικά λειτουργία Αποθήκευσης ηλεκτρικής
ενέργειας, κατά τον ορισµό της περ. (λε).

(λιβ) Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυ-
κτά καύσιµα: Η άδεια η οποία χορηγείται από τη Ρ.Α.Ε.
κατά τα άρθρα 132 και 132Α και τον Κανονισµό Αδειών
του άρθρου 135 για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από άνθρακα, φυσικό αέριο και αργό πετρέλαιο και τα
προϊόντα του (µαζούτ, ντίζελ και υγραέριο). 

(λιγ) Μέγιστη ισχύς έγχυσης σταθµού παραγωγής η-
λεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και µέσω Συµπαραγω-
γής Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.) µε διατάξεις αποθήκευσης: Ειδικά για σταθ-
µούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε διατάξεις αποθήκευσης, η ηλεκτρική ισχύς
που επιτρέπεται να παρέχεται, κατά ανώτατο όριο, από
τον σταθµό στο σηµείο σύνδεσής του µε το Δίκτυο. Επι-
τρέπεται υπέρβαση της µέγιστης ισχύος έγχυσης µέχρι
ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%), εφόσον η υπέρβαση
αυτή εµφανίζεται σε µικρή συχνότητα, σύµφωνα µε τα ο-
ριζόµενα στον Κανονισµό Βεβαιώσεων. Για τον έλεγχο
της υπέρβασης, ως µέγιστη τιµή ισχύος θεωρείται η µέ-
ση τιµή ισχύος των µετρήσεων που πραγµατοποιούνται
κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήµατος δεκαπέντε (15)
λεπτών.»

3. Η περ. (η΄1) της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 4001/2011 τροποποιείται ως εξής: 

«(η΄1) Διαχωρισµένος Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής
Φυσικού Αερίου: Ο Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής Φυσι-
κού Αερίου που πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων
80Δ και 80Ε µε την επιφύλαξη του άρθρου 80Ζ.»

Άρθρο 61
Ρυθµίσεις για τον λογιστικό διαχωρισµό των

επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας αναφορικά µε την
άσκηση της δραστηριότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής

ενέργειας - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 22 
του ν. 4001/2011

Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179),
τροποποιείται ως προς την προσθήκη της δραστηριότη-
τας της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, και η παρ. 3
διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Η Ρ.Α.Ε. παρακολουθεί το διαχωρισµό των λογα-
ριασµών των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές
Δραστηριότητες, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις
των άρθρων 89 για το Φυσικό Αέριο και 141 για την ηλε-
κτρική ενέργεια, καθώς και των Διαχειριστών των Συστη-
µάτων και των Δικτύων Διανοµής, έχει πρόσβαση σε αυ-
τούς και εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν διασταυρούµε-
νες επιδοτήσεις µεταξύ των δραστηριοτήτων παραγω-
γής, µεταφοράς, διανοµής, αποθήκευσης,προµήθειας
ή/και εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και µεταξύ
των δραστηριοτήτων µεταφοράς, διανοµής, προµήθειας,
µεταπώλησης, αποθήκευσης φυσικού αερίου, καθώς και
διαχείρισης εγκαταστάσεων Υγροποιηµένου Φυσικού Α-
ερίου (ΥΦΑ).»

Άρθρο 62
Μοναδιαίες χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για

σταθµούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας -
Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 55 του ν. 4001/2011

Στην παρ. 6 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179)
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προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια και η παρ. 6 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«6. Οι αριθµητικές τιµές των συντελεστών της ανωτέ-
ρω µεθοδολογίας, καθώς και οι µοναδιαίες χρεώσεις που
επιβάλλονται στους Πελάτες, ανεξάρτητα Προµηθευτή,
προσδιορίζονται κάθε έτος µε απόφαση της Ρ.Α.Ε., η ο-
ποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
κατόπιν προηγούµενης εισήγησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως
µοναδικού Διαχειριστή του ειδικού λογαριασµού Υπηρε-
σιών Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.) στην ελληνική επικρά-
τεια. 
Ειδικώς οι µοναδιαίες χρεώσεις για την καταβολή του

ανταλλάγµατος Υ.Κ.Ω. αναφορικά µε τους σταθµούς α-
ποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας της περ. (λια) της
παρ. 3 του άρθρου 2 και της παρ. 11Β του άρθρου 10 του
ν. 4685/2020 (Α΄ 92), αφορούν αποκλειστικά την ιδιοκα-
ταναλισκόµενη ηλεκτρική ενέργεια των σταθµών αυτών,
η οποία δεν αποτελεί µέρος της απορροφούµενης ηλε-
κτρικής ενέργειας για πλήρωση των αποθηκευτικών συ-
στηµάτων και επαναπόδοσή της στο σύστηµα µεταφο-
ράς ή στο δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και υ-
πολογίζονται ανάλογα µε την κατηγορία καταναλωτών
στην οποία υπάγονται σύµφωνα µε τον πίνακα 1.α του
άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79). Δεν επιβάλλονται
χρεώσεις Υ.Κ.Ω. στο µέρος της ηλεκτρικής ενέργειας, η
οποία απορροφάται από το σύστηµα µεταφοράς ή το δί-
κτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας για πλήρωση των
συστηµάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που
συνδέονται σε εγκαταστάσεις καταναλωτών ηλεκτρικής
ενέργειας κατάντη του µετρητή και η οποία, εφόσον δεν
καταναλωθεί, επαναποδίδεται στο σύστηµα ή στο δί-
κτυο.

Άρθρο 63
Προσδιορισµός της κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας για τους σταθµούς αποθήκευσης ηλεκτρικής
ενέργειας αναφορικά µε τη χρέωση Υπηρεσιών Κοινής

Ωφέλειας - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 36 
του ν. 4067/2012

Στην παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79),
περί υπόχρεων καταβολής ανταλλάγµατος Υπηρεσιών
Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.), το δεύτερο εδάφιο αντικαθί-
σταται, προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφια και η παρ.
2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Υπόχρεοι καταβολής του ανταλλάγµατος Υ.Κ.Ω.
είναι οι εκάστοτε χρήστες κάθε παροχής ηλεκτροδότη-
σης, οι οποίοι το συγκαταβάλλουν στους προµηθευτές
ηλεκτρικής ενέργειας µε διακριτή χρέωση στους λογα-
ριασµούς κατανάλωσης που λαµβάνουν, όπως η κατανά-
λωση αυτή προσδιορίζεται από τον αρµόδιο Διαχειριστή
Δικτύου, καθώς και οι αυτοπροµηθευόµενοι πελάτες. 
Η κατανάλωση επί της οποίας υπολογίζεται το αντάλ-

λαγµα Υ.Κ.Ω. προσδιορίζεται αποκλειστικά µε βάση την
απορροφούµενη από το δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια προς
κατανάλωση στην εγκατάσταση του χρήστη της παρο-
χής ηλεκτροδότησης. Ειδικά για τους σταθµούς αποθή-
κευσης ηλεκτρικής ενέργειας της περ. (λια) της παρ. 3
του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) και της παρ. 11Β
του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), η υποχρέωση
του πρώτου εδαφίου αφορά στο τµήµα της ιδιοκατανά-
λωσης ηλεκτρικής ενέργειας των σταθµών αυτών και υ-
πόκειται στις µοναδιαίες χρεώσεις του πίνακα 1.α, ανά-
λογα µε την κατηγορία καταναλωτών στην οποία υπάγο-

νται. Ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται από το σύ-
στηµα µεταφοράς ή το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ε-
νέργειας προς πλήρωση των συστηµάτων αποθήκευσης
ηλεκτρικής ενέργειας που συνδεόνται σε εγκαταστάσεις
καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας κατάντη του µετρη-
τή, και η οποία, εφόσον δεν καταναλωθεί, επαναποδίδε-
ται στο σύστηµα ή στο δίκτυο, δεν υπόκειται σε χρεώ-
σεις Υ.Κ.Ω.. Το αντάλλαγµα Υ.Κ.Ω. αποδίδεται σύµφωνα
µε τους οικείους Κώδικες Διαχείρισης από τους προµη-
θευτές και τους αυτοπροµηθευόµενους πελάτες στον ει-
δικό λογαριασµό Υ.Κ Ω. που τηρείται από τον αρµόδιο
Διαχειριστή, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 55 του
ν. 4001/2011.
Από τα έσοδα του ειδικού λογαριασµού καταβάλλεται

από τον αρµόδιο Διαχειριστή εξ ολοκλήρου αντιστάθµι-
ση στους κατόχους άδειας προµήθειας ηλεκτρικής ενέρ-
γειας για τις παρεχόµενες από αυτούς Υπηρεσίες Κοι-
νής Ωφέλειας.
Σε περίπτωση ελλείµµατος ή πλεονάσµατος του ετήσι-

ου οικονοµικού αποτελέσµατος του ειδικού λογαρια-
σµού Υ.Κ.Ω., οι µοναδιαίες χρεώσεις του ανταλλάγµα-
τος Υ.Κ.Ω. της παρ. 1α αναπροσαρµόζονται τον Ιούνιο
και τον Δεκέµβριο έκαστου έτους στο πλαίσιο παρακο-
λούθησης του ειδικού λογαριασµού, µετά από εισήγηση
της Ρ.Α.Ε., η οποία εκδίδεται λαµβάνοντας υπόψη την
εισήγηση του αρµόδιου διαχειριστή, τυχόν σωρευτικά
ελλείµµατα, σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 55 του
ν. 4001/2011, την ανάγκη τήρησης ενός αποθέµατος α-
σφαλείας και τυχόν κάλυψη του κόστους από τον κρατι-
κό προϋπολογισµό, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο. Η
αναπροσαρµογή θα µηδενίζει το προβλεπόµενο έλλειµ-
µα του τρέχοντος και του επόµενου έτους, στο οποίο εν-
σωµατώνεται το τυχόν έλλειµµα του προηγούµενου έ-
τους. Ο αρµόδιος Διαχειριστής αποστέλλει τη σχετική
εισήγηση στη Ρ.Α.Ε. το Μάρτιο και το Σεπτέµβριο έκα-
στου έτους µε στοιχεία και εκτιµήσεις του ετήσιου οικο-
νοµικού αποτελέσµατος του ειδικού λογαριασµού Υ.Κ.Ω.
του τρέχοντος και του επόµενου έτους. Η Ρ.Α.Ε. απο-
στέλλει τον Μάιο και τον Νοέµβριο έκαστου έτους την
εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να

καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, πλήρως ή
µερικώς, το κόστος παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλει-
ας, µε αντίστοιχη πίστωση ως εισροή του ειδικού διαχει-
ριστικού λογαριασµού για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλει-
ας που τηρεί ο αρµόδιος διαχειριστής, σύµφωνα µε την
παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011.
Ειδικά για το έτος 2019 η πίστωση του προηγούµενου

εδαφίου ανέρχεται µέχρι το ποσό των πενήντα εννέα ε-
κατοµµυρίων (59.000.000) ευρώ και για το έτος 2020 µέ-
χρι το ποσό των εξήντα οχτώ εκατοµµυρίων
(68.000.000) ευρώ. Για το έτος 2018 δεν χορηγείται πί-
στωση.»

Άρθρο 64
Ιδιοκτησιακό καθεστώς εγκαταστάσεων αποθήκευσης
ενέργειας από διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 109Α στον

ν. 4001/2011 
(άρθρο 54 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)

Στον ν. 4001/2011 (Α΄ 179) προστίθεται άρθρο 109Α
ως εξής:
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«Άρθρο 109Α 
Ιδιοκτησιακό καθεστώς εγκαταστάσεων αποθήκευσης

ενέργειας από τον Διαχειριστή του Ελληνικού 
Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(άρθρο 54 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)

1. Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μετα-
φοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.), κατά το άρ-
θρο 97, δεν δύναται να έχει στην ιδιοκτησία του, να ανα-
πτύσσει, να διαχειρίζεται ή να λειτουργεί εγκαταστάσεις
αποθήκευσης ενέργειας.

2. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 1, ο διαχειριστής του
Ε.Σ.Μ.Η.Ε. δύναται να έχει στην ιδιοκτησία του, να ανα-
πτύσσει, να λειτουργεί και να διαχειρίζεται εγκαταστά-
σεις αποθήκευσης ενέργειας:

(α) κατόπιν απόφασης της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέρ-
γειας (Ρ.Α.Ε.), εφόσον αυτές αποτελούν πλήρως ενσω-
µατωµένα στοιχεία δικτύου ή

(β) εφόσον σωρευτικά:
(βα) τρίτα µέρη, κατόπιν ανοιχτής, διαφανούς και χω-

ρίς διακρίσεις ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής
προσφορών, η οποία εξετάζεται και εγκρίνεται από τη
Ρ.Α.Ε., δεν έχουν αποκτήσει το δικαίωµα ιδιοκτησίας, α-
νάπτυξης, διαχείρισης ή λειτουργίας εγκαταστάσεων α-
ποθήκευσης ενέργειας ή δεν µπορούν να παράσχουν τις
σχετικές υπηρεσίες αποθήκευσης ενέργειας µε εύλογο
κόστος και εγκαίρως,

(ββ) η Ρ.Α.Ε. κρίνει ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις ή ε-
πικουρικές υπηρεσίες, µη σχετικές µε τη συχνότητα, εί-
ναι απαραίτητες, προκειµένου ο Διαχειριστής του
Ε.Σ.Μ.Η.Ε. να τηρεί τις υποχρεώσεις που υπέχει για την
αποτελεσµατική, αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του
Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και ότι οι εγκαταστάσεις αυτές δεν χρησιµο-
ποιούνται για την αγορά ή πώληση ηλεκτρικής ενέργειας
στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, και 

(βγ) η Ρ.Α.Ε. αξιολογήσει την αναγκαιότητα αυτής της
εξαίρεσης, εξετάσει εκ των προτέρων την εφαρµοσιµό-
τητα της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προ-
σφορών, συµπεριλαµβανοµένων των όρων και προϋπο-
θέσεων αυτής και παράσχει την έγκρισή της.

3. Η Ρ.Α.Ε. δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες γραµ-
µές ή όρους και προϋποθέσεις προσκλήσεων υποβολής
προσφορών, προκειµένου να συνδράµει τον Διαχειριστή
του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. στη διασφάλιση δίκαιης διαγωνιστικής
διαδικασίας, κατά την υποπερ. (βα) της περ. (β) της παρ.
2. 

4. Η απόφαση της Ρ.Α.Ε. περί της εξαίρεσης της παρ.
2 και όλες οι συναφείς πληροφορίες αναφορικά µε το αί-
τηµα και τους λόγους της εξαίρεσης κοινοποιούνται
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον Οργανισµό Συνεργα-
σίας Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας (Ο.Σ.Ρ.Α.Ε.).

5. Η Ρ.Α.Ε. διεξάγει, τουλάχιστον ανά δύο (2) έτη, δη-
µόσια διαβούλευση για τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις
αποθήκευσης ενέργειας της περ. β΄ της παρ. 2, µε στόχο
την εκτίµηση της δυνητικής διαθεσιµότητας και του δυ-
νητικού ενδιαφέροντος επενδύσεων τρίτων σε τέτοιες
εγκαταστάσεις. Η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί τα πορίσµατα της
διαβούλευσης και µε απόφασή της, εφόσον προκύπτει ό-
τι τρίτα µέρη είναι σε θέση να έχουν στην ιδιοκτησία
τους, να αναπτύσσουν, να λειτουργούν ή να διαχειρίζο-
νται τέτοιες εγκαταστάσεις, κατά τρόπο οικονοµικά απο-
δοτικό, προβλέπει τη σταδιακή, εντός δεκαοκτώ (18) µη-
νών, κατάργηση των σχετικών δραστηριοτήτων του Δια-
χειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε.. Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδι-

κασίας, η Ρ.Α.Ε., µε απόφασή της, δύναται να επιτρέπει
στον Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. να λάβει εύλογη απο-
ζηµίωση και συγκεκριµένα να ανακτήσει την υπολειµµα-
τική αξία της επένδυσης που πραγµατοποίησε σε εγκα-
ταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας.

6. Η παρ. 5 δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις πλήρως
ενσωµατωµένων στοιχείων δικτύου, καθώς και σε νέες
εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας σε συσσωρευ-
τές για τη συνήθη περίοδο απόσβεσης αυτών, δυνάµει
τελικής απόφασης επένδυσης η οποία λαµβάνεται µέχρι
την 31η Δεκεµβρίου 2024, οι οποίες:

(α) συνδέονται µε το δίκτυο το αργότερο δύο (2) έτη
µετά,

(β) ενσωµατώνονται στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε.,
(γ) χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την αντίδραση

άµεσης αποκατάστασης της ασφάλειας του δικτύου, σε
περίπτωση έκτακτων αναγκών, εάν το εν λόγω µέτρο α-
ποκατάστασης αρχίζει αµέσως και ολοκληρώνεται όταν
η ανακατανοµή µέσω αγοράς, µπορεί να επιλύσει το
πρόβληµα, και

(δ) δεν χρησιµοποιούνται για την αγορά ή την πώληση
ηλεκτρικής ενέργειας στις αγορές ηλεκτρικής ενέργει-
ας, συµπεριλαµβανοµένης της εξισορρόπησης.»

Άρθρο 65
Ιδιοκτησιακό καθεστώς εγκαταστάσεων αποθήκευσης
ενέργειας από διαχειριστές συστηµάτων διανοµής 
ηλεκτρικής ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 122Α 

στον ν. 4001/2011 (άρθρο 36 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)

Στον ν. 4001/2011 (Α΄ 179)προστίθεται άρθρο 122A ως
εξής:

«Άρθρο 122Α
Ιδιοκτησιακό καθεστώς εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
ενέργειας από διαχειριστές συστηµάτων διανοµής 

(άρθρο 36 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)

1. Ο Διαχειριστής συστήµατος διανοµής ηλεκτρικής ε-
νέργειας δεν δύναται να έχει στην ιδιοκτησία του, να α-
ναπτύσσει, να διαχειρίζεται ή να λειτουργεί εγκαταστά-
σεις αποθήκευσης ενέργειας.

2. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 1, ο Διαχειριστής συστήµα-
τος διανοµής δύναται να έχει στην ιδιοκτησία του, να α-
ναπτύσσει, να διαχειρίζεται και να λειτουργεί εγκατα-
στάσεις αποθήκευσης ενέργειας: 

(α) κατόπιν απόφασης της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέρ-
γειας (Ρ.Α.Ε.), αν αυτές αποτελούν πλήρως ενσωµατω-
µένα στοιχεία δικτύου, ή

(β) εφόσον σωρευτικά:
(βα) τρίτα µέρη, κατόπιν διενέργειας ανοιχτής, διαφα-

νούς και χωρίς διακρίσεις ανταγωνιστικής διαδικασίας υ-
ποβολής προσφορών, η οποία εξετάζεται και εγκρίνεται
από τη Ρ.Α.Ε., δεν έχουν αποκτήσει το δικαίωµα για ιδιο-
κτησία, ανάπτυξη, διαχείριση ή λειτουργία εγκαταστάσε-
ων αποθήκευσης ενέργειας ή δεν µπορούσαν να παρά-
σχουν τις σχετικές υπηρεσίες αποθήκευσης ενέργειας
µε εύλογο κόστος και εγκαίρως,

(ββ) η Ρ.Α.Ε. κρίνει ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις ή ε-
πικουρικές υπηρεσίες, µη σχετικές µε τη συχνότητα, εί-
ναι απαραίτητες προκειµένου οι διαχειριστές των συστη-
µάτων διανοµής να τηρούν τις υποχρεώσεις που υπέ-
χουν για την αποτελεσµατική, αξιόπιστη και ασφαλή λει-
τουργία του συστήµατος διανοµής, και ότι οι εγκαταστά-
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σεις αυτές δεν χρησιµοποιούνται για την αγορά ή πώλη-
ση ηλεκτρικής ενέργειας στις αγορές ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, και 

(βγ) η Ρ.Α.Ε. αξιολογήσει την αναγκαιότητα αυτής της
εξαίρεσης, εξετάσει εκ των προτέρων την εφαρµοσιµό-
τητα της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προ-
σφορών, συµπεριλαµβανοµένων των όρων και προϋπο-
θέσεων αυτής, και παράσχει την έγκρισή της.

3. Η Ρ.Α.Ε. δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες γραµ-
µές ή όρους και προϋποθέσεις προσκλήσεων υποβολής
προσφορών, προκειµένου να συνδράµει τον Διαχειριστή
συστήµατος διανοµής στη διασφάλιση δίκαιης διαγωνι-
στικής διαδικασίας, κατά την υποπερ. (βα) της περ. (β)
της παρ. 2. 

4. Η Ρ.Α.Ε. διεξάγει, τουλάχιστον ανά δύο (2) έτη, δη-
µόσια διαβούλευση για τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις
αποθήκευσης ενέργειας της περ. (β) της παρ. 2, µε στό-
χο την εκτίµηση της δυνητικής διαθεσιµότητας και του
δυνητικού ενδιαφέροντος επενδύσεων σε τέτοιες εγκα-
ταστάσεις. Η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί τα πορίσµατα της διαβού-
λευσης και µε απόφασή της, εφόσον προκύπτει ότι τρίτα
µέρη είναι σε θέση να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να α-
ναπτύσσουν, να λειτουργούν ή να διαχειρίζονται τέτοιες
εγκαταστάσεις κατά τρόπο οικονοµικά αποδοτικό, προ-
βλέπει τη σταδιακή, εντός δεκαοκτώ (18) µηνών, κατάρ-
γηση των σχετικών δραστηριοτήτων των διαχειριστών
συστηµάτων διανοµής. Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδι-
κασίας, η Ρ.Α.Ε., µε απόφασή της, δύναται να επιτρέπει
στον Διαχειριστή συστήµατος διανοµής ηλεκτρικής ε-
νέργειας να λάβει εύλογη αποζηµίωση και συγκεκριµένα
να ανακτήσει την υπολειµµατική αξία της επένδυσης
που πραγµατοποίησε σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης ε-
νέργειας.

5. Η παρ. 4 δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις πλήρως
ενσωµατωµένων στοιχείων δικτύου, καθώς και νέων ε-
γκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας σε συσσωρευ-
τές για τη συνήθη περίοδο απόσβεσης αυτών, δυνάµει
τελικής απόφασης επένδυσης, πριν από την 4η Ιουλίου
2019, οι οποίες:

(α) συνδέονται µε το δίκτυο το αργότερο δύο (2) έτη
µετά,

(β) ενσωµατώνονται στο δίκτυο διανοµής,
(γ) χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την αντίδραση

άµεσης αποκατάστασης της ασφάλειας του δικτύου, σε
περίπτωση έκτακτων αναγκών του, εάν το εν λόγω µέ-
τρο αποκατάστασης αρχίζει αµέσως και ολοκληρώνεται
όταν η ανακατανοµή µέσω αγοράς µπορεί να επιλύσει το
πρόβληµα, και

(δ) δεν χρησιµοποιούνται για την αγορά ή την πώληση
ηλεκτρικής ενέργειας στις αγορές ηλεκτρικής ενέργει-
ας, συµπεριλαµβανοµένης της εξισορρόπησης.»

Άρθρο 66
Εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου για την 
αδειοδότηση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από ορυκτά καύσιµα - Τροποποίηση άρθρου
132 του ν. 4001/2011

(άρθρο 8 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)

Στο άρθρο 132 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), περί αδειών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας: α) στον τίτλο προσ-
διορίζεται η υπό ενσωµάτωση Οδηγία, β) στην παρ. 2 α-
φαιρείται η αναφορά στη θέσπιση και δηµοσίευσή του
Κανονισµού Αδειών, γ) στην περ. (ι) της παρ. 3 επικαιρο-

ποιούνται ο στόχος, ο χρόνος επίτευξης και η παραπε-
µπόµενη Οδηγία, δ) στην παρ. 3 προστίθεται περ. (ιβ), ε)
στις παρ. 4, 7, 8, 9 και 11 προσδιορίζεται ότι η αναφορά
στην «άδεια» αφορά στην άδεια παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, στ) η παρ. 10, περί υδροηλεκτρικών έργων,
καταργείται, ζ) η παρ. 12 αντικαθίσταται, η) προστίθεται
παρ. 14 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 132
Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

(Άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)

1. Η δραστηριότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί άδεια παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή έχουν νοµίµως εξαιρεθεί
από την υποχρέωση αυτή.

2. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων για
την παραγωγή από Α.Π.Ε., η άδεια για την παραγωγή η-
λεκτρικής ενέργειας χορηγείται σύµφωνα µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα
νόµο και στον οικείο Κανονισµό Αδειών.

3. Ο Κανονισµός Αδειών του άρθρου 135, ως προς τη
χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ε-
ξειδικεύει τα κριτήρια αξιολόγησης, λαµβάνοντας υπόψη
ιδίως:

(α) την εν γένει ασφάλεια του συστήµατος ηλεκτρικής
ενεργείας, των εγκαταστάσεων και του σχετικού εξοπλι-
σµού,

(β) την προστασία της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας,
(γ) την προστασία του περιβάλλοντος,
(δ) την εξασφάλιση ή τη δυνατότητα εξασφάλισης του

δικαιώµατος χρήσης της θέσης εγκατάστασης του έρ-
γου,

(ε) τη χρήση δηµόσιων εκτάσεων,
(στ) την ενεργειακή αποδοτικότητα,
(ζ) τη φύση των πρωτογενών πηγών,
(η) τη δυνατότητα του αιτούντος ή των µετόχων ή ε-

ταίρων του να υλοποιήσει το έργο µε βάση την επιστη-
µονική και τεχνική επάρκειά του και τη δυνατότητα εξα-
σφάλισης της απαιτούµενης χρηµατοδότησης,

(θ) τη συµµόρφωση προς τα µέτρα που αφορούν την
παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και την προστασία
του καταναλωτή,

(ι) τη συνεισφορά της δυναµικότητας παραγωγής στην
επίτευξη του συνολικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης για µερίδιο τουλάχιστον τριάντα δύο τοις εκατό
(32%) της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές έως το
2030 όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 1 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την προώθηση της χρήσης ενέργειας α-
πό ανανεώσιµες πηγές (L 328/82), και τυχόν µελλοντι-
κές αναθεωρήσεις της ενωσιακής νοµοθεσίας αναφορι-
κά µε τον ανωτέρω στόχο,

(ια) τη συνεισφορά της δυναµικότητας παραγωγής στη
µείωση των εκποµπών και

(ιβ) την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων για την οι-
κοδόµηση νέας δυναµικότητας παραγωγής, ιδίως λύσε-
ων απόκρισης ζήτησης και αποθήκευσης ενέργειας.

4. Η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει
να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

(α) Το πρόσωπο στο οποίο χορηγείται το δικαίωµα.
(β) Τον σταθµό ηλεκτροπαραγωγής για τον οποίο χο-

ρηγείται η άδεια, τον τόπο εγκατάστασής του, το δυνα-
µικό παραγωγής και τη χρησιµοποιούµενη καύσιµη ύλη.
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5. Κατά τη διαδικασία χορήγησης αδειών παραγωγής,
καθώς και για τη διερεύνηση οποιουδήποτε ζητήµατος
που τυχόν ανακύπτει και σχετίζεται µε υφιστάµενες ά-
δειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η Ρ.Α.Ε. δύνα-
ται να συλλέγει και να αξιολογεί τεχνικά, οικονοµικά,
λογιστικά, εµπορικά και άλλα συναφή στοιχεία των εν-
διαφεροµένων, αλλά και στοιχεία που περιέρχονται σε
γνώση της από πάσης φύσεως δηµόσιες αρχές. Για τον
σκοπό αυτόν, δύναται να αιτείται τη συνδροµή κάθε αρ-
µόδιας αρχής, η οποία υποχρεούται να γνωστοποιήσει
στη Ρ.Α.Ε. τα σχετικά δεδοµένα ή να γνωµοδοτήσει επί
του ζητήµατος που τέθηκε υπόψη της εντός προθεσµίας
ενός (1) µηνός από την παραλαβή του εν λόγω αιτήµα-
τος της Ρ.Α.Ε.. Η ανωτέρω προθεσµία απάντησης του εν
λόγω φορέα δύναται να παραταθεί, µετά από συναίνεση
της Ρ.Α.Ε., για διάστηµα όχι µεγαλύτερο συνολικά των
έξι (6) µηνών.

6. Η Ρ.Α.Ε., κατά τη χορήγηση αδειών παραγωγής, δύ-
ναται να θέτει, κατά περίπτωση, ειδικούς όρους και προ-
ϋποθέσεις, προς διασφάλιση της πλήρωσης των κριτη-
ρίων αξιολόγησης.

7. Η Ρ.Α.Ε., κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων που υ-
ποβάλλονται για χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας, διασφαλίζει την τήρηση των όρων του υ-
γιούς ανταγωνισµού, περιλαµβανοµένων και ζητηµάτων
δεσπόζουσας επιρροής στην αγορά ενέργειας, θέτοντας
για το σκοπό αυτόν ειδικούς αντισταθµιστικούς όρους ή
περιορισµούς στις χορηγούµενες άδειες και λαµβάνο-
ντας κάθε αναγκαίο ρυθµιστικό µέτρο.

8. Η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπε-
ται να επεκτείνεται, αν αυξηθεί το δυναµικό παραγωγής
ή να τροποποιείται, αν αλλάζουν τα υπόλοιπα στοιχεία
της.

9. Η χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση
να λαµβάνει άλλες άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται
από την ισχύουσα νοµοθεσία, όπως οι άδειες εγκατά-
στασης και λειτουργίας.

10. (Καταργείται).
11. Εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής άδειας

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας:
(α) µονάδες ηλεκτροπαραγωγής ισχύος µέχρι είκοσι

κιλοβάτ (20 KW),
(β) εφεδρικοί σταθµοί ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, α-

νεξάρτητα από την ισχύ τους, οι οποίοι λειτουργούν µό-
νο σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ε-
νέργειας λόγω βλάβης ή περιορισµών του Συστήµατος ή
του Δικτύου. Αν οι σταθµοί αυτοί λειτουργούν για σκο-
πούς διαφορετικούς από τους προβλεπόµενους, απαιτεί-
ται άδεια παραγωγής,

(γ) σταθµοί ισχύος µέχρι δύο µεγαβάτ (2MW) που ε-
γκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φο-
ρείς µε σκοπούς αποκλειστικά εκπαιδευτικούς ή πειρα-
µατικούς,

(δ) σταθµοί που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώ-
σιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) για λόγους πιστοποί-
ησης ή µετρήσεων και για όσο χρονικό διάστηµα διεξά-
γονται µετρήσεις ή διενεργείται πιστοποίηση και

(ε) πρόσωπα, στις εγκαταστάσεις ή µονάδες των οποί-
ων παράγεται ηλεκτρική ενέργεια µε µη συµβατικές µε-
θόδους και ως συνέπεια άσκησης της κύριας δραστηριό-
τητάς τους, άλλης από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας.

12. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. δηµιουργείται µητρώο ε-
ξαιρέσεων στο οποίο καταγράφονται οι περιπτώσεις

στις οποίες διαπιστώνεται η συνδροµή των προϋποθέσε-
ων εξαίρεσης για τις περ. (α), (γ), (δ) και (ε) της παρ. 10.
Ειδικώς οι περιπτώσεις συνδροµής των προϋποθέσεων
εξαίρεσης υπό (α), (γ), (δ) και (ε) της παρ. 10 που αφο-
ρούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά
καύσιµα καταχωρούνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αδει-
ών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ορυκτά Καύ-
σιµα της παρ. 2 του άρθρου 132Α. 
Στον Κανονισµό Αδειών που εκδίδεται δυνάµει του άρ-

θρου 135 εξειδικεύεται η διαδικασία διαπίστωσης της
συνδροµής των ως άνω προϋποθέσεων.

13. Ειδικά για την περ. β΄ της παρ. 10, η συνδροµή των
προϋποθέσεων εξαίρεσης, διαπιστώνεται µε απόφαση
του αρµόδιου Διαχειριστή Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ή Ε.Σ.Μ.Η.Ε., ανά-
λογα µε το σηµείο σύνδεσης του καταναλωτή, και για
τον σκοπό αυτόν τηρείται από τους αρµόδιους Διαχειρι-
στές Ειδικό Μητρώο Εξαιρέσεων, το οποίο αναρτάται
στην ιστοσελίδα τους. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων
και εξέτασης των φακέλων καθορίζεται µε απόφαση του
αρµόδιου Διαχειριστή, η οποία εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Ε.
και αναρτάται στην ιστοσελίδα του αρµόδιου Διαχειριστή.

14. Απαγορεύεται η χορήγηση αδειών παραγωγής η-
λεκτρικής ενέργειας για εγκαταστάσεις µε καύσιµο λι-
θάνθρακα ή λιγνίτη, από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος. Είναι δυνατή η τροποποίηση των αδειών του πρώ-
του εδαφίου, εφόσον δεν αφορά στην αύξηση ισχύος
των µονάδων παραγωγής.»

Άρθρο 67
Διαδικασία χορήγησης άδειας για την παραγωγή

ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιµα - Προσθήκη
άρθρου 132Α στον ν. 4001/2011

Στον ν. 4001/2011 (Α΄ 179) προστίθεται άρθρο 132Α
ως εξής:

«Άρθρο 132Α 
Υποβολή αίτησης, αξιολόγηση και χορήγηση 

άδειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από ορυκτά καύσιµα

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 132Δ, η Άδεια Παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιµα χορη-
γείται από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), για
χρονικό διάστηµα έως και τριάντα πέντε (35) έτη για
καύσιµο φυσικό αέριο και έως είκοσι (20) έτη για καύσι-
µο µαζούτ και για καύσιµο ντίζελ, κατόπιν υποβολής αί-
τησης και µπορεί να παραταθεί για ίσο χρόνο, σύµφωνα
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται
στον παρόντα και στον Κανονισµό Αδειών, που εκδίδεται
δυνάµει του άρθρου 135. 

2. Η Ρ.Α.Ε. τηρεί Ηλεκτρονικό Μητρώο Αδειών Παρα-
γωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ορυκτά Καύσιµα
(Η.Μ.Π.Η.Εν.Ο.Κ.), µέσω του οποίου εκδίδονται οι άδειες
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιµα
και στο οποίο καταχωρούνται τα κατωτέρω στοιχεία, αι-
τήσεις, διαδικασίες και λεπτοµέρειες, όπως εξειδικεύο-
νται στον Κανονισµό Αδειών:

(α) Τα στοιχεία των αδειών παραγωγής, τα στοιχεία
µεταβίβασής τους, οι τροποποιήσεις τους, οι παρατάσεις
ισχύος, η ανάκληση, καθώς και κάθε άλλη µεταβολή και
γνωστοποίηση µεταβολής των στοιχείων των αδειών πα-
ραγωγής. 

(β) Τα στοιχεία των φυσικών και νοµικών προσώπων
που εξαιρούνται από τη λήψη Άδειας Παραγωγής από ο-
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ρυκτά καύσιµα, καθώς και τα στοιχεία των σταθµών
τους.

(γ) Τα στοιχεία των αιτήσεων της περ. (α), τα στοιχεία
των αιτήσεων και προσφορών σύνδεσης προς τους αρ-
µόδιους Διαχειριστές.
Η συνολική διαδικασία υποβολής κάθε αίτησης διεκπε-

ραιώνεται στο Η.Μ.Π.Η.Εν.Ο.Κ. µέσω κατάλληλου περι-
βάλλοντος και µε ειδικούς κωδικούς χρήστη και πρόσβα-
σης σε αυτό, οι οποίοι δύναται να συµπίπτουν µε κωδι-
κούς της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστη-
µάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.
Το Η.Μ.Π.Η.Εν.Ο.Κ. διαλειτουργεί µε συστήµατα των

λοιπών φορέων, οι οποίοι εµπλέκονται στη διαδικασία α-
δειοδότησης, καθώς και µε συστήµατα των αρµόδιων
Διαχειριστών, σύµφωνα µε τον ν. 4727/2020 (Α΄ 184) και
επικαιροποιείται κατ’ ελάχιστο σε µηναία βάση µε ευθύ-
νη της Ρ.Α.Ε..
Στο περιεχόµενο του Η.Μ.Π.Η.Εν.Ο.Κ. παραχωρείται

πρόσβαση από τη Ρ.Α.Ε. στους αρµόδιους Διαχειριστές
και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το
Η.Μ.Π.Η.Εν.Ο.Κ. παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό
στις περ. (α) και (β).

3. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 38,
καθορίζονται τα τέλη για την έκδοση, παράταση ισχύος,
τροποποίηση και µεταβίβαση των αδειών παραγωγής η-
λεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιµα, καθώς και τα
ετήσια τέλη για τη χρήση των αδειών υπό τους εξής ό-
ρους:

(α) To εφάπαξ τέλος για την υποβολή της αίτησης για
την έκδοση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας α-
πό ορυκτά καύσιµα υπολογίζεται επί τη βάσει αξίας εξή-
ντα (60) ευρώ/MW. Η ανώτατη αξία του εφάπαξ τέλους
ορίζεται στον Κανονισµό Αδειών και, σε κάθε περίπτω-
ση, δεν δύναται να είναι µεγαλύτερη των δώδεκα χιλιά-
δων (12.000) ευρώ.

(β) Για την υποβολή αίτησης για τροποποίηση άδειας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιµα,
το ύψος του τέλους ορίζεται στο ένα πέµπτο (1/5) του
ποσού που προκύπτει από την παρ. 1, µε ανώτατο όριο
τα δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) ευρώ. Ειδικά σε περί-
πτωση αίτησης για τροποποίηση άδειας παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιµα λόγω αύξησης
της µέγιστης ισχύος παραγωγής πέραν του δέκα τοις ε-
κατό (10%) της αρχικά αναγραφείσας στη σχετική άδεια,
το τέλος για το πρόσθετο µέρος της ισχύος υπολογίζε-
ται βάσει των οριζοµένων στην περ. (α) και καταβάλλε-
ται επιπλέον του ποσού που προκύπτει από το πρώτο ε-
δάφιο της περ. (α).

4. Η αίτηση για την έκδοση άδειας παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιµα, η οποία υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά στη Ρ.Α.Ε. και διεκπεραιώνεται µέσω
του Η.Μ.Π.Η.Εν.Ο.Κ., κατά την παρ. 2, συνοδεύεται από
τα ακόλουθα έγγραφα, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα
στον Κανονισµό Αδειών:

(α) Αναλυτική περιγραφή του σταθµού παραγωγής η-
λεκτρικής ενέργειας, η οποία περιγράφει τη θέση εγκα-
τάστασης του σταθµού, την τεχνική διαµόρφωση και τον
κύριο εξοπλισµό του, παραθέτει την εγκατεστηµένη ι-
σχύ, τη µέγιστη ισχύ παραγωγής, το καύσιµο και τυχόν
εναλλακτικό καύσιµο, τον βαθµό απόδοσης, τις κύριες
βοηθητικές καταναλώσεις, τυχόν δεξαµενές υγρών καυ-
σίµων, την υπαγωγή ή µη στην Οδηγία (EE) 2012/18 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Ι-

ουλίου 2012 για την αντιµετώπιση των κινδύνων µεγά-
λων ατυχηµάτων σχετιζόµενων µε επικίνδυνες ουσίες
(L 197),

(β) µελέτη λειτουργίας και εσόδων αγοράς, η οποία
προσδιορίζει τον τρόπο συµµετοχής του σταθµού παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις αγορές ηλεκτρικής ε-
νέργειας και τα αναµενόµενα έσοδα από τη συµµετοχή
του σε αυτές, κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας παρα-
γωγής,

(γ) επιχειρηµατικό σχέδιο του έργου, το οποίο συντάσ-
σεται µε βάση τα προσδοκώµενα έσοδα του έργου από
τη συµµετοχή του στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και
τεκµηριώνει το επενδυτικό και λειτουργικό κόστος του
έργου, λαµβάνοντας υπόψη τις πηγές χρηµατοδότησης
και τις χρηµατορροές, κατά τη διάρκεια ζωής της επέν-
δυσης, προκειµένου να προσδιορίσει τον εσωτερικό βαθ-
µό απόδοσης του έργου και των ιδίων κεφαλαίων,

(ε) στοιχεία που τεκµηριώνουν τη δυνατότητα του αι-
τούντος ή των µετόχων ή εταίρων αυτού να υλοποιή-
σουν το έργο µε βάση την τεχνική και οικονοµική τους ε-
πάρκεια, τη δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούµενης
χρηµατοδότησης και άλλα οικονοµικά στοιχεία, κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Αδειών,

(στ) συνολικό επιχειρηµατικό σχέδιο, λαµβανοµένου
υπόψη του συνόλου των αιτήσεων που έχει υποβάλλει ο
αιτών για σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
σταθµούς Αποθήκευσης και σταθµούς παραγωγής Ειδι-
κών Έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Μονά-
δων Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψη-
λής Απόδοσης,

(ζ) αποδεικτικό κατάθεσης του εφάπαξ τέλους της υ-
ποπερ. (αα) της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 38, κατά
τα οριζόµενα στην παρ. 3.

5. Η αίτηση υποβάλλεται παραδεκτώς και καταχωρεί-
ται στο Η.Μ.Π.Η.Εν.Ο.Κ., υπό την προϋπόθεση ότι πλη-
ρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α) Είναι τυπικά πλήρης, σύµφωνα µε τις παρ. 4 και 9 έ-
ως 11 και τον Κανονισµό Αδειών, 

(β) ο αιτών δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει, τεθεί σε (ειδική)
εκκαθάριση, αναγκαστική και ειδική διαχείριση, παύση
πληρωµών, συνδιαλλαγή - εξυγίανση και δεν έχει κατα-
τεθεί αίτηση ενώπιον αρµόδιου δικαστηρίου για οποιοδή-
ποτε από τα ανωτέρω, 

(γ) οι µέτοχοι/εταίροι νοµικών προσώπων, πλην των ει-
σηγµένων εταιρειών, των ανωνύµων εταιρειών επενδύ-
σεων χαρτοφυλακίου και των χρηµατοδοτικών εταιρειών
συµµετοχών, γνωστοποιούνται µέχρι φυσικού προσώ-
που κατά τον Κανονισµό Αδειών.

6. Εφόσον η αίτηση για τη χορήγηση άδειας παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιµα υποβάλ-
λεται παραδεκτώς, σύµφωνα µε τα στοιχεία, τις προϋπο-
θέσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα των παρ. 4, 5 και 9 έ-
ως 11, και τον Κανονισµό Αδειών, περίληψη αυτής αναρ-
τάται στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε., εντός είκοσι (20) ηµε-
ρών από την υπόβολή της. Από την εποµένη ηµέρα της
ανάρτησης της περίληψης και εντός προθεσµίας δεκα-
πέντε (15) ηµερών, όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί
να υποβάλει αιτιολογηµένη αντίρρηση ενώπιον της
Ρ.Α.Ε. για υποβλεηθείσα αίτηση. Οι αντιρρήσεις συνο-
δεύονται από έγγραφα και στοιχεία που είναι αναγκαία
για την τεκµηρίωσή τους.

7. Αντιρρήσεις που υποβάλλονται εκπροθέσµως ή από
πρόσωπα που δεν έχουν έννοµο συµφέρον ή δεν συνο-
δεύονται από στοιχεία για την τεκµηρίωσή τους, απορρί-
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πτονται ως απαράδεκτες και η σχετική πράξη γνωστο-
ποιείται στον αιτούντα, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Α-
δειών.

8. Η Ρ.Α.Ε. ενηµερώνει τον αιτούντα για τις αντιρρή-
σεις που έχουν υποβληθεί κατά της αίτησής του. Ο αιτών
δύναται να υποβάλει τις απόψεις του επί των αντιρρήσε-
ων αυτών εντός προθεσµίας που τάσσεται από τη Ρ.Α.Ε.
και η οποία δεν δύναται να είναι µεγαλύτερη των δεκα-
πέντε (15) ηµερών.

9. Μέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την υπο-
βολή της αίτησης, η Ρ.Α.Ε. δύναται να ζητήσει την παρο-
χή, εντός τακτής προθεσµίας, η οποία υπολογίζεται ε-
ντός της προθεσµίας χορήγησης της άδειας παραγωγής
της παρ. 12, προσθέτων εγγράφων, στοιχείων και πληρο-
φοριών, επί της υποβληθείσας αιτήσεως, αναφορικά µε
κάθε ζήτηµα που κρίνει απαραίτητο, άλλως η αίτηση, µε
την επιφύλαξη των παρ. 3, 4, 5, 9, 10 και 11, θεωρείται
πλήρης. Σε περίπτωση µη προσκόµισης των στοιχείων
του πρώτου εδαφίου εντός της τεθείσας προθεσµίας, η
Ρ.Α.Ε. απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη.

10. Στην περίπτωση που ο αιτών υποβάλλει εµπρόθε-
σµα τα στοιχεία των παρ. 4, 5, 9, 10 και 11 και εφόσον
µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την υποβολή
τους η Ρ.Α.Ε. δεν ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες, η αί-
τηση θεωρείται πλήρης.

11. Η άδεια παραγωγής εκδίδεται µε βάση τα έγγρα-
φα, τα στοιχεία και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρ-
θρου, του άρθρου 132 και τον Κανονισµό Αδειών, εφό-
σον διαπιστωθεί από τη Ρ.Α.Ε. ότι: 

(α) Δεν τίθενται θέµατα που έχουν γνωστοποιηθεί στη
Ρ.Α.Ε. µε οποιονδήποτε τρόπο σχετικά µε την εθνική α-
σφάλεια, τη δηµόσια υγεία και ασφάλεια και την προστα-
σία του περιβάλλοντος.

(β) Τεκµηριώνονται επιπλέον από τα υποβληθέντα
στοιχεία:

(βα) Η ενεργειακή αποδοτικότητα του έργου, αν συ-
ντρέχει τέτοια περίπτωση.

(ββ) Η οικονοµική αποδοτικότητα και βιωσιµότητα της
επένδυσης του έργου, µε κριτήριο τον εκτιµώµενο εσω-
τερικό βαθµό απόδοσης («IRR») αυτής.

(βγ) Η τεχνική επάρκεια του αιτούντος για την υλοποί-
ηση του έργου.

(βδ) Η οικονοµική επάρκεια του αιτούντος και η δυνα-
τότητα εξασφάλισης της απαιτούµενης χρηµατοδότη-
σης για την υλοποίηση του έργου, εφαρµοζόµενου ανα-
λογικά του Μέρους 4 του Παραρτήµατος 2 της υπό στοι-
χεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230/30.11.2020 απόφα-
σης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄
5291).

(βε) Η µη ύπαρξη θεµάτων σχετικά µε την ασφάλεια
των εν γένει εγκαταστάσεων, δικτύων και του σχετικού
εξοπλισµού του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Η-
λεκτρικής Ενέργειας και του Ελληνικού Δικτύου Διανο-
µής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

(βστ) Οι λειτουργικοί περιορισµοί τους οποίους το έρ-
γο αναλαµβάνει να ικανοποιήσει, προκειµένου να κατα-
στεί δυνατή η σύνδεσή του σε κορεσµένα δίκτυα, εφό-
σον επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων, συνοδευόµενοι α-
πό αποτίµηση της επίπτωσής τους στη δραστηριοποίηση
και στο επιχειρηµατικό σχέδιο του έργου.

12. Λαµβανοµένης υπόψη της περ. (ζ) της παρ. 4, η ά-
δεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύ-
σιµα εκδίδεται ή η σχετική αίτηση απορρίπτεται εντός ε-
ξήντα (60) ηµερών, από τη λήξη της προθεσµίας υποβο-

λής αντιρρήσεων, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί αντιρρή-
σεις για την εν λόγω αίτηση. Αν έχουν υποβληθεί αντιρ-
ρήσεις, η άδεια εκδίδεται ή η αίτηση απορρίπτεται εντός
εξήντα (60) ηµερών από το πέρας της προθεσµίας του
αιτούντος να υποβάλει τις απόψεις του κατά των αντιρ-
ρήσεων ή την υποβολή των απόψεών του εντός της πα-
ραπάνω προθεσµίας κατά τις παρ. 5 έως 7.

13. Η άδεια παραγωγής, η οποία εκδίδεται ηλεκτρονι-
κά µέσω του Η.Μ.Π.Η.Εν.Ο.Κ., δηµοσιεύεται στην ιστο-
σελίδα της Ρ.Α.Ε., φέρει ηλεκτρονική υπογραφή ή εγκε-
κριµένη ηλεκτρονική σφραγίδα, κατά το άρθρο 3 του Κα-
νονισµού (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά µε
την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εµπιστο-
σύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική
αγορά (L 257), τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία έκδο-
σής της και περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία των
περ. (α) και (β) της παρ. 4 του άρθρου 132, καθώς και τα
ακόλουθα στοιχεία:

(α) τη διάρκεια ισχύος της,
(β) την ονοµαστική ισχύ του σταθµού παραγωγής,
(γ) τη µέγιστη αποδιδόµενη ισχύ στην έξοδο του σταθ-

µού παραγωγής,
(δ) το καύσιµο του σταθµού παραγωγής και το εναλλα-

κτικό καύσιµο, αν υπάρχει,
(ε) τους γενικούς όρους της άδειας παραγωγής, και
(στ) τυχόν ειδικούς όρους της άδειας παραγωγής.
14. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης για τη χορήγηση

άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά
καύσιµα, ο αιτών λαµβάνει γνώση µέσω του
Η.Μ.Π.Η.Εν.Ο.Κ. και η σχετική πράξη δηµοσιεύεται στην
ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε..

15. Κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας εγκατά-
στασης, ελέγχεται η συµµόρφωση της θέσης εγκατά-
στασης του προτεινόµενου έργου προς τους εκάστοτε ι-
σχύοντες κανόνες χωροθέτησης για τις βιοµηχανικές ε-
γκαταστάσεις.

Άρθρο 68
Ζητήµατα σχετικά µε τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας από ορυκτά καύσιµα - Προσθήκη άρθρου
132Β στον ν. 4001/2011

Στον ν. 4001/2011 (Α΄ 179) προστίθεται άρθρο 132Β
ως εξής:

«Άρθρο 132Β
Παράταση ισχύος, τροποποίηση, παύση, ανάκληση και
µεταβίβαση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

από ορυκτά καύσιµα και δικαστικός έλεγχος.

1. Για την παράταση της διάρκειας ισχύος της άδειας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιµα
εφαρµόζονται το άρθρο 132Α και ο Κανονισµός Αδειών.
Ο κάτοχος άδειας παραγωγής µπορεί να υποβάλει αίτη-
ση παράτασης της διάρκειας ισχύος της, µετά την παρέ-
λευση χρονικού διαστήµατος, µεγαλύτερου των δύο τρί-
των (2/3) της χρονικής διάρκειας ισχύος της και εφόσον
ο σταθµός βρίσκεται σε λειτουργία. 

2. Η άδεια παραγωγής τροποποιείται κατόπιν αίτησης
του κατόχου της Άδειας, η οποία υποβάλλεται στο Ηλε-
κτρονικό Μητρώο Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας από Ορυκτά Καύσιµα (Η.Μ.Π.Η.Εν.Ο.Κ.), κατά τη
διαδικασία του άρθρου 132Α, καθώς και του Κανονισµού
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Αδειών και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε.. Η
ισχύς της τροποποίησης άρχεται από την αποτύπωση
της µεταβολής στο Η.Μ.Π.Η.Εν.Ο.Κ..

3. Ο κάτοχος της άδειας παραγωγής υποχρεούται να
γνωστοποιεί αµελλητί στη Ρ.Α.Ε., συνυποβάλλοντας τα
αναγκαία στοιχεία και έγγραφα, µεταβολές που αφο-
ρούν στους όρους, τις προϋποθέσεις και τα στοιχεία που
αναγράφονται στη σχετική άδεια, σύµφωνα µε τον παρό-
ντα και τον Κανονισµό.

4. Δεν απαιτείται τροποποίηση της άδειας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιµα και η Ρ.Α.Ε.
καταχωρεί τη µεταβολή στο Η.Μ.Π.Η.Εν.Ο.Κ., ενηµερώ-
νοντας και εκδίδοντας, όπου απαιτείται, τη σχετική βε-
βαίωση, όταν µεταβάλλονται τα εξής στοιχεία:

(α) επωνυµία του κατόχου, 
(β) η νοµική µορφή του κατόχου, καθώς και οποιοδή-

ποτε στοιχείο δεν περιλαµβάνεται στην άδεια παραγω-
γής. 
Σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων των άδειών

παραγωγής, για τα οποία δεν απαιτείται τροποποίηση,
σύµφωνα µε το παρόν, οι κάτοχοι αυτών προβαίνουν σε
απλή γνωστοποίηση της σχετικής µεταβολής στοιχείων
προς τη Ρ.Α.Ε.. Ειδικά σε περίπτωση µεταβολής της µε-
τοχικής ή εταιρικής σύνθεσης του κατόχου της άδειας
παραγωγής, ο τελευταίος προβαίνει σε σχετική γνωστο-
ποίηση προς τη Ρ.Α.Ε. το αργότερο εντός δεκαπέντε
(15) ηµερών από τη σχετική µεταβολή, η οποια συνοδεύ-
εται µε όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, σύµφωνα
µε τον Κανονισµό Αδειών.

5. Η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυ-
κτά καύσιµα δύναται να ανακληθεί, εφόσον ο κάτοχος
της άδειας παραβαίνει τον παρόντα και τον κατ’ εξουσιο-
δότηση αυτού Κανονισµό Αδειών, ή τους όρους, τις προ-
ϋποθέσεις ή τους περιορισµούς που προβλέπονται στην
άδειά του, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται
στην κείµενη νοµοθεσία περί ανάκλησης διοικητικών
πράξεων.

6. Ο κάτοχος άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από ορυκτά καύσιµα µπορεί να τη µεταβιβάζει σε άλλα
πρόσωπα, εφόσον υποβληθεί οποτεδήποτε αίτηση στη
Ρ.Α.Ε. από τον ίδιο και τον υποψήφιο αποκτώντα, σύµ-
φωνα µε τον παρόντα για την αξιολόγηση και χορήγηση
αδειών παραγωγής από ορυκτά καύσιµα, καθώς και τον
Κανονισµό Αδειών. 

7. Η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυ-
κτά καύσιµα, καθώς και οι πράξεις τροποποίησης ή µετα-
βίβασης αυτής εκδίδονται από τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε..
Η πράξη ανάκλησης της άδειας παραγωγής εκδίδεται α-
πό την Ολοµέλεια της Ρ.Α.Ε..

8. Κατά της χορήγησης ή της άρνησης χορήγησης ά-
δειας παραγωγής, της τροποποίησης, παύσης ισχύος,
της ανάκλησης ή της µεταβίβασης άδειας παραγωγής η-
λεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιµα, δύναται να α-
σκηθεί ενδικοφανής προσφυγή εντός προθεσµίας τριά-
ντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση ή την κοινοποίηση
της απόφασης της Ρ.Α.Ε., σύµφωνα µε τον Κανονισµό
Αδειών. Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής
προσβάλλεται ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθη-
νών µε το ένδικο βοήθηµα της αιτήσεως ακυρώσεως. Επί

της σχετικής απόφασης δύναται να ασκηθεί έφεση ενώ-
πιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.»

Άρθρο 69
Δραστηριότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας -

Προσθήκη άρθρου 132Ε στον ν. 4001/2011

Στον ν. 4001/2011 (Α΄ 179) προστίθεται άρθρο 132Ε
ως εξής:

«Άρθρο 132Ε
Άσκηση της δραστηριότητας 

αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

1. Η δραστηριότητα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ε-
νέργειας επιτρέπεται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στα
οποία έχει χορηγηθεί άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ε-
νέργειας ή τα οποία έχουν νοµίµως εξαιρεθεί από την υ-
ποχρέωση αυτή, κατά τον παρόντα και τον Κανονισµό Α-
δειών Αποθήκευσης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση
του άρθρου 135Α. 

2. Από την υποχρέωση λήψης άδειας αποθήκευσης ε-
ξαιρούνται οι Σταθµοί Αποθήκευσης ισχύος έγχυσης µι-
κρότερης του ενός µεγαβάτ (1 MW).

3. Η άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας χορη-
γείται από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) για
χρονικό διάστηµα έως και είκοσι πέντε (25) ετών και
µπορεί να παραταθεί για ίσο χρόνο µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα και στον
Κανονισµό Αδειών Αποθήκευσης. Ειδικά για τους σταθ-
µούς αποθήκευσης τεχνολογίας αντλησιοταµίευσης, η
αδεια αποθήκευσης χορηγείται για χρονικό διάστηµα έ-
ως και τριάντα πέντε (35) ετών. 

4. Η Ρ.Α.Ε. τηρεί Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποθήκευσης
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η.Μ.ΑΠ.Η.Ε.) µέσω του οποίου
εκδίδονται οι άδειες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας
και στο οποίο καταχωρούνται τα κατωτέρω στοιχεία, αι-
τήσεις, διαδικασίες και λεπτοµέρειες, όπως εξειδικεύο-
νται στον Κανονισµό Αδειών Αποθήκευσης:

(α) Τα στοιχεία των Αδειών Αποθήκευσης, τα στοιχεία
µεταβίβασής τους, οι τροποποιήσεις τους, οι παρατάσεις
ισχύος, τυχόν ανάκληση, καθώς και κάθε άλλη µεταβολή
και γνωστοποίηση µεταβολής των στοιχείων των Αδειών
Αποθήκευσης. 

(β) Τα στοιχεία των φυσικών και νοµικών προσώπων
που εξαιρούνται από τη λήψη Άδειας Αποθήκευσης, κα-
θώς και τα στοιχεία των Σταθµών τους.

(γ) Τα στοιχεία των αιτήσεων της περ. (α), τα στοιχεία
των αιτήσεων και προσφορών σύνδεσης προς τους αρ-
µόδιους Διαχειριστές.
Η συνολική διαδικασία υποβολής κάθε αίτησης διεκπε-

ραιώνεται στο Η.Μ.ΑΠ.Η.Ε. µέσω κατάλληλου περιβάλ-
λοντος και µε ειδικούς κωδικούς χρήστη και πρόσβασης
σε αυτό, οι οποίοι δύναται να συµπίπτουν µε κωδικούς
της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων
Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης.
Το Η.Μ.ΑΠ.Η.Ε. διαλειτουργεί µε συστήµατα των λοι-

πών φορέων, οι οποίοι εµπλέκονται στη διαδικασία αδει-
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οδότησης, καθώς και µε συστήµατα των αρµόδιων Δια-
χειριστών, σύµφωνα µε τον ν. 4727/2020 (Α΄ 184) και ε-
πικαιροποιείται κατ’ ελάχιστο σε µηναία βάση µε ευθύνη
της Ρ.Α.Ε..
Στο περιεχόµενο του Η.Μ.ΑΠ.Η.Ε. παραχωρείται πρό-

σβαση από τη Ρ.Α.Ε. στους αρµόδιους Διαχειριστές και
στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το
Η.Μ.ΑΠ.Η.Ε. παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό στα
στοιχεία των περ. (α) και (β).

