ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΑ’
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 737, 801
2. 'Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Ν. Αθανασίου, σελ. 678
3. Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:
Αίτηση άρσης ασυλίας Βουλευτή: Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Συντάγµατος και το
άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού της Βουλής, για την αίτηση άρσης της ασυλίας του Βουλευτή και Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκου
Βελόπουλου, σελ. 802-814
4. Ηλεκτρονική ονοµαστική ψηφοφορία επί της αίτησης
άρσης ασυλίας, σελ. 802-814
5. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας,
σελ. 802
6. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 627, 673, 674, 675, 676,
678, 680, 681, 683, 685, 687, 703, 713, 724, 737, 740, 754,
802, 815
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση αναφορών µε αριθµό από 138 έως 255, σελ.
627-659
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
660-672
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 22 Οκτωβρίου 2021, σελ. 673
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, οι Υπουργοί Υποδοµών και Μεταφορών, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Τουρισµού, Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι
Υπουργοί Επικρατείας, καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Οικονοµικών, Εξωτερικών και Εσωτερικών κατέθεσαν την 1910-2021 σχέδιο νόµου: «Οδηγώντας µε ασφάλεια: Εκσυγχρονισµός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων
οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχηµάτων, διατάξεις σχετικά µε την οδήγηση ατόµων µε αναπηρία, ρυθµίσεις για την ταξινόµηση και την κυκλοφορία
οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών», το
οποίο παραπέµπεται στην αρµόδια διαρκή επιτροπή., σελ.
673
2. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων,
των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού:
A. «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Πολωνίας στους τοµείς πολιτισµού, εκπαίδευσης, επιστηµών, αθλητισµού, νεολαίας και µέσων ενηµέρωσης», σελ. 673-687
B. «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογι-

κού και εθνολογικού υλικού της Ελληνικής Δηµοκρατίας»,
σελ. 673-685, 703-705
Γ. «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών
Εµιράτων», σελ. 673-685, 713-715
Δ. «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων σχετικά µε τη συνεργασία
στον τοµέα των πολιτιστικών και δηµιουργικών βιοµηχανιών»,
σελ. 673-685, 724-726
3. Ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου "σχετικά µε την τροποποίηση της
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση", προσαρµογή στον Κανονισµό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2018,
σχετικά µε τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και
της Δράσης για το κλίµα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019,
"για την τροποποίηση των Παραρτηµάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε το περιεχόµενο των περιεκτικών
αξιολογήσεων του δυναµικού αποδοτικής θέρµανσης και
ψύξης" και συναφείς ρυθµίσεις για την ενεργειακή απόδοση
στον κτιριακό τοµέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισµού στην αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας», σελ. 737, 754
4. Αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της
υπουργικής τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1103 και ειδικό
αριθµό 94 από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, σελ. 737-739
5. Ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της υπουργικής τροπολογίας µε γενικό αριθµό 13 και ειδικό αριθµό 94,
σελ. 740-754
6. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµατικής ψηφοφορίας,
σελ. 740
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ.,
ΜΠΟΥΡΑΣ Α.,

σελ. 740-815
σελ. 627-740

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης:
ΧΗΤΑΣ Κ. ,
σελ. 802
Β. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 740, 754, 802, 815
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 681
ΔΕΛΗΣ Ι. ,
σελ. 681
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 676
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 627, 673, 674, 675, 676, 678,
680, 681, 683, 685, 687, 703,
713, 724, 737, 740

Γ. Επί των σχεδίων νόµων του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού:
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 681
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φ. ,
σελ. 682
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Σ. , σελ. 679
ΒΕΤΤΑ Κ. ,
σελ. 674
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 680
ΔΕΛΗΣ Ι. ,
σελ. 678, 679
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 676
ΜΕΝΔΩΝΗ Σ. ,
σελ. 679, 683, 684
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ Π. ,
σελ. 675, 684
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ Ρ. ,
σελ. 675

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ IA’
Τετάρτη 20 Oκτωβρίου 2021

Αθήνα, σήµερα στις 20 Οκτωβρίου 2021, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 9.04’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.

Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τη Γραµµατέα της Βουλής
κ. Ραλλία Χρηστίδου, Βουλευτή Β3’ Νοτίου Τοµέα Αθηνών, τα
ακόλουθα:
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ IA’ - 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προτού ξεκινήσουµε, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Παρασκευής 22 Οκτωβρίου
2021
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 75/14-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Πειραιώς του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Τρύφωνα
Αλεξιάδη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε
θέµα: «Κήρυξη ως διατηρητέου µνηµείου του εργοστασίου της
ΔΕΗ στο Κερατσίνι».
2. Η µε αριθµό 74/13-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Αρκαδίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων µε θέµα: «Αδιέξοδο υλοποίησης εγκεκριµένων επενδύσεων αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και οι αγρότες από την άρνηση δανειοδότησης των
τραπεζών και την σηµαντική αύξηση του κόστους των επενδύσεων από τις σοβαρές ανατιµήσεις του εξοπλισµού και των πρώτων υλών».
3. Η µε αριθµό 72/13-10-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Λιάνας
Κανέλλη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών».
4. Η µε αριθµό 69/11-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β1’ Βόρειου Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κλέωνα Γρηγοριάδη
προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Ελλείψεις στις φιάλες αίµατος».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 76/14-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Χίου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη
προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Ανάγκη
µελετών και εργασιών αποκατάστασης βυζαντινών και µεταβυζαντινών µνηµείων της Χίου».
2. Η µε αριθµό 73/13-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ευβοίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεώργιου
Μαρίνου προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας µε θέµα: «Καµµία
εµπλοκή της Ελλάδας στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς,
κλείσιµο των αµερικανικών βάσεων, µη αποστολή ελληνικών ενόπλων δυνάµεων στο Σαχέλ της Αφρικής, επιστροφή της πυροβολαρχίας Πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία και όλων των
στρατιωτικών τµηµάτων από ιµπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό».
3. Η µε αριθµό 81/15-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Αρχαιολογικοί χώροι στη δυτική Αθήνα και στον ιστορικό της περίγυρο
εγκαταλελειµµένοι από την πολιτεία».
4. Η µε αριθµό 79/14-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Νικολάου Φίλη
προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Μαζικές συγχωνεύσεις σχολικών τµηµάτων ενάντια σε κάθε εκπαιδευτική και υγειονοµική λογική».
5. Η µε αριθµό 77/14-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαου Παπαναστάση προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε
θέµα: «Να σταµατήσει η δίωξη σε βάρος του δηµοσιογράφου
Νίκου Μπογιόπουλου».
6. Η µε αριθµό 85/18-10-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Θεοδώρας
Τζάκρη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Υπό κατάρρευση
τελούν τα Νοσοκοµεία Έδεσσας και Γιαννιτσών εξαιτίας της
δραµατικής έλλειψης ιατρικού προσωπικού».
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7. Η µε αριθµό 87/18-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Σωκράτη Φάµελλου προς τον Υπουργό Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, µε θέµα: «Στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα συντελέστηκε ένα έγκληµα σε βάρος του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας».
8. Η µε αριθµό 88/18-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Σωκράτη Φάµελλου προς τον Υπουργό Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, µε θέµα: «Το πρόβληµα πυροπροστασίας
στο Σέιχ-Σου διογκώνεται από διαγκωνισµούς αναρµόδιων και
αρµόδιων».
Επίσης, στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώµα
το εξής: Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, οι Υπουργοί Υποδοµών και Μεταφορών, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισµού και Αθλητισµού,
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισµού, Κλιµατικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας, οι Υπουργοί Επικρατείας, καθώς και
οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών, Εξωτερικών και Εσωτερικών κατέθεσαν την 19-10-2021 σχέδιο νόµου: «Οδηγώντας µε
ασφάλεια: Εκσυγχρονισµός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης
υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχηµάτων, διατάξεις σχετικά µε την οδήγηση ατόµων µε
αναπηρία, ρυθµίσεις για την ταξινόµηση και την κυκλοφορία οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών», το οποίο
παραπέµπεται στην αρµόδια διαρκή επιτροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρούµε τώρα στη συζήτηση και την ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου των σχεδίων νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού: 1. «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Πολωνίας στους τοµείς πολιτισµού,
εκπαίδευσης, επιστηµών, αθλητισµού, νεολαίας και µέσων ενηµέρωσης».
2. «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή
εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και
εθνολογικού υλικού της Ελληνικής Δηµοκρατίας».
3. «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων».
4. «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων σχετικά µε τη συνεργασία στον τοµέα
των πολιτιστικών και δηµιουργικών βιοµηχανιών».
Τα νοµοσχέδια ψηφίστηκαν στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία και εισάγονται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής. Αυτό σηµαίνει
ότι µπορούν να λάβουν τον λόγο για πέντε λεπτά όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως των συµβάσεων αυτών και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, εφόσον το επιθυµούν, για πέντε λεπτά
µε την προϋπόθεση ότι δεν θα µιλήσει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής τους Οµάδας.
Η ψηφοφορία και των τεσσάρων συµβάσεων θα γίνει µετά το
πέρας της συζήτησής τους χωριστά και µε τη σειρά που συζητήθηκαν. Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το Σώµα συνεφώνησε.
Θα διαβάσω και τις θέσεις των κοµµάτων όπως διατυπώθηκαν
κατά τη συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή.
Όσον αφορά τη Συµφωνία για την Πολωνία, υπέρ ψήφισαν η
Νέα Δηµοκρατία και το ΜέΡΑ25, ενώ επιφύλαξη εξέφρασαν τα
υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόµµατα, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνηµα
Αλλαγής, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και η Ελληνική Λύση.
Για τη Συµφωνία µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής υπέρ
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ψήφισε η Νέα Δηµοκρατία, επιφύλαξη εξέφρασαν ο ΣΥΡΙΖΑ και
το Κίνηµα Αλλαγής, κατά ψήφισε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, επιφύλαξη εξέφρασαν η Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25.
Για την Πολιτιστική Συνεργασία, δηλαδή την τρίτη σύµβαση,
υπέρ ψήφισαν η Νέα Δηµοκρατία και το Κοµµουνιστικό Κόµµα,
ενώ επιφύλαξη εξέφρασαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνηµα Αλλαγής και η
Ελληνική Λύση. Το ΜέΡΑ25 ψήφισε κατά.
Αναφορικά µε την τελευταία, την τέταρτη σύµβαση, η Νέα Δηµοκρατία ψήφισε υπέρ και επιφύλαξη εξέφρασαν ο ΣΥΡΙΖΑ και
το Κίνηµα Αλλαγής. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ψήφισε
κατά. Επιφύλαξη εξέφρασε και η Ελληνική Λύση. Το ΜέΡΑ25 ψήφισε, επίσης, κατά.
Ξεκινάµε τη διαδικασία και όπως διάβασα στην αρχή τον λόγο
µπορεί να πάρει τώρα η κ. Καλλιόπη Βέττα.
Βλέπω ότι υπάρχουν στον ΣΥΡΙΖΑ δύο διαφορετικοί εισηγητές,
ενώ στα άλλα κόµµατα υπάρχει ένας εισηγητής. Άρα, θα καλέσω
στο Βήµα πρώτα την κ. Βέττα και στη συνέχεια τον κ. Σκουρολιάκο για τη δεύτερη σύµβαση.
Κύριε Δελή, επειδή θα πάµε ενιαία, θα έλεγα να εξαντλήσουµε
κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα στο σύνολο. Εξάλλου, εσείς οι
υπόλοιποι τέσσερις που έχετε να υπερασπιστείτε την άποψή
σας, ο χρόνος θα είναι και διαφορετικός. Ο χρόνος για τους συναδέλφους θα είναι πέντε λεπτά, µε εξαίρεση την κ. Ραλλία Χρηστίδου, η οποία θα τοποθετηθεί επί δύο συµβάσεων.
Εκ µέρους, λοιπόν, της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ
- Προοδευτική Συµµαχία, η κ. Καλλιόπη Βέττα έχει τον λόγο για
την πρώτη σύµβαση.
Ορίστε, κυρία Βέττα, έχετε τον λόγο.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν τοποθετηθώ για τη συγκεκριµένη συµφωνία, θα ήθελα να υπενθυµίσω τα εξής: Το 1999
κυρώθηκε µε νόµο η Συµφωνία Ελλάδας και Πολωνίας για συνεργασία στους τοµείς της επιστήµης και της τεχνολογίας και
βρίσκεται ακόµα σε ισχύ. Παράλληλα ισχύει ακόµη και εφαρµόζεται η ελληνοπολωνική συµφωνία συνεργασίας στους τοµείς
της µορφώσεως, της επιστήµης, της εκπαιδεύσεως των µέσων
ενηµερώσεως και του αθλητισµού, που κυρώθηκε µε νόµο το
1977.
Η συµφωνία που συζητάµε σήµερα και υπογράφτηκε το 2013
αφορά τη συνεργασία των δύο χωρών ακριβώς στους ίδιους τοµείς. Με την κύρωσή της εισηγείστε να καταργηθεί η µέχρι σήµερα ισχύουσα συµφωνία του 1977, χωρίς όµως να υπάρχουν
νέα στοιχεία που τη διαφοροποιούν επί της ουσίας. Ούτε στην
ελλιπέστατη αιτιολογική έκθεση απαντάτε για ποιον λόγο θεωρείτε ότι δεν καλύπτεται αυτή η συνεργασία από το ισχύον πλαίσιο ούτε στην επιτροπή µας απαντήσατε. Το δε επιχείρηµα, που
διατυπώσατε ότι η προηγούµενη διεθνής συµφωνία είναι παλιά
είναι, τουλάχιστον, αφελές και επικίνδυνο. Τέτοιου είδους επιχειρήµατα θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε συλλήβδην αναθεωρητισµό διεθνών συµφωνιών, επειδή είναι παλιές.
Στις δύο χώρες πραγµατοποιούνταν ανέκαθεν κάθε κοινές
δράσεις στο πλαίσιο της υφιστάµενης συµφωνίας.
Ακόµη και η δηµιουργία του πολωνικού αρχαιολογικού ινστιτούτου που επικαλεστήκατε, κυρία Υπουργέ, στην επιτροπή ελλείψει άλλων επιχειρηµάτων, εξελίσσεται εδώ και χρόνια στο
υπάρχον πλαίσιο. Εποµένως ούτε κρέµεται ούτε εξαρτάται από
την αντικατάσταση της συµφωνίας.
Είναι προφανές, λοιπόν, ότι πειστικές απαντήσεις δεν πρόκειται να λάβουµε. Αυτές µάλλον ανιχνεύονται στον τρόπο, που διαχειρίζεται το δηµόσιο χρήµα το σύστηµα εξουσίας που
εκπροσωπείτε και στους τρόπους που βρίσκει κάθε φορά για να
διασφαλίζει την αναπαραγωγή του.
To σηµαντικότερο στοιχείο που αποκρύψατε ήταν ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είχε ξανακατατεθεί στη Βουλή τον Μάιο
του 2014 πάλι από τη δική σας κυβέρνηση κι εσείς υπηρετούσατε, κυρία Μενδώνη, ως γενική γραµµατέας στο Υπουργείο Πολιτισµού τότε, άρα γνωρίζετε ότι ήσασταν εσείς που το
«παγώσατε» τότε και δεν προχωρήσατε τελικά στην ψήφισή του.
Γιατί άραγε; Μήπως επειδή είχατε περιέργως φορτώσει τη συγκεκριµένη συµφωνία µε ακατανόητα ποσά ύψους περίπου 1,5
εκατοµµυρίου ευρώ ανά τριετία εν µέσω µνηµονίων;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Την ίδια στιγµή να θυµίσω ότι εντός της χώρας κλείνατε νοσοκοµεία, συγχωνεύατε σχολεία, απολύατε εκπαιδευτικούς, ενώ
παράλληλα στο Υπουργείο Πολιτισµού θέτατε σε διαθεσιµότητα
χιλιάδες υπαλλήλους και ξεπουλάγατε µεγάλο µέρος της ακίνητης περιουσίας του.
Αντί να µας απαντήσετε στην επιτροπή για τα πεπραγµένα
σας, είχατε το θράσος –να το πω έτσι, αν µου επιτρέπετε- να εγκαλείτε τον ΣΥΡΙΖΑ που δεν κύρωσε τη συµφωνία επειδή σας
έπιασε πάλι «µε τη γίδα στην πλάτη» ως Κυβέρνηση, να θέλετε
ακόµη και τότε να φορτώσετε στον κρατικό προϋπολογισµό και
στον ελληνικό λαό ατεκµηρίωτες δαπάνες εκατοµµυρίων ευρώ
εν µέσω µνηµονίων και µάλιστα επ’ αόριστον. Τι να πω; Ας βγάλουν τα συµπεράσµατα αυτοί που µας ακούνε.
Πάντως και στο νοµοσχέδιο, που εισηγείστε σήµερα δεν είναι
κατανοητό γιατί σπεύδετε να προσδιορίσετε εκ των προτέρων
κάποιες δαπάνες σε συγκεκριµένα πεδία του σύγχρονου πολιτισµού, έστω και αν είναι µικρότερες από εκείνες του 2014. Αυτά
άραγε δεν θα διαµορφωθούν ανάλογα µε τις προτάσεις της µικτής επιτροπής; Γιατί προτρέχετε σα να θέλετε να κατευθύνετε
σε συγκεκριµένους τοµείς τα αποτελέσµατα µιας ζώσας διαδικασίας, που όµως θα έπρεπε να αφορά το σύγχρονό της κάθε
φορά πολιτιστικό γίγνεσθαι;
Την ίδια στιγµή άλλα πεδία της συµφωνίας µοιάζει να τα απαξιώνετε εντελώς. Σας το είπα και στην επιτροπή. Ας πούµε, για
τις βιβλιοθήκες δεν αναφέρετε τίποτα. Άλλωστε η πολιτική σας
γι’ αυτές είναι ανύπαρκτη εντός της χώρας, πόσω µάλλον εκτός.
Το ίδιο ισχύει και για τον αθλητισµό. Καµµία πρόβλεψη, καµµία
αναφορά.
Στα δε άρθρα που αφορούν τις επιστήµες και τη νεολαία η
εκτίµηση περιορίζεται σε κάποιες ελάχιστες συµµετοχές σε ηµερίδες, ενώ στην εκπαίδευση, αν και υπάρχει εύρος δραστηριοτήτων, εσείς περιορίζεστε σε µια ετήσια υποτροφία.
Κανείς δεν θα µπορούσε να διαφωνήσει µε το γενικότερο περιεχόµενο τέτοιων συµφωνιών µορφωτικής συνεργασίας µεταξύ
των δύο λαών και των δύο χωρών, ωστόσο είναι εύλογα τα ερωτήµατα που θέσαµε τόσο για τη σκοπιµότητα, µιας και υπάρχει
ήδη η συµφωνία, όπως σας είπα και παραπάνω, αλλά και για τη
χρονική συγκυρία που επιλέξατε να τη φέρετε, δεδοµένης της
υφιστάµενης αντιπαράθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την
Πολωνία για µια σειρά από λόγους στους οποίους θα θέλαµε να
τοποθετηθείτε, κυρία Υπουργέ, µιας και συζητάµε για τον πολιτισµό, πώς βλέπετε δηλαδή, την πρόθεση της Πολωνίας να αποχωρήσει από την ευρωπαϊκή σύµβαση για την προστασία των
γυναικών, που δηµόσια έχει στηλιτεύσει και ο Υπουργός σας, ο
κ. Βαρβιτσιώτης, πώς τοποθετείστε απέναντι στην καταδίκη της
από το Ευρωδικαστήριο επειδή παραβίασε τη νοµοθεσία αρνούµενη τον αριθµό προσφύγων που της αναλογούσε, ώστε να ελαφρυνθούν η Ελλάδα και η Ιταλία, οι εταίροι της δηλαδή ή πώς
κρίνετε, εν πάση περιπτώσει, τις τρεις καταδίκες της Πολωνίας
από το δικαστήριο αναφορικά µε το κράτος δικαίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρία συνάδελφε,
δεν πρέπει να πάρετε άλλο χρόνο. Σε ένα λεπτό να ολοκληρώσετε γιατί έχουµε ονοµαστική ψηφοφορία στις 11.00’ και έχουν
ειδοποιηθεί τριακόσιοι Βουλευτές. Ολοκληρώστε σύντοµα.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν ξέρω βέβαια τι θα είχε να πει η Κυβέρνηση ιδίως για το
κράτος δικαίου, όταν η ίδια η Υπουργός επέτρεψε στον εαυτό
της -αλλά και η Κυβέρνηση στην Υπουργό- να επισκεφθεί παραθεσµικά την Πρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας λίγο πριν
εκδικαστούν οι προσφυγές πολιτών για την απόσπαση των αρχαιοτήτων στον σταθµό «Βενιζέλου» ή το τσιµέντωµα της Ακρόπολης ή τον ανήκουστο εκπατρισµό για µισό αιώνα των κινητών
µνηµείων της χώρας ή τον απευθείας διορισµό στο Εθνικό Θέατρο του κ. Λιγνάδη, την έλλειψη κάθε κυβερνητικού σχεδιασµού
στον σύγχρονο πολιτισµό -ο οποίος έχει πληγεί ανεπανόρθωταή την πλήρη αδιαφορία σας για την επιβίωση των καλλιτεχνών
και των εργαζοµένων στον πολιτισµό εν µέσω πανδηµίας ή για
το ότι αρχικά τούς κατηγορούσατε ότι πληρώνονται µαύρα ή ότι
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πλέον θεωρείτε ότι τους έχετε δώσει ήδη αρκετά, όπως δηλώσατε προχθές στην επιτροπή. Ακόµα και στα ζητήµατα πολιτιστικής διπλωµατίας έχετε ως Κυβέρνηση αποτύχει παταγωδώς.
Αναµένουµε τις απαντήσεις σας, αλλά δεν σας εµπιστευόµαστε. Έχετε ήδη κριθεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού για την
πολιτική σας στα κρίσιµα και ευαίσθητα θέµατα της παιδείας και
του πολιτισµού που πραγµατεύεται και η παρούσα συµφωνία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Βέττα.
Τον λόγο τώρα έχει για τη δεύτερη συµφωνία µε τις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία, κ. Παναγιώτης Σκουρολιάκος.
Έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Για την κύρωση του µνηµονίου κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών όσον αφορά τους εισαγωγικούς περιορισµούς
αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού θα ήθελα να ξεκινήσω την
εισήγησή µου επί της συγκεκριµένης σύµβασης ξεκαθαρίζοντας
πρώτα απ’ όλα πως έχουµε µεγάλες ανησυχίες για το άρθρο 2,
παράγραφος 5, στην οποία υπάρχει µακροχρόνιος δανεισµός
πολιτιστικών µνηµείων από την Ελλάδα προς τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής.
Πρώτον, γιατί αναγράφεται πως η Ελλάδα θα προβεί σε µακροχρόνιο δανεισµό προς την Αµερική αλλά δεν αναφέρεται πουθενά η ανταλλαγή πολιτιστικών αγαθών από τις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής προς την Ελλάδα.
Δεύτερον, γιατί η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναγνωρίζει πως η συγκεκριµένη διάταξη επιφέρει δηµοσιονοµικό κόστος στο ελληνικό δηµόσιο. Με απόφαση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που εκδόθηκε στις 14 Οκτωβρίου του 2021 αναφέρεται σαφώς και κατηγορηµατικώς πως
προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού ενδεχόµενη δαπάνη από τη δυνατότητα ανταλλαγής αρχαιολογικού και
εθνολογικού υλικού.
Τρίτον, η ουσία και η µορφή του µακροχρόνιου δανεισµού ειδικά µετά την απάντηση της κυρίας Υπουργού στην Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων της Δευτέρας µας κάνει να ανησυχούµε πολύ διότι υποστήριξε πως το συγκεκριµένο άρθρο της
σύµβασης εµπίπτει ταυτόχρονα και στις διατάξεις του αρχαιολογικού νόµου και στο άρθρο 48 παράγραφος 13 του ν.2000 µε τον
οποίο βέβαια διαφωνήσαµε και τον καταψηφίσαµε.
Το άρθρο 25 του αρχαιολογικού νόµου αναφέρει τα εξής.
Πρώτον, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας και γνώµη του Συµβουλίου µπορεί σε
εξαιρετικές περιπτώσεις να επιτρέπεται ο δανεισµός δηµοσιευµένων κινητών µνηµείων που ανήκουν στο δηµόσιο και βρίσκονται στην κατοχή του σε µουσεία κ.λπ.. Ο δανεισµός σε µουσεία
γίνεται υπό τον όρο της αµοιβαιότητας. Ο δανεισµός για παιδαγωγικούς σκοπούς µπορεί να επιτρέπεται εφόσον τα µνηµεία δεν
έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την πολιτιστική κληρονοµιά της
χώρας. Ο δανεισµός γίνεται για ορισµένο χρόνο και δεν µπορεί
να υπερβαίνει την πενταετία. Μπορεί να ανανεώνεται µε την ίδια
διαδικασία.
Δεύτερον, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από
εισήγηση της υπηρεσίας και γνώµη του Συµβουλίου µπορεί να
επιτρέπεται η ανταλλαγή δηµοσιευµένων κινητών µνηµείων που
ανήκουν στο δηµόσιο και βρίσκονται στην κατοχή του εφόσον
δεν έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την πολιτιστική κληρονοµιά της
χώρας κ.λπ.. Αλλά και στο άρθρο 48 παράγραφος 13 του
ν.4761/2020 µε τον οποίο είπα προηγουµένως ότι διαφωνούµε
αναφέρεται πως ο δανεισµός και η προσωρινή εξαγωγή αντικειµένων συλλογών των µουσείων της παραγράφου 2 και των αναγνωρισµένων µουσείων της παραγράφου 4 επιτρέπονται υπό
τους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου
25 και της παραγράφου 11 του άρθρου 34 αντίστοιχα.
Τρίτον, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού που εκδίδεται ύστερα από τη γνώµη
του Συµβουλίου, επιτρέπεται για την προβολή της πολιτιστικής
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κληρονοµιάς της χώρας και εφόσον παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις για την ασφαλή µεταφορά, έκθεση και επιστροφή τους η
µακρόχρονη εξαγωγή αντικειµένων των συλλογών µουσείων
πλην αυτών της παραγράφου 2, προκειµένου να εκτεθούν σε
µουσεία, µουσειακούς ή εκθεσιακούς χώρους ιδίως όταν η ονοµασία του τόπου έκθεσής τους ταυτίζεται ή περιέχει κίνητρο εξάγοντος µουσείου και εκτίθενται µόνο δικές του συλλογές. Με την
ίδια απόφαση προσδιορίζονται ειδικότερα οι όροι της εξαγωγής
καθώς και η διάρκειά της η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
είκοσι πέντε έτη δυνάµενη να ανανεώνεται ανά πενταετία και έως
είκοσι πέντε έτη.
Η παράγραφος 4 του άρθρου 34 εφαρµόζεται και στην περίπτωση αυτή.
Παράλληλα, η κυρία Υπουργός υποστήριξε πως το άρθρο 48
παράγραφος 13 του ν.4761/2020 ισχύει για τα ιδιωτικά µουσεία.
Αλήθεια, κυρία Υπουργέ, πού στο συγκεκριµένο άρθρο υπάρχει αναφορά για τα ιδιωτικά µουσεία; Πουθενά. Γιατί όλα όσα
µας αναφέρατε στην επιτροπή τη Δευτέρα δεν τα συµπεριλάβατε
στην αιτιολογική έκθεση που καταθέσατε στο ελληνικό Κοινοβούλιο; Είναι µια ερώτηση που θα θέλαµε να την απαντήσετε.
Εδώ βέβαια έχουµε τον συνδυασµό δύο νόµων, του αρχαιολογικού νόµου και του ν.4761. Αυτή η θέση σας διαφωτίζει πολύ καλά
τις θέσεις και τις προθέσεις σας. Αποκαλύπτετε τις προθέσεις
σας και νοµίζω ότι το κάνετε χειρότερο, τουλάχιστον όσον
αφορά τον χρόνο που θα λείψουν αυτοί οι θησαυροί από τη χώρα
µας.
Βεβαίως υπερψηφίζουµε την κύρωση της σύµβασης µε τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, µε επιφύλαξη βέβαια στο
άρθρο 2 παράγραφος 5.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Σκουρολιάκο.
Καλώ στο Βήµα τη Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, την κ. Ραλλία Χρηστίδου, προκειµένου να τοποθετηθεί επί
των µνηµονίων µε τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και για την πολιτιστική συνεργασία και για δηµιουργικές βιοµηχανίες.
Κυρία Χρηστίδου, έχετε τον λόγο.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόµαστε σήµερα να αποφασίσουµε για την κύρωση δύο µνηµονίων για την κατανόηση πολιτιστικής συνεργασίας και ενός για την κατανόηση και
συνεργασία στον τοµέα πολιτιστικών και δηµιουργικών βιοµηχανιών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων, µετά και από
τη συζήτηση που είχαµε στην επιτροπή τη Δευτέρα και µετά από
τις απαντήσεις που λάβαµε από την αξιότιµη κυρία Υπουργό στα
ερωτήµατα και στις ενστάσεις που θέσαµε, απορίες που πολύ
θα ήθελε ενδεχοµένως η Υπουργός να αποφύγει και γι’ αυτό και
έφερε και τα τέσσερα µνηµόνια συνεργασίας τα οποία συζητούνται σήµερα τελευταία στιγµή.
Βέβαια εδώ και πολύ καιρό όλα τα νοµοσχέδια της Νέας Δηµοκρατίας, τουλάχιστον αυτά που αφορούν τον πολιτισµό, ανεξαρτήτως µεγέθους και βαρύτητας, έρχονται κατά κανόνα την
τελευταία στιγµή για να ελαχιστοποιηθούν οι αντιδράσεις και για
να ξεπεραστεί όσο γίνεται πιο αναίµακτα για την Κυβέρνηση η
κοινοβουλευτική διαδικασία.
Και πάµε στο διά ταύτα. Έρχεστε µε δύο µνηµόνια, ένα παλαιότερο που ονοµάσατε νοµοσχέδιο - οµπρέλα, κυρίες και κύριοι
της Νέας Δηµοκρατίας, και ένα πιο εξειδικευµένο -θεωρητικά
τουλάχιστον- δικού σας σχεδιασµού, που µας δίνει καλύτερα να
καταλάβουµε τι σκοπούς έχετε και πώς βλέπετε τη συνεργασία
µεταξύ των δύο µερών, Ελλάδας και Αραβικών Εµιράτων, στο
πεδίο του πολιτισµού και της οικονοµίας του πολιτισµού.
Παρά τη συζήτηση της Δευτέρας, κάποια σηµεία παραµένουν
αδιευκρίνιστα από εσάς και πρέπει να επανέλθουµε σε αυτά.
Και εξηγούµαι: Για το άρθρο 3 του νέου µνηµονίου, που περιλαµβάνει πολλούς και διαφορετικούς τοµείς πολιτιστικής δράσης, έχει σηµασία να µας διευκρινίσετε ότι η φράση «από κοινού
προώθηση σήµατος» αφορά αποκλειστικά στην εκάστοτε συµπαραγωγή που ενδεχοµένως γίνει και σε τίποτα άλλο; Στη λίστα
του άρθρου 2 περιλαµβάνονται κυριολεκτικά τα πάντα. Εκτός
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από αυτό, µας είπατε τη Δευτέρα, κυρία Υπουργέ, ότι ο ν.4761
αφορά την πολιτιστική κληρονοµιά, ενώ εδώ, στα µνηµόνια δηλαδή, που συζητάµε σήµερα µε τα Εµιράτα, τα παραδείγµατα
αφορούν κυρίως τη νεότερη τέχνη. Αυτό δεν είναι αληθές. Και
στα δύο προς κύρωση µνηµόνια µε τα Εµιράτα αναφέρεται ρητά
ο όρος «πολιτιστική κληρονοµιά». Θα έφτανε να αναφέρεται στο
ένα, αλλά υπάρχει και στα δύο. Επίσης, ο ν.4761 δεν αναφέρεται
σε ανταλλαγή περιοδικών εκθέσεων, αλλά αναφέρεται σε δάνεια.
Το ίδιο κάνουν και τα µνηµόνια που συζητάµε σήµερα.
Εποµένως, µε βάση το προγενέστερο µνηµόνιο και τα άρθρα
3 και 4 του νέου µνηµονίου και του ν.4761 να υποθέσουµε ότι,
παραδείγµατος χάριν, γίνεται εφικτός ο δανεισµός αρχαιοτήτων
για είκοσι πέντε συν είκοσι πέντε χρόνια σε συνεργασία µε το
Υπουργείο Πολιτισµού των Εµιράτων και µε σύµπραξη και ιδιώτη
επενδυτή φορέα;
Εσείς είπατε άλλωστε ότι οι διεθνείς συµβάσεις αυτού του είδους δεν αλλάζουν το Εθνικό Δίκαιο, το ακολουθούν. Και ρωτάµε: Δεν είναι προβληµατικό αυτό; Το πώς και πού θα εκτεθούν
αυτά τα δάνεια µε τη σύµπραξη του ιδιώτη του άρθρου 4 του
µνηµονίου, που σχεδιάσατε εσείς, δεν πρέπει να µας αλλά και να
σας προβληµατίζει; Εµείς θεωρούµε ότι ούτως η άλλως είναι
υπερβολικό και απαράδεκτο να φεύγουν στο εξωτερικό εκθέµατα για είκοσι πέντε συν είκοσι πέντε χρόνια και το είχαµε πει
και όταν ψηφιζόταν ο νόµος. Αλλά τώρα ο συνδυασµός αυτής
της νοµοθετικής πρόνοιας µε τρίτο ιδιώτη και µε καµµία άλλη διευκρίνιση ή προϋπόθεση θεωρούµε ότι κάνει τα πράγµατα χειρότερα.
Εκτός απ’ αυτό, και τα δύο µνηµόνια έχουν γενικότητες, αλλά
ιδίως το δεύτερο, που υποτίθεται ότι είναι και πιο εξειδικευµένο,
χαρακτηρίζεται από ασάφεια, χαρακτηρίζεται από προχειρότητα.
Η λογική είναι απλή, να αφεθούν όλες οι δυνατότητες ανοιχτές,
ώστε να γίνει µετά η προσαρµογή πάνω στα δικά σας πλάνα.
Η πολιτιστική διπλωµατία όµως δεν µπορεί να είναι αυτό, ιδιαίτερα αν έχει και οικονοµικές προεκτάσεις. Τα δηµόσια πολιτιστικά αγαθά δεν µπορούν να υπηρετήσουν τη λογική που
φαίνεται να υιοθετεί εδώ το Υπουργείο, καθώς καλή είναι και η
διαφήµιση, και η κινητικότητα, και η εύρεση χρηµατοδότη, και η
προώθηση προϊόντων, καµµία αντίρρηση, όλα καλά. Αλλά χωρίς
πλαίσιο και όραµα δεν σηµαίνουν απολύτως τίποτα.
Όπως βλέπουµε όλοι τα Εµιράτα κάνουν τεράστιες επενδύσεις σε προϊόντα πολιτισµού. Η προσέγγιση όµως της δικής µας
χώρας σε αυτά τα οικονοµικά ανοίγµατα οφείλει να είναι προσεκτική, µελετηµένη, συγκεκριµένη και µε σεβασµό στο πολιτιστικό
κεφάλαιο, αρχαίο και σύγχρονο της Ελλάδας. Άρα επιτρέψτε µας
να πούµε, πως απαιτείται περισσότερη οργάνωση, περισσότερη
προετοιµασία από αυτό το γενικόλογο µνηµόνιο, µε το οποίο
σχεδόν όλα επιτρέπονται, τα πάντα είναι πιθανά και όλα τα σηµαντικά µένουν να αποφασιστούν εκ των υστέρων.
Μετά, είναι σαφές ότι έχουµε άλλη οπτική για τον πολιτισµό
και φυσικά για το πού πρέπει να ρίχνει το ειδικό του βάρος και
την επιρροή του το Υπουργείο Πολιτισµού. Εσείς µιλάτε συνεχώς
και µιλήσατε και προχθές για την οικονοµία του πολιτισµού, για
τις επενδύσεις και τα λοιπά.
Κυρία Υπουργέ, αν τα µνηµόνια αφορούν στον σύγχρονο πολιτισµό ή έστω και, συµπληρωµατικά, στον σύγχρονο πολιτισµό,
πού θα βασίσετε τα µεγαλεπήβολα οικονοµικά σας πλάνα, σε
ποια πολιτιστική παραγωγή; Για τη βάση του οικονοµικού σας
εποικοδοµήµατος δεν λέτε κουβέντα, ενώ εκεί βρίσκεται η ουσία
και του θέµατος που συζητάµε σήµερα και του προβλήµατος που
συζητάει όλος ο κόσµος του πολιτισµού στη χώρα µας εδώ και
καιρό.
Θέλω να κλείσω, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Λόγω της έλλειψης
στήριξης στον χώρο από το Υπουργείο και λόγω του µεγαλύτερου lockdown, που επιβλήθηκε σε επαγγελµατικό κλάδο, πολλοί
εργαζόµενοι στον πολιτισµό υποχρεώθηκαν είτε σε αλλαγή αντικειµένου είτε σε περιθωριοποίηση είτε ακόµα και σε φτώχεια.
Οι παλινωδίες µε τα µέτρα και το αλαλούµ που επικρατεί σε αυτά
εδώ και καιρό έχει αποκαρδιώσει τους ανθρώπους του χώρου,
που δεν βλέπουν κανέναν σχεδιασµό και προοπτική για τους
νέους και τη δουλειά τους.
Πέραν αυτού, βλέπουν και τις θυσίες τους να πηγαίνουν χα-
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µένες, καθώς δεν αξιοποιήθηκαν όπως έπρεπε από την Κυβέρνηση και γι’ αυτό δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα στην αντιµετώπιση της πανδηµίας. Οι εργαζόµενοι στον πολιτισµό έχουν
ανάγκη και δικαιούνται µεγαλύτερη στήριξη από αυτή που έχουν
λάβει, ενώ δεν είναι δυνατόν να στερούνται το εποχικό επίδοµα
για λόγους, που δεν µπορούν οι ίδιοι να επηρεάσουν.
Κλείνοντας -γιατί δεν θέλω να φάω πολύ χρόνο και ευχαριστώ
και τον Πρόεδρο για την ανοχή του- να είµαστε ξεκάθαροι ως
προς ένα πράγµα: Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Προοδευτική Συµµαχία σαφώς
και είµαστε υπέρ των συνεργειών, υπέρ των συνεργασιών, υπέρ
της ώσµωσης των λαών και καλύτερο πεδίο γι’ αυτά από τον πολιτισµό δεν υπάρχει. Ωστόσο, έχουµε δει τον τρόπο που νοµοθετείτε, τον έχουµε δει στην πράξη, τον βλέπουµε εδώ και δύο
χρόνια και βλέπουµε τον τρόπο αυτό να αλλάζει τον χαρακτήρα
ενός ολόκληρου χώρου και να τον οδηγεί στον µαρασµό. Βλέπουµε τις πολιτικές σας να αλλοιώνουν τον δηµόσιο χαρακτήρα
πολιτιστικών αγαθών, να λειτουργούν ελιτίστικα, επιλεκτικά, µε
εξαιρέσεις, µε αποκλεισµούς, µε ηµέτερους και µη. Ο πολιτισµός
ήταν πάντα για τη χώρα πηγή προόδου και κοινωνικής δύναµης
και επί των ηµερών σας κινδυνεύει να αδρανοποιηθεί.
Δεν είναι λοιπόν, ότι δεν εµπιστευόµαστε τους λαούς, ότι δεν
εµπιστευόµαστε τις συµπράξεις, ότι δεν εµπιστευόµαστε τους
λαούς να έρθουν κοντά και να συµπράξουν στον πολιτισµό και
να συµπράξουν και στην οικονοµία τους. Αυτό που έχουµε µεγάλη δυσκολία να εµπιστευτούµε είστε εσείς. Εσάς δεν εµπιστευόµαστε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Χρηστίδου.
Τον λόγο τώρα έχει ο ειδικός αγορητής του Κινήµατος Αλλαγής ο κ. Δηµήτρης Κωνσταντόπουλος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα να σας ενηµερώσω ότι θα µιλήσω και για τις τέσσερις κυρώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ναι, θα µιλήσετε και
για τις τέσσερις, γιατί και για τις τέσσερις έχετε εκφράσει επιφυλάξεις ή αντιρρήσεις.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που µου δώσατε τον λόγο.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισάγονται σήµερα προς συζήτηση τέσσερις διεθνείς συµβάσεις της χώρας
µας στον χώρο του πολιτισµού και του αθλητισµού. Πρόκειται
για συµβάσεις, που εντάσσονται στην πολυετή προσπάθεια της
πολιτιστικής συνεργασίας µε τρίτες χώρες, από πλευράς της
χώρας µας και µε προεκτάσεις, µάλιστα, τόσο στην εκπαίδευση
όσο και στον πολιτισµό, αλλά και στις επιστήµες και στην επιχειρηµατικότητα.
Πιο αναλυτικά, µε την πρώτη σύµβαση κυρώνεται η Συµφωνία
Συνεργασίας Ελλάδας και Πολωνίας στους τοµείς του πολιτισµού, του αθλητισµού, των επιστηµών, της νεολαίας και φυσικά
και των µέσων ενηµέρωσης. Είναι µια σύµβαση που υπεγράφη
στη Βαρσοβία στις 8 Ιουλίου του 2013. Κι έρχεται εδώ, κυρία
Υπουργέ -απευθύνοµαι σε σας γιατί εσείς εκπροσωπείτε σήµερα
την Κυβέρνηση- µετά από οκτώ χρόνια. Φυσικά, όχι µόνο µε δική
σας ευθύνη, αλλά και µε υπεύθυνη των πρότερων κυβερνήσεων,
που αφορούν τις κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Βγάλτε τα συµπεράσµατά σας.
Δηλαδή, το 2013 υπεγράφη και κυρώνεται το 2021. Είναι πολύ
µακριά. Δυστυχώς, είναι κάτι που έχουµε δει κατ’ επανάληψη σε
συµβάσεις του Υπουργείου Πολιτισµού. Δηλαδή, έχουµε συµβάσεις που υπογράφονται αλλά παραµένουν ανενεργές, αγαπητοί
συνάδελφοι. Απλά και µόνο λόγω αυτής της αδράνειας και των
διεργασιών ή της ανοχής από πλευράς των εµπλεκόµενων
Υπουργείων έρχονται προς κύρωση πολύ πολύ αργά και -θα
έλεγα εδώ- έχουν ως αποτέλεσµα, ουσιαστικά, να υπονοµεύεται
το όλο εγχείρηµα της χώρας µας στην ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών.
Πιο συγκεκριµένα τώρα, σε ό,τι αφορά τη Σύµβαση µεταξύ Ελλάδας - Πολωνίας. Ελλάδα και Πολωνία, λοιπόν, συµφωνούν να
αναπτύξουν πολιτιστική συνεργασία και καθεµιά να προωθήσει
στο έδαφός της τον πολιτισµό της έτερης χώρας. Προς τούτο,
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λοιπόν, προβλέπεται η ανταλλαγή επισκέψεων, καλλιτεχνών, επιχειρηµατιών του πολιτισµού, καθώς και προβολή λογοτεχνικών,
µουσικών και θεατρικών έργων των δύο χωρών. Συνεργασία, λοιπόν, προβλέπεται επίσης στον χώρο των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και εκθέσεων, των µουσείων, των διεθνών φεστιβάλ, των
εκδόσεων, των βιβλιοθηκών, καθώς και του κινηµατογράφου µε
συµµετοχή σε αντίστοιχα φεστιβάλ και συµπαραγωγή ταινιών.
Όλα τα παραπάνω, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουν ως στόχο την
καλύτερη επαφή των πολιτών µε τον πολιτισµό της έτερης
χώρας.
Ιδιαίτερα σηµαντικές είναι οι προβλέψεις της σύµβασης για
τον χώρο της εκπαίδευσης. Στην καλλιτεχνική εκπαίδευση θα
προωθηθούν συνέργειες µεταξύ των καλλιτεχνικών σχολών των
δύο χωρών και αυτό είναι, αν µη τι άλλο, πολύ σηµαντικό.
Αντίστοιχα, προβλέπονται εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις µεταξύ των χωρών για παιδιά, για νέους, φοιτητές και τούτο
επιτυγχάνεται µε συνεργασία των σχολικών µονάδων, των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων των δύο χωρών, µε ανταλλαγή φοιτητών,
µε συνέργειες, µε διοργάνωση συνεδρίων, µε κατάρτιση και πρακτική άσκηση των εκπαιδευτικών.
Εδώ θα πρέπει να τονιστεί, αγαπητοί συνάδελφοι, πως η
επαφή των νέων µε µια άλλη χώρα είναι πολύ σηµαντική, γιατί
έρχονται σε επαφή µε µια άλλη κουλτούρα και είναι βέβαιο ότι
τέτοιου είδους συνέργειες ανοίγουν ορίζοντες.
Μάλιστα, στο σηµείο αυτό θα σταθώ σε δύο σηµαντικές διατάξεις, κυρία Υπουργέ: Στο άρθρο 12 για την αµοιβαία αναγνώριση απολυτηρίων τίτλων πανεπιστηµιακών διπλωµάτων και
πτυχίων, που απονέµονται από τις δύο χώρες. Αυτή είναι µια πρόβλεψη, ωστόσο, που θα πρέπει να δούµε πώς εναρµονίζεται µε
την ευρωπαϊκή νοµοθεσία από την υπογραφή της σύµβασης το
2013 έως και σήµερα.
Επίσης, κυρία Υπουργέ, θα σταθώ στο άρθρο 15, µε το οποίο
Ελλάδα και Πολωνία δεσµεύονται να προάγουν την εκπαίδευση
των παιδιών των υπηκόων της έτερης χώρας και να διαµορφώσουν τις καλύτερες συνθήκες -θα έλεγα- για την εκπαίδευση των
παιδιών αυτών στη γλώσσα τους.
Η επαφή µε τη µητρική γλώσσα, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι
επαφή µε τον πολιτισµό -τον πολιτισµό και την ιστορία τα θεωρούµε όλοι πολύ σηµαντικά - και πρέπει αν µη τι άλλο να διασφαλίζεται. Στην προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς θα
αναπτυχθούν συνέργειες τόσο για τη συντήρηση των ιστορικών
και καλλιτεχνικών µνηµείων όσο και για την καταπολέµηση παράνοµου εµπορίου πολιτιστικών αγαθών.
Μάλιστα, εδώ να σας θυµίσω ότι υπάρχει ρητή πρόβλεψη στο
άρθρο 7 για άµεση επιστροφή των αγαθών, που εντοπίζονται να
έχουν εξαχθεί παράνοµα από την Ελλάδα ή και την Πολωνία, συνεργασία που θα υλοποιηθεί δηλαδή στο πλαίσιο της σύµβασης
της UNESCO για την πολιτιστική κληρονοµιά.
Τέλος, αγαπητοί συνάδελφοι, να σηµειώσω ότι η Συµφωνία
Συνεργασίας µε την Πολωνία περιλαµβάνει πρόβλεψη για τη συνεργασία στον τοµέα του πολιτισµού, του Τύπου, της πνευµατικής ιδιοκτησίας, καθώς και των επιστηµών. Ιδίως για τις επιστήµες θα αναπτυχθούν οι συνέργειες µεταξύ ερευνητικών και επιστηµονικών ακαδηµιών, θα πραγµατοποιηθεί η ανταλλαγή τεχνογνωσίας µε κοινές συσκέψεις, µε κοινά συνέδρια, αλλά και κοινά
έργα έρευνας και ανάπτυξης και όλα τα παραπάνω εντός του
πλαισίου που διαµορφώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την έρευνα
και την ανάπτυξη.
Συµπερασµατικά, λοιπόν, πρόκειται για µια σύµβαση που διανοίγει ένα ευρύ πεδίο συνεργασίας µεταξύ Ελλάδας και Πολωνίας και αναµένεται να λειτουργήσει θετικά για τη χώρα µας. Γι’
αυτό ψηφίζουµε τη συµφωνία αυτή και την κύρωση της.
Αγαπητοί συνάδελφοι, προχωράω στη σύµβαση µε τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, όπου κυρώνεται το µνηµόνιο κατανόησης µεταξύ Ελλάδας και Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες
αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού της Ελληνικής Δηµοκρατίας. Είναι µια σύµβαση που υπεγράφη στις 22 Σεπτεµβρίου του
2021 και µάλιστα, πρέπει να πω συγχαρητήρια στην κυρία
Υπουργό, που την φέρνει τουλάχιστον αν µη τι άλλο εντός δύο
µηνών προς κύρωση. Είναι σηµαντικό να λέγονται και τα θετικά.
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Η σύµβαση αυτή ανανεώνει το µνηµόνιο συνεργασίας και συναντίληψης Ελλάδας και ΗΠΑ σύµφωνα µε το ν.4026/11. Είναι
ένα µνηµόνιο συνεργασίας, αγαπητοί συνάδελφοι, που θα ήθελα
να θυµίσω ότι ήταν αποτέλεσµα της πρωτοβουλίας που ανέλαβε
η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ το 2010 και τούτο σε εφαρµογή του άρθρου 9 της συνθήκης UNESCO για την παρεµπόδιση και πρόληψη της παράνοµης εισαγωγής, εξαγωγής και µεταβίβασης της
κυριότητας πολιτιστικών αγαθών. Είναι µνηµόνιο δηλαδή, το
οποίο παρατάθηκε µε σχετική συµφωνία το 2016 επί κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, µια συµφωνία που κυρώθηκε όµως µε µεγάλη
καθυστέρηση το 2019 µε το ν.4634/2019.
Με βάση, λοιπόν, τη συµφωνία αυτή αγαθά της πολιτιστικής
µας κληρονοµιάς που περιλαµβάνονται στον κατάλογο, που εκδίδει η κυβέρνηση των ΗΠΑ και εντοπίζονται να έχουν εξαχθεί
από τη χώρα µας, χωρίς να φέρουν ειδική άδεια της ελληνικής
κυβέρνησης, επιστρέφονται αυτοδίκαια και άµεσα στην Ελλάδα.
Στόχος, λοιπόν, είναι να καταπολεµηθεί η παράνοµη διακίνηση
του αρχαιολογικού και εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού.
Σήµερα, αγαπητοί συνάδελφοι, η Συµφωνία µε τις ΗΠΑ για την
καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης των αρχαιοτήτων µας
µπαίνει σε µια νέα εποχή, καθώς µε το µνηµόνιο κατανόησης που
συζητάµε σήµερα το πεδίο εφαρµογής του επεκτείνεται και σε
κατηγορίες αρχαιολογικού, εκκλησιαστικού, εθνολογικό υλικού
µέχρι και το 1830 σε αντιστοιχία δηλαδή µε τα προβλεπόµενα
του ν.3082/2002.
Ταυτόχρονα, αγαπητοί συνάδελφοι, µε το µνηµόνιο κατανόησης οι δύο χώρες δεσµεύονται να ανταλλάσσουν πληροφορίες
για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών από το λαθρεµπόριο
και να αναλάβουν πρωτοβουλίες στο πλαίσιο που θέτει η Σύµβαση της UNESCO του 1970.
Εδώ να θυµίσω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι είναι µία σύµβαση
µε τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την καταπολέµηση
της παράνοµης διακίνησης των πολιτιστικών αγαθών και για την
προστασία της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουµε το τεράστιο πρόβληµα των λαθραίων
ανασκαφών στη χώρα µας, των λεηλασιών άγνωστων αρχαιολογικών χώρων, της παράνοµης εµπορίας και διακίνησης ελληνικών
αρχαιοτήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Θα ήθελα να τονίσω ότι στην Αµερική, όπως και σε άλλες µεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, η διακίνηση των ελληνικών αρχαιολογικών αντικειµένων έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Η επέκταση
µάλιστα των ελέγχων εδώ για την εξαγωγή των πολιτιστικών αγαθών µέχρι και το 1830 ενισχύει το ελληνικό δηµόσιο και αποτρέπει φυσικά τη λαθρεµπορία.
Συµφωνίες, αν µη τι άλλο, σαν αυτή που κυρώνεται σήµερα,
αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία, καθώς η χώρα µας διευκολύνεται
για τον εντοπισµό και την επιστροφή των αγαθών της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και γι’ αυτό ψηφίζουµε «ναι» και είµαστε
θετικοί στην κύρωση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, έρχοµαι στις δύο συµβάσεις µε τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. Αρχικά κυρώνεται το Μνηµόνιο Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ Ελλάδας και Ηνωµένων
Αραβικών Εµιράτων που υπεγράφη στην Αθήνα στις 6 Μαΐου του
2014 για την ανάπτυξη στενότερων διµερών σχέσεων. Θα θυµίσω
µάλιστα στην κυρία Υπουργό ότι αυτό έγινε επί κυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ και Υπουργού του κ. Βαγγέλη Βενιζέλου. Καταγράφουν
λοιπόν τη θέλησή τους για συνεργασία στη διοργάνωση καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και την ανταλλαγή εµπειρογνωµόνων, ώστε οι δύο λαοί να έρθουν πιο κοντά.
Το µνηµόνιο, αγαπητοί συνάδελφοι, προβλέπει επίσης την
αµοιβαία συµµετοχή µε σεµινάρια, µε εκθέσεις, µε συνέδρια,
καθώς και τη συνεργασία αρµοδίων αρχών στο χώρο του πολιτισµού. Ιδιαίτερα εδώ να τονιστεί, κυρία Υπουργέ, η ανάληψη πρωτοβουλιών από τις δύο χώρες για την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας, η προώθηση της µελέτης των δύο γλωσσών
και η ενθάρρυνση του πολιτιστικού τουρισµού. Μάλιστα, για την
υλοποίηση της σύµβασης προβλέπεται η σύµβαση µιας µεικτής
επιτροπής που αποτελείται από εκπροσώπους των δύο χωρών,
µε συναντήσεις και στις δύο χώρες.
Θα ήθελα να σηµειώσω ότι στην περίπτωση αυτή το Υπουργείο
Πολιτισµού επέδειξε µειωµένα αντανακλαστικά, καθώς το Μνη-
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µόνιο Κατανόησης έρχεται προς κύρωση επτά χρόνια από την
υπογραφή του, δύο χρόνια της Κυβέρνησής σας, κυρία Υπουργέ,
πέντε χρόνια κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Βγάλτε τα συµπεράσµατά σας. Μετά από επτά χρόνια έρχεται προς κύρωση και
αυτή εδώ η συµφωνία.
Χάσαµε λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, την ευκαιρία όλα αυτά
τα χρόνια να αναπτύξουµε µια στενότερη συνεργασία µε τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και συνεπώς όλη η προσπάθεια, που είχε
κάνει τότε η χώρα µας για την υπογραφή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ των δύο χωρών, δεν βρήκε ανταπόκριση και αυτό
είναι το πιο σηµαντικό. Δεν υπήρξε ανταπόκριση γι’ αυτό το µνηµόνιο συνεργασίας και συναντίληψης που έπρεπε ήδη να έχει κυρωθεί. Βέβαια, εµείς λέµε «ναι» στην κύρωση της συγκεκριµένης
σύµβασης.
Έρχοµαι στη δεύτερη σύµβαση µε τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. Είναι το Μνηµόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον
τοµέα των πολιτιστικών και δηµιουργικών βιοµηχανιών, συνεργασία στην αρχιτεκτονική, το σχέδιο, τη λογοτεχνία, τις καλές τέχνες, τα µουσεία, τον κινηµατογράφο, τα κινούµενα σχέδια, την
προστασία της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και σε κάθε άλλο
τοµέα που θα καθορίσουν τα δύο µέρη.
Οι στόχοι που τίθενται, αγαπητοί συνάδελφοι, µέσα από τη
σύµβαση είναι η συνεργασία στον τοµέα της πολιτιστικής και δηµιουργικής βιοµηχανίας, η κοινή χρήση και ανταλλαγή βέλτιστων
πρακτικών και τεχνογνωσίας, η ενηµέρωση και ανταλλαγή µεθόδων ενθάρρυνσης καλλιτεχνών και επαγγελµατιών του πολιτιστικού και δηµιουργικού τοµέα σε µουσεία, σε ιδρύµατα, σε πολιτιστικούς φορείς.
Για την υλοποίηση της συµφωνίας αυτής προβλέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών για την εκπαίδευση, για την κατάρτιση και
ανάπτυξη δεξιοτήτων, η ανταλλαγή πληροφοριών για τα µοντέλα
χρηµατοδότησης και επενδύσεων, για τις πολιτικές ψηφιακής δηµιουργικότητας και καινοτοµίας. Προβλέπεται η προώθηση επιχειρηµατικών συνεργειών που θα είναι χρήσιµες για τις δύο
χώρες, η υποστήριξη συµπαραγωγών µεταξύ των δύο χωρών, η
ανταλλαγή εµπειρογνωµοσύνης για την ανάπτυξη και την κινητικότητα των επαγγελµατιών στον χώρο του πολιτισµού.
Η συνεργασία µε τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα θα λειτουργήσει θετικά για τη χώρα µας, τόσο σε επίπεδο πολιτισµού και δηµιουργικής βιοµηχανίας όσο και στο πεδίο της επιχειρηµατικότητας, αναπτύσσοντας συνέργειες, όπως για παράδειγµα
µέσα από τις κινηµατογραφικές συµπαραγωγές που προβλέπονται και ενισχύοντας τους καλλιτέχνες και επαγγελµατίες του πολιτισµού.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώνοντας, οι διεθνείς συµβάσεις της χώρας µας στον τοµέα του πολιτισµού επιβάλλουν και
συµβάλλουν µε τρόπο άµεσο στην ανάπτυξη της πολιτιστικής
δραστηριότητας, αλλά και στην προστασία της πολιτιστικής µας
κληρονοµιάς. Ενισχύουν δε τη θέση της χώρας µας και συµβάλλουν στην ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και, φυσικά, φιλικών
σχέσεων µε τους πολίτες των άλλων χωρών.
Κλείνοντας, το Κίνηµα Αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ, ψηφίζει και αυτή
τη σύµβαση θετικά, όπως ψηφίσαµε και τις άλλες τρεις πρότερες
συµβάσεις µε τις άλλες χώρες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κωνσταντόπουλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα διαβάσω µία αίτηση προς
τον Πρόεδρο της Βουλής του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Νάσου Αθανασίου, µε θέµα: «Άδεια απουσίας:
Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι από 5 έως 8 Νοεµβρίου 2021
θα βρίσκοµαι στη Γερµανία για οικογενειακούς λόγους. Παρακαλώ πολύ για την άδειά σας». Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Καλώ στο Βήµα τον ειδικό αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, τον κ. Ιωάννη Δελή, να τοποθετηθεί επί των
τριών εκ των τεσσάρων προαναφερθεισών συµφωνιών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Οι σηµερινές τέσσερις διακρατικές συµφωνίες, παρ’ ότι εισά-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γονται από κοινού προς κύρωση σήµερα στη Βουλή από το
Υπουργείο Πολιτισµού, δεν είναι οµοειδείς ούτε έχουν φυσικά το
ίδιο περιεχόµενο ή τους ίδιους στόχους.
Οι δύο απ’ αυτές τις συµφωνίες αφορούν στην πολιτιστική συνεργασία της χώρας µας µε την Πολωνία και τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. Πρόκειται για τυπικές συµφωνίες - πλαίσια
πολιτιστικής συνεργασίας µεταξύ της χώρας µας και των άλλων
δύο εν προκειµένω χωρών. Στην περίπτωση της Πολωνίας η συµφωνία διευρύνεται και στους τοµείς των επιστηµών και της παιδείας.
Αν και γενικόλογες αυτές οι συµφωνίες από τη φύση τους άλλωστε, ωστόσο προβλέπουν και οι δύο τη σύσταση µιας κοινής
ή µεικτής επιτροπής των δύο χωρών η οποία και θα αναλαµβάνει
να συγκεκριµενοποιεί τις κοινές δράσεις σε όλους τους πολιτιστικούς τοµείς.
Είναι γνωστή νοµίζω η αντιπολιτευτική στάση του ΚΚΕ. Δεν
είναι ούτε µικροψυχία ούτε κάνει το ΚΚΕ αντιπολίτευση για την
αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση που κάνει το ΚΚΕ γίνεται πάντα
από θέσεις αρχών σταθερών στην υπεράσπιση των λαϊκών συµφερόντων και εξ αυτού, έχουµε θετική στάση για τέτοιες διµερείς
συµφωνίες οι οποίες προάγουν τελικά τη συνεργασία των χωρών
και των λαών στον τοµέα του πολιτισµού. Αυτό το λέµε παρ’ ότι
παραµένει ζητούµενο το κατά πόσο τελικά στο τελικό πρακτικό
αποτέλεσµα αντανακλώνται όλες αυτές οι ωραίες πράγµατι εισηγητικές διακηρύξεις περί προσέγγισης των λαών και καλλιέργειας και εδραίωσης της φιλίας τους ή αν τελικά αυτό που µένει
απ’ αυτές τις συµφωνίες είναι να ωφελούνται απλώς και πολλαπλώς ορισµένες µόνο µεγάλες επιχειρήσεις.
Οι φόβοι µας αυτοί δεν είναι αναίτιοι, καθώς σύµφωνα µε το
άρθρο 2 της συµφωνίας µε την Πολωνία αυτή αφορά και επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του πολιτισµού.
Ή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5: «Τα µέρη θα προωθούν τη
συνεργασία µεταξύ οργανισµών, ενώσεων και ιδρυµάτων που
υλοποιούν εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράµµατα που απευθύνονται σε παιδιά και νέους ιδρυµάτων». Στη διατύπωση αυτή
χωράνε και όλα τα ιδιωτικά ευαγή µορφωτικά και πολιτιστικά
ιδρύµατα του κεφαλαίου, των σηµαντικότερων τουλάχιστον εκπροσώπων του.
Ξέρετε, είναι όλα αυτά τα ιδρύµατα των εφοπλιστών και των
βιοµηχάνων τα οποία έχουν αναλάβει εργολαβικά και µε το αζηµίωτο ολόκληρους τοµείς του πολιτισµού στη χώρα µας, ανοίγοντας ταυτόχρονα και την πόρτα της ελληνικής εκπαίδευσης.
Όλοι αυτοί, ξέρετε, δεν άρχισαν ξαφνικά να φλέγονται από το
πάθος της πολιτιστικής τους προσφοράς προς τον λαό. Ιδεολογικά και επιχειρηµατικά οφέλη προσδοκούν.
Οι δύο, λοιπόν, αυτές πολιτιστικές συµφωνίες - πλαίσια µε Πολωνία και Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα έχουν, όµως, ένα ακόµη
κοινό χαρακτηριστικό. Η κύρωσή τους από τη Βουλή εκκρεµεί
εδώ και χρόνια, καθυστερεί κι έτσι παραµένουν όλο αυτό το διάστηµα των οκτώ περίπου ετών ανενεργές. Η συµφωνία µε την
Πολωνία εκκρεµεί από το 2013 και η συµφωνία µε τα Ηνωµένα
Αραβικά Εµιράτα εκκρεµεί από το 2014.
Προφανώς, για τις κυβερνήσεις που πέρασαν από τότε -κι αν
δεν κάνω λάθος πάνω από τέσσερα χρόνια ήταν κυβέρνηση ο
ΣΥΡΙΖΑ κι άλλα τόσα περίπου η Νέα Δηµοκρατία- τέτοιες συµφωνίες ωφέλιµες για τους λαούς δεν ήταν στις προτεραιότητές
τους, γι’ αυτό και τις άφηναν στο ψυγείο, υποβαθµίζοντας τες
στην πράξη. Καλά που είχαν αυτές οι συµφωνίες, δηλαδή, και
την πρόβλεψη αόριστης διαρκείας, αλλιώς θα είχαν ήδη ακυρωθεί.
Εν κατακλείδι, και µε τις επιφυλάξεις που προαναφέραµε σχετικά µε την απόσταση που χωρίζει τις διακηρύξεις αυτών των
συµφωνιών από το όποιο πρακτικό αποτέλεσµα αυτές φέρουν,
θα δώσουµε θετική ψήφο και στις δύο αυτές πολιτιστικές συµφωνίες.
Όταν, όµως, στον πολιτισµό εισχωρούν οι µπίζνες, τότε τα κοινοβουλευτικά πράγµατα αλλάζουν. Οι κυβερνήσεις δεν χάνουν
καθόλου µα καθόλου τον καιρό τους και γρήγορα-γρήγορα
αυτές τις συµφωνίες µε τις µπίζνες στον πολιτισµό τις φέρνουν
εδώ στη Βουλή. Αυτό, δηλαδή, ακριβώς που γίνεται µε τη συµφωνία για τη συνεργασία της Ελλάδας µε τα Ηνωµένα Αραβικά
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Εµιράτα στον τοµέα των πολιτιστικών και δηµιουργικών -λέειβιοµηχανιών και η οποία ελπίζουµε, κυρία Υπουργέ, να µην επισκιάσει ούτε να υποβαθµίσει την προηγούµενη πολιτιστική συµφωνία µε τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα.
Η ταχύτητα, βεβαίως, αυτή εξηγείται, αφού αυτή η συµφωνία
δεν αφορά στους λαούς, αλλά στις συνεργασίες των επιχειρηµατικών οµίλων των δύο χωρών. Πρόκειται για µια συµφωνία η
οποία αυτό που προσπαθεί να κάνει δεν είναι να αξιοποιήσει
ασφαλώς τον πολιτισµό για την εδραίωση της φιλίας ανάµεσα
στους δύο λαούς µέσα από κοινές πολιτιστικές δράσεις όπως η
προηγούµενη, αλλά καθαρά πως µέσα από αυτή τη συνεργασία
θα βγουν ωφεληµένες οι πολιτιστικές βιοµηχανίες των δύο
χωρών. Τα άρθρα 1 και 3 της σύµβασης αυτής είναι ξεκάθαρα
πάνω στο ζήτηµα αυτό και δεν αφήνουν κανένα µα κανένα περιθώριο αµφιβολίας. Με µια ορολογία που παραπέµπει µάλλον σε
εµπορική, παρά σε πολιτιστική συµφωνία περί «µοντέλων χρηµατοδότησης και επενδύσεων», περί «επιχειρηµατικών συνεργιών»
και περί «προγραµµάτων συµπαραγωγής» -κι όλα αυτά πριν από
λίγο η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ τα βρήκε καλά, «µια χαρά» λέει
είναι, δεν είναι εκεί το πρόβληµα- αποδεικνύεται περίτρανα ο
στόχος της συµφωνίας αυτής για τις µπίζνες των πολιτιστικών
µονοπωλίων.
Εµείς έχουµε µια τελείως διαφορετική αντίληψη για τον πολιτισµό και για το δικαίωµα της πρόσβασης κάθε λαού στον δικό
του πολιτισµό κατ’ αρχάς, καθώς και στον πολιτισµό των άλλων
χωρών, των άλλων λαών. Θεωρούµε ως κοινωνικές την ανάγκη
για ψυχαγωγία, την ανάγκη για την κατανόηση της αντικειµενικής
πραγµατικότητας µέσα από την τέχνη στην οποία αντανακλάται
αυτή η πραγµατικότητα η αντικειµενική και µε τόση µάλιστα γοητεία, την ανάγκη για τη γνωριµία και τη γνώση του πολιτισµικού
υπόβαθρου των άλλων λαών, την ανάπτυξη της αλληλεγγύης
ανάµεσα στους λαούς. Η συγκεκριµένη, όµως, συµφωνία δεν καλύπτει καµµία από αυτές τις ανάγκες ούτε καν ως µία παράπλευρη δράση.
Αφού, λοιπόν, δεν πρόκειται για µια συµφωνία που έχει στο
επίκεντρό της τις ανάγκες των δύο λαών, αλλά τα κέρδη των µονοπωλίων που επιχειρούν στον τοµέα του πολιτισµού, δεν έχουµε
άλλη επιλογή ως προς αυτή τη συµφωνία από το να την καταψηφίσουµε.
Σχετικά, τώρα, µε την τελευταία σύµβαση µεταξύ Ελλάδας και
Ηνωµένων Πολιτειών, η οποία υπογράφηκε πρόσφατα, θα πω τα
εξής: Πρόκειται για µία συµπληρωµατική σύµβαση µιας προηγούµενης, η οποία κυρώθηκε µε τον ν.4026/2011 και παρατάθηκε µε τον ν.4634/2019, πριν δύο χρόνια δηλαδή, και προβλέπει
την επιβολή περιορισµών στην εισαγωγή στις Ηνωµένες Πολιτείες ελληνικού αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού. Αφορά,
δηλαδή, στο εµπόριο της αρχαιοκαπηλίας, για να συνεννοούµαστε.
Στον κόσµο της Αρχαιολογίας -και όχι µόνο- είναι γνωστό εδώ
και καιρό, ότι στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής το εµπόριο
αρχαιοτήτων και γενικά πολιτιστικών αγαθών είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένο και έχει, µάλιστα, και τεράστιο οικονοµικό περιεχόµενο. Αυτό δείχνει, ασφαλώς, και το µέγεθος του προβλήµατος
που καλείται να αντιµετωπίσει -αν τη δεχτούµε- αυτή τη συµφωνία.
Ακριβώς, όµως, δίπλα σε αυτό το νόµιµο εµπόριο αρχαιοτήτων
αναπτύσσεται και το παράνοµο εµπόριο και, µάλιστα, µε πολύ,
πολύ µεγαλύτερους τζίρους.
Πού εκβάλλουν, πού καταλήγουν, τώρα, αυτές οι δύο εµπορικές δραστηριότητες, νόµιµες και παράνοµες; Μα πού αλλού;
Στους µεγάλους οίκους των δηµοπρασιών, όπου ακούµε και για
αστρονοµικά ποσά ορισµένες φορές.
Γιατί τα λέµε όλα αυτά; Μα, για να έχουµε πλήρη συνείδηση
της αιτίας του προβλήµατος της αρχαιοκαπηλίας, µία αιτία, βέβαια, που δεν είναι άλλη από την εµπορευµατοποίηση -είτε νόµιµη, είτε παράνοµη, δεν έχει σηµασία- και, µάλιστα, πανάκριβη,
των αρχαιολογικών θησαυρών κάθε είδους.
Όπως, λοιπόν, καταψηφίσαµε την αρχική σύµβαση του 2011
και την παράτασή της το 2019, έτσι θα καταψηφίσουµε και τη σηµερινή για τρεις πάρα πολύ συγκεκριµένους λόγους.
Πρώτα-πρώτα γιατί ο περιορισµός στην εισαγωγή στις Ηνω-
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µένες Πολιτείες αρχαιολογικού και βυζαντινού υλικού βασιζόταν
-και θα εξακολουθεί να βασίζεται- σε έναν κατάλογο τον οποίο
έχουν δικαίωµα να διαµορφώνουν οι ίδιες οι Ηνωµένες Πολιτείες
αυθαίρετα και χωρίς συγκεκριµένα κριτήρια, έστω κι αν είναι όπως είπε προχθές η κυρία Υπουργός- µε τη συνεργασία του ελληνικού Υπουργείου Πολιτισµού. Πάντως, τον αποφασιστικό
ρόλο θα τον έχουν αποκλειστικά εδώ οι Ηνωµένες Πολιτείες.
Εµείς αυτό καταλαβαίνουµε. Τα µόνα κριτήρια που τίθενται για
τη σύνταξη αυτού του καταλόγου είναι τα χρονικά όρια, τα οποία,
όµως, συνήθως περισσότερο επιτρέπουν, τελικά, την απεριόριστη εισαγωγή των εκτός χρονικών ορίων υλικών, παρά προστατεύουν το υλικό που βρίσκεται µέσα σε αυτά τα όρια. Και κάπως
έτσι η απεριόριστη εισαγωγή συνεχίζεται έστω και µε κάποια εµπόδια.
Ταυτόχρονα, διατηρείται και εκείνη η δραµατική αποψίλωση
των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού σε αρχαιοφύλακες
και αρχαιολόγους, που συντελέστηκε µε ευθύνη όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων, τη στιγµή, µάλιστα, που έχουµε µια
αξιοσηµείωτη διεύρυνση της παρουσίας των ξένων αρχαιολογικών αποστολών στη χώρα µας.
Και, τέλος, µέσα και από τη σηµερινή σύµβαση µε τις Ηνωµένες Πολιτείες εξακολουθεί να υποστηρίζεται η εµπορευµατοποίηση ασφαλώς της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.
Υπάρχει, όµως, και ένας επιπλέον λόγος: Με βάση τα όσα αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση, αλλά και στις ρηµατικές διακοινώσεις που προηγούνται αυτών των συµβάσεων και
συµφωνιών, αποκαλύπτεται ότι πρόκειται για µια ετεροβαρή σύµβαση. Στην επιτροπή µίλησα για µια πιο αποικιοκρατικού τύπου
-και θα επιµείνω σε αυτό το χαρακτηρισµό- σύµβαση, µε την
οποία η µεν Ελλάδα -προσέξτε!- είναι υποχρεωµένη να αποδεικνύει ότι παίρνει µέτρα κατά της παράνοµης εξαγωγής, αλλά οι
Ηνωµένες Πολιτείες -το άλλο µέρος, δηλαδή- δεν υποχρεώνονται
να καταθέτουν απολύτως κανένα στοιχείο για την τήρηση της
συµφωνίας. Με λίγα λόγια, η σύµβαση αυτή δεν υποχρεώνει τις
Ηνωµένες Πολιτείες να δίνουν λογαριασµό στην Ελλάδα για το
τι έκαναν, τι κάνουν και τι σκοπεύουν να κάνουν σχετικά µε το
εµπόριο στη χώρα τους. Και το εµπόριο τίνων; Των αρχαιολογικών θησαυρών της δικής µας χώρας.
Να δούµε, αν θέλετε, εδώ -και να κλείσω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- τον απολογισµό της αρχικής σύµβασης από το 2011 για
τις επιστροφές αρχαιοτήτων στη χώρα µας από τις ΗΠΑ, για να
κρίνουµε; Ο απολογισµός αυτός είναι πάρα πολύ φτωχός. Έχουν
επιστραφεί δεκαπέντε ασηµένια νοµίσµατα και ένα τµήµα µιας
σαρκοφάγου. Αυτά είναι όλα! Αυτή, λοιπόν, είναι η περιβόητη
αποδοτικότητα αυτής της σύµβασης την τελευταία δεκαετία.
Έχουµε πει παλαιότερα και για τους δύο κούρους που είχαν κλαπεί το 1990 από το µουσείο της Κορίνθου, αλλά αυτοί επαναπατρίστηκαν, απ’ όσο θυµάµαι, το 2010, πριν την υπογραφή της
συµφωνίας, οπότε δεν θα θεωρήσουµε ότι είναι αποτέλεσµα
εκείνης της σύµβασης. Καλά έκαναν και επιστράφηκαν. Έτσι
πρέπει.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Όχι της Κορίνθου δεν επεστράφησαν ποτέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Δεν πρόλαβαν. Ακόµα καλύτερα.
Συνεπώς για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, και να ευχαριστήσω
και για την ανοχή σας, η παρούσα σύµβαση ούτε αλλάζει, ούτε
βελτιώνει τη σύµβαση του 2011 ή την παράτασή της. Και µε βάση
τα παραπάνω καταψηφίζουµε αυτή τη συµφωνία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Δελή.
Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης, η κ.
Σοφία - Χάιδω Ασηµακοπούλου.
ΣΟΦΙΑ - ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συµφωνία συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Πολωνίας στους τοµείς του πολιτισµού, της εκπαίδευσης, των επιστηµών, του αθλητισµού, της νεολαίας και των µέσων ενηµέρωσης, όπως τονίσαµε
και κατά τη διάρκεια της επιτροπής το πιθανότερο είναι να µείνει
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στα χαρτιά. Διότι δεν διαφαίνονται τα οφέλη τα οποία θα µπορούσε να αποκοµίσει η χώρα µας από µία τέτοια συµφωνία. Η
διάρκεια της παρούσης είναι επ’ αόριστον. Με µία χώρα η οποία
µάλιστα προέβη σε συµφωνία για αγορά αεροσκαφών και αναγνωριστικών αεροσκαφών drones από την Τουρκία. Και αυτό δεν
γίνεται να το παραβλέψουµε.
Χαρακτηριστικό επίσης είναι το γεγονός ότι νοµιµοποίησε την
απώθηση µεταναστών στα σύνορά της και ενέκρινε την κατασκευή ενός τείχους ώστε να εµποδίζει τους µετανάστες να περνούν τα σύνορα από τη Λευκορωσία. Περισσότερο φαίνεται να
είναι απέναντί µας µε τέτοιου είδους πρακτικές οι οποίες βεβαίως και θα επιβαρύνουν περαιτέρω τη χώρα µας παρά δίπλα
µας.
Τονίσαµε και τονίζουµε την επικινδυνότητα του άρθρου 5 της
συµφωνίας για τη συνεργασία µεταξύ οργανισµών και ιδρυµάτων
των δύο κρατών για την εκπόνηση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων για τη νέα γενιά εννοείται φυσικά σε συνεργασία των αντίστοιχων ΜΚΟ των δύο χωρών για τα σχετικά
θέµατα. Ένα τέτοιο ενδεχόµενο µας βρίσκει ξεκάθαρα αντίθετους.
Πολλά ερωτηµατικά δηµιουργεί και το άρθρο 8 που κάνει λόγο
για συνεργασία των κρατικών αρχείων των δύο χωρών. Για ποια
κρατικά αρχεία µιλάµε; Γιατί το αφήνετε τόσο αόριστο; Αναφέρει
επίσης η παρούσα ότι τα κράτη δεσµεύονται να προωθούν τα πολιτιστικά και τα γλωσσολογικά ιδρύµατα του εταίρου µέρους.
Αλήθεια πόσο ανάγκη έχει η χώρα µας να αναλάβει µία τέτοια
δέσµευση; Ο ελληνικός πολιτισµός είναι γνωστός σε όλο τον
κόσµο. Η Ελλάδα για όλη την υφήλιο αποτελεί την κοιτίδα του
πολιτισµού καθώς σε αυτή γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν οι πρώτες µορφές του. Για αυτό πρέπει να στοχεύουµε διαρκώς να µην
αλλοιωθεί ούτε ο πολιτισµός µας ούτε η γλώσσα µας.
Αναφορικά µε τη δεύτερη Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε
την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού της Ελληνικής Δηµοκρατίας, ζητήσαµε και ζητούµε διευκρινίσεις αναφορικά µε το άρθρο 1 σχετικά
µε το πώς και σε ποιες περιπτώσεις η ελληνική Κυβέρνηση θα
χορηγεί άδεια για εξαγωγή αρχαιολογικού υλικού. Γιατί αυτό
είναι πολύ κρίσιµο. Οι υποχρεώσεις αµφότερων των κυβερνήσεων υπόκεινται µεταξύ άλλων και στη διαθεσιµότητα σχετικών
οικονοµικών πόρων όπως αναφέρεται στο υπό ψήφιση µνηµόνιο.
Αυτό πρακτικά τι σηµαίνει; Πόσο µπορεί να µας επιβαρύνει;
Θα µπορέσει η Ελλάδα να ανταποκριθεί δεδοµένου ότι έχουµε
επιβαρυνθεί από τις συνεχείς κρίσεις; Αξίζει να αναφερθούµε για
άλλη µια φορά στο πολύ σοβαρό ζήτηµα της διευκόλυνσης της
επισκεψιµότητας στους αρχαιολογικούς µας χώρους τόσο από
πλευράς προσβάσεως τόσο και σε ό,τι έχει να κάνει και µε τα
ΑΜΕΑ.
Η δυνατότητα διερεύνησης της επισκεψιµότητας των ατόµων
µε αναπηρία στην Ελλάδα, προκειµένου να υλοποιήσουν την υψίστης σηµασίας για έναν άνθρωπο επαφή µε τα αγαθά του πολιτισµού είναι πάρα πολύ σηµαντική. Οι γνώσεις που µπορούν να
αποκοµίσουν οι επισκεπτόµενοι τους χώρους αυτούς θα συµβάλλουν αποφασιστικά στην πολιτιστική τους ένταξη και αυτό δεν
µπορεί να το αρνηθεί κανείς.
Ιδιαίτερα τα άτοµα µε πρόβληµα όρασης θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται πιο ενεργά από τους πολιτιστικούς χώρους στον
σχεδιασµό των δράσεών τους και έτσι να µην αποκλείονται από
την απόλαυση των αγαθών της πολιτιστικής κληρονοµιάς και από
την εν γένει συµµετοχή τους στην κοινωνική τους ζωή.
Δεν γίνεται να µην αναφερθούµε και στον τοπικό πολιτισµό, ο
οποίος µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό µοχλό στην προσπάθεια
ανάδειξης και προβολής της χώρας µας, η οποία αποτελεί σηµαντικό πόλο έλξης καθώς θεωρείται ένα από τα σηµαντικότερα
πολιτισµικά, κοινωνικά, πνευµατικά και γεωγραφικά κέντρα της
γης.
Τώρα σχετικά µε τις συµφωνίες µε τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα έχουµε κάποιες επιφυλάξεις σχετικά µε τη σύσταση της
µεικτής επιτροπής γιατί θέλουµε να µας διευκρινίσετε ποιοι µπορούν να είναι µέλη της. Εµείς στην Ελληνική Λύση πιστεύουµε
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ότι η διαµόρφωση του πολιτισµού µας βασίζεται σε έννοιες όπως
η δηµοκρατία, η ελευθερία, το µέτρο. Την πολιτιστική µας κληρονοµιά εκτός από το να την θαυµάζουµε οφείλουµε και να την
προστατεύουµε όχι απλά να την αφήνουµε στο έλεος του καιρού
και των συνθηκών.
Τέλος, δώστε κίνητρα, ευκαιρίες και τη δυνατότητα να επιστρέψουν πίσω στη χώρα µας, στη χώρα της καρδιάς τους,
στους νέους -περίπου εξακόσιες χιλιάδες- οι οποίοι έφυγαν στο
εξωτερικό στα χρόνια των µνηµονίων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Ασηµακοπούλου και για την οικονοµία του χρόνου.
Καλώ τώρα στο Βήµα τον ειδικό αγορητή του ΜέΡΑ25 τον κ.
Γρηγοριάδη να αναφερθεί επί θεµάτων εκτός της σύµβασης µε
την Πολωνία µε την οποία συµφωνεί το ΜέΡΑ25. Έτσι προβλέπεται.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Μην ανησυχείτε, κύριε Πρόεδρε. Σας
ευχαριστώ πολύ που µου δίνετε τον λόγο, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αγαπητή κυρία Υπουργέ, όπως
όλοι σας βλέπετε, φορώ σήµερα µία µάσκα µε το ουράνιο τόξο,
το οποίο αποτελεί σύµβολο της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, σε έναν νοµίζω απαραίτητο για το ελληνικό Κοινοβούλιο συµβολισµό µιας
και σήµερα αρχίζει η δίκη για τη δολοφονία του ακτιβιστή και
υπερασπιστή των δικαιωµάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόµων Ζακ Κωστόπουλου.
Θυµίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι για την εξαιρετικά βάναυση και
µαρτυρική δολοφονία του, που έγινε µέρα µεσηµέρι στο πιο κεντρικό µέρος της πρωτεύουσάς µας, στην Οµόνοια, και µπροστά
σε δεκάδες περαστικούς, κατηγορούνται σήµερα δύο επιχειρηµατίες και τέσσερις αστυνοµικοί.
Ελπίζουµε η ελληνική δικαιοσύνη να αφεθεί απολύτως ελεύθερη χωρίς παρεµβάσεις από την Κυβέρνηση για να κάνει τη
δουλειά της.
Προχωράω, κύριε Πρόεδρε, στις συµβάσεις. Αφαιρώ λοιπόν
τη σύµβαση µε την Πολωνία µια και δεν θέλετε να αναφερθώ σε
αυτήν και πηγαίνω στη δεύτερη σύµβαση, που είναι η Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτείων
της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών
σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού της Ελληνικής Δηµοκρατίας.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κυρία Υπουργέ,
η εν λόγω σύµβαση αποτελεί, όπως ξέρετε, ανανέωση και επέκταση του µνηµονίου κατανόησης για τους περιορισµούς της εισαγωγής αρχαιολογικού, εθνολογικού και εκκλησιαστικού
υλικού. Η συµφωνία αυτή υπογράφηκε το 2011 για δέκα χρόνια
και έληξε πια ενώ βασιζόταν ήδη σε παλαιότερες συµφωνίες και
βεβαίως στη σχετική διεθνή συνθήκη της UNESCO, η οποία υπεγράφη το 1970. Η επέκτασή της ήταν επιβεβληµένη για να συνεχίσει να υφίσταται ένα κάποιο καθεστώς ρύθµισης. Η επέκταση
αφορά βεβαίως τα εθνολογικά εκκλησιαστικά αντικείµενα από τα
πρωτοχριστιανικά χρόνια έως και το 1830.
Να σηµειωθεί, κύριε Πρόεδρε, πως πρόκειται για περιορισµούς που θέτει η Κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτείων της Αµερικής στις εισαγωγές της σε τέτοιου είδους αντικείµενα και δεν
αφορά κάτι που πρέπει να κάνει η ελληνική πολιτεία.
Στεκόµαστε, όµως, κύριε Πρόεδρε, στο άρθρο 2 παράγραφος
5, όπου στάθηκαν και άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, περί
µακροχρόνιου δανεισµού των εν λόγω πολιτιστικών υλικών. Ζητήσαµε διευκρινίσεις από την κυρία Υπουργό στην επιτροπή.
Αλλά, αγαπητή κυρία Υπουργέ, µετά από αυτές που µας δώσατε,
το τοπίο -κατά τη γνώµη µας- συνεχίζει να παραµένει θολό. Γι’
αυτό και για να µην τυχόν βρεθούν τα πρωτοχριστιανικά ή βυζαντινά αρχαία µας δανεικά και µε δική µας συµµετοχή -εµάς,
εννοώ, του ΜέΡΑ25- χωρίς βεβαίως καθόλου να υπάρχει τέτοια
θέληση από την πλευρά µας, δηλώνουµε «παρών».
Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων. Πρόκειται, βε-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ IA’ - 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

