ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Με τo παρόν σχέδιο νόµου εισάγεται το θεσµικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Ενεργειακών Κοινοτήτων (Ε.Κοιν.) στην Ελλάδα µε σκοπό την προώθηση της
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας και καινοτοµίας
στον ενεργειακό τοµέα, την αντιµετώπιση της ενεργειακής ένδειας, την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας,
την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανοµή
και προµήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής
αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήµους, καθώς
και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Το προτεινόµενο σχέδιο νόµου λαµβάνει υπόψη του την πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την προώθηση της χρήσης ενέργειας
από ανανεώσιµες πηγές (COM (2016) 767) και την πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (COM (2016) 864).
Μέσω του θεσµού των Ε.Κοιν. δίνεται η δυνατότητα
και παρέχεται µια τεράστια δυναµική σε τοπικές κοινωνίες, ιδιώτες-πολίτες, Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), καθώς και σε άλλα νοµικά πρόσωπα να αναπτύξουν επενδυτικά εγχειρήµατα στους παραπάνω
τοµείς. Οι Ε.Κοιν. αναµένεται ότι θα επιτρέψουν τη µετάβαση σε αποκεντρωµένες, αποδοτικότερες και καινοτόµες λύσεις παραγωγής και χρήσης ενέργειας που θα βασίζονται στην τοπική συµµετοχή και πρωτοβουλία.
Οι Ε.Κοιν. είναι αστικοί συνεταιρισµοί και έχουν ως βασική τους αρχή τη διάχυση του οφέλους στα µέλη της ενεργειακής κοινότητας, καθώς και της τοπικής κοινωνίας. Το στοιχείο της τοπικότητας είναι κεντρικό στο
σχεδιασµό τους, καθώς βασική επιδίωξη του σχεδίου νόµου είναι η παραγωγή προστιθέµενης αξίας για τις τοπικές κοινωνίες. Κεντρικός στόχος του σχεδίου νόµου είναι η ενδυνάµωση του ρόλου των πολιτών και των τοπικών φορέων στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο,
στις Ε.Κοιν. µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού, καθώς και άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου εκτός των Ο.Τ.Α.. Στο
πλαίσιο της διατήρησης της τοπικότητας του χαρακτήρα
των Ε.Κοιν. τίθενται ορισµένες προϋποθέσεις και ελάχιστα όρια όσον αφορά στη σχέση των µελών τους µε τον
τόπο στον οποίο βρίσκεται η έδρα τους, ενώ τίθενται επίσης περιορισµοί στο ποσοστό των συνεταιριστικών µερίδων που µπορούν να κατέχουν τα µέλη των Ε.Κοιν.,
για τη διατήρηση του συνεταιριστικού τους χαρακτήρα.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της διασφάλισης της ισότητας µεταξύ των µελών των Ε.Κοιν. προβλέπεται σε κάθε µέλος
να αντιστοιχεί µία ψήφος ανεξαρτήτως του συνεταιριστικού µεριδίου που το µέλος κατέχει.
Το παρόν σχέδιο νόµου λαµβάνει ιδιαιτέρως υπόψη
του µία βασική ιδιαιτερότητα της χώρας, την έντονη νησιωτικότητα. Η έννοια της νησιωτικότητας παραπέµπει
στην αποµόνωση και την αποµάκρυνση από το κέντρο. Η

ενεργειακή νησιωτικότητα αναδεικνύεται κυρίως µέσω
της απουσίας διασύνδεσης µε το ηπειρωτικό σύστηµα
και της αυτονοµίας της λειτουργίας των συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα περισσότερα νησιά
σήµερα στην Ελλάδα (κυρίως στο Αιγαίο) ηλεκτροδοτούνται από αυτόνοµα ηλεκτρικά συστήµατα µε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά κύριο λόγο από τοπικούς
θερµικούς σταθµούς παραγωγής, οι οποίοι λειτουργούν
µε καύσιµο πετρέλαιο, βαρύ (µαζούτ) ή και ελαφρύ (ντίζελ), και τους σταθµούς Α.Π.Ε. (αιολικούς και φωτοβολταϊκούς). Τα νησιά αυτά δεν έχουν διασυνδεθεί µέχρι
σήµερα µε το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστηµα, λόγω κυρίως τεχνικών και τεχνολογικών δυσκολιών, που υφίσταντο µέχρι πρότινος, αλλά και λόγω οικονοµικών δυσκολιών, καθώς οι διασυνδέσεις είναι έργα µεγάλης έντασης κεφαλαίου. Στις αποµονωµένες νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας η χρήση συµβατικών καυσίµων (πετρέλαιο) και η ανάγκη συνεχούς ενίσχυσης του συµβατικού
δυναµικού παραγωγής των νησιών αυτών λόγω της µεγάλης εποχιακής διακύµανσης της ζήτησης ηλεκτρικής
ενέργειας από την έντονη τουριστική δραστηριότητα,
δηµιουργεί σηµαντικά περιβαλλοντικά, οικονοµικά και
κοινωνικά προβλήµατα. Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι το κόστος ανά παραγόµενη kWhel στα νησιά αυτά να
λαµβάνει πολύ υψηλές τιµές. Ταυτόχρονα, κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων από τα νησιά του Αιγαίου
είναι το µεγάλο αιολικό (κυρίως) και ηλιακό δυναµικό, ενώ σε µερικά νησιά υπάρχει και αξιόλογο γεωθερµικό
δυναµικό. Είναι πολιτική βούληση τα νησιά αυτά, όπου
αυτό είναι οικονοµικά και περιβαλλοντικά εφικτό, να απεξαρτηθούν από τα ορυκτά καύσιµα, αλλά και να συνεισφέρουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων, µέσω της
υλοποίησης νέων µονάδων ηλεκτροπαραγωγής από
Α.Π.Ε.. Για τους ανωτέρω λόγους, το παρόν σχέδιο νόµου εισάγει ειδικές προβλέψεις και προνόµια όσον αφορά σε Ε.Κοιν. που εδρεύουν σε νησιά µε µικρό πληθυσµό, ασχέτως αν αυτά τα νησιά είναι διασυνδεδεµένα ή
µη µε το ηπειρωτικό σύστηµα.
Οι Ε.Κοιν. δραστηριοποιούνται στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας, της Ενεργειακής Αποδοτικότητας, των βιώσιµων µεταφορών,
της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανοµής και προµήθειας ενέργειας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Πιο συγκεκριµένα το αντικείµενο δραστηριότητας των Ε.Κοιν. περιλαµβάνει υποχρεωτικά την άσκηση µίας τουλάχιστον δραστηριότητας από µία συγκεκριµένη λίστα δραστηριοτήτων, ενώ δίνεται η δυνατότητα
προαιρετικής άσκησης και άλλης δραστηριότητας, από
µια δεύτερη λίστα δραστηριοτήτων. Οι Ε.Κοιν. δεν επιτρέπεται να ασκούν καµία άλλη δραστηριότητα που δεν
περιλαµβάνεται στις ανωτέρω λίστες δραστηριοτήτων.
Με το παρόν σχέδιο νόµου προβλέπονται οικονοµικά
κίνητρα και µέτρα στήριξης των Ε.Κοιν.. Τα µέτρα στήριξης αφορούν κυρίως στην ανάπτυξη σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., καθώς η αξιοποίηση του εγχώριου δυναµικού Α.Π.Ε. αποτελεί κεντρικό εθνικό ενεργειακό στόχο, αφού συµβάλλει στη διαφοροποίηση του εθνικού ενεργειακού µίγµατος, στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού και στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει
και την ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας. Με το παρόν
υιοθετείται ένα ευνοϊκό πλαίσιο ανάπτυξης σταθµών πα-
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ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. από τις τοπικές κοινωνίες, καθιστώντας έτσι τις ίδιες ενεργό µέρος
στην προώθηση των Α.Π.Ε στην Ελλάδα στο πλαίσιο επίτευξης του στόχου για συµµετοχή των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό ισοζύγιο σε ποσοστό 18% της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας µε βάση την Οδηγία
2009/28/ΕΚ, µε υψηλή προστιθέµενη αξία αλλά και µε το
βέλτιστο τρόπο σε επίπεδο κόστους-οφέλους για την
κοινωνία.

Β. ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 1
Ορισµός - σκοπός
Στο άρθρο 1 παρατίθεται ο ορισµός και ο σκοπός των
Ε.Κοιν.. Η παράγραφος 1 ορίζει την Ε.Κοιν., προσδιορίζοντας τη νοµική της µορφή ως αστικού συνεταιρισµού
αποκλειστικού σκοπού και γίνεται λεπτοµερής αναφορά
και στους στόχους της Ε.Κοιν..
Η παράγραφος 2 ορίζει το νοµικό πλαίσιο που διέπει
συµπληρωµατικά τις Ε.Κοιν., για όσα θέµατα δεν ορίζονται στο παρόν νοµοθέτηµα. Το πλαίσιο αυτό είναι ο
ν. 1667/1986 για τους αστικούς συνεταιρισµούς, όπως εκάστοτε ισχύει, καλύπτοντας ρυθµιστικώς τα θέµατα από τα οποία δεν αποκλίνει το παρόν, πιο ειδικό για τις
Ε.Κοιν., σχέδιο νόµου.
Η παράγραφος 3 εισάγει τις εξαιρέσεις από τις διατάξεις του ν. 1667/1986 που δεν εφαρµόζονται στις Ε.Κοιν..
Οι εξαιρέσεις αυτές κρίνονται απαραίτητες κυρίως λόγω
της αριθµητικής σύνθεσης των Ε.Κοιν., οι οποίες µπορούν
σε κάποιες περιπτώσεις να ιδρυθούν ακόµα και από δύο
µόνο µέλη (άρθρο 2 παρ. 2 περίπτωση γ΄ σχεδίου νόµου), ενώ ο κανόνας στους αστικούς συνεταιρισµούς είναι η ίδρυση από τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) πρόσωπα. Ειδικότερα, στις Ε.Κοιν. δεν εφαρµόζονται οι αριθµητικοί περιορισµοί των άρθρων 5 παρ. 3 και 5 και 7 παράγραφος 2, καθώς η εφαρµογή τους θα οδηγούσε σε αποκλεισµό της µειοψηφίας των µελών τους από την άσκηση των προβλεπόµενων στις διατάξεις αυτές δικαιωµάτων. Οι ποσοστιαίοι περιορισµοί των σχετικών άρθρων έχουν εφαρµογή και στις Ε.Κοιν.. Περαιτέρω, η ρητή εξαίρεση από την υποχρέωση συγκρότησης τριµελούς επιτροπής ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 1667/1986- αν και αυτονόητη λόγω της εφαρµογής
της µόνο σε πιστωτικούς συνεταιρισµούς (βλ. σχετικά
άρθρο 44 του ν. 4449/2017) κρίνεται απαραίτητη για την
αποφυγή παρερµηνειών. Τέλος, η εξαίρεση από το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 1667/1986 τίθεται λόγω της ειδικής
µεταχείρισης των πλεονασµάτων χρήσης των Ε.Κοιν.,
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 6 του
παρόντος σχεδίου νόµου, ενώ το άρθρο 13 του νόµου
για τους αστικούς συνεταιρισµούς περί εποπτείας από
το Υπουργείο Οικονοµικών δεν κρίνεται σκόπιµο να εφαρµοστεί στις Ε.Κοιν., καθώς οι τελευταίες θα εντάσσονται εκ της δραστηριότητάς τους στην εποπτεία των
αρµόδιων φορέων για τη λειτουργία της ενεργειακής αγοράς (ιδίως Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας).
Η παράγραφος 4 διευκρινίζει ότι όπου στις διατάξεις

του ν.1667/1986 αναφέρεται καταχώρηση σε µητρώο,
νοείται το Μητρώο Ε.Κοιν. του άρθρου 8.
Άρθρο 2
Μέλη Ενεργειακής Κοινότητας
Βασική απόκλιση από τις διατάξεις του ν. 1667/1986 αποτελούν οι διατάξεις που αφορούν στη σύνθεση της
Ε.Κοιν.. Στο άρθρο 2 καθορίζονται τα πρόσωπα και οι φορείς που µπορεί να συµµετέχουν ως µέλη σε Ε.Κοιν., ο ελάχιστος αριθµός µελών µιας Ε.Κοιν., καθώς και οι απαραίτητες προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν τα εν
λόγω µέλη.
Η παράγραφος 1 ορίζει τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα
που µπορεί να είναι µέλη µιας Ε.Κοιν.. Ειδικά για τους
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, τις επιχειρήσεις αυτών και τους Ο.Τ.Α.
β΄ βαθµού προσδιορίζεται ο χώρος στον οποίο θα πρέπει
να βρίσκεται η έδρα τους σε σχέση µε την έδρα της
Ε.Κοιν., ώστε να τηρείται ο τοπικός χαρακτήρας των
Ε.Κοιν..
Η παράγραφος 2 ορίζει τον ελάχιστο αριθµό των µελών της Ε.Κοιν., κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος
των µελών που συµµετέχουν σε αυτήν (φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα και Ο.Τ.Α.). Ειδικά για Ε.Κοιν. σε νησιωτικές περιοχές µε πληθυσµό κάτω από τρεις χιλιάδες
εκατό (3.100) κατοίκους, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή, καθορίζεται µικρότερος ελάχιστος αριθµός
µελών, στην περίπτωση που τα µέλη είναι µόνο Ο.Τ.Α..
Τα κατώτατα όρια στον αριθµό των µελών εισάγονται ώστε να διατηρείται ο συνεταιριστικός χαρακτήρας των
Ε.Κοιν..
Η παράγραφος 3 ορίζει το ελάχιστο ποσοστό των µελών της Ε.Κοιν. τα οποία θα πρέπει να σχετίζονται µε
τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.. Η
σχέση αυτή ορίζεται πολυσήµαντα για τα φυσικά πρόσωπα και περιλαµβάνει την πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο το οποίο βρίσκεται εντός της Περιφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν ή την ιδιότητα του δηµότη σε
δήµο της Περιφέρειας αυτής, ενώ τα νοµικά πρόσωπα
πρέπει να έχουν την έδρα τους εντός της Περιφέρειας
της έδρας της Ε.Κοιν.. Το σχετικό ποσοστό ορίζεται σε
50%, µε σκοπό τη διατήρηση του τοπικού χαρακτήρα της
Ε.Κοιν..
Η παράγραφος 4 εισάγει µία παρέκκλιση από το
ν. 1667/1986 (Α΄ 196) (παρ. 3 του άρθρου 2), καθώς ορίζει ότι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και οι Ο.Τ.Α. α΄
και β΄ βαθµού µπορούν να συµµετέχουν ως µέλη σε περισσότερες από µία Ε.Κοιν..
Άρθρο 3
Συνεταιριστικές Μερίδες Ενεργειακής Κοινότητας
Εισάγονται ρυθµίσεις που σχετίζονται µε τις συνεταιριστικές µερίδες της Ε.Κοιν..
Με την παράγραφο 1 εισάγεται η δυνατότητα συµµετοχής µε προαιρετικές µερίδες µε σκοπό την οικονοµική
ενίσχυση της Ε.Κοιν. από άτοµα που έχουν αυτή τη διάθεση ή/και τη δυνατότητα. Ωστόσο, ορίζονται ανώτατα
όρια συµµετοχής των µελών στο συνεταιριστικό κεφάλαιο της Ε.Κοιν.. Ειδικά οι Ο.Τ.Α., µπορούν να συµµετέχουν µε µεγαλύτερο ποσοστό, το οποίο ορίζεται στην ίδια παράγραφο, ενώ ειδικότερα για τους Ο.Τ.Α. νησιωτικών περιοχών µε πληθυσµό κάτω από τρεις χιλιάδες ε-
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κατό (3.100) κατοίκους σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή ορίζεται ακόµα µεγαλύτερο ποσοστό. Τα ανώτατα όρια συµµετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο εισάγονται για τη διατήρηση του συνεταιριστικού χαρακτήρα
του σχήµατος.
Με την παράγραφο 2 εισάγεται ρύθµιση σχετικά µε
την ισοτιµία των µελών της Ε.Κοιν. όσον αφορά στη συµµετοχή τους στη γενική συνέλευση, καθώς προβλέπει ότι κάθε µέλος έχει δικαίωµα µόνο µίας ψήφου σε αυτήν.
Με τον τρόπο αυτό δεν αναγνωρίζονται επιπλέον δικαιώµατα στα µέλη που αποκτούν επιπλέον µερίδες, ώστε
να µην διασπάται η αρχή της ίσης συµµετοχής των µελών. Έτσι, παρά την κατανοµή των µερίδων, τα δικαιώµατα των µελών επί της διοίκησης και συµµετοχής στην
Ε.Κοιν. παραµένουν ίσα.
Η παράγραφος 3 προβλέπει τη δυνατότητα µεταβίβασης συνεταιριστικής µερίδας σε µέλος ή σε τρίτο πρόσωπο, καθώς και τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη
διαδικασία της πράξης της µεταβίβασης αυτής.
Άρθρο 4
Σκοπός - αντικείµενο δραστηριότητας
Ενεργειακής Κοινότητας
Προσδιορίζεται το αντικείµενο δραστηριότητας των
Ε.Κοιν.. Η παράγραφος 1 προβλέπει ότι η Ε.Κοιν. ασκεί
υποχρεωτικά τουλάχιστον µία από τις δραστηριότητες
παρατίθενται στο σχέδιο νόµου. Ειδικότερα:
Με την περίπτωση α΄ παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α και Υβριδικών
Σταθµών µε σκοπό την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερµικής ή ψυκτικής
ενέργειας. Οι σταθµοί πρέπει να εγκαθίστανται εντός
της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν., εισάγεται όµως εξαίρεση για Ε.Κοιν. που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής, στις οποίες παρέχεται η
δυνατότητα εγκατάστασης των σταθµών Α.Π.Ε. σε όµορη Περιφέρεια.
Με την περίπτωση β΄ παρέχεται η δυνατότητα στις
Ε.Κοιν. να διαχειρίζονται πρώτες ύλες για παραγωγή ενέργειας από βιοµάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή µέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδοµήσιµου κλάσµατος αστικών αποβλήτων.
Με την περίπτωση γ΄ παρέχεται η δυνατότητα στις
Ε.Κοιν. να προµηθεύονται για τα µέλη τους ενεργειακά
προϊόντα, συσκευές και εγκαταστάσεις, µε στόχο την επίτευξη καλύτερων τιµών για τα µέλη τους.
Με την περίπτωση δ΄ οµοίως παρέχεται η δυνατότητα
στις Ε.Κοιν. να προµηθεύονται για τα µέλη τους οχήµατα
που χρησιµοποιούν εναλλακτικά καύσιµα (ηλεκτρικά, υβριδικά, αερίου), µε στόχο την επίτευξη καλύτερων τιµών για τα µέλη τους.
Με την περίπτωση ε΄ παρέχεται η δυνατότητα στις
Ε.Κοιν. να διαχειρίζονται δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας.
Με την περίπτωση ζ΄ παρέχεται η δυνατότητα στις
Ε.Κοιν. να δραστηριοποιηθούν στην παραγωγή, διανοµή
και προµήθεια θερµικής ή ψυκτικής ενέργειας.
Με την περίπτωση η΄ παρέχεται η δυνατότητα στις
Ε.Κοιν. να δραστηριοποιηθούν στην αγορά της εκπροσώπησης (aggregation).
Με την περίπτωση θ΄ παρέχεται η δυνατότητα στις
Ε.Κοιν. να εγκαταστήσουν και να λειτουργήσουν υποδοµές εναλλακτικών καυσίµων (π.χ. σταθµούς φόρτισης η-