5. Η άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς
και οι πράξεις τροποποίησης και µεταβίβασης αυτής εκ-
δίδονται από τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε.. Ειδικά σε περί-
πτωση συγκριτικής αξιολόγησης, η Άδεια Αποθήκευσης,
καθώς και η πράξη ανάκλησης αυτής εκδίδονται από την
Ολοµέλεια της Ρ.Α.Ε..

6. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 38,
καθορίζονται τα τέλη για την έκδοση, την παράταση ι-
σχύος, την τροποποίηση και τη µεταβίβαση των Αδειών
Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τα ετή-
σια τέλη για τη χρήση των Αδειών υπό τους εξής όρους:

(α) To εφάπαξ τέλος για την υποβολή εντός κύκλου
της αίτησης για τη χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλε-
κτρικής ενέργειας του άρθρου 132ΣΤ υπολογίζεται, επί
τη βάσει αξίας εξήντα (60) ευρώ/MW, µέγιστης ισχύος
έγχυσης του Σταθµού Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργει-
ας. Η ανώτατη αξία του εφάπαξ τέλους ορίζεται στον
Κανονισµό Αδειών Αποθήκευσης και, σε κάθε περίπτω-
ση, δεν δύναται να είναι µεγαλύτερη των δώδεκα χιλιά-
δων (12.000) ευρώ.

(β) Για την υποβολή αίτησης για τροποποίηση Άδειας
Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας εντός κύκλου υπο-
βολής αιτήσεων, το ύψος του τέλους ορίζεται στο ένα
πέµπτο (1/5) του ποσού που προκύπτει από την περ. (α)
µε ανώτατο όριο τα δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) ευ-
ρώ. Ειδικά σε περίπτωση αίτησης για αύξηση της µέγι-
στης ισχύος έγχυσης του Σταθµού Αποθήκευσης ηλε-
κτρικής ενέργειας πέραν του δέκα τοις εκατό (10%) της
αρχικά αναγραφείσας στην Άδεια Αποθήκευσης, το τέ-
λος για το πρόσθετο µέρος της ισχύος υπολογίζεται βά-
σει της περ. (α) και καταβάλλεται επιπλέον του ποσού
που προκύπτει από τον υπολογισµό του πρώτου εδαφίου
της ίδιας περ. (α) ν.

7. Η Ρ.Α.Ε. παρακολουθεί και ελέγχει τη συµµόρφωση
των κατόχων Αδειών Αποθήκευσης µε τους όρους και τις
διαδικασίες του παρόντος και των άρθρων 132ΣΤ και
132Ζ.»

Άρθρο 70
Έκδοση άδειας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας -

Προσθήκη άρθρου 132ΣΤ στον ν. 4001/2011

Στον ν. 4001/2011 (Α΄ 179) προστίθεται άρθρο 132ΣΤ
ως εξής:

«Άρθρο 132ΣΤ
Διαδικασία υποβολής αίτησης, αξιολόγηση και έκδοση

άδειας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

1. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας αποθήκευσης ηλε-
κτρικής ενέργειας, η οποία διεκπεραιώνεται µέσω του η-
λεκτρονικού µητρώου της παρ. 4 του άρθρου 132Ε, υπο-
βάλλεται ηλεκτρονικά στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
(Ρ.Α.Ε.) εντός του πρώτου δεκαηµέρου εκάστου µηνός
(κύκλος υποβολής αιτήσεων ή κύκλος). Με εξαίρεση τις
αιτήσεις για τις οποίες συντρέχει λόγος συγκριτικής α-
ξιολόγησης κατά την παρ. 12, η εκκρεµότητα εξέτασης

των οποίων δεν κωλύει την έναρξη εξέτασης αιτήσεων
επόµενου κύκλου, προϋπόθεση για την εξέταση αιτήσε-
ων επόµενου κύκλου αποτελεί η ολοκλήρωση της εξέτα-
σης των αιτήσεων του ίδιου κύκλου. Η αίτηση του πρώ-
του εδαφίου συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα,
κατά τον Κανονισµό Αδειών Αποθήκευσης:

(α) Αναλυτική τεχνική περιγραφή του σταθµού αποθή-
κευσης, η οποία περιγράφει την τεχνική διαµόρφωση και
τον κύριο εξοπλισµό του σταθµού, παραθέτει την εγκα-
τεστηµένη ισχύ των κύριων συνιστωσών, τη µέγιστη ισχύ
έγχυσης και απορρόφησης, την εγγυηµένη χωρητικότη-
τα, την αρχική εγκατεστηµένη χωρητικότητα των συστη-
µάτων αποθήκευσης, την ενδεχόµενη αναµενόµενη α-
πώλεια χωρητικότητας κατά τη διάρκεια λειτουργίας του
σταθµού, τον βαθµό και τη µέθοδο αναπλήρωσης αυτής,
τον βαθµό απόδοσης φόρτισης, εκφόρτισης και πλήρους
κύκλου, τον βαθµό αυτοεκφόρτισης, τις κύριες και βοη-
θητικές καταναλώσεις και τις προβλεπόµενες αντικατα-
στάσεις κύριου εξοπλισµού, κατά τη διάρκεια ζωής του
σταθµού.

(β) Μελέτη λειτουργίας και εσόδων αγοράς, η οποία
προσδιορίζει τον τρόπο συµµετοχής του σταθµού στις α-
γορές ηλεκτρικής ενέργειας και τα αναµενόµενα έσοδα
από τη συµµετοχή του σε αυτές, κατά τη διάρκεια ισχύος
της άδειας αποθήκευσης.

(γ) Επιχειρηµατικό σχέδιο του έργου, το οποίο συ-
ντάσσεται µε βάση τα προσδοκώµενα έσοδα του έργου
από τη συµµετοχή του στις αγορές ηλεκτρικής ενέργει-
ας και τεκµηριώνει το επενδυτικό και λειτουργικό κό-
στος του έργου, λαµβάνοντας υπόψη τις πηγές χρηµα-
τοδότησης και τις χρηµατορροές, κατά τη διάρκεια λει-
τουργίας της επένδυσης, προκειµένου να προσδιορίσει
τον εσωτερικό βαθµό απόδοσης του έργου και των ιδίων
κεφαλαίων.

(δ) Στοιχεία που τεκµηριώνουν τη δυνατότητα του αι-
τούντος ή των µετόχων ή εταίρων αυτού να υλοποιή-
σουν το έργο µε βάση την τεχνική και οικονοµική τους ε-
πάρκεια, τη δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούµενης
χρηµατοδότησης και άλλα οικονοµικά στοιχεία, κατά τον
Κανονισµό Αδειών Αποθήκευσης.

(ε) Συνολικό επιχειρηµατικό σχέδιο, λαµβανοµένου υ-
πόψη του συνόλου των αιτήσεων που έχει υποβάλλει ο
αιτών για σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
σταθµούς αποθήκευσης και σταθµούς παραγωγής ειδι-
κών έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Μονά-
δων Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψη-
λής Απόδοσης.

(στ) Αποδεικτικό κατάθεσης του εφάπαξ τέλους της υ-
ποπερ. (αα) της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 38.

2. Η αίτηση υποβάλλεται παραδεκτώς και καταχωρεί-
ται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποθήκευσης Ηλεκτρικής
Ενέργειας (Η.Μ.ΑΠ.Η.Ε.), υπό την προϋπόθεση ότι πλη-
ρούνται σωρευτικα τα κατωτέρω: 

(α) Είναι τυπικά πλήρης, σύµφωνα µε τις παρ. 1, 6 έως
8 και τον Κανονισµό Αδειών Αποθήκευσης. 

(β) Ο αιτών δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει, τεθεί σε (ειδική)
εκκαθάριση, αναγκαστική και ειδική διαχείριση, παύση
πληρωµών, συνδιαλλαγή - εξυγίανση και δεν έχει κατα-
τεθεί αίτηση ενώπιον αρµόδιου δικαστηρίου για οποιοδή-
ποτε από τα ανωτέρω. 

(γ) Το προτεινόµενο έργο απεικονίζεται γεωγραφικά
σε ειδική προσβάσιµη εφαρµογή του Η.Μ.ΑΠ.Η.Ε..

(δ) Οι µέτοχοι/εταίροι νοµικών προσώπων, πλην των
εισηγµένων εταιρειών, των ανωνύµων εταιρειών επεν-
δύσεων χαρτοφυλακίου και των χρηµατοδοτικών εται-
ρειών συµµετοχών, γνωστοποιούνται µέχρι φυσικού
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προσώπου, κατά τον Κανονισµό Αδειών Αποθήκευσης.
3. Εφόσον η αίτηση για χορήγηση άδειας αποθήκευ-

σης ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλεται παραδεκτώς,
σύµφωνα µε τα στοιχεία και συνοδευτικά έγγραφα των
παρ. 1, 2 και 6 έως 8, καθώς και τον Κανονισµό Αδειών
Αποθήκευσης, περίληψη αυτής αναρτάται στην ιστοσελί-
δα της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), εντός εί-
κοσι (20) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Από την
εποµένη ηµέρα της ανάρτησης της περίληψης και εντός
προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών, όποιος έχει έννοµο
συµφέρον µπορεί να υποβάλει αιτιολογηµένη αντίρρηση
ενώπιον της Ρ.Α.Ε., σε σχέση µε αίτηση που υποβλήθη-
κε. Οι αντιρρήσεις συνοδεύονται από έγγραφα και στοι-
χεία που είναι αναγκαία για την τεκµηρίωσή τους.

4. Αντιρρήσεις που υποβάλλονται εκπροθέσµως ή από
πρόσωπα που δεν έχουν έννοµο συµφέρον ή δεν συνο-
δεύονται από στοιχεία για την τεκµηρίωσή τους, απορρί-
πτονται ως απαράδεκτες και η σχετική πράξη γνωστο-
ποιείται στον αιτούντα, σύµφωνα µε τον Κανονισµό.

5. Η Ρ.Α.Ε. ενηµερώνει τον αιτούντα για τις αντιρρή-
σεις που έχουν υποβληθεί κατά της αίτησής του. Ο αιτών
δύναται να υποβάλει τις απόψεις του επί των αντιρρήσε-
ων αυτών εντός προθεσµίας που τάσσεται από τη Ρ.Α.Ε.
και η οποία δεν δύναται να είναι µεγαλύτερη των δεκα-
πέντε (15) ηµερών.

6. Μέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την πα-
ραλαβή της αίτησης, η Ρ.Α.Ε. δύναται να ζητήσει την πα-
ροχή, εντός τακτής προθεσµίας, η οποία υπολογίζεται ε-
ντός της προθεσµίας της παρ. 10 για την έκδοση της ά-
δειας αποθήκευσης, πρόσθετων εγγράφων, στοιχείων
και πληροφοριών επί της υποβληθείσας αιτήσεως, ανα-
φορικά µε κάθε ζήτηµα που κρίνει απαραίτητο, άλλως η
αίτηση, µε την επιφύλαξη των παρ. 1, 2 και 8, θεωρείται
πλήρης. 

7. Σε περίπτωση µη προσκόµισης των στοιχείων της
παρ. 6 εντός της τεθείσας προθεσµίας, η Ρ.Α.Ε. απορρί-
πτει την αίτηση ως απαράδεκτη.

8. Στην περίπτωση που ο αιτών υποβάλει εµπρόθεσµα
τα στοιχεία της παρ. 6 και εφόσον µέσα σε προθεσµία εί-
κοσι (20) ηµερών από την υποβολή τους η Ρ.Α.Ε. δεν ζη-
τήσει περαιτέρω πληροφορίες, η αίτηση θεωρείται πλή-
ρης.

9. Η Άδεια Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας εκδίδε-
ται αποκλειστικά για έργα που συνδέονται στο Διασυν-
δεδεµένο Σύστηµα ή Διασυνδεδεµένο Δίκτυο, µε βάση
τα έγγραφα, στοιχεία και τις προϋποθέσεις του παρό-
ντος άρθρου και τον Κανονισµό Αδειών Αποθήκευσης, ε-
φόσον διαπιστωθεί από τη Ρ.Α.Ε. ότι: 

(α) Δεν τίθενται θέµατα που έχουν γνωστοποιηθεί στη
Ρ.Α.Ε. µε οποιονδήποτε τρόπο σχετικά µε:
αα) Την εθνική ασφάλεια,
αβ) τη δηµόσια υγεία και ασφάλεια,
αγ) την προστασία του περιβάλλοντος.
(β) Τεκµηριώνονται επιπλέον από τα υποβληθέντα

στοιχεία:
(βα) Η ενεργειακή αποδοτικότητα του έργου, εφόσον

συντρέχει τέτοια περίπτωση,
(ββ) η οικονοµική αποδοτικότητα και βιωσιµότητα της

επένδυσης του έργου, µε κριτήριο τον εκτιµώµενο εσω-
τερικό βαθµό απόδοσης («IRR») αυτής,

(βγ) η τεχνική επάρκεια του αιτούντος για την υλοποί-
ηση του έργου,

(βδ) η οικονοµική επάρκεια του αιτούντος και η δυνα-
τότητα εξασφάλισης της απαιτούµενης χρηµατοδότη-
σης για την υλοποίηση του έργου, εφαρµοζόµενου ανα-

λογικά του Μέρους 4 του Παραρτήµατος 2 της υπό στοι-
χεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230/30.11.2020 απόφα-
σης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Β΄ 5291),

(βε) η µη ύπαρξη θεµάτων σχετικά µε την ασφάλεια
των εν γένει εγκαταστάσεων, δικτύων και του σχετικού
εξοπλισµού του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Η-
λεκτρικής Ενέργειας και του Ελληνικού Δικτύου Διανο-
µής Ηλεκτρικής Ενέργειας,

(βστ) οι λειτουργικοί περιορισµοί τους οποίους το έρ-
γο αναλαµβάνει να ικανοποιήσει, προκειµένου να κατα-
στεί δυνατή η σύνδεσή του σε κορεσµένα δίκτυα, εφό-
σον επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων, συνοδευόµενοι α-
πό αποτίµηση της επίπτωσής τους στη δραστηριοποίηση
και στο επιχειρηµατικό σχέδιο του έργου.

10. Λαµβανοµένης υπόψη της περ. (ζ) της παρ. 1, η ά-
δεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας εκδίδεται υπό
τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και του Κανονι-
σµού Αδειών Αποθήκευσης ή η σχετική αίτηση απορρί-
πτεται, εντός εξήντα (60) ηµερών από τη λήξη της προ-
θεσµίας υποβολής αντιρρήσεων, εφόσον δεν έχουν υπο-
βληθεί αντιρρήσεις για την εν λόγω αίτηση. Εφόσον έ-
χουν υποβληθεί αντιρρήσεις, η απόφαση της Ρ.Α.Ε. εκδί-
δεται εντός εξήντα (60) ηµερών από το πέρας της προ-
θεσµίας του αιτούντος να υποβάλει τις απόψεις του κα-
τά των αντιρρήσεων ή την υποβολή των απόψεών του, ε-
ντός της παραπάνω προθεσµίας, κατά τις παρ. 3 και 5. 

11. Η άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, η ο-
ποία εκδίδεται ηλεκτρονικά και καταχωρείται στο
Η.Μ.ΑΠ.Η.Ε., δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε.,
φέρει ηλεκτρονική υπογραφή ή εγκεκριµένη ηλεκτρονι-
κή σφραγίδα, κατά το άρθρο 3 του Κανονισµού (ΕΕ)
910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά µε την ηλεκτρο-
νική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εµπιστοσύνης για τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (L
257), τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία έκδοσής της
και περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Το πρόσωπο στο οποίο χορηγείται η άδεια αποθή-
κευσης,

(β) τη διάρκεια ισχύος της άδειας αποθήκευσης,
(γ) τη µέγιστη ισχύ έγχυσης του σταθµού αποθήκευ-

σης,
(δ) τη µέγιστη ισχύ απορρόφησης του σταθµού αποθή-

κευσης,
(ε) την εγκατεστηµένη χωρητικότητα του σταθµού α-

ποθήκευσης,
(στ) την εγγυηµένη (ωφέλιµη) χωρητικότητα του σταθ-

µού αποθήκευσης,
(ζ) την τεχνολογία των αποθηκευτικών συστηµάτων

του σταθµού αποθήκευσης, στο επίπεδο που απαιτείται
ώστε να καθοδηγήσει τα επόµενα στάδια της αδειοδοτι-
κής διαδικασίας,

(η) τους γενικούς όρους της άδειας αποθήκευσης, και
(θ) τυχόν ειδικούς όρους της άδειας αποθήκευσης.
12. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση ή

τροποποίηση άδειας αποθήκευσης εντός του ίδιου κύ-
κλου υποβολής αιτήσεων που παρουσιάζουν εδαφική ε-
πικάλυψη και εφόσον δεν συντρέχει υποχρέωση προτε-
ραιότητας εξέτασης βάσει των κείµενων διατάξεων, η
Ρ.Α.Ε. ζητά από τους αιτούντες τη διευθέτηση της εδα-
φικής επικάλυψης εντός τακτής προθεσµίας, σύµφωνα
µε τον Κανονισµό Αδειών Αποθήκευσης. Σε περίπτωση
αδυναµίας διευθέτησης της εδαφικής επικάλυψης, η
Ρ.Α.Ε. προβαίνει σε συγκριτική αξιολόγηση και οι αιτή-
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σεις που αφορούν τα εµπλεκόµενα έργα εξετάζονται βά-
σει κριτηρίων, όπως η τεκµηρίωση κυριότητας ή κατοχής
ή νόµιµης χρήσης, κατά τον Κανονισµό Αδειών Αποθή-
κευσης, µέχρι την έκδοση του οποίου, κατά τη συγκριτι-
κή αξιολόγηση, εφαρµόζονται αναλογικά οι σχετικές
διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υπό στοιχεία Υ-
ΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230/30.11.2020.»

Άρθρο 71
Ζητήµατα των αδειών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέρ-

γειας - Προσθήκη άρθρου 132Ζ στον ν. 4001/2011

Στον ν. 4001/2011 (Α΄ 179) προστίθεται άρθρο 132Ζ
ως εξής:

«Άρθρο 132Ζ
Παράταση ισχύος, τροποποίηση, παύση, ανάκληση και
µεταβίβαση αδειών αποθήκευσης. Δικαστικός έλεγχος.

1. Μετά την παρέλευση χρονικού διαστήµατος µεγα-
λύτερου των δύο τρίτων (2/3) της χρονικής διάρκειας ι-
σχύος της άδειας αποθήκευσης και εφόσον ο σταθµός α-
ποθήκευσης βρίσκεται σε λειτουργία, ο κάτοχος άδειας
αποθήκευσης µπορεί να υποβάλει αίτηση παράτασης της
διάρκειας ισχύος της.

2. Για τη χορήγηση παράτασης της διάρκειας ισχύος
της άδειας αποθήκευσης εφαρµόζονται το άρθρο 132ΣΤ
και ο Κανονισµός Αδειών Αποθήκευσης.

3. Η άδεια αποθήκευσης τροποποιείται κατόπιν αίτη-
σης του κατόχου της, η οποία υποβάλλεται στο Ηλε-
κτρονικό Μητρώο Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας
(Η.Μ.ΑΠ.Η.Ε.), εντός κύκλου, µε την εξαίρεση των περι-
πτώσεων της παρ. 5, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης,
κατά τη διαδικασία του άρθρου 132ΣΤ για τη χορήγησή
της, καθώς και του Κανονισµού Αδειών Αποθήκευσης και
δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ρυθµιστικής Αρχής Ε-
νέργειας (Ρ.Α.Ε.). Η αίτηση για τροποποίηση άδειας α-
ποθήκευσης εντός κύκλου συνοδεύεται από το αποδει-
κτικό καταβολής του τέλους της περ. (στ) της παρ. 1 του
άρθρου 132ΣΤ. Για την αποδοχή τροποποίησης άδειας α-
ποθήκευσης καταβάλλεται το τέλος της περ. (β) της παρ.
6 του άρθρου 132Ε. Η ισχύς της τροποποίησης άρχεται
από την αποτύπωση της µεταβολής στο Η.Μ.ΑΠ.Η.Ε.. 

4. Ο κάτοχος της άδειας αποθήκευσης υποχρεούται να
γνωστοποιεί αµελλητί στη Ρ.Α.Ε., συνυποβάλλοντας τα
αναγκαία στοιχεία και έγγραφα, µεταβολές που αφο-
ρούν στους όρους, τις προϋποθέσεις και τα στοιχεία που
αναγράφονται στη σχετική άδεια, σύµφωνα µε το παρόν
και τον Κανονισµό Αδειών Αποθήκευσης.

5. Η άδεια αποθήκευσης τροποποιείται κατόπιν αίτη-
σης του ενδιαφερόµενου, η οποία υποβάλλεται στο
Η.Μ.ΑΠ.Η.Ε., εκτός κύκλου, εφόσον ο φάκελος είναι
πλήρης, στις ακόλουθες περιπτώσεις κατά τον Κανονι-
σµό Αδειών Αποθήκευσης: 

(α) µείωσης των ορίων του πολυγώνου της εγκατάστα-
σης, εφόσον το τροποποιηµένο πολύγωνο αποτελεί υ-
ποσύνολο του αρχικού πολυγώνου,

(β) µείωσης ή αύξησης της µέγιστης ισχύος έγχυσης
του σταθµού αποθήκευσης ή της µέγιστης ισχύος απορ-
ρόφησης σε ποσοστό µικρότερο ή ίσο του δέκα τοις εκα-
τό (10%) της αντίστοιχης τιµής της αρχικής άδειας απο-
θήκευσης,

(γ) µείωσης ή αύξησης της εγκατεστηµένης χωρητικό-

τητας του σταθµού αποθήκευσης σε ποσοστό µικρότερο
ή ίσο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της τιµής της αρ-
χικής άδειας αποθήκευσης, 

(δ) µείωσης ή αύξησης της εγγυηµένης (ωφέλιµης)
χωρητικότητας του σταθµού αποθήκευσης σε ποσοστό
µικρότερο ή ίσο του δέκα τοις εκατό (10%) της τιµής της
αρχικής άδειας αποθήκευσης.

6. Δεν απαιτείται τροποποίηση της άδειας αποθήκευ-
σης, κατά τις παρ. 3 και 5, και η Ρ.Α.Ε. καταχωρεί τη µε-
ταβολή στο Η.Μ.ΑΠ.Η.Ε., ενηµερώνοντας και εκδίδο-
ντας, όπου απαιτείται, τη σχετική άδεια, όταν µεταβάλ-
λονται τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) η επωνυµία του κατόχου,
(β) η νοµική µορφή του κατόχου, καθώς και οποιοδή-

ποτε άλλο στοιχείο δεν περιλαµβάνεται στην άδεια απο-
θήκευσης.
Σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων των αδειών

παραγωγής, για τα οποία δεν απαιτείται τροποποίηση
σύµφωνα µε το παρόν, οι κάτοχοι αυτών προβαίνουν σε
απλή γνωστοποίηση της σχετικής µεταβολής στοιχείων
προς τη Ρ.Α.Ε.. Ειδικά σε περίπτωση µεταβολής µετοχι-
κής ή εταιρικής σύνθεσης του κατόχου της άδειας απο-
θήκευσης, ο τελευταίος οφείλει να προβεί σε σχετική
γνωστοποίηση προς τη Ρ.Α.Ε. το αργότερο εντός δεκα-
πέντε (15) ηµερών από τη σχετική µεταβολή, η οποία συ-
νοδεύεται µε όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, σύµ-
φωνα µε τον Κανονισµό Αδειών Αποθήκευσης. 

7. Η χορήγηση άδειας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέω-
ση να λάβει άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από
την κείµενη νοµοθεσία, όπως η έγκριση περιβαλλοντι-
κών όρων και οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας. Η
άδεια αποθήκευσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει εάν:

(α) Εντός έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσής
της, ο κάτοχος της άδειας, εφόσον υποχρεούται σε δια-
δικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, δεν έχει κατα-
θέσει αίτηση για χορήγηση Απόφασης Έγκρισης Περι-
βαλλοντικών Όρων. Τα αποδεικτικά υποβολής κοινοποι-
ούνται στη Ρ.Α.Ε. και καταχωρούνται στο Η.Μ.ΑΠ.Η.Ε..
Για τους σταθµούς που έχουν υποχρέωση εκπόνησης Ει-
δικής Οικολογικής Αξιολόγησης, η εν λόγω προθεσµία
παρατείνεται κατά δώδεκα (12) ακόµη µήνες.

(β) Εντός τριάντα έξι (36) µηνών από την ηµεροµηνία
έκδοσής της δεν έχει υποβληθεί αίτηση στον αρµόδιο
διαχειριστή για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδε-
σης.

8. Η άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας δύνα-
ται να ανακληθεί, αν ο κάτοχος της άδειας παραβαίνει
τον παρόντα και τον κατ’ εξουσιοδότηση αυτού Κανονι-
σµό Αδειών Αποθήκευσης, ή τους όρους, τις προϋποθέ-
σεις και τους περιορισµούς που προβλέπονται στην ά-
δειά του, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται
στην κείµενη νοµοθεσία για την ανάκληση διοικητικών
πράξεων.

9. Ο κάτοχος άδειας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας µπορεί να µεταβιβάζει την άδειά του σε άλλα πρό-
σωπα, εφόσον υποβληθεί οποτεδήποτε αίτηση στη
Ρ.Α.Ε. από τον ίδιο και τον υποψήφιο αποκτώντα, σύµ-
φωνα µε τον παρόντα για την αξιολόγηση και χορήγηση
αδειών αποθήκευσης, καθώς και τον Κανονισµό Αδειών
Αποθήκευσης. Η µεταβίβαση δεν συνιστά λόγο παράτα-
σης των προθεσµιών της παρ. 6. 

10. Κατά της χορήγησης ή της άρνησης χορήγησης ά-
δειας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, της τροπο-
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ποίησης, παύσης ισχύος, της ανάκλησης ή της µεταβίβα-
σης άδειας αποθήκευσης, δύναται να ασκηθεί ενδικοφα-
νής προσφυγή εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών α-
πό τη δηµοσίευση ή την κοινοποίηση της απόφασης της
Ρ.Α.Ε., σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών. Η απόφαση
επί της ενδικοφανούς προσφυγής προσβάλλεται ενώ-
πιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών µε το ένδικο βοή-
θηµα της αιτήσεως ακυρώσεως. Επί της σχετικής από-
φασης δύναται να ασκηθεί έφεση ενώπιον του Συµβουλί-
ου της Επικρατείας.»

Άρθρο 72
Κανονισµός Αδειών - Τροποποίηση 

άρθρου 135 του ν. 4001/2011

Στο άρθρο 135 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), περί θέσπι-
σης κανονισµού αδειών, αντικαθίσταται ο τίτλος, οι περ.
α) και ε) της παρ. 1 συµπληρώνονται ως προς το αντικεί-
µενο της σχετικής εξουσιοδότησης, η περ. ζ) της παρ. 1
αντικαθίσταται και προστίθεται περ. η), στην παρ. 2 προ-
στίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 135 διαµορφώνε-
ται ως εξής:

«Άρθρο 135
Κανονισµός Αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

από ορυκτά καύσιµα, κυριότητας και διαχείρισης
Συστήµατος Μεταφοράς, Προµήθειας και Εµπορίας

(Αγοράς) ηλεκτρικής ενέργειας και παραγωγής,
διανοµής και προµήθειας θερµικής ενέργειας

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, ύστερα από γνώµη της Ρ.Α.Ε., θεσπίζεται Κα-
νονισµός Αδειών και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Πριν από την υποβολή της γνώµης προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Ρ.Α.Ε.
διεξάγει δηµόσια διαβούλευση, κατά την οποία καλού-
νται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις απόψεις τους.
Με τον Κανονισµό Αδειών ρυθµίζονται ιδίως:

(α) Το περιεχόµενο της αιτήσεως, τα υποβαλλόµενα
δικαιολογητικά και στοιχεία για τη χορήγηση των αδειών
παραγωγής, κυριότητας και διαχείρισης Συστήµατος Με-
ταφοράς, προµήθειας και εµπορίας ηλεκτρικής ενέργει-
ας και παραγωγής, διανοµής και προµήθειας θερµικής ε-
νέργειας και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις έκδο-
σης, δηµοσίευσης, παράτασης ισχύος, τροποποίησης,
µεταβίβασης και ανάκλησης των σχετικών αδειών, γνω-
στοποίησης µεταβολών, καταχώρησης στοιχείων και έκ-
δοσης σχετικών βεβαιώσεων στις περιπτώσεις που δεν
απαιτείται τροποποίηση των αδειών, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των σχετικών υποδειγµάτων, συνοδευτικών εγγρά-
φων και στοιχείων, συµπλήρωσης των αντιστοίχων αιτή-
σεων και υποβολής προσθέτων εγγράφων, άσκησης εν-
δίκων βοηθηµάτων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια της διαδικασίας εξέτασης της αιτήσεως ή επανεξέ-
τασης της συµµόρφωσης του αιτούντος προς τους ό-
ρους της χορηγηθείσας άδειας. Οι ειδικότεροι όροι και οι
προϋποθέσεις αναφέρονται ιδίως στη διασφάλιση της
πλήρωσης των κριτηρίων αξιολόγησης, που τίθενται στα
άρθρα 132, 132Α, 132Β, 133, 134 και 134Α.

(β) Ο τρόπος δηµοσιεύσεως της αιτήσεως, τα πρόσω-
πα που µπορεί να υποβάλουν αντιρρήσεις και η διαδικα-
σία υποβολής τους. Για τις αντιρρήσεις αυτές αποφασί-
ζει η Ρ.Α.Ε..

(γ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισµοί ασκή-

σεως των δικαιωµάτων που παρέχονται µε την άδεια.
(δ) Ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου από τη Ρ.Α.Ε.

της άσκησης των δικαιωµάτων που παρέχει η άδεια, οι
κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης
των όρων χορήγησης των αδειών, καθώς και κάθε ανα-
γκαία προϋπόθεση και διαδικασία για τη συµµόρφωση
των κατόχων των αδειών προς τους όρους της χορηγη-
θείσας άδειας.

(ε) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροπο-
ποίησης και επέκτασης των αδειών, οι όροι, οι προϋποθέ-
σεις και η διαδικασία ανακλήσεώς τους, η πρόβλεψη δια-
δικασιών και χρονικών οροσήµων για τη λήψη λοιπών α-
δειών ή εγκρίσεων, καθώς και συναφών υποχρεώσεων.

(στ) Οι όροι για τη διασφάλιση της παροχής των υπη-
ρεσιών κοινής ωφέλειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 55 έως και 58. Με την επιφύλαξη των αρµοδιο-
τήτων της Ρ.Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
55 έως και 58, µε τον Κανονισµό Αδειών µπορεί να εξου-
σιοδοτείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
να ρυθµίζει κάθε ειδικότερο τεχνικό ή λεπτοµερειακό θέ-
µα ως προς την εκπλήρωση της παροχής των υπηρεσιών
αυτών.

(ζ) Η ανάπτυξη, η δοµή, το περιεχόµενο και η τήρηση
Μητρώου, το οποίο δύναται να είναι ηλεκτρονικό, των
σχετικών αδειών και εξαιρέσεων από τη λήψη τους, τα
στοιχεία, η διαδικασία και το αντικείµενο των εγγραφών,
αναρτήσεων και δηµοσιεύσεων, η διαγραφή στοιχείων
και λοιπών καταχωρήσεων, η πρόσβαση σε αυτό, η ανά-
πτυξη λογισµικών διασύνδεσης µε έτερα ηλεκτρονικά
συστήµατα, όπου αυτό απαιτείται, καθώς και κάθε σχετι-
κή λεπτοµέρεια.

(η) Κάθε άλλο ειδικό ζήτηµα, λεπτοµέρεια ή διαδικασία
που ρυθµίζεται από τον Κανονισµό και είναι αναγκαία
για την εφαρµογή των άρθρων 132, 132Α, 132Β, 133,
134 και 134Α.

2. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 38,
καθορίζεται το τέλος για την έκδοση, τροποποίηση και
µεταβίβαση των αδειών παραγωγής και αποφάσεων ε-
ξαίρεσης, αδειών προµήθειας και εµπορίας και παραγω-
γής, διανοµής και προµήθειας θερµικής ενέργειας, κα-
θώς και τα ετήσια τέλη για τη χρήση των αδειών και των
εξαιρέσεων αυτών. Η βάση υπολογισµού, καθώς και τα
ανώτατα και κατώτατα όρια των τελών αυτών δύναται να
καθορίζεται από τον οικείο Κανονισµό, δυνάµει του πα-
ρόντος.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως, µπορούν να επιβάλλονται στους κατόχους
αδειών του παρόντος πρόσθετες υποχρεώσεις για να α-
ντιµετωπίζονται περιπτώσεις πολέµου ή επιστράτευσης
ή ανάγκες της άµυνας της χώρας ή επείγουσα κοινωνική
ανάγκη από θεοµηνία ή ανάγκη που µπορεί να θέσει σε
κίνδυνο τη δηµόσια υγεία.

4. Η Ρ.Α.Ε. παρακολουθεί και ελέγχει τη συµµόρφωση
των κατόχων αδειών µε τους ανωτέρω όρους. Οι όροι
αυτοί θεωρούνται όροι των αδειών που έχουν ήδη χορη-
γηθεί ή χορηγούνται µετά την έναρξη ισχύος των απο-
φάσεων της παρ. 3.»

Άρθρο 73
Κανονισµός αδειών αποθήκευσης ηλεκτρικής

ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 135Α στον ν. 4001/2011

Στον ν. 4001/2011 (Α΄ 179) προστίθεται άρθρο 135Α
ως εξής:
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«Άρθρο 135Α
Κανονισµός Αδειών Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, ύστερα από γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Ε-
νέργειας (Ρ.Α.Ε.), εκδίδεται Κανονισµός Αδειών Αποθή-
κευσης ηλεκτρικής ενέργειας και δηµοσιεύεται στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως. Πριν από την υποβολή της
γνώµης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, η Ρ.Α.Ε. διεξάγει δηµόσια διαβούλευση, κατά την ο-
ποία καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις α-
πόψεις τους. Με τον Κανονισµό Αδειών Αποθήκευσης
δύναται να ρυθµίζονται και να εξειδικεύονται ιδίως:

(α) Το περιεχόµενο των αιτήσεων, τα κριτήρια, οι προ-
ϋποθέσεις και τα υποβαλλόµενα έγγραφα και στοιχεία
που προβλέπονται στα άρθρα 132Ε, 132ΣΤ, 132Ζ και
132Η,

(β) οι όροι, προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διαδικα-
σίες υποβολής, εξέτασης, αξιολόγησης και δηµοσίευσης
των αιτήσεων και των τυχόν υποβαλλόµενων επί αυτών
αντιρρήσεων, καθώς και έκδοσης, δηµοσίευσης, παράτα-
σης ισχύος, τροποποίησης, µεταβίβασης και ανάκλησης
αδειών αποθήκευσης, γνωστοποίησης µεταβολών, κατα-
χώρησης στοιχείων και έκδοσης σχετικών βεβαιώσεων
µεταβολής των στοιχείων των αδειών στις περιπτώσεις
που δεν απαιτείται τροποποίηση των αδειών, συµπερι-
λαµβανοµένων των σχετικών υποδειγµάτων, συνοδευτι-
κών εγγράφων και στοιχείων, συµπλήρωσης των αντι-
στοίχων αιτήσεων και υποβολής προσθέτων εγγράφων,
άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων και κάθε ειδικότερο θέµα
και σχετική λεπτοµέρεια,

(γ) η ανάπτυξη, η δοµή, το περιεχόµενο και η τήρηση
του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποθήκευσης Ηλεκτρικής
Ενέργειας (Η.Μ.ΑΠ.Η.Ε.), τα στοιχεία, η διαδικασία και
το αντικείµενο των εγγραφών, αναρτήσεων και δηµοσι-
εύσεων, η διαγραφή στοιχείων και λοιπών καταχωρήσε-
ων από το Η.Μ.ΑΠ.Η.Ε., η πρόσβαση σε αυτό, η ανάπτυ-
ξη λογισµικών διασύνδεσης µε έτερα ηλεκτρονικά συ-
στήµατα, όπου αυτό απαιτείται, καθώς και κάθε σχετική
λεπτοµέρεια,

(δ) οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των κατόχων
των αδειών αποθήκευσης, η παρακολούθηση και ο έλεγ-
χος από τη Ρ.Α.Ε. της τήρησης και άσκησης αυτών, αντί-
στοιχα, η πρόβλεψη διαδικασιών και χρονικών οροσή-
µων για τη λήψη λοιπών αδειών ή εγκρίσεων που προ-
βλέπονται από τα άρθρα 132Ε, 132ΣΤ, 132Ζ και 132Η,
καθώς και συναφών υποχρεώσεων, οι κυρώσεις που επι-
βάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των όρων χορήγη-
σης των αδειών αποθήκευσης, καθώς και κάθε αναγκαία
προϋπόθεση και διαδικασία για τη συµµόρφωση των κα-
τόχων των αδειών,

(ε) η βάση υπολογισµού, καθώς και τα ανώτατα και κα-
τώτατα όρια των τελών της παρ. 6 του άρθρου 132Ε για
την έκδοση, παράταση ισχύος, τροποποίηση και µεταβί-
βαση των αδειών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας,
καθώς και των ετησίων τελών για τη χρήση των αδειών
αυτών κατά το άρθρο 38,

(στ) κάθε άλλο ειδικό ζήτηµα, λεπτοµέρεια και διαδι-
κασία που ρυθµίζεται από τον Κανονισµό, για την εφαρ-
µογή των άρθρων 132Ε, 132ΣΤ, 132Ζ και 132Η.

2. Με τον Κανονισµό δύναται να µεταβάλλεται και να
αναστέλλεται το χρονικό διάστηµα υποβολής αιτήσεων
για χορήγηση και τροποποίηση αδειών αποθήκευσης η-

λεκτρικής ενέργειας, καθώς και να προβλέπονται ειδικοί
όροι για σταθµούς αποθήκευσης, οι οποίοι αποτυπώνο-
νται στις αντίστοιχες άδειες.

3. Με απόφασή της, η Ρ.Α.Ε. δύναται να εξειδικεύει
και να καθορίζει τις λεπτοµέρειες που αφορούν τεχνικά
ζητήµατα και ειδικότερα θέµατα για την αξιολόγηση των
αιτήσεων επί της έκδοσης, παράτασης ισχύος, τροποποί-
ησης, µεταβίβασης και ανάκλησης αδειών και συναφών
θεµάτων κατά την παρ. 1.»

Άρθρο 74
Ρυθµίσεις για τις µοναδιαίες χρεώσεις χρήσης 
συστήµατος µεταφοράς και δικτύου διανοµής 

ηλεκτρικής ενέργειας αναφορικά µε την άσκηση της
δραστηριότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας -

Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 140 του ν. 4001/2011

Στην παρ. 2 του άρθρου 140 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179),
περί υπολογισµού των τιµολογίων σύνδεσης, προστίθε-
ται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως ε-
ξής: 

«2. Η Ρ.Α.Ε. αποφασίζει έξι (6) µήνες πριν την έναρξη
ισχύος τους, µετά από γνώµη των αρµόδιων διαχειρι-
στών του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και του Ε.Δ.Δ.Η.Ε., σύµφωνα µε
διαφανή κριτήρια, τη µεθοδολογία για τον υπολογισµό
των τιµολογίων σύνδεσης και χρήσης των εθνικών δι-
κτύων και ιδίως των τιµολογίων πρόσβασης στο
Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και στο Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και στα Κλειστά Δίκτυα
Διανοµής, στα οποία περιλαµβάνονται οι χρεώσεις σύν-
δεσης και χρήσης σε αυτά. Η µεθοδολογία τιµολόγησης
καταρτίζεται µε τρόπο που επιτρέπει την πραγµατοποίη-
ση των αναγκαίων επενδύσεων στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και στο
Ε.Δ.Δ.Η.Ε., ώστε να διασφαλίζεται µε αποδοτικό τρόπο
η παροχή υπηρεσιών µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρι-
κής ενέργειας. Ειδικά οι µοναδιαίες χρεώσεις χρήσης
συστήµατος µεταφοράς και δικτύου διανοµής για τους
σταθµούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας της περ.
(λια) της παρ. 3 του άρθρου 2 και της παρ. 11Β του άρ-
θρου 10 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) και τα συστήµατα απο-
θήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που συνδεόνται σε ε-
γκαταστάσεις καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας κατά-
ντη του µετρητή υπολογίζονται και καταβάλλονται από
τους κατόχους των σχετικών Αδειών Αποθήκευσης και
Βεβαιώσεων, αντίστοιχα, αποκλειστικά µε βάση την α-
πορροφούµενη ισχύ των Σταθµών Αποθήκευσης και των
συστηµάτων αποθήκευσης, στον βαθµό που η απορρο-
φούµενη ισχύς συµβάλλει στη διαµόρφωση της αιχµής
του συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, µε α-
ναλογική εφαρµογή της µεθοδολογίας του πρώτου εδα-
φίου για τους καταναλωτές του Ε.Σ.Μ.Η.Ε..»

Άρθρο 75
Τήρηση λογαριασµών από επιχειρήσεις ηλεκτρικής 

ενέργειας και διαφύλαξη του εµπιστευτικού χαρακτή-
ρα των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών - 
Τροποποίηση άρθρου 141 του ν. 4001/2011

(παρ. 2 άρθρου 55, άρθρο 56 και περ. ι΄ παρ. 1 άρθρου
59 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)

Στο άρθρο 141 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), περί τήρη-
σης λογαριασµών από κατόχους αδειών, οι παρ. 1 και 2
αντικαθίστανται, στις παρ. 3, 4 και 5 οι Ολοκληρωµένες
Επιχειρήσεις αντικαθίστανται από τις επιχειρήσεις ηλε-
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κτρικής ενέργειας, στην παρ. 5 επικαιροποιούνται οι νο-
µοθετικές παραποµπές, προστίθεται παρ. 6 και το άρθρο
141 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 141
Τήρηση λογαριασµών από κατόχους αδειών

(παρ. 2 άρθρου 55, άρθρο 56 και περ. ι΄ παρ. 1 άρθρου
59 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)

1. Οι επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα
από το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή τη νοµική µορφή τους,
καταρτίζουν, υποβάλλουν σε έλεγχο και δηµοσιεύουν
τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις τους, σύµφωνα µε
τον παρόντα και τους νόµους 4548/2018 (Α΄ 104),
3229/2004 (Α΄ 38) και 3301/2004 (Α΄ 263). Οι επιχειρή-
σεις ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες δεν υποχρεούνται
να δηµοσιεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις τους, τη-
ρούν στα γραφεία της έδρας τους αντίγραφα των οικο-
νοµικών καταστάσεων και των αναλυτικών λογαριασµών
στη διάθεση του κοινού.

2. Οι επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας τηρούν στο
λογιστικό τους κύκλωµα χωριστούς λογαριασµούς για
κάθε µία από τις δραστηριότητες παραγωγής µε σκοπό
την πώληση, µεταφορά, διανοµή, προµήθεια και αποθή-
κευση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και παροχής υπηρε-
σιών κοινής ωφέλειας, όπως θα ήταν υποχρεωµένες να
πράξουν αν οι δραστηριότητες αυτές ασκούνταν από
διαφορετικές επιχειρήσεις, προκειµένου να αποφεύγο-
νται οι διακρίσεις, οι σταυροειδείς επιδοτήσεις και οι
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. Τηρούν, επίσης, λογα-
ριασµούς, οι οποίοι µπορεί να είναι ενοποιηµένοι, για άλ-
λες δραστηριότητες σχετικές µε την ηλεκτρική ενέρ-
γεια, που δεν έχουν σχέση µε τη µεταφορά και τη διανο-
µή. Στους λογαριασµούς αυτούς αποσαφηνίζονται τα έ-
σοδα που προέρχονται από το ιδιοκτησιακό καθεστώς
Συστήµατος Μεταφοράς και Δικτύου Διανοµής. Οι επι-
χειρήσεις του πρώτου εδαφίου τηρούν, επίσης, διακρι-
τούς λογαριασµούς για άλλες δραστηριότητες σχετικές
µε την ηλεκτρική ενέργεια, πέραν των όσων ρητά ανα-
φέρονται ανωτέρω, καθώς και διακριτούς ή ενοποιηµέ-
νους λογαριασµούς για άλλες δραστηριότητες, που δεν
εµπίπτουν στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, σύµ-
φωνα µε τις αποφάσεις της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργει-
ας (Ρ.Α.Ε.) για την έγκριση των κανόνων λογιστικού δια-
χωρισµού. Οι διακριτοί λογαριασµοί περιλαµβάνουν ισο-
λογισµό και κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως για κά-
θε χωριστή δραστηριότητα.

3. Οι επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας διευκρινίζουν
τους κανόνες κατανοµής του ενεργητικού και παθητικού
και των δαπανών και εσόδων, τους οποίους εφαρµόζουν
για την κατάρτιση των χωριστών λογαριασµών που ανα-
φέρονται στην προηγούµενη παράγραφο. Η Ρ.Α.Ε. ε-
γκρίνει τις αρχές και τους κανόνες κατανοµής, οι οποίοι
εφαρµόζονται από τις επιχειρήσεις αυτές, καθώς και την
τροποποίησή τους, προκειµένου να διασφαλίζεται η α-
ποφυγή διακρίσεων, διασταυρούµενων επιδοτήσεων ή
στρεβλώσεων του ανταγωνισµού.

4. Οι ελεγκτές των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργει-
ας ελέγχουν τους χωριστούς λογαριασµούς που προ-
βλέπονται στο άρθρο αυτό, όπως θα έπρατταν αν οι εν
λόγω δραστηριότητες ασκούνταν από διαφορετικές επι-
χειρήσεις και υποβάλλουν στην οικεία γενική συνέλευση
το πιστοποιητικό του ελέγχου τους. Ο έλεγχος αυτός
συνίσταται, ιδίως, στην ορθή εφαρµογή των κανόνων κα-

τανοµής για το διαχωρισµό των λογαριασµών και στην
τήρηση της υποχρέωσης κατά την παρ. 2, προς αποφυγή
των διακρίσεων και των σταυροειδών επιδοτήσεων, µε-
ταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων. Μετά την έγκριση
τους από τη γενική συνέλευση, οι οικονοµικές καταστά-
σεις µαζί µε το πιστοποιητικό των ελεγκτών, σχετικά µε
τους χωριστούς λογαριασµούς, κοινοποιούνται στη
Ρ.Α.Ε.. Η Ρ.Α.Ε. δύναται να προβαίνει σε έκτακτους ε-
λέγχους για την τήρηση των υποχρεώσεων που καθορί-
ζονται από το άρθρο αυτό και για τον σκοπό αυτόn έχει
δικαίωµα πρόσβασης στους λογαριασµούς των επιχειρή-
σεων ηλεκτρικής ενέργειας.

5. Οι επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας παραθέτουν,
στο προσάρτηµα ή στις σηµειώσεις των ετήσιων οικονο-
µικών καταστάσεων τους, τους εγκεκριµένους και ισχύο-
ντες κανόνες κατανοµής, τις χωριστές οικονοµικές κα-
ταστάσεις για κάθε δραστηριότητα, τις σηµαντικές πρά-
ξεις που έχουν πραγµατοποιήσει µε τις συνδεδεµένες ε-
πιχειρήσεις ή µε επιχειρήσεις, στη µετοχική σύνθεση
των οποίων µετέχουν οι ίδιοι µέτοχοι, καθώς και τη σχε-
τική µε τους χωριστούς λογαριασµούς έκθεση των ελε-
γκτών. Αντίγραφο του προσαρτήµατος τηρείται στα γρα-
φεία της έδρας της επιχείρησης στη διάθεση του κοινού.
Συµπληρωµατικά µε τις διατάξεις του ν. 4548/2018,
καθώς και τις σχετικές διατάξεις των νόµων 3229/2004
(Α΄ 38) και 3301/2004, που αφορούν στη δηµοσίευση
των οικονοµικών καταστάσεων, οι ισολογισµοί και τα α-
ποτελέσµατα χρήσης, για κάθε χωριστή δραστηριότητα
που προβλέπεται από το άρθρο αυτό, δηµοσιεύονται µε
τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρη-
σης.

6. Η Ρ.Α.Ε. διαφυλάσσει τον εµπιστευτικό χαρακτήρα
των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, οι οποίες τίθε-
νται υπόψιν της κατά την άσκηση των καθηκόντων της,
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 21. Η κοινοποίηση
των πληροφοριών αυτών είναι δυνατή εφόσον είναι ανα-
γκαία για την άσκηση των καθηκόντων της Ρ.Α.Ε..»

Άρθρο 76
Υπολογισµός και χρέωση του Ειδικού Τέλους Μείωσης

Εκποµπών Αερίων Ρύπων για τους σταθµούς
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας - Τροποποίηση

υποπερ. (βα) περ. (β) 
παρ. 3 άρθρου 143 του ν. 4001/2011

Στην υποπερ. (βα) της περ (β) της παρ. 3 του άρθρου
143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), περί επιβολής Ειδικού Τέ-
λους για τη Μείωση Εκποµπών Αερίων Ρύπων, προστίθε-
νται νέα τέταρτο και πέµπτο εδάφια, και η περ. (βα) δια-
µορφώνεται ως εξής:

«βα) Έσοδα από την επιβολή Ειδικού Τέλους για τη
Μείωση Εκποµπών Αερίων Ρύπων (Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ.) επί της
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του ηπειρωτικού
συστήµατος και των συνδεδεµένων µε αυτό νησιών.
Το Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. επιβάλλεται επί της κατανάλωσης η-

λεκτρικής ενέργειας οµοιόµορφα για όλη την ελληνική
επικράτεια, µε την επιφύλαξη των επόµενων εδαφίων.
Ειδικά για τους αυτοπαραγωγούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.,

το ειδικό τέλος καταβάλλεται από κάθε αυτοπαραγωγό
αποκλειστικά και µόνο για το τµήµα της ηλεκτρικής ε-
νέργειας που συνολικά αυτός απορροφά από το Δίκτυο
ή το Σύστηµα.
Για τους σταθµούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργει-

ας της περ. (λια) της παρ. 3 του άρθρου 2 και της παρ.
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11Β του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) το ειδικό τέ-
λος υπολογίζεται και καταβάλλεται από τους κατόχους
των σχετικών αδειών αποκλειστικά για την ενέργεια των
ιδιοκαταναλώσεων των σταθµών αυτών, εξαιρουµένης
της ενέργειας η οποία απορροφάται προς πλήρωση των
αποθηκευτικών συστηµάτων και επαναπόδοση στο σύ-
στηµα µεταφοράς ή στο δίκτυο διανοµής, µε χρέωση,
σύµφωνα µε τους πελάτες της αντίστοιχης κατηγορίας.
Δεν επιβάλλονται χρεώσεις Ειδικού Τέλους για τη

Μείωση Εκποµπών Αερίων Ρύπων (Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ.) για την
ηλεκτρική ενέργεια, η οποία απορροφάται από το σύστη-
µα µεταφοράς ή το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργει-
ας, προς πλήρωση των συστηµάτων αποθήκευσης ηλε-
κτρικής ενέργειας, που συνδέονται σε εγκαταστάσεις
καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας κατάντη του µετρη-
τή και η οποία, εφόσον δεν καταναλωθεί, επαναποδίδε-
ται στο σύστηµα ή στο δίκτυο.
Οι µοναδιαίες χρεώσεις που επιβάλλονται ανά κατηγο-

ρία πελατών, προσδιορίζονται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε.
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
τον δωδέκατο µήνα εκάστου έτους, προκειµένου να ε-
φαρµοσθεί το επόµενο ηµερολογιακό έτος, µετά από
προϋπολογιστική εκτίµηση των εσόδων και εξόδων του
Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Επικράτειας.
Κατά τη διαδικασία προσδιορισµού των χρεώσεων του

προηγούµενου εδαφίου λαµβάνεται µέριµνα για τη δια-
τήρηση ειδικού αποθεµατικού ασφαλείας έκτακτων δα-
πανών ύψους εβδοµήντα εκατοµµυρίων (70.000.000) ευ-
ρώ.
Οι αποφάσεις των προηγούµενων εδαφίων, που ανα-

προσαρµόζουν τις µοναδιαίες χρεώσεις του
Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. γίνονται µε στόχο τη µη ύπαρξη ελλειµµά-
των στον Ειδικό Λογαριασµό Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Απο-
θήκευσης Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και Δικτύου µέ-
χρι το τέλος του ηµερολογιακού έτους, κατά το οποίο ε-
φαρµόζονται οι αποφάσεις αυτές.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας καθορίζονται τα ποσοστά µειωµένων χρεώσεων
του Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. ανά κατηγορία πελατών από
1η.1.2019, σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής «για τις Κατευθυντήριες γραµµές για τις
κρατικές ενισχύσεις στους τοµείς του περιβάλλοντος
και της ενέργειας (2014-2020)» (2014/C200/01), η µέγι-
στη και η ελάχιστη χρέωση που µπορεί να επιβληθεί σε
µεµονωµένο καταναλωτή, η διαδικασία υποβολής αιτή-
σεων υπαγωγής σε κατηγορία δικαιούχων µειωµένης
χρέωσης, ο έλεγχος των κριτηρίων υπαγωγής, το ύψος
του ανταποδοτικού τέλους για την εξέταση των αιτήσε-
ων υπαγωγής, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των µειω-
µένων χρεώσεων, τα πρόστιµα και ο τρόπος επιβολής
τους σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων αυ-
τών, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµο-
γή των παραπάνω.
Με την επιφύλαξη των επόµενων εδαφίων, από

1ης.1.2019 επιβάλλεται σε όλες τις κατηγορίες κατανα-
λωτών ενιαία χρέωση Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ., επί της ηλεκτρικής
ενέργειας που απορροφούν από το Δίκτυο ή το Σύστη-
µα, η οποία ορίζεται ως Χρέωση Βάσης (Χ.Β.). Ειδικά ως
προς τις κατηγορίες των καταναλωτών που είναι δικαι-
ούχοι µειωµένων χρεώσεων, σύµφωνα µε την Ανακοίνω-
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για τις Κατευθυντήριες
γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τοµείς του
περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)», οι µονα-
διαίες χρεώσεις Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. ορίζονται ως ποσοστό επί

της Χ.Β..
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας καθορίζονται οι κατηγορίες καταναλωτών που εί-
ναι δικαιούχοι µειωµένων χρεώσεων Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. από
1ης.1.2019, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, τα πο-
σοστά µειωµένων χρεώσεων σε σχέση µε τη Χ.Β. ανά
κατηγορία δικαιούχων, οι κατηγορίες καταναλωτών
στους οποίους επιβάλλεται ακέραια η Χ.Β., η µέγιστη και
η ελάχιστη χρέωση που µπορεί να επιβληθεί σε µεµονω-
µένο καταναλωτή, προσδιορίζονται ειδικά για τα έτη
2019 και 2020 και µε ισχύ από 1ης.1.2019 οι σχετικές µο-
ναδιαίες χρεώσεις, ο χρόνος θέσης των χρεώσεων σε ε-
φαρµογή, η διαδικασία εκκαθάρισης των χρεώσεων από
1ης.1.2019 και ρυθµίζεται κάθε άλλη λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή τους, συµπεριλαµβανοµένης της διαδικα-
σίας και των όρων αναθεώρησής τους ειδικά κατά τα έτη
αυτά.
Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ορίζεται ως αρµόδιος φορέας για

τη διαδικασία υπαγωγής των δικαιούχων σε µειωµένες
χρεώσεις µέσω υλοποίησης και διαχείρισης κατάλληλου
πληροφοριακού συστήµατος για την υποδοχή αιτήσεων
των δυνητικών δικαιούχων.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας καθορίζονται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υ-
παγωγής σε κατηγορία δικαιούχων µειωµένης χρέωσης,
η διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων υπαγωγής, το ύψος
του ανταποδοτικού τέλους για την εξέταση των αιτήσε-
ων υπαγωγής, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των µειω-
µένων χρεώσεων, τα πρόστιµα και ο τρόπος επιβολής
τους σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων αυ-
τών, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµο-
γή των παραπάνω.
Ειδικά για τα έτη 2019 και 2020 και µε ισχύ από

1ης.1.2019, η Χ.Β. καθορίζεται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναστέλλονται οι
διαδικασίες προσδιορισµού και αναθεώρησης του τέταρ-
του και πέµπτου εδαφίου. Από το έτος 2021 η Χ.Β. καθο-
ρίζεται από τη Ρ.Α.Ε., σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στο
τέταρτο και πέµπτο εδάφιο.
Μέχρι να τεθούν σε εφαρµογή οι µειωµένες χρεώσεις

που προβλέπονται στην απόφαση του ένατου εδαφίου,
συνεχίζουν ως προς τις κατηγορίες των δικαιούχων αυ-
τών να επιβάλλονται οι µοναδιαίες χρεώσεις
Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. της υπ’ αριθµ. 1.101/2017 απόφασης της
Ρ.Α.Ε. για το ηµερολογιακό έτος 2018 (Β΄ 4670).
Λεπτοµέρειες σχετικά µε τις διαδικασίες διαχείρισης

συναλλαγών του Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. από 1ης.4.2019 καθορίζο-
νται στον Κώδικα του Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων
Προέλευσης.»

Άρθρο 77
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄ - Προσθήκη άρ-

θρων 132Γ και 132Η στον ν. 4001/2011

1. Στον ν. 4001/2011 (Α΄ 179) προστίθεται άρθρο 132Γ
ως εξής:

«Άρθρο 132Γ
Μεταβατικές διατάξεις ως προς άδειες παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιµα

1. Ως προς τις εν ισχύ, κατά την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος, άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ο-
ρυκτά καύσιµα, δυνάµει της υπό στοιχεία
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Δ5/Φ1/οικ.17951/8.12.2000 απόφασης του Υπουργού Α-
νάπτυξης (Β΄ 1498), εφαρµόζονται τα άρθρα 132Α και
132Β του παρόντος. Η διάρκεια ισχύος των αδειών του
πρώτου εδαφίου, η έναρξη της οποίας είναι η ηµεροµη-
νία έκδοσης, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκά-
στης εκ των σχετικών αδειών, τροποποιείται αυτοδίκαια
ως προς τη λήξη της σε συµµόρφωση µε την παρ. 1 του
άρθρου 132Α. 

