ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΟΣΤ΄, 4 Αυγούστου 2016,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και
Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρµογής
Σκοπός του παρόντος νόµου είναι:
α. Η ανάπτυξη νέου καθεστώτος στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) και από Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.) συµβατού µε τις «Κατευθυντήριες Γραµµές
για τις κρατικές ενισχύσεις στους τοµείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)» (ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής EE C200/28.6.2014).
β. Η αναµόρφωση του καθεστώτος στήριξης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
προκειµένου να επιτευχθεί η σταδιακή ενσωµάτωση και
συµµετοχή των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας µε τον βέλτιστο τρόπο σε επίπεδο κόστους-οφέλους για την κοινωνία.

γ. Η αξιοποίηση του εγχώριου δυναµικού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., κατά προτεραιότητα, µε στόχο την
προστασία του περιβάλλοντος, τη διαφοροποίηση του εθνικού ενεργειακού µίγµατος, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού και την ενίσχυση και ανάπτυξη της
εθνικής οικονοµίας.
δ. Η επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων, που
προβλέπονται στο ν. 3468/2006 (A΄ 129), όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3851/2010 (Α΄ 85) µε τον οποίο εναρµονίστηκε η ελληνική νοµοθεσία µε την Οδηγία
2009/28/ΕΚ, ως προς τη συµµετοχή της ενέργειας που
παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας στη χώρα µέχρι το έτος 2020.
ε. Η ανάπτυξη και εφαρµογή του καθεστώτος στήριξης
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. στο
πλαίσιο της ενιαίας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, και την επίτευξη του στόχου συµµετοχής των Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας.
στ. Η υποστήριξη της λειτουργίας των σταθµών
Σ.Η.Θ.Υ.Α., η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η
εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο ν. 3734/2009 (Α΄8) και στο ν. 4342/2015
(Α΄143), µε τις διατάξεις των οποίων εναρµονίσθηκε η
ελληνική νοµοθεσία µε τις Oδηγίες 2004/8/ΕΚ και
2012/27/ΕΕ, αντίστοιχα.
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Άρθρο 2
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, οι όροι που
χρησιµοποιούνται στις διατάξεις αυτού έχουν την ακόλουθη έννοια:
1. Ανταγωνιστική Διαδικασία Υποβολής Προσφορών: η
διαδικασία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο προκήρυξης για την ένταξη σε καθεστώς στήριξης µε τη µορφή
Λειτουργικής Ενίσχυσης.
2. Αντιλογισµός Απόκλισης Εσόδων: η διαδικασία κατά
την οποία: α) στο τέλος του µηνιαίου κύκλου εκκαθάρισης υπολογίζεται η αξία της ωριαίας εγχεόµενης ηλεκτρικής ενέργειας σταθµού Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε βάση
την αντίστοιχη ωριαία Οριακή Τιµή Συστήµατος και των
λοιπών Μηχανισµών Χονδρεµπορικής Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, β) υπολογίζονται στη συνέχεια µέσω αθροίσεως τα ισοδύναµα µηνιαία έσοδα από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχούν στην πραγµατικώς εγχυθείσα ηλεκτρική ενέργεια, γ) προσδιορίζεται η
διαφορά του ποσού που προκύπτει σε σχέση µε τα έσοδα που ο κάτοχος του εν λόγω σταθµού έχει ήδη λάβει
από τη συµµετοχή του στην αγορά, ώστε τελικά αυτή η
διαφορά να χρεοπιστώνεται στον κάτοχο του σταθµού
αυτού.
3. Δήλωση Εκπροσώπησης: η δήλωση κατόχου σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. προς τον Λειτουργό της Αγοράς και τον Διαχειριστή του Συστήµατος ή τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών για εκπροσώπησή του στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης ή Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου
Καταφυγίου.
4. Διαφορική Προσαύξηση: η Λειτουργική Ενίσχυση σε
ευρώ ανά µεγαβατώρα (€/MWh), στη βάση µιας διαφορικής τιµής αποζηµίωσης, ανά τεχνολογία ή ανά κατηγορία σταθµών ή ανά έργο σε περίπτωση διενέργειας ανταγωνιστικών διαδικασιών που παρέχεται στους κατόχους σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. υπό τη µορφή προσαύξησης επιπλέον των εσόδων τους από τη συµµετοχή των σταθµών
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτά έχουν
διορθωθεί µε τη διαδικασία αντιλογισµού της απόκλισης
εσόδων. Η Διαφορική Προσαύξηση µπορεί να λαµβάνει
είτε θετικές είτε αρνητικές αριθµητικές τιµές.
5. Ειδική Τιµή Αγοράς (E.T.A.): η ανηγµένη µεσοσταθµική αξία της εγχεόµενης ηλεκτρικής ενέργειας σε ευρώ
ανά µεγαβατώρα (€/MWh) ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α..
6. Καινοτόµα Έργα: έργα σταθµών Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία
επιδεικνύουν µια τεχνολογία ως πρώτη του είδους της
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιπροσωπεύουν σηµαντική καινοτοµία που υπερβαίνει την πλέον πρόσφατη τεχνολογία.
7. Κάτοχος σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που έχει στην ιδιοκτησία του σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..

8. Λειτουργική Ενίσχυση: η ενίσχυση που παρέχεται
σε κατόχους σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σε ευρώ ανά µεγαβατώρα
(€/MWh). Το χρονικό διάστηµα και η διαδικασία χορήγησής της, καθώς και το πλαίσιο που τη διέπει ορίζονται
στη σύµβαση που συνάπτει ο κάτοχος του σταθµού µε το
Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ
(Λ.Α.Γ.Η.Ε.) ή τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου
Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.), ως
Διαχειριστή των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών.
9. Μεταβατικός Μηχανισµός Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης: ο µηχανισµός υπολογισµού των χρεώσεων, διαφοροποιούµενων ανά τεχνολογία ή και ανά κατηγορία
σταθµών, που επιβάλλονται στους κατόχους σταθµών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. που υποχρεούνται σε απευθείας συµµετοχή
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ο υπολογισµός αυτών των χρεώσεων λαµβάνει υπόψη, µεταξύ άλλων, την
κανονικοποιηµένη απόκλιση της παραγωγής των σταθµών αυτών από την πρόβλεψη παραγωγής τους, µια περιοχή ανοχής σφάλµατος πρόβλεψης, καθώς και το πρόσθετο κόστος αποκλίσεων που προκύπτει από τον ισχύοντα µηχανισµό εκκαθάρισης αποκλίσεων.
10. Μηχανισµοί Χονδρεµπορικής Αγοράς (M.X.A.): το
σύνολο των µηχανισµών µε βάση τους οποίους διαµορφώνεται το ποσό πίστωσης που αντιστοιχεί στην εγχεόµενη ηλεκτρική ενέργεια του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. κατά τη
συµµετοχή του στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, επιπλέον των εσόδων του από τη συµµετοχή του στον Ηµερήσιο Ενεργειακό Προγραµµατισµό.
11. Προκήρυξη Ανταγωνιστικής Διαδικασίας Υποβολής
Προσφορών: η επίσηµη ανακοίνωση Ανταγωνιστικής
Διαδικασίας Υποβολής Προσφορών, η οποία περιλαµβάνει το χρονικό διάστηµα υποβολής προσφορών, τους όρους, τις προϋποθέσεις συµµετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
12. Προσαύξηση Ανάπτυξης Ετοιµότητας Συµµετοχής
στην Αγορά: η πρόσθετη σταθερή λειτουργική ενίσχυση
σε ευρώ ανά µεγαβατώρα (€/MWh) που χορηγείται, ανά
κατηγορία ή ανά τεχνολογία σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σε κατόχους σταθµών που υποχρεούνται σε απευθείας συµµετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και δεν επιλέγονται µέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για όσο διάστηµα αυτό κρίνεται σκόπιµο από
τις συνθήκες ωριµότητας της αγοράς και η οποία διέπεται από ειδικούς όρους σύµφωνα µε το Μεταβατικό Μηχανισµό Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης.
13. Σταθερή Τιµή: η λειτουργική ενίσχυση µε τη µορφή
σταθερής τιµής, ανά τεχνολογία ή ανά κατηγορία σταθµών ή ανά έργο σε περίπτωση διενέργειας ανταγωνιστικών διαδικασιών, σε ευρώ ανά µεγαβατώρα (€/MWh),
που παρέχεται στους κατόχους σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..
14. Σταθµοί Ελεγχόµενης Παραγωγής Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α.: οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
που αξιοποιούν βιοµάζα ή βιοαέριο, οι σταθµοί που αξιοποιούν γεωθερµικό δυναµικό, οι ηλιοθερµικοί σταθµοί
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καθώς και οι σταθµοί Σ.Η.Θ.Υ.Α..
15. Σταθµοί Α.Π.Ε. Μη Ελεγχόµενης Παραγωγής: οι
σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
που δεν είναι ελεγχόµενης παραγωγής, όπως ειδικότερα οι αιολικοί, φωτοβολταϊκοί και µικροί υδροηλεκτρικοί
σταθµοί.
16. Σύµβαση Εκπροσώπησης: η σύµβαση που υπογράφει κάτοχος σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης ή Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου για την εκπροσώπησή του στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
17. Σύµβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής
Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.): η σύµβαση που υπογράφει κάτοχος σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε τη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. για την ένταξη
του σταθµού του στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και το
Διασυνδεδεµένο Δίκτυο, καθώς και στο καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης.
18. Σύµβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής
Προσαύξησης Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών (Σ.Ε.Δ.Π.Μ.Δ.Ν.): η σύµβαση που υπογράφει κάτοχος σταθµού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστή των
Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.), για την ένταξη
του σταθµού του στο δίκτυο των Μ.Δ.Ν., καθώς και στο
καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης.
19. Σύµβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιµής
(Σ.Ε.Σ.Τ.): η σύµβαση που υπογράφει κάτοχος σταθµού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε τη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. ή τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.,
ως Διαχειριστή των Μ.Δ.Ν. για την ένταξή του στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα, το Δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας ή το δίκτυο των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών, καθώς και στο καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιµής.
20. Συντελεστής Αποµείωσης Κεφαλαίου (Σ.Α.Κ.): ο
συντελεστής αποµείωσης του ισοδύναµου ανηγµένου
κεφαλαίου της Επενδυτικής Ενίσχυσης βάσει του οποίου
υπολογίζεται το ποσό της ετήσιας αποµείωσης της Λειτουργικής Ενίσχυσης που αποµειώνει τα έσοδα του
σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α..
21. Τιµή Αναφοράς (Τ.Α.): η τιµή σε ευρώ ανά µεγαβατώρα (€/MWh) στη βάση της οποίας υπολογίζεται µηνιαίως η Λειτουργική Ενίσχυση, µε τη µορφή της Διαφορικής Προσαύξησης ή της Σταθερής Τιµής, για την αποζηµίωση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από
σταθµούς Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Η τιµή αυτή καθορίζεται
ανά τεχνολογία ή ανά κατηγορία σταθµών, ή ανά έργο
αν αυτή προκύπτει από διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών.
22. Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Φο.Σ.Ε.).: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
αναλαµβάνει την εκπροσώπηση κατόχων σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

23. Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου
Καταφυγίου σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.).: ο Φορέας που
αναλαµβάνει την εκπροσώπηση κατόχου σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε περιπτώσεις προσωρινής αδυναµίας εκπροσώπησης από Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης.
24. Κατά τα λοιπά, για την εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ορισµοί που περιέχονται στο ν. 3468/2006 (Α΄129), στο ν. 4001/2011 (Α΄179)
και στο ν. 2773/1999 (Α΄286) ως ισχύουν, καθώς και των
σχετικών διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας και των
κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή τους.
Άρθρο 3
Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
1. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, οι σταθµοί παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική) στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και το Διασυνδεδεµένο Δίκτυο,
συµµετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εκκαθαρίζονται σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 5.
2. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, οι σταθµοί παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική) στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και στο Διασυνδεδεµένο Δίκτυο,
εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης µε τη µορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση µιας Διαφορικής Τιµής Αποζηµίωσης (Διαφορικής Προσαύξησης), για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν και η οποία απορροφάται
από το Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και το Διασυνδεδεµένο Δίκτυο. Η Διαφορική Προσαύξηση εκφράζεται σε
χρηµατική αξία ανά µονάδα µέτρησης της παραγόµενης
ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και στο Διασυνδεδεµένο Δίκτυο, ενώ η εκκαθάριση, η τιµολόγηση και οι συναλλαγές που την διέπουν διακανονίζονται σε µηνιαία βάση.
3. Η Διαφορική Προσαύξηση υπολογίζεται σε µηνιαία
βάση σε ευρώ ανά µεγαβατώρα (€/MWh) ως η διαφορά
της Ειδικής Τιµής Αγοράς της συγκεκριµένης τεχνολογίας Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., η µέθοδος υπολογισµού της οποίας ορίζεται στο άρθρο 6, από την Τιµή Αναφοράς που
διέπει τη Σύµβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής
Προσαύξησης της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Σ.Ε.Δ.Π.) του άρθρου 9 και η
οποία ορίζεται ανά τεχνολογία ή και ανά κατηγορία
σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 της περίπτωσης
β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 ή ανά σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. αν αυτή
προκύπτει από διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών
σύµφωνα µε το άρθρο 7.
4. Η διαδικασία εκκαθάρισης, τιµολόγησης και διακανονισµού των συναλλαγών που αφορούν στη Διαφορική
Προσαύξηση για το Μήνα Αναφοράς, καθορίζεται µε α-
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πόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
που εκδίδεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6 παρ. 2. Η
διαδικασία αυτή διέπει τη χορήγηση της Λειτουργικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο εφαρµογής της σύµβασης του άρθρου 9.
5. Η Λειτουργική Ενίσχυση:
α. των αιολικών σταθµών εγκατεστηµένης ισχύος ή
Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής µικρότερης των 3MW, ή
β. των λοιπών σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εγκατεστηµένης ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής µικρότερης των 500kW, ή
γ. των καινοτόµων έργων που εγκαθίστανται από το
Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, ερευνητικά
ιδρύµατα και ερευνητικά ινστιτούτα στο πλαίσιο προγράµµατος και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα, αποδίδεται στη βάση µιας Σταθερής Τιµής, η οποία ταυτίζεται µε
την Τιµή Αναφοράς και οι κάτοχοι των εν λόγω σταθµών
συνάπτουν Σύµβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής
Τιµής (Σ.Ε.Σ.Τ.) του άρθρου 10. Η Τιµή Αναφοράς καθορίζεται ανά κατηγορία ή ανά τεχνολογία σταθµών σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, ή ανά έργο αν αυτή η τιµή προκύπτει από τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών σύµφωνα µε το άρθρο 7 και µε την εξαίρεση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων των παραγράφων 17 και 18. Στους κατόχους σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνάπτουν Σ.Ε.Σ.Τ., δεν εφαρµόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 5.
Με απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας
(Ρ.Α.Ε.), κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόµενου κατόχου,
εντάσσεται σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην κατηγορία σταθµών της
περίπτωσης γ΄ της παρούσας.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα παραπάνω όρια εγκατεστηµένης ισχύος ή µέγιστης ισχύος παραγωγής, των περιπτώσεων α΄ και β΄,
µπορεί να µειώνονται, µε παράλληλη περαιτέρω διάκριση στη βάση των κατηγοριών ή τεχνολογιών σταθµών
του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου
4, καθώς και να εισάγονται ειδικά όρια εγκατεστηµένης
ισχύος ή µέγιστης ισχύος παραγωγής για τους σταθµούς
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α του άρθρου 8. Στην περίπτωση αυτή τα νέα
µειωµένα όρια ισχύουν για τον καθορισµό του τύπου των
συµβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης που συνάπτονται,
από την πρώτη ηµέρα του µεθεπόµενου ηµερολογιακού
έτους του έτους έκδοσης της παραπάνω απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
6. Η χρονική διάρκεια παροχής της Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης ή Σταθερής
Τιµής, καθορίζεται σε είκοσι (20) έτη για τους σταθµούς
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. πλην των ηλιοθερµικών σταθµών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας. Η χρονική διάρκεια παροχής της
Λειτουργικής Ενίσχυσης, για τους ηλιοθερµικούς σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται σε
είκοσι πέντε (25) έτη.
7. Για τις περιπτώσεις κατόχων σταθµών Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι λαµβάνουν Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη µορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης

ισοδύναµης µορφής η οποία ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης, τα έσοδα της Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης ή Σταθερής Τιµής, αποµειώνονται κατά το ποσό που υπολογίζεται µε
βάση ένα Συντελεστή Αποµείωσης του Κεφαλαίου
(Σ.Α.Κ.). Ο Σ.Α.Κ. εφαρµόζεται, κάθε φορά, επί του ποσού της Επενδυτικής Ενίσχυσης, το οποίο έχει καταβληθεί στον κάτοχο του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Η ετήσια επιστροφή
του κεφαλαίου στη βάση της οποίας αποµειώνονται τα έσοδα της Λειτουργικής Ενίσχυσης υπολογίζεται από τον
τύπο:
ΕΑΛΕ= ΣΑΚ x ΕΕ
όπου:
ΕΑΛΕ: Η Ετήσια Αποµείωση Λειτουργικής Ενίσχυσης
(€)
ΣΑΚ: Ο Συντελεστής Αποµείωσης Κεφαλαίου (%)
ΕΕ: Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη µορφή κεφαλαιακής
ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύναµης µορφής που ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης (€).
Η διαδικασία αποµείωσης της παραγράφου αυτής, καθορίζεται µε την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 6, παρ. 2. Η ως άνω διαδικασία δεν εφαρµόζεται σε σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι έχουν λάβει Επενδυτική
Ενίσχυση στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών
προγραµµάτων.
8. Ο κάτοχος του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που λαµβάνει Επενδυτική Ενίσχυση έχει την υποχρέωση δήλωσης στον αρµόδιο Λειτουργό της αγοράς, του ποσού της Επενδυτικής Ενίσχυσης που του έχει καταβληθεί πριν από τη θέση σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική) του σταθµού.
Σε περίπτωση που ο σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παρούσας βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, η δήλωση του προηγούµενου εδαφίου πρέπει να υποβληθεί πριν την επόµενη µηνιαία
περίοδο εκκαθάρισης και χορήγησης της λειτουργικής ενίσχυσης. Η µη δήλωση της Επενδυτικής Ενίσχυσης της
παρούσας, ή η ανακριβής δήλωση αυτής, ή η µη επικαιροποίηση τυχόν τροποποιήσεων αυτής, επιφέρει την επιβολή, κατά τη µηνιαία περίοδο εκκαθάρισης, αποµείωσης
εσόδων στη βάση της µεθόδου της παραγράφου 7, τρείς
φορές µεγαλύτερου µεγέθους σε σχέση µε αυτή που
προκύπτει από την εφαρµογή της εν λόγω µεθοδολογίας
για το χρονικό διάστηµα που το τµήµα αυτής της Επενδυτικής Ενίσχυσης δεν δηλώθηκε καθόλου ή δεν δηλώθηκε µε ακρίβεια.
9. Η διαδικασία αποµείωσης των εσόδων της Λειτουργικής Ενίσχυσης πραγµατοποιείται µε αναγωγή της Ετήσιας Αποµείωσης Λειτουργικής Ενίσχυσης σε µηνιαία
βάση, στον αντίστοιχο κύκλο εκκαθάρισης των σχετικών
συµβάσεων Σ.Ε.Δ.Π. ή Σ.Ε.Σ.Τ., όπου αυτό προβλέπεται,
και περιγράφεται στη σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης.
Ο Σ.Α.Κ. υπολογίζεται για κάθε σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παρ. 7
και για κάθε Επενδυτική Ενίσχυση που έχει καταβληθεί
στον κάτοχο του εν λόγω σταθµού, από τη σχέση:
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όπου:
εαναγ: Η τιµή του Επιτοκίου Αναγωγής, η οποία ταυτίζεται µε το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό της Τ.Α. της κάθε κατηγορίας
σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α..
t: η εναποµένουσα διάρκεια παροχής της Λειτουργικής
Ενίσχυσης του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τη στιγµή καταβολής
της εκάστοτε Επενδυτικής Ενίσχυσης.
10. Η τιµή του Επιτοκίου Αναγωγής που ισχύει και εφαρµόζεται στη διαδικασία αποµείωσης των παραγράφων 7, 8 και 9, είναι αυτή που ισχύει κατά τη χρονική
στιγµή καταβολής της Επενδυτικής Ενίσχυσης. Το Επιτόκιο Αναγωγής για τις κατηγορίες σταθµών του Πίνακα
1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 καθορίζεται ως εξής:
α) σε 9% για κατηγορίες σταθµών του Πίνακα 1 της
περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, µε αύξοντα αριθµό 1-10, 12-14, 28,
β) σε 10% για τις κατηγορίες σταθµών του Πίνακα 1
της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, µε αύξοντα
αριθµό 11, 15-27,
Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται κατά το άρθρο 4, παρ. 5 µπορεί
να τροποποιείται η τιµή του Επιτοκίου Αναγωγής κάθε
κατηγορίας σταθµού ή να καθορίζεται η τιµή του Επιτοκίου Αναγωγής, εφόσον πρόκειται για νέα κατηγορία
σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσεται στον Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία καθορισµού του Επιτοκίου Αναγωγής για σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που επιλέγονται µέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών
του άρθρου 7.
11. Οι κάτοχοι σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν υπογράψει
Σύµβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε
το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), µέχρι και την 31η
Δεκεµβρίου του 2015, δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του
παρόντος και αποζηµιώνονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) όπως ισχύει, εφόσον
οι σταθµοί τους έχουν τεθεί ή θα τεθούν σε λειτουργία
(κανονική ή δοκιµαστική) µέχρι και:
α) την 30ή Ιουνίου του 2018, αν πρόκειται για αιολικούς, µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς και σταθµούς
που αξιοποιούν βιοµάζα ή βιοαέριο ή,
β) την 31η Δεκεµβρίου του 2017, αν πρόκειται για λοιπούς σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..
12. Οι κάτοχοι σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-

γειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν υπογράψει
Σύµβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε
το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), µέχρι και την 31η
Δεκεµβρίου του 2015 και εφόσον οι σταθµοί τους δεν τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική) µέχρι και:
α) την 30ή Ιουνίου του 2018, αν πρόκειται για αιολικούς, µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς και σταθµούς
που αξιοποιούν βιοµάζα ή βιοαέριο ή,
β) την 31η Δεκεµβρίου του 2017 αν πρόκειται για λοιπούς σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. µεταπίπτουν υποχρεωτικά σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης του παρόντος. Οι κάτοχοι
των σταθµών αυτών εξαιρούνται από την υποχρέωση
συµµετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία εφόσον οι
σταθµοί τους τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική) µέχρι την 31η Δεκεµβρίου του 2018.
13. Οι κάτοχοι σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παρ. 11 και µε εγκατεστηµένη ισχύ µεγαλύτερη των 5MW, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν άπαξ από το Λειτουργό της Αγοράς τη
λύση της Σύµβασης Πώλησης και τη µετάπτωση των
σταθµών τους σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης
στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης µε σύναψη Σ.Ε.Δ.Π..
Η χρονική διάρκεια ισχύος της Σ.Ε.Δ.Π., στην περίπτωση
αυτή, προκύπτει από τη διαφορά µεταξύ της χρονικής
διάρκειας της Λειτουργικής Ενίσχυσης της παρ. 6 και
της χρονικής διάρκειας από την έναρξη ισχύος έως τη
λύση της Σύµβασης Πώλησης. Για τους εν λόγω σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. του προηγούµενου εδαφίου η Τιµή Αναφοράς
που διέπει την Σ.Ε.Δ.Π., ταυτίζεται µε την τιµή αποζηµίωσης που λαµβάνουν στο πλαίσιο της Σύµβασης Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας της οποίας ζήτησαν τη λύση και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5.
14. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται η διαδικασία µετάπτωσης των
σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. των παραγράφων 12 και 13, σε καθεστώς
Λειτουργικής Ενίσχυσης και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Με την ίδια απόφαση µπορεί να τροποποιείται το όριο εγκατεστηµένης ισχύος των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παρ.13.
15. Το ύψος της Λειτουργικής Ενίσχυσης που προκύπτει κατά τη διαδικασία Εκκαθάρισης:
α. Της Σ.Ε.Δ.Π., στην περίπτωση που είναι πιστωτικό
για τον κάτοχο σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. καταβάλλεται από τον Υπολογαριασµό Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασµού
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και
Δικτύου, του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 143 του
ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως αυτός τροποποιείται από το
άρθρο 23, ενώ στην περίπτωση που είναι χρεωστικό για
τον κάτοχο σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. επιστρέφεται στον προαναφερθέντα Υπολογαριασµό του Ειδικού Λογαριασµού
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και
Δικτύου, του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 143 του
ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως αυτός τροποποιείται από το
άρθρο 23.

