ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ΄ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
EKΘΕΣΗ

Της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου
στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Ρυθµίσεις θεµάτων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις»
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου συνήλθε στις 2, 3 Οκτωβρίου (Τµήµα Διακοπής των Εργασιών
της Βουλής) και 10 Οκτωβρίου 2013, σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ.
Γεωργίου Βλάχου, µε αντικείµενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις».
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρέστησαν ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ασηµάκης Παπαγεωργίου, καθώς και αρµόδιοι
υπηρεσιακοί παράγοντες.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το λόγο έλαβαν ο Εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Κλειτσιώτης, ο Εισηγητής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ., κ. Αθανάσιος Πετράκος, ο Ειδικός Αγορητής του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κ. Αθανάσιος Μωραΐτης, η Ειδική Αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κυρία Τσαµπίκα (Μίκα) Ιατρίδη, ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού
Συνδέσµου ΧΡΥΣΗ – ΑΥΓΗ, κ. Ηλίας Παναγιώταρος, η
Ειδική Αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς, κυρία Ασηµίνα Ξηροτύρη - Αικατερινάρη, η Ειδική Αγορήτρια
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κυρία Διαµάντω Μανωλάκου, καθώς και οι Βουλευτές κ.κ. Οδυσσέας
Κωνσταντινόπουλος, Ευγενία Ουζουνίδου, Τιµολέων Κοψαχείλης, Ηλίας Βλαχογιάννης, Μανούσος Βολουδάκης,
Γεώργιος Βλάχος, Ιορδάνης Τζαµτζής, Γεώργιος Καρασµάνης, Ελευθέριος Αυγενάκης και Μαρία Διακάκη. Στη
συνεδρίαση της 10ης Οκτωβρίου, Ειδική Αγορήτρια από
τη ΔΗΜ.ΑΡ. ήταν η κυρία Νίκη Φούντα.
Επίσης, προσήλθαν και εξέθεσαν τις απόψεις τους επί
του σχεδίου νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Κανονισµού της Βουλής, οι κ.κ. Ιορδάνης Τσώτσος, Β΄ αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδας, Στέφανος Γεωργιάδης, πρόεδρος του Επιµελητηρίου Δράµας, Ιωάννης Παναγής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ε-

νέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΣΠΗΕΦ), Αστέριος Τόκας,
αντιπρόεδρος της ΣΠΗΕΦ, Στυλιανός Λουµάκης, πρόεδρος του Συνδέσµου Παραγωγών Ενέργειας µε Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ), Δρ. Ιωάννης Τσιπουρίδης, πρόεδρος
του Δ.Σ. της Ελληνικής Επιστηµονικής Ένωσης Αιολικής
Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), Δρ. Παναγιώτης Παπασταµατίου, µέλος του Δ.Σ. της ΕΛΕΤΑΕΝ, Ιωάννης Στεφανόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργατών
Μετάλλου (ΠΟΕΜ), Σωκράτης Κωνσταντινίδης, µέλος
του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Συνδέσµου Παραγωγών Ηλεκτρισµού Ελλάδος (ΑΣΠΗ HELLAS), Γεώργιος Ανέστης,
γενικός γραµµατέας της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας
Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΠΑΣΕΓΕΣ), Θωµάς
Κουτσουπιάς, µέλος του Δ.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ, Μιχαήλ
Σµυρής, προϊστάµενος Υπηρεσίας Οργάνωσης Πληροφορικής Ανάπτυξης της ΠΑΣΕΓΕΣ, Χαράλαµπος Σµυρνιώτης, πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζοµένων του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Δηµήτριος Μακρής, µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Συνδέσµου Μελετητών – Εγκαταστατών Κτιριακών και Οικιστικών Φωτοβολταϊκών
(ΗΛΙΟΣ), Παναγιώτης Γρηγορίου, υπεύθυνος για θέµατα
ενέργειας και κλιµατικής αλλαγής της Greenpeace Hellas, Δηµήτριος Βαρβιτσιώτης, εκπρόσωπος των ελληνικών εργοστασίων φωτοβολταϊκών, Ιωάννης Καρύδας,
εκπρόσωπος των σωµατείων των ελληνικών εργοστασίων φωτοβολταϊκών, Κωνσταντίνος Βασιλικός, αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσµου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) και Κωνσταντίνος Σπανούλης,
πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσµου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών.
Ο Εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας και ο Ειδικός Αγορητής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος εισηγήθηκαν την ψήφιση του ανωτέρω σχεδίου νόµου, ο Εισηγητής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ., ο Ειδικός Αγορητής του
Λαϊκού Συνδέσµου ΧΡΥΣΗ – ΑΥΓΗ και η Ειδική Αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας το καταψήφισαν, ενώ η Ειδική Αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων και η Ειδική Αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς
επιφυλάχθηκαν για την τελική τοποθέτησή τους κατά τη
συζήτηση στην Ολοµέλεια της Βουλής.
Η Επιτροπή έκανε δεκτή την υπ’ αριθµ. 837/98 υπουργική τροπολογία.
Τέλος, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου,
αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις των Εισηγητών, των
Ειδικών Αγορητών, καθώς και των µελών της, αποδέχθηκε, κατά πλειοψηφία, το ως άνω σχέδιο νόµου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και εισηγείται την
ψήφισή του από τη Βουλή, όπως διαµορφώθηκε από την
Επιτροπή και τον παριστάµενο Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 1
Άδειες εγκατάστασης
1. Η παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. α1) Η άδεια εγκατάστασης χορηγείται άπαξ, ισχύει για δύο (2) έτη και µπορεί να παρατείνεται έως δύο
φορές, µετά από αίτηµα του κατόχου της, σύµφωνα µε
τις ακόλουθες προϋποθέσεις.
α) Παράταση αρχικά για δύο (2) έτη εφόσον:
αα) έχουν εκτελεστεί έργα υποδοµής του έργου ή και
έργα σύνδεσης που αντιστοιχούν σε δαπάνες που υπερβαίνουν το 50% του συνολικού κόστους αυτών, ή
ββ) δεν συντρέχει η προϋπόθεση της ανωτέρω υποπερίπτωσης αα΄ αλλά έχουν συναφθεί οι συµβάσεις για
την προµήθεια του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού
ο οποίος απαιτείται για την υλοποίηση του έργου ή έχουν εκτελεστεί δαπάνες που υπερβαίνουν το 50% του
κόστους αγοράς αυτού, ή
γγ) υφίσταται αναστολή µε δικαστική απόφαση οποιασδήποτε άδειας απαραίτητης για τη νόµιµη εκτέλεση
του έργου, ή
δδ) υφίσταται υποχρέωση από το θεσµικό πλαίσιο για
διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας προκειµένου να υλοποιηθεί το έργο.
β) Παράταση για δεκαοκτώ (18) επιπλέον µήνες, εφόσον:
αα) έχει εκτελεσθεί έργο, οι δαπάνες του οποίου καλύπτουν το 40% του συνολικού κόστους της επένδυσης,
ή
ββ) υφίσταται αναστολή µε δικαστική απόφαση οποιασδήποτε άδειας απαραίτητης για τη νόµιµη εκτέλεση
του έργου.
β1) Εάν µέχρι την παρέλευση του χρονικού διαστήµατος ισχύος της άδειας εγκατάστασης, συµπεριλαµβανοµένων των παρατάσεων, δεν έχει υποβληθεί αίτηµα στον
αρµόδιο διαχειριστή για έναρξη δοκιµαστικής λειτουργίας του σταθµού: α) ανακαλείται η άδεια παραγωγής και
παύει να ισχύει κάθε άλλη διοικητική πράξη ή σύµβαση
που αφορούν στο σταθµό και β) κινείται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων βάσει της απόφασης που εκδίδεται
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 2244/
1994 (Α΄168) και ο φορέας του σταθµού υποχρεούται
στην αποκατάσταση του χώρου εγκατάστασης στη µορφή που είχε πριν την έκδοση της άδειας εγκατάστασης,
εφόσον ο χώρος εγκατάστασης αφορά δηµόσια γη.
γ1) Κατά παρέκκλιση της υποπαραγράφου β1, η άδεια
παραγωγής δεν ανακαλείται εάν µέχρι την παρέλευση
του χρονικού διαστήµατος ισχύος της άδειας εγκατάστασης, συµπεριλαµβανοµένων των παρατάσεων, έχει
εκτελεστεί έργο που αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού
κόστους της επένδυσης. Στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου: α) κινείται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων βάσει της απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 2244/1994 (Α΄ 168)

και β) χορηγείται, κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής, νέα άδεια εγκατάστασης για ολοκλήρωση του έργου σε εύλογο χρόνο, που προσδιορίζεται από την αδειοδοτούσα αρχή, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω παράτασης. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου α΄
τροποποιείται η άδεια παραγωγής και προσαρµόζεται
κατάλληλα η ισχύς ώστε το έργο να µπορεί να είναι λειτουργικό και β) εντός διαστήµατος δύο (2) µηνών από τη
λήξη της άδειας εγκατάστασης υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας παραγωγής αίτηµα για χορήγηση νέας
άδειας εγκατάστασης συνοδευόµενο από την τροποποιηµένη άδεια παραγωγής, τεκµηριωµένη πρόταση ολοκλήρωσης και σχετικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης.
δ1) Στις περιπτώσεις: α) συγκροτηµάτων αιολικών
πάρκων συνολικής ισχύος µεγαλύτερης από εκατόν πενήντα (150) MW, β) έργων Α.Π.Ε. που συνδέονται µε το
Εθνικό Διασυνδεδεµένο Σύστηµα µέσω ειδικού προς
τούτο υποθαλάσσιου καλωδίου ή άλλου έργου σύνδεσης
του οποίου η κατασκευή απαιτεί χρονικό διάστηµα που
υπερβαίνει το διάστηµα για το οποίο χορηγείται και παρατείνεται η άδεια εγκατάστασης, όπως βεβαιώνεται από τον Διαχειριστή του Συστήµατος, γ) υβριδικών έργων
Α.Π.Ε., και δ) µεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, επιτρέπεται η παράταση της ισχύος της άδειας εγκατάστασης
για χρονικό διάστηµα ίσο µε αυτό που απαιτείται για την
εκτέλεση του έργου, µετά την υποβολή και την έγκριση
από την αδειοδοτούσα αρχή, τεκµηριωµένης πρότασης
µε συνηµµένο χρονοδιάγραµµα από τον κάτοχο της άδειας.»
2. Με την επιφύλαξη των οριζόµενων στην απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.1
της παρ. Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107)
που αφορά τις ειδικότερες προϋποθέσεις για την υποβολή και επιστροφή των εγγυητικών επιστολών, καθώς και
για το ύψος αυτών για σταθµούς που περιγράφονται
στην υποπαράγραφο δ.1. της παρ. 10 του άρθρου 8 του
ν. 3468/2006, για τη χορήγηση της παράτασης των περιπτώσεων α΄ και β΄ της υποπαραγράφου α.1. της παρ. 10
του άρθρου 8 του ν. 3468/ 2006 απαιτείται η υποβολή της
εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν.
4152/2013, µετά την έναρξη ισχύος της, εάν αυτή δεν έχει υποβληθεί για τη χορήγηση ή τη διατήρηση σε ισχύ
της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης κατά τα οριζόµενα
στις περιπτώσεις 3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της
παρ. Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013. Το ποσό
της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής µειώνεται στο ένα
τέταρτο του αρχικού ποσού εάν κατά την υποβολή του
αιτήµατος παράτασης της άδειας εγκατάστασης είναι σε
ισχύ η σύµβαση σύνδεσης ή άλλως µε τη θέση σε ισχύ
της σύµβασης σύνδεσης.
Άρθρο 2
Μεγάλοι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί (ΥΗΣ)
1. Η παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος του
ν. 4042/2012 (Α΄ 24), ως ακολούθως:
«4. Οι διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του παρόντος νόµου που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία
σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
και στη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αδειών, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που απαιτούνται από την
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κείµενη δασική νοµοθεσία, εφαρµόζονται οµοίως και
στις περιπτώσεις υδροηλεκτρικών σταθµών εγκατεστηµένης ισχύος άνω των 15 MW, ανεξάρτητα από τον φορέα κατασκευής και λειτουργίας. Για τους παραπάνω
σταθµούς, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος
που αφορούν στην προτεραιότητα ένταξης στο Σύστηµα
ή το Δίκτυο (κατανοµή φορτίου), την εξασφάλιση εγγυηµένης τιµής πώλησης της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου Α1
του άρθρου 25 και του άρθρου 25α του παρόντος. Ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής των προσφορών έγχυσης
των ανωτέρω υδροηλεκτρικών σταθµών, διέπονται αποκλειστικώς από τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.»
2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 998/1979
(Α΄ 289) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και για υδροηλεκτρικούς σταθµούς εγκατεστηµένης
ισχύος άνω των 15 MW, ανεξάρτητα από τον φορέα κατασκευής και λειτουργίας των σταθµών, συµπεριλαµβανοµένων του φράγµατος και της δηµιουργούµενης για
τη λειτουργία τους τεχνητής λίµνης, άλλων έργων για
δηµιουργία ταµιευτήρα αποθήκευσης νερού και εγκατάστασης αντλητικών συστηµάτων, καθώς και των έργων
σύνδεσης και κάθε συνοδού έργου.»
3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 998/1979
(Α΄ 289) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και για υδροηλεκτρικούς σταθµούς εγκατεστηµένης
ισχύος άνω των 15 MW, ανεξάρτητα από τον φορέα κατασκευής και λειτουργίας των σταθµών, συµπεριλαµβανοµένων του φράγµατος και της δηµιουργούµενης για
τη λειτουργία τους τεχνητής λίµνης, άλλων έργων για
δηµιουργία ταµιευτήρα αποθήκευσης νερού και εγκατάστασης αντλητικών συστηµάτων, καθώς και των έργων
σύνδεσης και κάθε συνοδού έργου.».
4. Στην υποπαράγραφο Ι.5 της παρ. Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 προστίθεται περίπτωση 7 ως ακολούθως:
«7. Οι διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1 και οι διατάξεις της υποπαραγράφου Ι.2
της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις υδροηλεκτρικών σταθµών εγκατεστηµένης ισχύος άνω των 15 MW, καθώς και υδροηλεκτρικών σταθµών που διαθέτουν αντλητικό σύστηµα και σύστηµα αποθήκευσης ανεξάρτητα από τον φορέα κατασκευής και
λειτουργίας.»
Άρθρο 3
Μεταφορά θέσης εγκατάστασης
1. Σε περιπτώσεις όπου, µετά τη χορήγηση της άδειας
παραγωγής ή της Προσφοράς Σύνδεσης για σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ
των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006 αντίστοιχα, µεταβάλλεται το νοµικό ή κανονιστικό πλαίσιο χωροθέτησης
µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η εγκατάσταση του
σταθµού στη θέση που είχε αρχικά προβλεφθεί, είναι δυνατή η άπαξ µεταβολή του τόπου εγκατάστασης, µετά από αίτηµα του ενδιαφεροµένου για τροποποίηση της άδειας παραγωγής ή της Προσφοράς Σύνδεσης αντίστοιχα.
2. Η νέα θέση εγκατάστασης πρέπει να είναι εντός
ζώνης πέντε (5) χιλιοµέτρων από τα όρια της περιοχής