βαίως, για µια γενικόλογη και µη δεσµευτική συµφωνία, η οποία
υπογράφηκε πριν από επτά χρόνια. Δεδοµένης της δεινής κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην εν
λόγω χώρα, θεωρούµε πως τέτοιου είδους συµφωνίες λειτουργούν µονάχα ως άλλοθι διεθνούς αποδοχής και νοµιµοποίησης
στο εξόχως καταπιεστικό, φασιστικό σχεδόν -θα έλεγε κανείς-,
καθεστώς των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων, µιας χώρας, όπου
η ελευθερία Τύπου και λόγου είναι άκρως περιορισµένη, ενώ θυµίζω ότι λαµβάνουν χώρα αυτή τη στιγµή, σήµερα µέχρι και δηµόσιες µαστιγώσεις για «αδικήµατα» -σε άπειρα εισαγωγικά,
βεβαίως, τα αδικήµατα- όπως είναι η µοιχεία, το προγαµιαίο σεξ
και η κατανάλωση αλκοόλ, δηλαδή πράγµατα που είναι τελείως
νόµιµα στη χώρα µας.
Άραγε σε τι έχουµε, κύριε Πρόεδρε, να συνεργαστούµε µε µία
τέτοια χώρα; Καταψηφίζουµε, αρνούµενοι επιµόνως να παρέχουµε ψήφο αποδοχής στο καταδυναστευτικότατο καθεστώς
των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων.
Τέταρτη κύρωση. Η Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων, σχετικά µε τη
συνεργασία στον τοµέα των πολιτιστικών και δηµιουργικών βιοµηχανιών. Εδώ πέρα αρχίζουν τα πράγµατα να εκτρέπονται κατά
τη γνώµη µας, κύριε Πρόεδρε. Θα σας εξηγήσω γιατί.
Πρόκειται για µια ανάλογου περιεχοµένου συµφωνία, εξειδικευµένη στις πολιτιστικές και δηµιουργικές βιοµηχανίες. Γι’ αυτό
λέω ότι τα πράγµατα αρχίζουν να εκτρέπονται, γιατί τίθεται το
ερώτηµα εάν είναι θεµιτή µια πολιτική προνοµιακής µάλιστα συνεργασίας σε έναν τέτοιον τοµέα, δηλαδή στον τοµέα του πολιτισµού ουσιαστικά, µε µη δηµοκρατικά καθεστώτα, όπως είναι,
όπως προείπα, όλες οι χώρες του Περσικού Κόλπου. Η πολιτιστική πολιτική και διπλωµατία θα έπρεπε κατά τη γνώµη του
ΜέΡΑ25 περισσότερο από κάθε άλλη να υπαγορεύονται από τις
αρχές της δηµοκρατικής πρόσβασης όλων στις πολιτιστικές δραστηριότητες και στα µέσα, όπως επίσης και στην υπεράσπιση
των αρχών µιας ανοικτής και πλουραλιστικής κοινωνίας χωρίς
κανέναν απολύτως αποκλεισµό λόγω φύλου, εθνότητας, ηλικίας,
σεξουαλικών επιθυµιών και ούτω καθεξής. Μιλήσαµε πριν για τη
ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και τα λοιπά.
Βεβαίως και καταψηφίζουµε, κύριε Πρόεδρε, και τις δύο συµφωνίες µε τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. Τις καταψηφίζουµε
δαγκωτά και µε τα δύο µας χέρια.
Πριν φύγω -είδατε ότι ήµουν εξαιρετικά σύντοµος και δεν υπερέβην τον χρόνο µου-, έχω µόνο µια απορία για τον αγαπητό ΣΥΡΙΖΑ για τη συµφωνία µε την Αµερική. Άκουσα µε αγάπη τον
αγαπητό συνάδελφο -µε τον οποίο έχω συνεργαστεί και στο παρελθόν- και φίλο κ. Σκουρολιάκο. Αλλά τι να κάνει και αυτός;
Είναι δεσµευµένος από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, που υπηρετεί, να πνέει τα µένεα κατά αυτής συµφωνίας. Την ανέτρεψε
πλήρως. Μας εξήγησε σε όλους καθαρά εδώ ευδιάκριτα γιατί
δεν θα πρέπει να ψηφίσουµε και στο τέλος έµεινα ενεός, γιατί
είπε ότι "ψηφίζουµε «ναι»". Καταλαβαίνω -και δεν είναι καθόλου
προσωπική η επίθεση, το ξέρει ο κ. Σκουρολιάκος- ότι, όταν το
κόµµα σου λέει να πεις «ναι», πρέπει να πεις «ναι», αλλά τουλάχιστον πριν, καλό είναι να µην εξηγείς γιατί θα έπρεπε να πεις
«όχι». Δεν συµφέρει!
Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εγώ ευχαριστώ
θερµά και για την οικονοµία του χρόνου.
Και τον λόγο τώρα θα δώσω στην Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Σία Αναγνωστοπούλου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Μετά τις δύο Κοινοβουλευτικές Εκπροσώπους κλείνουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μετά έχει ζητήσει τον
λόγο και η κ. Αραµπατζή.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα προηγηθεί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, εσείς θα προηγηθείτε.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είναι η Υπουργός εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Η Υπουργός θα έρθει.
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ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί έχω πέντε-επτά
λεπτά. Αν δεν είναι εδώ η Υπουργός… Η κ. Αραµπατζή τα ξέρει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, κοιτάξτε. Έρχεται η Υπουργός. Ήδη τη βλέπω να µπαίνει στην Αίθουσα. Μπορείτε να αρχίσετε. Σας ακούει ήδη.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οι συµφωνίες οι πολιτιστικές είναι πάρα πολύ σηµαντικές, γιατί γίνονται η γέφυρα
ανάµεσα στους λαούς και τις χώρες, οι οποίες µοιράζονται ή θα
πρέπει να µοιράζονται τις ίδιες αξίες ή θα τείνουν να µοιραστούν
κάποια στιγµή τις ίδιες αξίες.
Εδώ έχουµε τέσσερις κυρώσεις συµφωνιών και η πρώτη
αφορά την Πολωνία. Και εγώ θέλω να πω -το είπαµε και στην επιτροπή- το εξής: Γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά τι γίνεται αυτές τις
µέρες, αυτό το διάστηµα µε την Πολωνία. Ανήκουµε στην ίδια ευρωπαϊκή οικογένεια, όπως επαίρεται η Νέα Δηµοκρατία να λέει
ότι είµαστε µέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Το «ανήκω στην
ίδια οικογένεια» σηµαίνει κατ’ αρχήν και κατ’ αρχάς ότι µοιράζοµαι τις ίδιες αξίες, ότι είναι αυτονόητο αυτό. Καταλαβαίνω µε
άλλες χώρες, αλλά εδώ πρέπει να είναι αυτονόητο. Και αν γίνεται
όλη αυτή η αντιπαράθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη
στιγµή, είναι ότι η κυβέρνηση της Πολωνίας, η ακροδεξιά εθνικιστική κυβέρνηση δεν µοιράζεται τις ίδιες αξίες.
Χθες έγινε µια τεράστια συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ερχόµαστε εµείς σήµερα, το ελληνικό Κοινοβούλιο να ψηφίσει µια κύρωση µε µια κυβέρνηση η οποία δεν συµµερίζεται
αυτές τις ευρωπαϊκές αξίες, για τις οποίες -επιµένω- επαίρεστε
ότι είναι οι αξίες της ευρωπαϊκής οικογένειας;
Πλήττονται τα δικαιώµατα των γυναικών, πλήττονται τα δικαιώµατα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, επειδή σήµερα είναι και η µέρα
αφιερωµένη, ζώνες ελεύθερες από ΛΟΑΤΚΙ ιδεολογία. Η µόνη οικογένεια η οποία στήριξε χθες τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η ακροδεξιά. Και εγώ ρωτάω: Η
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µετά τη στήριξη του κ. Μητσοτάκη στον κ. Κουρτς, που παραιτήθηκε για λόγους ελευθερίας του Τύπου κ.λπ., µετά από αυτό έρχεται και κάνει τι; Θα
είµαστε η µόνη κυβέρνηση που στο Εθνικό µας Κοινοβούλιο στηρίζει την κυβέρνηση της Πολωνίας;
Ο πολωνικός λαός είναι φίλος λαός, βεβαίως έχουµε πολιτιστικές επαφές, αξιολογούµε και όχι µόνο αξιολογούµε, σεβόµαστε τον πολιτισµό της Πολωνίας, αλλά ήταν ανάγκη αυτές τις
µέρες να φέρετε αυτή την κύρωση; Για ποιον λόγο; Και για λόγους στήριξης του πολωνικού λαού, τις µάχες που δίνουν οι γυναίκες κάθε µέρα στους δρόµους, τις µάχες που δίνει η ΛΟΑΤΚΙ
κοινότητα, τις µάχες που δίνουν όλοι οι δηµοκράτες πολίτες της
Πολωνίας, τις µάχες που δίνουν όλες οι πολιτικές οικογένειες
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο -και µόνο γι’ αυτούς τους λόγουςθα έπρεπε να την κρατήσουµε πίσω αυτή τη συµφωνία.
Εγώ σας ζητάω, κυρία Υπουργέ, να αναβάλουµε την ψήφισή
της. Να µην το κάνουµε αυτό στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Διαφορετικά, εµείς θα πούµε «παρών», γιατί βεβαίως δεν είµαστε κατά
του πολωνικού λαού, βεβαίως θέλουµε να έχουµε πολιτιστικές
επαφές, αλλά δεν θέλουµε σήµερα να ψηφιστεί µε αυτή την κυβέρνηση µια τέτοια συµφωνία. Δεν µπορεί η Νέα Δηµοκρατία να
βάζει την Ελλάδα στις χώρες του Βίσεγκραντ, ενώ έχουµε επιλογή να πάµε κάποιες µέρες, ένα διάστηµα µετά αυτή τη συµφωνία.
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, καταλαβαίνω τις ενστάσεις που έχουν µερικοί συνάδελφοι. Εάν
ήταν διαφορετικά άρθρα, βεβαίως θα καταψηφίζαµε το άρθρο
2, το είπε ο εισηγητής µας ο κ. Σκουρολιάκος. Επιµένετε σε κάποια πράγµατα τα οποία θίγουν -δεν προστατεύουν, θα έλεγα
καλύτερα- την πολιτιστική κληρονοµιά αυτής της χώρας. Δεν γίνεται να µην προστατεύεται µε αυτές τις περίφηµες µακροχρόνιες εξαγωγές. Φέρνετε σε δύσκολη θέση µονίµως το Κοινοβούλιο.
Μίλησα για την Πολωνία. Θέση µας είναι πάντα ότι οι πολιτιστικές αξίες πρέπει να ενώνουν ή να τείνουν να ενώνουν. Με τα
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα -που συµµερίζοµαι πολλά από αυτά
που είπε ο κ. Γρηγοριάδης- και βεβαίως χώρες όπου ειδικά η
θέση της γυναίκας είναι δεινή, θα ήθελα να πω ότι ειδικά αυτή η
συµφωνία για τη δηµιουργική οικονοµία, η οποία είναι στην κυ-

682

ριολεξία στον αέρα, είναι περισσότερο εµπορική παρά πολιτιστική συµφωνία. Να την ξαναδείτε.
Θέλω να τελειώσω µε ένα πράγµα. Κυρία Υπουργέ, µερικές
φορές γινόσαστε άκρως προκλητική, που δεν χρειάζεται, ειδικά
για µία Υπουργό Πολιτισµού. Βγήκατε χθες και θριαµβολογούσατε ότι στην Ακρόπολη δεν έγινε τίποτα και πρώτη φορά δεν
πληµµύρισε και λοιπά. Δεν χρησιµοποιήσαµε την Ακρόπολη
όπως κάνατε εσείς, γιατί ο κόσµος δεινοπάθησε και µε αυτή την
κακοκαιρία που είχαµε, που δεν ήταν ακραία καιρικά φαινόµενα.
Εγώ όµως έχω να σας δείξω εδώ βίντεο, για να µη βγαίνετε να
λέτε συνέχεια fake news. Έχω να σας δείξω βίντεο από την Ακρόπολη, από οικίσκους εργοταξίων όπου έγινε της τρελής. Και
πληµµύρισαν και εργαλεία καταστράφηκαν και όλα αυτά. Σας το
δείχνω εδώ σε βίντεο. Μη βγαίνετε συνέχεια µε fake news, διαφορετικά δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε πια.
Πάρτε το µνηµόνιο συνεργασίας της Πολωνίας πίσω, να έρθει
σε κάποια άλλη στιγµή. Μην κάνετε την Ελλάδα χώρα Βίσεγκραντ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Αναγνωστοπούλου.
Τον λόγο τώρα έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Φωτεινή Αραµπατζή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Βουλή καλείται σήµερα να κυρώσει τέσσερα µνηµόνια συνεργασίας πολιτιστικού ενδιαφέροντος που αποσκοπούν στην ενδυνάµωση των διµερών σχέσεων
των δύο χωρών µέσω της συνεργασίας στον τοµέα του πολιτισµού, των τεχνών, στην πολιτιστική και κινηµατογραφική βιοµηχανία, στην καταπολέµηση του φαινοµένου των λαθραίων
ανασκαφών και της κλοπής κινητών κειµηλίων από αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία. Θα περίµενε κανείς αυτά τα νοµοσχέδια, αυτές οι συµβάσεις οι διεθνείς να βρίσκουν ενωµένες τις
πολιτικές δυνάµεις. Αντιθέτως, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ο
ΣΥΡΙΖΑ, τόσο στη συζήτηση των συµβάσεων στις επιτροπές όσο
και σήµερα στην Ολοµέλεια, εναγωνίως ψάχνει σηµεία, ακίδες
διαφωνίας, µπερδεύοντας βέβαια την όποια επικαιρότητα άλλης
φύσεως θεµάτων µε τις συγκεκριµένες συµφωνίες.
Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, τη σύµβαση µε την Πολωνία που
υπογράφηκε το 2013 και κατατέθηκε στη Βουλή το 2014 δεν την
κυρώσατε. Και, βεβαίως, επειδή σας «πήρε ο πόνος» για τον ιδιαίτερα µεγάλο προϋπολογισµό της συµφωνίας τότε, είχατε όλη
την ευχέρεια -τεσσεράµισι χρόνια κυβερνούσατε- να την τροποποιήσετε τη συµφωνία επί τα βελτίω για εσάς, µε λιγότερο προϋπολογισµό ή ό,τι θέλατε, εν πάση περιπτώσει, να τροποποιήσετε και να τη φέρετε στη Βουλή µετά από τεσσεράµισι χρόνια που κυβερνούσατε. Δεν την αναθεωρήσατε βεβαίως και σήµερα έρχεστε και λέτε ότι είναι τελευταία στιγµή.
Κατ’ αρχάς, βεβαίως, να πούµε ότι έχει τηρηθεί απολύτως το
γράµµα και το πνεύµα του Κανονισµού, καθ’ ότι σαράντα οκτώ
ώρες πριν από τη συζήτηση στις επιτροπές -και περισσότερο
από σαράντα οκτώ ώρες- κατατέθηκε η σχετική σύµβαση, το
σχετικό µνηµόνιο και βεβαίως µεσολάβησαν και οι απαραίτητες
σαράντα οκτώ ώρες µέχρι να συζητηθεί στην Ολοµέλεια από την
επιτροπή. Μου κάνει βέβαια εντύπωση πόσο χρόνο θέλει να αναλώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν έχει µια συµφωνία στα χέρια του. Από το
2014 ουσιαστικά την ξέρετε, από το 2015 που αναλάβατε. Σήµερα είναι 2021. Πόσο χρόνο χρειάζεστε για να διαβάσετε ένα
µνηµόνιο συνεργασίας πολιτιστικού ενδιαφέροντος;
Σε ό,τι αφορά τώρα το µνηµόνιο µε τις ΗΠΑ, µιλάτε για κακή
νοµοθέτηση, ξεχνώντας ότι η κυβέρνησή σας έκανε τεράστια
προσπάθεια διεύρυνσης του χρόνου του µνηµονίου -πίσω, δηλαδή, στο 1830 σε σχέση µε την προστασία των εν λόγω κειµηλίων-, το οποίο κατάφερε η συγκεκριµένη πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Πολιτισµού. Εσείς, λοιπόν, αποτύχατε παταγωδώς.
Δεν προσαρµόσατε τις χρονολογίες εκεί που σήµερα έρχεστε
και κάνετε αντιπολίτευση. Και αυτό είναι το οποίο πέτυχε η σηµερινή Κυβέρνηση, η σηµερινή Υπουργός κ. Λίνα Μενδώνη. Και
έρχεστε πάλι και εκφράζετε διαφωνίες.
Σε ό,τι αφορά τις δήθεν αιτιάσεις σας για µακροχρόνιο δανεισµό, σας τα είπε πολύ εύληπτα η κυρία Υπουργός στην επιτροπή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρόκειται για νοµοθετικά κείµενα από το 2002. Δεν κάνατε καµµία παρέµβαση και πάλι αναζητάτε -επαναλαµβάνω- σηµεία, στίγµατα διαφωνίας, προκειµένου να κάνετε τι, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι; Τη γνωστή σας µίζερη και στείρα αντιπολίτευση του
«όχι σε όλα».
Έχετε υιοθετήσει αυτή την πολιτική, δυστυχώς. Εκείνο που
µου έκανε εντύπωση είναι η χθεσινή τοποθέτηση του κ. Τσίπρα,
που µάλλον έρχεται σε αντίθεση µε αυτό που τελικά κάνετε ως
Αντιπολίτευση. Στη χθεσινή του συνέντευξη, λοιπόν, ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στον «ALHPA» αρνήθηκε µια τέτοια τακτική, ότι δηλαδή κάνετε το «όχι σε όλα», φέρνοντας ως
παράδειγµα την πρότασή του για τον Υπουργό Υγείας κοινής
αποδοχής. Δηλαδή, ο κ. Τσίπρας λέει ότι αρνείται το «όχι σε
όλα», µόνο όταν οι προτάσεις τυγχάνει να είναι δικές σας. Όταν
οι προτάσεις αφορούν στα άλλα κόµµατα, όπως εν προκειµένω,
απλώς τα καταψηφίζετε.
Και για να επιστρέψω στη σηµερινή συζήτηση, µε τη γνωστή
αµφιθυµία και τη διγλωσσία κατηγορείτε, φυσικά χωρίς ουσιαστικά επιχειρήµατα, ότι τα µνηµόνια είναι γενικόλογα, έχουν προβληµατικά στοιχεία. Καµµία, βεβαίως, έκπληξη δεν προκαλεί και
αυτή σας η στάση σε ό,τι αφορά τη θέση της χώρας σε σχέση
µε τις διεθνείς συνεργασίες και τις συµφωνίες της, γιατί, άλλωστε, είστε εσείς ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, που ως κυβέρνηση λέγατε ότι
προωθούσατε την αµυντική συνεργασία µε τη Γαλλία και την
αγορά φρεγατών, αλλά δεν σας άφησαν να συνεχίσετε οι «κακοί»
Γερµανοί.
Ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση καλούσατε τον Πρωθυπουργό
να προχωρήσει στην αµυντική συνεργασία µε τη Γαλλία και να
αγοράσει φρεγάτες και όταν ήρθε η ώρα της συµφωνίας, την καταψηφίσατε, βεβαίως, µετά βαΐων και κλάδων, ζητώντας αλλαγές
για τις οποίες δεν δεσµευτήκατε ότι θα τις υλοποιήσετε εάν και
εφόσον γίνετε κυβέρνηση. Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν λέγεται αντιπολίτευση. Αυτό λέγεται µίζερη και στείρα αντιπολίτευση.
Το ότι η στάση σας στο θέµα της κορυφαίας συµφωνίας µε τη
Γαλλία έρχεται σε αντίθεση, βεβαίως, µε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ίσως -ίσως-, θα πρέπει έστω και σε αυτή την
ύστατη στιγµή να σας προβληµατίσει, από τη στιγµή που προφανώς ήρθαν και στην αντίληψή σας και οι σχετικές δηµοσκοπήσεις.
Να θυµίσω, λοιπόν, ότι σε προχθεσινή δηµοσκόπηση στο ερώτηµα για την αµυντική συµφωνία Ελλάδος - Γαλλίας, το 64% τη
βλέπει θετικά. Φαντάζοµαι, λοιπόν, µετά τη χθεσινή τοποθέτηση
του Αρχηγού σας στον «ALPHA», να µην αµφισβητείτε αυτή και
τις άλλες δηµοσκοπήσεις, αφού ο κ. Τσίπρας είπε χθες ότι δεν
ανοίγει πόλεµο µε τις εταιρείες δηµοσκοπήσεων. Καταλάβατε,
έστω και την ύστατη στιγµή, προφανώς τη ζηµιά που θα προκαλούσατε στο κόµµα σας µε το κείµενο της εξεταστικής που καταθέσατε και τώρα οπισθοχωρείτε, βάζοντας στο στόχαστρο
µόνο µία εταιρεία, όπως λέτε. Άλλο ένα λάθος, το οποίο άτσαλα
και κακότεχνα προσπαθείτε να διορθώσετε.
Θέλετε να είστε κόµµα εξουσίας, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά οι επιλογές που κάνετε είναι επιλογές κόµµατος µειοψηφίας, µικρού κόµµατος. Και αν θεωρείτε ότι αυτά τα λέει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του κόµµατος της Συµπολίτευσης
από αντιπολιτευτικό οίστρο, διαβάστε λίγο τον δικό σας, τον κ.
Γιώργο Λιακόπουλο, γνωστό δηµοσιογράφο και δυνατό υποστηρικτή του Αλέξη Τσίπρα, που µόλις προχθές έγραψε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι το παλιό 3% που νοµίζει ότι έγινε µεγάλο, επειδή οι πρώην
ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ ακολούθησαν τον κ. Τσίπρα.
«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κέλυφος χωρίς περιεχόµενο», γράφει ο
δικός σας υποστηρικτής και µε τις πολιτικές και τις συµπεριφορές που ακολουθείτε τον δικαιώνετε κάθε ηµέρα. Αυτά δεν τα
λέω εγώ, τα λέει ο κ. Λιακόπουλος.
Όσο για όσα είπε πολύ παραστατικά η κ. Σία Αναγνωστοπούλου για τα θέµατα της υποστήριξης της κοινότητας των ΛΟΑΤΚΙ,
σας παραπέµπω: Κυριάκος Μητσοτάκης: «Υποστηρίζουµε τη διαφορετικότητα και την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ.». Ο Πρωθυπουργός
συνυπέγραψε µε άλλους δεκαπέντε Ευρωπαίους ηγέτες σχετική
επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Σαρλ Μισέλ
και τον Αντόνιο Γκουτέρες.
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Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Αραµπατζή.
Προκειµένου να ολοκληρωθεί η σηµερινή διαδικασία κύρωσης
των τεσσάρων µνηµονίων κατανόησης, τον λόγο έχει η Υπουργός
Πολιτισµού και Αθλητισµού, η κ. Μενδώνη.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν µπω στην τοποθέτησή µου,
στην οµιλία µου για τις τέσσερις συµβάσεις, απλώς θα ήθελα να
πω ότι προκλητικοί δεν γινόµαστε εµείς, δεν γίνοµαι εγώ, προκλητική γίνεστε εσείς, κυρία Αναγνωστοπούλου, µε τα fake news
σας, διότι η προϊσταµένη της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνηµείων
Ακροπόλεως και η προϊσταµένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Πόλης Αθηνών µε χθεσινές τους αναφορές βεβαίωσαν ότι δεν
υπήρξαν πληµµύρες στην Ακρόπολη, ότι το σύστηµα των αντιπληµµυρικών έργων λειτούργησε απολύτως.
Και δεν θα ήθελα να φέρουµε στη Βουλή ούτε τα βίντεο τα
οποία έχω εγώ στο δικό µου κινητό, γιατί θεωρώ ότι έτσι υποτιµούµε τη Βουλή, για να σας δείξω πως λειτούργησαν τα συστήµατα, ούτε βεβαίως το βίντεο από την πληµµύρα το 2018 στη
βόρεια κλιτύ όταν έγιναν βραχοπτώσεις.
Πάµε τώρα στη συζήτησή µας. Επειδή η κατ’ άρθρον συζήτηση των εν λόγω µνηµονίων κατανόησης διεξήχθη αναλυτικά
στην αρµόδια Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και για να µην
πάρω πάρα πολύ χρόνο, θα περιοριστώ σε µια επιτελική σύνοψη
των µνηµονίων καθώς και σε απαντήσεις σε ερωτήµατα που τέθηκαν από την Αντιπολίτευση, ώστε να µην υπάρχει καµµία υποψία ασάφειας για τις συµφωνίες που ζητούµε να ακυρωθούν.
Σε σχέση µε την Πολωνία. Η συµφωνία µε την Πολωνία υπεγράφη στη Βαρσοβία τον Ιούλιο του 2013. Δεν κυρώθηκε, δεν
αναιρέθηκε, έµεινε στα συρτάρια επί τεσσεράµισι χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Στο πλαίσιο των διµερών σχέσεων των δύο
χωρών η προς κύρωση συµφωνία αποσκοπεί στην ενδυνάµωση
της συνεργασίας τους σε όλους τους τοµείς της εκπαίδευσης,
του πολιτισµού, του αθλητισµού και των µέσων ενηµέρωσης.
Προβλέπεται ειδικότερα να ενθαρρύνει τη σύµπραξη των δύο
χωρών στην κατεύθυνση της προστασίας και της ανάδειξης της
πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και τη στενότερη συνεργασία
στο πεδίο του σύγχρονου πολιτισµού και να συµβάλλει στην κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του πολιτισµού των
δύο λαών.
Περαιτέρω, η υπογραφή της συµφωνίας εκφράζει την επιθυµία
των δύο µερών να εντείνουν τη συνεργασία τους στον τοµέα της
εκπαίδευσης, των επιστηµών, της έρευνας, της νεολαίας, της διά
βίου µάθησης, στο πλαίσιο των σύγχρονων πολιτιστικών, κοινωνικών και τεχνολογικών δεδοµένων.
Σε σχέση µε τις «κραυγές» και τις αντιδράσεις της κ. Βέττα,
προφανώς είναι σαφές ότι δεν µπορείτε να αρθρώσετε συγκεκριµένο αντιπολιτευτικό λόγο και λόγο ουσίας, γι’ αυτό και ανατρέχετε στην περίοδο που ο Αβραάµ εγέννησε τον Ισαάκ. Όσο
για το ύφος και το λεκτικό σας, δεν θα το ακολουθήσω, δεν µου
το επιτρέπει η αστική µου παιδεία.
Σε σχέση, λοιπόν, µε αυτά τα οποία είπατε, έρχεστε και µε εγκαλείτε γιατί πράγµατι η πρώτη ελληνοπολωνική συµφωνία µορφωτικής συνεργασίας υπεγράφη το 1977 και επιβεβαιώθηκε,
ειδικά για τους τοµείς της επιστήµης και της τεχνολογίας, το
1999. Και σ’ αυτό έρχεστε και µου λέτε ότι, σαράντα τέσσερα
χρόνια µετά την πρώτη και είκοσι δύο χρόνια µετά τη δεύτερη,
δεν θα πρέπει να αναθεωρηθεί και µάλιστα µε έναν εξαιρετικά
παράδοξο ισχυρισµό, ότι έτσι τίθενται εν αµφιβόλω και άλλου είδους συµβάσεις. Μα εδώ πρόκειται για µία σύµβαση η οποία έχει
και σαφές τεχνοκρατικό περιεχόµενο. Μα προφανώς επιβάλλεται
αυτή η αναθεώρηση από τις ραγδαίες εξελίξεις στην κοινωνία,
στην τεχνολογία, στις επιστήµες που επέφεραν τεράστιες διαφοροποιήσεις. Και στις ανάγκες και στις αξίες και στους στόχους
µας.
Όσο γι’ αυτό που είπατε για το Αρχαιολογικό Πολωνικό Ινστιτούτο, σας λέω λοιπόν ότι η ουσιαστική και επίσηµη λειτουργία
του εγκαινιάζεται στις 26 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, πα-
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ρουσία του Υφυπουργού Εξωτερικών της Πολωνίας και, αν δεν
κάνω λάθος, έχετε λάβει και σχετική πρόσκληση.
Να πάµε τώρα στο θέµα της κύρωσης του Μνηµονίου Κατανόησης της Ελληνικής Κυβέρνησης µε την Κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. Στις 22-9-2021 υπογράψαµε την
αναθεώρηση του µνηµονίου, υπογράψαµε στην ουσία ένα νέο
µνηµόνιο. Το πρώτο υπεγράφη το 2011, είχε πενταετή διάρκεια.
Ανανεώθηκε το 2016 διά της προβλεπόµενης διπλωµατικής
οδού, µέσω της ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων, και τελικά
κυρώθηκε από εµάς τον Οκτώβρη του 2019.
Το µνηµόνιο δεν είναι το ίδιο ακριβώς, διότι εδώ έχουµε µια
ουσιαστική επέκταση από τον 15ο αιώνα στο 1830, προκειµένου
να υπάρξει συµβατότητα της εθνικής νοµοθεσίας µε το συγκεκριµένο µνηµόνιο κατανόησης. Η απαίτηση αυτή, να φτάσουµε
στο 1830, ήταν µια σταθερή απαίτηση της ελληνικής πλευράς,
την οποία προσπαθήσατε την περίοδο της δικής σας διακυβέρνησης να πετύχετε, αλλά αποτύχατε παταγωδώς.
Σκοπός, λοιπόν, του µνηµονίου είναι η προστασία πολιτιστικών
αγαθών τα οποία είναι προϊόντα λαθρανασκαφής ή κλοπής και
παράνοµης εξαγωγής από την Ελλάδα µε προορισµό τις Ηνωµένες Πολιτείες, µέσω της επιβολής περιορισµών στην εισαγωγή
πολιτιστικών αγαθών ελληνικής προέλευσης στις ΗΠΑ από τις
αµερικανικές τελωνειακές αρχές.
Παράλληλα, σκοπεύει να ενισχύσει την πρόληψη και την αποτροπή των λαθρανασκαφών και της λεηλασίας άγνωστων αρχαιολογικών χώρων, καθώς και των κλοπών από µνηµεία ή χώρους
στην Ελλάδα. Η επέκταση του πεδίου εφαρµογής, ώστε να συµπεριλάβει στις προστατευτικές του διατάξεις συγκεκριµένες κατηγορίες εκκλησιαστικών και εθνολογικών αντικειµένων που
χρονολογούνται ως το 1830 και προστατεύονται από την εθνική
µας νοµοθεσία, όπως είπα και προηγουµένως, αποτελούσε ένα
πάγιο αίτηµα και αυτό γιατί τα πολιτιστικά αντικείµενα που εµπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες διατρέχουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο παράνοµης διακίνησης.
Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι περίπου τα 3/4 του συνόλου
των κλεµµένων πολιτιστικών αγαθών από την Ελλάδα κατά την
τελευταία πενταετία είναι αντικείµενα της µεταβυζαντινής περιόδου, κυρίως θρησκευτικές εικόνες, αλλά και άλλα λειτουργικά
αντικείµενα, τα οποία σχετίζονται µε τη λατρεία και την τέλεση
των ιερών µυστηρίων, ενώ η απώλειά τους επηρεάζει άµεσα και
το θρησκευτικό συναίσθηµα.
Οι Ηνωµένες Πολιτείες, όπως και ορισµένες ευρωπαϊκές
χώρες, αποτελούν σηµαντικές αγορές για τα παρανόµως διακινηθέντα πολιτιστικά αγαθά της Ελλάδας. Αυτό αποδεικνύεται
από τον µεγάλο αριθµό των δηµοπρασιών µε ελληνικά πολιτιστικά αντικείµενα.
Το προς κύρωση µνηµόνιο υπεγράφη δυνάµει του άρθρου 9
της Διεθνούς Σύµβασης της UNESCO του 1970 και -επαναλαµβάνω, διότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό- επεκτείνεται µέχρι το
1830.
Το µνηµόνιο κατανόησης αποτελεί σηµείο αναφοράς της προσπάθειας της χώρας µας για την προστασία της πολιτιστικής της
κληρονοµιάς. Η εφαρµογή του αντανακλά τη δέσµευση των δύο
κρατών να συνεργαστούν για την πρόληψη της παράνοµης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και ενθαρρύνει την ανάπτυξη του
πολιτιστικού διαλόγου. Οι διατάξεις του συµβάλλουν ουσιαστικά
στην πρόληψη της παράνοµης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών
στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Παράλληλα, οι περιορισµοί στις εισαγωγές ελληνικών πολιτιστικών αγαθών των παραπάνω κατηγοριών συµβάλλουν θετικά
και στην καταπολέµηση του φαινοµένου των λαθραίων ανασκαφών και της κλοπής κινητών µνηµείων από αρχαιολογικούς χώρους, µνηµεία ή ναούς, καθώς αποτρέπουν τη διάπραξη τέτοιων
πράξεων.
Η έως σήµερα εφαρµογή του µνηµονίου οδήγησε στον εντοπισµό και στον επαναπατρισµό ικανού αριθµού αρχαιοτήτων που
είχαν διακινηθεί παράνοµα. Παράλληλα, έδωσε τη δυνατότητα
να συνεργαστούν στενά οι αρµόδιες υπηρεσίες των δύο κρατών
και να κτίσουν σχέσεις εµπιστοσύνης. Η εφαρµογή του παρόντος
µνηµονίου ευελπιστούµε ότι θα αποδώσει ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα.
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Τώρα, επί των θεµάτων που ετέθησαν από την Αντιπολίτευση
σχετικά µε το µνηµόνιο, ο ουσιαστικός προβληµατισµός που
ετέθη από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση είναι η δήθεν αντίθεση
του άρθρου 2 παράγραφος 5 του µνηµονίου µε τη διάταξη του
εθνικού νόµου και συγκεκριµένα του άρθρου 48 παράγραφος 13
του ν.4761/2020.
Πάµε, λοιπόν, να δούµε αν υπάρχει πράγµατι αντίθεση και σε
τι συνίσταται αυτή η αντίθεση. Με την εθνική διάταξη προβλέφθηκε η δυνατότητα του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του
συµβουλίου, να επιτρέψει τον µακροχρόνιο για είκοσι πέντε έτη
δανεισµό πολιτιστικών αγαθών προς τον σκοπό της προβολής
της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας και εφόσον παρέχονται
επαρκείς εγγυήσεις για την ασφαλή µεταφορά, έκθεση και επιστροφή τους.
Πάµε τώρα να δούµε τι προβλέπει το µνηµόνιο στο άρθρο 2
παράγραφος 5, όπου δήθεν εντοπίζεται η αντίθεση µε το Εθνικό
Δίκαιο. Κάθε κυβέρνηση καταβάλλει τις καλύτερες προσπάθειές
της για την ενθάρρυνση της περαιτέρω ανταλλαγής αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού για πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς
και επιστηµονικούς σκοπούς, συµπεριλαµβανοµένου του µακροχρόνιου δανεισµού τέτοιου υλικού για την προώθηση της ευρείας δηµοσίας εκτίµησης και πρόσβασης στην πλούσια
πολιτιστική κληρονοµιά της Ελλάδας.
Πού είναι η αντίφαση, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης; Η εθνική διάταξη ορίζει ότι ο µακροχρόνιος δανεισµός γίνεται υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις και
σκοπούς και το µνηµόνιο ορίζει ότι ο δανεισµός πολιτιστικών
αγαθών ανήκει στις τακτικές πολιτιστικής ανταλλαγής που οι δύο
χώρες ενθαρρύνουν. Προβλέπει το µνηµόνιο λιγότερα ή περισσότερα έτη δανεισµού; Όχι. Αλλάζει τις προϋποθέσεις που απαιτεί η εθνική διάταξη για να επιτρέπεται ο δανεισµός; Φυσικά, όχι.
Πού υπάρχει, λοιπόν, η αντίφαση; Υπάρχει µόνο στη στείρα αντιπολιτευτική οπτική και πουθενά αλλού.
Και κάτι ακόµα: Ελέχθη από τον εισηγητή της Μείζονος Αντιπολίτευσης ότι ο όρος «µακροχρόνιος δανεισµός» εισάγεται για
πρώτη φορά στο παρόν µνηµόνιο κατανόησης και ότι δεν υπήρχε
στα δύο προηγούµενα, δηλαδή του 2011 και του 2016.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Δεν ακούσατε
καλά, δεν είπα αυτό.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Το είπατε στην επιτροπή, είναι καταγεγραµµένο.
Αν διαβάζατε λίγο πιο προσεκτικά, θα βλέπατε ότι η ίδια διατύπωση περί µακροχρονίου δανεισµού αναφέρεται στο άρθρο
11 παράγραφος 7α του µνηµονίου του 2011, το οποίο εσείς ως
κυβέρνηση ανανεώσατε το 2016 και θα καταθέσω και τα δύο ΦΕΚ
στα Πρακτικά της Βουλής, έτσι για να ξέρουµε πότε και ποιος
επιδίδεται σε διασπορά fake news.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.
Στυλιανή Μενδώνη καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Πάµε τώρα σε αυτά τα οποία αναφέρθηκαν σχετικά µε τα οικονοµικά και αυτή η απάντησή µου αφορά και τον αντίστοιχο
σχολιασµό της κ. Χρηστίδου για τα µνηµόνια µε τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. Είπατε και αγωνιάτε µήπως το προς κύρωση µνηµόνιο µε αυτή τη διάταξη περί ενθάρρυνσης του δανεισµού
επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό. Όταν µια χώρα δανείζει
πολιτιστικά αγαθά της προς ένα µουσείο µιας άλλης χώρας,
ασφαλώς γεννάται δαπάνη για τη µεταφορά, την ασφάλισή τους,
τον τόπο που θα εκτεθεί και την επιστροφή τους στη χώρα προέλευσης. Το ποιος θα επιβαρυνθεί µε αυτό το κόστος αποτελεί
κατά κανόνα µέρος της συµφωνίας που θα υπογραφεί µεταξύ
της χώρας που δανείζει και της χώρας που δανείζεται ad hoc
κατά περίπτωση, εκτός αν υπάρχει σχετική διακρατική σύµβαση
µεταξύ των δύο χωρών ή το ρυθµίζει ρητά η εθνική νοµοθεσία.
Στην Ελλάδα δεν έχουµε σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο και είναι
στο αµέσως προσεχές διάστηµα στους σκοπούς µας να ρυθµίσουµε και αυτό το θέµα. Θα γίνει πολύ σύντοµα και πριν το τέλος
του χρόνου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πάντως, είναι προφανές ότι το δηµοσιονοµικό κόστος µιας ανταλλαγής προκύπτει από το ίδιο το γεγονός αυτής, δηλαδή το
γεγονός του δανεισµού που ανέκαθεν υπήρχε στη νοµοθεσία
µας και δεν προξενείται από το µνηµόνιο που ενθαρρύνει τους
δανεισµούς ως πολιτιστική τακτική. Και όταν η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κάνει λόγο για ενδεχόµενη δαπάνη από τη δυνατότητα ανταλλαγής πολιτιστικού υλικού είναι
γιατί ενδέχεται –και ήδη συµβαίνει στην Ελλάδα- η Ελλάδα να
δανείσει ένα κινητό µνηµείο της και µε βάση τη συµφωνία που
θα καταρτιστεί, να επιβαρυνθεί αυτή µε τα σχετικά έξοδα της µεταφοράς, αναλόγως της νοµοθεσίας της χώρας προς την οποία
θα το δανείσει και της σχετικής νοµοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση,
όµως, όλα αυτά τα θέµατα ρυθµίζονται ad hoc και µε επιµέρους
συµφωνίες. Αυτή είναι η πάγια τακτική που ακολουθείται τουλάχιστον τα τελευταία πενήντα χρόνια.
Ως προς το µνηµόνιο που αφορά την πολιτιστική συνεργασία
µεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων, το υποβαλλόµενο σχέδιο νόµου αποβλέπει στη νοµοθετική κύρωση του µνηµονίου το οποίο
υπεγράφη τον Μάιο του 2014. Επίσης, για τέσσερα χρόνια δεν
υπήρχε κανένα ενδιαφέρον κύρωσής του.
Στο πλαίσιο των διµερών σχέσεων των δύο κρατών το εν λόγω
µνηµόνιο κατανόησης αποσκοπεί αφ’ ενός στην ενδυνάµωση των
φιλικών σχέσεων µεταξύ Ελλάδος και Αραβικών Εµιράτων µέσω
της συνεργασίας στον τοµέα του πολιτισµού και των τεχνών, αφ’
ετέρου στην προώθηση του πολιτιστικού διαλόγου για την ενίσχυση των αµοιβαίων σχέσεων των δύο κρατών. Η υλοποίηση
του µνηµονίου κατανόησης µετά την κύρωσή του θα συµβάλει
στην επίτευξη καλύτερης κατανόησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του πολιτισµού των δύο λαών και θα συνεισφέρει στην
ανάπτυξη της διακρατικής πολιτιστικής συνεργασίας που θα έχει
ως αποτέλεσµα τη διάχυση του πολιτισµού στους πολίτες των
συµβαλλοµένων κρατών και την ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στα θέµατα του πολιτισµού.
Με το συγκεκριµένο µνηµόνιο ανοίγεται µία νέα σελίδα στις
σχέσεις Ελλάδας και Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων και εγκαθιδρύεται µια πολύ σηµαντική συνεργασία στον τοµέα του πολιτισµού. Η πρωτοβουλία µας για την υιοθέτηση των υπό κρίση
ρυθµίσεων εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασµό µας για τη
στήριξη, την ανάδειξη και την προώθηση όλων των µορφών πολιτιστικής δράσης µε γνώµονα την αξιοποίηση του συνόλου του
πολιτιστικού αποθέµατος της χώρας και την ενθάρρυνση της παραγωγής όλων των ειδών πολιτισµού.
Στο πλαίσιο της συζήτησής µας και όσον αφορά στο δεύτερο
και τέταρτο µνηµόνιο που αφορά τη συνεργασία της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων σχετικά µε τη συνεργασία στον τοµέα των πολιτιστικών
και δηµιουργικών βιοµηχανιών, µε το προς κύρωση µνηµόνιο επιδιώκεται η συνεργασία στον τοµέα των πολιτιστικών και δηµιουργικών βιοµηχανιών µέσω της προώθησης σχέσεων φιλίας και
συνεργασίας, καθώς και η ενίσχυση της αµοιβαίας γνώσης και
κατανόησης του πολιτισµού των δύο χωρών.
Ειδικότερα, ο στόχος είναι η καθιέρωση συνεργασίας µεταξύ
των δύο χωρών στον τοµέα της πολιτιστικής και δηµιουργικής
βιοµηχανίας, η διευκόλυνση, υποστήριξη και κοινή βελτίωση βέλτιστων πρακτικών για την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών στον
τοµέα της πολιτιστικής και δηµιουργικής βιοµηχανίας.
Το προς κύρωση µνηµόνιο αποτελείται από δέκα άρθρα, ενώ
ρητά ορίζονται ως βασικοί στόχοι του η καθιέρωση συνεργασίας,
ανάληψης πρωτοβουλιών και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών
και τεχνογνωσίας στον τοµέα των πολιτιστικών και δηµιουργικών
βιοµηχανιών.
Επειδή ακούστηκαν πολλά για την εµπορευµατοποίηση και την
επιχειρηµατική δραστηριότητα στο πλαίσιο των πολιτιστικών και
δηµιουργικών βιοµηχανιών, θα ήθελα στο σηµείο αυτό θα κάνω
µια µικρή παρένθεση. Συγκεκριµένα, θα αναφέρω -και σκοπίµως
δεν πάω σε νεότερη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά µένω στο κείµενο
της UNESCO, σε ένα ογκώδες βιβλίο της UNESCO του Δεκεµβρίου του 2015- τρία στοιχεία. Τα έσοδα από τις πολιτιστικές και
δηµιουργικές βιοµηχανίες, κινηµατογράφος, µουσική, σχέδιο,
φωτογραφία, αίθουσες τέχνης, µουσεία πωλητέα, ξεπερνούν τα
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αντίστοιχα των τηλεπικοινωνιών. Αυτά τα λέει η UNESCO, ο κατ’
εξοχήν διεθνής οργανισµός. Οι πολιτιστικές και δηµιουργικές
βιοµηχανίες απασχολούν περισσότερο ανθρώπινο δυναµικό σε
σύγκριση µε τον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας σε Ευρώπη,
Ιαπωνία και Ηνωµένες Πολιτείες.
Το 2013 -αναφέροµαι στο 2013, διότι η µελέτη της UNESCO
είναι του 2015- το δηµιουργικό περιεχόµενο συνεισέφερε 200 δισεκατοµµύρια δολάρια σε ψηφιακές πωλήσεις, ενισχύοντας τις
πωλήσεις ψηφιακών συσκευών και αυξάνοντας τη ζήτηση για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Γι’ αυτό, λοιπόν, εν έτει 2021 δεν
µπορούµε να αγνοούµε την οικονοµία του πολιτισµού που αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο.
Υπό το πρίσµα των ανωτέρω, τους σκοπούς και το περιεχόµενο των τεσσάρων µνηµονίων, τα οποία νοµίζω ότι αναπτύξαµε
εκτενώς, ζητώ την ψήφιση των σχεδίων νόµου του Υπουργείου
Πολιτισµού στο σύνολό τους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε κι
εµείς την κυρία Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου των
σχεδίων νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και
η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
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Θα ξεκινήσουµε µε τη συµφωνία µε την Πολωνία.
Προχωρούµε στην ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας
Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Πολωνίας στους
τοµείς πολιτισµού, εκπαίδευσης, επιστηµών, αθλητισµού, νεολαίας και µέσων ενηµέρωσης».
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι τώρα ψηφίζουν
µόνο οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές. Στην επόµενη φάση
θα έχουµε την ονοµαστική ψηφοφορία για την τροπολογία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Πολωνίας στους τοµείς πολιτισµού,
εκπαίδευσης, επιστηµών, αθλητισµού, νεολαίας και µέσων ενηµέρωσης
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο πρώτο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ

Άρθρο δεύτερο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Ακροτελεύτιο άρθρο
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση της
Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Πολωνίας στους τοµείς πολιτισµού, εκπαίδευσης, επιστηµών, αθλητισµού, νεολαίας και µέσων ενηµέρωσης» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
και έχει ως εξής:

«Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Πολωνίας στους τοµείς πολιτισµού,
εκπαίδευσης, επιστηµών, αθλητισµού, νεολαίας και µέσων ενηµέρωσης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο πρώτο Κύρωση Συµφωνίας Συνεργασίας
Συµφωνία Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Πολωνίας στους τοµείς πολιτισµού, εκπαίδευσης, επιστηµών,
αθλητισµού, νεολαίας και µέσων ενηµέρωσης
Άρθρο 1 Αντικείµενο της συνεργασίας
Άρθρο 2 Συνεργασία στον τοµέα του πολιτισµού
Άρθρο 3 Συνεργασία στον τοµέα του κινηµατογράφου
Άρθρο 4 Συνεργασία στον τοµέα των καλλιτεχνικών σχολών
και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων
Άρθρο 5 Συνεργασία σε εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράµµατα που απευθύνονται σε παιδιά και νέους
Άρθρο 6 Συνεργασία στον τοµέα προστασίας της πολιτιστικής
κληρονοµίας
Άρθρο 7 Πρόληψη παράνοµης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών
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Άρθρο 8 Συνεργασία µεταξύ δηµοσίων βιβλιοθηκών και κρατικών αρχείων
Άρθρο 9 Συνεργασία στον τοµέα των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας
Άρθρο 10 Συνεργασία στον τοµέα των επιστηµών
Άρθρο 11 Συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης
Άρθρο 12 Αναγνώριση απολυτηρίων τίτλων και διπλωµάτων
Άρθρο 13 Συνεργασία µε πολιτιστικά και γλωσσολογικά ιδρύµατα
Άρθρο 14 Συνεργασία σε θέµατα νεολαίας
Άρθρο 15 Εκπαίδευση Ελλήνων και Πολωνών υπηκόων
Άρθρο 16 Συνεργασία στον τοµέα του αθλητισµού
Άρθρο 17 Συνεργασία στον τοµέα των ΜΜΕ
Άρθρο 18 Συνεργασία στο πλαίσιο της Ε.Ε., του Συµβουλίου
της Ευρώπης και της UNESCO
Άρθρο 19 Πρόσθετες συµφωνίες
Άρθρο 20 Σύσταση Ελληνο-Πολωνικής Επιτροπής
Άρθρο 21 Επίλυση διαφορών - Τροποποίηση συµφωνίας
Άρθρο 22 Διάρκεια και λήξη συµφωνίας - Έναρξη ισχύος
Άρθρο δεύτερο Έγκριση Προγραµµάτων Συνεργασίας
Άρθρο τρίτο Έναρξη ισχύος
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Συµφωνίας Συνεργασίας
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγµατος, η Συµφωνία Συνεργασίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Πολωνίας στους τοµείς πολιτισµού, εκπαίδευσης, επιστηµών, αθλητισµού, νεολαίας και µέσων ενηµέρωσης, που υπογράφηκε στη Βαρσοβία στις 8 Ιουλίου 2013, το
κείµενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Έγκριση Προγραµµάτων Συνεργασίας
Τα Προγράµµατα Συνεργασίας που ορίζονται στην παρ. 3 του
άρθρου 20 της Συµφωνίας, εγκρίνονται µε κοινή απόφαση των
κατά περίπτωση αρµοδίων Υπουργών.
Άρθρο τρίτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται, από τη πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 22 αυτής.