6
β. Της Σ.Ε.Σ.Τ., καταβάλλεται από τον Υπολογαριασµό
Ενισχύσεων και τον Υπολογαριασµό Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και Δικτύου,
του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 143 του ν. 4001/
2011 (Α΄ 179), όπως αυτός τροποποιείται από το άρθρο
23.
16. Για τους σταθµούς αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. τα όρια εγκατεστηµένης ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 αφορούν στο 20% της εγκατεστηµένης ισχύος τους και η Λειτουργική Ενίσχυση
χορηγείται στους κατόχους των σταθµών αυτών, στη βάση της αντίστοιχης Τ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄
της παρ.1 του άρθρου 4, για το πλεόνασµα της ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα ή το Διασυνδεδεµένο Δίκτυο, το οποίο µπορεί να
ανέλθει µέχρι ποσοστού 20% της συνολικά παραγόµενης, από τους σταθµούς αυτούς, ηλεκτρικής ενέργειας,
σε ετήσια βάση. Για τους κατόχους σταθµών αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,
ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Συνάπτουν συµβάσεις των άρθρων 9 και 10, σύµφωνα και µε τους ειδικούς όρους που προβλέπονται για αυτούς στο περιεχόµενο των εν λόγω συµβάσεων. Για τους
κατόχους αυτούς που συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π., η συµµετοχή
τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε το
άρθρο 5, γίνεται µε το σύνολο της εγκατεστηµένης ισχύος τους.
β. Αν ανήκουν σε κατηγορία σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που λαµβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση µόνο εφόσον επιλεγούν µέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών,
εξαιρούνται από την υποχρέωση συµµετοχής στις εν λόγω διαδικασίες και η Τ.Α. που λαµβάνεται υπόψη για τη
χορήγηση σε αυτούς της Λειτουργικής Ενίσχυσης, ταυτίζεται µε τη µεσοσταθµική Τ.Α. που προέκυψε κατά την
πιο πρόσφατη ανταγωνιστική διαδικασία της κατηγορίας
σταθµών που ανήκουν.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης για το πλεόνασµα της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα
των σταθµών της παρούσας.
17. Οι κάτοχοι φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που εντάσσονται στο «Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και
ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων» (κοινή απόφαση
της 4.6.2009 των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Β΄ 1079/2009), αποζηµιώνονται και συνάπτουν τη σχετική Σύµβαση Συµψηφισµού, σύµφωνα µε
τα όσα ισχύουν και προβλέπονται από την εφαρµογή
των διατάξεων του εν λόγω Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων.
18. Οι κάτοχοι φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων µε εγκατεστηµένη ισχύ µικρότερη των 500kW λαµβάνουν
Λειτουργική Ενίσχυση µε Τ.Α. που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 4 ενώ οι κάτοχοι φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων µε εγκατεστηµένη ισχύ ί-

ση ή µεγαλύτερη των 500kW λαµβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση µόνο εφόσον οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
τους επιλεγούν στο πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7.
19. Οι κάτοχοι σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 12
του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) ή αντίστοιχη σύµβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006
(Α΄ 129), και οι σταθµοί τους συνεχίζουν να λειτουργούν
µετά την ηµεροµηνία λήξης των αντίστοιχων συµβάσεων, και εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούµενες κατά την
κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις, δεν λαµβάνουν
Λειτουργική Ενίσχυση αλλά αποζηµιώνονται µόνο στο
πλαίσιο της συµµετοχής των σταθµών τους στην αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται η διαδικασία εκκαθάρισης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα αναφορικά µε τη λειτουργία των σταθµών της παρούσας.
20. Οι κάτοχοι σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 12
του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) ή αντίστοιχη σύµβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 468/2006 (Α΄
129), και τροποποιούν τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των σταθµών τους λόγω αύξησης της ισχύος
τους, συνάπτουν σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης για
την πρόσθετη ισχύ παραγωγής τους. Ο τύπος Λειτουργικής Ενίσχυσης της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας
καθορίζεται µε βάση την πρόσθετη ισχύ παραγωγής σε
σχέση µε τα όρια εγκατεστηµένης ισχύος ή µέγιστης ισχύος παραγωγής των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5, µε την επιφύλαξη του άρθρου 7 εφόσον οι
σταθµοί αυτοί επιλέγονται αποκλειστικά µέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών.
21. Οι κάτοχοι σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 12
του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) και που εµπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.
3468/2006 (Α΄ 129), για την παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια που σχετίζεται µε την πρόσθετη ισχύ παραγωγής, λαµβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση στη βάση:
α) της Τιµής Αναφοράς της αντίστοιχης κατηγορίας
σταθµών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 4 όπως η Τ.Α. ισχύει κατά τη στιγµή που η πρόσθετη ισχύς παραγωγής τίθεται σε λειτουργία (κανονική
ή δοκιµαστική), ή
β) της µεσοσταθµικής Τ.Α. η οποία προέκυψε κατά την
πιο πρόσφατη ανταγωνιστική διαδικασία της εν λόγω κατηγορίας σταθµών, στην περίπτωση που η αντίστοιχη κατηγορία σταθµών ενισχύεται αποκλειστικά µέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών.
Οι κάτοχοι των εν λόγω σταθµών, εφόσον για την υφιστάµενη ισχύ παραγωγής έχουν συνάψει:
αα) Σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, συνάπτουν
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σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ίδιου τύπου και για
την πρόσθετη ισχύ παραγωγής µε την ίδια ηµεροµηνία
λήξης µε αυτή της αρχικής σύµβασης.
ββ) Σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), συνάπτουν σύµβαση
Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιµής για την πρόσθετη ισχύ παραγωγής µε την ίδια ηµεροµηνία λήξης µε
αυτή της αρχικής σύµβασης.
22. Οι κάτοχοι σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 12
του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) ή αντίστοιχη σύµβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006
(Α΄ 129) και προχωρούν σε ριζική ανανέωση του παραγωγικού εξοπλισµού των σταθµών τους, και εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούµενες κατά την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις, έχουν τη δυνατότητα σύναψης
νέας σύµβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης. Με Απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώµη της Ρ.Α.Ε. καθορίζονται οι προϋποθέσεις ένταξης των σταθµών αυτών σε καθεστώς ριζικής ανανέ-

ωσης του παραγωγικού τους εξοπλισµού, οι Τ.Α. που εφαρµόζονται για τους σταθµούς αυτούς, καθώς και το
πλαίσιο συµµετοχής τους ή όχι σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών.
Άρθρο 4
Τιµές Αναφοράς για την αποζηµίωση σταθµών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
1. α. Η Τιµή Αναφοράς (Τ.Α.) στη βάση της οποίας υπολογίζεται µηνιαίως η Λειτουργική Ενίσχυση, µε τη µορφή της Διαφορικής Προσαύξησης ή της Σταθερής Τιµής
αποζηµίωσης, της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας
από σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθορίζεται ανά κατηγορία και ανά τεχνολογία σταθµών στον Πίνακα 1, όπως αυτός συµπληρώνεται µε τον Πίνακα 2 της περίπτωσης δ΄).
β. Πίνακας 1: Τιµές Αναφοράς ανά κατηγορία σταθµών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α..
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ε. Αν σε σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄, η παραγόµενη θερµική ενέργεια είτε αξιοποιείται για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, εφόσον η παραγωγή αγροτικών προϊόντων αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του
παραγωγού, είτε διατίθεται µέσω δικτύου τηλεθέρµανσης πόλεων, το σταθερό τµήµα της τιµής του ως άνω Πίνακα 1 (τιµή εξαιρουµένου του Π.Τ.) προσαυξάνεται κατά 15%. Αν σε σταθµό Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄, τα καυσαέρια αξιοποιούνται για γεωργικούς
σκοπούς, το σταθερό τµήµα της τιµής του πίνακα (τιµή εξαιρούµενου του Π.Τ.) προσαυξάνεται κατά 20% και η
προσαύξηση αυτή υπολογίζεται επιπλέον της τυχόν
προσαύξησης κατά τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., µετά από εισήγηση της
Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε., καθορίζεται για τον αντίστοιχο σταθµό
Σ.Η.Θ.Υ.Α. εάν συντρέχουν οι λόγοι προσαύξησης του
σταθερού τµήµατος της τιµής του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην παρούσα
περίπτωση.
στ. Σε εφαρµογή των οριζοµένων σχετικά µε τον υπολογισµό του ΜΤΦΑt κάθε κάτοχος σταθµού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Σ.Η.Θ.Υ.Α., υποβάλλει στη
Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. βεβαίωση από φορέα του Μητρώου Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης της
Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. του άρθρου 3 της απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.23278/23.11.2012 (Β΄ 3108). Με
απόφαση της Ρ.Α.Ε., µετά από εισήγηση της Λ.Α.Γ.Η.Ε.
Α.Ε., καθορίζεται για τον αντίστοιχο σταθµό Σ.Η.Θ.Υ.Α.
εάν ο παραγωγός ως Χρήστης φυσικού αερίου είναι πελάτης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή όχι, καθώς και
σε ποια από τις κατηγορίες του άρθρου 3 της Υ.Α.
Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.7.2009 εντάσσεται ο σταθµός
αυτός.
ζ. Η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια από τους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των κατηγοριών
13 και 14 του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ.1, η οποία προέρχεται από τη χρήση βιορευστών, αποζηµιώνεται βάσει της Τιµής Αναφοράς της αντίστοιχης κατηγορίας σταθµών που αξιοποιούν βιορευστά του πίνακα αυτού.
2. Οι Τ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1
δεν λαµβάνονται υπόψη για τους σταθµούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι κάτο-

χοι των οποίων συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. ή Σ.Ε.Σ.Τ. στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών
του άρθρου 7. Για τους σταθµούς του προηγούµενου εδαφίου, η Τ.Α. στη βάση της οποίας υπολογίζεται η Λειτουργική Ενίσχυση είναι αυτή που έχει προκύψει στο
πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών στην οποία συµµετείχαν σύµφωνα µε το άρθρο
7.
3. Οι Τ.Α. για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις µε εγκατεστηµένη ισχύ µικρότερη των 500kW που τίθενται σε
λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική) από την 1η Ιανουαρίου 2016, υπολογίζονται µε βάση την τελευταία γραµµή
του Πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009
(Α΄ 8), όπως ισχύει, που αφορά σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία κάθε έτος από το
έτος 2015 και µετά, µε την εξαίρεση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που συµµετέχουν σε ανταγωνιστικές
διαδικασίες υποβολής προσφορών του άρθρου 7.
4. Για τον υπολογισµό της Λειτουργικής Ενίσχυσης ενός σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. χρησιµοποιείται η Τ.Α. που ισχύει
κατά την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας (κανονικής ή
δοκιµαστικής) του σταθµού.
5. Οι Τ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1,
µπορεί να τροποποιούνται µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώµη της
Ρ.Α.Ε., η οποία εκδίδεται µέσα στο πρώτο τρίµηνο του εκάστοτε ηµερολογιακού έτους. Με την απόφαση του
προηγούµενου εδαφίου καθορίζονται οι Τ.Α. που ισχύουν για σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική) από την πρώτη ηµέρα του µεθεπόµενου ηµερολογιακού έτους του έτους έκδοσης της παραπάνω απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
6. Με την απόφαση της παρ. 5 µπορεί να επαναπροσδιορίζονται οι κατηγορίες σταθµών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1, καθώς και να τροποποιούνται οι
µαθηµατικοί τύποι καθορισµού των Τ.Α. για τους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Σ.Η.Θ.Υ.Α..
7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις κατηγορίες σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Πίνακα 1 της
περίπτωσης β΄ της παρ. 1, µπορούν να προστεθούν νέες
κατηγορίες σταθµών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται
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και οι Τ.Α. των κατηγοριών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του προηγούµενου εδαφίου.
8. Οι κατηγορίες σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που λαµβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση στο πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών µπορεί να µην περιλαµβάνονται ως κατηγορία σταθµών στον Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1.
9. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7, η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια από εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά και οι οποίες συνδέονται στο Σύστηµα µέσω
νέας υποθαλάσσιας διασύνδεσης απαραίτητης για τη
διοχέτευση της παραγόµενης ενέργειας, το κόστος της
οποίας επιβαρύνονται εξ ολοκλήρου οι κάτοχοι των οικείων αδειών παραγωγής, µε εξαίρεση τα τυχόν πρόσθετα έργα της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν. 3468/
2006 (Α΄ 129), όπως ισχύει, τιµολογείται µε βάση την
Τ.Α. της αντίστοιχης κατηγορίας σταθµών Α.Π.Ε. στο
Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και στο Διασυνδεδεµένο Δίκτυο, του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1, προσαυξηµένη κατά ποσοστό που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο του 25% της Τ.Α. αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από γνώµη
της Ρ.Α.Ε., λαµβάνοντας υπόψη και το ποσό των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.) που εξοικονοµείται για
το συγκεκριµένο νησί ή νησιά, καθορίζεται το παραπάνω
ποσοστό προσαύξησης. Η νέα Τιµή Αναφοράς που προκύπτει µε το ως άνω ποσοστό προσαύξησης δεν µπορεί
να οδηγεί σε εσωτερικό βαθµό απόδοσης, ως προς το
σύνολο του έργου, µεγαλύτερο από το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιµοποιήθηκε: α) για τον καθορισµό της
Τ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1, ή β) της
ανώτατης επιτρεπόµενης τιµής υποβολής προσφοράς
στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, της αντίστοιχης κατηγορίας σταθµών Α.Π.Ε..
10. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 7, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, µετά από γνώµη της Ρ.Α.Ε., µπορεί να υπολογιστεί επιπλέον ποσοστό αποζηµίωσης στη βάση
της Τ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 που
προβλέπεται για χερσαίες αιολικές εγκαταστάσεις, για
αιολικές εγκαταστάσεις που εγκαθίστανται σε βραχονησίδες ή για θαλάσσιες αιολικές εγκαταστάσεις και οι οποίες διασυνδέονται στο Σύστηµα µέσω νέας υποθαλάσσιας διασύνδεσης, απαραίτητης για τη διοχέτευση της
παραγόµενης ενέργειας, το κόστος της οποίας επιβαρύνονται εξ ολοκλήρου οι κάτοχοι των οικείων αδειών παραγωγής. Το ποσοστό προσαύξησης δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερο του 25% της Τ.Α. του Πίνακα 1 του παρόντος άρθρου που προβλέπεται για χερσαίες αιολικές εγκαταστάσεις. Η νέα Τιµή Αναφοράς που προκύπτει µε
το ως άνω ποσοστό προσαύξησης δεν µπορεί να οδηγεί
σε εσωτερικό βαθµό απόδοσης ως προς το σύνολο του
έργου µεγαλύτερο από το επιτόκιο προεξόφλησης που
χρησιµοποιήθηκε: α) για τον καθορισµό της Τ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 για χερσαίες αιολικές εγκαταστάσεις ή β) της ανώτατης επιτρεπόµενης τιµής υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο ανταγωνιστικής
διαδικασίας υποβολής προσφορών χερσαίων αιολικών εγκαταστάσεων.

Άρθρο 5
Συµµετοχή των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν
συνάψει Σ.Ε.Δ.Π. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
1. Οι κάτοχοι σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνάπτουν
Σ.Ε.Δ.Π., υποβάλλουν ακολούθως, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων της επόµενης παραγράφου, αίτηση εγγραφής τους στο Μητρώο Συµµετεχόντων που τηρεί ο
Λειτουργός της Αγοράς. Για την εγγραφή στο Μητρώο
Συµµετεχόντων υποβάλλονται στο Λειτουργό της Αγοράς και στον Διαχειριστή του Συστήµατος, αιτήσεις για
σύναψη των επιµέρους συµβάσεων Συναλλαγών Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού και Συναλλαγών
Διαχειριστή Συστήµατος αντίστοιχα σύµφωνα µε τον
Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον Κώδικα
Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας Διαχείρισης Συστήµατος)
και των εν ισχύι Εγχειριδίων τους, καθώς και των οικείων
Κωδίκων και Εγχειριδίων που τίθενται σε εφαρµογή µε
τη λειτουργία του υποδείγµατος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόµενα στο υποκεφάλαιο «Ενέργεια», του Kεφαλαίου 4.3 της παρ. Γ του άρθρου 3 του ν.
4336/2015 (Α΄ 94).
2. Οι κάτοχοι σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνάπτουν
Σ.Ε.Δ.Π. έχουν τη δυνατότητα συµµετοχής στο Σύστηµα
Συναλλαγών Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού
και στο Σύστηµα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήµατος
µέσω Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) µε
τους οποίους συνάπτουν Σύµβαση Εκπροσώπησης και
τους οποίους δηλώνουν στο Λειτουργό της Αγοράς και
στοn Διαχειριστή του Συστήµατος µέσω Δήλωσης Εκπροσώπησης. Με την αποδοχή της Δήλωσης Εκπροσώπησης µεταβιβάζονται στους Φο.Σ.Ε. τα δικαιώµατα και
οι υποχρεώσεις των κατόχων σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σχετικά µε
τη Συµµετοχή, την Εκκαθάριση, την Τιµολόγηση και το
Διακανονισµό των Συναλλαγών τους, τα οποία καθορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας,
στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήµατος, καθώς και
στους οικείους Κώδικες και Εγχειρίδια που τίθενται σε εφαρµογή µε τη λειτουργία του υποδείγµατος-στόχου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Αν κάτοχος σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ο οποίος έχει συνάψει
Σ.Ε.Δ.Π., είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Συµµετεχόντων, και υποβάλει Δήλωση Εκπροσώπησης, η Σύµβαση
Συναλλαγών Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού
και η Σύµβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήµατος
λύονται αυτοδίκαια µε την ταυτόχρονη θέση σε ισχύ των
νέων Συµβάσεων υπό το Φο.Σ.Ε. και ταυτόχρονα διαγράφεται ο κάτοχος του σταθµού από το Μητρώο Συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται
στους αντίστοιχους οικείους Κώδικες και τα εν ισχύι Εγχειρίδια τους.
3. Οι Φο.Σ.Ε. εγγράφονται στο Μητρώο Συµµετεχόντων που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς. Η διαδικασία
εγγραφής των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης στο
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Μητρώο Συµµετεχόντων και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά αναφέρονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας, στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήµατος
και τα εν ισχύι Εγχειρίδια τους, καθώς και στους αντίστοιχους οικείους Κώδικες και Εγχειρίδια που τίθενται
σε εφαρµογή µε τη λειτουργία του υποδείγµατος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
4. Οι κάτοχοι σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνάπτουν
Σ.Ε.Δ.Π. προκειµένου να λαµβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης, υποχρεούνται να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Συµµετεχόντων ή
να έχουν συνάψει Σύµβαση Εκπροσώπησης µε Φο.Σ.Ε.
και να έχουν υποβάλει τη σχετική Δήλωση Εκπροσώπησης στον Λειτουργό της Αγοράς και στον Διαχειριστή
του Συστήµατος.
5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από γνώµη της Ρ.Α.Ε., η οποία εκδίδεται
µέσα σε τρεις µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ορίζεται Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.). Με την ίδια
απόφαση καθορίζονται οι υποχρεώσεις, το πλαίσιο λειτουργίας του και οι χρεώσεις που επιβάλει ο
Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. για την παροχή των υπηρεσιών του στους
κατόχους σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι έχουν συνάψει
Σ.Ε.Δ.Π., σε περίπτωση που αυτοί αδυνατούν να λάβουν
τις υπηρεσίες αυτές από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης. Η χρέωση που επιβάλλει ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. στους
κατόχους σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του, προκύπτει στη βάση των ονοµαστικών εσόδων
από την ισοδύναµη συµµετοχή του εν λόγω σταθµού
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η εν λόγω χρέωση κλιµακώνεται και αυξάνεται µε την εφαρµογή των όσων προβλέπονται στην παρ. 7. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι υποχρεώσεις που αναλαµβάνει ο
Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. για την εκπροσώπηση των σταθµών της
παρ. 19 του άρθρου 3.
6. Κατά το µεταβατικό στάδιο, µέχρι τη θέση σε λειτουργία του υποδείγµατος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόµενα στο υποκεφάλαιο «Ενέργεια», του
Kεφαλαίου 4.3 της παρ. Γ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015
(Α΄ 94), οι κάτοχοι σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του παρόντος άρθρου οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Συµµετεχόντων ή οι Φο.Σ.Ε. που τους εκπροσωπούν, µε την επιφύλαξη της απόφασης της παρ. 5, υπόκεινται σε διακριτές υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης ώστε µεταξύ των άλλων
να εκτελείται η διαδικασία του Αντιλογισµού της Απόκλισης των Εσόδων στη βάση της εγχεόµενης ηλεκτρικής
ενέργειας κατά τον κύκλο µηνιαίας εκκαθάρισης, όπως
αυτές εξειδικεύονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήµατος και στο σχετικό Εγχειρίδιο.
7. Οι κάτοχοι σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνάπτουν
Σ.Ε.Δ.Π. και εγγράφονται στο Μητρώο Συµµετεχόντων ή
οι Φο.Σ.Ε. που τους εκπροσωπούν, µε την επιφύλαξη, ό-

σων ορίζονται µε την απόφαση της παρ. 5, αποκτούν υποχρεώσεις εξισορρόπησης στο πλαίσιο εφαρµογής του
υποδείγµατος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόµενα στο υποκεφάλαιο «Ενέργεια», του Κεφαλαίου
4.3 της παρ. Γ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και
κατά τους ειδικότερους όρους που καθορίζονται από
τους οικείους Κώδικες. Η υποχρέωση αυτή αρχίζει µε
την ανάπτυξη και λειτουργία Ενδοηµερήσιας Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας επαρκούς ρευστότητας, στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω υποδείγµατος-στόχου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
8. Μέχρι τη θέση σε λειτουργία του υποδείγµατοςστόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας, και την ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων εξισορρόπησης, όπως περιγράφεται στην
προηγούµενη παράγραφο, οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. και εγγράφονται στο Μητρώο Συµµετεχόντων ή οι Φο.Σ.Ε. που τους εκπροσωπούν, µε την εξαίρεση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εκπροσωπούνται από το
Φο.Σ.Ε.Τε.Κ., υπόκεινται µεταβατικά στην ανάληψη υποχρεώσεων βέλτιστης ακρίβειας πρόβλεψης της δηλούµενης ποσότητας έγχυσης στον Ηµερήσιο Ενεργειακό
Προγραµµατισµό, διαδικασία η οποία εφεξής ονοµάζεται
Μεταβατικός Μηχανισµός Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης. Τα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρµογή του
µηχανισµού του προηγούµενου εδαφίου, αποτελούν έσοδα 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.
Το πλαίσιο εφαρµογής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα για τη λειτουργία του Μεταβατικού Μηχανισµού
Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης, µε την επιφύλαξη των
αποφάσεων των παραγράφων 12 και 13, καθορίζονται
στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήµατος και στο σχετικό εγχειρίδιό του.
9. Η λειτουργία του Μεταβατικού Μηχανισµού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης της παραγωγής Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. της προηγούµενης παραγράφου αξιολογείται
ετησίως από την Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. η οποία εισηγείται
προς τη Ρ.Α.Ε., µε την επιφύλαξη των αποφάσεων των
παραγράφων 12 και 13, πιθανές τροποποιήσεις στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήµατος και στο σχετικό Εγχειρίδιό του, αναφορικά µε το πλαίσιο λειτουργίας, την υποχρέωση συµµετοχής, τις αναλογούσες χρεώσεις και
τη µεθοδολογία υπολογισµού τους, και κάθε άλλο σχετικό θέµα που αφορά στη συµµετοχή των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
στον εν λόγω Μεταβατικό Μηχανισµό Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης της παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..
10. Οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. και οι οποίοι συµµετείχαν στον Ηµερήσιο Ενεργειακό Προγραµµατισµό κατά Περιόδους Κατανοµής στις οποίες η Οριακή Τιµή Συστήµατος του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού έλαβε µηδενικές τιµές για πάνω από δύο
(2) διαδοχικές ώρες κατανοµής, δεν λαµβάνουν Λει-
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τουργική Ενίσχυση για την παραγόµενη ηλεκτρική τους
ενέργεια κατά τις ώρες αυτές. Η εφαρµογή της µη απόδοσης Λειτουργικής Ενίσχυσης για τους σταθµούς που
εµπίπτουν στις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου,
καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε αυτή καθορίζονται
µε την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 6.
11. Στους κατόχους σταθµών ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π.,
εξαιρουµένων των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α της παρ. 13 του άρθρου 3, καθώς και των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που επιλέγονται
στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών και των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εκπροσωπούνται µέσω Φο.Σ.Ε.Τε.Κ., παρέχεται µεταβατικά προσαύξηση επί
των Τιµών Αναφοράς του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄
της παρ. 1 του άρθρου 4, καλούµενη εφεξής Προσαύξηση Ανάπτυξης Ετοιµότητας Συµµετοχής στην Αγορά. Η
τιµή της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιµότητας Συµµετοχής στην Αγορά καθορίζεται στα 3€/MWh για τους αιολικούς σταθµούς µε εγκατεστηµένη ισχύ µέχρι και
10ΜW και στα 2€/MWh για τους λοιπούς σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Η χορήγηση της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιµότητας Συµµετοχής στην Αγορά στους κατόχους
σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή και στο Φο.Σ.Ε. που τους εκπροσωπεί,
αν αυτό προβλέπεται, λαµβάνει υπόψη τη λειτουργία
των σταθµών αυτών στο πλαίσιο του Μεταβατικού Μηχανισµού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης. Η Προσαύξηση Ανάπτυξης Ετοιµότητας Συµµετοχής στην Αγορά,
καταβάλλεται στους κατόχους σταθµών ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τον Υπολογαριασµό 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. Η διαδικασία χορήγησης της Προσαύξησης
Ανάπτυξης Ετοιµότητας Συµµετοχής στην Αγορά, καθώς
και τα σχετικά µε την καταβολή της, καθορίζονται µε την
απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 6.
12. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται για πρώτη φορά εντός τριών µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, καθορίζονται τα κριτήρια, οι περιορισµοί, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα, σχετικά µε τη χορήγηση της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιµότητας Συµµετοχής στην Αγορά
στους κατόχους σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ή και στο Φο.Σ.Ε. που
τους εκπροσωπεί, συνδυαστικά µε τη λειτουργία των
σταθµών αυτών στο πλαίσιο συµµετοχής τους στο Μεταβατικό Μηχανισµό Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης.
13. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαµβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις της Επιτροπής του άρθρου 12, µπορεί να µειώνεται η τιµή ή
και να καταργείται η Προσαύξηση Ανάπτυξης Ετοιµότητας Συµµετοχής στην Αγορά, να τροποποιούνται τα κριτήρια χορήγησής της συνδυαστικά µε τη λειτουργία των
σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο πλαίσιο του Μηχανισµού της παρ. 8,
καθώς και να καθορίζονται οι κατηγορίες σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α ,
των οποίων οι κάτοχοι δικαιούνται την προσαύξηση αυ-

τή. Με την ίδια απόφαση µπορεί να τροποποιείται η διαχείριση των εσόδων του Μηχανισµού της παρ. 8.
14. Οι κάτοχοι των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εµπίπτουν στις
διατάξεις του παρόντος άρθρου, οφείλουν να µεριµνούν
για την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισµού, των
µετρητικών διατάξεων και για την τήρηση κάθε άλλης υποχρέωσης που προβλέπεται για τη συµµετοχή των
σταθµών τους στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όπως περιγράφεται από τους οικείους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήµατος, Διαχείρισης του Δικτύου Διανοµής, Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και τα εν ισχύι Εγχειρίδιά τους.
Άρθρο 6
Μεθοδολογία Υπολογισµού Ειδικής Τιµής Αγοράς
τεχνολογιών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
1. Για τους σταθµούς Α.Π.Ε. Μη Ελεγχόµενης Παραγωγής, η Ειδική Τιµή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογίας
Α.Π.Ε. υπολογίζεται µε βάση την ανηγµένη µηνιαία µεσοσταθµική αξία ηλεκτρικής ενέργειας της εκάστοτε τεχνολογίας Α.Π.Ε. που προκύπτει στη βάση της Οριακής
Τιµής Συστήµατος, ενώ µπορεί να λαµβάνονται υπόψη
και οι λοιποί Μηχανισµοί της Χονδρεµπορικής Αγοράς
(Μ.Χ.Α.) για την αντίστοιχη µηνιαία περίοδο υπολογισµού. Για τους σταθµούς Ελεγχόµενης Παραγωγής
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η Ε.Τ.Α. υπολογίζεται µε βάση τη
µηνιαία µέση τιµή της Οριακής Τιµής Συστήµατος, ενώ
µπορεί επίσης να λαµβάνονται υπόψη και οι λοιποί
Μ.Χ.Α. για την αντίστοιχη µηνιαία περίοδο υπολογισµού.
Ειδικά κατά το µεταβατικό στάδιο µέχρι και τη λειτουργία του υποδείγµατος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόµενα στο υποκεφάλαιο «Ενέργεια», του
Κεφαλαίου 4.3 της παραγράφου Γ του άρθρου 3 του ν.
4336/ 2015 (Α΄ 94), η Ε.Τ.Α. ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. µπορεί να υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη
και το ωριαίο Μεσοσταθµικό Μεταβλητό Κόστος Θερµικών Συµβατικών Σταθµών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται εντός τριών µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος καθορίζονται η µεθοδολογία
υπολογισµού της Ε.Τ.Α. ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι Μ.Χ.Α. που λαµβάνονται υπόψη, καθώς και
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τον υπολογισµό της Ε.Τ.Α..
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η µεθοδολογία υπολογισµού του ποσού που προκύπτει κατά τη µηνιαία εκκαθάριση των Σ.Ε.Δ.Π. στη βάση της Τ.Α., της Ε.Τ.Α., της
Διαφορικής Προσαύξησης, της Προσαύξησης Ανάπτυξης
Ετοιµότητας Συµµετοχής στην Αγορά, και οι διαδικασίες
καταβολής της Διαφορικής Προσαύξησης και της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιµότητας Συµµετοχής στην Αγορά. Ο υπολογισµός της Ε.Τ.Α. διενεργείται µηνιαίως
από τη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε., η οποία εκδίδει και τα αντίστοιχα
µηνιαία ενηµερωτικά δελτία.
3. Η τροποποίηση της απόφασης της παρ. 2, για τους
κατόχους σταθµών που έχουν συνάψει Σ.Ε.Δ.Π., δεν επηρεάζει τα συνολικά έσοδα ανά κατηγορία ή ανά τεχνολογία σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθώς η Τ.Α. που διέπει τη
Σ.Ε.Δ.Π. από την έναρξη ισχύος της εξακολουθεί να ισχύει.
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Άρθρο 7
Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής
προσφορών για σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
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, ύστερα από γνώµη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται 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, ο χαρακτηρισµός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ως «τεχνολογικά ουδέτερων» ή µη, 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, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα. Η Ρ.Α.Ε. για τη διατύπωση της γνώµης της λαµβάνει υπόψη ιδίως τα ακόλουθα:
α) τους στόχους ανάπτυξης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,
β) τους τεχνικούς περιορισµούς του δικτύου µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας,
γ) το κόστος της αναγκαίας επέκτασης του δικτύου
µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας για την
ανάπτυξη σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,
δ) την ανάγκη αποφυγής στρεβλώσεων στις αγορές
πρώτων υλών από τη στήριξη της βιοµάζας,
ε) τη 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..
Η γνώµη της Ρ.Α.Ε. υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας µέχρι τις 30.11.2016.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώµη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται 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, ο ελάχιστος αριθµός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ανά έτος, καθώς και η ανώτατη ή/και η κατώτατη επιτρεπόµενη τιµή προσφοράς για
κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.
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 Ενί-