στην οποία βρισκόταν η αρχική θέση εγκατάστασης και
στην οποία δεν είναι δυνατή πλέον η εγκατάσταση του
σταθµού για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1.
3. Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3468/2006 καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου. Τα ανωτέρω κριτήρια εφαρµόζονται από τον αρµόδιο Διαχειριστή και για τους σταθµούς του άρθρου 4 του
ν. 3468/2006.
4. Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου συνεχίζεται
η διαδικασία υλοποίησης της επένδυσης κατόπιν τροποποίησης κατά προτεραιότητα των σχετικών αδειών και εγκρίσεων, καθώς και της Προσφοράς Σύνδεσης και ανάλογης τροποποίησης των Συµβάσεων Σύνδεσης και Πώλησης.
Άρθρο 4
Όροι και προϋποθέσεις για εγκατάσταση µικρών
Ανεµογεννητριών
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, η εγκατάσταση µικρών ανεµογεννητριών που συνδέονται στο δίκτυο γίνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο Ειδικού Προγράµµατος
Ανάπτυξης µικρών Ανεµογεννητριών που καταρτίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται έως
30.6.2014. Το Πρόγραµµα αφορά εγκατάσταση µικρών
ανεµογεννητριών για σταθµούς συνολικής ισχύος µέχρι
50 kW σε γήπεδα, οικόπεδα και κτιριακές εγκαταστάσεις, που εγχέουν ενέργεια στο δίκτυο διανοµής.
2. Το πρόγραµµα καταρτίζεται µε βάση µελέτη, στην
οποία αποτυπώνονται τα µακροοικονοµικά οφέλη και η
επίπτωση στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, η βέλτιστη
εκµετάλλευση του τοπικού αιολικού δυναµικού, η δυνατότητα απορρόφησης των τοπικών δικτύων, η ασφαλής
λειτουργία των δικτύων, καθώς και θέµατα ασφαλούς
λειτουργίας των ανεµογεννητριών.
3. Για την απορρόφηση της ηλεκτρικής ενέργειας που
παράγεται από αιολικό σταθµό µικρών ανεµογεννητριών µπορεί να προβλέπεται, µε την υπουργική απόφαση της παραγράφου 1, ο συµψηφισµός παραγόµενης και
καταναλισκόµενης ενέργειας σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στον ίδιο χώρο στον οποίο αναπτύσσεται ο
σταθµός. Με την απόφαση της παραγράφου 1 καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των λοιπών διατάξεων που αφορούν στην ανάπτυξη αιολικών σταθµών, η αδειοδοτική
διαδικασία, στην οποία περιλαµβάνεται και o τρόπος της
υποβολής των σχετικών αιτήσεων, η τιµολόγηση της παραγόµενης ενέργειας και η τυχόν διαφοροποίησή της σε
σχέση µε αυτή που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3468/2006, λαµβάνοντας υπόψη κυρίως
την ισχύ του σταθµού και τη γειτνίασή του µε το δίκτυο,
το περιεχόµενο των συµβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του ως άνω Ειδικού Προγράµµατος.
4. Ο αρµόδιος Διαχειριστής απορρίπτει αιτήµατα για
χορήγηση προσφοράς σύνδεσης, εάν διαπιστώσει ότι
καταστρατηγούνται οι διατάξεις για την εξαίρεση από
την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή για την υπαγωγή σε διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή
για την αντιστοίχιση σε κατηγορία τιµολόγησης της παραγόµενης ενέργειας.
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5. Δεν ικανοποιούνται περισσότερα από δύο (2) αιτήµατα για προσφορά σύνδεσης ανά φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο ή ανά φορείς στη µετοχική ή εταιρική σύνθεση
των οποίων συµµετέχει το ίδιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε ποσοστό άνω του 50%. Επίσης δεν ικανοποιούνται
αιτήµατα για σταθµούς, για τη σύνδεση των οποίων απαιτείται, σε ευθεία απόσταση, ανάπτυξη νέου δικτύου
µέσης τάσης µήκους άνω των χιλίων µέτρων (1.000 m).
6. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«δ) αιολικές εγκαταστάσεις µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ µικρότερη ή ίση των πενήντα (50) kW».
Άρθρο 5
Επιµερισµός ειδικού τέλους στους οικιακούς
καταναλωτές περιοχών όπου
εγκαθίστανται έργα ΑΠΕ
Το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση (i) της παρ. Α.3 του
άρθρου 25 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«Α.3. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος κατά
την παράγραφο Α.1 παρακρατούνται από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ
και, για την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών, από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και αποδίδονται ως ακολούθως:
(i) Ποσό µέχρι ποσοστού 1% επί της, προ Φ.Π.Α., τιµής
πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. αποδίδεται στους κατόχους άδειας προµήθειας που προµηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακούς καταναλωτές των
δήµων, στους οποίους λειτουργούν σταθµοί Α.Π.Ε., µε
σκοπό το ανωτέρω ποσό να αποδοθεί στους οικιακούς
καταναλωτές µέσω των λογαριασµών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Δικαιούχοι του ανωτέρω ποσού είναι οι οικιακοί καταναλωτές, οι οποίοι βρίσκονται εντός
των διοικητικών ορίων της δηµοτικής ή, τοπικής κοινότητας του δήµου, όπου λειτουργούν οι σταθµοί Α.Π.Ε. και
έχουν ενεργή σύνδεση κατά την ηµεροµηνία εφαρµογής
της διαδικασίας που προβλέπεται στην κατωτέρω απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Το ποσό που αναλογεί
σε κάθε δικαιούχο συµψηφίζεται µε τις χρεώσεις που περιλαµβάνονται στο λογαριασµό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται ο τρόπος προσδιορισµού και επιµερισµού των ανωτέρω ποσών, ο χρόνος εκκαθάρισης, τα ανώτατα όρια
καταναλώσεων προς πίστωση των δικαιούχων, η σχετική
διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση µπορεί να προβλέπεται η έκδοση
αποφάσεων από τη ΡΑΕ για τον καθορισµό της τεκµαρτής µοναδιαίας πίστωσης για οικιακούς καταναλωτές σε
ευρώ ανά µεγαβατώρα, βάσει της µεθοδολογίας που ορίζεται σε αυτήν, καθώς και ο τρόπος διάθεσης τυχόν υπολειπόµενου ποσού που προκύπτει από τη µεθοδολογία επιµερισµού, συµπεριλαµβανοµένης και της δυνατότητας
διάθεσης στον οικείο δήµο.»
Άρθρο 6
Προσθήκη διατάξεων στο ν. 3468/2006
1. Μετά το άρθρο 8 του ν. 3468/2006 προστίθεται άρθρο 8Α ως εξής:

«Άρθρο 8Α
Προσφορές σύνδεσης σε κορεσµένα δίκτυα
1. Ο Διαχειριστής του Συστήµατος (Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.) εξακολουθεί να χορηγεί Οριστική Προσφορά Σύνδεσης
σε αιτήµατα για σύνδεση αιολικών σταθµών στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σε περιοχές που χαρακτηρίζονται µε απόφαση της
Ρ.Α.Ε., που εκδίδεται κατά τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του παρόντος, ως περιοχές µε κορεσµένο δίκτυο,
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική πρόσθετη ισχύς δεν
θα υπερβαίνει το 20% της δυνατότητας συνολικής απορρόφησης ισχύος στην περιοχή από σταθµούς Α.Π.Ε., όπως αυτή έχει καθορισθεί µε την ανωτέρω απόφαση της
Ρ.Α.Ε..
2. Για λόγους ασφαλούς και οµαλής λειτουργίας του
Συστήµατος, οι σταθµοί της παραγράφου 1 µπορεί να εξαιρούνται από την προτεραιότητα στην κατανοµή φορτίου που απολαµβάνουν οι λοιποί σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. για τους οποίους έχει εκδοθεί οριστική Προσφορά Σύνδεσης πριν το χαρακτηρισµό του δικτύου της περιοχής ως κορεσµένου και προς τούτο θα
πρέπει να έχουν την τεχνική δυνατότητα άµεσης ανταπόκρισης σε εντολές του Διαχειριστή για µείωση της ισχύος ή και τη διακοπή της λειτουργίας τους. Ο Διαχειριστής θα προβαίνει στις αναγκαίες περικοπές ισχύος
κατά προτεραιότητα στους σταθµούς της παραγράφου
α΄ που έχουν συνάψει Σύµβαση Σύνδεσης κατά την πλέον πρόσφατη ηµεροµηνία, εάν αυτό επιτρέπεται από την
οµαλή λειτουργία του Συστήµατος. Οι σχετικοί ειδικοί όροι που απαιτούνται τίθενται στην οριστική Προσφορά
Σύνδεσης, καθώς και στη Σύµβαση Πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας.
3. Η Προσφορά Σύνδεσης που χορηγείται κατά την παράγραφο 1, δεσµεύει τον δικαιούχο και τον Διαχειριστή
για δύο (2) έτη. Ο Διαχειριστής δεν φέρει ουδεµία ευθύνη για την κατά την παράγραφο 2 περικοπτόµενη ισχύ,
για την οποία δεν οφείλεται κανενός είδους οικονοµική
ή άλλη αποζηµίωση, περιλαµβανοµένης της προβλεπόµενης στην παράγραφο 8 του άρθρου 13 του παρόντος.»
2. Μετά το άρθρο 14 του ν. 3468/2006 προστίθεται άρθρο 14Α ως εξής:
«Άρθρο 14Α
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών και σταθµών
µικρών ανεµογεννητριών από αυτοπαραγωγούς
1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών και σταθµών µικρών ανεµογεννητριών από αυτοπαραγωγούς σε εγκαταστάσεις τους που συνδέονται στο
Δίκτυο. Για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται από τη
Ρ.Α.Ε. ως περιοχές µε κορεσµένα δίκτυα, σύµφωνα µε
τη διαδικασία των δύο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 για την εφαρµογή του
προηγούµενου εδαφίου, ο Διαχειριστής του Δικτύου
µπορεί να θέτει περιορισµούς στην απορροφώµενη ισχύ
για λόγους ασφάλειας της λειτουργίας του Δικτύου ή
του Διασυνδεδεµένου Συστήµατος. Η παραγόµενη ενέργεια από το σταθµό που εγχέεται στο δίκτυο διανοµής
συµψηφίζεται σε κάθε κύκλο καταµέτρησης µε την καταναλισκόµενη ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού που τροφοδοτεί ο σταθµός. Το πλεόνασµα ενέργειας που προκύπτει από το συµψηφισµό του προη-
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γούµενου εδαφίου διοχετεύεται στο Δίκτυο χωρίς υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζηµίωση στον αυτοπαραγωγό. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από εισήγηση
του Διαχειριστή και γνώµη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόµενο και η διαδικασία κατάρτισης των
συµβάσεων συµψηφισµού ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα. Με την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου και ανάλογα µε την πορεία του ελλείµµατος του ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 (Α΄
286) µπορεί να καθορίζεται αποζηµίωση από τον προµηθευτή υπέρ του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασµού του
άρθρου 40 του ν. 2773/1999 ή και υπέρ του αυτοπαραγωγού για ποσοστό του πλεονάσµατος ενέργειας που προκύπτει από το συµψηφισµό, όπως αυτό καθορίζεται µε
την ίδια απόφαση.
2. Οι σταθµοί του παρόντος άρθρου εξαιρούνται από
την αναστολή της αδειοδοτικής διαδικασίας βάσει των
διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 1,
όπως ισχύει. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος
και η διάταξη της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.4
της παρ. Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 δεν εφαρµόζεται για τους σταθµούς για τους οποίους χορηγείται οριστική προσφορά σύνδεσης βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου και συνεπώς συνάπτεται η αντίστοιχη σύµβαση συµψηφισµού. Κατά τα λοιπά για την
αδειοδότηση εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 3, 4
και 8 του παρόντος.
3. Η ισχύς των σταθµών του παρόντος άρθρου συνυπολογίζεται για την εκτίµηση της ενδεχόµενης κάλυψης
των ορίων ισχύος που καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 1.
4. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθµούς που εγκαθίστανται από δηµόσιους φορείς στις εγκαταστάσεις
τους στο πλαίσιο διευρωπαϊκών προγραµµάτων είναι
δυνατή η σύνδεσή τους τόσο στο Δίκτυο όσο και στο
Διασυνδεδεµένο Σύστηµα. Πλεόνασµα ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται στο Σύστηµα ή το Δίκτυο, από τους
σταθµούς του προηγούµενου εδαφίου, και µέχρι ποσοστό 20% της συνολικά παραγόµενης ενέργειας, σε ετήσια βάση, αποζηµιώνεται βάσει των τιµών του πίνακα της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13.»
Άρθρο 7
Ρύθµιση θεµάτων τιµών αποζηµίωσης ενέργειας
από σταθµούς Α.Π.Ε.
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 13 του
ν. 3468/2006 (Α΄ 129) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι τιµές του πίνακα της παραγράφου 1 αυξάνονται ενιαία κατ’ έτος σε ποσοστό 25% επί του δείκτη τιµών καταναλωτή του προηγούµενου έτους, όπως αυτός ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.»
2. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου
27Α του ν. 3734/2009 αντικαθίστανται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδεται µετά από
γνώµη της Ρ.Α.Ε., µπορεί να µεταβάλλονται και να εξειδικεύονται τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα και ιδίως όσον αφορά στις τιµές και την κατηγοριοποίηση ανά ισχύ