2. Μέχρι την έκδοση του Κανονισµού Αδειών του άρ-
θρου 135 για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ορυκτά καύσιµα, εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις της
υπό στοιχεία Δ5/Φ1/οικ.17951/8.12.2000 απόφασης του
Υπουργού Ανάπτυξης, για τα θέµατα που δεν ρυθµίζο-
νται διαφορετικά µε τον παρόντα και τα άρθρα 132, 132Α
και 132Β.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως την πλή-
ρη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αδειών Πα-
ραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ορυκτά Καύσιµα
(Η.Μ.Π.Η.Εν.Ο.Κ.), οι αιτήσεις των άρθρων 132Α και
132Β και τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία υποβάλλονται
σε φυσική µορφή στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, εφαρ-
µοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων αυτών, για τη
χορήγηση, τροποποίηση, παύση, ανάκληση και µεταβίβα-
ση των σχετικών αδειών.»

2. Στον ν. 4001/2011 προστίθεται άρθρο 132Η ως εξής:

«Άρθρο 132Η
Μεταβατικές διατάξεις ως προς άδειες για την άσκηση

της δραστηριότητας αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας

1. Ως προς τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί για την άσκηση δραστη-
ριότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, δυνάµει
της υπό στοιχεία Δ5/Φ1/οικ.17951/8.12.2000 απόφασης
του Υπουργού Ανάπτυξης (Β΄ 1498) και βρίσκονται σε ι-
σχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και τις
εκκρεµείς αιτήσεις για τη χορήγηση σχετικών αδειών, ε-
φαρµόζονται τα άρθρα 132Ε έως 132Ζ, υπό την επιφύ-
λαξη των παρ. 2 και 3, αντίστοιχα. Για τις άδειες αποθή-
κευσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδονται µέχρι και
την 31η Δεκεµβρίου 2022, οι προθεσµίες της παρ. 7 του
άρθρου 132Ζ παρατείνονται κατά έξι (6) µήνες. Εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος, η Ρ.Α.Ε., µε ανακοίνωσή της, την οποία δηµοσι-
εύει στην ιστοσελίδα της, αναρτά κατάλογο των αδειών
και των αιτήσεων της παρ. 1.

2. Εντός τριών (3) µηνών από την ανακοίνωση της
Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), οι κάτοχοι των α-
δειών της παρ. 1 υποβάλλουν τα έγγραφα της περ. (α)
της παρ. 1 του άρθρου 132ΣΤ για την έκδοση αντίστοι-
χων αδειών αποθήκευσης. Η διάρκεια ισχύος των αδειών
της παρ. 1, η έναρξη της οποίας είναι η ηµεροµηνία έκ-
δοσης, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκάστης
εκ των σχετικών αδειών, τροποποιείται αυτοδίκαια ως
προς τη λήξη της σε συµµόρφωση µε τα οριζόµενα στην
παρ. 3 του άρθρου 132Ε. Στο χρονικό διάστηµα του πρώ-
του εδαφίου επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων για τροπο-

ποίηση, κατάτµηση και ενοποίηση των αδειών. Σε περί-
πτωση αίτησης για τροποποίηση, κατάτµηση ή ενοποίη-
ση αδειών της παρ. 1, υποβάλλεται στη Ρ.Α.Ε. το σύνολο
των εγγράφων και στοιχείων των άρθρων 132Ε έως
132ΣΤ που αφορούν στην έκδοση άδειας αποθήκευσης.

3. Εντός τριών (3) µηνών από την ανακοίνωση της
Ρ.Α.Ε., οι ενδιαφερόµενοι επί εκκρεµών αιτήσεων της
παρ. 1 συµπληρώνουν και υποβάλλουν το σύνολο των α-
παιτούµενων εγγράφων και στοιχείων των άρθρων
132Ε, 132ΣΤ και 132Ζ, σύµφωνα µε τα οποία αξιολογού-
νται για την έκδοση αδειών αποθήκευσης.

4. Σε περίπτωση µη υποβολής των απαιτούµενων εγ-
γράφων και στοιχείων εντός των προθεσµιών και κατά
τη διαδικασία των παρ. 2 και 3, η Ρ.Α.Ε. ανακαλεί την ά-
δεια ή απορρίπτει την αίτηση, αντίστοιχα, εντός του χρο-
νικού διαστήµατος της παρ. 10 του άρθρου 132Ε.

5. Η διαδικασία και τα στοιχεία των παρ. 1 έως 4 δύνα-
ται να συµπληρώνονται και να εξειδικεύονται στον Κα-
νονισµό Αδειών Αποθήκευσης του άρθρου 135Α.

6. Μέχρι την έκδοση του Κανονισµού Αδειών Αποθή-
κευσης του άρθρου 135Α, εφαρµόζονται οι σχετικές δια-
τάξεις της υπό στοιχεία Δ5/Φ1/οικ.17951/8.12.2000 από-
φασης του Υπουργού Ανάπτυξης, για τα θέµατα που δεν
ρυθµίζονται διαφορετικά µε τα άρθρα 132Ε έως 132Ζ.

7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως την πλή-
ρη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποθήκευσης
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η.Μ.ΑΠ.Η.Ε.), οι αιτήσεις των
άρθρων 132Ε έως 132Ζ και τα σχετικά έγγραφα και στοι-
χεία υποβάλλονται σε φυσική µορφή στη Ρ.Α.Ε., εφαρ-
µοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων αυτών και των
οριζοµένων στην παρ. 6 του παρόντος, για τη χορήγηση,
τροποποίηση, παύση, ανάκληση και µεταβίβαση των σχε-
τικών αδειών.»

Άρθρο 78
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄ - Προσθήκη

άρθρου 132Δ στον ν. 4001/2011

1. Στον ν. 4001/2011 (Α΄ 179) µετά το άρθρο 132Γ προ-
στίθεται άρθρο 132Δ ως εξής:

«Άρθρο 132Δ
Εξουσιοδοτική διάταξη

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας δύναται να τροποποιείται η µέγιστη διάρκεια ι-
σχύος των αδειών παραγωγής υγρών ορυκτών καυσί-
µων, σύµφωνα µε τους εθνικούς στόχους για την ενέρ-
γεια και το κλίµα, µε σκοπό τη µείωση εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου και την υποκατάσταση των σχετικών µονά-
δων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.).»

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας δύναται να καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέ-
σεις και οι διαδικασίες για τη δυνατότητα µετατροπής
των µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ο-
ρυκτά καύσιµα σε µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από Α.Π.Ε. µε καύση βιοµάζας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ HΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ -

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4685/2020 

Άρθρο 79
Σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

Ανανεώσιµες Πηγες Ενέργειας και Συµπαραγωγής 
Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Αποδοσης µε 
διατάξεις αποθήκευσης - Τροποποίηση άρθρου 10

του ν. 4685/2020

Στους ορισµούς του άρθρου 10 του ν. 4685/2020
(Α΄ 92), προστίθενται περ. (ι) στην παρ. 5, παρ. 11Α και
11Β, και το άρθρο 10 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 10
Ορισµοί

1. Άδεια Παραγωγής Hλεκτρικής Eνέργειας ή Άδεια
Παραγωγής: Η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Μονά-
δες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψη-
λής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), η οποία προβλέπεται στο
άρθρο 3 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως ισχύει.

2. Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Βεβαίωση: Η Bεβαίωση, η οποία
εκδίδεται από τον Φορέα Αδειοδότησης σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 11, πιστοποιεί την καταχώρηση
του αιτούντος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και την ολοκλή-
ρωση της Διαδικασίας Αδειοδότησης Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. Α΄ Φάση και αποτελεί προϋπόθεση για τη συ-
νέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας, σύµφωνα µε τα ει-
δικότερα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις.

3. Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδι-
κών Έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Βεβαίωση Ειδικών
Έργων: Η Bεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τον Φορέα Α-
δειοδότησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19,
πιστοποιεί την καταχώρηση του κατόχου στο Ηλεκτρονι-
κό Μητρώο και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειο-
δότησης Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Α΄ Φάση για Ειδικά Έργα
και αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της αδειοδοτι-
κής διαδικασίας σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα
στις κείµενες διατάξεις.

4. Διαδικασία Αδειοδότησης Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Α΄
Φάση ή Διαδικασία Αδειοδότησης: Η διαδικασία, η οποία
άρχεται µε την υποβολή αίτησης στο Ηλεκτρονικό Μη-
τρώο, σύµφωνα µε τα άρθρα 11 ή 19 κατά περίπτωση και
ολοκληρώνεται µε την έκδοση της Βεβαίωσης ή της Βε-
βαίωσης Ειδικών Έργων από τον Φορέα Αδειοδότησης,
αντίστοιχα.

5. Ειδικά Έργα:
(α) οι Υβριδικοί Σταθµοί, σύµφωνα µε την παράγραφο

28 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει,
(β) οι σταθµοί Σ.Η.Θ.Υ.Α. Eγκατεστηµένης Ισχύος ή

Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής άνω των τριανταπέντε µε-
γαβάτ (35 MW),

(γ) οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε
χρήση γεωθερµικής ενέργειας,

(δ) οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που
περιλαµβάνονται στην κατηγορία µε α/α 17 του πίνακα 1
του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149),

(ε) οι ηλιοθερµικοί σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ε-
νέργειας που συνδέονται στα δίκτυα των Μη Διασυνδε-
δεµένων Νησιών,

(στ) τα Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα,
(ζ) τα συγκροτήµατα αιολικών πάρκων, σύµφωνα µε

την παράγραφο 31 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006, όπως
ισχύει, συνολικής ισχύος µεγαλύτερης των εκατόν πενή-
ντα µεγαβάτ (150 MW),

(η) οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. που συνδέονται µε το Εθνικό Διασυνδεδεµένο
Σύστηµα µέσω ειδικού προς τούτο υποθαλάσσιου καλω-
δίου,

(θ) οι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί Εγκατεστηµένης Ισχύος
ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής άνω των δεκαπέντε µε-
γαβάτ (15 MW),

(ι) οι σταθµοί παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε δυ-
νατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που απορ-
ροφάται από το δίκτυο, κατά την έννοια της παρ. 11Β
του παρόντος.

6. Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Η.Μ.Π.Η.Ε. Α.Π.Ε.-
Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Η.Μ.Π.Η.Ε.) ή Ηλεκτρονικό Μητρώο: Το η-
λεκτρονικό µητρώο, το οποίο τηρεί ο Φορέας Αδειοδότη-
σης και στο οποίο καταχωρούνται οι αιτήσεις και µέσω
του οποίου εκδίδονται οι Βεβαιώσεις και οι Βεβαιώσεις
Ειδικών Έργων. Το µητρώο αυτό διαλειτουργεί µε συ-
στήµατα των λοιπών φορέων, οι οποίοι εµπλέκονται στη
διαδικασία αδειοδότησης Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθώς
και µε συστήµατα των αρµόδιων Διαχειριστών, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στα άρθρα 47 και 48 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134). Η ηµεροµηνία πλήρους λειτουργίας του Ηλε-
κτρονικού Μητρώου συµπίπτει µε την ηµεροµηνία ανάρ-
τησης της απόφασης του Φορέα Αδειοδότησης, η οποία
βεβαιώνει την πλήρη λειτουργία αυτού. Η απόφαση α-
ναρτάται στην ιστοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης.

7. Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα: Αιολικά πάρκα, τα οποία
εγκαθίστανται εντός του θαλάσσιου χώρου.

8. Κανονισµός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Ειδικών Έργων ή
Κανονισµός Βεβαιώσεων: Ο Κανονισµός του άρθρου 18.

9. Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής Σταθµού Α.Π.Ε. ή Μέγι-
στη Ισχύς Παραγωγής: Η ηλεκτρική ισχύς που επιτρέπε-
ται να παρέχεται, κατά ανώτατο όριο, από σταθµό Α.Π.Ε.
στο σηµείο σύνδεσής του µε το Δίκτυο. Επιτρέπεται υ-
πέρβαση της Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής µέχρι ποσο-
στού πέντε τοις εκατό (5%), εφόσον η υπέρβαση αυτή
εµφανίζεται σε µικρή συχνότητα, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα κατά περίπτωση στον Κανονισµό Βεβαιώσεων. Για
τον έλεγχο της υπέρβασης, ως µέγιστη τιµή ισχύος θεω-
ρείται η µέση τιµή ισχύος των µετρήσεων που πραγµατο-
ποιούνται κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήµατος δεκα-
πέντε (15) λεπτών. Με τον Κανονισµό Βεβαιώσεων του
άρθρου 18 µπορεί να µεταβάλλεται το ποσοστό των
προηγούµενων εδαφίων και να ορίζεται οποιαδήποτε
σχετική λεπτοµέρεια.

10. Τέλος Δέσµευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης:
Το τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 12.

11. Φορέας Αδειοδότησης Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Α΄
Φάση ή Φορέας Αδειοδότησης: O φορέας, ο οποίος είναι
αρµόδιος για την έκδοση της Βεβαίωσης και της Βεβαίω-
σης Ειδικών Έργων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος νόµου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20.

11Α. Σταθµός παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε εν-
σωµατωµένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς
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δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που α-
πορροφάται από το δίκτυο: Σταθµός παραγωγής Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που περιλαµβάνει διατάξεις αποθήκευσης
ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένες κατάντη του µε-
τρητή, χωρίς να έχει δυνατότητα να απορροφά ενέργεια
από το σύστηµα µεταφοράς ή το δίκτυο διανοµής ηλε-
κτρικής ενέργειας στο οποίο συνδέεται για σκοπούς α-
ποθήκευσής της, σύµφωνα µε το άρθρο 11Β.

11Β. Σταθµός παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε εν-
σωµατωµένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και δυ-
νατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που απορ-
ροφάται από το δίκτυο: Σταθµός παραγωγής Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. που περιλαµβάνει διατάξεις αποθήκευσης η-
λεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένες κατάντη του µε-
τρητή, ο οποίος έχει δυνατότητα να αποθηκεύει ηλεκτρι-
κή ενέργεια. την οποία απορροφά από το Σύστηµα Μετα-
φοράς ή το Δίκτυο Διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας στο
οποίο συνδέεται, σύµφωνα µε το άρθρο 19Α.

12. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι ορισµοί του άρθρου 2
του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), και των παραγράφων 1 και 3
του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως ισχύουν.»

Άρθρο 80
Βεβαίωση Παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από
Ανανεώσιµες Πηγες Ενέργειας και Συµπαραγωγής
Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης -

Τροποποίηση άρθρου 11 του ν. 4685/2020

Στο άρθρο 11 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), περί Βεβαίω-
σης Παραγωγού, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α)
στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 διαγράφεται η αναφορά
στον ν. 3468/2006 (Α΄129), β) στην παρ. 1 προστίθεται
νέο δεύτερο εδάφιο, γ) στην παρ. 6 προστίθεται περ. (ι),
δ) στις βεβαιώσεις εγκατάστασης του πρώτου εδαφίου
της παρ. 8 προστίθεται η βεβαίωση για την εγκατάσταση
σταθµών των παρ. 11Α και 11Β του άρθρου 10 του ως ά-
νω νόµου, εφόσον πρόκειται για φωτοβολταϊκό σταθµό
παραγωγής, ε) αφαιρείται η προϋπόθεση της περ. (γ) της
παρ. 10, στ) στην παρ. 10 προστίθενται περ. (δ) και (ε), ζ)
στην παρ. 15 προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και το άρθρο
11 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 11
Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής 
ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

1. Η δραστηριότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. επιτρέπεται σε όσους έ-
χει χορηγηθεί Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή έ-
χουν νοµίµως εξαιρεθεί από την υποχρέωση αυτήν, κα-
θώς και σε όσους έχει χορηγηθεί και ισχύει κατά τη δη-
µοσίευση ή χορηγείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 23
Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων χορηγείται

και στους σταθµούς των παρ. 11Α και 11Β του άρθρου
10, αντίστοιχα, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων δια-
τάξεων του παρόντος και των άρθρων 11Β, 14, 16, 18, 19
και 19Α.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, όπου

στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται η Άδεια Παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, νοείται η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση
Ειδικών Έργων αντίστοιχα κατά τις οικείες διατάξεις του
παρόντος νόµου.
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του

ν. 3468/2006, όπως ισχύει, οι οποίες αναφέρονται στην
Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, νοείται ότι α-
ναφέρονται και στη Βεβαίωση, καθώς και στη Βεβαίωση
Ειδικών Έργων.

2. Η Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. χορηγείται από τον Φορέα Αδειο-
δότησης Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Α΄ Φάση κατόπιν υποβο-
λής αίτησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την πρώτη

έως και τη δεκάτη ηµέρα των µηνών Φεβρουαρίου, Ιουνί-
ου, Οκτωβρίου (κύκλος υποβολής αιτήσεων ή κύκλος).
Με εξαίρεση τις αιτήσεις Ειδικών Έργων και τις αιτήσεις
για τις οποίες συντρέχει λόγος συγκριτικής αξιολόγη-
σης, η εκκρεµότητα εξέτασης των οποίων δεν κωλύει
την έναρξη εξέτασης αιτήσεων επόµενου κύκλου, προϋ-
πόθεση για την εξέταση αιτήσεων επόµενου κύκλου α-
ποτελεί η ολοκλήρωση εξέτασης των αιτήσεων του ίδιου
κύκλου.
Η συνολική διαδικασία υποβολής κάθε αίτησης διεκπε-

ραιώνεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, µέσω κατάλληλου
περιβάλλοντος και µε ειδικούς κωδικούς χρήστη και πρό-
σβασης σε αυτό, οι οποίοι δύναται να συµπίπτουν µε κω-
δικούς της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστη-
µάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.

3. Η αίτηση υποβάλλεται παραδεκτώς και καταχωρεί-
ται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, υπό την προϋπόθεση ότι
πληρούνται σωρευτικώς τα κατωτέρω:

(α) Είναι τυπικά πλήρης, σύµφωνα µε τα ειδικότερα ο-
ριζόµενα στον παρόντα νόµο και στον Κανονισµό Βεβαι-
ώσεων.

(β) Συνοδεύεται από αποδεικτικό κατάθεσης του εφά-
παξ τέλους του άρθρου 16.

(γ) Ο αιτών δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει, τεθεί σε (ειδική)
εκκαθάριση, αναγκαστική και ειδική διαχείριση, παύση
πληρωµών, συνδιαλλαγή-εξυγίανση και δεν έχει κατατε-
θεί αίτηση ενώπιον αρµόδιου δικαστηρίου για οποιοδή-
ποτε από τα ανωτέρω.

(δ) Το προτεινόµενο έργο απειικονίζεται γεωγραφικά
σε ειδική προσβάσιµη εφαρµογή του Ηλεκτρονικού Μη-
τρώου.

(ε) Αναφέρονται το προτεινόµενο σηµείο και ο τρόπος
διασύνδεσης στο Σύστηµα για σταθµούς που εγκαθίστα-
νται σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως κορεσµένο
δίκτυο, εφόσον η σύνδεσή τους προβλέπεται να γίνει ε-
κτός του κορεσµένου δικτύου.

(στ) Υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του νοµίµου εκ-
προσώπου του αιτούντος του άρθρου 7 παράγραφος 3α
εδάφιο δ΄ του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), όπως ισχύει για τις
περιπτώσεις σταθµών που αφορά, κατά τις κείµενες δια-
τάξεις.

(ζ) Οι µέτοχοι/εταίροι νοµικών προσώπων, πλην των ει-
σηγµένων εταιρειών, των ανωνύµων εταιρειών επενδύ-
σεων χαρτοφυλακίου και των χρηµατοδοτικών εταιρειών
συµµετοχών, γνωστοποιούνται µέχρι φυσικού προσώ-
που κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Βε-
βαιώσεων.

4. Εφόσον η αίτηση της παραγράφου 2 υποβάλλεται
παραδεκτώς κατά τα ανωτέρω, περίληψη αυτής αναρτά-
ται στην ιστοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης εντός πέ-
ντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του
κύκλου υποβολής αιτήσεων. Ο Φορέας δύναται εντός
πέντε (5) ηµερών από την υποβολή της αίτησης να ζητά
διευκρινίσεις ή συµπληρωµατικά έγγραφα επί των ήδη υ-
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ποβληθέντων εντός τακτής προθεσµίας, άλλως η αίτηση
θεωρείται πλήρης. Η µη προσκόµισή τους από τον αιτού-
ντα εντός της τεθείσας προθεσµίας καθιστά την αίτηση
απαράδεκτη και απορρίπτεται.
Εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την α-

νάρτηση της περίληψης, όποιος έχει έννοµο συµφέρον
µπορεί να υποβάλει αιτιολογηµένη αντίρρηση ενώπιον
του Φορέα Αδειοδότησης σε σχέση µε αίτηση που υπο-
βλήθηκε. Οι αντιρρήσεις συνοδεύονται από έγγραφα και
στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκµηρίωσή τους.
Αντιρρήσεις που υποβάλλονται εκπροθέσµως ή από

πρόσωπα που δεν έχουν έννοµο συµφέρον ή δεν συνο-
δεύονται από στοιχεία για την τεκµηρίωσή τους, απορρί-
πτονται ως απαράδεκτες και η σχετική πράξη γνωστο-
ποιείται στον αιτούντα, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζό-
µενα στον Κανονισµό Βεβαιώσεων.
Ο Φορέας Αδειοδότησης ενηµερώνει εγγράφως τον

αιτούντα για τις αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί κατά
της αίτησής του. Ο αιτών δύναται να υποβάλει τις από-
ψεις του επί των αντιρρήσεων αυτών εντός προθεσµίας
που τάσσεται από τον Φορέα Αδειοδότησης, η οποία δεν
δύναται να είναι µεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ηµε-
ρών.
Σε περίπτωση διαδικασίας ελέγχου αντιρρήσεων κατά

τα ανωτέρω, συνεχίζει να δεσµεύεται ο φυσικός χώρος
που καταλαµβάνει το προτεινόµενο έργο µέχρι την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας ελέγχου.

5. Η Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. χορηγείται υπό την προϋπόθεση ό-
τι τηρούνται σωρευτικώς τα κατωτέρω:

(α) Δεν τίθενται θέµατα που έχουν γνωστοποιηθεί
στον Φορέα Αδειοδότησης µε οποιονδήποτε τρόπο σχε-
τικά µε:

i) Την εθνική ασφάλεια, 
ii) τη δηµόσια υγεία και ασφάλεια.
(β) Η θέση εγκατάστασης του προτεινόµενου έργου

τελεί σε συµµόρφωση µε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. για
τις περιοχές αποκλεισµού χωροθέτησης εγκαταστάσε-
ων Α.Π.Ε., εφόσον οι περιοχές αυτές έχουν οριοθετηθεί
κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριµένο. Ο Φορέας αναρτά
τις περιοχές αυτές στο γεωπληροφοριακό του σύστηµα
συνεργαζόµενος µε τις αρµόδιες περιβαλλοντικές υπη-
ρεσίες.

(γ) Τηρούνται οι περιορισµοί χωροθέτησης σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 13.

(δ) Η σύνδεση του έργου δεν αφορά περιοχή που έχει
χαρακτηριστεί ως κορεσµένο δίκτυο µε την επιφύλαξη
των οριζοµένων στο άρθρο 14.

(ε) Δεν υφίσταται υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας
του Ο.Τ.Α. εγκατάστασης του προτεινόµενου έργου,
λαµβανοµένου υπόψη του άρθρου 15.

(στ) Υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής του τέλους,
σύµφωνα µε του άρθρο 17.

6. Λαµβανοµένης υπόψη της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 17, η Βεβαίωση εκδίδεται ή απορρίπτεται η σχετική
αίτηση εντός είκοσι (20) ηµερών από τη λήξη της προθε-
σµίας υποβολής αντιρρήσεων, εφόσον δεν έχουν υπο-
βληθεί αντιρρήσεις για το εν λόγω έργο, άλλως εντός εί-
κοσι (20) ηµερών από το πέρας της προθεσµίας του αι-
τούντος να υποβάλει τις απόψεις του κατά των αντιρρή-
σεων ή την υποβολή των απόψεών του εντός της παρα-
πάνω προθεσµίας κατά την παράγραφο 4.
Η Βεβαίωση εκδίδεται ηλεκτρονικά µέσω του Ηλε-

κτρονικού Μητρώου και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα
του Φορέα Αδειοδότησης.
Η Βεβαίωση φέρει εγκεκριµένη ηλεκτρονική υπογρα-

φή ή εγκεκριµένη ηλεκτρονική σφραγίδα κατά την έν-
νοια του άρθρου 3 του Κανονισµού 2014/910/ΕΕ, όπως ι-
σχύει, και περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) Το όνοµα/επωνυµία του καταχωρούµενου Παραγω-

γού ή Αυτοπαραγωγού.
β) Την τεχνολογία ή µορφή Α.Π.Ε. ή και το πρωτογε-

νές καύσιµο προκειµένου για σταθµούς Σ.Η.Θ.Υ.Α..
γ) Την Εγκατεστηµένη Ισχύ και τη Μέγιστη Ισχύ Παρα-

γωγής του σταθµού.
δ) Ειδικά για αιολικούς σταθµούς, τον αριθµό των ανε-

µογεννητριών (Α/Γ) και τη διάµετρο της φτερωτής της
κάθε ανεµογεννήτριας, καθώς και τον αριθµό των ισοδυ-
νάµων τυπικών ανεµογεννητριών που αντιστοιχούν στο
πλήθος και τα χαρακτηριστικά των Α/Γ του έργου, για
τον υπολογισµό του ποσοστού κάλυψης της φέρουσας ι-
κανότητας του Ο.Τ.Α. εγκατάστασής τους.
ε) Τη θέση εγκατάστασης του σταθµού.
στ) Τη διάρκεια ισχύος της Βεβαίωσης.
ζ) Τους γενικούς όρους.
η) Τυχόν ειδικούς όρους.
ι) Ειδικά για τους σταθµούς της παρ. 11Α του άρθρου

10, επιπλέον των ανωτέρω που αφορούν τις µονάδες
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του σταθµού, διακριτά την τεχνο-
λογία, την εγκατεστηµένη και την εγγυηµένη χωρητικό-
τητα των διατάξεων αποθήκευσης, κατά την έννοια
των περ. (λζ) έως (λη) της παρ. 3 του άρθρου 2 του
ν. 4001/2011 (Α΄ 179). 

7. Σε περίπτωση απόρριψης από τον Φορέα Αδειοδό-
τησης αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης, ο αιτών λαµβά-
νει γνώση µέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου και η σχετι-
κή πράξη δηµοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Φορέα
Αδειοδότησης.
Κατά της χορήγησης ή της άρνησης χορήγησης, της

τροποποίησης, παύσης ισχύος ή της ανάκλησης Βεβαίω-
σης, Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής
χωρεί αίτηση αναθεώρησης εντός προθεσµίας τριάντα
(30) ηµερών από τη δηµοσίευση ή την κοινοποίηση της
απόφασης του Φορέα Αδειοδότησης. Η προηγούµενη ά-
σκηση της αίτησης αναθεώρησης έχει χαρακτήρα ενδι-
κοφανούς προσφυγής και είναι αναγκαία προϋπόθεση
για το παραδεκτό του ένδικου βοηθήµατος του επόµε-
νου εδαφίου. Η απόφαση που εκδίδεται επί της αίτησης
αναθεώρησης προσβάλλεται ενώπιον του Διοικητικού Ε-
φετείου Αθηνών µε το ένδικο βοήθηµα της αίτησης ακύ-
ρωσης. Επί της αίτησης ακύρωσης χωρεί έφεση ενώπιον
του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Σε περίπτωση αίτησης αναθεώρησης συνεχίζει να δε-

σµεύεται ο φυσικός χώρος που καταλαµβάνει το προτει-
νόµενο έργο µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ε-
ξέτασής της.
Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για χορήγηση

Βεβαίωσης, νέα αίτηση για την ίδια θέση ή τµήµα αυτής
και για σταθµό ίδιας τεχνολογίας επιτρέπεται από τον ί-
διο αιτούντα ή νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που συµµετέ-
χει στη µετοχική/εταιρική σύνθεση του αιτούντος, µετά
την παρέλευση δύο (2) κύκλων από τη γνωστοποίηση
της απόρριψης της αίτησης.

8. Ο κύριος ή επικαρπωτής µε βάση νόµιµο τίτλο, του
συνόλου ή τµήµατος ιδιωτικής έκτασης, για την οποία έ-
χει εκδοθεί Βεβαίωση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊ-
κού σταθµού ή Βεβαίωση για την εγκατάσταση σταθµών
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των παρ. 11Α και 11Β του άρθρου 10, εφόσον πρόκειται
για φωτοβολταϊκό σταθµό παραγωγής και ο οποίος αµ-
φισβητεί το δικαίωµα του δικαιούχου Βεβαίωσης σε νόµι-
µη χρήση της έκτασης αυτής µπορεί να καταθέσει αίτη-
ση εντός της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων του επό-
µενου κύκλου από την έκδοση της Βεβαίωσης, κατ’ εξαί-
ρεση του δικαιώµατος αίτησης αναθεώρησης της προη-
γούµενης παραγράφου 7, σύµφωνα µε τα ειδικότερα ο-
ριζόµενα στον Κανονισµό Βεβαιώσεων.
Στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζονται οι διατάξεις του

παρόντος για τις προϋποθέσεις του παραδεκτού της αί-
τησης και της χορήγησης της Βεβαίωσης και λαµβάνει
χώρα συγκριτική αξιολόγηση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα
οριζόµενα στον Κανονισµό Βεβαιώσεων. Σε περίπτωση
πρόκρισης του σταθµού του ιδιοκτήτη, καταβολής του
τέλους του άρθρου 17 και έκδοσης Βεβαίωσης για το
νέο σταθµό, ανακαλείται η προηγουµένως εκδοθείσα
Βεβαίωση και όσες άδειες έχουν εκδοθεί και αφορούν
στο έργο.
Σε περίπτωση πρόκρισης του ιδιοκτήτη κατά τα ανωτέ-

ρω, η Βεβαίωση δύναται να εκδοθεί στο όνοµα προσώ-
που στο οποίο ο ιδιοκτήτης έχει µισθώσει το χώρο βάσει
µισθωτηρίου που έχει περιβληθεί τον τύπο συµβολαιο-
γραφικού εγγράφου τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας.
Στην τελευταία περίπτωση εφαρµόζονται οι προϋποθέ-
σεις των παραγράφων 3 και 5 και καταβάλλεται το τέλος
του άρθρου 17 από τον µισθωτή, σύµφωνα µε τα ειδικό-
τερα οριζόµενα στον Κανονισµό Βεβαιώσεων.
Από τις διατάξεις του παρόντος δεν καταλαµβάνονται

οι δηµοτικές εκτάσεις.
Οι διατάξεις της παρούσας καταλαµβάνουν τις αιτή-

σεις χορήγησης άδειών παραγωγής ή Βεβαιώσεων από
τον κύκλο Δεκεµβρίου 2019 και έπειτα.

9. Η Βεβαίωση τροποποιείται κατόπιν αίτησης του εν-
διαφερόµενου, η οποία υποβάλλεται στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο εντός κύκλου, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Βεβαιώ-
σεων, µε την εξαίρεση των περιπτώσεων της παραγρά-
φου 10.
Στις περιπτώσεις τροποποιήσεων εντός κύκλου συ-

µπεριλαµβάνονται και οι περιπτώσεις αποξήλωσης και α-
ντικατάστασης του σταθµού Α.Π.Ε..

10. Η Βεβαίωση τροποποιείται κατόπιν αίτησης του εν-
διαφερόµενου, η οποία υποβάλλεται στο Ηλεκτρονικό-
Μητρώο εκτός κύκλου, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Βεβαιώ-
σεων:
α) σε περιπτώσεις µείωσης των ορίων του πολυγώνου

εγκατάστασης,
β) σε περιπτώσεις µείωσης της εγκατεστηµένης ι-

σχύος ή της µέγιστης ισχύος παραγωγής,
γ) σε περιπτώσεις αύξησης της εγκατεστηµένης ι-

σχύος ή της µέγιστης ισχύος παραγωγής, σε ποσοστό
µέχρι και δέκα τοις εκατό (10%) της αρχικής Άδειας Πα-
ραγωγής ή Βεβαίωσης, µε την επιφύλαξη του άρθρου 14,
δ) σε περιπτώσεις προσθήκης διατάξεων αποθήκευσης

σε σταθµό παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., προκειµέ-
νου για την υπαγωγή του στην περίπτωση της παρ. 11Α
του άρθρου 10, καθώς και σε περιπτώσεις αφαίρεσης
των διατάξεων αποθήκευσης,
ε) για τους σταθµούς της παρ. 11Α του άρθρου 10, σε

κάθε µια από τις περιπτώσεις τροποποίησης της εγκατε-
στηµένης και της εγγυηµένης χωρητικότητας των διατά-
ξεων αποθήκευσης, καθώς και της µέγιστης ισχύος πα-

ραγωγής του σταθµού σε ποσοστό έως δέκα τοις εκατό
(10%) της αντίστοιχης τιµής της αρχικής Βεβαίωσης και
υπό την προϋπόθεση µη αύξησης του ποσοστού κάλυ-
ψης της φέρουσας ικανότητας.

11. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση Βεβαίωσης ως προς
την πρωτογενή µορφή Α.Π.Ε..

12. Η αίτηση για τροποποίηση Βεβαίωσης εντός κύ-
κλου συνοδεύεται από το αποδεικτικό καταβολής του
προβλεπόµενου τέλους του άρθρου 16. Για την αποδοχή
τροποποίησης Βεβαίωσης καταβάλλεται το τέλος του
άρθρου 17 µόνο στην περίπτωση επαύξησης της ανα-
γραφόµενης µέγιστης ισχύος παραγωγής κατά τα ειδι-
κότερα οριζόµενα στο άρθρο 17 παράγραφος 1(β). Στην
περίπτωση αυτή το τέλος καταβάλλεται εφάπαξ.

13. Η τροποποίηση εκδίδεται ηλεκτρονικά µέσω του Η-
λεκτρονικού Μητρώου και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα
του Φορέα Αδειοδότησης. Η ισχύς της τροποποίησης άρ-
χεται από την αποτύπωση της µεταβολής στο Ηλεκτρο-
νικό Μητρώο.

14. Δεν απαιτείται τροποποίηση κατά την έννοια των
παραγράφων 9 έως 11 και ο Φορέας Αδειοδότησης κατα-
χωρεί τη µεταβολή ενηµερώνοντας και εκδίδοντας, ό-
που απαιτείται, τη σχετική Βεβαίωση όταν µεταβάλλο-
νται τα εξής στοιχεία:
α) η επωνυµία του κατόχου,
β) η νοµική µορφή του κατόχου, καθώς και οποιοδήπο-

τε άλλο στοιχείο δεν περιλαµβάνεται στη Βεβαίωση. Σε
περίπτωση µεταβολής µετοχικής ή εταιρικής σύνθεσης
του κατόχου Βεβαίωσης, ο τελευταίος οφείλει να προβεί
σε σχετική γνωστοποίηση προς τον Φορέα Αδειοδότη-
σης εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη σχετική µετα-
βολή συνοδευόµενη µε όλα τα σχετικά αποδεικτικά
έγγραφα, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κα-
νονισµό Βεβαιώσεων. Η γνωστοποίηση συνοδεύεται από
την Υπεύθυνη Δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του κα-
τόχου του άρθρου 7 παράγραφος 3α εδάφιο δ΄ του
ν. 4414/2016 (Α΄ 149), όπως ισχύει, για τις περιπτώσεις
σταθµών που αφορά, κατά τις κείµενες διατάξεις, προ-
κειµένου να διαπιστωθεί αν συντρέχει λόγος να εισαχθεί
ειδικός όρος στη Βεβαίωση, σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 3α του ν. 4414/2016 και τα ειδικότερα οριζόµενα
στον Κανονισµό Βεβαιώσεων.

15. Ο κάτοχος Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έρ-
γων ή Άδειας Παραγωγής µπορεί να προβαίνει σε κατά-
τµηση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή της Ά-
δειας Παραγωγής σε επιµέρους σταθµούς που ανήκουν
στον ίδιο κατόπιν απόφασης του Φορέα Αδειοδότησης
άπαξ και εφόσον τα νέα πολύγωνα εγκατάστασης των
σταθµών που προκύπτουν είναι υποσύνολα του αρχικού
και δεν προκύπτουν σταθµοί που εξαιρούνται από την υ-
ποχρέωση συµµετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υ-
ποβολής προσφορών ισχύος παραγωγής για σταθµούς
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. υπό το ε-
κάστοτε καθεστώς στήριξης αυτών. Σε περίπτωση κατά-
τµησης της Άδειας Παραγωγής εκδίδονται αντίστοιχες
Βεβαιώσεις.
Δεν επιτρέπεται κατάτµηση για σταθµούς των παρ.

11Α και 11Β του άρθρου 10.
Κατόπιν σχετικού αιτήµατος, το οποίο υποβάλλεται ά-

παξ, ο Φορέας Αδειοδότησης µπορεί να προβαίνει σε συ-
νένωση περισσότερων Βεβαιώσεων ή Βεβαιώσεων Ειδι-
κών Έργων µεταξύ τους ή µε Άδεια ή Άδειες Παραγωγής
ή περισσότερων Αδειών Παραγωγής, σύµφωνα µε τα ει-
δικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Βεβαιώσεων, εφό-
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σον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) οι επιµέρους σταθµοί ανήκουν στον ίδιο αιτούντα

κάτοχο,
β) οι επιµέρους σταθµοί είναι της ίδιας τεχνολογίας

Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,
γ) δεν έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης για κανέναν

από τους επιµέρους σταθµούς,
δ) οι επιµέρους σταθµοί βρίσκονται στο ίδιο στάδιο α-

δειοδοτικής διαδικασίας (ΑΕΠΟ ή οριστική προσφορά
σύνδεσης),
ε) κανένας από τους επιµέρους σταθµούς δεν έχει επι-

λεγεί για ενίσχυση σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβο-
λής προσφοράς του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149),
στ) για κανέναν από τους επιµέρους σταθµούς δεν έ-

χει συναφθεί Σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης,
ζ) κανένας από τους επιµέρους σταθµούς δεν έχει τε-

θεί σε λειτουργία,
η) η σύνδεση των επιµέρους σταθµών µε το Δίκτυο ή

το Σύστηµα προβλέπεται να γίνεται σε κοινό σηµείο σύν-
δεσης,
θ) το έργο που προκύπτει λόγω της συνένωσης δεν

µεταπίπτει στην κατηγορία των Ειδικών Έργων.
Σε περίπτωση συνένωσης Άδειας ή Αδειών Παραγω-

γής µεταξύ τους ή µε Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έρ-
γων εκδίδεται, αντιστοίχως, Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδι-
κών Έργων. Η διάρκεια ισχύος της νέας Βεβαίωσης ή Βε-
βαίωσης Ειδικών Έργων εκκινεί από την ηµεροµηνία έκ-
δοσης της παλαιότερης Άδειας Παραγωγής ή Βεβαίωσης
ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων εξ αυτών που συνενώνο-
νται και οι προθεσµίες για την πλήρωση των οροσήµων
του άρθρου 12 ταυτίζονται µε αυτές που αντιστοιχούν
στην παλαιότερη Άδεια Παραγωγής ή Βεβαίωση ή Βεβαί-
ωση Ειδικών Έργων.
Μετά την ανωτέρω συνένωση δεν επιτρέπεται η εκ νέ-

ου διάσπαση της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών
Έργων.

16. Ο κάτοχος Βεβαίωσης ή Άδειας Παραγωγής µπο-
ρεί να µεταβιβάζει τη Βεβαίωση ή την Άδεια Παραγωγής
του σε άλλα πρόσωπα, εφόσον υποβληθεί οποτεδήποτε
αίτηση στον Φορέα Αδειοδότησης από τον ίδιο και τον υ-
ποψήφιο αποκτώντα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
παρόν άρθρο για τις αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης και
τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Βεβαιώσεων. Η
µεταβίβαση δεν συνιστά λόγο παράτασης των προθε-
σµιών του άρθρου 12. Σε περίπτωση κατά την οποία γί-
νεται αποδεκτό αίτηµα µεταβίβασης υφιστάµενης Άδει-
ας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, η εν λόγω Άδεια
αντικαθίσταται από τη Βεβαίωση, η οποία εκδίδεται ηλε-
κτρονικά στο όνοµα του νέου κατόχου.

17. Σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων των Αδει-
ών Παραγωγής του παρόντος, για τα οποία δεν απαιτεί-
ται τροποποίηση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν
άρθρο και στο άρθρο 19, οι κάτοχοι αυτών προβαίνουν ο-
ποτεδήποτε σε απλή γνωστοποίηση της σχετικής µετα-
βολής στοιχείων προς τον Φορέα Αδειοδότησης.

18. Στον Κανονισµό του άρθρου 18 εξειδικεύονται τα
δικαιολογητικά και στοιχεία, τα οποία υποβάλλει ο αιτών,
καθώς και κάθε άλλη διαδικασία και λεπτοµέρειες εφαρ-
µογής του παρόντος άρθρου, των άρθρων 11 έως και 17,
καθώς και των άρθρων 19 και 22 έως και 25.»

Άρθρο 81
Ειδικοί όροι λειτουργίας των σταθµών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού 

Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης µε ενσωµατωµένη
αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας - Προσθήκη 

άρθρου 11Β στον ν. 4685/2020

Στον ν. 4685/2020 (Α΄ 92) προστίθεται άρθρο 11Β ως
εξής: 

«Άρθρο 11Β 
Ειδικοί όροι σταθµών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής
Απόδοσης µε ενσωµατωµένη αποθήκευση ηλεκτρικής
ενέργειας χωρίς δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής

ενέργειας που απορροφάται από το δίκτυο

1. Οι κάτοχοι Βεβαιώσεων που αφορούν σταθµούς της
παρ. 11Α του άρθρου 10 δύνανται να συνάπτουν Συµβά-
σεις Λειτουργικής Ενίσχυσης του ν. 4414/2016 (Α΄ 149)
ή να συµµετέχουν στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας
του ν. 4425/2016 (Α΄ 185), σύµφωνα µε το άρθρο 12α
του ν. 4414/2016.

2. Οι σταθµοί της παρ. 11Α του άρθρου 10 δεν απορρο-
φούν ενέργεια από το Σύστηµα Μεταφοράς ή το Δίκτυο
Διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, παρά µόνο για την εξυ-
πηρέτηση των βοηθητικών τους καταναλώσεων και, κατά
τη λειτουργία τους, δεν υπερβαίνουν τη Μέγιστη Ισχύ
Παραγωγής, όπως αυτή αναγράφεται στη Βεβαίωση.»

Άρθρο 82
Περιοχές µε κορεσµένα δίκτυα - Τροποποίηση 

παρ. 1 άρθρου 14 του ν. 4685/2020

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4685/2020 (Α΄ 92), περί των κορεσµένων περιοχών Δι-
κτύου και Συστήµατος, προστίθενται οι σταθµοί των παρ.
11Α και 11Β του άρθρου 10, προστίθεται τρίτο εδάφιο
και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Οι περιοχές µε κορεσµένα δίκτυα και η δυνατότητα
απορρόφησης ισχύος σε αυτές διαπιστώνονται µε από-
φαση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), η ο-
ποία εκδίδεται µέχρι τον Νοέµβριο κάθε έτους, µετά από
εισήγηση του αρµόδιου Διαχειριστή ή κοινή εισήγηση
των αρµόδιων Διαχειριστών, η οποία υποβάλλεται στη
Ρ.Α.Ε. µέχρι τον Σεπτέµβριο κάθε έτους.
Η απόφαση της Ρ.Α.Ε. περιλαµβάνει µία σαφώς ορι-

σµένη περιοχή του Δικτύου ή/και του Συστήµατος που εί-
ναι κορεσµένη και καθορίζει την τυχόν δυνατότητα α-
πορρόφησης ισχύος ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α., συµπεριλαµβανοµένων των σταθµών των
παρ. 11Α και 11Β του άρθρου 10. Στις περιοχές του δευ-
τέρου εδαφίου εφαρµόζεται η περ. (β) της παρ. 2 του άρ-
θρου 25Α.»

Άρθρο 83
Εφάπαξ τέλος υποβολής αίτησης - 

Τροποποίηση άρθρου 16 του ν. 4685/2020

Στο άρθρο 16 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), περί τέλους υ-
ποβολής αιτήσεων, προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 16
διαµορφώνεται ως εξής: 
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«Άρθρο 16
Εφάπαξ Τέλος υποβολής αίτησης

1. To εφάπαξ τέλος για την υποβολή εντός κύκλου της
αίτησης του άρθρου 11 που προβλέπεται στις διατάξεις
του άρθρου 38 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως ισχύει,
υπέρ του Φορέα Αδειοδότησης, υπολογίζεται επί τη βά-
σει αξίας 60 €/MW µέγιστης ισχύος παραγωγής. Η ανώ-
τατη αξία του εφάπαξ τέλους ορίζεται στον Κανονισµό
Βεβαιώσεων και, σε κάθε περίπτωση, δεν δύναται να εί-
ναι µεγαλύτερη των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ.

2. Για την υποβολή αίτησης για τροποποίηση Βεβαίω-
σης ή Βεβαίωσης Ειδικών έργων ή Άδειας Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας εντός κύκλου υποβολής αιτήσε-
ων, το ύψος του τέλους ορίζεται στο ένα πέµπτο (1/5)
του ποσού που προκύπτει από την παρ. 1 µε ανώτατο ό-
ριο τα δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) ευρώ.
Ειδικά σε περίπτωση αίτησης για τροποποίηση Βεβαί-

ωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας για αύξηση της µέγιστης ισχύος
παραγωγής πέραν του δέκα τοις εκατό (10%) της αρχικά
αναγραφείσας στη Βεβαίωση, Βεβαίωση Ειδικών Έργων
ή στην Άδεια Παραγωγής, το τέλος για το πρόσθετο µέ-
ρος της ισχύος υπολογίζεται βάσει των οριζοµένων στην
παρ. 1 και καταβάλλεται επιπλέον του ποσού που προκύ-
πτει από το πρώτο εδάφιο.

3. Για τους σταθµούς της παρ. 11Α του άρθρου 10, ως
ισχύς για τον υπολογισµό του εφάπαξ τέλους υποβολής
αίτησης, λαµβάνεται υπόψη η µέγιστη ισχύς έγχυσης
του σταθµού Ανανεώσηµων Πηγών Ενέργειας µε διατά-
ξεις αποθήκευσης.»

Άρθρο 84
Κανονισµός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής
Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και
Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής
Απόδοσης και Ειδικών Έργων - Τροποποίηση παρ. 1

άρθρου 18 του ν. 4685/2020

Στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92),
περί Κανονισµού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής
Ενέργειας, προστίθεται περ. (θ) και η παρ. 1 διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, µετά από γνώµη του Φορέα Αδειοδότησης, ε-
γκρίνεται ο Κανονισµός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλε-
κτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Ειδικών
Έργων. Με τον Κανονισµό αυτό εξειδικεύονται:
α) Τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 19. 
β) Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτή-

σεων για τη χορήγηση Βεβαιώσεων των άρθρων 11 και
19, το υπόδειγµα αίτησης προς συµπλήρωση από τον αι-
τούντα και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα, καθώς και η
διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αυτών, η διαδικασία
αξιολόγησης των αιτήσεων του άρθρου 19, η διαδικασία
της ηλεκτρονικής υποβολής και της εξέτασης αντιρρή-
σεων κατά των υποβαλλόµενων αιτήσεων.
γ) Οι τεχνικές λεπτοµέρειες για τη δοµή και το περιε-

χόµενο του Ηλεκτρονικού Μητρώου, η διαβάθµιση των
χρηστών και ο τρόπος πρόσβασης σε αυτό, τα διαπιστευ-
τήρια και τα ειδικότερα θέµατα εγγραφής και αυθεντικο-
ποίησης των χρηστών, η πολιτική ασφάλειας του συστή-

µατος, η διαλειτουργική σύνδεσή του µε τα πληροφορια-
κά συστήµατα των Διαχειριστών και των αδειοδοτού-
ντων φορέων.
δ) Η διαδικασία τροποποίησης και µεταβίβασης της Βε-

βαίωσης των άρθρων 11 και 19 αντιστοίχως, καθώς και
υφιστάµενης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας,
καθώς και η διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων της
Βεβαίωσης και της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων των άρ-
θρων 11 και 19 αντιστοίχως, σε περίπτωση γνωστοποίη-
σης µεταβολής.
ε) Οι ειδικότερες υποχρεώσεις του κατόχου Βεβαίω-

σης και Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας, η διαδικασία παρακολούθησης
και ελέγχου πλήρωσης των οροσήµων του άρθρου 12 και
των συναφών υποχρεώσεων, καθώς και η διαδικασία κα-
ταχώρησης της αυτοδίκαιης παύσης ισχύος και η διαδι-
κασία ανάκλησης της Βεβαίωσης, καθώς και της Βεβαίω-
σης Ειδικών Έργων.
στ) Τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης σε περίπτω-

ση αδυναµίας διευθέτησης της εδαφικής επικάλυψης ή
ενεργειακής αυτοτέλειας των έργων ή υπέρβασης της
φέρουσας ικανότητας του δήµου εγκατάστασης των
σταθµών Α.Π.Ε..
ζ) Τα ζητήµατα κορεσµού, συµπεριλαµβανοµένης της

έναρξης υποβολής αιτήσεων και τον τρόπο κατανοµής
του διαθέσιµου περιθωρίου στις επιµέρους κατηγορίες
σταθµών Α.Π.Ε., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρά-
γραφο 1 του άρθρου 13.
η) Κάθε άλλο ειδικό ζήτηµα που ρυθµίζεται από τον

Κανονισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
θ) Οι ειδικότερες υποχρεώσεις, όροι και προϋποθέσεις

για τη χορήγηση Βεβαιώσεων ή Βεβαιώσεων Ειδικών
Έργων των σταθµών των παρ. 11Α και 11Β του άρθρου
10, η εξειδίκευση των οικονοµικών και τεχνικών στοιχεί-
ων των αιτούντων, ο υπολογισµός και η εξόφληση των
σχετικών τελών, καθώς και η τροποποίηση των Βεβαιώ-
σεων ή Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων για την υπαγωγή
των σταθµών στις περιπτώσεις των παρ. 11Α και 11Β του
άρθρου 10.» 

Άρθρο 85
Χορήγηση Βεβαίωσης Ειδικών Έργων - Τροποποίηση

άρθρου 19 του ν. 4685/2020

Στο άρθρο 19 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), περί Βεβαίω-
σης Ειδικών Έργων: α) στην περ. α της παρ. 2 προστίθε-
ται δεύτερο εδάφιο, β) στην περ. γ της παρ. 2 προστίθε-
ται τρίτο εδάφιο, γ) στην περ. β της παρ. 3 προστίθεται
δεύτερο εδάφιο, δ) στην παρ. 4 προστίθενται περ. γ) και
δ), ε) στην παρ. 7 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρ-
θρο 19 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 19
Βεβαίωση Ειδικών Έργων

1. Η Βεβαίωση Ειδικών Έργων χορηγείται από τον Φο-
ρέα Αδειοδότησης, κατόπιν υποβολής αιτήσεως στο Η-
λεκτρονικό Μητρώο.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την πρώτη έως και τη

δέκατη ηµέρα των µηνών Φεβρουαρίου, Ιουνίου, Οκτω-
βρίου (κύκλος υποβολής αιτήσεων).

2. Η αίτηση υποβάλλεται παραδεκτώς και καταχωρεί-
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ται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 3 του άρθρου 11 και συνοδεύεται επιπλέον από:
α) Αναλυτική τεχνική περιγραφή του σταθµού.
Ειδικά για τη χορήγηση Βεβαίωσης Ειδικών Έργων σε

σταθµό της παρ. 11Β του άρθρου 10, υποβάλλεται ανα-
λυτική τεχνική περιγραφή των µονάδων παραγωγής
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και των διατάξεων αποθήκευσης, η
οποία περιλαµβάνει την τεχνική διαµόρφωση και τον κύ-
ριο εξοπλισµό τους, παραθέτοντας την εγκατεστηµένη ι-
σχύ των κύριων συνιστωσών, τη µέγιστη ισχύ παραγω-
γής και απορρόφησης των αποθηκευτικών διατάξεων και
την αρχική εγκατεστηµένη χωρητικότητα αυτών, καθώς
και τη µέγιστη ισχύ και ενέργεια που ο σταθµός εγγυη-
µένα µπορεί να παρέχει στην έξοδό του.
β) Για αιολικούς σταθµούς, από µετρήσεις του δυναµι-

κού Α.Π.Ε. και για τις µονάδες Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τα ενερ-
γειακά ισοζύγιά τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον
Κανονισµό Βεβαιώσεων.
γ) Ενεργειακή µελέτη και επιχειρηµατικό σχέδιο του

έργου. 
Ειδικά για τους υβριδικούς σταθµούς, η αίτηση συνο-

δεύεται από τεχνοοικονοµική µελέτη, η οποία περιλαµ-
βάνει εκτίµηση της ενεργειακής αποδοτικότητας του
σταθµού (ωριαία προσοµοίωση της λειτουργίας του υβρι-
δικού σταθµού, ωριαία προσοµοίωση της λειτουργίας
του αυτόνοµου συστήµατος, µε και χωρίς τον υβριδικό
σταθµό, για διάρκεια ενός έτους) µε βάση τις αρχές που
ορίζονται στο υφιστάµενο νοµοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο και τον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεµέ-
νων Νησιών.
Ειδικά για τους σταθµούς της παρ. 11Α του άρθρου 10,

η αίτηση συνοδεύεται από µελέτη λειτουργίας και εσό-
δων αγοράς, η οποία προσδιορίζει τον τρόπο συµµετο-
χής του σταθµού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και
τα αναµενόµενα έσοδα από αυτή, µε διάκριση τουλάχι-
στον µεταξύ εσόδων από την αγορά ενέργειας και την α-
γορά εξισορρόπησης, κατά τη διάρκεια ισχύος της άδει-
ας αποθήκευσης.
δ) Στοιχεία που τεκµηριώνουν τη δυνατότητα του αι-

τούντος ή των µετόχων ή εταίρων αυτού να υλοποιή-
σουν το έργο µε βάση την τεχνική τους επάρκεια και τη
δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούµενης χρηµατοδό-
τησης, (ίδια κεφάλαια, τραπεζική χρηµατοδότηση κ.α.)
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Βεβαιώ-
σεων.
ε) Συνολικό επιχειρηµατικό σχέδιο, λαµβανοµένου υ-

πόψη του συνόλου των αιτήσεων που έχει υποβάλει ο αι-
τών. καθώς και του συνόλου των Βεβαιώσεων, Βεβαιώ-
σεων Ειδικών Έργων και Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που κατέχει.

3. Η Βεβαίωση Ειδικών Έργων χορηγείται σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 και εφό-
σον τεκµηριώνεται επιπλέον από τα υποβληθέντα στοι-
χεία:
α) Η ενεργειακή αποδοτικότητα του έργου. Ειδικά για

το αιολικό δυναµικό, οι υποβαλλόµενες µετρήσεις πρέ-
πει να έχουν εκτελεστεί από πιστοποιηµένους φορείς,
σύµφωνα µε το πρότυπο DIN-EN ISO/IEC 17025/2000, ό-
πως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερες απαιτήσεις και προ-
διαγραφές µετρήσεων δυναµικού Α.Π.Ε. ή ενεργειακών
ισοζυγίων ανά τεχνολογία προβλέπονται στον Κανονι-
σµό Βεβαιώσεων.

β) Η οικονοµοτεχνική αποδοτικότητα και βιωσιµότητα
του έργου, βάσει εκτιµώµενου εσωτερικού βαθµού από-
δοσης («IRR») που υπολογίζεται στη βάση τιµήµατος
που αντιστοιχεί στη µεσοσταθµική τιµή της τελευταίας
διενεργηθείσας ανταγωνιστικής διαδικασίας της τεχνο-
λογίας αυτής, προσαυξηµένη κατάλληλα ώστε να λαµ-
βάνονται υπόψη τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα κόστη για
την υλοποίηση του έργου.
Ειδικά για σταθµούς της παρ. 11Β του άρθρου 10 η οι-

κονοµική αποδοτικότητα και βιωσιµότητα της επένδυ-
σης, µε κριτήριο τον εκτιµώµενο εσωτερικό βαθµό από-
δοσης («IRR»), βάσει των εσόδων του σταθµού αποθή-
κευσης από τη συµµετοχή του στην αγορά ηλεκτρικής ε-
νέργειας και την τεκµηριωµένη και εύλογη προσδοκία ε-
σόδων από άλλες πηγές.
γ) Η τεχνική επάρκεια του αιτούντος για την υλοποίη-

ση του εξεταζόµενου έργου.
δ) Η οικονοµική επάρκεια του αιτούντος και η δυνατό-

τητα εξασφάλισης της απαιτούµενης χρηµατοδότησης
για την υλοποίηση του προτεινόµενου έργου.
ε) Η µη ύπαρξη θεµάτων σχετικά µε την ασφάλεια των

εν γένει εγκαταστάσεων, δικτύων και του σχετικού εξο-
πλισµού του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και των δικτύων
των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών, εφόσον το προτεινό-
µενο έργο είναι Υβριδικός Σταθµός ή σταθµός
Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή σταθµός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που πρόκει-
ται να συνδεθεί σε κορεσµένο νησιωτικό δίκτυο ή να ε-
γκατασταθεί σε κορεσµένο νησιωτικό δίκτυο και προτεί-
νεται να συνδεθεί µε το Σύστηµα ή το Δίκτυο σε περιοχή
µε µη κορεσµένο δίκτυο.

4. Η Βεβαίωση Ειδικών Έργων εκδίδεται το αργότερο
εντός τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής αντιρρήσεων, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί α-
ντιρρήσεις για το εν λόγω έργο, άλλως εντός τριάντα
(30) ηµερών από το πέρας της προθεσµίας του αιτού-
ντος να υποβάλει τις απόψεις του κατά των αντιρρήσε-
ων.
Η Βεβαίωση Ειδικών Έργων εκδίδεται ηλεκτρονικά µέ-

σω του Ηλεκτρονικού Μητρώου και δηµοσιεύεται στην ι-
στοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης.
Η Βεβαίωση Ειδικών Έργων φέρει εγκεκριµένη ηλε-

κτρονική υπογραφή ή εγκεκριµένη ηλεκτρονική σφραγί-
δα κατά την έννοια του άρθρου 3 του Κανονισµού
2014/910/ΕΕ, όπως ισχύει, και περιλαµβάνει, πέραν των
οριζοµένων στην παράγραφο 6 του άρθρου 11, κατ’ ελά-
χιστον τα εξής στοιχεία:
α) το σηµείο σύνδεσης του σταθµού µε το Σύστηµα για

τα ειδικά έργα των περιπτώσεων στ), ζ) και η) του άρ-
θρου 10,
β) τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του συστήµατος α-

ποθήκευσης ενέργειας, εάν υπάρχει,
γ) τη µέγιστη ισχύ απορρόφησης των διατάξεων απο-

θήκευσης του σταθµού, κατά την περ. (λθ) της παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), 
δ) τη µέγιστη ισχύ έγχυσης των διατάξεων αποθήκευ-

σης του σταθµού, κατά την περ. (λι) της παρ. 3 του άρ-
θρου 2 του ν. 4001/2011.