σχυσης 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 διαδικασίας.
5. Η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών,
προκηρύσσεται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε., στην οποία καθορίζονται τα κριτήρια συµµετοχής και αξιολόγησης, οι
γεωγραφικοί ή άλλοι χωροταξικοί περιορισµοί, ο χρονικός ορίζοντας κατασκευής και λειτουργίας των επιλεγέντων σταθµών, στοιχεία για τις απαιτούµενες εγγυητικές
επιστολές, τυχόν ρήτρες, τυχόν µείωση της Τ.Α. που
προκύπτει στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθµό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε
ένα Μ.Δ.Ν. µετά τη διασύνδεσή του µε το Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και το Διασυνδεδεµένο Δίκτυο και κάθε
άλλο θέµα σχετικό 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..
6. Προϋπόθεση για τη συµµετοχή στην ανταγωνιστική
διαδικασία υποβολής προσφορών αποτελεί η καταβολή
τέλους συµµετοχής, υπέρ της Ρ.Α.Ε., το οποίο καθορίζεται µε την απόφαση της παρ. 3. Η Ρ.Α.Ε. µε απόφασή της
µπορεί να διαθέτει ποσοστό του τέλους αυτού στον Ειδικό Λογαριασµό Α.Π.Ε. 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.
8. Ειδικά για το έτος 2016, εκδίδεται εντός τριών (3)
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, απόφαση
της Ρ.Α.Ε. για την προκήρυξη της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, µε βάση τα αναφερόµενα στην
παρ. 5, η οποία διενεργείται εντός του έτους 2016. Ειδικά για την εν λόγω διαδικασία το τέλος συµµετοχής της
παρ. 6 καθορίζεται στα πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε
συµµετέχοντα σε αυτή.
9. Για την πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Η δηµοπρατούµενη ισχύς είναι τουλάχιστον 40MW,
β) Η δηµοπρατούµενη ισχύς επιµερίζεται µεταξύ φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που υποχρεούνται σε λήψη άδειας παραγωγής και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 4 του
ν. 3468/2006 (Α΄129). Ο ακριβής επιµερισµός της προς
προκήρυξη ισχύος καθορίζεται στην απόφαση της παρ.
8, ενώ η προκηρυσσόµενη ισχύς για τις φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν.
3468/2006 (Α΄ 129) δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20%
της συνολικά δηµοπρατούµενης ισχύος. Οι όροι και οι
προϋποθέσεις για τη δυνατότητα κατανοµής αδιάθετης
ισχύος προς κατακύρωση µεταξύ των δύο κατηγοριών
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, αν η ισχύς των επιλεχθέντων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ανά κατηγορία υπολείπεται της αρχικά δηµοπρατούµενης ισχύος
της αντίστοιχης κατηγορίας φωτοβολταϊκών εγκαταστά-
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σεων του προηγούµενου εδαφίου, χωρίς τον περιορισµό
του ποσοστού που αναφέρεται στο προηγούµενο εδάφιο, καθορίζονται µε την απόφαση της παρ. 8.
γ) Η ανώτατη επιτρεπόµενη τιµή υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας ορίζεται σε 94€/MWh για τις υπόχρεες σε λήψη άδειας παραγωγής φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και σε
104€/MWh για τις εξαιρούµενες από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.
δ) Η µέγιστη επιτρεπόµενη ισχύς ανά υποβαλλόµενη
προσφορά ορίζεται στα 10MW.
ε) Για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που θα επιλεγούν µέσω της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας, η
ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε κανονική ή δοκιµαστική λειτουργία) κατά περίπτωση πρέπει να λάβει
χώρα εντός:
αα. 18 µηνών από την οριστική κατακύρωση του αποτελέσµατος της διαδικασίας για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις µε ισχύ ≤1MWp,
ββ. 24 µηνών από την οριστική κατακύρωση του αποτελέσµατος της διαδικασίας για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις µε ισχύ >1MWp.
Οι προθεσµίες αυτές δεν ισχύουν εφόσον µετά την οριστική κατακύρωση του αποτελέσµατος της διαδικασίας
ανασταλεί µε δικαστική απόφαση η ισχύς οποιασδήποτε
άδειας απαραίτητης για τη νόµιµη εκτέλεση του έργου.
Στην περίπτωση αυτή οι προθεσµίες παρατείνονται για
όσο διάστηµα διαρκεί η αναστολή αυτή.
Με την απόφαση της παρ. 8, καθορίζεται η διαδικασία
που θα ακολουθηθεί εφόσον δεν τηρηθούν οι ως άνω αναφερόµενοι χρόνοι ως προς την ενεργοποίηση της
σύνδεσης.
10. Προϋπόθεση για την συµµετοχή στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών είναι η
ύπαρξη Σύµβασης Σύνδεσης σε ισχύ ή οριστικής προσφοράς σύνδεσης σε ισχύ µε την προϋπόθεση ότι έχει
προσκοµισθεί η εγγυητική επιστολή του ν. 4152/2013 (Α΄
107) ή του ν. 4062/2012 (Α΄ 70) κατά το χρόνο υποβολής
του αιτήµατος συµµετοχής στην πιλοτική ανταγωνιστική
διαδικασία.
11. Για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις για τις οποίες
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ισχύει η εκδοθείσα Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, η διάρκεια ισχύος της
παρατείνεται: α) για όλες τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών
στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία και β) για εκείνες τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που τελικά θα επιλεγούν ως εγκαταστάσεις για στήριξη µε τη µορφή
Λειτουργικής Ενίσχυσης σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται
στην παρ. 13.
12. Ειδικά για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που
εµπίπτουν στις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν.
4152/2013 (Α΄ 107), για τις οποίες δεν είχαν προσκοµισθεί εγγυητικές επιστολές εντός των προθεσµιών που ορίζουν οι διατάξεις αυτές καθώς και για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν ενέπιπταν µεν στις ως
άνω διατάξεις του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) επειδή οι κάτοχοι τους είχαν ήδη συνάψει συµβάσεις σύνδεσης προ
της έναρξης εφαρµογής τους, οι οποίες όµως συµβάσεις
λύθηκαν αυτοδικαίως λόγω παρέλευσης της χρονικής

διάρκειας ισχύος της προσφοράς σύνδεσης κατά τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ι.1 της
παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), χωρίς ενδιαµέσως να έχουν υλοποιηθεί, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Οι ως άνω ενδιαφερόµενοι κάτοχοι δικαιούνται να
υποβάλουν αίτηµα εκ νέου χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης στον αρµόδιο Διαχειριστή, εφόσον
προσκοµίσουν την προβλεπόµενη εγγυητική επιστολή εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προκειµένου να έχουν την δυνατότητα συµµετοχής στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία και υπό την
προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιµος ο αντίστοιχος ηλεκτρικός χώρος.
β) Τα ως άνω αιτήµατα εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι όλων των λοιπών αιτηµάτων, και µε σειρά προτεραιότητας βάσει της ηµεροµηνίας προσκόµισης της
εγγυητικής επιστολής, ή και παράλληλα εφόσον δεν υφίσταται παραβίαση της προτεραιότητας έναντι του αυτού ηλεκτρικού χώρου. Αν δεν καταστεί δυνατή η εκ νέου χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης λόγω της
µη ύπαρξης διαθέσιµου ηλεκτρικού χώρου η εγγυητική
επιστολή επιστρέφεται στον αιτούντα.
γ) Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις της παρούσας
παραγράφου µπορεί, εφόσον το επιλέξουν να υποβάλλουν αίτηµα χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για µειωµένη, ως προς το αρχικό αίτηµά τους, εγκατεστηµένη ισχύ. Στην περίπτωση αυτή, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή η Απόφαση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις, δεν απαιτείται να έχει τροποποιηθεί στη βάση της νέας ισχύος
προ της υποβολής του αιτήµατος για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης στον αρµόδιο Διαχειριστή,
αλλά εντός του συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος
και µε τους όρους που προβλέπονται, για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που επιλέγονται στο πλαίσιο της
πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, στην απόφαση της παρ. 8. Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση που υποχρεούται σε άδεια παραγωγής δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση της ως άνω διάταξης για µείωση ισχύος τέτοια ώστε ο σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τη µειωµένη πλέον ισχύ, να εξαιρείται
από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής.
13. Για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που έχουν
υποβάλει ή υποβάλλουν στον αρµόδιο Διαχειριστή την
εγγυητική επιστολή για την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης που προβλέπεται σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν.
4152/2013 (Α΄ 107) ή την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στην παρ. 13 του άρθρου 39 του ν. 4062/ 2012
(Α΄ 70) ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Αν συµµετάσχουν στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και δεν επιλεγούν ως εγκαταστάσεις για στήριξη µε τη µορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, δικαιούνται την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής. Ειδικά για τις περιπτώσεις φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων της παρ. 12, η εκ νέου χορηγηθείσα οριστική προσφορά σύνδεσης παύει να ισχύει αυτοδικαίως
µε την έκδοση των οριστικών αποτελεσµάτων της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών
και η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται. Οι εν λόγω φω-
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τοβολταϊκές εγκαταστάσεις δεν δικαιούνται να υποβάλουν νέο αίτηµα για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης πριν
από την 1η.2.2017.
β) Αν συµµετάσχουν στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και επιλεγούν ως εγκαταστάσεις για στήριξη µε τη µορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ή η Άδεια Εγκατάστασης παρατείνεται µέχρι τη λήξη των προθεσµιών της
περίπτωσης ε΄ της παρ. 9, υπό την προϋπόθεση ότι εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης των
οριστικών αποτελεσµάτων της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών θα υποβάλουν
στον αρµόδιο διαχειριστή πλήρη φάκελο για τη σύναψη
της σχετικής Σύµβασης Σύνδεσης, αλλιώς η εγγυητική επιστολή καταπίπτει κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και της παρ. 13 του άρθρου 39 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70),
γ) Αν δεν συµµετάσχουν στην πιλοτική ανταγωνιστική
διαδικασία υποβολής προσφορών, εφαρµόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και της παρ. 13 του
άρθρου 39 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70). Ειδικά για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 12, η εκ νέου χορηγηθείσα Οριστικής Προσφορά Σύνδεσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει σε περίπτωση µη συµµετοχής στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία και η εγγυητική επιστολή καταπίπτει κατά τα
προβλεπόµενα στις διατάξεις του ν. 4152/2013 (Α΄ 107)
και του ν. 4062/2012 (Α΄ 70).
Για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες, κατά την
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, διαθέτουν
Σύµβαση Σύνδεσης σε ισχύ και τελικά επιλεγούν ως εγκαταστάσεις για στήριξη µε τη µορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, η ισχύς της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ή
της Άδειας Εγκατάστασης αν κάποια από αυτές λήγει εντός των προθεσµιών της περίπτωσης ε΄ της παρ. 9, παρατείνεται µέχρι τη λήξη των προθεσµιών αυτών.
14. Για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν. 3775/
2009 (Α΄ 122) και τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ενταχθεί στις
Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010
(Α΄ 204), µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, έπειτα από γνώµη της Ρ.Α.Ε., καθορίζεται ειδικό πλαίσιο συµµετοχής στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών. Στο ειδικό πλαίσιο, µπορεί
να καθορίζονται η συµµετοχή των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων του προηγούµενου εδαφίου στις διαδικασίες
αυτές ως ξεχωριστή κατηγορία, ειδικά κριτήρια συµµετοχής και ειδικά κριτήρια αξιολόγησης κατά τις διαδικασίες
αυτές, το µέγεθος της δηµοπρατούµενης ισχύος αποκλειστικά για τις εγκαταστάσεις αυτές, το οποίο δεν
µπορεί να υπερβαίνει τα 300MW µέχρι το 2020, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Για τη συµµετοχή των ανωτέρω φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ισχύουν
οι διατάξεις των παραγράφων 8 έως 13.

Άρθρο 8
Σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά
1. Μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδοµών
και τη θέση σε πλήρη λειτουργία των ηµερήσιων αγορών
ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά
(Μ.Δ.Ν.) όλοι οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που από την 1η Ιανουαρίου
2016 τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική)
στα Μ.Δ.Ν. εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης µε τη
µορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση µιας Σταθερής
Τιµής και οι κάτοχοί τους συνάπτουν Σ.Ε.Σ.Τ. µε τη
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστή των Μ.Δ.Ν..
2. Η Λειτουργική Ενίσχυση των σταθµών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που αποδίδεται στη βάση µιας Σταθερής Τιµής και διέπει τη
σύµβαση Σ.Ε.Σ.Τ. του παρόντος άρθρου, ταυτίζεται µε
την Τ.Α., της αντίστοιχης κατηγορίας σταθµού, του Πίνακα 1 του άρθρου 4 , ή ανά έργο αν η Τιµή Αναφοράς.
προκύπτει από διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών
σύµφωνα µε το άρθρο 7.
3. Με την επιφύλαξη της θέσης σε πλήρη λειτουργία
των ηµερήσιων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στα επιµέρους Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά οι παράγραφοι 5, 6, 11,
12, 14, 16, 20, 21 και 22 του άρθρου 3 ισχύουν και για
τους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του παρόντος άρθρου.
4. Με την ολοκλήρωση των απαραιτήτων υποδοµών
και τη θέση σε πλήρη λειτουργία των ηµερήσιων αγορών
ηλεκτρικής ενέργειας, στα επιµέρους Μ.Δ.Ν., κατά τα αναφερόµενα στην παρ. 1, οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που βρίσκονται στα εν λόγω Μ.Δ.Ν. και οι κάτοχοι των οποίων έχουν συνάψει Σ.Ε.Σ.Τ. και δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 3, όπως ισχύουν για τα
Μ.Δ.Ν., µεταπίπτουν υποχρεωτικά σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης και απευθείας συµµετοχής στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας του εν λόγω Μ.Δ.Ν.. Οι κάτοχοι των σταθµών
του προηγούµενου εδαφίου συνάπτουν Σύµβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της Παραγόµενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά (Σ.Ε.Δ.Π.Μ.Δ.Ν.), σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην απόφαση της
παρ. 3 του άρθρου 11. Η χρονική διάρκεια ισχύος της
Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν., στην περίπτωση αυτή, προκύπτει από
τη διαφορά µεταξύ της χρονικής διάρκειας της Λειτουργικής Ενίσχυσης της παρ. 6 του άρθρου 3 και της χρονικής διάρκειας από την έναρξη ισχύος έως τη λύση της
προηγούµενης σύµβασης Σ.Ε.Σ.Τ.. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται η
διαδικασία µετάπτωσης σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης και συµµετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η µεθοδολογία
υπολογισµού της Ε.Τ.Α. για τα Μ.Δ.Ν., καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα, συµπεριλαµβανοµένης της λειτουργίας Φο.Σ.Ε. και Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. στα Μ.Δ.Ν..
5. Για τις περιπτώσεις κατόχων σταθµών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα

20
Μ.Δ.Ν. που συνάπτουν Σ.Ε.Σ.Τ. ή Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν. και
στους οποίους χορηγείται παράλληλα Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη µορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυσης άλλης ισοδύναµης µορφής που ανάγεται σε όρους
κεφαλαιακής ενίσχυσης, εφαρµόζονται όσα ορίζονται
στις παραγράφους 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 3.
6. Στην περίπτωση διασύνδεσης ενός ηλεκτρικού συστήµατος Μ.Δ.Ν. µε το Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και το
Διασυνδεδεµένο Δίκτυο και την ένταξή του σε αυτό, η
Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε., υποκαθιστά εκ του νόµου, αµέσως και
αυτοδικαίως, τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως συµβαλλοµένη
στις Συµβάσεις Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, του άρθρου 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), ή στις συµβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/
2006 (Α΄ 129), ή στις Συµβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης των σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του εν λόγω διασυνδεόµενου ηλεκτρικού συστήµατος και υπεισέρχεται
στα σχετικά συµβατικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις, χωρίς περαιτέρω παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος
της σύµβασης. Η κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της διασύνδεσης ηλεκτρικού συστήµατος Μ.Δ.Ν. µε το Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και η ένταξή του σε αυτό καθορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία και προσδιορίζει τη δήλη ηµέρα συντέλεσης
της διασύνδεσης και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
7. Στην περίπτωση διασύνδεσης µε το Σύστηµα ενός
Μ.Δ.Ν. µε το Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και το Διασυνδεδεµένο Δίκτυο, οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι κάτοχοι των οποίων
έχουν συνάψει Σ.Ε.Σ.Τ., και οι οποίοι δεν εµπίπτουν στις
περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 3, µεταπίπτουν υποχρεωτικά σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης και συµµετέχουν απευθείας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στα άρθρα 3 και 5. Οι κάτοχοι σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
της παρούσας παραγράφου συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π.. Η χρονική διάρκεια ισχύος της Σ.Ε.Δ.Π., στην περίπτωση αυτή,
προκύπτει από τη διαφορά µεταξύ της χρονικής διάρκειας της Λειτουργικής Ενίσχυσης της παρ. 6 του άρθρου 3
και της χρονικής διάρκειας από την έναρξη ισχύος έως
τη λύση της προηγούµενης σύµβασης Σ.Ε.Σ.Τ.. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζεται η διαδικασία µετάπτωσης σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
8. Στην περίπτωση διασύνδεσης ενός Μ.Δ.Ν. µε το
Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και το Διασυνδεδεµένο Δίκτυο οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι κάτοχοι των οποίων έχουν συνάψει Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν., και οι οποίοι δεν εµπίπτουν στις
περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 3, µεταπίπτουν υποχρεωτικά σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης και συµµετέχουν απευθείας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στα άρθρα 3 και 5. Οι κάτοχοι σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
του προηγούµενου εδαφίου συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π.. Αντίστοιχα οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι κάτοχοι των οποίων έχουν συνάψει Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν. και οι οποίοι εµπίπτουν σε κάποια
από τις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 3, µεταπίπτουν σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση

Σταθερής Τιµής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο
3. Οι κάτοχοι σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του προηγούµενου εδαφίου
συνάπτουν Σ.Ε.Σ.Τ.. Η χρονική διάρκεια ισχύος της
Σ.Ε.Δ.Π. ή Σ.Ε.Σ.Τ., στις περιπτώσεις αυτές, προκύπτει
από τη διαφορά µεταξύ της χρονικής διάρκειας της Λειτουργικής Ενίσχυσης της παρ. 6 του άρθρου 3 και της
χρονικής διάρκειας από την έναρξη ισχύος έως τη λύση
της προηγούµενης σύµβασης Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν.. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζεται η διαδικασία µετάπτωσης σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης ή Σταθερής Τιµής και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
9. Οι Σ.Ε.Δ.Π. και Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν. οι οποίες συνάπτονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 4, 7 και 8 διέπονται
από την ίδια Τ.Α. της αρχικά συναφθείσας Σ.Ε.Σ.Τ., µε
την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 7 για την περίπτωση που η Τ.Α. έχει προκύψει από ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.
10. Οι κάτοχοι σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μ.Δ.Ν., που έχουν
συνάψει σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύµβαση
Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύµφωνα µε το άρθρο
12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), ή αντίστοιχη σύµβασης αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/
2006 (Α΄ 129), και οι σταθµοί τους συνεχίζουν να λειτουργούν µετά την ηµεροµηνία λήξης των συµβάσεων
αυτών, και εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούµενες κατά
την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συνάπτουν
Σ.Ε.Σ.Τ. µε τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως διαχειριστή των
Μ.Δ.Ν.. Η Τ.Α. που διέπει τη Σ.Ε.Σ.Τ. των σταθµών του
προηγούµενου εδαφίου, προκύπτει ανά µήνα βάσει της
εκάστοτε µέσης µηνιαίας Οριακής Τιµής του Διασυνδεµένου Συστήµατος (ΟΤΣ) ή και της αντίστοιχης Ε.Τ.Α..
Αν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες υποδοµές και έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ηµερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στο Μ.Δ.Ν. που είναι οι σταθµοί αυτοί
εγκατεστηµένοι και οι εν λόγω σταθµοί δεν εµπίπτουν
στις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 3, όπως ισχύουν
για τα Μ.Δ.Ν., εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης µε τη
µορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής
Προσαύξησης και οι κάτοχοί τους συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π.Μ.Δ.Ν. µε τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως διαχειριστή των
Μ.Δ.Ν.. Για τους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του προηγούµενου εδαφίου, η Τ.Α. που διέπει τη Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν., προκύπτει ανά µήνα βάσει της εκάστοτε µέσης µηνιαίας Οριακής Τιµής του Διασυνδεµένου Συστήµατος (ΟΤΣ) ή και της αντίστοιχης Ε.Τ.Α.. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται η διαδικασία εκκαθάρισης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα αναφορικά µε
τη λειτουργία των σταθµών της παρούσας.
11. Το ποσό της Λειτουργικής Ενίσχυσης που προκύπτει κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης της Σ.Ε.Δ.Π.Μ.Δ.Ν., αν είναι πιστωτικό για τον κάτοχο σταθµού
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μ.Δ.Ν. καταβάλλεται από τον
Υπολογαριασµό Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασµού
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεµένων Νησιών, του
Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. του άρθρου 143 του
ν.4001/2011 (Α΄ 179), ενώ αν είναι χρεωστικό για τον κάτοχο σταθµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μ.Δ.Ν. επιστρέφεται στον προαναφερθέντα Υπολογαριασµό του Ειδικού Λογαριασµού.
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12. Το ποσό της Λειτουργικής Ενίσχυσης που προκύπτει κατά τη διαδικασία Εκκαθάρισης της Σ.Ε.Σ.Τ. για τον
κάτοχο σταθµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μ.Δ.Ν. καταβάλλεται µε χρεοπίστωση των Υπολογαριασµών Ενισχύσεων και Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεµένων
Νησιών, του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. του άρθρου
143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).
Άρθρο 9
Σύµβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής
Προσαύξησης της παραγόµενης ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
1. Από την 1η Ιανουαρίου 2016 για την ένταξη σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και στο Διασυνδεδεµένο Δίκτυο ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε.) συνάπτει Σύµβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας (Σ.Ε.Δ.Π.) µε τον κάτοχο του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σύµφωνα µε τα άρθρα 3, 4 και 6.
2. Η Σ.Ε.Δ.Π. ισχύει για είκοσι (20) έτη. Ειδικά η
Σ.Ε.Δ.Π. για ηλιοθερµικούς σταθµούς ισχύει για είκοσι
πέντε (25) έτη.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από εισήγηση της Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. και
γνώµη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόµενο
και η διαδικασία κατάρτισης των Σ.Ε.Δ.Π., σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και της απόφασης
της παρ. 2 του άρθρου 6, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
Άρθρο 10
Σύµβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιµής της
Παραγόµενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α.
1. Από την 1η Ιανουαρίου 2016 για την ένταξη των
σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εµπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 5
του άρθρου 3 στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και το Διασυνδεδεµένο Δίκτυο, καθώς και των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., µε
την επιφύλαξη της παρ.1 του άρθρου 8, στα Μ.Δ.Ν., η
Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε., ή η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως Διαχειριστής
των Μ.Δ.Ν., όπου αυτό προβλέπεται, συνάπτουν Σύµβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιµής της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας (Σ.Ε.Σ.Τ.) µε τον κάτοχο
του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σύµφωνα µε τα άρθρα 3, 4 και 8.
2. Η Σ.Ε.Σ.Τ. ισχύει για είκοσι (20) έτη. Ειδικά η
Σ.Ε.Σ.Τ. για ηλιοθερµικούς σταθµούς ισχύει για είκοσι
πέντε (25) έτη.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από εισήγηση, κατά περίπτωση, της
Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. ή της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστής
των Μ.Δ.Ν., και γνώµη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται ο τύπος,
το περιεχόµενο και η διαδικασία κατάρτισης των
Σ.Ε.Σ.Τ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