λεκτρικών οχηµάτων), αλλά και να διαχειρίζονται βιώσιµες µεταφορές (π.χ. στόλο ηλεκτρικών οχηµάτων, κ.λπ.).
Με την περίπτωση ι΄ παρέχεται η δυνατότητα στις
Ε.Κοιν. να εγκαταστήσουν και να λειτουργήσουν µονάδες αφαλάτωσης µε Α.Π.Ε..
Με την περίπτωση ια΄ παρέχεται η δυνατότητα στις
Ε.Κοιν. να λειτουργήσουν για την παροχή ενεργειακών
υπηρεσιών (ESCO).
Με την παράγραφο 2 παρέχεται η δυνατότητα στην
Ε.Κοιν. άσκησης ορισµένων επιπλέον δραστηριοτήτων,
πέραν της υποχρεωτικής δραστηριότητας της προηγούµενης παραγράφου. Οι προαιρετικές δραστηριότητες αφορούν κατά βάση σε παροχή υπηρεσιών στον ενεργειακό τοµέα και απαριθµούνται ως εξής:
α. προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγµατοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή παρεµβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης εντός
της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.,
β. σύνταξη τεχνικοοικονοµικών µελετών αξιοποίησης
των Α.Π.Ε. ή της Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή υλοποίησης παρεµβάσεων
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή παροχή στα µέλη της τεχνικής υποστήριξης στους ανωτέρω τοµείς,
γ. διαχείριση ή συµµετοχή σε προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τους σκοπούς της,
δ. παροχή συµβουλών για τη διαχείριση ή συµµετοχή
των µελών της σε προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από
εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τους σκοπούς της,
ε. ενηµέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για θέµατα ενεργειακής
αειφορίας,
στ. δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιµετώπιση της ενεργειακής ένδειας πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, εντός της
Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν., ανεξάρτητα αν είναι µέλη της Ε.Κοιν., όπως ενδεικτικά
παροχή ή συµψηφισµός ενέργειας, ενεργειακή αναβάθµιση κατοικιών ή άλλες δράσεις που µειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας στις κατοικίες των ανωτέρω.
Με την παράγραφο 3 αποκλείεται ρητά η δραστηριοποίηση των Ε.Κοιν. σε αντικείµενο εκτός των αναφεροµένων στις προηγούµενες δύο παραγράφους. Με τον
τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δραστηριοποίηση των
Ε.Κοιν. σε τοµείς που προάγουν τον σκοπό του παρόντος σχεδίου νόµου, προς αποφυγή στρεβλώσεων.
Άρθρο 5
Τύπος - Ελάχιστο περιεχόµενο του καταστατικού
Με το άρθρο 5 καθορίζεται ο τύπος και το ελάχιστο περιεχόµενο του καταστατικού της Ε.Κοιν.. Οι απολύτως αναγκαίες, σύµφωνα µε το παρόν σχέδιο νόµου, διατάξεις του καταστατικού της Ε.Κοιν. καθορίζουν τουλάχιστον:
α. το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο και τον αριθµό
φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) των φυσικών προσώπων µελών της, καθώς και την επωνυµία, την έδρα, τον ΑΦΜ
και, εφόσον υφίσταται υποχρέωση εγγραφής στο
Γ.Ε.ΜΗ., τον αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. των νοµικών προσώπων µελών της,
β. την επωνυµία και την έδρα της. Η επωνυµία της περιλαµβάνει υποχρεωτικά τον όρο «Ενεργειακή Κοινότητα» ή τη συντοµογραφία «Ε.Κοιν.» και ένδειξη της έκτα-
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σης της ευθύνης των µελών της. Ονόµατα φυσικών προσώπων- ή επωνυµίες νοµικών προσώπων δεν περιλαµβάνονται στην επωνυµία της Ε.Κοιν.. Ως έδρα της Ε.Κοιν.
ορίζεται δήµος ή δηµοτικό διαµέρισµα της Ελληνικής Επικράτειας,
γ. το σκοπό και τις δραστηριότητές της,
δ. τις προϋποθέσεις εισόδου, αποχώρησης και διαγραφής των µελών, καθώς και τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις τους και τις συνέπειες της µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς την Ε.Κοιν.,
ε. το ύψος της συνεταιριστικής µερίδας, τον τρόπο και
το χρόνο καταβολής της, καθώς και τη διαδικασία απόδοσής της,
στ. την έκταση ευθύνης των µελών της,
ζ. τη διάρκεια της,
η. τον αριθµό των µελών του διοικητικού συµβουλίου
που δεν µπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3), κατά παρέκκλιση του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 1667/1986,
θ. την τύχη της συνεταιριστικής µερίδας σε περίπτωση
θανάτου συνεταίρου,
ι. τον ορισµό προσωρινής διοικητικής επιτροπής που
θα µεριµνήσει για την έγκρισή του και, τη σύγκληση της
πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη των οργάνων
διοίκησης του συνεταιρισµού,
ια. τον τρόπο διάθεσης των πλεονασµάτων χρήσης,
ιβ. τη λήξη και τους ελεγκτές της πρώτης διαχειριστικής χρήσης.
Άρθρο 6
Διάθεση πλεονασµάτων χρήσης
Προβλέπεται ο τρόπος διάθεσης και διανοµής των
πλεονασµάτων χρήσης. Στην παράγραφο 1 καθορίζεται
ότι τα πλεονάσµατα έκαστης χρήσης της Ε.Κοιν. διατίθενται κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% για το σχηµατισµό
αποθεµατικού, για την αύξηση της φερεγγυότητάς της
έναντι των τρίτων. Η ανωτέρω υποχρέωση παύει να ισχύει όταν το ύψος του αποθεµατικού έχει εξισωθεί µε
το ύψος του συνεταιριστικού κεφαλαίου της Ε.Κοιν..
Η παράγραφος 2 αφορά στη µη διανοµή των πλεονασµάτων χρήσης της Ε.Κοιν. στα µέλη της. Ειδικότερα,
προβλέπεται ότι τα πλεονάσµατα χρήσης δεν διανέµονται στα µέλη, αλλά παραµένουν στην Ε.Κοιν. υπό τη
µορφή αποθεµατικών και διατίθενται για τους σκοπούς
της µε απόφαση της γενικής συνέλευσης.
Η παράγραφος 3 παρέχει τη δυνατότητα ειδικά σε
Ε.Κοιν., στις οποίες συµµετέχουν αποκλειστικά Ο.Τ.Α.
α΄ ή β΄ βαθµού της Περιφέρειας στην οποία έχει την έδρα της η Ε.Κοιν., και σε Ε.Κοιν. που έχουν την έδρα
τους σε νησιωτικό δήµο µε πληθυσµό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή, εφόσον συµµετέχει στην Ε.Κοιν. Ο.Τ.Α
α΄ ή β΄ βαθµού της Περιφέρειας στην οποία έχει την έδρα της η Ε.Κοιν., να διαθέτουν µέρος ή το σύνολο των
κερδών της Ε.Κοιν., µετά την παρακράτηση του δέκα
τοις εκατό (10%) του τακτικού αποθεµατικού που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου, για δράσεις κοινής ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, πέρα από αυτές που καθορίζονται στο σκοπό της Ε.Κοιν.. Τέτοιες
δράσεις µπορεί να σχετίζονται µε την επάρκεια και τον
ανεφοδιασµό πρώτων υλών, καυσίµων και νερού, όπως
για παράδειγµα κατασκευή δεξαµενών νερού και καυσίµου, αποθηκών/ψυγείων τροφίµων, δαπάνες προµήθειας
νερού-καυσίµου, φαρµάκων, κ.λπ..

Η παράγραφος 4 παρέχει την δυνατότητα ειδικά σε
Ε.Κοιν. στις οποίες συµµετέχουν τουλάχιστον δεκαπέντε (15) µέλη ή δέκα (10) προκειµένου για Ε.Κοιν. µε έδρα σε νησιωτικό δήµο µε πληθυσµό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή, και το 50% συν ένα εξ αυτών είναι φυσικά πρόσωπα, να διανέµουν στα µέλη τους τα πλεονάσµατα της χρήσης µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού της παραγράφου 1, εφόσον υπάρχει σχετική
πρόβλεψη στο καταστατικό. Η προϋπόθεση της πλειοψηφικής συµµετοχής φυσικών προσώπων του προηγούµενου εδαφίου πρέπει να πληρούται κατά τη σύσταση της
Ε.Κοιν. και καθ’ όλη τη διάρκειά της.
Άρθρο 7
Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας
Καθορίζονται τα ζητήµατα σχετικά µε τη διαδικασία
σύστασης της Ε.Κοιν.. Στην παράγραφο 1 προβλέπεται
ότι τηρείται η εκάστοτε διαδικασία ίδρυσης ενός αστικού
συνεταιρισµού, ενώ το καταστατικό πρέπει να υπογράφεται από τα µέλη της Ε.Κοιν..
Στην παράγραφο 2 απαριθµούνται τα δικαιολογητικά
που πρέπει να προσκοµίζονται στο αρµόδιο Ειρηνοδικείο
για τη σύσταση της Ε.Κοιν..
Η παράγραφος 3 προβλέπει τη διαδικασία απόκτησης
από αστικό συνεταιρισµό νοµικής προσωπικότητας ως
Ε.Κοιν..
Άρθρο 8
Μητρώο Ε.Κοιν.- δικαιολογητικά
Ρυθµίζονται ζητήµατα εγγραφής της Ε.Κοιν. στο Μητρώο Ε.Κοιν. που συνιστάται µε το παρόν σχέδιο νόµου.
Με την παράγραφο 1 το Μητρώο Ε.Κοιν. συνιστάται
ως δηµόσιο βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική µορφή,
στο οποίο καταχωρούνται αστικοί συνεταιρισµοί που
πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, υπό την ευθύνη
του Γ.Ε.ΜΗ., δια των αρµόδιων υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. των
κατά τόπους Επιµελητηρίων. Η τήρηση του Μητρώου σε
ηλεκτρονική µορφή παρέχει εύκολη πρόσβαση των πολιτών σε αυτό, ενώ διευκολύνει την τήρηση και λειτουργία
του από τους αρµόδιους υπαλλήλους. Στο πλαίσιο της
χρηστής διοίκησης αλλά και της διαφάνειας, κάθε ενδιαφερόµενος που έχει σχετικό έννοµο συµφέρον µπορεί
ατελώς να έχει πρόσβαση στο συγκεκριµένο Μητρώο.
Στην παράγραφο 2 προβλέπεται το περιεχόµενο του
Μητρώου Ε.Κοιν.. Ειδικότερα το Μητρώο Ε.Κοιν. περιέχει:
α) την επωνυµία και το σκοπό της Ε.Κοιν.,
β) την κατηγορία του συνεταιρισµού σε σχέση µε την
ευθύνη των συνεταίρων,
γ) τα ονοµατεπώνυµα των νόµιµων εκπροσώπων της
Ε.Κοιν..
Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ειδική προθεσµία προσκόµισης πρακτικού της προσωρινής διοικητικής επιτροπής ή του διοικητικού συµβουλίου στην αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. από την ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ε.Κοιν., καθώς και η αυτοδίκαιη διαγραφή του φορέα από το Μητρώο Ε.Κοιν. σε περίπτωση µη τήρησης
της εν λόγω προθεσµίας. Επίσης, καθορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση µερικής καταβολής
ή µη καταβολής από µέλος ή µέλη της Ε.Κοιν. του προβλεπόµενου συνεταιριστικού κεφαλαίου.
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Στην παράγραφο 4 προβλέπεται η υποχρέωση ενηµέρωσης του Γ.Ε.ΜΗ. µε ευθύνη του διοικητικού συµβουλίου της Ε.Κοιν. στην περίπτωση µεταβολής στοιχείων που
καθιστούν αδύνατη την εκπλήρωση των προϋποθέσεων
του άρθρου 2 και του άρθρου 6 παράγραφος 4 του παρόντος νοµοσχεδίου.
Με την παράγραφο 5 προβλέπεται η διαγραφή της
Ε.Κοιν. από το Μητρώο Ε.Κοιν. σε περίπτωση λύσης και
εκκαθάρισης.
Με την παράγραφο 6 προβλέπεται ειδική προθεσµία
προσκόµισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του πρακτικού της γενικής συνέλευσης για την εκλογή του διοικητικού συµβουλίου και
του πρακτικού του διοικητικού συµβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώµα και για την κατανοµή αρµοδιοτήτων εκπροσώπησης.
Στην παράγραφο 7 προβλέπεται η, εντός προθεσµίας,
υποχρέωση δηµοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. του ισολογισµού
και του λογαριασµού των αποτελεσµάτων χρήσης της
Ε.Κοιν. µαζί µε την έκθεση του διοικητικού συµβουλίου
και των ελεγκτών.
Άρθρο 9
Λύση- Εκκαθάριση- Συγχώνευση- Μετατροπή
Ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τη λύση και εκκαθάριση, τη συγχώνευση και τη µετατροπή των Ε.Κοιν..
Στην παράγραφο 1 καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά
τις οποίες λύεται η Ε.Κοιν.. Ειδικότερα, και κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 1667/1986, η Ε.Κοιν.
πέραν των λοιπών προβλεπόµενων περιπτώσεων λύεται
και σε περίπτωση που παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 (ελάχιστος αριθµός µελών για κάθε τύπο Ε.Κοιν.), παράγραφος 3 (αλλαγή σύνθεσης Ε.Κοιν. ώστε να µην τηρείται πλέον ο όρος
της εντοπιότητας για µισά συν ένα µέλη της Ε.Κοιν.) και
του άρθρου 6 παράγραφος 4 (υποχρεωτική σύνθεση
Ε.Κοιν. ώστε να της επιτρέπεται να διανέµει µέρος των
πλεονασµάτων χρήσης στα µέλη της).
Στην παράγραφο 2 περιγράφεται η διαδικασία της εκκαθάρισης, που ακολουθεί τη λύση της Ε.Κοιν..
Στην παράγραφο 3 προβλέπεται η αυτοδίκαιη παύση ισχύος των αδειών και εγκρίσεων που έχουν χορηγηθεί,
αν κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης δεν καταστεί δυνατή η µεταβίβαση αδειών ή σταθµού παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή υβριδικού σταθµού της
Ε.Κοιν.. Στην παράγραφο 4 εισάγεται εξαίρεση κατά την
οποία οι σταθµοί που έχουν τεθεί σε δοκιµαστική ή κανονική λειτουργία κατά το χρόνο λύσης της Ε.Κοιν. επιτρέπεται να µεταβιβαστούν σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο νέος
κάτοχος που αποκτά το σταθµό, κατά παρέκκλιση της
παράγραφος 2 του άρθρου 12, δεν λαµβάνει Λειτουργική Ενίσχυση, αλλά αποζηµιώνεται: α) µόνο στο πλαίσιο
της συµµετοχής του σταθµού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα οριζόµενα στην παρ. 19 του άρθρου 3
του ν. 4414/2016 για σταθµό εγκατεστηµένο στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα ή β) κατά τα οριζόµενα στην παρ.
10 του άρθρο 8 του ν. 4414/2016 για σταθµό εγκατεστηµένο σε Μη Διασυνδεδεµένο Νησί. Σκοπός της διάταξης
είναι να αποτραπεί η καταχρηστική εκµετάλλευση των
προνοµίων της Ε.Κοιν. από τρίτους συµµετέχοντες στην
ενεργειακή αγορά.
Στην παράγραφο 5 προβλέπεται η δυνατότητα και οι
προϋποθέσεις συγχώνευσης δύο ή περισσοτέρων
Ε.Κοιν..