5. Ο Φορέας Αδειοδότησης πριν εκδώσει την απόφαση
του, µπορεί να συνεργάζεται µε τον Διαχειριστή του Συ-
στήµατος ή του Δικτύου ή των Μη Διασυνδεδεµένων Νη-
σιών για τον κατ’ αρχήν καθορισµό του τρόπου και του
σηµείου σύνδεσης του σταθµού µε το Σύστηµα ή το Δί-
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κτυο. Ο καθορισµός αυτός λαµβάνει χώρα εντός δέκα
(10) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του ερωτή-
µατος του Φορέα Αδειοδότησης προς τον Διαχειριστή
και δεν συνεπάγεται δέσµευση του Διαχειριστή ή του
Φορέα Αδειοδότησης για την ύπαρξη διαθέσιµου ηλε-
κτρικού χώρου κατά τη χορήγηση της Προσφοράς Σύν-
δεσης.

6. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση Βεβαίωσης Ειδικών
Έργων ή Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας έρ-
γου που εµπίπτει στην κατηγορία του Ειδικού Έργου,
σύµφωνα µε τον ορισµό του άρθρου 10, ώστε το προτει-
νόµενο έργο ή µέρος αυτού να µην υπάγεται πλέον στον
ορισµό αυτό.

7. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις των πα-
ραγράφων 4 και 7 έως και 17 του άρθρου 11, καθώς και
των παραγράφων 2 (γ) και 3 του άρθρου 12 και των άρ-
θρων 13 έως και 16.
Ειδικά για τις περιπτώσεις σταθµού παραγωγής Α.Π.Ε.

και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή σταθµού της παρ. 11Α του άρθρου 10,
δύναται να υποβληθεί αίτηση για την τροποποίηση της
Βεβαίωσης σε Βεβαίωση Ειδικών Έργων, για την υπαγω-
γή στην παρ. 11Β του άρθρου 10, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στο παρόν και εντός του κύκλου υποβολής αιτήσε-
ων.»

Άρθρο 86
Λειτουργία σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγής

Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης µε
ενσωµατωµένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας
και δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας
που απορροφάται από το δίκτυο - Προσθήκη άρθρου

19Α στον ν. 4685/2020

Στον ν. 4685/2020 (Α΄ 92) προστίθεται άρθρο 19Α ως
εξής:

«Άρθρο 19Α 
Ειδικοί όροι λειτουργίας σταθµών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγες Ενέργει-
ας και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας 
Υψηλής Απόδοσης µε ενσωµατωµένη αποθήκευση
ηλεκτρικής ενέργειας και δυνατότητα αποθήκευσης

ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το δίκτυο

1. Οι σταθµοί παραγωγής της παρ. 11Β του άρθρου 10:
(α) επιτρέπεται να απορροφούν ενέργεια από το Σύ-

στηµα Μεταφοράς ή το Δίκτυο Διανοµής ηλεκτρικής ε-
νέργειας για σκοπούς αποθήκευσής της,

(β) δεν επιτρέπεται να συνάπτουν Συµβάσεις Λειτουρ-
γικής Ενίσχυσης του ν. 4414/2016 (Α΄ 149),

(γ) συµµετέχουν στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας
του ν. 4425/2016 (Α΄ 185),

(δ) δεν υπερβαίνουν τη συνολική Μέγιστη Ισχύ Έγχυ-
σης του σταθµού παραγωγής Ανανεώσιµων Πηγών Ε-
νέργειας (Α.Π.Ε.) και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερ-
µότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) µε διατάξεις α-
ποθήκευσης, κατά την έννοια της περ. (λιγ) της παρ. 3
του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), που αναγράφε-
ται στη Βεβαίωση Ειδικών Έργων,
ε) η Μέγιστη Ισχύς Έγχυσης σταθµού παραγωγής

Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε διατάξεις αποθήκευσης δεν
µπορεί να υπερβαίνει τη µέγιστη ισχύ παραγωγής του
σταθµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και τη µέγιστη ισχύ έγχυ-

σης από τις διατάξεις αποθήκευσης του σταθµού, όποια
από τις δύο είναι υψηλότερη. 

2. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας δύναται να καθορίζει
ειδικούς όρους λειτουργίας των σταθµών του παρόντος
στη σχετική Βεβαίωση Ειδικών Έργων. Ειδικότεροι όροι
σχετικά µε την πραγµατοποίηση των µετρήσεων και τον
τρόπο συµµετοχής των σταθµών του παρόντος στην α-
γορά ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζονται στους οικείους
Κώδικες.»

Άρθρο 87
Μεταβατικές διατάξεις - Προσθήκη 

άρθρου 25Α στον ν. 4685/2020

Στον ν. 4685/2020 (Α΄ 92) προστίθεται άρθρο 25Α ως
εξής:

«Άρθρο 25Α
Μεταβατικές διατάξεις - Σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 
µε διατάξεις αποθήκευσης

1. Ως προς τις εν ισχύ, κατά την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος, άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σταθ-
µών που συνδυάζουν µονάδες Ανανεώσιµων Πηγών Ε-
νέργειας (Α.Π.Ε.) µε διατάξεις αποθήκευσης ηλεκτρικής
ενέργειας και έχουν λάβει άδεια παραγωγής, σύµφωνα
µε τον υπό στοιχεία Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/ οικ.17951/6.12.2000
Κανονισµό Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας (Β΄ 1498) ή εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµο-
γής του ίδιου Κανονισµού, και οι οποίες έχουν χορηγη-
θεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4819/2021 (Α΄ 129), ε-
φαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στις παρ. 5, 11Α και 11Β του άρ-
θρου 10, 6, 8, 10 και 15 του άρθρου 11, 2, 3 και 7 του άρ-
θρου 19 και στα άρθρα 11Β, 14, 18 και 19Α. Ειδικά για τις
άδειες του προηγούµενου εδαφίου, οι προθεσµίες του
άρθρου 12 άρχονται από την 1η Σεπτεµβρίου 2022. Ε-
ντός είκοσι (20) ηµερών από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος, η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), µε ανα-
κοίνωσή της, την οποία δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα της,
αναρτά κατάλογο των αδειών του πρώτου εδαφίου.

2. Εντός τριών (3) µηνών από την ανακοίνωση της
παρ. 1: 

(α) Οι κάτοχοι των αδειών της παρ. 1, υπό την επιφύ-
λαξη των προβλεπόµενων στην περ. (β), υποβάλλουν
στη Ρ.Α.Ε. αίτηση, δυνάµει της οποίας επιλέγουν να υ-
παχθούν είτε:

(αα) στην περίπτωση της παρ. 11Β του άρθρου 10 για
την έκδοση Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, και η οποία συ-
νοδεύεται από:

(i) αναλυτική τεχνική περιγραφή του σταθµού παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας, κατά την περ. (α) της παρ. 1
του άρθρου 19 και το Μέρος 2 του Παραρτήµατος 2 του
Κανονισµού Βεβαιώσεων,

(ii) αναλυτική τεχνική περιγραφή του σταθµού αποθή-
κευσης ηλεκτρικής ενέργειας, κατά την περ. (α) της παρ.
1 του άρθρου 132 ΣΤ του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), και 

(iii) εγγυητική επιστολή του άρθρου 11Α.
Από τη διαδικασία αυτή δεν δύναται να προκύψουν πε-

ρισσότερες από µια Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων ανά αί-
τηση και δεν επιτρέπεται η κατάτµηση της αρχικής άδει-
ας, είτε

(αβ) στην περίπτωση των άρθρων 132Ε έως 132Ζ του
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ν. 4001/2011, καταργώντας τις µονάδες παραγωγής από
Α.Π.Ε. και υπό τους όρους του άρθρου 132Η του ίδιου
νόµου.

(β) Ειδικά οι κάτοχοι των αδειών της παρ. 1 µε εγκατα-
στάσεις στις περιοχές όπου το δίκτυο έχει χαρακτηρι-
στεί ως κορεσµένο µε βάση την υπ’ αριθµ. 699/2012 από-
φαση της Ρ.Α.Ε., καθώς και στη νήσο Κρήτη, υποβάλ-
λουν στη Ρ.Α.Ε. αίτηση, δυνάµει της οποίας επιλέγουν
να υπαχθούν είτε:

(βα) στην παρ. 11Β του άρθρου 10 για την έκδοση Βε-
βαίωσης Ειδικών Έργων, υπό τους όρους και τις διαδικα-
σίες της υποπερ. (αα) της περ. (α) της παρούσας, είτε

(ββ) στην υποπερ. (αβ) της περ. (α) της παρούσας.
3. Σε περίπτωση µη υποβολής των αιτήσεων της υπο-

περ. (αα) της περ. (α) και της περ. (β) της παρ. 2 ή των
συνυποβαλλόµενων εγγράφων και στοιχείων εντός του
χρονικού διαστήµατος της ίδιας παραγράφου, η Ρ.Α.Ε.
ανακαλεί την άδεια, εντός της προθεσµίας της παρ. 4
του άρθρου 19.

4. Οι κάτοχοι εν ισχύ, κατά την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος, Βεβαιώσεων ή Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων δύ-
νανται να υποβάλουν αίτηση για την τροποποίηση αυ-
τών, προκειµένου για την υπαγωγή τους είτε στις περι-
πτώσεις των παρ. 11Α ή 11Β του άρθρου 10, ή στην περί-
πτωση της παρ. 11Β του άρθρου 10, αντίστοιχα. Τα αιτή-
µατα τροποποίησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών
Έργων υποβάλλονται στη Ρ.Α.Ε. εντός ή εκτός κύκλου
υποβολής αιτήσεων, συνυποβαλλοµένων των απαιτού-
µενων εγγράφων και στοιχείων, υπό τους όρους και τις
διαδικασίες των άρθρων 11 και 19, αντιστοίχως, καθώς
και του Κανονισµού Βεβαιώσεων, εφαρµοζοµένων του
άρθρου 16 και της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 17.

5. Οι κάτοχοι εν ισχύ, κατά την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος, Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. δύνανται να υποβάλουν αίτηση στη
Ρ.Α.Ε. για την τροποποίηση αυτών για την υπαγωγή
τους στις παρ. 11Α ή 11Β του άρθρου 10, σύµφωνα µε τα
άρθρα 11 ή 19, κατά περίπτωση, τον Κανονισµό Βεβαιώ-
σεων και την παρ. 4 του άρθρου 25.

6. Εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
αιτήσεις για την έκδοση αδειών της παρ. 1 απορρίπτο-
νται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 88
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών ισχύος ≤1MW

σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας - 
Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 6 άρθρου 56 του ν. 2637/1998

Στην περ. α) της παρ. 6 του άρθρου 56 του
ν. 2637/1998 (Α΄ 200), περί εγκατάστασης φωτοβολταϊ-
κών σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαλεί-
φεται η προθεσµία για την έκδοση της κοινής απόφασης
του δευτέρου εδαφίου, στο τρίτο εδάφιο προστίθεται η
αναφορά στους σταθµούς αποθήκευσης ενέργειας και η
περ. α) διαµορφώνεται εξής:

«α) Σε αγροτεµάχια που χαρακτηρίζονται από τη Διεύ-
θυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας περιφερειακής
ενότητας ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, α-
παγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριό-
τητας, εκτός από την αγροτική εκµετάλλευση αγροτική

δραστηριότητα, κατά την έννοια του ν. 3874/2010
(Α΄ 151), και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
σταθµούς Α.Π.Ε.. Κάθε επέµβαση στις εκτάσεις αυτές εί-
τε για τη µεταβολή του προορισµού τους και τη διάθεσή
τους για άλλες χρήσεις είτε για την εκτέλεση έργων ή
τη δηµιουργία εγκαταστάσεων ή παροχή άλλων εξυπη-
ρετήσεων µέσα σε αυτές, έστω και χωρίς µεταβολή της
κατά προορισµό χρήσης τους, αποτελεί εξαιρετικό µέ-
τρο και ενεργείται πάντοτε µε βάση τους όρους και τις
προϋποθέσεις που ορίζονται µε κοινή απόφαση των αρ-
µοδίων οργάνων των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και µόνο
για λόγους που εξυπηρετούν τον γεωργικό χαρακτήρα
της αγροτικής εκµετάλλευσης ή την εγκατάσταση σταθ-
µών Α.Π.Ε.. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εφόσον πρό-
κειται για εκτέλεση στρατιωτικών έργων, που αφορούν
στην εθνική άµυνα της χώρας, καθώς και για την εκτέλε-
ση µεγάλων αναπτυξιακών έργων του Δηµοσίου και των
Ο.Τ.Α., πρώτου και δεύτερου βαθµού, για την κατασκευή
δικτύων µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας
και φυσικού αερίου, υποσταθµών και εν γένει για την ε-
κτέλεση κάθε έργου που αφορά στην υποδοµή του ηλε-
κτρικού συστήµατος και του δικτύου φυσικού αερίου,
σταθµών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ή για περι-
πτώσεις Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010, ι-
δίως για επενδύσεις που αφορούν και συνδέονται µε τη
µεταποίηση αγροτικών προϊόντων και τη βιοµηχανία
τροφίµων. Κτίρια και εγκαταστάσεις νοµίµως υφιστάµε-
να προ της 3.12.2019 επί αγροτεµαχίων που έχουν χα-
ρακτηρισθεί ως αγροτικές γαίες υψηλής παραγωγικότη-
τας, µπορούν να αλλάξουν χρήση, ώστε να αξιοποιη-
θούν για µεταποίηση αγροτικών προϊόντων.
Ειδικά η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτο-

βολταϊκούς σταθµούς εγκατεστηµένης ισχύος µεγαλύ-
τερης ή ίσης του ενός µεγαβάτ (1 MW) απαγορεύεται σε
αγροτεµάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψη-
λής παραγωγικότητας, συµπεριλαµβανοµένων των πε-
ριοχών της Αττικής, καθώς και των περιοχών της επικρά-
τειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής
παραγωγικότητας από εγκεκριµένα Γενικά Πολεοδο-
µικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργά-
νωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997
(Α΄ 124), σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρ-
θρου 29 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33), και σε Τοπικά Χωρικά
Σχέδια του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), εκτός αν διαφορετικά
προβλέπεται στα εγκεκριµένα αυτά σχέδια. Ειδικά η πα-
ραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθµούς ε-
γκατεστηµένης ισχύος µικρότερης ή ίσης του ενός µεγα-
βάτ (1 MW) επιτρέπεται σε αγροτεµάχια που χαρακτηρί-
ζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, συ-
µπεριλαµβανοµένων των περιοχών της Αττικής, καθώς
και των περιοχών της Επικράτειας που έχουν ήδη καθο-
ριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από ε-
γκεκριµένα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια
Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης
(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), σε Ζώνες Οι-
κιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του
ν. 1337/1983 (Α΄ 33) και σε Τοπικά Χωρικά Σχέδια του
ν. 4447/2016 (Α΄ 241), υπό την προϋπόθεση ότι οι φωτο-
βολταϊκοί σταθµοί, για τους οποίους χορηγούνται δε-
σµευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρµόδιο Δια-
χειριστή, µετά την έναρξη ισχύος της υπό στοιχεία Υ-
ΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/29.7.2020 κοινής απόφασης
των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερι-
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κών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄ 3149),
δεν υπερβαίνουν το µηδέν κόµµα οχτώ τοις εκατό
(0,8%), καλύπτουν αγροτικές εκτάσεις που αθροιζόµε-
νες µε τις αγροτικές εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολ-
ταϊκοί σταθµοί που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία ή έ-
χουν χορηγηθεί δεσµευτικές προσφορές σύνδεσης και
τις εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθµοί που
εγκαθίστανται σύµφωνα µε την παρ. 11 του άρθρου 51
του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), δεν υπερβαίνουν το ένα τοις
εκατό (1%) του συνόλου των καλλιεργούµενων εκτάσε-
ων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Με κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσω-
τερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που εκ-
δίδεται µέσα σε δύο (2) µήνες από τη θέση σε ισχύ της
παρούσας διάταξης καθορίζεται η ισχύς σε MW των φω-
τοβολταϊκών σταθµών που επιτρέπεται να εγκαταστα-
θούν σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε κάθε
Περιφερειακή Ενότητα και προσδιορίζονται οι ενέργειες
των αρµόδιων υπηρεσιών. Για τον ανωτέρω καθορισµό
χρησιµοποιούνται τα στοιχεία της Ετήσιας Γεωργικής
Στατιστικής Έρευνας του έτους 2017 της Ελληνικής Στα-
τιστικής Αρχής και λαµβάνεται υπόψη µία τυπική στρεµ-
µατική κάλυψη ανά µονάδα ισχύος των φωτοβολταϊκών
σταθµών. Με την απόφαση αυτή δύναται να επιβάλλο-
νται περιορισµοί ως προς το είδος των καλλιεργούµενων
εκτάσεων, ενώ µπορεί να περιορίζεται και το ως άνω πο-
σοστό σε συγκεκριµένες Περιφερειακές Ενότητες. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί να
προσδιορίζονται περιορισµοί στον τρόπο θεµελίωσης
των βάσεων στήριξης των φωτοβολταϊκών συστηµάτων,
καθώς και υποχρεώσεις για την αποκατάσταση του γη-
πέδου µετά την αποξήλωση φωτοβολταϊκών σταθµών.»

Άρθρο 89
Πλαίσιο προτεραιότητας στη χορήγηση οριστικών
Προσφορών Σύνδεσης για σταθµούς παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγες 
Ενέργειας και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού 

Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και σταθµούς
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας καθορίζεται το πλαίσιο προτεραιότητας στη χο-
ρήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθµούς
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), Συµπαραγω-
γής Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και σταθµούς αποθήκευσης από τον Διαχει-
ριστή του Δικτύου και τον Διαχειριστή του Συστήµατος,
συµπεριλαµβανοµένων των περιοχών που έχουν χαρα-
κτηρισθεί ως κορεσµένα δίκτυα, λαµβάνοντας υπ’ όψιν ι-
δίως την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού, την τεχνι-
κή δυνατότητα σύνδεσης σταθµών στο Δίκτυο ή το Σύ-
στηµα του εκάστοτε Διαχειριστή, το µέγεθος των υπό α-
νάπτυξη σταθµών, τη µείωση του ενεργειακού κόστους
των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, οικονοµικά και
τεχνικά κριτήρια, την τεχνολογία των έργων, το Εθνικό
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα (Β΄ 4893/2019),
την κυκλική οικονοµία, την εξοικονόµηση ενέργειας, τον
Κανονισµό (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά µε
την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (L 158), τις
αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Ε-

πενδύσεων, την περιφερειακή ενίσχυση και ανάπτυξη,
την προώθηση των Ενεργειακών Κοινοτήτων, καθώς και
τη γεωγραφική κατανοµή των έργων. Το πλαίσιο προτε-
ραιότητας δύναται να διαφοροποιείται µεταξύ Διαχειρι-
στή Συστήµατος, Διαχειριστή Δικτύου, καθώς και για τις
περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως κορεσµένα δί-
κτυα. 

2. Ο Διαχειριστής του Συστήµατος, για τεχνικούς λό-
γους, προς τον σκοπό της βέλτιστης αξιοποίησης των υ-
ποδοµών Συστήµατος και Δικτύου και για τη µεγιστοποί-
ηση της δυνατότητας απορρόφησης ενέργειας από
σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθώς και για λόγους
που σχετίζονται µε την εφαρµογή των κριτηρίων προτε-
ραιότητας, δύναται να χορηγεί Οριστική Προσφορά Σύν-
δεσης µε µειωµένη τελική εγκατεστηµένη ισχύ έναντι
της αναγραφόµενης στην άδεια παραγωγής, στη Βεβαί-
ωση Παραγωγού ή στη Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή στην
αίτηση χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης σε
περίπτωση σταθµών του άρθρου 33. Στην περίπτωση αυ-
τή δεν απαιτείται για τη χορήγηση Οριστικής Προσφο-
ράς Σύνδεσης η προηγούµενη τροποποίηση της άδειας
παραγωγής, της Βεβαίωσης Παραγωγού ή της Βεβαίω-
σης Ειδικών Έργων από τον Φορέα Αδειοδότησης. 

3. Με την απόφαση της παρ. 1 δύναται να:
(α) τίθενται όροι, προϋποθέσεις και περιορισµοί σε συ-

γκεκριµένες κατηγορίες σταθµών που λαµβάνουν προ-
τεραιότητα, ενόψει των κριτηρίων της παρ. 1 και του εί-
δους του αιτήµατος, 

(β) προβλέπεται εάν τα κριτήρια που εφαρµόζονται α-
νά κατηγορία αφορούν περιπτώσεις που έχει κατατεθεί
αίτηµα χορήγησης προσφοράς σύνδεσης, κοινό αίτηµα
για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης ή αιτήµατα σταθ-
µών του ίδιου Παραγωγού,

(γ) απαιτείται προσκόµιση εγγυητικής επιστολής ή
τεκµηρίωση της οικονοµικής φερεγγυότητας του παρα-
γωγού. Εφόσον απαιτηθεί προσκόµιση εγγυητικής επι-
στολής, σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, αυτή καταπί-
πτει υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και Δικτύ-
ου του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 143 του
ν. 4001/2011 (Α΄ 179).

(δ) καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία που ακολου-
θείται σε περίπτωση χορήγησης Οριστικής Προσφοράς
Σύνδεσης από τον Διαχειριστή του Συστήµατος, σύµφω-
να µε την παρ. 2 σε περίπτωση αιτήµατος χορήγησης
προσφοράς σύνδεσης, κοινού αιτήµατος για χορήγηση
προσφοράς σύνδεσης ή αιτηµάτων σταθµών του ίδιου
Παραγωγού,

(ε) καθορίζεται κατά περίπτωση το εύρος ή όριο από-
κλισης της τελικά εγκατεστηµένης από την αναγραφό-
µενη ισχύ, η οποία θα χορηγηθεί στην Οριστική Προσφο-
ρά Σύνδεσης από τον Διαχειριστή του Συστήµατος σύµ-
φωνα µε την παρ. 2, το οποίο δεν υπερβαίνει ποσοστό
σαράντα τοις εκατό (40%), 

(ζ) να ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
4. Αιτήµατα για χορήγηση οριστικής Προσφοράς Σύν-

δεσης σταθµών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας της
περ. (λια) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011
(Α΄ 179), που δεν περιορίζουν τη χωρητικότητα υποδο-
χής δυναµικού παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. των η-
λεκτρικών δικτύων, εξετάζονται διακριτά από τα αιτήµα-
τα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης σταθµών
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., από τους αρµόδιους διαχειριστές.
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Με την απόφαση της παρ. 1 δύναται να προβλέπονται οι
όροι, η διαδικασία και άλλες λεπτοµέρειες σχετικά µε
την αξιολόγηση των αιτηµάτων της παρούσας.

5. Το πλαίσιο προτεραιότητας που καθορίζεται µε την
απόφαση της παρ. 1 ισχύει κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
γενικής ή ειδικής διάταξης για την κατά προτεραιότητα
χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθ-
µούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τον Διαχειριστή του Δι-
κτύου και τον Διαχειριστή του Συστήµατος, συµπεριλαµ-
βανοµένων και των περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί
ή χαρακτηρίζονται ως κορεσµένα δίκτυα.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ

ΠΛΩΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Άρθρο 90
Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται αποκλει-
στικά για τη χωροθέτηση, αδειοδότηση, εγκατάσταση
και λειτουργία πιλοτικών θαλάσσιων πλωτών φωτοβολ-
ταϊκών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και
των συνοδών τους έργων σε χερσαίο και θαλάσσιο χώρο
εκτός των λιµένων. 

2. Επιτρέπεται η χωροθέτηση, αδειοδότηση, εγκατά-
σταση και λειτουργία µέχρι δέκα (10) Πιλοτικών Θαλάσ-
σιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθµών (Π.Θ.Π.Φ.Σ.),
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλι-
ση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

3. Ως Π.Θ.Π.Φ.Σ. νοούνται τα συστήµατα παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστηµένης ισχύος από µισό
µεγαβάτ (0.5 MW) µέχρι ένα µεγαβάτ (1 MW) έκαστο, τα
οποία απαρτίζονται από (α) πλωτές φωτοβολταϊκές ε-
γκαταστάσεις που αναπτύσσονται σε θαλάσσια έκταση
και αγκυρώνονται στον πυθµένα ή/και σε χερσαίο τµήµα,
(β) οικίσκο στέγασης ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλι-
σµού επί χερσαίου χώρου που περιλαµβάνει τον υπο-
σταθµό διασύνδεσης µε το δίκτυο και λοιπό ηλεκτροµη-
χανολογικό εξοπλισµό, (γ) καλώδια σύνδεσης των πλω-
τών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων µε τον οικίσκο στέ-
γασης ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και (δ) συνο-
δά έργα, απαραίτητα για την πρόσβαση στον χώρο της ε-
γκατάστασης και την ασφαλή λειτουργία του σταθµού.

Άρθρο 91
Διαδικασία χωροθέτησης και αδειοδότησης

1. Οι Πιλοτικοί Θαλάσσιοι Πλωτοί Φωτοβολταϊκοί
Σταθµοί (Π.Θ.Π.Φ.Σ.) απαλλάσσονται από:
α) την υποχρέωση λήψης Βεβαίωσης Παραγωγού ή

Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, 
β) περιβαλλοντική αδειοδότηση και λήψη Πρότυπων

Περιβαλλοντικών δεσµεύσεων,
γ) την υποχρέωση έκδοσης οικοδοµικής άδειας.
2. Η χωροθέτηση των Π.Θ.Π.Φ.Σ. πραγµατοποιείται σε

θαλάσσιες και χερσαίες εκτάσεις, σύµφωνα µε τη διαδι-
κασία του παρόντος. 

3. Ο ενδιαφερόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, υπο-
βάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αίτηση περιλαµβά-
νει:
α) Τοπογραφικό Διάγραµµα ή απόσπασµα Ορθοφωτο-

χάρτη εξαρτηµένο στο ΕΓΣΑ ‘87, στο οποίο απεικονίζο-

νται η προς κατάληψη θαλάσσια και χερσαία έκταση, το
συνολικό εµβαδόν αυτής, οι συντεταγµένες των κορυ-
φών της, καθώς και ο παρακείµενος χερσαίος χώρος.
β) Συνοπτική τεχνική έκθεση του προς ανάπτυξη έρ-

γου.
4. Η Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας διαβιβάζει την ως άνω αίτηση, µέ-
σα σε δέκα (10) ηµέρες από την υποβολή της, στις κάτω-
θι υπηρεσίες:
α) στην αρµόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων,
β) στην αρµόδια υπηρεσία Νεοτέρων Μνηµείων και Τε-

χνικών Έργων,
γ) στην αρµόδια Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων,
δ) στην αρµόδια Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και

Σπηλαιολογίας,
ε) στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της

αρµόδιας Περιφέρειας,
στ) στην αρµόδια Διεύθυνση Δασών, ή, σε περίπτωση

που δεν υφίσταται, στο αρµόδιο Δασαρχείο,
ζ) στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας,
η) στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλι-

µατικής Αλλαγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων,
θ) στη Διεύθυνση Λιµενικών και Κτιριακών Υποδοµών

της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής,
ι) στο Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτο-

φυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής,
ια) στη Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασµού και Υποδοµών

του Υπουργείου Τουρισµού,
ιβ) στη Γενική Διεύθυνση Δηµόσιας Περιουσίας και

Κοινωφελών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών,
ιγ) στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Α-

γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
ιδ) στον οικείο Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού. 
5. Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχουν γνώµη αναφορικά

µε τη χωροθέτηση του Π.Θ.Π.Φ.Σ. στη Διεύθυνση Χωρο-
ταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ε-
ντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών α-
πό την ηµέρα παραλαβής της αίτησης. 

6. Εντός προθεσµίας τριών (3) ηµερών από την πάρο-
δο της προθεσµίας της παρ. 5, η Διεύθυνση Χωροταξίας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαβιβά-
ζει στο Κεντρικό Συµβούλιο Χωροταξικών Θεµάτων και
Αµφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α.) τα στοιχεία του φακέ-
λου, συµπεριλαµβανοµένων και των γνωµών που παρα-
σχέθηκαν σύµφωνα µε την παρ. 5. Η βεβαίωση περί επι-
τρεπτού της χωροθέτησης του Π.Θ.Π.Φ.Σ. ή η απορριπτι-
κή απόφαση εκδίδεται από το ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α. εντός προ-
θεσµίας δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλα-
βής του φακέλου.

7. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διά-
ταξης, η χωροθέτηση Π.Θ.Π.Φ.Σ. επιτρέπεται και στις
Ζώνες Προστασίας και Διαχείρισης, όπως αυτές ορίζο-
νται στις παρ. 4β, 4γ και 4δ του άρθρου 19 του
ν. 1650/1986 (Α΄ 160), χωρίς να απαιτούνται περιβαλλο-
ντική αδειοδότηση και λήψη Πρότυπων Περιβαλλοντι-
κών Δεσµεύσεων, εφόσον δεν παραβλάπτεται η ακεραι-
ότητα της προστατευόµενης περιοχής. Προς τούτο, υπο-
βάλλεται από τον ενδιαφερόµενο δέουσα εκτίµηση επι-
πτώσεων Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (Ε.Ο.Α.), η ο-
ποία αξιολογείται από την αρµόδια Μονάδα Διαχείρισης
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Προστατευόµενης Περιοχής (ΜΔΠΠ) του άρθρου 34 του
ν. 4685/2020 (Α΄ 92), βάσει των προδιαγραφών της υπό
στοιχεία 52983/1952/2013 απόφασης του Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
(Β΄ 2436) κατ’ αναλογική εφαρµογή των προβλεποµέ-
νων στην υπ’ αριθµ. 52983/1952/2013 απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλ-
λαγής (Β΄ 2436). Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το
προεδρικό διάταγµα της παρ. 4 του άρθρου 21 του
ν. 1650/1986, που αφορά την προς κατάληψη θαλάσσια
και χερσαία έκταση, επιτρέπεται η χωροθέτηση
Π.Θ.Π.Φ.Σ. χωρίς να απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδό-
τηση.

8. Το ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α. δύναται να εκδώσει έως δέκα
(10) βεβαιώσεις περί επιτρεπτού της χωροθέτησης. Αν
κάποιος εκ των Π.Θ.Π.Φ.Σ. δεν λάβει Οριστική Προσφο-
ρά Σύνδεσης από τον αρµόδιο διαχειριστή εντός ενός
(1) έτους από την έκδοση της βεβαίωσης, η Διεύθυνση
Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας δύναται να ακυρώσει την εκδοθείσα βεβαίωση και
να εκδώσει νέα βεβαίωση για άλλον Π.Θ.Π.Φ.Σ..

Άρθρο 92
Σύµβαση Σύνδεσης

1. Οι κατά το άρθρο 90 κάτοχοι της Βεβαίωσης περί ε-
πιτρεπτού της χωροθέτησης του Πιλοτικού Θαλάσσιου
Πλωτού Φωτοβολταϊκού Σταθµού (Π.Θ.Π.Φ.Σ.) υποβάλ-
λουν αίτηση για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδε-
σης στον αρµόδιο διαχειριστή. 

2. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διά-
ταξης:
α) Οι Π.Θ.Π.Φ.Σ. εξαιρούνται από την υποχρέωση υπο-

βολής εγγράφων, σχετικά µε την περιβαλλοντική αδειο-
δότηση και την τεκµηρίωση του δικαιώµατος νόµιµης
χρήσης του χώρου εγκατάστασης του σταθµού,
β) οι Π.Θ.Π.Φ.Σ. λαµβάνουν Οριστική Προσφορά Σύν-

δεσης, χωρίς να προαπαιτείται αδειοδότηση σύµφωνη
µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία,
γ) η ανωτέρω Οριστική Προσφορά Σύνδεσης χορηγεί-

ται κατά προτεραιότητα έναντι του συνόλου των αιτηµά-
των και εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την υπο-
βολή της σχετικής αίτησης εκτός του ειδικού πλαισίου
προτεραιότητας του άρθρου 88 ακόµα και σε περιοχές
που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσµένα δίκτυα κατά την
περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, ή χα-
ρακτηρίζονται ως κορεσµένα δίκτυα, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 14 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92),
δ) η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ισχύει για διάστη-

µα δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία χορήγησής
της και παρατείνεται έως την ηµεροµηνία λήξης της Ενι-
αίας Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας του άρθρου
94 του παρόντος, εφόσον κατά την ηµεροµηνία λήξης ι-
σχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ο Π.Θ.Π.Φ.Σ.
έχει λάβει Ενιαία Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας.

3. Με την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδε-
σης, εντός δύο (2) µηνών από την έκδοσή της, οι
Π.Θ.Π.Φ.Σ. συνυποβάλλουν στον διαχειριστή την εγγυη-
τική επιστολή της παρ. 3 της υποπαρ. Ι.1. της παρ. Ι΄ του
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και συνά-
πτουν, εντός δύο (2) µηνών, Σύµβαση Σύνδεσης, για χρο-
νικό διάστηµα είκοσι (20) ετών. Το αίτηµα σύναψης Σύµ-
βασης Σύνδεσης διεκπεραιώνεται κατά προτεραιότητα
έναντι κάθε άλλου αιτήµατος.

Άρθρο 93
Σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης 

1. Οι Πιλοτικοί Θαλάσσιοι Πλωτοί Φωτοβολταϊκοί
Σταθµοί (Π.Θ.Π.Φ.Σ.) εξαιρούνται των ανταγωνιστικών
διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του
ν. 4414/2016 (Α΄ 149) και δύνανται να συνάπτουν Σύµβα-
ση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης
του ν. 4414/2016 µέχρι την 31η.12.2023, η οποία διέπε-
ται από την Τιµή Αναφοράς της παρ. 2 του παρόντος.

2. Η Τιµή Αναφοράς των Π.Θ.Π.Φ.Σ. καθορίζεται µε την
απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016.

3. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, άµεσα ή έµµεσα
µέσω της συµµετοχής του στη διοίκηση ή ως µέτοχος, ε-
ταίρος ή µέλος νοµικού προσώπου µε οποιοδήποτε πο-
σοστό συµµετοχής, επιτρέπεται να συνάψει Σύµβαση
Λειτουργικής Ενίσχυσης για µέχρι δύο (2) Π.Θ.Π.Φ.Σ..

4. Για τους Π.Θ.Π.Φ.Σ. οι οποίοι λαµβάνουν επενδυτική
ενίσχυση, δεν εφαρµόζεται η αποµείωση της λειτουργι-
κής ενίσχυσης της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016.

Άρθρο 94
Ενιαία Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας

1. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των Πιλοτικών
Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθµών
(Π.Θ.Π.Φ.Σ.) χορηγείται, σύµφωνα µε το παρόν, Ενιαία
Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας, η οποία ενσωµα-
τώνει και αντικαθιστά όλες τις διοικητικές άδειες που α-
παιτούνται κατά την κείµενη νοµοθεσία. Στην άδεια αυτή
οριοθετούνται και οι θαλάσσιες και χερσαίες εκτάσεις
που θα χρησιµοποιηθούν για την εγκατάσταση και λει-
τουργία των Π.Θ.Π.Φ.Σ..

2. Η αίτηση για έκδοση Ενιαίας Άδειας Εγκατάστασης
και Λειτουργίας υποβάλλεται στη Γενική Γραµµατεία Χω-
ρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µέχρι την
30ή.6.2023.

3. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, άµεσα ή έµµεσα
µέσω της συµµετοχής του στη διοίκηση ή ως µέτοχος, ε-
ταίρος ή µέλος νοµικού προσώπου µε οποιοδήποτε πο-
σοστό συµµετοχής, επιτρέπεται να υποβάλλει αίτηση και
να λαµβάνει Ενιαία Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουρ-
γίας για µέχρι δύο (2) Π.Θ.Π.Φ.Σ..

4. Με την αίτηση συνυποβάλλονται: 
(α) συντεταγµένες της προς κατάληψη θαλάσσιας και

χερσαίας έκτασης,
(β) τεχνική έκθεση του προς εγκατάσταση Π.Θ.Π.Φ.Σ.,
(γ) βεβαίωση περί επιτρεπτού της χωροθέτησης του

Π.Θ.Π.Φ.Σ. της παρ. 6 του άρθρου 90,
(δ) οριστική Προσφορά Σύνδεσης και η αποδοχή αυ-

τής,
(ε) γενικό πιστοποιητικό, πιστοποιητικό ισχύουσας εκ-

προσώπησης και καταστατικό σε περίπτωση νοµικού
προσώπου ή ταυτότητα σε περίπτωση φυσικού προσώ-
που.

5. Η έγκριση της ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λει-
τουργίας χορηγείται εντός είκοσι (20) ηµερών από την
προσήκουσα υποβολή της αίτησης και των αναγκαίων δι-
καιολογητικών, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας.

6. Η ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χορη-
γείται για χρονικό διάστηµα είκοσι δύο (22) ετών και πε-
ριλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
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(α) σε περίπτωση νοµικού προσώπου, την επωνυµία
και τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου και σε περίπτωση
φυσικού προσώπου, στοιχεία της ταυτότητας,

(β) τις συντεταγµένες της υδάτινης έκτασης, όπως αυ-
τή οριοθετείται στη Βεβαίωση της   παρ. 6 του άρθρου
90,

(γ) τυχόν όρους και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί α-
πό τις συναρµόδιες υπηρεσίες,

(δ) τους υπόλοιπους όρους και τις προϋποθέσεις λει-
τουργίας της µονάδας.

7. Πριν από την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης ο
ενδιαφερόµενος υποβάλλει στη Γενική Γραµµατεία Χω-
ρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έγγραφα, µε
τα οποία τεκµηριώνονται η νόµιµη χρήση της χερσαίας
έκτασης, η ύπαρξη παραχώρησης χρήσης, συµπεριλαµ-
βανοµένης της εκτέλεσης έργων, του αιγιαλού και του
πυθµένα για τη διέλευση των καλωδίων, καθώς και η ύ-
παρξη παραχώρησης για το υδάτινο στοιχείο της θαλάσ-
σιας έκτασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 14 και 15 του
ν. 2971/2001 (Α΄ 285).

8. Μετά την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθµού
ο κάτοχός του υποβάλλει στην υπηρεσία που χορήγησε
την ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας:

(α) διάγραµµα κάλυψης και τεχνική περιγραφή µε την
ένδειξη «Ως Κατασκευάστηκε»,

(β) έγγραφο του αρµόδιου διαχειριστή µε το οποίο
προκύπτει ότι ο Π.Θ.Π.Φ.Σ. έχει τεθεί σε λειτουργία,

(γ) υπεύθυνη δήλωση του µηχανικού επίβλεψης της
λειτουργίας του σταθµού, περί αποδοχής της ανάθεσης
και τήρησης κατά τη λειτουργία του σταθµού των όρων
και κανονισµών για την προστασία του περιβάλλοντος,

(δ) υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου περί
µη αναστολής της αδειοδότησης του σταθµού. 

9. Ο κάτοχος της ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λει-
τουργίας, κατά τη διάρκεια της κατασκευής και λειτουρ-
γίας του Π.Θ.Π.Φ.Β.Σ., υποχρεούται να µεριµνά για την
ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του, την προστασία
της υγείας και ζωής των εργαζοµένων, την προστασία
του περιβάλλοντος και να τηρεί κάθε άλλο κανόνα δικαί-
ου που διέπει τη δραστηριότητά του.

10. Η εγκατάσταση και λειτουργία Π.Θ.Π.Φ.Σ. επιτρέ-
πεται µόνο σε φυσικά πρόσωπα που είναι Έλληνες πολί-
τες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ και σε νοµι-
κά πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά το εσωτερικό δί-
καιο ή το δίκαιο άλλου κράτους µέλους της ΕΕ και έχουν
την καταστατική τους έδρα εντός της ΕΕ, η δε δραστη-
ριότητά τους παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσµό
µε τις οικονοµίες των εν λόγω κρατών.

Άρθρο 95
Παραχώρηση θαλάσσιου χώρου - 

Σύµβαση Παραχώρησης

1. Το Ελληνικό Δηµόσιο, µε απόφαση του κατά περί-
πτωση αρµόδιου Υπουργού, µετά από αίτηση του ενδια-
φεροµένου, µπορεί να παραχωρεί τη χρήση θαλάσσιων
και χερσαίων εκτάσεων, για τις οποίες έχει εκδοθεί βε-
βαίωση περί επιτρεπτού της χωροθέτησης του Πιλοτικού
Θαλάσσιου Πλωτού Φωτοβολταϊκού Σταθµού
(Π.Θ.Π.Φ.Σ.) του άρθρου 90, για την εγκατάσταση και
λειτουργία Π.Θ.Π.Φ.Σ., για χρονικό διάστηµα είκοσι δύο
(22) ετών. 

2. Η παραχώρηση χρήσης για την εκτέλεση έργων επί

του αιγιαλού και του παρακείµενου θαλάσσιου χώρου
πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του
ν. 2971/2001 (Α΄ 285), χωρίς να εφαρµόζεται η παρ. 7
αυτού. Όσον αφορά στα απαιτούµενα δικαιολογητικά
της παρ. 6 του ίδιου άρθρου, ο ενδιαφερόµενος, αντί της
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου,
σύµφωνα µε τον ν. 4014/2011 (Α΄ 209), ή της απόφασης
έγκρισης υπαγωγής σε καθεστώς Πρότυπων Περιβαλλο-
ντικών Δεσµεύσεων του ιδίου νόµου, υποβάλλει τη βε-
βαίωση περί επιτρεπτού της χωροθέτησης του άρθρου
90 και αντί της έγκρισης ή γνωστοποίησης της αρµόδιας
αρχής για την ίδρυση ή εγκατάσταση της επιχείρησης, υ-
ποβάλλει την ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουρ-
γίας του άρθρου 93.

3. Η παραχώρηση χρήσης του αιγιαλού, του υδάτινου
στοιχείου και του πυθµένα του θαλάσσιου χώρου, πραγ-
µατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στον ν. 2971/2001,
εντός τριών (3) µηνών από την έκδοση της ενιαίας άδει-
ας εγκατάστασης και λειτουργίας του άρθρου 93, κατό-
πιν αιτήµατος του ενδιαφεροµένου.

4. Πέρα από την περίπτωση όπου ο ενδιαφερόµενος
µισθώσει χερσαία έκταση που δεν ανήκει στο Δηµόσιο,
οι χερσαίες εκτάσεις που µπορεί να παραχωρηθούν κατά
την έννοια της παρ. 1, είναι οι εκτάσεις που ανήκουν
στην κυριότητα του Ελληνικού Δηµοσίου, οι δηµοτικές
γαίες µε τη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου Ο.Τ.Α. α΄
βαθµού, καθώς και οι δασικές εκτάσεις και τα ακίνητα
που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, σύµφωνα µε τον ν. 4061/2012 (Α � 66).

6. Σχετικά µε τις υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου,
τη λύση των συµβάσεων παραχώρησης, την εγκατάστα-
ση του παραχωρησιούχου, και τις απαγορεύσεις εφαρ-
µόζονται αναλογικά τα άρθρα 13 έως 17 του
ν. 4282/2014 (Α΄ 182).

7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, στην οποία συµπράττει ο Υπουργός Οικονοµι-
κών ή ο κατά περίπτωση αρµόδιος Υπουργός, δύναται να
ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο ζήτηµα σχετικά µε την εφαρ-
µογή του παρόντος.

Άρθρο 96
Υποχρεώσεις κατόχων Πιλοτικών Θαλάσσιων

Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθµών 

1. Οι κάτοχοι των Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φω-
τοβολταϊκών Σταθµών (Π.Θ.Π.Φ.Σ.) έχουν υποχρέωση να
υποβάλλουν, µέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, µετά
την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης, Τεχνική Έκ-
θεση Λειτουργίας στη Διεύθυνση Ανανεώσιµων Πηγών
και Εναλλακτικών Καυσίµων και στη Διεύθυνση Περιβαλ-
λοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, καθώς και στο Κέντρο Ανανεώσιµων Πη-
γών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.). Στην έκθεση αυτή περιέχο-
νται τα δεδοµένα που προκύπτουν από την πιλοτική λει-
τουργία των σταθµών, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
και τυχόν προβλήµατα λειτουργίας.

2. Το Κ.Α.Π.Ε., εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υ-
ποβολή κάθε Τεχνικής Έκθεσης Λειτουργίας, υποβάλλει
έκθεση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, στην οποία αναλύονται και συνοψίζονται τα δεδοµέ-
να της Έκθεσης. Η Έκθεση περιλαµβάνει και τυχόν προ-
τάσεις για την προώθηση της τεχνολογίας σε µεγαλύτε-
ρη κλίµακα.
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3. Για την ασφάλεια των πιλοτικών θαλάσσιων πλωτών
φωτοβολταϊκών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και των συνοδών αυτών έργων, τοποθετούνται κα-
τάλληλα αγκυροβόλια, όπως αυτά αναφέρονται στην τε-
χνική περιγραφή των εγκαταστάσεων. Αν συντρέχουν
τεχνικοί λόγοι, η τοποθέτηση των αγκυροβολίων µπορεί
να γίνει και εκτός των ορίων της µισθωµένης θαλάσσιας
έκτασης, σε απόσταση, από τα όρια αυτής, που δεν υ-
περβαίνει, στην επιφάνεια της θαλάσσιας έκτασης, το
τριπλάσιο του µέγιστου βάθους αυτής.

ΜΕΡΟΣ Ε΄ 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Άρθρο 97
Αύξηση ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο - Προώθηση

ενεργειακού συµψηφισµού και σταθµών 
αυτοπαραγωγής

1. Ο Διαχειριστής του Δικτύου εισηγείται σε ετήσια
βάση στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) αναγκαίες
τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού
Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ), ανα-
θεωρεί τις µεθοδολογίες ανάλυσης, όπου αυτό απαιτεί-
ται, και δροµολογεί τα αναγκαία έργα δικτύου για την α-
ναβάθµιση της ικανότητας υποδοχής ισχύος σταθµών Α-
νανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συµπαραγω-
γής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.) του δικτύου διανοµής. Κατά τον προσδιορι-
σµό των διαθέσιµων περιθωρίων υποδοχής ισχύος λαµ-
βάνονται υπόψη τυχόν περιορισµοί στην έγχυση ισχύος
στο Δίκτυο που ενδέχεται να επιβάλλονται στους παρα-
γωγούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..

2. Ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να επικαιροποι-
εί περιοδικά τα περιθώρια υποδοχής ισχύος σταθµών
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ανά υποσταθµό (Υ/Σ) και ανά µετα-
σχηµατιστή υψηλής τάσης (ΥΤ), τα οποία και δηµοσιο-
ποιεί στον δικτυακό του τόπο. 

3. Ο Διαχειριστής του Δικτύου από τη θέση σε ισχύ
του παρόντος διαθέτει περιθώριο απορρόφησης ισχύος
δέκα µεγαβάτ (10 MW) ανά υποσταθµό πλέον του υφι-
στάµενου περιθωρίου, αποκλειστικά για την εγκατάστα-
ση σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγών, αυ-
τοπαραγωγών µε εφαρµογή ενεργειακού συµψηφισµού,
αυτοπαραγωγών µε εφαρµογή εικονικού ενεργειακού
συµψηφισµού και παραγωγών του ειδικού προγράµµα-
τος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστηµάτων. 
Το ως άνω περιθώριο καθίσταται διαθέσιµο στο σύνο-

λο των Υ/Σ του ΕΔΔΗΕ, περιλαµβανοµένων των περιο-
χών µε κορεσµένα δίκτυα και εξαιρουµένου µόνο του δι-
κτύου των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών, χωρίς να κατα-
λαµβάνεται από περιορισµούς που σχετίζονται µε τα πε-
ριθώρια απορρόφησης του Συστήµατος και κατανέµεται
στις κάτωθι κατηγορίες σταθµών ως εξής: 
α) σταθµοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται α-

πό αυτοπαραγωγούς και αφορούν οικίες (νοικοκυριά),
συµπεριλαµβανοµένων σταθµών του ειδικού προγράµ-
µατος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστηµάτων, σε πο-
σοστό σαράντα τοις εκατό (40%), 

β) σταθµοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται α-
πό αυτοπαραγωγούς και αφορούν τον πρωτογενή τοµέα
(αγρότες), σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), 
γ) σταθµοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται α-

πό αυτοπαραγωγούς και αφορούν τον δευτερογενή -
τριτογενή τοµέα (λοιπές χρήσεις) σε ποσοστό τριάντα
τοις εκατό (30%). 
Για την διάθεση του ως άνω περιθωρίου, ο Διαχειρι-

στής του Δικτύου χορηγεί Οριστικές Προσφορές Συνδε-
σης µε ανώτατο όριο ισχύος τα δέκα κιλοβάτ (10 KW) α-
νά παροχή κατανάλωσης.
Μετά την παρέλευση δώδεκα (12) µηνών από τη θέση

σε ισχύ του παρόντος, ο Διαχειριστής του Δικτύου αξιο-
λογεί τα διαθέσιµα περιθώρια των ανωτέρω κατηγοριών
ανά Υ/Σ. Εάν το περιθώριο κάποιας κατηγορίας έχει εξα-
ντληθεί, ο Διαχειριστής δύναται να αξιοποιεί περιθώριο
άλλων κατηγοριών, εφόσον η ανακατανοµή αυτή δεν υ-
περβαίνει την ισχύ του ενός µεγαβάτ (1 MW).

4. Τα διαθέσιµα περιθώρια υποδοχής ισχύος σταθµών
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που σύµφωνα µε την παρ. 2 προκύ-
πτουν ανά υποσταθµό (Υ/Σ) ή ανά µετασχηµατιστή υψη-
λής τάσης/µέσης τάσης (ΥΤ/ΜΤ), χωρίς να συνυπολογί-
ζεται σε αυτά η ισχύς των δέκα µεγαβάτ (10 MW) της
παρ. 3, διατίθενται για τη σύνδεση σταθµών Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. ως εξής: 
α) Για την εγκατάσταση σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

αυτοπαραγωγών, συµπεριλαµβανοµένων σταθµών του
ειδικού προγράµµατος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συ-
στηµάτων σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), 
β) για την εγκατάσταση λοιπών σταθµών Α.Π.Ε. και

Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%). 
Στην περίπτωση αυτή, ο Διαχειριστής του Δικτύου χο-

ρηγεί Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης και υποδέχεται
νέες αιτήσεις µέχρι την κάλυψη του διαθέσιµου περιθω-
ρίου του εκάστοτε υποσταθµού (Υ/Σ) ή µετασχηµατιστή
ΥΤ/ΜΤ προσαυξηµένου κατά τριάντα τοις εκατό (30%). 

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας δύνανται να επανακαθορίζονται οι κατηγορίες
σταθµών των παρ. 3 και 4, το ανώτατο όριο ισχύος ανά
παροχή κατανάλωσης της παρ. 3, καθώς και τα ως άνω
ποσοστά κατανοµής των διαθέσιµων περιθωρίων ισχύος
µεταξύ των κατηγοριών ανά Υ/Σ ή/και ανά γεωγραφική
περιοχή. 

6. Ο κάτοχος σταθµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. δύναται
να ορίζει τη µέγιστη ισχύ παραγωγής του σταθµού ισχύ
µικρότερη της εγκατεστηµένης ισχύος των µονάδων πα-
ραγωγής του, η οποία και λαµβάνεται υπόψη από τον
Διαχειριστή του Δικτύου για τη χορήγηση Οριστικής
Προσφοράς Σύνδεσης. Οι κατόχοι των σταθµών µε Βε-
βαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή Άδεια Παραγωγής,
µετά την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης
µεριµνούν για την τροποποίηση των σχετικών αδειών. Η
µη υπέρβαση της µέγιστης ισχύος του σταθµού αποτελεί
ευθύνη του Παραγωγού και ελέγχεται από τον Διαχειρι-
στή, ο οποίος δύναται να επιβάλει κυρώσεις στον κάτο-
χο του σταθµού, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κώδικα
Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς
σταθµούς ισχύος έως και ένα µεγαβάτ (1 ΜW) που έ-
χουν λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ή έχουν υπο-
βάλλει πλήρες αίτηµα για χορήγηση Οριστικής Προσφο-
ράς Σύνδεσης, επιτρέπεται η αύξηση της εγκατεστηµέ-
νης ισχύος σε ποσοστό µέχρι και δέκα τοις εκατό (10%)
χωρίς να απαιτείται η τροποποίηση της εκδοθείσας από-
φασης περιβαλλοντικής αδειοδότησης η οποία και θεω-
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ρείται ισχυρή, εφόσον δεν αυξάνεται η µέγιστη ισχύς
παραγωγής και εφόσον δεν µεταβάλλονται τα όρια του
γηπέδου εγκατάστασης. Η παρούσα εφαρµόζεται ανα-
λογικά και για εξαιρούµενους σταθµούς που συνδέονται
στο Σύστηµα µέσω οµαδικών αιτηµάτων.

7. Η παρ. 6 εφαρµόζεται αναλογικά και για αυτοπαρα-
γωγούς, σε ό,τι αφορά τη µέγιστη ισχύ έγχυσης και α-
πορρόφησης από το Δίκτυο της συνολικής εγκατάστα-
σής τους.

8. Με την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου, από την
1η Σεπτεµβρίου 2022 και ειδικά για σταθµούς στην Περι-
φέρεια Δυτικής Μακεδονίας από την 1η Οκτωβρίου 2022
ο Διαχειριστής του Δικτύου παύει να δέχεται νέες αιτή-
σεις για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για
φωτοβολταϊκούς σταθµούς, εκτός αν πρόκειται για
σταθµούς αυτοπαραγωγών, για σταθµούς του ειδικού
προγράµµατος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστηµάτων
ή για σταθµούς του άρθρου 132 του ν. 4819/2021 (Α΄
129).
Ο Διαχειριστής του Δικτύου, εντός τριών (3) µηνών α-

πό την έναρξη ισχύος του παρόντος και ανά τρεις (3) µή-
νες σύµφωνα µε την παρ. 2, δηµοσιεύει τα διαθέσιµα πε-
ριθώρια υποδοχής ισχύος σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
ανά Υ/Σ του Δικτύου, όπου δεν υφίσταται σηµαντικό
πλήθος αιτήσεων σε εκκρεµότητα, επιτρέπει την υποβο-
λή νέων αιτήσεων φωτοβολταϊκών σταθµών και χορηγεί
Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης, σύµφωνα µε την παρ.
4. 

Άρθρο 98
Επιµερισµός κόστους σύνδεσης έργων επέκτασης 
ή ενίσχυσης του Ελληνικού Δικτύου Διανοµής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Ελληνικού Δικτύου
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ του

διαχειριστή του και των παραγωγών Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας και Συµπαραγωγής Hλεκτρισµού -

Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης 

1. Το κόστος κατασκευής των αναγκαίων έργων επέ-
κτασης ή ενίσχυσης του Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Η-
λεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) και του Ελληνικού Συστή-
µατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) για
τη διασφάλιση της δυνατότητας µελλοντικής διείσδυσης
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς παρα-
γωγής Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συ-
µπαραγωγής Hλεκτρισµού-Θερµότητας Υψηλής Απόδο-
σης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), το οποίο τεκµηριώνεται από τον αρµό-
διο διαχειριστή, κατά το µέρος που τον βαρύνει, ακόµα
και αν δεν είχαν ενταχθεί στο Δεκαετές Πρόγραµµα Α-
νάπτυξης (Δ.Π.Α.) του Διαχειριστή του Συστήµατος Με-
ταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή του αντίστοιχου Σχε-
δίου Ανάπτυξης Δικτύου (Σ.Α.Δ.) του Διαχειριστή του
ΕΔΔΗΕ εντάσσεται στη ρυθµιζόµενη περιουσιακή βάση
της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κατά περίπτωση
και ανακτάται µέσω των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου
(Χ.Χ.Δ.) ή των Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος (Χ.Χ.Σ.) α-
ντίστοιχα χωρίς να απαιτείται απόφαση της Ρυθµιστικής
Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.). 

2. Για τα έργα επέκτασης του ΕΔΔΗΕ που απαιτούνται
εντός υποσταθµών υψηλής προς µέσης τάσης, συµπερι-
λαµβανοµένων των έργων προσθήκης µετασχηµατιστών
και πυλών αναχώρησης των γραµµών µέσης τάσης, το
κόστος επιβαρύνει αρχικώς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., εντάσσε-
ται στη ρυθµιζόµενη περιουσιακή του βάση και ανακτά-

ται πλήρως µέσω των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου σύµ-
φωνα µε την παρ. 1. Παραγωγοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,
που εκµεταλλεύονται τα ως άνω έργα επέκτασης του δι-
κτύου επιβαρύνονται µε το κόστος κατασκευής των έρ-
γων αυτών, αναλογικά µε την ισχύ που δεσµεύουν σε
αυτά.

3. Για τα έργα επέκτασης ή ενίσχυσης που αφορούν
στο ΕΔΔΗΕ:
α) σε έργα νέων τµηµάτων του δικτύου µέσης τάσης,

που εκκινούν από υποσταθµούς υψηλής προς µέσης τά-
σης,
β) σε έργα ενίσχυσης του δικτύου µέσης ή χαµηλής

τάσης, συµπεριλαµβανοµένης ενδεικτικώς της αύξησης
της διατοµής των αγωγών ή των καλωδίων µέσης τάσης,
γ) σε έργα επέκτασης του δικτύου µέσης τάσης για τη

σύνδεση µεµονωµένων παραγωγών µήκους µεγαλύτε-
ρου των εκατό (100) µέτρων,
δ) σε συστήµατα αναγκαία για την ποιότητα και τη

ρύθµιση της τάσης, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικώς
πυκνωτών και ρυθµιστών τάσης, το κόστος επιβαρύνει
αρχικώς τον ΔΕΔΔΗΕ, εντάσσεται στη ρυθµιζόµενη πε-
ριουσιακή του βάση και ανακτάται πλήρως µέσω των
Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου σύµφωνα µε την παρ. 1. 
Εξαιρούνται: α) έργα αποκλειστικών γραµµών παρα-

γωγών που δεν εξυπηρετούν καταναλωτές και συνδέο-
νται σε ιδιωτικό υποσταθµό υψηλής ή µέσης τάσης (νέο
ή υφιστάµενο) κατά την έννοια της υπ’ αριθµ. 787/2012
απόφασης της Ρ.Α.Ε. και β) έργα επέκτασης του δικτύου
για τη σύνδεση µεµονωµένων παραγωγών µήκους µι-
κρότερου των εκατό (100) µέτρων, το κόστος των οποί-
ων αναλαµβάνουν εξ ολοκλήρου οι παραγωγοί Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. 

4. Παραγωγοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εκµεταλλεύο-
νται τα ως άνω έργα επέκτασης του ΕΔΔΗΕ επιβαρύνο-
νται µε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους
κατασκευής των έργων αυτών. Το κόστος αυτό για τον
ΔΕΔΔΗΕ κατανέµεται στους παραγωγούς Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. αναλογικά µε την ισχύ που δεσµεύουν σε αυ-
τά.

5. Ο επιµερισµός του κόστους των αναγκαίων έργων
επέκτασης ή ενίσχυσης του ΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση
σταθµών παραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σύµφω-
να µε το παρόν, εφαρµόζεται για περιπτώσεις τιµολο-
γίων σχετικών µε έργα σύνδεσης όπως περιγράφονται
στις σχετικές συµβάσεις σύνδεσης που έχουν εκδοθεί
µετά την 1η.10.2021. Για την εφαρµογή του προηγούµε-
νου εδαφίου, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατά περίπτωση: 
α) τροποποιεί συµβάσεις σύνδεσης που έχουν συνα-

φθεί,
β) επιστρέφει τη διαφορά ποσού που προκύπτει κατό-

πιν σχετικής τροποποίησης της σύµβασης σύνδεσης,
γ) τροποποιεί οριστικές προσφορές σύνδεσης που έ-

χουν εκδοθεί, για τις οποίες δεν έχουν συναφθεί ακόµα
οι σχετικές συµβάσεις σύνδεσης.

6. Το κόστος κατασκευής των έργων επέκτασης ή ενί-
σχυσης της παρ. 1 που αφορούν στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και πα-
ραµένουν στην κυριότητα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., επιβαρύνει
αρχικώς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., εντάσσεται στη ρυθµιζόµενη
περιουσιακή της βάση και ανακτάται πλήρως µέσω των
Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος, σύµφωνα µε την παρ. 1. 

7. Παραγωγοί Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εκµεταλλεύονται
τα ως άνω έργα επέκτασης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. επιβαρύνο-
νται µε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους
κατασκευής των έργων αυτών. Στην περίπτωση έργων ε-
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πέκτασης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ο πρώτος παραγωγός Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνάπτει τη σχετική σύµβαση σύνδεσης
ή οι πρώτοι παραγωγοί Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνά-
πτουν ταυτόχρονα κοινή σύµβαση σύνδεσης, επιβαρύνο-
νται µε το σύνολο του αναλογούντος κόστους κατά τα
ανωτέρω και ανακτούν µέρος του κόστους από τους
µελλοντικούς συνδεόµενους παραγωγούς Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α., αναλογικά µε την ισχύ που δεσµεύουν σε αυ-
τά. Η παρούσα εφαρµόζεται για έργα επέκτασης του
Ε.Σ.Μ.Η.Ε., όπως περιγράφονται στις σχετικές συµβά-
σεις σύνδεσης, σταθµών για τους οποίους εκδίδεται Βε-
βαίωση Ηλέκτρισης από τον αρµόδιο Διαχειριστή µετά
την έναρξη ισχύος του παρόντος.

8. Το κόστος των έργων επέκτασης δικτύων του παρό-
ντος που έχει ενταχθεί στη ρυθµιζόµενη περιουσιακή βά-
ση του ΔΕΔΔΗΕ αποµειώνεται σταδιακά και αναλογικά
µε το ποσό που καταβάλλεται από τους τρίτους µελλο-
ντικούς κατόχους σταθµών Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συν-
δέονται και εκµεταλλεύονται το εν λόγω έργο επέκτα-
σης εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

9. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των παρ. 1 έως 8 ρυθ-
µίζονται στον Κώδικα διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ (Κώδικας
ΕΔΔΗΕ) και στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήµατος
(ΚΔΣ). 

10. Τα παραπάνω εφαρµόζονται αναλογικά και για
σταθµούς αποθήκευσης και για θερµικούς σταθµούς πα-
ραγωγής.

Άρθρο 99
Αποδέσµευση ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο και 
το σύστηµα από µη λειτουργικούς σταθµούς 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Συµπαραγωγής
Hλεκτρισµού - Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης 

Σταθµοί Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και
Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού - Θερµότητας Υψηλής Από-
δοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), για τους οποίους είτε δεν έχει εκδο-
θεί παράταση της άδειας παραγωγής ή της Βεβαίωσης ή
της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, που να αφορά σε ριζική
ανακαίνιση του σταθµού, είτε δεν εγχέουν ενέργεια στο
σύστηµα ή στο δίκτυο για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο
των δύο (2) ετών, µε την εξαίρεση των περιπτώσεων
σταθµών που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ή ερευ-
νητικούς φορείς ή το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέρ-
γειας (ΚΑΠΕ), σταθµών αυτοπαραγωγών και σταθµών
του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 (Α΄ 1290), στους οποί-
ους απαγορεύεται η έγχυση ενέργειας στο σύστηµα ή το
δίκτυο, παύουν να δεσµεύουν ηλεκτρικό χώρο, εκτός αν
υποβάλλουν στον αρµόδιο διαχειριστή στοιχεία που α-
ποδεικνύουν ότι συντρέχει ουσιαστικός λόγος, όπως
µείζονα βλάβη του εξοπλισµού ή µείζονα καταστροφή
των τεχνικών έργων σε περίπτωση υδροηλεκτρικών
σταθµών, οπότε το παραπάνω χρονικό διάστηµα µπορεί
να ανέλθει µέχρι τα τρία (3) έτη. Για την εφαρµογή του
πρώτου εδαφίου, ο αρµόδιος διαχειριστής, µετά την πά-
ροδο χρονικού διαστήµατος δεκαοκτώ (18) µηνών, κατά
τη διάρκεια του οποίου ένας σταθµός Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. δεν εγχέει ενέργεια στο δίκτυο, ενηµερώνει
τον κάτοχο του σταθµού αυτού και τον καλεί να υποβάλ-
λει, εντός ενός (1) µήνα, τα αναγκαία στοιχεία, ώστε να
διαπιστώσει εάν αυτός είναι λειτουργικός και σε ποια πε-
ρίπτωση εµπίπτει ο σταθµός του.

Άρθρο 100
Εικονικός ενεργειακός συµψηφισµός - Τροποποίηση

περ. 13 άρθρου 2 του ν. 3468/2006

Στην περ. 13 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129),
στο δεύτερο εδάφιο προστίθενται οι εγκατάστασεις της
Ενεργειακής Κοινότητας, το τρίτο εδάφιο τροποποιείται
µε την προσθήκη επιχειρήσεων, προστίθεται νέο τέταρτο
εδάφιο και η περ. 13 διαµορφώνεται ως εξής:

«13. Εικονικός ενεργειακός συµψηφισµός: ο συµψηφι-
σµός της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθ-
µούς ΑΠΕ ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγού, µε τη συνολική
καταναλισκόµενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις
του αυτοπαραγωγού, από τις οποίες τουλάχιστον η µία
είτε δεν βρίσκεται στον ίδιο ή όµορο χώρο µε το σταθµό
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. είτε, αν βρίσκεται, τροφοδοτείται α-
πό διαφορετική παροχή. Ειδικά για Ενεργειακή Κοινότη-
τα (Ε.Κοιν.), ο συµψηφισµός της παραγόµενης ηλεκτρι-
κής ενέργειας από σταθµό ΑΠΕ ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικό
Σταθµό της Ε.Κοιν. γίνεται µε τη συνολική καταναλισκό-
µενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις της Ε.Κοιν.,
των µελών της Ε.Κοιν. και ευάλωτων καταναλωτών ή πο-
λιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, εντός
της Περιφέρειας, στην οποία βρίσκεται η έδρα της
Ε.Κοιν..
Ειδικά για Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, ο συµψηφισµός

της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, µπορεί
να γίνεται µε την καταναλισκόµενη ενέργεια σε εγκατα-
στάσεις κοινωφελών επιχειρήσεων και Δηµοτικών Επι-
χειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α) του άρ-
θρου 107 του ν. 3852/2010 (A΄ 87), δηµοτικών παιδικών,
βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθµών, σχολικών µονά-
δων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
κέντρων υγείας και νοσοκοµείων, δηµοτικών και δηµο-
σίων αθλητικών κέντρων, εγκαταστάσεων και δικτύων ο-
δοφωτισµού, εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευ-
σης, καθώς επίσης και κάθε άλλου κτιρίου, υποδοµής ή
εγκατάστασης που είτε ανήκει είτε εξυπηρετεί ανάγκες
του Ο.Τ.Α.. Για τους σταθµούς της παρούσας, η παροχή
του σταθµού παραγωγής, καθώς και οι αντίστοιχες πα-
ροχές κατανάλωσης προς συµψηφισµό δεν είναι ανα-
γκαίο να είναι επ’ ονόµατι του ιδίου νοµικού προσώπου.»

Άρθρο 101
Εγκατάσταση σταθµών Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας και Συµπαραγωγής Hλεκτρισµού-

Θερµότητας Υψηλής Απόδοσηςαπό Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού - 

Αντικατάσταση άρθρου 14Β του ν. 3468/2006

Το άρθρο 14Β του ν. 3486/2006 (Α΄ 129), αντικαθίστα-
ται ως εξής: 

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

α΄ και β΄ βαθµού

Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθµών Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. από Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού για κάλυψη ε-
νεργειακών αναγκών κοινωφελών επιχειρήσεων και δη-
µοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης
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(Δ.Ε.Υ.Α.) του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (A΄ 87), δη-
µοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθ-
µών, σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης, κέντρων υγείας και νοσοκοµείων, δη-
µοτικών και δηµοσίων αθλητικών κέντρων, εγκαταστάσε-
ων και δικτύων οδοφωτισµού, εγκαταστάσεων ύδρευσης
και αποχέτευσης καθώς και κάθε άλλουκτιρίου, υποδο-
µής ή εγκατάστασης που, είτε ανήκει, είτε εξυπηρετεί α-
νάγκες του Ο.Τ.Α. µε εφαρµογή ενεργειακού και εικονι-
κού ενεργειακού συµψηφισµού, όπως αυτός ορίζεται
στις περ. 12 και 13 του άρθρου 2.
Επίσης, επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθµών Α.Π.Ε

και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού για την υπο-
στήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιµετώπιση
της ενεργειακής ένδειας πολιτών του οικείου δήµου ή
της οικείας περιφέρειας που ζουν κάτω από το όριο της
φτώχειας.
Ειδικά για τους σταθµούς του παρόντος άρθρου, κατά

παρέκκλιση του άρθρου 14Α του παρόντος, επιτρέπεται
η εγκατάστασή τους µε εφαρµογή εικονικού ενεργεια-
κού συµψηφισµού, µε µέγιστη ισχύ παραγωγής των
σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ίση µε το εκατό τοις εκα-
τό (100%) του αθροίσµατος της συµφωνηµένης ισχύος
των προς συµψηφισµό παροχών κατανάλωσης.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται το άρθρο 14α του παρό-

ντος και η παρ. 10 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018 (A΄
9).»

Άρθρο 102
Απόσυρση σταθµών που εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής της υπ’ αριθµ. 904/2011 απόφασης της 
Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας 

1. Κάτοχοι βεβαιώσεων παραγωγού ή αδειών παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας σταθµών Ανανεώσιµων Πη-
γών Ενέργειας (ΑΠΕ) που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµο-
γής της υπ’ αριθµ. 904/2011 απόφασης της Ρυθµιστικής
Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), όπως έχει τροποποιηθεί µε
τις υπ’ αριθµ. 155/2012 (Β΄ 908) και 452/2015 (Β΄ 2859)
αποφάσεις της ΡΑΕ, δύνανται, εντός αποκλειστικής
προθεσµίας δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, να υποβάλουν στη Ρ.Α.Ε. αίτηση αποχώρη-
σης η οποία κοινοποιείται στον Διαχειριστή του συστή-
µατος ή στον Διαχειριστή του δικτύου. Η Ρ.Α.Ε., εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών, κοινοποιεί στον αιτούντα και
στους αρµόδιους διαχειριστές πράξη διαπίστωσης απο-
χώρησης. Εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία έκ-
δοσης της πράξης διαπίστωσης του πρώτου εδαφίου, ε-
πιστρέφεται από τον κατά περίπτωση αρµόδιο διαχειρι-
στή στους κατόχους των ως άνω βεβαιώσεων παραγω-
γού ή αδειών παραγωγής:
α) το σύνολο του αναλογούντος κόστους σύνδεσης

για το έργο «Σύνδεση Νέα Μάκρη - Πολυπόταµος και δί-
κτυου υψηλής τάσης Νότιας Εύβοιας», το οποίο επιστρέ-
φεται πλήρως, 
β) το σύνολο του ποσού που έχει καταβληθεί για τις

σχετικές συµβάσεις σύνδεσης για έργα δικτύου, εξαι-
ρουµένων των ήδη εκτελεσθέντων έργων, στο πλαίσιο
των ως άνω συµβάσεων,
γ) όλες οι εγγυητικές επιστολές που έχουν προσκοµι-

στεί στους αρµόδιους διαχειριστές στο πλαίσιο του
ν. 4062/2012 (Α΄ 70) και του ν. 4152/2013 (Α΄ 107). 

2. Μετά την έκδοση της πράξης διαπίστωσης αποχώ-
ρησης του έργου του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 παύ-

ει αυτοδικαίως η ισχύς όλων των αδειών και εγκρίσεων
που έχουν χορηγηθεί για τα έργα της παρ. 1 και λύονται
αυτοδικαίως, χωρίς υποχρέωση καταγγελίας ή περαιτέ-
ρω ενέργειας και χωρίς να γεννάται δικαίωµα αποζηµίω-
σης από την πρόωρη λύση αυτής για τους αντισυµβαλ-
λόµενους, οι συµβάσεις σύνδεσης, πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας ή χορήγησης λειτουργικής ενίσχυσης που κα-
τά περίπτωση έχουν συναφθεί. Η εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης για την κατασκευή και ενεργοποίηση
της σύνδεσης που έχει υποβληθεί από τον κάτοχο των
ως άνω βεβαιώσεων παραγωγού ή αδειών παραγωγής,
στην περίπτωση που οι σταθµοί Α.Π.Ε. της παρ. 1 έχουν
ενταχθεί σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης µετά τη
συµµετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προ-
σφορών σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν. 4414/2016 (Α΄
149), δεν καταπίπτει και επιστρέφεται από τη Ρ.Α.Ε.
στους κατόχους των ως άνω βεβαιώσεων παραγωγού ή
αδειών παραγωγής, εντός δύο (2) µηνών από την έκδο-
ση της πράξης διαπίστωσης αδυναµίας υλοποίησης του
έργου του δεύτερου εδαφίου της παρ.1.

Άρθρο 103
Αιολικά πάρκα σε Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά 

1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ανεµογεννητριών που
έχουν χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν σε άλλη εγκατά-
σταση για λιγότερο από είκοσι (20) έτη ειδικά για αιολι-
κά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε Μη Δια-
συνδεδεµένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.), εγκατεστηµένης ισχύος ή
µέγιστης ισχύος παραγωγής µεγαλύτερης των εξήντα
κιλοβάτ (60 kW) και µικρότερης ή ίσης του ενός µεγαβάτ
(1 MW). Στην περίπτωση αυτή, η άδεια λειτουργίας εκδί-
δεται µε διάρκεια ισχύος µικρότερη των είκοσι (20) ετών,
όπως ειδικότερα καθορίζεται µε τον Κανονισµό σύνδε-
σης, εγκατάστασης και λειτουργίας σταθµών Ανανεώσι-
µων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συµπαραγωγής Ηλε-
κτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.) της παρ. 1 του άρθρου 51.

2. Η Τιµή Αναφοράς (Τ.Α.) στη βάση της οποίας υπολο-
γίζεται µηνιαίως η λειτουργική ενίσχυση σταθερής τιµής
για την αποζηµίωση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από σταθµούς της παρ. 1, καθορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρ. 5
του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) µετά από εισή-
γηση της Επιτροπής του άρθρου 12 του ν. 4414/2016 για
ένταξη σχετικής κατηγορίας στον Πίνακα 1 της περ. β΄
της παρ. 1 του άρθρου 4 του ιδίου νόµου.

3. Η διάρκεια ισχύος της Σύµβασης λειτουργικής Ενί-
σχυσης Σταθερής Τιµής (Σ.Ε.Σ.Τ.) που συνάπτει η Δια-
χειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) Α.Ε. ως Διαχειριστής των Μ.Δ.Ν. µε
τον κάτοχο σταθµού της παρ. 1, κατά παρέκκλιση της
παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4414/2016, ταυτίζεται µε τη
διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας του σταθµού.

Άρθρο 104
Αναπροσαρµογή περιθωρίου ισχύος σε κορεσµένα

δίκτυα - Τροποποίηση του άρθρου 132 του ν. 4819/2021

Στο άρθρο 132 του ν. 4819/2021 (Α΄ 129), περί περιθω-
ρίου ισχύος σε κορεσµένα δίκτυα: α) προσδιορίζονται οι
σταθµοί στους οποίους διατίθεται η ισχύς της περ. α) της
παρ. 1, β) το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. γ) της
παρ. 2 αντικαθίστανται µε ένα νέο εδάφιο, γ) στην παρ. 2
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προστίθενται περ. θ) και ι), δ) στην περ. η) της παρ. 2 δια-
γράφεται η φράση «κατά παρέκκλιση του ειδικού πλαισί-
ου προτεραιότητας του άρθρου 8β του ν. 3468/2006» και
προστίθεται η αναφορά στην παραπεµπόµενη υπουργική
απόφαση, ε) η περ. δ) της παρ. 3 αντικαθίσταται, στ) στο
πρώτο εδάφιο της παρ. 6 τροποποιείται το συνολικό όριο
ισχύος, ζ) η παρ. 7 αντικαθίσταται, η) προστίθεται παρ. 8
και το άρθρο 132 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 132
Προσδιορισµός περιθωρίου ισχύος 

σε κορεσµένα δίκτυα

1. Κατά παρέκκλιση των αποφάσεων της Ρυθµιστικής
Αρχής Ενέργειας, που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότη-
ση της περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006
(Α΄ 129), χορηγούνται προσφορές σύνδεσης στο Δί-
κτυο:
α) Σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς, που πρόκειται να

λειτουργήσουν από κατηγορίες παραγωγών, εξαιρουµέ-
νων των Ενεργειακών Κοινοτήτων του ν. 4513/2018 (Α΄
9), σε περιοχές, όπου το δίκτυο έχει χαρακτηριστεί ως
κορεσµένο µε βάση την υπ΄ αριθµ. 699/2012 απόφαση
της Ρ.Α.Ε., από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέ-
χρι την έκδοση απόφασης άρσης κορεσµού, µέχρι την ε-
ξάντληση συνολικής ισχύος ογδόντα έξι µεγαβάτ (86
MW), η οποία ισχύς διατίθεται αποκλειστικά σε σταθ-
µούς του παρόντος άρθρου.
β) Σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς, συµπεριλαµβανοµέ-

νων 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 Κυκλά-
δων (σύµπλεγµα Πάρου - Νάξου, Μύκονος, Σύρος, Άν-
δρος, Τήνος), από την έναρξη ισχύος του παρόντος και
µέχρι την έκδοση από τη Ρ.Α.Ε. της απόφασης άρσης
κορεσµού, µέχρι την εξάντληση συνολικής ισχύος σαρά-
ντα πέντε µεγαβάτ (45 MW), εκ των οποίων τα δεκαπέ-
ντε µεγαβάτ (15 MW) διατίθενται αποκλειστικά για σταθ-
µούς του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και για σταθµούς
του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών
Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Ειδικότερα η
παραπάνω ισχύς κατανέµεται κατά ένα τρίτο (1/3) στο
σύµπλεγµα Άνδρου - Τήνου και κατά δύο τρίτα (2/3) στο
σύµπλεγµα Πάρου - Νάξου, Σύρου, Μυκόνου.
γ) Σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς συµπεριλαµβανοµέ-

νων σταθµών των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου
14Α του ν. 3468/2006 στην περίπτωση του δικτύου της
Κρήτης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι
την έκδοση από τη Ρ.Α.Ε. της απόφασης άρσης κορε-
σµού, µέχρι την εξάντληση συνολικής ισχύος εκατόν ο-
γδόντα µεγαβάτ (180 MW), εκ των οποίων τα σαράντα
µεγαβάτ (40 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 και τα τριάντα µε-
γαβάτ (30 MW) διατίθενται σε σταθµούς Ενεργειακών
Κοινοτήτων (Ε.Κοιν.) στις οποίες συµµετέχουν Οργανι-
σµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθµού
και σε σταθµούς µε περισσότερα από εξήντα (60) µέλη,
εκ των οποίων τουλάχιστον τα πενήντα (50) είναι φυσικά
πρόσωπα.

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

σταθµών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και για σταθ-

µούς του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολ-
ταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, ο αρ-
µόδιος Διαχειριστής παραλαµβάνει αιτήµατα χορήγησης
προσφοράς σύνδεσης µέχρι την κάλυψη συνολικής ι-
σχύος προσαυξηµένης κατά διακόσια τοις εκατό (200%)
ως προς τα αντίστοιχα όρια ισχύος της παρ. 1, που καθο-
ρίζονται µε τον παρόντα για κάθε κορεσµένο δίκτυο.
β) Εκκρεµείς αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφο-

ράς σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθµών που δεν διαθέ-
τουν άδεια παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγού στις πε-
ριοχές της παρ. 1, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και οι
ενδιαφερόµενοι δύνανται να τις επανυποβάλουν σύµ-
φωνα µε το παρόν.
γ) Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, άµεσα ή έµµεσα

µέσω της συµµετοχής του στη διοίκηση ή ως µέτοχος, ε-
ταίρος ή µέλος νοµικού προσώπου µε οποιοδήποτε πο-
σοστό συµµετοχής, δύναται να υποβάλει µόνον µία (1)
αίτηση χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για
φωτοβολταϊκό σταθµό ισχύος µέχρι τετρακόσια κιλοβάτ
(400 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 σταθ-
µούς του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολ-
ταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς
για σταθµούς που αναπτύσσονται από Ενεργειακές Κοι-
νότητες, οι οποίες µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για
συνολική ισχύ µέχρι πέντε µεγαβάτ (5 MW) ανά Ενεργει-
ακή Κοινότητα. Κάθε αίτηση για χορήγηση οριστικής
προσφοράς σύνδεσης συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλω-
ση 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 αιτή-
σεις για χορήγηση προσφορών σύνδεσης που έχουν υ-
ποβληθεί στον αρµόδιο Διαχειριστή, απορρίπτονται.
ε) Για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς της παρ. 1 δεν

ελέγχεται το κριτήριο της παρ. 3α του άρθρου 7 του
ν. 4414/2016 (Α΄ 149) και δεν εφαρµόζεται ο περιορι-
σµός της παρ. 3β του ίδιου άρθρου.
στ) Η ισχύς των σταθµών της περ. α) της παρ. 1 προ-

σµετράται στο όριο ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από
σταθµούς Α.Π.Ε. στο κορεσµένο δίκτυο της Πελοποννή-
σου, σύµφωνα µε την απόφαση υπ’ αριθµ. 663/2019 (Β΄
3660) της Ρ.Α.Ε..
ζ) Η ισχύς των σταθµών των περ. β) και γ) της παρ. 1

προσµετράται στο όριο ασφαλούς απορρόφησης ισχύος
από σταθµούς Α.Π.Ε., που καθορίζεται σύµφωνα µε το
άρθρο 13 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) για τα κορεσµένα δί-
κτυα των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του παρόντος.
η) Προκειµένου για την κατάταξη σε σειρά προτεραιό-

τητας των αιτήσεων χορήγησης προσφοράς σύνδεσης
των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1, όλες οι αιτήσεις κατατάσ-
σονται στην Οµάδα Προτεραιότητας Ε της υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083/17.3.2020 απόφαση του Υ-
φυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 940).
θ) Οι σταθµοί αυτοπαραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας

από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι δεν εγχέουν ενέρ-
γεια στο Δίκτυο ή το Σύστηµα, δεν προσµετρώνται από
τον αρµόδιο διαχειριστή στα περιθώρια ισχύος της παρ.
1 και επιτρέπεται η εγκατάστασή τους χωρίς περιορισµό
της ισχύος του σταθµού.
ι) Εξαιρούνται των ανταγωνιστικών διαγωνισµών υπο-
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βολής προσφορών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016.
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 πληροφορια-
κού συστήµατος που υλοποιεί ο Διαχειριστής του Δικτύ-
ου, εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος.
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
στοιχεία και δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτήσε-
ων. Με την ίδια απόφαση δύναται να αυξάνονται τα όρια
ισχύος της παρ. 1.
γ) Με την αίτηση χορήγησης προσφοράς σύνδεσης υ-

ποβάλλεται 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 πρωτό-
τυπη εγγυητική επιστολή προσκοµίζεται σε φυσικό αντί-
γραφο ή αποστέλλεται µε αποδεικτικό παραλαβής εντός
πέντε (5) ηµερών από την υποβολή της αίτησης στον αρ-
µόδιο Διαχειριστή. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται
κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου, η οποία υποβάλ-
λεται είτε πριν την χορήγηση της οριστικής προσφοράς,
είτε εντός διαστήµατος δύο (2) µηνών από τη χορήγηση
της οριστικής προσφοράς, σε περίπτωση που ο ενδιαφε-
ρόµενος 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 συνεχίζουν να υποβάλλονται και να αξιο-
λογούνται ανεξάρτητα από την έκδοση της απόφασης
της περ. β).
ε) Οι σταθµοί, εκτός των σταθµών του άρθρου 14Α του

ν. 3468/2006 και των σταθµών του Ειδικού Προγράµµα-
τος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιρια-
κές εγκαταστάσεις, οφείλουν να υποβάλλουν Δήλωση
Ετοιµότητας για τη σύνδεση σταθµού Α.Π.Ε. εντός δώ-
δεκα (12) µηνών από τη χορήγηση της οριστικής προ-
σφοράς σύνδεσης.

4. Τα περιθώρια ισχύος που αναφέρονται στην παρ. 2
του άρθρου 60 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101) διατίθενται α-
ποκλειστικά σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς και προσαυ-
ξάνονται κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

5. Στις περιοχές της παρ. 2 του άρθρου 60 του
ν. 4546/2018, καθορίζεται για έκαστη περιοχή, πρόσθετο
περιθώριο ισχύος τριάντα µεγαβάτ (30 MW) αποκλειστι-
κά για αιολικούς σταθµούς που πρόκειται να λειτουργή-
σουν από Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (Α΄
9), µε την προϋπόθεση ότι κάθε Ενεργειακή Κοινότητα
δύναται να κάνει αποδεκτές οριστικές προσφορές σύν-
δεσης µέχρι του ορίου συνολικής ισχύος έξι µεγαβάτ (6
MW).

6. Μετά τη χορήγηση προσφορών σύνδεσης για σταθ-
µούς της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 60 του
ν. 4546/2018 χορηγούνται προσφορές σύνδεσης σε φω-
τοβολταϊκούς σταθµούς ισχύος µέχρι ένα µεγαβάτ

(1 ΜW) που εγκαθίστανται στην περιοχή της Εύβοιας, ό-
που το δίκτυο έχει χαρακτηριστεί ως κορεσµένο σύµφω-
να µε τις υπ΄ αριθµ. 136/2006 και 96/2007 αποφάσεις της
Ρ.Α.Ε. και οι οποίοι συνδέονται στο Δίκτυο µέχρι την ε-
ξάντληση συνολικής ισχύος εβδοµήντα µεγαβάτ
(70 MW), µε την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου. Σε
σταθµούς του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και του Ειδι-
κού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστη-
µάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις που εγκαθίστανται
στην ως άνω περιοχής της Εύβοιας χορηγούνται προ-
σφορές σύνδεσης 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 σύνδεσης
δύνανται να υποβάλλουν αίτηµα χορήγησης οριστικής
προσφοράς σύνδεσης εντός ενός (1) µηνός από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος. Εντός της διάρκειας ισχύος
της οριστικής προσφοράς σύνδεσης, οι κάτοχοι σταθ-
µών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. υποβάλλουν στον αρµόδιο
διαχειριστή τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
α) πιστοποιητικό µετρήσεων των χαρακτηριστικών ποι-

ότητας ισχύος που εκδίδεται από το Κέντρο Ανανεώσι-
µων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) ή πιστοποιητικό αλλο-
δαπού φορέα αναγνωρισµένου από τις αρµόδιες Αρχές
της αντίστοιχης χώρας, το οποίο είναι αποδεκτό από το
Κ.Α.Π.Ε.. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται κατά προτίµη-
ση σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21 ή άλλο ανάλο-
γου περιεχοµένου,
β) πιστοποιητικό έγκρισης του συγκεκριµένου τύπου

της ανεµογεννήτριας που εκδίδεται από το Κ.Α.Π.Ε. ή πι-
στοποιητικό αλλοδαπού φορέα αναγνωρισµένο από τις
αρµόδιες Αρχές της αντίστοιχης χώρας και την αποδοχή
του Κ.Α.Π.Ε..
γ) απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.)

ή απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσµεύσεις (Π.Π.Δ.) του σταθµού, εφόσον απαιτείται
κατά περίπτωση,
Η οριστική προσφορά σύνδεσης χορηγείται στους α-

νωτέρω κατόχους σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. κατά
προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων και κατά παρέκ-
κλιση της νοµοθεσίας περί κορεσµένου δικτύου.

8. Στους αιολικούς σταθµούς που εµπίπτουν στο άρ-
θρο 125 του ν. 4685/2020 και οι οποίοι υποβάλλουν αίτη-
µα για αύξηση της ισχύος του σταθµού, επιτρέπεται η ε-
γκατεστηµένη ισχύς του σταθµού να υπερβαίνει την ε-
γκατεστηµένη ισχύ της αρχικής άδειας παραγωγής σε
περίπτωσηπου προστίθεται µία ανεµογεννήτρια εγκατε-
στηµένης ισχύος µέχρι και τρία µεγαβάτ (3 MW). Η µέγι-
στη ισχύς παραγωγής του σταθµού δύναται να αυξάνε-
ται µέχρι δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση µε τη µέγιστη
ισχύ παραγωγής της αρχικής άδειας.»

Άρθρο 105
Ελάχιστο περιεχόµενο καταστατικού - Τροποποίηση

περ. β) άρθρου 5 του ν. 4513/2018 

Στην περ. β) του άρθρου 5 του ν. 4513/2018 (Α΄ 9) κα-
ταργείται το τελευταίο εδάφιο, περί της έδρας της Ενερ-
γειακής Κοινότητας, και η περ. β) διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«β) την επωνυµία και την έδρα της. Η επωνυµία περι-
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λαµβάνει υποχρεωτικά τον όρο «Ενεργειακή Κοινότητα»
ή τη συντοµογραφία «Ε.Κοιν.» και ένδειξη της έκτασης
της ευθύνης των µελών της. Ονόµατα φυσικών προσώ-
πων ή επωνυµίες νοµικών προσώπων δεν περιλαµβάνο-
νται στην επωνυµία της Ε.Κοιν..»

Άρθρο 106
Ενάσκηση δραστηριοτήτων και συµµετοχή αγροτικών
συνεταιρισµών σε Ενεργειακές Κοινότητες - Προσθήκη

παρ. 3 και 4 στο άρθρο 12 του ν. 4513/2018

Στο άρθρο 12 του ν. 4513/2018 (Α΄ 9) προστίθενται
παρ. 3 και 4 ως εξής:

«3. Η Ε.Κοιν. µπορεί να συστήνεται και να λειτουργεί
σε οποιαδήποτε έδρα, εφόσον οι προϋποθέσεις των µε-
λών του άρθρου 2 τηρούνται για την Περιφέρεια εντός
της οποίας η Ε.Κοιν. ασκεί τις δραστηριότητες των περ.
α), ε), στ), ζ), θ), ι) της παρ. 1 του άρθρου 4, εφόσον αυ-
τές προβλέπονται στο καταστατικό. Στις περιπτώσεις
αυτές, στο καταστατικό αναγράφεται ρητά η Περιφέρεια
της χώρας εντός της οποίας ασκούνται όλες ή µία από
τις εν λόγω δραστηριότητες. 
Όπου γίνεται αναφορά στην έδρα της Ε.Κοιν., νοείται

εφεξής η Περιφέρεια εντός της οποίας ασκεί η Ε.Κοιν. ο-
ποιαδήποτε από τις δραστηριότητες των περ. α), ε), στ),
ζ), θ), ι) της παρ. 1 του άρθρου 4 σύµφωνα µε το κατα-
στατικό της.

4. Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί µπορούν να συµµετέ-
χουν σε µία ή περισσότερες Ε.Κοιν. ως µέλη, ανεξαρτή-
τως αν στην ίδια Ε.Κοιν. συµµετέχουν και µέλη που ανή-
κουν στον ίδιο αγροτικό συνεταιρισµό.»

Άρθρο 107
Σκοπός της «Διαχειριστής Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης ΑΕ» - 
Τροποποίηση άρθρου 118 του ν. 4001/2011

Στην παρ. 2 του άρθρου 118 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179)
προστίθεται περ. θ) και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Η εταιρεία «Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων
Προέλευσης Α.Ε.» µε διακριτικό τίτλο ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ
(πρώην ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιό-
τητες:
α) Συνεργάζεται µε τους Διαχειριστές του ΕΣΜΗΕ,

του ΕΔΔΗΕ και το ΔΑΑ, σύµφωνα µε τις ειδικότερες
προβλέψεις του Κώδικα του Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγ-
γυήσεων Προέλευσης.
β) Συνάπτει Συµβάσεις λειτουργικής Ενίσχυσης κατά

τα προβλεπόµενα στο ν. 4414/2016 (Α΄ 149) Συµβάσεις
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 12 του    ν. 3468/2006 (Α΄ 129), εξαιρουµένων
των σταθµών µε Σύµβαση Ενεργειακού Συµψηφισµού
και των Φ/Β του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φω-
τοβολταϊκών Συστηµάτων σε Κτιριακές Εγκαταστάσεις
και, ιδίως, σε δώµατα και στέγες Κτιρίων
(12323/ΓΓ175/09, Β΄ 1079 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας), που συνάπτουν Συµ-
βάσεις Συµψηφισµού µε Προµηθευτές, για την ηλεκτρική
ενέργεια που παράγεται από εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α., εφόσον οι εγκαταστάσεις αυτές παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται στο Σύστηµα είτε α-
πευθείας είτε µέσω του Δικτύου, και καταβάλει τις πλη-
ρωµές που προβλέπονται στις Συµβάσεις αυτές από τον

Ειδικό Λογαριασµό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Επικράτειας
κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 143 του παρόντος νό-
µου.
γ) Εισπράττει έσοδο από τους αντισυµβαλλόµενους

παραγωγούς της προηγούµενης παραγράφου για την
κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών
της, σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα
του Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης.
δ) Υποβάλλει Προσφορές Έγχυσης για την ποσότητα

ενέργειας η οποία προβλέπεται ότι θα εγχυθεί στο Σύ-
στηµα και στο Δίκτυο από Φωτοβολταϊκά Στεγών, από
µονάδες Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. βάσει συµβάσεων πώλη-
σης ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) και βάσει συµβάσε-
ων λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιµής κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 10 του ν. 4414/2016, σύµφωνα
µε τον Κώδικα του Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων
Προέλευσης.
ε) Δύναται να εκπροσωπεί στις Αγορές Ηλεκτρικής Ε-

νέργειας ως Φορέας Συλλογικής Εκπροσώπησης
(Φο.Σ.Ε.) τους παραγωγούς που συνάπτουν συµβάσεις
λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης του
άρθρου 9 του ν. 4414/2016,σύµφωνα µε τα προβλεπόµε-
να στον Κώδικα του Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων
Προέλευσης.
στ) Υπολογίζει, στο πλαίσιο εφαρµογής του άρθρου

48, το συνολικό µείγµα καυσίµων κάθε Προµηθευτή ηλε-
κτρικής ενέργειας και το υπολειπόµενο µείγµα καυσίµων
της χώρας, καθώς και ελέγχει τη χρήση των Εγγυήσεων
Προέλευσης για τον προσδιορισµό από τους Προµηθευ-
τές στους καταναλωτές της προέλευσης της ηλεκτρικής
ενέργειας, κατά τα προβλεπόµενα στον Κώδικα του Δια-
χειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης.
ζ) Συµµετέχει σε ενώσεις, οργανώσεις ή εταιρείες, µέ-

λη των οποίων είναι Φορείς Έκδοσης Εγγυήσεων Προέ-
λευσης, οι οποίες έχουν σκοπό την επεξεργασία και δια-
µόρφωση κανόνων κοινής δράσης που συντείνουν, στο
πλαίσιο της ενωσιακήςνοµοθεσίας, στην εναρµόνιση του
συστήµατος των Εγγυήσεων Προέλευσης των µελών
τους και στη δηµιουργία ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής α-
γοράς µε χρήση Εγγυήσεων Προέλευσης.
η) Εκκαθαρίζει και εισπράττει από 1.4.2019 το Ειδικό

Τέλος για τη Μείωση Εκποµπών Αερίων Ρύπων και το
Μεσοσταθµικό Μεταβλητό Κόστος Θερµικών Συµβατι-
κών Σταθµών από τους υπόχρεους Προµηθευτές ή Αυτο-
προµηθευόµενους Πελάτες, σύµφωνα µε τις ειδικότερες
προβλέψεις του Κώδικα Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσε-
ων Προέλευσης.
θ) διαχειρίζεται τον ειδικό λογαριασµό µε την ονοµα-

σία «Ταµείο Ενεργειακής Μετάβασης».»

Άρθρο 108
Διαφοροποίηση εσόδων εταιρείας «Διαχειριστής 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων
Προέλευσης ΑΕ» από παραγωγούς Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού

Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης ανάλογα µε τον τύπο
της σύµβασης και τον τρόπο συµµετοχής του σταθµού

στην αγορά - Τροποποίηση περ. γ΄ παρ. 3
άρθρου 118Α του ν. 4001/2011 

Στην περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 118Α του
ν. 4001/2011 (Α΄ 179) προστίθεται η πρόβλεψη διαφορο-
ποίησης των εσόδων από τους αντισυµβαλλόµενους πα-
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ραγωγούς Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και
Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Από-
δοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και η περ. γ) διαµορφώνεται ως εξής:

«γ) τα έσοδα από τους αντισυµβαλλόµενους παραγω-
γούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για την κάλυψη των λειτουρ-
γικών και επενδυτικών δαπανών του Διαχειριστή Α.Π.Ε.
& Εγγυήσεων Προέλευσης, τα οποία διαφοροποιούνται
ανάλογα µε τον τύπο της σύµβασης που έχει συνάψει ο
κάτοχος του σταθµού ή τον τρόπο συµµετοχής του
σταθµού στην αγορά.»

Άρθρο 109
Καταβολή Τέλους Έκδοσης Βεβαιώσεων Παραγωγού

σταθµών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Συµπαρα-
γωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης  

Κάτοχοι Βεβαιώσεων Παραγωγού ή Βεβαιώσεων Ειδι-
κών Έργων σταθµών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και
Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Από-
δοσης, οι οποίοι προσκόµισαν την Εγγυητική Επιστολή
του άρθρου 11Α του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), µέχρι και την
15η Απριλίου 2022, και οι σχετικές Βεβαιώσεις Παραγω-
γού ή Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων, έπαυσαν αυτοδικαίως
να ισχύουν, σύµφωνα µε την περ. ε) της παρ. 1 του άρ-
θρου 17 του ν. 4685/2020, αναβιώνουν αυτοδικαίως, ε-
φόσον έχουν καταβάλλει ήδη ή καταβάλουν εντός είκο-
σι (20) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το
σύνολο του εφάπαξ τέλους έκδοσης Βεβαίωσης του άρ-
θρου 17 του ν. 4685/2020.

Άρθρο 110
Κατάργηση υποχρέωσης περιγραφής αποθηκευτικών

χώρων εµπορικών αποθεµάτων - Τροποποίηση 
παρ. 4 άρθρου 4 του ν. 3054/2002     

Η περ. ε) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3054/2002
(Α΄ 230) αντικαθίσταται και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως
εξής:

«4. Στην άδεια πρέπει να αναφέρονται:
α. το αντικείµενό της,
β. η χρονική διάρκειά της,
γ. το πρόσωπο στο οποίο χορηγείται,
δ. οι εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για την ε-

ξυπηρέτηση της δραστηριότητας.
ε. περιγραφή των αποθηκευτικών χώρων (γεωγραφική

θέση, κωδικός δεξαµενής, χωρητικότητα και προϊόν απο-
θήκευσης εκάστης δεξαµενής), τουλάχιστον των ελάχι-
στων απαιτούµενων που χρησιµοποιούνται για την άσκη-
ση της δραστηριότητας που προβλέπεται στην άδεια,
στ. τα µέσα µεταφοράς που χρησιµοποιούνται για την

άσκηση της δραστηριότητας,
ζ. τα τεχνικά στοιχεία του αγωγού και των συναφών ε-

γκαταστάσεων, εφόσoν πρόκειται για άδεια Μεταφοράς
µε Αγωγό αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊό-
ντων και το αντικείµενο της µεταφοράς,
η. Υπoχρεώσεις τροφοδοσίας ορισµένων γεωγραφι-

κών διαµερισµάτων της χώρας, εφόσoν συντρέχει περί-
πτωση επιβολής τους σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 14 του νόµου αυτού.»

Άρθρο 111

Καθορισµός υποχρέωσης τήρησης εµπορικών
αποθεµάτων - Τροποποίηση άρθρου 6

του ν. 3054/2002 

Στο άρθρο 6 του ν. 3054/2002 (Α΄ 230) επέρχονται οι
εξής τροποποιήσεις: α) στην περ β΄ της παρ. 5 αα) στο
δεύτερο εδάφιο προστίθεται αναφορά στο δεύτερο εδά-
φιο της παρ. 6 του άρθρου 4 του ίδιου νόµου, αβ) στο τρί-
το εδάφιο προστίθεται αναφορά στη βέβαιη χρονολογία
ως προς το έγγραφο, αγ) στο τέταρτο εδάφιο απαλείφο-
νται η τήρηση αποθεµάτων έκτακτης ανάγκης και η τή-
ρηση των εµπορικών αποθεµάτων ως προς τους σκο-
πούς εξυπηρέτησης της χωρητικότητας, αδ) το δέκατο
εδάφιο διαγράφεται, β) το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6
τροποποιείται ως προς το αντικείµενο της απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γ) προστίθεται
παρ. 11 σχετικά µε τη χωρητικότητα των αποθηκευτικών
χώρων, και το άρθρο 6 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 6
Άδεια εµπορίας

1. Άδεια Εµπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοει-
δών προϊόντων χορηγείται σε νοµικά πρόσωπα, µε τη
µορφή ανώνυµης εταιρείας ή εταιρείας περιορισµένης
ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ή άλλης
αντίστοιχης µορφής, εφόσον το πρόσωπο εδρεύει σε
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Ο κάτοχος Άδειας Εµπορίας µπορεί να διαθέτει Πε-
τρελαιοειδή Προϊόντα απευθείας σε κατόχους Άδειας Ε-
µπορίας ή Λιανικής Εµπορίας ή σε Μεγάλους Τελικούς
Καταναλωτές ή σε Τελικούς Καταναλωτές που διαθέ-
τουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους χωρίς διακρίσεις,
µε απρόσκοπτο τρόπο, εξασφαλίζoντας την ποιότητα
των προϊόντων, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την
προστασία του περιβόλλοντος και τη διαφάνεια των τι-
µολογήσεων.

3. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης Ε΄ της παραγρά-
φου 4 του παρόντος, η Άδεια Εµπορίας ισχύει για όλη
την επικράτεια.

4. Για τις κατωτέρω κατηγορίες Προϊόντων χορηγείται
χωριστή άδεια κατά κατηγορία ως εξής:
Α. Άδεια εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και αρ-

γού πετρελαίου. Στην άδεια αυτή δεν περιλαµβάνεται: η
εµπορία ναυτιλιακών και αεροπορικών καυσίµων, υγραε-
ρίων και ασφάλτου, καθώς και η εµπορία των προϊόντων
της κατηγορίας VI της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
Β1. Άδεια Εµπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυ-

σίµων.
Β2. Άδεια Εµπορίας αφορολόγητων αεροπορικών καυ-

σίµων.
Γ. Άδεια Εµπορίας υγραερίων.
Δ. Άδεια Εµπορίας ασφάλτου.
Ε. Άδεια Εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων για τα

νησιά του Αιγαίου, εκτός Κρήτης, Ρόδου και νησιών Αρ-
γοσαρωνικού, για όλα τα προϊόντα εκτός υγραερίων, α-
σφάλτου και καυσίµων αεροσκαφών, σε εταιρείες µε α-
ποθηκευτικούς χώρους που βρίσκονται σε νησί ή νησιά
υπαγόµενα στην παρούσα διάταξη.

5. Για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας απαιτείται:
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α. Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο ή εγγυητική επιστολή.
Το νοµικό πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να χορηγηθεί

η Άδεια Εµπορίας πρέπει να ικανοποιεί µία από τις ακό-
λουθες εναλλακτικές απαιτήσεις:
αα) Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, ως ακολούθως:
Για την άδεια κατηγορίας Α΄ ως εξής:
ββ) Εγγυητική επιστολή, που πληροί τις προϋποθέσεις

των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), αναλόγως ε-
φαρµοζοµένων, µε την οποία ο εκδότης της εγγυάται
την καταβολή προς το Ελληνικό Δηµόσιο οποιουδήποτε
ποσού µέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ελάχι-
στο εταιρικό κεφάλαιο, για την εξόφληση των απαιτήσε-
ων υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και σε βάρος του αι-
τούµενου τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας. 
γγ) Ειδικά για την άδεια κατηγορίας Δ΄, απαιτείται εγ-

γυητική επιστολή ύψους πεντακοσίων χιλιάδων
(500.000) ευρώ. 
δδ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α-

νάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των υπο-
περιπτώσεων ββ΄ και γγ΄ του παρόντος, αναφορικά µε
τη διάρκεια, το περιεχόµενο, τις προϋποθέσεις κατάπτω-
σης και τη συµπλήρωση της εγγυητικής επιστολής.»
β. Διαθεσιµότητα αποθηκευτικών χώρων. 
Ο κάτοχος της Άδειας Εµπορίας οφείλει, καθ΄ όλη τη

διάρκεια άσκησης της δραστηριότητας, να διαθέτει απο-
θηκευτικούς χώρους. Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να
είναι ιδιόκτητοι, µισθωµένοι ή να έχουν παραχωρηθεί και
να χρησιµοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότη-
τας του κατόχου της άδειας, σύµφωνα µε τα προβλεπό-
µενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 4. Η µί-
σθωση και η παραχώρηση της χρήσης αποδεικνύονται µε
έγγραφο το οποίο φέρει βέβαιη χρονολογία. Οι αποθη-
κευτικοί χώροι οφείλουν να έχουν την αναγκαία χωρητι-
κότητα για την εξυπηρέτηση της διακίνησης προϊόντων.
Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να έχουν τις προβλεπό-
µενες από τις κείµενες διατάξεις προδιαγραφές και να
διαθέτουν τεχνικό εξοπλισµό κατάλληλο για την ασφα-
λή αποθήκευση και οµαλή διακίνηση πετρελαιοειδών
προϊόντων, της παρ. 1 του άρθρου 3 ανάλογα µε την κα-

τηγορία της άδειάς τους. Η σύνδεση των αποθηκευτικών
χώρων µε τους προµηθευτές αυτών γίνεται µε οποιονδή-
ποτε τρόπο, ιδίως µε σύστηµα αγωγών, διυλιστήρια, θά-
λασσα, σιδηροδροµικό δίκτυο, βυτιοφόρα οχήµατα.
Οι αποθηκευτικοί χώροι µπορούν να βρίσκονται και ε-

ντός χώρου διυλιστηρίου. Οι αποθηκευτικοί χώροι µπο-
ρεί να θεωρούνται και αποθήκες τήρησης Αποθεµάτων
Έκτακτης Ανάγκης, εφόσον τηρούνται οι απαιτούµενες
προϋποθέσεις.
Για χορήγηση ή ανανέωση Άδειας Εµπορίας απαιτείται

διαθεσιµότητα ελάχιστου όγκου αποθηκευτικών χώρων,
ως ακολούθως:
Για την Άδεια κατηγορίας Α΄, ως εξής:

Ο ελάχιστος όγκος αποθηκευτικών χώρων για τις υπό-
λοιπες κατηγορίες Άδειας Εµπορίας καθορίζεται ως ε-
ξής:
Για την Άδεια κατηγορίας Β1: 5.000 κυβικά µέτρα.
Για την Άδεια κατηγορίας Β2: 5.000 κυβικά µέτρα.
Για την Άδεια κατηγορίας Γ: 500 κυβικά µέτρα.
Για την Άδεια κατηγορίας Ε: 1.000 κυβικά µέτρα.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας καθορίζονται οι προδιαγραφές ασφαλούς σχεδία-
σης, κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων α-
ποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων των εταιρειών
διύλισης, εµπορίας, διάθεσης βιοκαυσίµων, λιανικής ε-
µπορίας και µεγάλων τελικών καταναλωτών.
γ. Διαθεσιµότητα µεταφορικών µέσων (βυτιοφόρων ο-

χηµάτων ή πλωτών εφοδιαστικών µέσων) που να µπο-
ρούν να εξασφαλίσουν την οµαλή τροφοδοσία της αγο-
ράς και την οµαλή και συνεχή διακίνηση των προϊόντων
που εµπορεύεται ο κάτοχος της άδειας Εµπορίας, λαµ-
βάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις τροφοδοσίας γεωγρα-
φικών περιοχών που µπορεί να έχουν επιβληθεί στον κά-
τοχο της άδειας, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της παραγρά-
φου 2 του νόµου αυτού.
Τα µεταφορικά µέσα, βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) και

πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαµενόπλοια ή σλέπια), ι-
διόκτητα και µισθωµένα, πρέπει να φέρουν εµφανώς, κα-
τά περίπτωση, το εµπορικό σήµα του κατόχου της άδειας
Εµπορίας, σύµφωνα µε τα στοιχεία της άδειάς του, ή το
εµπορικό σήµα του µεταφορέα µε τον οποίο έχει συνα-
φθεί σύµβαση µεταφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου. Τα ανωτέρω µεταφορικά µέσα των ε-
ταιρειών Εµπορίας κατηγορίας Β1 και Β2 πρέπει να φέ-
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ρουν επιπλέον ειδικά σήµατα.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ε-

πενδύσεων, Υποδοµών και Μεταφορών και Οικονοµικών,
καθώς και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όπου α-
παιτείται, καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της
σήµανσης των ανωτέρω µεταφορικών µέσων και οι τε-
χνικές λεπτοµέρειες ανά είδος καυσίµου.
δ. Ειδικά για την Άδεια Εµπορίας υγραερίων: Ο κάτο-

χος της Άδειας αυτής, εφόσον εµπορεύεται και διακινεί
υγραέριο σε φιάλες, οφείλει να έχει στην αποκλειστική
κυριότητά του τουλάχιστον τριάντα χιλιάδες (30.000)
κατάλληλες επαναπληρούµενες φιάλες υγραερίου οι ο-
ποίες φέρουν, µε ανεξίτηλο τρόπο, ανεπίδεκτο επέµβα-
σης την επωνυµία και το σήµα του. Ειδικά για την περί-
πτωση αρχικής χορήγησης Άδειας Εµπορίας κατηγορίας
Γ΄ και µέχρι την πρώτη ανανέωση αυτής, ο παραπάνω ε-
λάχιστος αριθµός φιαλών µειώνεται στις είκοσι χιλιάδες
(20.0000).

6. Εµπορικά Αποθέµατα: Οι κάτοχοι αδειών εµπορίας
πετρελαιοειδών προϊόντων όλων των κατηγοριών, εκτός
της κατηγορίας Δ΄ � (ασφάλτου), υποχρεούνται να τη-
ρούν συνεχώς εµπορικά αποθέµατα ίσα τουλάχιστον µε
ποσοστό 5/365 των ετήσιων πωλήσεων που πραγµατο-
ποίησαν στην εγχώρια αγορά κατά το προηγούµενο έτος,
για κάθε κατηγορία προϊόντων της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 3 ανάλογα µε την κατηγορία της άδειάς τους. 
Η τήρηση των εµπορικών αποθεµάτων λαµβάνει χώρα

εντός της επικράτειας:
α) σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν ως φορολογι-

κές αποθήκες του άρθρου 63 του ν. 2960/2001 (A΄ 265),
στις οποίες επιτρέπεται η αποθήκευση προϊόντος εντός
της ίδιας δεξαµενής από περισσότερους κατόχους άδει-
ας εµπορίας, ή και
β) σε εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν λειτουργούν ως

φορολογικές αποθήκες και αποθηκεύονται πετρελαιοει-
δή προϊόντα, για τα οποία έχουν καταβληθεί οι δασµο-
φορολογικές επιβαρύνσεις. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από τον κάτοχο της ά-
δειας εµπορίας.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας εξειδικεύονται η υποχρέωση και ο τρόπος υπολο-
γισµού αυτής, προσδιορίζονται τα πετρελαιοειδή προϊό-
ντα που τηρούνται ανά κατηγορία άδειας, τα στοιχεία α-
ναφοράς, η διαδικασία ελέγχου των υποχρεώσεων της
παρούσας, καθορίζεται η ελεγκτική Αρχή και ρυθµίζεται
κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας ορίζονται οι όροι συνεργασίας µε-
ταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων και των
αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρε-
ώσεων της παρούσας από τους κατόχους αδειών εµπο-
ρίας πετρελαιοειδών προϊόντων.

7. Ο κάτοχος άδειας Εµπορίας έχει, σύµφωνα µε τους
όρους αυτής, την υποχρέωση της οµαλούς και συνεχούς
τροφοδοσίας της αγοράς και φέρει την αποκλειστική ευ-
θύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων
που διακινεί και διαθέτει.

8. Οι κάτοχοι άδειας Εµπορίας µπορούν να χρησιµο-
ποιούν για τη µεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων
τις υπηρεσίες τρίτων (µεταφορέων) µη κατόχων άδειας
κατά το νόµο αυτό, και στους οποίους δεν πραγµατοποι-
είται µεταβίβαση της κυριότητας των µεταφερόµενων
προϊόντων. Η µεταφορά και η πώληση των πετρελαιοει-

δών προϊόντων γίνεται µε παραστατικά των κατόχων ά-
δειας Εµπορίας.

9. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η κατάρτιση συµβάσεων
πωλήσεως ναυτιλιακών καυσίµων είτε απευθείας µε τον
διαχειριζόµενο το πλοίο είτε µε άλλο τρίτο πρόσωπο
που συνδέεται συµβατικά µε αυτόν, υπό την προϋπόθεση
ότι η παράδοση των προϊόντων αυτών θα γίνεται στο
πλοίο µε ευθύνη και µε παραστατικά παράδοσης απο-
κλειστικά των κατόχων Άδειας Εµπορίας, οι οποίοι θα
εκδίδουν τα παραστατικά πώλησης είτε προς τον διαχει-
ριζόµενο το πλοίο είτε προς τον τρίτο αντίστοιχα.

10. Ο κάτοχος Άδειας Εµπορίας ασφάλτου µπορεί να
προµηθεύεται απευθείας από τα διυλιστήρια ποσότητα
µαζούτ, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της πο-
σότητας ασφάλτoυ που προµηθεύεται, προκειµένου να
την χρησιµοποιήσει για τις ανάγκες συντήρησης της α-
σφάλτου. Μέρος της ποσότητας αυτής επιτρέπεται να
διαθέτει και στους τελικούς καταναλωτές για τον ίδιο
σκοπό.

11. Οι κάτοχοι άδειας εµπορίας του παρόντος, εφόσον
έχουν την υποχρέωση τήρησης αποθεµάτων έκτακτης α-
νάγκης ή εµπορικών αποθεµάτων, οφείλουν να διαθέ-
τουν αποθηκευτικούς χώρους µε την αναγκαία χωρητι-
κότητα για την τήρηση των αποθεµάτων αυτών.»

Άρθρο 112
Διόρθωση παροραµάτων και παραδροµών στην παρ. 1

άρθρου 17 του ν. 3054/2002 - Τροποποίηση 
παρ. 1 άρθρου 17 του ν. 3054/2002 

1.Το πρώτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου
17 του ν. 3054/2002 (Α΄ 230) τροποποιείται ως προς το
αποφασίζον όργανο και η περ. α) διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«α. Με απόφαση του αρµοδίου για επιβολή προστίµων
οργάνου, του φορέα στον οποίο υπάγεται η αδειοδοτού-
σα αρχή, για κάθε παράβαση των διατάξεων του νόµου
αυτού και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόµενων κα-
νονιστικών αποφάσεων, επιβάλλεται πρόστιµο από πέ-
ντε χιλιάδες (5.000) έως ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες
χιλιάδες (1.500.000) ευρώ. Για το ύψος του επιβαλλόµε-
νου προστίµου λαµβάνονται υπόψη ως κριτήρια, ιδίως, η
βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν
από αυτήν, ο βαθµός υπαιτιότητας και η τυχόν υποτροπή
του παραβάτη. Για την αξιολόγηση της παραβατικής συ-
µπεριφοράς ως υποτροπής, λαµβάνονται υπόψη οι ισχύ-
ουσες εγγραφές στο Βιβλίο Κυρώσεων. Σε υποτροπή
βρίσκεται όποιος µέσα σε τρία (3) χρόνια από την έκδο-
ση της απόφασης, µε την οποία επιβάλλεται σε αυτόν
πρόστιµο ή άλλη κύρωση για κάποια από τις ανωτέρω
παραβάσεις, τελεί νέα παράβαση.»
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την 4η.12.2020, η-

µεροµηνία θέσης σε ισχύ του ν. 4758/2020 (Α΄ 242).