και χρονική περίοδο αναφοράς, καθώς και να καθορίζονται κατηγορίες ανά ειδικότερη κατασκευαστική τεχνολογία φωτοβολταϊκών πλαισίων. Για τη µεταβολή και εξειδίκευση αυτή λαµβάνονται κυρίως υπόψη η διείσδυση
των φωτοβολταϊκών σταθµών στο ενεργειακό ισοζύγιο
της χώρας, ο βαθµός επίτευξης των εθνικών στόχων διείσδυσης των Α.Π.Ε., το κόστος προµήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισµού και οι οικονοµικές επιπτώσεις
για τον καταναλωτή.»
Άρθρο 8
Έργα υποδοµής σε γεωργική γη υψηλής
παραγωγικότητας
Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 21 του ν. 4015/
2011 (Α΄ 210), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Από τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου
και όσον αφορά στην περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998, όπως ισχύει, εξαιρούνται: α)
φωτοβολταϊκοί σταθµοί, για τους οποίους έχουν υποβληθεί αιτήµατα για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης
µετά την έναρξη ισχύος του ν. 3851/2010 (4.6.2010) και
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος (21.9.2011), β)
σταθµοί λοιπών τεχνολογιών Α.Π.Ε. και γ) έργα δικτύων
µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευής υποσταθµών και εν γένει κάθε κατασκευής που
αφορά την υποδοµή του ηλεκτρικού συστήµατος.»
Άρθρο 9
Όροι δόµησης για αιολικές εγκαταστάσεις
1. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του από
24.5.1985 π.δ. (Δ΄270), προστίθεται νέο εδάφιο δ΄, ως
ακολούθως:
«δ) Κατ΄ εξαίρεση χωρίς τη διαδικασία του εδαφίου (β)
επιτρέπεται: αα) η καθ΄ ύψος υπέρβαση για την εγκατάσταση ανεµογεννητριών, ανεξαρτήτως του ύψους, στις
περιπτώσεις αιολικών σταθµών για τους οποίους εκδίδεται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις, και ββ) η
καθ΄ ύψος υπέρβαση για την εγκατάσταση ανεµογεννητριών, συνολικού ύψους έως 29 µέτρων, στις περιπτώσεις αιολικών σταθµών οι οποίοι απαλλάσσονται της έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις».
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3, του από
31.3.1987 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄ 303), προστίθεται νέο εδάφιο γ΄, ως ακολούθως:
«γ) Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 2, και
χωρίς τη διαδικασία του εδαφίου (β), επιτρέπεται: αα) η
καθ΄ ύψος υπέρβαση για την εγκατάσταση ανεµογεννητριών, ανεξαρτήτως του ύψους, στις περιπτώσεις αιολικών σταθµών για τους οποίους εκδίδεται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις, και ββ) η καθ΄ ύψος υπέρβαση για την εγκατάσταση ανεµογεννητριών, συνολικού ύψους έως 29 µέτρων, στις περιπτώσεις αιολικών
σταθµών οι οποίοι απαλλάσσονται της έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγής σε
πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 1428/1984

Άρθρο 10
Σύνθεση και συγκρότηση επιτροπής καθορισµού
λατοµικών περιοχών

Στο άρθρο 3 του ν. 1428/1984 προστίθενται παράγραφοι 4α έως 4γ ως εξής:
«4α. Σε νησιωτικές περιοχές, στις οποίες η στενότητα
των χώρων δεν παρέχει τη δυνατότητα τήρησης της απόστασης των χιλίων (1.000) µέτρων της παραγράφου 4
του άρθρου 3 του ν. 1428/1984, όπως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 3 του ν. 2115/1993, ή σε παραµεθόριες περιοχές, στις οποίες υφίσταται επιτακτική ανάγκη εξασφάλισης αδρανών υλικών για την οµαλή λειτουργία της
αγοράς και την εκτέλεση δηµοσίων έργων, είναι δυνατός
ο περιορισµός της απόστασης αυτής, από µέρος ή το σύνολο των ορίων της λατοµικής περιοχής, µε τη σχετική
απόφαση καθορισµού της.
4β. Για τον περιορισµό της ανωτέρω απόστασης, η επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 1428/
1984, συνεκτιµά την έκταση της λατοµικής περιοχής, τη
µορφολογία και το ανάγλυφο του εδάφους, τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του πετρώµατος που πρόκειται να εξορυχθεί και τον τρόπο εξόρυξής του, καθώς και το µέγεθος και το είδος του γειτνιάζοντος ρυµοτοµικού σχεδίου
και των κτισµάτων, µε σκοπό την ασφάλεια και την υγεία
των εργαζοµένων, των περιοίκων και των διερχόµενων
και την προστασία του περιβάλλοντος.
4γ. Σε κάθε περίπτωση, ο περιορισµός της ανωτέρω απόστασης, καθώς και οι αποστάσεις που προβλέπονται
στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 του άρθρου 85
του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (ΥΑ Δ7/Α/οικ.12050/2223/23.5.2011, Β΄ 1227), από
τα όρια της λατοµικής περιοχής δεν επιτρέπεται να είναι
µικρότερα από τα ελάχιστα προβλεπόµενα από το συγκεκριµένο κανονισµό για τη χωροθέτηση των εξορυκτικών εργασιών µε χρήση εκρηκτικών υλών.»

Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1428/1984 (Α΄ 43), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η επιτροπή καθορισµού λατοµικών περιοχών είναι
οκταµελής, συγκροτείται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και αποτελείται από έναν υπάλληλο ως τακτικό µέλος µε τον αναπληρωτή του, προερχόµενους από
καθεµία από τις κατωτέρω υπηρεσίες:
1) το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ειδικότητας Μηχανικού Μεταλλείων,
2) τη Διεύθυνση Δασών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,
3) τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ειδικότητας πολιτικού µηχανικού ή
τοπογράφου µηχανικού ή αρχιτέκτονα µηχανικού,
4) την Τεχνική Υπηρεσία του δήµου της έδρας του οικείου νοµού ειδικότητας τοπογράφου µηχανικού ή πολιτικού µηχανικού. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί υπάλληλος της συγκεκριµένης ειδικότητας ορίζεται υπάλληλος προερχόµενος από την Τεχνική Υπηρεσία άλλου δήµου εντός των γεωγραφικών ορίων του νοµού.
5) το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού αρµόδιο
για θέµατα αρχαιοτήτων,
6) τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της οικείας Περιφέρειας, ειδικότητας µηχανικού,
κατά προτίµηση πολεοδόµου χωροτάκτη,
7) το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών (ΙΓΜΕΜ) ειδικότητας γεωλόγου ή µηχανικού µεταλλείων και
8) έναν εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α., οριζόµενο από την
Περιφερειακή Ένωση Δήµων (ΠΕΔ) της οικείας Περιφέρειας.
Οι υπάλληλοι των περιπτώσεων 1 και 5 ορίζονται από
τον αρµόδιο Υπουργό, των περιπτώσεων 3, 4, 6 και 8 από τον Περιφερειάρχη, της περίπτωσης 2 από τον Γενικό
Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης και
της περίπτωσης 7 από τη διοίκηση του ΙΓΜΕΜ.
Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται
τα 5/8 των µελών και οι αποφάσεις της λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
Οι λεπτοµέρειες για τη λειτουργία της επιτροπής καθώς και ο προσδιορισµός του χρονικού ορίζοντα κάλυψης των αναγκών του νοµού σε αδρανή υλικά, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Ο καθορισµός λατοµικών περιοχών ισχύει για πέντε
(5) έτη από την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως της οικείας αποφάσεως του Περιφερειάρχη, δύναται δε να παραταθεί
για µία ακόµη διετία µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κατόπιν
αιτιολογηµένης προτάσεως του Περιφερειάρχη.
Εφόσον δεν γίνει ενεργοποίηση της περιοχής εντός
των προθεσµιών αυτών, η έκταση αποχαρακτηρίζεται µε
απόφαση του Περιφερειάρχη.»