Στην παράγραφο 6 προβλέπεται η δυνατότητα µετατροπής συνεταιρισµού άλλης µορφής σε Ε.Κοιν., επιπλέον των δυνατοτήτων που ήδη παρέχονται µε το άρθρο
16 του ν. 1667/1986.
Άρθρο 10
Ενώσεις- Οµοσπονδία
Προβλέπεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις σύστασης ενώσεων και οµοσπονδιών Ε.Κοιν., λαµβανοµένης
υπόψη της αριθµητικής σύνθεσης της Ε.Κοιν., η οποία,
σε αντίθεση µε τους αστικούς συνεταιρισµούς που πρέπει να αριθµούν τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) µέλη,
µπορεί να συσταθεί ακόµα και µε τη σύµπραξη δύο προσώπων (Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού νησιωτικών περιοχών).
Άρθρο 11
Οικονοµικά κίνητρα και µέτρα στήριξης των Ε.Κοιν.
Εισάγονται συγκεκριµένα οικονοµικά κίνητρα και µέτρα στήριξης των Ε.Κοιν.. Η παράγραφος 1 προβλέπει ένα σηµαντικό οικονοµικό κίνητρο, καθώς δίνεται στις
Ε.Κοιν. η δυνατότητα ένταξης στο ν. 4399/2016 (Α΄ 117)
όπως ισχύει, εφαρµοζοµένων αναλογικά των διατάξεων
του νόµου αυτού για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016 (Α΄ 205), καθώς
και σε άλλα προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά
µε τους σκοπούς τους.
Με την παράγραφο 2 προβλέπεται ένα σηµαντικό µέτρο στήριξης για τις Ε.Κοιν. που δραστηριοποιούνται
στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθώς δίνεται η δυνατότητα, µετά
από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας να καθορίζονται ειδικές προϋποθέσεις και όροι
προνοµιακής συµµετοχής ή εξαίρεσης από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών του άρθρου 7
του ν. 4414/2016 (Α΄149) για σταθµούς Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. που πρόκειται να λειτουργήσουν από Ε.Κοιν..
Τέτοιοι όροι µπορεί να είναι ανώτερα όρια ισχύος για
συµµετοχή στις ανταγωνιστικές διαδικασίες, καθώς και
ειδικές προϋποθέσεις και όροι συµµετοχής (ενδεικτικά:
παράβολο συµµετοχής, εγγυητική επιστολή συµµετοχής, προθεσµία υλοποίησης έργου, πιθανά ειδικά κριτήρια αξιολόγησης ή και τρόπος κατακύρωσης/ προσδιορισµού Τιµής Αναφοράς για σταθµούς Ε.Κοιν. κ.λπ.).
Με την παράγραφο 3 προβλέπεται ένα επιπλέον οικονοµικό κίνητρο για τις Ε.Κοιν. που δραστηριοποιούνται
στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθώς δίνεται η δυνατότητα, µετά
από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να καθορίζονται ειδικές προνοµιακές χρεώσεις
και άλλοι όροι για χρήση των υπηρεσιών του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου
(Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) του άρθρου 5 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) από σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που κατέχουν
Ε.Κοιν..
Με την παράγραφο 4 προβλέπεται η δυνατότητα να
παρέχονται επιπλέον κίνητρα αδειοδότησης σταθµών
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικών Σταθµών από
Ε.Κοιν., από αυτά που ορίζονται στο παρόν σχέδιο νόµου, καθώς δίνεται η δυνατότητα να προβλέπονται ειδικοί όροι για τους εν λόγω σταθµούς µέσω του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ειδικά
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κριτήρια αξιολόγησης σε σχέση µε σταθµούς που δεν αναπτύσσονται από Ε.Κοιν. κ.λπ.).
Με την παράγραφο 5 προβλέπεται ένα µέτρο στήριξης
κατά τη διαδικασία αδειοδότησης για τις Ε.Κοιν. που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικούς Σταθµούς, καθώς αυτές απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους διατήρησης
δικαιώµατος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπεται για σταθµούς Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην υποπαράγραφο Ι.2. της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107). Το τέλος διατήρησης δικαιώµατος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θεσπίστηκε µε στόχο την επιτάχυνση της
υλοποίησης των έργων που έχουν αδειοδοτηθεί, καθώς
και για την απελευθέρωση ηλεκτρικού χώρου από έργα
των οποίων η ωρίµανση δεν προχωράει. Η απαλλαγή
των Ε.Κοιν. από το εν λόγω τέλος αποτελεί ένα σηµαντικό αντιστάθµισµα σε τυχόν διαχειριστικές δυσκολίες
που µπορεί να κληθεί να αντιµετωπίσει κατά την πορεία
αδειοδότησης και ωρίµανσης έργων Α.Π.Ε. το νέο σχήµα
των Ε.Κοιν. σε σχέση µε µία εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των Α.Π.Ε., δίνοντας στις Ε.Κοιν. σηµαντική άνεση χρόνου για την ωρίµανση των έργων τους.
Με την παράγραφο 6 εισάγεται ακόµα ένα µέτρο στήριξης κατά τη διαδικασία αδειοδότησης για τις Ε.Κοιν.
που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικούς Σταθµούς. Συγκεκριµένα, προβλέπεται η κατά
προτεραιότητα εξέταση αιτήσεων που υποβάλλονται από Ε.Κοιν. για χορήγηση άδειας παραγωγής στη Ρ.Α.Ε.,
υπό ορισµένες προϋποθέσεις, καθώς και για αιτήσεις για
χορήγηση προσφοράς σύνδεσης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
Η παράγραφος 7 προβλέπει ένα επιπλέον σηµαντικό
οικονοµικό κίνητρο κατά τη διαδικασία αδειοδότησης για
τις Ε.Κοιν. που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικούς Σταθµούς. Σύµφωνα µε αυτήν,
οι Ε.Κοιν. υποβάλλουν µειωµένη κατά 50% την εγγυητική επιστολή της παραγράφου 3 της υποπαραγράφου Ι.1
της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107)
για σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. των άρθρων 3 και 4
του ν. 3468/2006, όπως ισχύουν και για Υβριδικούς Σταθµούς. Η προσκόµιση της εν λόγω εγγυητικής επιστολής
προβλέπεται στο στάδιο της αποδοχής από τον παραγωγό της χορηγούµενης Προσφοράς Σύνδεσης, και το ύψος της διαφοροποιείται βάσει της ισχύος του σταθµού,
ώστε να περιοριστεί η υποβολή αιτηµάτων για ανώριµα
έργα που δεν έχουν µεγάλες πιθανότητες υλοποίησης.
Η µείωση στο µισό του ύψους της εγγυητικής επιστολής
για τις Ε.Κοιν. αποτελεί µία σηµαντική διευκόλυνση, καθώς έτσι αντιµετωπίζονται ευκολότερα θέµατα ρευστότητας κατά τη διαδικασία αδειοδότησης.
Με την παράγραφο 8 εισάγεται οικονοµικό κίνητρο για
τις Ε.Κοιν. που σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στον
τοµέα της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριµένα, προβλέπεται απαίτηση για σηµαντικά µικρότερο
συνεταιριστικό κεφάλαιο για Ε.Κοιν. που θέλουν να αποκτήσουν άδεια Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τη
Ρ.Α.Ε., σε σχέση µε ανώνυµες εταιρείες ή εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, δεδοµένης της τοπικής εµβέλειας
δραστηριοποίησης µίας Ε.Κοιν.. Η εν λόγω διάταξη αποσκοπεί στο να ανοίξει το δρόµο σε Ε.Κοιν. να δραστηριο-

ποιηθούν στην προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας µικρής
κλίµακας σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο και σε µικρά
αυτόνοµα συστήµατα, όπως αυτά των Μη Διασυνδεδεµένων νησιών.
Με την παράγραφο 9 εισάγεται ένα ακόµη οικονοµικό
κίνητρο για τις Ε.Κοιν., αφού δίνεται η δυνατότητα να ορίζονται, µε απόφαση της Ρ.Α.Ε. κατόπιν εισήγησης των
Λειτουργών της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και των
αρµόδιων Διαχειριστών, µειωµένα ποσά των εγγυήσεων
για την εγγραφή των Ε.Κοιν. στα µητρώα Συµµετεχόντων στο πλαίσιο των σχετικών Συµβάσεων Συναλλαγών
Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού (ΗΕΠ) και
Διαχείρισης των ηλεκτρικών δικτύων αντίστοιχα, λαµβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως ο πληθυσµός ή η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Περιφέρεια της έδρας της
Ε.Κοιν..
Με την παράγραφο 10 δίνεται η δυνατότητα σε Ε.Κοιν.
να εγκαθιστούν φωτοβολταϊκούς σταθµούς και σταθµούς µικρών ανεµογεννητριών για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των µελών τους και ευάλωτων καταναλωτών ή πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας µε εφαρµογή εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού. Τυχόν πλεόνασµα ενέργειας που προκύπτει από
τον εικονικό ενεργειακό συµψηφισµό διοχετεύεται στο
Δίκτυο χωρίς αποζηµίωση για τις Ε.Κοιν.. Με απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετά από
γνώµη της Ρ.Α.Ε. θα καθοριστούν όλες οι απαραίτητες
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού από Ε.Κοιν..
Στην παράγραφο 11 δίνεται η δυνατότητα πρόβλεψης
ειδικών όρων για τις Ε.Κοιν. που λειτουργούν ως φορείς
εκµετάλλευσης υποδοµών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχηµάτων µε την απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Υποδοµών και Μεταφορών
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρ. 2 του άρθρου
134 του ν. 4001/2011.
Στην παράγραφο 12 δίνεται η δυνατότητα πρόβλεψης
ειδικών όρων για τις άδειες που χορηγούνται σε Ε.Κοιν.
από τον Κανονισµό Αδειών του άρθρου 135 του
ν. 4001/2011.
Άρθρο 12
Λοιπές διατάξεις Ε.Κοιν.
Με την παράγραφο 1 τροποποιείται ο ορισµός του εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού, ώστε να περιλαµβάνει τη µορφή που αυτός λαµβάνει κατά την εφαρµογή
του σε Ε.Κοιν.. Ειδικά στην περίπτωση αυτή, ο συµψηφισµός της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. της Ε.Κοιν. γίνεται µε τη συνολική
καταναλισκόµενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις
όχι µόνο των µελών της Ε.Κοιν. αλλά και ευάλωτων καταναλωτών ή πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της
φτώχειας, εντός της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται
η έδρα της Ε.Κοιν., τονίζοντας έτσι την κοινωνική αποστολή της Ε.Κοιν. στην αντιµετώπιση της ενεργειακής
ένδειας.
Με την παράγραφο 2 καθορίζονται οι όροι και οι περιορισµοί σχετικά µε την µεταβίβαση αδειών και σταθµών
παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και υβριδικών σταθµών που ανήκουν σε Ε.Κοιν.. Συγκεκριµένα, µε στόχο την αποτροπή καταχρηστικής εκµετάλλευσης των προνοµίων των Ε.Κοιν. από τρίτους που δραστηριοποιούνται ήδη στη σχετική αγορά, ορίζεται ότι οι άδειες και οι σταθµοί των Ε.Κοιν. µπορούν να µεταβιβάζο-
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νται µόνο σε Ε.Κοιν. και µάλιστα του ίδιου τύπου όσον αφορά στον επιτρεπόµενο τρόπο διάθεσης των πλεονασµάτων χρήσης. Έτσι, Ε.Κοιν. που υπάγεται στην απαγόρευση διάθεσης των πλεονασµάτων της στα µέλη της
µπορεί να µεταβιβάσει το σταθµό και τις άδειές της µόνο
σε ίδιου τύπου Ε.Κοιν.. Ε.Κοιν. στην οποία επιτρέπεται,
µε βάση το άρθρο 6 παράγραφος 4 του παρόντος σχεδίου νόµου και του καταστατικού της, η διάθεση µέρους
των κερδών της στα µέλη της µπορεί να µεταβιβάσει
σταθµό και άδειες είτε σε Ε.Κοιν. όµοιου τύπου, είτε σε
Ε.Κοιν. που εµπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 6 παράγραφος 2 του παρόντος νοµοσχεδίου.
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 13
Τροποποίηση του ν. 3463/2006
Προστίθεται στις κατασκευές και τα τεχνικά έργα της
παρ. 6 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) και τα
τεχνικά έργα για την τηλεθέρµανση. Τα τεχνικά προγράµµατα των ΔΕΥΑ για την τηλεθέρµανση προβλέπουν
κυρίως την κατασκευή βοηθητικών αντλιοστασίων, εναποθηκευτών θερµότητας και παροχών, αλλά και άλλα έργα για την κατασκευή και επέκταση των δικτύων διανοµής που καθιστούν επιτακτική την επέκταση των προβλέψεων της ανωτέρω διάταξης και σε έργα τηλεθέρµανσης. Τα έργα αυτά είναι πολύ σηµαντικά για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων µιας περιοχής και
τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, συµβάλλουν
στη µείωση της εγχώριας κατανάλωσης πετρελαίου και
δίνουν ώθηση στην εµπορική, βιοτεχνική και αγροτική ανάπτυξη.
Άρθρο 14
Τροποποίηση του ν. 3468/2006
Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006
(Α΄ 129). που αφορά στους σταθµούς που εξαιρούνται από υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, µε σκοπό να
απλοποιηθούν οι αδειοδοτικές διαδικασίες σταθµών
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..
Επίσης, όσον αφορά στις αιολικές εγκαταστάσεις το
όριο ισχύος τίθεται στα 60kW αντί για τα 50kW, καθώς
πλέον υπάρχουν διαθέσιµες ανεµογεννήτριες που µπορούν να παράξουν αυτή την ισχύ µε τα ίδια γεωµετρικά
χαρακτηριστικά.
Στις κατηγορίες σταθµών που εξαιρούνται της υποχρέωσης λήψης άδειας παραγωγής, εισάγονται και οι Μικροί Υδροηλεκτρικοί σταθµοί µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ µικρότερη ή ίση του µισού (0,5) MW που εγκαθίστανται σε δίκτυα ύδρευσης ή άρδευσης ή αποχέτευσης,
προκειµένου να διευκολυνθεί η αξιοποίηση της Υδροηλεκτρικής Ενέργειας, σε εγκαταστάσεις δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης όπου υπάρχει αναξιοποίητο δυναµικό, κατά κύριο λόγο από ΔΕΥΑ, δήµους,
ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ που διαχειρίζονται τα σχετικά δίκτυα.
Άρθρο 15
Ρυθµίσεις για τη θερµική ενέργεια
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις των παραγράφων 1 έ-

ως 6 επιδιώκεται η αποσαφήνιση και ο εκσυγχρονισµός
του νοµοθετικού πλαισίου για την αδειοδότηση των σχετικών ενεργειακών δραστηριοτήτων, προκειµένου να καταστεί δυνατή η παραγωγή, διανοµή και προµήθεια θερµικής ενέργειας σε τρίτους καταναλωτές, µε την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδοµών και την παροχή πρόσβασης τρίτων σε αυτές, όπου κρίνεται αναγκαίο για την
εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος.
Με την παράγραφο 7 λαµβάνεται µέριµνα για τη διευθέτηση του µεταβατικού καθεστώτος µέχρι την ολοκλήρωση του δευτερογενούς πλαισίου για την αδειοδότηση
των ενεργειακών δραστηριοτήτων στον τοµέα της θερµικής ενέργειας, καθώς επίσης και για την οµαλή συνέχιση των υφιστάµενων σχετικών δραστηριοτήτων για τις
οποίες έχει χορηγηθεί ήδη άδεια από τη Ρ.Α.Ε. ή τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή τους προκατόχους του χαρτοφυλακίου του, ώστε να διατηρηθεί η ισχύς τους και να εναρµονισθούν µε το νέο πλαίσιο αν
και όπου απαιτείται, κατόπιν κρίσης της Ρ.Α.Ε..
Με την παράγραφο 8 καταργούνται οι διατάξεις για τα
ζητήµατα που ρυθµίζονται από το παρόν άρθρο.
Άρθρο 16
Ρύθµιση για το µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 4001/2011 ο µακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασµός της χώρας, εναπόκειται
στην αποφασιστική αρµοδιότητα του αρµόδιου Υπουργού και στην προηγούµενη γνωµοδοτική αρµοδιότητα
της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.). Η αναβολή
στη λήψη των σχετικών πρωτοβουλιών και αποφάσεων
επί σειρά ετών, δηµιούργησε αρκετές αρρυθµίες στην αγορά και για το λόγο αυτό η άµεση εκκίνηση της διαδικασίας έγκρισης του ενεργειακού σχεδιασµού είναι επιτακτική. Ο Ενεργειακός σχεδιασµός θα λαµβάνει υπόψη
τις σύγχρονες τάσεις και δεσµεύσεις στα περιβαλλοντικά και ενεργειακά ζητήµατα, το διεθνές ενεργειακό σύστηµα, τον στόχο της ευρωπαϊκής ολοκληρωµένης αγοράς, τη διαθεσιµότητα των ενεργειακών πόρων και κυρίως θα στοχεύει στην ασφάλεια του εφοδιασµού, την
προστασία του καταναλωτή και εν γένει στην ευηµερία
της χώρας. Η εκπόνηση του σχεδιασµού αυτού ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον αρµόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Ρ.Α.Ε., και η υποβολή της
σχετικής πρότασης αναµένεται εντός του έτους 2018.
Μέσα από τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να καθοριστούν
δεσµευτικοί στόχοι για τη χώρα εντός και πέρα από εκείνους που οφείλει να ακολουθήσει βάσει των ευρωπαϊκών και διεθνών της υποχρεώσεων (Συµφωνία Παρισίων
για το κλίµα, στόχοι ΕΕ για το έτος 2030), και κυρίως οι
δράσεις και οι πολιτικές µε τις οποίες θα τους πετύχει.
Απαιτείται δε συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση
των δράσεων, ή ακόµα και ορισµένων στόχων, που εκ
των πραγµάτων θα χρειαστούν αναθεώρηση βάσει των
ενεργειακών εξελίξεων µε την πάροδο του χρόνου και
τις ανάγκες της χώρας.
Η εκπόνηση του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού συγκυριακά θα συµπέσει χρονικά µε την απόλυτα
συνδεδεµένη υποχρέωση της χώρας να εκπονήσει και
να υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικό Σχέδιο
για την Ενέργεια και το Κλίµα για τη δεκαετία 20202030, υποχρέωση η οποία καθιερώνεται µε τον Κανονισµό για τη «Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης»
που βρίσκεται στο τελικό στάδιο έγκρισης/έναρξης ε-
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φαρµογής µε το κείµενο COM (2016) 759 final/2 της
23ης.2.2017 στο πλαίσιο συγχρονισµού και εναρµόνισης
των ενεργειακών στρατηγικών κάθε κράτους-µέλους, ώστε να επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι που τίθενται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι: α) η ενεργειακή
ασφάλεια, β) η αγορά ενέργειας, γ) η ενεργειακή απόδοση, δ) η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκποµπές και ε)
η έρευνα, η καινοτοµία και η ανταγωνιστικότητα.
Ωστόσο, ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού απαιτούν συστηµατική εργασία, κατάρτιση µελετών και εκθέσεων και συνδροµή όλων των ενεργειακών φορέων. Η επίτευξη των στόχων
εντός των χρονικών περιορισµών που τίθενται µε τον ανωτέρω Κανονισµό τουλάχιστον για την πρώτη εφαρµογή του ενεργειακού σχεδιασµού και την κατάθεση της
σχετικής πρότασης έως το τέλος του 2018, δεν µπορούν
να υλοποιηθούν από τη Ρ.Α.Ε. µε τα νοµικά εργαλεία
που ισχύουν σήµερα, ιδίως σε ό,τι αφορά τις αναθέσεις
έργων µελετών και υπηρεσιών σύµφωνα µε το
ν. 4414/2016. Για το λόγο αυτόν κρίνεται αναγκαία, για
λόγους δηµοσίου συµφέροντος, που προέχουν των σχετικών υποχρεώσεων για την τήρηση της συνήθους διαδικασίας ανάθεσης, να προβλεφθεί η παρέκκλιση από τις
σχετικές διατάξεις τουλάχιστον έως το τέλος του έτους
2018, οπότε και θα υποβληθεί η πρόταση για τον µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό.
Ειδικότερα, σκοπός της παρέκκλισης είναι η ολοκλήρωση του πρώτου 10ετούς ενεργειακού σχεδιασµού της
χώρας εντός του 2018. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πρέπει να ανατεθεί άµεσα (εντός του 2017) µέρος
του έργου και αφού παραχθούν τα πρώτα συµπεράσµατα να ανατεθεί το υπόλοιπο του έργου εντός του 2018.
Η χρονική διάρκεια της παρέκκλισης σχετίζεται µε την ιδιαιτερότητα του έργου, καθώς ο µακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασµός της χώρας είναι εξαιρετικά περίπλοκος
και απαιτεί τη συµµετοχή πολλών επαγγελµατικών ειδικοτήτων. Πολυάριθµες είναι και οι θεµατικές που απαιτείται να καλυφθούν, ενώ οι ανάγκες για εκπόνηση µελετών δεν µπορούν να προβλεφθούν εκ των προτέρων αφού το περιεχόµενο των προκαταρκτικών µελετών θα
καθορίζει το αντικείµενο των ενδιάµεσων µελετών και
τα συµπεράσµατα των τελευταίων, καθώς και την ανάγκη για εκπόνηση ή µη συµπληρωµατικών µελετών.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση δίδεται, σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω, η δυνατότητα στη Ρ.Α.Ε. να συνάψει
περισσότερες συµβάσεις ανά έτος µέχρι το ετήσιο συνολικό όριο των 200.000 ευρώ, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
Άρθρο 17
Τροποποίηση του ν. 4067/2012
Με την παρούσα ρύθµιση ορίζεται ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθµών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχηµάτων σε δηµόσιους κοινόχρηστους χώρους, ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη δικτύου σταθµών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχηµάτων, µε στόχο την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στις µεταφορές.
Άρθρο 18
Τροποποίηση του ν. 4178/2013
Σύµφωνα µε το από 23.2.1987 π.δ. για τις κατηγορίες