Αθήνα,...............................2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

5. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

6. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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7. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΩ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ

8. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Προχωράµε στην
ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και
εθνολογικού υλικού της Ελληνικής Δηµοκρατίας».
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή
εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και
εθνολογικού υλικού της Ελληνικής Δηµοκρατίας
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο πρώτο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Ακροτελεύτιο άρθρο
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε
κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού της Ελληνικής
Δηµοκρατίας» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ενιαία επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:

κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού της Ελληνικής
Δηµοκρατίας
Άρθρο Ι Περιορισµός εισαγωγής αρχαιολογικού υλικού
Άρθρο ΙΙ Αντικείµενο Μνηµονίου
Άρθρο ΙΙΙ Υποχρεώσεις κυβερνήσεων - Εφαρµογή Μνηµονίου
Άρθρο IV Έναρξη ισχύος - Τροποποίηση - Καταγγελία Μνηµονίου
Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή
εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και
εθνολογικού υλικού της Ελληνικής Δηµοκρατίας

Άρθρο πρώτο
Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης
Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου
28 του Συντάγµατος, το Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού της Ελληνικής Δηµοκρατίας, που υπογράφηκε στην
Αθήνα, στις 22 Σεπτεµβρίου 2021, το πρωτότυπο κείµενο του
οποίου, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, έχει ως εξής:

706

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΣΤ’ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

707

708

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΣΤ’ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

709

710

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΣΤ’ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

711

712

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ IA’ - 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνηµονίου που κυρώνεται, κατά τα προβλεπόµενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου IV.
Αθήνα,...............................2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
5. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
4. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
6. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Προχωράµε στην ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων».
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο πρώτο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο δεύτερο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Ακροτελεύτιο άρθρο
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ IA’ - 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει
ως εξής:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο πρώτο Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης
Μνηµόνιο Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων
Άρθρο 1 Αντικείµενο του Μνηµονίου
Άρθρο 2 Συνεργασία στον τοµέα του πολιτισµού και των τεχνών
Άρθρο 3 Συνεργασία στον τοµέα της πολιτιστικής κληρονοµιάς
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Άρθρο 4 Προστασία πνευµατικής ιδιοκτησίας
Άρθρο 5 Μελέτη γλωσσών και πολιτισµών
Άρθρο 6 Συνεργασία στον τοµέα του πολιτιστικού τουρισµού
Άρθρο 7 Σύσταση Μεικτής Επιτροπής
Άρθρο 8 Ανταλλαγή ατόµων και εκθέσεων
Άρθρο 9 Επίλυση διαφορών
Άρθρο 10 Τροποποίηση του Μνηµονίου
Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος, διάρκεια και λήξη του Μνηµονίου
Άρθρο δεύτερο Έγκριση πρακτικών Μεικτής Επιτροπής
Άρθρο τρίτο Έναρξη ισχύος
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου
28 του Συντάγµατος, το Μνηµόνιο Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων, που
υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 6 Μαΐου 2014, το κείµενο του
οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα έχει
ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο δεύτερο
Έγκριση πρακτικών Μεικτής Επιτροπής
Τα πρακτικά της Μεικτής Επιτροπής του άρθρου 7 του Μνηµονίου Κατανόησης εγκρίνονται µε κοινή απόφαση των κατά περίπτωση αρµοδίων Υπουργών.
Άρθρο τρίτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνηµονίου Κατανόησης
που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ.
1 του άρθρου 11 αυτού.
Αθήνα,.......................2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

3. ΥΓΕΙΑΣ

4. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

5. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

6. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώνουµε µε
την ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων
Αραβικών Εµιράτων σχετικά µε τη συνεργασία στον τοµέα των
πολιτιστικών και δηµιουργικών βιοµηχανιών».
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων σχετικά µε τη συνεργασία στον
τοµέα των πολιτιστικών και δηµιουργικών βιοµηχανιών
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Ακροτελεύτιο άρθρο
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο πρώτο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων σχετικά µε τη συνεργασία στον τοµέα των πολιτιστικών
και δηµιουργικών βιοµηχανιών» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησηςτων Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων σχετικά µε τη συνεργασία στον
τοµέα των πολιτιστικών και δηµιουργικών βιοµηχανιών
Πίνακας Περιεχοµένων
Άρθρο πρώτο Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης
Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων σχετικά µε τη συνεργασία στον τοµέα των πολιτιστικών
και δηµιουργικών βιοµηχανιών
Άρθρο 1 Στόχοι του Μνηµονίου
Άρθρο 2 Τοµείς συνεργασίας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 3 Μορφές συνεργασίας
Άρθρο 4 Εφαρµογή του Μνηµονίου
Άρθρο 5 Προστασία δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας
Άρθρο 6 Συµµετοχή στις πολιτιστικές δραστηριότητες
Άρθρο 7 Επίλυση διαφορών
Άρθρο 8 Τροποποίηση του Μνηµονίου
Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος, διάρκεια και λήξη του Μνηµονίου
Άρθρο 10 Χρόνος και τόπος υπογραφής
Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου
28 του Συντάγµατος, το Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των
Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων σχετικά µε τη συνεργασία στον
τοµέα των πολιτιστικών και δηµιουργικών βιοµηχανιών, το οποίο
υπογράφηκε στην Αθήνα και στο Άµπου Ντάµπι, στις 23 Ιουλίου
2020. Το κείµενο του Μνηµονίου, σε πρωτότυπο στην ελληνική
και την αγγλική γλώσσα, έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνηµονίου Κατανόησης που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων της
παρ. 1 του άρθρου 9 αυτής.
Αθήνα,...........................2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

5. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

6. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο των παραπάνω νοµοσχεδίων.
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα προχωρήσουµε στην ολοκλήρωση της ψήφισης του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου "σχετικά µε την τροποποίηση
της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση", προσαρµογή στον Κανονισµό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2018, σχετικά µε
τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για
το κλίµα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό 2019/826/ΕΕ
της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, "για την τροποποίηση των
Παραρτηµάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε το περιεχόµενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναµικού αποδοτικής
θέρµανσης και ψύξης" και συναφείς ρυθµίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τοµέα, καθώς και την ενίσχυση των
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισµού στην
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας».
Επί του ανωτέρω νοµοσχεδίου έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της υπουργικής τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1103 και ειδικό 94 από Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν θα αναγνώσω τον
κατάλογο των υπογραφόντων Βουλευτών, διότι λόγω των ειδικών
συνθηκών θεωρούµε ότι υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή τους. Συνεπώς διακόπτουµε τη
συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά, σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Όσοι συνάδελφοι, ανήκουν στη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών
Υποθέσεων παρακαλώ θερµά να είναι στις 11.30’ στην αίθουσα
της Γερουσίας για την εκλογή Προεδρείου.
Στο σηµείο αυτό θα διεξαχθεί ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της υπουργικής τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1103
και ειδικό 94.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, το οποίο σας ενηµερώνω ότι θα παραµείνει ανοιχτό για σαράντα πέντε λεπτά.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο επιστολές ή τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του
Κανονισµού της Βουλής µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους. Οι ψήφοι αυτές θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση η
οποία θα ακολουθήσει και καταχωρίζονται στα Πρακτικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Οι προαναφερθείσες επιστολές κατατίθενται για τα Πρακτικά
και βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ να
κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της τροπολογίας
µε αριθµό 1103/94.
Ψήφισαν συνολικά 286 Βουλευτές.
Υπέρ της τροπολογίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 107 Βουλευτές.
Ψήφισαν «Παρών» 21 Βουλευτές.
Συνεπώς η υπουργική τροπολογία µε αριθµό 1103/94 έγινε
δεκτή κατά πλειοψηφία.
Οι θέσεις των Βουλευτών, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά
της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΣΤ’ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

741

742

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΣΤ’ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

743

744

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΣΤ’ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

745

746

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΣΤ’ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

747

748

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΣΤ’ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

749

750

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΣΤ’ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

751

752

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΣΤ’ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

753

754

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εισερχόµαστε
τώρα στην ψήφιση στο σύνολο.
Παρακαλώ οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές να ψηφίσετε
για το σύνολο του νοµοσχεδίου, για το οποίο δεν υπάρχει θέµα
ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ναι.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Όχι.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου «σχετικά µε την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για
την ενεργειακή απόδοση», προσαρµογή στον Κανονισµό
2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2018 σχετικά µε τη διακυβέρνηση της
Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίµα και στον κατ’
εξουσιοδότηση Κανονισµό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης
Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτηµάτων VIII και
IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου σχετικά µε το περιεχόµενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναµικού αποδοτικής θέρµανσης και ψύξης» και
συναφείς ρυθµίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό
τοµέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισµού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας»
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2018
«σχετικά µε την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την
ενεργειακή απόδοση», προσαρµογή στον Κανονισµό
2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2018 σχετικά µε τη διακυβέρνηση
της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίµα και στον
κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής,
της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτηµάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το περιεχόµενο των
περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναµικού αποδοτικής θέρµανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθµίσεις για την ενεργειακή
απόδοση στον κτιριακό τοµέα, καθώς και την ενίσχυση των
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισµού στην
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείµενο
ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2012/27/ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2018/1999/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2019/826/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΣ 4ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VIII
ΚΑΙ IX ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Άρθρο 3 Σκοπός και αντικείµενο - Αντικατάσταση του άρθρου
2 του ν. 4342/2015 (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 4 Ορισµοί - Τροποποίηση του άρθρου 3 του
ν.
4342/2015 (άρθρο 2 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 5 Στόχος ενεργειακής απόδοσης - Τροποποίηση του
άρθρου 4 του ν. 4342/2015 (άρθρο 3 και παρ. 1 του άρθρου 24
της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 6 Υποδειγµατικός ρόλος κτιρίων που ανήκουν στον δηµόσιο τοµέα - Τροποποίηση του άρθρου 7 του
ν. 4342/2015
(άρθρο 5 και παρ. 5 του άρθρου 20 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 7 Ενεργειακή απόδοση και αγορές από δηµόσιους φορείς - Αντικατάσταση του άρθρου 8 του
ν. 4342/2015
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 8 Υποχρέωση εξοικονόµησης ενέργειας, καθεστώτα
επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης και εναλλακτικά µέτρα πολιτικής - Αντικατάσταση του άρθρου 9 του ν.
4342/2015 (άρθρα 7, 7α και 7β της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 9 Ενεργειακοί έλεγχοι και συστήµατα ενεργειακής διαχείρισης - Τροποποίηση του άρθρου 10 του
ν. 4342/2015
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 10 Μέτρηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας
- Αντικατάσταση του άρθρου 11 του
ν. 4342/2015
(άρθρα 9, 9α, 9β και 9γ της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 11 Πληροφορίες τιµολόγησης και κόστος πρόσβασης
στα στοιχεία που αφορούν στη µέτρηση και την τιµολόγηση για
το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια - Τροποποίηση του
άρθρου 12 του ν. 4342/2015 (άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 12 Πληροφορίες τιµολόγησης και κατανάλωσης και κόστος πρόσβασης στα στοιχεία για τη θέρµανση, την ψύξη και το
ζεστό νερό οικιακής χρήσης Προσθήκη άρθρου 12Α στον ν. 4342/2015 (άρθρα 10α και 11α
της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 13 Ενηµέρωση των καταναλωτών και πρόγραµµα ενθάρρυνσης Αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν. 4342/2015 (άρθρο 12 της
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 14 Κυρώσεις - Αντικατάσταση του άρθρου 14 του ν.
4342/2015 (άρθρο 13 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ
Άρθρο 15 Προώθηση της απόδοσης στη θέρµανση και την
ψύξη -Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4342/2015 (άρθρο 14
και παρ. 6 του άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 16 Μετατροπή, µεταφορά και διανοµή ενέργειας - Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4342/2015 (άρθρο 15 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Άρθρο 17 Συστήµατα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης - Τροποποίηση του άρθρου 17 του
ν. 4342/2015
(άρθρο 16 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 18 Πληροφόρηση για την ενεργειακή απόδοση Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4342/2015 (άρθρο 17 της
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 19 Τροποποίηση ενεργειακών υπηρεσιών - Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν.4342/2015
(άρθρο 18 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 20 Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών βελτίωσης
της ενεργειακής απόδοσης - Προσθήκη άρθρου 20Α στον ν.
4342/2015
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΈΝΔΕΙΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Άρθρο 21 Σχέδιο Δράσης Αντιµετώπισης της Ενεργειακής Έν-
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δειας - Αντικατάσταση του άρθρου 25 του ν. 4342/2015
Άρθρο 22 Τεχνικός κανονισµός κατανοµής δαπανών θέρµανσης - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 1512/1985
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν. 4342/2015
Άρθρο 23 Ενεργειακό περιεχόµενο των επιλεγµένων καυσίµων
για τελική χρήση -Αντικατάσταση του Παραρτήµατος IV του ν.
4342/2015
Άρθρο 24 Κοινές µέθοδοι και αρχές για τον υπολογισµό των
επιπτώσεων των καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης ή άλλων µέτρων πολιτικής - Αντικατάσταση
του Παραρτήµατος V του
ν. 4342/2015
Άρθρο 25 Αντικατάσταση του τίτλου του Παραρτήµατος VII
του ν. 4342/2015
Άρθρο 26 Ελάχιστες απαιτήσεις για την πληροφόρηση τιµολόγησης και κατανάλωσης για θέρµανση, ψύξη και ζεστό νερό
οικιακής χρήσης - Προσθήκη Παραρτήµατος VIIα στον ν.
4342/2015
Άρθρο 27 Δυναµικό απόδοσης στη θέρµανση και την ψύξη Αντικατάσταση του Παραρτήµατος VIII του
ν. 4342/2015
Άρθρο 28 Αρµοδιότητες διαχειριστών συστήµατος µεταφοράς
και διαχειριστών δικτύων διανοµής - Τροποποίηση του Παραρτήµατος ΧΙ του ν. 4342/2015
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 29 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 30 Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ
ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 31 Ρυθµίσεις για προγράµµατα χρηµατοδοτικών κινήτρων ενεργειακής απόδοσης και παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών από Ενεργειακούς Επιθεωρητές - Προσθήκη παρ. 4α, 4β
και 7 στο άρθρο 10 του
ν. 4122/2013
Άρθρο 32 Διάρκεια και προϋποθέσεις ισχύος ΠΕΑ - Αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4122/2013
Άρθρο 33 Υποχρέωση ελέγχου ΠΕΑ - Προσθήκη παρ. 2α στο
άρθρο 18 του ν. 4122/2013
Άρθρο 34 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ
Άρθρο 35 Αύξηση της επιτρεπόµενης ισχύος εντός ΖΟΕ για
µονάδες βιοαερίου από 500KW σε 3MW - Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4496/2017
Άρθρο 36 Διανοµή µερισµάτων Ε.Κοιν. - Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4513/2018
Άρθρο 37 Καθορισµός προϋποθέσεων λύσης και εταιρικού µετασχηµατισµού Ε.Κοιν. - Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν.
4513/2018
Άρθρο 38 Αδειοδότηση έργων Α.Π.Ε. από Ε.Κοιν. - Αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018
Άρθρο 39 Αύξηση ορίου ισχύος σταθµών εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού από Ε.Κοιν. - Τροποποίηση της παρ. 10 του
άρθρου 11 του ν. 4513/2018
Άρθρο 40 Μεταβίβαση σταθµών Ε.Κοιν. - Αντικατάσταση της
παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4513/2018
Άρθρο 41 Ρύθµιση θεµάτων έργων ΑΠΕ που έχουν επιλεγεί σε
ανταγωνιστική διαδικασία - Συναλλαγές µε βάση τους Κανονισµούς για τις νέες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας - Προσθήκη
νέων παρ. 5 ,6 και 7 στο άρθρο 12Α του ν. 4414/2016
Άρθρο 42 Καθορισµός πλαισίου στήριξης υβριδικών σταθµών
σε Μ.Δ.Ν. - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.
4414/2016
Άρθρο 43 Απαλοιφή άρνησης πρόσβασης στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ή
Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ως προϋπόθεση άδειας κυριότητας και διαχείρισης
απευθείας γραµµής - Τροποποίηση του άρθρου 136 του ν.
4001/2011
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ΜΕΡΟΣ Ε’
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟ 1ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ’
ΑΡΙΘΜ. C(2008)824 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ COMP/AT.38.700
Άρθρο 44 Ορισµοί
Άρθρο 45 Σύναψη Ελληνικών Συµβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης
Άρθρο 46 Προσδιορισµός της πωλούµενης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας και καταµερισµός σε προϊόντα
Άρθρο 47 Εντολοδόχος παρακολούθησης
Άρθρο 48 Άρση διαρθρωτικού µέτρου αποεπένδυσης
Άρθρο 49 Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
Άρθρο 50 Τροποποίηση διαδικασίας περιβαλλοντικών ελέγχων - Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4014/2011
Άρθρο 51 Αρµοδιότητες των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος της
Γενικής Διεύθυνσης του Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας -Τροποποίηση του
άρθρου 9 του ν. 2947/2001
Άρθρο 52 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 53 Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4819/2021
Άρθρο 54 Διευκρινίσεις αναφορικά µε τους αυτοελέγχους των
Συλλογικών Συστηµάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 4819/2021
Άρθρο 55 Αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των µονάδων που
επεξεργάζονται απόβλητα - Tροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου
52 του ν. 4819/2021
Άρθρο 56 Αποσαφήνιση δυνατότητας χρηµατοδότησης εταιρειών παραγωγής πλαστικών προϊόντων µιας χρήσης από τον
Ελληνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης - Τροποποίηση της παρ. 4
του άρθρου 95 του ν. 4819/2021
Άρθρο 57 Διευκρινίσεις για την εύρυθµη λειτουργία του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης - Tροποποίηση της παρ. 4 του
άρθρου 101 του ν. 4819/2021
Άρθρο 58 Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Η’
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 59 Ενεργειακός συµψηφισµός - Τροποποίηση της περ.
12 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006
Άρθρο 60 Διεύρυνση αυτοπαραγωγής από Α.Π.Ε./Σ.Η.Θ.Υ.Α.
– Προσθήκη παρ. 16Α στο άρθρο 3 του ν. 4414/2016
Άρθρο 61 Δυνατότητα µεταβίβασης εξαιρούµενων σταθµών
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 4
του ν. 3468/2006
Άρθρο 62 Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων µικρής ισχύος σε κατοικίες – Αντικατάσταση της παρ.
3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006
Άρθρο 63 Δίκτυα Μέσης Τάσης για τη σύνδεση σταθµών
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε Υποσταθµούς Μέσης προς Υψηλής
Τάσης
Άρθρο 64 Ρύθµιση για σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που
υπέβαλαν ή υποβάλλουν εκπρόθεσµη δήλωση στην εταιρεία
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ή στην εταιρεία Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., σχετικά µε
την καταβολή επενδυτικής ενίσχυσης
Άρθρο 65 Αναπροσαρµογή περιθωρίου ισχύος σε κορεσµένα
δίκτυα και θέσπιση προθεσµίας υλοποίησης έργων - Τροποποίηση της περ. γ’ της παρ. 1, της περ. α’ και της περ. γ’ της παρ.
2, της περ. β’ της παρ. 3 και προσθήκη περ. ε’ στην παρ. 3 του
άρθρου 132 του
ν. 4819/2021
Άρθρο 66 Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών σταθµών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής
Απόδοσης - Ενσωµάτωση του άρθρου 4 της Οδηγίας
2018/2001/ΕΕ - Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4414/2016
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Άρθρο 67 Αποσαφήνιση τιµών αποζηµίωσης φωτοβολταϊκών
σταθµών στα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά – Τροποποίηση του άρθρου 99 του ν. 4821/2021
Άρθρο 68 Τιµολόγηση συµβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης σταθµών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης
- Προσθήκη άρθρου 5β στον ν. 4414/2016
Άρθρο 69 Μεταβατική διάταξη τιµολόγησης αρνητικής διαφορικής προσαύξησης συµβάσεων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης
ΜΕΡΟΣ Θ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 70 Παράταση προθεσµίας για δασικούς χάρτες
Άρθρο 71 Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 54 του ν.
4409/2016
Άρθρο 72 Παράταση αναστολής οικοδοµικών εργασιών στον
Υµηττό
Άρθρο 73 Αναστολή αδειοδότησης αιολικών σταθµών σε περιοχές της Βόρειας Εύβοιας - Ανάκληση υφιστάµενων Αδειών Παραγωγής ή Βεβαιώσεων Παραγωγού ή Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων
του ν. 4685/2020
Άρθρο 74 Διαδικασία ανάθεσης ειδικών αντιδιαβρωτικών και αντιπληµµυρικών ορεινών υδρονοµικών έργων - Προσθήκη παρ. 5
στο άρθρο 16 του ν. 998/1979
Άρθρο 75 Εξορθολογισµός διοικητικών κυρώσεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις - Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν.
4014/2011
Άρθρο 76 Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων - Τροποποίηση του
άρθρου 62 του ν. 4495/2017
Άρθρο 77 Προσδιορισµός κατανοµής εσόδων από πλειστηριασµούς δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου για τα έτη
2021 έως 2030 - Τροποποίηση υποπερ. (α) της περ. Α.2.1 της παρ.
Α.2. του άρθρου 25 του
ν. 3468/2006
Άρθρο 78 Ασφάλιση Εργατών Σµύριδας
Άρθρο 79 Χρήσεις του Σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης»
ΜΕΡΟΣ Ι’
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 80 Κάλυψη δαπανών παροχής τεχνικής και εφοδιαστικής
υποστήριξης, συντήρησης, εκπαίδευσης χειριστών και τεχνικών
και προµήθειας ανταλλακτικών των εναερίων µέσων της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Λιµενικού Σώµατος και της Ελληνικής
Ακτοφυλακής, µέσω του διεθνούς οργανισµού «ΝΑΤΟ Support &
Procurement Organization» (NSPO) και της υπηρεσίας αυτού
«ΝΑΤΟ Support & Procurement Agency» (NSPA)
Άρθρο 81 Οργανική σύνθεση πλοίων του άρθρου 13 του ν.δ.
2687/1953
Άρθρο 82 Παροχή ευεργετήµατος µη καταχώρισης αξιογράφων
σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς
Άρθρο 83 Παροχή ενίσχυσης από το Ελληνικό Δηµόσιο στην
εταιρεία «ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ» - Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της περ. α’ άρθρου 40
του ν. 4801/2021
Άρθρο 84 Διασφάλιση της ταµειακής ρευστότητας των Φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης στην έναρξη κάθε οικονοµικού έτους
Άρθρο 85 Καθορισµός δόσεων για την τµηµατική καταβολή της
ετήσιας επιχορήγησης των νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας από το Υπουργείο Υγείας
Άρθρο 86 Παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ
Γ.Μ.Μ.Α.Ε. για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020
Άρθρο 87 Διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021
Άρθρο 88 Δωρεές και χορηγίες της Επιτροπής «Ελλάδα 2021»
- Προσθήκη παρ. 8Α στο άρθρο 34 του
ν. 4647/2019
Άρθρο 89 Δωρεές υπηρεσιών και δηµιουργικού υλικού για την
προώθηση και προβολή του ελληνικού τουρισµού
ΜΕΡΟΣ ΙΑ’

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 90 Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ A’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος σχεδίου νόµου είναι η ενίσχυση της
ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόµησης ενέργειας, ιδίως
µέσω προγραµµάτων παρέµβασης επί των κτιρίων, η ακόµα µεγαλύτερη διείσδυση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ),
καθώς και η καλύτερη λειτουργία και συνακόλουθη ενίσχυση του
ανταγωνισµού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε).
Άρθρο 2
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος σχεδίου νόµου είναι η ρύθµιση ζητηµάτων ενεργειακής απόδοσης, ιδίως µέσα από την ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2018
«σχετικά µε την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την
ενεργειακή απόδοση» (L 328), την προσαρµογή στον Κανονισµό
2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2018 σχετικά µε τη διακυβέρνηση της
Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίµα (L 328) και
στις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµού 2019/826/ΕΕ
της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019 «για την τροποποίηση των
Παραρτηµάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το περιεχόµενο
των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναµικού αποδοτικής θέρµανσης και ψύξης» (L 137). Επιπροσθέτως, αντιµετωπίζονται ευρύτερα ζητήµατα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία
της αγοράς ενέργειας και επέρχεται εναρµόνιση µε τις αποφάσεις C(2008) 824 και C(2009) 6244 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
που αφορούν στη ρύθµιση του ανταγωνισµού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε).
ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11ης
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ» ΚΑΙ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2018/1999/ΕΕ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ
ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
2019/826/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΣ 4ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, «ΓΙΑ
ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VIII ΚΑΙ IX ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Άρθρο 3
Σκοπός και αντικείµενο - Αντικατάσταση
του άρθρου 2 του ν. 4342/2015
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Το άρθρο 2 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Σκοπός - αντικείµενο
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Με το Μέρος Β’ εναρµονίζεται η ελληνική νοµοθεσία µε την
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Οδηγία 2018/2002/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 11ης Δεκεµβρίου 2018, σχετικά µε την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση (L
328), τον Κανονισµό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2018 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το
Κλίµα (L 328) και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό
2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των παραρτηµάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε
το περιεχόµενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναµικού
αποδοτικής θέρµανσης και ψύξης» (L 137).
2. Θεσπίζεται πλαίσιο µέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, προκειµένου η Χώρα να συνεισφέρει στην επίτευξη των πρωταρχικών της στόχων για το 2030 για τουλάχιστον
τριάντα δύο κόµµα πέντε τοις εκατό (32,5%) και να προετοιµάσει
το έδαφος για βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση µετά από
αυτή τη χρονολογία.
3. Θεσπίζονται κανόνες για την άρση των φραγµών στην
αγορά ενέργειας, την εξάλειψη των αδυναµιών της αγοράς που
παρεµποδίζουν την απόδοση στον εφοδιασµό και τη χρήση ενέργειας και καθορίζονται ενδεικτικοί εθνικοί στόχοι ενεργειακής
απόδοσης και συνεισφορών για το 2030.»
Άρθρο 4
Ορισµοί - Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4342/2015
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Οι ορισµοί του άρθρου 3 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) περί ενεργειακής απόδοσης αριθµούνται ως παράγραφοι και επικαιροποιούνται, προστίθενται νέοι ορισµοί ως παρ. 24 και 47 και το άρθρο
3 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3
Ορισµοί
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:
1. «Ενέργεια»: όλες οι µορφές ενεργειακών προϊόντων, τα καύσιµα, η θερµότητα, η ανανεώσιµη ενέργεια, ο ηλεκτρισµός ή
οποιαδήποτε άλλη µορφή ενέργειας, όπως ορίζονται στην περ.
δ’ του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για τις στατιστικές ενέργειας (ΕΕ L 304 της
4.11.2008).
2. «Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας»: η συνολική ενεργειακή ζήτηση της Χώρας, εξαιρούµενης της κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων για µη ενεργειακούς σκοπούς.
3. «Τελική κατανάλωση ενέργειας»: όλη η ενέργεια που παρέχεται στη βιοµηχανία, τις µεταφορές, τα νοικοκυριά, τις υπηρεσίες και τη γεωργία. Εξαιρούνται οι παραδόσεις στον τοµέα της
µετατροπής της ενέργειας και οι ίδιες οι βιοµηχανίες ενεργειακών δραστηριοτήτων.
4. «Ενεργειακή απόδοση»: ο λόγος της εκροής επιδόσεων,
υπηρεσιών, αγαθών ή ενέργειας προς την εισροή ενέργειας.
5. «Εξοικονόµηση ενέργειας»: ποσότητα εξοικονοµούµενης
ενέργειας, η οποία προσδιορίζεται µε τη µέτρηση ή τον κατ’ εκτίµηση υπολογισµό της κατανάλωσης ενέργειας πριν και µετά από
την υλοποίηση ενός µέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, µε ταυτόχρονη εξασφάλιση της σταθερότητας των εξωτερικών συνθηκών που επηρεάζουν την ενεργειακή κατανάλωση.
6. «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης»: αύξηση της ενεργειακής απόδοσης λόγω τεχνολογικών αλλαγών, αλλαγών στη
συµπεριφορά ή οικονοµικών αλλαγών.
7. «Ενεργειακή υπηρεσία»: το φυσικό όφελος, η χρησιµότητα
ή το πλεονέκτηµα που προκύπτει από τον συνδυασµό ενέργειας
µε ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία ή µε δράση η οποία µπορεί
να περιλαµβάνει τις εργασίες, την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και τον έλεγχο που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας αυτής, βάσει συµβάσεως και η οποία υπό κανονικές
συνθήκες έχει αποδείξει ότι οδηγεί σε επαληθεύσιµη και µετρήσιµη ή εκτιµώµενη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ή σε
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εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας.
8. «Δηµόσιοι φορείς»: οι «αναθέτουσες αρχές» και «οι αναθέτοντες φορείς», όπως ορίζονται στις περ. α’ και β’ αντιστοίχως
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
9. «Κεντρική δηµόσια διοίκηση»: οι φορείς, η αρµοδιότητα των
διοικητικών υπηρεσιών των οποίων εκτείνεται σε ολόκληρη την
Επικράτεια και συγκεκριµένα, η Προεδρία της Δηµοκρατίας, η
Προεδρία της Κυβέρνησης, η Βουλή των Ελλήνων και τα Υπουργεία.
10. «Συνολικό ωφέλιµο εµβαδόν δαπέδου»: το εµβαδόν των
δαπέδων κτιρίου ή µέρους κτιρίου στο οποίο χρησιµοποιείται
ενέργεια για τη ρύθµιση των κλιµατικών συνθηκών στο εσωτερικό του.
11. «Σύστηµα ενεργειακής διαχείρισης»: το σύνολο των αλληλένδετων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ενός σχεδίου που θέτει
στόχο ενεργειακής απόδοσης και χαράσσει τη στρατηγική επίτευξης του εν λόγω στόχου.
12. «Ευρωπαϊκό πρότυπο»: πρότυπο το οποίο εκδίδεται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) ή το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τοµέα των Τηλεπικοινωνιών
(ETSI) και διατίθεται προς δηµόσια χρήση.
13. «Διεθνές πρότυπο»: πρότυπο το οποίο έχει εκδοθεί από τον
Διεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) και διατίθεται στο κοινό.
14. «Υπόχρεο µέρος»: διανοµέας ενέργειας ή επιχείρηση λιανικής πώλησης ενέργειας που δεσµεύεται από το καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης που αναφέρεται
στο άρθρο 9.
15. «Εξουσιοδοτηθέν µέρος»: νοµικό πρόσωπο στο οποίο έχει
ανατεθεί από την κυβέρνηση ή από άλλο δηµόσιο φορέα εξουσία
ανάπτυξης, διαχείρισης ή λειτουργίας ενός χρηµατοδοτικού
προγράµµατος εξ ονόµατος της κυβέρνησης ή του άλλου δηµόσιου φορέα.
16. «Συµµετέχον µέρος»: επιχείρηση ή δηµόσιος φορέας που
δεσµεύεται να επιτύχει ορισµένους στόχους βάσει εθελοντικής
συµφωνίας, ή καλύπτεται από εθνικό κανονιστικό µέσο πολιτικής.
17. «Δηµόσια αρχή επιβολής»: φορέας ο οποίος διέπεται από
το δηµόσιο δίκαιο και είναι υπεύθυνος για την επιβολή ή την παρακολούθηση της φορολόγησης της ενέργειας ή του άνθρακα,
των χρηµατοδοτικών καθεστώτων και µέσων, των φορολογικών
κινήτρων, προτύπων και κανόνων, των καθεστώτων ενεργειακής
σήµανσης, της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης.
18. «Μέτρο πολιτικής»: κανονιστικό, χρηµατοδοτικό, δηµοσιονοµικό, εθελοντικό, ή ενηµερωτικό µέσο, το οποίο δηµιουργεί
ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, απαίτηση ή κίνητρο για τους παράγοντες της αγοράς, ώστε να παρέχουν και να αγοράζουν ενεργειακές υπηρεσίες και να αναλαµβάνουν άλλα µέτρα για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
19. «Επιµέρους δράση»: δράση η οποία οδηγεί σε βελτιώσεις
της ενεργειακής απόδοσης που µπορούν να επαληθευθούν και
να µετρηθούν ή να εκτιµηθούν και η οποία πραγµατοποιείται ως
αποτέλεσµα µέτρου πολιτικής.
20. «Διανοµέας ενέργειας»: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένου του διαχειριστή δικτύου διανοµής που είναι
υπεύθυνο για τη µεταφορά ενέργειας, µε σκοπό τη διάθεσή της
σε τελικούς καταναλωτές και σταθµούς διανοµής που πωλούν
ενέργεια σε τελικούς καταναλωτές.
21. «Διαχειριστής συστήµατος διανοµής»: ο «διαχειριστής δικτύου διανοµής» όπως ορίζεται στην περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (Α’ 179).
22. «Επιχείρηση λιανικής πώλησης ενέργειας»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που πωλεί ενέργεια σε τελικούς καταναλωτές.
23. «Τελικός καταναλωτής»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
αγοράζει ενέργεια για δική του τελική χρήση ή για λογαριασµό
τελικού χρήστη.
24. «Τελικός χρήστης»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που:
α. αγοράζει ενέργεια για δική του τελική χρήση, ή
β. καταναλώνει ενέργεια χωρίς να έχει σύµβαση µε προµηθευτή ενέργειας.
25. «Πάροχος ενεργειακών υπηρεσιών»: το φυσικό ή νοµικό
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πρόσωπο που παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες ή και άλλα µέτρα
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε εγκαταστάσεις ή κτίρια
τελικών καταναλωτών.
26. «Ενεργειακός έλεγχος»: η συστηµατική διαδικασία µε
σκοπό την απόκτηση επαρκούς γνώσης των χαρακτηριστικών
ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου ή µιας οµάδας κτιρίων,
µιας βιοµηχανικής ή εµπορικής δραστηριότητας ή εγκατάστασης, ή µεταφορικών µέσων, µε την οποία εντοπίζονται και προσδιορίζονται ποσοτικά οι οικονοµικώς αποδοτικές δυνατότητες
εξοικονόµησης ενέργειας και βάσει της οποίας συντάσσεται έκθεση αποτελεσµάτων.
27. «Μικρές και µεσαίες επιχειρήσεις» ή «ΜΜΕ»: επιχειρήσεις
όπως ορίζονται στον τίτλο Ι του Παραρτήµατος της σύστασης
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τον
ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕL 124 της 20.5.2003), σύµφωνα µε τον οποίο η κατηγορία των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων αποτελείται από
επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από διακόσιους πενήντα (250) εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα πενήντα (50) εκατοµµύρια ευρώ ή το
σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα σαράντα
τρία (43) εκατοµµύρια ευρώ.
28. «Σύµβαση ενεργειακής απόδοσης»: σύµβαση που καταρτίζεται µεταξύ του δικαιούχου και του παρόχου ενεργειακών υπηρεσιών, η οποία επαληθεύεται και παρακολουθείται καθ’ όλη τη
διάρκεια ισχύος της, στο πλαίσιο της οποίας πραγµατοποιούνται
πληρωµές για επενδύσεις µε αντικείµενο έργο, προµήθεια ή υπηρεσία, για µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, οι
οποίες συνδέονται µε ένα συµβατικώς συµφωνηθέν επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή µε άλλο συµφωνηθέν κριτήριο ενεργειακής απόδοσης, όπως η µείωση του κόστους
ενέργειας.
29. «Έξυπνο σύστηµα µέτρησης» ή «ευφυές σύστηµα µέτρησης»: ηλεκτρονικό σύστηµα το οποίο είναι ικανό να µετρά την κατανάλωση ενέργειας, παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες
από ένα συµβατικό µετρητή και να µεταδίδει και να λαµβάνει δεδοµένα χρησιµοποιώντας µορφότυπο ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
30. «Διαχειριστής συστήµατος µεταφοράς»: ο «διαχειριστής
συστήµατος ενέργειας» όπως ορίζεται στην περ. ε’ της παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 4001/2011.
31. «Συµπαραγωγή»: η ταυτόχρονη παραγωγή θερµικής και
ηλεκτρικής ή µηχανικής ενέργειας στο πλαίσιο µίας µόνο διαδικασίας.
32. «Οικονοµικά δικαιολογηµένη ζήτηση»: η ζήτηση που δεν
υπερβαίνει τις ανάγκες θέρµανσης ή ψύξης και η οποία διαφορετικά θα ικανοποιούνταν, σύµφωνα µε τις συνθήκες της αγοράς, µε διαδικασίες παραγωγής ενέργειας διαφορετικές από τη
συµπαραγωγή.
33. «Ωφέλιµη θερµότητα»: θερµότητα που παράγεται στο πλαίσιο διαδικασίας συµπαραγωγής, προκειµένου να ικανοποιήσει
µια οικονοµικά δικαιολογηµένη ζήτηση για θέρµανση ή ψύξη.
34. «Ηλεκτρική ενέργεια από συµπαραγωγή»: η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στο πλαίσιο µιας διαδικασίας συνδεόµενης µε
την παραγωγή ωφέλιµης θερµότητας και υπολογίζεται, σύµφωνα
µε τη µεθοδολογία που περιγράφεται στο Παράρτηµα I.
35. «Συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης»: η συµπαραγωγή που
πληροί τα κριτήρια του Παραρτήµατος II.
36. «Ολικός βαθµός απόδοσης»: ο λόγος της ετήσιας ποσότητας παραγόµενης ηλεκτρικής και µηχανικής ενέργειας και παραγόµενης ωφέλιµης θερµότητας προς το ενεργειακό περιεχόµενο
των καυσίµων που χρησιµοποιούνται, για την παραγωγή θερµότητας στο πλαίσιο διαδικασίας συµπαραγωγής, καθώς και για
την ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής και µηχανικής ενέργειας.
37. «Λόγος ηλεκτρικής ενέργειας προς θερµότητα»: ο λόγος
της ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή προς την ωφέλιµη
θερµότητα, υπό πλήρη κατάσταση λειτουργίας συµπαραγωγής,
µε χρήση των λειτουργικών δεδοµένων της συγκεκριµένης µονάδας.
38. «Μονάδα συµπαραγωγής»: µονάδα που µπορεί να λειτουργεί ως µονάδα συµπαραγωγής.
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39. «Μονάδα συµπαραγωγής µικρής κλίµακας»: η µονάδα συµπαραγωγής µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ µικρότερη από ένα
µεγαβάτ (1 MWe).
40. «Μονάδα συµπαραγωγής πολύ µικρής κλίµακας»: η µονάδα συµπαραγωγής µε µέγιστη ηλεκτρική ισχύ µικρότερη από
πενήντα κιλοβάτ (50 kWe).
41. «Συντελεστής δόµησης»: ο λόγος της συνολικής επιφάνειας δόµησης προς το εµβαδόν οικοπέδου ή γηπέδου σε µία
συγκεκριµένη περιοχή.
42. «Αποδοτικό σύστηµα τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης»: σύστηµα τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης που χρησιµοποιεί τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) ανανεώσιµη ενέργεια, είτε
πενήντα τοις εκατό (50%) απορριπτόµενη θερµότητα, είτε εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) συµπαραγόµενη θερµότητα, είτε
συνδυαστικά πενήντα τοις εκατό (50%) από τις παραπάνω µορφές θερµότητας και ανανεώσιµης ενέργειας.
43. «Αποδοτική θέρµανση και ψύξη»: η επιλογή θέρµανσης και
ψύξης η οποία, συγκρινόµενη µε ένα σενάριο βάσης αντιπροσωπευτικό της συνήθους δραστηριότητας, µειώνει κατά τρόπον µετρήσιµο τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για την
παραγωγή µίας µονάδας παρεχόµενης ενέργειας εντός των
ορίων ενός συστήµατος κατά τρόπον οικονοµικώς αποδοτικό
σύµφωνα µε την αξιολόγηση της ανάλυσης κόστους-οφέλους
που αναφέρεται στο άρθρο 15, λαµβάνοντας υπόψη την ενέργεια που χρειάζεται για την εξόρυξη, τη µετατροπή, τη µεταφορά
και τη διανοµή.
44. «Αποδοτική ατοµική θέρµανση και ψύξη»: η επιλογή ατοµικής θέρµανσης και ψύξης η οποία, συγκρινόµενη µε την αποδοτική τηλεθέρµανση και τηλεψύξη, µειώνει κατά τρόπο µετρήσιµο
τη χρήση πρωτογενούς µη ανανεώσιµης ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή µίας µονάδας παρεχόµενης ενέργειας
εντός των ορίων ενός συστήµατος ή απαιτεί τη χρήση ίδιας πρωτογενούς µη ανανεώσιµης ενέργειας, αλλά µε µικρότερο κόστος,
λαµβάνοντας υπόψη την ενέργεια που χρειάζεται για την εξόρυξη, τη µετατροπή, τη µεταφορά και τη διανοµή.
45. «Ουσιαστική ανακαίνιση»: ανακαίνιση της οποίας το κόστος
υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους επένδυσης
νέας συγκρίσιµης µονάδας.
46. «Φορέας σωρευτικής εκπροσώπησης»: πάροχος υπηρεσιών στον τοµέα της ζήτησης ενέργειας, ο οποίος συνδυάζει
πολλαπλά βραχείας διάρκειας φορτία καταναλωτών προς πώληση ή εκπλειστηριασµό σε οργανωµένες αγορές ενέργειας.
47. «Ανταγωνιστική διαδικασία»: η διαδικασία κατά την οποία
υποβάλλονται, κατόπιν της προκήρυξης του άρθρου 20Α, προσφορές για παρεµβάσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης που
κατατάσσονται µε βάση τον λόγο κόστους/οφέλους της προσφοράς µε σκοπό την ένταξη των συµµετεχόντων σε καθεστώς ενίσχυσης µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού της
προκήρυξης.»
Άρθρο 5
Στόχος ενεργειακής απόδοσης Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4342/2015
(άρθρο 3 και παρ. 1 του άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Οι παρ. 1, 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 4 του ν. 4342/2015 (Α’143)
περί καθορισµού των µέτρων ενεργειακής απόδοσης καταργούνται, προστίθεται νέα παρ. 7 και το άρθρο 4 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 4
Στόχος ενεργειακής απόδοσης
(άρθρο 3 και άρθρο 24 παρ. 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. [Καταργείται]
2. [Καταργείται]
3. [Καταργείται]
4. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει τον γενικό
έλεγχο και την αρµοδιότητα επίβλεψης της υλοποίησης των
ενεργειών για την επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης.
5. [Καταργείται]
6. [Καταργείται]
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7. Η ενδεικτική εθνική συνεισφορά ενεργειακής απόδοσης για
την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030,
που ισοδυναµεί µε δέκα έξι κόµµα πέντε (16,5) εκατοµµύρια Τόνους Ισοδύναµου Πετρελαίου (ΤΙΠ) τελικής κατανάλωσης ενέργειας, όπως καθορίζεται στην ενότητα 2.4.1 του Κεφαλαίου 2 του
Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίµα (Β’ 4893/2019),
κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως µέτρα για την ενδεικτική εθνική συνεισφορά ενεργειακής απόδοσης στην επίτευξη
των ανωτέρω στόχων ορίζονται στην ενότητα 3.4 του κεφαλαίου
3 του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίµα, η ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων κατοικίας, κτιρίων του Δηµόσιου, του
τριτογενή τοµέα και των βιοµηχανικών µονάδων, το καθεστώς
επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης και οι ανταγωνιστικές διαδικασίες σε συνδυασµό µε αποδοτική θέρµανση - ψύξη
από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).»
Άρθρο 6
Υποδειγµατικός ρόλος κτιρίων
που ανήκουν στον δηµόσιο τοµέα Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4342/2015
(άρθρο 5 και παρ. 5 του άρθρου 20 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Οι παρ. 4, 8 και 11, περί προτεραιότητας κτιρίων και ετησίων
συµβολών στο Ειδικό Ταµείο Ενεργειακής Απόδοσης του άρθρου
7 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) καταργούνται, οι υπόλοιπες παράγραφοι περί ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων που ανήκουν σε
δηµόσιους φορείς, πλην της παρ. 10, βελτιώνονται νοµοτεχνικά
και το άρθρο 7 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 7
Υποδειγµατικός ρόλος κτιρίων που
ανήκουν στον δηµόσιο τοµέα
(άρθρο 5 και άρθρο 20 της παρ. 5 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Κάθε χρόνο ανακαινίζεται το τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού εµβαδού δαπέδου θερµαινόµενων ή ψυχόµενων κτιρίων
που είναι ιδιοκτησίας της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης και καταλαµβάνονται από αυτή, προκειµένου να πληρωθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που έχουν τεθεί κατ’
εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4122/2013 (Α’ 42), και υπό την
προϋπόθεση ότι αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονοµικά
εφικτό. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει από την 1η Ιανουαρίου
2014.
2. Το ποσοστό του τρία τοις εκατό (3%) υπολογίζεται επί του
συνολικού εµβαδού δαπέδου των κτιρίων µε συνολικό ωφέλιµο
εµβαδόν δαπέδου µεγαλύτερο από διακόσια πενήντα τετραγωνικά µέτρα (250 τ.µ.) που είναι ιδιοκτησίας της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης και καταλαµβάνονται από αυτή, τα οποία την 1η
Ιανουαρίου κάθε έτους δεν πληρούν τις απαιτήσεις ενεργειακής
απόδοσης που έχουν τεθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν.
4122/2013.
3. Κατά την εφαρµογή µέτρων για την ανακαίνιση των κτιρίων
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παρ. 1 και 2, το κτίριο θεωρείται
ως σύνολο, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται το κέλυφος, ο εξοπλισµός, η λειτουργία και η συντήρηση.
4. [Καταργείται]
5. Από την υποχρέωση της παρ. 1 εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες κτιρίων:
α. Κτίρια επισήµως προστατευόµενα ως µέρος συγκεκριµένου
περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής
τους αξίας, όπως διατηρητέα, εντός παραδοσιακών οικισµών κτίρια και µνηµεία, στον βαθµό που η συµµόρφωση προς ορισµένες
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε κατά
τρόπον µη αποδεκτό τον χαρακτήρα ή την εµφάνισή τους.
β. Κτίρια των ενόπλων δυνάµεων που εξυπηρετούν σκοπούς
εθνικής άµυνας, για τα οποία απαιτείται η διασφάλιση και διατήρηση του χαρακτήρα του απορρήτου της εθνικής άµυνας και
ασφάλειας. Στα παραπάνω δεν περιλαµβάνονται οι ενιαίοι χώροι
διαβίωσης, τα κτίρια γραφείων και διοίκησης που προορίζονται
για τις ένοπλες δυνάµεις και το λοιπό προσωπικό των αρχών
εθνικής άµυνας.
γ. Κτίρια που χρησιµοποιούνται ως χώροι λατρείας ή για θρησκευτικές δραστηριότητες.
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6. Όταν ανακαινίζεται περισσότερο από το τρία τοις εκατό
(3%) του συνολικού εµβαδού δαπέδου των κτιρίων που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης σε
ένα δεδοµένο έτος, το πλεονάζον συνυπολογίζεται στο ετήσιο
ποσοστό ανακαίνισης οποιουδήποτε από τα τρία (3) προηγούµενα ή επόµενα έτη.
7. Στο ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης των κτιρίων που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης συνυπολογίζονται:
α) τα νέα κτίρια που καταλαµβάνονται και είναι ιδιοκτησίας της
και τα οποία αντικαθιστούν συγκεκριµένα κτίρια της κεντρικής
δηµόσιας διοίκησης που κατεδαφίσθηκαν κατά τη διάρκεια των
δύο (2) προηγούµενων ετών και,
β) τα κτίρια που έχουν πωληθεί, κατεδαφισθεί ή τεθεί εκτός
λειτουργίας κατά τη διάρκεια των δύο (2) προηγούµενων ετών
λόγω της εντατικότερης χρήσης άλλων κτιρίων.
8. [Καταργείται]
9. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε
συνεργασία µε τα κατά περίπτωση αρµόδια υπουργεία, έχει την
ευθύνη κατάρτισης καταλόγου των κτιρίων που αναφέρονται στις
παρ. 1 και 2, λαµβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις της παρ. 5. Ο
κατάλογος περιλαµβάνει το εµβαδόν δαπέδου σε τετραγωνικά
µέτρα (τ.µ.) και την ενεργειακή απόδοση κάθε κτιρίου ή σχετικά
ενεργειακά δεδοµένα.
10. Ο κατάλογος δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κατάλληλη επικαιροποίηση των δεδοµένων και των
σχετικών στοιχείων που προκύπτουν.
11. [Καταργείται]
12. Με ευθύνη των Περιφερειαρχών και των Δηµάρχων, για τα
κτίρια αρµοδιότητάς τους:
α) Εκπονείται Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ),
σύµφωνα µε το πρότυπο που αναρτάται στον ιστότοπο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ΣΕΑΚ περιέχει παρουσίαση των χαρακτηριστικών του κτιριακού αποθέµατος, προτεραιοποίηση του κτιριακού αποθέµατος όσον αφορά στην
αναγκαιότητα δράσεων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσής τους,
τεχνοοικονοµική ανάλυση επεµβάσεων ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίων, καθορισµό στόχου και πλάνου επίτευξης στόχου
εξοικονόµησης ενέργειας. Το ΣΕΑΚ υποβάλλεται, έως την
31η.12.2022, στη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και αναθεωρείται ανά τέσσερα (4) έτη.
β) Καθιερώνεται σύστηµα ενεργειακής διαχείρισης, το οποίο
περιλαµβάνει ενεργειακούς ελέγχους, στο πλαίσιο του ΣΕΑΚ.
γ) Στον βαθµό που είναι οικονοµικά εφικτό, εφαρµόζονται τα
σχέδια ενεργειακής απόδοσης, χρησιµοποιώντας ειδικά χρηµατοδοτικά εργαλεία και µέσα, καθώς και παρόχους ενεργειακών
υπηρεσιών µέσω σύναψης συµβάσεων ενεργειακής απόδοσης.
Τα ΣΕΑΚ είναι προαπαιτούµενα για την ένταξη των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα ενεργειακής αναβάθµισης των κτιρίων τους που αναφέρονται σε αυτά.
Το προηγούµενο εδάφιο δεν καταλαµβάνει αιτήσεις που έχουν
υποβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι οποίες
αξιολογούνται σύµφωνα µε το ισχύον κατά την δηµοσίευση της
πρόσκλησης νοµικό πλαίσιο και τους όρους αυτής.
13. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει τον γενικό
έλεγχο και την αρµοδιότητα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης
της παρ. 1.
14. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
για τα κτίρια που χρησιµοποιούνται από τον δηµόσιο τοµέα όπως
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),
καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις συστήµατος ενεργειακής
διαχείρισης, προσδιορίζονται τα απαραίτητα τυπικά προσόντα
και οι σχετικές αρµοδιότητες των ενεργειακών υπευθύνων και
ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. Στην περίπτωση που η
απόφαση αφορά κτίρια που χρησιµοποιούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) εκδίδεται κοινή από-
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φαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών µε το ίδιο περιεχόµενο.»
Άρθρο 7
Ενεργειακή απόδοση και αγορές από δηµόσιους
φορείς - Αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 4342/2015
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Το άρθρο 8 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Ενεργειακή απόδοση στις αγορές από δηµόσιους
φορείς
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Οι δηµόσιοι φορείς αγοράζουν προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης, εφόσον αυτό συνάδει προς
την οικονοµική αποδοτικότητα, την οικονοµική σκοπιµότητα, τη
γενικότερη βιωσιµότητα, την τεχνική καταλληλότητα και τον
επαρκή ανταγωνισµό, σύµφωνα µε το Παράρτηµα III.
2. Οι δηµόσιοι φορείς µπορούν, κατά τη διαδικασία σύναψης
συµβάσεων παροχής υπηρεσιών µε σηµαντικό ενεργειακό περιεχόµενο, να εκτιµούν κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα σύναψης
µακροχρόνιων συµβάσεων ενεργειακής απόδοσης, οι οποίες επιφέρουν µακροπρόθεσµη εξοικονόµηση ενέργειας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις και λοιποί όροι εφαρµογής των Συµβάσεων Ενεργειακής
Απόδοσης, ιδίως οι διαδικασίες σύναψης συµβάσεων παροχής
υπηρεσιών.
3. Η υποχρέωση της παρ. 1 εφαρµόζεται στις συµβάσεις των
ενόπλων δυνάµεων, εφόσον η εφαρµογή της δεν προσκρούει
στις δραστηριότητες των ενόπλων δυνάµεων. Η υποχρέωση δεν
εφαρµόζεται στις συµβάσεις προµήθειας στρατιωτικού εξοπλισµού, όπως ορίζεται στον ν. 3978/2011 (Α’ 137), σχετικά µε τον
συντονισµό των διαδικασιών σύναψης ορισµένων συµβάσεων
έργων, προµηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται
από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τοµείς της
άµυνας και της ασφάλειας.
4. Με την επιφύλαξη της παρ. 1, κατά την αγορά δέσµης προϊόντων η οποία καλύπτεται στο σύνολό της από το άρθρο 11 της
υπ. αριθµ. 12400/1108/2.9.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β’ 2301), οι
δηµόσιοι φορείς κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 3, µπορούν να διατυπώνουν την απαίτηση ώστε η συνολική ενεργειακή
απόδοση να έχει προτεραιότητα έναντι της ενεργειακής απόδοσης επιµέρους προϊόντων στο πλαίσιο της ίδιας δέσµης, αγοράζοντας τη δέσµη προϊόντων που πληροί το κριτήριο της
ανώτερης κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης.
5. Κατά τη σύναψη:
α) σύµβασης αγοράς κτιρίου από δηµόσιους φορείς, το οποίο
προορίζεται για στέγαση των υπηρεσιών του εκάστοτε φορέα,
απαιτείται το κτίριο να ανήκει, λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 9
του ν. 4122/2013 (Α’ 42), από 1ης.1.2022, τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β’, όπως αυτή καθορίζεται στον Κανονισµό
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β’ 2367/2017) και από 1η.1.2026
να είναι σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Ειδικά, για
τους φορείς της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης, το κτίριο απαιτείται να είναι σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από
1η.1.2022 και εφεξής,
β) νέας σύµβασης µίσθωσης από δηµόσιους φορείς, το κτίριο
απαιτείται να ανήκει τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β’
από 1ης.1.2023 και να είναι σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης
ενέργειας από 1ης.1.2026 και ειδικά, για φορείς της κεντρικής
δηµόσιας διοίκησης, το κτίριο απαιτείται να ανήκει τουλάχιστον
στην ενεργειακή κατηγορία Β’ από 1ης.1.2023 και να είναι σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από 1ης.1.2026,
γ) σύµβασης αγοράς ή νέας σύµβασης µίσθωσης κτιρίου για
τη στέγαση υπηρεσιών σε παραµεθόριες περιοχές ιδίως αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, υπηρεσιών ενισχυτικών δυνάµεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
µουσείων, δηµόσιων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, δηµόσιων βιβλιο-
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θηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και δηµοσίων νοσοκοµείων, απαιτείται το κτίριο να ανήκει τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Γ’, εφόσον αυτό δεν είναι πρακτικώς ανέφικτο,
οικονοµικώς ασύµφορο και δεν παρακωλύει την άσκηση των αρµοδιοτήτων των οικείων υπηρεσιών.
Για την εφαρµογή της περ. β’ και ειδικά για την κεντρική δηµόσια διοίκηση, από 1η.1.2023, ισχύουν τα κάτωθι:
γα) Στη διακήρυξη προβλέπεται η ενεργειακή κατηγορία ή και
άλλος ισοδύναµος ενεργειακός δείκτης, όπως ο ειδικός δείκτης
πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας. Στο περιεχόµενο της διακήρυξης και της σύµβασης µίσθωσης, ως όρος αναπροσαρµογής του µισθώµατος προβλέπεται και η ενεργειακή κατηγορία
του κτιρίου ή η ικανότητα ενεργειακής αναβάθµισης αυτού µέσω
συγκεκριµένων παρεµβάσεων.
γβ) Στην περίπτωση που το κτίριο ανήκει σε ανώτερη της Β’
ενεργειακή κατηγορία, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου
3 και της παρ. 2 του άρθρου 12 του
ν. 3130/2003 (Α’ 76)
σχετικά µε τη διενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού, η προσφορά
δεν κρίνεται απαράδεκτη και δεν αξιολογείται αποκλειστικά µε
αµιγώς οικονοµικά κριτήρια. Η ανώτερη της ελάχιστης υποχρεωτικής ενεργειακής κατηγορίας συνυπολογίζεται στο ύψος του
µισθώµατος, το οποίο καταβάλλεται προσαυξηµένο κατά ποσοστό, που προκύπτει από µεθοδολογία που προβλέπεται σε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, η προσφορά
κτιρίου ανώτερης της Β’ ενεργειακής κατηγορίας, και υπό την
προϋπόθεση ότι η προσφορά αυτή δεν αξιολογείται ως οικονοµικώς ασύµφορη από την αρµόδια Επιτροπή Στέγασης του
Υπουργείου Οικονοµικών, αξιολογείται ως καταλληλότερη.
γγ) Στις περιπτώσεις που η δηµοπρασία αποβεί άγονη ή το
αποτέλεσµά της κριθεί ασύµφορο από την Επιτροπή Στέγασης,
λόγω αδυναµίας εξεύρεσης κτιρίου ενεργειακής κατηγορίας Β’
µε οικονοµικά αποδοτικούς όρους για το Ελληνικό Δηµόσιο κατ’
επιταγή της αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, διενεργείται επαναληπτική δηµοπρασία, στο πλαίσιο της οποίας δύναται να γίνεται αποδεκτή προσφορά για κτίριο έως και Γ’
ενεργειακής κατηγορίας, µε πρόβλεψη πως το µίσθωµα αποµειώνεται αντιστοίχως κατά ποσοστό, που προβλέπεται στην κοινή
απόφαση της υποπερ. γβ’.
γδ) Αν διενεργηθούν δύο (2) τουλάχιστον επαναληπτικές δηµοπρασίες και αποβούν άγονες ή ασύµφορες, επιτρέπεται η διενέργεια νέας δηµοπρασίας, στο πλαίσιο της οποίας δύναται να
υποβληθούν προσφορές και για κτίρια κατώτερης της Γ’ ενεργειακής κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), επί του οποίου
αναγράφονται οι αναγκαίες παρεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης του κτιρίου, µε τις οποίες προκύπτει δυνητική ενεργειακή
κατηγορία υψηλότερη ή ίση µε τη Γ’.
γε) Εφόσον ως µειοδότης της διαγωνιστικής διαδικασίας της
υποπερ. γδ’ αναδειχθεί ο προσφέρων κτίριο κατώτερης της Γ’
ενεργειακής κατηγορίας, τότε στο Πρακτικό Καταλληλότητας
υποδεικνύονται οι εργασίες που απαιτούνται για την ενεργειακή
αναβάθµισή του και στους όρους της σύµβασης µίσθωσης του
άρθρου 15 του ν. 3130/2003, προβλέπονται ρητώς η υποχρέωσή
του για υλοποίηση των αναγραφόµενων στο ΠΕΑ παρεµβάσεων
µε τις οποίες προκύπτει δυνητική ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου υψηλότερη ή ίση µε Γ’, καθώς και η προθεσµία διενέργειας
αυτών. Δύναται να συνταχθεί Πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής - απόδοσης µισθωµένου κτιρίου, µόνον στην περίπτωση
που έχουν εκτελεσθεί οι αναγκαίες εργασίες, όπως αυτές αναγράφονται στο Πρακτικό Καταλληλότητας και έχουν συνοµολογηθεί στη σύµβαση µίσθωσης.
γστ) Ειδικά για τις περιπτώσεις επιτρεπτής µίσθωσης χωρίς
δηµοπρασία, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, της παρ.
2 του άρθρου 3 του ν. 3130/2003, πλην της περ. β’ αυτής, προκρίνεται η επιλογή κτιρίου όσο το δυνατόν υψηλότερης ενεργειακής κατηγορίας, λαµβάνεται υπόψιν η ενεργειακή κατηγορία
αυτού ή άλλος ισοδύναµος ενεργειακός δείκτης, που διασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, και
δύναται να προβλέπεται όρος στη σύµβαση µίσθωσης αναφορικά µε την ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου ή την υποχρέωση
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παρεµβάσεων ενεργειακής αναβάθµισης, εφόσον αυτό:
γστα) δεν καθιστά πρακτικώς αδύνατη λόγω αδυναµίας εύρεσης κτιρίου, τη στέγαση των οικείων υπηρεσιών,
γστβ) δεν παρακωλύει την άσκηση της διοικητικής δράσης και
την εξυπηρέτηση της δηµόσιας υπηρεσίας,
γστγ) δεν αντίκειται στην αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής
διαχείρισης, καθιστώντας το µίσθωµα οικονοµικώς ασύµφορο
για το δηµόσιο.
γζ) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 19 του ν. 3130/2003, περί
πρόωρης λύσης της µίσθωσης από το Δηµόσιο, για τις περιπτώσεις µίσθωσης ακινήτου, στο οποίο υλοποιήθηκαν παρεµβάσεις
ενεργειακής αναβάθµισης, σύµφωνα µε τις υποδείξεις στο Πρακτικό Καταλληλότητας και τους όρους της οικείας σύµβασης µίσθωσης, το Δηµόσιο δύναται να προβεί σε πρόωρη λύση της
µίσθωσης για τους προβλεπόµενους λόγους, αλλά αποζηµιώνοντας ευλόγως τον εκµισθωτή, λαµβάνοντας υπόψη το κόστος των
αντιστοίχων παρεµβάσεων.
Για τον έλεγχο εφαρµογής του παρόντος, προβλέπεται η καταχώριση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου ή τις εργασίες
και παρεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης αυτού στην ηλεκτρονική πλατφόρµα «Building Cert», η οποία είναι προσβάσιµη µέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.grΕΨΠ).»
Άρθρο 8
Υποχρέωση εξοικονόµησης ενέργειας, καθεστώτα
επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης
και εναλλακτικά µέτρα πολιτικής - Αντικατάσταση
του άρθρου 9 του ν. 4342/2015
(άρθρο 7, 7α και 7β της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Το άρθρο 9 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
Υποχρέωση εξοικονόµησης ενέργειας, καθεστώτα
επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης και εναλλακτικά µέτρα πολιτικής
(άρθρο 7, 7α και 7β της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Θεσπίζεται εθνικός σωρευτικός στόχος εξοικονόµησης ενέργειας στην τελική χρήση για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεµβρίου 2030, ο οποίος βασίζεται
σε νέες ετήσιες εξοικονοµήσεις ενέργειας που υπολογίζονται ως
το µηδέν κόµµα οχτώ τοις εκατό (0,8%) της µέσης ετήσιας τελικής
κατανάλωσης ενέργειας της τελευταίας τριετούς περιόδου και
ισοδυναµεί µε εφτά κόµµα τρία (7,3) εκατοµµύρια Τόνους Ισοδυνάµου Πετρελαίου (ΤΙΠ). Οι νέες ετήσιες εξοικονοµήσεις ενέργειας µε την ίδια µεθοδολογία υπολογισµού εξακολουθούν να
υφίστανται για δεκαετείς περιόδους µετά από το 2030.
2. Ο υπολογισµός της ποσότητας εξοικονόµησης ενέργειας
καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2021-2030 και η κατανοµή
νέων εξοικονοµήσεων για την ίδια περίοδο αποτυπώνονται στον
Πίνακα 9, στην ενότητα 3.4.7 του Κεφαλαίου 3 του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ) (Β’ 4893/2019).
3. Για την επίτευξη του στόχου της παρ. 1 συνυπολογίζεται η
εξοικονόµηση ενέργειας που προκύπτει από µέτρα πολιτικής τα
οποία είτε έχουν θεσπιστεί πριν από την 31η Δεκεµβρίου 2020
είτε θεσπίζονται µετά από την 31η Δεκεµβρίου 2020, εφόσον τα
µέτρα αυτά συντελούν σε νέες επιµέρους δράσεις που διεξάγονται µετά την 31η Δεκεµβρίου 2020. Η εξοικονόµηση ενέργειας
που επιτυγχάνεται µετά την 31η Δεκεµβρίου 2020 δεν συνυπολογίζεται στην ποσότητα απαιτούµενης εξοικονόµησης ενέργειας για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η
Δεκεµβρίου 2020.
4. Η εξοικονόµηση ενέργειας που απορρέει από τα µέτρα πολιτικής που αναφέρονται στις παρ. 8 έως 14 υπολογίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα V.
5. Η εξοικονόµηση ενέργειας της παρ. 1 επιτυγχάνεται µε την
καθιέρωση καθεστώτος επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης σύµφωνα µε τις παρ. 8 έως 12, µε τη λήψη εναλλακτικών
µέτρων πολιτικής, τα οποία προβλέπονται στο ΕΣΕΚ, ή µε συνδυασµό των ανωτέρω.
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6. Στο ΕΣΕΚ προβλέπονται µέτρα πολιτικής για την καταπολέµηση της ενεργειακής ένδειας και η εκπόνηση Σχεδίου Δράσης,
µε το οποίο εξειδικεύονται τα µέτρα και ο µηχανισµός διακυβέρνησης για την παρακολούθηση της υλοποίησης των σχεδιαζόµενων µέτρων .
7. Στο ΕΣΕΚ αναλύεται η µεθοδολογία αποφυγής διπλοµέτρησης της εξοικονόµησης ενέργειας σε περίπτωση αλληλοεπικάλυψης των µέτρων πολιτικής ή των επιµέρους δράσεων.
8. Το καθεστώς επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης
εξασφαλίζει ότι οι διανοµείς ενέργειας και οι εταιρείες λιανικής
πώλησης ενέργειας που ορίζονται ως υπόχρεα µέρη σύµφωνα
µε την παρ. 9 και δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια,
αναλαµβάνουν την εξυπηρέτηση µέρους των στόχων της παρ. 1.
9. Το καθεστώς επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης
της παρ. 8 επιβάλλεται µε αντικειµενικά κριτήρια σε υπόχρεα
µέρη µεταξύ των διανοµέων ενέργειας, των εταιρειών λιανικής
πώλησης ενέργειας, των διανοµέων καυσίµων που χρησιµοποιούνται στις µεταφορές και των εταιρειών λιανικής πώλησης καυσίµων
που
χρησιµοποιούνται
στις
µεταφορές
και
δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια. Η εκπλήρωση
της υποχρέωσης επιτυγχάνεται από τα υπόχρεα µέρη µε δράσεις
εξοικονόµησης ενέργειας σε τελικούς καταναλωτές ή µε πιστοποιηµένες εξοικονοµήσεις ενέργειας που επιτυγχάνουν άλλα
µέρη, όπως περιγράφεται στην περ. α’ της παρ. 11.
10. Η ποσότητα της εξοικονοµούµενης ενέργειας που απαιτείται συνολικά και από κάθε υπόχρεο µέρος στο πλαίσιο της υποχρέωσης της παρ. 9, εκφράζεται ως κατανάλωση τελικής
ενέργειας. Για τη µετατροπή της ενέργειας, εφαρµόζονται οι
συντελεστές µετατροπής που αναφέρονται στο Παράρτηµα IV.
11. Στο πλαίσιο του καθεστώτος επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης:
α) τα υπόχρεα µέρη προσµετρούν την πιστοποιηµένη εξοικονόµηση ενέργειας που επιτυγχάνουν οι πάροχοι ενεργειακών
υπηρεσιών ή άλλα τρίτα µέρη και,
β) τα υπόχρεα µέρη προσµετρούν την εξοικονόµηση ενέργειας
που επιτεύχθηκε σε ένα συγκεκριµένο έτος σαν να είχε επιτευχθεί σε ένα από τα τέσσερα (4) προηγούµενα ή τρία (3) επόµενα
έτη, εφόσον η σχετική ηµεροµηνία δεν υπερβαίνει τη λήξη της
περιόδου επιβολής της υποχρέωσης που καθορίζεται στην παρ.
1.
12. Στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δηµοσιεύεται σε ετήσια βάση η εξοικονόµηση ενέργειας
κάθε υπόχρεου µέρους στο πλαίσιο του καθεστώτος.
13. Με απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται το πρώτο τρίµηνο του
εποµένου έτους που ακολουθεί το πέρας της περιόδου επιµερισµού του στόχου εξοικονόµησης ενέργειας, διαπιστώνονται οι
αποκλίσεις των υπόχρεων µερών µετά από την εκκαθάριση του
καθεστώτος από τον φορέα διαχείρισης. Με όµοια απόφαση διαπιστώνεται η εκπλήρωση του στόχου ή µέρους αυτού από τα
υπόχρεα µέρη µε εξαγορά ή µεταβίβαση σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κανονισµό Λειτουργίας Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης και προσδιορίζεται το κόστος
εξαγοράς για κάθε Υπόχρεο Μέρος. Το κόστος εξαγοράς βεβαιώνεται ταµειακά και εισπράττεται από τις Δηµόσιες Οικονοµικές
Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ. 356/1974, A’ 90) και αποτελεί έσοδο του Ειδικού Ταµείου Ενεργειακής Απόδοσης του
άρθρου 21.
14. Μετά το πέρας της χρονικής περιόδου της παρ. 1, εκδίδεται απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε την οποία εγκρίνεται η αποτίµηση
επίτευξης του επιµερισµένου στα Υπόχρεα Μέρη στόχου εξοικονόµησης ενέργειας. Με όµοια απόφαση εγκρίνεται η αποτίµηση
επίτευξης του στόχου εξοικονόµησης ενέργειας µετά το πέρας
των ενδιάµεσων περιόδων του Καθεστώτος, οι οποίες ορίζονται
στον Κανονισµό Λειτουργίας Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης
Ενεργειακής Απόδοσης.
15. Όλα τα εναλλακτικά µέτρα πολιτικής πλην των φορολογικών, περιλαµβάνουν διαδικασίες µέτρησης, ελέγχου και επαλήθευσης, µε βάση τις οποίες διενεργείται τεκµηριωµένη
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επαλήθευση σε τουλάχιστον ένα στατιστικά σηµαντικό ποσοστό
και αντιπροσωπευτικό δείγµα των µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που εφαρµόζουν τα µέρη που συµµετέχουν
ή έχουν εξουσιοδοτηθεί. Η µέτρηση, ο έλεγχος και η επαλήθευση πραγµατοποιούνται κατά τρόπον ανεξάρτητο από τα µέρη
που συµµετέχουν ή έχουν εξουσιοδοτηθεί. Οι ανωτέρω διαδικασίες µέτρησης περιγράφονται στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ για την περίοδο της παρ. 1.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 9
Ενεργειακοί έλεγχοι και συστήµατα ενεργειακής
διαχείρισης - Τροποποίηση του άρθρου 10 του
ν. 4342/2015 (άρθρο 8 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Οι παρ. 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16 και 17 του ν. 4342/2015
(Α’ 143) βελτιώνονται νοµοτεχνικά και τροποποιούνται ως προς
τη διενέργεια των ενεργειακών ελέγχων και το καθεστώς των
ελεγκτών που τις διενεργούν, στην εξουσιοδότηση της παρ. 8,
περί στήριξης των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ),
προστίθεται ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το
άρθρο 10 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 10
Ενεργειακοί έλεγχοι και συστήµατα ενεργειακής
διαχείρισης
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Σε όλους τους τελικούς καταναλωτές παρέχεται η δυνατότητα ενεργειακών ελέγχων υψηλής ποιότητας οι οποίοι είναι οικονοµικώς αποδοτικοί και διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες
ως εξής:
α) Κατηγορία Α’: κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων έως και δύο
χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα (2.000 τ.µ.), εµπορικά καταστήµατα
έως και δύο χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα (2.000 τ.µ.) και επαγγελµατικά εργαστήρια.
β) Κατηγορία Β’: κτίρια γραφείων άνω των δύο χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων (2.000 τ.µ.), εµπορικά κτίρια άνω των δύο χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων (2.000 τ.µ.), λοιπά κτίρια που
στεγάζουν χρήσεις του τριτογενούς τοµέα (όπως σχολικά κτίρια,
ξενοδοχεία, νοσοκοµεία), βιοµηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα
χίλια κιλοβάτ (1.000 kW), καθώς και µεταφορικά µέσα.
γ) Κατηγορία Γ’: βιοµηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις
µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ άνω των χιλίων κιλοβάτ (1.000
kW).
2. Οι ενεργειακοί έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι και διενεργούνται
από έναν ή περισσότερους ειδικευµένους ενεργειακούς ελεγκτές, οι οποίοι ανήκουν σε µία από τις κατηγορίες:
α) διπλωµατούχων µηχανικών, µελών του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), σύµφωνα µε τους όρους του π.δ. 99/2018
(Α’ 187),
β) πτυχιούχων µηχανικών τεχνολογικής εκπαίδευσης µε ειδικότητα ηλεκτρολόγου, ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων,
αυτοµατισµού, βιοµηχανικής πληροφορικής, βιοµηχανικού σχεδιασµού, ενεργειακής τεχνολογίας, τεχνολογίας πετρελαίου και
φυσικού αερίου, µηχανολόγου, πολιτικού δοµικών έργων,
γ) µηχανικών των ανωτέρω ειδικοτήτων που έχουν αποκτήσει
αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων στη χώρα µας κατ’
εφαρµογή της σχετικής ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας,
δ) ενεργειακών επιθεωρητών κτιρίων και συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού εγγεγραµµένων στα οικεία µητρώα.
Οι ενεργειακοί ελεγκτές που έχουν πιστοποιηθεί σε χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή διαθέτουν πιστοποίηση, όπως εξειδικεύεται στην απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 17, εγγράφονται
στο Μητρώο της παρ. 5, σύµφωνα µε όσα ορίζονται σε αυτή.
3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται από τους ανωτέρω
ενεργειακούς ελεγκτές, οι οποίοι εντάσσονται σε αντίστοιχες τάξεις ως εξής:
α) Τάξη Α’: οι διπλωµατούχοι µηχανικοί και οι πτυχιούχοι µη-

χανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης. Οι ενεργειακοί ελεγκτές Α’
Τάξης δύνανται να διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους Α’ Κατηγορίας.
β) Τάξη Β’: οι ενεργειακοί ελεγκτές Α’ Τάξης, εφόσον έχουν
αποδεδειγµένα διενεργήσει τουλάχιστον πέντε (5) ενεργειακούς
ελέγχους Α’ Κατηγορίας, καθώς και οι διπλωµατούχοι µηχανικοί
και οι πτυχιούχοι µηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης που διαθέτουν επαγγελµατική εµπειρία, όπως αυτή ορίζεται µε την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρ. 1
του άρθρου 17. Οι ενεργειακοί ελεγκτές Β’ Τάξης δύνανται να
διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους Α’ και Β’ Κατηγορίας.
γ) Τάξη Γ’: οι ενεργειακοί ελεγκτές Β’ Τάξης µε ειδικότητα µηχανολόγου µηχανικού, ηλεκτρολόγου µηχανικού, µηχανολόγου
- ηλεκτρολόγου µηχανικού, χηµικού µηχανικού και µηχανικού
ενεργειακής τεχνολογίας, µηχανικού παραγωγής και διοίκησης,
µεταλλειολόγου µηχανικού, εφόσον έχουν αποδεδειγµένα διενεργήσει τουλάχιστον πέντε (5) ενεργειακούς ελέγχους Β’ κατηγορίας και διπλωµατούχοι µηχανικοί µε ειδικότητα µηχανολόγου
µηχανικού, ηλεκτρολόγου µηχανικού, µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού, χηµικού µηχανικού και µεταλλειολόγου µηχανικού και µηχανικού παραγωγής και διοίκησης που διαθέτουν
επαγγελµατική εµπειρία, όπως αυτή ορίζεται µε την απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρ. 1 του άρθρου 17. Οι ενεργειακοί ελεγκτές Γ’ Τάξης δύνανται να διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους Α’, Β’ και Γ’ Κατηγορίας.
4. Οι ενεργειακοί έλεγχοι µπορεί να διενεργούνται και από
εσωτερικούς εµπειρογνώµονες που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια, πιστοποιούνται σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 17 και
εγγράφονται στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών της παρ. 5.
5. Οι ενεργειακοί ελεγκτές, προκειµένου να διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους, εγγράφονται σε Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, υπό τη µορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων, η τήρηση,
ο έλεγχος και η διαχείριση του οποίου υπάγεται στην αρµοδιότητα των Τµηµάτων Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωµάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα νοµικά πρόσωπα, οποιασδήποτε νοµικής µορφής, των οποίων ένα τουλάχιστον µέλος ή εταίρος ή υπάλληλος µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας είναι
ενεργειακός ελεγκτής, µπορούν να εγγράφονται σε ιδιαίτερη µερίδα του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών.
6. Οι ενεργειακοί έλεγχοι πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που
ορίζονται στο Παράρτηµα VΙ. Οι ενεργειακοί έλεγχοι δεν πρέπει
να περιλαµβάνουν ρήτρες που εµποδίζουν τη διαβίβαση των ευρηµάτων του ελέγχου σε παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, υπό
τον όρο ότι ο πελάτης δεν φέρει αντίρρηση.
7. Οι εκθέσεις αποτελεσµάτων και γενικές πληροφορίες των
ενεργειακών ελέγχων υποβάλλονται από τους ενεργειακούς
ελεγκτές στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων, το οποίο καταρτίζεται υπό τη µορφή πληροφοριακού συστήµατος, υποστηριζόµενου από ηλεκτρονική βάση δεδοµένων µε διεπαφή ιστού, µε την
επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και των διαβαθµισµένων εµπορικά πληροφοριών. Η τήρηση, ο έλεγχος και
η διαχείριση του Αρχείου Ενεργειακών Ελέγχων υπάγονται στην
αρµοδιότητα των Τµηµάτων Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωµάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών µπορεί να θεσπίζονται καθεστώτα στήριξης των ΜΜΕ, ακόµα και εάν έχουν συνάψει
προαιρετικές συµφωνίες, για την κάλυψη του κόστους του ενεργειακού ελέγχου και της υλοποίησης συστάσεών του που εξασφαλίζουν υψηλή οικονοµική απόδοση, εφόσον τα προτεινόµενα
µέτρα υλοποιηθούν και µε την επιφύλαξη των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.
9. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία
µε τα κατά περίπτωση συναρµόδια Υπουργεία ενθαρρύνει την
εκπόνηση:
α) προγραµµάτων για την ενηµέρωση των ΜΜΕ, µε συγκεκριµένα παραδείγµατα και βέλτιστες πρακτικές, για τα συστήµατα
ενεργειακής διαχείρισης στις επιχειρήσεις τους και το όφελος
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από την υιοθέτησή τους,
β) προγραµµάτων για την ευαισθητοποίηση των νοικοκυριών,
µέσω κατάλληλων συµβουλευτικών υπηρεσιών, ως προς τα πλεονεκτήµατα των ελέγχων αυτών και,
γ) εκπαιδευτικών προγραµµάτων κατάρτισης για τους ενεργειακούς ελεγκτές, προκειµένου να διευκολύνεται η αριθµητική
επάρκεια των εµπειρογνωµόνων.
10. Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο, που διεξάγεται ανά τετραετία µε ανεξάρτητο και
οικονοµικώς αποδοτικό τρόπο, βάσει των ελάχιστων κριτηρίων
που ορίζονται στο Παράρτηµα VΙ, από ενεργειακούς ελεγκτές.
11. Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ και εφαρµόζουν σύστηµα ενεργειακής διαχείρισης πιστοποιηµένο από ανεξάρτητο
φορέα, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ISO 50001, εξαιρούνται
από τις απαιτήσεις της παρ. 10, υπό τον όρο ότι το εν λόγω σύστηµα διαχείρισης περιλαµβάνει ενεργειακό έλεγχο βάσει των
ελάχιστων κριτηρίων που ορίζονται στο Παράρτηµα VΙ.
12. Οι ενεργειακοί έλεγχοι περιλαµβάνουν αξιολόγηση του τεχνικώς και οικονοµικώς εφικτού της σύνδεσης µε υφιστάµενο ή
σχεδιαζόµενο δίκτυο τηλεθέρµανσης ή τηλεψύξης.
13. Η πρόσβαση στους συµµετέχοντες στην αγορά που παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες βασίζεται σε διαφανή και αµερόληπτα κριτήρια.
14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση συναρµόδιων
Υπουργών µπορεί να θεσπίζονται καθεστώτα στήριξης και παροχής κινήτρων για την υλοποίηση των συστάσεων από ενεργειακούς ελέγχους και συναφή µέτρα, µε την επιφύλαξη των
κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.
15. Για την τήρηση της υποχρέωσης της παρ. 10, τον έλεγχο
του όρου εξαίρεσης της παρ. 11 και τη διασφάλιση και τον
έλεγχο της ποιότητας των ενεργειακών ελέγχων, αρµόδια είναι
τα Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωµάτων Επιθεώρησης
Βορείου και Νοτίου Ελλάδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, σύµφωνα µε διαδικασία που καθορίζεται µε την
υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 17.
16. Για την αποτελεσµατικότερη εκτέλεση του ελεγκτικού
έργου τους, τα Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωµάτων
Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορεί να επικουρούνται από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες. Με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα προσόντα των
ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων, οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους, ο τρόπος και η διαδικασία
αξιολόγησης και επιλογής τους, το ύψος και ο τρόπος αποζηµίωσής τους, οι ιδιότητες που είναι ασυµβίβαστες µε το έργο τους,
οι διοικητικές κυρώσεις και τα χρηµατικά πρόστιµα που τους επιβάλλονται, τα όργανα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και των προστίµων, το ύψος, η διαβάθµισή
τους και τα κριτήρια επιµέτρησής τους, οι διοικητικές προσφυγές κατά των κυρώσεων και οι προθεσµίες άσκησής τους, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
17. Η ιδιότητα του ενεργειακού ελεγκτή είναι ασυµβίβαστη µε
την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), µε σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου.»
Άρθρο 10
Μέτρηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας Αντικατάσταση του άρθρου 11 του ν. 4342/2015
(άρθρα 9, 9α, 9β και 9γ της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Ο τίτλος και το άρθρο 11 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 11
Μέτρηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Μέτρηση και επιµερισµός του κόστους για θέρµανση, ψύξη και
ζεστό νερό οικιακής χρήσης
(άρθρα 9, 9α, 9β και 9γ της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Οι διανοµείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης
ενέργειας, όταν έχουν την ευθύνη εγκατάστασης, λειτουργίας
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και συντήρησης µετρητών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, διαθέτουν σε ανταγωνιστική τιµή στους τελικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου ατοµικούς
µετρητές που αναγράφουν την ενεργειακή κατανάλωσή τους και
παρέχουν πληροφορίες για τον χρόνο χρήσης, στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) κατά την αντικατάσταση µετρητή ή µετά από ριζική ανακαίνιση κτιρίου ή κτιριακής µονάδας, κατά την έννοια του δωδέκατου εδαφίου του άρθρου 2 του ν. 4122/2013 (Α’42), εκτός αν
αυτό είναι τεχνικώς αδύνατο ή δεν είναι οικονοµικώς αποδοτικό
σε σχέση µε τις εκτιµώµενες δυνατότητες µακροπρόθεσµης
εξοικονόµησης ενέργειας,
β) όταν πραγµατοποιείται νέα σύνδεση σε νέο κτίριο.
2. Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιούνται ευφυή συστήµατα
µέτρησης της τελικής κατανάλωσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, οι διανοµείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας:
α) µεριµνούν, ώστε τα συστήµατα µέτρησης να παρέχουν
στους τελικούς καταναλωτές πληροφορίες για τον πραγµατικό
χρόνο χρήσης και να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργίας που προβλέπονται από τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισµούς για τα συστήµατα αυτά,
β) εγγυώνται την ασφάλεια των έξυπνων µετρητών και των ανταλλαγών δεδοµένων και την ιδιωτικότητα των τελικών καταναλωτών, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός
Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων, L 119) και τον ν.
4624/2019 (Α’ 137),
γ) όσον αφορά στην ηλεκτρική ενέργεια, κατόπιν αιτήµατος
του τελικού καταναλωτή, διασφαλίζουν ότι οι µετρητές λαµβάνουν υπόψη την ηλεκτρική ενέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυο
από τις εγκαταστάσεις του τελικού καταναλωτή,
δ) διασφαλίζουν ότι, εάν οι τελικοί καταναλωτές υποβάλλουν
σχετικό αίτηµα, τα δεδοµένα µέτρησης της παραγωγής ή της κατανάλωσής τους ηλεκτρικής ενέργειας, διατίθενται στους ίδιους
ή σε τρίτους που ενεργούν για λογαριασµό του τελικού καταναλωτή, σε κατανοητή µορφή που θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν
για να συγκρίνουν παρόµοιες προσφορές,
ε) παρέχουν συµβουλές και πληροφορίες στους καταναλωτές
κατά τον χρόνο εγκατάστασης έξυπνων µετρητών, ως προς τις
δυνατότητές τους όσον αφορά στη χρήση των ενδείξεων του µετρητή και την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας.
3. Οι διανοµείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης
ενέργειας τηλεθέρµανσης, τηλεψύξης και ζεστού νερού, όταν
έχουν την ευθύνη εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης
µετρητών ενέργειας, διαθέτουν σε ανταγωνιστική τιµή στους τελικούς καταναλωτές ενέργειας µετρητές που αναγράφουν την
ενεργειακή κατανάλωσή τους.
Εάν σε ένα κτίριο παρέχεται θέρµανση, ψύξη ή ζεστό νερό οικιακής χρήσης από κεντρική πηγή που εξυπηρετεί πολλά κτίρια
ή από σύστηµα τηλεθέρµανσης ή τηλεψύξης, εγκαθίσταται µετρητής στον εναλλάκτη θερµότητας ή στο σηµείο διανοµής.
4. Σε πολυκατοικίες και σε κτίρια πολλαπλών χρήσεων όπου η
θέρµανση ή η ψύξη παρέχεται από κεντρική πηγή ή από σύστηµα
τηλεθέρµανσης ή τηλεψύξης, εγκαθίστανται ατοµικοί µετρητές
για τη µέτρηση της κατανάλωσης για θέρµανση ή ψύξη ή για
ζεστό νερό οικιακής χρήσης σε κάθε κτιριακή µονάδα, όπου αυτό
είναι τεχνικά εφικτό και οικονοµικά αποδοτικό µε κριτήριο την
αναλογικότητα προς τη δυνητική εξοικονόµηση ενέργειας.
Αν η χρήση ατοµικών µετρητών δεν είναι τεχνικά εφικτή ή οικονοµικώς αποδοτική για τη µέτρηση της κατανάλωσης θέρµανσης σε κάθε κτιριακή µονάδα, χρησιµοποιούνται ατοµικοί
κατανεµητές κόστους θέρµανσης για τη µέτρηση της κατανάλωσης θέρµανσης σε κάθε θερµαντικό σώµα, όπου η εγκατάσταση
των εν λόγω κατανεµητών κόστους θέρµανσης είναι οικονοµικώς
αποδοτική. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατόν να εξετάζονται
εναλλακτικές και οικονοµικώς αποδοτικές µέθοδοι µέτρησης της
κατανάλωσης θέρµανσης.
Τα γενικά κριτήρια, οι µέθοδοι και οι διαδικασίες καθορισµού
της αδυναµίας τεχνικής εφαρµογής και της έλλειψης οικονοµικής αποδοτικότητας δηµοσιοποιούνται στον ιστότοπο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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5. Σε νέες πολυκατοικίες και σε κατοικήσιµα τµήµατα νέων κτιρίων πολλαπλών χρήσεων, κατά τα προβλεπόµενα στον ν.
4122/2013 (Α’ 42), που διαθέτουν κεντρική πηγή θέρµανσης για
ζεστό νερό οικιακής χρήσης ή τροφοδοτούνται από συστήµατα
τηλεθέρµανσης, τοποθετούνται ατοµικοί µετρητές για ζεστό
νερό οικιακής χρήσης, κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου
της παρ. 4.
6. Για τους σκοπούς των παρ. 3 έως και 5, οι µετρητές και οι
ατοµικοί κατανεµητές κόστους θέρµανσης που εγκαθίστανται
είναι συσκευές µε δυνατότητα εξ αποστάσεως ανάγνωσης, όπου
αυτό είναι τεχνικά εφικτό και οικονοµικά αποδοτικό σύµφωνα µε
τις προϋποθέσεις των παρ. 4 και 5.
7. Μετρητές και κατανεµητές κόστους θέρµανσης που δεν παρέχουν τη δυνατότητα ανάγνωσης εξ αποστάσεως, αλλά έχουν
ήδη εγκατασταθεί, εξοπλίζονται µε τη δυνατότητα ανάγνωσης εξ
αποστάσεως ή αντικαθίστανται µε συσκευές που παρέχουν τη
δυνατότητα εξ αποστάσεως ανάγνωσης το αργότερο έως την 1η
Ιανουαρίου 2027, όπου αυτό είναι οικονοµικά αποδοτικό.»
Άρθρο 11
Πληροφορίες τιµολόγησης και κόστος πρόσβασης
στα στοιχεία που αφορούν στη µέτρηση και την τιµολόγηση
για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4342/2015
(άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4342/2015 (Α’ 143)
αντικαθίστανται, το πρώτο εδάφιο και η περ. β’ της παρ. 2 βελτιώνονται νοµοτεχνικά, η ηµεροµηνία της παρ. 3 αφαιρείται και
η παράγραφος βελτιώνεται νοµοτεχνικά, η παρ. 5, περί κατανοµής του κόστους των πληροφοριών τιµολόγησης για την ατοµική
κατανάλωση θέρµανσης και ψύξης σε κτίρια, και η παρ. 6, περί
ανάρτησης των αποτελεσµάτων των δράσεων των διανοµέων
ενέργειας και των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας, καταργούνται και το άρθρο 12 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 12
Πληροφορίες τιµολόγησης και κόστος πρόσβασης στα στοιχεία που αφορούν στη µέτρηση και
την τιµολόγηση για το φυσικό αέριο και
την ηλεκτρική ενέργεια
(άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Στις περιπτώσεις που οι τελικοί καταναλωτές δεν διαθέτουν
τα ευφυή συστήµατα µέτρησης που αναφέρονται στο άρθρο 59
του ν. 4001/2011 (Α’ 179) οι διανοµείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες τιµολόγησης, ακριβείς και βασιζόµενες στην πραγµατική
κατανάλωση, σύµφωνα µε την περ. α’ του Παραρτήµατος VII,
εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατόν και οικονοµικά σκόπιµο.
2. Τα ευφυή συστήµατα µέτρησης παρέχουν τη δυνατότητα
ακριβούς τιµολόγησης, µε βάση την πραγµατική κατανάλωση. Οι
διανοµείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας παρέχουν στους τελικούς καταναλωτές τη δυνατότητα
πρόσβασης σε πληροφορίες που τους επιτρέπουν να ελέγχουν
οι ίδιοι το ιστορικό της κατανάλωσής τους και οι οποίες περιλαµβάνουν:
α) σωρευτικά στοιχεία τουλάχιστον για τα τρία (3) προηγούµενα έτη ή για την περίοδο από την έναρξη της σύµβασης προµήθειας εάν αυτή είναι µικρότερη, τα οποία αντιστοιχούν στις
χρονικές περιόδους για τις οποίες υπάρχουν συχνά τιµολογιακές
πληροφορίες,
β) στοιχεία για τον χρόνο χρήσης για οποιαδήποτε ηµέρα,
εβδοµάδα, µήνα και έτος, τα οποία κοινοποιούνται στον τελικό
καταναλωτή µέσω του διαδικτύου ή της διεπαφής του µετρητή
τουλάχιστον για το διάστηµα των τελευταίων εικοσιτεσσάρων
(24) µηνών ή για την περίοδο από την έναρξη της σύµβασης προµήθειας, εάν αυτή είναι µικρότερη.
3. Οι διανοµείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης
ενέργειας, ανεξάρτητα από την εγκατάσταση ή µη ευφυούς συστήµατος µέτρησης:
α) διαθέτουν κατόπιν αιτήµατος του τελικού καταναλωτή, σε
πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών οριζόµενο από τον τελικό κατα-
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ναλωτή, στοιχεία που αφορούν στην ενεργειακή τιµολόγηση και
το ιστορικό της κατανάλωσης των τελικών καταναλωτών, στον
βαθµό που αυτά είναι διαθέσιµα,
β) προσφέρουν στους τελικούς καταναλωτές την επιλογή ηλεκτρονικών τιµολογιακών πληροφοριών και τιµολόγησης και παρέχουν, εάν οι πελάτες το ζητήσουν, σαφείς και κατανοητές
εξηγήσεις για τον τρόπο µε τον οποίο προέκυψε ο λογαριασµός
τους, ιδίως στην περίπτωση που οι λογαριασµοί δεν βασίζονται
στην πραγµατική κατανάλωση,
γ) παρέχουν στον λογαριασµό κατάλληλα πληροφοριακά στοιχεία ώστε οι τελικοί καταναλωτές να έχουν πλήρη γνώση του τρέχοντος ενεργειακού κόστους, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VII,
δ) προβλέπουν ότι, κατόπιν αιτήµατος του τελικού καταναλωτή, οι πληροφορίες που περιέχονται στα τιµολόγια δεν θεωρούνται αίτηµα προς πληρωµή και εξασφαλίζουν ότι οι
προµηθευτές ενεργειακών πόρων προσφέρουν ευέλικτες ρυθµίσεις για τις πληρωµές,
ε) παρέχουν πληροφορίες και εκτιµήσεις του ενεργειακού κόστους στους καταναλωτές εφόσον τις ζητούν, εγκαίρως και σε
κατανοητή µορφή, ώστε να µπορούν να συγκρίνουν παρόµοιες
προσφορές.
4. Οι διανοµείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης
ενέργειας παρέχουν στους τελικούς καταναλωτές ατελώς λογαριασµούς και πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας και
δωρεάν πρόσβαση στα στοιχεία για την κατανάλωσή τους, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VII.
5. [Καταργείται]
6. [Καταργείται]».
Άρθρο 12
Πληροφορίες τιµολόγησης και κατανάλωσης
και κόστος πρόσβασης στα στοιχεία για τη θέρµανση,
την ψύξη και το ζεστό νερό οικιακής χρήσης Προσθήκη άρθρου 12Α στον ν. 4342/2015
(άρθρα 10α και 11α της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Προστίθεται νέο άρθρο 12Α στον ν. 4342/2015 (Α’ 143) ως
εξής:
«Άρθρο 12Α
Πληροφορίες τιµολόγησης και κατανάλωσης για τη θέρµανση, την ψύξη και το ζεστό νερό οικιακής χρήσης - Κόστος
πρόσβασης στη µέτρηση και στις πληροφορίες τιµολόγησης
και κατανάλωσης για τη θέρµανση, την ψύξη και το ζεστό νερό
οικιακής χρήσης
(άρθρα 10α και 11α της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Όπου έχουν εγκατασταθεί µετρητές και κατανεµητές κόστους θέρµανσης, οι προµηθευτές ενέργειας διασφαλίζουν ότι
οι πληροφορίες τιµολόγησης και κατανάλωσης είναι αξιόπιστες
και ακριβείς και βασίζονται στην πραγµατική κατανάλωση ή τις
ενδείξεις του κατανεµητή κόστους θέρµανσης, σύµφωνα µε τις
παρ. 1 και 2 του Παραρτήµατος VIΙα για όλους τους τελικούς καταναλωτές.
Για τους τελικούς χρήστες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που κατοικούν σε µονοκατοικία ή σε διαµέρισµα πολυκατοικίας ή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων που τροφοδοτείται µε θέρµανση, ψύξη
ή ζεστό νερό οικιακής χρήσης από κεντρική πηγή και δεν έχουν
άµεση ή ατοµική σύµβαση µε τον προµηθευτή ενέργειας, η ανωτέρω πληροφόρηση παρέχεται από το συµβαλλόµενο µέρος
έναντι του προµηθευτή ενέργειας του κτιρίου, όπως τον ιδιοκτήτη, την ένωση ιδιοκτητών, τον διαχειριστή του κτιρίου, ή την
εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης.
2. Οι προµηθευτές ενέργειας:
α) παρέχουν, µετά από αίτηση του τελικού χρήστη και σε πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών τον οποίο αυτός υποδεικνύει, τις
πληροφορίες που αφορούν στην ενεργειακή τιµολόγηση και το
ιστορικό της κατανάλωσης ή τις ενδείξεις του κατανεµητή κόστους θέρµανσης των τελικών χρηστών,
β) παρέχουν στους τελικούς καταναλωτές την επιλογή παροχής των πληροφοριών τιµολόγησης και των λογαριασµών µε ηλεκτρονικό τρόπον,
γ) συµπεριλαµβάνουν µε σαφείς όρους στους λογαριασµούς
ή µαζί µε αυτούς, στις περιπτώσεις που βασίζονται στην πραγ-
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µατική κατανάλωση ή στις ενδείξεις του κατανεµητή κόστους
θέρµανσης, κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες της παρ. 3 του Παραρτήµατος VIIα.
Κατά την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων λαµβάνεται
ειδική µέριµνα για την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδοµένων των τελικών χρηστών σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών
και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ» (Γενικός Κανονισµός
για την Προστασία Δεδοµένων, L 119) και τον ν. 4624/2019 (Α’
137).
3. Οι προµηθευτές ενέργειας παρέχουν στους τελικούς χρήστες δωρεάν όλους τους λογαριασµούς τους και τις πληροφορίες τιµολόγησης της κατανάλωσης ενέργειας και δωρεάν
πρόσβαση στα στοιχεία της κατανάλωσής τους.
4. Κατά παρέκκλιση της παρ. 3, η κατανοµή του κόστους των
πληροφοριών τιµολόγησης για την ατοµική κατανάλωση θέρµανσης, ψύξης και ζεστού νερού οικιακής χρήσης σε πολυκατοικίες
και σε κτίρια πολλαπλών χρήσεων, γίνεται σύµφωνα µε τις παρ.
4 και 5 του άρθρου 11. Το κόστος που προκαλούν η µέτρηση, η
κατανοµή και ο λογιστικός υπολογισµός της πραγµατικής ατοµικής κατανάλωσης σε κτίρια αυτού του είδους και προκύπτει από
την ανάθεση αυτής της υποχρέωσης σε τρίτο µέρος, όπως σε
πάροχο υπηρεσιών ή σε τοπικό προµηθευτή ενέργειας, µπορεί
να µετακυλίεται στους τελικούς καταναλωτές, υπό τον όρο ότι
είναι εύλογο.»
Άρθρο 13
Ενηµέρωση των καταναλωτών και
πρόγραµµα ενθάρρυνσης - Αντικατάσταση
του άρθρου 13 του ν. 4342/2015
(άρθρο 12 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4342/2015 (Α’ 143), περί ενηµέρωσης καταναλωτών, αφαιρείται η αναφορά στα Εθνικά Σχέδια Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), το εισαγωγικό
εδάφιο και η υποπερ. εε’ της περ. α’ της παρ. 2, βελτιώνονται νοµοτεχνικά, η αναφορά στα ευφυή συστήµατα µέτρησης της περ.
β’ της ως άνω παραγράφου, αφαιρείται, και το άρθρο 13 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 13
Ενηµέρωση των καταναλωτών και
πρόγραµµα ενθάρρυνσης
(άρθρο 12 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει
την ευθύνη για την ενηµέρωση των καταναλωτών σχετικά µε την
προώθηση και τη διευκόλυνση της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας από µικρούς καταναλωτές ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων των νοικοκυριών.
2. Οι δράσεις ενηµέρωσης της παρ. 1 αφορούν σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:
3. α) µέσα και πολιτικές για την υποστήριξη της αλλαγής συµπεριφορών, όπως:
αα) φορολογικά κίνητρα, µε την επιφύλαξη των κανόνων των
κρατικών ενισχύσεων,
ββ) πρόσβαση σε χρηµατοδότηση, δάνεια ή επιδοτήσεις, µε
την επιφύλαξη των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων,
γγ) παροχή πληροφοριών,
δδ) υποδειγµατικά έργα,
εε) δράσεις στον χώρο εργασίας,
β) τρόπους και µέσα για τη συµµετοχή των καταναλωτών και
των οργανώσεων των καταναλωτών στην ανάπτυξη έξυπνων µετρητών, µέσω της γνωστοποίησης:
αα) οικονοµικώς αποδοτικών αλλαγών εύκολης εφαρµογής
στη χρήση της ενέργειας,
ββ) πληροφοριών για τα µέτρα ενεργειακής απόδοσης.»
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Άρθρο 14
Κυρώσεις - Αντικατάσταση
του άρθρου 14 του ν. 4342/2015
(άρθρο 13 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Το άρθρο 14 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Κυρώσεις
(άρθρο 13 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Στα υπόχρεα µέρη που δεν συµµορφώνονται προς τις διατάξεις του άρθρου 9, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από εισήγηση
της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας επιβάλλεται πρόστιµο, το οποίο µπορεί να ανέρχεται
έως το διπλάσιο του κόστους εξαγοράς, όπως ορίζεται στον Κανονισµό Λειτουργίας Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης (Β’ 4237/2019).
2. Στις επιχειρήσεις της παρ. 10 του άρθρου 10 που δεν συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές ορίζονται
στην ίδια παράγραφο και στις επιχειρήσεις της παρ. 11 του άρθρου 10 που δεν πληρούν τον σχετικό όρο και δεν συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές ορίζονται στην
απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 17, µε απόφαση του αρµόδιου
οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά
από εισήγηση των Τµηµάτων Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωµάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβάλλεται πρόστιµο από
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
3. Στους διανοµείς ενέργειας και στις επιχειρήσεις λιανικής
πώλησης που δεν συµµορφώνονται µε τα άρθρα 11 και 12, µε
απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετά από εισήγηση των κατά περίπτωση αρµοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας επιβάλλεται πρόστιµο από πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.
4. Στους ενεργειακούς ελεγκτές του άρθρου 10, όταν διαπιστωθεί ότι:
α) αναγράφουν ανακριβή ενεργειακά ή άλλα στοιχεία επί των
εκθέσεων των ενεργειακών ελέγχων,
β) υποβάλλουν ανακριβή στοιχεία στις γενικές πληροφορίες ή
δικαιολογητικά στο αρχείο των ενεργειακών ελέγχων,
γ) προβαίνουν σε άσκηση της δραστηριότητας του ενεργειακού ελεγκτή αντίθετα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
όπως εξειδικεύονται στην απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρ. 1 του άρθρου 17,
δ) δεν τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας, όπως εξειδικεύονται στην απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
της παρ. 1 του άρθρου 17,
ε) συντρέχουν στο πρόσωπό τους νοµικά ή άλλα κωλύµατα ή
ασυµβίβαστα, κατά το άρθρο 10,
στ) παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εκδιδόµενες κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστικές πράξεις, επιβάλλονται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από εισήγηση των Τµηµάτων
Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωµάτων Επιθεώρησης Βορείου και
Νοτίου Ελλάδος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
οι εξής διοικητικές κυρώσεις:
στα) χρηµατικό πρόστιµο ύψους από πεντακόσια (500) έως
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ή,
στβ) αποκλεισµός του ενεργειακού ελεγκτή από τους ενεργειακούς ελέγχους για περίοδο από ένα (1) έως και τρία (3) έτη ή,
στγ) οριστικός αποκλεισµός του ενεργειακού ελεγκτή από
τους ενεργειακούς ελέγχους.
Στις κυρώσεις των υποπερ. στβ) και στγ) µπορεί σωρευτικά να
επιβάλλεται ως συµπληρωµατική ποινή χρηµατικό πρόστιµο.
Κάθε κύρωση που επιβάλλεται καταγράφεται στο Μητρώο των
Ενεργειακών Ελεγκτών της παρ. 5 του άρθρου 10.
5. Για την επιβολή των κυρώσεων λαµβάνονται υπόψη ιδίως το
είδος και η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτή, ο βαθµός υπαιτιότητας και η υποτροπή του παραβάτη, κατόπιν προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφερόµενου,
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σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).
6. Κατά της απόφασης µε την οποία επιβάλλονται κυρώσεις,
ασκείται ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών
από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόµενο της σχετικής απόφασης και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. δύναται να
αναπροσαρµόζεται το κατώτερο και ανώτερο όριο των χρηµατικών προστίµων που αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 και να εξειδικεύεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την είσπραξή τους. Τα
επιβαλλόµενα χρηµατικά πρόστιµα βεβαιώνονται ταµειακά και εισπράττονται από τις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.),
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ. 356/1974, A’ 90) και αποτελούν έσοδα του Ειδικού Ταµείου Ενεργειακής Απόδοσης του άρθρου 21 του
παρόντος.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ
Άρθρο 15
Προώθηση της απόδοσης στη θέρµανση και ψύξη Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4342/2015
(άρθρο 14 και παρ. 6 του άρθρου 24 της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ)
Στο άρθρο 15 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) η αναφορά στη «Διεύθυνση Ανανεώσιµων Πηγών και Ηλεκτρικής Ενέργειας» αντικαθίσταται από την αντίστοιχη αναφορά στη «Διεύθυνση
Ηλεκτρικής Ενέργειας», διορθώνονται οι αναφορές στα Παραρτήµατα και λαµβάνουν χώρα νοµοτεχνικές βελτιώσεις, στην εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 3 προστίθεται ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συµπεριλαµβάνεται η λήψη µέτρων και σε κεντρικό επίπεδο, και το άρθρο 15 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 15
Προώθηση της απόδοσης στη θέρµανση και ψύξη
(άρθρο 14 και άρθρο 24 της παρ. 6 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Η Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει την ευθύνη για την εκπόνηση
περιεκτικής αξιολόγησης του δυναµικού υλοποίησης της συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης και της αποδοτικής τηλεθέρµανσης
και τηλεψύξης, η οποία περιλαµβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία
που αναφέρονται στο Παράρτηµα VIII και λαµβάνει υπόψη την
ανάλυση του δυναµικού συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης που
αναφέρεται στον ν. 3734/2009 (Α’ 8).
2. Η περιεκτική αξιολόγηση της παρ. 1 εγκρίνεται µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κοινοποιείται
από τη Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έως την 31η Δεκεµβρίου 2015 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αξιολόγηση επικαιροποιείται και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά
πενταετία, ύστερα από αίτηµά της. Αν έχει ήδη εκπονηθεί ισοδύναµη αξιολόγηση, αυτή κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών ή Περιφερειαρχών
θεσπίζονται µέτρα για τη χρήση σε κεντρικό ή τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο αποδοτικών συστηµάτων θέρµανσης και ψύξης,
εκεί όπου χρησιµοποιείται συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης και
σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη τοπικών ή περιφερειακών αγορών θερµότητας.
4. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης που αναφέρεται στην
παρ. 1, η Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει την ευθύνη για την ανάλυση
κόστους-οφέλους, η οποία εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και:

α) καλύπτει όλη την Επικράτεια και βασίζεται στις κλιµατικές
συνθήκες, την οικονοµική σκοπιµότητα και την τεχνική καταλληλότητα σύµφωνα µε το Μέρος III του Παραρτήµατος VIII,
β) µπορεί να διευκολύνει τον εντοπισµό των πιο αποδοτικών
λύσεων από άποψη πόρων και κόστους για την εκπλήρωση των
απαιτήσεων θέρµανσης και ψύξης,
γ) αποτελεί τµήµα της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων
βάσει
της
υπό
στοιχεία
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 κοινής απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δηµοσίων Έργων (Β’ 1225) µε την οποία ενσωµατώθηκε η Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων και προγραµµάτων (L 197)
στις περιπτώσεις έργων για τα οποία απαιτείται Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση.
5. Αν από την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παρ. 1 και την
ανάλυση κόστους - οφέλους που αναφέρεται στην παρ. 4 προκύπτουν δυνατότητες υλοποίησης της συµπαραγωγής υψηλής
απόδοσης ή της αποδοτικής τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης, τα
οφέλη των οποίων υπερβαίνουν τα κόστη, εκδίδεται απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετά από εισήγηση
της Διεύθυνσης Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Γραµµατείας
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την απόφαση θεσπίζονται µέτρα για
την ανάπτυξη αποδοτικών υποδοµών τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης ή για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης και τη χρήση θέρµανσης και ψύξης από
απορριπτόµενη θερµότητα και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
σύµφωνα µε τις παρ. 1, 2, 7 και 14.
6. Αν η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παρ. 1 και η ανάλυση
κόστους-οφέλους που αναφέρεται στην παρ. 4 δεν εντοπίσουν
δυνατότητες τα οφέλη των οποίων υπερβαίνουν τα κόστη, περιλαµβανοµένου του διοικητικού κόστους για τη διεξαγωγή της
ανάλυσης κόστους-οφέλους που αναφέρεται στην παρ. 7, δεν
εφαρµόζονται οι απαιτήσεις της παρ. 5.
7. Ανάλυση κόστους - οφέλους διενεργείται, από τους φορείς
λειτουργίας των παρακάτω εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε το Παράρτηµα IX, υποχρεωτικά, όταν:
α) σχεδιάζεται µια νέα θερµική εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ άνω των είκοσι µεγαβάτ (20 MW), προκειµένου να αξιολογηθούν το κόστος και τα
οφέλη από τη λειτουργία της εγκατάστασης ως εγκατάστασης
συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης,
β) ανακαινίζεται ουσιαστικά µια υφιστάµενη θερµική εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ
άνω των είκοσι µεγαβάτ (20 MW), προκειµένου να αξιολογηθούν
το κόστος και τα οφέλη από τη µετατροπή της σε συµπαραγωγή
υψηλής απόδοσης,
γ) σχεδιάζεται ή ανακαινίζεται ουσιαστικά βιοµηχανική εγκατάσταση µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ άνω των είκοσι
µεγαβάτ (20 MW) που παράγει απορριπτόµενη θερµότητα σε
χρήσιµα επίπεδα θερµοκρασίας, προκειµένου να αξιολογηθούν
το κόστος και τα οφέλη από τη χρήση της απορριπτόµενης θερµότητας για την κάλυψη οικονοµικά αιτιολογηµένης ζήτησης, µεταξύ άλλων µέσω συµπαραγωγής και από τη σύνδεση αυτής της
εγκατάστασης σε δίκτυο τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης,
δ) σχεδιάζεται ένα νέο δίκτυο τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης
ή όταν σε υφιστάµενο δίκτυο προβλέπεται νέα εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ άνω
των είκοσι µεγαβάτ (20 MW), ή όταν υφιστάµενη εγκατάσταση
αυτών των χαρακτηριστικών πρόκειται να ανακαινιστεί ουσιαστικά, προκειµένου να αξιολογηθούν το κόστος και τα οφέλη από
τη χρήση της απορριπτόµενης θερµότητας από βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε µικρή απόσταση.
Η ανάλυση κόστους-οφέλους περιλαµβάνει οικονοµική ανάλυση, σύµφωνα µε το Παράρτηµα IX. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από εισήγηση της
Διεύθυνσης Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Γραµµατείας
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλ-
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λοντος και Ενέργειας, θεσπίζονται κατευθυντήριες αρχές για τη
µέθοδο, τις παραδοχές και τον χρονικό ορίζοντα της οικονοµικής
ανάλυσης.
8. Η τοποθέτηση εξοπλισµού για τη δέσµευση διοξειδίου του
άνθρακα που παράγεται σε εγκαταστάσεις καύσης µε σκοπό την
αποθήκευσή του σε γεωλογικούς σχηµατισµούς σύµφωνα µε
όσα προβλέπονται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Αναπληρωτή Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υπό
στοιχεία Η.Π. 48416/2037/Ε.103/7.11.2011 (Β’ 2516) µε την οποία
ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου
2009 σχετικά µε την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηµατισµούς και για την τροποποίηση της Οδηγίας
85/337/ΕΟΚ του Συµβουλίου, των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ,
2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ, και του Κανονισµού (ΕΚ)
αριθµ. 1013/2006 (ΕΕ L 140 της 5.6.2009), δεν θεωρείται ανακαίνιση για τους σκοπούς των περ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 7.
9. Η ανάλυση κόστους-οφέλους που αναφέρεται στις περ. γ’
και δ’ της παρ. 7 απαιτείται να διεξάγεται σε συνεργασία µε τις
εταιρείες που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία των δικτύων τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης.
10. Από την υποχρέωση της παρ. 7 εξαιρούνται:
α) οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής για την κάλυψη της
ζήτησης σε περιόδους αιχµής ή την παραγωγή εφεδρικής ενέργειας που προορίζονται να λειτουργούν λιγότερο από χίλιες πεντακόσιες (1.500) ώρες ετησίως κατά µέσο όρο για περίοδο πέντε
(5) ετών,
β) οι εγκαταστάσεις που πρέπει να βρίσκονται κοντά σε χώρο
αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηµατισµούς που έχουν εγκριθεί
δυνάµει της κοινής απόφασης των Υπουργών Αναπληρωτή Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υπό στοιχεία
Η.Π. 48416/2037/Ε.103/7.11.2011 (Β’ 2516),
γ) οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, ονοµαστικής θερµικής
ισχύος άνω των είκοσι µεγαβάτ (20 MW), για τις οποίες ο λόγος
της ετήσιας απορριπτόµενης θερµότητας (µετρούµενης σε γιγαβατώρες - GWh) προς την απόσταση (µετρούµενη σε χιλιόµετρα
- km) από το δίκτυο τηλεθέρµανσης/τηλεψύξης είναι µικρότερος
από 1,5.
11. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
µετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ηλεκτρικής Ενέργειας της
Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζεται διαδικασία επαλήθευσης για το κριτήριο εξαίρεσης που αναφέρεται
στην περ. α’ της παρ. 10.
12. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
µετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ηλεκτρικής Ενέργειας της
Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται τα κατώτατα όρια, εκφρασµένα ως ποσά της διαθέσιµης χρήσιµης
απορριπτόµενης θερµότητας, ως ζήτηση για θερµότητα ή ως
αποστάσεις µεταξύ των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και των
δικτύων τηλεθέρµανσης, για την εξαίρεση µεµονωµένων εγκαταστάσεων από τις περ. γ’ και δ’ της παρ. 7.
13. Τα κατώτατα όρια της παρ. 12 και οι εξαιρέσεις της παρ.
10 κοινοποιούνται από τη Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεταγενέστερες αλλαγές
που επέρχονται σε αυτές κοινοποιούνται εκ νέου.
14. Κατά την έγκριση των αδειών που προβλέπονται στις αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης υπό στοιχεία Δ5ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.17951/6.12.2000 (Β’ 1498), του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υπό στοιχεία
ΥΑΠΕ/Φ1/14810/4.10.2011 (Β’ 2373) και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υπό στοιχεία
483/35/ Φ.15/17.1.2012 (Β’ 158), εκτός των όσων ορίζονται σε
αυτές:
α) λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα της περιεκτικής αξιολόγησης που αναφέρεται στην παρ. 1,
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β) διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παρ. 4, και
γ) λαµβάνεται υπόψη το αποτέλεσµα της ανάλυσης κόστους οφέλους που αναφέρεται στην παρ. 7.
15. Με αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων των Υπουργείων
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
κατά περίπτωση, µπορεί να καθορίζονται εξαιρέσεις για µεµονωµένες εγκαταστάσεις από την απαίτηση, βάσει των κριτηρίων
αδειοδότησης που αναφέρονται στην παρ. 14, να θέτουν σε
εφαρµογή επιλογές των οποίων τα οφέλη υπερβαίνουν το κόστος, εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί νοµικοί, ιδιοκτησιακοί ή οικονοµικοί λόγοι να το πράττουν. Οι εξαιρέσεις αυτές
αποστέλλονται από τις αρµόδιες Γενικές Γραµµατείες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε αιτιολογηµένη κοινοποίηση της απόφασης
εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία της λήψης της.
16. Οι παρ. 7 έως και 15 εφαρµόζονται σε εγκαταστάσεις οι
οποίες καλύπτονται από την κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
υπό στοιχεία 36060/ 1155/Ε.103/16.6.2013 (Β’ 1450), µε την
οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία η Οδηγία
2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 24ης Νοεµβρίου 2010 περί βιοµηχανικών εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης, L 334), µε την επιφύλαξη των απαιτήσεών της.
17. Κάθε διαθέσιµη στήριξη της συµπαραγωγής υπόκειται
στον όρο ότι η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από
συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης και η απορριπτόµενη θερµότητα χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά για να επιτευχθεί εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας. Η δηµόσια στήριξη της
συµπαραγωγής, της παραγωγής και των δικτύων τηλεθέρµανσης
υπάγεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, κατά περίπτωση.
18. Η Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας και η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής
Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχουν την ευθύνη για την εκπόνηση ετήσιων εκθέσεων, οι οποίες υποβάλλονται από τη
Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους και περιλαµβάνουν στατιστικά στοιχεία για:
α) την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας από
συµπαραγωγή υψηλής και χαµηλής απόδοσης σύµφωνα µε τη
µεθοδολογία του Παραρτήµατος I, σε σχέση µε το συνολικό δυναµικό παραγωγής θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας,
β) το δυναµικό συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρικής
ενέργειας και για τα καύσιµα που χρησιµοποιούνται στη συµπαραγωγή,
γ) την παραγωγή και το δυναµικό τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης σε σχέση µε τη συνολική παραγωγή και το δυναµικό θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, και
δ) την εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας που επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή συµπαραγωγής σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του Παραρτήµατος II.»
Άρθρο 16
Μετατροπή, µεταφορά και διανοµή ενέργειας Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4342/2015
(άρθρο 15 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Οι παρ. 2, 4, 8 και 16 του άρθρου 16 του ν. 4342/2015 (Α’ 143),
περί των αρµοδιοτήτων της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ)
βελτιώνονται νοµοτεχνικά, στην παρ. 17 η «Διεύθυνση Ανανεώσιµων Πηγών και Ηλεκτρικής Ενέργειας» αντικαθίσταται από τη
«Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας» και το άρθρο 16 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 16
Μετατροπή, µεταφορά και διανοµή ενέργειας
(άρθρο 15 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), κατά την άσκηση των
κανονιστικών αρµοδιοτήτων της που προβλέπονται στον ν.
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4001/2011, λαµβάνει υπόψη την ενεργειακή απόδοση για τη λειτουργία των υποδοµών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο έκδοσης αποφάσεών της κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4001/2011, οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη των
τιµολογίων και στα συστήµατα µεταφοράς και δίκτυα διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας και λαµβάνοντας υπόψη το κόστος και τα
οφέλη κάθε µέτρου, προβλέπει κίνητρα για τους διαχειριστές συστήµατος µεταφοράς και τους διαχειριστές δικτύων διανοµής,
ώστε να διαθέτουν υπηρεσίες συστήµατος στους χρήστες δικτύου
επιτρέποντάς τους να εφαρµόζουν µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο της ανάπτυξης ευφυών δικτύων.
3. Οι υπηρεσίες συστήµατος της παρ. 2 µπορούν να καθορίζονται από τους διαχειριστές συστήµατος µεταφοράς και τους διαχειριστές δικτύων διανοµής και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν
αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια του συστήµατος ή/και των
δικτύων.
4. Για την ηλεκτρική ενέργεια, η ΡΑΕ διασφαλίζει ότι οι κανονιστικές ρυθµίσεις δικτύου και τα τιµολόγια δικτύου πληρούν τα κριτήρια του Παραρτήµατος X, λαµβάνοντας υπόψη τις
κατευθυντήριες γραµµές και τους κώδικες που εκπονούνται σύµφωνα µε τον υπ’ αριθµ. 714/2009 Κανονισµό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά
µε τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1228/2003 (L 211).
5. Οι διαχειριστές συστήµατος µεταφοράς και οι διαχειριστές
δικτύων διανοµής αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, υποβάλλουν
στη ΡΑΕ έως την 30ή Απριλίου 2016, έκθεση η οποία περιλαµβάνει:
α) εκτίµηση του δυναµικού αύξησης ενεργειακής απόδοσης των
οικείων υποδοµών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως όσον
αφορά τη µεταφορά, τη διανοµή, τη διαχείριση φορτίου και τη διαλειτουργικότητα, καθώς και τη σύνδεση µε τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων των δυνατοτήτων
πρόσβασης σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας πολύ µικρής
κλίµακας,
β) συγκεκριµένα µέτρα και επενδύσεις για την επίτευξη οικονοµικώς αποδοτικών βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης στην
υποδοµή δικτύου, µε χρονοδιάγραµµα για την υλοποίησή τους.
6. Η ΡΑΕ, κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης, γνωµοδοτεί στον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειµένου έως την 30ή
Ιουνίου 2016 µε απόφασή του να εγκριθούν προγράµµατα µέτρων
και επενδύσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στην υποδοµή δικτύου τους. Τα ως άνω προγράµµατα λαµβάνονται υπόψη
από τους Διαχειριστές Δικτύων κατά την κατάρτιση των Προγραµµάτων Ανάπτυξης των δικτύων τους, τα οποία εγκρίνονται από τη
ΡΑΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 14 και 108 του ν.
4001/2011.
7. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4001/2011, µπορεί να εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στοιχεία
συστηµάτων και τιµολογιακών δοµών που εξυπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς για τη µεταφορά και διανοµή ενέργειας µέσω δικτύου, µε την προϋπόθεση ότι οι ενδεχόµενες διαταραχές στο
σύστηµα µεταφοράς και διανοµής είναι οι ελάχιστες δυνατές και
δεν είναι δυσανάλογες προς τους κοινωνικούς σκοπούς.
8. Η ΡΑΕ, κατά την έγκριση των τιµολογίων πρόσβασης στο σύστηµα µεταφοράς και στα δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας
σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 140 του ν.
4001/2011, διασφαλίζει ότι δεν υφίστανται σε αυτά κίνητρα που
αποβαίνουν σε βάρος της συνολικής απόδοσης, συµπεριλαµβανοµένης της ενεργειακής απόδοσης, της παραγωγής, της µεταφοράς, της διανοµής και της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας,
ή που παρεµποδίζουν τη συµµετοχή της απόκρισης στη ζήτηση,
στις αγορές εξισορρόπησης και στην παροχή επικουρικών υπηρεσιών. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, σύµφωνα µε
τον ν. 4001/2011 παρέχει κίνητρα στους διαχειριστές συστήµατος
µεταφοράς και στους διαχειριστές δικτύων διανοµής, προκειµένου να βελτιώνουν την αποτελεσµατικότητα του σχεδιασµού και
της λειτουργίας των υποδοµών και διασφαλίζει ότι τα τιµολόγια
παρέχουν στους προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας τη δυνατότητα να βελτιώνουν τη συµµετοχή των καταναλωτών στην αποδο-
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τικότητα του συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της απόκρισης
στη ζήτηση ανάλογα µε τις εγχώριες συνθήκες.
9. [Καταργήθηκε]
10. [Καταργήθηκε]
11. Σε κάθε περίπτωση, οι διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς
και οι διαχειριστές δικτύων διανοµής οφείλουν να συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα XI.
12. Οι φορείς εκµετάλλευσης συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης µπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες εξισορρόπησης και
άλλες λειτουργικές υπηρεσίες σε επίπεδο διαχειριστών συστήµατος µεταφοράς ή διαχειριστών δικτύων διανοµής, όπου αυτό είναι
τεχνικά και οικονοµικά εφικτό µε τον τρόπο λειτουργίας της εγκατάστασης συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης. Οι διαχειριστές συστήµατος µεταφοράς και οι διαχειριστές δικτύων διανοµής
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω υπηρεσίες αποτελούν µέρος µιας
διαδικασίας υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών που
είναι διαφανής, αµερόληπτη και ανοικτή σε έλεγχο σε βάθος. Λεπτοµέρειες εφαρµογής των ανωτέρω προβλέπονται στους σχετικούς κώδικες διαχείρισης συστήµατος και δικτύων.
13. Η ΡΑΕ µπορεί να απαιτεί από τους διαχειριστές συστήµατος
µεταφοράς και τους διαχειριστές δικτύων διανοµής να µειώνουν
τα τέλη σύνδεσης και τα τέλη χρήσης δικτύων προκειµένου να ενθαρρύνουν την εγκατάσταση µονάδων συµπαραγωγής υψηλής
απόδοσης πλησίον των σηµείων ζήτησης.
14. Για τη σύνδεση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης µε το σύστηµα µεταφοράς
ή τα δίκτυα διανοµής, ισχύουν κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3851/2010 (Α’ 85).
15. Η ΡΑΕ κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της µεριµνά για
τη δηµιουργία συνθηκών που επιτρέπουν, στο µέτρο του δυνατού,
και µε κάθε πρόσφορο µέσο, τη συµµετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ενδεχόµενων πόρων από την πλευρά της ζήτησης,
όπως η απόκριση στη ζήτηση. Σχετικές προβλέψεις ενσωµατώνονται στους σχετικούς Κώδικες διαχείρισης συστήµατος και δικτύων.
16. Η ΡΑΕ, υπό τους όρους των εγγενών στη διαχείριση δικτύων
τεχνικών περιορισµών, διασφαλίζει, µέσω προβλέψεων στους κώδικες, ότι οι διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς και δικτύων διανοµής, κατά την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την
εξισορρόπηση παραγωγής - φορτίου και τις βοηθητικές υπηρεσίες, αντιµετωπίζουν αµερόληπτα όσους παρέχουν υπηρεσίες
απόκρισης στην ενεργειακή ζήτηση, συµπεριλαµβανοµένων των
φορέων σωρευτικής εκπροσώπησης µε βάση τις τεχνικές δυνατότητές τους.
17. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
µετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπό τους όρους των
εγγενών στη διαχείριση δικτύων τεχνικών περιορισµών και λαµβάνοντας υπόψη τους κώδικες διαχείρισης συστήµατος και δικτύων,
προωθούνται η πρόσβαση και η συµµετοχή όσων παρέχουν υπηρεσίες απόκρισης στην ενεργειακή ζήτηση, στην εξισορρόπηση
παραγωγής - φορτίου, στην εφεδρεία και σε άλλες αγορές υπηρεσιών συστήµατος. Η ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης των Διαχειριστών
συστηµάτων µεταφοράς και δικτύων και σε συνεργασία µε τους
παρόχους υπηρεσιών στον τοµέα της ζήτησης και τους τελικούς
καταναλωτές, εγκρίνει τεχνικές ρυθµίσεις για τη συµµετοχή στις
αγορές υπηρεσιών συστήµατος, µε βάση τις τεχνικές απαιτήσεις
των συγκεκριµένων αγορών και τις δυνατότητες απόκρισης στη
ζήτηση. Οι προδιαγραφές αυτές περιλαµβάνουν τη συµµετοχή
των φορέων σωρευτικής εκπροσώπησης.
18. Στις εκθέσεις που υποβάλλονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύµφωνα µε τις προβλέψεις της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αριθµό 36060/1155/Ε.103/
14.6.2013 (Β’ 1450) και µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου
7 αυτής, περιλαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µε τα επίπεδα
ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων που πραγµατοποιούν
καύση καυσίµων µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ άνω των
πενήντα µεγαβάτ (50 MW), µε βάση τις σχετικές βέλτιστες διαθέ-
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σιµες τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί σύµφωνα µε την ανωτέρω
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και την Οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου
2008 (ΕΕ L 24 της 29.1.2008) σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας µπορεί µε απόφασή του να καθορίσει όρους, προϋποθέσεις και κίνητρα, ώστε οι φορείς εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, να βελτιώσουν τα
µέσα ετήσια καθαρά λειτουργικά τους ποσοστά.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Άρθρο 17
Συστήµατα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4342/2015 (άρθρο 16
της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4342/2015 (Α’ 143)
προστίθεται εδάφιο, η παρ. 3 περί δηµοσιοποίησης στους καταναλωτές των καθεστώτων πιστοποίησης καταργείται και το
άρθρο 17 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 17
Συστήµατα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης
(άρθρο 16 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
θεσπίζεται διαφανές και αξιόπιστο προς τους καταναλωτές καθεστώς πιστοποίησης και ισοδύναµο καθεστώς επαγγελµατικών
προσόντων ενεργειακών ελεγκτών και καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, οι φορείς ελέγχου και οι διαδικασίες για
την εγγραφή τους στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, ο τρόπος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τήρησης του ανωτέρω
Μητρώου, η διαδικασία διενέργειας και υποβολής των ενεργειακών ελέγχων στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων, η διαδικασία
αξιολόγησης των εκθέσεων αποτελεσµάτων των ενεργειακών
ελέγχων και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. Με όµοια απόφαση δύναται να τροποποιούνται οι κατηγορίες των ενεργειακών ελέγχων
που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 10, τα προσόντα εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών που ορίζονται στην
παρ. 2 του ίδιου άρθρου, οι τάξεις ενεργειακών ελεγκτών, που
ορίζονται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, και να τίθενται πρόσθετοι όροι για την άσκηση της δραστηριότητας ενεργειακού ελεγκτή σε σχέση µε τους προβλεπόµενους στο π.δ. 99/2018 (Α’ 187).
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
µπορεί να θεσπίζονται καθεστώτα πιστοποίησης των υπευθύνων
εγκατάστασης (εγκαταστατών) σχετικών µε την ενέργεια στοιχείων κτιρίου - κτιριακής µονάδας, όπως ορίζονται στην παρ. 8
του άρθρου 2 του
ν. 4122/2013 (Α’ 42).
3. [Καταργείται]».
Άρθρο 18
Πληροφόρηση για την ενεργειακή απόδοση Τροποποίηση του άρθρου 18 του
ν. 4342/2015 (άρθρο 17 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Στους συντελεστές της αγοράς της παρ. 1 του άρθρου 18 του
ν. 4342/2015 (Α’ 143) προστίθενται οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωµών του ν. 4537/2018 (Α’ 84) και αφαιρούνται τα λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, η παρ. 3 περί της υποχρέωσης των
Εθνικών Σχεδίων Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης να περιλαµβάνουν δράσεις δηµοσιότητας καταργείται, και το άρθρο 18 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 18
Πληροφόρηση και κατάρτιση
(άρθρο 17 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τηρεί ειδικόν
διαδικτυακό χώρον για την ενηµέρωση των πολιτών και των εν-
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διαφεροµένων συντελεστών της αγοράς, όπως οι καταναλωτές,
οι οικοδόµοι, οι µηχανικοί, οι ενεργειακοί ελεγκτές και οι εγκαταστάτες στοιχείων κτιρίου - κτιριακής µονάδας, οι τράπεζες και
άλλοι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωµών κατά την έννοια του
ν.4537/2018 (Α’ 84), για τους διαθέσιµους µηχανισµούς ενεργειακής απόδοσης, το υφιστάµενο νοµικό και οικονοµικό πλαίσιο,
τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς και τα προγράµµατα κατάρτισης, καθώς και κάθε άλλο µέτρο στο πλαίσιο εφαρµογής του
παρόντος νόµου, µε την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και των εµπορικά διαβαθµισµένων πληροφοριών.
2. Οι φορείς της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης υποχρεούνται
να αναρτούν στους επίσηµους διαδικτυακούς χώρους που διατηρούν, πληροφοριακό υλικό σχετικά µε τα έργα ενεργειακής
αναβάθµισης των κτιριακών εγκαταστάσεών τους, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 7.
3. [Καταργείται]».
Άρθρο 19
Τροποποίηση ενεργειακών υπηρεσιών - Τροποποίηση
του άρθρου 19 του ν. 4342/2015 (άρθρο 18 της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ)
Στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4342/ 2015 (Α’
143) αντικαθίσταται η αναφερόµενη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η περ. γ’ της παρ. 1 περί διενέργειας
ποιοτικής επανεξέτασης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης καταργείται και το άρθρο 19 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 19
Ενεργειακές υπηρεσίες
(άρθρο 18 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Για την προώθηση της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών και
την πρόσβαση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
στην αγορά αυτή:
α) Καταχωρίζεται στον διαδικτυακό χώρο του Μητρώου Επιχειρήσεων
Ενεργειακών
Υπηρεσιών
(http://
www.escoregistry.gr/), που τηρείται σύµφωνα µε την υπό στοιχεία ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.176381/21.6.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2672), πληροφοριακό υλικό που
περιλαµβάνει:
αα) τις διαθέσιµες Συµβάσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΣΕΑ)
και τις ρήτρες που πρέπει να περιλαµβάνονται στις εν λόγω συµβάσεις προκειµένου να διασφαλίζονται η εξοικονόµηση ενέργειας και τα δικαιώµατα των τελικών καταναλωτών,
ββ) τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, τα κίνητρα, τις επιχορηγήσεις
και τα δάνεια για τη στήριξη έργων υπέρ της ενεργειακής απόδοσης,
γγ) κατάλογο των διαθέσιµων παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών, σύµφωνα µε την υπό
στοιχεία ΔΕΠΕΑ/Γ/ οικ.176381/21.6.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
δδ) υποδείγµατα ΣΕΑ, κυρίως για ανακαινίσεις κτιρίων, τα
οποία περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία που παρατίθενται
στο Παράρτηµα XII,
εε) βέλτιστες πρακτικές για ΣΕΑ, κυρίως για ανακαινίσεις κτιρίων, οι οποίες περιλαµβάνουν, εφόσον υπάρχει, ανάλυση κόστους-οφέλους που θα βασίζεται στον κύκλο ζωής.
β) Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενθαρρύνει την
ανάπτυξη σηµάτων ποιότητας από εµπορικές ενώσεις.
γ) [Καταργείται].
2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει την ευθύνη
για την ορθή λειτουργία της αγοράς των ενεργειακών υπηρεσιών
και την πρόσβαση σε αυτή των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και για
τον σκοπό αυτόν:
α) Εντοπίζει και δηµοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του σηµεία επαφής στα οποία οι τελικοί καταναλωτές µπορούν να λαµβάνουν
πληροφορίες σχετικά µε τις ενεργειακές υπηρεσίες.
β) Λαµβάνει, όπου απαιτείται, µέτρα για την άρση των κανονιστικών και µη κανονιστικών φραγµών που παρεµποδίζουν τη σύ-
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ναψη ΣΕΑ και άλλων πρότυπων υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης
για τον εντοπισµό ή την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας.
γ) Με διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µπορεί να συσταθεί ανεξάρτητος µηχανισµός διαµεσολάβησης, για τη διαχείριση
καταγγελιών και την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που ανακύπτουν από ΣΕΑ.
Με το παραπάνω διάταγµα καθορίζονται τα προσόντα των διαµεσολαβητών, οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν την εκτέλεση
του έργου τους, ο τρόπος και η διαδικασία της αξιολόγησης και
της επιλογής τους, το ύψος και ο τρόπος της αποζηµίωσής τους,
οι ιδιότητες που είναι ασυµβίβαστες µε το έργο τους, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µπορεί να καθοριστεί το
πλαίσιο λειτουργίας ανεξάρτητων µεσαζόντων για την τόνωση της
ανάπτυξης της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών από την πλευρά
τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς.
3. Οι διανοµείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης
ενέργειας απέχουν από δραστηριότητες που ενδέχεται να παρακωλύσουν τη ζήτηση και την προµήθεια ενεργειακών υπηρεσιών
ή άλλων µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, ή να παρεµποδίσουν την ανάπτυξη αγορών παρόµοιων υπηρεσιών ή µέτρων, µε αποκλεισµό, µεταξύ των άλλων, των ανταγωνιστών από
την αγορά ή µε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.»
Άρθρο 20
Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών βελτίωσης
της ενεργειακής απόδοσης - Προσθήκη άρθρου 20Α
στον ν. 4342/2015
Στον ν. 4342/2015 (Α’ 143) προστίθεται νέο άρθρο 20Α ως εξής:
«Άρθρο 20Α
Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης
1. Θεσπίζεται σχήµα ανταγωνιστικών διαδικασιών για την προώθηση δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών προκηρύσσεται κάθε
φορά µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
στην οποία καθορίζονται ο προϋπολογισµός ενίσχυσης της προκήρυξης, οι όροι της ανταγωνιστικής διαδικασίας, η ηµεροµηνία
διεξαγωγής της, τα κριτήρια συµµετοχής και αξιολόγησης, οι επιλέξιµες παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, το
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης αυτών, η διαδικασία καταβολής της
οικονοµικής ενίσχυσης, το ύψος του τέλους συµµετοχής του
οποίου η καταβολή υπέρ του Φορέα Υλοποίησης της ανταγωνιστικής διαδικασίας αποτελεί προϋπόθεση συµµετοχής σε αυτή, το
ανταποδοτικό τέλος για τη διεξαγωγή της ανταγωνιστικής διαδικασίας και τη διαχείριση της οικονοµικής ενίσχυσης που καταβάλλεται από τους επιλεγέντες συµµετέχοντες και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
2. Ως Φορέας Υλοποίησης, αρµόδιος για τη διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας, την κατακύρωση των αποτελεσµάτων,
την υπογραφή κάθε σχετικής σύµβασης και τη χορήγηση της ενίσχυσης ορίζεται ο Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης
(ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ). Ως κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών που
υποβάλλουν οι συµµετέχοντες στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής
διαδικασίας ορίζεται η τιµή προσφοράς (προϋπολογισµός ανά
εξοικονοµούµενη µονάδα τελικής ενέργειας), εκπεφρασµένη σε
ευρώ ανά Τόνο Ισοδυνάµου Πετρελαίου ( /ΤΙΠ), επιλέγονται δε οι
συµµετέχοντες µε τις χαµηλότερες τιµές προσφοράς µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού ενίσχυσης της προκήρυξης. Μετά
την επιλογή της προσφοράς του στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής
διαδικασίας, κάθε δικαιούχος λαµβάνει οικονοµική ενίσχυση για
την εξοικονόµηση ενέργειας που επιτυγχάνει, υπολογιζόµενη ως
ποσοστό ενίσχυσης επί του προϋπολογισµού προσφοράς, το
οποίο καθορίζεται στην προκήρυξη της ανταγωνιστικής διαδικασίας της παρ. 1. Η καταβολή της οικονοµικής ενίσχυσης δύναται
να περιλαµβάνει προκαταβολή, γίνεται δε στο πλαίσιο του µηχανισµού ελέγχου και επαλήθευσης των υλοποιηθεισών παρεµβά-

σεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.
Για την έγκριση της χρηµατοδότησης κάθε ανταγωνιστικής διαδικασίας που χρηµατοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασµό της
παρ. 2 του άρθρου 21, ακολουθείται η διαδικασία της απόφασης
που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του ως άνω άρθρου.
3. Για τον έλεγχο της υλοποίησης των παρεµβάσεων βελτίωσης
της ενεργειακής απόδοσης από τους επιλεχθέντες συµµετέχοντες
αρµόδιος ορίζεται ο ΔΑΠΕΕΠ και για την επαλήθευση της υλοποίησης των παρεµβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης
αρµόδιο ορίζεται το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) ή άλλο τρίτο µέρος. Στην προκήρυξη της
ανταγωνιστικής διαδικασίας της παρ. 1 καθορίζεται η διαδικασία
ελέγχου και επαλήθευσης των υλοποιηθεισών παρεµβάσεων και
ορίζεται το ύψος του ανταποδοτικού τέλους. Η καταβολή του ανταποδοτικού τέλους κατανέµεται στους κατά περίπτωση αρµοδίους φορείς.
4. Οι συµµετέχοντες στην ανταγωνιστική διαδικασία προσκοµίζουν τις ακόλουθες απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές, το ύψος
των οποίων ορίζεται στην προκήρυξη της παρ. 1:
α) για τη συµµετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής
προσφορών για παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, και
β) για την εγγύηση καλής εκτέλεσης των ανωτέρω παρεµβάσεων, εφόσον η προσφορά τους επιλεγεί προς ενίσχυση.
Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην προκήρυξη των ανταγωνιστικών διαδικασιών της
παρ. 1.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΑ,
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Άρθρο 21
Σχέδιο Δράσης Αντιµετώπισης της Ενεργειακής
Ένδειας -Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4342/2015
Στο άρθρο 25 του ν. 4342/2015 (Α’ 143): α) προσδιορίζεται ο
εξουσιοδοτικός χαρακτήρας της διάταξης στον τίτλο, β) καταργείται από το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 η προηγούµενη πρόταση
της Επιτροπής της παρ. 2 και αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο, γ)
οι παρ. 2 και 3 καταργούνται, και το άρθρο 21 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 25
Σχέδιο Δράσης Αντιµετώπισης της Ενεργειακής Ένδειας Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
εκδίδεται Σχέδιο Δράσης για την Αντιµετώπιση της Ενεργειακής
Ένδειας. Στο Σχέδιο αποτυπώνονται δράσεις που σχετίζονται µε
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και απορρέουν από την
εφαρµογή του παρόντος, καθώς και άλλα µέτρα κοινωνικής πολιτικής ή τιµολόγησης ενέργειας. Η παρούσα ισχύει από την 26η
Σεπτεµβρίου 2021.
2. (Καταργείται)
3. (Καταργείται)».
Άρθρο 22
Τεχνικός κανονισµός κατανοµής δαπανών θέρµανσης Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 1512/1985
Η παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 1512/1985 (Α’ 4) περί της κατανοµής των κτιριακών δαπανών θέρµανσης αντικαθίσταται ως
εξής:
«7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Δικαιοσύνης, καθορίζεται τεχνικός κανονισµός,
που αναφέρεται στον τρόπο κατανοµής δαπανών κεντρικής θέρµανσης σε κτίρια που περιλαµβάνουν περισσότερες της µιας οριζόντιες ιδιοκτησίες, η σύνταξη της σχετικής µελέτης που
υποβάλλεται στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία, ο εφαρµοζόµενος τύπος και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των παρ. 4, 5 και 6.
Με την ίδια απόφαση θεσπίζονται διαφανείς, δηµοσίως διαθέσιµοι εθνικοί κανόνες περί κατανοµής του κόστους της κατανάλω-
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σης θέρµανσης, ψύξης ή ζεστού νερού οικιακής χρήσης σε πολυκατοικίες ή κτίρια πολλαπλών χρήσεων που διαθέτουν τηλεθέρµανση ή τηλεψύξη ή εφόσον σε τέτοια κτίρια είναι
διαδεδοµένα τα κοινόχρηστα συστήµατα ψύξης ή θέρµανσης,
προκειµένου να διασφαλίζονται η διαφάνεια και η ακρίβεια του
καταµερισµού της ατοµικής κατανάλωσης. Όπου ενδείκνυται, οι
κανόνες αυτοί περιλαµβάνουν κατευθυντήριες γραµµές για τον
τρόπο κατανοµής του κόστους της ενέργειας:
α) για ζεστό νερό οικιακής χρήσης,
β) για θερµότητα που εκλύεται από την κεντρική εγκατάσταση
του κτιρίου µε σκοπό τη θέρµανση των κοινόχρηστων χώρων,
εφόσον τα κλιµακοστάσια και οι διάδροµοι είναι εξοπλισµένοι µε
θερµαντικά σώµατα,
γ) για θέρµανση ή ψύξη διαµερισµάτων.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ Ν. 4342/2015
Άρθρο 23
Ενεργειακό περιεχόµενο των επιλεγµένων καυσίµων
για Τελική Χρήση - Αντικατάσταση του Παραρτήµατος IV
του ν. 4342/2015
Το Παράρτηµα IV του ν. 4342/2015 (Α’ 143) τροποποιείται ως
προς τις αναφερόµενες τιµές και τα ενεργειακά προϊόντα και διαµορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 24
Κοινές µέθοδοι και αρχές για τον υπολογισµό
των επιπτώσεων των καθεστώτων επιβολής
της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης ή άλλων
µέτρων πολιτικής - Αντικατάσταση του Παραρτήµατος V
του ν. 4342/2015
Το Παράρτηµα V του ν. 4342/2015 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως
εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9
(Παράρτηµα V της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Μέθοδοι για τον υπολογισµό της εξοικονόµησης ενέργειας
εκτός εκείνης που προκύπτει από φορολογικά µέτρα, για τους
σκοπούς του άρθρου 9.
Τα υπόχρεα, τα συµµετέχοντα ή τα εξουσιοδοτηθέντα µέρη ή
οι δηµόσιες αρχές επιβολής µπορούν να χρησιµοποιούν τις ακόλουθες µεθόδους για τον υπολογισµό της εξοικονόµησης ενέργειας:
α) «προβλεπόµενη εξοικονόµηση», µε βάση τα αποτελέσµατα
ανεξάρτητου ελέγχου προηγούµενων ενεργειακών βελτιώσεων σε
παρόµοιες εγκαταστάσεις. Η γενική προσέγγιση ονοµάζεται «εκ
των προτέρων»,
β) «καταµετρηµένη εξοικονόµηση», όταν η εξοικονόµηση από
την εφαρµογή µέτρου ή δέσµης µέτρων προσδιορίζεται µε την καταγραφή της πραγµατικής µείωσης της χρήσης ενέργειας, λαµβανοµένων υπόψη παραγόντων όπως η προσθετικότητα, ο
βαθµός πληρότητας, τα επίπεδα παραγωγής και οι καιρικές συνθήκες που ενδέχεται να επηρεάζουν την κατανάλωση. Η γενική
προσέγγιση ονοµάζεται «εκ των υστέρων»,
γ) «κλιµακωτή εξοικονόµηση», όταν χρησιµοποιούνται εκτιµήσεις µηχανικού για την εξοικονόµηση. Αυτή η προσέγγιση χρησιµοποιείται όταν είναι δύσκολη ή δυσανάλογα δαπανηρή η
εξαγωγή έγκυρων δεδοµένων από µετρήσεις σε συγκεκριµένη εγκατάσταση, ιδίως η αντικατάσταση συµπιεστή ή ηλεκτρικού κινητήρα διαφορετικής κατάταξης σε κιλοβατώρες (kWh) από εκείνον
για τον οποίο υπάρχουν ανεξάρτητες µετρήσεις όσον αφορά στην
εξοικονόµηση, ή όταν οι εκτιµήσεις αυτές διεξάγονται βάσει εθνι-
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κών µεθοδολογιών και κριτηρίων αναφοράς από ειδικευµένους ή
πιστοποιηµένους εµπειρογνώµονες, οι οποίοι εργάζονται ανεξάρτητα από τα υπόχρεα, τα συµµετέχοντα ή τα εξουσιοδοτηθέντα
εµπλεκόµενα µέρη,
δ) «εξοικονόµηση σύµφωνα µε έρευνα», όταν προσδιορίζεται η
ανταπόκριση των καταναλωτών σε συµβουλές, ενηµερωτικές εκστρατείες, καθεστώτα επισήµανσης ή πιστοποίησης ή «έξυπνες»
µετρήσεις. Η προσέγγιση αυτή χρησιµοποιείται για εξοικονόµηση
που προκύπτει από αλλαγές στη συµπεριφορά των καταναλωτών.
Δεν χρησιµοποιείται για εξοικονόµηση που προκύπτει από την εγκατάσταση τεχνικών µέτρων εξοικονόµησης.
2. Για τον υπολογισµό της εξοικονόµησης ενέργειας από µέτρο
ενεργειακής απόδοσης για τους σκοπούς του άρθρου 9, εφαρµόζονται οι ακόλουθες αρχές:
α) Η εξοικονόµηση αποδεικνύεται συµπληρωµατική εκείνης που
θα είχε επιτευχθεί χωρίς τη δραστηριότητα των υπόχρεων, των
συµµετεχόντων ή των εξουσιοδοτηθέντων µερών ή των αρµόδιων
δηµόσιων αρχών επιβολής. Για τον υπολογισµό της εξοικονόµησης που χαρακτηρίζεται ως συµπληρωµατική, εξετάζεται πώς θα
εξελίσσονταν η χρήση και η ζήτηση ενέργειας χωρίς τη λήψη του
συγκεκριµένου µέτρου πολιτικής λαµβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τους εξής παράγοντες: τάσεις κατανάλωσης ενέργειας, αλλαγές στη συµπεριφορά των καταναλωτών, τεχνολογική πρόοδος
και αλλαγές που οφείλονται σε άλλα µέτρα που εφαρµόζονται σε
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο.
β) Ως εξοικονόµηση που προκύπτει από την εφαρµογή υποχρεωτικού ενωσιακού δικαίου θεωρείται η εξοικονόµηση που θα είχε
προκύψει ούτως ή άλλως και δεν δηλώνεται ως εξοικονόµηση
ενέργειας για τους σκοπούς της παρ. 1 του άρθρου 9. Κατά παρέκκλιση από την εν λόγω υποχρέωση, η εξοικονόµηση που
αφορά στην ανακαίνιση υφιστάµενων κτιρίων µπορεί να δηλώνεται
ως εξοικονόµηση ενέργειας για τους σκοπούς της παρ. 1 του άρθρου 9, µε την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται το κριτήριο της σηµαντικότητας που αναφέρεται στην περ. η της παρ. 3 του
παρόντος παραρτήµατος. Εξοικονόµηση που προκύπτει από την
εφαρµογή εθνικών ελάχιστων απαιτήσεων που έχουν θεσπιστεί
για νέα κτίρια πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4122/2013 (Α’ 42)
µπορεί να δηλώνεται ως εξοικονόµηση ενέργειας για τους σκοπούς της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 9, µε την προϋπόθεση
ότι διασφαλίζεται το κριτήριο της σηµαντικότητας που αναφέρεται
στην περ. η’ της παρ. 3 του παρόντος παραρτήµατος και ότι η εν
λόγω εξοικονόµηση έχει κοινοποιηθεί στα εθνικά σχέδια δράσης
για την ενεργειακή απόδοση.
γ) Λαµβάνεται υπόψη µόνο η εξοικονόµηση που υπερβαίνει τα
ακόλουθα επίπεδα:
γα) τα πρότυπα επιδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εκποµπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και τα καινούργια
ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα κατ' εφαρµογή του Κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά µε τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκποµπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα,
στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης προσέγγισης της ΕΕ για τη µείωση των εκποµπών CO2 από ελαφρά οχήµατα (EE L 140) και του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά µε τα πρότυπα
επιδόσεων για τις εκποµπές από τα καινούργια ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα όσον αφορά στις εκποµπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης προσέγγισης της Ένωσης για τη µείωση των
εκποµπών CO2 από ελαφρά οχήµατα (L 145),
γβ) τις απαιτήσεις που αφορούν στην απόσυρση από την αγορά
ορισµένων προϊόντων που συνδέονται µε την ενέργεια κατ' εφαρµογή εκτελεστικών µέτρων δυνάµει του π.δ. 7/2011 (Α’ 14).
δ) Ακολουθούνται πολιτικές µε σκοπό να ενθαρρύνονται υψηλότερα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης προϊόντων, εξοπλισµού,
µεταφορικών συστηµάτων, οχηµάτων και καυσίµων, κτιρίων και
δοµικών στοιχείων, διαδικασιών ή αγορών.
ε) Τα µέτρα που προάγουν την εγκατάσταση τεχνολογιών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µικρής κλίµακας επί ή εντός κτιρίων
λαµβάνονται υπόψη για την εκπλήρωση εξοικονόµησης ενέργειας
που απαιτείται βάσει της παρ. 1 του άρθρου 9, εφόσον συντελούν
σε εξοικονόµηση ενέργειας που µπορεί να επαληθευθεί και να µε-
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τρηθεί ή να εκτιµηθεί. Ο υπολογισµός της εξοικονόµησης ενέργειας είναι σύµφωνος µε τις απαιτήσεις του παραρτήµατος.
στ) Όσον αφορά σε πολιτικές που επιταχύνουν τη χρήση πιο
αποδοτικών προϊόντων και οχηµάτων, η εξοικονόµηση λαµβάνεται
πλήρως υπόψη, εφόσον αποδεικνύεται ότι η εν λόγω αντικατάσταση λαµβάνει χώρα πριν λήξει ο µέσος αναµενόµενος κύκλος
ζωής των προϊόντων ή των οχηµάτων ή πριν από τη συνήθη αντικατάσταση των προϊόντων ή των οχηµάτων και η εξοικονόµηση
δηλώνεται µόνο για την περίοδο µέχρι τη λήξη του µέσου αναµενόµενου κύκλου ζωής των προϊόντων ή των οχηµάτων που πρόκειται να αντικατασταθούν.
ζ) Όταν προωθείται η λήψη µέτρων ενεργειακής απόδοσης, διασφαλίζεται, όπου συντρέχει περίπτωση, ότι διατηρoύνται ή, εφόσον δεν υφίστανται, θεσπίζονται προδιαγραφές ποιότητας για
προϊόντα, υπηρεσίες και την εγκαθίδρυση µέτρων.
η) Για να ληφθούν υπόψη οι κλιµατικές διακυµάνσεις µεταξύ περιοχών, µπορεί να επιλέγεται η προσαρµογή της εξοικονόµησης
σε µια σταθερή τιµή ή να ορίζονται διαφορετικές τιµές εξοικονόµησης ενέργειας σε συνάρτηση µε τις διακυµάνσεις της θερµοκρασίας µεταξύ περιοχών.
θ) Κατά τον υπολογισµό της εξοικονόµησης ενέργειας λαµβάνονται υπόψη ο κύκλος ζωής των µέτρων και ο ρυθµός µείωσης
της εξοικονόµησης µε την πάροδο του χρόνου. Κατά τον εν λόγω
υπολογισµό συνυπολογίζεται η εξοικονόµηση που επιτυγχάνεται
µε κάθε επιµέρους δράση κατά την περίοδο από την ηµεροµηνία
εφαρµογής της έως την 31η Δεκεµβρίου 2030, ανάλογα µε την περίπτωση.
3. Τα µέτρα πολιτικής πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) έχουν ως αποτέλεσµα επαληθεύσιµη εξοικονόµηση ενέργειας κατά την τελική χρήση,
β) καθορίζεται µε σαφήνεια η ευθύνη κάθε συµµετέχοντος µέρους, εξουσιοδοτηθέντος µέρους ή δηµόσιας αρχής επιβολής,
ανάλογα µε την περίπτωση,
γ) προσδιορίζεται µε διαφάνεια η εξοικονόµηση ενέργειας που
επιτυγχάνεται ή πρόκειται να επιτευχθεί,
δ) η ποσότητα της εξοικονόµησης ενέργειας που απαιτείται ή
που πρόκειται να επιτευχθεί από το µέτρο πολιτικής, εκφράζεται
ως κατανάλωση, είτε τελικής είτε πρωτογενούς ενέργειας, χρησιµοποιώντας τους συντελεστές µετατροπής που ορίζονται στο Παράρτηµα IV,
ε) παρέχεται και δηµοσιοποιείται ετήσια έκθεση για την εξοικονόµηση ενέργειας που επέτυχαν τα εξουσιοδοτηθέντα µέρη, τα
συµµετέχοντα µέρη και οι δηµόσιες αρχές επιβολής, µαζί µε τα
στοιχεία της ετήσιας τάσης εξοικονόµησης ενέργειας,
στ) γίνεται παρακολούθηση των αποτελεσµάτων και λήψη κατάλληλων µέτρων, εάν η πρόοδος δεν είναι ικανοποιητική,
ζ) η εξοικονόµηση ενέργειας από επιµέρους δράση δεν δηλώνεται από περισσότερα του ενός µέρη,
η) αποδεικνύεται ότι οι δραστηριότητες του συµµετέχοντος µέρους, του εξουσιοδοτηθέντος µέρους ή της δηµόσιας αρχής επιβολής είχαν σηµαντική συµβολή στην επίτευξη της δηλούµενης
εξοικονόµησης ενέργειας.
4. Για τον προσδιορισµό της εξοικονόµησης ενέργειας από φορολογικά µέτρα εφαρµόζονται οι ακόλουθες αρχές:
α) λαµβάνεται υπόψη µόνο η εξοικονόµηση ενέργειας από φορολογικά µέτρα που υπερβαίνουν τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας των καυσίµων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ν. 2960/2001
(Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας, Α’ 265) και 2859/2000 (Κώδικας
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, Α’ 248),
β) η ελαστικότητα των τιµών για τον υπολογισµό των επιπτώσεων των ενεργειακών φορολογικών µέτρων αντιπροσωπεύει την
ανταπόκριση της ζήτησης ενέργειας στις µεταβολές των τιµών και
υπολογίζεται µε βάση τις πρόσφατες και αντιπροσωπευτικές επίσηµες πηγές στοιχείων,
γ) η εξοικονόµηση ενέργειας από συνοδευτικά µέσα φορολογικής πολιτικής, περιλαµβανοµένων των φορολογικών κινήτρων ή
της πληρωµής σε ταµείο, υπολογίζεται χωριστά.
5. Κοινοποίηση της µεθοδολογίας.
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2018 «για

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το
Κλίµα, για την τροποποίηση των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 663/2009
και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, των Οδηγιών 94/22/ΕΚ, 98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ,
2009/73/ΕΚ, 2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, των Οδηγιών
2009/119/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/652 του Συµβουλίου και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» (EE L 328), κοινοποιείται στην
Επιτροπή η λεπτοµερής µεθοδολογία για τη λειτουργία του καθεστώτος επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης και τα
εναλλακτικά µέτρα. Με εξαίρεση την περίπτωση φορολόγησης, η
εν λόγω κοινοποίηση περιλαµβάνει λεπτοµερή στοιχεία σχετικά
µε:
α) το επίπεδο της εξοικονόµησης ενέργειας που αναµένεται να
επιτευχθεί συνολικά κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021
έως την 31η Δεκεµβρίου 2030,
β) τα υπόχρεα, τα συµµετέχοντα ή τα εξουσιοδοτηθέντα µέρη
ή τις δηµόσιες αρχές επιβολής,
γ) τους τοµείς δράσης,
δ) τα µέτρα πολιτικής και τις επιµέρους δράσεις, περιλαµβανοµένης της αναµενόµενης συνολικής ποσότητας σωρευτικής εξοικονόµησης ενέργειας για κάθε µέτρο,
ε) τη διάρκεια της περιόδου υποχρέωσης για το καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης,
στ) τις δράσεις που προβλέπονται µε το µέτρο πολιτικής,
ζ) τη µεθοδολογία υπολογισµού, το πώς προσδιορίστηκαν η
προσθετικότητα και η σηµαντικότητα και ποιες µεθοδολογίες και
κριτήρια αναφοράς χρησιµοποιούνται για την προβλεπόµενη και
κλιµακωτή εξοικονόµηση,
η) τον κύκλο ζωής των µέτρων και τον τρόπο υπολογισµού τους
ή σε τι βασίζονται,
θ) την προσέγγιση που θα χρησιµοποιηθεί για την αντιµετώπιση
των κλιµατικών διακυµάνσεων,
ι) τα συστήµατα παρακολούθησης και επαλήθευσης των µέτρων
και µε ποιο τρόπο διασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους από τα υπόχρεα, τα συµµετέχοντα ή τα εξουσιοδοτηθέντα µέρη,
ια) στην περίπτωση φορολόγησης:
ιαα) τους στοχευόµενους τοµείς και την κατηγορία φορολογουµένων,
ιαβ) τη Δηµόσια Αρχή επιβολής,
ιαγ) την εξοικονόµηση που αναµένεται να επιτευχθεί,
ιαδ) τη διάρκεια ισχύος του φορολογικού µέτρου και
ιαε) τη µεθοδολογία υπολογισµού, περιλαµβανοµένης της χρησιµοποιούµενης ελαστικότητας των τιµών και του τρόπου µε τον
οποίο έχει προκύψει.»
Άρθρο 25
Αντικατάσταση τίτλου του Παραρτήµατος
VII του ν. 4342/2015
Ο τίτλος του Παραρτήµατος VII του ν. 4342/2015 (Α’ 143), περί
τιµολόγησης και πληροφόρησης τιµολόγησης της ηλεκτρικής
ενέργειας, διευρύνεται ώστε να περιλάβει και το φυσικό αέριο
και διαµορφώνεται ως εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
(Παράρτηµα VII της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)»
Άρθρο 26
Ελάχιστες απαιτήσεις για την πληροφόρηση τιµολόγησης και
κατανάλωσης για θέρµανση, ψύξη και ζεστό νερό οικιακής
χρήσης - Προσθήκη Παραρτήµατος VIIα
στον ν. 4342/2015
Μετά το Παράρτηµα VII προστίθεται νέο Παράρτηµα VIIα στον
ν. 4342/2015 (Α’ 143) ως εξής:
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙα
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Τιµολόγηση µε βάση την πραγµατική κατανάλωση ή τις ενδείξεις του κατανεµητή κόστους θέρµανσης.
Προκειµένου να είναι σε θέση οι τελικοί καταναλωτές να ρυθµίζουν οι ίδιοι την ενεργειακή τους κατανάλωση, η τιµολόγηση
πραγµατοποιείται µε βάση την πραγµατική κατανάλωση ή τις ενδείξεις του κατανεµητή κόστους θέρµανσης τουλάχιστον µία
φορά ετησίως.
2. Ελάχιστη συχνότητα τιµολόγησης ή πληροφόρηση κατανάλωσης.
Εφόσον εγκαθίστανται εξ αποστάσεως αναγνώσιµοι µετρητές
ή κατανεµητές κόστους θέρµανσης, οι πληροφορίες τιµολόγησης
ή κατανάλωσης οι οποίες βασίζονται στην πραγµατική κατανάλωση ή τις ενδείξεις των κατανεµητών κόστους θέρµανσης παρέχονται στους τελικούς χρήστες τουλάχιστον ανά τρίµηνο κατόπιν
αίτησης ή όταν οι τελικοί καταναλωτές έχουν επιλέξει να λαµβάνουν ηλεκτρονική τιµολόγηση, άλλως δύο (2) φορές ετησίως.
Από την 1η Ιανουαρίου 2022, εφόσον έχουν εγκατασταθεί εξ
αποστάσεως αναγνώσιµοι µετρητές ή κατανεµητές κόστους θέρµανσης, οι πληροφορίες τιµολόγησης ή κατανάλωσης οι οποίες
βασίζονται στην πραγµατική κατανάλωση ή στις ενδείξεις των κατανεµητών κόστους θέρµανσης παρέχονται στους τελικούς χρήστες τουλάχιστον µηνιαίως. Μπορούν επίσης να διατίθενται µέσω
του διαδικτύου και να επικαιροποιούνται όσο συχνά επιτρέπεται
από τις συσκευές και τα συστήµατα µέτρησης που χρησιµοποιούνται. Η θέρµανση και η ψύξη επιτρέπεται να εξαιρούνται από
την εν λόγω απαίτηση εκτός των εποχών θέρµανσης και ψύξης.
3. Ελάχιστες πληροφορίες που περιλαµβάνονται στον λογαριασµό.
Πληροφορίες που διατίθενται στους τελικούς χρήστες µε σαφείς και κατανοητούς όρους στους λογαριασµούς ή µαζί µε αυτούς στις περιπτώσεις που βασίζονται στην πραγµατική
κατανάλωση ή τις ενδείξεις του κατανεµητή κόστους θέρµανσης:
α) οι τρέχουσες πραγµατικές τιµές και η πραγµατική κατανάλωση ενέργειας ή το συνολικό κόστος θέρµανσης και οι ενδείξεις
του κατανεµητή κόστους θέρµανσης,
β) πληροφορίες για το µείγµα καυσίµων που χρησιµοποιείται,
και για τους τελικούς χρήστες τηλεθέρµανσης ή τηλεψύξης και
περιγραφή των διαφορετικών φόρων, εισφορών και τιµολογίων.
Για συστήµατα τηλεθέρµανσης µε συνολική ονοµαστική θερµική
ισχύ άνω των είκοσι (20) µεγαβατώρων (MW), οι πληροφορίες περιλαµβάνουν και τις ετήσιες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου,
γ) συγκρίσεις της τρέχουσας κατανάλωσης των τελικών χρηστών µε την κατανάλωση κατά την ίδια περίοδο του προηγούµενου έτους, υπό µορφή διαγράµµατος, µε διορθωµένα τα στοιχεία
των κλιµατικών διακυµάνσεων για τη θέρµανση και την ψύξη,
δ) τα στοιχεία επικοινωνίας των οργανώσεων των τελικών καταναλωτών, των οργανισµών ενέργειας ή συναφών οργανισµών, µαζί
µε διευθύνσεις ιστοτόπων, από τους οποίους µπορούν να αντλούνται πληροφορίες για τα διαθέσιµα µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, συγκρίσεις των χαρακτηριστικών των τελικών
χρηστών και αντικειµενικές τεχνικές προδιαγραφές για τον εξοπλισµό χρήσης ενέργειας,
ε) πληροφορίες για τις σχετικές διαδικασίες υποβολής καταγγελιών, τις υπηρεσίες διαµεσολάβησης ή εναλλακτικούς µηχανισµούς επίλυσης διαφορών,
στ) συγκρίσεις µε τον µέσο κανονικό ή υποδειγµατικό τελικό καταναλωτή της ίδιας κατηγορίας χρήστη. Στην περίπτωση των ηλεκτρονικών τιµολογίων, οι συγκρίσεις αυτές µπορούν να διατίθενται
στο διαδίκτυο και τούτο να επισηµαίνεται στους λογαριασµούς.
Οι λογαριασµοί που δεν βασίζονται στην πραγµατική κατανάλωση ή τις ενδείξεις του κατανεµητή κόστους θέρµανσης περιλαµβάνουν σαφή και κατανοητή εξήγηση του τρόπου µε τον οποίο
υπολογίστηκε το ποσό που αναφέρεται στον λογαριασµό και τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στις περ. δ’ και ε’.»
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Άρθρο 27
Δυναµικό απόδοσης στη θέρµανση και την ψύξη Αντικατάσταση του Παραρτήµατος VIII του ν. 4342/2015
Το Παράρτηµα VIII του ν. 4342/2015 (Α’ 143) αντικαθίσταται
ως εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΞΗ
(Παράρτηµα VIII της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Η περιεκτική αξιολόγηση του εθνικού δυναµικού θέρµανσης
και ψύξης που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 15 περιλαµβάνει και βασίζεται στα ακόλουθα:
Μέρος I
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΎΞΗΣ
1. Ζήτηση θέρµανσης και ψύξης εκπεφρασµένη ως εκτιµώµενη
ωφέλιµη ενέργεια και ποσοτικοποιηµένη κατανάλωση τελικής
ενέργειας σε γιγαβατώρες (GWh) ανά έτος και ανά τοµέα:
α) οικιστικός,
β) υπηρεσιών,
γ) βιοµηχανικός,
δ) κάθε τοµέας που καταναλώνει πάνω από το πέντε τοις
εκατό (5%) της συνολικής εθνικής ζήτησης για ωφέλιµη θέρµανση και ψύξη.
2. Προσδιορισµός ή, στην περίπτωση της υποπερ. αα’ της περ.
α’, προσδιορισµός ή εκτίµηση, της υφιστάµενης παροχής θέρµανσης και ψύξης:
α) ανά τεχνολογία, σε γιγαβατώρες (GWh) ανά έτος, εντός των
τοµέων που αναφέρονται στην παρ. 1, όπου είναι δυνατόν, κάνοντας διάκριση µεταξύ της ενέργειας από ορυκτές και της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές:
αα) που παρέχεται επιτόπου στις εγκαταστάσεις, σε οικιστικές
ζώνες και τόπους παροχής υπηρεσιών µε τους εξής τρόπους:
— λέβητες παραγωγής µόνον θερµότητας,
— συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης,
— αντλίες θερµότητας,
— άλλες επιτόπιες τεχνολογίες και πηγές,
αβ) που παρέχεται επιτόπου στις εγκαταστάσεις, εκτός τόπων
παροχής υπηρεσιών και οικιστικών ζωνών, µε τους εξής τρόπους:
— λέβητες παραγωγής µόνον θερµότητας,
— συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης,
— αντλίες θερµότητας,
— άλλες επιτόπιες τεχνολογίες και πηγές,
αγ) που παρέχεται εκτός εγκαταστάσεων µε τους εξής τρόπους:
— συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης,
— απορριπτόµενη θερµότητα,
— άλλες επιτόπιες τεχνολογίες και πηγές,
β) προσδιορισµός των εγκαταστάσεων που παράγουν απορριπτόµενη θερµότητα ή απορριπτόµενο ψύχος και της δυνητικής
παροχής θέρµανσης ή ψύξης από τις εγκαταστάσεις αυτές, σε
γιγαβατώρες (GWh) ανά έτος:
βα) εγκαταστάσεις θερµικής ηλεκτροπαραγωγής που παρέχουν ή µετεξοπλίζονται ώστε να παρέχουν απορριπτόµενη θερµότητα συνολικής ονοµαστικής θερµικής ισχύος άνω των
πενήντα (50) µεγαβατωρών (MW), εγκαταστάσεις συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιµοποιούν
τεχνολογίες οι οποίες αναφέρονται στο παράρτηµα I µέρος II,
συνολικής ονοµαστικής θερµικής ισχύος άνω των είκοσι (20) µεγαβατωρών (MW),
ββ) µονάδες καύσης αποβλήτων,
βγ) εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες
πηγές συνολικής ονοµαστικής θερµικής ισχύος άνω των είκοσι
(20) µεγαβατωρών (MW), εκτός των εγκαταστάσεων παραγωγής
θερµότητας ή ψύξης µε χρήση ενέργειας από ανανεώσιµες
πηγές που αναφέρονται στις υποπερ. βα’ και ββ’ της περ. β’ της
παρ. 2,
βδ) βιοµηχανικές εγκαταστάσεις συνολικής ονοµαστικής θερµικής ισχύος άνω των είκοσι (20) µεγαβατωρών (MW), που µπο-
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ρούν να παρέχουν απορριπτόµενη θερµότητα,
γ) αναφερόµενο µερίδιο ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές
και από απορριπτόµενη θερµότητα ή απορριπτόµενο ψύχος στην
κατανάλωση τελικής ενέργειας του τοµέα τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, σύµφωνα µε την Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2018 «για την προώθηση της
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές» (L 328).
3. Χάρτης του συνόλου της εθνικής επικράτειας στον οποίο
προσδιορίζονται ενώ παράλληλα προστατεύονται ευαίσθητες εµπορικές πληροφορίες τα εξής:
α) οι περιοχές ζήτησης θέρµανσης και ψύξης που προκύπτουν
από την ανάλυση της παρ. 1, βάσει συνεπών κριτηρίων για την
εστίαση σε περιοχές υψηλής ενεργειακής πυκνότητας εντός
δήµων ή αστικών κέντρων,
β) τα υφιστάµενα σηµεία παροχής θέρµανσης και ψύξης που
αναφέρονται στην περ. β’ της παρ. 2 και οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις µεταφοράς τηλεθέρµανσης,
γ) τα σχεδιαζόµενα σηµεία παροχής θέρµανσης και ψύξης που
αναφέρονται στην περ. β’ της παρ. 2 και οι εγκαταστάσεις µεταφοράς τηλεθέρµανσης.
4. Πρόβλεψη των τάσεων της ζήτησης για θέρµανση και ψύξη,
σε γιγαβατώρες (GWh), ώστε να διατηρηθεί µια προοπτική για
τα επόµενα τριάντα (30) έτη, λαµβάνοντας υπόψη τις προβολές
για τα επόµενα δέκα (10) έτη, τη µεταβολή της ζήτησης στα κτίρια και σε τοµείς της βιοµηχανίας, τις επιπτώσεις των πολιτικών
και των στρατηγικών που σχετίζονται µε τη διαχείριση της ζήτησης, όπως οι µακροπρόθεσµες στρατηγικές ανακαίνισης κτιρίων
σύµφωνα µε το άρθρο 2Α του ν. 4122/2013 (Α’ 42).
Μέρος II
ΣΤΟΧΟΙ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1. Προγραµµατισµένη συνεισφορά στους εθνικούς στόχους
και τις επιδιώξεις και συνεισφορές της Χώρας που αφορούν στις
πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης, όπως ορίζονται στο
άρθρο 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2018 «για
τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για
το Κλίµα …» (L 328), µέσω της απόδοσης στη θέρµανση και την
ψύξη, ιδίως σε σχέση µε τις περ. 1 έως 4 της παρ. β) του άρθρου
4 και µε την περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 15 του ως άνω Κανονισµού, προσδιορίζοντας ποιο από τα εν λόγω στοιχεία είναι επιπρόσθετο σε σύγκριση µε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και
το Κλίµα (ΕΣΕΚ) (Β’ 4893/2019).
2. Γενική επισκόπηση των πολιτικών και µέτρων, όπως περιγράφονται στην πλέον πρόσφατη έκθεση που υποβάλλεται σύµφωνα µε τα άρθρα 3, 20, 21 και την παρ. α) του άρθρου 27 του
κανονισµού (ΕΕ) 2018/1999.
Μέρος III
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΞΗ
1. Η ανάλυση του οικονοµικού δυναµικού των διαφόρων τεχνολογιών θέρµανσης και ψύξης πραγµατοποιείται για το σύνολο
της επικράτειας χρησιµοποιώντας την ανάλυση κόστους-οφέλους που αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου 15, και ορίζει σενάρια για πιο αποδοτικές τεχνολογίες θέρµανσης και ψύξης από
ανανεώσιµες πηγές, κάνοντας διάκριση µεταξύ ενέργειας από
ορυκτές και ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές.
Εξετάζονται οι ακόλουθες τεχνολογίες:
α) βιοµηχανική απορριπτόµενη θερµότητα και βιοµηχανικό,
απορριπτόµενο ψύχος,
β) καύση αποβλήτων,
γ) συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης,
δ) ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όπως η γεωθερµική, η
ηλιακή θερµική ενέργεια και η βιοµάζα, εκτός από εκείνες που
χρησιµοποιούνται για τη συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης,
ε) αντλίες θερµότητας,
στ) µείωση των απωλειών θερµότητας και ψύχους των υφιστάµενων δικτύων τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης.
2. Η εν λόγω ανάλυση του οικονοµικού δυναµικού περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενέργειες και εκτιµήσεις:
α) Εκτιµήσεις:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αα) Η ανάλυση κόστους-οφέλους για τους σκοπούς της παρ.
4 του άρθρου 15 περιλαµβάνει οικονοµική ανάλυση που λαµβάνει
υπόψη κοινωνικοοικονοµικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες
και χρηµατοοικονοµική ανάλυση που πραγµατοποιείται για την
αξιολόγηση των έργων από την πλευρά των επενδυτών. Οι οικονοµικές και οι χρηµατοοικονοµικές αναλύσεις βασίζονται στην
καθαρή αξία ως κριτήριο για την αξιολόγηση,
αβ) το βασικό σενάριο χρησιµεύει ως σηµείο αναφοράς, λαµβάνει υπόψη τις πολιτικές που ισχύουν κατά τη στιγµή της κατάρτισης της εν λόγω περιεκτικής αξιολόγησης και συνδέεται µε
δεδοµένα που συλλέγονται σύµφωνα µε το µέρος I και την παρ.
2 του µέρους II του παραρτήµατος,
αγ) σενάρια εναλλακτικά του βασικού σεναρίου λαµβάνουν
υπόψη τους στόχους για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας του Κανονισµού (ΕΕ) 2018/1999. Κάθε
σενάριο παρουσιάζει τα ακόλουθα στοιχεία σε σύγκριση µε το
βασικό σενάριο:
— το οικονοµικό δυναµικό των τεχνολογιών που εξετάζονται
µε τη χρήση της καθαρής παρούσας αξίας ως κριτηρίου,
— τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου,
— την εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας σε γιγαβατώρες
(GWh) ανά έτος,
— τις επιπτώσεις στο µερίδιο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο εθνικό ενεργειακό µείγµα.
Σενάρια που δεν είναι εφικτά για τεχνικούς ή οικονοµικούς λόγους ή για λόγους εθνικής νοµοθεσίας αποκλείονται στα πρώτα
στάδια της ανάλυσης κόστους-οφέλους, εφόσον αυτό αιτιολογείται βάσει σαφών και τεκµηριωµένων εκτιµήσεων.
Η αξιολόγηση και η λήψη αποφάσεων λαµβάνουν υπόψη το
κόστος και την εξοικονόµηση ενέργειας, σε κάθε σενάριο που
αναλύεται, από την αυξηµένη ευελιξία στον ενεργειακό εφοδιασµό και από τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους που
αποφεύγεται και της εξοικονόµησης από τη µείωση των επενδύσεων σε υποδοµές.
β) Κόστος και οφέλη:
Το κόστος και τα οφέλη που αναφέρονται στην περ. α) της
παρ. 8 περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
βα) οφέλη:
— αξία της παραγωγής προς τον καταναλωτή, θερµότητα,
ψύξη και ηλεκτρική ενέργεια,
— εξωτερικά οφέλη, όπως περιβαλλοντικά οφέλη, οφέλη σε
σχέση µε τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, και οφέλη
υγείας και ασφάλειας, κατά το δυνατόν,
— επίδραση στην αγορά εργασίας, την ενεργειακή ασφάλεια
και την ανταγωνιστικότητα.
ββ) κόστος:
— κόστος κεφαλαίου εγκαταστάσεων και εξοπλισµού,
— κόστος κεφαλαίου των συνδεδεµένων ενεργειακών δικτύων,
— µεταβλητό και πάγιο λειτουργικό κόστος,
— κόστος ενέργειας,
— κόστος για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια,
— κόστος για την αγορά εργασίας, την ενεργειακή ασφάλεια
και την ανταγωνιστικότητα.
γ) Σενάρια σχετικά µε το βασικό σενάριο:
Εξετάζονται όλα τα εναλλακτικά σενάρια που είναι σχετικά µε
το βασικό σενάριο, συµπεριλαµβανοµένου του ρόλου της αποδοτικής ατοµικής θέρµανσης και ψύξης.
γα) η ανάλυση κόστους-οφέλους καλύπτει αξιολόγηση είτε
έργου είτε δέσµης έργων για ευρύτερη τοπική, περιφερειακή ή
εθνική αξιολόγηση, ώστε, για λόγους προγραµµατισµού, να
προσδιοριστεί η οικονοµικώς αποδοτικότερη και επωφελέστερη
επιλογή θέρµανσης ή ψύξης για µια δεδοµένη γεωγραφική περιοχή, σε σύγκριση µε το βασικό σενάριο,
γβ) παρέχονται οι αναλυτικές µεθοδολογίες και παραδοχές
σύµφωνα µε το παράρτηµα και καθορίζονται οι διαδικασίες για
την οικονοµική ανάλυση.
δ) Όρια και ολοκληρωµένη προσέγγιση:
δα) το γεωγραφικό όριο καλύπτει µια σαφώς καθορισµένη γεωγραφική περιοχή,
δβ) στις αναλύσεις κόστους-οφέλους λαµβάνονται υπόψη οι
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σχετικοί κεντρικοί ή αποκεντρωµένοι πόροι εφοδιασµού που είναι
διαθέσιµοι εντός του συστήµατος και του γεωγραφικού ορίου,
συµπεριλαµβανοµένων των τεχνολογιών που εξετάζονται σύµφωνα µε την παρ. 7 του Μέρους III του παραρτήµατος και τις τάσεις και τα χαρακτηριστικά της ζήτησης για θέρµανση και ψύξη.
ε) Παραδοχές:
εα) Παρέχονται παραδοχές, για τον σκοπό των αναλύσεων κόστους-οφέλους, σχετικά µε τις τιµές των µειζόνων συντελεστών
εισροών και εκροών και το προεξοφλητικό επιτόκιο,
εβ) το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται στην οικονοµική ανάλυση για τον υπολογισµό της καθαρής παρούσας
αξίας επιλέγεται σύµφωνα µε ευρωπαϊκές ή εθνικές κατευθυντήριες γραµµές,
εγ) χρησιµοποιούνται προβλέψεις για την εξέλιξη των τιµών
της ενέργειας από το µοντέλο «TIMES», όπως αυτές τίθενται υπό
επεξεργασία από το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
(ΚΑΠΕ),
εδ) οι τιµές που χρησιµοποιούνται για την οικονοµική ανάλυση
αντικατοπτρίζουν το κοινωνικοοικονοµικό κόστος και τα οφέλη.
Το εξωτερικό κόστος, όπως οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και
την υγεία, περιλαµβάνεται όταν υπάρχει τιµή αγοράς ή όταν ήδη
περιλαµβάνεται στην ευρωπαϊκή ή την εθνική νοµοθεσία.
στ) Ανάλυση ευαισθησίας:
στα) η ανάλυση ευαισθησίας περιλαµβάνεται για την εκτίµηση
του κόστους και του οφέλους ενός έργου ή µιας οµάδας έργων
και βασίζεται σε µεταβλητούς παράγοντες που έχουν επίπτωση
στα αποτελέσµατα των υπολογισµών, όπως διαφορετικές τιµές
ενέργειας, επίπεδα ζήτησης, προεξοφλητικά επιτόκια.
Μέρος IV
ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Επισκόπηση νέων νοµοθετικών και µη νοµοθετικών µέτρων πολιτικής για την υλοποίηση του οικονοµικού δυναµικού που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του Μέρους ΙΙΙ του
παραρτήµατος και τις προβλέψεις τους ως προς:
α) τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου,
β) την εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας σε γιγαβατώρες
(GWh) ανά έτος,
γ) τις επιπτώσεις στο µερίδιο της συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης,
δ) τις επιπτώσεις στο µερίδιο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο εθνικό ενεργειακό µείγµα και στον τοµέα της θέρµανσης και της ψύξης,
ε) τη σύνδεση µε τον εθνικό οικονοµικό προγραµµατισµό και
την εξοικονόµηση κόστους για τον δηµόσιο προϋπολογισµό και
τους συµµετέχοντες στην αγορά,
στ) εκτιµώµενα µέτρα δηµόσιας στήριξης, εάν υπάρχουν, µε
τον ετήσιο προϋπολογισµό τους και προσδιορισµό του δυνητικού
στοιχείου ενίσχυσης.»
Άρθρο 28
Αρµοδιότητες διαχειριστών συστήµατος µεταφοράς
και διαχειριστών δικτύων διανοµής - Τροποποίηση
του Παραρτήµατος ΧΙ του ν. 4342/2015
Στους αναφερόµενους τυποποιηµένους κανόνες που θεσπίζονται και δηµοσιεύονται από τους διαχειριστές του συστήµατος
µεταφοράς και των δικτύων διανοµής, της περ. α’ του Παραρτήµατος XI του ν. 4342/2015
(Α’ 143), προστίθεται η εισαγωγή
νέων δικτύων και η περ. α’ του Παραρτήµατος διαµορφώνεται
ως εξής:
«α) θεσπίζουν και δηµοσιοποιούν τους τυποποιηµένους κανόνες τους για την ανάληψη και τον επιµερισµό του κόστους των
τεχνικών προσαρµογών, όπως συνδέσεις µε το ηλεκτρικό δίκτυο,
ενισχύσεις του δικτύου και εισαγωγή νέων δικτύων, βελτίωση της
λειτουργίας του δικτύου και κανόνες σχετικά µε την αµερόληπτη
εφαρµογή των κωδικών δικτύου, οι οποίοι είναι απαραίτητοι,
προκειµένου να ενταχθούν νέοι παραγωγοί που τροφοδοτούν το
διασυνδεδεµένο δίκτυο µε ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται
από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης,».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 29
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Για την εφαρµογή του άρθρου 9 του ν. 4342/2015 (Α’ 143),
µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεσπίζεται Κανονισµός Λειτουργίας Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης, µε τον οποίο καθορίζονται η
περίοδος εφαρµογής του καθεστώτος επιβολής υποχρέωσης
ενεργειακής απόδοσης, ο συνολικός σωρευτικός στόχος του, το
µεθοδολογικό πλαίσιο για την επιλογή των υπόχρεων µερών και
τον επιµερισµό του στόχου εξοικονόµησης ενέργειας σε αυτά, η
περιοδικότητα σε έτη του επιµερισµού του στόχου, το κόστος
συµµόρφωσης, το κόστος εξαγοράς, οι διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση του καθεστώτος επιβολής, οι τρόποι
εκπλήρωσης του σωρευτικού στόχου, η δυνατότητα µεταφοράς
πλεονασµάτων από την περίοδο 2014-2020 στην περίοδο 20212030, το σύστηµα µέτρησης, ελέγχου και επαλήθευσης των µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που εφαρµόζουν τα
υπόχρεα µέρη, µε βάση το οποίο εξακριβώνεται τουλάχιστον ένα
στατιστικά σηµαντικό ποσοστό και αντιπροσωπευτικό δείγµα
τους, ο φορέας διαχείρισης του καθεστώτος επιβολής και η µεθοδολογία υπολογισµού των κυρώσεων, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ορίζονται η µεθοδολογία υπολογισµού και η διαδικασία επιβολής
κυρώσεων στους Ενεργειακούς Ελεγκτές και στις επιχειρήσεις
των παρ. 10 και 11 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015 (Α’ 143), σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 14. Με όµοια απόφαση ορίζονται η µεθοδολογία υπολογισµού και η διαδικασία επιβολής
κυρώσεων στους διανοµείς ενέργειας και στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.
4342/2015.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
δύναται να τροποποιούνται τα απαιτούµενα προσόντα εγγραφής
των Ενεργειακών Επιθεωρητών στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών που ορίζονται στο άρθρο 52 του ν. 4409/2016 (Α’ 136),
όσα ορίζονται σχετικά µε το Μητρώο και το Αρχείο Ενεργειακών
Επιθεωρητών του άρθρου 54 του ν. 4409/2016, τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά και η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, όπως ορίζονται στο άρθρο 55 του ν.
4409/2016 και να τίθενται πρόσθετοι όροι για την άσκηση της
δραστηριότητας ενεργειακού επιθεωρητή κατά παρέκκλιση κάθε
αντίθετης διάταξης.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, οι αναγκαίες
τεχνικές λεπτοµέρειες καθώς και ο τρόπος ηλεκτρονικής καταχώρισης στην οικεία πλατφόρµα «Building Cert», για την εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4342/2015. Ειδικότερα,
προβλέπεται για την περίπτωση µισθώσεων, η µεθοδολογία υπολογισµού του ποσοστού προσαύξησης και αποµείωσης του µισθώµατος, ορίζεται η ελάχιστη ενεργειακή κατηγορία του
ακινήτου ως όρος του παραδεκτού των προσφορών στο πλαίσιο
της δηµοπρασίας ακινήτων για τη στέγαση υπηρεσιών των φορέων της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης και ως κριτήριο αξιολόγησης µε συγκεκριµένο, βάσει αλγορίθµου, συντελεστή
βαρύτητας, η επιφάνεια και τα ειδικά χαρακτηριστικά των κτιρίων
που απαλλάσσονται από την υποχρέωση της κατά περίπτωση
προβλεπόµενης ενεργειακής κατηγορίας, και κάθε άλλο σχετικό
ζήτηµα. Στην ίδια απόφαση δύναται να προβλέπεται εξαίρεση για
κτίρια κάτω από ένα ελάχιστο όριο επιφάνειας πεντακοσίων (500)
τ.µ., να εξειδικεύονται οι περιπτώσεις απαλλαγών από την υποχρέωση ενεργειακής κατηγορίας τόσο κατά την αγορά όσο και
κατά τη µίσθωση κτιρίων, να προβλέπονται εναλλακτικοί, ισοδύναµοι ενεργειακοί δείκτες και να καθορίζονται οι παρεµβάσεις
και τα µέτρα ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίων χαµηλότερης
ενεργειακής κατηγορίας.
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Άρθρο 30
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
1. Το άρθρο 5 του ν. 4342/2015 (Α’ 143), περί των Εθνικών Σχεδίων Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης.
2. Το Μέρος Ι του Παραρτήµατος ΙΧ του ν. 4342/2015, περί των
γενικών αρχών ανάλυσης κόστους - οφέλους των µέτρων για την
προαγωγή της απόδοσης στη θέρµανση και στη ψύξη.
3. Το Παράρτηµα ΧΙΙΙ του ν. 4342/2015, περί του γενικού πλαισίου υποβολής εκθέσεων των κρατών µελών για την επίτευξη των
εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης.
4. Η υπό στοιχεία Δ6/Β/οικ.11038/08.07.1999 (Β’ 1526) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, περί ενεργειακών επιθεωρήσεων.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 31
Ρυθµίσεις για προγράµµατα χρηµατοδοτικών κινήτρων
ενεργειακής απόδοσης και παροχή συµβουλευτικών
υπηρεσιών από Ενεργειακούς Επιθεωρητές Προσθήκη παρ. 4α, 4β και 7 στο άρθρο 10
του ν. 4122/2013
Στο άρθρο 10 του ν. 4122/2013 (Α’ 42), προστίθενται νέες παρ.
4α, 4β και 7 και το άρθρο 10 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 10
Χρηµατοδοτικά και άλλα κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης νέων και υφιστάµενων κτιρίων
1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου και ιδίως για να εξασφαλιστεί η σταδιακή µετάβαση σε κτίρια µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
προωθεί χρηµατοδοτικά, θεσµικά, διοικητικά, οικονοµικά, ή/και
άλλα κίνητρα.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, εγκρίνονται
µέτρα και παρέχονται χρηµατοδοτικά και άλλα µέσα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης νέων και υφιστάµενων κτιρίων.
Κατά το σχεδιασµό και την εφαρµογή χρηµατοδοτικών µέτρων
για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την ανακαίνιση κτιρίων λαµβάνονται υπόψη οι στοχευόµενες ή επιτυγχανόµενες
εξοικονοµήσεις ενέργειας, όπως προσδιορίζονται σύµφωνα µε
ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια:
α) η ενεργειακή απόδοση του εξοπλισµού ή του υλικού που χρησιµοποιείται για την ανακαίνιση, όπου ο εξοπλισµός ή το υλικό που
χρησιµοποιείται για την ανακαίνιση πρέπει να εγκαθίσταται από
υπεύθυνο εγκατάστασης µε κατάλληλο επίπεδο πιστοποίησης ή
προσόντων,
β) πρότυπες τιµές για τον υπολογισµό της εξοικονόµησης ενέργειας σε κτίρια,
γ) η βελτίωση που επιτεύχθηκε λόγω της ανακαίνισης µε σύγκριση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης που έχουν εκδοθεί πριν και µετά από την ανακαίνιση,
δ) το αποτέλεσµα ενεργειακού ελέγχου,
ε) το αποτέλεσµα άλλης σχετικής διαφανούς και αναλογικής µεθόδου που καταδεικνύει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
3. Για εργασίες που έχουν σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης και τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στα κτίρια,
στο πλαίσιο εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος, µπορεί να
παρέχεται χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών προκηρύσσονται προγράµµατα που αφορούν παρεµβάσεις στον κτιριακό
τοµέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, περιλαµβανοµένων και κτιρίων κατοικιών, λαµβάνοντας υπόψη τα βέλ-

τιστα από πλευράς κόστους επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο προϋπολογισµός του σχετικού προγράµµατος, οι επιλέξιµες κατηγορίες κτιρίων και οι επιλέξιµες κτιριακές παρεµβάσεις, το είδος της χρηµατοδότησης και
το ποσοστό αυτής, τα κριτήρια επιλογής των έργων για την καθεµία, οι ωφελούµενοι από το πρόγραµµα, ο τρόπος πληροφόρησης
του κοινού για το πρόγραµµα, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων
υπαγωγής σε αυτό, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προθεσµία
υποβολής τους, η διαδικασία παραλαβής, ελέγχου, αξιολόγησης
και έγκρισης των αιτήσεων, η διαδικασία παρακολούθησης της
υλοποίησης των επί µέρους έργων που έχουν εγκριθεί και πιστοποίησης των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, ο τρόπος καταβολής της χρηµατοδότησης, οι υποχρεώσεις αυτών που έχουν
ενταχθεί στο πρόγραµµα και οι συνέπειες µη τήρησης των όρων
και των προϋποθέσεων του προγράµµατος, καθώς και κάθε άλλο
θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του προγράµµατος.
4α. Η εκτέλεση µέρους των διαδικασιών και ενεργειών, που περιγράφονται στην παρ. 4, δύναται να ανατίθεται σε φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των Ν.Π.Δ.Δ.,
των εποπτευόµενων Ν.Π.Ι.Δ., δηµοσίων επιχειρήσεων και φορέων
ενταγµένων στο µητρώο των φορέων της γενικής κυβέρνησης,
όπως αυτή ορίζεται στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4270/2014 (Α’ 143), εξαιρουµένου του υποσυνόλου της κεντρικής
κυβέρνησης, ή και σε φορείς του ιδιωτικού τοµέα, που επιλέγονται
σύµφωνα µε τις διαδικασίες του ν. 4412/2016 (Α’ 147), περί συµβάσεων εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, του υπουργού που εποπτεύει τους επιλέξιµους
ως άνω φορείς του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα για τη διενέργεια
των εργασιών της παρ. 4, και του κατά περίπτωση αρµόδιου
υπουργού, δύναται να καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικασίες, τα
κριτήρια, οι προϋποθέσεις και οι όροι επιλογής των ως άνω φορέων και εκτέλεσης των εργασιών από αυτούς.
4β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και των κατά περίπτωση αρµόδιων υπουργών, καθορίζονται η διαδικασία και οι
όροι µεταφοράς πιστώσεων από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) προς τους φορείς της παρ. 4α, τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά δηµοσιονοµικής τακτοποίησης των πληρωµών,
καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη δηµοσιονοµική διαχείριση
των προγραµµάτων.
5. Στη βάση δεδοµένων για τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης του άρθρου 17 συλλέγονται µεταξύ άλλων τα δεδοµένα
σχετικά µε τη µετρηθείσα ή υπολογιζόµενη κατανάλωση ενέργειας
κτιρίων, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων κτιρίων για τα
οποία, έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
6. Συγκεντρωτικά και ανώνυµα δεδοµένα σχετικά µε τα ανωτέρω µπορούν να διατίθενται, σύµφωνα µε τις ενωσιακές και τις
εθνικές απαιτήσεις προστασίας των δεδοµένων, για στατιστικούς
και ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και στον ιδιοκτήτη του κτιρίου.
7. Οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4409/2016
(Α’ 136) παρέχουν στους ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές των κτιρίων πληροφορίες σχετικά µε τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, περιλαµβανοµένων του σκοπού και των στόχων τους, των
οικονοµικά συµφερόντων µέτρων και, κατά περίπτωση, των χρηµατοδοτικών µέσων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
του κτιρίου και την αντικατάσταση των λεβήτων ορυκτών καυσίµων µε πιο βιώσιµες εναλλακτικές λύσεις.»
Άρθρο 32
Διάρκεια και προϋποθέσεις ισχύος ΠΕΑ - Αντικατάσταση
της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4122/2013
Η παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4122/2013 (Α’ 42) αντικαθίσταται
και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
« Άρθρο 11
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
1. Το ΠΕΑ περιλαµβάνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου
ή της κτιριακής µονάδας και τιµές αναφοράς, όπως ελάχιστες
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, ώστε να επιτρέπει στους ιδιο-
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κτήτες ή στους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας
να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοση του.
Είναι δυνατόν να περιλαµβάνει και πρόσθετες πληροφορίες, όπως
η ετήσια πραγµατική κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας, και το ποσοστό συµµετοχής της ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές στη συνολική κατανάλωση ενέργειας.
2. Το ΠΕΑ περιλαµβάνει συστάσεις οικονοµικά συµφέρουσες
για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας, εκτός εάν δεν υπάρχει εύλογη δυνατότητα σχετικής βελτίωσης σε σύγκριση µε τις ισχύουσες απαιτήσεις για την
ενεργειακή απόδοση. Οι συστάσεις που περιλαµβάνει το ΠΕΑ καλύπτουν τα εξής:
α) µέτρα που λαµβάνονται σε σχέση µε τη ριζική ανακαίνιση του
κελύφους ή των τεχνικών συστηµάτων του κτιρίου και
β) µέτρα για µεµονωµένα στοιχεία κτιρίου ανεξάρτητα από ριζική ανακαίνιση του κελύφους ή των τεχνικών συστηµάτων του κτιρίου.
3. Οι συστάσεις που περιλαµβάνει το ΠΕΑ είναι τεχνικά υλοποιήσιµες για το συγκεκριµένο κτίριο και µπορούν να οδηγήσουν σε
εκτίµηση του εύρους των περιόδων αποπληρωµής ή της σχέσης
κόστους-οφέλους για ολόκληρο τον οικονοµικό κύκλο ζωής του.
4. Το ΠΕΑ παρέχει στον ιδιοκτήτη ή στον ενοικιαστή ένδειξη
για πηγές πληροφόρησης, οι οποίες, µεταξύ άλλων, αφορούν:
α) τη σχέση κόστους-απόδοσης των συστάσεων που περιλαµβάνει το ΠΕΑ, η αξιολόγηση της οποίας στηρίζεται σε σειρά τυπικών προϋποθέσεων, όπως η εκτίµηση της εξοικονόµησης
ενέργειας και των βασικών τιµών ενέργειας και η προκαταρκτική
εκτίµηση του κόστους, β) τα βήµατα υλοποίησης των συστάσεων,
γ) συναφή θέµατα, όπως οι ενεργειακές επιθεωρήσεις ή τα κίνητρα χρηµατοδοτικού ή άλλου χαρακτήρα και οι χρηµατοδοτικές
δυνατότητες.
5. Η πιστοποίηση κτιριακών µονάδων µπορεί να βασίζεται και
σε κοινή πιστοποίηση ολόκληρου του κτιρίου και στην περίπτωση
αυτή δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ κατά το άρθρο 12 για κάθε επί
µέρους κτιριακή µονάδα.
6. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι δεκαετούς ισχύος κατ` ανώτατο όριο. Για την εφαρµογή του παρόντος
ισχύουν τα εξής:
α) Εάν στο κτίριο ή στην κτιριακή µονάδα πραγµατοποιηθεί ριζική ανακαίνιση πριν παρέλθει το διάστηµα των δέκα (10) ετών, η
ισχύς του ΠΕΑ λήγει κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της ανακαίνισης.
β) Εφόσον υπάρχει ΠΕΑ σε ισχύ, δεν απαιτείται έκδοση νέου
ΠΕΑ για τις περιπτώσεις της πώλησης ή µίσθωσης κτιρίου ή κτιριακής µονάδας εντός του διαστήµατος ισχύος του ΠΕΑ.
γ) Η έκδοση ΠΕΑ σε κτίριο ή σε κτιριακή µονάδα αντικαθιστά
αντίστοιχο προγενέστερο ΠΕΑ, που έχει εκδοθεί για το ίδιο κτίριο
ή την ίδια κτιριακή µονάδα.
δ) Εάν συντελεσθεί διαχωρισµός κτιριακής µονάδας, για την
οποία υπάρχει ΠΕΑ σε ισχύ, σε περισσότερες κτιριακές µονάδες,
η ισχύς του ΠΕΑ λήγει κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης των οικοδοµικών εργασιών διαµόρφωσης του κελύφους των νέων κτιριακών
µονάδων και ακολουθείται, αναλόγως, η διαδικασία του άρθρου
19.
ε) Εάν γίνει συνένωση κτιριακής µονάδας ή κτιριακών µονάδων
αντίστοιχα, για την οποία ή τις οποίες κατά περίπτωση υπάρχει
ΠΕΑ σε ισχύ, µε άλλη ή άλλες κτιριακές µονάδες, η ισχύς των ΠΕΑ
των κτιριακών µονάδων που δεν υφίστανται πλέον, λήγει κατά τον
χρόνο έναρξης των οικοδοµικών εργασιών και ακολουθείται, αναλόγως, η διαδικασία του άρθρου 19.»
Άρθρο 33
Υποχρέωση ελέγχου ΠΕΑ Προσθήκη παρ. 2α στο άρθρο 18 του ν. 4122/2013
Στο άρθρο 18 του ν. 4122/2013 (Α’ 42) προστίθεται νέα παρ.
2α και το άρθρο 18 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 18
Ανεξάρτητο σύστηµα ελέγχου
1. Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της διαδικασίας και
της ποιότητας των ενεργειακών επιθεωρήσεων, της ενεργειακής
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πιστοποίησης, της ορθότητας των εκδοθέντων ΠΕΑ και των Εκθέσεων Επιθεώρησης Συστηµάτων Θέρµανσης και Κλιµατισµού
κτιρίων, της αξιόπιστης εκτέλεσης των καθηκόντων των Ενεργειακών Επιθεωρητών, καθώς και της τήρησης και εφαρµογής των
διατάξεων του παρόντος, και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενων κανονιστικών πράξεων, αρµόδια είναι τα Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωµάτων Επιθεώρησης Βορείου και
Νοτίου Ελλάδος.
2. Οι ως άνω έλεγχοι διενεργούνται αυτεπάγγελτα, δειγµατοληπτικά και τυχαία σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε (5%) των ΠΕΑ
και των Εκθέσεων Επιθεώρησης ή κατόπιν καταγγελίας και συνίστανται σε:
α) έλεγχο της εγκυρότητας και ακρίβειας των δεδοµένων υπολογισµού, που υποβάλλονται µε τη µορφή ηλεκτρονικών αρχείων
δεδοµένων στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων και επαλήθευση
των αποτελεσµάτων των ΠΕΑ και των Εκθέσεων Επιθεώρησης,
καθώς και των σχετικών συστάσεων,
β) επιτόπια επιθεώρηση του κτιρίου, για την εξακρίβωση της
ορθότητας των ΠΕΑ και των Εκθέσεων Επιθεώρησης.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να αναπροσαρµόζεται το παραπάνω ποσοστό.
2α. Στην περίπτωση που ο µισθωτής ή αγοραστής κτιρίου ή
κτιριακής µονάδας, για την εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 12
είναι φορέας που ανήκει στη γενική κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’
143), τότε ο ως άνω έλεγχος διενεργείται στο σύνολο των ΠΕΑ.
Το αποτέλεσµα του ελέγχου επισυνάπτεται στην κατάρτιση της
πράξης αγοραπωλησίας ή µίσθωσης ακινήτου. Η έλλειψη του
ελέγχου ή η µη επισύναψη του αποτελέσµατος αυτού, συνιστούν
λόγο ακυρότητας της αντίστοιχης πράξης.
Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο µισθωτής ή αγοραστής κτιρίου ή κτιριακής µονάδας, είναι φορέας που ανήκει στην κεντρική κυβέρνηση, κατά την έννοια της περ. γ’ της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4270/2014, τότε ο ως άνω έλεγχος διενεργείται
στο σύνολο των ΠΕΑ. Το αποτέλεσµα του ελέγχου γνωστοποιείται στον οικείο φορέα και επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην κατάρτιση της πράξης αγοραπωλησίας ή µίσθωσης ακινήτου. Η
έλλειψη του ελέγχου και της επισύναψής του συνιστά λόγο ακυρότητας της αντίστοιχης πράξης.
3. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, καθώς και οι ιδιοκτήτες, διαχειριστές ή ενοικιαστές των κτιρίων, παρέχουν στον ελεγκτικό
µηχανισµό όλα τα απαιτούµενα στοιχεία, πρόσβαση στο κτίριο
και τις εγκαταστάσεις του και κάθε άλλη δυνατή διευκόλυνση για
τη διεξαγωγή των ελέγχων, διαφορετικά επιβάλλονται σε βάρος
τους τα πρόστιµα της παραγράφου 2 του άρθρου 20.
4. Για την αποτελεσµατικότερη άσκηση του ελεγκτικού έργου
τους, τα Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας δύνανται να επικουρούνται από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες. Με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα προσόντα των ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων, οι κανόνες και οι
αρχές που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους, ο τρόπος και
η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής τους, το ύψος και ο τρόπος αποζηµίωσής τους, οι ιδιότητες που είναι ασυµβίβαστες µε
το έργο τους, οι διοικητικές κυρώσεις και τα χρηµατικά πρόστιµα
που τους επιβάλλονται, τα όργανα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και των προστίµων, το ύψος, η
διαβάθµισή τους και τα κριτήρια επιµέτρησής τους, οι διοικητικές
προσφυγές κατά των κυρώσεων, οι προθεσµίες άσκησής τους,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Με την ίδια απόφαση δύναται να προβλέπεται και η σύσταση
σχετικού µητρώου ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα σχετικά µε την λειτουργία και οργάνωση
αυτού.»
Άρθρο 34
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να ρυθµίζεται κάθε ζήτηµα σχετικό µε την υποχρέωση διενέργειας ελέγχου επί των ΠΕΑ των κτιρίων ή κτιριακών µονάδων,
που µισθώνονται ή αγοράζονται από φορείς της γενικής κυβέρ-
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νησης. Ειδικότερα, δύναται να καθορίζονται οι κυρώσεις σε περίπτωση µη εφαρµογής της παρ. 2α του άρθρου 18 του ν.
4122/2013 (Α’ 42), οι προϋποθέσεις για την υποχρεωτικότητα του
ελέγχου, τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους φορείς, όπως,
ενδεικτικώς, κατόψεις, σχέδια εξοπλισµού που καθιστούν εφικτό
τον έλεγχο, καθώς και οι περιπτώσεις απαλλαγής από αυτόν. Με
την απόφαση του παρόντος δύναται περαιτέρω να αναπροσαρµοσθεί το ποσοστό επί των οικείων ΠΕΑ, για τα οποία διενεργείται υποχρεωτικώς έλεγχος.
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ
Άρθρο 35
Αύξηση της επιτρεπόµενης ισχύος εντός ΖΟΕ
για µονάδες βιοαερίου από 500KW σε 3MW Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4496/2017
Στην περ. β) του άρθρου 26 του ν. 4496/2017 (Α’ 170) τροποποιούνται το πρώτο εδάφιο ως προς την αύξηση της ηλεκτρικής
ισχύος από 500 κιλοβάτ (KW) σε 3 µεγαβάτ (MW), το τρίτο εδάφιο ως προς τη διαγραφή των λέξεων «πρέπει να» πριν από τη
λέξη «συντρέχουν», προστίθεται πέµπτο εδάφιο και η περ. β) διαµορφώνεται ως εξής:
«β) σε αγροτεµάχια, που βρίσκονται σε περιοχές της επικράτειας εκτός Αττικής και έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριµένες Ζώνες Οικιστικού
Ελέγχου (ΖΟΕ) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α’ 33), η εγκατάσταση σταθµών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα ή βιοαέριο εγκατεστηµένης ηλεκτρικής ισχύος έως και τριών
(3) µεγαβάτ (MW), επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι:
αα) οι απαιτούµενες ποσότητες πρώτης ύλης προέρχονται από
αγροτικές ή κτηνοτροφικές ή δασικές εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των τριάντα (30) χιλιοµέτρων και
ββ) οι σταθµοί ανήκουν σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγγεγραµµένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του
ν. 3874/2010 (Α’ 151) και είναι εγκατεστηµένοι εντός της περιφερειακής ενότητας στην οποία βρίσκονται οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις τους, όπως αυτές ορίζονται στο ν. 3874/2010.
Η τήρηση των προϋποθέσεων των περ. α’ και β’ εξετάζεται κατά
το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των σταθµών. Οι
προϋποθέσεις αυτές συντρέχουν και για αιτήµατα έκδοσης ή τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που έχουν
υποβληθεί και δεν έχει εκδοθεί απόφαση µέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος.
Οι προϋποθέσεις της περ. α’ δεν απαιτείται να συντρέχουν για
µονάδες που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είχαν ήδη
άδεια λειτουργίας και είχαν υποβάλει ή υποβάλλουν αίτηση τροποποίησης της Α.Ε.Π.Ο..
Η αύξηση της επιτρεπόµενης ισχύος εντός ΖΟΕ για µονάδες
βιοαερίου από πεντακόσια (500) κιλοβάτ (KW) σε τρία (3) µεγαβάτ (MW) επιτρέπεται και για εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος αιτήσεις, µε αντικείµενο την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή άδειας λειτουργίας.»
Άρθρο 36
Διανοµή µερισµάτων Ε.Κοιν. Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4513/2018
Στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4513/2018 (Α’ 9) διαγράφεται
το δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:
«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.»