Άρθρο 12
Ρύθµιση µεταλλευτικών και λατοµικών θεµάτων
1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 του ν. 4061/2012
(Α΄ 66) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την εκµίσθωση λατοµείων επί ακινήτων, των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, αρµόδιος είναι ο οικείος Γενικός
Γραµµατέας Αποκεντρωµένης Διοίκησης και εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις της λατοµικής νοµοθεσίας.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 84 του ν.δ. 210/1973 (Α΄ 277),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Από τα µισθώµατα που βεβαιώνονται και εισπράττονται από το Ελληνικό Δηµόσιο για την εκµίσθωση δικαιωµάτων µεταλλειοκτησίας του Δηµοσίου σε Δηµόσιους Μεταλλευτικούς Χώρους, ποσοστό ύψους είκοσι
τοις εκατό (20%) διατίθεται, για έκαστο Δηµόσιο Μεταλλευτικό Χώρο, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στους οικείους Δήµους, εντός των ορίων των οποίων διενεργείται η µεταλλευτική δραστηριότητα, ανάλογα µε το ποσοστό επιφάνειας του χώρου εκµετάλλευσης που εµπίπτει εντός των διοικητικών ορίων εκάστου
Δήµου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες.
Η απόφαση διάθεσης κατά το προηγούµενο εδάφιο,
εκδίδεται το δεύτερο εξάµηνο εκάστου έτους και αφορά
τα µισθώµατα που εισπράχθηκαν βάσει των συµβατικών
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υποχρεώσεων των µισθωτών για το προηγούµενο έτος.»
3. Το άρθρο 176 του ν.δ. 210/1973 (Α΄ 277), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών καθορίζεται τέλος, το οποίο επιβάλλεται από 1.1.2013, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια µε αυτό για ενεργές,
αποθεµατικές και αργούσες παραχωρήσεις µεταλλείων
και για άδειες µεταλλευτικών ερευνών.
2. Από τα τέλη που βεβαιώνονται και εισπράττονται ετησίως από το Ελληνικό Δηµόσιο για ενεργές παραχωρήσεις µεταλλείων, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, ποσοστό ύψους είκοσι τοις εκατό (20%) διατίθεται, για έκαστη ενεργή παραχώρηση, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στους οικείους Δήµους, εντός των ορίων των οποίων διενεργείται η µεταλλευτική δραστηριότητα, ανάλογα µε το ποσοστό επιφάνειας του χώρου εκµετάλλευσης που εµπίπτει εντός των
διοικητικών ορίων εκάστου Δήµου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες. Η διάθεση αυτή
θα γίνεται µόνον και αποκλειστικά για την κάλυψη του
συνόλου των προϋπολογισµών συγκεκριµένων έργων
που προγραµµατίζονται από τους εν λόγω Δήµους και
χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό ή
την κάλυψη του συνόλου της εθνικής συµµετοχής για αντίστοιχα έργα που συγχρηµατοδοτούνται και από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται επί των πάσης φύσεως παραχωρήσεων µεταλλείων, εφόσον αυτές αφορούν εξόρυξη µεταλλευµάτων εξηρηµένων υπέρ του Δηµοσίου κατά τις διατάξεις του
άρθρου 143 του παρόντος.»
4. Η πρώτη διάθεση στους δήµους του ποσοστού που
προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος
αφορά µισθώµατα και τέλη αντίστοιχα, που βεβαιώθηκαν
και εισπράχθηκαν για το έτος 2013.
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 84 του ν.δ. 210/1973, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 63 παρ. 1 του ν. 4042/2012
(Α΄ 24), προστίθεται εδάφιο στ΄ ως εξής:
«στ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
εξειδικεύεται ο τρόπος και τα κριτήρια υπολογισµού ή
µεταβολής των µισθωµάτων έως του ανώτατου θεµιτού
µισθώµατος, όπως αυτό ορίζεται στα εδάφια α΄, β΄, γ΄,
δ΄ και ε΄ της παρούσας παραγράφου.»
6. Το άρθρο 23 του ν.δ. 210/1973 (Α΄ 277 περί Μεταλλευτικού Κώδικος) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την αίτηση συνυποβάλλεται διπλότυπο είσπραξης του δηµοσίου ταµείου τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ
ως δικαίωµα του Δηµοσίου και πιστοποιητικό ιθαγενείας
του αιτούντος φυσικού προσώπου, επί δε των νοµικών
προσώπων απόσπασµα Καταστατικού, περιέχον την έδρα και το σκοπό αυτού. Το ως άνω ποσό αναπροσαρµόζεται ανά τριετία µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
2. Αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Μεταλλευτικών Ερευνών, που βρίσκονται σε εκκρεµότητα, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής του ως άνω δικαιώµατος του Δηµοσίου της παραγράφου 1, εκτός εάν παραιτηθούν εκ του αιτήµατός τους
εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.»
7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 89 του ν.δ. 210/1973
(Α΄ 277 περί Μεταλλευτικού Κώδικος) τροποποιείται ως

ακολούθως:
«1. Οι αποφάσεις για κάθε ζήτηµα που αφορά τη διοίκηση και εκµετάλλευση του κοινού µεταλλείου λαµβάνονται κατά πλειοψηφία του συνόλου των µερίδων, µε την
επιφύλαξη της παραγράφου 3».
8. Στο άρθρο 89 του ν.δ. 210/1973 προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:
«3. Σε περίπτωση που ένας εκ των συµµεταλλειοκτητών είναι το Ελληνικό Δηµόσιο, ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµεταλλειοκτησίας που κατέχει, και µε την προϋπόθεση ότι το κοινό µεταλλείο βρίσκεται εντός δηµόσιου µεταλλευτικού χώρου ή έχει έστω κι ένα κοινό όριο
µε δηµόσιο µεταλλευτικό χώρο, τότε η διοίκηση και η εν
γένει εκµετάλλευση του κοινού µεταλλείου διενεργείται, για το σύνολο των συµµεταλλειοκτητών, αποκλειστικά
από το Ελληνικό Δηµόσιο, υποχρεούµενο στην περίπτωση
αυτή όπως αποδίδει στους λοιπούς µεταλλειοκτήτες το
ποσοστό του, εισπραττοµένου για το κοινό µεταλλείο, µισθώµατος που αντιστοιχεί στο σύνολο των µερίδων τους
κατ’ αναλογία της µερίδας εκάστου εξ αυτών».
9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 90 του ν.δ. 210/1973
τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Εάν, συνεπεία µη επίτευξης για οποιονδήποτε λόγο της υπό του άρθρου 89 παρ. 1 του παρόντος οριζόµενης πλειοψηφίας, δυσχεραίνεται η διοίκηση και η εν γένει εκµετάλλευση του µεταλλείου, µε αίτηση οποιουδήποτε συµµεταλλειοκτήτη και µετά από κλήση όλων των
λοιπών συµµεταλλειοκτητών, εφ’ όσον τούτο είναι ευχερές, το µονοµελές πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου κείται το µεταλλείο κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, δύναται
να διατάξει τον διορισµό διαχειριστή».
10. Στο άρθρο 146 του ν.δ. 210/1973 προστίθεται περίπτωση στ) ως ακολούθως:
«στ) Τα κοινά µεταλλεία της παρ. 3 του άρθρου 89 του
παρόντος.»
Άρθρο 13
Ρύθµιση θεµάτων Ναξίας Σµύριδας
Το άρθρο 33 του π.δ. «Περί Κωδικοποιήσεως των κειµένων διατάξεων «περί Ναξίας Σµύριδος»» (Α΄ 429/
28.9.1935) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 33
1. α) Επιτρέπεται η πώληση από τα εκάστοτε αποθέµατα εξορυγµένης σµύριδας, που βρίσκονται στις αποθήκες του Δηµοσίου στη νήσο Νάξο, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι
ενδιαφερόµενοι αγοραστές θα πρέπει να υποβάλλουν
είτε στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος είτε
στο Γραφείο Σµυριδωρυχείων Νάξου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
αα. Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η αιτούµενη
προς αγορά ποσότητα σµύριδας και ο σκοπός και η χρήση αυτής, η οποία θα πρέπει να είναι υπογεγραµµένη είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο, σε περίπτωση φυσικού προσώπου είτε από το νόµιµο εκπρόσωπο, σε περίπτωση νοµικού προσώπου.
ββ. Διπλότυπο είσπραξης από δηµόσιο ταµείο, υπέρ
ΚΑΕ 2419, του ποσού που αντιστοιχεί στην προς αγορά
ποσότητα σµύριδας το οποίο ορίζεται σε δεκαέξι (16) ευρώ ανά τόνο για την Α΄ ποιότητα και σε δώδεκα (12) ευρώ ανά τόνο για τη Β΄ Ποιότητα και το οποίο δύναται να

8
αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής.
β) Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδεται από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος απόφαση έγκρισης διάθεσης της αιτούµενης ποσότητας
σµύριδας και αποστέλλεται σήµα προς το Γραφείο Σµυριδωρυχείων Νάξου για παράδοση αυτής.
γ) Η απόφαση έγκρισης διάθεσης του προηγούµενου
εδαφίου κοινοποιείται και στον ενδιαφερόµενο αγοραστή, ο οποίος θα πρέπει εντός χρονικού διαστήµατος
δύο (2) µηνών, αρχόµενο από την εποµένη της ηµεροµηνίας έκδοσης της απόφασης έγκρισης, να παραλάβει µε
ίδια µέσα από τις αποθήκες του Δηµοσίου στη νήσο Νάξο ολόκληρη την αγορασθείσα ποσότητα, εφόσον αυτή
δεν υπερβαίνει τους τρεις χιλιάδες (3.000) τόνους ή εντός έξι (6) µηνών εφόσον η ποσότητα υπερβαίνει τους
τρεις χιλιάδες (3.000) τόνους σµύριδας.
δ) Η µη ολοκλήρωση της παραλαβής του συνόλου της
αγορασθείσας ποσότητας σµύριδας εντός των ανωτέρω
χρονικών πλαισίων, έχει ως συνέπεια την υποχρέωση
του αγοραστή σε πληρωµή ενοικίου και φυλάκτρων µέχρι την ολοκλήρωση της παραλαβής, µε βάση τις τιµές
που ορίζονται και ισχύουν κάθε φορά και καθορίζονται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών.
ε) Εφόσον η ποσότητα σµύριδας που βρίσκεται στις αποθήκες του Δηµοσίου στη νήσο Νάξο, µειωθεί κάτω από 15.000 τόνους στην περίπτωση της σµύριδας Α΄ ποιότητας ή κάτω από 30.000 τόνους στην περίπτωση της
σµύριδας Β΄ ποιότητας, τότε είναι δυνατή η αγορά σµύριδας µόνο µετά από πλειοδοτική δηµοπρασία. Η τιµή
προσφοράς των ενδιαφεροµένων αγοραστών δε µπορεί
να είναι µικρότερη από την τιµή που ορίζεται στο ως άνω
στοιχείο ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου.
2. Η µεταφορά της Ναξίας Σµύριδας από τους χώρους συγκέντρωσης που ορίζονται από την αρµόδια υπηρεσία προς τους προκαθορισµένους χώρους των αποθηκών του Δηµοσίου στη Νήσο Νάξο, πραγµατοποιείται από ιδιώτη, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, κατόπιν διενέργειας µειοδοτικού διαγωνισµού που προκηρύσσεται
από την αρµόδια υπηρεσία µετά από έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισµό
ΚΑΕ 3323 (Φορέας 31/120).
3. Τα ποσά που προκύπτουν από πωλήσεις σµύριδας
κάθε έτους αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού.»
Άρθρο 14
Από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων χρηµατοδοτείται το σύνολο του επιλέξιµου προϋπολογισµού των
έργων µε δικαιούχους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθµού, που εντάσσονται ή έχουν ήδη ενταχθεί
και υλοποιούνται στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του
Ε.Σ.Π.Α., στο πλαίσιο των δράσεων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
«Πρόγραµµα Εξοικονοµώ» και πρόσκληση 1.13 της
ΕΥΔΕΠΠΕΡΑΑ, όπως ισχύουν.

Άρθρο 15
Άδειες για έργα κατασκευής και συντήρησης
υποδοµών φυσικού αερίου
1. Η παρ. 3 του άρθρου 47 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α) Οποιαδήποτε τοµή ή εκσκαφή οδοστρώµατος, ερείσµατος, πεζόδροµου ή πεζοδροµίου εθνικής, επαρχιακής, δηµοτικής ή κοινοτικής οδού, η οποία είναι απαραίτητη για την κατασκευή έργου, που εκτελείται από επιχείρηση κοινής ωφέλειας, οργανισµό, νοµικό ή φυσικό
πρόσωπο, επιτρέπεται να γίνει µόνον ύστερα από άδεια
της αρµόδιας για τη συντήρηση της οδού υπηρεσίας, η
οποία θεωρείται πριν από την έναρξη των εργασιών από
την αρµόδια Αστυνοµική Αρχή. Στην άδεια αυτή ορίζεται
ο χρόνος µέσα στον οποίο θα ενεργείται η πλήρης αποκατάσταση της φθοράς του οδοστρώµατος από την επιχείρηση ή το πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου εκτελείται το έργο. Οι αρµόδιες υπηρεσίες συντήρησης των
οδών υποχρεούνται, µετά την παρέλευση της προθεσµίας η οποία ορίζεται στην άδεια, να αποκαθιστούν τις
γενόµενες φθορές και να καταλογίζουν τη σχετική δαπάνη σε βάρος του οργανισµού, της επιχείρησης ή του
προσώπου που εκτελεί ή για λογαριασµό του οποίου εκτελείται το έργο, κατά τις διατάξεις για την είσπραξη
των δηµοσίων εσόδων.
β) Στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου
αυτού, καθώς και του άρθρου 7 παρ. 7 του ν. 3481/2006
δεν εµπίπτουν οι εταιρείες που εκτελούν εργασίες εγκατάστασης, τακτικής και έκτακτης συντήρησης των υπογείων δικτύων διανοµής και παροχετεύσεων φυσικού αερίου, συµπεριλαµβανοµένων των εργασιών εγκατάστασης, τακτικής και έκτακτης συντήρησης των µετρητικών
και των ρυθµιστικών διατάξεων φυσικού αερίου, καθώς
και οι εταιρείες παραγωγής και διανοµής θερµικής ενέργειας για την εγκατάσταση υπογείων δικτύων διανοµής
θερµότητας, για τις οποίες εφαρµόζονται οι σχετικές
προβλέψεις του άρθρου 7 παρ. 3 του ν. 2364/1995.»
2. Στο άρθρο 3 του ν. 1080/1980 (Α΄ 246) προστίθεται
παράγραφος 19 ως ακολούθως:
«19. Στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου και του άρθρου 13 του ΒΔ 24-9/20-10-1958
όπως αυτό ισχύει, δεν εµπίπτουν οι εταιρείες που εκτελούν εργασίες εγκατάστασης, τακτικής και έκτακτης συντήρησης των υπογείων δικτύων διανοµής και παροχετεύσεων φυσικού αερίου, συµπεριλαµβανοµένων των
εργασιών εγκατάστασης, τακτικής και έκτακτης συντήρησης των µετρητικών και των ρυθµιστικών διατάξεων
φυσικού αερίου, καθώς και οι εταιρείες παραγωγής και
διανοµής θερµικής ενέργειας για την εγκατάσταση υπογείων δικτύων διανοµής θερµότητας, για τις οποίες εφαρµόζονται οι σχετικές προβλέψεις του άρθρου 7 παρ.
3 του ν. 2364/1995».
Άρθρο 16
1. Το άρθρο 1 του π.δ. 420/1987 (Α΄ 187) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η εγκατάσταση δικτύου αερίων καυσίµων είναι υποχρεωτική για κάθε νέα οικοδοµή που ανεγείρεται εντός
των Περιφερειών, Περιφερειακών Ενοτήτων, Δήµων, Δη-
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µοτικών Ενοτήτων, Δηµοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων ή
οικισµών, που προσδιορίζονται εκάστοτε µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, λαµβάνοντας υπόψιν το βαθµό διείσδυσης των αερίων καυσίµων στο ενεργειακό µείγµα των οικείων Περιφερειών και τη σχεδιαζόµενη ανάπτυξη και επέκταση
των δικτύων διανοµής. Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά
σε οικοδοµές που προορίζονται για χρήση κατοικίας,
προσωρινής διαµονής, συνάθροισης κοινού, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, γραφείων, εµπορική και επαγγελµατική χρήση οποιασδήποτε µορφής, για
στέγαση υπηρεσιών του Δηµοσίου και του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, καθώς και για βιοµηχανική ή βιοτεχνική
χρήση. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται τυχόν απαραίτητες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας
διάταξης.»
2. Κάθε αναφορά στον πίνακα του άρθρου 1 του
π.δ. 420/1987 νοείται ως αναφορά στην κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που
προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο.
Άρθρο 17
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4001/2011
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4001/2011
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ΡΑΕ, δύναται µε απόφασή της, κατά τη διάρκεια
του οικονοµικού έτους που διανύεται, να µεταφέρει κονδύλια µεταξύ λογιστικών κωδικών επί του προϋπολογισµού που εγκρίνεται κατά το προηγούµενο εδάφιο, µε
την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλλεται το συνολικό ύψος
του εγκεκριµένου προϋπολογισµού.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις κατά το προηγούµενο εδάφιο συγκροτούµενες
επιτροπές και οµάδες µπορούν, άνευ άλλης διαδικασίας,
να συµµετέχουν και πρόσωπα που δεν είναι µέλη της
Γραµµατείας της ΡΑΕ.»
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 10 του
ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ΡΑΕ υποχρεούται να καλύπτει το σύνολο των εισφορών των µελών της σε φορείς κοινωνικής ή ιατρικής
ασφάλισης, το οποίο βαρύνει αποκλειστικά και µόνον
τον προϋπολογισµό της και κατά παρέκκλιση από κάθε
σχετική γενική ή ειδική διάταξη της κείµενης νοµοθεσίας.»
4. Στην παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4001/2011 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Εφόσον οι ως άνω αποδοχές µέλους της ΡΑΕ που
προέρχεται από φορέα του δηµοσίου τοµέα, µε οποιανδήποτε σχέση εργασίας ή έµµισθης εντολής, είναι χαµηλότερες εκείνων που αντιστοιχούν στη θέση που κατείχε
πριν το διορισµό του στη ΡΑΕ, οι αποδοχές του διατηρούνται αυτοδικαίως στο ύψος των αποδοχών που θα ελάµβανε στην οργανική του θέση στο φορέα από τον οποίο προέρχεται.»
5. Η παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4001/2011 τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από γνώµη της