χρήσεων γης (Δ΄ 166), οι εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων – εκθεσιακών κέντρων επιτρέπονται στις περιοχές των άρθρων:
4. Πολεοδοµικό Κέντρο.
5. Μη οχλούσα βιοµηχανία/βιοτεχνία µε την προϋπόθεση ότι αποτελούν τµήµα των βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.
6. Οχλούσα βιοµηχανία/βιοτεχνία.
7. Χονδρεµπόριο.
Επιπλέον, στο σχέδιο προεδρικού διατάγµατος των
χρήσεων γης που έχει ήδη κατατεθεί προς επεξεργασία
στο ΣτΕ, και το οποίο θα αντικαταστήσει το ισχύον προεδρικό διάταγµα των χρήσεων γης, οι εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων – εκθεσιακών κέντρων επιτρέπονται
ως αµιγής ειδική χρήση στη γενική κατηγορία µη οχλούσας βιοµηχανίας/ βιοτεχνίας.
Η δυνατότητα χωροθέτησης εντός ζωνών βιοτεχνίαςβιοµηχανίας περιορισµένων δραστηριοτήτων/ εγκαταστάσεων του τριτογενούς τοµέα, που είναι συµβατές και
λειτουργούν συµπληρωµατικά µε τις βιοτεχνικές δραστηριότητες, αποτελεί αναγκαία συνθήκη σε ένα ραγδαία µεταβαλλόµενο οικονοµικό/ επιχειρηµατικό τοπίο.
Η εν λόγω δυνατότητα που ωστόσο δεν είναι εφικτή σε
περιοχές της επικράτειας που ρυθµίζονται βάσει Ζωνών
Οικιστικού Ελέγχου, λόγω της χρονοβόρου διαδικασίας
αναθεώρησης/ τροποποίησης των εργαλείων αυτών. Η
παρούσα ρύθµιση παρέχει την απαιτούµενη ευελιξία για
την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε βιοµηχανικές
περιοχές ρυθµιζόµενες από ΖΟΕ σε συµβατότητα µε την
ισχύουσα πολιτική χρήσεων γης.
Άρθρο 19
Τροποποίηση του ν. 4203/2013
Με την παρούσα ρύθµιση, τροποποιείται η παρ. 1 του
άρθρου 4 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235), προκειµένου να οριστεί ότι το Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών αφορά σε εγκατάσταση µικρών ανεµογεννητριών για σταθµούς συνολικής ισχύος µέχρι 60 kW σε
γήπεδα, οικόπεδα και κτιριακές εγκαταστάσεις, που εγχέουν ενέργεια στο δίκτυο διανοµής.
Άρθρο 20
Παρατάσεις προθεσµιών του ν. 4414/2016
και ισχύος αδειών παραγωγής
Με την παράγραφο 1 παρατείνονται οι προθεσµίες των
παρ. 11 και 12 του άρθρου 3 ν. 4414/2016 (Α΄ 149), για όσο χρόνο έχει ανασταλεί η εκτέλεση εργασιών σε σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε διαταγή ή απόφαση δικαστηρίου.
Η παράγραφος 2 αφορά σε περιπτώσεις έργων, των οποίων οι άδειες παραγωγής είχαν εκδοθεί προ του
ν. 3468/2006 (Α΄ 129), είχαν 15ετή διάρκεια ισχύος και
λήγουν πριν τις 31.12.2019. Οι κάτοχοι των εν λόγω αδειών παραγωγής πρέπει εντός της προθεσµίας της αρχικής άδειας παραγωγής να έχουν θέσει τους σταθµούς
σε λειτουργία, ώστε µετά να µπορούν να παρατείνουν
την άδεια παραγωγής. Ειδικότερα προβλέπεται ότι για
σταθµούς οι οποίοι θα εκδώσουν Άδεια Εγκατάστασης εντός της 15ετούς διάρκειας της Άδειας Παραγωγής και
επιπλέον οι κάτοχοί τους έχουν συνάψει σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης του ν. 4414/2016, η Άδεια Παραγωγής παρατείνεται µέχρι και τις 31.12.2019. Ως εκ τού-
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του, δίνεται ένα εύλογο χρονικό διάστηµα για την υλοποίηση και ολοκλήρωση αυτών των έργων.
Άρθρο 21
Ρυθµίσεις Εγγυητικών Επιστολών σταθµών Α.Π.Ε.
Ρυθµίζεται η περίπτωση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που συµµετείχαν στη πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του
ν. 4414/2016 (Α΄ 149), δεν επελέγησαν ως εγκαταστάσεις για στήριξη µε τη µορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης,
δικαιούνταν, βάσει των διατάξεων της περίπτωσης α) της
παρ. 13 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 την επιστροφή
της εγγυητικής επιστολής και δεν περιλαµβάνονται στις
περιπτώσεις φ/β εγκαταστάσεων της παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016. Αυτές οι φ/β εγκαταστάσεις, οι
οποίες κατά την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών διέθεταν σύµβαση σύνδεσης σε ισχύ και είχαν υποβάλλει
στον αρµόδιο Διαχειριστή εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στην παρ. 13 του άρθρου 39 του ν. 4062/2012
(Α’ 70), η οποία είναι σηµαντικά µεγαλύτερου ποσού από
την εγγυητική που προβλέπεται σήµερα για ανάλογα έργα βάσει των διατάξεων του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), µπορούν να υποβάλλουν εντός ενός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος την εγγυητική επιστολή
σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, προκειµένου να διατηρήσουν σε ισχύ την οριστική προσφορά σύνδεσης και τη
σχετική σύµβαση σύνδεσης, προκειµένου να µπορούν να
συµµετάσχουν σε επόµενη ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016.
Άρθρο 22
Συνέχιση λειτουργίας σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας σε Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά
Η προτεινόµενη ρύθµιση κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
που είναι εγκατεστηµένοι σε Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά, δεδοµένου ότι από τους σταθµούς αυτούς εξαρτάται η ενεργειακή επάρκεια και η ασφάλεια εφοδιασµού
των νησιών της χώρας. Συγχρόνως, διασφαλίζεται και η
τήρηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, αφού οι φορείς λειτουργίας των σταθµών αυτών υποχρεούνται αφενός να υποβάλουν άµεσα πλήρη φάκελο για την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση, αφετέρου να συµµορφώνονται µε το σύνολο των ισχύοντων περιβαλλοντικών
κανόνων µέχρι την έκδοση νέας Α.Ε.Π.Ο..

Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος
Ορίζεται η έναρξη ισχύος του σχεδίου νόµου.

Αθήνα, 14 Νοεµβρίου 2017
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π. Σκουρλέτης

Δ. Παπαδηµητρίου

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ευτ. Αχτσιόγλου

Ευκλ.Τσακαλώτος
α.α.
Γ. Χουλιαράκης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Γ. Σταθάκης

Χρ. Σπίρτζης

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π. Κουρουµπλής

Αλ.Χαρίτσης

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ουρ. Αντωνοπούλου

Σ. Φάµελλος

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αικ. Παπανάτσιου
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 1
Ορισµός - σκοπός
1. Η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.) είναι αστικός συνεταιρισµός αποκλειστικού σκοπού µε στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, όπως
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4430/2016 (Α΄
205), και της καινοτοµίας στον ενεργειακό τοµέα, την αντιµετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή
της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση,
ιδιοκατανάλωση, διανοµή και προµήθεια ενέργειας, την
ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε
νησιωτικούς δήµους, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο, µέσω της δραστηριοποίησης
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
(Α.Π.Ε.), της Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της ορθολογικής
χρήσης ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας,
των βιώσιµων µεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης
και της παραγωγής, διανοµής και προµήθειας ενέργειας.
2. Για όσα θέµατα δεν ορίζονται ειδικότερα στον παρόντα, οι Ε.Κοιν. διέπονται συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του ν. 1667/1986 (Α΄ 196).
3. Στις Ε.Κοιν. δεν εφαρµόζονται οι παρακάτω διατάξεις του ν. 1667/1986:
α) οι αριθµητικοί περιορισµοί των τριών (3) µελών για
το αίτηµα σύγκλησης γενικής συνέλευσης του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5, των επτά (7)
µελών για την ελάχιστη απαρτία στη γενική συνέλευση
του τελευταίου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, των
τριών (3) µελών για την υποχρεωτική αναβολή της συζήτησης θεµάτων που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια
διάταξη της γενικής συνέλευσης του έβδοµου εδαφίου
της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου και των δύο (2) µελών για το αίτηµα σύγκλησης διοικητικού συµβουλίου
της παραγράφου 2 του άρθρου 7,
β) η υποχρέωση συγκρότησης τριµελούς επιτροπής ελέγχου της παραγράφου 1 του άρθρου 7,
γ) οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 και
του άρθρου 13.
4. Όπου στις διατάξεις του ν. 1667/1986 αναφέρεται
καταχώρηση σε µητρώο, για τις ανάγκες του παρόντος
νοείται το Μητρώο Ε.Κοιν. του άρθρου 8 και δεν απαιτείται εγγραφή, καταχώρηση ή ενηµέρωση οποιουδήποτε
άλλου µητρώου.
Άρθρο 2
Μέλη Ενεργειακής Κοινότητας
1. Μέλη µιας Ε.Κοιν. µπορεί να είναι:
α) φυσικά πρόσωπα µε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα,
β) νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου εκτός των οργα-

νισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθµού
ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,
γ) Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού της ίδιας Περιφέρειας εντός της
οποίας βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. ή επιχειρήσεις αυτών, κατ’ εξαίρεση του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (Α΄
87),
δ) Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού της έδρας της Ε.Κοιν., κατ’ εξαίρεση του άρθρου 107 του ν. 3852/2010.
2. Ο ελάχιστος αριθµός µελών της Ε.Κοιν. είναι:
α) πέντε (5), αν τα µέλη είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου εκτός των Ο.Τ.Α. ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου ή φυσικά πρόσωπα,
β) τρία (3), αν τα µέλη είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, από τα οποία τα
δύο (2) τουλάχιστον είναι Ο.Τ.Α.,
γ) δύο (2), αν τα µέλη είναι µόνο Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού νησιωτικών περιοχών µε πληθυσµό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους σύµφωνα µε την τελευταία
απογραφή.
3. Τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα
των µελών πρέπει να σχετίζονται µε τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. και συγκεκριµένα τα
φυσικά πρόσωπα- µέλη να έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο το οποίο βρίσκεται εντός της
Περιφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν. ή να είναι δηµότες
δήµου της Περιφέρειας αυτής, ενώ τα νοµικά πρόσωπα
µέλη να έχουν την έδρα τους εντός της Περιφέρειας της
έδρας της Ε.Κοιν..
4. Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και Ο.Τ.Α. α΄ και
β΄ βαθµού µπορούν να συµµετέχουν σε περισσότερες από µία Ε.Κοιν. ως µέλη κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 1667/1986.
Άρθρο 3
Συνεταιριστικές Μερίδες Ενεργειακής Κοινότητας
1. Κάθε µέλος µπορεί να κατέχει πέραν της υποχρεωτικής συνεταιριστικής µερίδας και µία ή περισσότερες
προαιρετικές συνεταιριστικές µερίδες, µε ανώτατο όριο
συµµετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο το 20%, µε εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. που µπορούν να συµµετέχουν στο
συνεταιριστικό κεφάλαιο µε ανώτατο όριο:
α) το πενήντα τοις εκατό (50%) για τους Ο.Τ.Α. α΄βαθµού νησιωτικών περιοχών µε πληθυσµό κάτω από τρεις
χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή,
β) το σαράντα τοις εκατό (40%) για τους λοιπούς
Ο.Τ.Α..
2. Κάθε µέλος, ανεξαρτήτως του αριθµού των συνεταιριστικών µερίδων που κατέχει, συµµετέχει στη γενική
συνέλευση µε µία µόνο ψήφο.
3. Η µεταβίβαση συνεταιριστικής µερίδας σε µέλος ή
σε τρίτο πρόσωπο γίνεται µόνο ύστερα από συναίνεση
του διοικητικού συµβουλίου. Το διοικητικό συµβούλιο
δεν συναινεί στη µεταβίβαση, όταν εξαιτίας αυτής της
µεταβίβασης παύει να συντρέχει µία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 ή του άρθρου 6 παράγραφος 4. Η απόφαση του διοικητικού συµβουλίου για µεταβίβαση συνεταιριστικής µερίδας καταχωρείται στο Μητρώο Ε.Κοιν.
του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του άρθρου
8.
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Άρθρο 4
Σκοπός - Αντικείµενο δραστηριότητας
Ενεργειακής Κοινότητας
1. Η Ε.Κοιν. ασκεί υποχρεωτικά τουλάχιστον µία από
τις κατωτέρω δραστηριότητες:
α) παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση
ηλεκτρικής ή θερµικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθµούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικούς Σταθµούς εγκατεστηµένους εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα
της Ε.Κοιν. ή και εντός όµορης Περιφέρειας για Ε.Κοιν.
µε έδρα εντός της Περιφέρειας Αττικής,
β) διαχείριση, όπως συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία,
αποθήκευση ή διάθεση, πρώτης ύλης για την παραγωγή
ηλεκτρικής ή θερµικής ή ψυκτικής ενέργειας από βιοµάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή µέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδοµήσιµου κλάσµατος αστικών αποβλήτων,
γ) προµήθεια για τα µέλη της ενεργειακών προϊόντων,
συσκευών και εγκαταστάσεων, µε στόχο τη µείωση της
ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συµβατικών
καυσίµων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας,
δ) προµήθεια για τα µέλη της ηλεκτροκίνητων οχηµάτων, υβριδικών ή µη, και εν γένει οχηµάτων που χρησιµοποιούν εναλλακτικά καύσιµα,
ε) διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της,
στ) προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου
προς τελικούς πελάτες, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν.
4001/2011 (Α΄179), εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της,
ζ) παραγωγή, διανοµή και προµήθεια θερµικής ή ψυκτικής ενέργειας εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της,
η) διαχείριση της ζήτησης για τη µείωση της τελικής
χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας και εκπροσώπηση παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας,
θ) ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκµετάλλευση υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, σύµφωνα µε το
ν. 4439/2016 (Α΄ 222) ή διαχείριση µέσων βιώσιµων µεταφορών εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα
της Ε.Κοιν.,
ι) εγκατάσταση και λειτουργία µονάδων αφαλάτωσης
νερού µε χρήση Α.Π.Ε. εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.,
ια) παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, σύµφωνα µε το
άρθρο 10 της Δ6/13280/7.6.2011 (Β΄1228) απόφασης
της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής.
2. Η Ε.Κοιν. µπορεί να ασκεί οποιαδήποτε από τις κατωτέρω δραστηριότητες:
α) προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγµατοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή παρεµβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης εντός
της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.,
β) σύνταξη µελετών αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή της
Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή υλοποίησης παρεµβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή παροχή στα µέλη της τεχνικής
υποστήριξης στους ανωτέρω τοµείς,
γ) διαχείριση ή συµµετοχή σε προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τους σκοπούς της,