Άρθρο 37
Καθορισµός προϋποθέσεων λύσης και εταιρικού
µετασχηµατισµού Ε.Κοιν. - Τροποποίηση του άρθρου 9
του ν. 4513/2018
Στο άρθρο 9 του ν. 4513/2018 (Α’ 9), η περ. α) της παρ. 1 τροποποιείται ως προς τη διαγραφή των λέξεων «ή του άρθρου 6
παρ. 4», προστίθενται δεύτερο εδάφιο στην παρ. 6 και νέα παρ.
7 και το άρθρο 9 διαµορφώνεται ως εξής:
«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 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 Βεβαίωση Παραγωγού ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων, η Απόφαση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις, 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. 2 του άρθρου 12Α 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
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ν. 1667/1986, επιτρέπεται η µετατροπή κάθε τύπου συνεταιρισµού σε Ε.Κοιν., σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Οι Ε.Κοιν. διέπονται συµπληρωµατικά και από τις διατάξεις του
ν. 4601/2019 (Α’ 44) αναφορικά µε τα ειδικότερα ζητήµατα του
εταιρικού µετασχηµατισµού αυτών.
7. Οι Ε.Κοιν. δύνανται να µετάσχουν σε εταιρικό µετασχηµατισµό µε οποιαδήποτε από τις ιδιότητες προσιδιάζουν σε αυτές,
δηλαδή ως απορροφώµενες, απορροφώσες, συγχωνευόµενες,
διασπώµενες, εισφέρουσες, επωφελούµενες, συνιστώµενες
(νέες) ή µετατρεπόµενες. Για τη µετατροπή τους εφαρµόζονται
αναλογικά τα άρθρα 136 έως και 139 του ν. 4601/2019.
Σε περίπτωση µετασχηµατισµού µίας Ε.Κοιν. σε εταιρική
µορφή, τα έργα Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α της εταιρείας χάνουν τα προνόµια που διέπουν τα έργα ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ που υλοποιούνται από
Ε.Κοιν. σχετικά µε την τιµή αποζηµίωσης της παραγόµενης ενέργειας, το καθεστώς εξαίρεσης από ανταγωνιστικές διαδικασίες
και την προτεραιότητα αξιολόγησης για χορήγηση άδειας παραγωγής ή Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή
για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης.
Στην περίπτωση αυτήν ισχύουν τα κάτωθι για τα έργα αυτά:
α) εφόσον έχουν συνάψει σύµβαση λειτουργικής ενίσχυσης
εκτός ανταγωνιστικής διαδικασίας και έχουν τεθεί σε λειτουργία
ή έχουν υποβάλει Δήλωση Ετοιµότητας του άρθρου 4α του ν.
4414/2016, αποζηµιώνονται για την παραγόµενη ενέργεια ανεξαρτήτως ισχύος του σταθµού µε βάση την τιµή αναφοράς που
ισχύει για σταθµούς της ίδιας τεχνολογίας που έχουν συνάψει
σύµβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών και που δεν υπάγονται στην κατηγορία των Ε.Κοιν. ή των
κατ’ επάγγελµα αγροτών που τίθενται σε λειτουργία ή υποβάλλουν Δήλωση Ετοιµότητας του άρθρου 4α του ν. 4414/2016 κατά
την ίδια χρονική περίοδο,
β) κατατάσσονται και αξιολογούνται από τις αδειοδοτούσες
αρχές και τον αρµόδιο διαχειριστή µε βάση την ηµεροµηνία υποβολής του αρχικού τους αιτήµατος.
Οι Ε.Κοιν. οφείλουν να ενηµερώνουν αµελλητί για την παραπάνω τροποποίηση τους φορείς αδειοδότησης, τον αρµόδιο διαχειριστή και τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. ή τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σε περίπτωση
που έχουν ήδη συνάψει Σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης.»
Άρθρο 38
Αδειοδότηση έργων Α.Π.Ε. από Ε.Κοιν. Αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 11 του
ν. 4513/2018
Η παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018 (Α’ 9) αντικαθίσταται
ως εξής:
«6. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από Ε.Κοιν. για χορήγηση
Βεβαίωσης Παραγωγού 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 Κανονισµό
Βεβαιώσεων του άρθρου 18 του ν. 4685/2020 (Α’ 92). Με την επιφύλαξη του ειδικού πλαισίου προτεραιότητας στη χορήγηση οριστικών προσφορών σύνδεσης του άρθρου 8α του ν. 3468/2006
(Α’ 129), οι αιτήσεις για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσµεύσεις,
που
αφορούν
σταθµούς
ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που ανήκουν σε
Ε.Κοιν. εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων.
Η προτεραιότητα στη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης δεν ισχύει για τα κοινά αιτήµατα του δεκάτου έκτου εδαφίου
της παρ. 4 του άρθρου 8 του
ν. 3468/2006, που
υποβάλλονται µετά την 1η.1.2021 στα οποία περιλαµβάνονται
σταθµοί, που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης Βεβαίωσης
Παραγωγού.»
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Άρθρο 39
Αύξηση ορίου ισχύος σταθµών εικονικού ενεργειακού
συµψηφισµού από Ε.Κοιν. - Τροποποίηση της παρ. 10
του άρθρου 11 του ν. 4513/2018
Στην παρ. 10 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018 (Α’ 9), το πέµπτο
εδάφιο τροποποιείται ως προς το µέγιστο όριο και η παρ. 10 διαµορφώνεται ως εξής:
«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 ειδικότερα 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
3 MW 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 Βεβαίωσης Παραγωγού.»
Άρθρο 40
Μεταβίβαση σταθµών Ε.Κοιν. - Αντικατάσταση
της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4513/2018
Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4513/2018 (Α’ 9) αντικαθίσταται
ως εξής:
«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 έδρα εντός της ίδιας περιφέρειας και ειδικά για Ε.Κοιν. µε έδρα την Περιφέρεια Αττικής
και σε Ε.Κοιν. µε έδρα όµορη περιφέρεια. Επιτρέπεται επιπλέον,
η µεταβίβαση αδειών σταθµών παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικών Σταθµών που ανήκουν σε Ε.Κοιν. σε
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτήν εφαρµόζονται
τα τρίτο, τέταρτο και πέµπτο εδάφια της παρ. 7 του άρθρου 9
του ν. 4513/2018 (Α’ 9).»
Άρθρο 41
Ρύθµιση θεµάτων έργων Α.Π.Ε. που έχουν επιλεγεί
σε ανταγωνιστική διαδικασία - Συναλλαγές µε βάση τους
Κανονισµούς για τις νέες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας Προσθήκη νέων παρ. 5, 6 και 7 στο άρθρο 12Α
του ν. 4414/2016
Στο άρθρο 12Α του ν. 4414/2016 (Α’ 149) προστίθενται νέες
παρ. 5, 6 και 7 ως εξής:
«5. Οι κάτοχοι των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που επιλέγονται ή έχουν επιλεγεί σε
ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών του άρθρου
7, συνάπτουν Σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης:
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α) για ανταγωνιστικές διαδικασίες που προκηρύσσονται µετά
την 1η.1.2021, εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έκδοση της
απόφασης της Ρ.Α.Ε. µε τα αποτελέσµατα της ανταγωνιστικής
διαδικασίας και µε την προϋπόθεση, ότι έχουν προσκοµίσει την
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, όπως προβλέπεται, ή
β) σε περίπτωση που ήδη έχουν επιλεγεί σε ανταγωνιστικές
διαδικασίες που έχουν προκηρυχθεί πριν την 1η.1.2021 µέχρι την
28η.02.2022.
Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. συνάπτει τη σύµβαση λειτουργικής ενίσχυσης εντός δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των προθεσµιών του
πρώτου εδαφίου, καταπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές που
έχουν προσκοµισθεί στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας
σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 7.
Ειδικά για ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών
του άρθρου 7, οι οποίες προκηρύσσονται µετά την 1η.1.2021,
στην περίπτωση του τρίτου εδαφίου, επιλέγεται για ένταξη σε
καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης ο επόµενος στη σειρά µειοδοτικής κατάταξης της εκάστοτε ανταγωνιστικής διαδικασίας σταθµός. Η Τιµή Αναφοράς του σταθµού αυτού ορίζεται ίση µε τη
χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής προσφοράς που υπέβαλε ο
κάτοχος του σταθµού στη διαγωνιστική διαδικασία και της µεσοσταθµικής τιµής των προσφορών των έργων που επελέγησαν αρχικώς στη διαγωνιστική διαδικασία. Ο κάτοχος του σταθµού
υποχρεούται να προσκοµίσει την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή και εν συνεχεία να συνάψει σύµβαση λειτουργικής ενίσχυσης εντός δύο (2) µηνών από την ενηµέρωση που λαµβάνει από
τη Ρ.Α.Ε., σχετικά µε την επιλογή του για ένταξη στο καθεστώς
λειτουργικής ενίσχυσης. Σε περίπτωση άρνησης του κατόχου
του σταθµού Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. να προχωρήσει στη σύναψη
σύµβασης λειτουργικής ενίσχυσης, επιλέγεται για ένταξη σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης, ο αµέσως επόµενος στη σειρά
µειοδοτικής κατάταξης της εκάστοτε ανταγωνιστικής διαδικασίας σταθµός. Η διαδικασία των παρ. 2, 3 και 4 εφαρµόζεται
µέχρι να καλυφθεί η τελικά δηµοπρατούµενη ισχύς. Επιτρέπεται
υπερκάλυψη της δηµοπρατούµενης ισχύος από τον τελευταίο
σταθµό που επιλέγεται κατά την ανωτέρω διαδικασία.
Ειδικά για ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών
του άρθρου 7, οι οποίες προκηρύσσονται µετά την 1η.1.2021, σε
περίπτωση που ο κάτοχος ενός σταθµού Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που
έχει επιλεγεί σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών
του άρθρου 7 λύσει τη Σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης πριν τη
λήξη της συµβατικής της διάρκειας, επιβάλλεται µηνιαίως και για
χρονική περίοδο τεσσάρων (4) ετών, πρόστιµο από τη
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, ίσο µε τη διαφορά
µεταξύ της Ειδικής Τιµής Αγοράς της αντίστοιχης τεχνολογίας
του σταθµού Α.Π.Ε. από την Τιµή Αναφοράς του σταθµού αυτού,
εάν η διαφορά αυτή είναι µεγαλύτερη του µηδενός, επί τη µηνιαία παραγωγή του σταθµού Α.Π.Ε.. Σε περίπτωση µη καταβολής
του ως άνω προστίµου από µεριάς κατόχου του σταθµού εντός
χρονικού διαστήµατος τεσσάρων (4) µηνών από την εκάστοτε
µηνιαία επιβολή του προστίµου, η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., καθώς και
η Ε.Χ.Ε. Α.Ε. και η Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. και ο Φο.Σ.Ε. που εκπροσωπεί
τον σταθµό µετά την ενηµέρωσή τους από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.,
διαγράφουν αµελλητί τον σταθµό αυτό από τα σχετικά µητρώα
και κοινοποιούν αντίγραφο της πράξεως διαγραφής στη Ρ.Α.Ε..
Επιπλέον, ο κάτοχος του σταθµού αυτού απαγορεύεται να συµµετέχει στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, είτε άµεσα, είτε
µέσω Φο.Σ.Ε., είτε στο πλαίσιο διµερών συµβάσεων.
6. Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., τηρεί µητρώο όλων των σταθµών Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α., στο οποίο εντάσσονται και οι σταθµοί του παρόντος άρθρου.
7. Κατόπιν της παύσης του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού (Η.Ε.Π.) και του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 25 του ν. 4736/2020
(Α’ 200) και της έναρξης των νέων αγορών του Μοντέλου - Στόχος, µετά την 1η Νοεµβρίου 2020 ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Όπου στο υφιστάµενο και κανονιστικό πλαίσιο γίνεται αναφορά σε συναλλαγές, πιστώσεις ή χρεώσεις, βάσει της εκκαθά-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρισης του Η.Ε.Π. και της εκκαθάρισης των αποκλίσεων παραγωγής - ζήτησης, νοούνται οι συναλλαγές που διενεργούνται µε
βάση όσα ορίζονται στους Κανονισµούς για τις νέες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας (Κανονισµός Αγοράς Επόµενης Ηµέρας και
Ενδοηµερήσιας Αγοράς και Κανονισµός Εξισορρόπησης), στον
Κώδικα Διαχείρισης Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και στον Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων
Προέλευσης. Στις συµβάσεις συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας
και τις συµπληρωµατικές συµβάσεις συναλλαγών ηλεκτρικής
ενέργειας σταθµών Σ.Η.Θ.Υ.Α., που ισχύουν και έχουν ενεργοποιηθεί προ της 1ης.11.2020 µε ισχύ µεγαλύτερη των τριάντα
πέντε (35) µεγαβάτ (MW), µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προσαρτάται Παράρτηµα που περιγράφει
αποκλειστικά τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών µεταξύ
των αντισυµβαλλόµενων µερών, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο.
β) Όπου στη νοµοθεσία γίνεται αναφορά σε «µηδενικές τιµές
Οριακής Τιµής Συστήµατος», νοούνται µηδενικές ή και αρνητικές
τιµές.»
Άρθρο 42
Καθορισµός πλαισίου στήριξης υβριδικών σταθµών
σε Μ.Δ.Ν. - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 21
του ν. 4414/2016
Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4414/2016 (Α’149) τροποποιείται ως προς το αντικείµενο της εξουσιοδότησης και διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
καθορίζεται το πλαίσιο στήριξης Υβριδικών Σταθµών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας σε Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.), η
διαδικασία για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης και ο τρόπος χορήγησης αυτής, το πλαίσιο αδειοδότησης και χορήγησης
προσφορών σύνδεσής τους και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. Με
την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζεται το πλαίσιο στήριξης
και το πλαίσιο σύναψης Συµβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης
αδειοδοτηµένων σταθµών της ανωτέρω κατηγορίας µετά από ενδεχόµενη διασύνδεση του Μ.Δ.Ν. µε το Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.»
Άρθρο 43
Απαλοιφή άρνησης πρόσβασης στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ή Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
ως προϋπόθεση άδειας κυριότητας
και διαχείρισης απευθείας γραµµής - Τροποποίηση
του άρθρου 136 του ν. 4001/2011
Στο άρθρο 136 του ν. 4001/2011 (Α’ 179): α) τροποποιούνται
στην παρ. 1 οι περ. (α) και (β) ως προς την αντικατάσταση των
λέξεων «Επιλέγοντες Πελάτες» από τη λέξη «Πελάτες», στην περ.
(β) η λέξη «πελάτης» τίθεται στον πληθυντικό και προστίθεται η
φράση «ατοµικά ή από κοινού», β) στην παρ. 2 διαγράφεται το
δεύτερο εδάφιο και στο νέο πέµπτο εδάφιο η αναφορά στο
άρθρο 9 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ αντικαθίσταται από αναφορά
στο άρθρο 110 του νόµου, γ) στην παρ. 3 το δεύτερο εδάφιο
αναδιατυπώνεται, δ) στην παρ. 4, στο δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται η λέξη «συνδέεται» από ερµηνευτική αυτής φράση και η
λέξη «σύνδεση» µετονοµάζεται σε «λειτουργία» ή «παράλληλη
λειτουργία» και το άρθρο 136 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 136
Απευθείας γραµµές (Άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
1. Δικαίωµα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας απευθείας γραµµής έχουν:
(α) Οι κάτοχοι άδειας Παραγωγής και οι κάτοχοι άδειας Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι εγκατεστηµένοι στην
Ελληνική Επικράτεια, προκειµένου να προµηθεύουν µε ηλεκτρική
ενέργεια, µέσω Απευθείας Γραµµής, τις εγκαταστάσεις τους, τις
θυγατρικές τους επιχειρήσεις και πελάτες.
(β) Οι πελάτες, που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελληνική Επικράτεια, προκειµένου να προµηθεύονται, ατοµικά ή από κοινού,
ηλεκτρική ενέργεια, µέσω Απευθείας Γραµµής, από επιχειρήσεις
Παραγωγής και Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
Η σχετική άδεια κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραµ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ IA’ - 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

µής χορηγείται από τη Ρ.Α.Ε..
2. Με τον Κανονισµό Αδειών καθορίζονται αντικειµενικά και
αµερόληπτα κριτήρια και προϋποθέσεις, καθώς και η διαδικασία
για τη χορήγηση άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας
Γραµµής. Με τον ίδιο Κανονισµό καθορίζεται και το περιεχόµενο
της άδειας, το οποίο περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, περιγραφή
της Απευθείας Γραµµής, τον τρόπο και τις διαδικασίες για τη διαχείριση και την εκµετάλλευση της, καθώς και για τη διασφάλιση
της πρόσβασης τρίτων, όπου επιτρέπεται, οι όροι, τα κριτήρια,
οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποίησης, επέκτασης και
ανάκλησης της άδειας, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του
κατόχου της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, σε αναλογία
προς τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 135. Άρνηση χορήγησης άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραµµής επιτρέπεται, ιδίως, για λόγους που σχετίζονται µε την εκπλήρωση
υποχρεώσεων παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και µε την
Προστασία των Καταναλωτών και αιτιολογείται ειδικώς για κάθε
περίπτωση. Η χορήγηση άδειας κυριότητας και διαχείρισης
Απευθείας Γραµµής δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να λαµβάνει άλλες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Με την επιφύλαξη απευθείας
γραµµών που έχουν κατασκευαστεί πριν τις 3 Σεπτεµβρίου 2009,
όταν η Απευθείας Γραµµή συνδέεται µε το Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ή µε το
Ε.Δ.Δ.Η.Ε., µπορεί να προβλέπεται ότι η σχετική άδεια διαχείρισης χορηγείται στην Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. υπό τον όρο τήρησης της
υποχρέωσης περί ιδιοκτησιακού διαχωρισµού, σύµφωνα µε το
άρθρο 110, ή στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., υπό τον όρο τήρησης των
υποχρεώσεων περί λογιστικού, νοµικού και λειτουργικού διαχωρισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 141.
3. Η Προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας µέσω Απευθείας Γραµµής, κατά το µέρος που η ενέργεια αυτή παράγεται από µονάδες
παραγωγής που συνδέονται στην Απευθείας Γραµµή, δεν περιλαµβάνεται στις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπονται στους οικείους κανονισµούς των αγορών ηλεκτρικής
ενέργειας, στον Κώδικα Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π., στον Κώδικα Ε.Σ.Μ.Η.Ε.,
καθώς και στον Κώδικα Διαχείρισης Μ.Δ.Ν.. Η Προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας µέσω Απευθείας Γραµµής δεν θίγει τη δυνατότητα Προµήθειας µέσω της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
4. Οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά της Απευθείας Γραµµής καθορίζονται από τον κάτοχο
της οικείας άδειας κυριότητας και διαχείρισης, υπό την αίρεση
της συµµόρφωσής του προς τους σχετικούς διεθνείς κανονισµούς και πρότυπα και τις διατάξεις του άρθρου 47 για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια των Πελατών. Στην
περίπτωση, που η Απευθείας Γραµµή τροφοδοτεί τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης σε παράλληλη λειτουργία µε το Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ή
το Ε.Δ.Δ.Η.Ε., ακολουθούνται επιπλέον η τυποποίηση, οι τεχνικές
και λειτουργικές προδιαγραφές που εφαρµόζονται στα δίκτυα
αυτά, καθώς και οι ελάχιστες απαιτήσεις του αρµόδιου Διαχειριστή για την οµαλή λειτουργία και συνεργασία της Απευθείας
Γραµµής αντιστοίχως µε το Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ή το Ε.Δ.Δ.Η.Ε., όσον
αφορά την προστασία και τα συστήµατα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η
διαδικασία αδειοδότησης η οποία δεν επιτρέπεται να επάγεται
δυσανάλογες δαπάνες για τους αιτούντες, τα κριτήρια και ο τρόπος ελέγχου και χορήγησης διοικητικών αδειών και εγκρίσεων
που απαιτούνται για την εγκατάσταση και τη λειτουργία Απευθείας Γραµµής, καθώς και για την παράλληλα λειτουργία της µε
το Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ή το Ε.Δ.Δ.Η.Ε., µε την επιφύλαξη της νοµοθεσίας
που διέπει τα θέµατα για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς
και άλλο σχετικό ζήτηµα.
5. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., κατόπιν εισήγησης της Α.Δ.Μ.Η.Ε.
Α.Ε. ή της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., µπορεί να παραχωρείται σε αυτούς
η διαχείριση Απευθείας Γραµµής και επιπλέον, η Απευθείας
Γραµµή να εντάσσεται αντιστοίχως στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ή στο
Ε.Δ.Δ.Η.Ε.. Στην πρώτη περίπτωση, η σχετική άδεια κυριότητας
και διαχείρισης µετατρέπεται σε άδεια κυριότητας και η άδεια
διαχείρισης της Απευθείας Γραµµής χορηγείται στον αρµόδιο
Διαχειριστή. Στη δεύτερη περίπτωση, η άδεια κυριότητας και διαχείρισης της Απευθείας Γραµµής ανακαλείται. Οι σχετικές ειση-
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γήσεις των Διαχειριστών πρέπει να τεκµηριώνονται µε βάση την
κάλυψη των αναγκών ανάπτυξης ή λειτουργίας των παραπάνω
δικτύων και την εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος, σε
σχέση µε την, κατά τα λοιπά ισοδύναµη, κατασκευή νέων ή την
ενίσχυση υφιστάµενων υποδοµών των δικτύων αυτών. Η Ρ.Α.Ε.,
για τη διαµόρφωση της άποψής της στο πλαίσιο της παραπάνω
απόφασης, λαµβάνει υπόψη τη γνώµη του κατόχου της σχετικής
άδειας κυριότητας και διαχείρισης της Απευθείας Γραµµής.
6. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5, καταβάλλεται οικονοµικό αντάλλαγµα στον κάτοχο της άδειας κυριότητας και διαχείρισης της Απευθείας Γραµµής. Το οικονοµικό αντάλλαγµα
καθορίζεται µε την απόφαση της Ρ.Α.Ε. που προβλέπεται στην
παράγραφο 5, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρµόδιου Διαχειριστή.
7. Στην περίπτωση ένταξης Απευθείας Γραµµής στο
Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ή στο Ε.Δ.Δ.Η.Ε., το αντάλλαγµα της παρ. 6 καταβάλλεται εφάπαξ από τον κύριο του υπόψη δικτύου για τη µεταβίβαση σε αυτόν της κυριότητας των έργων της Απευθείας
Γραµµής και των δικαιωµάτων χρήσης του εδάφους που αυτά
καταλαµβάνουν. Στην περίπτωση παραχώρησης της διαχείρισης
της Απευθείας Γραµµής χωρίς µεταβολή στην κυριότητά της, καταβάλλεται από τον αρµόδιο Διαχειριστή ετήσιο αντάλλαγµα, σε
αναλογία προς το αντάλλαγµα που αυτός καταβάλει στον κύριο
του οικείου δικτύου για την παραχώρηση της διαχείρισής του.
Το ύψος του ανταλλάγµατος αναλογεί στην αξία των έργων της
Απευθείας Γραµµής κατά το χρόνο µεταβίβασής τους και, επιπλέον, στην περίπτωση ένταξής της στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ή στο
Ε.Δ.Δ.Η.Ε., στην αξία των δικαιωµάτων χρήσης του εδάφους
κατά τον ίδιο χρόνο. Η εκτίµηση της αξίας των έργων της Απευθείας Γραµµής βασίζεται στις εγκεκριµένες κατά το άρθρο 140
µεθοδολογίες και τιµολόγια πρόσβασης στο οικείο δίκτυο.»
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟ
1ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. EC
(2008)824 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ COMP/AT.38.700
Άρθρο 44
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος Κεφαλαίου ισχύουν οι ορισµοί
των ν. 4001/2011 (Α’ 179) και 4425/2016 (Α’ 185) και των κατ’
εξουσιοδότηση αυτών κανονισµών και κωδίκων, καθώς και οι
ακόλουθοι:
1. «Απαιτούµενη Καθαρή Θέση Πωλητή» (Α.Κ.Θ.Π.): Η Καθαρή
Θέση Πωλητή την οποία η Δ.Ε.Η. δηµιουργεί έως την Καταληκτική Ηµεροµηνία Δηµιουργίας Θέσης (Κ.Η.ΔΗΜ.Θ.) και διατηρεί
έως την Καταληκτική Ηµεροµηνία Διακράτησης Θέσης
(Κ.Η.ΔΙΑ.Θ.), σύµφωνα µε το παρόν Μέρος.
2. «Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής»: Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 106 της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την
οποία καθίστανται δεσµευτικές οι αναφερόµενες στο άρθρο 45
δεσµεύσεις της Ελληνικής Δηµοκρατίας.
3. «Δ.Ε.Η.»: Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Δηµόσια
Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε.» και µε διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Η.
Α.Ε.».
4. «Α.Δ.Μ.Η.Ε.»: Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, εταιρεία µε την επωνυµία
«Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.».
5. «Ελληνικά Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης» (Ε.Σ.Μ.Ε.):
Συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης µε υποκείµενη αξία τον
αριθµητικό µέσο (µέση τιµή) των ωριαίων τιµών εκκαθάρισης της
Αγοράς Επόµενης Ηµέρας του ν. 4425/2016 (A’ 185) του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου Ενέργειας κατά την περίοδο παράδοσης.
6. «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας»: Η εταιρεία µε την
επωνυµία «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» και τον δια-
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κριτικό τίτλο «Ε.Χ.Ε. Α.Ε.».
7. «Εντολοδόχος Παρακολούθησης»: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 47.
8. «Επιλέξιµος Αγοραστής»: Ο έχων πρόσβαση σε οργανωµένη
αγορά ενεργειακών παραγώγων της περ. 15, στην οποία τυγχάνουν διαπραγµάτευσης Ε.Σ.Μ.Ε., εκτός της Δ.Ε.Η. και των θυγατρικών αυτής επιχειρήσεων.
9. «Ευρωπαϊκό Χρηµατιστήριο Ενέργειας»: Η εταιρεία µε την
επωνυµία «European Energy Exchange AG».
10. «Καθαρή Θέση Αγοραστή»: Η διαφορά σε γιγαβατώρες
(GWh), ανά τριµηνιαίο Ε.Σ.Μ.Ε., των ποσοτήτων ενέργειας που
αντιστοιχούν σε αγορές από τη Δ.Ε.Η. και των ποσοτήτων ενέργειας που αντιστοιχούν σε πωλήσεις από τη Δ.Ε.Η. του σχετικού
Ε.Σ.Μ.Ε.. Για τον υπολογισµό της Καθαρής Θέσης Αγοραστή
αθροίζονται αποκλειστικά οι συναλλαγές που έχει διενεργήσει η
Δ.Ε.Η. εντός οποιασδήποτε οργανωµένης αγοράς ενεργειακών
παραγώγων της περ. 15, κατά την έναρξη της περιόδου δεσµεύσεων της περ. 17.
11. «Καθαρή Θέση Πωλητή» (Net Seller Position): Η διαφορά
σε γιγαβατώρες (GWh), ανά τριµηνιαίο Ε.Σ.Μ.Ε., για το οποίο
υφίσταται σχετική υποχρέωση εντός της Περιόδου Δεσµεύσεων
κατά το άρθρο 45, των ποσοτήτων ενέργειας που αντιστοιχούν
σε πωλήσεις από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. και των ποσοτήτων ενέργειας
που αντιστοιχούν σε αγορές από τη Δ.Ε.Η. του σχετικού
Ε.Σ.Μ.Ε.. Για τον υπολογισµό της Καθαρής Θέσης Πωλητή
αθροίζονται αποκλειστικά οι συναλλαγές που έχει διενεργήσει η
Δ.Ε.Η. εντός οποιασδήποτε οργανωµένης αγοράς παραγώγων
της περ. 15, µετά την έναρξη της περιόδου δεσµεύσεων της περ.
17. Εξαιρούνται οι διµερείς και οι προσυµφωνηµένες συναλλαγές, ακόµη και αν αυτές διενεργηθούν ή δηλωθούν σε οργανωµένη αγορά ενεργειακών παραγώγων ή εκκαθαριστούν από
εκκαθαριστικό οίκο. Στην περίπτωση κατά την οποία η Δ.Ε.Η. κατέχει θετική Καθαρή Θέση Αγοραστή στις οργανωµένες αγορές
ενεργειακών παραγώγων της περ. 15, κατά την έναρξη της περιόδου δεσµεύσεων της περ. 17, ο συµψηφισµός αυτών των ποσοτήτων δεν λαµβάνεται υπόψη ως µέρος των ποσοτήτων που
πωλήθηκαν για την επίτευξη της απαιτούµενης Καθαρής Θέσης
Πωλητή της Δ.Ε.Η.. H Δ.Ε.Η. δύναται να διενεργεί συναλλαγές
για τη δηµιουργία και διατήρηση της Καθαρής Θέσης Πωλητή
είτε µε την ιδιότητα του µέλους, είτε µε την ιδιότητα του ειδικού
διαπραγµατευτή οργανωµένης αγοράς ενεργειακών παραγώγων.
12. «Καταληκτική Ηµεροµηνία Διακράτησης Θέσης»
(Κ.Η.ΔΙΑ.Θ.): Ηµεροµηνία έως την οποία η Δ.Ε.Η. διατηρεί την
Απαιτούµενη Καθαρή Θέση Πωλητή, σύµφωνα µε το παρόν
Μέρος.
13. «Καταληκτική Ηµεροµηνία Δηµιουργίας Θέσης»
(Κ.Η.ΔΗΜ.Θ.): Ηµεροµηνία έως την οποία η Δ.Ε.Η. δηµιουργεί
την Απαιτούµενη Καθαρή Θέση Πωλητή, σύµφωνα µε το παρόν
Μέρος.
14. «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Πτολεµαΐδα
V»: Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υπ’ αρ. V του
Ατµοηλεκτρικού Σταθµού (ΑΗΣ) Πτολεµαΐδας της Περιφερειακής
Ενότητας Κοζάνης της Δ.Ε.Η., µε καύσιµο λιγνίτη, σύµφωνα µε
την υπό στοιχεία Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/556/6201/16.09.2010 απόφαση του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής «Kαθορισµός λοιπών όρων και προϋποθέσεων της Άδειας παραγωγής
της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για την εγκατάσταση νέας λιγνιτικής Μονάδας V
στον ΑΗΣ Πτολεµαΐδας, µικτής ισχύος 660 MWel και Άδεια Διανοµής θερµικής ενέργειας ισχύος 140 MWth για τηλεθέρµανση»,
η οποία τελεί υπό κατασκευή κατά την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της περ. 2.
15. «Οργανωµένες αγορές ενεργειακών παραγώγων»: Οι αγορές ενεργειακών παραγώγων που διαχειρίζονται το Ελληνικό
Χρηµατιστήριο Ενέργειας ή το Ευρωπαϊκό Χρηµατιστήριο Ενέργειας.
16. «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη»: Η εγχώρια
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνιτικές µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Δ.Ε.Η. και των θυγατρικών
αυτής εταιρειών υπό την επωνυµία «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο
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«ΛΙΓΙΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον
διακριτικό τίτλο «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».
17. «Περίοδος δεσµεύσεων»: Η χρονική περίοδος η οποία εκκινεί από τη 10η Σεπτεµβρίου 2021, σύµφωνα µε την Απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και λήγει το αργότερο µέχρι την 31
Δεκεµβρίου 2024, σύµφωνα µε τα κατωτέρω:
(α) Στην περίπτωση που η συµµετοχή στην ελληνική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας και θέση σε εµπορική λειτουργία της µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας «Πτολεµαΐδα V», ως λιγνιτικής µονάδας, εκκινήσει µετά την ολοκλήρωση του
χρονοδιαγράµµατος της περ. 18, η περίοδος δεσµεύσεων λήγει
µετά την πάροδο του σχετικού τριµήνου του ηµερολογιακού
έτους κατά το οποίο τίθεται σε απόσυρση η τελευταία λιγνιτική
µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός της µονάδας
«Πτολεµαΐδα V», σύµφωνα µε το ανωτέρω χρονοδιάγραµµα.
(β) Στην περίπτωση που η συµµετοχή στην ελληνική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας και θέση σε εµπορική λειτουργία της µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας «Πτολεµαΐδα V», ως λιγνιτικής µονάδας, εκκινήσει πριν την ολοκλήρωση του
χρονοδιαγράµµατος της περ. 18, η περίοδος δεσµεύσεων λήγει
είτε µετά την πάροδο του σχετικού τριµήνου του ηµερολογιακού
έτους, κατά το οποίο τίθεται σε απόσυρση η τελευταία λιγνιτική
µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της µονάδας «Πτολεµαΐδα V», σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα είτε την 31η Δεκεµβρίου 2024, όποια εκ των δύο
ηµεροµηνιών έλθει νωρίτερα.
18. «Χρονοδιάγραµµα απόσυρσης λιγνιτικών µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας»: το πρόγραµµα της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη σταδιακή απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο περιλαµβάνεται στο
Κεφάλαιο 3.2.1 του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το
Κλίµα - ΕΣΕΚ (Β’ 4893/2019), όπως εκάστοτε ισχύει και κάθε
άλλο χρονοδιάγραµµα απόσυρσης αυτών. Για τους σκοπούς του
παρόντος ορισµού, ως απόσυρση λιγνιτικής µονάδας νοείται: (α)
η παύση συµµετοχής της εκάστοτε µονάδας στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα ή (β) η ένταξη µονάδας σε µηχανισµό υπό τη µορφή στρατηγικής εφεδρείας, κατά την έννοια
του άρθρου 22 του Κανονισµού (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά
µε την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση)
(EE L 158/54 της 14.06.2019) ή (γ) η µετατροπή λιγνιτικής µονάδας σε µονάδα φυσικού αερίου, βιοµάζας ή άλλου ανανεώσιµου
καυσίµου.
Άρθρο 45
Σύναψη Ελληνικών Συµβολαίων Μελλοντικής
Εκπλήρωσης
1. Προς εκπλήρωση των από 1ης Σεπτεµβρίου 2021 δεσµεύσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για τη λήψη διαρθρωτικών µέτρων στον τοµέα της παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση λιγνίτη και στο πλαίσιο της υπόθεσης COMP/AT.38700, σύµφωνα και µε την υπ’ αριθµ. EC
(2008) 824 (C 93/3) Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετικά µε διαδικασία βάσει του άρθρου 86 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ όσον αφορά τη διατήρηση σε ισχύ από την Ελληνική
Δηµοκρατία των δικαιωµάτων για την εξόρυξη λιγνίτη υπέρ της
Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού Α.Ε.», η Δ.Ε.Η. υποχρεούται, µέσω της συµµετοχής της στη µία ή και στις δύο οργανωµένες αγορές ενεργειακών παραγώγων της περ. 15 του άρθρου 44,
κατά την περίοδο δεσµεύσεων της περ. 17 του άρθρου 44 και
υπό τα ειδικότερα οριζόµενα στο παρόν άρθρο και στο άρθρο
46, να δηµιουργήσει Καθαρή Θέση Πωλητή σε τριµηνιαία
Ε.Σ.Μ.Ε., µε ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που ανέρχονται σε
ποσοστό:
(α) πενήντα τοις εκατό (50%) της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη του αντίστοιχου ηµερολογιακού τριµήνου του
προηγούµενου ηµερολογιακού έτους, κατά το τέταρτο τρίµηνο
του 2021 και µέχρι και το τρίτο τρίµηνο του έτους 2022, και
(β) σαράντα τοις εκατό (40%) της παραγωγής ηλεκτρικής
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ενέργειας από λιγνίτη του αντίστοιχου ηµερολογιακού τριµήνου
του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους, κατά τα επόµενα τρίµηνα, έως το τέλος της περιόδου δεσµεύσεων της περ. 17 του
άρθρου 44,ως οι ποσότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από λιγνίτη των περ. (α) και (β) υπολογίζονται από τον Α.Δ.Μ.Η.Ε.
και είτε δηµοσιεύονται στα µηνιαία δελτία ενέργειας που αναρτά
στην ιστοσελίδα του, υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στην
παρ. 2, είτε γνωστοποιούνται από τον Α.Δ.Μ.Η.Ε. στον Εντολοδόχο Παρακολούθησης του άρθρου 47.
2. Για τον υπολογισµό των ποσοτήτων της παρ. 1 δεν λαµβάνεται υπόψη η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη για
τους σκοπούς στρατηγικής εφεδρείας.
3. Αγοραστές των ποσοτήτων της παρ. 1, δια της κατάρτισης
των Ελληνικών Συµβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης
(Ε.Σ.Μ.Ε.), δύναται να είναι οι Επιλέξιµοι Αγοραστές. Η Δ.Ε.Η.
υποχρεούται να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, κατά
τους κανονισµούς λειτουργίας των οργανωµένων αγορών ενεργειακών παραγώγων της περ. 15 του άρθρου 44, για την έγκαιρη
και προσήκουσα σύναψη των Ε.Σ.Μ.Ε..
4. Η Δ.Ε.Η. δεν επιτρέπεται να συνάπτει συµφωνίες µε τρίτους
για συνδυασµένη πώληση και επαναγορά σε απώτερο χρόνο ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας (back-to-back agreements) όσον
αφορά στις ποσότητες που πωλούνται σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο και το άρθρο 46.
Άρθρο 46
Προσδιορισµός της πωλούµενης ποσότητας
ηλεκτρικής ενέργειας και καταµερισµός σε προϊόντα
1. Οι ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 45 καταµερίζονται σε τέσσερα (4) τριµηνιαία Ε.Σ.Μ.Ε. κατ’ έτος εφαρµογής, τα οποία αφορούν σε προϊόντα βάσης (baseload), όπως
αυτά ορίζονται στις προδιαγραφές προϊόντων της αντίστοιχης
οργανωµένης αγοράς ενεργειακών παραγώγων της περ. 15 του
άρθρου 44, στην οποία η Δ.Ε.Η. συναλλάσσεται κατά περίπτωση
και αντιστοιχούν σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη
του αντίστοιχου τριµήνου του προηγούµενου ηµερολογιακού
έτους από το έτος εφαρµογής, επί του ποσοστού που αντιστοιχεί
σε έκαστο έτος εφαρµογής, όπως αυτό προσδιορίζεται στην
παρ. 1 του άρθρου 45.
2. Κατά την περίοδο δεσµεύσεων της περ. 17 του άρθρου 44,
η Δ.Ε.Η. δηµιουργεί, ανά τριµηνιαίο Ε.Σ.Μ.Ε., θετική Καθαρή
Θέση Πωλητή τουλάχιστον ίση µε την Απαιτούµενη Καθαρή
Θέση Πωλητή (Α.Κ.Θ.Π.) έως την Καταληκτική Ηµεροµηνία Δηµιουργίας Θέσης (Κ.Η.ΔΗΜ.Θ.), την οποία διατηρεί τουλάχιστον
ίση µε την Α.Κ.Θ.Π. έως την Καταληκτική Ηµεροµηνία Διακράτησης Θέσης (Κ.Η.ΔΙΑ.Θ.).
(α) Η Α.Κ.Θ.Π. του Ε.Σ.Μ.Ε. που αντιστοιχεί στο τέταρτο τρίµηνο του έτους εφαρµογής 2021, ορίζεται σε οκτακόσιες ενενήντα τρεις (893) γιγαβατώρες (GWh). Η Κ.Η.ΔΗΜ.Θ. και η
Κ.Η.ΔΙΑ.Θ. του Ε.Σ.Μ.Ε. αυτού είναι η 28η Σεπτεµβρίου 2021.
(β) Οι Α.Κ.Θ.Π. των Ε.Σ.Μ.Ε., που αντιστοιχούν στο πρώτο και
στο δεύτερο τρίµηνο του έτους εφαρµογής 2022 ορίζονται σε
οκτακόσιες εβδοµήντα δύο (872) γιγαβατώρες (GWh) και πεντακόσιες δεκαπέντε (515) γιγαβατώρες (GWh), αντίστοιχα.
(γ) Οι Α.Κ.Θ.Π. των λοιπών Ε.Σ.Μ.Ε., µέχρι τη λήξη της περιόδου δεσµεύσεων της περ. 17 του άρθρου 44, υπολογίζονται και
ανακοινώνονται από τον Εντολοδόχο Παρακολούθησης, µε βάση
τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 45, τις παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος
και τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 47. Κατά το χρονικό διάστηµα
από την εκκίνηση της περιόδου δεσµεύσεων της περ. 17 του άρθρου 44 µέχρι τον ορισµό του Εντολοδόχου Παρακολούθησης,
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 47, καθώς και στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τρίµηνο έτους εφαρµογής ο Εντολοδόχος Παρακολούθησης δεν υπολογίσει και ανακοινώσει για
συγκεκριµένο τρίµηνο την Α.Κ.Π.Θ. του προηγούµενου εδαφίου,
εφαρµόζεται η Α.Π.Κ.Θ. του αµέσως προηγούµενου τριµήνου και
τυχόν ποσότητα απόκλισης µεταφέρεται στο αντίστοιχο Ε.Σ.Μ.Ε.
του επόµενου έτους εφαρµογής, εντός της περιόδου δεσµεύσεων της περ. 17 του άρθρου 44και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων για τη διάρκεια αυτής.
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(δ) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων για τη διάρκεια της περιόδου δεσµεύσεων της περ. 17 του άρθρου 44, οι Κ.Η.ΔΗΜ.Θ.
και Κ.Η.ΔΙΑ.Θ. των Ε.Σ.Μ.Ε. για τα έτη εφαρµογής 2022 και 2023
ορίζονται ως εξής:
1ο Τρίµηνο 2022: Κ.Η.ΔΗΜ.Θ.: 31.10.2021
Κ.Η.Δ.Ι.Α.Θ.:
30.11.2021
2ο Τρίµηνο 2022: Κ.Η.ΔΗΜ.Θ.: 31.10.2021
Κ.Η.ΔΙΑ.Θ.:
1.1.2022
3ο Τρίµηνο 2022: Κ.Η.ΔΗΜ.Θ.: 31.10.2021
Κ.Η.ΔΙΑ.Θ.:
1.1.2022
4ο Τρίµηνο 2022: Κ.Η.ΔΗΜ.Θ.: 31.1.2022
Κ.Η.ΔΙΑ.Θ.:
1.4.2022
1ο Τρίµηνο 2023: Κ.Η.ΔΗΜ.Θ.: 31.10.2022
Κ.Η.ΔΙΑ.Θ.:
30.11.2022
2ο Τρίµηνο 2023: Κ.Η.ΔΗΜ.Θ.: 31.10.2022
Κ.Η.ΔΙΑ.Θ.:
1.1.2023
3ο Τρίµηνο 2023: Κ.Η.ΔΗΜ.Θ.: 31.10.2022
Κ.Η.ΔΙΑ.Θ.:
1.1.2023
4ο Τρίµηνο 2023: Κ.Η.ΔΗΜ.Θ.: 31.1.2023
Κ.Η.ΔΙΑ.Θ.:
1.4.2023
3. Σε περίπτωση, κατά την οποία δεν επιτευχθεί και διατηρηθεί
η Καθαρή Θέση Πωλητή για οποιοδήποτε τριµηνιαίο Ε.Σ.Μ.Ε.
των ετών της παρ. 2, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Κ.Η.ΔΗΜ.Θ.
και Κ.Η.ΔΙΑ.Θ., η ποσότητα απόκλισης µεταφέρεται στο αντίστοιχο Ε.Σ.Μ.Ε. του επόµενου έτους εφαρµογής εντός της περιόδου δεσµεύσεων της περ. 17 του άρθρου 44 και υπό την
επιφύλαξη των διατάξεων για τη διάρκεια αυτής. Η ποσότητα
απόκλισης υπολογίζεται ως η διαφορά της Α.Κ.Θ.Π. και της ελάχιστης Καθαρής Θέσης Πωλητής στο διάστηµα από Κ.Η.ΔΗΜ.Θ.
έως Κ.Η.ΔΙΑ.Θ., όπως αυτή προκύπτει στο πέρας των συνεδριάσεων των οργανωµένων αγορών ενεργειακών παραγώγων. Η
υποχρέωση της Δ.Ε.Η. να διατηρήσει την Καθαρή Θέση Πωλητή
σχετικά µε ποσότητες που µεταφέρονται σε επόµενο έτος εφαρµογής, παραµένει σε ισχύ έως ότου εκπληρωθεί η σχετική υποχρέωση της Δ.Ε.Η. ή έως το τέλος του τέταρτου τριµήνου του
2024, όποιο από τα δύο έλθει νωρίτερα. Οι κατωτέρω
Κ.Η.ΔΗΜ.Θ. και Κ.Η.ΔΙΑ.Θ., οι οποίες αντιστοιχούν σε Ε.Σ.Μ.Ε.
του ηµερολογιακού έτους 2024, αφορούν σε Α.Κ.Θ.Π. που δύναται να προκύψουν αφενός από ποσότητες απόκλισης προηγούµενων ηµερολογιακών ετών που µεταφέρονται, σύµφωνα µε τις
προβλέψεις της παρούσας ή σε περίπτωση εφαρµογής της περ.
(γ) της παρ. 2, αφετέρου σε περίπτωση εφαρµογής της περ. (β)
της περ. 17 του άρθρου 44, ως εξής:
1ο Τρίµηνο 2024: Κ.Η.ΔΗΜ.Θ.: 31.10.2023 Κ.Η.ΔΙΑ.Θ.:
30.11.2023
2ο Τρίµηνο 2024: Κ.Η.ΔΗΜ.Θ.: 31.10.2023
Κ.Η.ΔΙΑ.Θ.:
1.1.2024
3ο Τρίµηνο 2024: Κ.Η.ΔΗΜ.Θ.: 31.10.2023
Κ.Η.ΔΙΑ.Θ.:
1.1.2024
4ο Τρίµηνο 2024: Κ.Η.ΔΗΜ.Θ.: 31.1.2024
Κ.Η.ΔΙΑ.Θ.:
1.4.2024
4. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του παρόντος Μέρους και κατά τη συµµετοχή της στις οργανωµένες αγορές ενεργειακών παραγώγων της περ. 15 του άρθρου 44, η Δ.Ε.Η.
υποβάλλει ελεύθερα εντολές αγοράς και πώλησης χωρίς όρια
τιµών πέραν όσων προβλέπονται στις αντίστοιχες αγορές.
Άρθρο 47
Εντολοδόχος παρακολούθησης
1. Το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την έναρξη
ισχύος της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της περ. 2 του
άρθρου 44, το Ελληνικό Δηµόσιο προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έναν επαρκώς εξειδικευµένο σύµβουλο, όπως ιδίως, διεθνή επενδυτική τράπεζα ή άλλον διεθνή οικονοµικό σύµβουλο, ο
οποίος, αναλαµβάνοντας τα καθήκοντα που ορίζονται στο
παρόν, ενεργεί ως Εντολοδόχος Παρακολούθησης (monitoring
trustee), εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των δεσµεύσεων
της παρ. 1 του άρθρου 45. Ο Εντολοδόχος Παρακολούθησης
ορίζεται από το Ελληνικό Δηµόσιο το αργότερο επτά (7) ηµέρες
µετά τη σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της πρό-
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τασης του πρώτου εδαφίου.
2. Ο Εντολοδόχος Παρακολούθησης είναι ανεξάρτητος από
το ελληνικό Δηµόσιο, τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οποιονδήποτε διαχειριστή οργανωµένης
αγοράς ενεργειακών παραγώγων της περ. 15 του άρθρου 44, τη
Δ.Ε.Η. και τις θυγατρικές αυτής επιχειρήσεις, δεν τελεί σε σύγκρουση συµφερόντων ως προς την εντολή του, δεν ασκεί
έλεγχο, παρακωλύει, επιτηρεί ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναµειγνύεται στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας και στην άσκηση
των αρµοδιοτήτων των ελληνικών ανεξάρτητων ρυθµιστικών και
εποπτικών αρχών.
3. Ο Εντολοδόχος Παρακολούθησης έχει, ειδικότερα, τα ακόλουθα καθήκοντα:
(α) Καταρτίζει λεπτοµερές σχέδιο δράσης αναφορικά µε την
εκτέλεση των καθηκόντων του, το οποίο διαβιβάζει στη Ρ.Α.Ε. για
τις παρατηρήσεις της και στη συνέχεια κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
(β) Παρακολουθεί την εφαρµογή της διαδικασίας και των στόχων των άρθρων 45 και 46 και ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δια της κατάρτισης και υποβολής τακτικών τριµηνιαίων
αναφορών και ενδιάµεσων προκαταρκτικών αναφορών, τις
οποίες, σε µη εµπιστευτική µορφή, κοινοποιεί στο ελληνικό Δηµόσιο και στη Ρ.Α.Ε., το αργότερο εντός σαράντα (40) ηµερών
και δέκα (10) ηµερών, αντίστοιχα, από τη λήξη εκάστου ηµερολογιακού τριµήνου της περιόδου δεσµεύσεων της περ. 17 του
άρθρου 44.
Αµφότερες οι αναφορές του προηγούµενου εδαφίου περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τις ακριβείς ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας της παρ. 1 του άρθρου 45, τις Α.Κ.Θ.Π. των Ε.Σ.Μ.Ε. από
το τρίτο τρίµηνο του 2022 και µέχρι τα Ε.Σ.Μ.Ε., για τα οποία η
Κ.Η.ΔΗΜ.Θ. βρίσκεται εντός του ηµερολογιακού τριµήνου υποβολής της σχετικής αναφοράς, καθώς και τα δεδοµένα και πορίσµατα των περ. (ε), (στ), (ζ) και (η) του παρόντος και τα οποία
αναρτώνται, µε σχετική ανακοίνωση, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αργότερο δεκαπέντε (15)
ηµέρες µετά τη λήξη εκάστου ηµερολογιακού τριµήνου. Οι τριµηνιαίες αναφορές περιλαµβάνουν επιπλέον τα δεδοµένα και πορίσµατα της περ. (δ) του παρόντος.
(γ) Προτείνει στο ελληνικό Δηµόσιο και στη Ρ.Α.Ε. τα κατάλληλα µέτρα για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης στην απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της περ. 2 του άρθρου 44 και ενεργεί
ως σύνδεσµος επικοινωνίας για την υποβολή ερωτηµάτων των
Επιλέξιµων Αγοραστών, αναφορικά µε τις δεσµεύσεις της παρ.
1 του άρθρου 45.
(δ) Εξετάζει και αξιολογεί τις πληροφορίες που διατίθενται
από τη Δ.Ε.Η., τους οικείους διαχειριστές οργανωµένων αγορών
παραγώγων και κάθε αρµόδια αρχή για να επιβεβαιώνει ότι:
δα. Η Καθαρή Θέση Πωλητή της Δ.Ε.Η., ανά τριµηνιαίο
Ε.Σ.Μ.Ε., πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 46,
δβ. δεν έχουν συναφθεί συµφωνίες κατά παράβαση της παρ.
4 του άρθρου 45,
δγ. εάν η Δ.Ε.Η. δεν επιτύχει την Καθαρή Θέση Πωλητή, όπως
ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 46, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πώληση των εν λόγω ποσοτήτων.
(ε) Υπολογίζει τη λήξη της περιόδου δεσµεύσεων της περ. 17
του άρθρου 44, σύµφωνα µε τις προβλέψεις των περ. (α) και (β)
της περ. 17 του άρθρου 44.
(στ) Υπολογίζει τις Α.Κ.Θ.Π., σύµφωνα µε τις προβλέψεις της
παρ. 2 του άρθρου 46.
(ζ) Υπολογίζει ενδεχόµενες ποσότητες απόκλισης.
(η) Υπολογίζει προσαρµογές των Α.Κ.Θ.Π. που προκύπτουν
λόγω µεταφοράς ενδεχόµενων ποσοτήτων αποκλίσεων.
4. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων του:
(α) Ο Εντολοδόχος Παρακολούθησης συνεργάζεται µε τους
αρµόδιους φορείς και ιδίως, τους Διαχειριστές των οικείων αγορών ενεργειακών παραγώγων, τον Α.Δ.Μ.Η.Ε., τη Ρυθµιστική
Αρχή Ενέργειας και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
(β) Η Δ.Ε.Η. παρέχει στον Εντολοδόχο Παρακολούθησης κάθε
συνεργασία, βοήθεια και πληροφορία που ο Εντολοδόχος Παρακολούθησης µπορεί εύλογα να απαιτήσει για την εκτέλεση των
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καθηκόντων του, καθώς και κάθε απαραίτητη εξουσιοδότηση,
προκειµένου ο Εντολοδόχος Παρακολούθησης να λαµβάνει τα
απαραίτητα στοιχεία υπολογισµού και δεδοµένα αναφοράς από
τους διαχειριστές των οικείων αγορών ενεργειακών παραγώγων
και τον Α.Δ.Μ.Η.Ε., οι οποίοι, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
τους, διευκολύνουν, αντίστοιχα, την άσκηση των καθηκόντων του
Εντολοδόχου, ιδίως, µε την παροχή των στοιχείων αυτών.
5. Σε περίπτωση παύσης του Εντολοδόχου Παρακολούθησης
καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ο διορισµός νέου Εντολοδόχου, ο
οποίος παραλαµβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τον απελθόντα Εντολοδόχο, γίνεται δυνάµει των προβλέψεων της παρ. 1.
6. Για την παρακολούθηση της εφαρµογής του παρόντος Μέρους, στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων της, η Ρυθµιστική
Αρχή Ενέργειας, πλέον των αναφορών της περ. (β) της παρ. 3,
δύναται να λαµβάνει τα απαραίτητα στοιχεία υπολογισµού και τα
δεδοµένα αναφοράς από τους διαχειριστές των οικείων αγορών
ενεργειακών παραγώγων και τον Α.Δ.Μ.Η.Ε..
Άρθρο 48
Άρση διαρθρωτικού µέτρου αποεπένδυσης
1. Οι εταιρείες, οι οποίες συστήθηκαν σύµφωνα µε τα άρθρα
1 έως και 6 του ν. 4533/2018 (Α’ 75) «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», δύναται να συγχωνευθούν µε απορρόφηση από τη
Δ.Ε.Η.. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, από την ηµεροµηνία καταχώρισης της σύµβασης συγχώνευσης ως προς την
απορροφώσα εταιρεία, στο Γ.Ε.ΜΗ, σύµφωνα µε την υποπερ.
αα’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3419/2005 (Α’
297), περιέρχεται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα στη Δ.Ε.Η., ως καθολικό διάδοχο, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, των δικαιωµάτων, των υποχρεώσεων και των
εννόµων σχέσεων των απορροφώµενων εταιρειών, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης επί των
κοιτασµάτων λιγνίτη, καθώς και των διοικητικών αδειών και εγκρίσεων, που εισφέρθηκαν στις ως άνω εταιρείες κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 2 του ν. 4533/2018 και έχουν εκδοθεί υπέρ αυτών ή
οι οποίες περιήλθαν σε αυτές δυνάµει του ν. 4533/2018 καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Εκκρεµείς δίκες οι οποίες αφορούν σε δραστηριότητες των απορροφώµενων εταιρειών συνεχίζονται
αυτοδικαίως από την Δ.Ε.Η., χωρίς να απαιτείται, για τη συνέχιση
ή την επανάληψή τους, οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ µέρους της.
2. Η συγχώνευση µε απορρόφηση κατά την παρ. 1 διενεργείται
σύµφωνα µε τα άρθρα 6 έως 21 του
ν. 4601/2019 (Α’
44), µε τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:
α) Η Δ.Ε.Η. απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής
αναλογικών και παγίων συµβολαιογραφικών δικαιωµάτων για
κάθε σχετική πράξη για την οποία απαιτείται συµβολαιογραφικός
τύπος, όπως η σύνταξη και η τροποποίηση καταστατικών και η
κατάρτιση της πράξης συγχώνευσης κατά το άρθρο αυτό, συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε συµπληρωµατικών πράξεων
αυτής. Κατά τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πράξεων
δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.
β) Δεν απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) µηδενικές δηλώσεις φόρου µεταβίβασης
ακινήτων, στις οποίες περιλαµβάνονται και δηλώσεις επίκλησης
χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου µη µεταγεγραµµένου
τίτλου, αυτοκινήτων και λοιπών κινητών και βιοµηχανικού εξοπλισµού.
γ) Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των δύο εταιρειών,
η Δ.Ε.Η. υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα, τις
υποχρεώσεις και τις έννοµες σχέσεις των απορροφώµενων εταιρειών που αφορούν στους εργαζοµένους τους µε συµβάσεις ή
σχέσεις εργασίας, µε εξαίρεση την περίπτωση των εργαζοµένων,
οι συµβάσεις των οποίων περιελήφθησαν στη σχετική πράξη
απορρόφησης και στην αντίστοιχη λογιστική κατάσταση και οι
οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν ή κατήγγειλαν τη σχέση εργασίας
τους µε κάποια από τις δύο εταιρείες του άρθρου 1 του ν.
4533/2018, κατά το διάστηµα µεταξύ της έγκρισης του Σχεδίου
Σύµβασης Συγχώνευσης και της ολοκλήρωσής της.
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δ) Με την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου, οποιοσδήποτε
λογιστικός ή φορολογικός χειρισµός διενεργήθηκε και ενέχει
µελλοντικά οφέλη ή βάρη, µεταφέρεται συνεπεία της συγχώνευσης στη Δ.Ε.Η. προς όφελος ή βάρος αυτής. Στα στοιχεία της
Δ.Ε.Η. µεταφέρονται και οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που έχουν δηµιουργηθεί από διαφορές
µεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης του καθαρού ενεργητικού (ενεργητικό µείον παθητικό) των κλάδων, εφόσον έχουν περιληφθεί στη λογιστική κατάσταση απορρόφησης που θα
συνταχθεί µε την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης.
Άρθρο 49
Καταργούµενες διατάξεις
Τα άρθρα 1, 2, 3, 3Α, 4, 5, 6 και η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.
4533/2018 (Α’ 75), περί διαρθρωτικών µέτρων για την πρόσβαση
στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού, καταργούνται.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ ‘
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
Άρθρο 50
Τροποποίηση διαδικασίας περιβαλλοντικών ελέγχων Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4014/2011
Στο άρθρο 20 του ν. 4014/2011 (Α’ 209): α) στην περ. (α) της
παρ. 3, τις περ. (α) και (γ) της παρ. 5, την παρ. 8 και την περ. (α)
της παρ. 10 η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
(ΕΥΕΠ), ως αρµόδια αρχή διεξαγωγής περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ο Ειδικός Γραµµατέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, αντικαθίστανται από τη Γενική Διεύθυνση του Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών και τον Γενικό Γραµµατέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων αντίστοιχα, β) η αναφορά της
παρ. 3 στην «υποπαράγραφο Α» τρέπεται στην «περ. α’», γ) Ο
Βοηθός Επιθεώρησης Περιβάλλοντος της ΕΥΕΠ της περ. γ’ της
παρ. 5 αντικαθίσταται από εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης
του Σώµατος Επιθεωρητών, δ) οι παραποµπές και η κοινή απόφαση της υποπερ. εε’ της περ. β ‘της παρ. 10, καθώς και οι αναφορές στην «Οδηγία 2010/75/ΕΚ» της περ. β’ της ως άνω
παραγράφου, αντικαθίστανται από τις αναφερόµενες κοινές
αποφάσεις, ε) στο τέλος της περ. β’ της παρ. 10 προστίθεται νέο
εδάφιο, στ) η περ. γ’ της παρ. 10 διαγράφεται, ζ) οι παρ. 11, 14,
15, 16 και 17 αντικαθίστανται, η) προστίθενται νέες παρ. 15α,
15β, 15γ και 21 και το άρθρο 20 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 20
Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις «Αντικατάσταση του άρθρου
6 του ν. 1650/1986 (Α’ 160) και εναρµόνιση µε άρθρο 23 της
Οδηγίας 2010/1975 περί Βιοµηχανικών Εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)»
1. Κάθε έργο ή δραστηριότητα κατηγορίας Α’ ή Β’ υπόκειται
σε προληπτικές και τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις για τον
έλεγχο της τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ και της εν γένει περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
2. Οι εν λόγω επιθεωρήσεις διακρίνονται σε:
α) προληπτικές, που διενεργούνται κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για τη διασφάλιση της επάρκειας
των προτεινόµενων µέτρων,
β) τακτικές, που διενεργούνται µετά την αδειοδότηση, σε
προσδιορισµένο χρόνο βάσει του σχεδιασµού των επιθεωρήσεων είτε κατά το στάδιο κατασκευής του έργου είτε κατά το
στάδιο της λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας, για την
εξέταση όλων των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και
τη διασφάλιση της τήρησης των ΑΕΠΟ και ΠΠΔ στα στάδια αυτά,
γ) έκτακτες, που διενεργούνται µετά την αδειοδότηση, εκτός
του χρονικά προσδιορισµένου σχεδιασµού, κατά τα οριζόµενα
στην παρ. 14.
3. Αρµόδιες αρχές για τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων είναι:
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(α) η Γενική Διεύθυνση του Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών για κάθε περίπτωση διενέργειας περιβαλλοντικής επιθεώρησης,
(β) η αδειοδοτούσα αρχή για τις προληπτικές επιθεωρήσεις,
κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, της περ. α’
της παρ. 2,
(γ) οι αρµόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων
και των Περιφερειών σε έργα και δραστηριότητες της χωρικής
αρµοδιότητάς τους, ανεξαρτήτως της κατηγορίας του έργου ή
της δραστηριότητας,
(δ) τα Κλιµάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος σε έργα
και δραστηριότητες της χωρικής αρµοδιότητάς τους, κατά τα
οριζόµενα στην παρ. 4,
(ε) οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές, όπως ορίζεται στην παρ. 5,
ενεργούντες κατόπιν εντολής των αµέσως προαναφερόµενων
ελεγκτικών υπηρεσιών.
4. Με απόφαση του Περιφερειάρχη που εκδίδεται υποχρεωτικά κάθε έξι (6) µήνες, συγκροτούνται Κλιµάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) απαρτιζόµενα κυρίως από το
προσωπικό των περιβαλλοντικών υπηρεσιών της Περιφέρειας, η
σύνθεση των οποίων καταχωρίζεται στο ΗΠΜ. Ο έλεγχος που
ασκούν τα Κ.Ε.Π.ΠΕ. δεν περιορίζεται µόνο στα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α’ ή Β’. Τα Κ.Ε.Π.ΠΕ. είναι αρµόδια για
τον έλεγχο της εφαρµογής γενικά της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας στην περιοχή της χωρικής αρµοδιότητάς τους.
Στους ελέγχους που γίνονται από τα Κ.Ε.Π.ΠΕ. είναι δυνατόν,
µετά από σχετική πρόσκληση, να περιλαµβάνεται και εκπρόσωπος του Δήµου στην περιοχή του οποίου υπάγεται διοικητικά το
έργο ή η δραστηριότητα που θα ελεγχθεί. Ειδικά για την περιοχή
των ρυθµιστικών σχεδίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης,
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 12 και 33 παρ.
12, αντιστοίχως, του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας.
5. α) Για την κάλυψη των αναγκών ελέγχου των υποκείµενων
σε επιθεώρηση έργων και δραστηριοτήτων συνιστάται Μητρώο
Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, που τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης του
Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών. Η ιδιότητα του Περιβαλλοντικού Ελεγκτή αποκτάται µε τη χορήγηση σχετικής άδειας
από το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
β) Οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές έχουν ως αντικείµενο τη διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων σε κάθε περίπτωση που
τους ζητείται από τις αρµόδιες προς τούτο υπηρεσίες.
γ) Η παρακολούθηση του έργου των Περιβαλλοντικών Ελεγκτών και της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους διενεργείται
από τη Γενική Διεύθυνση του Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών που επικουρείται από συνιστώµενο για τον σκοπό αυτόν
Εποπτικό Συµβούλιο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, το οποίο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και απαρτίζεται από τον Γενικό Γραµµατέα Φυσικού
Περιβάλλοντος και Υδάτων, µε τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο και τον Πάρεδρο του γραφείου του Νοµικού Συµβούλου
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έναν εκπρόσωπο
της Γενικής Διεύθυνσης του Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, τον Διευθυντή της ΔΙΠΑ, έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδας και έναν (1) εκπρόσωπο του ΕΣΥΔ, µε
τους αναπληρωτές τους, ως µέλη.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για τη σύσταση και
λειτουργία του Εποπτικού Συµβουλίου.
6. Οι δηµόσιες υπηρεσίες εν γένει, οι υπηρεσίες της τοπικής
αυτοδιοίκησης όλων των βαθµών και κάθε διοικητική αρχή υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούµενη από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές συνδροµή για την εκτέλεση των ελέγχων τήρησης
των Α.Ε.Π.Ο. ή Π.Π.Δ. και της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ο δε φορέας του έργου ή της δραστηριότητας υπέχει αντίστοιχες υποχρεώσεις, ιδίως µάλιστα ως προς τη διενέργεια των
επισκέψεων στον χώρο, τη δειγµατοληψία και τη συλλογή κάθε
στοιχείου που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
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Δεν απαιτείται ειδοποίηση του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, ενώ η παρεµπόδιση από αυτόν των ελέγχων ή η παροχή ψευδών στοιχείων επιφέρει τις ποινικές κυρώσεις της παρ.
1 του άρθρου 8 του ν. 2336/1995.
Η δαπάνη του ελέγχου τήρησης των Α.Ε.Π.Ο. ή Π.Π.Δ. βαρύνει
τον φορέα εκµετάλλευσης του έργου ή της δραστηριότητας.
7. Τα έργα και οι δραστηριότητες, που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν εν µέρει ή στο σύνολό τους σε περιοχές του εθνικού
καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000,
σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 (Α’ 60),
υπόκεινται κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής
τους υποχρεωτικά σε περιβαλλοντική επιθεώρηση µε αυτοψία,
η οποία διενεργείται από τον φορέα διαχείρισης της προστατευόµενης περιοχής, εφόσον υφίσταται, άλλως από περιβαλλοντικό ελεγκτή της παρ. 5. Στην επιθεώρηση µπορεί να συµµετέχει
και η αδειοδοτούσα υπηρεσία. Οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής ρυθµίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
8. Όλα τα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α’ εντάσσονται σε σχέδιο περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, το οποίο επανεξετάζεται τουλάχιστον κάθε πέντε (5) έτη και, κατά περίπτωση,
αναπροσαρµόζεται. Το σχέδιο αυτό εγκρίνεται από την Γενική
Διεύθυνση του Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών.
9. Κάθε σχέδιο περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων αφορά αποκλειστικά στην τήρηση των Α.Ε.Π.Ο. ή Π.Π.Δ. και της εν γένει περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
α) γενική αξιολόγηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών ζητηµάτων,
β) τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει το σχέδιο επιθεωρήσεων,
γ) µητρώο των έργων και δραστηριοτήτων που καλύπτει το
σχέδιο,
δ) διαδικασίες για την κατάρτιση προγραµµάτων τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, βάσει της παρ. 10,
ε) διαδικασίες για έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις,
στ) όπου απαιτείται, προβλέψεις για τη συνεργασία µεταξύ
των διαφόρων αρχών επιθεώρησης.
10. α) Βάσει των σχεδίων περιβαλλοντικής επιθεώρησης, η Γενική Διεύθυνση του Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων
Διοικήσεων, καταρτίζει προγράµµατα τακτικών περιβαλλοντικών
επιθεωρήσεων, µε πρόβλεψη της συχνότητας των επιτόπιων επισκέψεων στις σχετικές εγκαταστάσεις, µετά από συστηµατική
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων, µε βάση τα ακόλουθα τουλάχιστον κριτήρια:
(αα) τις πιθανές και πραγµατικές επιπτώσεις των συγκεκριµένων εγκαταστάσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον,
λαµβάνοντας υπόψη τα είδη και επίπεδα εκποµπών, την ευαισθησία του τοπικού περιβάλλοντος και τον κίνδυνο ατυχηµάτων,
(ββ) το ιστορικό της συµµόρφωσης προς τους όρους της περιβαλλοντικής άδειας,
(γγ) τη συµµετοχή του φορέα λειτουργίας της εγκατάστασης
στο EMAS, βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) 1221/2009.
β) Χρόνοι διεξαγωγής των τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων µε αυτοψία ορίζονται:
(αα) κάθε έτος τουλάχιστον για τις εγκαταστάσεις που ανήκουν
στο
Παράρτηµα
I
της
υπό
στοιχεία
36060/1155/Ε103/13.6.2013 κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β’ 1450) και συγχρόνως κατατάσσονται στην υποκατηγορία
Α1,
(ββ) κάθε τρία (3) έτη τουλάχιστον για τις εγκαταστάσεις που
ανήκουν
στο
Παράρτηµα
I
της
υπό
στοιχεία
36060/1155/Ε103/13.6.2013 κοινής απόφασης και, ταυτόχρονα,
στην υποκατηγορία Α2,
(γγ) κάθε τρία (3) έτη τουλάχιστον για τα έργα και δραστηριότητες των οµάδων 4, 5, 7, 8 και 9, καθώς και της οµάδας 12 µε
α/α 9, 11 και 16 του άρθρου 4 της υπ’ αριθµ. οικ. 37674/2016
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’
2471), που κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1 και δεν ανή-
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κουν
στο
Παράρτηµα
I
της
υπό
στοιχεία
36060/1155/Ε103/13.6.2013 κοινής απόφασης,
(δδ) κάθε πέντε (5) έτη τουλάχιστον για τα έργα και δραστηριότητες των οµάδων 4, 5, 7, 8 και 9, καθώς και της οµάδας 12
µε α/α 9, 11 και 16 του άρθρου 4 της ως άνω υπ’ αριθµ. οικ.
37674/2016 απόφασης, που κατατάσσονται στην υποκατηγορία
Α2 και δεν ανήκουν στο Παράρτηµα I της υπό στοιχεία
36060/1155/Ε103/13.6.2013 κοινής απόφασης,
(εε) κατά τη φάση κατασκευής του έργου και κάθε πέντε (5)
έτη τουλάχιστον από την έναρξη λειτουργίας του έργου ή της
δραστηριότητας, για τα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Α’ των οµάδων 1, 2, 3, 6, 10 και 11, καθώς και της οµάδας
12 µε α/α 1 έως 8, 13 και 18 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/
οικ.37674/27.7.2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
Σε περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης
που ανήκει στις περιπτώσεις (αα) ή (ββ) συµµετέχει στο EMAS,
οι αρµόδιες αρχές µπορούν να διενεργούν περιβαλλοντική επιθεώρηση σε πιο αραιά χρονικά διαστήµατα που, όµως, δεν µπορούν να ξεπερνούν την τριετία για την περίπτωση (αα) και την
πενταετία για την περίπτωση (ββ).
Στα εν λόγω προγράµµατα των τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων µπορούν να συµπεριλαµβάνονται και οι οικονοµικές
δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Β’ του άρθρου
1, λαµβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου και τη µεθοδολογία που καθορίζεται στην υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/13582/952/10.2.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’
689), σε συνδυασµό µε τους διαθέσιµους πόρους για τη διεξαγωγή των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων.
11. α. Σε κάθε αυτοψία, οι αρµόδιες αρχές περιβαλλοντικών
επιθεωρήσεων της παρ. 3 συντάσσουν επιτόπου έκθεση αυτοψίας στην οποία καταχωρίζονται τα ευρήµατα του ελέγχου. Ακολούθως, συντάσσουν προσωρινή έκθεση ελέγχου σύµφωνα µε
την απόφαση της περ. α’ της παρ. 21.
Η προσωρινή έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στον φορέα του
έργου ή της δραστηριότητας το αργότερο εντός ενός (1) µήνα
από την πραγµατοποίηση της αυτοψίας. Ο εν λόγω φορέας, σε
περίπτωση διαπίστωσης πιθανών παραβάσεων, καλείται ταυτόχρονα σε απολογία. Η ανωτέρω προθεσµία ορίζεται σε δύο (2)
µήνες για τα έργα και δραστηριότητες που εντάσσονται στο Παράρτηµα Ι της υπό στοιχεία 36060/1155/Ε103/13.6.2013 κοινής
απόφασης.
Ο έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά µε τη χρήση των φύλλων
ελέγχου, τα οποία υποκαθιστούν την έκθεση αυτοψίας για τις περιπτώσεις περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων όπου η αρµόδια Αρχή
Οργάνωσης, Εποπτείας και Συντονισµού του άρθρου 124 του ν.
4759/2020
(Α’ 245), εκδίδει φύλλα ελέγχου, σύµφωνα µε το
άρθρο 147 του ν. 4512/2018 (Α’ 5). Τα φύλλα ελέγχου δύνανται
να ενσωµατώνουν τα αποτελέσµατα του ελέγχου και να επέχουν
θέση προσωρινής έκθεσης ελέγχου. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση
που η έλλειψη συµµόρφωσης είναι ασήµαντη, ήτοι δεν προκαλεί
ρύπανση, υποβάθµιση ή κίνδυνο για το περιβάλλον, στα φύλλα
ελέγχου δύναται να ενσωµατώνονται κατευθυντήριες οδηγίες για
την συµµόρφωση, να προβλέπεται επανέλεγχος εντός προθεσµίας ή προειδοποίηση επιβολής κυρώσεων.
β. Σε περίπτωση µη διαπίστωσης παράβασης και αξιολόγησης
των µη συµµορφώσεων ως ασήµαντων, σύµφωνα µε το έβδοµο
εδάφιο της περ. α’, η προσωρινή έκθεση ελέγχου καθίσταται οριστική και αναρτάται αµελλητί στο ΗΠΜ της παρ. 1 του άρθρου
18 του ν. 4042/2012.
γ. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων που δεν εµπίπτουν
στην περ. β’, τάσσεται προθεσµία για την απολογία που δεν δύναται να είναι µικρότερη από δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από
την εποµένη ηµέρα της επίδοσης της κλήσης σε απολογία, µε
δυνατότητα παράτασης µετά από αίτηµα του φορέα έως δέκα
εργάσιµες (10) ηµέρες επιπλέον. Μετά την υποβολή της απολογίας ή εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσµία που τάχθηκε για
την υποβολή της, η αρµόδια αρχή που διενεργεί τον έλεγχο συντάσσει οριστική έκθεση ελέγχου εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών από την παρέλευση της προθεσµίας απολογίας. Η ανωτέρω
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προθεσµία ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες από την πραγµατοποίηση της αυτοψίας για τα έργα και δραστηριότητες που εντάσσονται
στο
Παράρτηµα
Ι
της
υπό
στοιχεία
36060/1155/Ε103/13.6.2013 κοινής απόφασης. Σε περίπτωση
που για την ολοκλήρωση του ελέγχου απαιτείται η διεξαγωγή
συµπληρωµατικών εργαστηριακών µετρήσεων και αναλύσεων ή
η λήψη πορισµάτων από άλλες συναρµόδιες υπηρεσίες, καθώς
και ενδεχόµενη κλήση σε συµπληρωµατική απολογία σε συνέχεια
των συµπληρωµατικών ευρηµάτων που προκύπτουν από τους
προαναφερθέντες εργαστηριακούς ελέγχους και µετρήσεις ή τα
πορίσµατα άλλων συναρµόδιων υπηρεσιών, ο χρόνος αυτός δεν
προσµετράται στην προθεσµία των σαράντα πέντε (45) ηµερών.
Η οριστική έκθεση ελέγχου περιέχει συµπεράσµατα σχετικά
µε το κατά πόσον απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες, καθώς και
Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύµφωνα µε τις παρ. 15 και 15γ,
όπου αυτές έχουν εφαρµογή, προκειµένου να εξασφαλίζει ότι ο
φορέας εκµετάλλευσης προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη συµµόρφωση µε τις υποδείξεις του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών εντός εύλογης προθεσµίας. Η οριστική έκθεση
ελέγχου αναρτάται αµελλητί στο ΗΠΜ από την αρµόδια αρχή
και, ανάλογα µε τα ευρήµατα αυτής, δύναται να κοινοποιείται
στην
αρχή
που
χορήγησε
στον
ελεγχόµενο
την
άδεια/έγκριση/γνωστοποίηση κατασκευής ή λειτουργίας του
έργου ή έναρξης της δραστηριότητας ή, κατά περίπτωση, την
ανανέωση αυτών.
12. Στην επιθεώρηση του άρθρου 26 του ν. 3982/2011 (Α’ 143)
των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων που διεξάγεται από την αδειοδοτούσα αρχή του Μέρους Β’ του ν. 3982/2011
(Α’ 143) µπορεί να συµµετέχει και εκπρόσωπος της αρµόδιας
υπηρεσίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης.
13. Οι τακτικές επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων του ν.
3982/2011 (Α’ 143) µπορούν να διεξάγονται από κοινού µε τους
πιστοποιηµένους επιθεωρητές του άρθρου 27 του ίδιου νόµου.
14. Έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διενεργούνται
από τις αρµόδιες αρχές των περ. α’, γ’ και δ’ της παρ. 3, προκειµένου να διερευνηθούν το ταχύτερο δυνατόν περιβαλλοντικές
καταγγελίες ή συµβάντα µε περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς
και περιπτώσεις µη συµµόρφωσης. Οι έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας, η οποία υποβάλλεται µε κάθε πρόσφορο µέσο. Οι αρµόδιες υπηρεσίες δύνανται
να αναθέτουν τη διενέργεια έκτακτης περιβαλλοντικής επιθεώρησης σε περιβαλλοντικό ελεγκτή της παρ. 5. Για τη διαχείριση
των καταγγελιών εφαρµόζεται το άρθρο 140 του ν. 4512/2018
(Α’ 5).
15. Οι αρµόδιες για τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων αρχές της παρ. 3 δίνουν προτεραιότητα και βαρύτητα στην
παροχή ορθής πληροφόρησης και κατευθυντήριων οδηγιών,
τάσσοντας παράλληλα προθεσµία για τη συµµόρφωση του
φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, εφόσον η έλλειψη συµµόρφωσης δεν µπορεί να αρθεί άµεσα. Η προθεσµία συµµόρφωσης εξαρτάται από τις πραγµατικές συνθήκες, από τη φύση της
παράβασης και των διορθωτικών ενεργειών που απαιτούνται,
καθώς και το κόστος τους, σε σχέση µε τον ετήσιο κύκλο εργασιών του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. Σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Η ανωτέρω
προθεσµία δύναται να ορίζεται έως και τρία (3) έτη, κατόπιν αιτιολογηµένης κοινής απόφασης των προϊσταµένων της Γενικής
Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης του Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην περίπτωση έργων και
δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο Παράρτηµα Ι της υπό
στοιχεία 36060/1155/Ε103/13.6.2013 κοινής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή θεσπίζεται ειδικό πρόγραµµα τακτικής παρακολούθησης και ελέγχου της προόδου συµµόρφωσης και µπορεί
να τίθενται συµπληρωµατικοί της Α.Ε.Π.Ο. όροι και προϋποθέσεις.
Για τον σκοπό του πρώτου εδαφίου της παρούσας και µε την
επιφύλαξη του π.δ. 148/2009 (Α’ 190), σε κάθε περίπτωση που,
µετά την υποβολή της απολογίας ή την άπρακτη πάροδο της
προθεσµίας που τάχθηκε για την υποβολή της, διαπιστώνονται:
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α) µη ουσιώδεις διοικητικές παραβάσεις ή
β) παραβάσεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας ή των όρων
και προϋποθέσεων της Α.Ε.Π.Ο. ή των Π.Π.Δ. του έργου ή της
δραστηριότητας που δεν εµπίπτουν στην παρ. 15β, η αρµόδια
αρχή που διενεργεί την περιβαλλοντική επιθεώρηση συντάσσει
το αντίστοιχο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, όπως αυτό ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 1650/1986 (Α’
160), στο οποίο παρέχονται κατευθυντήριες οδηγίες, επιβάλλονται µέτρα για την άρση των παραβάσεων και τίθεται εύλογη προθεσµία συµµόρφωσης. Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης
έγκρισης λειτουργίας, άδειας λειτουργίας, γνωστοποίησης λειτουργίας ή άλλων συναφών διοικητικών πράξεων, ενηµερώνεται
αµελλητί η αρµόδια αρχή για την επιβολή κυρώσεων.
Ο ελεγχόµενος φορέας υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο
Διορθωτικών Ενεργειών, υποβάλλοντας προς τις αρµόδιες αρχές
διεξαγωγής περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων της παρ. 3, Δήλωση
Συµµόρφωσης, µε την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράµµατος.
15α. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας συµµόρφωσης διενεργείται νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συµµόρφωσης
του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας µε το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύµφωνα και µε τη σχετική Δήλωση Συµµόρφωσης. Η επαλήθευση της συµµόρφωσης µπορεί να
πραγµατοποιείται και µε προσκόµιση εγγράφων, παραστατικών,
φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων, αντί αυτοψίας, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από την αρµόδια αρχή της παρ. 3
ως επαρκών στοιχείων για την τεκµηρίωση της συµµόρφωσης.
Στην περίπτωση που επαληθεύεται η συµµόρφωση, παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου και η Δήλωση Συµµόρφωσης αναρτάται
αµελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτησή της στο ΗΠΜ επέχει θέση αποδοχής της από την αρµόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους
αρχή. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο φορέας του
έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συµµορφωθεί µε το Πλάνο
Διορθωτικών Ενεργειών, η αρµόδια αρχή της παρ. 3 προχωρά
στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας αιτιολογηµένη πράξη
βεβαίωσης της παράβασης, σύµφωνα µε την περ. β’ της παρ.
15γ.
15β. Η διαδικασία των παρ. 15 και 15α δεν εφαρµόζεται όταν
η παράβαση ενέχει κίνδυνο για το δηµόσιο συµφέρον, που δεν
µπορεί να αποτραπεί χωρίς άµεση ενέργεια εκ µέρους του ελεγκτή, δηλαδή κατατάσσεται στις κατηγορίες «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» και
«ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» σοβαρότητας της παρ. 1α του άρθρου 30
του ν. 1650/1986. Ειδικότερα τέτοιες περιπτώσεις θεωρούνται:
α) όταν η άµεση επιβολή µέτρων και κυρώσεων είναι αναγκαία
για λόγους προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος,
β) όταν η παράβαση ενέχει άµεσο κίνδυνο για τη δηµόσια
υγεία ή απειλεί µε άµεσες και σηµαντικές αρνητικές συνέπειες
το περιβάλλον που δεν µπορούν να αποτραπούν χωρίς άµεση
ενέργεια εκ µέρους της αρµόδιας για τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων αρχής της παρ. 3 ή ενέχουν κίνδυνο ευρείας οικολογικής διατάραξης,
γ) στις περιπτώσεις ουσιωδών διοικητικών παραβάσεων, όπως
η έλλειψη εν ισχύ Α.Ε.Π.Ο. ή Π.Π.Δ..
Για την αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης και την
εφαρµογή ή µη της παρούσας λαµβάνονται υπόψη η φύση της
παράβασης και το ύψος υπέρβασης των θεσµοθετηµένων ορίων
εκποµπών, η υποτροπή και το ιστορικό συµµόρφωσης, η συµπεριφορά και ο βαθµός συνεργασίας του ελεγχόµενου φορέα,
άλλοι ελαφρυντικοί ή επιβαρυντικοί παράγοντες, καθώς και τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 3 του ν. 4042/2012 (Α’ 24).
15γ. α. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 15β,
µετά την υποβολή της απολογίας ή την άπρακτη πάροδο της
προθεσµίας που τάχθηκε για την υποβολή της, η αρµόδια αρχή,
που διενεργεί την περιβαλλοντική επιθεώρηση, συντάσσει αιτιολογηµένη πράξη βεβαίωσης της παράβασης, η οποία υπέχει
θέσης οριστικής έκθεσης ελέγχου εντός της προθεσµίας της
περ. γ’ της παρ. 11.
β. Η ως άνω βεβαίωση:
βα) περιλαµβάνει τη σχετική εισήγηση για επιβολή προστίµου
προς την αρµόδια αρχή, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 30
του ν. 1650/1986,
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ββ) περιλαµβάνει, όπου απαιτείται, Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύµφωνα µε το Μοντέλο Ενεργειών Συµµόρφωσης της
περ. στ’ της παρ. 21, το οποίο ο ελεγχόµενος φορέας του έργου
ή της δραστηριότητας οφείλει να υλοποιήσει, υποβάλλοντας
προς τις αρµόδιες αρχές περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων της
παρ. 3, Δήλωση Συµµόρφωσης, µε την πάροδο του τεθέντος
χρονοδιαγράµµατος,
βγ) αναρτάται από την αρµόδια αρχή αµελλητί στο ΗΠΜ,
βδ) κοινοποιείται υποχρεωτικά στην αρχή που χορήγησε στον
ελεγχόµενο την άδεια/έγκριση/γνωστοποίηση κατασκευής ή λειτουργίας του έργου ή έναρξης της δραστηριότητας ή, κατά περίπτωση, την ανανέωση αυτών,
βε) κοινοποιείται στην αρµόδια εισαγγελική αρχή, εφόσον για
τη συγκεκριµένη παράβαση προβλέπεται ποινική κύρωση.
γ. Μετά την παρέλευση της τεθείσας προθεσµίας διενεργείται
νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συµµόρφωσης του φορέα
του έργου ή της δραστηριότητας µε το Πλάνο Διορθωτικών
Ενεργειών Συµµόρφωσης, σύµφωνα και µε τη σχετική Δήλωση
Συµµόρφωσης. Η επαλήθευση της συµµόρφωσης µπορεί να
πραγµατοποιείται και µε προσκόµιση εγγράφων, παραστατικών,
φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων, αντί αυτοψίας, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από την αρµόδια αρχή της παρ. 3,
ως επαρκών στοιχείων για την τεκµηρίωση της συµµόρφωσης.
Στην περίπτωση που επαληθεύεται η συµµόρφωση, η Δήλωση
Συµµόρφωσης αναρτάται αµελλητί στο ΗΠΜ.
δ. Η ανάρτησή της στο ΗΠΜ επέχει θέση αποδοχής της από
την αρµόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Η αποδοχή της Δήλωσης Συµµόρφωσης δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίµου από την αρµόδια αρχή, σύµφωνα µε τη σχετική
πράξη βεβαίωσης παράβασης. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συµµορφωθεί µε το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, αυτός θεωρείται
υπότροπος και υποβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις.
16. Στις Α.Ε.Π.Ο. των έργων και δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος I της υπό στοιχεία 36060/1155/Ε103/ 13.6.2013 κοινής
απόφασης δύναται να προβλέπεται ότι για τη χορήγηση άδειας
λειτουργίας απαιτείται η κατάθεση χρηµατικής εγγύησης ή
άλλου ισοδύναµου µέσου. Στην περίπτωση αυτή, στην Α.Ε.Π.Ο.
καθορίζονται και οι λόγοι κατάπτωσης της χρηµατικής εγγύησης.
Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης του Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, σε περίπτωση
επανειληµµένης άρνησης ή παράλειψης συµµόρφωσης του
φορέα διαχείρισης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
την Α.Ε.Π.Ο., εφόσον αποτελούν αιτία κατάπτωσης της εγγύησης, η χρηµατική εγγύηση καταπίπτει προς όφελος του Δηµοσίου και περιέρχεται ως πόρος στο Πράσινο Ταµείο.
17. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
α) εξειδικεύεται περαιτέρω ή τροποποιείται η διαδικασία και η
συχνότητα περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων ανά υποκατηγορία
και ανά οµάδα έργων και δραστηριοτήτων της παρ. 10,
β) εξειδικεύονται περαιτέρω οι κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων που υπόκεινται υποχρεωτικά σε προληπτική περιβαλλοντική επιθεώρηση κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης της περ. α’ της παρ. 2, και
γ) εξειδικεύονται περαιτέρω τα όργανα διεξαγωγής των ελέγχων και επιβολής των κυρώσεων.
18. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύσταση και τήρηση του Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, οι αρµοδιότητές τους, οι
όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση της
άδειας περιβαλλοντικού ελεγκτή και τα σχετικά δικαιολογητικά,
η διάρκεια ισχύος της άδειας περιβαλλοντικού ελεγκτή, η διαδικασία ανάθεσης εντολής προς επιθεώρηση, ο τρόπος άσκησης
των αρµοδιοτήτων των περιβαλλοντικών ελεγκτών, καθώς και το
παραδοτέο στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, οι ιδιότητες που
είναι ασυµβίβαστες µε το έργο τους, ο τρόπος ελέγχου, οι κυρώσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή της παρ. 5.
19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περι-
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βάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο τρόπος προσδιορισµού
της αµοιβής των περιβαλλοντικών ελεγκτών, η διαδικασία και οι
λεπτοµέρειες εφαρµογής της εκκαθάρισης και καταβολής των
αµοιβών τους, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτηµα
για την εφαρµογή της.
20. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
δύναται να καθορίζεται ο τρόπος της τεχνικής οργάνωσης, υλοποίησης και λειτουργίας του Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο τεχνικό ζήτηµα. Η έκδοση
της απόφασης του προηγούµενου εδαφίου δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
21. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
υιοθετείται το Μοντέλο Ενεργειών Συµµόρφωσης («ΜΕΣ») για τις
περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, το οποίο καταρτίζεται βάσει των
κριτηρίων του άρθρου 149 του ν. 4512/2018, από τη Γενική Διεύθυνση του Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, ως Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισµού του άρθρου 124 του ν. 4759/
2020, και το οποίο περιλαµβάνει τις διαδικασίες και τις οδηγίες
για την καθοδήγηση των ενεργειών και των αποφάσεων των αρµοδίων αρχών που λαµβάνονται κατά τη διάρκεια και σε συνέχεια
του ελέγχου στο πλαίσιο της ενιαίας αντιµετώπισης των ελέγχων
και των λοιπών δραστηριοτήτων εποπτείας, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικότερων κριτηρίων για τον καθορισµό της προθεσµίας συµµόρφωσης, των αναγκαίων λεπτοµερειών για την
εφαρµογή αυτού και των διοικητικών µέτρων της περ. α’ της παρ.
1 του άρθρου 30 του ν. 1650/1986, και στο οποίο εξειδικεύονται:
α) το περιεχόµενο της προσωρινής και της οριστικής έκθεσης
ελέγχου της παρ. 11,
β) οι παραβάσεις της παρ. 15, συµπεριλαµβανοµένων των µη
ουσιωδών διοικητικών παραβάσεων και οι παραβάσεις της παρ.
15β, οι οποίες δύνανται να εξειδικεύονται ανά είδος έργου ή δραστηριότητας,
γ) το περιεχόµενο του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών της
παρ. 15 και της υποπερ. ββ) της περ. β’ της παρ. 15γ,
δ) η κατάταξη των παραβάσεων στις τέσσερις (4) κατηγορίες
«ΧΑΜΗΛΗΣ», «ΜΕΤΡΙΑΣ», «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» και «ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» σοβαρότητας της παρ. 1α του άρθρου 30 του ν. 1650/1986,
σύµφωνα µε τα κριτήρια της παρ. 15β,
ε) το σύνολο των ελαφρυντικών ή επιβαρυντικών παραγόντων,
οι οποίοι συνεκτιµώνται για την αξιολόγηση της σοβαρότητας
της παράβασης, σύµφωνα µε την παρ. 15β, και ο τρόπος υπολογισµού του προστίµου που επιβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο
30 του ν. 1650/1986,
στ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των
παρ. 11 έως 15γ.
Για το περιεχόµενο των περ. β’ και γ’ της παρούσας ζητείται η
απλή γνώµη της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής
και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»
Άρθρο 51
Αρµοδιότητες των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος της Γενικής
Διεύθυνσης του Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 2947/2001
Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) της
παρ. Α’ του άρθρου 9 του ν. 2947/2001 (Α’ 228) αντικαθίσταται
από τη Γενική Διεύθυνση του Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η υποπαρ.
4 της παρ. Α’ τροποποιείται και καταργούνται τα έξι (6) τελευταία
εδάφια της, περί ελέγχων των επιθεωρητών περιβάλλοντος, η
παρ. 5 περί διοικητικών κυρώσεων διαγράφεται και οι υποπαρ. 1
έως 5 της παρ. Α’ διαµορφώνονται ως εξής:
«Άρθρο 9
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) Ρύθµιση θεµάτων εργοταξιακών λατοµείων εκτός Ν. Αττικής
Α.1. Συνιστάται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γενική Διεύθυνση Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, η οποία
υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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2. Αρµοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης του Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών είναι:
α. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρµογής των περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται για την πραγµατοποίηση
έργων και δραστηριοτήτων του Δηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σε
περίπτωση παραβίασης αυτών.
β. Η συλλογή και η επεξεργασία στοιχείων που αφορούν την
τήρηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, καθώς και των περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται κατά την κείµενη νοµοθεσία
για την εκτέλεση και λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων του
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
γ. Η εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε θέµατα ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικών όρων σε
έργα και δραστηριότητες.
δ. Η εισήγηση για τον καθορισµό προτύπων και µεθόδων µέτρησης πάσης φύσεως εκποµπών στο σύνολο των περιβαλλοντικών µέσων από σταθερές πηγές.
ε. Η εκπόνηση και η ανάθεση εκπόνησης µελετών και ερευνών,
σχετικών µε το αντικείµενο της Γενικής Διεύθυνσης του Σώµατος
Επιθεωρητών και Ελεγκτών.
στ. Η ανάληψη και η υλοποίηση προγραµµάτων από το Ελληνικό Δηµόσιο ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισµούς που εδρεύουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σχετικών
µε το αντικείµενό της.
ζ. Οι αρµοδιότητες του καταργούµενου, µε την παρ. 11 του
παρόντος, Ειδικού Σώµατος Ελεγκτών για την Προστασία του
Περιβάλλοντος, που καθορίζονται µε την παρ. 2 του άρθρου 4
του ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α’).
3. Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος πρέπει να είναι πτυχιούχοι
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης και να έχουν ικανή επιστηµονική
κατάρτιση, ενασχόληση και εµπειρία σε θέµατα περιβάλλοντος.
4. Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης
του Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορούν να διενεργούν αυτοψίες σε
κάθε δηµόσιο ή ιδιωτικό έργο ή δραστηριότητα που υπάγεται
στη νοµοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος ή επιβάλλεται για την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων της παρ.
2 και να προβαίνουν σε ελέγχους και µετρήσεις, καθώς και στη
συλλογή κάθε χρήσιµου κατά την κρίση τους στοιχείου για την
άσκηση των αρµοδιοτήτων τους. Τούτο ισχύει ανεξάρτητα από
συντρέχουσα αρµοδιότητα άλλης αρχής να προβαίνει σε ανάλογο έλεγχο.
5. (Καταργείται).»
Άρθρο 52
Μεταβατικές διατάξεις
1. Εκκρεµείς υποθέσεις περιβαλλοντικών ελέγχων, επιθεωρήσεων και επιβολής διοικητικών κυρώσεων για περιβαλλοντικές
παραβάσεις διεκπεραιώνονται µε τη νοµοθεσία που ίσχυε πριν
από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ως εκκρεµείς υποθέσεις
νοούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί αυτοψία.
2. Για το χρονικό διάστηµα µέχρι την έκδοση της απόφασης
της παρ. 21 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), εφαρµόζεται το τρίτο εδάφιο της παρ. 15β του ως άνω άρθρου.
Άρθρο 53
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η υπ’ αριθµ.
59388/3363/88 (Β’ 638) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών, Γεωργίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων,
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορικής Ναυτιλίας, περί επιβολής και είσπραξης διοικητικών προστίµων.
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Άρθρο 54
Διευκρινίσεις αναφορικά µε τους αυτοελέγχους
των Συλλογικών Συστηµάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4819/2021
Στο τέλος της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν.
4819/2021 (Α’ 129) αντικαθίσταται το σηµείο στίξης (,) από τελεία,
στο τελευταίο εδάφιο προστίθενται οι λέξεις «της υποπερ. δα’)»
και η περ. δ) διαµορφώνεται ως ακολούθως:
«δ) εφαρµόζει επαρκή µηχανισµό αυτοελέγχου, που υποστηρίζεται, όπου είναι σκόπιµο, από τακτικούς ανεξάρτητους ελέγχους
για την ετήσια αξιολόγηση:
δα) της οικονοµικής του διαχείρισης, συµπεριλαµβανοµένης της
συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στις περ. α’ και β’
της παρ. 3,
δβ) της ποιότητας των στοιχείων που συλλέγονται και υποβάλλονται σύµφωνα µε την περ. γ’ της παρ. 1 και µε τις απαιτήσεις
του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις µεταφορές αποβλήτων (L 190).
Οι ανεξάρτητοι έλεγχοι που υποστηρίζουν τους αυτοελέγχους
της υποπερ. δα’ διενεργούνται από εγγεγραµµένο ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή εγγεγραµµένη ελεγκτική εταιρεία στο δηµόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4419/2017 (Α’ 7).»
Άρθρο 55
Αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των µονάδων
που επεξεργάζονται απόβλητα - Tροποποίηση
της παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 4819/2021
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 4819/2021
(Α’ 129) τροποποιείται ως προς τη διαγραφή της υπ’ αριθµ.
37674/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2471) και της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/
11936/836/8.2.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας
και Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’
436) και η παρ. 8 διαµορφώνεται ως ακολούθως:
«8. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των παρ. 6 και 7 υπόκεινται
σε έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας, σύµφωνα µε τον ν.
4442/2016 (Α’ 230).
Στη γνωστοποίηση ή έγκριση λειτουργίας περιλαµβάνονται,
εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται από την νοµοθεσία, τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) Όλα τα απαραίτητα στοιχεία της εγκατάστασης ή της επιχείρησης.
β) Οι εργασίες επεξεργασίας των αποβλήτων (κωδικός R ή D).
γ) Οι κωδικοί αποβλήτων σύµφωνα µε τον ΕΚΑ που υπόκεινται
στις προηγούµενες εργασίες.»
Άρθρο 56
Αποσαφήνιση δυνατότητας χρηµατοδότησης εταιρειών
παραγωγής πλαστικών προϊόντων µιας χρήσης
από τον Ελληνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης - Τροποποίηση
της παρ. 4 του άρθρου 95 του ν. 4819/2021
Στην παρ. 4 του άρθρου 95 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), τροποποιείται η περ. κβ’ µε την προσθήκη στους αποδέκτες χρηµατοδότησης από τον Ε.Ο.ΑΝ. των εταιρειών παραγωγής πλαστικών
προϊόντων µιας χρήσης και η περ. κβ’ διαµορφώνεται ως ακολούθως:
«κβ) Επιδοτεί, επιχορηγεί και χρηµατοδοτεί Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισµούς κοινής ωφέλειας ή άλλους
οργανισµούς ή υπηρεσίες του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α’ της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4270/2014, για την εφαρµογή των δράσεων
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και των προγραµµάτων από το περιβαλλοντικό τέλος των άρθρων
79 και 80, καθώς και από την εισφορά της περ. ε’ της παρ. 3 του
άρθρου 4 του ν. 4736/2020, µέρος της οποίας διατίθεται ως χρηµατοδότηση και στις εταιρείες παραγωγής πλαστικών προϊόντων
µιας χρήσης για τους σκοπούς της ανωτέρω περ. ε’.»
Άρθρο 57
Διευκρινίσεις για την εύρυθµη λειτουργία
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 101 του ν. 4819/2021
Η παρ. 4 του άρθρου 101 του ν. 4819/2021 (Α’ 129) τροποποιείται ως προς την προσθήκη προϋπόθεσης για την κάλυψη της
θέσης Γενικού Διευθυντή του Ε.Ο.ΑΝ. κατά τη µεταβατική περίοδο
πριν τον ορισµό του και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως ακολούθως:
«4. Μέχρι την έναρξη ισχύος της κοινής απόφασης της παρ. 1
του άρθρου 102 και τον ορισµό Γενικού Διευθυντή, σύµφωνα µε
τις παρ. 2 και 3, η θέση καλύπτεται µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από πρόσωπο στο οποίο συντρέχουν τα ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα του πρώτου εδαφίου της
παρ. 3.»
Άρθρο 58
Καταργούµενες διατάξεις
Τα άρθρα 24, 24Α, 24Β, 24Ε, 24Ζ, 24Η, 24Θ, 24ΚΑ, 24ΚΒ, 24ΚΓ
του ν. 2939/2001 (Α’ 179) καταργούνται από τη δηµοσίευση του
παρόντος.
ΜΕΡΟΣ Η’
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 59
Ενεργειακός συµψηφισµός - Τροποποίηση της περ. 12
του άρθρου 2 του ν. 3468/2006
Το πρώτο εδάφιο της περ. 12 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006
(Α’ 129) τροποποιείται ως προς τη δυνατότητα εγκατάστασης του
σταθµού παραγωγής στο πλαίσιο ενεργειακού συµψηφισµού και
µακριά από την εγκατάσταση κατανάλωσης και η περ. 12 διαµορφώνεται ως εξής:
«12. Ενεργειακός συµψηφισµός: ο συµψηφισµός της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας, από σταθµό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγού µε την καταναλισκόµενη ηλεκτρική ενέργεια σε
εγκατάσταση του αυτοπαραγωγού, η οποία βρίσκεται στον ίδιο ή
όµορο χώρο µε το σταθµό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α ή βρίσκεται σε άλλο
χώρο, αλλά συνδέεται ηλεκτρικά µε αποκλειστική γραµµή διασύνδεσης. Ο σταθµός Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. συνδέεται στο Δίκτυο µέσω
της παροχής της εγκατάστασης κατανάλωσης.»
Άρθρο 60
Διεύρυνση αυτοπαραγωγής από Α.Π.Ε./Σ.Η.Θ.Υ.Α. Προσθήκη παρ. 16Α στο άρθρο 3 του ν. 4414/2016
Στο άρθρο 3 του ν. 4414/2016 (Α’149) προστίθεται παρ. 16 Α ως
εξής:
«16Α. Ειδικά αυτοπαραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α, ο οποίος δεν διοχετεύει ή δεν πρόκειται να διοχετεύσει πλεόνασµα της παραγόµενης ενέργειας στο Δίκτυο ή το
Σύστηµα, στο πλαίσιο ειδικού όρου που προστίθεται στην Προσφορά Σύνδεσης και στη σχετική Σύµβαση Σύνδεσης κατόπιν αιτήµατος του αυτοπαραγωγού ή κατόπιν περιορισµού κατά τη
χορήγηση της προσφοράς σύνδεσης, εφόσον µόνο µε αυτόν τον
τρόπο είναι εφικτή η χορήγηση προσφοράς σύνδεσης του σταθµού, δεν συνάπτει Σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης του παρόντος.
Στους αυτοπαραγωγούς, επιτρέπεται ο σταθµός παραγωγής να
βρίσκεται σε άλλο χώρο από την εγκατάσταση κατανάλωσης, υπό
την προϋπόθεση ότι συνδέεται ηλεκτρικά µε αυτήν µε αποκλειστική γραµµή διασύνδεσης.