ΡΑΕ, θεσπίζεται ο Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας
και Διαχείρισης της ΡΑΕ.»
6. Μετά το άρθρο 58 του ν. 4001/2011 προστίθεται άρθρο 58Α ως εξής:
«Άρθρο 58Α
1. Η προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας µε ειδικό τιµολόγιο σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε κοινωφελείς σκοπούς, (προνοιακές υποδοµές στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, κοινωνικά συσσίτια κ.λπ.) αποτελεί υπηρεσία κοινής ωφέλειας µε σκοπό την υποστήριξη των
εν λόγω φορέων κοινωφελούς χαρακτήρα που στηρίζουν ευάλωτους πελάτες και ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες.
2. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από το σύνολο των
επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητα προµήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας ενώ οι δαπάνες για την παροχή
της επιµερίζονται για όλη την Ελληνική Επικράτεια, σε
κάθε κατηγορία πελατών, περιλαµβανοµένων των αυτοπαραγωγών.
3. Η µεθοδολογία επιµερισµού των δαπανών για την
παροχή της υπηρεσίας της παραγράφου 1 καθορίζεται
µε απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η µεθοδολογία αυτή επιµερίζει τις δαπάνες βάσει συντελεστών που διαφοροποιούνται ανά
κατηγορία πελατών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση ανά
µονάδα κατανάλωσης η οποία εξισορροπεί τις οικονοµικές συνέπειες µεταξύ των κατηγοριών πελατών και ταυτόχρονα προωθεί την εξοικονόµηση ενέργειας και την αποδοτική χρήση αυτής. Οι αριθµητικές τιµές των συντελεστών της ανωτέρω µεθοδολογίας, καθώς και οι µοναδιαίες χρεώσεις που επιβάλλονται στους πελάτες, ανεξάρτητα προµηθευτή, προσδιορίζονται κάθε έτος µε απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις
των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 55 του ν. 4001/
2011, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4001/
2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»
7. Στο άρθρο 63 του ν. 4001/2011 προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:
«5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται αναλογικά και σε περιπτώσεις απόκτησης συµµετοχής σε Ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς
Φυσικού Αερίου.»
8. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63Ε του
ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Το Εποπτικό Συµβούλιο του ΔΕΣΦΑ ΑΕ αποτελείται από επτά (7) µέλη.»
9. Η παρ. 2 του άρθρου 106 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Το Εποπτικό Συµβούλιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ αποτελείται από επτά (7) µέλη, τα οποία διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της, ως εξής:
(α) τέσσερα (4) µέλη προτείνονται από τους µετόχους
της ΑΔΜΗΕ ΑΕ,
(β) δύο (2) µέλη προτείνονται από το Ελληνικό Δηµόσιο,
(γ) ένα (1) µέλος εκ του µόνιµου προσωπικού της
ΑΔΜΗΕ ΑΕ.»
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10. Η παρ. 6 του άρθρου 106 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179)
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 και οι παράγραφοι 5 έως 7 του άρθρου 105 εφαρµόζονται τουλάχιστον για το ήµισυ των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου
πλην ενός.»
11. Μετά το άρθρο 143 του ν. 4001/2011, προστίθενται
άρθρα 143Α, 143Β, και 143Γ ως εξής:
«Άρθρο 143Α
Υπηρεσία Διακοπτόµενου Φορτίου
1. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ δύναται να συνάπτει συµβάσεις µε
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, δυνάµει των οποίων συµφωνείται η παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόµενου
Φορτίου από τους καταναλωτές προς την ΑΔΜΗΕ ΑΕ
(Συµβάσεις Διακοπτόµενου Φορτίου). Η Υπηρεσία Διακοπτόµενου Φορτίου συνίσταται στη συνοµολόγηση του δικαιώµατος της ΑΔΜΗΕ ΑΕ να προβαίνει µονοµερώς σε
πρόσκαιρο περιορισµό της ενεργού ισχύος των αντισυµβαλλοµένων της καταναλωτών µέχρι ενός συµφωνηµένου ορίου, έναντι οικονοµικού αντισταθµίσµατος.
2. Οι κατηγορίες καταναλωτών που δικαιούνται να καταρτίσουν Συµβάσεις Διακοπτόµενου Φορτίου, οι προϋποθέσεις κατάρτισης και το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο των Συµβάσεων Διακοπτόµενου Φορτίου, οι
λόγοι ενεργοποίησης της Υπηρεσίας Διακοπτόµενου
Φορτίου, ο τρόπος προσδιορισµού, καθώς και ο τρόπος,
ο χρόνος και οι προϋποθέσεις καταβολής του οικονοµικού αντισταθµίσµατος των συµβαλλοµένων σε αυτές καταναλωτών, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Με
την ίδια απόφαση µπορεί να προβλέπεται κείµενο πρότυπης Σύµβασης Διακοπτόµενου Φορτίου, σύµφωνα µε το
οποίο θα καταρτίζονται οι σχετικές συµβάσεις.
3. Η κατάρτιση Συµβάσεων Διακοπτόµενου Φορτίου
δεν είναι υποχρεωτική για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.
Άρθρο 143Β
Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασµού
1. Σε όλες τις µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι συνδεδεµένες στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και Δίκτυο, επιβάλλεται Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασµού. Στις ανωτέρω µονάδες παραγωγής
περιλαµβάνονται όλες ανεξαιρέτως οι µονάδες που εγχέουν ηλεκτρική ενέργεια στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και Δίκτυο, δηλαδή τόσο οι συµβατικές µονάδες παραγωγής όσο και οι µονάδες παραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ενώ δεν περιλαµβάνονται οι µονάδες που εγχέουν ενέργεια στα µη Διασυνδεδεµένα Νησιά.
2. Το Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασµού διαφοροποιείται ανά κατηγορία µονάδων παραγωγής (λιγνιτικές, πετρελαϊκές, υδροηλεκτρικές, φυσικού αερίου, αιολικά, φωτοβολταϊκά, φωτοβολταϊκά ειδικού προγράµ-

µατος στεγών, µικρά υδροηλεκτρικά, βιοαέριο/βιοµάζα
και ΣΗΘΥΑ (< 35 MWE) και υπολογίζεται για κάθε κατηγορία Μονάδων Παραγωγής σύµφωνα µε τον ακόλουθο
τύπο:
ΜΤΑΕu = ΒΠΠΕ × ΣΔu × ΣΚΕu
όπου:
MTAEu:
Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας
Εφοδιασµού ανά µονάδα παραγωγής
ΒΠΠΕ:
Βασικό Ποσοστό Παρακράτησης
Εσόδων ίσο µε 2%
ΣΔu:
Συντελεστής Διαφοροποίησης ανά
κατηγορία µονάδων παραγωγής
ΣΚΕu:
Συνολικά Έσοδα της Μονάδας
Παραγωγής
Ως Συνολικά Έσοδα µιας Μονάδας Παραγωγής u
(ΣΚΕu) ορίζονται:
• για τις Κατανεµόµενες και τις Συµβεβληµένες Μονάδες του Μητρώου Μονάδων του ΑΔΜΗΕ, το αλγεβρικό
άθροισµα των πιστώσεων και χρεώσεων της µονάδας
που προκύπτουν ως αποτέλεσµα των εκκαθαρίσεων της
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που διενεργούνται από
την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. αντίστοιχα, εξαιρουµένων των χρεώσεων µη Συµµόρφωσης και των χρεώσεων για µη επιβεβληµένες µεταβολές παραγωγής,
• για τις Μονάδες Α.Π.Ε. και ΣΥΘΗΑ του Άρθρου 143
του ν. 4001/2011 το αλγεβρικό άθροισµα των πιστώσεων
και χρεώσεων της µονάδας που προέρχονται από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και προκύπτουν ως αποτέλεσµα της εφαρµογής της Συµβάσεως Πωλήσεως Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και του Παραγωγού,
• για τα Φωτοβολταϊκά του Ειδικού Προγράµµατος
Στεγών, η πίστωση που προκύπτει ως αποτέλεσµα της εφαρµογής της Συµβάσεως Συµψηφισµού Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ του εκάστοτε Προµηθευτή και του Παραγωγού,
• για τις Κατανεµόµενες Μονάδες ΣΥΘΗΑ το αλγεβρικό άθροισµα των πιστώσεων και χρεώσεων της µονάδας
που προκύπτουν αφενός ως αποτέλεσµα των εκκαθαρίσεων της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που διενεργούνται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. αντίστοιχα, εξαιρουµένων των χρεώσεων µη Συµµόρφωσης και
των χρεώσεων για µη επιβεβληµένες µεταβολές παραγωγής και αφετέρου από την εφαρµογή της Συµπληρωµατικής Συµβάσεως Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
Κατανεµόµενης Μονάδας ΣΥΘΗΑ µεταξύ της ΛΑΓΗΕ
Α.Ε. και του Παραγωγού.
Στα ως άνω συνολικά έσοδα συµπεριλαµβάνονται τυχόν επιβαλλόµενοι φόροι εξαιρουµένου του ΦΠΑ.
Λεπτοµέρειες σχετικά µε τον υπολογισµό των Συνολικών Εσόδων των Μονάδων Παραγωγής καθορίζονται
στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Οι κατηγορίες µονάδων παραγωγής, για τις οποίες δύναται να λάβει διαφορετικές τιµές ο ΣΔ καταγράφονται
στον πίνακα που ακολουθεί:
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Κατηγορία Μονάδων Παραγωγής
Κατανεµόµενες και
Συµβεβληµένες του
Μητρώου Μονάδων
του ΑΔΜΗΕ

Α.Π.Ε./ ΣΗΘΥΑ
άρθρου 143
του ν. 4001/2011

Κατανεµόµενες
ΣΗΘΥΑ

Λιγνιτικές
Πετρελαϊκές
Υδροηλεκτρικές
Φυσικού Αερίου
Αιολικά πάρκα στη στεριά
Αιολικά πάρκα στη θάλασσα
Μικρά Υδροηλεκτρικά
Φωτοβολταϊκά ισχύος
< 100 kWp
Φωτοβολταϊκά ισχύος
> 100 kWp
Φωτοβολταϊκά Ειδικού
Προγράµµατος Στεγών
Ηλιακά ισχύος < 5MW
Ηλιακά ισχύος > 5MW
Γεωθερµία
Βιοαέριο/Βιοµάζα
Λοιπές Α.Π.Ε.
ΣΗΘΥΑ ( < 35 MWe)
ΣΗΘΥΑ µε ΦΑ > 35 MWe
- ΣΗΘΥΑ Τµήµα
ΣΗΘΥΑ µε ΦΑ > 35 MWe
- Κατανεµόµενο Τµήµα

Ο συντελεστής διαφοροποίησης ανά κατηγορία Μονάδων Παραγωγής καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, έτσι
ώστε η χρέωση που προκύπτει να λαµβάνει υπόψη την επίδραση της κάθε κατηγορίας Μονάδων Παραγωγής
στην ασφάλεια του εφοδιασµού ηλεκτρικής ενέργειας
και να εξισορροπεί τις οικονοµικές συνέπειες µεταξύ
των κατηγοριών.
3. Οι χρεώσεις που προκύπτουν από την επιβολή του
Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασµού εισπράττονται µηνιαίως ως εξής:
α) Όσον αφορά στις Μονάδες Παραγωγής του Μητρώου Μονάδων του ΑΔΜΗΕ, υπολογίζονται και εισπράττονται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε..
β) Όσον αφορά στα φωτοβολταϊκά του ειδικού προγράµµατος στεγών υπολογίζονται και παρακρατούνται
α.π.ε.υθείας και µε ευθύνη του εκάστοτε προµηθευτή και
αποδίδονται στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε..
γ) Όσον αφορά στις λοιπές Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας υπολογίζονται και παρακρατούνται α.π.ε.υθείας
και µε ευθύνη της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και αποδίδονται στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε..
4. Λεπτοµέρειες σχετικά µε την επιβολή και τον τρόπο και χρόνο είσπραξης του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασµού καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας.
Άρθρο 143Γ
Ειδικός Λογαριασµός Αποθεµατικού Ασφάλειας
Εφοδιασµού
1. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τηρεί και διαχειρίζεται Ειδικό Λογαριασµό Αποθεµατικού Ασφάλειας Εφοδιασµού, πλήρως
διαχωρισµένο από τους λοιπούς λογαριασµούς της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., µέσω του οποίου ανακτά πλήρως τα ποσά που
καταβάλλει στους αντισυµβαλλόµενους σύµφωνα µε το

άρθρο 143Α.
2. Έσοδα του Ειδικού Λογαριασµού Αποθεµατικού Ασφάλειας Εφοδιασµού είναι τα έσοδα από την επιβολή
του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασµού
(ΜΤΑΕ).
3. Τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασµού Αποθεµατικού
Ασφάλειας Εφοδιασµού χρησιµοποιούνται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αποκλειστικά για την καταβολή του οικονοµικού αντισταθµίσµατος στους αντισυµβαλλόµενους της
στο πλαίσιο Συµβάσεων Διακοπτόµενου Φορτίου, σύµφωνα µε το άρθρο 143Α.»
12. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/ 2011,
µετά το στοιχείο (κβ), προστίθεται στοιχείο (κβ1) ως εξής:
«Προστατευόµενοι Καταναλωτές Φυσικού Αερίου: Οι
Οικιακοί Πελάτες που είναι συνδεδεµένοι µε δίκτυο διανοµής φυσικού αερίου. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ δύναται να θεωρηθούν ως προστατευόµενοι καταναλωτές φυσικού αερίου και οι κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 (α) και (β) του Κανονισµού 994/2010».
13. Το άρθρο 73 του ν. 4001/2011, αντικαθίσταται στο
σύνολό του, ως εξής:
Άρθρο 73
Ασφάλεια εφοδιασµού στο ΕΣΦΑ
1. Με απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από εισήγηση του
Διαχειριστή του ΕΣΦΑ θεσπίζεται σχέδιο έκτακτης ανάγκης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κανονισµού 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά µε τα µέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασµού µε αέριο
και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συµβουλίου (L 295). Ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την αντιµετώπιση καταστάσεων κρίσης,
κατά τα προβλεπόµενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Το σχέδιο δύναται
να προβλέπει τη σύσταση οµάδας ή οµάδων διαχείρισης
κρίσεων και την ανάθεση σε αυτές ρόλων και αρµοδιοτήτων για κάθε ένα από τα τρία επίπεδα κρίσης, ήτοι έγκαιρη προειδοποίηση, επιφυλακή και έκτακτη ανάγκη, που
προβλέπονται στο άρθρο 10 του ως άνω Κανονισµού
994/2010.
2. Το σχέδιο της παραγράφου 1 ανωτέρω διασφαλίζει
ότι σε ενδεχόµενη κρίση εφοδιασµού µε φυσικό αέριο
στο ΕΣΦΑ, κατά την οποία η αγορά φυσικού αερίου είναι
ακόµη ικανή να διαχειριστεί αυτή τη διαταραχή εφοδιασµού, τότε λαµβάνονται µέτρα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα ΙΙ του Κανονισµού 994/2010. Σε περίπτωση που τα µέτρα που εφαρµόζονται δεν επαρκούν
για να καλυφθεί η εναποµένουσα ζήτηση φυσικού αερίου, αποφασίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο σχέδιο
της παραγράφου 1, η έγκαιρη εφαρµογή πρόσθετων µέτρων που δεν στηρίζονται στην αγορά, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο Παράρτηµα ΙΙΙ του Κανονισµού 994/2010,
προκειµένου να διασφαλιστεί ο, κατά προτεραιότητα, εφοδιασµός µε αέριο των Προστατευόµενων Καταναλωτών και να περιοριστούν οι επιπτώσεις από το έλλειµµα
παραγωγικού δυναµικού στο Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
3. Επιβεβληµένη διακοπή ή περιορισµός της παροχής
φυσικού αερίου σε Πελάτες λαµβάνει χώρα σε περίπτωση κρίσης επιπέδου έκτακτης ανάγκης σύµφωνα µε τον
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κατάλογο σειράς διακοπής και τις διαδικασίες που περιλαµβάνονται στο σχέδιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήµατος. Κατά την εφαρµογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης, οι Πελάτες των οποίων η παροχή φυσικού αερίου διακόπτεται ή περιορίζεται, δεν θεµελιώνουν δικαίωµα για κανενός είδους αποζηµίωση έναντι του/των αρµόδιου/ων οργάνου/ων που
έλαβε/αν τη σχετική απόφαση.
4. Μεταξύ του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ και κατόχων άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε καύσιµο Φυσικό Αέριο, οι οποίοι, σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οφείλουν να τηρούν αποθέµατα εναλλακτικού καυσίµου, υπογράφεται υποχρεωτικώς σύµβαση για την, έναντι ανταλλάγµατος, διατήρηση αποθέµατος εναλλακτικού
καυσίµου και τη διατήρηση της διαθεσιµότητας λειτουργίας της µονάδας µε εναλλακτικό καύσιµο. Ως εναλλακτικό καύσιµο νοείται το υγρό καύσιµο που διατηρείται
σε δεξαµενές εντός του γηπέδου στο οποίο είναι εγκατεστηµένη η µονάδα. Το αντάλλαγµα καλύπτει το κεφαλαιουχικό κόστος των εγκαταστάσεων εναλλακτικού
καυσίµου πρότυπης µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση ΡΑΕ της
παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, το κεφαλαιουχικό
κόστος διατήρησης αποθεµάτων πετρελαίου, καθώς και
τη διαφορά κόστους πετρελαίου και φυσικού αερίου για
τη διενέργεια τακτικών δοκιµών στις εγκαταστάσεις των
κατόχων άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι συνάπτουν τη σύµβαση της παρούσας παραγράφου µε τον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ. Το ύψος του ανταλλάγµατος, καθορίζεται µε την απόφαση ΡΑΕ που προβλέπεται στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου.
5. Μεταξύ Προµηθευτών και Μεγάλων Πελατών δύναται να συνάπτεται σύµβαση για την, έναντι ανταλλάγµατος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιµετώπιση κρίσεων. Δυνάµει συµβάσεως, η οποία συνάπτεται µεταξύ του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ και κάθε Προµηθευτή, δύνανται να ανακτώνται, εν µέρει ή στο σύνολό τους, και µέχρι ανώτατων ποσών που καθορίζονται
στην απόφαση ΡΑΕ που προβλέπεται στην παρ. 6 του
παρόντος άρθρου τα ποσά που κατέβαλε κάθε Προµηθευτής για αποδεδειγµένη διαχείριση ζήτησης µετά από
την κήρυξη κρίσης επιπέδου επιφυλακής, και για όσο
διάστηµα το επίπεδο κρίσης παραµένει στο επίπεδο επιφυλακής ή έκτακτης ανάγκης. Το ανακτώµενο µέρος του
κόστους του Προµηθευτή από τον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ
µειώνεται ανάλογα µε την κατά περίπτωση συµβολή του
στην πρόκληση της κρίσης, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.
6. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, που απορρέουν από τις Συµβάσεις που
προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος
άρθρου, όπως επίσης και για την χρηµατοδότηση των
µέτρων του σχεδίου προληπτικής δράσης, ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ εισπράττει, από όλους τους Χρήστες, τέλος ασφάλειας εφοδιασµού ανά µονάδα ποσότητας φυσικού αερίου που οι τελευταίοι παραλαµβάνουν από το
ΕΣΦΑ, το οποίο ανακτάται από τους Πελάτες Φυσικού Αερίου. Τα µέτρα του σχεδίου προληπτικής ανάγκης, τα οποία χρηµατοδοτούνται από το τέλος ασφάλειας εφοδιασµού αποφασίζονται από τη ΡΑΕ. Το ύψος του µοναδιαίου τέλους ασφάλειας εφοδιασµού που καταβάλλεται
από κάθε κατηγορία Πελατών Φυσικού Αερίου, το επι-

τρεπόµενο ανώτατο όριο του λογαριασµού ασφάλειας εφοδιασµού, καθώς και οι αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις για τη χρηµατοδότηση των µέτρων του σχεδίου
προληπτικής δράσης, καθορίζονται µε απόφαση της
ΡΑΕ.
7. Σε περίπτωση κρίσης επιπέδου έκτακτης ανάγκης
κατά άρθρο 10 του Κανονισµού 994/2010, ο Διαχειριστής
του ΕΣΦΑ υποχρεούται ως ύστατο µέτρο για τη διασφάλιση της ασφάλειας εφοδιασµού της χώρας, να αεριοποιήσει ποσότητες Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου Χρήστη ή Χρηστών, οι οποίες έχουν προσωρινώς αποθηκευθεί στη νήσο Ρεβυθούσα και οι οποίες είναι αναγκαίες αποκλειστικώς για την εξυπηρέτηση Προστατευόµενων
Καταναλωτών. Οι Χρήστες αποζηµιώνονται από τους
Προµηθευτές των Προστατευόµενων Καταναλωτών
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.»
14. Στο άρθρο 48 του ν. 4001/2011, µετά την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος 1α, ως εξής:
«1α. Οι Προµηθευτές Φυσικού Αερίου που ορίζονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 81 του νόµου υποχρεούνται να καλύπτουν τον Κανόνα Εφοδιασµού του άρθρου
8 του Κανονισµού 994/2010, για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής Φυσικού Αερίου στους Προστατευόµενους Καταναλωτές που εξυπηρετούν είτε άµεσα είτε
έµµεσα. Η διαδικασία και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής
του Κανόνα Εφοδιασµού καθορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής».
15. Το στοιχείο (ιε) της παραγράφου 2 του άρθρου 69
του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιε) κάθε θέµα σχετικό µε την αντιµετώπιση κρίσεων
στο ΕΣΦΑ, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 73, οι προϋποθέσεις επίκλησης ανωτέρας βίας Χρηστών και Διαχειριστή, οι προϋποθέσεις ανάκτησης του κόστους διαχείρισης ζήτησης από τους Προµηθευτές και ιδίως η
προϋπόθεση απόδειξης µη συνδροµής πταίσµατος του εκάστοτε Προµηθευτή, και οι βασικοί όροι των συµβάσεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 73.»
16. Η παράγραφος 3 του άρθρου 81 του ν. 4001/2011
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση εξόδου από την αγορά Προµηθευτή
λόγω υπαιτιότητάς του, ο οποίος εξυπηρετούσε Πελάτες που δεν είναι Μεγάλοι Πελάτες, οι Κάτοχοι Άδειας
Προµήθειας, οι οποίοι δεν τροφοδοτούν µόνο Μεγάλους
Πελάτες, οφείλουν, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή
του ΕΣΦΑ να παρέχουν αδιάλειπτα Φυσικό Αέριο στους
Πελάτες που δεν είναι Μεγάλοι Πελάτες του πρότινος
Προµηθευτή. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, ο κάτοχος της Άδειας Προµήθειας αποζηµιώνεται
πλήρως, όπως προβλέπεται στην Άδειά του.»
17. Το άρθρο 183 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται στο
σύνολό του ως εξής:
«Άρθρο 183
Παράταση λειτουργίας λατοµείων αδρανών υλικών και
λατοµείων µαρµάρων
1. Ορίζεται η 31.12.2015, ως χρόνος λήξης της τελευταίας παράτασης της άδειας εκµετάλλευσης ή της µίσθωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγ.
2 του άρθρου 6 του ν.1428/1984 (Α’ 43), όπως ισχύει,
των λατοµείων αδρανών υλικών που λειτουργούν είτε
εντός λατοµικών περιοχών ή χώρων συγκέντρωσης λα-
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τοµικών επιχειρήσεων του άρθρου 15 του ν.1515/1985
(Α’ 18) είτε κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2α και
2β του ν.1428/1984 (Α’ 43), εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς της αντίστοιχης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και της έγκρισης επέµβασης της παρ. 2 του
άρθρου 57 του ν.998/79, αν πρόκειται για δάσος ή δασική
έκταση, ή σε περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς αυτών, έχει κατατεθεί εµπροθέσµως αίτηµα για την ανανέωση
της ισχύος αυτών.
Για την κατά το προηγούµενο εδάφιο παράταση της
λειτουργίας:
Α) Εφαρµόζονται οι πλέον πρόσφατα εγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί όροι και εγκρίσεις του λατοµείου, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 9 του ν. 2115/1993 (Α΄ 15). Σε περίπτωση
λήξης της ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή της έγκρισης επέµβασης στο δάσος ή τη δασική έκταση µετά τη χορήγηση της προβλεπόµενης από
το παρόν άρθρο παρατάσεως, επιτρέπεται η συνέχιση
λειτουργίας τους εφόσον πριν τη λήξη τους έχει κατατεθεί αίτηση ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων. Σε κάθε
περίπτωση και µέχρι τη λήψη των νέων εγκρίσεων δεν
θα πρέπει να µεταβάλλεται η έκταση για την οποία έχουν χορηγηθεί οι περιβαλλοντικοί όροι και να τροποποιείται η διαδικασία εκµετάλλευσης.
Β) Απαιτείται η ανανέωση των κατά περίπτωση προβλεπόµενων εγγυητικών επιστολών.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα λατοµεία αδρανών υλικών που λειτουργούσαν µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 παραγ. 2α του ν. 1428/1984 και δεν έτυχαν της
τελευταίας παράτασης της άδειας εκµετάλλευσης, επειδή στον οικείο νοµό, επαρχία ή νήσο είχαν καθορισθεί
λατοµικές περιοχές, οι οποίες σήµερα δεν υφίστανται
λόγω ακύρωσης της απόφασης καθορισµού τους.
Για τη χορήγηση της ανωτέρω παράτασης εκδίδεται
διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, προκειµένου για δηµόσια λατοµεία, ή του αιρετού Περιφερειάρχη για τα µη δηµόσια
λατοµεία, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, συνοδευοµένης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη της συνδροµής των υπό α και β στοιχείων. Η αίτηση υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, άλλως από
τη λήξη κατά περίπτωση της προηγούµενης παράτασης
της άδειας εκµετάλλευσης ή της µίσθωσης.
2. Οµοίως ορίζεται η 31.12.2015 ως χρόνος λήξης της
τελευταίας παράτασης της άδειας εκµετάλλευσης των
λατοµείων µαρµάρων και των λατοµείων σχιστολιθικών
πλακών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7
του ν. 2702/1999 (Α΄ 70), καθώς και των αντίστοιχων µισθώσεων, εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς της αντίστοιχης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και της
έγκρισης επέµβασης της παρ. 2 του άρθρου 57 του
ν.998/79, αν πρόκειται για δάσος ή δασική έκταση, ή σε
περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς αυτών, έχει κατατεθεί
εµπροθέσµως αίτηµα για την ανανέωση της ισχύος αυτών και µε ανάλογη εφαρµογή των προϋποθέσεων των
εδαφίων α και β της παραγράφου 1 του παρόντος.
Στην περίπτωση αυτή η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται
από τον αρµόδιο Επιθεωρητή Μεταλλείων.
3. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος των λατοµείων τα οποία λειτούργησαν ή λειτουργούν εντός λατοµικών περιοχών ή µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.
2α και 2β του ν. 1428/1984 (Α΄ 43) όπως ισχύουν και διέ-

κοψαν ή διακόπτουν τη λειτουργία τους χωρίς υπαιτιότητα του έχοντος την εκµετάλλευσή τους, γίνεται σύµφωνα µε ειδική µελέτη, οι προδιαγραφές και το χρονοδιάγραµµα της οποίας ορίζονται δια της κοινής υπουργικής απόφασης υπ΄αριθµ. Δ10/Φ68/οικ. 4437/1.3.2001
(Β΄ 244).
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα λατοµεία µαρµαρόσκονης – µαρµαροψηφίδας, των οποίων η άδεια εκµετάλλευσης εξεδόθη πριν το 2000 µε τις διατάξεις του
ν. 669/1977 (Α΄ 241), σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η παράταση της άδειας εκµετάλλευσης ή της σύµβασης µίσθωσης µε τις διατάξεις της παραγράφου 2β
του άρθρου 8 του ν. 2115/1993 (Α΄ 15). Οι εκµεταλλευτές των εν λόγω λατοµείων οφείλουν να αποκαταστήσουν το περιβάλλον των λατοµικών τους χώρων, σύµφωνα µε την ως άνω ειδική µελέτη.
4. Για τα λατοµεία των παραγράφων 1,2 και 3 καταβάλλεται από τους έχοντες την εκµετάλλευσή τους
«πράσινο τέλος» ύψους ένα τοις εκατό (1%) επί της αξίας των πωλούµενων προϊόντων, το οποίο κατατίθεται
σε ειδικό προς τούτο τραπεζικό λογαριασµό του Πράσινου Ταµείου. Τα ποσά του λογαριασµού αυτού διατίθενται αποκλειστικά για περιβαλλοντικές δράσεις στην
περιοχή του οικείου Δηµοτικού Διαµερίσµατος στην οποία ασκείται η σχετική λατοµική δραστηριότητα.
5. Στις ρυθµίσεις των προηγούµενων παραγράφων
δεν υπάγονται τα λατοµεία τα οποία έχουν σε ισχύ άδεια εκµετάλλευσης ή µίσθωση , η τελευταία παράταση
της οποίας λήγει µετά την 31.12.2015.»
Άρθρο 18
Θέµατα Προσωπικού
1. Στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4001/2011, µετά τις λέξεις: «…της εισφερόµενης Γενικής Διεύθυνσης Διανοµής της ΔΕΗ Α.Ε.» προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρείται το προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Πληροφορικής, το οποίο, εφόσον το επιθυµεί, δύναται να µεταφερθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εντός δεκαπέντε
(15) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, καθώς και το προσωπικό που είναι αποσπασµένο
στον πρώην ΟΑΠ-ΔΕΗ, βάσει του άρθρου 34 παρ. 7 του
ν. 2773/1999 (Α΄ 286), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 2919/2001 (Α΄ 128) και µεταφέρθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΤΑΥΤΕΚΩ βάσει του ν. 3655/2008,
το οποίο, εφόσον επιθυµεί τη διακοπή της απόσπασής
του, δύναται να µεταφερθεί στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.»
2. Ειδικώς για το πάσης φύσεως προσωπικό του Τεχνικού Κλάδου, των εταιριών ΔΕΗ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε.,
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., που απασχολείται στη µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και λειτουργία της υλικοτεχνικής υποδοµής και των εγκαταστάσεών τους, ως και το υποστηρικτικό προσωπικό και το προσωπικό εκµετάλλευσης των ως
άνω δραστηριοτήτων, το ανώτατο όριο των επιτρεπόµενων κατ’ έτος και κατά µήνα ηµερών εκτός έδρας της
παρ. 3 του άρθρου 2 και το µηνιαίο όριο των χιλιοµέτρων
της περίπτωσης β΄ της παρ. 2Α του άρθρου 7 του
ν. 2685/1999, επιτρέπεται να καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής έως του διπλασίου
των ορίων που ορίζεται στις παραπάνω διατάξεις, ανά-
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λογα µε τις πραγµατικές ανάγκες και τις διαµορφούµενες κάθε φορά συνθήκες.
3. Η παρ. 4, του άρθρου 20 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να αποσπώνται
µισθωτοί της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της, κατόπιν
αιτήσεώς τους, στο ΤΑΥΤΕΚΩ (στο Τµήµα Προσωπικού
και Διοικητικής Υποστήριξης ΔΕΗ της Διεύθυνσης Διοικητικού, στη Διεύθυνση Οικονοµικού σε αντικείµενα που
αφορούν στη ΔΕΗ Α.Ε. και στις θυγατρικές της, καθώς
και στα Τµήµατα Εσόδων και Απονοµής Εφάπαξ ΔΕΗ και
Παροχών Πρόνοιας Ασφαλισµένων ΚΑΠ-ΔΕΗ της Διεύθυνσης Παροχών Πρόνοιας), στον Τοµέα Ασφάλισης
Προσωπικού ΔΕΗ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΕΤΕΑ. Προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση είναι η σύµφωνη γνώµη των Διοικητικών Συµβουλίων της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών
της και του Διοικητικού Συµβουλίου εκάστου Ασφαλιστικού Φορέα. Με όµοια απόφαση, υπάλληλοι της ΔΕΗ Α.Ε.
αποσπασµένοι στον Τοµέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ
του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ µπορεί να αποσπώνται στους Τοµείς
Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ και αντίστροφα, ύστερα
από γνώµη των Διοικητικών Συµβουλίων των οικείων φορέων. Η απόσπαση υπαλλήλων της ΔΕΗ Α.Ε. από το ΙΚΑΕΤΑΜ στο ΤΑΥΤΕΚΩ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το
10% του αριθµού των αποσπασµένων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3655/2008 (Α΄
58), υπαλλήλων της ΔΕΗ Α.Ε. στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υγείας δύναται να αποσπώνται
στον ΕΟΠΥΥ µισθωτοί της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών
της, κατόπιν αιτήσεώς τους, ύστερα από σύµφωνη γνώµη των Διοικητικών Συµβουλίων της ΔΕΗ και των θυγατρικών της και του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΠΥΥ.
Οι µισθωτοί της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της που θα
αποσπώνται στους Ασφαλιστικούς Φορείς θα µισθοδοτούνται βάσει των οριζοµένων στο άρθρο 13 της από
31.12.2012 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου (Α΄
256).»
4. Η διάταξη του άρθρου 9 παρ. 30 του ν. 4057/2012
(Α΄ 54) δεν εφαρµόζεται για την πλήρωση των θέσεων
που προκηρύχθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 1/2008 Προκήρυξη
της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας για την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων ειδικού επιστηµονικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου στη Γραµµατεία της Αρχής (ΦΕΚ τ. Α.Σ.Ε.Π.
699/31.12.2008), οι οποίες και κατανεµήθηκαν µε την υπ’
αριθµ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/207/4161/7.2.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (Β΄ 349).
5. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4024/
2011 (Α΄ 226) δεν εφαρµόζεται για τις κενές θέσεις εργαζοµένων στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
6. Οι θέσεις που έχουν συσταθεί στη ΡΑΕ µε την παρ.
10 του άρθρου 34 του ν. 3734/2009, διατηρούνται, και
καλύπτονται µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε διάρκεια από την 1.1.2013 έως και
την 31.12.2014. Για τη σύναψη των συµβάσεων αυτών ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο τρίτο και
τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3294/
2004 κατά παραποµπή από το τρίτο και τέταρτο εδάφιο

της ως άνω παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 3734/2009. Η
παροχή υπηρεσίας στις θέσεις αυτές δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλη αξίωση ή προνόµιο µετά τη λήξη των συµβάσεων. Οι δαπάνες που προκαλούνται βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισµό
της ΡΑΕ.
Άρθρο 19
Τροποποίηση των νόµων 3054/2002 και 4123/2013
1. Η Κατηγορία VI της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/
2002 (Α΄ 230) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατηγορία VI:
Νάφθα, πετρελαϊκό κωκ, λιπαντικά»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 7 του
ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«Όσοι κάτοχοι Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης
δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους δύνανται να
προµηθεύονται τα προϊόντα αυτά από άλλους κατόχους
άδειας που διαθέτουν τέτοιους χώρους ή από εταιρείες
εµπορίας µε άδεια κατηγορίας Α΄. Ο εκάστοτε κύριος
των ανωτέρω πετρελαιοειδών προϊόντων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και ποσότητα των
προϊόντων που διακινεί και διαθέτει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει.»
3. Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1
του άρθρου 17 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου
15 παράγραφος 8α περίπτωση α΄, τα µεταφορικά µέσα
κατάσχονται άµεσα. Στους ιδιοκτήτες των ανωτέρω µεταφορικών µέσων επιβάλλεται πρόστιµο επτά χιλιάδων
(7.000) ευρώ ανά παράβαση και αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας του µεταφορικού µέσου για διάστηµα έξι (6)
µηνών.»
4. Στο άρθρο 8 του ν. 4123/2013 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. ΚΦΔΑ ή οικονοµικοί φορείς άλλων κρατών-µελών,
µε υποχρεώσεις διατήρησης αποθεµάτων έκτακτης ανάγκης σύµφωνα µε την Οδηγία 2009/119/ΕΚ µπορούν να
τις µεταβιβάζουν στον ΚΦΔΑ ή σε οικονοµικούς φορείς
της χώρας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
σύµφωνα µε τα άρθρα 7 παράγραφος 3 και 8 παράγραφος 1 της ανωτέρω Οδηγίας και µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του Κανονισµού Τήρησης Αποθεµάτων Έκτακτης Ανάγκης του άρθρου 19 παράγραφος 3 του παρόντος νόµου.»
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 19 του
ν. 4123/2013 (Α΄43), αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ένα τρίτο (1/3), τουλάχιστον, της υποχρέωσης των
κατόχων αδειών διύλισης για διατήρηση αποθεµάτων έκτακτης ανάγκης, διατηρείται µε τη µορφή των προϊόντων των κατηγοριών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρ. 1 του άρθρου 3
του ν. 3054/2002.»
6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι υπόχρεοι τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας µπορούν, ύστερα από συµφωνία, να αναθέτουν σε άλλον οικονοµικό φορέα µε πλεονασµατικά αποθέµατα ή µε διαθέσιµη ικανότητα διατήρησης αποθεµάτων, ο οποίος διαθέτει πιστοποιηµένες αποθήκες τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας, την τήρηση µέρους ή του συνόλου των ποσοτήτων που υποχρεούνται να τηρούν. Η σχετική σύµβαση
πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους και να
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αφορά αποκλειστικά την τήρηση αποθεµάτων ασφαλείας. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που εκδίδεται σε τριάντα
ηµέρες από την έναρξη λειτουργίας του κεντρικού φορέα διατήρησης αποθεµάτων έκτακτης ανάγκης που
προβλέπεται στο άρθρο 7 του ν. 4123/2013 (Α΄ 43), καταργείται η ελάχιστη διάρκεια τους ενός έτους της σχετικής σύµβασης, εφόσον εκπληρούνται οι σκοποί των
άρθρων 1 και 3 παρ. 1 του ν. 4123/2013. Για το αντάλλαγµα που συµφωνείται µε τη σύµβαση εκδίδεται ειδικό
παραστατικό.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 20
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις
1. α) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 οι λέξεις «βάσει της περίπτωσης 2 της
υποπαραγράφου Ι.1 του παρόντος,» αντικαθίστανται µε
τις λέξεις «βάσει της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου
Ι.5 του παρόντος,».
β) Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 οι λέξεις «στην παράγραφο 3 και µειώνεται
βάσει των διατάξεων της ίδιας παραγράφου.» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «στην περίπτωση 3 και µειώνεται
βάσει των διατάξεων της ίδιας περίπτωσης της παρούσης υποπαραγράφου.».
γ) Στην υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 οι λέξεις «µε την υποβολή της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης 3 της παραγράφου Ι.1.»
αντικαθίστανται µε τις λέξεις «µε την υποβολή της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.1.».
δ) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 οι λέξεις «Το ετήσιο τέλος της πρώτης
παραγράφου οφείλεται ολόκληρο και για το ηµερολογιακό έτος,» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Το ετήσιο τέλος
της περίπτωσης 1 της παρούσης υποπαραγράφου οφείλεται ολόκληρο και για το ηµερολογιακό έτος,».
ε) Στην περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 οι λέξεις
«Η αναστολή σύναψης συµβάσεων των δύο προηγούµενων παραγράφων» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Η αναστολή σύναψης συµβάσεων των δύο προηγούµενων
περιπτώσεων».
στ) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ι.5 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 οι λέξεις «των περιπτώσεων 3 και 4 του
παρόντος.» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «των περιπτώσεων 3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1 του παρόντος.».
ζ) Στο τέλος της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Ι.5
της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
οι λέξεις «όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της µε το
ν. 3094/2012» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «όπως ίσχυε
πριν την αντικατάστασή της µε την υποπαράγραφο 2 της
παραγράφου Ι.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012».
η) Στην αρχή της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου

Ι.5 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 οι λέξεις «Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της
υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Ι.2» αντικαθίστανται
µε τις λέξεις «Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της υποπαραγράφου 3 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου
Ι΄».
2. Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου
Ι.1 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/
2013 (Α΄ 107), η εγγυητική επιστολή συνυποβάλλεται
στον διαχειριστή µε την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.
3. Για φωτοβολταϊκούς σταθµούς εγκατεστηµένης ισχύος άνω του ενός (1) MWp, για τους οποίους έχει συναφθεί σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και
σύµβαση σύνδεσης από 1.7.2011 έως την έναρξη ισχύος
του ν. 4093/2012, η αποζηµίωση της παραγόµενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιµής αναφοράς που ίσχυε
κατά την ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασης πώλησης ή
υποβολής της αίτησης µε πλήρη φάκελο για σύναψη της
σύµβασης πώλησης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόµενος έχει δηλώσει την ετοιµότητα του σταθµού για
την έναρξη της δοκιµαστικής λειτουργίας εντός τριών
(3) µηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012 και
πριν συµπληρωθούν δεκαοκτώ (18) ή τριάντα έξι (36) µήνες µήνες κατά περίπτωση από την υπογραφή της σύµβασης πώλησης, όπως προβλεπόταν στη διάταξη της παραγράφου 5 (α) του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 και ίσχυε πριν την αντικατάστασή της µε το ν. 4093/2012.
4. Άδειες εγκατάστασης για σταθµούς του άρθρου 3
του ν. 3468/2006, η ισχύς των οποίων έχει λήξει πριν
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος και έχουν
υποβληθεί εµπρόθεσµα, και µετά την ισχύ του ν. 3851/
2010, σχετικά αιτήµατα για παράτασή τους ή για έκδοση
νέας άδειας εγκατάστασης για τον ίδιο σταθµό και εκκρεµούν κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος, αναβιώνουν από την ηµεροµηνία λήξης τους και για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, µετά από σχετικό αίτηµα του ενδιαφεροµένου.
Εντός του ανωτέρω διαστήµατος των έξι µηνών οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηµα παράτασης
βάσει των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου α.1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006,
προσκοµίζοντας τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή. Η ισχύς της
παράτασης του προηγούµενου εδαφίου άρχεται από την
ηµεροµηνία παρέλευσης του ανωτέρω διαστήµατος των
έξι (6) µηνών.
5. Στους φορείς έργων για τα οποία έχει χορηγηθεί ήδη παράταση άδειας εγκατάστασης στη βάση του προϊσχύοντος νοµοθετικού πλαισίου, η οποία είναι σε ισχύ
κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος, δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήµατος εντός χρονικού
διαστήµατος έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος και εντός του χρονικού διαστήµατος ισχύος της άδειας, προκειµένου να υπαχθούν στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου α.1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, προσκοµίζοντας τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή. Στην περίπτωση αυτή, η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παράτασης της περίπτωσης α΄ του
δευτέρου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/
2006, άρχεται από την ηµεροµηνία παρέλευσης του ανωτέρω διαστήµατος των έξι (6) µηνών.
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6. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της
παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2244/1994 (Α΄ 168), που καθορίζει τους ειδικούς όρους και περιορισµούς δόµησης,
καθώς και τις αποστάσεις από τα όρια οικισµών για την
εγκατάσταση των µικρών ανεµογεννητριών, εφαρµόζονται οι ειδικοί όροι και περιορισµοί δόµησης των άρθρων
1, 4 και 7 του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγµατος,
που δηµοσιεύθηκε στις 31.5.1985 (Δ΄ 270), καθώς και ειδικές αποστάσεις από τα όρια οικισµών των διατάξεων
του άρθρου 4 του ίδιου προεδρικού διατάγµατος και των
διατάξεων του άρθρου 7 του από 24.4.1985 προεδρικού
διατάγµατος που δηµοσιεύθηκε στις 3.5.1985 (Δ΄ 181).
Ειδικότερα εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του
από 31.3.1987 π.δ. (Δ΄303) για τις περιοχές της επικράτειας που το διάταγµα αυτό βρίσκει εφαρµογή.
7. Η αδειοδότηση σταθµών µικρών ανεµογεννητριών,
για τους οποίους έχουν χορηγηθεί προσφορές σύνδεσης µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζεται χωρίς εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 του
παρόντος.
8. Οι διατάξεις της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Ι.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222),
δεν εφαρµόζονται για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς ΣΗΘΥΑ που κάνουν χρήση φυσικού αερίου και διαθέτουν την παραγόµενη θερµική ενέργεια µέσω δικτύου τηλεθέρµανσης πόλεων.
9. Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων της υποπαραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) ως παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ νοούνται και οι αυτοπαραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ, όπως αυτοί ορίζονται στην περίπτωση
6 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006.
10. Η ΡΑΕ, µέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4001/
2011 και τη θέσπιση του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών
Συστηµάτων Μη Διασυνδεδεµένων Νήσων κατά το άρθρο 130 του ίδιου νόµου, καθορίζει µε την απόφαση της
παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4001/2011, τη µεθοδολογία
για τον υπολογισµό του ανταλλάγµατος που οφείλεται
στους δικαιούχους που παρέχουν τις Υπηρεσίες Κοινής
Ωφέλειας που καθορίζονται µε την υπ’ αριθµόν ΠΔ5/
ΗΛ/Φ1Β/12924/13.6.2007 (Β΄ 1040) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως ισχύει. Ειδικότερα για την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ως άνω υπουργικής απόφασης, η µεθοδολογία αφορά το αντάλλαγµα που οφείλεται από 1.1.2012.
11. Οι συµβάσεις που προβλέπονται στην περίπτωση
ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 129 του ν. 4001/2011 οι οποίες
αφορούν τις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας της
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. µε τους παραγωγούς από συµβατικές µονάδες και τους προµηθευτές στα Μη Διασυνδεδεµένα

Νησιά, συνάπτονται εντός εξήντα (60) ηµερών από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, κατόπιν έγκρισής τους
από τη ΡΑΕ και ισχύουν για το χρονικό διάστηµα από την
1η Οκτωβρίου 2013 µέχρι τη δηµοσίευση του Κώδικα
Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη Διασυνδεδεµένων Νήσων. Για το σκοπό αυτόν, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος, υποβάλλεται
στη ΡΑΕ σχέδιο των συµβάσεων αυτών από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. το οποίο έχει διαµορφωθεί µε τη συνδροµή
των αντισυµβαλλοµένων. Το ύψος των δαπανών της
δραστηριότητας της παραγωγής από συµβατικές µονάδες, βάσει των συµβάσεων αυτών, ελέγχεται από τη ΡΑΕ
και αναγνωρίζεται απολογιστικά, κατά τον καθορισµό
του ανταλλάγµατος που οφείλεται για την παροχή των
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στους καταναλωτές των
Μη Διασυνδεδεµένων Νήσων, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας. Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
δεν υφίσταται υποχρέωση σύναψης των συµβάσεων που
αναφέρονται στα προηγούµενα εδάφια.
Άρθρο 21
Καταργούµενες διατάξεις
1. Η παρ. 12 του άρθρου 39 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70)
καταργείται.
2. Το τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) καταργείται.
3. Η περίπτωση γ΄ του πίνακα της περίπτωσης β΄ της
παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 καταργείται.
4. Από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται τα άρθρα 34-39 του π.δ. της 5.9.1935 «Περί
Κωδικοποιήσεως των κειµένων διατάξεων «περί Ναξίας
Σµύριδος»» (Α΄ 408 αναδηµ. Α΄ 429) και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται ή ρυθµίζει µε διαφορετικό τρόπο θέµατα, που ρυθµίζονται στο άρθρο 33 του π.δ. της
5.9.1935, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 13 του παρόντος.
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 10 του
ν. 4001/2011 καταργείται. Στο δεύτερο και στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 4001/
2011 διαγράφεται η λέξη «υπόλοιπα». Μετά το δεύτερο
εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 4001/
2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στην περίπτωση αυτή περικόπτονται οι αποδοχές αυτών ανάλογα από τη
ΡΑΕ.»
6. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 41
του ν. 4001/2011 καταργείται.
7. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 7 του
ν. 3054/2002 καταργείται.
8. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 5
του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 καταργείται.
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Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ι. Στουρνάρας

Ι. Μιχελάκης

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Κων. Χατζηδάκης

Κ. Μητσοτάκης

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ι. Βρούτσης

Μ. Χρυσοχοΐδης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
Ι. Μανιάτης

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
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