δ) παροχή συµβουλών για τη διαχείριση ή συµµετοχή
των µελών της σε προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από
εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τους σκοπούς της,
ε) ενηµέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για θέµατα ενεργειακής
αειφορίας,
στ) δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιµετώπιση της ενεργειακής ένδειας πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, εντός της
Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν., ανεξάρτητα αν είναι µέλη της Ε.Κοιν., όπως παροχή ή
συµψηφισµός ενέργειας, ενεργειακή αναβάθµιση κατοικιών ή άλλες δράσεις που µειώνουν την κατανάλωση της
ενέργειας στις κατοικίες των ανωτέρω.
Το καταστατικό της Ε.Κοιν. δεν περιλαµβάνει άλλες
δραστηριότητες εκτός αυτών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.
Άρθρο 5
Τύπος - Ελάχιστο περιεχόµενο του καταστατικού
Το καταστατικό της Ε.Κοιν. καταρτίζεται µε ιδιωτικό
έγγραφο που χρονολογείται και υπογράφεται από τα µέλη και καθορίζει τουλάχιστον:
α) το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, τη διεύθυνση
και τον αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) των φυσικών προσώπων- µελών της, καθώς και την επωνυµία,
την έδρα, τον ΑΦΜ και, εφόσον υφίσταται υποχρέωση
εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., τον αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. των νοµικών
προσώπων- µελών της,
β) την επωνυµία και την έδρα της. Η επωνυµία περιλαµβάνει υποχρεωτικά τον όρο «Ενεργειακή Κοινότητα»
ή τη συντοµογραφία «Ε.Κοιν.» και ένδειξη της έκτασης
της ευθύνης των µελών της. Ονόµατα φυσικών προσώπων ή επωνυµίες νοµικών προσώπων δεν περιλαµβάνονται στην επωνυµία της Ε.Κοιν.. Ως έδρα της Ε.Κοιν. ορίζεται δήµος ή δηµοτικό διαµέρισµα της ελληνικής επικράτειας,
γ) το σκοπό και τις δραστηριότητές της,
δ) τις προϋποθέσεις εισόδου, αποχώρησης και διαγραφής των µελών, καθώς και τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις και τις συνέπειες της µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς την Ε.Κοιν.,
ε) το ύψος της συνεταιριστικής µερίδας, τον τρόπο και
το χρόνο καταβολής της, καθώς και τη διαδικασία απόδοσής της,
στ) την έκταση ευθύνης των µελών της,
ζ) τη διάρκειά της,
η) τον αριθµό των µελών του διοικητικού συµβουλίου
που δεν µπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3), κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1667/1986,
θ) την τύχη της συνεταιριστικής µερίδας σε περίπτωση
θανάτου συνεταίρου,
ι) τον ορισµό προσωρινής διοικητικής επιτροπής που
µεριµνά για την έγκριση του καταστατικού και τη σύγκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη
των οργάνων διοίκησης,
ια) τον τρόπο διάθεσης των πλεονασµάτων χρήσης,
ιβ) τη λήξη και τους ελεγκτές της πρώτης διαχειριστικής χρήσης.
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Άρθρο 6
Διάθεση πλεονασµάτων χρήσης
1. Από τα πλεονάσµατα έκαστης χρήσης της Ε.Κοιν.
παρακρατείται τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%)
για το σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού. Η παρακράτηση δεν είναι υποχρεωτική όταν το ύψος του αποθεµατικού είναι τουλάχιστον ίσο µε το ύψος του συνεταιριστικού κεφαλαίου της Ε.Κοιν..
2. Τα πλεονάσµατα της χρήσης δεν διανέµονται στα
µέλη, αλλά παραµένουν στην Ε.Κοιν. υπό τη µορφή αποθεµατικών και διατίθενται για τους σκοπούς της µε απόφαση της γενικής συνέλευσης.
3. Ειδικά, για Ε.Κοιν. στις οποίες συµµετέχουν αποκλειστικά Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθµού της Περιφέρειας στην
οποία έχει την έδρα της η Ε.Κοιν. και για Ε.Κοιν. που έχουν την έδρα τους σε νησιωτικό δήµο µε πληθυσµό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή, εφόσον συµµετέχει
στην Ε.Κοιν. Ο.Τ.Α α΄ ή β΄ βαθµού της Περιφέρειας στην
οποία έχει την έδρα της η Ε.Κοιν., µπορεί µέρος ή το σύνολο των πλεονασµάτων χρήσης της Ε.Κοιν. να διατίθεται για δράσεις κοινής ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα που
σχετίζονται µε την επάρκεια και τον ανεφοδιασµό πρώτων υλών, καυσίµων και νερού µετά την παρακράτηση
του τακτικού αποθεµατικού της παραγράφου 1.
4. Ε.Κοιν. στις οποίες συµµετέχουν τουλάχιστον δεκαπέντε (15) µέλη ή δέκα (10) προκειµένου για Ε.Κοιν. µε
έδρα σε νησιωτικό δήµο µε πληθυσµό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή, και το 50% συν ένα εξ αυτών είναι φυσικά πρόσωπα, µπορούν να διανέµουν στα µέλη τους τα
πλεονάσµατα της χρήσης µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού της παραγράφου 1, εφόσον υπάρχει
σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό. Η προϋπόθεση της
πλειοψηφικής συµµετοχής φυσικών προσώπων του
προηγούµενου εδαφίου, πρέπει να πληρούται κατά τη
σύσταση της Ε.Κοιν. και καθ’ όλη τη διάρκειά της.
Άρθρο 7
Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας
1. Για τη σύσταση της Ε.Κοιν. τηρείται η διαδικασία ίδρυσης ενός αστικού συνεταιρισµού. Το καταστατικό
πρέπει να υπογράφεται από τα µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 2.
2. Για τη σύσταση της Ε.Κοιν. προσκοµίζονται στο αρµόδιο Ειρηνοδικείο τα εξής δικαιολογητικά:
α) το καταστατικό της Ε.Κοιν., το οποίο αποτυπώνει
την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 και έχει το
ελάχιστο περιεχόµενο του άρθρου 5,
β) συµβολαιογραφικά έγγραφα ή δηλώσεις στοιχείων
ακινήτων (Ε9) για τα φυσικά πρόσωπα - µέλη που να αποδεικνύουν την πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε
ακίνητο εντός της Περιφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν. ή
τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης των φυσικών προσώπων - µελών τους που είναι δηµότες δήµου
της Περιφέρειας, εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της
Ε.Κοιν.,
γ) τα καταστατικά των νοµικών προσώπων- µελών της
Ε.Κοιν..
3. Η Ε.Κοιν. αποκτά νοµική προσωπικότητα µε την καταχώρηση του καταστατικού της στο Μητρώο Ε.Κοιν.
του Γ.Ε.ΜΗ. του ν. 3419/2005 (Α΄ 267), το οποίο συνι-

στάται µε το άρθρο 8. Δεν απαιτείται καταχώρηση στο
µητρώο συνεταιρισµών του Ειρηνοδικείου της παρ. 3 του
άρθρου 1 ν. 1667/1986, ούτε οι κοινοποιήσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου.
Άρθρο 8
Μητρώο Ε.Κοιν. - Δικαιολογητικά
1. Συνιστάται Μητρώο Ε.Κοιν., το οποίο είναι δηµόσιο
βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική µορφή. Αρµόδια αρχή για την τήρηση του Μητρώου Ε.Κοιν. και για την καταχώρηση των καταστατικών και των στοιχείων των
Ε.Κοιν. σε αυτό, ορίζεται το Γ.Ε.ΜΗ., δια των αρµόδιων
υπηρεσιών των κατά τόπους επιµελητηρίων.
2. Με την επιφύλαξη των υποχρεωτικών στοιχείων και
πράξεων που καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε
το ν. 3419/2005 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενες αποφάσεις, το Μητρώο Ε.Κοιν. περιέχει:
α) την επωνυµία και το σκοπό της Ε.Κοιν.,
β) την κατηγορία της Ε.Κοιν. σε σχέση µε την ευθύνη
των συνεταίρων,
γ) τα ονοµατεπώνυµα των νόµιµων εκπροσώπων της
Ε.Κοιν..
3. Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) µηνών
από την καταχώρηση στο Μητρώο Ε.Κοιν., προσκοµίζεται στην αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. πρακτικό της προσωρινής διοικητικής επιτροπής ή του διοικητικού συµβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής του συνεταιριστικού κεφαλαίου που ορίζεται στο καταστατικό. Αν
δεν προσκοµιστεί το ανωτέρω µέσα στην αποκλειστική
προθεσµία των τριών (3) µηνών, το Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει σε
διαγραφή της Ε.Κοιν. από το Μητρώο Ε.Κοιν..
Με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2, σε περίπτωση µερικής καταβολής ή µη
καταβολής από µέλος ή µέλη του συνεταιριστικού κεφαλαίου, η προσωρινή διοικητική επιτροπή ή το διοικητικό
συµβούλιο υποβάλλει και κωδικοποιηµένο κείµενο του ισχύοντος καταστατικού που περιλαµβάνει αντίστοιχη
µείωση του συνεταιριστικού κεφαλαίου και των συνεταιριστικών µερίδων.
4. Όταν µεταβάλλονται στοιχεία που καθιστούν αδύνατη την εκπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 ή
του άρθρου 6 παράγραφος 4, µε ευθύνη του διοικητικού
συµβουλίου ενηµερώνεται το Γ.Ε.ΜΗ..
5. Αν η Ε.Κοιν. οδηγηθεί σε λύση και εκκαθάριση, σύµφωνα µε το άρθρο 9, το Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει σε διαγραφή
της Ε.Κοιν. από το Μητρώο Ε.Κοιν. µετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.
6. Το πρακτικό της γενικής συνέλευσης για την εκλογή
του διοικητικού συµβουλίου και το πρακτικό του διοικητικού συµβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώµα και για
την κατανοµή αρµοδιοτήτων εκπροσώπησης υποβάλλονται µέσα σε ένα (1) µήνα για καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ..
7. Ο ισολογισµός και ο λογαριασµός αποτελεσµάτων
χρήσης µαζί µε την έκθεση του διοικητικού συµβουλίου
και των ελεγκτών δηµοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. µέσα σε ένα (1) µήνα από την έγκρισή τους από την ετήσια τακτική
γενική συνέλευση.
8. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορούν να καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του Μητρώου Ε.Κοιν.
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία του και
την εφαρµογή του παρόντος.
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Άρθρο 9
Λύση- Εκκαθάριση- Συγχώνευση- Μετατροπή
1. Κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1667/1986, η Ε.Κοιν. λύεται:
α) αν µειωθεί ο αριθµός των µελών της κάτω από τα όρια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 ή αν πάψουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του ίδιου
άρθρου ή του άρθρου 6 παρ. 4 και δεν αντικατασταθούν
ή συµπληρωθούν τα µέλη σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις εντός τριµήνου,
β) όταν λήξει η χρονική διάρκειά της,
γ) µε απόφαση της γενικής συνέλευσης,
δ) αν κηρυχθεί σε πτώχευση.
2. Τη λύση της Ε.Κοιν. ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν η
Ε.Κοιν. κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα. Την εκκαθάριση διενεργούν δύο (2) εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική
συνέλευση. Η Ε.Κοιν. λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και µετά τη λύση της για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεµείς υποθέσεις και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα
χρέη της Ε.Κοιν.. Από το τυχόν θετικό υπόλοιπο της εκκαθάρισης, επιστρέφονται στα µέλη οι δοθείσες συνεταιριστικές µερίδες και οι εισφορές τους. Το υπόλοιπο
που αποµένει διανέµεται σε κοινότητες παραγωγών ή
σωµατεία ή συλλόγους ή φορείς ή ενώσεις προσώπων ή
οργανώσεις ή άλλα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται στους τοµείς ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος εντός της Περιφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν.. Για τις Ε.Κοιν. του άρθρου 6
παράγραφος 4 το υπόλοιπο που αποµένει διανέµεται
στα µέλη, αναλογικά µε τη συµµετοχή τους στο συνεταιριστικό κεφάλαιο.
3. Αν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης δεν καταστεί
δυνατή η µεταβίβαση αδειών ή σταθµού παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή υβριδικού σταθµού
της Ε.Κοιν., σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου
12, παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως η Άδεια Παραγωγής,
η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η Προσφορά Όρων Σύνδεσης, η Άδεια Εγκατάστασης και γενικά όλες οι άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί για
τον εν λόγω σταθµό.
4. Η προηγούµενη παράγραφος δεν εφαρµόζεται σε
σταθµούς που έχουν τεθεί σε δοκιµαστική ή κανονική
λειτουργία κατά το χρόνο λύσης της Ε.Κοιν.. Οι σταθµοί
αυτοί επιτρέπεται να µεταβιβαστούν σε οποιονδήποτε
τρίτο. Ο νέος κάτοχος που αποκτά το σταθµό, σύµφωνα
µε τα παραπάνω και κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2
του άρθρου 12, δεν λαµβάνει Λειτουργική Ενίσχυση, αλλά αποζηµιώνεται: α) µόνο στο πλαίσιο της συµµετοχής
του σταθµού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα
οριζόµενα στην παρ. 19 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016
(Α΄ 149) για σταθµό εγκατεστηµένο στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα ή β) κατά τα οριζόµενα στην παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 4414/2016 για σταθµό εγκατεστηµένο σε
Μη Διασυνδεδεµένο Νησί.
5. Δύο ή περισσότερες Ε.Κοιν. µπορούν να συγχωνευθούν, σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 1667/1986,
υπό την προϋπόθεση ότι οι υπό συγχώνευση Ε.Κοιν. εφαρµόζουν όµοιο τρόπο διάθεσης των πλεονασµάτων
χρήσης σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 6 και έχουν έδρα εντός της ίδιας Περιφέρειας.

6. Επιπλέον των δυνατοτήτων µετατροπής του άρθρου
16 του ν. 1667/1986, επιτρέπεται η µετατροπή κάθε τύπου συνεταιρισµού σε Ε.Κοιν. σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου.
Άρθρο 10
Ενώσεις- Οµοσπονδία
1. Πέντε (5) τουλάχιστον Ε.Κοιν. που έχουν την έδρα
τους στην ίδια Περιφέρεια µπορούν να συστήσουν ένωση ενεργειακών συνεταιρισµών µε σκοπό το συντονισµό
και την προώθηση των δραστηριοτήτων τους. Η Γενική
Συνέλευση της ένωσης ενεργειακών συνεταιρισµών απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των Ε.Κοιν. που µετέχουν στην ένωση. Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται από τις
γενικές συνελεύσεις των Ε.Κοιν. σε αναλογία ένα (1)
στα πέντε (5) µέλη της Ε.Κοιν.. Αν το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθµού των µελών υπερβαίνει τον αριθµό
δύο (2), η Ε.Κοιν. εκλέγει έναν ακόµη αντιπρόσωπο.
Ε.Κοιν. µε λιγότερα από πέντε (5) µέλη εκλέγει έναν αντιπρόσωπο. Ε.Κοιν. µε περισσότερα από πενήντα (50)
µέλη εκλέγει δέκα αντιπροσώπους.
2. Οι ενώσεις ενεργειακών συνεταιρισµών όλης της
χώρας µπορούν να συστήσουν την Οµοσπονδία των Ενεργειακών Συνεταιρισµών της Ελλάδας για το συντονισµό και τη γενικότερη εκπροσώπηση του ενεργειακού
συνεταιριστικού κινήµατος της χώρας. Στη γενική συνέλευση της Οµοσπονδίας των Ενεργειακών Συνεταιρισµών της Ελλάδας συµµετέχουν όλες οι ενώσεις ενεργειακών συνεταιρισµών µε δύο αντιπροσώπους η καθεµία. Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται από τις γενικές συνελεύσεις των ενώσεων.
3. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις
του άρθρου 12 του ν. 1667/1986.
Άρθρο 11
Οικονοµικά κίνητρα και µέτρα στήριξης των Ε.Κοιν.
1. Οι Ε.Κοιν. µπορούν να εντάσσονται στο ν. 4399/2016
(Α΄ 117), εφαρµοζοµένων αναλογικά των διατάξεων του
νόµου αυτού για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016 (Α΄ 205), καθώς και σε
άλλα προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τους
σκοπούς τους.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορεί να καθορίζονται ειδικές προϋποθέσεις
και όροι προνοµιακής συµµετοχής ή εξαίρεσης από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών του
άρθρου 7 του ν. 4414/2016 για σταθµούς Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. που πρόκειται να λειτουργήσουν από Ε.Κοιν..
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορεί να καθορίζονται ειδικοί όροι, όπως προνοµιακές χρεώσεις, µεγαλύτερη διάρκεια χρήσης, για
χρήση των υπηρεσιών του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) του άρθρου 5 του ν. 4414/2016 από σταθµούς Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. που κατέχουν Ε.Κοιν..
4. Ο Κανονισµός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και
µέσω Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3468/2006
(Α΄ 129) µπορεί να προβλέπει ειδικούς όρους για σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικούς Σταθµούς που
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αδειοδοτούνται από Ε.Κοιν..
5. Οι Ε.Κοιν. απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώµατος
κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που
προβλέπεται για σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικούς Σταθµούς στην υποπαράγραφο Ι.2. της παρ. Ι΄
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).
6. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από Ε.Κοιν. για χορήγηση άδειας παραγωγής στη Ρ.Α.Ε. για σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικούς Σταθµούς εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι
λοιπών αιτήσεων, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, εφόσον παρουσιάζουν εδαφική επικάλυψη και έχουν υποβληθεί εντός του ίδιου κύκλου υποβολής αιτήσεων, όπως αυτός ορίζεται στον Kανονισµό Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και µέσω Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης
της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3468/2006. Αιτήσεις για
χορήγηση προσφοράς σύνδεσης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορούν σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικούς Σταθµούς
που πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Ε.Κοιν.
εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων.
7. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής της παρ. 3 της υποπαραγράφου Ι.1. της παρ. Ι΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 για σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικούς Σταθµούς, οι οποίοι ανήκουν σε Ε.Κοιν., µειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).
8. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 134 του
ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«(α) έχει τη µορφή ανώνυµης εταιρείας ή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον
εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ ή είναι Ε.Κοιν. µε
συνεταιριστικό κεφάλαιο τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ».
9. Με απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας
(Ρ.Α.Ε.), ύστερα από εισήγηση των λειτουργών της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και των αρµόδιων διαχειριστών, µπορεί να ορίζονται µειωµένα ποσά εγγυήσεων
για την εγγραφή των Ε.Κοιν. στα µητρώα συµµετεχόντων στο πλαίσιο των συµβάσεων Συναλλαγών Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού (Η.Ε.Π.) και διαχείρισης των ηλεκτρικών δικτύων, λαµβάνοντας υπόψη κριτήρια, όπως ο πληθυσµός ή η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
στην Περιφέρεια της έδρας της Ε.Κοιν..
10. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθµών Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικών Σταθµών από Ε.Κοιν. για την
κάλυψη ενεργειακών αναγκών των µελών τους και ευάλωτων καταναλωτών ή πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας εντός της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν., µε εφαρµογή εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού, όπως αυτός ορίζεται στην παρ.
13 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006. Πλεόνασµα ενέργειας που προκύπτει από το συµψηφισµό του προηγούµενου εδαφίου, µετά τη διενέργεια της τελικής εκκαθάρισης στο τέλος της χρονικής περιόδου συµψηφισµού,
διοχετεύεται στο δίκτυο χωρίς υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζηµίωση στην Ε.Κοιν.. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώµη
της Ρ.Α.Ε., ορίζονται ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται ο εικονικός ενεργειακός συµψηφισµός των Ε.Κοιν. και ειδι-

κότερα οι προϋποθέσεις, οι περιορισµοί, οι χρεώσεις, το
χρονικό διάστηµα εντός του οποίου θα υπολογίζεται ο
συµψηφισµός, ο τύπος, το περιεχόµενο και η διαδικασία
κατάρτισης των συµβάσεων συµψηφισµού, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Με την ανωτέρω απόφαση µπορεί να διαφοροποιείται
ο τρόπος συµψηφισµού βάσει του µεγέθους των σταθµών, του επιπέδου τάσης σύνδεσης και των ειδικότερων
χαρακτηριστικών των τιµολογίων κατανάλωσης. Με την
ίδια απόφαση, µε µέγιστο όριο τα 500 kW για τους σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ορίζονται τα ανώτατα όρια εγκατεστηµένης ισχύος, διαφοροποιηµένα ανά ηλεκτρικό
σύστηµα διασυνδεδεµένο ή αυτόνοµο, για σταθµούς του
πρώτου εδαφίου, και η µοναδιαία τιµή µε την οποία υπολογίζεται η αποζηµίωση για το πλεόνασµα της ενέργειας, η οποία καταβάλλεται από τους προµηθευτές υπέρ
του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 143 του
ν. 4001/2011. Οι εν λόγω σταθµοί εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής.
11. Η απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής (νυν Οικονοµικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Υποδοµών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας) της παρ. 2 του άρθρου 134 του ν. 4001/2011 µπορεί να προβλέπει ειδικούς όρους για τις Ε.Κοιν. που λειτουργούν ως φορείς εκµετάλλευσης υποδοµών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχηµάτων.
12. Ο Κανονισµός Αδειών του άρθρου 135 του
ν. 4001/2011 µπορεί να προβλέπει ειδικούς όρους για τις
άδειες που χορηγούνται σε Ε.Κοιν..
Άρθρο 12
Λοιπές διατάξεις Ε.Κοιν.
1. Η παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4414/2016,
αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Εικονικός ενεργειακός συµψηφισµός: ο συµψηφισµός της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς Α.Π.Ε. 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 από διαφορετική παροχή. Ειδικά για Ενεργειακή
Κοινότητα (Ε.Κοιν.), ο συµψηφισµός της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή
Υβριδικό Σταθµό της Ε.Κοιν. γίνεται µε τη συνολική καταναλισκόµενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις
µελών της Ε.Κοιν. και ευάλωτων καταναλωτών ή πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, εντός της
Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν..»
2. Η µεταβίβαση αδειών σταθµών παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικών Σταθµών που
ανήκουν σε Ε.Κοιν. επιτρέπεται µόνο σε Ε.Κοιν. µε όµοιο
επιτρεπόµενο τρόπο διάθεσης των πλεονασµάτων χρήσης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 6
και έδρα εντός της ίδιας Περιφέρειας. Οι Ε.Κοιν. της παραγράφου 4 του άρθρου 6 επιτρέπεται να µεταβιβάσουν
τις άδειες και τους σταθµούς τους και σε Ε.Κοιν. που δεν
εµπίπτουν στην παράγραφο 4 του άρθρου 6.
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ΤΜΗΜΑ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 13
Τροποποίηση του ν. 3463/2006
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 209
του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) µετά τη λέξη «αποχέτευση»
προστίθενται τα εξής: «, την τηλεθέρµανση».

Άρθρο 14
Τροποποίηση του ν. 3468/2006
1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 3468/2006 (Α΄ 129) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) αιολικές εγκαταστάσεις µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ µικρότερη ή ίση των εξήντα (60) kW».
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 η περίπτωση η΄ αναριθµείται σε ι΄ και προστίθενται περιπτώσεις η΄ και θ΄ ως εξής:
«η) οι σταθµοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς, σύµφωνα µε το άρθρο 14Α,
θ) Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί µε εγκατεστηµένη
ηλεκτρική ισχύ µικρότερη ή ίση του µισού (0,5) MW που
εγκαθίστανται σε δίκτυα ύδρευσης ή άρδευσης ή αποχέτευσης.»
Άρθρο 15
Ρυθµίσεις για τη θερµική ενέργεια
1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην περίπτωση η΄ µετά τη φράση «η εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας,» προστίθεται η φράση «η παραγωγή,
η διανοµή και η προµήθεια θερµικής ενέργειας,».
β) Στην περίπτωση ιδ΄ µετά τη φράση «ή/και ο Πελάτης ηλεκτρικής ενέργειας» προστίθεται η φράση «ή/και ο
Πελάτης θερµικής ενέργειας».
γ) Στην περίπτωση ιστ΄ µετά τη φράση «ή ηλεκτρική ενέργεια» προστίθεται η φράση «ή θερµική ενέργεια».
δ) Στην περίπτωση κα΄ η φράση «και ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες» αντικαθίσταται από τη φράση «και ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας σε Πελάτες».
ε) Στην περίπτωση κβ΄ µετά τη φράση «ή και Ηλεκτρικής Ενέργειας» προστίθεται η φράση «ή και θερµικής ενέργειας».
2. Στο άρθρο 2 του ν. 4001/2011 η παράγραφος 4 αναριθµείται σε 5 και προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Ορισµοί που αναφέρονται ιδίως στη θερµική ενέργεια:
(α) Διανοµή Θερµικής Ενέργειας: Η διοχέτευση Θερµικής Ενέργειας µέσω Δικτύου Διανοµής Θερµικής Ενέργειας µε σκοπό την τροφοδότηση τρίτων καταναλωτών
(τηλεθέρµανση ή τηλεψύξη).
(β) Δίκτυο Διανοµής Θερµικής Ενέργειας: Οι αγωγοί,
τα αντλιοστάσια, οι εγκαταστάσεις µετρήσεων, ο εξοπλισµός και οι εγκαταστάσεις ελέγχου και συντήρησης και
οι λοιπές εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τη Διανοµή Θερµικής Ενέργειας.
(γ) Θερµική Ενέργεια: Η θερµική ή ψυκτική ενέργεια.»
3. Μετά το άρθρο 134 του ν. 4001/2011 προστίθεται
άρθρο 134Α ως εξής:

«Άρθρο 134Α
Άδειες Θερµικής Ενέργειας
1. Για την παραγωγή Θερµικής Ενέργειας µε σκοπό τη
διανοµή της απαιτείται Άδεια Παραγωγής Θερµικής Ενέργειας. Η Άδεια Παραγωγής Θερµικής Ενέργειας χορηγείται από τη Ρ.Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου. Η Άδεια Παραγωγής Θερµικής Ενέργειας χορηγείται µόνο σε νοµικά πρόσωπα για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Με την άδεια καθορίζονται ιδίως
ο χρόνος της ισχύος της, η θέση της εγκατάστασης και
το είδος της χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας και προσδιορίζονται ειδικότερα οι όροι και προϋποθέσεις παραγωγής και διοχέτευσης της Θερµικής Ενέργειας σε Δίκτυο Διανοµής Θερµικής Ενέργειας, σύµφωνα και µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στο παρόν άρθρο.
2. Για την εγκατάσταση, διαχείριση και εκµετάλλευση
Δικτύου Διανοµής Θερµικής Ενέργειας απαιτείται Άδεια
Διανοµής Θερµικής Ενέργειας. Η Άδεια Διανοµής Θερµικής Ενέργειας χορηγείται από τη Ρ.Α.Ε., σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου. Η Άδεια Διανοµής Θερµικής Ενέργειας χορηγείται µόνο σε νοµικά πρόσωπα για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, για την εξυπηρέτηση
συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής και για συγκεκριµένες χρήσεις της Θερµικής Ενέργειας. Με την άδεια
καθορίζονται ιδίως ο χρόνος της ισχύος της, η περιοχή
της εγκατάστασης, το είδος της χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας, το πρόγραµµα κατασκευών και οι θερµικές
χρήσεις για τις οποίες προορίζεται και προσδιορίζονται
ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις της Διανοµής
Θερµικής Ενέργειας, σύµφωνα και µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο παρόν άρθρο.
3. Αν η Θερµική Ενέργεια παράγεται από εγκαταστάσεις Συµπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερµότητας, χορηγείται Άδεια Παραγωγής Θερµικής Ενέργειας
µαζί µε την Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση για χορήγηση ενιαίας
άδειας.
4. Για την Παραγωγή και Διανοµή αποκλειστικά Θερµικής Ενέργειας από το ίδιο πρόσωπο, µπορεί να χορηγείται Άδεια Διανοµής Θερµικής Ενέργειας µαζί µε την Άδεια Παραγωγής Θερµικής Ενέργειας, µε διακριτούς όρους και προϋποθέσεις για την κάθε δραστηριότητα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση για χορήγηση ενιαίας
άδειας.
5. Για την προµήθεια Θερµικής Ενέργειας σε Πελάτες
απαιτείται Άδεια Προµήθειας Θερµικής Ενέργειας. Η Άδεια Προµήθειας Θερµικής Ενέργειας χορηγείται από τη
Ρ.Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Η Άδεια Προµήθειας Θερµικής Ενέργειας χορηγείται µόνο σε νοµικά πρόσωπα για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής. Με την άδεια καθορίζονται ιδίως ο χρόνος της ισχύος της και η περιοχή που πρόκειται να εξυπηρετείται και προσδιορίζονται ειδικότερα οι όροι και οι
προϋποθέσεις της Προµήθειας Θερµικής Ενέργειας,
σύµφωνα και µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο παρόν άρθρο.
6.α) Για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής Θερµικής Ενέργειας της παραγράφου 1, Άδειας Διανοµής Θερµικής
Ενέργειας της παραγράφου 2, καθώς και ενιαίων αδειών
των παραγράφων 3 και 4 ως προς το µέρος που αφορά
στη Θερµική Ενέργεια, λαµβάνονται ιδίως υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια, όπως αυτά εξειδικεύονται περαιτέρω
στον Κανονισµό Αδειών του άρθρου 135:
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αα) η προστασία της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας,
ββ) η προστασία του περιβάλλοντος,
γγ) η ασφάλεια των εγκαταστάσεων παραγωγής/δικτύου διανοµής Θερµικής Ενέργειας,
δδ) η βέλτιστη αξιοποίηση του πρωτογενούς πόρου
παραγωγής θερµότητας,
εε) η δυνατότητα του αιτούντος να υλοποιήσει το έργο µε βάση την τεχνική και οικονοµική του επάρκεια,
στστ) η οικονοµική βιωσιµότητα του έργου παραγωγής/διανοµής Θερµικής Ενέργειας,
ζζ) η εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος και η
παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλών προδιαγραφών στους καταναλωτές, ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών.
β) Για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Θερµικής Ενέργειας της παραγράφου 5, λαµβάνονται ιδίως υπόψη
τα ακόλουθα κριτήρια, όπως αυτά εξειδικεύονται περαιτέρω στον Κανονισµό Αδειών του άρθρου 135:
αα) η κατάλληλη οργανωτική και διοικητική δοµή του
αιτούντος, ώστε να διασφαλίζει την αξιόπιστη, συνετή
και χρηστή άσκηση της δραστηριότητας προµήθειας,
ββ) η αναγκαία οικονοµική ευρωστία και φερεγγυότητα του αιτούντος, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία
της αίτησης.
7.α) Οι ειδικότεροι όροι της Άδειας Παραγωγής Θερµικής Ενέργειας της παραγράφου 1, της Άδειας Διανοµής
Θερµικής Ενέργειας της παραγράφου 2, καθώς και ενιαίων αδειών των παραγράφων 3 και 4 ως προς το µέρος
που αφορά στη Θερµική Ενέργεια θα πρέπει να διασφαλίζουν ιδίως τα εξής:
αα) τον καθορισµό τιµολογίων και τελών σύνδεσης ή
µεθοδολογίας υπολογισµού των τιµολογίων και των τελών σύνδεσης, ώστε να επιτυγχάνονται ανταγωνιστικές
τιµές για τους καταναλωτές, αφού ληφθούν υπόψη οι
δαπάνες για την παραγωγή και διανοµή της Θερµικής Ενέργειας, τα λοιπά σταθερά και λειτουργικά έξοδα, τέλη
και φόροι, η απόσβεση των επενδύσεων, η απόδοση του
επενδυµένου κεφαλαίου, πλέον εύλογου κέρδους, και
δαπάνες για την τήρηση υποχρεώσεων δηµόσιου συµφέροντος, που µπορεί να επιβάλλονται µε απόφαση της
Ρ.Α.Ε.,
ββ) την έγκαιρη ανάπτυξη των µονάδων παραγωγής,
των δικτύων διανοµής και λοιπών εγκαταστάσεων, καθώς και τη συντήρηση και αξιόπιστη λειτουργία τους,
σύµφωνα µε προδιαγραφές και κανονισµούς που ισχύουν στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση για αντίστοιχα έργα,
γγ) την παροχή, έναντι εύλογου τιµήµατος, πρόσβασης σε τµήµα του δικτύου διανοµής Θερµικής Ενέργειας
σε άλλον κάτοχο Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Άδειας Συµπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερµικής
Ενέργειας ή Άδειας Διανοµής Θερµικής Ενέργειας, ειδικά αν η πρόσβαση σε τµήµα του Δικτύου Διανοµής Θερµικής Ενέργειας σε άλλον κάτοχο Άδειας Διανοµής Θερµικής Ενέργειας, η οποία χορηγείται για γειτονική περιοχή απαιτείται για λειτουργικούς ή τεχνικούς λόγους ή αν
αυτή εξυπηρετεί την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας προς
όφελος των καταναλωτών,
δδ) την πρόσβαση τρίτων για τη χρήση του Δικτύου
Διανοµής Θερµικής Ενέργειας.
β) Οι ειδικότεροι όροι της Άδειας Προµήθειας Θερµικής Ενέργειας θα πρέπει να διασφαλίζουν ιδίως τα εξής:
αα) την τήρηση τυποποιηµένων και διαφανών όρων συναλλαγής µε τους καταναλωτές, ώστε να µη γίνονται
διακρίσεις µεταξύ καταναλωτών ή κατηγοριών κατανα-

λωτών,
ββ) τον καθορισµό τιµολογίων ή µεθοδολογιών καθορισµού των τιµολογίων πώλησης της Θερµικής Ενέργειας στους καταναλωτές, καθ’ όσο χρόνο η δραστηριότητα
της προµήθειας Θερµικής Ενέργειας ασκείται µονοπωλιακά από τον κάτοχο της Άδειας Προµήθειας Θερµικής
Ενέργειας,
γγ) τη συµµόρφωση προς τα µέτρα που αφορούν την
παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και την προστασία
του καταναλωτή.
8. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η Θερµική Ενέργεια
προέρχεται από γεωθερµική ενέργεια εξαιρούνται από
την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής Θερµικής Ενέργειας. Η εξαίρεση από την Άδεια Παραγωγής Θερµικής Ενέργειας διαπιστώνεται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε.
που εκδίδεται εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από
την υποβολή της σχετικής αίτησης, εφόσον η αίτηση αυτή συνοδεύεται από το αποδεικτικό µίσθωσης του δικαιώµατος εκµετάλλευσης του γεωθερµικού δυναµικού.
Οι αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Διανοµής Θερµικής
Ενέργειας που αφορούν σε Θερµική Ενέργεια που προέρχεται από γεωθερµική ενέργεια εξετάζονται κατά
προτεραιότητα έναντι αιτήσεων λοιπών τεχνολογιών για
την ίδια περιοχή.
9.α) Εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης Άδειας
Παραγωγής Θερµικής Ενέργειας µονάδες παραγωγής
θερµικής ισχύος µικρότερης των 2MW θερµικής ισχύος.
Η εξαίρεση από την Άδεια Παραγωγής Θερµικής Ενέργειας διαπιστώνεται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε. που εκδίδεται εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή σχετικής αίτησης.
β) Εξαιρούνται από υποχρέωση λήψης αδειών του παρόντος, οι περιπτώσεις που η ενέργεια παράγεται και καταναλώνεται για ίδια χρήση.
10. Αν µε βάση τις υποβληθείσες αιτήσεις για τη λήψη
Άδειας Διανοµής Θερµικής Ενέργειας διαπιστώνεται από τη Ρ.Α.Ε. ότι ενδιαφέρονται περισσότερα του ενός
πρόσωπα για την ίδια περιοχή, είναι δυνατόν να διενεργείται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε. διαγωνισµός για τη χορήγηση της άδειας αυτής µε σκοπό την πιο συµφέρουσα εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Στην προκήρυξη του διαγωνισµού καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής, καθώς και τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων που µπορεί να είναι πρόσθετα
των κριτηρίων του παρόντος νόµου. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε., στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε δύο εφηµερίδες
της Περιφερειακής Ενότητας, όπου θα κατασκευασθεί
το έργο, εφόσον υπάρχουν. Η συγγραφή υποχρεώσεων
και κάθε άλλο προβλεπόµενο στην προκήρυξη στοιχείο
τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου σε χρόνο
που ορίζεται στην προκήρυξη.
11. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου, η εξειδίκευση των κριτηρίων αξιολόγησης, καθώς
και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα καθορίζονται στον Κανονισµό Αδειών του άρθρου 135, καθώς και σε σχετικό Οδηγό Αξιολόγησης που εκδίδεται από τη Ρ.Α.Ε..
12. Για την έκδοση των αδειών του παρόντος άρθρου ισχύουν αναλογικά τα προβλεπόµενα στις παραγράφους
5 έως 9 του άρθρου 132.»
4. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 135 του
ν. 4001/2011 αντικαθίσταται η φράση «και διανοµής θερµικής ενέργειας» µε τη φράση «και παραγωγής, διανοµής και προµήθειας θερµικής ενέργειας».
5. Στην παρ. 2 του άρθρου 135 του ν. 4001/2011 αντι-
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καθίσταται η φράση «και διανοµής θερµικής ενέργειας»
µε τη φράση «και παραγωγής, διανοµής και προµήθειας
θερµικής ενέργειας».
6. Για την έκδοση των Αδειών Θερµικής Ενέργειας του
άρθρου 134Α του ν. 4001/2011, έως την έκδοση του Κανονισµού Αδειών του άρθρου 135 του ίδιου νόµου, ακολουθούνται οι διατάξεις του ν. 4001/2011, η διαδικασία που
προβλέπεται στον Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.17951/2000 Κανονισµό Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας (Β΄ 1498) και οι
ρυθµίσεις του Οδηγού Αξιολόγησης που εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ. 11 του άρθρου 134Α του ν. 4001/2011,
µε τον οποίο εξειδικεύονται τα κριτήρια αξιολόγησης και
κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για την αδειοδότηση.
7. Άδειες Διανοµής Θερµικής Ενέργειας που έχουν εκδοθεί πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου, από τη
Ρ.Α.Ε., τον αρµόδιο Υπουργό ή εκ του νόµου δυνάµει των
παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 14 του ν. 3175/2003 (Α΄
207), θεωρούνται νόµιµες και ισχυρές και διέπονται από
τις διατάξεις του ν. 4001/2011. Η Ρ.Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν αίτηση για την τροποποίηση
των αδειών αυτών και την εναρµόνισή τους µε τις διατάξεις του ν. 4001/2011, όπου απαιτείται.
8. Καταργούνται οι παράγραφοι 1 έως 6 και 9 του άρθρου 14 του ν. 3175/2003 (Α΄207). Οι αποφάσεις χορήγησης άδειας διανοµής Θερµικής Ενέργειας µε βάση αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που καταργούνται µε το
προηγούµενο εδάφιο και τροποποιούνται σύµφωνα µε τη
διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 7
του παρόντος.
Άρθρο 16
Ρύθµιση για το µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό
Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) προκειµένου για
την έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4001/2011, αναφορικά µε την έγκριση µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού της χώρας, καθώς και για τις συναφείς υποχρεώσεις της που επιβάλλονται από το ενωσιακό δίκαιο, δύναται, αποκλειστικά για τα έτη 2017 και 2018, να συνάπτει
µία ή περισσότερες συµβάσεις µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή συµβουλευτικού έργου
µέχρι και του ποσού της περίπτωσης β΄ του άρθρου 5 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και κατά παρέκκλιση του άρθρου 36
και της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του ίδιου νόµου.
Το συνολικό ποσό των συµβάσεων του προηγούµενου εδαφίου δεν µπορεί να υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες
(200.000) ευρώ ετησίως.
Άρθρο 17
Τροποποίηση του ν. 4067/2012
Στην παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79)
προστίθεται περίπτωση ε΄ως εξής:
«ε) Η εγκατάσταση σταθµών φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων.»
Άρθρο 18
Τροποποίηση του ν. 4178/2013
Στο άρθρο 51 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής:

«16. Κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, σε περιοχές Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) που επιτρέπεται η εγκατάσταση βιοµηχανικών- βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων χονδρεµπορίου, επιτρέπεται
και η χρήση εµπορικών εκθέσεων - εκθεσιακών κέντρων.»
Άρθρο 19
Τροποποίηση του ν. 4203/2013
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 4203/2013 (Α΄ 235) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Πρόγραµµα αφορά εγκατάσταση µικρών ανεµογεννητριών για σταθµούς συνολικής ισχύος µέχρι 60 kW σε
γήπεδα, οικόπεδα και κτιριακές εγκαταστάσεις, που εγχέουν ενέργεια στο δίκτυο διανοµής.»
Άρθρο 20
Παρατάσεις προθεσµιών του ν. 4414/2016
και ισχύος αδειών παραγωγής
1. Οι προθεσµίες των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) παρατείνονται για όσο
χρονικό διάστηµα υφίσταται αναστολή εκτέλεσης εργασιών που έχει διαταχθεί µε διαταγή ή απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας ή άλλου αρµόδιου δικαστηρίου.
2. Στο τέλος του άρθρου 17 του ν. 4414/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι Άδειες Παραγωγής των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που έχουν Άδεια Εγκατάστασης σε ισχύ τουλάχιστον µέχρι τις 31.12.2019 και έχουν συνάψει σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου αλλά δεν έχουν
Άδεια Λειτουργίας, παρατείνονται µέχρι τις 31.12.2019.»
Άρθρο 21
Ρυθµίσεις Εγγυητικών Επιστολών Σταθµών Α.Π.Ε.
Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που συµµετείχαν
στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) και δεν
επελέγησαν ως εγκαταστάσεις για στήριξη µε τη µορφή
Λειτουργικής Ενίσχυσης και κατά την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών διέθεταν Σύµβαση Σύνδεσης σε ισχύ ή Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ και είχαν προσκοµίσει στον αρµόδιο Διαχειριστή την εγγυητική επιστολή της
παρ. 13 του άρθρου 39 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70), µπορούν
να υποβάλουν, εντός ενός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε
την υποπαράγραφο Ι.1. της παρ. Ι΄ του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), προκειµένου να διατηρήσουν
σε ισχύ την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης και τη σχετική
Σύµβαση Σύνδεσης.

Άρθρο 22
Συνέχιση λειτουργίας σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας σε Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά
Σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι
είναι εγκατεστηµένοι και λειτουργούν σε Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά που δεν διαθέτουν εναλλακτική πηγή παραγωγής ενέργειας από Θερµικές Μονάδες βάσης επαρκούς ισχύος και δεν διαθέτουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) σε ισχύ, συνεχίζουν να
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λειτουργούν για χρονικό διάστηµα µέχρι δύο (2) έτη, εφόσον ο φορέας λειτουργίας τους υποβάλλει πλήρη φάκελο για την έκδοση νέας Α.Ε.Π.Ο. στην αρµόδια διοικητική αρχή, εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος και µέχρι να εκδοθεί αυτή λειτουργεί την
εγκατάστασή του σύµφωνα µε τους όρους της προϊσχύουσας Α.Ε.Π.Ο. και µε βάση τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αριθµ. 337/23/2017
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις»
Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου: α) θεσµοθετείται το
πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Ενεργειακών
Κοινοτήτων (Ε.Κοιν.) και β) ρυθµίζονται λοιπά θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ειδικότερα:

Αθήνα, 14 Νοεµβρίου 2017
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π. Σκουρλέτης

Δ. Παπαδηµητρίου

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ευκλ.Τσακαλώτος
α.α.
Γ. Χουλιαράκης

Ευτ. Αχτσιόγλου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Γ. Σταθάκης

Χρ. Σπίρτζης

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π. Κουρουµπλής

Αλ. Χαρίτσης

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ουρ. Αντωνοπούλου

Σ. Φάµελλος

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αικ. Παπανάτσιου

ΤΜΗΜΑ Α΄
1.α. Δίδεται ο ορισµός της Ενεργειακής Κοινότητας
(Ε.Κοιν.), η οποία αποτελεί αστικό συνεταιρισµό αποκλειστικού σκοπού και προσδιορίζονται οι επιµέρους
στόχοι δράσης αυτής (προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας και καινοτοµίας στον ενεργειακό
τοµέα κ.λπ.).
Ορίζεται ότι το πλαίσιο λειτουργίας των Ε.Κοιν. διέπεται συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του ν. 1667/1986
περί αστικών συνεταιρισµών, µε τις ρητά αναφερόµενες
εξαιρέσεις (αριθµητικοί περιορισµοί για το αίτηµα σύγκλησης γενικής συνέλευσης κ.λπ.).
β. Προσδιορίζονται τα µέλη των Ε.Κοιν. (φυσικά και
νοµικά πρόσωπα, Ο.Τ.Α. κ.λπ.), καθώς και ο ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός µελών για τη συγκρότηση Ε.Κοιν.,
προβλέπεται δε, ότι τα µισά συν ένα µέλη πρέπει να συνδέονται µε τον τόπο της έδρας της Ε.Κοιν..
Παρέχεται η δυνατότητα στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού
να συµµετέχουν σε περισσότερες από µία Ε.Κοιν., κατά
παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας.
γ. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα σε κάθε µέλος της
Ε.Κοιν. να κατέχει, πέραν της υποχρεωτικής συνεταιριστικής µερίδας, µία ή περισσότερες προαιρετικές συνεταιριστικές µερίδες, µε ανώτατο όριο συµµετοχής στο
συνεταιριστικό κεφάλαιο το 20%. Ειδικά, δε, οι Ο.Τ.Α. α΄
βαθµού µπορούν να συµµετέχουν µε µεγαλύτερο ποσοστό (40% ή 50%, κατά περίπτωση).
Ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη µεταβίβαση της συνεταιριστικής µερίδας σε µέλος ή σε τρίτο
πρόσωπο.
(άρθρα 1-3)
2.α. Εξειδικεύονται οι δραστηριότητες των Ε.Κοιν., από τις οποίες ασκούν υποχρεωτικά τουλάχιστον µία (1),
(υποχρεωτικές και προαιρετικές) [παραγωγή, διαχείριση,
διανοµή ή πώληση ηλεκτρικής ή θερµικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθµούς Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
(Α.Π.Ε.) ή Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας
Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), προµήθεια ηλεκτρικής
ενέργειας ή φυσικού αερίου εγκατάσταση και λειτουργία µονάδων αφαλάτωσης νερού κ.λπ..].
Οι Ε.Κοιν. µπορούν επίσης να ασκούν περαιτέρω δραστηριότητες και µεταξύ άλλων (προσέλκυση κεφαλαίων
για πραγµατοποίηση επενδύσεων, σύνταξη µελετών αξιοποίησης των Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., διαχείριση ή συµµετοχή σε χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, ενηµέρωση, εκπαίδευση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
κ.λπ.).
β. Προσδιορίζονται ο τύπος και το ελάχιστο περιεχό-
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µενο του καταστατικού της Ε.Κοιν., που καταρτίζεται µε
ιδιωτικό έγγραφο.
(άρθρα 4, 5)
3.α. Καθορίζεται ο τρόπος διάθεσης των πλεονασµάτων κάθε χρήσης των Ε.Κοιν. και ειδικότερα, παρακρατείται τουλάχιστον το 10% για το σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού. Η εν λόγω παρακράτηση δεν είναι υποχρεωτική, όταν το ύψος του αποθεµατικού είναι τουλάχιστον ίσο µε το ύψος του συνεταιριστικού κεφαλαίου
της Ε.Κοιν..
Τα πλεονάσµατα χρήσης δεν διανέµονται στα µέλη,
αλλά παραµένουν στην Ε.Κοιν., υπό τη µορφή αποθεµατικών και διατίθενται για τους σκοπούς της µε απόφαση
της γενικής συνέλευσης.
Ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα διάθεσης πλεονασµάτων χρήσης για τις Ε.Κοιν., στις οποίες συµµετέχουν αποκλειστικά Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθµού της Περιφέρειας,
στην οποία έχει την έδρα της η Ε.Κοιν. και για Ε.Κοιν. µε
έδρα σε νησιωτικό δήµο.
β. Προσδιορίζεται η διαδικασία σύστασης Ε.Κοιν. και
παρατίθενται τα δικαιολογητικά που προσκοµίζονται στο
Ειρηνοδικείο για τη σύστασή της, η οποία αποκτά νοµική
προσωπικότητα µε την καταχώριση του καταστατικού
της στο Μητρώο Ε.Κοιν. του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).
γ. Συνιστάται Μητρώο Ε.Κοιν., το οποίο είναι δηµόσιο
βιβλίο σε ηλεκτρονική µορφή, καθορίζεται το περιεχόµενο αυτού και ρυθµίζονται επιµέρους σχετικά θέµατα. Με
κοινή υπουργική απόφαση, καθορίζονται οι τεχνικές
προδιαγραφές του Μητρώου και κάθε άλλη αναγκαία τεχνική λεπτοµέρεια για τη λειτουργία του.
(άρθρα 6-8)
4. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη λύση, εκκαθάριση, συγχώνευση και µετατροπή των Ε.Κοιν. και ειδικότερα:
α. Οι Ε.Κοιν. λύονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων
του ν. 1667/1986 (άρθρο 10) στις ρητά οριζόµενες περιπτώσεις και καθορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης αυτών.
β. Ορίζεται ότι, εάν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης
της Ε.Κοιν. δεν καταστεί δυνατή η µεταβίβαση των αδειών ή των σταθµών παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή για τους υβριδικούς σταθµούς της εν λόγω
Ε.Κοιν., παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν όλες οι άδειες
και οι εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί για τους σταθµούς
αυτούς.
Εξαιρούνται από την ανωτέρω ρύθµιση οι σταθµοί που
έχουν τεθεί σε δοκιµαστική ή κανονική λειτουργία κατά
το χρόνο λύσης της Ε.Κοιν., οι οποίοι επιτρέπεται να µεταβιβασθούν σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο νέος κάτοχος αποζηµιώνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας.
γ. Προβλέπεται η δυνατότητα συγχώνευσης δύο ή περισσότερων Ε.Κοιν., κατά τα ειδικότερα οριζόµενα και επιτρέπεται η µετατροπή κάθε τύπου συνεταιρισµού σε
Ε.Κοιν., πέραν των δυνατοτήτων µετατροπή, σύµφωνα
την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 16 του ν. 1667/1986).
δ. Προβλέπεται επίσης, η δυνατότητα σύστασης ένωσης ενεργειακών συνεταιρισµών από τον ελάχιστο αναφερόµενο αριθµό Ε.Κοιν. που εδρεύουν στην ίδια Περιφέρεια.
Οι ενώσεις των ενεργειακών συνεταιρισµών όλης της
χώρας µπορούν να συνιστούν την Οµοσπονδία των Ενεργειακών Συνεταιρισµών της Ελλάδας.

Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την εκπροσώπηση των
µελών στις Ενώσεις και την Οµοσπονδία των Ε.Κοιν..
(άρθρα 9,10)
5. Προσδιορίζονται τα οικονοµικά κίνητρα και τα µέτρα
στήριξης των Ε.Κοιν. και συγκεκριµένα:
α. Παρέχεται η δυνατότητα ένταξης των Ε.Κοιν. στις
διατάξεις, σχετικά µε την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων (ν. 4399/2016), καθώς και σε προγράµµατα που
χρηµατοδοτούνται από εθνικούς πόρους ή από πόρους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
β. Με υπουργικές αποφάσεις, καθορίζονται: α) ειδικές
προϋποθέσεις και όροι συµµετοχής ή εξαίρεσης από τις
προβλεπόµενες µε την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 7 του
ν. 4414/2016), ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής
προσφορών για σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που
πρόκειται να λειτουργήσουν από Ε.Κοιν. και β) ειδικοί όροι, όπως προνοµιακές χρεώσεις, µεγαλύτερη διάρκεια
χρήσης, για χρήση των υπηρεσιών του Φορέα Σωρευτικής
Εκπροσώπησης
Τελευταίου
Καταφυγίου
(Φο.Σ.Ε.Τε.Κ./ άρθρο 5 του ν. 4414/2016) από σταθµούς
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που κατέχουν οι Ε.Κοιν..
γ. Προβλέπεται απαλλαγή των Ε.Κοιν. από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώµατος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπεται για σταθµούς Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικούς Σταθµούς, κατά την κείµενη
νοµοθεσία (άρθρο πρώτο παρ. I υποπαρ. 1.2 παρ. 3 του
ν. 4152/2013).
δ. Ορίζεται ότι οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τις
Ε.Κοιν. για χορήγηση άδειας παραγωγής στη Ρυθµιστική
Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) για τους προαναφερόµενους
σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και αιτήσεις για
χορήγηση προσφοράς σύνδεσης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αναφορικά µε τους συγκεκριµένους
σταθµούς, εξετάζονται κατά προτεραιότητα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, εφόσον συντρέχουν οι αναφερόµενοι όροι και προϋποθέσεις.
ε. Προβλέπεται επίσης µειωµένο, κατά πενήντα τοις εκατό (50%), το ύψος της εγγυητικής επιστολής.
στ. Συµπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 134 του
ν. 4001/2011, σχετικά µε τις προϋποθέσεις χορήγησης από τη Ρ.Α.Ε., της άδειας προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και προβλέπεται ότι, εφόσον ο υποψήφιος προµηθευτής είναι Ε.Κοιν., το ελάχιστο συνεταιριστικό κεφάλαιο
ορίζεται στο ποσό των 60 χιλιάδων ευρώ (αντί των 600
χιλιάδων ευρώ, που ορίζεται στις λοιπές περιπτώσεις),
προκειµένου να του χορηγηθεί η σχετική άδεια.
ζ. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. µπορεί να ορίζονται µειωµένα ποσά εγγυήσεων για την εγγραφή των Ε.Κοιν. στα
µητρώα συµµετεχόντων, στο πλαίσιο των συµβάσεων
Συναλλαγών Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού
(Η.Ε.Π.) και διαχείρισης των ηλεκτρικών δικτύων, κατά
τα ειδικότερα οριζόµενα.
η. Παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης σταθµών
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και υβριδικών σταθµών από
Ε.Κοιν., κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
Με υπουργική απόφαση, καθορίζεται ο τρόπος µε τον
οποίο γίνεται ο εικονικός ενεργειακός συµψηφισµός των
Ε.Κοιν., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα (προϋποθέσεις, περιορισµοί, χρεώσεις, κ.λπ.).
Με την εν λόγω υπουργική απόφαση, µπορεί να διαφο-
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ροποιείται ο τρόπος του συµψηφισµού και να ορίζονται
τα ανώτατα όρια εγκατεστηµένης ισχύος, καθώς και η
µοναδιαία τιµή, µε την οποία υπολογίζεται η αποζηµίωση
για το πλεόνασµα της ενέργειας, η οποία αποζηµίωση
καταβάλλεται από τους προµηθευτές υπέρ του Ειδικού
Λογαριασµού Ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (άρθρο
143 του ν. 4001/2011).
Με κοινή υπουργική απόφαση προβλέπονται ειδικότεροι όροι για τις Ε.Κοιν. που λειτουργούν ως φορείς εκµετάλλευσης υποδοµών, φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχηµάτων.
θ. Συµπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 13
του ν. 3468/2006 που αναφέρονται στον ορισµό του εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού και διευκρινίζεται ο
τρόπος πραγµατοποίησης αυτού για τις Ε.Κοιν..
Εξειδικεύονται ζητήµατα αναφορικά µε τη µεταβίβαση
αδειών, σταθµών παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. και υβριδικών σταθµών που ανήκουν σε
Ε.Κοιν..
(άρθρα 11,12)