Άρθρο 113
Καθορισµός πόρων υπέρ του Ειδικού Ταµείου

Ενεργειακής Απόδοσης - Τροποποίηση άρθρου 21 
του ν. 4342/2015

Στο άρθρο 21 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), το πρώτο και
δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιούνται, προκειµέ-
νου να συµπληρωθούν η διενέργεια ανταγωνιστικών δια-
δικασιών για τη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων και
άλλων µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και
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οι πόροι του Ειδικού Ταµείου Ενεργειακής Απόδοσης,
στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 απαλείφεται η αναφορά
στο ότι τα ποσά αποτελούν έσοδα του Πράσινου Ταµεί-
ου, και οι παρ. 1 και 2 διαµορφώνονται ως εξής:

«1. Με διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση των
Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονοµικών
και Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνεται Ειδικό Τα-
µείο Ενεργειακής Απόδοσης για τη χρηµατοδότηση προ-
γραµµάτων και άλλων µέτρων βελτίωσης της ενεργεια-
κής απόδοσης µέσω του σχήµατος των ανταγωνιστικών
διαδικασιών, όπως και µέτρων για την ανάπτυξη της αγο-
ράς παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, καθώς και για την
υλοποίηση ενεργειών µε κοινωνικό χαρακτήρα, όπως η
κατά προτεραιότητα υλοποίηση µέτρων ενεργειακής α-
πόδοσης σε νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή
ένδεια ή στην κοινωνική κατοικία. Οι πόροι του Ταµείου
προέρχονται κυρίως από εισφορές των διανοµέων ενέρ-
γειας, των διαχειριστών δικτύων διανοµής και των επι-
χειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας κατά την έννοια
του παρόντος νόµου, από πάσης φύσεως ανακτήσεις πο-
σών των δικαιούχων φορέων του Προγράµµατος «ΗΛΕ-
ΚΤΡΑ» της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµι-
κών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών
ΥΠΕΝ/Δ/75516/436/31.7.2020 (Β΄ 3156) που καταβάλλο-
νται µέσω του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, κα-
θώς επίσης και από έσοδα που προκύπτουν από την ε-
φαρµογή του παρόντος νόµου. Με το ανωτέρω διάταγµα
καθορίζονται η διαδικασία σύστασης, οργάνωσης, διοί-
κησης και λειτουργίας του Ταµείου, οι πόροι, ο τρόπος
και η διαδικασία χρηµατοδότησής του, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.

2. Μέχρι τη σύσταση του Ειδικού Ταµείου Ενεργειακής
Απόδοσης (ΕΤΕΑΠ), για τη χρηµατοδότηση προγραµµά-
των και άλλων µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής από-
δοσης, καθώς και δράσεων για την ανάπτυξη της αγοράς
παροχής ενεργειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, χρησιµοποιείται το νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία Πράσινο
Ταµείο, το οποίο ιδρύθηκε µε το άρθρο 19 του
ν.δ. 1262/1972 (Α΄ 194) και µετονοµάσθηκε µε την παρά-
γραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182). Οι πό-
ροι της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αποδίδο-
νται σε ειδικό λογαριασµό ταµειακής διαχείρισης των
πόρων του Πράσινου Ταµείου που αφορούν στους σκο-
πούς του παρόντος, ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της
Ελλάδος, και ειδικότερα στον λογαριασµό υπό την επω-
νυµία «Πράσινο Ταµείο - Ταµείο Διαχείρισης Ενεργεια-
κής Απόδοσης.»

Άρθρο 114
Πόροι Πράσινου Ταµείου - Προσθήκη περ. στ) στην

παρ. 4 άρθρου 3 του ν. 3889/2010 

Στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182),
περί πόρων του Πράσινου Ταµείου που διατίθενται χωρίς
τον περιορισµό του ποσοστού του δυο κόµµα πέντε τοις
εκατό (2,5%), προστίθεται περ. στ) ως εξής:

«στ) τα έσοδα της περ. ζ΄ της παρ. 1, που προκύπτουν
από την εφαρµογή της ενσωµάτωσης της Οδηγίας
27/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή α-
πόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και
2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ

και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315/1).»

Άρθρο 115
Καθορισµός υπόχρεων µερών και επιµερισµός 
σωρευτικού στόχου εξοικονόµησης ενέργειας -
Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 9 του ν. 4342/2015 

Στην παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143),
προστίθενται νέα δεύτερο και τρίτο εδάφια και η παρ. 8
διαµορφώνεται ως εξής:

«8. Το καθεστώς επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής
απόδοσης εξασφαλίζει ότι οι διανοµείς ενέργειας και οι
εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας που ορίζονται ως
υπόχρεα µέρη σύµφωνα µε την παρ. 9 και δραστηριοποι-
ούνται στην Ελληνική Επικράτεια, αναλαµβάνουν την ε-
ξυπηρέτηση µέρους των στόχων της παρ. 1. Με απόφα-
ση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, που εκδίδεται τον πρώτο µήνα της
περιόδου επιµερισµού του στόχου εξοικονόµησης ενέρ-
γειας, καθορίζονται τα υπόχρεα µέρη, καθώς και ο επιµε-
ρισµός του σωρευτικού στόχου εξοικονόµησης ενέργει-
ας σε αυτά. Τα υπόχρεα µέρη δύνανται να υλοποιούν τις
υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από την παρούσα, κα-
ταβάλλοντας στο Ειδικό Ταµείο Ενεργειακής Απόδοσης
του άρθρου 21, ποσό ισοδύναµο προς τις επενδύσεις
που απαιτούνται για την υλοποίηση των υποχρεώσεων
αυτών, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κανονισµό Λει-
τουργίας Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργεια-
κής Απόδοσης (Β΄ 4237/20.11.2019).»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Άρθρο 116
Έκτακτα µέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας 
εφοδιασµού της χώρας µε φυσικό αέριο για την 

περίοδο Ιουλίου 2022 - Ιουνίου 2023

1. Για την κάλυψη των εκτάκτου χαρακτήρα αναγκών
ασφάλειας εφοδιασµού της Χώρας µε φυσικό αέριο κα-
τά την περίοδο Ιουλίου 2022 - Ιουνίου 2023, ο Διαχειρι-
στής του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου
(Δ.Ε.Σ.Φ.Α.) δύναται να προβεί σε µίσθωση πλοίου Υγρο-
ποιηµένου Φυσικού Αερίου (Υ.Φ.Α.), κατ’ ανώτατο όριο,
για διάστηµα δώδεκα (12) διαδοχικών µηνών, αρχής γε-
νοµένης από τον µήνα Ιούλιο 2022. Το πλοίο Υ.Φ.Α. λει-
τουργεί ως πλωτή δεξαµενή της Εγκατάστασης Υ.Φ.Α.
στη νήσο Ρεβυθούσα (Εγκατάσταση Υ.Φ.Α.), προκειµέ-
νου να ενισχυθεί η αποθηκευτική δυνατότητα της Εγκα-
τάστασης αυτής.

2. Με απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας
(Ρ.Α.Ε.), αξιολογείται η αναγκαιότητα της παράτασης
της µίσθωσης της παρ. 1 για διάστηµα έως έξι (6) διαδο-
χικών µηνών, και σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, η
µίσθωση παρατείνεται αναλόγως.

3. Μετά τη θέση του πλοίου Υ.Φ.Α. σε λειτουργία ως
πλωτής δεξαµενής της Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. και για το
χρονικό διάστηµα που η µίσθωση βρίσκεται σε ισχύ, το
πλοίο Υ.Φ.Α. λογίζεται ως αναπόσπαστο τµήµα της Ε-
γκατάστασης Υ.Φ.Α. στη νήσο Ρεβυθούσα και υπόκειται
στους όρους και τις προϋποθέσεις του Κώδικα Διαχείρι-
σης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου του άρ-
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θρου 69 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) και του Κανονισµού
Τιµολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συ-
στήµατος Φυσικού Αερίου του άρθρου 88 του
ν. 4001/2011.

4. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., κατόπιν τεκµηρίωσης από
τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α., ως προς τον εύλογο και ανταποδοτικό
χαρακτήρα του κόστους µίσθωσης, το σχετικό κόστος µί-
σθωσης του πλοίου Υ.Φ.Α. εγκρίνεται και ανακτάται από
τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. µέσω του Τέλους Ασφάλειας Εφοδια-
σµού της παρ. 6 του άρθρου 73 του ν. 4001/2011.

5. Το κόστος της αντιστάθµισης φυσικών απωλειών και
το κόστος ιδιοκατανάλωσης και καυσίµων του πλοίου
Υ.Φ.Α., καθώς και της αγοράς δικαιωµάτων εκποµπής
διοξειδίου του άνθρακα CO2, για όλο το χρονικό διάστη-
µα της µίσθωσης, νοείται ως κόστος λειτουργίας της Ε-
γκατάστασης Υ.Φ.Α., σύµφωνα µε την περ. γα) της παρ.
2 του άρθρου 68 του ν. 4001/2011 και κατανέµεται στους
Χρήστες Υ.Φ.Α. της Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. εντός του έ-
τους κατά το οποίο προκύπτει, σύµφωνα µε τα ειδικότε-
ρα οριζόµενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συ-
στήµατος Φυσικού Αερίου του άρθρου 69 του
ν. 4001/2011 και στον Κανονισµό Τιµολόγησης Βασικών
Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερί-
ου του άρθρου 88 του ν. 4001/2011.

6. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. καθορίζονται:
α. Ο τρόπος ανάκτησης από τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. κάθε άλ-

λου εύλογου και ανταποδοτικού κόστους, εντός του έ-
τους κατά το οποίο αυτό δηµιουργείται, αν δεν ανακτη-
θεί για οποιονδήποτε λόγο, κατά το παρόν.
β. Κάθε άλλη ρύθµιση και διαδικασία σχετικά µε την

πρόσβαση, τον προγραµµατισµό, τη φόρτωση και εκφόρ-
τωση, τον αποθηκευτικό χώρο και την εν γένει λειτουρ-
γία του πλοίου Υ.Φ.Α., για το χρονικό διάστηµα της µί-
σθωσης της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε-
πτοµέρεια.

7. Τα οριζόµενα στις παρ. 3 έως 6 εφαρµόζονται και σε
περίπτωση παράτασης της µίσθωσης µετά από απόφαση
της Ρ.Α.Ε., κατά την παρ. 2.

8. Αν ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. προβεί σε µίσθωση πλοίου Υ.Φ.Α.,
σύµφωνα µε το παρόν, το πλοίο Υ.Φ.Α. θεωρείται, για τε-
λωνειακούς σκοπούς, ως µέρος των αποθηκευτικών ε-
γκαταστάσεων επί της νήσου Ρεβυθούσας. Οι διατάξεις
της τελωνειακής νοµοθεσίας, περί προσωρινής εναπόθε-
σης, που εφαρµόζονται στις ήδη υπάρχουσες αποθηκευ-
τικές εγκαταστάσεις επί της νήσου Ρεβυθούσας, εφαρ-
µόζονται αναλογικώς και στο πλοίο Υ.Φ.Α..

Άρθρο 117
Αύξηση της αποθηκευτικής δυνατότητας της 

Εγκατάστασης Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου στη 
νήσο Ρεβυθούσα - Τροποποίηση περ. ια) 

παρ. 2 άρθρου 2 του ν. 4001/2011  

Στο τέλος της περ. ια) της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 4001/2011 (Α΄ 179) προστίθεται εδάφιο ως προς τη
δυνατότητα της εγκατάστασης Υγροποιηµένου Φυσικού
Αερίου (Υ.Φ.Α.) να περιλαµβάνει πλοίο - πλωτή δεξαµε-
νή Υ.Φ.Α. και η περ. ια) της παρ. 2 διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«(ια) Εγκατάσταση Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου
(Υ.Φ.Α.): Σταθµός που χρησιµοποιείται για την εισαγωγή,
εκφόρτωση και αεριοποίηση του Υ.Φ.Α. και για την υγρο-
ποίηση Φυσικού Αερίου, συµπεριλαµβανοµένων των
βοηθητικών υπηρεσιών και της προσωρινής αποθήκευ-

σης, που είναι αναγκαία για την επαναεριοποίησή του
και την έγχυσή του σε Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αε-
ρίου. Δεν περιλαµβάνονται τα τµήµατα της εγκατάστα-
σης που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για αποθήκευ-
ση. Η Εγκατάσταση Υ.Φ.Α. µπορεί να περιλαµβάνει
πλοίο- πλωτή δεξαµενή Υ.Φ.Α., προς τον σκοπό της αύ-
ξησης της αποθηκευτικής δυνατότητας της Εγκατάστα-
σης αυτής, είτε αυτό είναι σταθερά συνδεδεµένο µε την
Εγκατάσταση Υ.Φ.Α. είτε όχι.»

Άρθρο 118
Αναµόρφωση πλαισίου φυσικών απωλειών και 

ιδιοκατανάλωσης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού
Αερίου και ρύθµιση εσόδων της µονάδας 

Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής
Απόδοσης στη νήσο Ρεβυθούσα - Αντικατάσταση

περ. (γα) παρ. 2 και τροποποίηση παρ. 4 
άρθρου 68 του ν. 4001/2011    

1. Η περ. γα) της παρ. 2 του άρθρου 68 του
ν. 4001/2011 (Α΄ 179), περί αρµοδιοτήτων του Διαχειρι-
στή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ),
αντικαθίσταται ως εξής:

«(γα) Έχει την ευθύνη για την αντιστάθµιση φυσικών
απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του Εθνικού Συστήµατος
Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.). Για τον σκοπό αυτόν, κατά
τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, µπορεί να προβαίνει
σε αγορά Φυσικού Αερίου µέσω Βάθρου Εµπορίας βάσει
του Κανονισµού (ΕΕ) 312/2014 της Επιτροπής, της 26ης
Μαρτίου 2014, «για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον α-
φορά την εξισορρόπηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα
µεταφοράς» (L 91), καθώς και να συνάπτει, κατόπιν δια-
γωνισµού, συµβάσεις για την αγορά και παράδοση φυσι-
κού αερίου. Τις συµβάσεις αυτές συνοµολογεί µετά την
εκπόνηση των σχετικών µελετών για τον υπολογισµό
της αντιστάθµισης των φυσικών απωλειών και ιδιοκατα-
νάλωσης για το Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Α-
ερίου και την Εγκατάσταση Υγροποιηµένου Φυσικού Αε-
ρίου (Υ.Φ.Α.) από τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. και την έγκρισή τους α-
πό τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.).
Το κόστος που προκύπτει για τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. από την

αντιστάθµιση των ως άνω φυσικών απωλειών και της ι-
διοκατανάλωσης του Ε.Σ.Φ.Α., συµπεριλαµβανοµένης
της κατανάλωσης φυσικού αερίου για τη λειτουργία της
µονάδας Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας
Υψηλής Απόδοσης στη νήσο Ρεβυθούσα και των σταθ-
µών συµπίεσης του Ε.Σ.Φ.Α., από την αγορά δικαιωµά-
των εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα CO2, καθώς και α-
πό την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λει-
τουργία του Ε.Σ.Φ.Α., υπολογίζεται από τον Διαχειριστή
του Ε.Σ.Φ.Α. και ανακτάται εντός του έτους κατά το ο-
ποίο προκύπτει το σχετικό κόστος. Προς τον σκοπό αυ-
τό, ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. επιβάλλει στους χρήστες χρεώσεις για
την κάλυψη των σχετικών δαπανών του, εφόσον δεν α-
νακτώνται µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, και τηρεί σχετι-
κό χωριστό λογαριασµό για το Εθνικό Σύστηµα Μεταφο-
ράς Φυσικού Αερίου και για την Εγκατάσταση Υ.Φ.Α., κα-
τά τους εγκεκριµένους από τη Ρ.Α.Ε. κανόνες λογιστι-
κού διαχωρισµού, κατά τον Κώδικα Διαχείρισης του
Ε.Σ.Φ. και τον Κανονισµό Τιµολόγησης Βασικών Δραστη-
ριοτήτων του Ε.Σ.Φ.Α..»

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 68 του
ν. 4001/2011, περί υπολογισµού των τιµολογίων χρήσης
του Ε.Σ.Φ.Α., η «ΑΔΜΗΕ ΑΕ» αντικαθίσταται από την
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«ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ», το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως
προς την προσθήκη εξαίρεσης συγκεκριµένων εξόδων,
προστίθεται τελευταίο εδάφιο, και η παρ. 4 διαµορφώνε-
ται ως εξής:

«4. Δεν επιτρέπεται η Σύναψη συµβάσεων πώλησης η-
λεκτρικής ενέργειας από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. ΑΕ, µε εξαίρεση
την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στην «ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ»
η οποία παράγεται από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που ευρίσκο-
νται σε γήπεδα ή εγκαταστάσεις του Ε.Σ.Φ.Α. και εµπί-
πτουν στις διατάξεις του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) περί Αυ-
τοπαραγωγών. Οι σχετικές επενδύσεις, εφόσον υλοποι-
ούνται σύµφωνα µε εγκεκριµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης
του Ε.Σ.Φ.Α., εντάσσονται στη Ρυθµιζόµενη Περιουσια-
κή Βάση του Ε.Σ.Φ.Α. και τα σχετικά λειτουργικά έξοδα,
εξαιρουµένων των εξόδων προµήθειας καυσίµου, αγο-
ράς δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα CO2
και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, συνυπολογίζο-
νται κατά τον υπολογισµό των τιµολογίων χρήσης του
Ε.Σ.Φ.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 88 του παρόντος. Τα έ-
σοδα από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη λει-
τουργία της µονάδας ΣΗΘΥΑ και την έγχυση ηλεκτρικής
ενέργειας στο δίκτυο και τα αντίστοιχα έξοδα, εξαιρου-
µένων των λειτουργικών εξόδων που συνυπολογίζονται
στα τιµολόγια χρήσης Ε.Σ.Φ.Α., κατά τα ανωτέρω, εγ-
γράφονται στον σχετικό λογαριασµό της Εγκατάστασης
ΥΦΑ, σύµφωνα µε την περ. (γα) της παρ. 2 του άρθρου
68 του παρόντος.»

3. Ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρ. 1 ορίζεται
η 1η Ιουλίου 2022.

Άρθρο 119
Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων Κανονισµού Τιµολόγησης

του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου

1. Οι διατάξεις του Κανονισµού Τιµολόγησης Βασικών
Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερί-
ου του άρθρου 88 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), που εκδίδο-
νται προς επίτευξη του σκοπού των άρθρων 116 έως 118
του παρόντος, τίθενται σε εφαρµογή από την 1η Ιουλίου
2022.

2. Το έτος 2023, κατ’ εξαίρεση του Κανονισµού Τιµο-
λόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστή-
µατος Φυσικού Αερίου, αποτελεί µονοετή Ρυθµιστική
Περίοδο.

Άρθρο 120
Διασφάλιση ενεργειακού εφοδιασµού νησιωτικών

περιοχών που διασυνδέονται - Εφεδρείες Δυναµικού
Έκτακτων Αναγκών 

1.Για τη διασφάλιση του εφοδιασµού των νησιωτικών
περιοχών που διασυνδέονται µε το Ελληνικό Σύστηµα
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) και δεν
εµπίπτουν πλέον στα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά
(Μ.Δ.Ν.), συνάπτονται συµβάσεις Εφεδρείας Δυναµικού
Εκτάκτων Αναγκών, µεταξύ του Διαχειριστή του
Ε.Σ.Μ.Η.Ε. για σταθµούς παραγωγής από ορυκτά καύσι-
µα που βρίσκονται στα ηλεκτρικά συστήµατα των εν λό-
γω νησιωτικών περιοχών. Οι ανωτέρω συµβάσεις υπο-
βάλλονται προς έγκριση στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
(Ρ.Α.Ε.). Οι πάροχοι εφεδρείας δυναµικού εκτάκτων α-

ναγκών δικαιούνται αποζηµίωσης, η οποία καταβάλλεται
µέσω του Ειδικού Λογαριασµού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέ-
λειας (Υ.Κ.Ω.) της παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011
(Α΄ 179). 

2. Ζητήµατα σχετικά µε το περιεχόµενο των Συµβάσε-
ων Εφεδρείας Δυναµικού Εκτάκτων Αναγκών της παρ. 1,
τις προϋποθέσεις σύναψης, τις υποχρεώσεις των µερών,
τον τρόπο υπολογισµού του ανταλλάγµατος που εκά-
στοτε παρέχεται για την κάλυψη του κόστους παροχής
της υπηρεσίας πλέον εύλογου κέρδους, τον τρόπο κάλυ-
ψης του ανταλλάγµατος αυτού µέσω του Ειδικού Λογα-
ριασµού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της παρ. 8 του άρ-
θρου 55 του ν. 4001/2011, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτοµέρεια, καθορίζονται, κατά τα νοµίµως προβλεπό-
µενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. (Β΄
4658/2020) και στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού
Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Δ.Δ.Η.Ε.)
(Β΄ 395/2016) οι οποίοι τροποποιούνται εντός προθεσίας
τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Οικονοµικών, µετά από γνώµη της
Ρ.Α.Ε., η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζεται για το χρονικό
διάστηµα από την 1η Ιανουαρίου 2004 µέχρι την έναρξη
ισχύος των συµβάσεων της παρ. 1 και για τα ηλεκτρικά
συστήµατα των νησιών Άνδρου, Τήνου, Μυκόνου, Σύρου
και Πάρου, το ύψος του σχετικού ανταλλάγµατος το ο-
ποίο υπολογίζεται απολογιστικά βάσει τεκµηριωµένων
στοιχείων πλήρους κόστους, τα οποία παρέχονται από
τη «ΔΕΗ Α.Ε.» και τον Διαχειριστή του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και
των Μ.Δ.Ν.. Η κάλυψη του ανταλλάγµατος γίνεται µέσω
του Ειδικού Λογαριασµού Υ.Κ.Ω. της παρ. 8 του άρθρου
55 του ν. 4001/2011. 

Άρθρο 121
Κάλυψη έκτακτων αναγκών ασφάλειας εφοδιασµού µε
φυσικό αέριο για την περίοδο Μαρτίου - Μαΐου 2022

1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης,
για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών ασφάλειας εφο-
διασµού της χώρας µε φυσικό αέριο κατά την περίοδο
Μαρτίου - Μαΐου 2022, σε περίπτωση διακοπής προµή-
θειας φυσικού αερίου από τους υφιστάµενους ανάντι
προµηθευτές κατά την περίοδο αυτή o Υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν γνώµης της Ρυθµιστι-
κής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), δύναται, κατόπιν διερεύ-
νησης µε τους Προµηθευτές φυσικού αερίου ή πρόσκλη-
σης, να αναθέτει σε Προµηθευτή φυσικού αερίου την πα-
ράδοση φορτίων Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου
(Υ.Φ.Α.) στον Τερµατικό Σταθµό Υ.Φ.Α. της Ρεβυθούσας
για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών φυσικού αερίου
της χώρας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία παρά-
δοσης των φορτίων του πρώτου εδαφίου και κάθε άλλο
σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.

2. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης,
αν η παράδοση µέρους ή του συνόλου των έκτακτων
φορτίων της παρ. 1 για το διάστηµα Μαρτίου - Μαΐου
2022 κατέστη µη αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών
φυσικού αερίου της χώρας κατά την ως άνω περίοδο, η
αποζηµίωση για οιεσδήποτε επιβαρύνσεις λόγω της ακύ-
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ρωσης της παράδοσης, οι οποίες αποδεικνύονται από
σχετικά παραστατικά, καταβάλλεται στον Προµηθευτή
από τον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης
(Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.), µέσω του Ειδικού Λογαριασµού
«Ταµείο Ενεργειακής Μετάβασης» του άρθρου εξηκο-
στού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α΄ 181), εντός δύο (2)
µηνών από την αποστολή των σχετικών παραστατικών
στη «Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε..»

3. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από την 1η Μαρτίου
2022. Οι αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 1
και 2, δύνανται να καλύπτουν αναδροµικά ανάθεση για
την παράδοση φορτίων για την περίοδο από 1ης Μαρτί-
ου 2022 έως 31 Μαΐου 2022 και να εγκρίνουν την αποζη-
µίωση των τυχόν επιβαρύνσεων που προέκυψαν λόγω
της ακύρωσης µέρους ή του συνόλου της παράδοσης,
κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η Μαρτίου 2022 έως
την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της απόφασης της παρ. 1.

Άρθρο 122
Προσωρινός Μηχανισµός Επιστροφής Μέρους Εσόδων
Αγοράς Επόµενης Ηµέρας (Ηλεκτρικής Ενέργειας) -

Προσθήκη άρθρου 12Α στον ν. 4425/2016

Στον ν. 4425/2016 (Α΄ 185) προστίθεται άρθρο 12Α ως
εξής: 

«Άρθρο 12Α
Προσωρινός Μηχανισµός Επιστροφής Μέρους Εσόδων

Αγοράς Επόµενης Ηµέρας

1. Θεσπίζεται Προσωρινός Μηχανισµός Επιστροφής
Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόµενης Ηµέρας, o οποίος ε-
φαρµόζεται µετά την 1η Ιουλίου 2022 έως την 1η Ιουνίου
2023. Η ακριβής ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Προ-
σωρινού Μηχανισµού, καθώς και η ηµεροµηνία λήξεως
αυτού, αν η τελευταία είναι προγενέστερη της 1ης Ιουνί-
ου 2023, καθορίζεαι µε απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας. Στο πεδίο εφαρµογής του
Προσωρινού Μηχανισµού δεν εµπίπτουν οι θερµικές µο-
νάδες που είναι εγκατεστηµένες στο Μικρό Συνδεδεµέ-
νο Σύστηµα (Μ.Σ.Σ.) της Κρήτης.

2. Κατ’ εφαρµογή του Προσωρινού Μηχανισµού παρα-
κρατείται, από τον Φορέα Εκκαθάρισης της Αγοράς Επό-
µενης Ηµέρας του άρθρου 7, µέρος των εσόδων που δι-
καιούνται οι Συµµετέχοντες στην Αγορά Επόµενης Ηµέ-
ρας από τη συµµετοχή τους σε αυτή. Το παρακρατούµε-
νο ποσό προκύπτει σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 3
και αποτελεί το Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Εποµένης
Ηµέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.). Το ποσό που αποµένει µετά την πα-
ρακράτηση του Ε.Ε.Α.Ε.Η. αποτελεί το Έσοδο Παραγω-
γού Αγοράς Επόµενης Ηµέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.). 

3. Κατά τις διαδικασίες εκκαθάρισης της Αγοράς Επό-
µενης Ηµέρας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κανονι-
σµό της παρ. 2 του άρθρου 13, ο Φορέας Εκκαθάρισης
της Αγοράς Επόµενης Ηµέρας υπολογίζει σύµφωνα και
µε την απόφαση της παρ. 8, για κάθε µονάδα παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας ή χαρτοφυλάκιο Ανανεώσιµων Πη-
γών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) το Ε.Π.Α.Ε.Η. και το Ε.Ε.Α.Ε.Η.,
σύµφωνα µε τις παρ. 4 και 5.

4. Για κάθε συναλλαγή πώλησης µονάδας παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας η χαρτοφυλακίου Α.Π.Ε,. η οποία
δεν έχει προκύψει από Εντολή Πώλησης Πακέτου ως ε-
ξής:
α. Αν η τιµή εκκαθάρισης της αγοράς, ανά Αγοραία

Χρονική Μονάδα της Αγοράς Επόµενης Ηµέρας, είναι µι-
κρότερη ή ίση από τη διοικητικά καθοριζόµενη µοναδιαία
τιµή της παρ. 8, το Ε.Π.Α.Ε.Η. υπολογίζεται ως το γινό-
µενο της ποσότητας ενέργειας της συναλλαγής της µο-
νάδας παραγωγής και της τιµής εκκαθάρισης αγοράς, ε-
νώ το Ε.Ε.Α.Ε.Η. λογίζεται ως µηδενικό.
β. Αν η τιµή εκκαθάρισης της αγοράς, ανά Αγοραία

Χρονική Μονάδα της Αγοράς Επόµενης Ηµέρας, είναι
µεγαλύτερη από τη διοικητικά καθοριζόµενη µοναδιαία
τιµή της παρ. 8: βα) το Ε.Π.Α.Ε.Η. για κάθε συναλλαγή υ-
πολογίζεται ως το γινόµενο της ποσότητας ενέργειας
της συναλλαγής και της διοικητικά καθορισµένης µονα-
διαίας τιµής της παρ. 8. και ββ) το Ε.Ε.Α.Ε.Η. για κάθε
συναλλαγή υπολογίζεται ως το γινόµενο της ποσότητας
ενέργειας της συναλλαγής επί της διαφοράς της τιµής
εκκαθάρισης και της διοικητικά καθορισµένης µοναδιαί-
ας τιµής της παρ. 8.

5. Για κάθε Εντολή Πακέτου, που έχει ενταχθεί στα α-
ποτελέσµατα της Αγοράς Επόµενης Ηµέρας, υπολογίζε-
ται η Σταθµισµένη Μέση Τιµή Συναλλαγών Πακέτου
(Σ.Μ.Τ.Σ.Π.) ως ο σταθµισµένος µέσος όρος των τιµών
εκκαθάρισης της αγοράς, προς τις ποσότητες ενέργειας
των συναλλαγών που προέκυψαν από την αποδεκτή Ε-
ντολή Πώλησης Πακέτου. 
α. Αν η Σ.Μ.Τ.Σ.Π. είναι µικρότερη ή ίση από τη διοικη-

τικά καθοριζόµενη µοναδιαία τιµή της παρ. 8, το
Ε.Π.Α.Ε.Η. για κάθε συναλλαγή της Εντολής Πακέτου υ-
πολογίζεται ως το γινόµενο της ποσότητας ενέργειας
της συναλλαγής και της τιµής εκκαθάρισης αγοράς, ενώ
το Ε.Ε.Α.Ε.Η. λογίζεται ως µηδενικό.
β. Αν η Σ.Μ.Τ.Σ.Π. είναι µεγαλύτερη από την διοικητικά

καθοριζόµενη µοναδιαία τιµή της παρ. 8: βα) το
Ε.Π.Α.Ε.Η. για κάθε συναλλαγή της Εντολής Πακέτου υ-
πολογίζεται ως το γινόµενο της ποσότητας ενέργειας
της συναλλαγής και της διοικητικά καθοριζόµενης µονα-
διαίας τιµής της παρ. 8 και ββ) το Ε.Ε.Α.Ε.Η. για κάθε συ-
ναλλαγή της Εντολής Πακέτου υπολογίζεται ως το γινό-
µενο της ποσότητας της ενέργειας της συναλλαγής επί
την διαφορά της Σ.Μ.Τ.Σ.Π. και της διοικητικά καθοριζό-
µενης µοναδιαίας τιµής της παρ. 8.

6. Ο Φορέας Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόµενης Ηµέ-
ρας, κατά την εκτέλεση των διαδικασιών εκκαθάρισης:
α) υπολογίζει ως συνολικό Ε.Ε.Α.Ε.Η. το άθροισµα των
ποσών που προκύπτουν για όλες τις ώρες κάθε ηµέρας
φυσικής παράδοσης, για όλες τις συναλλαγές και για κά-
θε µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή χαρτοφυ-
λάκιο Α.Π.Ε. σύµφωνα µε την υποπερ. ββ΄ της περ. β΄
της παρ. 4 και υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ της παρ. 5 και τον
Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί στο
ποσό αυτό, και β) καταβάλλει το συνολικό Ε.Ε.Α.Ε.Η.,
πλέον Φ.Π.Α. στον Ειδικό Λογαριασµό «Ταµείο Ενεργει-
ακής Μετάβασης» του άρθρου εξηκοστού πρώτου του
ν. 4839/2021 (Α΄181).

7. Ο Φορέας Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόµενης Ηµέ-
ρας γνωστοποιεί, κάθε εργάσιµη ηµέρα στη Ρυθµιστική
Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) και τον Διαχειριστή Ανανεώσι-
µων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης
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(Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) τα ποσά που παρακρατούνται και πι-
στώνονται σύµφωνα µε το παρόν, ανά µονάδα παραγω-
γής ή χαρτοφυλάκιο Α.Π.Ε. και ανά Συµµετέχοντα, κα-
θώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο. Η Ρ.Α.Ε. δηµοσι-
εύει στην ιστοσελίδα της τα δεδοµένα της εφαρµογής
του Προσωρινού Μηχανισµού Επιστροφής Μέρους Εσό-
δων Αγοράς Επόµενης Ηµέρας. 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται πριν
την έναρξη εφαρµογής του Προσωρινού Μηχανισµού,
καθορίζονται η µεθοδολογία και ο µαθηµατικός τύπος, ο
οποίος εφαρµόζεται για τον υπολογισµό της διοικητικά
καθοριζόµενης µοναδιαίας τιµής για κάθε κατηγορία µο-
νάδων παραγωγής και για τα χαρτοφυλάκια Α.Π.Ε. και
ρυθµίζεται κάθε άλλο συναφές θέµα σχετικά µε την ε-
φαρµογή του παρόντος. Ο Φορέας Εκκαθάρισης της Α-
γοράς Επόµενης Ηµέρας υπολογίζει, σύµφωνα µε την α-
πόφαση της παρούσας, τη µοναδιαία τιµή για κάθε κατη-
γορία µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και για
τα χαρτοφυλάκια Α.Π.Ε.. 

9. Κατόπιν υποβολής σχετικών εισηγήσεων του Φορέα
Εκκαθάρισης και της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., µε κοινη απόφα-
ση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οι-
κονοµικών εγκρίνεται η κάλυψη, από πόρους του Ειδικού
Λογαριασµού «Ταµείο Ενεργειακής Μετάβασης», των
πρόσθετων διαχειριστικών εξόδων του Φορέα Εκκαθάρι-
σης και της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., που προκύπτουν από την
εφαρµογή του παρόντος.

10. Το παρόν και οι αποφάσεις που εκδίδονται δυνάµει
αυτού εφαρµόζονται συµπληρωµατικά στις ισχύουσες
διατάξεις του Κανονισµού Εκκαθάρισης Αγοράς Επόµε-
νης Ηµέρας και Ενδοηµερήσιας Αγοράς, που εκδίδεται
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 13, περιλαµβανοµέ-
νων των κανόνων καθορισµού Θέσης και υπολογισµού
της χρηµατικής αξίας των χρεώσεων και πιστώσεων των
Συµµετεχόντων στην Αγορά Επόµενης Ηµέρας.»

Άρθρο 123
Μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία µονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο Κρήτη -

Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 88 
του ν. 4602/2019

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 88 του
ν. 4602/2019 (Α΄ 45) τροποποιείται ως προς την ηµερο-
µηνία ισχύος των αδειών εγκατάστασης και προσωρινής
λειτουργίας, στο ίδιο εδάφιο αφαιρείται η αναφορά περί
µελλοντικής εγκατάστασης σταθµών, και η παρ. 5 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«5. Κατά παρέκκλιση των υφιστάµενων διατάξεων, µε
το παρόν χορηγείται άδεια εγκατάστασης και προσωρι-
νής λειτουργίας, έως τις 31 Δεκεµβρίου 2023 στις µονά-
δες της παραγράφου 1. Εντός τριών (3) µηνών από τη
χορήγηση της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων της παραγράφου 3, ο φορέας εκµετάλλευσης
των µονάδων υποχρεούται να υποβάλει στις αρ-
µόδιες αρχές αίτηµα συνοδευόµενο από όλα τα απαιτού-
µενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις
Δ6/Φ1/οικ.8295/1995 (Β΄ 385) και Δ6/Φ1/οικ.7740/2001
(Β΄ 508) υπουργικές αποφάσεις, για την τροποποίηση

της άδειας λειτουργίας των λειτουργούντων σταθµών
παραγωγής, στους οποίους θα εγκατασταθούν οι προ-
στιθέµενες µονάδες.
Αν δύο (2) µήνες πριν από τη λήξη της προθεσµίας του

πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν έχει ο-
λοκληρωθεί η ΦΑΣΗ Ι της διασύνδεσης της Κρήτης, σύµ-
φωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1, και δεν έ-
χουν εκδοθεί οι αντίστοιχες άδειες που προβλέπονται
στο προηγούµενο εδάφιο, µπορεί να παρατείνεται, µε α-
πόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο
χρόνος ισχύος των αδειών εγκατάστασης και προσωρι-
νής λειτουργίας του πρώτου εδαφίου της παρούσας πα-
ραγράφου, έως την ολοκλήρωση της ΦΑΣΗΣ Ι της δια-
σύνδεσης αυτής.»

Άρθρο 124
Ταµείο Ενεργειακής Μετάβασης - Τροποποίηση 

άρθρου 61 του ν. 4839/2021

Στο εξηκοστό πρώτο άρθρο του ν. 4839/2021 (Α΄ 181)
περί σύστασης Ειδικού Λογαριασµού µε την ονοµασία
«Ταµείο Ενεργειακής Μετάβασης», προστίθενται παρ.
12 και 13 ως εξής:

«12. Ο ειδικός λογαριασµός «Ταµείο Ενεργειακής Με-
τάβασης» διαχωρίζεται λογιστικά στους εξής δύο (2)
Yπολογαριασµούς: α) Τον Υπολογαριασµό Εσόδων και
β) τον Υπολογαριασµό Εξόδων.
α) Ο Υπολογαριασµός Εσόδων του ειδικού λογαρια-

σµού έχει τις εξής εισροές: 
αα) έσοδα από τον Ειδικό Λογαριασµό Ανανεώσιµων

Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συµπαραγωγής Ηλεκτρι-
σµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) του
άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄179),
αβ) έσοδα που προβλέπονται στην υποπερ. (στ) της

περ. Α.2.1 της παρ. Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006
(Α΄ 129), 
αγ) έσοδα από τον ειδικό λογαριασµό Υπηρεσιών Κοι-

νής Ωφέλειας του άρθρου 55 του ν. 4001/2011, 
αδ) έσοδα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό,
αε) ποσά που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθε-

σία.
β) Ο Υπολογαριασµός Εξόδων του ειδικού λογαρια-

σµού «Ταµείο Ενεργειακής Μετάβασης» έχει τις εξής ε-
κροές:
βα) τις επιδοτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού

αερίου,
ββ) τα ποσά που αφορούν στο επίδοµα θέρµανσης του

άρθρου 79 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235),
βγ) τα ποσά που αφορούν στο κόστος λειτουργίας τη-

λεθέρµανσης του Δήµου Εορδαίας της Περιφερειακής
Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδο-
νίας, µέχρι τη σύνδεση της τηλεθέρµανσης του Δήµου
µε την υπό κατασκευή µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ε-
νέργειας «ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ V», 
βδ) τα ποσά που αφορούν στον ειδικό λογαριασµό για

την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύµατος που
έχει συσταθεί µε το άρθρο 36 του ν. 4508/2017 (Α΄ 200), 
βε) τα ποσά που αφορούν στον ειδικό λογαριασµό για

τη χορήγηση ενίσχυσης σε οικιακούς καταναλωτές λό-
γω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από λιγνιτική δραστη-
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ριότητα που έχει συσταθεί µε το άρθρο 26 του
ν. 4513/2018 (Α΄ 9).
βστ) δράσεις που αφορούν στην απόσυρση και αντικα-

τάσταση οικιακών ηλεκτρικών συσκευών µέσω συστηµά-
των εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης από πι-
στοποιηµένους φορείς,
βζ) ποσά που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθε-

σία.
Kάθε θέµα σχετικό µε τις εκροές των υποπερ. βα) έως

βζ) καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Οικονοµικών και των κατά πε-
ρίπτωση αρµόδιων Υπουργών. 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας καθορίζεται το ποσοστό των εισροών που αποδί-
δεται, ως ανταποδοτικό τέλος, στον Διαχειριστή ΑΠΕ
και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.), για την
κάλυψη των λειτουργικών και διαχειριστικών δαπανών
του Ταµείου Ενεργειακής Μετάβασης.  

13. Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. δύναται, αποκλειστικά εντός
του έτους 2022, να συνάπτει µια ή περισσότερες συµβά-
σεις για την ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήµατος για
την υποστήριξη του Ταµείου Ενεργειακής Μετάβασης,
µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκ-
κλιση του άρθρου 36 και της παρ. 1 του άρθρου 118 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147), µε την επιφύλαξη του άρθρου 235
του ίδιου νόµου. Το συνολικό ποσό των συµβάσεων του
πρώτου εδαφίου δεν µπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν
πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ πλέον Φόρου Προστι-
θέµενης Αξίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΟΔΗΓΙΑΣ 2018/2001

Άρθρο 125
Ορισµοί - Τροποποίηση παρ. 10 

άρθρου 2 του ν. 3468/2006 

Στο άρθρο 2 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), η περ. 10 αντι-
καθίσταταιως εξής: 

«10. Εγγύηση Προέλευσης (ΕΠ): το ηλεκτρονικό έγ-
γραφο το οποίο εκδίδεται από τον Φορέα Έκδοσης και
πιστοποιεί στους τελικούς καταναλωτές το µερίδιο ή την
ποσότητα ενέργειας που έχει παραχθεί σε συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα από σταθµούς Ανανεώσιµων Πηγών Ε-
νέργειας (Α.Π.Ε.) και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και
Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) για τους
σκοπούς της παρ. 1 του άρθρου 19 της Οδηγίας
2018/2001/ΕΚ. Εγγυήσεις Προέλευσης δύναται να εκδί-
δονται και για ενέργεια που παράγεται από άλλες πηγές,
εκτός των σταθµών Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α..

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

10β. Κανονισµός Δηµοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευ-
σης ή Κανονισµός Δηµοπρασιών: Ο Κανονισµός του άρ-

θρου 18Α.
10γ. Μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης: Το ειδικό µη-

τρώο, στο οποίο τηρεί ο Φορέας Έκδοσης Εγγυήσεων
Προέλευσης στοιχεία των εκδιδόµενων Εγγυήσεων
Προέλευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 17.

10δ. Μητρώο Εγκαταστάσεων: Το ειδικό µητρώο, στο
οποίο τηρεί ο Φορέας Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης
τα στοιχεία των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, που λειτουργούν και για τα οποία εκδίδονται Εγ-
γυήσεις Προέλευσης.

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

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

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

10η. Φορέας Ελέγχου Εγγυήσεων Προέλευσης ή Φο-
ρέας Ελέγχου: Ο φορέας που είναι αρµόδιος να επιβλέ-
πει την αξιόπιστη λειτουργία του συστήµατος Εγγυήσε-
ων Προέλευσης, να χειρίζεται θέµατα αµοιβαίας ανα-
γνώρισης των Εγγυήσεων Προέλευσης που εκδίδονται
από τους αντίστοιχους Φορείς άλλων κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών, καθώς και να συ-
νεργάζεται µε αυτούς, όπως ορίζεται στο άρθρο 16.»

Άρθρο 126
Εγγυήσεις Προέλευσης ενέργειας - Αντικατάσταση

άρθρου 15 του ν. 3468/2006    

Το άρθρο 15 του ν. 3468/2006 (Α΄129) αντικαθίσταται
ως εξής:                 

«Άρθρο 15
Έκδοση Εγγυήσεων Προέλευσης

1. Η προέλευση της ενέργειας που παράγεται από ε-
γκαταστάσεις σταθµών παραγωγής Ανανεώσιµων Πη-
γών Ενέργειας (Α.Π.Ε) ή Συµπαραγωγής Hλεκτρισµού
και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), και οι ο-
ποίοι λειτουργούν νόµιµα, αποδεικνύεται αποκλειστικά
και µόνο µε τις Εγγυήσεις Προέλευσης που εκδίδονται
σύµφωνα µε το άρθρο 17 από τον Φορέα Έκδοσης. 

2. Κάθε Εγγύηση Προέλευσης αντιστοιχεί σε τυποποι-
ηµένη ενέργεια µίας µεγαβατώρας (1 MWh), η οποία α-
ποτελεί την ελάχιστη µονάδα παραγόµενης ενέργειας
για τους σκοπούς του παρόντος. Δεν επιτρέπεται να εκ-
δίδονται περισσότερες από µία Εγγυήσεις Προέλευσης
για κάθε µονάδα παραγόµενης ενέργειας. Σε περίπτωση
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστάσεις
Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε τη χρήση Α.Π.Ε., δύναται να εκδίδεται µό-
νο µία Εγγύηση Προέλευσης, στην οποία προσδιορίζο-
νται και τα δύο χαρακτηριστικά.

3. Για τους σκοπούς της παρ. 2 του άρθρου 48 του
ν. 4001/2011 (Α΄179), κάθε προµηθευτής ηλεκτρικής ε-
νέργειας οφείλει να αποδεικνύει το µερίδιο ή την ποσό-
τητα ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που περιέχεται
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στο συνολικό του µείγµα καυσίµων κατά το προηγούµε-
νο έτος, χρησιµοποιώντας τις Εγγυήσεις Προέλευσης,
εκτός από το µερίδιο που αντιστοιχεί σε εµπορικές προ-
σφορές, οι οποίες δεν ιχνηλατούνται, εάν υπάρχουν, και
για τις οποίες ο προµηθευτής δύναται να χρησιµοποιήσει
το υπολειπόµενο µείγµα.

4. Οι Εγγυήσεις Προέλευσης για την ενέργεια που πα-
ράγεται από:

α) σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν
την 1η Ιανουαρίου 2021, εκδίδονται υπέρ του Φορέα Έκ-
δοσης, εξαιρουµένων των µεγάλων υδροηλεκτρικών
σταθµών, των σταθµών που έχουν λάβει ή λαµβάνουν
µόνο επενδυτική ενίσχυση, των σταθµών που δεν έχουν
λάβει ή δεν λαµβάνουν λειτουργική ενίσχυση, καθώς και
των σταθµών µετά τη λήξη της σχετικής Σύµβασης Λει-
τουργικής Ενίσχυσης που έχουν συνάψει οι κάτοχοι αυ-
τών, για τους οποίους οι Εγγυήσεις Προέλευσης εκδίδο-
νται υπέρ του παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας,
β) σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε

και Σ.Η.Θ.Υ.Α που έχουν τεθεί σε λειτουργία από την 1η
Ιανουαρίου 2021, και οι οποίοι:
βα) έχουν λάβει ή λαµβάνουν λειτουργική ενίσχυση,

εκδίδονται υπέρ του Φορέα Εκδοσης, µέχρι τη λήξη της
σχετικής Σύµβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης που έχει
συνάψει ο κατόχος του σταθµού. Μετά τη λήξη των ορι-
ζοµένων στο προηγούµενο εδάφιο, οι Εγγυήσεις Προέ-
λευσης εκδίδονται υπέρ του παραγωγού ηλεκτρικής ε-
νέργειας,
ββ) δεν έχουν λάβει ή δεν λαµβάνουν λειτουργική ενί-

σχυση, εκδίδονται υπέρ του παραγωγού ηλεκτρικής ε-
νέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.. 

5. Ειδικότερα: 
α) για τους αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας α-

πό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 14Α, οι Εγγυήσεις
Προέλευσης για την ενέργεια που εγχέεται στο σύστη-
µα µεταφοράς ή στο δίκτυο διανοµής ή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, εκδίδονται υπέρ του Φορέα Έκδοσης ή του αυτο-
παραγωγού σύµφωνα µε την παρ. 4, ενώ για το υπόλοι-
πο της ενέργειας, οι Εγγυήσεις προέλευσης εκδίδονται
υπέρ του αυτοπαραγωγού και ανακαλούνται προς από-
δειξη της προέλευσης της ενέργειας που καταναλώθηκε
εσωτερικά στις εγκαταστάσεις του. 
β) για τους αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας α-

πό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. και τους αυτόνοµους παραγω-
γούς ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. οι οποίοι δεν εγ-
χέουν ενέργεια στο σύστηµα µεταφοράς ή στο δίκτυο
διανοµής ή ηλεκτρικής ενέργειας, οι Εγγυήσεις Προέ-
λευσης εκδίδονται υπέρ του αυτοπαραγωγού ή του αυ-
τόνοµου παραγωγού, αντίστοιχα και ανακαλούνται προς
απόδειξη της προέλευσης της ενέργειας που καταναλώ-
θηκε εσωτερικά στις εγκαταστάσεις τους.

6. Η έκδοση, µεταβίβαση και ανάκληση των Εγγυήσε-
ων Προέλευσης, καθώς και οι κανόνες διαχείρισης του
Mητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης γίνονται σε συµµόρ-
φωση µε το ευρωπαϊκό πρότυπο CEN - EN 16325.»

Άρθρο 127
Έκδοση και έλεγχος των Εγγυήσεων Προέλευσης -

Αντικατάσταση άρθρου 16 του ν. 3468/2006

Το άρθρο 16 του ν. 3468/2006 (Α΄129) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 16
Φορείς Έκδοσης και Ελέγχου των 

Εγγυήσεων Προέλευσης

1. Ο Φορέας Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης καθώς
και ο Φορέας Ελέγχου Εγγυήσεων Προέλευσης καθορί-
ζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

2. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος και µέχρι την έκ-
δοση της απόφασης της παρ. 1, ως Φορέας Έκδοσης των
Εγγυήσεων Προέλευσης ορίζεται ο Διαχειριστής Ανανε-
ώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Εγγυήσεων Προέ-
λευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) και ως Φορέας Ελέγχου του
Συστήµατος Εγγυήσεων Προέλευσης η Ρυθµιστική Αρχή
Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.). 

3. Ο Φορέας Έκδοσης όπως έχει οριστεί στην παρ. 2 ή
µε την απόφαση της παρ. 1, είναι αρµόδιος και για την
έκδοση των Εγγυήσεων Προέλευσης αερίου, συµπερι-
λαµβανοµένου του υδρογόνου, καθώς και για την έκδο-
ση Εγγυήσεων Προέλευσης ενέργειας που παράγεται α-
πό σταθµούς Σ.Η.Θ.Υ.Α χωρίς χρήση Α.Π.Ε..

4. Στην περίπτωση αυτοπαραγωγών και αυτόνοµων
παραγωγών, που υποβάλλουν αίτηση για έκδοση Εγγυή-
σεων Προέλευσης ο Φορέας Έκδοσης µεριµνά για την ε-
γκατάσταση κατάλληλων µετρητικών διατάξεων µε δα-
πάνες τους, ως κατόχων του αντίστοιχων σταθµών πα-
ραγωγής.

5. Ο Φορέας Ελέγχου επιβλέπει, σύµφωνα µε τα άρ-
θρα 17 και 18, την αξιόπιστη λειτουργία του συστήµατος
Εγγυήσεων Προέλευσης για την ενέργεια που παράγε-
ται από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή από άλλες πηγές, χειρί-
ζεται θέµατα αµοιβαίας αναγνώρισης των Εγγυήσεων
Προέλευσης που εκδίδονται από τις αρµόδιες αρχές άλ-
λων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων
χωρών και συνεργάζεται µε τις αρχές αυτές. Ο Φορέας
Ελέγχου δύναται να αρνείται αιτιολογηµένα την ανα-
γνώριση των Εγγυήσεων Προέλευσης που εκδίδονται α-
πό τις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών µελών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης λόγω βάσιµων αµφιβολιών για την ακρί-
βεια και την αξιοπιστία τους, κοινοποιώντας στην Ευρω-
παϊκη Επιτροπή τις σχετικές αποφάσεις του και αναγνω-
ρίζει Εγγυήσεις Προέλευσης από τρίτες χώρες µόνο σε
περίπτωση άµεσης εισαγωγής και εξαγωγής ενέργειας
και εφόσον έχει συναφθεί συµφωνία της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης µε τις χώρες αυτές για την αµοιβαία αναγνώριση
Εγγυήσεων Προέλευσης.»
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Άρθρο 128
Περιεχόµενο και διαδικασία έκδοσης των Εγγυήσεων

Προέλευσης - Αντικατάσταση άρθρου 17
του ν. 3468/2006

Το άρθρο 17 του ν. 3468/2006 (Α΄129) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 17
Περιεχόµενο και διαδικασία έκδοσης 

των Εγγυήσεων Προέλευσης

1. Στις Εγγυήσεις Προέλευσης αναγράφονται κατ’ ε-
λάχιστον:
α) η πηγή παραγωγής της ενέργειας και οι ηµεροµη-

νίες έναρξης και λήξης της παραγωγής της,
β) εάν η Εγγύηση Προέλευσης αφορά: βα) ηλεκτρική

ενέργεια, ββ) θέρµανση ή ψύξη ή βγ) αέριο, συµπεριλαµ-
βανοµένου του υδρογόνου,
γ) τα στοιχεία εγκατάστασης του σταθµού παραγωγής

(ο µοναδικός αριθµός του σταθµού και η επωνυµία του
κατόχου αυτού), ο τόπος, το είδος και η µέγιστη ισχύς
παραγωγής ή η εγκατεστηµένη ισχύς του σταθµού στην
οποία παρήχθη η ενέργεια, 
δ) εάν ο σταθµός έχει λάβει ή λαµβάνει επενδυτική

ή/και λειτουργική ενίσχυση και τη µορφή του καθεστώ-
τος στήριξης,
ε) η ηµεροµηνία κατά την οποία άρχισε να λειτουργεί

ο σταθµός παραγωγής, και 
στ) η ηµεροµηνία και η χώρα έκδοσης και ένας µοναδι-

κός αριθµός ταυτοποιήσης της κάθε εγγύησης προέλευ-
σης.

2. Για την έκδοση των Εγγυήσεων Προέλευσης της
περ. α) και της υποπερ. βα της περ. β) της παρ. 4 του άρ-
θρου 15, καθώς και για τους σταθµούς της περ. α) της
παρ. 5 του ιδίου άρθρου οι σταθµοί παραγωγής εγγρά-
φονται στο Μητρώο Εγκαταστάσεων µε ευθύνη του Φο-
ρέα Έκδοσης. Για την έκδοση των Εγγυήσεων Προέλευ-
σης της υποπερ. ββ της περ. β) της παρ. 4 του άρθρου
15, καθώς και της περ. β) της παρ. 5 του ιδίου άρθρου, οι
σταθµοί παραγωγής εγγράφονται στο Μητρώο Εγκατα-
στάσεων, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερόµενου στον
Φορέα Έκδοσης. 

3. Οι Εγγυήσεις Προέλευσης εκδίδονται από τον Φο-
ρέα Έκδοσης µε βάση: 
α) επαρκή στοιχεία και ακριβείς πληροφορίες που τη-

ρούνται είτε από τον Διαχειριστή Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.) ή
τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών για τους
σταθµούς παραγωγής της περ. α) της παρ. 4 και της υπο-
περ. βα της περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 15, καθώς και
για τους σταθµούς της περ. α) της παρ. 5 του ιδίου άρ-
θρου, είτε από τον κάτοχο του σταθµού για τους σταθ-
µούς παραγωγής της υποπερ. ββ της περ. β) της παρ. 4
του άρθρου 15 και τους σταθµούς της περ. β) της παρ. 5
του ιδίου άρθρου, αντίστοιχα, για την πιστοποίηση της
προέλευσης της ενέργειας, και 
β) πιστοποιηµένα στοιχεία µετρήσεων από τους αρµό-

διους διαχειριστές δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίου, ειδικότερα τον Διαχειριστή του Ελληνι-
κού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

(Ε.Σ.Μ.Η.Ε.), τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου
Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Δ.Δ.Η.Ε.), τον Δια-
χειριστή Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.), τον
Διαχειριστή Δικτύου Διεθνούς Αερολιµένα Αθηνών
(Δ.Α.Α.), τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήµατος Φυσικού
Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α.) και τους Διαχειριστές Δικτύων Δια-
νοµής Φυσικού Αερίου. Τα στοιχεία των περ. (α) και (β)
καθορίζονται µε την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου
18B και αποστέλλονται στον Φορέα Έκδοσης από τους
αρµόδιους Διαχειριστές σε µηνιαία βάση. 

4. Οι µετρητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τον
προσδιορισµό της ενέργειας για την οποία εκδίδονται οι
Εγγυήσεις Προέλευσης και οι οποίες: 
α) είτε δεν εµπίπτουν στην αρµοδιότητα ενός από

τους διαχειριστές δικτύων µεταφοράς και διανοµής ηλε-
κτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, 
β) είτε αφορούν σταθµούς αυτοπαραγωγής και αυτό-

νοµους σταθµούς που δεν εγχέουν ενέργεια στο σύστη-
µα µεταφοράς ή στο δίκτυο διανοµής, εγκαθίστανται α-
πό τον Φορέα Έκδοσης µε δαπάνες του κατόχου του
σταθµού σύµφωνα και µε την παρ. 4 του άρθρου 16, και
πληρούν τις προδιαγραφές του Τεύχους Προδιαγραφών
Μετρητών και Μετρήσεων Μεγεθών, σύµφωνα µε την
υπ’ αρ. 410/2016 απόφαση της Ρ.Α.Ε. (Β΄4081) .
Αν προκύπτει βάσιµη αµφιβολία για την εγκυρότητα

και την ακρίβεια των στοιχείων και των πληροφοριών, µε
βάση τα οποία εκδίδονται οι Εγγυήσεις Προέλευσης, ο
Φορέας Έκδοσης µπορεί, µε αιτιολογηµένη απόφασή
του, να αρνηθεί την έκδοση των Εγγυήσεων Προέλευ-
σης.

5. Οι Εγγυήσεις Προέλευσης πιστοποιούν την παρα-
γωγή ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή από άλλες
πηγές για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός ηµερολο-
γιακού µήνα. Οι Εγγυήσεις Προέλευσης λήγουν δώδεκα
(12) µήνες από την ηµεροµηνία της περιόδου παραγω-
γής της ενέργειας στην οποία αντιστοιχούν. Ο Φορέας
Έκδοσης µπορεί να ανακαλεί ή να τροποποιεί τις Εγγυή-
σεις Προέλευσης ή να εκδίδει νέες, εφόσον συντρέχουν
οι προϋποθέσεις ανάκλησης, τροποποίησης ή έκδοσης
νέων Εγγυήσεων Προέλευσης, σύµφωνα µε τα οριζόµε-
να στην απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 18Β. 

6. Αν µεταβληθεί ο κάτοχος του σταθµού Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α της υποπερ. ββ΄ της περ. β) της παρ. 4 του άρ-
θρου 15 ή σταθµού της παρ. 5 του ιδίου άρθρου, ενηµε-
ρώνονται ο Φορέας Έκδοσης και ο Φορέας Ελέγχου µε
ευθύνη του νέου κατόχου και οι εν ισχύ Εγγυήσεις Προ-
έλευσης µεταβιβάζονται στον νέο κάτοχο από τον Φο-
ρέα Έκδοσης. 