Οι σταθµοί της παρούσας, κατά παρέκκλιση του άρθρου 11Α
του ν. 4685/2020 (Α’ 92) εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόµισης της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού.»
Άρθρο 61
Δυνατότητα µεταβίβασης εξαιρούµενων σταθµών Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. - Αντικατάσταση της παρ. 2
του άρθρου 4 του ν. 3468/2006
Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 (A’ 129) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«2. Ο αρµόδιος Διαχειριστής ενηµερώνει, στο τέλος κάθε ηµερολογιακού διµήνου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και τη Ρ.Α.Ε. για τη σύνδεση των σταθµών της προηγούµενης παραγράφου και αναρτά τα σχετικά στοιχεία στην ιστοσελίδα του.
Οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παρ. 1 επιτρέπεται να µεταβιβάζονται πριν από την
έναρξη της λειτουργίας τους, εφόσον έχει συναφθεί Σύµβαση
Σύνδεσης µε τον αρµόδιο Διαχειριστή. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της Σύµβασης Σύνδεσης επιτρέπεται η µεταβίβασή τους σε
νοµικά πρόσωπα, εφόσον το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας
προς την οποία γίνεται η µεταβίβαση κατέχεται εξ ολοκλήρου από
το µεταβιβάζον φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.»
Άρθρο 62
Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων
µικρής ισχύος σε κατοικίες - Αντικατάσταση
της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006
Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 (A’ 129) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
καταρτίζεται Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων µικρής ισχύος σε κατοικίες συνδεδεµένες µε αντίστοιχη
παροχή οικιακής χρήσης.
Κατά την κατάρτιση του προγράµµατος λαµβάνονται ιδίως
υπόψη η δυνατότητα απορρόφησης και η ασφάλεια της λειτουργίας των δικτύων.
Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου, καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των λοιπών διατάξεων που αφορούν στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστηµάτων, η χρονική διάρκεια του Ειδικού
Προγράµµατος, η µέγιστη εγκατεστηµένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστηµάτων ανά εγκατάσταση, που δύναται να είναι διαφοροποιηµένη ανά ηλεκτρικό σύστηµα διασυνδεδεµένο ή αυτόνοµο,
η αδειοδοτική διαδικασία στην οποία περιλαµβάνονται ο τρόπος
υποβολής των σχετικών αιτήσεων και τα αναγκαία δικαιολογητικά,
ο τύπος και το περιεχόµενο των συµβάσεων συµψηφισµού ηλεκτρικής ενέργειας, οι δικαιούχοι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του ως άνω Ειδικού Προγράµµατος.
Η σύµβαση συµψηφισµού ισχύει για είκοσι (20) έτη και συνοµολογείται είτε µε σταθερή τιµή αναφοράς του Πίνακα 1 της περ. β’
της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 4414/2016 (Α’149),
όπως ισχύει κατά την ηµεροµηνία υποβολής στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.
της Δήλωσης Ετοιµότητας του άρθρου 4Α του ν. 4414/2016 είτε,
αν δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ετοιµότητας, µε την ενεργοποίηση
της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήµατος.
Δεν γεννώνται, για τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήµατος,
φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της ενέργειας αυτής
στο πλαίσιο της σύµβασης συµψηφισµού.
Άρθρο 63
Δίκτυα Μέσης Τάσης για τη σύνδεση σταθµών Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε Υποσταθµούς Μέσης
προς Υψηλής Τάσης
1. Οι Παραγωγοί σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για τη σύνδεση
των σταθµών τους µε το Σύστηµα δύνανται να κατασκευάζουν δίκτυα µέσης τάσης (<50kV), τα οποία αφορούν και σε οµάδες παραγωγών και στα οποία δεν συνδέονται καταναλωτές.
Το αποκλειστικό δίκτυο άρχεται στο πεδίο αναχώρησης µέσης
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τάσης στον Υποσταθµό υψηλής προς µέση τάση και συνδέει
όλους τους σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του δικτύου.
2. Σε δίκτυο που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος,
ορίζεται ένας παραγωγός εκ των ενδιαφεροµένων ως εκπρόσωπος δικτύου µέσης τάσης, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την
κατασκευή, ασφαλή λειτουργία και συντήρηση του αποκλειστικού
δικτύου, καθώς και για τη συλλογή και διαχείριση των µετρήσεων
και τον επιµερισµό τους στους παραγωγούς του αποκλειστικού
δικτύου σε επίπεδο τόσο παραγωγής όσο και κατανάλωσης.
3. Για την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων σύνδεσης ορίζεται ο εκπρόσωπος δικτύου µέσης τάσης. Ειδικά, για οµαδικά αιτήµατα του άρθρου 135 του
ν. 4685/2020 (Α’ 92) ο
εκπρόσωπος του δικτύου µέσης τάσης µπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο µε τον εκπρόσωπο του κοινού αιτήµατος.
4. Η µέτρηση της εγχεόµενης και απορροφόµενης ηλεκτρικής
ενέργειας γίνεται:
α) στην έξοδο κάθε σταθµού, στο σηµείο σύνδεσης του σταθµού µε το αποκλειστικό δίκτυο µέσης τάσης,
β) στην άφιξη των αποκλειστικών δικτύων µέσης τάσης στον
υποσταθµό µέσης προς υψηλή τάση,
γ) στην υψηλή τάση, στο σηµείο σύνδεσης του υποσταθµού
µέσης προς υψηλή τάση.
Οι καταναλώσεις των σταθµών που συνδέονται στο αποκλειστικό δίκτυο µέσης τάσης καταγράφονται συγκεντρωτικά από
τους µετρητές των σηµείων β) και γ).
5. Ο Διαχειριστής του Συστήµατος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή των µετρήσεων στα σηµεία β) και γ) της παρ. 4. Ο Διαχειριστής του Συστήµατος αποστέλλει στον εκπρόσωπο του δικτύου
µέσης τάσης τη µέτρηση στο σηµείο άφιξης των δικτύων µέσης
τάσης στον Υ/Σ ανηγµένη στην υψηλή τάση βάσει αλγορίθµου
υπολογισµού αναγωγής στην υψηλή τάση, ο οποίος αναγράφεται
στη σχετική Σύµβαση Σύνδεσης.
6. Ο εκπρόσωπος του αποκλειστικού δικτύου είναι υπεύθυνος
για την εγκατάσταση των µετρητικών διατάξεων, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του
Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και για τη συλλογή των µετρήσεων στο σηµείο α) της
παρ. 4. Ο εκπρόσωπος προβαίνει σε επιµερισµό της ενέργειας
που του γνωστοποιήθηκε από τον Διαχειριστή του Συστήµατος,
σύµφωνα µε την παρ. 5, σε κάθε σταθµό που συνδέεται στο αποκλειστικό δίκτυο βάσει της µεθοδολογίας επιµερισµού της µετρούµενης ενέργειας της παρ. 7 τόσο για την παραγωγή όσο και για
την κατανάλωση.
7. Η µεθοδολογία επιµερισµού της µετρούµενης ενέργειας εγκρίνεται από τον διαχειριστή του Συστήµατος, κοινοποιείται στη
Ρ.Α.Ε., βασίζεται στην πραγµατική µέτρηση στο σηµείο α) της παρ.
4 και λαµβάνει υπόψη τις απώλειες ανάλογα µε τη θέση του κάθε
σταθµού στο δίκτυο.
8. Στη Σύµβαση Σύνδεσης δύναται να εξειδικεύονται ειδικότερα
θέµατα που αφορούν στον επιµερισµό και την αποστολή των µετρήσεων. Όλοι οι µετρητές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές
του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήµατος.
9. Ο εκπρόσωπος του αποκλειστικού δικτύου µέσης τάσης αποστέλλει τις µετρήσεις στους αρµόδιους Διαχειριστές (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
Α.Ε., Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., ΕΧΕ Α.Ε.) και στους Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φ.Ο.Σ.Ε.) για την πραγµατοποίηση των συναλλαγών που προβλέπονται στο θεσµικό πλαίσιο της
αγοράς ενέργειας.
10. Ο Διαχειριστής του Συστήµατος τηρεί µητρώο των εκπροσώπων δικτύων µέσης τάσης, το οποίο γνωστοποιεί στη Ρ.Α.Ε. και
στον Διαχειριστή του Δικτύου.
11. Η Ρ.Α.Ε. δύναται να ελέγχει τη λειτουργία των εκπροσώπων
αποκλειστικών δικτύων µέσης τάσης και να επιβάλλει πρόστιµα
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στο άρθρο 36 του
ν. 4001/2011 (Α’ 149) σε περίπτωση
που εντοπίζει λανθασµένη εφαρµογή της µεθοδολογίας επιµερισµού της παρ. 4.
12. Οι σταθµοί που συνδέονται στο ίδιο αποκλειστικό δίκτυο
µέσης τάσης:
α) Δεν συνάπτουν Σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής
Τιµής (Σ.Ε.Σ.Τ.) του ν. 4414/2016 και, αν πληρούν τις προϋποθέσεις σύναψης σύµβασης λειτουργικής ενίσχυσης, συνάπτουν
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Σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης
(Σ.Ε.Δ.Π.),
β) Εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από τον ίδιο Φ.Ο.Σ.Ε.,
γ) Το φορτίο των καταναλώσεων των σταθµών, όπως αυτό καταγράφεται από τον µετρητή του σηµείου 4β) και έχει αναχθεί
στην Υψηλή Τάση, εκπροσωπείται συγκεντρωτικά ως φορτίο για
λογαριασµό του εκπροσώπου του δικτύου µέσης τάσης από έναν
η περισσότερους προµηθευτές, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε..
Άρθρο 64
Ρύθµιση για σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
που υπέβαλαν ή υποβάλλουν εκπρόθεσµη δήλωση
στην εταιρεία Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ή στην εταιρεία Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
Α.Ε., σχετικά µε την καταβολή επενδυτικής ενίσχυσης
1. Σε περίπτωση σταθµών που έχουν υποβάλει ή υποβάλλουν
εκπρόθεσµα τη δήλωση της παρ. 3 της υποπαρ. ΙΓ.2 της παρ. ΙΓ
του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’85) ισχύουν τα ακόλουθα, κατά παρέκκλιση του τρίτου εδαφίου της ανωτέρω παρ.
3:
α) η κατάταξη στη κατηγορία ΜΕ πραγµατοποιείται από την
πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα, εντός του οποίου συντελέσθηκε η τελευταία καταβολή του ποσού µε το οποίο καλύπτεται το όριο του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου της
ενίσχυσης,
β) επιβάλλεται από τη «Δ.Α.Π.Π.Ε.Π. Α.Ε.» ή τη «Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
Α.Ε.», κατά περίπτωση, άπαξ πρόστιµο ύψους δέκα (10) ευρώ
ανά κιλοβάτ (10 /kW) συµβασιοποιηµένης ισχύος για κάθε µήνα
καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’
179).
2. Σε περίπτωση σταθµών που εµπίπτουν στην περίπτωση του
τρίτου εδαφίου της παρ. 3 της υποπαρ. ΙΓ.2 της παρ. ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, στους οποίους έχει εφαρµοστεί
η αναδροµική επανακατάταξη στην κατηγορία ΜΕ, επιστρέφεται
η διαφορά που προκύπτει µετά από συµψηφισµό µε το πρόστιµο
που επιβάλλεται, σύµφωνα µε την περ. β) της παρ. 1 του παρόντος, το ποσό το οποίο είχε καταβληθεί από τον κάτοχο του σταθµού, λόγω αναδροµικής επανεκκαθάρισης ως ΜΕ από την
υποβολή της αρχικής δήλωσης ΧΕ της παρ. 2 της υποπαρ. ΙΓ2
της παρ. ΙΓ του άρθρου πρώτου του
ν. 4254/2014.
Άρθρο 65
Αναπροσαρµογή περιθωρίου ισχύος σε κορεσµένα
δίκτυα και θέσπιση προθεσµίας υλοποίησης έργων Τροποποίηση της περ. γ’ της παρ. 1, της περ. α’
και της περ. γ’ της παρ. 2, της περ. β’ της παρ. 3
και προσθήκη της περ. ε’ στην παρ. 3
του άρθρου 132 του ν. 4819/2021
Στο άρθρο 132 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), α) τροποποιούνται η
περ. γ’ της παρ. 1 ως προς την επιτρεπόµενη εξάντληση συνολικής ισχύος και την πρόβλεψη υποχρεωτικής διάθεσης σε σταθµούς Ενεργειακών Κοινοτήτων, β) στην παρ. 2 τροποποιείται η
περ. α’ ως προς την επιτρεπόµενη προσαύξηση της συνολικής
ισχύος και στην περ. γ’ προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, γ) στην
παρ. 3 προστίθενται τελευταία εδάφια στις περ. β’ και ε’, και οι
παρ. 1 έως και 3 του άρθρου 132 διαµορφώνονται ως εξής:
«1. Κατά παρέκκλιση των αποφάσεων της Ρυθµιστικής Αρχής
Ενέργειας, που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της περ. α)
της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), χορηγούνται
προσφορές σύνδεσης στο Δίκτυο:
α) Σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς, που πρόκειται να λειτουργήσουν από κατηγορίες παραγωγών, εξαιρουµένων των Ενεργειακών Κοινοτήτων του ν. 4513/2018
(Α’ 9), σε περιοχές,
όπου το δίκτυο έχει χαρακτηριστεί ως κορεσµένο µε βάση την
υπ’ αριθµ. 699/2012 απόφαση της Ρ.Α.Ε., από την έναρξη ισχύος
του παρόντος και µέχρι την έκδοση απόφασης άρσης κορεσµού,
µέχρι την εξάντληση συνολικής ισχύος ογδόντα έξι (86) µεγαβάτ
(MW).
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β) Σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς, συµπεριλαµβανοµένων των
σταθµών της παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, στην περίπτωση του δικτύου των Διασυνδεµένων µε το Σύστηµα της Ηπειρωτικής Χώρας Κυκλάδων (σύµπλεγµα Πάρου-Νάξου, Μύκονος,
Σύρος, Άνδρος, Τήνος), από την έναρξη ισχύος του παρόντος και
µέχρι την έκδοση από τη Ρ.Α.Ε. της απόφασης άρσης κορεσµού,
µέχρι την εξάντληση συνολικής ισχύος σαράντα πέντε (45) µεγαβάτ (MW), εκ των οποίων τα δέκα πέντε (15) µεγαβάτ (MW) διατίθενται αποκλειστικά για σταθµούς του άρθρου 14Α του ν.
3468/2006 και για σταθµούς του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Ειδικότερα η παραπάνω ισχύς κατανέµεται κατά ένα τρίτο (1/3) στο
σύµπλεγµα Άνδρου-Τήνου και κατά δύο τρίτα (2/3) στο σύµπλεγµα
Πάρου-Νάξου, Σύρου, Μυκόνου.
γ) Σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς συµπεριλαµβανοµένων σταθµών των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν.
3468/2006 στην περίπτωση του δικτύου της Κρήτης, από την
έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι την έκδοση από τη Ρ.Α.Ε.
της απόφασης άρσης κορεσµού, µέχρι την εξάντληση συνολικής
ισχύος εκατό ογδόντα (180) µεγαβάτ (MW), εκ των οποίων τα σαράντα (40) µεγαβάτ (MW) διατίθενται αποκλειστικά για σταθµούς
του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και για σταθµούς του Ειδικού
Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και τα τριάντα (30) µεγαβάτ (MW) διατίθενται σε σταθµούς Ενεργειακών Κοινοτήτων (Ε.Κοιν.) στις οποίες
συµµετέχουν Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ και
Β’ βαθµού και σε σταθµούς µε περισσότερα από εξήντα (60) µέλη,
εκ των οποίων τουλάχιστον τα πενήντα (50) είναι φυσικά πρόσωπα.
2. Για την εφαρµογή της παρ. 1 ισχύουν τα κάτωθι:
α) Για φωτοβολταϊκούς σταθµούς, εξαιρουµένων των σταθµών
του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και για σταθµούς του Ειδικού
Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, ο αρµόδιος Διαχειριστής παραλαµβάνει αιτήµατα χορήγησης προσφοράς σύνδεσης µέχρι την κάλυψη
συνολικής ισχύος προσαυξηµένης κατά διακόσια τοις εκατό
(200%) ως προς τα αντίστοιχα όρια ισχύος της παρ. 1, που καθορίζονται µε τον παρόντα για κάθε κορεσµένο δίκτυο.
β) Εκκρεµείς αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθµών που δεν διαθέτουν άδεια παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγού στις περιοχές της παρ. 1,
θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και οι ενδιαφερόµενοι δύνανται
να τις επανυποβάλουν σύµφωνα µε το παρόν.
γ) Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, άµεσα ή έµµεσα µέσω της
συµµετοχής του στη διοίκηση ή ως µέτοχος, εταίρος ή µέλος νοµικού προσώπου µε οποιοδήποτε ποσοστό συµµετοχής, δύναται
να υποβάλει µόνον µία (1) αίτηση χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκό σταθµό ισχύος µέχρι τετρακόσια
(400) κιλοβάτ (kW) για κάθε ένα κορεσµένο δίκτυο της παρ. 1. Οι
περιορισµοί του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύουν για σταθµούς του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και για σταθµούς του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε
κτιριακές εγκαταστάσεις. Ειδικά οι Ενεργειακές Κοινότητες µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για µέχρι οχτώ (8) σταθµούς ανά
Ενεργειακή Κοινότητα και οι σταθµοί αυτοί δεν λαµβάνονται
υπόψη στον περιορισµό του πρώτου εδαφίου. Κάθε αίτηση για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (Α’ 75) του
αιτούντος, µε την οποία βεβαιώνεται η πλήρωση ή µη του κριτηρίου του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης.
δ) Μετά από την αποδοχή από τους ενδιαφερόµενους των οριστικών προσφορών σύνδεσης, µε τις οποίες εξαντλείται το όριο
ισχύος της παρ. 1 κατά περίπτωση αιτήσεις για χορήγηση προσφορών σύνδεσης που έχουν υποβληθεί στον αρµόδιο Διαχειριστή, απορρίπτονται.
ε) Για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς της παρ. 1 δεν ελέγχεται
το κριτήριο της παρ. 3α του άρθρου 7 του
ν. 4414/2016 (Α’
149) και δεν εφαρµόζεται ο περιορισµός της παρ. 3β του ίδιου άρθρου.
στ) Η ισχύς των σταθµών της περ. α) της παρ. 1 προσµετράται
στο όριο ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από σταθµούς Α.Π.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στο κορεσµένο δίκτυο της Πελοποννήσου, σύµφωνα µε την απόφαση υπ’ αριθµ. 663/2019 (Β’ 3660) της Ρ.Α.Ε..
ζ) Η ισχύς των σταθµών των περ. β) και γ) της παρ. 1 προσµετράται στο όριο ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από σταθµούς
Α.Π.Ε., που καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 13 του ν.
4685/2020 (Α’ 92) για τα κορεσµένα δίκτυα των περ. β’ και γ’ της
παρ. 1 του παρόντος.
η) Κατά παρέκκλιση του ειδικού πλαισίου προτεραιότητας του
άρθρου 8β του ν. 3468/2006, προκειµένου για την κατάταξη σε
σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων χορήγησης προσφοράς σύνδεσης των περ. β’ και γ’ της παρ. 1, όλες οι αιτήσεις κατατάσσονται στην Οµάδα Προτεραιότητας Ε’ της απόφασης που έχει
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 8β του ν. 3468/2006.
3. Για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης οριστικής προσφοράς
σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθµούς του παρόντος άρθρου
ισχύουν τα κάτωθι:
α) Οι αιτήσεις χορήγησης προσφοράς σύνδεσης υποβάλλονται
ηλεκτρονικά, µέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήµατος που
υλοποιεί ο Διαχειριστής του Δικτύου, εντός δύο (2) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
β) Η θέση σε κανονική λειτουργία του ως άνω πληροφοριακού
συστήµατος, προκειµένου για την υποβολή των αιτήσεων, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 146, η οποία εκδίδεται εντός δύο
(2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το υπόδειγµα της εγγυητικής επιστολής της
περ. γ) και δύναται να καθορίζονται τα απαιτούµενα στοιχεία και
δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτήσεων. Με την ίδια απόφαση δύναται να αυξάνονται τα όρια ισχύος της παρ. 1.
γ) Με την αίτηση χορήγησης προσφοράς σύνδεσης υποβάλλεται εγγυητική επιστολή του ν. 4152/2013 (Α’ 107), προσαυξηµένη
κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Αντίγραφο της εγγυητικής
επιστολής υποβάλλεται ηλεκτρονικά ταυτόχρονα µε την αίτηση
και η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή προσκοµίζεται σε φυσικό αντίγραφο ή αποστέλλεται µε αποδεικτικό παραλαβής εντός πέντε
(5) ηµερών από την υποβολή της αίτησης στον αρµόδιο Διαχειριστή. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου, η οποία υποβάλλεται είτε πριν την χορήγηση της
οριστικής προσφοράς, είτε εντός διαστήµατος δύο (2) µηνών από
τη χορήγηση της οριστικής προσφοράς, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος δεν επιθυµεί να την αποδεχτεί.
δ) Οι αιτήσεις σταθµών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006,
καθώς και σταθµών του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών σε κτιριακές εγκαταστάσεις υποβάλλονται
εντύπως στον αρµόδιο Διαχειριστή. Με την υπουργική απόφαση
της περ. β’ µπορεί να προβλέπεται ότι υποβολή των αιτήσεων γίνεται µέσω του πληροφοριακού συστήµατος της περ. α’ της παρούσας.
ε) Οι σταθµοί, εκτός των σταθµών του άρθρου 14Α του ν.
3468/2006 και των σταθµών του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις,
οφείλουν να υποβάλλουν Δήλωση Ετοιµότητας για τη σύνδεση
σταθµού ΑΠΕ εντός δώδεκα (12) µηνών από τη χορήγηση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης.»
Άρθρο 66
Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών σταθµών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού
Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Ενσωµάτωση
του άρθρου 4 της Οδηγίας 2018/2001/ΕΕ Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4414/2016
Στο άρθρο 7 του ν. 4414/2016 (Α’ 149): α) προστίθεται στον
τίτλο η παραποµπή στην υπό ενσωµάτωση Οδηγία και προσδιορίζεται το εξουσιοδοτικό του περιεχόµενο, β) οι εξουσιοδοτικές παρ.
2, 3 και 5, τροποποιούνται ως προς το αντικείµενο της εξουσιοδότησής τους, γ) στην παρ. 3δ παρατείνεται η προθεσµία σύναψης
συµβάσεων, δ) η παρ. 6 αντικαθίσταται, ε) στην παρ. 7 προστίθεται
δεύτερο εδάφιο, και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 7
Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής
προσφορών για σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και
Συµπαραγωγής Σ.Η.Θ.Υ.Α. - Εξουσιοδοτική διάταξη - Άρθρο
4 Οδηγίας 2018/2001/ΕΕ
1. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, τίθεται σε ισχύ καθεστώς στήριξης µε τη µορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης για τους σταθµούς
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. µέσω
ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κατόπιν γνώµης της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), καθορίζονται:
α) οι τεχνολογίες ή και οι κατηγορίες σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται στην
ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών της παρ. 1,
β) ο χαρακτηρισµός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής
προσφορών ως «τεχνολογικά ουδέτερων» ή µη,
γ) η µεθοδολογία και η διαδικασία επιµερισµού ισχύος που προβλέπεται για συµµετοχή σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού
Διασυνοριακού Εµπορίου ενέργειας µε αυτές, και
δ) κάθε άλλο σχετικό µε τα ανωτέρω θέµα.
Για την έκδοση της υπουργικής απόφασης λαµβάνονται υπόψη
ιδίως:
αα) οι στόχοι ανάπτυξης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,
ββ) το µακροπρόθεσµο δυναµικό των τεχνολογιών Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α.,
γγ) το κόστος της αναγκαίας επέκτασης του δικτύου µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας για την ενσωµάτωση των
σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα δίκτυα,
δδ) οι τεχνικοί περιορισµοί του δικτύου µεταφοράς και διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας,
εε) η ανάγκη αποφυγής στρεβλώσεων στις αγορές πρώτων
υλών από τη στήριξη της βιοµάζας,
στστ) η συνεισφορά της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής
προσφορών για τη διαµόρφωση των Τιµών Αναφοράς και την επίπτωση στο συνολικό κόστος της Λειτουργικής Ενίσχυσης του καθεστώτος στήριξης του παρόντος αναφορικά µε την επίτευξη των
εθνικών στόχων για τις Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κατόπιν γνώµης της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται:
α) η εγκατεστηµένη ισχύς, ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία
σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία δηµοπρατείται µέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών συµπεριλαµβανοµένων των σταθµών
Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εµπορίου ενέργειας µε αυτές, κατά το τρέχον έτος ή και τα επόµενα
ηµερολογιακά έτη από την έκδοση της απόφασης αυτής,
β) ο αριθµός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ανά έτος,
γ) το χρονοδιάγραµµα πραγµατοποίησης των ανταγωνιστικών
διαδικασιών,
δ) η ελάχιστη χρονική διάρκεια από την προκήρυξη µέχρι την
υποβολή προσφορών,
ε) το ελάχιστο ποσοστό ανταγωνισµού, καθώς και λοιποί κανόνες για τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού µεταξύ
των συµµετεχόντων,
στ) η ανώτατη ή/και η κατώτατη επιτρεπόµενη τιµή προσφοράς
για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών,
ζ) ο βαθµός αδειοδοτικής ωριµότητας των έργων που δύναται
να συµµετέχουν στις ανταγωνιστικές διαδικασίες,
η) ο χρονικός ορίζοντας θέσης σε λειτουργία των έργων των
επιλεγέντων σταθµών,
θ) το τέλος συµµετοχής υπέρ της Ρ.Α.Ε. που καταβάλλουν οι
συµµετέχοντες.
Επίσης, µε την απόφαση δύναται να καθορίζεται ο τρόπος διε-
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νέργειας των ανταγωνιστικών διαδικασιών και το µοντέλο της δηµοπρασίας.
3α. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής της παρ. 3 του άρθρου 4
και της παρ. 3β του παρόντος, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
άµεσα ή έµµεσα µέσω της συµµετοχής του στη διοίκηση ή ως µέτοχος, εταίρος ή µέλος νοµικού προσώπου µε οποιοδήποτε ποσοστό συµµετοχής, απαγορεύεται να συνάψει σύµβαση
λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) έχει ήδη στην κατοχή του δύο (2) έργα της ίδιας τεχνολογίας
µε σύµβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών, και
β) οι τεχνολογίες αυτές, όπως προσδιορίζονται µε την απόφαση
της παρ. 2, ενισχύονται µέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών.
Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), κατά την αξιολόγηση των
αιτήσεων για τη λήψη ή την τροποποίηση λόγω µείωσης της
ισχύος αδειών παραγωγής ή Βεβαιώσεων Παραγωγού για αιολικούς σταθµούς, οι οποίοι, µε βάση την αρχική ή νέα ισχύ τους, εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης µε τη µορφή λειτουργικής
ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, εξετάζει τις προϋποθέσεις των περ. α) και β) και αν διαπιστώσει ότι ο αιτών, άµεσα ή έµµεσα κατά τα παραπάνω, κατέχει ήδη
δύο (2) άδειες παραγωγής ή Βεβαιώσεις Παραγωγού για κατηγορία αιολικών σταθµών που εξαιρείται από την υποχρέωση συµµετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, εκδίδει
την άδεια ή βεβαίωση µε τον όρο της υποχρεωτικής συµµετοχής
σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Ο όρος
αυτός τροποποιείται σε περίπτωση µεταβίβασης άδειας παραγωγής ή Βεβαίωσης Παραγωγού, και υπό την προϋπόθεση ότι η
Ρ.Α.Ε. έχει εξετάσει τις προϋποθέσεις των περ. α) και β) και έχει
διαπιστώσει ότι το πρόσωπο στο οποίο µεταβιβάζεται η εν λόγω
άδεια ή βεβαίωση, δεν κατέχει ήδη, άµεσα ή έµµεσα κατά τα παραπάνω, δύο (2) άδειες παραγωγής ή Βεβαιώσεις Παραγωγού για
κατηγορία αιολικών σταθµών που εξαιρείται από την υποχρέωση
συµµετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.
Για τις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου, η Ρ.Α.Ε. εκδίδει
την απόφαση µεταβίβασης της άδειας ή βεβαίωσης αυτής χωρίς
τον όρο της υποχρεωτικής συµµετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο
όρος απαγορεύεται να τροποποιηθεί. Ο Διαχειριστής Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.)
και ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) ως διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών, ελέγχουν τις προϋποθέσεις των περ. α) και β) κατά
την αξιολόγηση των αιτήσεων για σύναψη σύµβασης λειτουργικής
ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, και αν διαπιστώσουν ότι ο αιτών, άµεσα ή έµµεσα κατά τα
παραπάνω, κατέχει ήδη δύο (2) σταθµούς της ίδιας τεχνολογίας
µε συµβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, απορρίπτουν την αίτηση. Κατά
τον ως άνω έλεγχο, δεν λαµβάνονται υπόψη οι φωτοβολταϊκοί
σταθµοί, για τους οποίους έχει υποβληθεί αίτηση για χορήγηση
προσφοράς σύνδεσης µέχρι την 28η.2.2019.
Κάθε αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής ή Βεβαίωσης
Παραγωγού ή για σύναψη σύµβασης λειτουργικής ενίσχυσης που
υποβάλλεται για αιολικό ή φωτοβολταϊκό σταθµό, ο οποίος µε
βάση την ισχύ του εντάσσεται σε καθεστώς στήριξης µε τη µορφή
λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του αιτούντος µε την οποία
βεβαιώνεται η πλήρωση ή µη των προϋποθέσεων των περ. α) και
β).
Σε κάθε περίπτωση, οι προϋποθέσεις των περ. α) και β) δεν
ελέγχονται για τις περιπτώσεις µεταβίβασης σταθµών, οι οποίοι
έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία.
Οι Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) που συστήνονται σύµφωνα µε τον ν. 4513/2018 (Α’ 9), απαγορεύεται να συνάπτουν
συµβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για συνολική εγκατεστηµένη ισχύ
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ή µέγιστη ισχύ παραγωγής ανά τεχνολογία άνω των δεκαοχτώ (18)
MW. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλογικά τα προηγούµενα
εδάφια.
3β. Με την επιφύλαξη της παρ. 3ζ, για τις νέες αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς
σταθµούς που υποβάλλονται από την 1η.1.2021 στον αρµόδιο διαχειριστή, εξαιρουµένων των σταθµών του Ειδικού Προγράµµατος
Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και για τις εκκρεµείς αιτήσεις χορήγησης προσφορών
σύνδεσης που καθίστανται πλήρεις για χορήγηση και κατάταξή
τους σε σειρά προτεραιότητας µετά την 1η Ιανουαρίου 2021, συνάπτονται συµβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης µόνο µετά τη συµµετοχή τους σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών,
επιπροσθέτως των οριζόµενων στις παρ. 3γ και 3δ.
3γ. Μετά την 1η Ιανουαρίου 2023, δεν δύναται να υπογραφεί
σύµβαση λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς σταθµούς,
εξαιρουµένων των σταθµών του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις,
χωρίς την προηγούµενη συµµετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία
υποβολής προσφορών.
3δ. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθµούς που αναπτύσσονται
από Ε.Κοιν., εξαιρουµένων των περιπτώσεων της παρ. 3ε, και επιπροσθέτως των οριζοµένων στην παρ. 3β, η ίδια Ε.Κοιν. δεν δύναται, µετά την 1η Απριλίου 2022, να συνάψει περισσότερες από
δύο (2) συµβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς
σταθµούς ισχύος έως µισό (0,5) MW έκαστος, χωρίς την προηγούµενη συµµετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.
3ε. Ειδικά για τις Ε.Κοιν. στις οποίες συµµετέχουν Οργανισµοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ και Β’ βαθµού και για τις Ε.Κοιν.
µε περισσότερα από εξήντα (60) µέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον
τα πενήντα (50) είναι φυσικά πρόσωπα, δεν ισχύουν οι περιορισµοί
των παρ. 3β, 3δ και 3ζ, αλλά εφαρµόζονται µόνο η παρ. 3γ, καθώς
και το συνολικό όριο ισχύος της παρ. 3α.
3στ. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθµούς που αναπτύσσονται
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι προθεσµίες που αναγράφονται στις παρ. 3β, 3δ, 3ε και 3ζ παρατείνονται κατά ένα (1) έτος.
3ζ. Ειδικά για τις νέες αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθµούς που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2021 στον διαχειριστή
του Δικτύου, εξαιρουµένων των σταθµών του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και για τις εκκρεµείς αιτήσεις χορήγησης
προσφορών σύνδεσης που καθίστανται πλήρεις για χορήγηση και
κατάταξή τους σε σειρά προτεραιότητας µετά την 1η Ιανουαρίου
2021, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, άµεσα ή έµµεσα µέσω της
συµµετοχής του στη διοίκηση ή ως µέτοχος, εταίρος ή µέλος νοµικού προσώπου µε οποιοδήποτε ποσοστό συµµετοχής, δύναται
να συνάπτει σύµβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για ένα (1) φωτοβολταϊκό
σταθµό, µε την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι
προϋποθέσεις των περ. α) και β) της παρ. 3α. Ο περιορισµός του
προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται για σταθµούς που αναπτύσσονται σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 132 του ν.
4819/2021 (Α’ 129).
3η. Αιτήσεις χορήγησης προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθµούς που εγκαθίστανται στις περιοχές της Δυτικής
Μακεδονίας και του Δήµου Μεγαλόπολης οι οποίες είχαν υποβληθεί µέχρι τις 28.2.2019, και οι οποίες είχαν απορριφθεί λόγω έλλειψης τυπικής πληρότητας, του οικείου φακέλου, δύναται να
επαναϋποβληθούν εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, συνοδευόµενες από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Για τους σταθµούς αυτούς δεν ελέγχονται οι προϋποθέσεις των περ. α) και β) της παρ. 3α.
4. Οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. που επιλέγονται µέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης µε τη
µορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης και συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. ή Σ.Ε.Σ.Τ.,
σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 3, η οποία διέπεται από την Τ.Α. που προέκυψε ανά σταθµό από την αντίστοιχη
υποβολή προσφοράς στο πλαίσιο της εν λόγω ανταγωνιστικής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