ΤΜΗΜΑ Β΄
Ρυθµίζονται θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ειδικότερα:
1. Εντάσσονται και τα τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις
που εξυπηρετούν την τηλεθέρµανση στις κατηγορίες
των έργων και εγκαταστάσεων των Ο.Τ.Α.. α΄ βαθµού
που δεν υπόκεινται στους όρους και περιορισµούς των
πολεοδοµικών διατάξεων και για την κατασκευή τους
δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόµησης από τις αρµόδιες αρχές.
(άρθρο 13)
2. Στις κατηγορίες εγκαταστάσεων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού
και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), στις οποίες η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα πραγµατοποιείται χωρίς σχετική άδεια
παραγωγής, κατ’ εξαίρεση της κείµενης νοµοθεσίας,
προστίθενται: α) οι αιολικές εγκαταστάσεις µε εγκατεστηµένη αιολική ισχύ έως 60 kw (αντί έως 50 kw που
προβλέπεται), β) οι σταθµοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς, σύµφωνα µε τα ισχύοντα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών
και σταθµών µικρών ανεµογεννητριών και γ) µικροί υδροηλεκτρικοί σταθµοί µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ µικρότερη ή ίση του 0,5 MW, που εγκαθίστανται σε
δίκτυα ύδρευσης ή άρδευσης ή αποχέτευσης. (άρθρο 14)
3. Τροποποιούνται συγκεκριµένες διατάξεις του
ν. 4001/2011 και ειδικότερα:
α. Συµπεριλαµβάνεται η έννοια της Θερµικής Ενέργειας στους όρους που αφορούν στην ενεργειακή αγορά.
β. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη χορήγηση αδειών
παραγωγής, διανοµής και προµήθειας θερµικής ενέργειας, οι οποίες χορηγούνται από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), µόνο σε νοµικά πρόσωπα για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, σύµφωνα µε τα ειδικότερα,
κατά περίπτωση, οριζόµενα.
γ. Σε περίπτωση που η Θερµική Ενέργεια παράγεται από εγκαταστάσεις Συµπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερµότητας, χορηγείται Άδεια Παραγωγής Θερµικής Ενέργειας µαζί µε την Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση για
χορήγηση ενιαίας άδειας.
δ. Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης ενιαίας Άδειας
Παραγωγής και Διανοµής Θερµικής Ενέργειας, προκει-

µένου η παραγωγή και διανοµή αποκλειστικά θερµικής ενέργειας να πραγµατοποιείται από το ίδιο πρόσωπο, µε
διακριτούς όρους και προϋποθέσεις για την κάθε δραστηριότητα.
ε. Εξειδικεύονται τα κριτήρια χορήγησης των ανωτέρω
αδειών, καθώς και οι ειδικότεροι όροι που πρέπει αυτές
να διασφαλίζουν, ενώ προβλέπονται εξαιρέσεις από την
υποχρέωση λήψης των εν λόγω αδειών (γεωθερµική ενέργεια, µονάδες παραγωγής µικρής θερµικής ισχύος
κ.λπ.).
στ. Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας, µε απόφαση
της Ρ.Α.Ε., διαγωνισµού για τη χορήγηση της Άδειας
Διανοµής Θερµικής Ενέργειας, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ενδιαφέρον από περισσότερα του ενός πρόσωπα για την ίδια περιοχή αυτής, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
ζ. Θεωρούνται νόµιµες και ισχυρές, οι εκδοθείσες Άδειες Διανοµής Θερµικής Ενέργειας από τη Ρ.Α.Ε., τον
αρµόδιο Υπουργό ή από την κείµενη νοµοθεσία
(ν. 3175/2003) και καθορίζεται η διαδικασία εναρµόνισης
αυτών προς το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο (ν. 4001/2011
κ.λπ.).
(άρθρο 15)
4. Παρέχεται η δυνατότητα στη Ρ.Α.Ε. να συνάπτει
συµβάσεις, αποκλειστικά για τα έτη 2017 και 2018, µε τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την παροχή
συµβουλευτικού έργου µέχρι και του ποσού των 135 χιλιάδων ευρώ και κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων (άρθρα 36 παρ.1 και 118 του ν.4412/2016), στο
πλαίσιο της έγκαιρης εκπλήρωσης των υποχρεώσεών
της που απορρέουν από την άσκηση των ενεργειακών
της δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού της χώρας και από το ενωσιακό
δίκαιο.
Το συνολικό ποσό των ανωτέρω συµβάσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 200 χιλίαδων ευρώ ετησίως.
(άρθρο 16)
5.α. Στις εγκαταστάσεις που επιτρέπεται να κατασκευάζονται σε δηµόσιους κοινόχρηστους χώρους περιλαµβάνονται εφεξής και οι σταθµοί φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων.
β. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, επιτρέπεται
και η χρήση εµπορικών εκθέσεων- εκθεσιακών κέντρων
σε περιοχές Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) που επιτρέπεται η εγκατάσταση βιοµηχανικών- βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων χονδρεµπορίου.
(άρθρα 17 και 18)
6. Στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης
µικρών ανεµογεννητριών εντάσσεται η εγκατάσταση µικρών ανεµογεννητριών για σταθµούς συνολικής ισχύος
µέχρι 60 kW (αντί 50kW που ισχύει σήµερα) σε γήπεδα,
οικόπεδα και κτιριακές εγκαταστάσεις, που εγχέουν ενέργεια στο δίκτυο διανοµής.
(άρθρο 19)
7. Παρατείνονται: α. Οι προθεσµίες έναρξης λειτουργίας σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για όσο χρονικό διάστηµα υφίσταται αναστολή εκτέλεσης εργασιών που έχει διαταχθεί από το Συµβούλιο της Επικράτειας ή άλλο αρµόδιο δικαστήριο, προκειµένου οι κάτοχοι των εν λόγω σταθµών
που έχουν υπογράψει Σύµβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας έως και 31.12.2015 να εξακολουθούν να αποζηµιώνονται, σύµφωνα µε το προϋπάρχον καθεστώς (άρθρο 13 του ν. 3468/2006).
β. Μέχρι 31.12.2019, οι Άδειες Παραγωγής των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., που

26
έχουν Άδεια Εγκατάστασης σε ισχύ τουλάχιστον έως
την ανωτέρω ηµεροµηνία και έχουν συνάψει σύµβαση
Λειτουργικής Ενίσχυσης, χωρίς να έχουν Άδεια Λειτουργίας.
(άρθρο 20)
8. Παρέχεται η δυνατότητα σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που συµµετείχαν στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
(άρθρο 7 του ν. 4414/2016) και δεν επελέγησαν για στήριξη µέσω Λειτουργικής Ενίσχυσης, ενώ πληρούσαν τις
απαιτούµενες προϋποθέσεις να υποβάλουν, εντός της οριζόµενης προθεσµίας, εγγυητική επιστολή, σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στο ν. 4152/2013, προκειµένου να διατηρήσουν σε ισχύ την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης και
τη σχετική σύµβαση σύνδεσης.
(άρθρο 21)
9. Προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας, έως και
µια επιπλέον διετία, σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι δεν διαθέτουν Απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) σε ισχύ και είναι εγκατεστηµένοι και λειτουργούν σε Μη Διασυνδεδεµένα
Νησιά που δεν διαθέτουν εναλλακτική πηγή παραγωγής
ενέργειας από Θερµικές Μονάδες βάσης επαρκούς ισχύος, εφόσον πληρούνται οι οριζόµενες προϋποθέσεις.
(άρθρο 22)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις, προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

I. Επί του προϋπολογισµού του Ειδικού Λογαριασµού
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Ε.Λ.Α.Π.Ε.), που διαγειρίζεται ο Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Α.Ε. (Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε.) (φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)
1. Δαπάνη από την συνέχιση καταβολής της λειτουργικής ενίσχυσης στους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από: α) Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για όσο χρονικό
διάστηµα παρατείνεται η προθεσµία έναρξης λειτουργίας αυτών λόγω αναστολής εκτέλεσης εργασιών κατόπιν δικαστικής εντολής,
(άρθρο 20 παρ.1)
β) Α.Π.Ε. που έχουν άδεια εγκατάστασης σε ισχύ τουλάχιστον έως 31.12.2019 και έχουν συνάψει σύµβαση
λειτουργικής ενίσχυσης, χωρίς να έχουν άδεια λειτουργίας.
(άρθρο 20 παρ.2)
2. Απώλεια εσόδων από: α) την απαλλαγή των Ε.Κοιν.
από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώµατος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, (άρθρο 11 παρ. 5) και
β) τη µείωση, κατά πενήντα τοις εκατό (50%), του ύψους της εγγυητικής επιστολής για σταθµούς Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικούς Σταθµούς, οι οποίοι ανήκουν
σε Ε.Κοιν..
(άρθρο 11 παρ. 7)
3. Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων από τον, τυχόν, ορισµό µειωµένων ποσών εγγυήσεων για την εγγραφή των
Ε.Κοιν. στα µητρώα συµµετεχόντων, στο πλαίσιο των
συµβάσεων Συναλλαγών Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού (Η.Ε.Π.) και διαχείρισης των ηλεκτρικών
δικτύων.
(άρθρο 11 παρ. 9)
4. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων στην περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, που καλούνται να υποβάλουν οι κάτοχοι φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων
που συµµετείχαν στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και δεν επελέγησαν για στήριξη µέσω λειτουργικής ενίσχυσης, ε-

νώ πληρούσαν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις.
(άρθρο 21)

II. Επί του προϋπολογισµού του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε.) (φορέας της
Γενικής Κυβέρνησης)
Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων, από την εφαρµογή των
ειδικών προνοµιακών χρεώσεων για χρήση των υπηρεσιών του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου
Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) από σταθµούς Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α., που πρόκειται να λειτουργήσουν από
Ε.Κοιν., στην περίπτωση που ως Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. οριστεί ο
Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε.. (άρθρο 11 παρ. 3) Το ύψος της εν λόγω
απώλειας δεν έχει προσδιοριστεί από το αρµόδιο Υπουργείο.

III. Επί του προϋπολογισιιού της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) (Ανεξάρτητη Αρχή, µη επιγορηγούρενη από τον Κρατικό Προϋπολογισµό/φορέας της Γενικής
Κυβέρνησης)
1. Ενδεχόµενη δαπάνη ύψους 200 χιλιάδων ευρώ κατ’
ανώτατο όριο για κάθε ένα από τα έτη 2017 και 2018, από τυχόν σύναψη συµβάσεων από τη Ρ.Α.Ε. µε απευθείας ανάθεση για την παροχή συµβουλευτικού έργου, για
την άσκηση των ενεργειακών της δραστηριοτήτων, στο
πλαίσιο του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού της
χώρας.
(άρθρο 16)
2. Μείωση εσόδων από την είσπραξη µειωµένου τέλους που απαιτείται για την έκδοση: α) άδειας δόµησης
τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων των Ο.Τ.Α.. α΄ βαθµού που εξυπηρετούν την τηλεθέρµανση, λόγω ένταξης
αυτών στις κατηγορίες έργων και εγκαταστάσεων που εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης της ανωτέρω άδειας,
(άρθρο 13)
β) άδειας παραγωγής στις οριζόµενες κατηγορίες εγκαταστάσεων, που εντάσσονται στις εγκαταστάσεις
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., των οποίων η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πραγµατοποιείται χωρίς την ανωτέρω άδεια,
(άρθρο 14)
γ) αδειών παραγωγής, διανοµής και προµήθειας θερµικής ενέργειας, λόγω εξαίρεσης από αυτές των οριζόµενων κατηγοριών µονάδων.
(άρθρο 15 παρ.3)
3. Αύξηση εσόδων από την είσπραξη των ποσών που
απαιτούνται για την έκδοση Αδειών Παραγωγής, Διανοµής και Προµήθειας Θερµικής Ενέργειας.
(άρθρο 15 παρ. 3)
4. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από την είσπραξη εφάπαξ ανταποδοτικών τελών που τυχόν καταβληθούν από
τις Ε.Κοιν., για την επεξεργασία των αιτηµάτων τους,
στο πλαίσιο της προβλεπόµενης αδειοδοτικής διαδικασίας (άρθρο 11 παρ. 6). Το ύψος της εν λόγω αύξησης εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός ενδιαφεροµένων Ε.Κοιν., κ.λπ.) και ως εκ τούτου, δεν µπορεί να
προσδιοριστεί.
Αθήνα, 8 Δεκεµβρίου 2017
Η Γενική Διευθυντρια
Σταυρούλα Μηλιάκου

27
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις»
Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

I. Επί του προϋπολογισµού του Ειδικού Λογαριασµού
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Ε.Λ.Α.Π.Ε.), που διαγειρίζεται ο Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Α.Ε. (Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε.) (φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)
1. Δαπάνη από τη συνέχιση καταβολής της λειτουργικής ενίσχυσης στους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από: α) Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για όσο χρονικό
διάστηµα παρατείνεται η προθεσµία έναρξης λειτουργίας αυτών λόγω αναστολής εκτέλεσης εργασιών κατόπιν δικαστικής εντολής,
(άρθρο 20 παρ.1)
β) Α.Π.Ε. που έχουν άδεια εγκατάστασης σε ισχύ τουλάχιστον έως 31.12.2019 και έχουν συνάψει σύµβαση
λειτουργικής ενίσχυσης, χωρίς να έχουν άδεια λειτουργίας.
(άρθρο 20 παρ.2)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Ε.Λ.Α.Π.Ε..
2. Απώλεια εσόδων από: α) την απαλλαγή των Ε.Κοιν.
από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώµατος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
(άρθρο 11 παρ. 5) και
β) τη µείωση, κατά πενήντα τοις εκατό (50%), του ύψους της εγγυητικής επιστολής για σταθµούς Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικούς Σταθµούς, οι οποίοι ανήκουν
σε Ε.Κοιν..
(άρθρο 11 παρ. 7)
3. Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων, από τον, τυχόν, ορισµό µειωµένων ποσών εγγυήσεων για την εγγραφή των
Ε.Κοιν. στα µητρώα συµµετεχόντων, στο πλαίσιο των
συµβάσεων Συναλλαγών Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού (Η.Ε.Π.) και διαχείρισης των ηλεκτρικών
δικτύων.
(άρθρο 11 παρ. 9)
Οι ανωτέρω απώλειες θα αναπληρώνονται από άλλες
πηγές εσόδων του προϋπολογισµού του Ε.Λ.Α.Π.Ε..

II. Επί του προϋπολογισµού του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε.) (φορέας της
Γενικής Κυβέρνησης)
Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων, από την εφαρµογή των
ειδικών προνοµιακών χρεώσεων για χρήση των υπηρεσιών του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου
Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) από σταθµούς Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α., που πρόκειται να λειτουργήσουν από
Ε.Κοιν., στην περίπτωση που ως Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. οριστεί ο
Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε..
(άρθρο 11 παρ. 3)
Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του προϋπολογισµού του Λ.ΑΓ.Η.Ε..

III. Επί του προϋπολογισµού της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) (Ανεξάρτητη Αρχή, επιγορηγούµενη από τον Κρατικό Προϋπολογισµό/φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)
1. Ενδεχόµενη δαπάνη ύψους 200 χιλιάδων ευρώ κατ’
ανώτατο όριο για κάθε ένα από τα έτη 2017 και 2018, από τυχόν σύναψη συµβάσεων από τη Ρ.Α.Ε. µε απευθείας ανάθεση για την παροχή συµβουλευτικού έργου, για
την άσκηση των ενεργειακών της δραστηριοτήτων στο
πλαίσιο του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού της
χώρας.
(άρθρο 16)
Η εν λόγω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Ρ.Α.Ε..
2. Μείωση εσόδων από την είσπραξη µειωµένου τέλους που απαιτείται για την έκδοση: α) άδειας δόµησης
τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων των Ο.Τ.Α.. α΄ βαθµού που εξυπηρετούν την τηλεθέρµανση, λόγω ένταξης
αυτών στις κατηγορίες έργων και εγκαταστάσεων που εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης της ανωτέρω άδειας,
(άρθρο 13)
β) άδειας παραγωγής στις οριζόµενες κατηγορίες εγκαταστάσεων, που εντάσσονται στις εγκαταστάσεις
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., των οποίων η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πραγµατοποιείται χωρίς την ανωτέρω άδεια,
(άρθρο 14)
γ) αδειών παραγωγής, διανοµής και προµήθειας θερµικής ενέργειας, λόγω εξαίρεσης από αυτές των οριζόµενων κατηγοριών µονάδων.
(άρθρο 15 παρ.3)
Η ανωτέρω µείωση εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του προϋπολογισµού της Ρ.Α.Ε..
Αθήνα, 8 Δεκεµβρίου 2017
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ευκλ. Τσακαλώτος
α.α.
Γ. Χουλιαράκης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γ. Σταθάκης

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