7. Ο Φορέας Έκδοσης τηρεί ειδικό Μητρώο Εγγυήσε-
ων Προέλευσης σε ηλεκτρονική µορφή για το οποίο λαµ-
βάνεται κάθε µέριµνα ώστε να είναι ασφαλές και απαρα-
βίαστο. Στο Μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης καταχω-
ρούνται οι εκδιδόµενες Εγγυήσεις Προέλευσης µε τα
διαλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και κάθε σχε-
τική τροποποίηση ή ανάκλησή τους.

8. Ο Φορέας Έκδοσης δύναται να συνάπτει συµφωνίες
µε άλλους φορείς έκδοσης ή µε αντιπροσωπευτικές ε-
νώσεις φορέων έκδοσης µε σκοπό την εναρµόνιση των
συστηµάτων Εγγυήσεων Προέλευσης και τη διενέργεια
διασυνοριακών µεταβιβάσεων µε ηλεκτρονική µορφή.»
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Άρθρο 129
Μηχανισµός Διασφάλισης Συστήµατος Εγγυήσεων

Προέλευσης-Αντικατάσταση άρθρου 18
του ν. 3468/2006

Το άρθρο 18 του ν. 3468/2006 (Α΄129) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 18
Διαχείριση Εγγυήσεων Προέλευσης και Μηχανισµός
Διασφάλισης Συστήµατος Εγγυήσεων Προέλευσης

1. Για τη διαπίστωση της συνδροµής των προϋποθέσε-
ων έκδοσης των Εγγυήσεων Προέλευσης και της ακρί-
βειας των στοιχείων και των πληροφοριών σύµφωνα µε
τα οποία αυτές εκδίδονται, ο Φορέας Έκδοσης και τα ε-
ξουσιοδοτούµενα από αυτόν πρόσωπα, µε την επιφύλα-
ξη της τήρησης του επιχειρηµατικού απορρήτου, έχουν
ελεύθερη πρόσβαση στον οικείο σταθµό παραγωγής και
σε κάθε στοιχείο και πληροφορία, που αφορούν στον
σταθµό αυτό. Ο παραγωγός οφείλει να διευκολύνει το
έργο του Φορέα Έκδοσης και των εξουσιοδοτούµενων
από αυτόν προσώπων.

2. Οι αρµόδιοι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς και
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ο-
φείλουν να συνεργάζονται µε τον Φορέα Έκδοσης και να
παρέχουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που κρίνονται
αναγκαία για τους σκοπούς της παρ. 1. 

3. Ο Διαχειριστής Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και
Εγγυήσεων Προέλευσης, καθώς και ο Διαχειριστής Μη
Διασυνδεµένων Νησιών οφείλουν να ενηµερώνουν
σε µηνιαία βάση τον Φορέα Έκδοσης για τους σταθµούς
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συµπαρα-
γωγής Hλεκτρισµού - Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.) που έχουν ενεργοποιηθεί.

4. Το Μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης, ειδικά για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και
Σ.Η.Θ.Υ.Α, τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστηµα Εγγυή-
σεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, το οποίο τηρεί
ο Φορέας Έκδοσης, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τον
ορισµό των προδιαγραφών του, τη λειτουργία, συντήρη-
ση και αναβάθµισή του. Ο Φορέας Έκδοσης διασφαλίζει
τη συµµόρφωση του Πληροφοριακού Συστήµατος Εγ-
γυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας µε το ευ-
ρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 16325.»

Άρθρο 130
Ανάκληση και µεταβίβαση Εγγυήσεων Προέλευσης-

Προσθήκη άρθρου 18Α στον ν. 3468/2006

Μετά το άρθρο 18 του ν. 3468/2006 (Α΄129) προστίθε-
ται άρθρο 18Α ως εξής:

«Άρθρο 18Α
Ανάκληση και µεταβίβαση Εγγυήσεων Προέλευσης 

1. Οι Εγγυήσεις Προέλευσης που εκδίδονται υπέρ του
Φορέα Έκδοσης για σταθµούς παραγωγής Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συµπαραγωγής Hλεκτρι-
σµού-Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) που έ-
χουν τεθεί σε λειτουργία πριν την 1η.1.2021, ανακαλού-

νται αζηµίως µέσω των προµηθευτών ηλεκτρικής ενέρ-
γειας υπέρ των τελικών τους πελατών σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 18Β.

2. Οι Εγγυήσεις Προέλευσης που εκδίδονται υπέρ του
Φορέα Έκδοσης για σταθµούς παραγωγής Α.Π.Ε και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν τεθεί σε λειτουργία από την 1η Ια-
νουαρίου 2021, µεταβιβάζονται στους ενδιαφερόµενους
µέσω δηµοπρασιών. Η οργάνωση και διεξαγωγή των α-
νωτέρω δηµοπρασιών διενεργείται σύµφωνα µε τον Κα-
νονισµό Δηµοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης, ο οποί-
ος καταρτίζεται από τον Φορέα Έκδοσης, υποβάλλεται
και εγκρίνεται από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
(Ρ.Α.Ε.) εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος. Η Ρ.Α.Ε., κατόπιν δηµόσιας διαβούλευ-
σης, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ν. 4001/2011 (Α΄179),
εκδίδει µε απόφασή της τον Κανονισµό Δηµοπρασιών
Εγγυήσεων Προέλευσης, ο οποίος δηµοσιεύεται στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ως άνω Κανονισµός τρο-
ποποιείται, είτε µε πρωτοβουλία της Ρ.Α.Ε. είτε κατόπιν
αιτήµατος του Φορέα Έκδοσης ή τρίτων προσώπων που
έχουν έννοµο συµφέρον, κατ’ εφαρµογή της διαδικασίας
του προηγούµενου εδαφίου. Η πρώτη δηµοπρασία διε-
νεργείται εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του
Κανονισµού Δηµοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης.

3. Τα έσοδα των δηµοπρασιών επί Εγγυήσεων Προέ-
λευσης για ενέργεια που έχει παραχθεί από σταθµούς
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. που τίθενται σε λειτουργία από την 1η Ιανου-
αρίου 2021, λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό των
χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκποµπών Αερίων
Ρύπων (Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ.) της υποπερ. (γβ) της περ. (γ) της
παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011.

4. Με τον Κανονισµό Δηµοπρασιών Εγγυήσεων Προέ-
λευσης ρυθµίζονται ιδίως:
α) Η θέσπιση Μητρώου Συµµετεχόντων στις Δηµοπρα-

σίες Εγγυήσεων Προέλευσης, ο φορέας τήρησης του
Μητρώου αυτού και η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εγ-
γραφής σε αυτό,
β) ο τύπος και η διαδικασία οργάνωσης και διεξαγωγής

των δηµοπρασιών πώλησης Εγγυήσεων Προέλευσης, µε
πλειοδοτικούς διαγωνισµούς, καθώς και ο τύπος και ο
χρόνος υποβολής των προσφορών,
γ) οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των συµµετεχό-

ντων στις δηµοπρασίες, του Φορέα Έκδοσης σε σχέση
µε τις δηµοπρασίες πώλησης Εγγυήσεων Προέλευσης,
καθώς και η µεταξύ τους συνεργασία µε σκοπό την οµα-
λή λειτουργία τους,
δ) τυχόν εξειδίκευση και συµπλήρωση των αρµοδιοτή-

των του Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης,
όπως καθορίζονται στις διατάξεις της κείµενης νοµοθε-
σίας,
ε) οι κανόνες και οι διαδικασίες κάλυψης, εκκαθάρισης

και διακανονισµού των συναλλαγών, καθώς και θέµατα
προκαταβολών, ρητρών, προπληρωµών και εξόφλησης,
στ) η τήρηση των αναγκαίων λογαριασµών για τη λει-

τουργία των δηµοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης και
για τον διακανονισµό των συναλλαγών,
ζ) η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση µη συµµόρφω-

σης των συµµετεχόντων στις Δηµοπρασίες µε τον Κανο-
νισµό Δηµοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης,
η) οι κανόνες για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης, α-

97



πρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας των πληροφο-
ριακών συστηµάτων του Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυή-
σεων Προέλευσης σε σχέση µε τη διενέργεια των δηµο-
πρασιών πώλησης Εγγυήσεων Προέλευσης,
θ) ο τρόπος και η διαδικασία δηµοσίευσης των απαραί-

τητων πληροφοριών για τη λειτουργία των δηµοπρασιών
Εγγυήσεων Προέλευσης και τη συµµετοχή σε αυτές,
ι) ο τρόπος και η διαδικασία προστασίας εµπορικά ευ-

αίσθητων και προσωπικών δεδοµένων,
ια) το τέλος συµµετοχής υπέρ του Φορέα Έκδοσης

που καταβάλλουν οι συµµετέχοντες στην δηµοπρασία,
ιβ) κάθε άλλη ρύθµιση απαραίτητη για την εύρυθµη,

διαφανή και αποδοτική λειτουργία των Δηµοπρασιών
Εγγυήσεων Προέλευσης.

5. Στις δηµοπρασίες που διενεργεί ο Φορέας Έκδοσης,
κατά τα προβλεπόµενα στο παρόν, δύναται να δηµοπρα-
τούνται και οι Εγγυήσεις Προέλευσης που ανακαλούνται
υπέρ των καταναλωτών σύµφωνα µε την παρ. 1 ή εκδί-
δονται υπερ των παραγωγών και των αυτοπαραγωγών,
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό
Δηµοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης. 

6. Μεταβιβάσεις Εγγυήσεων Προέλευσης που εκδίδο-
νται υπέρ των παραγωγών και των αυτοπαραγωγών επι-
τρέπονται και µέσω βάθρων εµπορίας ή µε διµερείς συµ-
φωνίες. 

7. Οποιαδήποτε µεταβίβαση Εγγυήσεων Προέλευσης
είτε µέσω δηµοπρασιών είτε µέσω βάθρων εµπορίας ή
δυνάµει διµερών συµβάσεων, καταχωρείται στο Μητρώο
Εγγυήσεων Προέλευσης που τηρεί ο αρµόδιος Φορέας
Έκδοσης.»

Άρθρο 131
Εξουσιοδοτικές διατάξεις - Προσθήκη 

άρθρου 18Β στον ν. 3468/2006

Στον ν. 3468/2006 (Α΄129) µετά το άρθρο 18Α, προστί-
θεται άρθρο 18Β, ως εξής:

«Άρθρο 18Β
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, δύναται να προβλέπεται η έκδοση Εγγυήσεων
Προέλευσης για ενέργεια που παράγεται από άλλες πη-
γές ενέργειας, εκτός των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργει-
ας (Α.Π.Ε.) και Συµπαραγωγής Hλεκτρισµού και Θερµό-
τητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και να καθορίζο-
νται σχετικά οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες
έκδοσης αυτών.

2. Με απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας
(Ρ.Α.Ε.) κατόπιν εισήγησης του Φορέα Έκδοσης, δύναται
να καθορίζονται τέλη διαχείρισης του Μητρώου Εγγυή-
σεων Προέλευσης, τα οποία ο Φορέας Έκδοσης δύναται
να επιβάλλει στους σταθµούς της υποπερ. ββ΄ της περ.
β) της παρ. 4 του άρθρου 15. Οι σταθµοί της παρ. 5 του
άρθρου 15 εξαιρούνται από τέλη διαχείρισης του Μη-
τρώου Εγγυήσεων Προέλευσης.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, κατόπιν γνώµης της Ρ.Α.Ε. και εισήγησης του
Φορέας Έκδοσης, καθορίζονται, ιδίως:
α) Η διαδικασία και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για

την έκδοση των Εγγυήσεων Προέλευσης.
β) Η προθεσµία εντός της οποίας ο αρµόδιος Φορέας

Έκδοσης υποχρεούται να απαντά στις υποβαλλόµενες
αιτήσεις και οι έννοµες συνέπειες που προκύπτουν από
τη µη τήρηση της υποχρέωσης αυτής.
γ) Ο τύπος και το περιεχόµενο των Εγγυήσεων Προέ-

λευσης και ο καθορισµός απλουστευµένων πληροφο-
ριών. Με την απόφαση της παρ. 3 δύναται να καθορίζο-
νται απλουστευµένες πληροφορίες για τις Εγγυήσεις
Προέλευσης που αφορούν σταθµούς παραγωγής κάτω
των πενήντα κιλοβάτ (50 kW).
δ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποί-

ησης, µεταβίβασης, ανάκλησης ή έκδοσης νέων Εγγυή-
σεων Προέλευσης.
ε) Ο µηχανισµός ελέγχου της χρήσης των εγγυήσεων

προέλευσης από τους προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργει-
ας κατά τη δηµιουργία περιβαλλοντικών προϊόντων.
στ) Τα θέµατα που αφορούν στη συνεργασία του Φο-

ρέα Έκδοσης και του Φορέα Ελέγχου µε τις αρµόδιες
αρχές των άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (ΕΕ) και τρίτων χωρών, καθώς και η διαδικασία και οι
προϋποθέσεις της αµοιβαίας αναγνώρισης των Εγγυή-
σεων Προέλευσης που εκδίδονται από άλλα κράτη µέλη
της ΕΕ ή από τρίτες χώρες.
ζ) Οι προϋποθέσεις πρόσβασης οποιουδήποτε ενδια-

φερόµενου στο Μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης του
αρµόδιου Φορέα Έκδοσης.
η) Οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής των συµµε-

τεχόντων στο Μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης του Φο-
ρέα Έκδοσης, καθώς και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώ-
σεις τους.
θ) Κάθε άλλο ειδικότερο θέµα και αναγκαία λεπτοµέ-

ρεια για την εφαρµογή του συστήµατος Εγγυήσεων
Προέλευσης και του Μηχανισµού Διασφάλισής του.»

Άρθρο 132
Μεταβατικές διατάξεις - Προσθήκη 

άρθρου 18Γ στον ν. 3468/2006

Στον ν. 3468/2002 (Α΄129) µετά το άρθρο 18Β, προστί-
θεται άρθρο 18Γ ως εξής:

«Άρθρο 18Γ
Μεταβατική διάταξη

1. Για τις Εγγυήσεις Προέλευσης που εκδίδονται ή έ-
χουν εκδοθεί για περίοδο παραγωγής έως την 31η
Μαΐου 2022, και έως την παρέλευση δώδεκα (12) µηνών
από την ηµεροµηνία λήξης της περιόδου παραγωγής
στην οποία αντιστοιχούν ή τη διενέργεια της πρώτης δη-
µοπρασίας, όποιο προηγηθεί, ισχύουν τα προβλεπόµενα
στην υπό στοιχεία Δ6/ Φ1/οικ.8786/2010 απόφαση του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 646).

2. Οι Εγγυήσεις Προέλευσης για την ενέργεια που πα-
ράγεται από 1ης Ιουνίου 2022 από σταθµούς που εµπί-
πτουν στην περ. α) της παρ. 4 και στην υποπερ. βα΄ της
περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 15 καθώς και για την ε-
νέργεια που εγχέεται από αυτοπαραγωγούς της περ. α)
της παρ. 5 του άρθρου 15, εκδίδονται υπερ του Φορέα
Έκδοσης, ο οποίος τις ανακαλεί ή τις µεταβιβάζει µέσω
δηµοπρασιών ανάλογα µε την ηµεροµηνία θέσης σε λει-
τουργία των εν λόγω σταθµών σύµφωνα και µε το άρθρο
18 Α.

3. Οι Εγγυήσεις Προέλευσης για την ενέργεια που πα-
ράγεται από την 1η Ιουνίου 2022 από σταθµούς της υπο-
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περ. ββ΄ της περ. β) της παρ 4 του άρθρου 15, καθώς και
για την ενέργεια που δεν εγχέεται στο Σύστηµα ή το Δί-
κτυο σταθµών της παρ. 5 του άρθρου 15, εκδίδονται υ-
πέρ των παραγωγών ή αυτοπαραγωγών.

4. Εντός ενός (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος, ο Διαχειριστής Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
και Εγγυήσεων Προέλευσης καθώς και ο Διαχειριστής
Μη Διασυνδεµένων Νησιών οφείλουν να ενηµερώσουν
τον Φορέα Έκδοσης για τους σταθµούς Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συµπαραγωγής Hλεκτρι-
σµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.)
που έχουν ενεργοποιηθεί ώστε να εγγραφούν στο Μη-
τρώο Εγκαταστάσεων.»

Άρθρο 133
Θέµατα Διαχειριστή Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας

και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ) - 
Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 112

του ν. 4685/2020

Στην παρ. 5 του άρθρου 112 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92)
προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και η παρ. 5 διαµορφώνε-
ται ως εξής:

«5. Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ δύναται αποκλειστικά εντός του έ-
τους 2020 να συνάπτει µία ή περισσότερες συµβάσεις
για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήµατος Εγ-
γυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, µε τη δια-
δικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147), µε την επιφύλαξη του άρθρου 235
του ίδιου νόµου. Το συνολικό ποσό των συµβάσεων του
προηγούµενου εδαφίου δεν µπορεί να υπερβαίνει τις ε-
κατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ πλέον Φ.Π.Α.. Σε
περίπτωση µη ολοκληρωµένης εκτέλεσης των συµβάσε-
ων και µη παραλαβής των συµβατικών έργων του πρώ-
του εδαφίου για οποιονδήποτε λόγο, η δυνατότητα του
πρώτου εδάφιου µπορεί να ασκηθεί από την ΔΑΠΕΕΠ
ΑΕ εντός του έτους 2022, αποκλειστικά µέχρι το τέλος
του έτους αυτού για το υπολειπόµενο ποσό εκ του συνο-
λικού ποσού του δεύτερου εδάφιου, το οποίο προκύπτει
κατόπιν αφαίρεσης καταβολών ή ενδεχόµενων αποζη-
µιώσεων στον ανάδοχο.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 134
Υπολειµµατική αξία - Προσθήκη παρ. 5

στο άρθρο 80Γ του ν. 4001/2011

Στο άρθρο 80Γ του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), περί Αδειών
Διανοµής και Διαχείρισης των Δικτύων Διανοµής, προ-
στίθεται παρ. 5, ως εξής:

«5. Εάν οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο η
σχετική Άδεια δεν είναι πλέον στη διάθεση της Εταιρεί-
ας Διανοµής Αερίου (ΕΔΑ), που προέκυψε σύµφωνα µε
το άρθρο 80Α, τότε νέος Διαχειριστής πρέπει να αποκτή-
σει την ιδιοκτησία των παγίων και να καταβάλει στην Ε-
ΔΑ, εντός δώδεκα (12) µηνών, την υπολειµµατική αξία
των περιουσιακών της στοιχείων, η οποία είναι ίση µε τη

Ρυθµιζόµενη Περιουσιακή Βάση, εκείνη τη στιγµή, η ο-
ποία προσαυξάνεται («premium») τουλάχιστον κατά δέ-
κα πέντε τοις εκατό (15%).»

Άρθρο 135
Διαχειριστές Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου -

Αντικατάσταση άρθρου 80Δ του ν. 4001/2011

Το άρθρο 80Δ του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 80Δ
Διαχειριστές Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου

Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου είναι
κάθε επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία της ή είναι υ-
πεύθυνη για Δίκτυο Διανοµής Φυσικού Αερίου. Ο Διαχει-
ριστής Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου επεξεργάζεται
και διαχειρίζεται τεκµηριωµένα αιτήµατα για τη διανοµή
αερίου και είναι υπεύθυνος για τη µακροπρόθεσµη δια-
σφάλιση της λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης ε-
νός ασφαλούς, αξιόπιστου και αποτελεσµατικού δικτύου
στην περιοχή του, λαµβάνοντας τη δέουσα µέριµνα για
το περιβάλλον και την ενεργειακή απόδοση, αποφεύγο-
ντας κάθε διάκριση µεταξύ χρηστών ή κατηγοριών χρη-
στών του συστήµατος, ιδίως υπέρ των συνδεδεµένων µε
αυτόν επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τα άρθρα 25, 26 και 27
της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού
αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ» (L
211) και σύµφωνα µε τον παρόντα, ιδίως δε τα άρθρα 80
και 80Θ.»

Άρθρο 136
Ανεξαρτησία Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού
Αερίου - Αντικατάσταση άρθρου 80Ε του ν. 4001/2011

Το άρθρο 80Ε του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 80Ε
Ανεξάρτητοι Διαχειριστές Δικτύου 

Διανοµής Φυσικού Αερίου

Αν ο Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής αποτελεί µέρος
κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης, πρέπει να είναι α-
νεξάρτητος, τουλάχιστον από άποψη νοµικής µορφής,
οργάνωσης και λήψης αποφάσεων, από άλλες δραστη-
ριότητες που δεν συνδέονται µε τη διανοµή κατά τα προ-
βλεπόµενα στο άρθρο 80. Το πρώτο εδάφιο δεν συνεπά-
γεται την υποχρέωση διαχωρισµού του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος των περιουσιακών στοιχείων του συστήµα-
τος διανοµής από την κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρη-
ση.» 

Άρθρο 137
Απόκτηση ή αύξηση συµµετοχής σε Διαχειριστή 
Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου - Τροποποίηση 

άρθρου 80Η του ν. 4001/2011

Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 80Η του ν. 4001/2011 (Α΄

99



179), περί απόκτησης ελέγχου ή αύξησης συµµετοχής
σε Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου, κα-
ταργούνται, στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 αφαιρείται η
αναφορά στην περίπτωση µη έγκρισης της απόκτησης ή
αύξησης υφιστάµενης συµµετοχής και το άρθρο 80Η
διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 80Η
Απόκτηση ή αύξηση συµµετοχής σε Διαχειριστή

Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου

1. Κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που σκοπεύει να α-
ποκτήσει, µεµονωµένα ή σε σύµπραξη µε άλλα πρόσω-
πα, συµµετοχή σε Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσι-
κού Αερίου υποχρεούται να ενηµερώσει προηγουµένως
τη Ρ.Α.Ε. και να κοινοποιήσει σε αυτήν το ποσοστό της
συµµετοχής του. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και όταν αυ-
ξάνεται ήδη υφιστάµενη συµµετοχή, ώστε η αναλογία
των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχει έ-
να πρόσωπο στον Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσι-
κού Αερίου, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων
που, σύµφωνα µε τον ν. 4548/2018 (A΄ 104) µπορεί να ε-
ξοµοιωθούν µε κατοχή δικαιωµάτων ψήφου από το ίδιο
πρόσωπο, να φτάνει ή να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια
του είκοσι (20%), τριάντα τρία (33%) ή πενήντα τοις εκα-
τό (50%) του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου ή του κε-
φαλαίου ή ο Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής Φυσικού Α-
ερίου να καθίσταται θυγατρική του προσώπου που απο-
κτά τη συµµετοχή.

2. Για τις συµµετοχές που αποκτώνται από νοµικά πρό-
σωπα, η Ρ.Α.Ε. µπορεί να:
α) ζητεί πληροφορίες για την ταυτότητα των φυσικών

και νοµικών προσώπων που άµεσα ή έµµεσα ελέγχουν
τα νοµικά πρόσωπα που προτίθενται να αυξήσουν ή να
αποκτήσουν συµµετοχή σε Διαχειριστή Δικτύου Διανο-
µής Φυσικού Αερίου,
β) επιβάλλει την υποχρέωση να της γνωστοποιείται ο-

ποιαδήποτε µεταγενέστερη µεταβολή στην ταυτότητα
αυτών των φυσικών ή νοµικών προσώπων.

3. (Καταργείται)
4. (Καταργείται)
5. Αν αποκτηθεί η συµµετοχή ή αυξηθεί η ήδη υφιστά-

µενη συµµετοχή χωρίς να ανακοινωθεί εκ των προτέρων
στη Ρ.Α.Ε. ή αν δεν γνωστοποιηθεί στη Ρ.Α.Ε. η µεταβο-
λή της ταυτότητας του φυσικού ή νοµικού προσώπου
που ελέγχει νοµικό πρόσωπο µε συµµετοχή σε Διαχειρι-
στή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου, παύει αυτοδικαί-
ως να έχει αποτέλεσµα η άσκηση των δικαιωµάτων ψή-
φου που απορρέουν από τη συµµετοχή του προσώπου.
Σε όσους παραβαίνουν την υποχρέωση προηγούµενης
γνωστοποίησης της απόκτησης ή της αύξησης ήδη υφι-
στάµενης συµµετοχής, η Ρ.Α.Ε. επιβάλλει τις κυρώσεις
του άρθρου 36.»

Άρθρο 138
Θέσπιση έκτακτων ρυθµίσεων µεταβατικού 

χαρακτήρα στην προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας
για την άµβλυνση των οικονοµικών συνεπειών 

της ενεργειακής κρίσης

1. Για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την
1η Αυγούστου 2022 έως την 1η Ιουλίου 2023 δεν εφαρ-

µόζεται σε κυµαινόµενα τιµολόγια προµήθειας ηλεκτρι-
κής ενέργειας χρέωση ρήτρας αναπροσαρµογής ή αντί-
στοιχης ρήτρας, η οποία συνδέεται µε τη διακύµανση µε-
γεθών της χονδρεµπορικής αγοράς, είτε πρόκειται για
τιµολόγια µε διακριτή αναγραφή της ανωτέρω ρήτρας εί-
τε για τιµολόγια χωρίς διακριτή αναγραφή αυτής. Η πε-
ρίοδος ισχύος του πρώτου εδαφίου δύναται να παρατα-
θεί µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας ή να λήξει πριν την 1η Ιουλίου 2023, εφόσον δεν
διατηρείται σε ισχύ ο προσωρινός Μηχανισµός Επιστρο-
φής Εσόδων Αγοράς Επόµενης Ηµέρας κατά το άρθρο
12Α του ν. 4425/2016 (Α΄ 185). 

2. Οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώ-
νουν σε µηνιαία βάση και σε ευδιάκριτο σηµείο στην ι-
στοσελίδα τους, έως το τέλος του δεύτερου µήνα (Μ-2)
πριν από τον µήνα εφαρµογής (Μ), τις πάγιες χρεώσεις
και τις χρεώσεις προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για
το σκέλος ισχύος και ενέργειας που εφαρµόζονται στα
τιµολόγια προµήθειας της παρ. 1. Ειδικώς ενηµερώνουν
µε ατοµική ενηµέρωση τους πελάτες µε σύµβαση προµή-
θειας ηλεκτρικής ενέργειας µε εξειδικευµένες χρεώσεις
τιµολογίου προµήθειας που διαµορφώνονται κατόπιν
διαπραγµάτευσης µε τον προµηθευτή, σύµφωνα µε τον
Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες
(Β΄ 832/2013).

3. Όλοι οι Πελάτες δύναται να επιλέξουν άλλο τύπο τι-
µολογίου προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, κατόπιν δή-
λωσής τους προς τον προµηθευτή ή αίτησης προσφοράς
προµήθειας, σε άλλον προµηθευτή. Τύποι κυµαινόµενων
τιµολογίων προµήθειας, των οποίων οι όροι χρεώσεων
προσαρµόζονται στα χαρακτηριστικά κατανάλωσης της
εγκατάστασης του πελάτη και σε υπηρεσίες που συµφω-
νούνται κατόπιν διαπραγµάτευσης του πελάτη µε τον
προµηθευτή, σύµφωνα µε τον Κώδικα Προµήθειας Ηλε-
κτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, εξακολουθούν να προ-
σφέρονται από τους προµηθευτές. Πελάτες, που κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρούν σύµβαση
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας µε τιµολόγια προµή-
θειας του τύπου του δευτέρου εδαφίου, έχουν τη δυνα-
τότητα να επιλέξουν κυµαινόµενο τιµολόγιο της παρ. 1.

4. Για την εφαρµογή του παρόντος και καθ’ όλη τη
διάρκεια ισχύος του:

(α) Η αλλαγή προµηθευτή ή τιµολογίου προµήθειας,
συνεπεία της µεταβολής των χρεώσεων προµήθειας δυ-
νάµει της εκάστοτε ανακοίνωσης της παρ. 2, γίνεται α-
ζηµίως για τους πελάτες και δεν συνεπάγεται δικαίωµα
αποζηµίωσης του προµηθευτή λόγω πρόωρης αποχώρη-
σης. 

(β) Δεν ισχύει το άρθρο 30 του Κώδικα Προµήθειας Η-
λεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β΄ 832/2013) ως προς
τον χρόνο, την υποχρέωση ατοµικής ενηµέρωσης των
πελατών και την έναρξη ισχύος τροποποίησης όρων της
σύµβασης προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα
για την πρώτη περίοδο εφαρµογής, η ανακοίνωση των
χρεώσεων προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας διενεργεί-
ται έως την 10η Ιουλίου 2022.

(γ) Οι λογαριασµοί κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργει-
ας, έναντι και εκκαθαριστικοί, οι οποίοι εκδίδονται µετά
την έναρξη ισχύος του παρόντος, αποτυπώνουν σε ειδι-
κό πεδίο και µε σχετική σηµείωση τις χρεώσεις ρήτρας
αναπροσαρµογής ή αντίστοιχης χρέωσης κατά την παρ.
1, οι οποίες αφορούν στην περίοδο κατανάλωσης πριν
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την 1η Αυγούστου 2022. 
(δ) Στους λογαριασµούς κατανάλωσης αποτυπώνονται

(δα) σε ευδιάκριτο σηµείο όλες οι χρεώσεις προµήθειας
της παρ. 2 που έχουν ανακοινωθεί µέχρι την έκδοση του
λογαριασµού και (δβ) διακριτά και σε απόσταση δύο εκα-
τοστών από την καταχώρηση του τελικού πληρωτέου
ποσού, µε το ίδιο µέγεθος χρησιµοποιούµενων χαρακτή-
ρων, χρώµατος και φόντου, η επιδότηση που παρέχεται
από πόρους του Ειδικού Λογαριασµού «Ταµείο Ενεργει-
ακής Μετάβασης» της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού
πρώτου του ν. 4839/2021 (Α΄ 181). 

(ε) Σε κάθε ενηµερωτικό µήνυµα των Προµηθευτών
στους πελάτες τους, ηλεκτρονικό ή έντυπο, αναγράφε-
ται διακριτά η επιδότηση που παρέχεται από πόρους του
Ειδικού Λογαριασµού «Ταµείο Ενεργειακής Μετάβα-
σης» της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού πρώτου του
ν. 4839/2021 πλησίον του τελικού πληρωτέου ποσού. 

5. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) παρακολου-
θεί την εφαρµογή του παρόντος, ιδίως ως προς τη δια-
µόρφωση των τιµών, τις συνθήκες ανταγωνισµού και εύ-
ρυθµης λειτουργίας των αγορών , καθώς και την τυχόν
εµφάνιση καταχρηστικών πρακτικών. Αν διαπιστώσει
σχετικές παραβάσεις, εφαρµόζει τις διαδικασίες και επι-
βάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 36 του ν. 4001/2011
(Α΄ 179). 

Άρθρο 139
Καταργούµενες διατάξεις

1. Τα άρθρα 80ΣΤ και 80Ζ του ν. 4001/2011 (Α΄ 179),
περί πιστοποίησης των Διαχωρισµένων Διαχειριστών Δι-
κτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου και των υφισταµένων
συµµετοχών και δικαιωµάτων, αντίστοιχα καταργούνται. 

2. Από τη δηµοσίευση του παρόντος, οι πάσης φύσεως
αποφάσεις και ρυθµίσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξου-
σιοδότηση του άρθρου 80ΣΤ του ν. 4001/2011 καταργού-
νται.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 140
Αρµοδιότητα µίσθωσης δηµοτικών λατοµείων -

Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 54 
του ν. 4512/2018 

Η παρ. 7 του άρθρου 54 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) τροπο-
ποιείται, ως προς το αρµόδιο όργανο, και η παρ. 7 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«7. Όπου στις παρ. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 και 12 του άρθρου
53 αναφέρεται το Δηµόσιο ή ο Συντονιστής Aποκεντρω-
µένης Διοίκησης, για τα δηµοτικά λατοµεία νοούνται ο
οικείος δήµος και τα συλλογικά όργανα, που έχουν το
τεκµήριο αρµοδιότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 3852/2010 (Α΄87) και του Κώδικα περί Δήµων και Κοι-
νοτήτων, αντιστοίχως.»

Άρθρο 141
Αρµοδιότητα Δηµοτικού Συµβουλίου επί καταγγελίας

µίσθωσης δηµοτικών λατοµείων - Τροποποίηση 
παρ. 2 άρθρου 60 του ν. 4512/2018 

Η παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4512/2018 (Α΄5) τροπο-
ποιείται, ως προς την προσθήκη αρµοδιότητας του δηµο-
τικού συµβουλίου επί καταγγελίας µίσθωσης δηµοτικών
λατοµείων, και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
στην περίπτωση λατοµείων επί δηµοσίων εκτάσεων ή το
Δηµοτικό Συµβούλιο στην περίπτωση λατοµείων επί δη-
µοτικών εκτάσεων αντίστοιχα, µπορεί να καταγγείλει τη
σύµβαση µίσθωσης στις εξής περιπτώσεις:
α) αν διαπιστωθεί ότι ο εκµεταλλευτής δεν τηρεί τους

όρους της σύµβασης µίσθωσης,
β) αν εκδοθεί πράξη µε την οποία διακόπτονται οριστι-

κά οι εργασίες εκµετάλλευσης και δεν ασκήθηκαν τα
προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις διοικητικά
βοηθήµατα εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών ή αν
αυτά µετά την άσκησή τους απορρίφθηκαν.»

Άρθρο 142
Διάθεση παραβόλων που αφορούν την αξιοποίηση των

γεωθερµικών πεδίων και περιοχών αρµοδιότητας 
Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης - Τροποποίηση

παρ. 1 άρθρου 15 του ν. 4602/2019 

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 4602/2019 (Α΄ 45), περί διάθεσης των παραβόλων που
αφορούν στην αξιοποίηση γεωθερµικών πεδίων και πε-
ριοχών αρµοδιότητας του Συντονιστή Αποκεντρωµένης
Διοίκησης, αντικαθίσταται και το άρθρο 15 διαµορφώνε-
ται ως εξής:

«Άρθρο 15 
Παράβολα

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται και αναπρο-
σαρµόζονται τα είδη και τα ποσά των παραβόλων που α-
παιτούνται για τη χορήγηση άδειας ή έγκρισης, σύµφω-
να µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους A΄, καθώς και
για το παραδεκτό της άσκησης προσφυγής ενώπιον του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε
την παρ. 1 του άρθρου 9. Ειδικά, τα ποσά των παραβό-
λων που αφορούν στην αξιοποίηση του γεωθερµικού δυ-
ναµικού των πεδίων τοπικού ενδιαφέροντος και των Πε-
ριοχών Γεωθερµικού Ενδιαφέροντος (ΠΓΘΕ) καταβάλ-
λονται στον ειδικό κωδικό του Αναλυτικού Λογαριασµού
Εσόδων (ΑΛΕ) της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου
8 και τα έσοδα που προκύπτουν από την καταβολή τους
διατίθενται αποκλειστικά από την οικεία αποκεντρωµένη
διοίκηση για την εν γένει αξιοποίηση των γεωθερµικών
πεδίων.

2. Ποσοστό των εισπραττόµενων εσόδων από τα ως ά-
νω παράβολα που καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, µπορεί να διατεθεί για την κάλυψη δαπανών των αρ-
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µόδιων υπηρεσιών για την αξιοποίηση της γεωθερµίας.»

Άρθρο 143
Παράταση ολοκλήρωσης ερευνητικών εργασιών για
λατοµικά ορυκτά σε δηµόσια ή δηµοτική έκταση

1. Παρατείνεται κατά ένα (1) έτος από τη λήξη τους η
ισχύς των αποφάσεων του Συντονιστή της οικείας Απο-
κεντρωµένης Διοίκησης περί έγκρισης διενέργειας ερευ-
νητικών εργασιών για λατοµικά ορυκτά σε δηµόσια ή δη-
µοτική έκταση, οι οποίες δεν έχουν λήξει έως τη δηµοσί-
ευση του παρόντος σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου
59 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230). Για το χρονικό διάστηµα
του πρώτου εδαφίου παρατείνεται η προθεσµία ολοκλή-
ρωσης των ως άνω ερευνητικών εργασιών. 

2. Η παράταση χορηγείται από τον Συντονιστή της οι-
κείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, κατόπιν αιτήµατος
του ενδιαφεροµένου. Εάν η έκταση είναι δηµοτική, το αί-
τηµα διαβιβάζεται στον οικείο Οργανισµό Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (Ο.Τ.Α.) προκειµένου να εκδοθεί απόφαση του
οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης της παρά-
τασης. Εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία υ-
ποβολής του ως άνω αιτήµατος παράτασης, ο Συντονι-
στής της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης εκδίδει
διαπιστωτική πράξη παράτασης. 

3. Στην περίπτωση των αποφάσεων έγκρισης διενέρ-
γειας ερευνητικών εργασιών, η ισχύς των οποίων έληξε
από την 1η.3.2021 έως και τη δηµοσίευση του παρόντος
και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία µίσθωσης, παρα-
τείνεται έως την 31η.12.2022 η προθεσµία υποβολής της
αίτησης µίσθωσης µε απευθείας σύµβαση, σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4512/2018 (Α΄5). H πα-
ράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται από τον Συντο-
νιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή µε από-
φαση του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου, για δηµόσια ή
δηµοτική έκταση αντίστοιχα, κατόπιν αιτήµατος του εν-
διαφεροµένου και υπό την προϋπόθεση ότι για τις υπό
κρίση εκτάσεις δεν έχει εκκινήσει η διαδικασία χορήγη-
σης έγκρισης διενέργειας ερευνητικών εργασιών υπέρ
τρίτου ενδιαφεροµένου σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρ-
θρου 59 του ν. 4442/2016. Η παράταση χορηγείται εντός
είκοσι (20) ηµερών από την υποβολή της αίτησης και ι-
σχύει από την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πρά-
ξης του Συντονιστή ή της απόφασης του Δηµοτικού Συµ-
βουλίου. Κατά τη διάρκεια της παράτασης ο ενδιαφερο-
µένος έχει το δικαίωµα παραµονής στον χώρο, τηρώ-
ντας τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης έ-
γκρισης διενέργειας ερευνητικών εργασιών.

4. Αιτήσεις για παράταση των αποφάσεων έγκρισης
διενέργειας ερευνητικών εργασιών για λατοµικά ορυκτά
σε δηµόσια ή δηµοτική έκταση ή για παράταση της προ-
θεσµίας υποβολής της αίτησης µίσθωσης µε απευθείας
σύβαση, σύµφωνα µε τις παρ. 1 έως 3 υποβάλλονται έως
την 30ή.9.2022.

Άρθρο 144
Καθορισµός ηµεροµηνίας υπολογισµού του ύψους της

εγγυητικής επιστολής παρ. 1 άρθρου 64 
του ν. 4442/2016 - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 64

του ν. 4442/2016

Στο άρθρο 64 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), το πέµπτο και
το έκτο εδάφιο της παρ. 4 αντικαθίστανται και η παρ. 4

διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται α-

πό την οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση και αντιστοιχεί
στο ποσό των µέγιστων προβλεπόµενων πάγιων µισθω-
µάτων µίας τριετίας. Αν το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν έ-
χει επιλυθεί αµετάκλητα µέσα στην πρώτη τριετία, ο εκ-
µεταλλευτής υποβάλλει αίτηση για την έκδοση νέας α-
πόφασης καθορισµού του ύψους της εγγυητικής επιστο-
λής τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη της
τριετίας. Το ύψος της νέας εγγυητικής επιστολής αντι-
στοιχεί σε ποσό που περιλαµβάνει το σύνολο των ανα-
µενόµενων µισθωµάτων, ύστερα από συµψηφισµό πά-
γιων και αναλογικών, µε βάση τα αποτελέσµατα της δρα-
στηριότητας της προηγούµενης τριετίας. Η νέα εγγυητι-
κή επιστολή κατατίθεται στην αρµόδια υπηρεσία, προς α-
ντικατάσταση της προηγούµενης, έναν (1) τουλάχιστον
µήνα πριν από τη λήξη της τριετίας και καλύπτει αθροι-
στικά τα µισθώµατα όλης της προηγούµενης χρονικής
περιόδου µέχρι τη λήξη της επόµενης τριετίας.
Λατοµεία, τα οποία ήδη λειτουργούν µε εγγυητική επι-

στολή της παρ. 1, συνεχίζουν τη λειτουργία τους και ως
ηµεροµηνία έναρξης υπολογισµού του ύψους αυτής λο-
γίζεται η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν. 4409/2016
(Α΄ 136). Η ίδια ηµεροµηνία έναρξης υπολογισµού της
εγγυητικής επιστολής ισχύει και για τα λατοµεία,που
δεν έχουν καταθέσει ακόµα την εγγυητική επιστολή της
παρ. 1 του παρόντος και τα οποία συνεχίζουν τη λει-
τουργία τους, µε την προϋπόθεση κατάθεσης αυτής. 
Και για τις δύο περιπτώσεις των προηγούµενων εδα-

φίων, ο τρόπος υπολογισµού της εγγυητικής επιστολής,
καθορίζεται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο.»

Άρθρο 145
Υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής 

από εκµεταλλευτές λατοµείων αδρανών υλικών εντός
καθορισµένων λατοµικών περιοχών και από 
εκµεταλλευτές µεταλλείων - Τροποποίηση 

παρ. 22 άρθρου 68 του ν. 4512/2018 

Η παρ. 22 του άρθρου 68 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) περί
κατάθεσης εγγυητικής επιστολής αντικαθίσταται και η
παρ. 22 διαµορφώνεται ως εξής:

«22. Οι εκµεταλλευτές όλων των κατηγοριών λατοµι-
κών ορυκτών, καθώς και οι εκµεταλλευτές µεταλλείων υ-
ποχρεούνται να καταθέσουν στην αρµόδια υπηρεσία της
οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή στην αρµόδια υπη-
ρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας α-
ντίστοιχα, εγγυητική επιστολή, σύµφωνα την παρ. 2 του
άρθρου 55 του παρόντος και την υπό στοιχεία
ΔΑΠ/A/Φ.4.2/οικ.176641/2214/28.06.2018 (Β΄ 2909) από-
φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έως
την 31η.12.2022. Σε περίπτωση που έχει ήδη κατατεθεί
εγγυητική επιστολή, αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε
την υπό στοιχεία ΔΑΠ/A/Φ.4.2/οικ.176641/2214/
28.06.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, εντός της προθεσµίας του προηγούµενου ε-
δαφίου.
Οι µεταλλευτικοί χώροι που εµπίπτουν στην περ. β)

της παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) α-
παλλάσσονται µέχρι την ηµεροµηνία εγκατάστασης
πλειοδότη από την υποχρέωση κατάθεσης της εγγυητι-
κής επιστολής της παρ. 2 του άρθρου 55 του παρόντος.»
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Άρθρο 146
Νοµιµοποίηση ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων

εντός λατοµικών χώρων και λατοµικών περιοχών

1. Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις της παρ. 1α
του άρθρου 56 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), οι οποίες έχουν
κατασκευασθεί εντός λατοµικού χώρου ή εντός λατοµι-
κών περιοχών της παρ. 6 του άρθρου 43 του ιδίου νόµου
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς να διαθέ-
τουν τα απαιτούµενα νοµιµοποιητικά στοιχεία για την ε-
γκατάσταση και τη λειτουργία τους ως προς το σύνολο ή
µέρος αυτών, εντάσσονται στο καθεστώς γνωστοποίη-
σης του άρθρου 65 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) και του άρ-
θρου 56 του ν. 4512/2018 , εφόσον εντός αποκλειστικής
προθεσµίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του
παρόντος:
α) υποβάλλουν τροποποιητικό προσάρτηµα της εγκε-

κριµένης τεχνικής µελέτης, σύµφωνα µε τα άρθρα 64Α
και 65 του ν. 4442/2016 και 56 του ν. 4512/2018 στην αρ-
µόδια αρχή. Το τροποποιητικό προσάρτηµα συνοδεύεται
από τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 44 του
ν. 4512/2018,
β) καταβάλλουν στην υπηρεσία έγκρισης της τεχνικής

µελέτης παράβολο, το ύψος του οποίου ορίζεται από τη
µαθηµατική σχέση:
Παράβολο (ευρώ) = Ισχύς εγκατάστασης χωρίς νοµι-

µοποιητικά στοιχεία (kW) * Α 
όπου:

Α=5,για ισχύ έως 2500 kW
και 
Α=10, για το µέρος που υπερβαίνει την ισχύ των 2500

kW
Το ποσό του ως άνω παραβόλου αποτελεί έσοδο του

Κρατικού Προϋπολογισµού. Ποσοστό πενήντα τοις εκα-
τό (50%) αυτού αποδίδεται στον προϋπολογισµό του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Γενική Διεύ-
θυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών για την κάλυψη δαπανών
που σχετίζονται µε δράσεις για την ορθολογική αξιοποί-
ηση και βιωσιµότητα της εκµετάλλευσης των ορυκτών
πρώτων υλών. Το παράβολο επιστρέφεται αν δεν εγκρι-
θεί το τροποποιητικό προσάρτηµα της εγκεκριµένης τε-
χνικής µελέτης. Καταβληθέντα ποσά ενιαίων ειδικών
προστίµων ως συνέπεια περαιωµένης διαδικασίας υπα-
γωγής πολεοδοµικών παραβάσεων στις σχετικές διατά-
ξεις περί αυθαιρέτων που αφορούν κατασκευή δοµικών
έργων συναφών προς τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκα-
ταστάσεις, κατά την έννοια της περ. ε΄ της παρ. 1 του
άρθρου 103 του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµι-
κών Εργασιών (Β΄ 1227/2011), συµψηφίζονται µε το ο-
φειλόµενο παράβολο όπως υπολογίζεται µε τις διατά-
ξεις του παρόντος. Για την ταυτοποίηση της αυθαίρετης
εγκατάστασης απαιτείται βεβαίωση της αρµόδιας ελε-
γκτικής πολεοδοµικής αρχής, που περιλαµβάνει περι-
γραφή των δοµικών στοιχείων και της ισχύος αυτής. 
Αν από τον ανωτέρω συµψηφισµό προκύπτει ότι τα ή-

δη καταβληθέντα υπερβαίνουν το ποσό του παραβόλου,
όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος, δεν αναζητούνται. 

2. Η γνωστοποίηση εγκατάστασης και λειτουργίας της
ηλεκτροµηχανολογικής εγκατάστασης πραγµατοποιεί-

ται παραδεκτώς µόνον, αφότου ολοκληρωθεί η διαδικα-
σία έγκρισης του τροποποιητικού προσαρτήµατος της
τεχνικής µελέτης και υπό την προϋπόθεση ότι ο εκµε-
ταλλευτής έχει εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 65 του ν. 4442/2016.

Άρθρο 147
Επέκταση λατοµικής περιοχής από µισθωτή του 

όµορου χώρου - Τροποποίηση παρ. 9 
άρθρου 48 του ν. 4512/2018  

Στην παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5)
προστίθενται τέσσερα τελευταία εδάφια και η παρ. 9
διαµορφώνεται ως εξής:

«9. Με διαδικασία ανάλογη εκείνης του καθορισµού
της είναι δυνατή η τροποποίηση, επέκταση ή περιορι-
σµός των ορίων ενεργοποιηµένης λατοµικής περιοχής ή
της χωροταξικής κατανοµής εντός αυτής, ύστερα από
αίτηση που συνοδεύεται από παράβολο τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ το οποίο καταβάλλεται υπέρ της οικείας
Περιφέρειας, και αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αν η επέκταση
των ορίων ενεργοποιηµένης λατοµικής περιοχής δεν υ-
περβαίνει ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί της συνο-
λικής έκτασής της και δεν υπάρχουν άλλοι όµοροι λατο-
µικοί χώροι προς διάθεση εντός αυτής, αποκλειστικά και
µόνον ο µισθωτής του όµορου λατοµικού χώρου εντός
της αρχικώς ενεργοποιηµένης λατοµικής περιοχής, δύ-
ναται να υποβάλλει αίτηση για τη µίσθωση λατοµικού
χώρου εντός της επέκτασης µε απευθείας σύµβαση,
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 53 του παρόντος. Η
διάρκεια της µίσθωσης, καθώς και η έκταση του υπό µί-
σθωση λατοµικού χώρου του προηγούµενου εδαφίου
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν εκείνες του αρχικά µι-
σθωµένου λατοµικού χώρου. Η σύµβαση µίσθωσης του
λατοµικού χώρου εντός της επέκτασης συνοµολογείται
µε τους ίδιους όρους της µίσθωσης του όµορου χώρου.
Αίτηση για επέκταση λατοµικής περιοχής κατά τα ανω-
τέρω µπορεί να υποβληθεί από τον ίδιο µισθωτή άπαξ.»

Άρθρο 148
Αδειοδότηση ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων

λατοµείων - Τροποποίηση παρ. 1α άρθρου 56 
του ν. 4512/2018 

Στο άρθρο 56 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), στο πρώτο και
στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1α προστίθεται η αναφορά
στην εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροµηχανολογι-
κού εξοπλισµού εντός λατοµικών περιοχών της παρ. 6
του άρθρου 43 του ιδίου νόµου και η παρ. 1α διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«1.α. Η εγκατάσταση ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλι-
σµού εντός λατοµικών χώρων ή εντός λατοµικών περιο-
χών της παρ. 6 του άρθρου 43, µε σκοπό την επεξεργα-
σία (µηχανική, εµπλουτισµού, παραγωγής κονιαµάτων,
σκυροδεµάτων, ασφαλτοµιγµάτων, ασβέστου και λοιπές
κατεργασίες) των λατοµικών ορυκτών, του απαραίτητου
βοηθητικού εξοπλισµού όπως αντλιών και συστηµάτων
αερισµού υπογείων, καθώς και άδειας κατασκευής των
απαιτουµένων για την εγκατάσταση αυτή τεχνικών δοµι-
κών έργων όπως βάσεων έδρασης, κατασκευών για την
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τροφοδοσία και την αποθήκευση χύδην στερεών υλικών-
σιλό, βάθρων και µεταλλικών ικριωµάτων µε ή χωρίς τη
χρήση οπλισµένου σκυροδέµατος, υπόκειται σε καθε-
στώς γνωστοποίησης σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρ-
θρου 65 του ν. 4442/2016. Η εγκατάσταση του εξοπλι-
σµού µπορεί να αρχίσει µόνο µετά την υποβολή της γνω-
στοποίησης στην αρµόδια υπηρεσία.
Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις που εγκαθί-

στανται και λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των ανα-
γκών λατοµείων, τµήµα των οποίων βρίσκεται εντός του
λατοµικού χώρου ή εντός των ορίων λατοµικής περιοχής
της παρ. 6 του άρθρου 43 και το υπόλοιπο εκτός αυτών,
θεωρούνται ως ενιαίο σύνολο και αντιµετωπίζονται από
την αρµόδια αρχή σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις για το τµήµα αυτό όπου είναι εγκατεστηµένο
το µεγαλύτερο ποσοστό της ισχύος τους.»

Άρθρο 149
Εγκατάσταση ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού
εντός λατοµικών χώρων - Τροποποίηση παρ. 1

άρθρου 65 του ν. 4442/2016

Στην παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230)
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο
προστίθεται η αναφορά στις λατοµικές περιοχές της
παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), β) προστί-
θενται τρία τελευταία εδάφια και η παρ. 1 του άρθρου 65
διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Η εγκατάσταση ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλι-
σµού εντός λατοµικών χώρων των εξορυσσοµένων ορυ-
κτών ή εντός λατοµικών περιοχών της παρ. 6 του άρ-
θρου 43 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), υπόκειται σε καθεστώς
γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 5.
Η γνωστοποίηση πραγµατοποιείται αποκλειστικά µέσω

του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Άσκη-
σης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣ ΑΔΕ) του άρ-
θρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ ΑΔΕ, η γνω-
στοποίηση υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία.
Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδιαφε-

ρόµενος απαιτείται να κατέχει το δικαίωµα εκµετάλλευ-
σης, κατά τα άρθρα 60, 61, 62, 63 και 64 και να έχει εξα-
σφαλίσει:
α) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, εφόσον

δεν προκύπτει από τις υφιστάµενες σε ισχύ άδειες, ε-
γκρίσεις κ.λπ.,
β) εγκεκριµένη τεχνική µελέτη στην οποία θα περιέχο-

νται, ως Κεφάλαια, το στοιχείο δ΄ και, εφόσον απαιτεί-
ται, το στοιχείο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 103 του
Κ.Μ.Λ.Ε.,
γ) άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας ή ζώνης λιµέ-

να, εφόσον απαιτείται, σύµφωνα µε το ν. 2971/2001
(Α΄285) και
δ) τις υπεύθυνες δηλώσεις του στοιχείου ιβ΄ του άρ-

θρου 103 του Κ.Μ.Λ.Ε..
Σε περίπτωση δηµόσιων και δηµοτικών εκτάσεων, πριν

από την έναρξη των σχετικών εργασιών απαιτείται να έ-
χει συναφθεί η µίσθωση της έκτασης.
Σε περίπτωσηµεταβολής της συνολικής ισχύος των ε-

γκαταστάσεων ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, δεν
απαιτείται τροποποίηση της εγκεκριµένης τεχνικής µε-

λέτης, εφόσον η µεταβολή δεν υπερβαίνει ποσοστό έως
και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της ισχύος αυτών. Η κα-
τά το προηγούµενο εδάφιο µεταβολή δεν επιτρέπεται α-
θροιστικά ανά διετία να υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό
του δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η ανωτέρω µεταβολή
κοινοποιείται εγγράφως στην αρµόδια υπηρεσία έγκρι-
σης της τεχνικής µελέτης εντός δύο (2) µηνών από τη
λήξη εκάστης διετίας, της πρώτης αρχοµένης από την η-
µεροµηνία υποβολής της αρχικής γνωστοποίησης λει-
τουργίας των εγκαταστάσεων ή της ηµεροµηνίας χορή-
γησης της σχετικής άδειας λειτουργίας αυτών.»

Άρθρο 150
Παραµονή στον υπό έρευνα χώρο κατά τη διάρκεια

ισχύος της απόφασης έγκρισης διενέργειας
ερευνητικών εργασιών - Τροποποίηση παρ. 2

άρθρου 59 του ν. 4442/2016

Στην παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230)
προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«2. Η έγκριση χορηγείται µε απόφαση του Συντονιστή
της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, δίνει τη δυνατό-
τητα διενέργειας ερευνητικών εργασιών και επέχει θέση
αποδεικτικού παραχώρησης του δικαιώµατος έρευνας. Ο
έχων την έγκριση διατηρεί το δικαίωµα παραµονής στον
υπό έρευνα χώρο καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της από-
φασης έγκρισης διενέργειας ερευνητικών εργασιών τη-
ρώντας τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής, ανεξαρ-
τήτως της υποβολής του αιτήµατος µίσθωσης της παρ. 2
του άρθρου 53 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5).»

Άρθρο 151
Μεταβατική διάταξη για την εφαρµογή 

του άρθρου 64 του ν. 4442/2016

Εάν έχει ήδη κατατεθεί εγγυητική επιστολή σύµφωνα
µε την παρ. 4 του άρθρου 64 του ν. 4442/2016 (Α΄230),
µε µεγαλύτερο ύψος από το προβλεπόµενο, τότε αυτή
αντικαθίσταται µε αντίστοιχη, µικρότερου ύψους, ύστε-
ρα από αίτηµα του ενδιαφεροµένου στην οικεία Αποκε-
ντρωµένη Διοίκηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Άρθρο 152
Μητρώο πιστοποιηµένων αξιολογητών χωρικών

µελετών -Τροποποίηση παρ. 1 
άρθρου 95 του ν. 4759/2020

Στην παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245)
εξειδικεύεται ο τρόπος τήρησης του Μητρώου Πιστοποι-
ηµένων Αξιολογητών Χωρικών Μελετών, προστίθεται
δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Συστήνεται, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών Χωρι-
κών Μελετών (Μ.Α.Χ.Μ.), το οποίο τηρείται σε ηλεκτρο-
νική βάση δεδοµένων του ως άνω Υπουργείου. Στο Μη-
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τρώο καταχωρούνται όλα τα φυσικά πρόσωπα που δια-
θέτουν άδεια Πιστοποιηµένου Αξιολογητή Μ.Α.Χ.Μ., κα-
θώς και τα νοµικά πρόσωπα, µέσω των οποίων οι Αξιολο-
γητές Μ.Α.Χ.Μ. µπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες
τους.»

Άρθρο 153
Παραβάσεις - Διοικητικές κυρώσεις - 

Προσθήκη άρθρου 95Α στον ν. 4759/2020

Στον ν. 4759/2020 (Α΄ 245) προστίθεται άρθρο 95Α ως
εξής:

«Άρθρο 95Α
Παραβάσεις - Διοικητικές κυρώσεις

1. Διοικητικές κυρώσεις σε βάρος καταχωρούµενων
στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών Χωρικών
Μελετών (Μ.Α.Χ.Μ.) επιβάλλονται για τις παρακάτω πα-
ραβάσεις:
α) Άρνηση ανάθεσης διαθέσιµου Αξιολογητή, χωρίς να

συντρέχει λόγος σύγκρουσης συµφερόντων ή λόγοι α-
νωτέρας βίας. 
β) Παραβάσεις που σχετίζονται µε την άσκηση των κα-

θηκόντων των Αξιολογητών Μ.Α.Χ.Μ. και ειδικότερα:
βα) Μη τήρηση των επιµέρους προθεσµιών, λόγω υπαι-

τιότητας του Αξιολογητή Μ.Α.Χ.Μ..
ββ) Σοβαρές ελλείψεις στην τεκµηρίωση και πληρότη-

τα των παραδοτέων έργων.
γ) Παράβαση του καθήκοντος εχεµύθειας και εµπι-

στευτικότητας εκ µέρους του Αξιολογητή Μ.Α.Χ.Μ., ως
προς τη χρήση των στοιχείων και πληροφοριών που έχει
συγκεντρώσει κατά την εκτέλεση του έργου του.
δ) Παράλειψη του Αξιολογητή Μ.Α.Χ.Μ. να δηλώσει

σύγκρουση συµφερόντων ή άλλα στοιχεία που αποτε-
λούν κωλύµατα για την άσκηση των καθηκόντων του.
ε) Παράβαση του καθήκοντος αµεροληψίας, ιδίως ό-

ταν αυτή οφείλεται σε δωροδοκία.
2. Για τις παραβάσεις της παρ. 1 επιβάλλονται οι εξής

κυρώσεις:
α) Για την παράβαση της περ. α) επιβάλλεται αναστολή

της άδειάς του επί δύο (2) έτη. Σε περίπτωση δεύτερης
παράβασης, αφαιρείται η άδεια του Αξιολογητή
Μ.Α.Χ.Μ. και αποκλείεται η χορήγησή της στο ίδιο πρό-
σωπο.
β) Για τις παραβάσεις της περ. β):
βα) Για κάθε παράβαση της υποπερ. βα) επιβάλλεται

πρόστιµο που ορίζεται σε ποσοστό δέκα έως πενήντα
τοις εκατό (10% - 50%) της αµοιβής της συγκεκριµένης
ανάθεσης, αναλόγως της σοβαρότητας της παράβασης.
Σε περίπτωση που τελεσθεί παράβαση σε επόµενη ανά-
θεση, επιβάλλεται η αναστολή άδειας επί δύο (2) έτη. Σε
περίπτωση που τελεσθεί η παράβαση σε τρίτη ανάθεση,
αφαιρείται η άδεια του Αξιολογητή Μ.Α.Χ.Μ. και απο-
κλείεται η εκ νέου χορήγησή της στο ίδιο πρόσωπο.
ββ) Για την παράβαση της υποπερ. ββ) επιβάλλεται α-

ναστολή της άδειας επί δύο (2) έτη. Σε περίπτωση δεύ-
τερης παράβασης, αφαιρείται η άδεια του Αξιολογητή
Μ.Α.Χ.Μ. και αποκλείεται η εκ νέου χορήγησή της στο ί-
διο πρόσωπο. 
γ) Για την παράβαση της περ. γ) επιβάλλεται αναστολή

της άδειας επί τρία (3) έτη. Σε περίπτωση δεύτερης πα-
ράβασης, αφαιρείται η άδεια.
δ) Για την παράβαση της περ. δ) επιβάλλεται πρόστιµο

από δύο χιλιάδες (2.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευ-
ρώ, αναλόγως της σοβαρότητας της παράβασης, και α-
ναστολή της άδειας επί τρία (3) έτη. Σε περίπτωση δεύ-
τερης παράβασης, το πρόστιµο διπλασιάζεται και αφαι-
ρείται οριστικά η άδεια.
ε) Για την παράβαση της περ. ε) επιβάλλεται πρόστιµο

ίσο µε το διπλάσιο της αµοιβής που προβλέπεται από την
ανάθεση και αφαιρείται οριστικά η άδεια.
Εάν οι παραβάσεις έγιναν από Αξιολογητή Μ.Α.Χ.Μ.