διαδικασίας.
5. Η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, προκηρύσσεται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε., στην οποία καθορίζονται:
α) τα κριτήρια συµµετοχής και αξιολόγησης,
β) στοιχεία για τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές για τη
συµµετοχή στην ανταγωνιστική διαδικασία, καθώς και την κατασκευή και ενεργοποίηση της σύνδεσης των σταθµών που επελέγησαν σε αυτή,
γ) ρήτρες που επιβάλλονται σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης
υλοποίησης των έργων,
δ) ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας.
Για τη διενέργεια και την κατακύρωση των αποτελεσµάτων των
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών αρµόδια είναι
η Ρ.Α.Ε..
5Α. Οι προθεσµίες ενεργοποίησης της σύνδεσης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που
έχουν επιλεγεί σε διενεργηθείσες ανταγωνιστικές διαδικασίες
υποβολής προσφορών παρατείνονται κατά δώδεκα (12) µήνες,
εφόσον κατά τον χρόνο διενέργειας της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών υφίστατο για τον επιλεγέντα παραγωγό υποχρέωση από το θεσµικό πλαίσιο για διενέργεια
διαγωνιστικής διαδικασίας προκειµένου να υλοποιηθεί ο σταθµός.
Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, στην προκήρυξη κάθε ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, προβλέπονται
προθεσµίες υλοποίησης σταθµών µεγαλύτερες κατά δώδεκα (12)
µήνες, εφόσον κατά τον χρόνο διενέργειας της ανταγωνιστικής
διαδικασίας υποβολής προσφορών υφίσταται για τον επιλεγέντα
παραγωγό υποχρέωση από το θεσµικό πλαίσιο για διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας προκειµένου να υλοποιηθεί ο σταθµός
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..
6. Οι απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές: α) για τη συµµετοχή
σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για σταθµούς
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και β)
για την κατασκευή και ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε κανονική ή δοκιµαστική λειτουργία) των σταθµών που επελέγησαν
από την ανταγωνιστική διαδικασία, καταπίπτουν υπέρ του Υπολογαριασµού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και Δικτύου του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179).
7. Η Ρ.Α.Ε., µε την ολοκλήρωση κάθε ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, εκδίδει και αναρτά στην ιστοσελίδα
της, πίνακα αποτελεσµάτων ο οποίος περιλαµβάνει και τη µεσοσταθµική Τ.Α. ανά κατηγορία σταθµών.
Επίσης, µε ανακοινώσεις της παρέχει πληροφορίες για προηγούµενες διαδικασίες υποβολής προσφορών, καθώς και για τα
ποσοστά υλοποίησης των έργων που επελέγησαν σε αυτές.
8. Οι κάτοχοι σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συµµετέχουν στην πρώτη ή και τη δεύτερη ή και την τρίτη ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών του παρόντος άρθρου, η οποία διενεργείται µετά την
ηµεροµηνία που υποβάλλουν την εγγυητική επιστολή στον αρµόδιο Διαχειριστή, σύµφωνα µε την υποπαρ. Ι.1 της παρ. I του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) για την αποδοχή της
Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και αφορά στην κατηγορία τεχνολογία των σταθµών τους και οι σταθµοί τους δεν επιλέγονται
για ένταξη σε καθεστώς στήριξης µε τη µορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, δικαιούνται την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος στον αρµόδιο Διαχειριστή. Οι
εν λόγω κάτοχοι σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. µπορούν να ασκήσουν το ανωτέρω δικαίωµα,
αποκλειστικά εντός χρονικού διαστήµατος δύο (2) µηνών από την
οριστική κατακύρωση του αποτελέσµατος της ανταγωνιστικής
διαδικασίας υποβολής προσφορών. Οι κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό του αριθµού των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, που
πρέπει να διενεργηθούν για να επιστραφεί η εγγυητική επιστολή
για τους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που δικαιούνται να συµµετάσχουν τόσο στις ειδικές
κατά τεχνολογία, όσο και στις κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες
υποβολής προσφορών.
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Με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής παύουν να ισχύουν
αυτοδικαίως η Άδεια Παραγωγής, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η Άδεια Εγκατάστασης και γενικότερα όλες οι
άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί για τον εν λόγω σταθµό.
8Α. Η διάρκεια ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης ή
και της άδειας εγκατάστασης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που επιλέγονται για ένταξη
σε καθεστώς στήριξης µε τη µορφή λειτουργικής ενίσχυσης µέσω
ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, παρατείνεται
µέχρι τη λήξη της προθεσµίας ενεργοποίησης της σύνδεσής τους
(θέση σε κανονική ή δοκιµαστική λειτουργία), που καθορίζεται µε
την απόφαση της Ρ.Α.Ε. της παρ. 5 του παρόντος.
8Β. Οι κάτοχοι οριστικών προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθµούς, που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης
άδειας παραγωγής, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.
3468/2006 (Α’ 129), µπορούν να υποβάλουν αίτηµα προς τον αρµόδιο διαχειριστή για την παράταση της διάρκειας ισχύος οριστικών προσφορών σύνδεσής τους, κατά παρέκκλιση των περ. β’ και
γ’ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, εφόσον: α) η διάρκεια ισχύος αυτών λήγει µετά την 1.1.2019, β) το αίτηµα υποβάλλεται εντός της διάρκειας ισχύος αυτών και γ) έχουν συµµετάσχει
σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, η οποία έχει
διενεργηθεί για την κατηγορία στην οποία ανήκουν στο χρονικό
διάστηµα από την ηµεροµηνία χορήγησης της οριστικής προσφοράς σύνδεσης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος παράτασης και δεν έχουν επιλεγεί.
Τα αιτήµατα προς τον αρµόδιο Διαχειριστή υποβάλλονται άπαξ
και οι οριστικές προσφορές σύνδεσης παρατείνονται για χρονικό
διάστηµα µέχρι και δύο (2) µήνες µετά την οριστική κατακύρωση
των αποτελεσµάτων της πρώτης ή της δεύτερης ανταγωνιστικής
διαδικασίας υποβολής προσφορών που διενεργείται µετά την ηµεροµηνία χορήγησης της οριστικής προσφοράς σύνδεσης κάθε
σταθµού.
Σε περίπτωση επιλογής του σταθµού σε ανταγωνιστική διαδικασία που διενεργείται µέσα στη χρονική διάρκεια ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης και της παράτασής της, η οριστική
προσφορά σύνδεσης παραµένει σε ισχύ µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης, όπως αυτή ορίζεται
στην αντίστοιχη προκήρυξη της Ρ.Α.Ε., µε την προϋπόθεση ότι ο
ενδιαφερόµενος υποβάλλει στον αρµόδιο Διαχειριστή αίτηµα σύναψης σύµβασης σύνδεσης µε πλήρη φάκελο, µέσα σε δύο (2)
µήνες από την οριστική κατακύρωση των αποτελεσµάτων της ανταγωνιστικής διαδικασίας, διαφορετικά η οριστική προσφορά σύνδεσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει και καταπίπτει η εγγυητική
επιστολή για την αποδοχή της οριστικής προσφοράς σύνδεσης.
8Γ. Η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι
οποίες λήγουν εντός του έτους 2019, παρατείνεται µέχρι τη διενέργεια της τελευταίας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής
προσφορών που αντιστοιχεί στην κατηγορία του σταθµού του
έτους 2020, µε την προϋπόθεση ότι οι σταθµοί θα έχουν συµµετάσχει σε τουλάχιστον µία ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής
προσφορών που έχει διεξαχθεί εντός της αρχικής διάρκειας
ισχύος της άδειας εγκατάστασης.
9. (Καταργήθηκε)
10. (Καταργήθηκε)
11. (Καταργήθηκε)
12. (Καταργήθηκε)
13. (Καταργήθηκε)
14. (Καταργήθηκε)
15. (Καταργήθηκε).»
Άρθρο 67
Αποσαφήνιση τιµών αποζηµίωσης φωτοβολταϊκών σταθµών
στα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά Τροποποίηση του άρθρου 99 του ν. 4821/2021
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 4821/2021
(Α’ 134) τροποποιείται ως προς την αναπροσαρµογή τιµών αποζηµίωσης φωτοβολταϊκών σταθµών στα Μη Διασυνδεδεµένα

795

Νησιά, προστίθενται τελευταίο εδάφιο στην παρ. 1, παρ. 1Α και
1Β και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 99
Αναπροσαρµογή τιµών αποζηµίωσης φωτοβολταϊκών σταθµών στα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά
1. Λειτουργούντες φωτοβολταϊκοί σταθµοί, που κατά τον χρόνο
διασύνδεσής τους και θέσης τους σε λειτουργία βρίσκονταν εγκατεστηµένοι στο Μη Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και οι οποίοι εµπίπτουν στην υποπαρ. ΙΓ1 της παρ. ΙΓ του πρώτου άρθρου του ν.
4254/2014 (Α’ 85), αποζηµιώνονται µε βάση τις τιµές του πίνακα A
του πρώτου άρθρου της ως άνω υποπαρ. ΙΓ1 για το Μη Διασυνδεδεµένο Σύστηµα, προσαυξηµένες κατά ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%). Ειδικά στις περιπτώσεις όπου η τιµή που προκύπτει
µετά από αυτό τον υπολογισµό, υπερβαίνει την αντίστοιχη τιµή µε
την οποία αποζηµιωνόταν κάθε σταθµός την 1η Ιανουαρίου 2014,
τότε αποζηµιώνεται κατ’ ανώτατο όριο µε την τιµή αυτή.
1Α. Ειδικά για τους σταθµούς του δεύτερου εδαφίου της παρ.
1 εφαρµόζεται η υποπαρ. ΙΓ4 της παρ. ΙΓ του άρθρου πρώτου
του ν. 4254/2014 µε αυτοδίκαιη επέκταση των συµβάσεων για
τρία (3) έτη. Για τους σταθµούς που δεν εµπίπτουν στο δεύτερο
εδάφιο της παρ. 1 εφαρµόζεται η υποπαρ. ΙΓ4 της ίδιας παραγράφου.
1Β. Οι σταθµοί του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος δύνανται να υποβάλλουν εντός δέκα (10) ηµερών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, ανέκκλητη δήλωση στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.), ή στον Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων
Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) κατά περίπτωση ότι δεν επιθυµούν την υπαγωγή τους στην παρ. 1. Στην περίπτωση αυτή εξακολουθεί να εφαρµόζεται η υποπαρ. ΙΓ4 της παρ. ΙΓ του άρθρου
πρώτου του ν. 4254/2014.
2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η Αυγούστου 2021.»
Άρθρο 68
Τιµολόγηση συµβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης
διαφορικής προσαύξησης σταθµών Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού
Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης Προσθήκη άρθρου 5β στον ν. 4414/2016
Στον ν. 4414/2016 (Α’ 149), προστίθεται άρθρο 5β ως ακολούθως:
«Άρθρο 5β
Τιµολόγηση συµβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης
διαφορικής προσαύξησης
1. Σε περίπτωση που το ποσό που προκύπτει κατά τη µηνιαία
τιµολόγηση στο πλαίσιο της σχετικής σύµβασης λειτουργικής
ενίσχυσης είναι αρνητικό, ήτοι ο κάτοχος του σταθµού οφείλει
να επιστρέψει ποσό στον Ειδικό Λογαριασµό του άρθρου 143
του ν. 4001/2011 (Α’ 179), ο Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων
Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) εκδίδει το σχετικό τιµολόγιο
προς τον κάτοχο του σταθµού.
2. Σε περίπτωση µη εξόφλησης του τιµολογίου από τον κάτοχο
του σταθµού, η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. συµψηφίζει τα οφειλόµενα
ποσά µε το επόµενο τιµολόγιο.
3. Στην περίπτωση που η εφαρµογή της παρ. 2 δεν είναι εφικτή
και ο κάτοχος του σταθµού δεν έχει εξοφλήσει το τιµολόγιο
εντός εξήντα (60) ηµερών από την έκδοσή του, η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.
Α.Ε. υποχρεούται να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Να διαγράψει τον σταθµό από το µητρώο σταθµών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.).
β) Να διαγράψει τον σταθµό από τον πίνακα αντιστοίχισης µονάδων «Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΥΣΑ» και Συµµετεχόντων στην
Αγορά.
γ) Να ενηµερώσει το Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας
(Ε.Χ.Ε. Α.Ε.) και τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.) για τα ανωτέρω.
δ) Να διεκδικήσει τα οφειλόµενα ποσά.
4. Η Ε.Χ.Ε. Α.Ε. και η Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. υποχρεούνται, εντός µίας
(1) ηµέρας από την ενηµέρωση που θα λάβουν από τη
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Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., να διαγράψουν τον σταθµό από το Μητρώο
Συµµετεχόντων και το Μητρώο Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) αντίστοιχα.
5. Οι συνέπειες των παρ. 3 και 4 αίρονται µετά την παρέλευση
εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία εξόφλησης των οφειλόµενων.»
Άρθρο 69
Μεταβατική διάταξη τιµολόγησης αρνητικής
διαφορικής προσαύξησης συµβάσεων Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας
Υψηλής Απόδοσης
1. Τα τιµολόγια που αφορούν σε περιπτώσεις αρνητικής διαφορικής προσαύξησης και τα οποία έχουν εκδοθεί, πριν την
έναρξη ισχύος του παρόντος, από τον Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) προς κατόχους σταθµών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συµπαραγωγής
Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), στο
πλαίσιο των σχετικών συµβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης, εξοφλούνται από τους κατόχους των
σταθµών µέχρι την 17η.12.2021. Σε περίπτωση µη εξόφλησης
εντός της ως άνω προθεσµίας, εφαρµόζεται το άρθρο 5β του ν.
4414/2016 (Α’149).
2. Για τις περιπτώσεις σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για τις
οποίες µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί
τιµολόγια που αφορούν σε περιπτώσεις αρνητικής διαφορικής
προσαύξησης, η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. εκδίδει τα σχετικά τιµολόγια
εντός δέκα (10) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
και τα τιµολόγια εξοφλούνται µέχρι την 17η.12.2021. Σε περίπτωση µη εξόφλησης εντός της ως άνω προθεσµίας, εφαρµόζεται το άρθρο 5β του ν. 4414/2016.
ΜΕΡΟΣ Θ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 70
Παράταση προθεσµίας για δασικούς χάρτες
Η προθεσµία υποβολής αντιρρήσεων του πρώτου εδαφίου
της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010
(Α’ 182), όπως
παρατάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4801/2021 (Α’
83) για τους δασικούς χάρτες, που η ανάρτησή τους υλοποιείται
εντός του 2021, παρατείνεται, από τη λήξη της, για τέσσερις (4)
µήνες. Η ως άνω παράταση επεκτείνεται για είκοσι (20) επιπλέον
ηµέρες για όσους κατοικούν µόνιµα ή διαµένουν στην αλλοδαπή.
Άρθρο 71
Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, Αρχείο
Επιθεωρήσεως Κτιρίων - Τροποποίηση της παρ. 7
του άρθρου 54 του ν. 4409/2016
1. Η παρ. 7 του άρθρου 54 του ν. 4409/2016 (Α’ 136) τροποποιείται ως προς τα ποσοστά από τα παράβολα της παρ. 6, που
αποδίδονται στο Πράσινο Ταµείο και στο ΚΑΠΕ, από 70% σε 50%
και από 30% σε 50%, αντίστοιχα, καταργείται το δεύτερο εδάφιο
και η παρ. 7 έχει ως εξής:
«7. Τα ποσά της παρ. 6 αποδίδονται σε ποσοστό πενήντα τοις
εκατό (50%) υπέρ του Πράσινου Ταµείου (ΚΑΕ 3745) και σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) υπέρ του Κέντρου Ανανεώσιµων
Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το οποίο υποστηρίζει τεχνικά τα Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας του Σώµατος
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως προς
τη λειτουργία και συντήρηση της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων και του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών.»
2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται για τα παράβολα της παρ. 6 του άρ-

θρου 54 του ν. 4409/2016 (Α’ 136), που εισπράττονται από την
1η.1.2022 και εφεξής.
Άρθρο 72
Παράταση αναστολής οικοδοµικών εργασιών
στον Υµηττό
Παρατείνεται η αναστολή της έκδοσης εγκρίσεων
δόµησης, αδειών δόµησης και της εκτέλεσης κάθε οικοδοµικής εργασίας, που ορίζεται στην υπ’ αριθµ. 40399/29.9.2017 κοινή
απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α.Π.Π.229), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε µε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/6Ο327/
3187/1.10.2018 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α.Α.Π.213), µε το
άρθρο τέταρτο της από 30.9.2019 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4638/2019
(Α’ 181) και µε το άρθρο 85 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) από τη λήξη
της και έως τη θεσµοθέτηση του νέου προεδρικού διατάγµατος
περί καθορισµού µέτρων προστασίας της περιοχής του όρους
Υµηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ιλισσίων και
πάντως όχι πέραν της 15ης.9.2022.
Άρθρο 73
Αναστολή αδειοδότησης αιολικών σταθµών
σε περιοχές της Βόρειας Εύβοιας - Ανάκληση
υφιστάµενων Αδειών Παραγωγής ή Βεβαιώσεων
Παραγωγού ή Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων
του ν. 4685/2020
1. Αναστέλλεται η υποβολή αιτήσεων για την έκδοση και χορήγηση του συνόλου των απαιτούµενων αδειών, όρων και εγκρίσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών σταθµών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι χωροθετούνται
στους Δήµους Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίµνης Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ιδίως δε αιτήσεων χορήγησης Βεβαιώσεων Παραγωγού ή Ειδικών Έργων του ν. 4685/2020 (Α’ 92),
καθώς και για την πρόσβαση και σύνδεση στο δίκτυο.
2. Εκκρεµείς αιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών, όρων και
εγκρίσεων της παρ. 1 απορρίπτονται.
3. Άδειες Παραγωγής ή Βεβαιώσεις Παραγωγού ή Βεβαιώσεις
Ειδικών Έργων που εκδόθηκαν µετά την 1η Ιανουαρίου 2021 και
αφορούν αιολικούς σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
οι οποίοι χωροθετούνται, µερικά ή ολικά, στους Δήµους Ιστιαίας
- Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίµνης - Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ανακαλούνται.
Άρθρο 74
Διαδικασία ανάθεσης ειδικών αντιδιαβρωτικών
και αντιπληµµυρικών ορεινών υδρονοµικών έργων Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 16 του ν. 998/1979
Στο άρθρο 16 του ν. 998/1979 (Α’ 289), περί δασοτεχνικών
έργων, προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5.α. Κατά τη µελέτη και εκτέλεση αντιδιαβρωτικών και αντιπληµµυρικών ορεινών υδρονοµικών έργων µε σκοπό την αποκατάσταση περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές ή
πληµµυρικά φαινόµενα, µε αποτέλεσµα να έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, εφαρµόζεται
η περ. στ’ της παρ. 3 του άρθρου 25, περί δασικών εργασιών και
κατασκευών σε επικίνδυνες περιοχές, και µπορούν να ανατίθενται µε προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 και
του άρθρου 32α του ν. 4412/2016 (Α’ 147) ή µε προσφυγή στη
διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118, κάτω των
ορίων του άρθρου 5 του ως άνω νόµου. Στις περιπτώσεις αυτές,
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, υπό την επιφύλαξη του
ενωσιακού δικαίου:
αα) το σύνολο των πράξεων της διαδικασίας ανάθεσης εκδί-
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δονται από την αρµόδια δασική υπηρεσία χωρίς να απαιτείται
προηγούµενη γνωµοδότηση ή εισήγηση άλλου οργάνου,
ββ) η διαδικασία ανάθεσης ολοκληρώνεται εντός δέκα (10)
ηµερών, από τη σχετική πρόσκληση, µε αντίστοιχη σύντµηση,
όπου είναι αναγκαίο, των προθεσµιών του
ν. 4412/2016 και
της λοιπής κείµενης νοµοθεσίας,
γγ) δεν απαιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), της
υποπερ. δδ’ της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.
4013/2011 (Α’ 204).
Η παρούσα εφαρµόζεται στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων που εκκινούν εντός της προθεσµίας κήρυξης των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
Για τις προσφυγές κατά της διαδικασίας εφαρµόζεται το
άρθρο 364 του ν. 4412/2016.
β. Για την εκπόνηση των µελετών και την εκτέλεση των έργων
της παρούσας παραγράφου, δεν απαιτείται η συναίνεση της
παρ. 4 εκ µέρους των ιδιοκτητών ή των διακατόχων δασών και
δασικών εκτάσεων, για την ανάληψη της µέριµνας της υλοποίησής τους από την δασική υπηρεσία.»
Άρθρο 75
Εξορθολογισµός διοικητικών κυρώσεων
για περιβαλλοντικές παραβάσεις - Τροποποίηση
του άρθρου 21 του ν. 4014/2011
1. Στο άρθρο 21 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), που αντικαθιστά το
άρθρο 30 του ν. 1650/1986 (Α’160) τροποποιείται ο τίτλος αυτού,
αντικαθίσταται η παρ. 1, προστίθεται παρ. 1α, το εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 2 αναδιατυπώνεται και τροποποιείται ως προς την
παραποµπή στον
ν. 1650/1986, αντί του ν. 4014/2011, στην
παρ. 3 αντικαθίσταται η Ε.Υ.Ε.Π., ως αρµόδια υπηρεσία διεξαγωγής των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και εισήγησης του
προστίµου από τη Γενική Διεύθυνση του Σώµατος Επιθεωρητών
και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
προστίθεται νέα παρ. 3α, στην παρ. 4 επέρχεται λεκτική βελτίωση
µε τη διαγραφή της µετοχής «επιβληθέντων» και την αντικατάσταση της λέξης «για» από τις λέξεις «που του έχουν επιβληθεί»,
η παρ. 5 τροποποιείται ως προς την προσθήκη της λέξης «κοινή»
στην εξουσιοδοτική διάταξη και την αναδιατύπωση του περιεχοµένου της ίδιας εξουσιοδοτικής, προστίθενται παρ. 6 και 7 και
το άρθρο 21 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 21
Διοικητικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές
παραβάσεις - Τροποποίηση του άρθρου 30
του ν. 1650/1986
1. Σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε
ρύπανση ή άλλη υποβάθµιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν
τις διατάξεις του παρόντος ή των κατ` εξουσιοδότησή του εκδιδόµενων διαταγµάτων ή υπουργικών αποφάσεων ή αποφάσεων
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή της Περιφέρειας, ανεξάρτητα
από την αστική ή ποινική ευθύνη, επιβάλλονται τα ακόλουθα διοικητικά µέτρα και κυρώσεις:
α) Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της υποπερ. ββ’ της περ. β’
της παρ. 15γ του άρθρου 6 του ν. 1650/1986
(Α’ 160), που
επέχει τη θέση του µέτρου της γραπτής σύστασης της περ. α’
της παρ. 5 του άρθρου 151 του
ν. 4512/2018 (Α’5), πιθανός
επανέλεγχος εντός προθεσµίας, προειδοποίηση επιβολής κυρώσεων.
β) Πρόστιµο από πεντακόσια (500) έως και πέντε εκατοµµύρια
(5.000.000) ευρώ σύµφωνα µε την παρ. 1α ή και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών .
γ) Προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας, όπως προβλέπεται την παρ. 6, µετά από εισήγηση της αρµόδιας για την περιβαλλοντική επιθεώρηση αρχής.
δ) Διοικητικά µέτρα και κυρώσεις που προβλέπονται από την
περιβαλλοντική νοµοθεσία.
Τα εν λόγω µέτρα και οι κυρώσεις είναι αναλογικά και εύλογα,
στηρίζονται δε στην αξιολόγηση του κινδύνου που η παράβαση
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επιφέρει στην προστασία του δηµοσίου συµφέροντος σύµφωνα
µε την παρ. 1α και επιβάλλονται, σύµφωνα µε την απόφαση της
παρ. 21 του άρθρου 20, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα ή την χρονική διάρκεια, την υποτροπή και
το ιστορικό συµµόρφωσης, τη συµπεριφορά και τον βαθµό συνεργασίας του ελεγχόµενου οικονοµικού φορέα, το ύψος υπέρβασης των θεσµοθετηµένων ορίων εκποµπών και την παραβίαση
των περιβαλλοντικών όρων και προτύπων περιβαλλοντικών δεσµεύσεων, λόγους δηµοσίου συµφέροντος, καθώς και τυχόν
συντρέχοντες ελαφρυντικούς ή επιβαρυντικούς παράγοντες,
συµπεριλαµβανοµένου του άµεσου ή έµµεσου κέρδους που η
παράβαση απέφερε στον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. Τα πρόστιµα της περ. β’ επιβάλλονται µετά από ενιαία αξιολόγηση της σοβαρότητας του συνόλου των παραβάσεων,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 1α. Εφόσον από τη νοµοθεσία προβλέπεται ποινική κύρωση για τη συγκεκριµένη παράβαση, η πράξη βεβαίωσης παράβασης διαβιβάζεται στην
αρµόδια Εισαγγελική Αρχή.
1α. Οι παραβάσεις κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες ΧΑΜΗΛΗΣ, ΜΕΤΡΙΑΣ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ και ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ σοβαρότητας σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση της παρ. 21 του
άρθρου 20.
Τα επιβαλλόµενα πρόστιµα της περ. β’ της παρ. 1 κατανέµονται, ανάλογα µε την κατηγορία της παράβασης, ως ακολούθως:
α) για τις παραβάσεις χαµηλής σοβαρότητας, το πρόστιµο δεν
υπερβαίνει το 0,5% επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του
φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και κυµαίνεται από πεντακόσια (500) ευρώ κατ’ ελάχιστον έως και πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ κατά µέγιστο,
β) για τις παραβάσεις µέτριας σοβαρότητας, το πρόστιµο δεν
υπερβαίνει το 1,5% επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του
φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και κυµαίνεται από δέκα
χιλιάδες (10.000) ευρώ κατ’ ελάχιστον έως και διακόσιες χιλιάδες
(200.000) ευρώ κατά µέγιστο,
γ) για τις παραβάσεις σηµαντικής σοβαρότητας, το πρόστιµο
δεν υπερβαίνει το 6% επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του
φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και κυµαίνεται από σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ κατ’ ελάχιστον έως και οκτακόσιες
χιλιάδες (800.000) ευρώ κατά µέγιστο,
δ) για τις παραβάσεις πολύ σηµαντικής σοβαρότητας, το πρόστιµο δεν υπερβαίνει το 10% επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και κυµαίνεται
από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ κατ’ ελάχιστον έως και πέντε
εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ κατά µέγιστο.
Σε περίπτωση υποτροπής, τα ποσοστά των περ. α) έως και δ)
επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του φορέα του έργου ή
της δραστηριότητας διπλασιάζονται.
Το κριτήριο του ποσοστού επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας δεν εφαρµόζεται σε έργα και δραστηριότητες που δεν έχουν οικονοµικό
χαρακτήρα.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, τα πρόστιµα και οι κυρώσεις
της παρ. 1α επιβάλλονται κατόπιν εισήγησης των υπηρεσιών ή
των οργάνων της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 1650/1986 (Α’
160), ως εξής:
α) Από τον οικείο Περιφερειάρχη, εφόσον το ύψος του προστίµου ανέρχεται έως και τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.
β) Από τον Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης, εφόσον
το ύψος του προστίµου κυµαίνεται µεταξύ διακοσίων χιλιάδων
(200.000) ευρώ έως και τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
γ) Από το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, εφόσον το ύψος του προστίµου υπερβαίνει τις
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
3. Σε περίπτωση επιβολής προστίµου, µετά από περιβαλλοντική επιθεώρηση που διεξάγει η Γενική Διεύθυνση του Σώµατος
Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, ανεξαρτήτως του ύψους του προστίµου η απόφαση
εκδίδεται από το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3.Α. Μέρος των εισπραττόµενων προστίµων του παρόντος,
καθώς και των προστίµων που επιβάλλονται σύµφωνα µε το
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άρθρο 166 και την παρ. 1 του άρθρου 167 του ν.δ. 210/1973
(Α’277), τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 58 και τις παρ. 3, 6 και 8 του
άρθρου 59 του ν. 4512/2018 (Α’5), το οποίο καθορίζεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, εγγράφεται ως πίστωση στον ειδικό κωδικό (ΑΛΕ), που
έχει συσταθεί στον Τακτικό Προϋπολογισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την κάλυψη δαπανών κάθε είδους
µετακινήσεων στο πλαίσιο άσκησης των υπηρεσιακών καθηκόντων
του Σώµατος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος (ΣΕΝΕ), του Σώµατος
Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και του Συντονιστικού
Γραφείου Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών (ΣΥΓΑΠΕΖ),
όπως διενέργειας ελέγχων, αυτοψιών, επιθεωρήσεων, παραστάσεων ως µαρτύρων σε δικαστικές υποθέσεις, συµµετοχής σε επιτροπές, συναντήσεις εργασίας, εκπαιδεύσεων που συνδέονται
αποκλειστικά µε το ελεγκτικό έργο τους, καθώς και δαπανών προµηθειών τεχνολογικού εξοπλισµού και υπηρεσιών που αφορούν
τις δραστηριότητες του πρώτου εδαφίου. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον κωδικό του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζονται για τον καθορισµό των ανώτατων ορίων δαπανών του Ετήσιου
Τακτικού Προϋπολογισµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Οι πάσης φύσεως δαπάνες του πρώτου εδαφίου καλύπτονται από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις του ιδίου εδαφίου.
Μετά την εξάντληση των ανωτέρω πιστώσεων, οι δαπάνες αυτές
καλύπτονται από τους αντίστοιχους κωδικούς δαπανών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση κρατικής επιχορήγησης στον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας ή για την
υπαγωγή του σε καθεστώς κρατικής ενίσχυσης είναι η εξόφληση
ή ρύθµιση τυχόν τελεσίδικων διοικητικών κυρώσεων που του
έχουν επιβληθεί για περιβαλλοντικές παραβάσεις.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναπροσαρµόζονται τα κατώτατα και ανώτατα όρια των διοικητικών προστίµων που προβλέπονται στις παρ.
1α και 2 και ρυθµίζεται κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε την επιβολή τους.
6. Αν µια επιχείρηση ή δραστηριότητα προκαλεί ρύπανση ή
άλλη υποβάθµιση του περιβάλλοντος που κατατάσσεται στις
«πολύ σηµαντικές» παραβάσεις, µπορεί να επιβληθεί προσωρινή
απαγόρευση της λειτουργίας της µέχρις ότου ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να αποτρέπεται η ρύπανση ή η υποβάθµιση σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 151 του ν. 4512/2018. Το
πρόστιµο επιβάλλεται από την αρχή ή το όργανο που εξέδωσε την
άδεια, ή την έγκριση, ή τη γνωστοποίηση κατασκευής ή λειτουργίας του έργου ή έναρξης της δραστηριότητας ή, κατά περίπτωση, την ανανέωση αυτών. Ο αρµόδιος περιφερειάρχης
δύναται να επιβάλει οριστική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης, αν η επιχείρηση ή η δραστηριότητα παραλείπει να συµµορφωθεί προς τα µέτρα που υποδεικνύονται µε την απόφαση του
πρώτου εδαφίου ή αν η λήψη αποτελεσµατικών µέτρων είναι ανέφικτη. Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, ιδίως σε περίπτωση που
από το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή από την έκταση και τη
σηµασία της υποβάθµισης του περιβάλλοντος υπάρχει κίνδυνος
θανάτου ή βαριάς σωµατικής βλάβης ή ευρείας οικολογικής διατάραξης ή καταστροφής, ενόψει και της σπουδαιότητας της επιχείρησης ή δραστηριότητας, το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας από κοινού µε το αρµόδιο όργανο
τυχόν συναρµόδιου Υπουργείου επιβάλλει τις παραπάνω κυρώσεις. Με την πράξη επιβολής της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιβάλλεται και πρόστιµο το οποίο ισούται µε το
διπλάσιο των ηµερήσιων ακαθάριστων εσόδων λειτουργίας, ήτοι
των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του φορέα του έργου ή της
δραστηριότητας αναγοµένων ανά ηµέρα λειτουργίας, και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε ηµέρα παράβασης της απαγόρευσης. Η παράβαση διαπιστώνεται µε πράξη
του οργάνου που επέβαλε την απαγόρευση µε την οποία καταλογίζεται το πρόστιµο. Με απόφαση του οργάνου που επέβαλε την
προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας της επιχείρησης ή δραστηριότητας µπορεί, σε κάθε περίπτωση, να αίρεται η απαγόρευση
αυτή, ώστε να παύσει οριστικά η ρύπανση ή υποβάθµιση του περιβάλλοντος.
7. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται σύµφωνα µε το παρόν, πε-
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ριέρχονται στο "Πράσινο Ταµείο", εισπράττονται σύµφωνα µε τον
Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.- ν.δ. 356/1274, Α’
90) και αποδίδονται στο «Πράσινο Ταµείο». Τα έσοδα από τα πρόστιµα διατίθενται, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’
βαθµού, στην περιοχή των οποίων προκλήθηκε η ρύπανση και
χρησιµοποιούνται αποκλειστικώς για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων αποκατάστασης, αναβάθµισης και προστασίας του περιβάλλοντος στις περιοχές αυτές, που καταρτίζονται από τους ως
άνω Ο.Τ.Α. ή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Κατά των αποφάσεων µε τις οποίες επιβάλλονται τα κατά το
παρόν πρόστιµα χωρεί προσφυγή στο διοικητικό πρωτοδικείο. Οι
παραπάνω διαφορές διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας.»
2. Η παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 4014/2011 καταργείται.
Άρθρο 76
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων - Τροποποίηση
του άρθρου 62 του ν. 4495/2017
Στο άρθρο 62 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) προστίθεται τελευταίο
εδάφιο και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 62
Μεταβατικές διατάξεις - Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του Τµήµατος Β’
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου.
Μέχρι την ηµεροµηνία που ορίζεται µε την ανωτέρω απόφαση
αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 54 έως 61 του
παρόντος.
Από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Δεκεµβρίου 2021
δύναται, αντί των οριζοµένων στο παρόν κεφάλαιο, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαµβανοµένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που έχει ως αντικείµενο τη µεταβίβαση ή τη σύσταση
εµπράγµατου δικαιώµατος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσµα, να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση µηχανικού του άρθρου 83.»
Άρθρο 77
Προσδιορισµός κατανοµής εσόδων
από πλειστηριασµούς δικαιωµάτων εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου για τα έτη 2021 έως 2030 - Τροποποίηση
της υποπερ. (α) της περ. Α.2.1 της παρ. Α.2.
του άρθρου 25 του ν. 3468/2006
Στην υποπερ. (α) της περ. Α.2.1 της παρ. Α.2. του άρθρου 25
του ν. 3468/2006 (Α’129), περί κατανοµής των εσόδων από πλειστηριασµούς αδιαθέτων δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, απαλείφεται το προβλεπόµενο ελάχιστο ποσοστό και η
υποπερ. (α) διαµορφώνεται ως εξής:
(α) Ποσοστό των εσόδων αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179).
Άρθρο 78
Ασφάλιση εργατών Σµύριδας
Το άρθρο 98 του ν. 4685/2020 (Α’92) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 98
Ασφάλιση εργατών Σµύριδας
1. Κατά παρέκκλιση κάθε κείµενης διάταξης και αποκλειστικά
για το έτος 2021, το σµυριδεργατικό δικαίωµα και οι αντίστοιχες
ασφαλιστικές εισφορές, καταβάλλονται, χωρίς την καταβολή πρόσθετων τελών ή προσαυξήσεων αποκλειστικά για εργασίες περισυλλογής και διαλογής της ήδη εξορυγµένης ή φυσικά
αποτεθειµένης σµύριδας, η οποία πρόκειται να παραδοθεί, κατόπιν διαλογής έως της 31.12.2021 στην αποθήκη του Δηµοσίου, στο
Καµπί Απειράνθου Νάξου σε βάρος του προϋπολογισµού του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και ενέργειας του οικονοµικού έτους
2021. Ως προς τον καθορισµό της µέγιστης ποσότητας ανά ποιότητα και περιοχή της παραλαµβανοµένης σµύριδας και της τιµής
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του σµυριδεργατικού δικαιώµατος ισχύουν και για το έτος 2021
οι οριζόµενες ποσότητές και τιµές στην υπ’ αριθµ.
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/109117/1523/12.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 5024).
2. Για την εν λόγω δαπάνη και κατά παρέκκλιση κάθε κείµενης
διάταξης λογίζεται ως νόµιµη και κανονική η ανάληψη υποχρέωσης, καθώς και η πληρωµή µε Χρηµατικό Ένταλµα Προπληρωµής,
εντός του οικονοµικού έτους 2021 δαπάνης ύψους τετρακοσίων
είκοσι χιλιάδων ευρώ (420.000,00 ΕΥΡΩ) που αντιστοιχεί στο σµυριδεργατικό δικαίωµα και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές,
αποκλειστικά για εργασίες περισυλλογής, διαλογής και παράδοσης των στατήρων σµύριδας που αναλογούν σε έκαστο δικαιούχο
σµυριδορύκτη, εγγεγραµµένο στο οικείο µητρώο που τηρείται στο
Τµήµα Επιθεώρησης Μεταλλείων, αποκλειστικά το έτος 2021. Οι
ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται µε αναλογική εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 96 του Κανονισµού Ασφάλισης π. ΙΚΑ
- ΕΤΑΜ (υπουργική απόφαση 55575/1965, Β’ 816). Πλέον της ανωτέρω δαπάνης, στο ανωτέρω συνολικό ποσό περιλαµβάνεται η δαπάνη µεταφοράς της σµύριδας από τους χώρους συγκέντρωσης
στην αποθήκη του Δηµοσίου και η δαπάνη αρµόδιου µηχανικού
επιβλέποντα και τεχνικού ασφάλειας.»
Άρθρο 79
Χρήσεις του Σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης»
Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ Α’ 228), τροποποιείται ως ακολούθως:
«Στις εγκαταστάσεις του σταδίου αυτού, πλην των κυρίως αθλητικών χρήσεων, επιτρέπεται και η χωροθέτηση των ακόλουθων
συµπληρωµατικών λειτουργιών: Καταστηµάτων αθλητικών ειδών,
αιθουσών πολλαπλών αθλητικών χρήσεων, εντευκτηρίων, γραφείων, κέντρων αποκατάστασης και υποστήριξης για άτοµα µε
αναπηρία και εµποδιζόµενα άτοµα, αθλητικών τραυµατισµών και
βελτιστοποίησης της φυσικής απόδοσης και κέντρων παροχής
εξειδικευµένων υπηρεσιών φροντίδας, κινησιοθεραπείας και φυσιοθεραπείας, εστιατορίων, αναψυκτηρίων και µικτών καταστηµάτων τροφίµων. Ο ανώτατος συντελεστής δόµησης των ανωτέρω
χρήσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%)
του ανώτατου συντελεστή δόµησης που καθορίζεται στην περ. ε’
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.»
ΜΕΡΟΣ Ι’
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 80
Κάλυψη δαπανών παροχής τεχνικής και εφοδιαστικής
υποστήριξης, συντήρησης, εκπαίδευσης χειριστών
και τεχνικών και προµήθειας ανταλλακτικών των εναερίων
µέσων της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Λιµενικού
Σώµατος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, µέσω
του διεθνούς οργανισµού «ΝΑΤΟ Support & Procurement Organization» (NSPO) και της υπηρεσίας αυτού
«ΝΑΤΟ Support & Procurement Agency» (NSPA)
1. Δαπάνες του Λιµενικού Σώµατος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) που αφορούν στην προµήθεια ανταλλακτικών, την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και εφοδιαστικής
υποστήριξης, συντήρησης, εκπαίδευσης χειριστών και τεχνικών
των εναέριων µέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. µέσω των ειδικών διαγωνιστικών διαδικασιών του διεθνούς οργανισµού «NATO Support and
Procurement Organization» (NSPO, πρώην NAMSΟ) και της υπηρεσίας αυτού «NATO Support and Procurement Agency» (NSPA),
συµπεριλαµβανοµένου του διαχειριστικού κόστους και της συνδροµής, που πραγµατοποιήθηκαν ή δηµιουργήθηκαν κατά τα έτη
2020 και 2021 σε βάρος του υπ’ αριθµ. 203642/2020 Χρηµατικού
Εντάλµατος Προπληρωµής (Χ.Ε.Π.), θεωρούνται νόµιµες και κανονικές, κατά παρέκκλιση της σχετικής νοµοθεσίας και δύνανται
να πληρωθούν σε βάρος της οικείας πίστωσης Χ.Ε.Π. µε νέο
Χ.Ε.Π. που εκδίδεται εντός του οικονοµικού έτους 2021 µε δυνατότητα παρατάσεως έως την 31η.12.2022, στο όνοµα του υπολόγου διαχειριστή.
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2. Οι δαπάνες διαχειριστικού κόστους και συνδροµής της παρ.
1 δύνανται να πληρωθούν σε βάρος της οικείας πίστωσης µε νέο
Χ.Ε.Π. που εκδίδεται προς τούτο εντός του έτους οριστικής εκκαθάρισης της δαπάνης, χωρίς δυνατότητα επιπρόσθετης παρατάσεως, στο όνοµα του υπόλογου διαχειριστή.
Άρθρο 81
Οργανική σύνθεση πλοίων του άρθρου 13
του ν.δ. 2687/1953
1. Για το χρονικό διάστηµα από την 1η.10.2021 έως και την
31η.12.2021, στα πλοία υπό ελληνική σηµαία άνω των 3000 κ.ο.χ.,
που έχουν νηολογηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 13 του ν.δ.
2687/1953 (Α’ 317), δεν εφαρµόζονται οι απαιτήσεις οργανικής
σύνθεσης των παρ. Α1 και Α2 του όρου 8 της οικείας εγκριτικής
απόφασης και δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται
στην παρ. Β3 του ως άνω όρου 8.
2. Η χρονική περίοδος που προβλέπεται στην παρ. 1 δύναται να
παρατείνεται, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι
(6) µήνες από το πέρας του χρονικού διαστήµατος της παρ. 1,
εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος έξαρσης της
πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο 82
Παροχή ευεργετήµατος µη καταχώρισης αξιογράφων
σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς
Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α)
της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α’ 149), περί της τήρησης και χρήσης αρχείων οικονοµικής συµπεριφοράς, αξιόγραφα οφειλόµενα ή πληρωτέα από επιχειρήσεις, οι οποίες
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4829/2021 (Α’ 166), περί των επιχειρήσεων που
έχουν την έδρα τους στους Δήµους Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίµνης - Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι κηρύχθηκαν
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δυνάµει των υπ’ αριθµ.
7076/3.8.2021, 13374/5.8.2021 και 7248/6.8.2021 αποφάσεων του
Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, και οι οποίες δεν εντάχθηκαν στη ρύθµιση της αναστολής προθεσµιών του ιδίου άρθρου, για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή ενδέχεται να βεβαιωθεί
αδυναµία πληρωµής από την πληρώτρια τράπεζα από την
7η.9.2021 έως και την 31η.12.2021, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία
δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή από φορείς που λειτουργούν νόµιµα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγµένα εξοφληθούν
εντός εκατόν είκοσι (120) ηµερών από τη σφράγιση ή τη λήξη
τους. Αξιόγραφα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, διαγράφονται από τη
δηµοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε
αυτά, εάν αποδεδειγµένα εξοφληθούν εντός εκατόν είκοσι (120)
ηµερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τις απαιτήσεις που
απορρέουν από τα αξιόγραφα του παρόντος, αναστέλλονται, για
περίοδο εκατόν είκοσι (120) ηµερών από την σφράγιση ή τη λήξη
εκάστου αξιογράφου, η έκδοση διαταγής πληρωµής, καθώς και η
λήψη πάσης φύσεως µέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.
Άρθρο 83
Παροχή ενίσχυσης από το Ελληνικό Δηµόσιο
στην εταιρεία «ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ» - Τροποποίηση του πρώτου
εδαφίου της περ. α’ του άρθρου 40 του ν. 4801/2021
Το πρώτο εδάφιο της περ. α’ του άρθρου 40 του ν. 4801/2021
(Α’ 83), περί της παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου
υπέρ της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ENERGEAN OIL
& GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
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ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ» επί δανείου, το οποίο
πρόκειται να συνάψει η εν λόγω εταιρεία µε εµπορικές τράπεζες,
τροποποιείται, ώστε η ρύθµιση να καταλαµβάνει και δάνεια µε διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, και η περ. α’ διαµορφώνεται ως
ακολούθως:
«α. Παρέχει την εγγύησή του, κατά παρέκκλιση των άρθρων 96,
97, 98, 100 και 104 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), δυνάµει της παρ. 25
του Τµήµατος 3.2 της υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.3.2020 (CI 91)
Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ της ανώνυµης
εταιρείας µε την επωνυµία «ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ», σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) επί δανείου ποσού ενενήντα εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων
(90.500.000) ευρώ, το οποίο πρόκειται να συνάψει η εν λόγω εταιρεία µε εµπορικές τράπεζες ή διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.
Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου παρέχεται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν υποβολής αιτήµατος από την
εταιρεία προς τη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής. Οι
όροι παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου καθορίζονται στην ως άνω απόφαση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα
στην υπό στοιχεία C(2021) 2079 final/24.3.2021 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται µε µέριµνα
της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
Άρθρο 84
Διασφάλιση της ταµειακής ρευστότητας των Φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης στην έναρξη
κάθε οικονοµικού έτους
Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, πλην της Κεντρικής Διοίκησης και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δύνανται να λαµβάνουν, µέχρι την 20ή Ιανουαρίου κάθε έτους, έως και το ένα
τέταρτο (1/4) της προβλεπόµενης ετήσιας επιχορήγησης ή χρηµατοδότησης από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, προκειµένου
να καλύπτουν τις ταµειακές τους ανάγκες, χωρίς την υποβολή των
στοιχείων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 180 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), περί των επιχορηγήσεων
και χρηµατοδοτήσεων από δηµόσιους πόρους. Ειδικότερα, τα νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας λαµβάνουν την ως άνω
προβλεπόµενη επιχορήγηση χωρίς την υποβολή των στοιχείων
που προβλέπονται στην περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 180 του
ν. 4820/2021.
Άρθρο 85
Καθορισµός δόσεων για την τµηµατική καταβολή
της ετήσιας επιχορήγησης των νοσοκοµείων
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας από το Υπουργείο Υγείας
Η ετήσια επιχορήγηση των νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας από το Υπουργείο Υγείας καταβάλλεται τµηµατικά, τηρουµένων όλων των προϋποθέσεων που τίθενται από την κείµενη
νοµοθεσία, εντός των ακόλουθων προθεσµιών:
α) η πρώτη δόση, που ανέρχεται έως το ένα τέταρτο (1/4) του
ύψους της ετήσιας επιχορήγησης, καταβάλλεται έως την 20ή Ιανουαρίου,
β) η δεύτερη δόση έως την 20ή Απριλίου,
γ) η τρίτη δόση έως την 20ή Ιουλίου και
δ) η τέταρτη δόση έως την 20ή Οκτωβρίου εκάστου οικονοµικού
έτους.
Σε κάθε περίπτωση, έως την 20ή Ιουλίου καταβάλλεται τουλάχιστον ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό
(80%) της συνολικής ετήσιας επιχορήγησης.
Άρθρο 86
Παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.
για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 21
του ν. 4664/2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 21 του
ν.
4664/2020 (Α’ 32), περί της λήξης της ειδικής διαχείρισης της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ», σε περίπτωση
που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία µεταβίβασης τουλάχιστον του
εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου του ενεργητικού
της εταιρίας (ως λογιστική αξία) εντός δώδεκα (12) µηνών, τροποποιείται, ώστε να παραταθεί η προθεσµία ολοκλήρωσης της
διαδικασίας µεταβίβασης του ενεργητικού της εταιρείας, και η
παρ. 10 διαµορφώνεται ως εξής:
«10. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία µεταβίβασης τουλάχιστον του εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου του ενεργητικού της εταιρίας (ως λογιστική αξία) εντός
δεκαπέντε (15) µηνών από το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας
επίλυσης των διαφορών της παρ. 7 του παρόντος, τότε η ειδική
διαχείριση θεωρείται ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης. Σε περίπτωση κήρυξης του φορέα της επιχείρησης σε πτώχευση, εάν
εκκρεµεί η διάθεση µέρους ή όλου του προϊόντος ρευστοποίησης
στους πιστωτές, αυτή διενεργείται από τον σύνδικο της πτώχευσης, ο οποίος αναλαµβάνει την ευθύνη διανοµής του στους δικαιούχους πιστωτές, σύµφωνα µε τον πίνακα κατάταξης που έχει
συνταχθεί, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος και η διανοµή
αυτή δεν υπόκειται σε πτωχευτική ανάκληση.»
2. Η ισχύς της παράτασης της ειδικής διαχείρισης, σύµφωνα µε
το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020,
όπως τροποποιείται µε την παρ. 1, αρχίζει από την 7η.10.2021.
Άρθρο 87
Διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων και µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων - Τροποποίηση
της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021 (Α’ 66)
προστίθενται τρία νέα εδάφια και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως
εξής:
«3. Κατόπιν της οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και τη
διαπίστωση της έκτασης των ζηµιών, ο αρµόδιος Αντιπεριφερειάρχης, διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονοµικών, φάκελο µε τη συγκεντρωτική κατάσταση των
επιχειρήσεων και των φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
επλήγησαν και των εκτιµώµενων ζηµιών, υπογεγραµµένη από τα
µέλη της αρµόδιας επιτροπής κρατικής αρωγής του άρθρου 16,
καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως καθορίζονται
µε την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών της παρ. 7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σηµαντικές και εκτεταµένες ζηµίες σε αριθµό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε µέγεθος
καταστροφής, ο αρµόδιος Αντιπεριφερειάρχης δύναται, µετά
από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 13 προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, να διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του
Υπουργείου Οικονοµικών, φάκελο µε επιµέρους καταστάσεις επιχειρήσεων και των φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
επλήγησαν και των εκτιµώµενων ζηµιών, για τις οποίες έχουν
ολοκληρωθεί η εκτίµηση και η καταγραφή των ζηµιών, υπογεγραµµένες από τα µέλη της αρµόδιας επιτροπής κρατικής αρωγής του άρθρου 16, καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,
όπως καθορίζονται µε την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
της παρ. 7. Στις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου η Επιτροπή εισηγείται παράλληλα και το τελικό ποσοστό της επιχορήγησης. Ο αρµόδιος Αντιπεριφερειάρχης ενηµερώνεται από τη
Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονοµικών για
την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας των προηγουµένων εδαφίων.»
Άρθρο 88
Δωρεές και χορηγίες της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Προσθήκη παρ. 8Α στο άρθρο 34 του ν. 4647/2019
1. Στο άρθρο 34 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), περί των ρυθµίσεων
για τη λειτουργία της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», προστίθεται
παρ. 8Α ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ IA’ - 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

«8Α. Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» δύναται να προβαίνει σε δωρεές ή χορηγίες σε φυσικά πρόσωπα, καθώς και σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε ενώσεις των ανωτέρω,
κατόπιν έγκρισης από το Εκτελεστικό της Συµβούλιο των προτάσεων που υποβάλλουν τα εν λόγω πρόσωπα για την υλοποίηση
δράσεων και εκδηλώσεων, που λαµβάνουν χώρα λόγω του εορτασµού της εθνικής επετείου για τα διακόσια χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.
Με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου εγκρίνεται η διάθεση
ιδιωτικών πόρων της Επιτροπής, µε τη µορφή δωρεάς ή χορηγίας, σε µη κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς συµβατούς µε τους επιδιωκόµενους από την Επιτροπή,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 114 του ν.
4622/2019 (Α’ 133) και εξειδικεύονται από την Επιτροπή «Ελλάδα
2021», για την υλοποίηση του προγράµµατος δράσεων που συντονίζει.»
2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την έναρξη ισχύος του άρθρου 34 του ν. 4647/2019.
Άρθρο 89
Δωρεές υπηρεσιών και δηµιουργικού υλικού
για την προώθηση και προβολή του ελληνικού τουρισµού
1. Ο Υπουργός Τουρισµού δύναται να αποδέχεται δωρεές υπηρεσιών διαφήµισης, προβολής και προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος εθνικής εµβέλειας, στην ηµεδαπή και την
αλλοδαπή, καθώς και δωρεές του αντίστοιχου δηµιουργικού υλικού διαφήµισης και προβολής, από τρίτους, φυσικά και νοµικά
πρόσωπα. Ο Υπουργός Τουρισµού υπογράφει τις σχετικές συµβάσεις που παρέχονται ως δωρεές για τον σκοπό της προώθησης
του ελληνικού τουρισµού σε εθνική κλίµακα. Το
δωριζόµενο
διαφηµιστικό και προωθητικό υλικό παραλαµβάνεται από το
Υπουργείο Τουρισµού προς περαιτέρω διάθεση στους αποδέκτες.
Η αποδοχή των ανωτέρω δωρεών διενεργείται σύµφωνα µε τη διαδικασία της
περ. ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’248).
2. Οι προδιαγραφές των υπηρεσιών διαφήµισης, προβολής και
προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος που αποτελούν αντικείµενο δωρεάς της παρ. 1 ανταποκρίνονται στο γενικό
πλαίσιο στρατηγικής προώθησης και προβολής του Ελληνικού
Οργανισµού Τουρισµού (ΕΟΤ) για την αντίστοιχη προγραµµατική
περίοδο. Η παραλαβή των παραδοτέων διενεργείται από τριµελή
επιτροπή παραλαβής, που αποτελείται από δύο (2) στελέχη του
Υπουργείου Τουρισµού ή του ΕΟΤ, καθώς και έναν (1) εκπρόσωπο του δωρητή.
ΜΕΡΟΣ ΙΑ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 90
Έναρξη ισχύος
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ισχύς του παρόντος αρχίζει
από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
2. α) Η περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 32 τίθεται σε ισχύ σε έξι

801

(6) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος.
β) Η ισχύς των άρθρων 44, 45, 46 και 47 εκκινεί από τη
10η.9.2021.
Αθήνα,..............................2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ
5. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
9. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
11. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
13. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
15. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
17. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
4. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
6. ΥΓΕΙΑΣ
8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
10. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
12. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
14. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
16. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
18. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

19. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

20. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

21. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

22. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

23. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

24. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΩ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αίτηση άρσης ασυλίας Βουλευτή: συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Συντάγµατος και το άρθρο 83
του Κανονισµού της Βουλής, για την αίτηση άρσης της ασυλίας
του Βουλευτή και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκου Βελόπουλου.
Από την αρµόδια Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεση στις 6 Οκτωβρίου τρέχοντος
έτους, σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της επιτροπής πρότειναν
οµόφωνα τη µη άρση της ασυλίας του κ. Κυριάκου Βελόπουλου.
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 83 παράγραφος 7 του Κανονισµού της Βουλής, η Βουλή αποφασίζει µε ανάταση του χεριού ή
έγερση επί της αιτήσεως της εισαγγελικής αρχής κατά τη διαδικασία του άρθρου 108 παράγραφος 1 εδάφιο Β’. Ο λόγος δίνεται
πάντοτε, εφόσον ζητηθεί, στον Βουλευτή, στον οποίο αφορά η αίτηση και στους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων ή
στους αναπληρωτές τους.
Σας υπενθυµίζω ότι σύµφωνα µε απόφαση της Διάσκεψης των
Προέδρων της 7ης Μαρτίου 2018, για τη διαδικασία αυτή έχει ενεργοποιηθεί το νέο σύστηµα ηλεκτρονικής ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Υπενθυµίζω επίσης ότι η ψήφος σας αφορά το αίτηµα του εισαγγελέα, δηλαδή όσοι επιθυµούν, ψηφίζουν υπέρ ή κατά της
άρσης ασυλίας. Για όποιον το επιθυµεί, ψηφίζει «παρών». Αφού,
λοιπόν, ολοκληρωθεί η συζήτηση επί της περίπτωσης της σηµερινής ειδικής ηµερήσιας διάταξης, θα προχωρήσουµε σε ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως σας προανέφερα.
Η υπόθεση αφορά τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκο Βελόπουλο. Είναι µία δικογραφία
η οποία ήρθε από την εισαγγελία για παράβαση του άρθρου 162
του Ποινικού Κώδικα, δηλαδή την εξαπάτηση των εκλογέων.
Συγκεκριµένα, στο ψηφοδέλτιο του κόµµατος για την Ευρωβουλή πρώτος ήταν ο κ. Βελόπουλος, δεύτερος κάποιος άλλος
υποψήφιος και τρίτος άλλος. Όταν έγιναν οι βουλευτικές εκλογές,
εκλέχθηκε ένας από το κόµµα του κ. Βελόπουλου στην Ευρωβουλή. Ο Πρόεδρος, ο κ. Βελόπουλος επέλεξε το ελληνικό Κοινοβούλιο και στην Ευρωβουλή πήγε ο πρώτος επιλαχών.
Ο δεύτερος επιλαχών έκανε µία ένσταση κατά του πρώτου επιλαχόντος, ισχυριζόµενος ότι ενώ το όνοµά του ήταν Εµµανουήλ
Φράγκος, σε παρένθεση υπήρχε και το όνοµα Φραγκούλης, το
οποίο δεν χρησιµοποιούσε ο κ. Φράγκος ήταν αρκούντως γνωστό
στον κύκλο των υποψηφίων. Ο πρώτος πια επιλαχών -δεύτερος
επιλαχών στην αρχή και πρώτος επιλαχών πια, αφού βγήκε ο κ.
Εµµανουήλ Φράγκος- έκανε µία ένσταση στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 100 του Συντάγµατος, λέγοντας ότι υπήρξε
εξαπάτηση των ψηφοφόρων, γιατί το όνοµα Φραγκούλης δεν ήταν
αρκούντως γνωστό, αλλά το χρησιµοποίησε για να εκµεταλλευτεί
τη φήµη του στρατηγού Φραγκούλη. Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο µε οµόφωνη απόφασή του απέρριψε το αίτηµα αυτό και την
ένστασή του, λέγοντας ότι ήταν αρκούντως γνωστός. Εν πάση περιπτώσει δεν έγινε δεκτό.
Η Επιτροπή Δεοντολογίας οµόφωνα είπε ότι δεν πρέπει να
αρθεί η ασυλία του κ. Βελόπουλου, διότι ενέχει πολιτική σκοπιµότητα. Ήταν ένα θέµα το οποίο είχε εξάλλου ξεκαθαρισθεί και στο
Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που
λέµε καµµιά φορά ότι θα έπρεπε να γίνεται περισσότερος έλεγχος
από την εισαγγελία, σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Κανονισµού και
να µην έρχονται στη Βουλή.
Βλέπω ότι ο κ. Βελόπουλος δεν είναι εδώ. Θέλει κάποιος συνάδελφος να πάρει τον λόγο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε Χήτα,
έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Θα είµαι πολύ πιο σύντοµος, κύριε
Πρόεδρε. Δεν θα ταλαιπωρήσουµε το Σώµα για τέτοιες υποθέσεις.
Θέλουµε απλά να αναφέρουµε ότι για λόγους εξωκοινοβουλευ-

τικών υποχρεώσεων ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δεν παρίσταται σήµερα εδώ. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλοι ότι σέβεται
όλες τις διαδικασίες και το έχει αποδείξει και στο παρελθόν.
Θέλουµε επίσης να µεταφέρουµε, κύριε Πρόεδρε, µε αφορµή
αυτή την ιστορία το εξής. Θα συµφωνήσω σε όσα είπατε. Προδήλως ενείχε πολιτική σκοπιµότητα από το συγκεκριµένο άνθρωπο.
Άλλωστε η απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου ήταν καταπέλτης. Οµόφωνα αθώωσε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
Σε άλλες περιπτώσεις βεβαίως ο ίδιος έχει έρθει εδώ και έχει
ζητήσει την άρση της ασυλίας του. Νοµίζω ότι σε αυτό µπορεί να
συµφωνούµε, δηλαδή στις υποθέσεις που µπορεί να κρύβουν κάτι
ποινικό ή οτιδήποτε άλλο ή που να µας αφορούν σε εξωκοινοβουλευτικά καθήκοντα.
Με αφορµή αυτό, θα πρέπει να σκεφτούµε και να προστατέψουµε το βουλευτικό αξίωµα. Εδώ πρέπει να ανοίξουµε µια κουβέντα κάποια στιγµή, όχι σήµερα. Πρέπει να το δούµε όµως και
να προστατέψουµε το ίδιο το βουλευτικό αξίωµα και τους εαυτούς
µας. Δεν µπορεί ο κάθε εις από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή να
κάνει µια µηνυτήρια αναφορά και να τρέχουν οι Βουλευτές -αλίµονο!- κατά τη διάρκεια µάλιστα της άσκησης των βουλευτικών
τους καθηκόντων.
Η απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου ήταν αφοπλιστική, ήταν καταπέλτης, ήταν οµόφωνη. Ήταν οµόφωνη η απόφαση και της Επιτροπής Δεοντολογίας. Μόνο αυτό και τίποτα
παραπάνω. Νοµίζω ότι δεν αξίζει να ασχοληθούµε παραπάνω.
Έχουµε πολύ πιο σοβαρά πράγµατα να κάνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ.
Πριν εισέλθουµε στην ψηφοφορία, θα ήθελα να ενηµερώσω τα
µέλη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου να µην
αποχωρήσουν, γιατί η εκλογή του Προεδρείου της επιτροπής θα
γίνει στην Αίθουσα αυτή ευθύς αµέσως µετά την ψηφοφορία.
Προχωρούµε στην ψηφοφορία. Όπως ξέρετε, περιλαµβάνει
µόνο µία υπόθεση, την άρση ασυλίας του κ. Βελόπουλου. Αφού
καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα να την αναθεωρήσετε, να την ελέγξετε και, βεβαίως, για κάθε απορία µπορείτε
να απευθύνεστε στους αρµόδιους γραµµατείς της Βουλής για να
σας βοηθήσουν στο έργο της ψηφοφορίας.
Παρακαλώ τώρα να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι έχουν έρθει στο
Προεδρείο επιστολές και φαξ συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο
70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την
ψήφο τους.
Οι ψήφοι αυτές θα συνυπολογιστούν στην ηλεκτρονική καταµέτρηση η οποία θα ακολουθήσει και καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές κατατίθενται για τα Πρακτικά
και βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει
το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της
διεξαχθείσης ηλεκτρονικής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αίτησης άρσης ασυλίας του συναδέλφου Βουλευτή και Προέδρου
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Ελληνική Λύση κ. Κυριάκου Βελόπουλου.
Για την υπόθεση του κ. Κυριάκου Βελόπουλου ψήφισαν συνολικά 275 Βουλευτές.
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ουδείς εψήφισε.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 275, δηλαδή το σύνολο.
«ΠΑΡΩΝ», ουδείς εψήφισε
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται οµόφωνα.
Το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας καταχωρίζεται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχει ως
εξής:
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ IA’ - 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 13:39’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Πέµπτη 21 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:00’ µε αντικείµενο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

815

εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, µόνη συζήτηση και
ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της υπ’ αρ. 11428(97/6) απόφασης της 27ης Ιανουαρίου 1997 του Εκτελεστικού
Συµβουλίου του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, σχετικά µε τις
Νέες Διευθετήσεις Δανεισµού (New Arrangements to Borrow NAB)».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