Άρθρο 11
Σύµβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής
Προσαύξησης της παραγόµενης ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
στα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά
1. Με την ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδοµών
και τη θέση σε πλήρη λειτουργία των ηµερήσιων αγορών
ηλεκτρικής ενέργειας στα Μ.Δ.Ν. και για την ένταξη
σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο δίκτυο των Μ.Δ.Ν., η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.,
ως Διαχειριστής των Μ.Δ.Ν., συνάπτει Σύµβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης Μ.Δ.Ν. της
παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας (Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν.) µε
τον κάτοχο του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 8
και την παρ. 5 του άρθρου 3.
2. Η Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν. ισχύει για είκοσι (20) έτη. Ειδικά
η Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν. για ηλιοθερµικούς σταθµούς ισχύει
για είκοσι πέντε (25) έτη.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από εισήγηση της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως
Διαχειριστής των Μ.Δ.Ν., και γνώµη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόµενο και η διαδικασία κατάρτισης των Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν., σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 12
Μηχανισµός Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης
σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
1. Συνιστάται Επιτροπή Παρακολούθησης Καθεστώτος
Στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., αποστολή της οποίας είναι
η παρακολούθηση της απόδοσης και των αποτελεσµάτων του καθεστώτος στήριξης των σταθµών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Η «Επιτροπή Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των
σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α.» αποτελείται από:
α) τρείς (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
β) έναν (1) εκπρόσωπο της Ρ.Α.Ε.,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε.,
δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.,
στ) έναν (1) εκπρόσωπο του Κ.Α.Π.Ε.,
ζ) µέχρι τρείς (3) ειδικούς εµπειρογνώµονες.
Τα µέλη της Επιτροπής ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο αναπληρωτής του και ανατίθενται τα καθήκοντα γραµµατειακής υποστήριξης της Επιτροπής. Ο
Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής δε λαµβάνουν αποζηµίωση ή οποιουδήποτε άλλου είδους απολαβή για τη
συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής αυτής.
2. Με την απόφαση της παρ. 1 καθορίζονται η θητεία
των µελών της Επιτροπής Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
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γειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι κανόνες λειτουργίας της,
ο τρόπος λήψης αποφάσεων και κάθε άλλο θέµα σχετικό
µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων της.
3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης
των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. υποβάλλει, ανά εξάµηνο, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας εισηγήσεις µε
προτάσεις για τα ακόλουθα:
α) τροποποιήσεις στη µεθοδολογία υπολογισµού της
Ε.Τ.Α. και στο ονοµαστικό επιτόκιο προεξόφλησης που
χρησιµοποιείται ανά κατηγορία έργου για τον υπολογισµό της Λειτουργικής Ενίσχυσης,
β) τροποποιήσεις των Τ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 ή και καθορισµού των ανώτατων επιτρεπόµενων τιµών υποβολής προσφορών
στο πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,
γ) αλλαγές στις κατηγορίες σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Πίνακα
1 της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου 4,
δ) τροποποιήσεις των µαθηµατικών τύπων καθορισµού
των Τ.Α. για τους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Σ.Η.Θ.Υ.Α.,
ε) τροποποιήσεις στα όρια εγκατεστηµένης ισχύος και
µέγιστης ισχύος παραγωγής της παρ. 5 του άρθρου 3,
στ) αναπροσαρµογές της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιµότητας Συµµετοχής στην Αγορά της παρ. 12 του άρθρου 5,
ζ) προβλέψεις για το ύψος Λειτουργικής Ενίσχυσης
των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για τα επόµενα έτη.
Άρθρο 13
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν.3468/2006 (Α΄ 129)
1. Οι παράγραφοι 12 έως και 31 του άρθρου 2 του ν.
3468/2006 (Α΄ 129) αναριθµούνται σε παραγράφους 14
έως 33.
2. Μετά την παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 (Α΄
129) όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 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 ευρίσκεται στον ίδιο ή όµορο χώρο µε το
σταθµό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Ο σταθµός Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α. συνδέεται στο Δίκτυο µέσω της παροχής της
εγκατάστασης κατανάλωσης.
13. Εικονικός ενεργειακός συµψηφισµός: ο συµψηφισµός της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας, από σταθµό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγού, µε την συνολική
καταναλισκόµενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις
του αυτοπαραγωγού, από τις οποίες τουλάχιστον η µία
είτε δεν βρίσκεται στον ίδιο ή όµορο χώρο µε το σταθµό
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. είτε στην περίπτωση που βρίσκεται,
τροφοδοτείται από διαφορετική παροχή.»
3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006
(Α΄ 129), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρούσας πα-

ραγράφου, η διάρκεια ισχύος της Οριστικής Προσφοράς
Σύνδεσης σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα /
βιοαέριο / βιορευστά, του άρθρου 4, δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) µήνες από τη χορήγησή της.»
4. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Σύµβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ισχύει για
είκοσι (20) έτη. Ειδικά η Σύµβαση Πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγεται από ηλιοθερµικούς σταθµούς
ηλεκτροπαραγωγής ισχύει για είκοσι πέντε (25) έτη.»
5. Μετά τον πίνακα Α της περίπτωσης β΄ της παρ. 1
του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΙΓ5 της παρ. ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι τιµές του Πίνακα Α΄ για τους Αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ισχύουν
για το πλεόνασµα της ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται στο Σύστηµα ή το Δίκτυο, το οποίο µπορεί να ανέλθει
µέχρι ποσοστό 20% της συνολικά παραγόµενης, από
τους σταθµούς αυτούς, ηλεκτρικής ενέργειας, σε ετήσια
βάση.»
6. Μετά την παρ. 11 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006
(Α΄ 129) προστίθενται παράγραφοι ως εξής:
«12. Η αποζηµίωση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από τους Υβριδικούς Σταθµούς που συνδέονται
στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν., η οποία προέρχεται από απορρόφηση ενέργειας από το Δίκτυο κατόπιν εντολής της
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστή των Μ.Δ.Ν., για διάθεση από τον Υβριδικό Σταθµό της εγγυηµένης του παροχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην οικεία άδεια παραγωγής, υπολογίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη Σύµβαση Πώλησης ή στη Σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης
την οποία συνάπτουν οι κάτοχοι των εν λόγω Υβριδικών
Σταθµών. Η ενέργεια αυτή νοείται ως συµβατική ενέργεια και η αποζηµίωση για την παραγωγή της ενέργειας
αυτής, καταβάλλεται στους κατόχους Υβριδικών Σταθµών από τους λογαριασµούς που τηρεί η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
Α.Ε., ως Διαχειριστής των Μ.Δ.Ν., για τις συµβατικές µονάδες, µε βάση τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης
Μ.Δ.Ν..
13. Η αποζηµίωση για το τίµηµα διαθεσιµότητας ισχύος Υβριδικών Σταθµών που συνδέονται στο Δίκτυο
Μ.Δ.Ν., καταβάλλεται στους κατόχους Υβριδικών Σταθµών από τους λογαριασµούς που τηρεί ο Διαχειριστής
των Μ.Δ.Ν., για τις συµβατικές µονάδες, µε βάσει τις
διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεµένων
Νησιών.»
7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006
(Α΄ 129) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών, σταθµών µικρών ανεµογεννητριών, σταθµών βιοµάζας/βιοαερίου/βιορευστών, µικρών υδροηλεκτρικών
σταθµών και σταθµών Σ.Η.Θ.Υ.Α. από αυτοπαραγωγούς
για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, µε εφαρµογή ενεργειακού συµψηφισµού. Ειδικά για αυτοπαραγωγούς που
είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που
επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δηµοσίου ενδιαφέρο-
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ντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εµβέλειας καθώς και για
εγγεγραµµένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκµεταλλεύσεων του ν. 874/2010 (Α΄ 151) για εγκαταστάσεις αγροτικών εκµεταλλεύσεων όπως ορίζονται στο
ν.3874/2010 ή και αγροτικών χρήσεων, επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών και σταθµών µικρών ανεµογεννητριών για την κάλυψη ιδίων αναγκών
τους και µε εφαρµογή εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού. Για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται από τη
Ρ.Α.Ε. ως περιοχές µε κορεσµένα δίκτυα, σύµφωνα µε
τη διαδικασία των δύο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης α` της παρ. 5 του άρθρου 3 για την εφαρµογή των
προηγούµενων εδαφίων της παρούσας, ο Διαχειριστής
του Δικτύου µπορεί να θέτει περιορισµούς στην απορροφώµενη ισχύ για λόγους ασφάλειας της λειτουργίας του
Δικτύου ή του Διασυνδεδεµένου Συστήµατος. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά
από γνώµη της Ρ.Α.Ε. ορίζονται ο τρόπος µε τον οποίο
θα γίνονται ο ενεργειακός συµψηφισµός και ο εικονικός
ενεργειακός συµψηφισµός 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 ειδικότερο
θέµα ή άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
των διατάξεων της παρούσας. Το πλεόνασµα ενέργειας
που τυχόν 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 στον αυτοπαραγωγό. Με την ανωτέρω
υπουργική 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 ανωτέρω
πιο πάνω υπουργική απόφαση είναι δυνατόν να τίθενται,
µε µέγιστο όριο τα 500 kW για τους σταθµούς Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α., ανώτατα όρια εγκατεστηµένης ισχύος διαφοροποιηµένα ανά κατηγορία παραγωγών ή / και ανά ηλεκτρικό σύστηµα διασυνδεδεµένο ή αυτόνοµο. Τα υψηλότερα όρια τίθενται υπέρ νοµικών προσώπων, δηµοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δηµοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εµβέλειας. Με την ανωτέρω υπουργική απόφαση καθορίζεται και η µοναδιαία τιµή µε την οποία θα υπολογίζεται η αποζηµίωση για το πλεόνασµα της ενέργειας η
οποία θα καταβάλλεται από τους Προµηθευτές, υπέρ του
Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011
(Α` 179). Οι σταθµοί του παρόντος εξαιρούνται από την
υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής.»
8. Η παράγραφος Α.1 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006
(Α΄ 129) αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. 1. Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. επιβαρύνεται, από την έναρξη της εµπορικής λειτουργίας
του σταθµού του, µε ειδικό τέλος. Το τέλος αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της, προ Φ.Π.Α., τιµής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στον Διαχειριστή του Συστήµατος ή του Δικτύου ή των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών. Απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού τέλους οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από συστήµα-

τα Α.Π.Ε. σε κτίρια ή από φωτοβολταϊκά συστήµατα και
οι αυτοπαραγωγοί του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 (Α΄
129).»
Άρθρο 14
Ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώµατος κατοχής
άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4342/2015
(Α΄ 143) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι σταθµοί που διαθέτουν σύµβαση σύνδεσης σε ισχύ δεν έχουν υποχρέωση καταβολής του τέλους της
περίπτωσης 1.»
Άρθρο 15
Διάρκεια ισχύος αδειών εκτέλεσης έργων
αξιοποίησης υδατικών πόρων
Κατά τον υπολογισµό της διάρκειας ισχύος της άδειας
εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων µικρών
υδροηλεκτρικών σταθµών, δε λαµβάνεται υπόψη το χρονικό διάστηµα από την 29η Ιουνίου 2015, ή από το χρόνο
έκδοσης της άδειας εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων εφόσον είναι µεταγενέστερος, έως και την
31η Δεκεµβρίου 2016. Η διάταξη αφορά άδειες εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων µικρών υδροηλεκτρικών σταθµών που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν έως
και την 31η Δεκεµβρίου 2016.
Άρθρο 16
Διάρκεια ισχύος Αδειών Εγκατάστασης και Οριστικών
Προσφορών Σύνδεσης σταθµών ηλεκτροπαραγωγής
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και λοιπά θέµατα Οριστικών
Προσφορών Σύνδεσης
1. Κατά τον υπολογισµό της διάρκειας ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 3 του ν. 3468/2006
(Α΄ 129) ή αντιστοίχως της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ του
άρθρου 3 και 4 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), δε λαµβάνεται
υπόψη το χρονικό διάστηµα από την 31η Μαρτίου 2016 ή
από το χρόνο έκδοσης της Άδειας Εγκατάστασης ή αντιστοίχως της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, εφόσον
είναι µεταγενέστερος, έως και την 31η Δεκεµβρίου
2016.
Η διάταξη αφορά άδειες εγκατάστασης ή αντίστοιχα
οριστικές προσφορές σύνδεσης των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εκδόθηκαν ή
θα εκδοθούν έως και την 31η Δεκεµβρίου 2016.
2. Οι κάτοχοι σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργεια από Α.Π.Ε. που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
των διατάξεων της Απόφασης Ρ.Α.Ε. υπ’ αριθµ.
904/2011, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις Αποφάσεις
Ρ.Α.Ε. υπ’ αριθµ. 155/2012 (Β΄908) και 452/2015
(Β΄2859), και ισχύει, µπορούν να υποβάλλουν αίτηµα για
εκ νέου χορήγηση προσφοράς σύνδεσης στον αρµόδιο
Διαχειριστή, χωρίς να ισχύει για τους σταθµούς αυτούς
ο χρονικός περιορισµός της παρ. 6 του άρθρου 34 του
ν. 4342/2015 (Α΄143).
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Άρθρο 17
Παράταση ισχύος αδειών παραγωγής
Για τους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε., των οποίων η διάρκεια ισχύος της Άδειας
Παραγωγής λήγει µέχρι και την 31.12.2018, και οι οποίοι
µέχρι την ηµεροµηνία αυτή διαθέτουν σε ισχύ την Άδεια
Εγκατάστασης, αλλά δε διαθέτουν Άδεια Λειτουργίας, η
διάρκεια ισχύος της ως άνω Άδειας Παραγωγής παρατείνεται µέχρι την 31.12.2018.
Άρθρο 18
Επιστροφή εγγυητικών επιστολών ν. 4152/2013
(Α΄ 107) και ν. 4062/2012 (Α΄ 70)
Εγγυητικές επιστολές για σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν
προσκοµιστεί στον Αρµόδιο Διαχειριστή στο πλαίσιο του
ν. 4062/2012 (Α΄ 70) και του ν.4152/2013 (Α΄ 107) όπως
ισχύουν, επιστρέφονται µετά από υπεύθυνη δήλωση που
υποβάλλει ο ενδιαφερόµενος επενδυτής, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προς τον αρµόδιο διαχειριστή, και
µε την οποία δηλώνει ότι δε θα προχωρήσει στην υλοποίηση του σταθµού. Με την υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης λύονται αυτοδικαίως οι σχετικές
συµβάσεις πώλησης και σύνδεσης του σταθµού στο Δίκτυο, συµπεριλαµβανοµένου και του Δικτύου των Μη
Διασυνδεδεµένων Νησιών ή το Σύστηµα. Ο αρµόδιος
Διαχειριστής και ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας τηρούν µητρώο των σταθµών για τους οποίους λύονται οι συµβάσεις πώλησης και σύνδεσης στο Δίκτυο κατά τα προβλεπόµενα στην παρούσα περίπτωση
και αναρτούν κατάλογο µε τους σταθµούς παραγωγής
του παρόντος άρθρου εντός ενός (1) µηνός από τη λήξη
της προθεσµίας υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης. Με
την ανάρτηση των καταλόγων αυτών, παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως οι Άδειες Παραγωγής, οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, οι Άδειες Εγκατάστασης και γενικά όλες οι άδειες και εγκρίσεις που έχουν
χορηγηθεί για τους εν λόγω σταθµούς.
Άρθρο 19
Ρυθµίσεις για Υδατορέµατα
Στο άρθρο 9 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94), προστίθεται
παρ. 5 ως εξής:
«5. Έως την έκδοση του προαναφερόµενου προεδρικού διατάγµατος, ειδικά για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα
(Μ.ΥΗ.Ε.) στις εκτός σχεδίου περιοχές η απόσταση των
εγκαταστάσεων αυτών από κάθε µία των γραµµών πληµµύρας ορίζεται στα δέκα (10) µέτρα. Οι προαναφερόµενες ειδικές αποστάσεις για τα Μ.ΥΗ.Ε. κατισχύουν των
απαγορεύσεων και περιορισµών χρήσεων γης και δόµησης, όπως και των γενικών αποστάσεων δόµησης των
κτισµάτων από υδατορέµατα, που έχουν έως σήµερα καθορισθεί από Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) ή άλλα
σχέδια χρήσεων γης (Γ.Π.Σ/ ΣΧΟΟΑΠ) στο πλαίσιο των
επιµέρους ζωνών προστασίας και διαχείρισης (σύστηµα
ζώνωσης) των σχεδίων αυτών.»

Άρθρο 20
Τροποποιήσεις του ν. 3468/2006 (Α΄ 129)
και του ν. 4152/2013 (Α΄107)
1. Μετά το ένατο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν.
4152/2013 (Α΄107), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ενδιαφερόµενο µετά από αίτηµά του σε περίπτωση που:
αα. ανασταλεί η ισχύς ή ακυρωθεί µε δικαστική απόφαση οποιαδήποτε άδεια ή έγκριση που απαιτείται για τη
νόµιµη εγκατάσταση ή λειτουργία του σταθµού παραγωγής ΑΠΕ, ή
ββ. παρέλθει η διάρκεια ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (όπως αυτή ορίζεται από το ν. 3468/2006)
χωρίς να έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση επί αιτήσεως
ακυρώσεως οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης απαραίτητης για την εγκατάσταση ή λειτουργία του σταθµού, εφόσον η αίτηση ακυρώσεως έχει κατατεθεί πριν από το
χρόνο υποβολής της εγγυητικής επιστολής από τον ενδιαφερόµενο.»
2. Μετά την υποπαράγραφο α1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), προστίθενται υποπαράγραφοι α1.1 και α1.2 ως εξής:
«α1.1. Κατά τον υπολογισµό της διάρκειας ισχύος της
Άδειας Εγκατάστασης δεν λαµβάνεται υπόψη, το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο υφίσταται αναστολή της εκτέλεσης της Άδειας Εγκατάστασης ή οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης απαιτούµενης για τη νόµιµη έκδοση
της Άδειας Εγκατάστασης του σταθµού, η οποία έχει
διαταχθεί µε απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας
ή άλλου διοικητικού δικαστηρίου, εφόσον κατά την ηµεροµηνία άρσης της αναστολής είναι σε ισχύ οι λοιπές απαιτούµενες άδειες ή εγκρίσεις που απαιτούνται για τη
νόµιµη έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης.
α1.2. Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου της υποπαραγράφου α.1 της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του
ν. 3468/2006 (Α' 129) δύναται να επανεκδοθεί άπαξ Άδεια Εγκατάστασης, η διάρκεια της οποίας έληξε κατά
τη διάρκεια της χορηγηθείσας από το αρµόδιο διοικητικό
δικαστήριο αναστολής εκτέλεσης είτε της ίδιας της άδειας εγκατάστασης, είτε της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, είτε οποιασδήποτε άλλης απαιτούµενης για την έκδοσή της διοικητικής πράξης ή η διάρκεια της άδειας εγκατάστασης έληξε ενώ εκκρεµούσε η
έκδοση δικαστικής απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης
ή επί της απόφασης αναστολής στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Εφόσον απορρίφθηκε αµετάκλητα από το αρµόδιο
διοικητικό δικαστήριο η αιτηθείσα ακύρωση της άδειας εγκατάστασης ή της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή οποιασδήποτε άλλης απαιτούµενης για την
έκδοση της διοικητικής πράξης.
β) Εφόσον ακυρώθηκε αµετάκλητα από το αρµόδιο διοικητικό δικαστήριο η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή οποιαδήποτε άλλη απαιτούµενη για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης διοικητική πράξη και στη
συνέχεια αυτές επανεκδόθηκαν νοµίµως σύµφωνα µε
την ακυρωτική απόφαση.
γ) Εφόσον ακυρώθηκε αµετάκλητα από το αρµόδιο διοικητικό δικαστήριο η άδεια εγκατάστασης για τυπικούς
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λόγους και υπό την προϋπόθεση ότι η επανέκδοσή της
θα λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε την ακυρωτική απόφαση,
χωρίς τις τυπικές πληµµέλειες της ακυρωθείσας άδειας
εγκατάστασης.
Στις παραπάνω περιπτώσεις ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει πλήρες αίτηµα στην αδειοδοτούσα αρχή για έκδοση νέας Άδειας Εγκατάστασης, συνοδευόµενο από όλα τα απαιτούµενα για την έκδοσής της δικαιολογητικά,
και µπορεί να υποβάλλει αίτηµα για εκ νέου χορήγηση
προσφοράς σύνδεσης στον αρµόδιο Διαχειριστή, χωρίς
να ισχύει για αυτές τις περιπτώσεις ο χρονικός περιορισµός της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του ν. 4342/2015
(Α΄ 143).»
Άρθρο 21
Θέµατα Υβριδικών Σταθµών στα
Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά
1. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, για τους Υβριδικούς
Σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που τίθενται σε λειτουργία (δοκιµαστική ή κανονική) στα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.) ισχύουν τα παρακάτω:
α) Η τιµή αποζηµίωσης της παραγόµενης ηλεκτρικής
ενέργειας από τις µονάδες Α.Π.Ε. του Υβριδικού Σταθµού, η οποία εγχέεται απευθείας στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν.,
αναφέρεται στην οικεία άδεια παραγωγής, καθορίζεται
λαµβάνοντας υπόψη τις Τ.Α. της αντίστοιχης κατηγορίας σταθµών του άρθρου 4, όπως ισχύει κατά τη στιγµή
που οι µονάδες αυτές τίθενται σε λειτουργία (δοκιµαστική ή κανονική) και καταβάλλεται µε τη µορφή της Διαφορικής Προσαύξησης ή Σταθερής Τιµής, σύµφωνα µε τα όρια της παραγράφου 5 του άρθρου 3, όπως ισχύουν για
τα Μ.Δ.Ν..
β) Η τιµή αποζηµίωσης της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις µονάδες ελεγχόµενης παραγωγής του
Υβριδικού Σταθµού, όπως αυτή καθορίζεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις της περίπτωση β΄ της παραγράφου 3, του
άρθρου 13 του ν.3468/2006 (Α΄ 129), η οποία προέρχεται
αποκλειστικά από την παραγωγή των µονάδων Α.Π.Ε.
του Υβριδικού Σταθµού, µέσω των συστηµάτων αποθήκευσης του Σταθµού, δεν µπορεί να είναι κατώτερη από
την τιµή της Τ.Α. για αιολικούς σταθµούς της κατηγορίας
2 του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου
4, επαυξηµένη κατά 50%, ώστε να καλύπτονται οι απώλειες ενέργειας στον κύκλο αποθήκευσης του υβριδικού
σταθµού.
γ) Η αποζηµίωση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας των Υβριδικών Σταθµών, η οποία προέρχεται αποκλειστικά από την παραγωγή των µονάδων Α.Π.Ε. του Υβριδικού Σταθµού, είτε µε απ’ ευθείας έγχυσή της στο
Δίκτυο των Μ.Δ.Ν., είτε µέσω των συστηµάτων αποθήκευσης του Υβριδικού Σταθµού, καταβάλλεται στους κατόχους Υβριδικών Σταθµών, µέσω του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. των Μη Διασυνδεδεµένων
Νησιών του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως
ισχύει.
2. Από την 1η Ιανουαρίου 2016 για την ένταξη Υβριδικών Σταθµών στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν., η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
Α.Ε., ως Διαχειριστής των Μ.Δ.Ν. συνάπτει Σύµβαση
Λειτουργικής Ενίσχυσης Υβριδικών Σταθµών στα Μ.Δ.Ν.
µε τον κάτοχο του Υβριδικού Σταθµού.
3. Η Σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Υβριδικών

Σταθµών στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν. ισχύει για είκοσι (20) έτη.
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από εισήγηση της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως
Διαχειριστή Μ.Δ.Ν., και γνώµη της Ρ.Α.Ε., ορίζονται ο
τύπος, το περιεχόµενο και η διαδικασία κατάρτισης των
Συµβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης Υβριδικών Σταθµών
στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν., σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου, του Κώδικα Διαχείρισης Μ.Δ.Ν. και του
ν.3468/2006, όπως τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο,
και ισχύει, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
5. Για τους κατόχους σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Υβριδικούς Σταθµούς στα Μ.Δ.Ν. που συνάπτουν Σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, σύµφωνα µε
την παράγραφο 4 του παρόντος, και στους οποίους χορηγείται παράλληλα Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη µορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύναµης µορφής που ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης, εφαρµόζονται τα όσα ορίζονται στις παραγράφους 7, 8 και 9 του άρθρου 3, µε οµοιόµορφη ποσοστιαία
αποµείωση των εσόδων από την παραγωγή ενέργειας
και διαθεσιµότητας ισχύος του Υβριδικού Σταθµού στο
Δίκτυο των Μ.Δ.Ν.. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η τιµή του επιτοκίου αναγωγής για τους υβριδικούς σταθµούς στο Δίκτυο
των Μ.Δ.Ν..
6. Για τις περιπτώσεις Υβριδικών Σταθµών Α.Π.Ε. στο
Δίκτυο των Μ.Δ.Ν. για τους οποίους έχει ήδη εκδοθεί άδεια παραγωγής η Ρ.Α.Ε. οφείλει, µετά από αίτηµα των
ενδιαφεροµένων και εντός του διαστήµατος που θα οριστεί µετά από απόφασή της, να τροποποιήσει την άδεια
παραγωγής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο
αυτό.
7. Η σύναψη Σύµβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Υβριδικών Σταθµών στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν. αναστέλλεται µέχρι την τροποποίηση της οικείας άδειας παραγωγής,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του παρόντος.
Άρθρο 22
Τροποποιήσεις του ν. 4001/2011 (Α΄ 179)
1. Το εδάφιο θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 118 του ν. 4001/
2011 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής:
«(θ) Συνάπτει Συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/
2006 (Α΄ 129), καθώς και κάθε άλλου είδους συµβάσεις
ενισχύσεων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, εξαιρουµένων των Φ/Β του Ειδικού Προγράµµατος
Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε Κτηριακές
Εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες Κτιρίων (
12323/ΓΓ175/09, Β΄ 1079 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας), που συνάπτουν Συµβάσεις Συµψηφισµού µε Προµηθευτές, για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α., εφόσον οι εγκαταστάσεις αυτές παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται στο Σύστηµα είτε απευθείας είτε µέσω του Δικτύου, και καταβάλει τις πληρωµές που προβλέπονται στις Συµβάσεις αυτές από τον
Ειδικό Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Επικράτειας
κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 143 του ν. 4001/2011
(Α΄ 179).»
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2. Το εδάφιο η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 129
του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής:
«(η) Συνάπτει Συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόµενα στον Κώδικα Μ.Δ.Ν. και
στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), καθώς και κάθε
άλλου είδους συµβάσεις ενισχύσεων που προβλέπονται
από την κείµενη νοµοθεσία για την ηλεκτρική ενέργεια
που παράγεται από εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.
και Υβριδικούς Σταθµούς, εφόσον οι εγκαταστάσεις αυτές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται µε το
δίκτυο διανοµής των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών και
καταβάλλει τις πληρωµές που προβλέπονται στις Συµβάσεις αυτές από τον Ειδικό Λογαριασµό Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179),
µε την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων νόµου για
τους Υβριδικούς Σταθµούς στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών.»
Άρθρο 23
Ειδικός Λογαριασµός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και Δικτύου και
Ειδικός Λογαριασµός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Μη-Διασυνδεµένων Νησιών
1. Το άρθρο 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Ειδικός Λογαριασµός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του
άρθρου 40 του ν. 2773/1999 διακρίνεται σε :
(α) «Ειδικό Λογαριασµό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και Δικτύου» και
(β) «Ειδικό Λογαριασµό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεµένων Νησιών».
Το πλεόνασµα ή το έλλειµµα του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεµένων Νησιών αποτελεί έσοδο ή εκροή του Ειδικού Λογαριασµού
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και
Δικτύου, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στον
Κώδικα Μ.Δ.Ν..
2. Η Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. είναι ο διαχειριστής του Ειδικού
Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεµένου
Συστήµατος και Δικτύου και η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως εκ
του νόµου διαχειριστής και λειτουργός της Αγοράς των
Μ.Δ.Ν., είναι ο διαχειριστής του Ειδικού Λογαριασµού
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεµένων Νησιών. Οι
Διαχειριστές Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. και Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., καταβάλλουν τα ποσά αποζηµίωσης στους αντισυµβαλλόµενούς τους κατά τις διατάξεις της περίπτωσης θ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 118, και της περίπτωσης η΄ της παρ. 2
του άρθρου 129, αντίστοιχα, τα οποία ανακτούν πλήρως
από τον Ειδικό Λογαριασµό που διαχειρίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
3. Ο Ειδικός Λογαριασµός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και Δικτύου διαχωρίζεται λογιστικά σε δύο Υπολογαριασµούς: (α) τον Υπολογαριασµό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και (β) τον Υπολογαριασµό Ενισχύσεων. Τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασµού
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και
Δικτύου χαρακτηρίζονται ως Έσοδα Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας και ως Έσοδα Ενισχύσεων αντίστοιχα.
α. Έσοδα του Υπολογαριασµού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και Δικτύου είναι:

(αα) Τα ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι
προµηθευτές στο πλαίσιο του Ηµερήσιου Ενεργειακού
Προγραµµατισµού και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων
Παραγωγής - Ζήτησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα
άρθρα 120 και 96 και ιδίως στη περίπτωση ιθ΄ της παρ. 2
του άρθρου 96, για την ενέργεια από σταθµούς Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που είναι συνδεδεµένοι στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και Δίκτυο, περιλαµβανοµένων των Φ/Β
Ειδικού Προγράµµατος του άρθρου 14Α του ν. 3468/
2006 (Α΄ 129) και των Α.Π.Ε. µε Συµβάσεις Συµψηφισµού Ενέργειας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Τα
ποσά αυτά καταβάλλονται κατά τρόπον ώστε να αντανακλούν κατ` ελάχιστον το µεσοσταθµικό µεταβλητό κόστος των θερµικών συµβατικών σταθµών και να αναλογούν στην ενέργεια που εγχέεται κατά προτεραιότητα
στο σύστηµα µεταφοράς και στο δίκτυο διανοµής της ηπειρωτικής χώρας και των συνδεδεµένων µε αυτά νησιών, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του
ν. 3468/2006, µε µεθοδολογία που εξειδικεύεται στον
Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
(ββ) Τα έσοδα από τη χρέωση που επιβάλλεται σε κάθε
εκπρόσωπο φορτίου για το σύνολο της ενέργειας που απορροφά στη χονδρεµπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, κατά το µέρος που αντιστοιχεί στην ενέργεια που
παρέχεται σε όλους τους καταναλωτές του Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και Διασυνδεδεµένου Δικτύου, εξαιρουµένων των εξαγωγών. Η χρέωση αυτή προσδιορίζεται βάσει µεθοδολογίας που καθορίζεται στον Κώδικα
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και προκύπτει από
το γινόµενο της ως άνω απορροφώµενης ενέργειας
(MWh) επί τη διαφορά (σε €/MWh) µεταξύ της τιµής ενέργειας που διαµορφώνεται στη χονδρεµπορική αγορά
του διασυνδεδεµένου Συστήµατος και Δικτύου και της εκτιµώµενης µεσοσταθµικής τιµής αγοράς ενέργειας που
θα χρεωνόταν ο εκπρόσωπος φορτίου, βάσει του ίδιου
µηχανισµού ενέργειας της αγοράς αυτής, λαµβάνοντας
υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες και τα πραγµατικά δεδοµένα της αγοράς, χωρίς τη συµµετοχή της ενέργειας
των Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στον ηµερήσιο ενεργειακό
προγραµµατισµό. Η χρέωση αυτή µεταβάλλεται ανά περίοδο κατανοµής ή άλλη χρονική περίοδο, βάσει συγκεκριµένων παραµέτρων, όπως ιδίως η συµµετοχή των
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην κάλυψη του φορτίου ή το επίπεδο της συνολικής ζήτησης. Η µεθοδολογία µπορεί να
λαµβάνει υπόψη παραµέτρους οι οποίες καθορίζονται µε
απόφαση της Ρ.Α.Ε. που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης
του Λειτουργού της Αγοράς και του Διαχειριστή του Συστήµατος και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι παράµετροι αναθεωρούνται το Δεκέµβριο και
τον Ιούνιο κάθε έτους και ισχύουν για το εξάµηνο που ακολουθεί το µήνα έγκρισης/αναθεώρησης. Η µεθοδολογία εφαρµόζεται από τον Λειτουργό της Αγοράς. Η χρέωση της περίπτωσης αυτής επιβάλλεται σταδιακά στους
εκπροσώπους φορτίου ως εξής: για το έτος 2016, ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) της χρέωσης που
προκύπτει µε την εφαρµογή της µεθοδολογίας, για το
2017 στο εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) και για το
2018 και εφεξής στο εκατό τοις εκατό (100%).
Για την προσαρµογή στις ρυθµίσεις της παρούσας, ο
Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο Κώδικας Διαχείρισης Συστήµατος τροποποιούνται και η απόφαση της Ρ.Α.Ε. για τον καθορισµό των παραµέτρων της
µεθοδολογίας εκδίδεται µέχρι τις 15.9.2016 και εφαρµό-
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ζεται από 1.10.2016. Η απόφαση της Ρ.Α.Ε. για τον επαναπροσδιορισµό του τέλους ΕΤΜΕΑΡ κατά την περίπτωση αα΄ της παρ. 3β του παρόντος άρθρου για τον Ιούνιο
2016, εκδίδεται µέχρι τις 30.9.2016, λαµβάνοντας υπόψη
τα έσοδα του λογαριασµού µε βάση τις διατάξεις της παρούσας περίπτωσης. Για την περίοδο 2016-2017, το ύψος των µοναδιαίων χρεώσεων καθορίζεται κατά τρόπο
ώστε στο τέλος της διετίας να µην προκύπτει έλλειµµα
του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και Δικτύου.
γγ) Τα έσοδα από χρέωση που µπορεί να επιβάλλεται
κατ’ έτος, αρχής γενοµένης από το έτος 2018 και εφεξής, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν εισήγησης της Ρ.Α.Ε., στους εκπροσώπους φορτίου για την ενέργεια που απορροφούν για
τους καταναλωτές που εκπροσωπούν εντός του Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και Δικτύου σύµφωνα µε την περίπτωση ββ΄, µε σκοπό τη σταδιακή και κατά το δυνατόν
ισόποση µείωση, του προς ανάκτηση ποσού από τους καταναλωτές µέσω του τέλους ΕΤΜΕΑΡ της περίπτωσης
αα΄ της παρ. 3β του παρόντος άρθρου. Με την απόφαση
αυτή καθορίζεται και η ετήσια χρέωση που επιβάλλεται
ανά µονάδα ενέργειας (€/MWh), οµοιόµορφα για το σύνολο της ενέργειας αυτής.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν γνώµης της Ρ.Α.Ε., µπορεί να θεσπίζεται
Ειδική Αγορά Εγγυήσεων Προέλευσης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων από 15 έως και 18 του ν.
3468/2006, όπως ισχύει. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι συµµετέχοντες, ο αρµόδιος Διαχειριστής, η
διαδικασία επιµερισµού των Εγγυήσεων Προέλευσης
στους Εκπροσώπους φορτίου στους οποίους επιβάλλεται η ειδική χρέωση της παρούσας περίπτωσης και κατ’
αναλογία της ενέργειας επί της οποίας επιβάλλεται η
χρέωση αυτή, οι δυνατότητες αγοραπωλησίας των Εγγυήσεων Προέλευσης και θέµατα που αφορούν το διασυνοριακό εµπόριο των Εγγυήσεων Προέλευσης. Εντός
τριών (3) µηνών από την έκδοση της απόφασης αυτής,
καταρτίζεται από τους Φορείς Έκδοσης των Εγγυήσεων
Προέλευσης, Κώδικας Αγοράς Εγγυήσεων Προέλευσης,
ο οποίος υποβάλλεται προς έγκριση στη Ρ.Α.Ε.. Η
Ρ.Α.Ε., κατόπιν διενέργειας δηµόσιας διαβούλευσης, εκδίδει τον Κώδικα αυτόν προβαίνοντας κατά την κρίση
της στις αναγκαίες προσθήκες ή τροποποιήσεις. Με τον
Κώδικα αυτόν καθορίζονται ιδίως: α) τα δικαιώµατα και
οι υποχρεώσεις των συµµετεχόντων στην αγορά, β) οι
διαδικασίες που εφαρµόζονται για τη διενέργεια των συναλλαγών, γ) ο τρόπος διενέργειας δηµοπρασιών ή σύναψης διµερών συµβολαίων, δ) οι διαδικασίες παροχής
εγγυήσεων και εκκαθάρισης των συναλλαγών, ε) οι διαδικασίες και µεθοδολογίες επιβολής κυρώσεων και γ)
κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα για τη λειτουργία της αγοράς αυτής. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρµόδιου διαχειριστή της αγοράς, παρέχονται ειδικές εγκρίσεις και καθορίζονται λεπτοµέρειες εφαρµογής που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της αγοράς.
δδ) Ποσά που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
β. Έσοδα του Υπολογαριασµού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και Δικτύου είναι:

(αα) Έσοδα από την επιβολή Ειδικού Τέλους για τη
Μείωση Εκποµπών Αερίων Ρύπων (Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ.) επί της
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του ηπειρωτικού
συστήµατος και των συνδεδεµένων µε αυτό νησιών. Το
Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. επιβάλλεται επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, και διαφοροποιείται ανά κατηγορία Πελατών, περιλαµβανοµένων και των αυτοπαραγωγών, οµοιόµορφα για όλη την ελληνική επικράτεια, σύµφωνα µε µεθοδολογία η οποία καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται µετά
από γνώµη της Ρ.Α.Ε.. Η µεθοδολογία λαµβάνει υπόψη
την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει
ο κάθε Πελάτης και περιλαµβάνει συντελεστές που διαφοροποιούν το ειδικό τέλος κατά κατηγορία Πελατών,
περιλαµβανόµενων των αυτοπαραγωγών, έτσι ώστε να
προκύπτει χρέωση που εξισορροπεί τις οικονοµικές συνέπειες µεταξύ των κατηγοριών Πελατών. Ειδικά για
τους αυτοπαραγωγούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., το ειδικό τέλος καταβάλλεται από κάθε αυτοπαραγωγό αποκλειστικά και µόνο για το τµήµα της ηλεκτρικής ενέργειας που
συνολικά αυτός απορροφά από το Δίκτυο ή το Σύστηµα.
Οι αριθµητικές τιµές των συντελεστών της ανωτέρω µεθοδολογίας, καθώς και οι µοναδιαίες χρεώσεις που επιβάλλονται στους Πελάτες, προσδιορίζονται µε απόφαση
της Ρ.Α.Ε. που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το 12ο µήνα εκάστου έτους προκειµένου να
εφαρµοσθεί το επόµενο ηµερολογιακό έτος, µετά από
προϋπολογιστική εκτίµηση των εσόδων και εξόδων του
Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Επικράτειας.
Οι ανωτέρω µοναδιαίες χρεώσεις αναθεωρούνται µε την
ίδια διαδικασία, τον 6ο µήνα κάθε ηµερολογιακού έτους
για εφαρµογή από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεµβρίου του ίδιου έτους, εφόσον αυτό απαιτείται µε βάση την
εξέλιξη των εσόδων και εξόδων του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και Δικτύου εντός του έτους. Η ετήσια επιβάρυνση
Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ. Το
όριο αυτό αναπροσαρµόζεται ετησίως, µε απόφαση της
Ρ.Α.Ε., σύµφωνα µε την ετήσια µεταβολή του δείκτη τιµών καταναλωτή όπως δηµοσιεύεται από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τις διαδικασίες εκκαθάρισης και διακανονισµού συναλλαγών του
Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του
Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
(ββ) Ποσοστό των εσόδων που προέρχονται από τις
δηµοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωµάτων εκποµπών
αερίων θερµοκηπίου που αντιστοιχούν στην Ελλάδα κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
(γγ) Τα ποσά που εισπράττονται από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και αντιστοιχούν
σε Ειδικό Τέλος Λιγνιτικής Παραγωγής το οποίο ορίζεται
σε δύο (2) ευρώ ανά MWh παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται ο τρόπος και η
διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του εν λόγω τέλους,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Το τέλος αυτό αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετά από γνώµη της Ρ.Α.Ε..
(δδ) Τα ποσά που καταβάλλονται από τον Διαχειριστή
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Μ.Δ.Ν. σε περίπτωση πλεονάσµατος του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεµένων Νησιών, που τηρεί ο Διαχειριστής Μ.Δ.Ν., για τον ισοσκελισµό του, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κώδικα
Διαχείρισης Μ.Δ.Ν..
(εε) Ποσά που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
4. Ο Ειδικός Λογαριασµός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΜηΔιασυνδεδεµένων Νησιών διαχωρίζεται λογιστικά σε
δύο Υπολογαριασµούς: (α) τον Υπολογαριασµό Αγοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας και (β) τον Υπολογαριασµό Ενισχύσεων. Τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεµένων Νησιών χαρακτηρίζονται ως Έσοδα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και ως Έσοδα Ενισχύσεων αντίστοιχα.
α. Έσοδα του Υπολογαριασµού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Μη-Διασυνδεδεµένων Νησιών είναι:
(αα) Τα ποσά που καταβάλλουν οι Εκπρόσωποι Φορτίου των Μη-Διασυνδεδεµένων Νησιών, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα προβλεπόµενα στον Κώδικα Μ.Δ.Ν., για την
ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται στα συστήµατα
των νησιών αυτών, η οποία παράγεται από τις µονάδες
που αναφέρονται στην περίπτωση η΄ της παρ. 2 του άρθρου 129.
(ββ) Τα ποσά που καταβάλλουν οι Εκπρόσωποι Φορτίου των Μη-Διασυνδεδεµένων Νησιών, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα προβλεπόµενα στον Κώδικα Μ.Δ.Ν., για την
ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται στα συστήµατα
των νησιών αυτών, η οποία παράγεται από Φ/Β Ειδικού
Προγράµµατος του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και από
Α.Π.Ε. µε Συµβάσεις Συµψηφισµού Ενέργειας, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία.
(γγ) Ποσά που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και τον Κώδικα Μ.Δ.Ν..
Η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστής Μ.Δ.Ν., υπολογίζει, σε µηνιαία και ετήσια βάση, τα ποσά των υποπαραγράφων α΄ και β΄, σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες Μεθοδολογίες, βάσει των διατάξεων του Κώδικα Μ.Δ.Ν.. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τις διαδικασίες εκκαθάρισης και
διακανονισµού συναλλαγών καθορίζονται στον Κώδικα
Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη-Διασυνδεµένων Νησιών.
β. Έσοδα του Υπολογαριασµού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεµένων Νησιών είναι:
(αα) Τα ποσά που προκύπτουν από την επιβολή ΕΤΜΕΑΡ επί της κατανάλωσης των Συστηµάτων των Μη-Διασυνδεδεµένων Νησιών όπως το τέλος αυτό ορίζεται στο
εδάφιο αα΄ της παρ. 3.β του παρόντος άρθρου.
(ββ) Τα ποσά που καταβάλλονται από το Λειτουργό
της Αγοράς σε περίπτωση ελλείµµατος του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεµένων
Νησιών, για τον ισοσκελισµό του, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κώδικα Διαχείρισης Μ.Δ.Ν..
(γγ) Ποσά που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και τον Κώδικα Μ.Δ.Ν..
5. Ο Ειδικός Λογαριασµός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΜηΔιασυνδεδεµένων Νησιών ισοσκελίζεται σύµφωνα µε
τις σχετικές προβλέψεις του Κώδικα Μ.Δ.Ν.. Οι διαδικασίες εκκαθάρισης και διακανονισµού συναλλαγών για

τον ισοσκελισµό του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεµένων Νησιών καθορίζονται
στον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων ΜηΔιασυνδεµένων Νησιών. Ο Διαχειριστής Μ.Δ.Ν. γνωστοποιεί στο Λειτουργό της Αγοράς αναλυτικά στοιχεία
σχετικά µε τον ισοσκελισµό του Ειδικού Λογαριασµού
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεµένων Νησιών µετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών (µηνιαίας
και ετήσιας εκκαθάρισης) που προβλέπονται στον Κώδικα Μ.Δ.Ν..»
2. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται αναφορά ή
παραποµπή στον Ειδικό Λογαριασµό Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 143 του ν. 4001/2001, εφόσον
σχετίζεται µε τα Συστήµατα των Μη-Διασυνδεδεµένων
Νησιών, νοείται, από τη θέση σε ισχύ του νόµου αυτού,
στον Ειδικό Λογαριασµό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεµένων Νησιών, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση στον
Ειδικό Λογαριασµό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και Δικτύου.
Άρθρο 24
Ρυθµίσεις για τη συµµόρφωση µε την υπ’αριθµ.
2014/536/ΕΕ
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
1. Στο τέλος του άρθρου 108 του ν. 4001/2011 (Α΄
179) προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
«11. Στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ καθορίζονται ιδίως, οι διαδικασίες που ακολουθούνται, οι σχετικές προθεσµίες, οι υπόχρεοι καταβολής τιµηµάτων και
τελών και οι σχετικές µεθοδολογίες και οι παράµετροι
αυτών για τον υπολογισµό και επιµερισµό των επιβαρύνσεων, τα βασικά στοιχεία για την οργάνωση των διαγωνιστικών διαδικασιών που ακολουθούνται, οι χρηµατοοικονοµικές διευθετήσεις, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των εµπλεκόµενων φορέων, καθώς και κάθε άλλο
θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου.»
2. Μετά το άρθρο 108 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) προστίθεται άρθρο 108Α ως εξής:
«1. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια, η
µεθοδολογία, η διαδικασία εξέτασης της οικονοµικής αποδοτικότητας και τεχνικής δυνατότητας ηλεκτροδότησης ενός ή περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών
(Μ.Δ.Ν.) µέσω της διασύνδεσής τους µε το ΕΣΜΗΕ ή το
Διασυνδεδεµένο µε αυτό ΕΔΔΗΕ, σε σχέση µε τη εξακολούθηση της ηλεκτροδότησής του(ς) ως Μ.Δ.Ν., καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα που αφορά την αξιολόγηση αυτή, συµπεριλαµβανοµένων και των ενεργειών
των αρµόδιων διαχειριστών ΕΣΜΗΕ και ΕΔΔΗΕ και Μη
Διασυνδεδεµένων Νησιών, ως προς το ζήτηµα αυτό. Η απόφαση αυτή αφορά σε Συστήµατα Μ.Δ.Ν. των οποίων
τα έργα διασύνδεσής τους µε το ΕΣΜΗΕ ή το Διασυνδεδεµένο µε αυτό ΕΔΔΗΕ δεν έχουν περιληφθεί στο Δεκαετές Σχέδιο Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 108 ή το αντίστοιχο Σχέδιο Ανάπτυξης
του ΕΔΔΗΕ κατά το άρθρο 128.
2. Η Ρ.Α.Ε. καθορίζει µε απόφασή της τον οικονοµικά
αποδοτικότερο τρόπο ηλεκτροδότησης ενός ή περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών, κατόπιν κοινής ει-
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σήγησης που υποβάλλεται από τους Διαχειριστές ΕΣΜΗΕ, ΕΔΔΗΕ και Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών, σύµφωνα µε τα κριτήρια και τον τρόπο που καθορίζονται
στην απόφαση της παρ. 1. Η εισήγηση αυτή βασίζεται σε
πόρισµα οµάδας εργασίας που συνίσταται µε απόφαση
της Ρ.Α.Ε., βάσει του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 4001/2011,
µε αντικείµενο τη διερεύνηση των τεχνικοοικονοµικών
επιλογών ηλεκτροδότησης των Μ.Δ.Ν.. Η τεχνικοοικονοµική διερεύνηση πραγµατοποιείται βάσει προκαταρκτικής εξέτασης τεχνικών λύσεων διασύνδεσης ή αυτόνοµης ανάπτυξης του ηλεκτρικού συστήµατος Μ.Δ.Ν.
που στηρίζεται στις επικρατούσες τεχνολογικές επιλογές και τη διεθνή εµπειρία από την κατασκευή παρόµοιων έργων. Στους οικείους Κώδικες Διαχείρισης µπορεί
να εξειδικεύονται ζητήµατα σχετικά µε την τεχνικοοικονοµική εξέταση των επιλογών ηλεκτροδότησης των
Μ.Δ.Ν. για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
3. Η διαδικασία της παρ. 2 ολοκληρώνεται έως την 31η
Δεκεµβρίου του έτους 2017 για το σύνολο των µη διασυνδεδεµένων νησιών. Το διάστηµα αυτό µπορεί να παρατείνεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Ρ.Α.Ε., έως ένα (1) έτος, εφόσον έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις για Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά που καλύπτουν τουλάχιστον το 70% της κατανάλωσης του συνόλου των Μη
Διασυνδεδεµένων Νησιών, όπως καταγράφηκε, κατά το
τελευταίο, σε σχέση µε τη λήψη της απόφασης αυτής, ηµερολογιακό έτος λειτουργίας τους.
4. Η διαδικασία της παρ. 2 µπορεί να επαναλαµβάνεται
κάθε τέσσερα (4) έτη, ή νωρίτερα, µετά από απόφαση
της Ρ.Α.Ε., εάν έχει παρατηρηθεί σηµαντική µεταβολή
των τεχνικοοικονοµικών επιλογών ηλεκτροδότησης των
Μ.Δ.Ν. (κόστος προµήθειας συµβατικών καυσίµων, κόστη τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής, κόστη τεχνολογίας διασυνδέσεων κ.α.) ή έχει υποβληθεί σχετικό τεκµηριωµένο αίτηµα τρίτου.
5. Προκειµένου η Ρ.Α.Ε. να ανταποκριθεί εγκαίρως
στο έργο των παραγράφων 3 και 4, µπορεί να συνάπτει
συµβάσεις µε Ανώτατα Πανεπιστηµιακά ή Πολυτεχνικά ή
Τεχνολογικά ιδρύµατα για την παροχή συµβουλευτικού
έργου, µέχρι του συνολικού ποσού των εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ ετησίως, κατά παρέκκλιση από κάθε ειδική ή γενική διάταξη νόµου.
6. Ο αρµόδιος Διαχειριστής ΕΣΜΗΕ ή ΕΔΔΗΕ οφείλει,
εντός τριών µηνών από τη δηµοσίευση της απόφασης
της παραγράφου 2, να υποβάλει εισήγηση στη Ρ.Α.Ε. για
την ένταξη του έργου διασύνδεσης που έχει κριθεί από
τη Ρ.Α.Ε. ως οικονοµικά αποδοτικότερο, στο Δεκαετές
Πρόγραµµα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ ή στο Σχέδιο
Ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ, µε βάση και τα ειδικότερα καθοριζόµενα στους οικείους Κώδικες Διαχείρισης. Σε περίπτωση αδυναµίας ένταξης έργου διασύνδεσης Μ.Δ.Ν.
που αφορά στην ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ, είτε λόγω επίκλησης αδυναµίας του αρµόδιου Διαχειριστή την οποία
θα πρέπει να αιτιολογεί επαρκώς, είτε λόγω µη αποδοχής από τη Ρ.Α.Ε. του προτεινόµενου από τον Διαχειριστή τρόπου ένταξης, για λόγους που ανάγονται ιδίως
στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ή στην τεχνική λύση
που επιλέγεται, εφαρµόζεται η διαδικασία της παραγράφου 7 (β) του άρθρου 108, µε πρωτοβουλία της Αρχής ή
κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος τρίτου, η οποία εκκινεί µε αιτιολογηµένη απόφαση της Ρ.Α.Ε. που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον αντί-

στοιχο Κώδικα Διαχείρισης καθορίζεται κάθε ειδικότερο
θέµα που είναι αναγκαίο για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου και τις διαδικασίες που ακολουθούνται,
καθώς και τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τις αρµοδιότητες του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ως προς την παρακολούθηση και υλοποίηση του έργου.
7. Για έργα ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ που αφορούν διασυνδέσεις Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών, τα οποία υλοποιούνται µέσω των διαδικασιών της παραγράφου 7 (β)
του άρθρου 108 και των δύο τελευταίων εδαφίων της
παραγράφου 4 του άρθρου 108Α, ο Διαχειριστής ΕΣΜΗΕ
συστήνει και διαχειρίζεται Ειδικό Λογαριασµό Διασυνδέσεων Μ.Δ.Ν. για την αποπληρωµή των επενδύσεων αυτών. Στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ καθορίζονται
τα έσοδα και τα έξοδα του λογαριασµού αυτού και κάθε
ειδικότερο θέµα για τη διαχείρισή του.
8. Οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης των έργων
διασυνδέσεων Μ.Δ.Ν., ανεξάρτητα από το φορέα και τον
τρόπο υλοποίησής τους, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι
οι επιβαρύνσεις των καταναλωτών, ανά κατηγορία καταναλωτή, συνολικά από χρεώσεις ΥΚΩ και τέλη χρήσης
ΕΣΜΗΕ ή ΕΔΔΗΕ, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
στις οποίες περιλαµβάνονται και οι χρεώσεις για την εκτέλεση των διασυνδέσεων αυτών, δεν υπερβαίνουν τις
αντίστοιχες επιβαρύνσεις που θα προέκυπταν στην περίπτωση µη υλοποίησης των διασυνδέσεων αυτών.
9. Για κάθε έργο ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ που αφορά
διασύνδεση Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών, ανεξαρτήτως
φορέα και τρόπου υλοποίησης, καθορίζεται κατά την ένταξη του έργου στο ΔΠΑ ή την ανάθεσή του κατά τη
διαδικασία της παρ. 7 (β) του άρθρου 108, δεσµευτικό
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. Σε περίπτωση καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου, µε βάση το δεσµευτικό
χρονοδιάγραµµα, η οποία δεν οφείλεται σε ανωτέρα βία
ή δικαστική αναστολή, ή σε άλλη αντικειµενική αδυναµία, επιβάλλεται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε., είτε στον αρµόδιο Διαχειριστή, εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στο αντίστοιχο Πρόγραµµα/Σχέδιο Ανάπτυξης, είτε στον ανάδοχο που επιλέγεται µέσω εφαρµογής της διαδικασίας της
παρ. 7 (β) του άρθρου 108, ρήτρα για κάθε έτος καθυστέρησης, υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού που τηρείται για
τις ΥΚΩ βάσει του άρθρου 55. Η συνδροµή της ανωτέρας
βίας ή άλλης αντικειµενικής αδυναµίας διαπιστώνεται µε
απόφαση της Ρ.Α.Ε. κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης
του αρµόδιου Διαχειριστή ή του αναδόχου, κατά περίπτωση. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού και η διαδικασία επιβολής και είσπραξης της ρήτρας αυτής. Ο υπολογισµός θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις δαπάνες
ΥΚΩ που θα αποφεύγονταν σε περίπτωση υλοποίησης
της διασύνδεσης αυτής.»
3. Το άρθρο 133 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για τις
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, καθώς και της παρ. 3 για την περίπτωση
χορήγησης σχετικής παρέκκλισης κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 44 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, η άδεια παραγωγής για τα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά χορηγείται, κατόπιν αίτησης των ενδιαφεροµένων, από τη Ρ.Α.Ε. σύµφωνα µε τους όρους και τις ειδικές προϋποθέσεις που
προβλέπονται στον παρόντα νόµο και στον Κανονισµό
Αδειών. Στην άδεια παραγωγής περιλαµβάνεται δεσµευ-
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τικό χρονοδιάγραµµα εγκατάστασης του δυναµικού παραγωγής. Σε περίπτωση καθυστέρησης ως προς την ένταξη του εν λόγω δυναµικού παραγωγής, µε βάση το
ως άνω χρονοδιάγραµµα, η οποία δεν οφείλεται σε ανωτέρα βία ή δικαστική αναστολή, ή άλλη αντικειµενική αδυναµία, επιβάλλεται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε., στον κάτοχο της άδειας παραγωγής υποχρέωση να καταβάλει αποζηµίωση ίση µε τη µη υλοποιηθείσα εξοικονόµηση κόστους ή ίση µε το πρόσθετο κόστος που απαιτήθηκε για
κάλυψη της ζήτησης. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, ειδικά για άδειες παραγωγής που έχουν
εκδοθεί προ της 1ης Αυγούστου 2016, ο κάτοχος των αδειών παραγωγής οφείλει, µέχρι την 1η Φεβρουαρίου
2017, να υποβάλει στη Ρ.Α.Ε. δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα εγκατάστασης των αδειοδοτηµένων µονάδων.
Στον Κώδικα Διαχείρισης των ηλεκτρικών συστηµάτων
των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του ανωτέρω διοικητικού µέτρου. Σε περίπτωση συστηµατικής παραβίασης του χρονοδιαγράµµατος η Ρ.Α.Ε. ανακαλεί την άδεια. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης µπορεί να παρατείνεται µε τροποποίηση της οικείας άδειας παραγωγής,
εφόσον συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι που εκφεύγουν
του ελέγχου του κατόχου της άδειας.
2. Εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας χορηγείται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του
παρόντος άρθρου και του άρθρου 132 και τις σχετικές
διατάξεις του Κανονισµού Αδειών. Με τους όρους της άδειας ή της εξαίρεσης, κατά την παράγραφο αυτή, καθορίζονται οι ειδικές υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας
σχετικά µε την καλή και εµπρόθεσµη κατασκευή και λειτουργία του δυναµικού παραγωγής και οι εγγυήσεις για
τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών.
3. Για τα Αποµονωµένα Μικροδίκτυα, σύµφωνα µε την
παρέκκλιση που έχει χορηγηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 139 και
για όσο χρόνο αυτή βρίσκεται σε ισχύ, ήτοι την 1η Ιανουαρίου 2021, χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε., άδεια παραγωγής
για την ανακαίνιση, την αναβάθµιση και την επέκταση υπάρχουσας συµβατικής δυναµικότητας, καθώς και την
κάλυψη εκτάκτων αναγκών, σύµφωνα µε τη διαδικασία,
τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται
στον Κανονισµό Αδειών. Σε περίπτωση λήξης της άδειας
που χορηγείται για τις ανωτέρω περιπτώσεις, η άδεια
µπορεί να παραταθεί κατά την αποκλειστική διακριτική
ευχέρεια της Ρ.Α.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται σε λόγους εξ ολοκλήρου πέραν
του ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.. Η πλήρης αποξήλωση των
κύριων µονάδων ηλεκτροπαραγωγής σε υφιστάµενο
σταθµό παραγωγής και η αντικατάστασή τους από νέα εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν συνιστά υπάρχουσα δυναµικότητα, αλλά κατασκευή νέων
µονάδων.
4. Η Ρ.Α.Ε., κάθε δύο (2) έτη, καταρτίζει για τα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά κατάλογο στον οποίο καταγράφονται οι ανάγκες εγκατάστασης νέων µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που εκτιµάται ότι θα προκύψουν κατά την επόµενη πενταετία. Στις ανάγκες αυτές
συνυπολογίζονται και οι ανάγκες αντικατάστασης του υπάρχοντος παραγωγικού δυναµικού και λαµβάνονται υπόψη οι άδειες παραγωγής οι οποίες έχουν χορηγηθεί,