που εκτελεί εντολή µέσω νοµικού προσώπου, το διοικη-
τικό πρόστιµο οφείλεται εις ολόκληρον από το φυσικό
και το νοµικό πρόσωπο και οι κυρώσεις που αφορούν
στην αναστολή ή αφαίρεση άδειας ή στα πρόστιµα επι-
βάλλονται και στους δύο.

3. Kατά της πράξης επιβολής της κύρωσης προβλέπε-
ται ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας εντός προθεσµίας τριάντα (30)
ηµερών. 

4. Τα πρόστιµα του παρόντος αποτελούν έσοδα του
Κρατικού Προϋπολογισµού.

Άρθρο 154
Αρµοδιότητα πρότασης προεδρικού διατάγµατος του
άρθρου 25 του ν. 2508/1997 - Τροποποίηση παρ. 9 

άρθρου 25 του ν. 2508/1997  

Το γνωµοδοτικό όργανο του πρώτου εδαφίου της περ.
β΄ της παρ. 9 του άρθρου 25 του ν. 2508/1997 (Α΄124),
περί παραδοσιακών οικισµών, επικαιροποιείται, στο δεύ-
τερο εδάφιο της ανωτέρω περίπτωσης προσδιορίζεται
ειδικότερα η διαλαµβανόµενη αρµοδιότητα των Υπουρ-
γών, προστίθεται τελευταίο εδάφιο, και η παρ. 9 διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«9.α. Οι ρυθµίσεις που προβλέπονται από την παρ. 1
του άρθρου 3 του ν. 2242/1994 γίνονται µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, µετά από γνώµη του
Περιφερειακού Σ.Χ.Ο.Π..
Εκκρεµείς διαδικασίες για ρυθµίσεις κατά τα ανωτέρω

συνεχίζονται µε τις προισχύουσες διατάξεις, εφόσον κα-
τά τη δηµοσίευση του παρόντος έχει γνωµοδοτήσει για
αυτές το Κεντρικό Σ.Χ.Ο.Π..
β. Ειδικά ο καθορισµός των ορίων και των όρων και πε-

ριορισµών δόµησης, καθώς και η έγκριση ή τροποποίηση
σχεδίων πόλεων και πολεοδοµικών µελετών χαρακτηρι-
σµένων ως παραδοσιακών, γίνεται µε προεδρικό διάταγ-
µα, κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας µετά από γνωµοδότηση του Κεντρικού
Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσε-
ων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.). Προκειµένου για παραδοσιακούς
οικισµούς περιοχών αρµοδιότητας Υπουργών Εσωτερι-
κών (Τοµέας Μακεδονίας- Θράκης) και Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής (Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αι-
γαίου), οι ανωτέρω ρυθµίσεις ασκούνται από τους Υ-
πουργούς αυτούς, αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά εφαρµόζο-
νται οι κείµενες διατάξεις. 
Η έγκριση, τροποποίηση, αναθεώρηση ρυµοτοµικών

σχεδίων, καθώς και η έγκριση ή τροποποίηση όρων και
περιορισµών δόµησης και χρήσεων γης που εµπίπτουν
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σε κηρυγµένους αρχαιολογικούς χώρους/ιστορικούς τό-
πους του ν. 4858/2021 (Α΄ 220) στις περιοχές χωρικής
αρµοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών (Τοµέας
Μακεδονίας - Θράκης) και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής (Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου) εγκρί-
νονται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των ως άνω, κατά περίπτωση αρµόδιων, Υπουρ-
γών και του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, µετά
από γνωµοδότηση του οικείου ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α..»

Άρθρο 155
Προέγκριση οικοδοµικών αδειών - Τροποποίηση 

παρ. 1 άρθρου 35 του ν. 4495/2017

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 35 του
ν. 4495/2017 (Α΄ 167) τροποποιείται, προκειµένου να
προβλεφθεί ότι η προέγκριση οικοδοµικής άδειας είναι
προαιρετική και αφορά όλες τις κατηγορίες οικοδοµικών
αδειών του άρθρου 36 του ιδίου νόµου, στο δεύτερο ε-
δάφιο ο «όγκος» αντικαθίσταται από το «ύψος», προστί-
θεται τελευταίο εδάφιο, και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως
εξής:

«1. Η διαδικασία προέγκρισης για την έκδοση οικοδο-
µικής άδειας είναι προαιρετική και αφορά κάθε κατηγο-
ρία έκδοσης άδειας του άρθρου 36. Η διαδικασία προέ-
γκρισης άδειας αναθεώρησης είναι προαιρετική, εφόσον
αφορά σε µεταβολή των πολεοδοµικών µεγεθών κάλυ-
ψης, ύψους και όγκου. Εναλλακτικά απαιτείται η έγγρα-
φη βεβαίωση των υποπερ. βα) και ββ) της περ. β της παρ.
2 του άρθρου 38.»

Άρθρο 156
Διαδικασία ελέγχου οικοδοµικής άδειας - Τροποποίηση

παρ. 2 άρθρου 38 του ν. 4495/2017 

Στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 38 του
ν. 4495/2017 (Α΄167), περί οικοδοµικών αδειών που εξαι-
ρούνται προέγκρισης, προστίθενται οι κατηγορίες αδει-
ών 1 και 2, προβλέπονται τα υποβαλλόµενα ηλεκτρονικά
στοιχεία τους και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Οι οικοδοµικές άδειες, ανάλογα µε την κατηγορία
στην οποία ανήκουν, εκδίδονται ως εξής:

α) Οι άδειες που εµπίπτουν στον τρόπο έκδοσης των
Κατηγοριών 1, 2 και 3 µε προέγκριση του άρθρου 36 εκ-
δίδονται αυτόµατα, ύστερα από την ηλεκτρονική υποβο-
λή του φακέλου µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και
τις αναγκαίες µελέτες, που προβλέπονται στο άρθρο 40.

Ο αριθµός οικοδοµικής αδείας που εκδίδεται ηλεκτρο-
νικά, αναρτάται αµελλητί στο διαδίκτυο και επιτρέπεται
η έναρξη των οικοδοµικών εργασιών. Οι ανωτέρω έλεγ-
χοι διενεργούνται εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών α-
πό την ηµεροµηνία υποβολής του φακέλου.
β. Οι άδειες που εµπίπτουν στον τρόπο έκδοσης των

Κατηγοριών 1, 2 και 3 χωρίς προέγκριση του άρθρου 36,
εκδίδονται αυτόµατα, ύστερα από την ηλεκτρονική υπο-
βολή του φακέλου µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και
τις αναγκαίες µελέτες, που προβλέπονται στο άρθρο 40.
Μεταξύ των υποβαλλόµενων ηλεκτρονικά στοιχείων, συ-
µπεριλαµβάνεται: βα) για τις Κατηγορίες 1 και 2, υπο-
χρεωτική έγγραφη βεβαίωση της αρµόδιας Υ.ΔΟΜ.,
στην οποία αναγράφονται οι όροι δόµησης που ισχύουν
στη θέση του ακινήτου, οι κατά περίπτωση απαραίτητες

εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών και ελέγχεται το τοπο-
γραφικό διάγραµµα, και ββ) για την Κατηγορία 3, υπο-
χρεωτική έγγραφη βεβαίωση της αρµόδιας Υ.ΔΟΜ.,
στην οποία αναγράφονται οι όροι δόµησης που ισχύουν
στη θέση του ακινήτου, οι κατά περίπτωση απαραίτητες
εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών. Η ανωτέρω έγγραφη
βεβαίωση για τις υποπερ. βα) και ββ) εκδίδεται εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της σχε-
τικής αίτησης.
Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση συνοδεύεται υποχρεω-

τικά από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (Α΄75) του µελετητή µηχανικού, ότι δεν έ-
χουν µεταβληθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις δόµησης
στην περιοχή του ακινήτου για το οποίο εκδόθηκε.
Ο αριθµός οικοδοµικής άδειας που εκδίδεται ηλεκτρο-

νικά, αναρτάται αµελλητί στο διαδίκτυο και επιτρέπεται
η έναρξη των οικοδοµικών εργασιών.
Η αρµόδια Υ.ΔΟΜ. διενεργεί υποχρεωτικά δειγµατο-

ληπτικό έλεγχο της νοµιµότητας των υποβαλλόµενων
µελετών και στοιχείων, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό
(30%) τουλάχιστον των οικοδοµικών αδειών που χορη-
γούνται µε την ανωτέρω διαδικασία. Ο υποχρεωτικός
δειγµατοληπτικός έλεγχος διενεργείται ανά εξάµηνο
για τις άδειες του παρελθόντος εξαµήνου.»

Άρθρο 157
Διάγραµµα κάλυψης - Τροποποίηση παρ. 3 

άρθρου 39 του ν. 4495/2017

Στην παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167),
περί της κλίµακας των υποβαλλόµενων διαγραµµάτων
κάλυψης, α) στην περ. β) διαγράφεται ο υπολογισµός
της επιτρεπόµενης δόµησης, β) στην περ. γ) ο όρος της
δόµησης αντικαθίσταται από αυτόν του όγκου, γ) µετά
την περ. η) προστίθενται δύο αυτοτελή εδάφια και η παρ.
3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Το διάγραµµα κάλυψης υποβάλλεται σε κλίµακα
1:100 ή 1:200 ή 1:500 και περιλαµβάνει:
α) Το οικόπεδο ή γήπεδο µε τις διαστάσεις και το εµ-

βαδόν του, περίγραµµα του προς οικοδόµηση κτιρίου γε-
ωµετρικά ορισµένο, µονοσήµαντα ορισµένο µε ορθογώ-
νιες συντεταγµένες στο κρατικό σύστηµα συντεταγµέ-
νων.
β) Τους υπολογισµούς της επιτρεπόµενης και πραγµα-

τοποιούµενης κάλυψης, το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος,
τον πραγµατοποιούµενο όγκο του κτιρίου, το συντελε-
στή κατ’ όγκο εκµετάλλευσης, τις πλάγιες και οπίσθιες
αποστάσεις και τον υπολογισµό των αναγκών σε χώ-
ρους στάθµευσης.
γ) Τα περιγράµµατα των επιπέδων του κτιρίου, υπόγει-

ων και υπέργειων, οι διαστάσεις τους, η θέση τους σε
σχέση µε τις οικοδοµικές γραµµές και τα πλάγια όρια
του οικοπέδου και όποιο άλλο βασικό στοιχείο είναι απα-
ραίτητο για τον υπολογισµό της κάλυψης, του όγκου και
του ύψους του κτιρίου.
Σε περιπτώσεις προσθήκης, περιέχονται και τα παλαιά

κτίσµατα µε τα ανωτέρω στοιχεία, οι αριθµοί των αδειών
τους ή των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσης ή ανα-
στολής κατεδάφισης, αν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τα-
κτοποίησης ή νοµιµοποίησης.
δ) Τα περιγράµµατα επιφανειών και ο υπολογισµός εµ-

βαδών για χώρους ειδικών χρήσεων του κτιρίου που α-
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παιτούν βεβαιώσεις κύριας χρήσης.
ε) Τη σχηµατική τοµή για την ένδειξη του µέγιστου ύ-

ψους του κτιρίου, του ιδεατού στερεού και τη διαµόρφω-
ση του περιβάλλοντος χώρου, σε σχέση µε το οριστικά
διαµορφωµένο έδαφος στην οποία περιέχονται το πραγ-
µατοποιούµενο ύψος του κτίσµατος και το µέγιστο επι-
τρεπόµενο ύψος.
στ) Ενδεικτικές όψεις.
ζ) Τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου µε τις α-

παραίτητες ενδείξεις για τον υπολογισµό της φύτευσης
και της στάθµης εδάφους σε κάθε διαµορφούµενο επίπε-
δο.
η) Ενδεικτική τρισδιάστατη απεικόνιση της κατασκευ-

ής, µε γραµµικό ή µε ελεύθερο σχεδιασµό η φυτογρα-
φίες σε υφιστάµενα κτίρια.
Στο διάγραµµα κάλυψης περιλαµβάνεται υπεύθυνη δή-

λωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του µελετη-
τή µηχανικού, όπου σηµειώνεται ο υπολογισµός της επι-
τρεπόµενης και πραγµατοποιούµενης δόµησης και δη-
λώνεται ότι στην πραγµατοποιούµενη δόµηση έχουν υ-
πολογιστεί όλες οι κατασκευές, σύµφωνα µε το άρθρο
11 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), καθώς και οι απαιτούµενες
επιφάνειες, ανά χρήση, για τον υπολογισµό των θέσεων
στάθµευσης.
Αν απαιτείται γνωµοδότηση ή έγκριση άλλων οργάνων

ή φορέων, το διάγραµµα κάλυψης πρέπει να τηρεί και τις
προδιαγραφές που τίθενται από αυτούς. Το περιεχόµενο
της υπεύθυνης δήλωσης ελέγχεται δειγµατοληπτικά,
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 38.

Άρθρο 158
Συγκρότηση Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών
Θεµάτων και Αµφισβητήσεων - Τροποποίηση παρ. 2

άρθρου 24 του ν. 4495/2017

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4495/2017 (Α΄
167), περί σύνθεσης του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεο-
δοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α),
α) στο εισαγωγικό εδάφιο τα µέλη αυξάνονται από επτά
(7) σε εννέα (9), β) η περ. δ) αντικαθίσταται, γ) στην περ.
ε) ο αριθµός των µηχανικών αυξάνεται σε δύο (2), δ)
προστίθεται περ. ζ) και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Το ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. είναι εννεαµελές και αποτελεί-
ται από:
α) τον Γενικό Γραµµατέα Χωρικού Σχεδιασµού και Α-

στικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, ως Πρόεδρο,
β) τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο Υπουργείο

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος αναπληρώνεται
από άλλον Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του γραφείου
του Νοµικού Συµβούλου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας,
γ) τον Γενικό Διευθυντή Πολεοδοµίας του Υπουργείου

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε τον εκάστοτε οριζόµε-
νο αναπληρωτή του,
δ) τον Γενικό Διευθυντή Χωρικού Σχεδιασµού του Υ-

πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε τον εκά-
στοτε οριζόµενο αναπληρωτή του,
ε) δύο (2) µηχανικούς, µε εµπειρία σε θέµατα χωροτα-

ξίας και πολεοδοµίας, που υποδεικνύεται µε τους ανα-
πληρωτές τους από το Τ.Ε.Ε.,
στ) ένα (1) µέλος, πρόσωπο εγνωσµένου κύρους µε ε-

µπειρία σε θέµατα πολεοδοµίας και χωροταξίας, κάτοχο
πτυχίου ανώτατης σχολής, µε τον εκάστοτε οριζόµενο
αναπληρωτή του.
ζ) δύο (2) Μηχανικούς, Προϊστάµενους Διευθύνσεων ή

Τµηµάτων ή υπαλλήλους Α΄ βαθµού του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, από τις Διευθύνσεις που υ-
πάγονται στη Γενική Γραµµατεία Χωρικού Σχεδιασµού
και Αστικού Περιβάλλοντος του ως άνω Υπουργείου και
δύο (2) αναπληρωµατικά µέλη.»

2. Εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος, το ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. συγκροτείται εκ νέου µε τη
σύνθεση της παρ. 1 και η θητεία των µελών του υφιστά-
µενου ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. παύει αυτοδικαίως.

Άρθρο 159
Εγκατάσταση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης - 
Τροποποίηση άρθρου 86 του ν. 4495/2017

Το άρθρο 86 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), περί προϋπο-
θέσεων υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών και χρήσε-
ων, εξειδικεύεται µε νοµοθετική παραποµπή και το άρ-
θρο διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 86
Δικαίωµα υπαγωγής - Χρόνος αλλαγής 

χρήσης/ανέγερσης

Στις διατάξεις των άρθρων 96 επ. υπάγονται αυθαίρε-
τες κατασκευές και χρήσεις για τις οποίες ο φέρων ορ-
γανισµός της αυθαίρετης κατασκευής έχει εκτελεστεί ή
η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης έχει εγκατασταθεί πριν από
τις 28.7.2011, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 87.»

Άρθρο 160
Προσδιορισµός χρόνου εκτέλεσης αυθαίρετων
κατασκευών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 87

του ν. 4495/2017

Στην παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167),
περί απόδειξης του χρόνου εκτέλεσης αυθαίρετων κατα-
σκευών, α) στην περ. β) εξειδικεύεται η απόδειξη του
τρόπου κατασκευής, γ) καταργείται το τρίτο εδάφιο περί
τεκµηρίου ως προς τον χρόνο αλλαγής χρήσης και η
παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Η απόδειξη του χρόνου ανέγερσης της αυθαίρετης
κατασκευής γίνεται µε την υποβολή σχετικής αεροφω-
τογραφίας. Αν δεν προκύπτει µε βεβαιότητα ο χρόνος ε-
κτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή της εγκατάστα-
σης της αυθαίρετης χρήσης από την αεροφωτογραφία,
για την απόδειξη του χρόνου κατασκευής:
α) ο χρόνος της αλλαγής χρήσης από κύρια χρήση σε

άλλη κύρια αποδεικνύεται µε έγγραφο φορολογικής ή
άλλης δηµόσιας αρχής, εξαιρουµένης της δήλωσης Ενι-
αίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων/Πράξης Προσδιορι-
σµού Φόρου, που προκύπτει από τη µηχανογραφική σύν-
θεση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), στο οποίο
εµφαίνονται το ακίνητο και η χρήση, όπως περιγράφο-
νται κατά την υπαγωγή, 
β) ο χρόνος εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής σε

υπόγεια στάθµη ή εντός του όγκου νόµιµου κτιρίου απο-
δεικνύεται µε έγγραφο φορολογικής ή άλλης δηµόσιας
αρχής, εξαιρουµένης της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιο-
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κτησίας Ακινήτων/Πράξης Προσδιορισµού Φόρου, που
προκύπτει από τη µηχανογραφική σύνθεση της δήλωσης
στοιχείων ακινήτων (Ε9), ή τεκµαίρεται από τον τρόπο
κατασκευής, όπως η ύπαρξη ηλεκτροµηχανολογικής ε-
γκατάστασης για τηλεόραση, τηλέφωνο, θέρµανση, οι-
κιακές συσκευές, υδραυλική εγκατάσταση για θέρµαν-
ση, καθώς και από τον τρόπο σύνδεσης µε τον φέροντα
οργανισµό του κτιρίου, ιδίως δε της απευθείας σύνδεσης
µε χώρους κύριας χρήσης,
γ) ο χρόνος εγκατάστασης της αλλαγής χρήσης από

βοηθητική σε κύρια σε κτίρια µε οικοδοµική άδεια απο-
δεικνύεται µε έγγραφο φορολογικής ή άλλης δηµόσιας
αρχής, εξαιρουµένης της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιο-
κτησίας Ακινήτων/Πράξης Προσδιορισµού Φόρου, που
προκύπτει από τη µηχανογραφική σύνθεση της δήλωσης
στοιχείων ακινήτων (Ε9), άλλως λαµβάνεται ο χρόνος
θεώρησης της αδείας για την ηλεκτροδότηση του ακινή-
του.
Τα κατά περίπτωση αποδεικτικά έγγραφα υποβάλλο-

νται στο πληροφοριακό σύστηµα και µνηµονεύονται
στην τεχνική έκθεση µηχανικού.»

Άρθρο 161
Ρύθµιση χρήσεων γης που αφορούν 

την περιοχή «Ελαιώνας» 

Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του υπ’ αριθµ. 20/9-
30/11/1995 π.δ. (Δ΄ 1049), περί χρήσεων γης, επικαιρο-
ποιούνται οι αναφορές στους Δήµους, αντικαθίστανται
οι διαλαµβανόµενες χρήσεις γης, προστίθεται τελευταίο
εδάφιο και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Στους οικοδοµήσιµους χώρους ή σε τµήµατα αυ-
τών που χαρακτηρίζονται στα διαγράµµατα του άρθρου
1 µε στοιχείο Α΄ επιτρέπονται οι χρήσεις βιοµηχανίας -
βιοτεχνίας χαµηλής και µέσης όχλησης πλην των ανα-
φεροµένων στο άρθρο 7 µόνο για τις νόµιµα υφιστάµε-
νες βιοµηχανικές - βιοτεχνικές µονάδες, καθώς επίσης
και για µονάδες που προέρχονται από µετεγκατάσταση
από την περιοχή του Ελαιώνα που λειτουργούν νόµιµα.
Από τις εντός σχεδίου περιοχές κατοικίας των Δήµων
Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω, Περιστερίου,
Μοσχάτου - Ταύρου και Αθηναίων µόνο για τα διαµερί-
σµατα 3 και 4 και από την εντός σχεδίου περιοχή κατοι-
κίας νότια των γραµµών του τρένου του Δήµου Μοσχά-
του - Ταύρου επιτρέπεται η µετεγκατάσταση των µονά-
δων που νοµίµως υφίσταντο στις 14.2.1991 και οι οποίες
λειτουργούν συνεχώς µέχρι την ηµεροµηνία αίτησης για
µετεγκατάσταση.
Επίσης επιτρέπονται οι χρήσεις:
-    Εµπορικά καταστήµατα
-    Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργα-

νισµοί
-    Διοίκηση
-    Εστιατόρια, αναψυκτήρια
-    Χώροι συνάθροισης κοινού
-    Κέντρα διασκέδασης αναψυχής
-    Εγκαταστάσεις χονδρεµπορίου
-    Κτίρια αποθήκευσης
-    Εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων
-    Πρατήρια βενζίνης
-    Πρατήρια υγραερίου
-    Κτίρια στάθµευσης
-    Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
Στις περιπτώσεις αυτές, επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης

και αναβάθµιση ή και µεταρρύθµιση των νοµίµως υφιστά-
µενων ή νοµίµως υπαχθέντων σε νόµους περί τακτοποί-
ησης αυθαιρέτων κτιρίων.»

Άρθρο 162
Εξουσιοδοτική διάταξη για τους σταθµούς 

επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων - Αντικατάσταση
περ. (β) παρ. 7 άρθρου 114 του ν. 4070/2012

Η εξουσιοδότηση της περ. β) της παρ. 7 του άρθρου
114 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), περί εγκατάστασης σταθ-
µών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων (η/ο), αντικα-
θίσταται ως εξής:

«(β). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, και Τουρισµού, καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις, η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγρα-
φές για την εγκατάσταση δηµοσίως προσβάσιµων και ι-
διωτικής χρήσης σταθµών επαναφόρτισης συσσωρευ-
τών ηλεκτροκίνητων οχηµάτων, στους παρακάτω δηµό-
σιους και ιδιωτικούς χώρους: 
βα. στα υφιστάµενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια

Παροχής Καυσίµων και Ενέργειας»,
ββ. στους καθορισµένους χώρους στάθµευσης εντός

λιµενικής ζώνης, 
βγ. στους υφιστάµενους ή υπό αδειοδότηση ή υπό πα-

ραχώρηση χώρους στάσης και στάθµευσης εντός ζώνης
τουριστικών λιµένων,
βδ. στους υφιστάµενους ή υπό αδειοδότηση ή υπό πα-

ραχώρηση χώρους στάσης και στάθµευσης εντός αερο-
λιµένων,
βε. στους υφιστάµενους ή υπό αδειοδότηση στεγα-

σµένους και υπαίθριους σταθµούς οχηµάτων,
βστ. στα υφιστάµενα ή υπό αδειοδότηση συνεργεία

συντήρησης και επισκευής οχηµάτων,
β. στα υφιστάµενα ή υπό αδειοδότηση δηµόσια ή ιδιω-

τικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων,
βζ. κατά µήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού

οδικού δικτύου,
βη. σε χώρους στάθµευσης δηµόσιων και ιδιωτικών

κτιρίων,
βθ. σε υφιστάµενους ή υπό αδειοδότηση τερµατικούς

σταθµούς, σταθµούς µετεπιβίβασης και αµαξοστάσια
των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, και
βι. σε υφιστάµενα ή υπό αδειοδότηση πλυντήρια και

λιπαντήρια οχηµάτων.
Σε περίπτωση µη τήρησης της ανωτέρω κοινής απόφα-

σης, απαγορεύεται η λειτουργία του σταθµού επανα-
φόρτισης η/ο, µε απόφαση της αρµόδιας αρχής και µέχρι
την αποκατάσταση των σχετικών ελλείψεων. Με την ως
άνω απόφαση δύναται να εξειδικεύονται οι διοικητικές
κυρώσεις και να καθορίζονται οι αρµόδιοι για την επιβο-
λή τους φορείς.»

Άρθρο 163
Χρόνος ισχύος της Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων - Τροποποίηση παρ. 8 
άρθρου 2 του ν. 4014/2011

Στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011 (Α΄209),
περί διάρκειας ισχύος των Αποφάσεων Έγκρισης Περι-
βαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), τροποποιείται η περ. γ΄,
ως προς τη νοµοθετική παραποµπή για την έναρξη ι-
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σχύος της, τη χρονική ισχύ των υφιστάµενων Α.Ε.Π.Ο.
και την εξειδίκευση των ενεργειών που απαιτούνται για
την παράταση αυτών, προστίθεται περ. δ΄ και η παρ. 8
διαµορφώνεται ως εξής:

«8.α. Η Α.Ε.Π.Ο. έχει διάρκεια ισχύος δεκαπέντε (15)
έτη, εφόσον δεν επέρχεται µεταβολή των δεδοµένων,
βάσει των οποίων εκδόθηκε. Για τα έργα ή τις δραστη-
ριότητες που διαθέτουν ως Σύστηµα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό
Έλεγχο (EMAS), η διάρκεια ισχύος της Α.Ε.Π.Ο. παρα-
τείνεται για έξι (6) έτη και για όσο χρόνο, το Σύστηµα
αυτό βρίσκεται σε ισχύ. Για τα έργα ή τις δραστηριότη-
τες που διαθέτουν Σύστηµα Περιβαλλοντικής Διαχείρι-
σης ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο σε ισχύ, η διάρκεια ι-
σχύος της Α.Ε.Π.Ο. παρατείνεται για τέσσερα (4) έτη και
για όσο χρόνο το Σύστηµα αυτό βρίσκεται σε ισχύ. Για
τις ως άνω παρατάσεις χορηγείται σχετική διαπιστωτική
πράξη. Μη έγκαιρη ανανέωση των ως άνω Συστηµάτων
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης συνεπάγεται, κατά τη
διάρκεια της ως άνω παράτασης, αυτοδίκαιη λήξη της ι-
σχύος της Α.Ε.Π.Ο.. Επιπλέον, ο φορέας υποχρεούται να
διαθέτει σε ισχύ το Σύστηµα Περιβαλλοντικής Διαχείρι-
σης για τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν την παρέλευση
της προθεσµίας ανανέωσης της Α.Ε.Π.Ο..
β. Η Α.Ε.Π.Ο. µπορεί µε ειδική αιτιολογία να εκδίδεται

για διάρκεια ισχύος µικρότερη των δεκαπέντε (15) ετών.
γ. Η διάρκεια των υφιστάµενων κατά τη δηµοσίευση

του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) Α.Ε.Π.Ο. παρατείνεται µέχρι τη
συµπλήρωση δεκαπενταετίας από την έκδοσή τους, κα-
τόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986
(Α΄75) από τον υπόχρεο φορέα, εάν δεν έχει επέλθει
ουσιαστική µεταβολή των δεδοµένων βάσει των οποίων
εκδόθηκαν.
δ. Η παρούσα παράγραφος ισχύει και για τις Α.Ε.Π.Ο.

που έχουν λήξει αν:
α. δεν έχει παρέλθει δεκαπενταετία από την έκδοσή

τους,
β. δεν έχουν επέλθει ουσιώδεις µεταβολές των περι-

βαλλοντικών επιπτώσεων από αλλαγές στον σχεδιασµό
ή τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας. Αν έ-
χει επέλθει ουσιαστική µεταβολή των δεδοµένων βάσει
των οποίων εκδόθηκε η υπό κρίση Α.Ε.Π.Ο., η παράταση
χορηγείται εάν οι µεταβολές αυτές δεν αυξάνουν τις πε-
ριβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως η αλλαγή σε καύσιµο
µε µικρότερο ρυπαντικό φορτίο ή εκποµπές αερίων του
θερµοκηπίου, η µείωση του µεγέθους του έργου ή η χρή-
ση πρόσθετης ή νεότερης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 
Η παράταση χορηγείται από την αρµόδια περιβαλλο-

ντική αρχή έως εξαντλήσεως της δεκαπενταετίας από
την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο., κατόπιν εξέτασης του σχετι-
κού αιτήµατος του φορέα του έργου ή της δραστηριότη-
τας, από το αρµόδιο Συµβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειο-
δότησης του άρθρου 13.
Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του

δεύτερου εδαφίου της υποπερ. ββ΄, µετά τη χορήγηση
της παράτασης, κατατίθεται φάκελος τροποποίησης της
Α.Ε.Π.Ο. και ακολουθείται η διαδικασία της υποπερ. αα΄
της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6.»

Άρθρο 164
Εξουσιοδοτικές διατάξεις για τους Πιστοποιηµένους
Αξιολογητές Χωρικών Μελετών - Αντικατάσταση 

παρ. 1, προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 98
του ν. 4759/2020

Το άρθρο 98 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 98
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή των άρθρων 94 έως 95Α, ιδίως δε:
α) οι επιµέρους κατηγορίες του Μητρώου Πιστοποιη-

µένων Αξιολογητών Χωρικών Μελετών (Μ.Α.Χ.Μ.), ανά
είδος χωρικής µελέτης,
β) τα αναγκαία προσόντα και η απαραίτητη εµπειρία

των πιστοποιηµένων αξιολογητών, προκειµένου να υπα-
χθούν σε κάθε κατηγορία του Μ.Α.Χ.Μ. και οι ιδιότητες
που ορίζονται ως ασυµβίβαστες µε το έργο τους, 
γ) η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την απόκτη-

ση της άδειας Πιστοποιηµένου Αξιολογητή Μ.Α.Χ.Μ., 
δ) η διάρκεια της άδειας, 
ε) η διαδικασία ανανέωσής της άδειας και οι λόγοι λή-

ξης της, 
στ) οι αρµόδιες υπηρεσίες και τα όργανα για την τήρη-

ση του µητρώου, την πιστοποίηση των Αξιολογητών, την
επιβολή κυρώσεων, την έγκριση ή απόρριψη των παρα-
δοτέων, συµπεριλαµβανοµένης της τροποποίησης αυ-
τών λόγω ελλείψεων, τη διαπίστωση µη συνδροµής ιδιο-
τήτων που ορίζονται ως ασυµβίβαστες µε το έργο των Α-
ξιολογητών Μ.Α.Χ.Μ., 
ζ) οι κανόνες που διέπουν την εκτέλεση του έργου

τους, 
η) η διαδικασία ανάθεσης εντολής προς αξιολόγηση,

και
θ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
1Α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος

και Ενέργειας και Οικονοµικών καθορίζονται το ύψος
της αποζηµίωσης των Πιστοποιηµένων Αξιολογητών Χω-
ρικών Μελετών, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για
την είσπραξη της αµοιβής του αξιολογητή και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 165
Ρυθµίσεις περί έργων διαχείρισης αστικών λυµάτων

1. Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς
κατά την έννοια του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την ανά-
θεση συµβάσεων εκτέλεσης έργων υποδοµής διαχείρι-
σης λυµάτων που εντάσσονται σε Επιχειρησιακά Προ-
γράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς,
καθώς και λοιπά προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται α-
πό το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, δύναται να
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περιλαµβάνουν στο αντικείµενο των εν λόγω συµβάσε-
ων, πέραν της κατασκευής, την κανονική λειτουργία και
τη συντήρηση των εγκαταστάσεων για διάρκεια τουλάχι-
στον τριών (3) ετών, ως υποχρέωση του αναδόχου. Ειδι-
κότερα, όσον αφορά τα έργα κατασκευής του δικτύου α-
ποχέτευσης, στο αντικείµενο των σχετικών συµβάσεων,
περιλαµβάνονται η κατασκευή, η κανονική λειτουργία
και συντήρηση του δικτύου και των αντλιοστασίων. Στο
αντικείµενο των συµβάσεων, στην περίπτωση εγκατα-
στάσεων επεξεργασίας λυµάτων, δύναται να περιλαµβά-
νονται η κατασκευή, η κανονική λειτουργία και συντήρη-
ση των εγκαταστάσεων αυτών. Η δαπάνη για την κανονι-
κή λειτουργία και συντήρηση των έργων υποδοµής δια-
χείρισης λυµάτων βαρύνει τον Κύριο των έργων. Η υπο-
χρέωση των ανωτέρω εδαφίων δεν καταλαµβάνει τις δη-
µόσιες συµβάσεις των οποίων η διαδικασία ανάθεσης έ-
χει εκκινήσει πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

2. Οι φορείς λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξερ-
γασίας Λυµάτων των οικισµών που εµπίπτουν στο άρθρο
4 της υπ’ αριθµ. οικ. 5673/400/5.3.1997 κοινής απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Α-
ποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, Ανά-
πτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έρ-
γων, Γεωργίας και Υγείας και Πρόνοιας, περί µέτρων και
όρων για την επεξεργασία αστικών λυµάτων (Β΄ 192) ει-
σάγουν απευθείας στην Εθνική Βάση Δεδοµένων των Ε-
γκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων, µέσω του εξου-
σιοδοτηµένου χρήστη καταχώρησης, όλα τα σχετικά πε-
δία που αποτυπώνουν τα τεχνικά στοιχεία και λειτουργι-
κά δεδοµένα των εγκαταστάσεων αρµοδιότητάς τους. Η
καταχώρηση των δεδοµένων γίνεται καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του έτους και ολοκληρώνεται υποχρεωτικά στο τέ-
λος αυτού. Η προσθήκη διορθώσεων και στοιχείων για
κάθε έτος είναι δυνατή µέχρι την 31η Μαρτίου του επό-
µενου έτους, οπότε και τα στοιχεία οριστικοποιούνται
χωρίς τη δυνατότητα περαιτέρω τροποποίησης από τους
υπεύθυνους καταχώρησης. Μετά την ολοκλήρωση του ε-
λέγχου των καταχωρηµένων τεχνικών και λειτουργικών
δεδοµένων, από το Τµήµα Ελέγχου και Σχεδιασµού Επε-
ξεργασίας Λυµάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Συντονι-
σµού Διαχείρισης Αποβλήτων, επικυρώνεται ο κατάλο-
γος των οικισµών που τελούν σε συµµόρφωση µε την Ο-
δηγία 91/271/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1991
«για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων» (L 135) και
δηµοσιεύεται, µε ανάρτηση σχετικών πινάκων στην Εθνι-
κή Βάση Δεδοµένων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας
Λυµάτων και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Η ανάρτηση πραγµατοποιείται το
πρώτο δεκαήµερο του Ιουνίου κάθε έτους και αφορά στη
συµµόρφωση κατά το προηγούµενο έτος. 

Άρθρο 166
Οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραµµατείας 

Συντονισµού Διαχείρισης Αποβλήτων

1. Στο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της Γενικής
Γραµµατείας Συντονισµού Διαχείρισης Αποβλήτων, δύ-
νανται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας να συστήνονται Οµάδες Διοίκησης Έργου. Με

την απόφαση αυτή προβλέπονται η συγκρότηση των ο-
µάδων, οι αρµοδιότητες τους, και κάθε άλλο ζήτηµα σχε-
τικό µε την λειτουργία τους. 

2. Συστήνεται Επιτροπή Συντονισµού και Καθοδήγη-
σης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, η οποία συντονί-
ζει τις αρµόδιες υπηρεσίες και τους φορείς εξειδίκευσης
και εφαρµογής του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απο-
βλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και των Περιφερειακών Σχεδίων Δια-
χείρισης Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.), υποστηρίζει και επο-
πτεύει τις Οµάδες Διοίκησης Έργου, εισηγείται στα αρ-
µόδια κυβερνητικά όργανα τα νοµοθετικά και διοικητικά
µέτρα αποτελεσµατικής εφαρµογής της δηµόσιας πολι-
τικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και συνεργά-
ζεται µε τις αρµόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τη διασφάλιση της απρόσκοπτης συγχρηµατοδότησης
των έργων και των δράσεων του Ε.Σ.Δ.Α. και των
Π.Ε.Σ.Δ.Α.. 

3. Στην Επιτροπή Συντονισµού και Καθοδήγησης συµ-
µετέχουν µε τους αναπληρωτές τους: α) ο Γενικός Γραµ-
µατέας Συντονισµού Διαχείρισης Αποβλήτων, που προε-
δρεύει της Επιτροπής, β) ο Γενικός Γραµµατέας Διοίκη-
σης και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, γ) ο
Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δ) ο Πρόε-
δρος της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος και ε) ο εκ-
πρόσωπος του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Α-
ποβλήτων. Η Επιτροπή της παρ. 2 συγκροτείται µε κοινή
απόφαση των αρµοδίων οργάνων των Υπουργείων Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Εσωτερικών. 

4. Με την απόφαση συγκρότησης της παρ. 3 ρυθµίζο-
νται και τα σχετικά µε τη λειτουργία της Επιτροπής Συ-
ντονισµού και Καθοδήγησης, την εποπτεία και υποστήρι-
ξη που παρέχει στις Οµάδες Διοίκησης Έργου της παρ.
1, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. 

Άρθρο 167
Άσκηση καθηκόντων επαλήθευσης αντιστάθµισης από
την «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος

και Ενέργειας, Τοµέα Περιβάλλοντος» -
Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Καθήκοντα οργάνου επαλήθευσης της αντιστάθµι-
σης και ελέγχου της ενδεχόµενης υπεραντιστάθµισης
για όσα έργα υποδοµών διαχείρισης αποβλήτων έχουν
χαρακτηριστεί ως Υπηρεσίες Γενικού Οικονοµικού Συµ-
φέροντος, ασκεί η Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τοµέα Περι-
βάλλοντος» που συστάθηκε µε την υπό στοιχεία
100008/ΕΥΘΥ 936/28.9.2016 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικο-
νοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τουρισµού και Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 3296).

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Εσωτερικών προσδιορίζονται οι διαδικασίες επαλή-
θευσης της αντιστάθµισης και ελέγχου υπεραντιστάθµι-
σης για τα έργα της παρ. 1, οι διαδικασίες έγκρισης των
αντίστοιχων εκθέσεων, οι διαδικασίες και προθεσµίες υ-
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ποβολής αντιρρήσεων, οι διαδικασίες ανάκτησης πιθα-
νής υπεραντιστάθµισης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
ζήτηµα. 

Άρθρο 168
Χρηµατοδότηση κατασκευών επί του δικτύου

αποχέτευσης - Αντικατάσταση άρθρου 96 
του ν. 4685/2020 

Το άρθρο 96 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 96
Χρηµατοδότηση δαπάνης κατασκευής των εξωτερικών

διακλαδώσεων του δικτύου αποχέτευσης 

1. Για τους οικισµούς του άρθρου 4 της υπό στοιχεία
οικ.5673/400/5.3.1997 κοινής απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ε-
θνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλο-
ντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Γεωργίας και Υ-
γείας και Πρόνοιας, περί µέτρων και όρων για την επε-
ξεργασία αστικών λυµάτων (Β΄ 192), καθώς και για τους
λοιπούς οικισµούς κάτω των δύο χιλιάδων (2000) ισοδυ-
νάµων κατοίκων,που βρίσκονται είτε σε περιοχή αρµο-
διότητας δήµου ή Δηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και
Αποχέτευσης, είτε σε περιοχή αρµοδιότητας της Εται-
ρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης
(Ε.Υ.Δ.Α.Π.) ή της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.), η δαπάνη για την κατασκευή
της εξωτερικής διακλάδωσης των συγχρηµατοδοτούµε-
νων έργων αποχέτευσης, από τη ρυµοτοµική γραµµή του
ακινήτου, µέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέ-
τευσης, δύναται να χρηµατοδοτείται:
α. στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

του «ΕΣΠΑ 2014-2020», εφόσον η κατασκευή έχει πραγ-
µατοποιηθεί από τον δικαιούχο φορέα και η δαπάνη έχει
πληρωθεί µετά την 1η Ιανουαρίου 2014, καθώς και στο
πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Προ-
γραµµατικής Περιόδου 2021-2027 «ΕΣΠΑ 2021-2027»,
β. από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος

του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντός των ε-
κάστοτε ετησίων ορίων του και εντός του προϋπολογι-
σµού του Τοµεακού Προγράµµατος Ανάπτυξης του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά περίπτω-
ση για έργα αποχέτευσης που χρηµατοδοτήθηκαν στο
πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραµµάτων προηγούµενων
προγραµµατικών περιόδων, εφόσον η σχετική κατα-
σκευή δεν έχει υλοποιηθεί, µε την προϋπόθεση ότι δια-
σφαλίζεται η άµεση λειτουργικότητα του συστήµατος α-
ποχέτευσης και επεξεργασίας, σύµφωνα µε βεβαίωση
που εκδίδεται από τον οικείο Δήµο ή την οικεία Δηµοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης, ή την
Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή την Ε.Υ.Α.Θ.,  
γ. από το Π.Δ.Ε. στο πλαίσιο άλλων αναπτυξιακών

προγραµµάτων.
2. Στις περιπτώσεις της παρ. 1, η δαπάνη κατασκευής

της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης δεν βα-
ρύνει τους κυρίους των ακινήτων. 

Άρθρο 169
Σύνδεση ακινήτων µε δίκτυο αποχέτευσης - 
Προσθήκη άρθρου 96Α στον ν. 4685/2020

Στον ν. 4685/2020 (Α΄ 92) προστίθεται άρθρο 96Α ως
εξής:

«Άρθρο 96Α
Υποχρέωση πραγµατοποίησης εσωτερικών συνδέσεων

ιδιοκτησιών στο δίκτυο αποχέτευσης - 
Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Οι κύριοι των ακινήτων, στους οικισµούς του άρθρου
4 της υπό στοιχεία οικ. 5673/400/5.3.1997 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Εσωτερικών Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, Ανά-
πτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έρ-
γων, Γεωργίας και Υγείας και Πρόνοιας, περί µέτρων και
όρων για την επεξεργασία αστικών λυµάτων (Β΄192),
καθώς και για τους λοιπούς οικισµούς κάτω των δύο χι-
λιάδων (2000) ισοδυνάµων κατοίκων, που βρίσκονται εί-
τε σε περιοχή αρµοδιότητας δήµου ή Δηµοτικής Επιχεί-
ρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, είτε σε περιοχή αρ-
µοδιότητας της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Πρωτευούσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π.) ή της Εταιρείας Ύδρευσης
και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.), έχουν υπο-
χρέωση, εντός έξι (6) µηνών από τη σχετική έγγραφη ει-
δοποίηση της αρµόδιας για την ύδρευση και αποχέτευση
επιχείρησης ή του οικείου δήµου, να πραγµατοποιήσουν
τη σύνδεση των ακινήτων τους µε το δίκτυο αποχέτευ-
σης. Η εν λόγω ειδοποίηση αποστέλλεται µε µέριµνα της
αρµόδιας για την αποχέτευση επιχείρησης ή του οικείου
δήµου, µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της εξω-
τερικής διακλάδωσης του δικτύου αποχέτευσης και εφό-
σον το συγκεκριµένο τµήµα του δικτύου είναι λειτουργι-
κό.

2. Στους µη συνδεόµενους µε το δίκτυο αποχέτευσης
κυρίους ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχή αρµο-
διότητας δήµου ή δηµοτικής επιχείρησης ύδρευσης και
αποχέτευσης, ή σε περιοχή αρµοδιότητας της
Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή της Ε.Υ.Α.Θ., επιβάλλεται ως διοικητική κύ-
ρωση, µετά την πάροδο της προθεσµίας έξι (6) µηνών α-
πό τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της αρµόδιας για την
αποχέτευση επιχείρησης ή του οικείου δήµου, πρόστιµο
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου, σύµφωνα µε τα προβλε-
πόµενα στην παρ. 3. Η ανωτέρω έγγραφη ειδοποίηση α-
ποστέλλεται στον κύριο ή νοµέα του ακινήτου µετά την
ολοκλήρωση της κατασκευής των εξωτερικών διακλα-
δώσεων που χρηµατοδοτήθηκαν, σύµφωνα µε τις παρ. 1
έως 3 του άρθρου 3 και εφόσον το συγκεκριµένο τµήµα
του δικτύου είναι λειτουργικό.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Οικονοµικών και Εσωτερικών καθορίζο-
νται οι φορείς που επιβάλλουν το πρόστιµο της παρ. 2, ο
τρόπος βεβαίωσης και ο τρόπος είσπραξης του προστί-
µου, ο λογαριασµός στον οποίο καταβάλλεται το εισπρα-
χθέν πρόστιµο, το ύψος του επιβαλλόµενου προστίµου
για κάθε έτος µη συµµόρφωσης, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό ζήτηµα. 
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Άρθρο 170
Εξουσιοδότηση για την παροχή κινήτρων σχετικά µε τη
σύνδεση των αποχετεύσεων - Προσθήκη άρθρου 96Β

στον ν. 4685/2020

Στον ν. 4685/2020 (Α΄ 92) προστίθεται άρθρο 96Β ως
εξής:

«Άρθρο 96Β
Χρηµατοδότηση εσωτερικών συνδέσεων ιδιοκτησιών
στο δίκτυο αποχέτευσης - Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Οικονοµικών και των κατά περίπτωση αρ-
µόδιων Υπουργών δύναται να προκηρύσσονται δράσεις
για την παροχή οικονοµικών κινήτρων σχετικά µετη σύν-
δεση του εσωτερικού συστήµατος αποχέτευσης ακινή-
των µε το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Δήµου ή της
οικείας Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, στους
οικισµούς του άρθρου 4 της υπό στοιχεία
οικ.5673/400/5.3.1997 κοινής απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ε-
θνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλο-
ντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Γεωργίας και Υ-
γείας και Πρόνοιας, περί µέτρων και όρων για την επε-
ξεργασία αστικών λυµάτων (Β΄ 192),καθώς και για τους
λοιπούς οικισµούς κάτω των δύο χιλιάδων (2000) ισοδυ-
νάµων κατοίκων. Οι δράσεις του πρώτου εδαφίου δύνα-
ται να αφορούν την επιδότηση της ιδιωτικής δαπάνης για
την προσαρµογή της αποχέτευσης των κτιριακών εγκα-
ταστάσεων, προκειµένου να οδηγούνται τα λύµατα στο
φρεάτιο της εξωτερικής διακλάδωσης του δικτύου απο-
χέτευσης, το οποίο έχει κατασκευαστεί από τον αρµόδιο
φορέα αποχέτευσης. Με την κοινή απόφαση του παρό-
ντος καθορίζεται το αντικείµενο της δράσης, οι όροι και
οι προϋποθέσεις για τη λήψη των οικονοµικών κινήτρων,
οι δικαιούχοι, η διάρκεια και οι διαδικασίες αίτησης, έ-
νταξης, υλοποίησης και ολοκλήρωσης των δράσεων αυ-
τών, ο φορέας και η πηγή χρηµατοδότησης, ο υπεύθυνος
φορέας υλοποίησης της δράσης, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό ζήτηµα.

2. Ειδικότερα, µε την απόφαση της παρ. 1 ορίζονται
και: 
α) οι φορείς υποδοχής των αιτήσεων των ωφελούµε-

νων για ένταξη στις δράσεις της παρ. 1, 
β) οι φορείς πιστοποίησης της πραγµατοποίησης των

εσωτερικών συνδέσεων ιδιοκτησιών στο δίκτυο αποχέ-
τευσης, και 
γ) οι φορείς της καταβολής της χρηµατοδότησης

στους ωφελούµενους, καθώς και ο φορέας ελέγχου για
την πιστοποίηση της τήρησης των όρων και προϋποθέσε-
ων των δράσεων. 

3. Στην περίπτωση ορισµού φορέων για την άσκηση
αρµοδιοτήτων της παρ. 2, δύναται να καθορίζονται, µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η διαδικασία και οι
όροι µεταφοράς των πιστώσεων προς τον οριζόµενο, κα-
τά την παρ. 2 φορέα καταβολής της χρηµατοδότησης, τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά δηµοσιονοµικής τακτοποίη-
σης των πληρωµών και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Άρθρο 171
Παραχωρήσεις ακινήτων για ανάπτυξη Ανανεώσιµων

Πηγών Ενέργειας - Προσθήκη παρ. 6, 7, 8, 9, 10
στο άρθρο 4 του ν. 4061/2012

Στο άρθρο 4 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66), περί παραχωρή-
σεων ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, προστίθενται παρ. 6, 7, 8, 9, 10 ως εξής:

«6. Με απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί να παρα-
χωρούνται κατά χρήση έναντι τιµήµατος ακίνητα της
περ. α΄ της παρ. 1, ανεξαρτήτως έκτασης για εγκατά-
σταση σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή/και συστηµάτων αποθήκευ-
σης χωρίς δηµοπρασία µετά από αίτηση του ενδιαφερό-
µενου, στην οποία περιγράφεται το ακίνητο, κατά εµβα-
δόν, θέση και συντεταγµένες στο ελληνικό γεωδαιτικό
σύστηµα αναφοράς, εφόσον για τον σταθµό που θα ε-
γκατασταθεί στη συγκεκριµένη έκταση της οποίας ζητεί-
ται η παραχώρηση έχει εκδοθεί η οριστική προσφορά
σύνδεσης η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον ενδιαφε-
ρόµενο. Η χρήση παραχωρείται στον αιτούντα για όσο
χρόνο εξυπηρετείται ο σκοπός της παραχώρησης, µε α-
νώτατο όριο τα σαράντα (40) έτη, όπως ειδικότερα
προσδιορίζεται στην αίτηση. 
Για τον καθορισµό του τιµήµατος παραχώρησης ακινή-

του µε τη διαδικασία της παρούσας συνιστάται τριµελής
Επιτροπή Καθορισµού Τιµήµατος, µε απόφαση του Υ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, λαµβανο-
µένων υπόψη των στοιχείων (β) και (γ), η οποία αποτε-
λείται από:
α) έναν (1) υπάλληλο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακί-

νητης Περιουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, ως πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του,
β) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργει-

ας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως
µέλος, µε τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή το εξου-
σιοδοτηµένο από αυτόν όργανο, και
γ) έναν (1) υπάλληλο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµο-

σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως µέλος, µε τον αναπληρωτή
του, που υποδεικνύονται από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ ή
το εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο.
Ως Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος

της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

7. Κατά την υποβολή αίτησης για παραχώρηση χρήσης
ακινήτων της περ. α΄ της παρ. 1 και της παρ. 6 για την ε-
γκατάσταση συστηµάτων Α.Π.Ε., για τα οποία έχει ήδη
εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(Α.Ε.Π.Ο.) ή απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλ-
λοντικές Δεσµεύσεις (ΠΠΔ), ο αιτών µπορεί να προσκο-
µίζει µε την αίτησή του αντίγραφο των σχετικών γνωµο-
δοτήσεων ή αποφάσεων αρµόδιων αρχών που λήφθη-

112



σαν υπόψη για την έκδοση της παραπάνω απόφασης. Τα
δικαιολογητικά που προσκοµίζονται δεν αναζητούνται εκ
νέου για την έκδοση της απόφασης παραχώρησης χρή-
σης. 

8. Κατά την υποβολή αίτησης για παραχώρηση χρήσης
ακινήτων της περ. α΄ της παρ. 1 και της παρ. 6 για την ε-
γκατάσταση συστηµάτων Α.Π.Ε. που εξαιρούνται από
την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή Βεβαίωσης
Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων και από την υ-
ποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύµφωνα µε
την παρ. 13 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) ανα-
ζητούνται από την αρµόδια υπηρεσία ή προσκοµίζονται
από τον αιτούντα στοιχεία που αφορούν στο πραγµατικό
και νοµικό καθεστώς της προς παραχώρηση έκτασης και
στον καθορισµό χρήσης γης από τον Συντονιστή Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης σύµφωνα µε τα πολεοδοµικά σχέ-
δια και το οικείο χωροταξικό πλαίσιο.

9. Το παρόν εφαρµόζεται και επί ακινήτων της παρ. 1,
τα οποία αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους, αρχαιολο-
γικές ζώνες προστασίας, ιστορικούς τόπους, τόπους
πλησίον µνηµείων και εν γένει σε ακίνητα περιοχών που
εµπίπτουν στον ν. 4858/2021 (Α΄ 220). Τα ακίνητα αυτά
παραχωρούνται κατόπιν σύµφωνης γνώµης των κατά τό-
πο και καθ’ ύλην αρµόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού, σύµφωνα µε τον
ν. 4858/2021, και ιδίως το άρθρο 13 αυτού υπό τους ό-
ρους που τίθενται κάθε φορά από αυτές.

10. Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δύνανται να πα-
ραχωρούνται κατά χρήση, έναντι τιµήµατος, χωρίς δηµο-
πρασία, ακίνητα της παρ. 1 του άρθρου 1, ανεξαρτήτως
εµβαδού, για την εγκατάσταση εναέριων ή υπόγειων
γραµµών ή Υποσταθµών ή Κέντρων Υψηλής ή Υπερυψη-
λής Τάσης ή άλλου είδους υποδοµών που απαιτούνται
για τη σύνδεση των σταθµών Α.Π.Ε. στο Σύστηµα ή το
Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας ή και για έργα επέκτασης
του Συστήµατος ή του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας,
καθώς και για τη µεταφορά και εγκατάσταση ανεµογεν-
νητριών αιολικών σταθµών, κατόπιν αίτησης του ενδια-
φεροµένου, στην οποία περιγράφεται το ακίνητο, κατά
εµβαδόν, θέση και συντεταγµένες στο ελληνικό γεωδαι-
τικό σύστηµα αναφοράς, εφόσον ο αιτών προσκοµίζει τη
σχετική απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.
Το τίµηµα παραχώρησης ακινήτου µε τη διαδικασία της

παρούσας καθορίζεται από την Τριµελή Επιτροπή Καθο-
ρισµού Τιµήµατος της παρ. 6. Ως Γραµµατέας της Επι-
τροπής ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Διαχείρισης
Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων.»

Άρθρο 172
Θεώρηση γεωλογικών µελετών - Αντικατάσταση 

παρ. 5 άρθρου 5 του ν. 4315/2014

1. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4315/2014 (Α΄ 269),
περί γεωλογικών µελετών, αντικαθίσταται ως εξής: 

«5α) Οι µελέτες γεωλογικής καταλληλότητας που α-
παιτούνται κατά τον πολεοδοµικό σχεδιασµό όλων των
επιπέδων, συντάσσονται και υποβάλλονται µε ευθύνη
του αρµόδιου µελετητή για την εκπόνηση γεωλογικών
µελετών, µέλους του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλά-
δος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) ή του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας
(Τ.Ε.Ε.), και θεωρούνται ως προς την πληρότητα των
στοιχείων τους, από τη Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής
και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της αρµόδιας Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης.
β) Οι µελέτες γεωλογικής καταλληλότητας που απαι-

τούνται κατά τη σύνταξη πολεοδοµικών µελετών, οι ο-
ποίες αφορούν σε Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δη-
µοσίων Ακινήτων του άρθρου 12 του ν. 3986/2011
(Α΄ 152), Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγι-
κών Επενδύσεων του άρθρου 24 του ν. 3894/2010
(Α΄ 204) και Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέδια του άρθρου 8
του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), συντάσσονται και υποβάλλο-
νται µε ευθύνη µέλους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή του Τ.Ε.Ε., αρ-
µόδιου για την εκπόνηση γεωλογικών µελετών και θεω-
ρούνται ως προς την πληρότητα των στοιχείων τους, α-
πό τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας. 
γ) Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας που έχουν

θεωρηθεί ή εγκριθεί, θεωρούνται νοµίµως θεωρηµένες
και εγκεκριµένες. Εκκρεµείς µελέτες γεωλογικής καταλ-
ληλότητας, που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο έγκρισης
των πολεοδοµικών µελετών των περ. α) και β), διαβιβά-
ζονται προς θεώρηση στις ανωτέρω αρµόδιες υπηρε-
σίες.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-

νέργειας δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτο-
µέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου,
συµπεριλαµβανοµένης της προτυποποίησης του ελέγ-
χου πληρότητας των στοιχείων των εν λόγω µελετών.»

2. Το άρθρο 144 του ν. 4495/2017 (Α΄ 269), περί έγκρι-
σης γεωλογικών µελετών, καταργείται από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 173
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται ει-
δικότερα σε επιµέρους διατάξεις του.
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Αθήνα,                                                                2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ