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Αδειών. Ο ανωτέρω κατάλογος καταρτίζεται µε βάση τις τακτικές
προβλέψεις της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για τα Μη Διασυνδεδεµένα
Νησιά και την εκτίµηση των δυνατοτήτων και της σκοπιµότητας διασύνδεσης του δικτύου των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών.
5. Για τη διασφάλιση του απρόσκοπτου ενεργειακού εφοδιασµού των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών, και εφόσον η Ρ.Α.Ε. µε την απόφασή της παρ. 2 του άρθρου
108Α, έχει καθορίσει ότι οικονοµικά αποδοτικότερος
τρόπος ηλεκτροδότησης του ηλεκτρικού συστήµατος
Μ.Δ.Ν. είναι µέσω της αυτόνοµης ανάπτυξής του, όταν
διαπιστώνεται πρόβληµα επάρκειας ισχύος µε βάση τη
διαδικασία χορήγησης αδειών κατόπιν αίτησης και λαµβάνοντας υπόψη την εφαρµογή κατάλληλων µέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας ή διαχείρισης της ζήτησης,
όπως προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών
Συστηµάτων Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών, προκηρύσσεται δηµόσιος διαγωνισµός µε την ακόλουθη διαδικασία:
(α) Η Ρ.Α.Ε. δηµοσιεύει πρόσκληση στην οποία περιγράφονται η διαδικασία του διαγωνισµού, οι όροι και οι
προϋποθέσεις συµµετοχής, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και το τυχόν αντάλλαγµα για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που παρέχεται σε εκείνον ο οποίος λαµβάνει την άδεια.
(β) Έξι (6) τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής προσφορών, η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σε µια ηµερήσια εφηµερίδα της πρωτεύουσας µε πανελλήνια κυκλοφορία, σε δύο ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες εφηµερίδες
του νησιού, όπου πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση, εφόσον εκδίδονται, και στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(γ) Η συγγραφή υποχρεώσεων και κάθε συµβατικό
στοιχείο τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου κατά τα οριζόµενα στην πρόσκληση.
(δ) Η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται στο διαγωνισµό και χορηγεί την άδεια παραγωγής.
Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων λαµβάνονται υπόψη, µεταξύ άλλων, η τήρηση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισµού και η προστασία του περιβάλλοντος.
(ε) Η Ρ.Α.Ε. λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για τη διασφάλιση της εµπιστευτικότητας των στοιχείων που περιέχονται στις υποβαλλόµενες προτάσεις.
(στ) Εάν ο διαγωνισµός κηρυχθεί άγονος, άδεια παραγωγής χορηγείται στη ΔΕΗ ΑΕ µε απόφαση της Ρ.Α.Ε..
Στην περίπτωση αυτή η άδεια παραγωγής περιλαµβάνει
ειδικούς όρους που διασφαλίζουν την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες ορίζονται στη διακήρυξη
του διαγωνισµού. Για την περίπτωση αυτή η ανωτέρω απόφαση της Ρ.Α.Ε. µπορεί να ορίζει την απόδοση των επενδυόµενων κεφαλαίων του έργου.
6. Αν η Ρ.Α.Ε. διαπιστώνει, κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών και σύµφωνα και
µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κώδικα Διαχείρισης
των ηλεκτρικών συστηµάτων των Μη Διασυνδεδεµένων
Νησιών, την ύπαρξη ή το ενδεχόµενο εκδήλωσης κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, η οποία δεν επιτρέπει τον έγκαιρο και απρόσκοπτο ενεργειακό εφοδιασµό Μη Διασυνδεδεµένου Νησιού, κατά την παρ. 5, µε απόφασή της
χορηγεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη
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ΔΕΗ ΑΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Αδειών. Η άδεια αυτή χορηγείται για όσο χρόνο διαρκεί η
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το δυναµικό που εγκαθίσταται στην περίπτωση αυτή αποτελεί επέκταση του υφιστάµενου δυναµικού κατά την έννοια της παρ. 3. Μέχρι την 30ή Σεπτεµβρίου του 2017, οπότε θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε εφαρµογή το σχέδιο κάλυψης εκτάκτων αναγκών στα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κώδικα Διαχείρισης
των Ηλεκτρικών Συστηµάτων των Μη Διασυνδεδεµένων
Νησιών και να έχουν ληφθεί οι απαιτούµενες άδειες και
εγκρίσεις µε βάση την κείµενη νοµοθεσία, η Δ.Ε.Η. Α.Ε.
υποχρεούται σε λήψη των απαιτούµενων αδειών παραγωγής ενώ απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης
των υπολοίπων αδειών και εγκρίσεων για τις µονάδες
που εγκαθιστά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στα
Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά.
7. Στην περίπτωση που από την απόφαση της παρ. 2
του άρθρου 108Α έχει διαπιστωθεί ότι η ηλεκτροδότηση
του αντίστοιχου Συστήµατος Μ.Δ.Ν. µέσω της διασύνδεσης του Συστήµατος αυτού µε το ΕΣΜΗΕ ή το Διασυνδεδεµένο Δίκτυο του ΕΔΔΗΕ, είναι, σε µακροπρόθεσµη
βάση, οικονοµικά αποδοτικότερη, σε σύγκριση µε την
αυτόνοµη ανάπτυξή του, µπορεί να χορηγείται άδεια παραγωγής για νέο δυναµικό παραγωγής µε συµβατικές
µονάδες στα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά, µε την έννοια
που του αποδίδεται στην 536/2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση αυτή η άδεια χορηγείται
µόνο για το χρονικό διάστηµα µέχρι την ολοκλήρωση
της διασύνδεσης, µε βάση το δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσής της. Μέχρι την έκδοση της απόφασης
παρ. 2 του άρθρου 108Α για την οικονοµικότητα της διασύνδεσης συγκεκριµένου Μ.Δ.Ν., άδεια παραγωγής για
συµβατικές µονάδες στο εν λόγω Σύστηµα Μ.Δ.Ν. χορηγείται για τρία (3) έτη και µε δυνατότητα παράτασης για
ίσο χρόνο εφόσον τεκµηριώνεται ανάγκη ασφάλειας εφοδιασµού µε ηλεκτρική ενέργεια. Η άδεια παραγωγής
που χορηγείται κατά το µεταβατικό αυτό στάδιο των
προηγούµενων δύο εδαφίων, θεωρείται κάλυψη έκτακτης ανάγκης, κατά την έννοια της παραγράφου 6.»
4. Η παρ. 6 του άρθρου 134 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179)
όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 137Α, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρέκκλισης µε βάση τις διατάξεις του
άρθρου 33 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ και σύµφωνα και µε
τους όρους της απόφασης 2014/536/ΕΕ της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, χορηγείται αποκλειστικά στη Δ.Ε.Η. Α.Ε.. άδεια για την προµήθεια των καταναλωτών στα Αποµονωµένα Μικροδίκτυα και τα Μικρά Αποµονωµένα Δίκτυα.».
5. Μετά το άρθρο 137 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) προστίθεται άρθρο 137Α ως εξής:
«1. Η παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 33 της
Οδηγίας που έχει χορηγηθεί σύµφωνα µε την απόφαση
2014/536/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ισχύει έως την
πλήρη εγκατάσταση των αναγκαίων υποδοµών, σύµφωνα µε τις σχετικές προβλέψεις του Κεφαλαίου 54 του
Κώδικα Μ.Δ.Ν.. Σε κάθε περίπτωση, η παρέκκλιση παύει
να ισχύει στις 17 Φεβρουαρίου 2019. Ειδικότερα, η νήσος Κρήτη δεν υπάγεται στο καθεστώς παρέκκλισης για
τη προµήθεια και η νήσος Ρόδος απεντάσσεται από το
καθεστώς παρέκκλισης για την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας τη 1η Ιανουαρίου 2017. Για τα υπόλοιπα αποµο-

νωµένα µικροδίκτυα, η Ρ.Α.Ε., µε απόφασή της που εκδίδεται εντός τριµήνου από την υποβολή της ετήσιας έκθεσης της παραγράφου 2 και µε βάση το περιεχόµενο
της έκθεσης αυτής, επαληθεύει το αν εξακολουθούν να
υφίστανται σε κάθε δεδοµένο αποµονωµένο δίκτυο ουσιώδη προβλήµατα που δεν επιτρέπουν το άνοιγµα της
αγοράς. Σε περίπτωση που η Ρ.Α.Ε. διαπιστώνει την άρση των εν λόγω προβληµάτων, αποφασίζει την απένταξη
του σχετικού συστήµατος Μ.Δ.Ν. από το καθεστώς της
παρέκκλισης, µε αποτέλεσµα οι καταναλωτές του να θεωρούνται εφεξής «Επιλέγοντες Πελάτες». Η απόφαση
αυτή δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2. Ο Διαχειριστής Μ.Δ.Ν., από τις από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως τις 17 Φεβρουαρίου 2019,
καταρτίζει σε ετήσια βάση Έκθεση, µε την οποία προσδιορίζονται, για κάθε Σύστηµα Μ.Δ.Ν.: α) κατά πόσον έχει συντελεστεί άνοιγµα της αγοράς στα Μ.Δ.Ν., β) η κατάσταση των επενδύσεων σε υποδοµές σε σχέση µε το
αντίστοιχο σχέδιο, γ) τα ουσιώδη και ουσιαστικά προβλήµατα που εξακολουθούν να υφίστανται για το άνοιγµα της αγοράς και δ) κατά πόσον τα προβλήµατα αυτά
µπορούν να αποδοθούν άµεσα στη µη ολοκλήρωση των
επενδύσεων σε υποδοµές, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο 54 του Κώδικα Μ.Δ.Ν.. Η εν λόγω Έκθεση υποβάλλεται προς έγκριση στη Ρ.Α.Ε., δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
µαζί µε την απόφαση της παρ. 1.»
6. Στην παρ. 2 του άρθρου 138 του ν. 4001/2011
(Α΄179) προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής
«η) Οι ειδικοί όροι και περιορισµοί για την προµήθεια
σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες.»
7. Το άρθρο 139 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με αίτηση που υποβάλλεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
µπορεί να ζητηθεί παρέκκλιση από τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο
44 της Οδηγίας αυτής.»
Άρθρο 25
Τροποποίηση του ν. 3468/2006 (A΄ 129)
και του ν. 4254/2014 (A΄ 85)
1. Μετά τον πίνακα Β΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1
του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) όπως ισχύει µε
την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου ΙΓ1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.
4254/2014 (A΄ 85) αντικαθίστανται τα τρία πρώτα εδάφια
µε τα ακόλουθα:
«ΜΤΦΑt: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία µικτή τιµή του
Φυσικού Αερίου σε €/MWh Ανωτέρας Θερµογόνου Δύναµης (Α.Θ.Δ.), η οποία περιλαµβάνει την τιµή πώλησης
µε το κόστος µεταφοράς, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
και τυχόν φόρους και τέλη που σύµφωνα µε την εκάστοτε νοµοθεσία εφαρµόζονται, εξαιρουµένου του φόρου
προστιθέµενης αξίας (για τις ΜΤΦΑµ ή ΜΤΦΑη), στην οποία προστίθεται και το µέσο κόστος CO2 που αντιστοιχεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
ΜΤΦΑµ: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία τιµή πώλησης φυσικού αερίου σε €/MWhΑΘΔ στους χρήστες φυσικού αερίου στην Ελλάδα για συµπαραγωγή, εξαιρούµενων των
παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.
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ΜΤΦΑη: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία τιµή πώλησης φυσικού αερίου σε €/MWhΑΘΔ στους χρήστες φυσικού αερίου στην Ελλάδα που είναι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας.
Αρµόδια για τον υπολογισµό των ΜΤΦΑµ και ΜΤΦΑη
και την κοινοποίησή τους ανά µήνα στη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε.
είναι η Διεύθυνση Υδρογονανθράκων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η µεθοδολογία υπολογισµού των
ΜΤΦΑµ και ΜΤΦΑη, η διαδικασία και οι προθεσµίες υποβολής των σχετικών στοιχείων φυσικού αερίου και οι υπόχρεοι προς υποβολή φορείς, οι κυρώσεις που επιβάλλονται για τη µη συµµόρφωση µε τους όρους της απόφασης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.»
2. Μετά τον πίνακα Β΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως ισχύει µε την υποπαράγραφο ΙΓ5 της παραγράφου
ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (A΄ 85), αντικαθίστανται τα τρία πρώτα εδάφια µε τα ακόλουθα:
«ΜΤΦΑt: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία µικτή τιµή του
Φυσικού Αερίου σε €/MWh Ανωτέρας Θερµογόνου Δύναµης (Α.Θ.Δ.), η οποία περιλαµβάνει την τιµή πώλησης
µε το κόστος µεταφοράς, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
και τυχόν φόρους και τέλη που σύµφωνα µε την εκάστοτε νοµοθεσία εφαρµόζονται, εξαιρουµένου του φόρου
προστιθέµενης αξίας (για τις ΜΤΦΑµ ή ΜΤΦΑη), στην οποία προστίθεται και το µέσο κόστος CO2 που αντιστοιχεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
ΜΤΦΑµ: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία τιµή πώλησης φυσικού αερίου σε €/MWhΑΘΔ στους χρήστες φυσικού αερίου στην Ελλάδα για συµπαραγωγή, εξαιρούµενων των
παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.
ΜΤΦΑη: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία τιµή πώλησης φυσικού αερίου σε €/MWhΑΘΔ στους χρήστες φυσικού αερίου στην Ελλάδα που είναι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας.
Αρµόδια για τον υπολογισµό των ΜΤΦΑµ και ΜΤΦΑη
και την κοινοποίησή τους ανά µήνα στη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε.
είναι η Διεύθυνση Υδρογονανθράκων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η µεθοδολογία υπολογισµού των
ΜΤΦΑµ και ΜΤΦΑη, η διαδικασία και οι προθεσµίες υποβολής των σχετικών στοιχείων φυσικού αερίου και οι υπόχρεοι προς υποβολή φορείς, οι κυρώσεις που επιβάλλονται για τη µη συµµόρφωση µε τους όρους της απόφασης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 26
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Οι κάτοχοι σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 3 και της παρ. 10 του άρθρου 8 και µέχρι την έκδοση των αποφάσεων οι οποίες
προβλέπονται στις παραγράφους αυτές, δεν λαµβάνουν
αποζηµίωση για την ενέργεια που εγχέουν οι σταθµοί
τους µετά τη λήξη της σχετικής σύµβασης, και η ενέργεια αυτή µετράται, εκκαθαρίζεται και διακανονίζεται
σωρευτικά µετά την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων.
2. Οι συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από
σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίες έχουν υπογρα-

φεί από την 1.1.2016 και µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος, αντικαθίστανται από την έναρξη ισχύος τους
αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση, από τις συµβάσεις ενίσχυσης σταθερής τιµής (Σ.Ε.Σ.Τ) ή τις συµβάσεις
ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π), όπου αυτό προβλέπεται σύµφωνα µε τα όρια των περιπτώσεων
α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3, βάσει των σχετικών
διατάξεων του παρόντος νόµου και διέπονται από το σύνολο των διατάξεων του παρόντος.
3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης καθορισµού της
διαδικασίας και της µεθοδολογίας υπολογισµού των
ΜΤΦΑµ και ΜΤΦΑη σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος, και σύµφωνα µε περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου ΙΓ1
της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014
(A΄ 85) όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.1 του άρθρου
26 του παρόντος καθώς και σύµφωνα µε την υποπαράγραφο ΙΓ5 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.
4254/2014 (A΄ 85) όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.2
του άρθρου 26 του παρόντος, εφαρµόζεται η ισχύουσα
διαδικασία.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Άρθρο 27
Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179)
1. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 διαγράφονται οι λέξεις «, καθώς
και των Ανεξάρτητων Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου.».
2. Στην περίπτωσης κδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.
4001/2011 διαγράφονται οι εξής λέξεις: «και οι εγκαταστάσεις παραλαβής συµπιεσµένου Φυσικού Αερίου, περιλαµβανοµένου του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων ελέγχου.».
3. Στο τέλος της περίπτωσης κστ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 προστίθενται οι εξής λέξεις: «ή
Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου.».
4. Στην περίπτωση θ4 της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.
4001/2011 µετά τη φράση «Το Δίκτυο Διανοµής που έχει
ήδη αναπτυχθεί» προστίθεται η φράση «σύµφωνα µε
πρόγραµµα ανάπτυξης που έχει εκπονηθεί».
5. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 η περίπτωσης ιγ΄ καταργείται και στην περίπτωση ιγ1 το ρήµα
«συστήνονται» αντικαθίσταται µε το ρήµα «προκύπτουν».
6. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 µετά την
περίπτωση ιγ1 προστίθενται περιπτωση ιγ2 και ιγ3 ως εξής:
(ιγ2) Εταιρείες Παροχής Αερίου (υφιστάµενες ΕΠΑ):
Οι εταιρείες µε την επωνυµία «ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.», «ΕΠΑ
Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και «ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.», που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 4 του ν. 2364/1995.
(ιγ3) Εταιρείες Προµήθειας Αερίου (νέες ΕΠΑ): Οι εταιρείες που προκύπτουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 80A και ασκούν τη δραστηριότητα της Προµήθειας Φυσικού Αερίου.
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Άρθρο 28
Τροποποιήσεις του άρθρου 80 του ν. 4001/2011
Στο άρθρο 80 του ν. 4001/2011, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 της υποπαραγράφου Β1
της παρ. β΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, επέρχονται
οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στην παρ. 7 προστίθεται περίπτωση ια΄ ως εξής:
ια) Της δυνατότητας προσέλκυσης νέων καταναλωτών
και της σύνδεσής τους στο Δίκτυο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 9 η αναφερόµενη ηµεροµηνία της «31ης Ιουνίου 2016» αντικαθίσταται µε την
«30ής Ιουνίου 2016».
Άρθρο 29
Τροποποίηση των άρθρων 80Α, 80Β και 80Γ
του ν. 4001/2011
Στα άρθρα 80Α , 80Β και 80Γ , τα οποία προστέθηκαν
µε το άρθρο 4 της υποπαραγράφου Β1 της παρ. β΄ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 80Α αντί της ηµεροµηνίας
«30ή Μαΐου 2016» τίθεται η ηµεροµηνία «31η Ιουλίου
2016» και πριν από τις λέξεις «ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας» τίθεται η λέξη «υφιστάµενες».
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 80Α πριν από τη λέξη «υποχρεούνται» τίθενται οι λέξεις «υφιστάµενες ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας».
3. Η παρ. 3 του άρθρου 80Α αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Έως την 1η Ιανουαρίου 2017 οι υφιστάµενες ΕΠΑ
Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας υποχρεούνται να
προβούν στο νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό της
δραστηριότητας Διαχείρισης των Δικτύων Διανοµής Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας από τις λοιπές δραστηριότητές τους, µε την εισφορά κατά τη διακριτική
τους ευχέρεια, εναλλακτικά, είτε του κλάδου Διανοµής
είτε του κλάδου Προµήθειας καθεµιάς από αυτές, κατά
το στάδιο ίδρυσης ΕΔΑ ή νέας ΕΠΑ αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920.
Στην περίπτωση εισφοράς του κλάδου Προµήθειας η επωνυµία των υφιστάµενων ΕΠΑ µπορεί να τροποποιηθεί
αναλόγως και οι υφιστάµενες ΕΠΑ θα µετονοµασθούν
σε Εταιρείες Διανοµής Αερίου. Οι υφιστάµενες ΕΠΑ
Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας µπορεί να εισφέρουν από
κοινού τον κλάδο Διανοµής ή Προµήθειας καθεµιάς από
αυτές, κατά το στάδιο ίδρυσης µίας κοινής ΕΔΑ ή νέας
ΕΠΑ αντίστοιχα, στο µετοχικό κεφάλαιο της οποίας µετέχουν οι ως άνω δύο εισφέρουσες εταιρείες κατ’ αναλογία της εισφοράς τους. Για τους σκοπούς του παρόντος ως κλάδοι Διανοµής και Προµήθειας νοούνται οι οµώνυµες αυτόνοµες οργανωµένες λειτουργικές µονάδες των υφιστάµενων ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και
Θεσσαλίας, συµπεριλαµβανοµένων των περιουσιακών
στοιχείων καθεµιάς από τις ανωτέρω υφιστάµενες ΕΠΑ
και των συναφών µε αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων
που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των ως άνω µονάδων.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 80Α αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Εντός ενενήντα (90) ηµερών από τη σύσταση των
νέων εταιρειών της παρ. 3, οι εταιρείες που έχουν εισφέρει τον κατά περίπτωση αποσχισθέντα κλάδο υποχρεούνται να µεταβιβάσουν στους µετόχους τους άνευ
ανταλλάγµατος τις µετοχές που θα κατέχουν στις αντίστοιχες νέες εταιρείες, κατ’ αναλογία της συµµετοχής
τους στο µετοχικό κεφάλαιο κάθε υφιστάµενης ΕΠΑ. Η
µεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από την καταβολή φόρου µεταβίβασης ή οποιουδήποτε άλλου φόρου ή τέλους ή άλλης επιβάρυνσης.»
5. Η παρ. 5 του άρθρου 80Α αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η απόσχιση των κλάδων Διανοµής ή Προµήθειας
που προβλέπεται στις παρ. 3 και 4 πραγµατοποιείται µε
τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος νόµου, των
άρθρων 68 έως 79 του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1
έως και 5 του ν. 2166/1993, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του νόµου αυτού και
µε ανάλογη εφαρµογή των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 98, εκτός της παρ. 3 περίπτ. θ΄ του άρθρου 98, η οποία δεν εφαρµόζεται στην προκειµένη περίπτωση. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.
2166/ 1993 δεν απαιτείται η νέα εταιρεία να έχει συντάξει τουλάχιστον έναν ισολογισµό για δωδεκάµηνο ή µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Στην προκείµενη περίπτωση δεν εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2
παρ. 6 του ν. 2166/93 σχετικά µε τη µεταφορά µε συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της νέας εταιρείας των
πράξεων που διενεργούνται µετά την ηµεροµηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης του µετασχηµατισµού και µέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης. Η κατά
περίπτωση απόσχιση του κλάδου υπόκειται στις ακόλουθες ειδικές ρυθµίσεις:
α) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων, οι οποίες απεικονίζονται στον ισολογισµό της εισφέρουσας εταιρείας,
µπορεί να µεταφέρονται στη νέα εταιρεία και δε φορολογούνται κατά το χρόνο της εισφοράς.
β) Η σύσταση των νέων εταιρειών απαλλάσσεται, σε
κάθε περίπτωση, από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου
που προβλέπεται από το άρθρο 17 του ν. 1676/1986 (Α΄
204), κατ’ εφαρµογή του ν. 4254/2014. Επιπροσθέτως,
στο πλαίσιο των απαλλαγών που προβλέπει ο ν. 2166/
1993, η πιο πάνω σύσταση απαλλάσσεται και από το ανταποδοτικό τέλος 0,1 % υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού του άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) και
εν γένει από οποιοδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά υπέρ τρίτων ή άλλη επιβάρυνση.
γ) Δεν απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία Δ.Ο.Υ.
τυχόν µηδενικές δηλώσεις φόρου µεταβίβασης ακινήτων
στις οποίες περιλαµβάνονται και δηλώσεις επίκλησης
τυχόν χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου τίτλου
που δεν έχει µεταγραφεί και αυτοκινήτων.
δ) Τόσο οι εισφέρουσες όσο και οι νέες εταιρείες απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συµβολαιογραφικών δικαιωµάτων για κάθε πράξη που απαιτείται συµβολαιογραφικός τύπος, όπως η σύσταση - ίδρυση νέας εταιρείας, η σύνταξη και η
τροποποίηση καταστατικών, η κατάρτιση της σύµβασης
απόσχισης και εισφοράς του κλάδου. Τα λοιπά συµβολαιογραφικά δικαιώµατα περιορίζονται στο ήµισυ των
προβλεπόµενων από την κείµενη νοµοθεσία. Οι ανωτέ-
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ρω συµβολαιογραφικές πράξεις απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήµου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος
υπέρ του Δηµοσίου και δεν οφείλεται καµία εισφορά ή
δικαίωµα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου ούτε υπέρ του Ταµείου Νοµικών. Κατά τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πράξεων δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.
ε) Η µεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, περιλαµβανοµένης της µεταβίβασης εµπραγµάτων
δικαιωµάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα κινητά,
συντελείται αυτοδικαίως, µε µόνη την καταχώριση στο
Γ.Ε.ΜΗ. της σύµβασης απόσχισης και του καταστατικού
της νέας εταιρείας, χωρίς να απαιτείται η τήρηση οιουδήποτε άλλου συστατικού ή αποδεικτικού τύπου.
στ) Αποθεµατικά κερδών της εισφέρουσας εταιρείας,
τα οποία µεταφέρονται στη νέα εταιρεία, δεν υπόκεινται
σε φορολογία κατά το χρόνο της εισφοράς, εφόσον απεικονιστούν σε ειδικούς λογαριασµούς της νέας εταιρείας. Διαφορές αναπροσαρµογής της αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αφορούν τον εισφερόµενο κλάδο και απεικονίζονται στην καθαρή θέση της εισφέρουσας εταιρείας, δε φορολογούνται κατά το χρόνο
της εισφοράς και µεταφέρονται στη νέα εταιρεία. Η αξία
των ακινήτων τα οποία απεικονίζονται στην καθαρή θέση
της εισφέρουσας εταιρείας που αποκτήθηκαν χωρίς καταβολή τιµήµατος και αφορούν τον εισφερόµενο κλάδο,
δε φορολογείται κατά το χρόνο της εισφοράς και µεταφοράς των ακινήτων αυτών στη νέα εταιρεία.
ζ) Η ΔΕΠΑ Α.Ε. δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση
εγγραπτέου δικαιώµατος, ούτε αίτηση, ούτε αίτηση
διόρθωσης ή ένσταση σχετικά µε τα εµπράγµατα δικαιώµατά της στα ανωτέρω ακίνητα, κατά παρέκκλιση των
άρθρων 1, 2, 6 του ν. 2308/1995 (Α΄ 114) και της παρ. 17
του άρθρου 1 του ν. 3481/2006 (Α΄ 162).
η) Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε κανονιστικές ή διοικητικές εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά και σχεδιαγράµµατα για τη µεταβίβαση ακινήτων, ακόµα και αυτών που έχουν αποκτηθεί µε αναγκαστική απαλλοτρίωση, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
γενικής ή ειδικής διάταξης. Μεταγραφές και λοιπές, κατά τις κείµενες διατάξεις, απαιτούµενες καταχωρίσεις
για τη µεταβίβαση εµπράγµατων δικαιωµάτων έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, και διενεργούνται εντός δύο (2) ετών από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σύµβασης απόσχισης και του Καταστατικού της νέας εταιρείας, χωρίς την
καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώµατος τρίτου,
συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωµάτων, επιδοµάτων ή άλλων τελών υπέρ αµίσθων και εµµίσθων υποθηκοφυλάκων και κτηµατολογικών γραφείων.
θ) Η σύµβαση απόσχισης, η οποία περιλαµβάνει τη µεταβίβαση εµπράγµατων δικαιωµάτων σε ακίνητα από την
εισφέρουσα προς τη νέα εταιρεία, χωρίς την επισύναψη
σε αυτή κυρωµένων αποσπασµάτων των κτηµατολογικών διαγραµµάτων, όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του
άρθρου 14 του ν. 2664/1998, η οποία προστέθηκε µε την
παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 3481/2006, είναι κατά τούτο
έγκυρη και παράγει όλες τις έννοµες συνέπειές της.
ι) Το µετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας θα προσδιοριστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2166/1993 (A’
137).
κ) Οι πράξεις που διενεργούνται µετά την ηµεροµηνία
σύνταξης της λογιστικής κατάστασης του µετασχηµατι-

σµού και µέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης και αφορούν τον εισφερόµενο κλάδο δεν θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασµό της νέας εταιρείας, µε αποτέλεσµα να µην προκύπτει υποχρέωση µεταφοράς των ποσών αυτών µε συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της
νέας εταιρείας. Αντίθετα, οι πράξεις αυτές θεωρούνται
πράξεις της εισφέρουσας εταιρείας. Αντίστοιχα, το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσµα που θα προκύψει κατά την εν λόγω µεταβατική περίοδο θα περιληφθεί στο
λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσµα της εισφέρουσας
εταιρείας. Η νέα εταιρεία θα µεταφέρει στα βιβλία της
µε συγκεντρωτικές εγγραφές µόνο τα υπόλοιπα των λογαριασµών ισολογισµού του εισφερόµενου κλάδου, όπως προκύπτουν κατά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της
απόσχισης. Κατά την περίοδο µέχρι και την ολοκλήρωση
της απόσχισης η εισφέρουσα εταιρεία δεν υποχρεούται
για σκοπούς φορολογικούς σε διακριτή λογιστική παρακολούθηση των δύο κλάδων.»
6. Η παρ. 6 του άρθρου 80Α αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι ΕΔΑ ή οι νέες ΕΠΑ της παρ. 3 υποκαθίστανται,
ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους, σε όλα εν γένει τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις και τις έννοµες σχέσεις της κατά περίπτωση εισφέρουσας εταιρείας που αφορούν τον εισφερόµενο κλάδο, ιδίως όσον αφορά τα
δικαιώµατα χρήσης των παγίων, και απολαµβάνουν τα
φορολογικά προνόµια και ατέλειες που είχαν θεσπιστεί
υπέρ της εισφέρουσας τον κλάδο εταιρείας. Η µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή και από την
ηµεροµηνία της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής
εγκριτικής απόφασης η εισφέρουσα τον κλάδο εταιρεία
απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαµβανοµένου του Δηµοσίου και των ασφαλιστικών ταµείων, η οποία αφορά τον εισφερόµενο
κλάδο Διανοµής ή Προµήθειας, ως προς τις οποίες υποκαθίσταται κατά τα ανωτέρω η αντίστοιχη ΕΔΑ ή η νέα
ΕΠΑ. Η νέα εταιρεία απαλλάσσεται από υποχρεώσεις,
τίτλους ή δικαιώµατα που είναι αµεταβίβαστα, µε νόµο ή
σύµβαση, ή αφορούν τα πάγια των δικτύων που παραµένουν στην κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ, κατά τους ορισµούς
των διατάξεων του άρθρου 80Β. Οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισµός διενεργήθηκε από την εισφέρουσα εταιρεία, που αφορά τον κλάδο διανοµής ή
προµήθειας και ενέχει µελλοντικά οφέλη ή βάρη, µεταφέρεται συνεπεία της απόσχισης στην απορροφώσα τον
κλάδο ΕΔΑ ή νέα ΕΠΑ, προς όφελος ή εις βάρος αυτής.»
7. Στην παρ. 7 του άρθρου 80Α πριν από τη λέξη «ΕΔΑ» τίθενται οι λέξεις «νέα εταιρεία».
8. Οι παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 80Α αντικαθίστανται
ως εξής:
«8. Κάθε µορφής διοικητικές άδειες, εγκρίσεις και παραχωρήσεις που έχουν χορηγηθεί στην εισφέρουσα εταιρεία, σχετικά µε τον εισφερόµενο κλάδο Διανοµής ή
Προµήθειας, µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην απορροφώσα τον κλάδο ΕΔΑ ή νέα ΕΠΑ. Τα υπέρ κάθε κλάδου
υφιστάµενα κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού
φορολογικά, δικονοµικά ή άλλα προνόµια ή δικαιώµατα
απαλλοτριώσεως, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων των άρθρων 7 και 8 του ν. 2364/1995 (A΄ 252) και των
κατ’ εξουσιοδότησή του διοικητικών πράξεων, παραµένουν σε ισχύ και εφαρµόζονται αναλόγως και υπέρ των
αντίστοιχων νέων εταιρειών που συνιστώνται δυνάµει
του παρόντος.
9. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 5 έως
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10 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), µπορεί να συγχωνεύονται
τόσο οι νέες ΕΠΑ µεταξύ τους, όσο και οι ΕΔΑ µεταξύ
τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Η κατά τα ανωτέρω συγχώνευση µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µεταξύ των υφιστάµενων ΕΠΑ που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές
και πριν από την έναρξη της διαδικασίας του νοµικού και
λειτουργικού διαχωρισµού που προβλέπεται στην παρ.
3, κατόπιν απόφασης των αρµόδιων εταιρικών οργάνων
τους. Για τη συγχώνευση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 68 έως 77 του κ.ν. 2190/1920 και 1 έως
5 του ν. 2166/1993, καθώς και αναλόγως οι διατάξεις
των παρ. 4, 5, 6, 7 και 8 του παρόντος. Σε περίπτωση
συγχώνευσης, οι ΕΔΑ και οι νέες ΕΠΑ υποχρεούνται, ύστερα από απόφαση της Ρ.Α.Ε., να τηρούν διακριτούς
λογαριασµούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 89
για τις δραστηριότητες Διανοµής ή προµήθειας ανά γεωγραφική περιοχή.
10. Η ΔΕΠΑ Α.Ε. κατά το στάδιο ίδρυσης της ΕΔΑ για
την κάλυψη της Λοιπής Ελλάδας, υποχρεούται κατά τη
συγκρότηση νέας διαχείρισης του δικτύου διανοµής να
προβεί στο νοµικό διαχωρισµό της δραστηριότητας Διαχείρισης του Δικτύου Διανοµής Λοιπής Ελλάδος από τις
λοιπές δραστηριότητες της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησής της µε την εισφορά του κλάδου Διανοµής, κατά το στάδιο ίδρυσης της ΕΔΑ, στην οποία η ΔΕΠΑ Α.Ε.
θα διατηρήσει το σύνολο των µετοχών, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920 και κατ’ ανάλογη εφαρµογή των παρ. 3 και 5 έως 9 του παρόντος.
Για τους σκοπούς του παρόντος, ως κλάδος Διανοµής
νοείται η αντίστοιχη αυτόνοµη οργανωµένη λειτουργική
µονάδα της ΔΕΠΑ ΑΕ, συµπεριλαµβανοµένων των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΠΑ Α.Ε. και των συναφών µε
αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων που εµπίπτουν στην
αρµοδιότητα της ως άνω µονάδας. Η ΕΔΑ του Δικτύου
Διανοµής Λοιπής Ελλάδος υποχρεούται, ως Διαχειριστής του Δικτύου Λοιπής Ελλάδος, να τηρεί διακριτούς
λογαριασµούς για κάθε µία από τις δραστηριότητες Διανοµής και Διαχείρισης στις γεωγραφικές περιοχές της
Νοτίου και της Βορείου Ελλάδος. Οι δραστηριότητες
Διανοµής σε επιµέρους γεωγραφικές περιοχές της Νοτίου και της Βορείου Ελλάδος µπορεί να εισφέρονται ως
διακριτοί κλάδοι σε άλλη ΕΔΑ κατά το στάδιο ίδρυσής
της, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος.»
9. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 80Α οι λέξεις
«κατόπιν της σύστασής τους κατά τις διατάξεις του παρόντος» αντικαθίστανται µε τις εξής λέξεις: «που προκύπτουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.».
10. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 80Α µετά τις λέξεις «στις υφιστάµενες ΕΠΑ» διαγράφονται οι λέξεις
«,εφαρµόζονται αναλόγως και υπέρ των συνιστώµενων
µε το παρόν ΕΔΑ» και προστίθεται η εξής φράση: «και
στη ΔΕΠΑ Α.Ε., εφαρµόζονται αναλόγως και υπέρ των
ΕΔΑ που προκύπτουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.».
11. Οι παρ. 13, 14 και 15 του άρθρου 80Α αντικαθίστανται ως εξής:
«13. Οι διαδικασίες διαγωνισµών έργων, προµηθειών ή
υπηρεσιών, οι οποίοι προκηρύχθηκαν από τις υφιστάµενες ΕΠΑ ή τη ΔΕΠΑ Α.Ε. πριν από την απόσχιση του ει-

σφερόµενου κλάδου και αφορούν δραστηριότητες που
αποσχίζονται και εισφέρονται στις νέες εταιρείες, µετά
την ολοκλήρωση του µετασχηµατισµού αναλαµβάνονται
και συνεχίζονται από τη νέα εταιρεία, σύµφωνα µε την
οικεία διακήρυξη. Η ανάθεση και σύναψη των συµβάσεων του προηγούµενου εδαφίου γίνεται µε χωριστές συµβάσεις από τις νέες ΕΠΑ, τη ΔΕΠΑ ΑΕ και τις ΕΔΑ κατά
το µέρος που τις αφορά.
14. Το προσωπικό που απασχολείται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου στον εισφερόµενο
κλάδο Διανοµής ή Προµήθειας των υφιστάµενων ΕΠΑ
Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας και της ΔΕΠΑ
Α.Ε. µεταφέρεται κατά την απόσχιση του εισφερόµενου
κλάδου στη νέα εταιρεία στην οποία εισφέρεται. Η µεταφορά είναι υποχρεωτική και λαµβάνει χώρα µε την επίδοση σχετικής ατοµικής πρόσκλησης της αρµόδιας διεύθυνσης προσωπικού της εισφέρουσας εταιρείας.
15. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου των εταιρειών που έχουν εισφέρει τον κατά περίπτωση αποσχισθέντα κλάδο, που εκδίδεται εντός προθεσµίας τριάντα
(30) ηµερών από τη σύσταση των αντίστοιχων νέων εταιρειών, µεταφέρονται στις αντίστοιχες νέες εταιρείες
όσοι από το προσωπικό της εταιρείας, που έχει εισφέρει
τον κατά περίπτωση αποσχισθέντα κλάδο, διαθέτουν επαγγελµατική εµπειρία, ειδικότητα ή προσόντα είτε συναφή µε τις δραστηριότητες της νέας εταιρείας είτε απαραίτητα για τη λειτουργία ή και την υποστήριξη των
δραστηριοτήτων των νέων εταιρειών, λαµβανοµένων υπόψη των υπηρεσιακών και λειτουργικών αναγκών της
ΔΕΠΑ Α.Ε. και των εταιρειών που έχουν εισφέρει τον
κατά περίπτωση αποσχισθέντα κλάδο. Η µεταφορά του
ανωτέρω προσωπικού, στις αντίστοιχες νέες εταιρίες,
είναι υποχρεωτική. Ειδικότερα για τη ΔΕΠΑ Α.Ε. η ως άνω προθεσµία των 30 ηµερών παρατείνεται κατά ένα (1)
ηµερολογιακό έτος.»
12. Στο τέλος της παρ. 16 του άρθρου 80Α προστίθενται τα εξής δύο εδάφια:
«Η απόσχιση των κλάδων Διανοµής ή Προµήθειας που
προβλέπεται στις διατάξεις των παρ. 3 και 4 δεν αποτελεί αυτή καθ’ αυτήν λόγο απόλυσης εργαζοµένων. Οι νέες και οι υφιστάµενες εταιρείες δεν µπορεί για χρονική
περίοδο πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της απόσχισης να προβούν σε απολύσεις των εργαζοµένων που
προέρχονται από τις υφιστάµενες ΕΠΑ και τη ΔΕΠΑ Α.Ε.
και απασχολούνται µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας, παρά µόνο για σπουδαίο λόγο».
13. Η παρ. 17 του άρθρου 80Α αντικαθίσταται ως εξής:
«17. Για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών από την έναρξη λειτουργίας της νέας εταιρείας και για τη διευκόλυνση της πλήρους ανάπτυξης των δικών της υπηρεσιών, η εισφέρουσα εταιρεία, είτε πρόκειται για τη ΔΕΠΑ
Α.Ε. είτε για τις υφιστάµενες ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, µπορεί να υποστηρίζει τη λειτουργία
της νέας εταιρείας παρέχοντάς της υπηρεσίες, έναντι
εύλογου ανταλλάγµατος που θα καλύπτει το πλήρες κόστος παροχής τους και θα εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Ε.. Η
παροχή υπηρεσιών των ΕΔΑ προς τη ΔΕΠΑ Α.Ε. επιτρέπεται όσον αφορά τη σχέση που δηµιουργεί η ιδιοκτησία
των παγίων από τη ΔΕΠΑ Α.Ε., σε συνδυασµό µε την ανάληψη των εργασιών ανάπτυξης και εκµετάλλευσης
των παγίων από τις ΕΔΑ. Πέραν των ανωτέρω, η παροχή
υπηρεσιών µεταξύ των ΕΔΑ και οποιουδήποτε ανταγωνι-
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στικού µέρους των Κάθετα Ολοκληρωµένων Επιχειρήσεων στις οποίες ανήκουν επιτρέπεται µόνο στα πλαίσια
των ισότιµων σχέσεων που θα έχουν οι ΕΔΑ µε όλους
τους παραγωγούς και προµηθευτές της αγοράς. Η παροχή των υπηρεσιών της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται µόνο εφόσον: (α) δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεµποδίζει τον ανταγωνισµό και (β) οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των εν λόγω υπηρεσιών έχουν προηγουµένως εγκριθεί από τη Ρ.Α.Ε..»
14. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 80Β το
ρήµα «συστήνονται» αντικαθίσταται µε το ρήµα «προκύπτουν».
15. Από το πρώτο εδάφιο των παρ. 1 και 3 του άρθρου
80Γ διαγράφεται το ρήµα «συστήνονται» και τίθεται το
ρήµα «προκύπτουν»
Άρθρο 30
Τροποποίηση του άρθρου 81 του ν. 4001/2011
Στο άρθρο 81 του ν. 4001/2011, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 9 της υποπαραγράφου Β1 της παρ. β΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/
2015, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στην παρ. 1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:
«Η Προµήθεια σε µη Επιλέγοντες Πελάτες διενεργείται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 21 του ν. 3428/2005 (A΄ 313).»
2. Μετά την παρ. 2 προστίθεται παρ. 3 ως εξής µε αναρίθµηση των παραγράφων 3 και 4 σε 5 και 6, αντίστοιχα:
«3. Σε περίπτωση εξόδου από την αγορά, λόγω υπαιτιότητας του Προµηθευτή, ο οποίος εξυπηρετούσε Πελάτες που δεν είναι Μεγάλοι Πελάτες, οι Κάτοχοι Άδειας Προµήθειας οι οποίοι δεν τροφοδοτούν µόνο Μεγάλους Πελάτες οφείλουν, κατόπιν εντολής του ΔΕΣΦΑ
Α.Ε., να παρέχουν αδιαλείπτως Φυσικό Αέριο στους Πελάτες που δεν είναι Μεγάλοι Πελάτες του προηγούµενου Προµηθευτή. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης
αυτής ο κάτοχος της Άδειας Προµήθειας αποζηµιώνεται
πλήρως, όπως προβλέπεται στην άδειά του.»
Άρθρο 31
Τροποποίηση του άρθρου 82 του ν. 4001/2011
Στο άρθρο 82, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε
τελικώς µε το άρθρο 5 της υποπαραγράφου Β1 της παρ.
β΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 και το άρθρο 16 του ν.
4337/2015 (A΄ 129), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Πελάτες, περιλαµβανοµένων των Οικιακών, που είναι εγκατεστηµένοι εντός των γεωγραφικών περιοχών
που ανήκουν στην αρµοδιότητα των Υφιστάµενων ΕΠΑ
και δεν έχουν ακόµη καταστεί Επιλέγοντες, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ. 1 ούτε έχουν ακόµη συνδεθεί µε
το Δίκτυο, µπορούν να απευθύνουν έγγραφη εκδήλωση
ενδιαφέροντος σύνδεσης µε το Δίκτυο προς τις εκάστοτε Υφιστάµενες ΕΠΑ ή τις ΕΔΑ που προκύπτουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80Α. Οι Υφιστάµενες ΕΠΑ ή οι ΕΔΑ, οφείλουν εντός προθεσµίας ενός µηνός από την ως άνω εκδήλωση ενδιαφέροντος να γνωστοποιήσουν εγγράφως προς τον ενδιαφερόµενο πελάτη εάν
είναι εφικτή η πραγµατοποίηση του έργου σύνδεσης εντός τριών (3) µηνών, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα ανάπτυξης. Εφόσον η σύνδεση είναι εφικτή, κοι-

νοποιείται στον ενδιαφερόµενο εντός της ως άνω προθεσµίας του ενός µηνός και η προσφορά σύνδεσης.»
2. Στην εισαγωγική διάταξη της παρ. 4 και στο πρώτο
εδάφιο της παρ. 8 τίθεται η λέξη «Υφιστάµενες» πριν από τη λέξη «ΕΠΑ» και το ρήµα «συστήνονται» αντικαθίσταται µε το ρήµα «προκύπτουν».
Άρθρο 32
Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 87
του
ν. 4001/2011
Στην παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4001/2011, όπως το
άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 της υποπαραγράφου Β1 της παρ. β΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/
2015, προστίθεται µετά τις λέξεις «το κόστος χρήσης
του Συστήµατος Φυσικού Αερίου» η φράση «, καθώς και
του Δικτύου Διανοµής, τα οποία χρησιµοποιούνται».
Άρθρο 33
Τροποποίηση του άρθρου 8 της υποπαραγράφου Β1
της παρ. Β΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
Στο άρθρο 8 της υποπαραγράφου Β1 της παρ. β΄ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται το εξής εδάφιο:
«Ειδικά για πελάτες που τροφοδοτούνται µέσω διασυνδεδεµένων δικτύων διανοµής το µέσο σταθµισµένο
τέλος διανοµής εισπράττεται από τους Διαχειριστές των
διασυνδεδεµένων δικτύων αναλόγως προς την επένδυση που πραγµατοποιήθηκε για τη σύνδεση του εν λόγω
πελάτη.»
2. Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με την έκδοση των Αδειών Διανοµής που προβλέπονται στο άρθρο 80Γ του ν. 4001/2011, καταργούνται
αυτοδικαίως οι ρυθµίσεις των Αδειών Διανοµής που έχουν χορηγηθεί στις Υφιστάµενες ΕΠΑ δυνάµει των διατάξεων του ν. 2364/1995 µόνο κατά το µέρος που αφορούν τη διαχείριση του Δικτύου Διανοµής. Οι ως άνω άδειες συνεχίζουν να ισχύουν για την Προµήθεια Φυσικού
Αερίου µέχρι την έκδοση των νέων Αδειών Προµήθειας
στις νέες ΕΠΑ, κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις
της παρ. 4.»
3. Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Κατόπιν του λειτουργικού διαχωρισµού που λαµβάνει χώρα κατά τις διατάξεις του άρθρου 80Α του ν.
4001/2011 χορηγείται στις νέες ΕΠΑ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4001/2011, Άδεια Προµήθειας εντός έξι (6) µηνών από την έκδοση της Άδειας
Διανοµής στις ΕΔΑ που προκύπτουν σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 80Α του ν. 4001/2011. Μέχρι την
έκδοση Άδειας Προµήθειας του προηγούµενου εδαφίου
στις νέες ΕΠΑ, αυτές, είτε πρόκειται για τις Υφιστάµενες ΕΠΑ που έχουν συσταθεί κατά τις διατάξεις του ν.
2364/1995 και εισέφεραν τον κλάδο διανοµής σε νέα εταιρεία, είτε για τις νέες εταιρίες προµήθειας που συνιστώνται µε απόσχιση του κλάδου προµήθειας από τις Υφιστάµενες ΕΠΑ, µπορούν να ασκούν τη δραστηριότητα
προµήθειας φυσικού αερίου σε Πελάτες που καθίστανται
Επιλέγοντες κατά τις διατάξεις του παρόντος. Η Ρ.Α.Ε.,
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 23 και
83 του ν. 4001/2011, µπορεί να επιβάλει στις Υφιστάµε-
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νες και Νέες ΕΠΑ µέτρα και όρους, οι οποίοι κρίνονται αναγκαίοι προκειµένου να διασφαλίζεται η προστασία
των Πελατών και η εύρυθµη λειτουργία της αγοράς, µέχρι την έκδοση των Αδειών Προµήθειας. Τα µέτρα αυτά
δεν µπορεί να περιορίζουν τη γεωγραφική επέκταση των
δραστηριοτήτων προµήθειας των Υφιστάµενων και Νέων
ΕΠΑ σε Πελάτες που καθίστανται Επιλέγοντες δυνάµει
του άρθρου 82 και βρίσκονται εκτός των γεωγραφικών ορίων των αδειών που είχαν χορηγηθεί στις ΕΠΑ δυνάµει
των διατάξεων του ν. 2364/1995.»
Άρθρο 34
Καταργούµενες διατάξεις
1. Καταργείται η υποπαράγραφος ΙΓ 6 της παραγράφου ΙΓ΄ του ν. 4254/2014 (Α΄ 85)
2. Καταργούνται, η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης
α΄ της υποπαραγράφου α1 και η υποπερίπτωση ββ΄ της
περίπτωσης β΄ της υποπαραγράφου α1΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129).
3. Καταργούνται τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.
3468/2006 (Α΄ 129).
4. Καταργείται η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) .
5. Καταργείται από έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου το άρθρο 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.
6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει µε τρόπο διαφορετικό τα θέµατα που ρυθµίζονται µε τον παρόντα νόµο.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Άλλες διατάξεις
Άρθρο 35
Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών
1. Τροποποιείται το π.δ. της 20.9.1995 «Έγκριση πολεοδοµικής µελέτης αναθεώρησης και επέκτασης τµηµάτων των δήµων Αθηναίων, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω,
Περιστερίου και Ταύρου (περιοχή Ελαιώνα, Ν. Αττικής)»
(Δ΄1049), ως εξής:
α. Εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου
της πολεοδοµικής ενότητας «Ελαιώνα», όπως αυτό είχε
εγκριθεί µε το προεδρικό διάταγµα της 11.2.1991 (Δ΄ 74)
και είχε αναθεωρηθεί µε το παραπάνω προεδρικό διάταγµα της 20.9.1995, µε το διαχωρισµό του Ο.Τ. 25 µε οδό πλάτους 5,50 µ. και την εξ' αυτού δηµιουργία δύο αυ-

τοτελών οικοδοµικών τετραγώνων µε την ονοµασία Ο.Τ.
25 και Ο.Τ. 25A, όπως αυτά αποτυπώνονται πλέον στο
µε στοιχεία Τ-1 τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα
1:1.000, το οποίο θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο της
Διεύθυνσης Σχεδιασµού Μητροπολιτικών Αστικών και
Περιαστικών Περιοχών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, συνοδεύει την παρούσα ρύθµιση και αντίτυπό του δηµοσιεύεται σε φωτοσµίκρυνση µε τον παρόντα νόµο.
β. Στον κοινόχρηστο χώρο του νέου Ο.Τ. 25A διαµορφώνονται παιδική χαρά, χώρος πρασίνου, καθώς και οι αναγκαίες κοινόχρηστες υπαίθριες θέσεις στάθµευσης
για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του Τεµένους, όπως αυτά απεικονίζονται στο µε στοιχεία Τ-2 διάγραµµα
διαµόρφωσης σε κλίµακα 1:1.000, το οποίο θεωρήθηκε
ως άνω από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Σχεδιασµού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών, συνοδεύει την παρούσα και αντίτυπό του δηµοσιεύεται σε φωτοσµίκρυνση µε τον παρόντα νόµο.
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3512/2006
(Α΄264), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση
ii της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του ν. 4014/2011
(Α΄209) και το συνοδεύον τοπογραφικό διάγραµµα αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 34 του ν. 4327/2015 (Α΄50), αντικαθίσταται η φράση «Ο.Τ. 25» από τη φράση «Ο.Τ.
25A» και διαγράφεται η φράση «µέσω της κατάλληλης
προς τούτο µετασκευής υφισταµένων κτηρίων». Στο τέλος της αυτής παραγράφου, προστίθεται νέο εδάφιο ως
εξής: «Τα υφιστάµενα κτίρια στην έκταση του Ο.Τ. 25A
κατεδαφίζονται υποχρεωτικά µε ευθύνη και επίβλεψη
της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδοµών της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.».
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 3512/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η από 25.11.2011 εγκριθείσα µελέτη (ΕΥΔΕΚ
οικ.819) της παραγράφου 2 επέχει θέση έγκρισης και άδειας δόµησης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής επέχουν
θέση αναθεώρησής της. Η εκπόνηση και υλοποίηση των
µελετών αυτών γίνεται σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς δόµησης που καθορίζονται µε το π.δ. της
20.9.1995 (Δ΄1049) και κατά παρέκκλιση από τις λοιπές
κείµενες γενικές και ειδικές διατάξεις. Η σύνδεση µε τα
δίκτυα κοινής ωφέλειας γίνεται µετά από έγγραφο της
Διεύθυνσης Κτιριακών Υποδοµών της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, στο οποίο διαπιστώνεται η πιστή εφαρµογή των µελετών.»
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Άρθρο 36
Τροποποίηση του όρου 8.1 (γ) περίπτωση (ii) του Παραρτήµατος 1 της από 26 Ιουνίου 2013 Συµφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας (Host Government Agreement) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Εταιρίας
Trans Adriatic Pipeline AG σχετικά µε το έργο του
Διαδριατικού Αγωγού (TAP), όπως αυτή κυρώθηκε µε
το ν. 4217/2013 (Α΄ 267)
Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η από 15 Ιουνίου
2016 τροποποίηση του όρου 8.1(γ) περίπτωση (ii) του
Παραρτήµατος 1 της από 26 Ιουνίου 2013 Συµφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας (Host Government Agreement) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Εταιρίας Trans
Adriatic Pipeline AG σχετικά µε το έργο του Διαδριατικού
Αγωγού (TAP), όπως αυτή κυρώθηκε µε το ν. 4217/2013
(Α΄ 267), το κείµενο της οποίας, σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, έχει ως εξής:
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Άρθρο 37
Κάλυψη έκτακτων αναγκών σε προσωπικό στη
«Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)» και στο
«Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ανώνυµη Εταιρεία (ΛΑΓΗΕ ΑΕ)»
1. Για την αποτελεσµατική ανταπόκρισή της στις απαιτήσεις του ρυθµιστικού της έργου, την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τη διεξαγωγή των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών και την αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο
αυτών, η Ρ.Α.Ε. δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής
και ειδικής διάταξης, να συνάψει είκοσι (20) συµβάσεις
έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
µε ηµεροµηνία λήξης αυτών την 30.6.2018. Η πρόσληψη
γίνεται από τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε.. Για το προσλαµβανόµενο προσωπικό µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου εφαρµόζονται αναλογικά οι
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3297/2004 (Α΄
259), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η παροχή υπηρεσιών από το προσλαµβανόµενο προσωπικό της παραγράφου αυτής δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλη αξίωση ή προνόµιο µετά τη λήξη των συµβάσεων αυτών. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης των ως άνω Συµβάσεων, οι Συµβάσεις αυτές µπορούν να αντικαθίστανται µε νέες µε ηµεροµηνία λήξης την 30.6.2018.
Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρµογή των
διατάξεων της παραγράφου αυτής βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισµό της Ρ.Α.Ε..
2. Για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από:
α) τη θέση σε λειτουργία και την υποστήριξη του νέου
καθεστώτος στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, β) την Ειδική Αγορά
Εγγυήσεων Προέλευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 15 έως και 18 του ν. 3468/2006 και γ) την οργάνωση και τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών πώλησης προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική
παράδοση (NOME) σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των άρθρων 133 έως και 141 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), καθώς
και τη λειτουργία της αντίστοιχης δευτερογενούς αγοράς και της συµπληρωµατικής εκκαθάρισης, ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, να συνάψει είκοσι πέντε (25) συµβάσεις έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε διετή
διάρκεια. Η πρόσληψη γίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας. Η παροχή υπηρεσιών στις θέσεις αυτές δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλη αξίωση ή προνόµιο µετά τη λήξη των συµβάσεων.
Άρθρο 38
Θέµατα για την ενίσχυση της λειτουργικής
ανεξαρτησίας της «Ρυθµιστικής
Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)»
1. Για τη στελέχωση της Γραµµατείας της Ρ.Α.Ε., πέραν των θέσεων που έχουν έως σήµερα προβλεφθεί στο
ν. 2773/1999 και σε άλλες διατάξεις, συνιστώνται επιπλέον είκοσι επτά (27) θέσεις προσωπικού, που κατανέµονται ως εξής:
Α. Είκοσι έξι (26) θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου που διακρίνονται σε:

αα) δώδεκα (12) θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού µε τα προσόντα της παρ. 2 του άρθρου 25 του
ν.1943/1991, καθώς και όσα ειδικότερα καθορίζονται
στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Ε..
ββ) δεκατέσσερις (14) θέσεις διοικητικού προσωπικού
εκ των οποίων έξι (6) θέσεις Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας (ΔΕ) Διοικητικών Γραµµατέων, δύο (2) θέσεις κατηγορίας (ΤΕ) ειδικότητας Πληροφορικής (σχεδιασµού λογισµικού και εφαρµογών) ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων, καθώς και δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΥΕ µε τα προσόντα
πρόσληψης του διοικητικού προσωπικού που καθορίζονται στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Ε..
Β. Μία (1) θέση Νοµικού Συµβούλου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ο οποίος προσλαµβάνεται µε
πάγια αντιµισθία µε απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Ε.,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 2773/1999. Η θέση καταλαµβάνεται από δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, µε συνολική ενεργή δικηγορική προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών και
µε ειδικότερα προσόντα που θα καθορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι αποδοχές για την
παροχή των υπηρεσιών του νοµικού συµβούλου καθορίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2. H σύµβαση του νοµικού συµβούλου λήγει µε τη
λήξη της θητείας του Προέδρου. Καθήκοντα του νοµικού
συµβούλου είναι η παροχή στον Πρόεδρο και την Ολοµέλεια της Ρ.Α.Ε., νοµικών συµβουλών και γνωµοδοτήσεων και γενικά κάθε είδους νοµικών υπηρεσιών, σύµφωνα
µε τον Κώδικα περί Δικηγόρων, καθώς και η δικαστική εκπροσώπηση της Αρχής κατόπιν εντολής του Προέδρου
της Ρ.Α.Ε.. Ο νοµικός σύµβουλος δύναται να συµµετέχει
στις συνεδριάσεις της Ολοµέλειας της Ρ.Α.Ε., κατόπιν εντολής του Προέδρου, χωρίς δικαίωµα ψήφου. Οι ειδικότερες αρµοδιότητες του νοµικού συµβούλου καθορίζονται στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Ε..
Ο νοµικός σύµβουλος υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε. και δεν επιτρέπεται, για όσο χρόνο παρέχει νοµικές υπηρεσίες στη Ρ.Α.Ε., να παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση σε φυσικά
ή νοµικά πρόσωπα που έχουν σχέση µε τον ενεργειακό
τοµέα. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά λόγο
καταγγελίας της έµµισθης εντολής του εκ µέρους της
Αρχής και γεννά υποχρέωση επιστροφής του συνόλου
των αποδοχών που έλαβε από τη Ρ.Α.Ε.. Ο Πρόεδρος
της Ρ.Α.Ε. µπορεί οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε
λόγο να καταγγείλει τη σύµβαση και να επανα-προκηρύξει τη θέση.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι
αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού της Ρ.Α.Ε.,
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης νόµου,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη της παρ. 1 του
άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Σε περίπτωση που
οι αποδοχές που λαµβάνονται από τη Ρ.Α.Ε. µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έµµισθης εντολής ή θητείας, κατά
τη θέση σε ισχύ του παρόντος, υπερβαίνουν τις αποδοχές που καθορίζονται µε την εν λόγω κοινή υπουργική α-

46
πόφαση, η διαφορά αυτή διατηρείται ως προσωπική διαφορά που λαµβάνεται από τον υπάλληλο µέχρι την για
οποιοδήποτε λόγο αποχώρησή του από τη Ρ.Α.Ε.. Στις αµοιβές των Μελών και του προσωπικού της Ρ.Α.Ε. δεν
συνυπολογίζονται τυχόν αµοιβές από κάθε είδους προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από διεθνείς πόρους και ιδίως ερευνητικά προγράµµατα ή ευρωπαϊκά προγράµµατα διδυµοποίησης στα οποία συµµετέχει η Ρ.Α.Ε..
3. Το άρθρο 40 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) όπως ισχύει
τροποποιείται ως εξής:
«1. H Γραµµατεία της Ρ.Α.Ε. διαρθρώνεται σε Διευθύνσεις, Τµήµατα, Γραφείο Προέδρου, Γραφείο Τύπου και
Δηµοσίων Σχέσεων και Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου.
Τα ανωτέρω αυτοτελή Γραφεία, επιπέδου Διεύθυνσης, υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε. και οι αρµοδιότητές τους καθορίζονται στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Ε.. Τη διεύθυνση των Γραφείων αναλαµβάνει µέλος της Γραµµατείας
της Ρ.Α.Ε. είτε Ειδικός Επιστήµονας είτε Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης που επιλέγεται από τον Πρόεδρο της
Ρ.Α.Ε. χωρίς άλλη διαδικασία. Τα ανωτέρω Γραφεία στελεχώνονται µε απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Ε. από
µέλη της Γραµµατείας της, καθώς και από ειδικούς συνεργάτες της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 3428/
2005 (A΄ 313), όπως ισχύει. Οι ειδικοί συνεργάτες της
παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 3428/2005 (A΄ 313)
εξοµοιώνονται ως προς το νοµικό καθεστώς τους προς
τους µετακλητούς υπαλλήλους, µε εξαίρεση τα εργασιακά και µισθολογικά τους ζητήµατα για τα οποία γίνεται
αντιστοίχιση µε το καθεστώς ειδικοτήτων και θέσεων
του λοιπού προσωπικού της γραµµατείας της Ρ.Α.Ε., ανάλογα µε την περίπτωση, µε απόφαση του Πρόεδρου
της Ρ.Α.Ε.. Η πρόσληψη στις θέσεις αυτές γίνεται µε απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Ε. χωρίς άλλη διαδικασία.
2. Με τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Ε. καθορίζονται οι Διευθύνσεις, τα Τµήµατα, καθώς και οι αρµοδιότητες των Διευθύνσεων.
Με απόφαση της Ολοµέλειας της Ρ.Α.Ε. καθορίζονται
οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων και εξειδικεύονται ή επεκτείνονται οι αρµοδιότητες των Διευθύνσεων. Με απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Ε. τοποθετούνται τα µέλη
της Γραµµατείας της Ρ.Α.Ε. κατά Διευθύνσεις και Τµήµατα.
3. Σε καθεµία από τις Διευθύνσεις και τα Τµήµατα της
Γραµµατείας της Ρ.Α.Ε. ορίζεται Προϊστάµενος και Αναπληρωτής, για τριετή θητεία µε απόφαση της Ολοµέλειας της Ρ.Α.Ε. µετά από εισήγηση του Προέδρου. Στη Διεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών προΐσταται Δικηγόρος της
Αρχής µε σχέση έµµισθης εντολής διορισµένος στον Άρειο Πάγο. Τα προσόντα που απαιτούνται για την επιλογή των Προϊσταµένων και των Αναπληρωτών τους, καθώς και η σχετική διαδικασία επιλογής καθορίζονται
στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Ε..
4. Έως τη θέση σε ισχύ του Κανονισµού Εσωτερικής
Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Ε. που εκδίδεται
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 45 του ν. 4001/2011 (Α΄
179), η διαβάθµιση και η υπαγωγή σε επίπεδο Διεύθυνσης ή Τµήµατος της παραγράφου 1 του παρόντος, των
Μονάδων, Οµάδων Εργασίας και Τµηµάτων που λειτουργούν στη Ρ.Α.Ε. βάσει του προεδρικού διατάγµατος 139/

2001 (A΄ 121/2001), γίνεται µε απόφαση της Ολοµέλειας
ή του Προέδρου της Ρ.Α.Ε., κατά περίπτωση, ανάλογα
µε το όργανο που έχει την αρµοδιότητα για την τοποθέτηση του αντίστοιχου προϊσταµένου, βάσει του ως άνω
προεδρικού διατάγµατος.
5. Πληροφορίες σχετικά µε την οργανωτική δοµή, τη
διάρθρωση της Ρ.Α.Ε. και τον ορισµό των Προϊσταµένων
των Διευθύνσεων και των Τµηµάτων αναρτώνται στην επίσηµη ιστοσελίδα της.»
4. Η διάταξη της παραγράφου 15 του άρθρου 4 του ν.
2773/1999 (Α΄ 286), όπως ισχύει, καταργείται και στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Στη Ρ.Α.Ε. συνιστάται µία (1) θέση ειδικού συµβούλου του Προέδρου της Ρ.Α.Ε. για θέµατα ενέργειας. Η
θέση αυτή πληρούται από πρόσωπο που διακρίνεται για
την επιστηµονική του κατάρτιση και ικανότητα και διαθέτει εξειδικευµένη εµπειρία σε θέµατα ενέργειας. Ο ειδικός σύµβουλος διορίζεται µε απόφαση του Προέδρου
της Ρ.Α.Ε., κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε., χωρίς την τήρηση άλλης διαδικασίας. Η σύµβαση του ειδικού συµβούλου λήγει µε τη λήξη της θητείας του Προέδρου. Οι αποδοχές για την παροχή των υπηρεσιών του
ειδικού συµβούλου καθορίζονται µε την κοινή υπουργική
απόφαση της παραγράφου 2. Ο ειδικός σύµβουλος δύναται να συµµετέχει στις συνεδριάσεις της Ολοµέλειας
της Ρ.Α.Ε. χωρίς δικαίωµα ψήφου. Η σχετική δαπάνη,
συµπεριλαµβανοµένων και των ασφαλιστικών εισφορών,
βαρύνει τον προϋπολογισµό της Ρ.Α.Ε..»
5. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου αυτού βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισµό της Ρ.Α.Ε..
6. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν.
4001/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «H αρµοδιότητα
που µεταβιβάζεται δύναται να ασκείται παράλληλα και από τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε.»
7. Η εκτέλεση του εγκεκριµένου κατά τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία προϋπολογισµού της Ρ.Α.Ε.
πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε αποφάσεις της
Ρ.Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής και δεν απαιτείται η σύµπραξη του Υπουργού ή άλλου οργάνου που προβλέπεται στις διατάξεις του ν. 4270/2014 όπως εκάστοτε ισχύει.
8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 41 του ν. 4001/2011
τροποποιείται ως εξής:
α) Στο τέλος του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου προστίθεται η εξής φράση: «ή τυχόν προσωπικής διαφοράς αποδοχών».
β) Στο τέλος της παραγράφου προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., ο αποσπασµένος υπάλληλος κατατάσσεται κατά την κρίση της Αρχής, σε κατηγορία προσωπικού της Ρ.Α.Ε., βάσει των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του και εξοµοιώνεται ως προς τα µισθολογικά και λοιπά εργασιακά θέµατα της κατηγορίας
αυτής.»
9. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 41 του ν.
4001/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Εφόσον οι αποδοχές υπαλλήλου που προέρχεται από
φορέα του Δηµοσίου Τοµέα και µετατάσσεται στη
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Ρ.Α.Ε., µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, είναι χαµηλότερες εκείνων που αντιστοιχούν στη θέση που κατείχε
πριν από τη µετάταξή του, οι αποδοχές του διατηρούνται
αυτοδικαίως στο ύψος των αποδοχών της θέσης που κατείχε πριν τη µετάταξη, λαµβανοµένης υπόψη και τυχόν
προσωπικής διαφοράς αποδοχών.»
10. Έως τις 31.12.2017 δεν ισχύουν για τις αποσπάσεις υπαλλήλων στη Ρ.Α.Ε. οι χρονικοί περιορισµοί που
τίθενται στις παραγράφους 4, 8 και 9 του άρθρου 68 του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
11. Έως την έκδοση του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας του άρθρου 45 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) η
Ρ.Α.Ε. δύναται µε απόφασή της να καθορίζει τις ειδικότητες του προσωπικού, οι οποίες δεν έχουν χαρακτηρισθεί.
12. Στο τέλος του άρθρου 40 του ν. 4001/2011 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Η Ρ.Α.Ε. µπορεί να απασχολεί µέχρι τρεις (3) ασκούµενους δικηγόρους στη Διεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών. Η επιλογή τους, ο χρόνος, ο τόπος, η αµοιβή τους
εντός των ορίων των κείµενων για το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών διατάξεων, καθώς και οι λοιπές συνθήκες άσκησης των ασκούµενων δικηγόρων στη Ρ.Α.Ε. καθορίζονται από την Ρ.Α.Ε., η οποία βαρύνεται µε τη σχετική
δαπάνη.»
13. Στο άρθρο 8 του ν. 4001/2011 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Η συµµετοχή των Μελών στις συνεδριάσεις της
Ρ.Α.Ε. είναι υποχρεωτική, εκτός εάν Μέλος έχει δηλώσει στον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε., πριν από τη συνεδρίαση,
κώλυµα συµµετοχής του σε αυτήν, ή αδυναµία συµµετοχής για σπουδαίο λόγο.»
14. Η ιδιοκτησία του Ελληνικού Δηµοσίου επί του κτηρίου επί της οδού Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα, βάσει του
υπ’ αριθ. 6.277/12.2.2008 συµβολαίου αγοράς, στο οποίο
στεγάζεται η Ρ.Α.Ε., µεταβιβάζεται κατά κυριότητα στη
Ρ.Α.Ε. εκ του νόµου αυτού, χωρίς άλλη διαδικασία.
Άρθρο 39
Ρυθµίσεις για την ενίσχυση του «Λειτουργού Αγοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυµης Εταιρείας
(ΛΑΓΗΕ ΑΕ)»
1. Ερµηνευτική Διάταξη του άρθρου 119 παρ. 5 του ν.
4001/2011:
«Η αληθής έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 119
του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) είναι ότι ως εξειδικευµένοι επιστήµονες και τεχνικοί νοούνται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα όπως οικονοµολόγοι, ηλεκτρολόγοι µηχανικοί, µηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενεργειακοί µηχανικοί, δικηγόροι και δικηγορικές εταιρείες, µε ειδικές γνώσεις και εµπειρία στην εκτέλεση έργων, την εκπόνηση
µελετών και την παροχή συµβουλών ή άλλων υπηρεσιών, έναντι κατ’ αποκοπήν ή περιοδικής αµοιβής.»
2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
119 του ν. 4001/2011 οι λέξεις «πέντε (5) ετών» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «επτά (7) ετών».
3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του ν.
4001/2011 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«H απασχόληση του προσωπικού αυτού στη ΛΑΓΗΕ
ΑΕ λογίζεται ως πραγµατική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθµολογική και µισθολογική του εξέλιξη. Με
τη λήξη της σύµβασης διάθεσης για οποιονδήποτε λόγο

το διατιθέµενο προσωπικό επανέρχεται στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ
στη θέση στην οποία έχει εξελιχθεί, σε περίπτωση δε
που αυτή δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχεται
σε οµοιόβαθµη προσωρινή θέση του κλάδου του, η οποία
συστήνεται αυτοδικαίως και καταργείται µε την αποχώρησή του από το φορέα. Μισθωτός της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που
έχει διατεθεί κατά τα ανωτέρω στη ΛΑΓΗΕ ΑΕ δύναται,
κατόπιν σχετικής επιλογής, να συµµετέχει στο Διοικητικό Συµβούλιο της ΛΑΓΗΕ ΑΕ, όπως και να επιλέγεται ως
Πρόεδρος και ως Διευθύνων Σύµβουλός της. Στην περίπτωση αυτή συνεχίζει να ασφαλίζεται στους ασφαλιστικούς φορείς, στους οποίους είναι ασφαλισµένος ως µισθωτός της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, στους οποίους καταβάλλονται
από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ οι οικείες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, για τις πάσης φύσεως αµοιβές και αποζηµιώσεις
που λαµβάνει ως µέλος ή Πρόεδρος του Διοικητικού
Συµβουλίου ή ως Διευθύνων Σύµβουλος της ΛΑΓΗΕ ΑΕ.
Οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισµένου για τις ως άνω
αµοιβές παρακρατούνται από το ΛΑΓΗΕ ΑΕ και αποδίδονται στους ως άνω ασφαλιστικούς φορείς.»
Άρθρο 40
Ανώτατο όριο ηµερών µετακίνησης εκτός έδρας επιθεωρητών ΣΕΠΔΕΜ και προσωπικού ΙΓΜΕ
Στο άρθρο 3 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2
του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), προστίθεται παράγραφος 4 ως
εξής:
«4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονοµικών, µπορεί να
καθορίζονται οι ηµέρες µετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των ανωτέρω ορίων της παραγράφου 1
και: α) µέχρι 200 ηµέρες ετησίως, για τους Επιθεωρητές
όλων των τµηµάτων του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων
(Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.), για τις ανάγκες διενέργειας επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων και παράστασης σε δικαστήρια εκτός της έδρας της απασχόλησής τους, στο πλαίσιο
εκπλήρωσης των καθηκόντων τους, β) µέχρι 200 ηµέρες
ετησίως για τους γεωτρυπανιστές, εργάτες γεωτρυπάνων οδηγούς, εργοδηγούς και βοηθούς εργοδηγούς υπαίθρου και για το λοιπό τεχνικό προσωπικό κατηγορίας
ΔΕ ή ΥΕ του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση εργασιών πεδίου και γ) µέχρι 130 ηµέρες ετησίως
για τους γεωλόγους, µηχανικούς µεταλλείων, χηµικούς
µηχανικούς και το λοιπό επιστηµονικό προσωπικό κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), για τις ανάγκες εκτέλεσης και επίβλεψης των από αυτό εκτελούµενων έργων
και εκπονούµενων µελετών.
Άρθρο 41
Ρυθµίσεις θεµάτων εκµετάλλευσης και διαχείρισης
του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης
H διαχείριση και εκµετάλλευση των δασών του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης (Ε.Π.Ο.Ρ.) διενεργούνται βάσει εγκεκριµένων δασοπονικών µελετών και κατ’
εφαρµογή των διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας. Όλα
τα λοιπά ζητήµατα που αφορούν το Ε.Π.Ο.Ρ., όπως ιδίως
ο χαρακτηρισµός, η οριοθέτηση, η προστασία, οι κυρώσεις και ο καθορισµός των χρήσεων γης και δραστηριοτήτων, ρυθµίζονται από τις διατάξεις της υπ’ αριθµ.

48
40379/1.10.2009 (Δ΄ 445) κοινής αποφάσεως των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δηµοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Χαρακτηρισµός χερσαίων και υδάτινων περιοχών
της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο».
Άρθρο 42
Εθνική Στρατηγική για την Προσαρµογή στην
Κλιµατική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ)
1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκπονεί την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρµογή στην
Κλιµατική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ), η οποία εγκρίνεται µε Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου. Πριν την έγκρισή της
κατατίθεται υποχρεωτικά σε δηµόσια διαβούλευση για
διάστηµα τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών, στη διαδικτυακή πύλη ελεύθερης πρόσβασης του Υπουργείου.
Ενδιαφερόµενοι πολίτες, αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες
και φορείς έχουν τη δυνατότητα εντός του οριζόµενου
χρονικού διαστήµατος να εκφράσουν εγγράφως τη γνώµη τους.
2. Η ΕΣΠΚΑ περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) Ανάλυση στόχων και κατευθυντήριων αρχών της
Στρατηγικής, βάσει διεθνών συµφωνιών και στόχων της
ΕΕ (πλαίσιο αναφοράς).
β) Εκτίµηση των αναµενόµενων στη χώρα κλιµατικών
µεταβολών βάσει διαφορετικών κλιµατικών σεναρίων, ανάλυση τρωτότητας οικονοµικών τοµέων και κοινωνικών
δραστηριοτήτων και εκτίµηση των επιπτώσεων των κλιµατικών µεταβολών στους διάφορους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής δραστηριότητας κυρίως σε εθνικό
επίπεδο µε παράλληλο κατ’ αρχήν προσδιορισµό του οικονοµικού µεγέθους των εν λόγω επιπτώσεων.
γ) Προσδιορισµό των τοµέων προτεραιότητας που
χρήζουν µέτρων προσαρµογής για την κλιµατική αλλαγή, µε βάση την ανάλυση τρωτότητας που αναφέρεται
στο προηγούµενο εδάφιο β΄, διερεύνηση και καταγραφή
των δυνητικών προτεινόµενων µέτρων και δράσεων για
διάφορους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής δραστηριότητας.
δ) Κατ΄αρχήν εκτίµηση του κόστους προσαρµογής.
ε) Ενσωµάτωση προσαρµοστικών πολιτικών σε ευρύτερες άλλες πολιτικές.
στ) Διεθνής διάσταση της προσαρµοστικής πολιτικής.
ζ) Προτάσεις για δράσεις ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης, έρευνας.
3. Οι προδιαγραφές και το ειδικότερο περιεχόµενο της
ΕΣΠΚΑ δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4. Η ΕΣΠΚΑ αξιολογείται τουλάχιστον ανά δεκαετία
και αναθεωρείται εφόσον ενδείκνυται και απαιτείται
σύµφωνα µε την ανάλυση αξιολόγησης.
5. Η αναθεώρηση ή τροποποίηση της ΕΣΠΚΑ, γίνεται
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις ανωτέρω παραγράφους, κατόπιν γνώµης και του Εθνικού Συµβούλιου για
την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή (ΕΣΠ) που προβλέπεται στο άρθρο 44. Η ως άνω γνώµη παρέχεται σε
διάστηµα τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που
περιέρχεται σε αυτό η ΕΣΠΚΑ.

Άρθρο 43
Περιφερειακά Σχέδια για την Προσαρµογή
στην Κλιµατική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)
1. Κάθε Περιφέρεια καταρτίζει Περιφερειακό Σχέδιο
για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ).
Το ΠεΣΠΚΑ αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σχέδιο που
προσδιορίζει και ιεραρχεί τα απαραίτητα µέτρα και δράσεις προσαρµογής.
2. Το ΠεΣΠΚΑ εκπονείται από την οικεία Περιφέρεια
και εγκρίνεται µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασµού της οικείας Περιφέρειας και µετά
από γνώµη της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης
και της Διεύθυνσης Κλιµατικής Αλλαγής και Ποιότητας
της Ατµόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εισηγείται για τη συµβατότητα του ΠεΣΠΚΑ µε τις κατευθύνσεις και τους στόχους της ΕΣΠΚΑ.
Η ως άνω γνώµη της Διεύθυνσης Κλιµατικής Αλλαγής
και Ποιότητας της Ατµόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρέχεται σε διάστηµα τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που περιέρχεται σε
αυτή το ΠεΣΠΚΑ.
3. Το ΠεΣΠΚΑ περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) Ανάλυση στόχων ΠεΣΠΚΑ.
β) Σύντοµη αναφορά στα στοιχεία και δεδοµένα του
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Περιφέρειας.
γ) Εκτίµηση των αναµενόµενων στην Περιφέρεια κλιµατικών µεταβολών και ανάλυση της κλιµατικής τρωτότητας επιµέρους τοµέων και γεωγραφικών περιοχών.
δ) Εκτίµηση των άµεσων και µακροπρόθεσµων επιπτώσεων των κλιµατικών αλλαγών σε διάφορους τοµείς του
περιβάλλοντος και της οικονοµικής και κοινωνικής δραστηριότητας και καθορισµό των τοµεακών και χωρικών
προτεραιοτήτων.
ε) Προτεινόµενα µέτρα και δράσεις για τους τοµείς και
τις περιοχές προτεραιοτήτων. Εκτίµηση του πιθανού κόστους υλοποίησής, τους και αναφορά των πιθανών φορέων υλοποίησης, καθώς και των εµπλεκόµενων φορέων.
στ) Εξέταση ενσωµάτωσης των προτεινόµενων µέτρων και δράσεων για την προσαρµογή στην κλιµατική
αλλαγή σε άλλες υφιστάµενες πολιτικές (όπως πολιτικές διαχείρισης φυσικών καταστροφών).
ζ) Εξέταση συµβατότητας και συµπληρωµατικότητας
ΠεΣΠΚΑ µε άλλα Περιφερειακά Σχέδια.
η) Συνέργεια και µεταφορά τεχνογνωσίας ΠεΣΠΚΑ µε
άλλα ΠεΣΠΚΑ και ειδικότερα µε όµορων Περιφερειών.
θ) Τρόπος διαβούλευσης, όπως ερωτηµατολόγια, στοιχεία διαβούλευσης και ανταλλαγής πληροφοριών µε κοινωνικούς εταίρους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή κ.λπ., µε στόχο τη διερεύνηση της δικής τους εκτίµησης για τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στις δραστηριότητές τους και την εκ µέρους τους λήψη µέτρων
προσαρµογής.
ι) Αναφορά των ειδικότερων µέτρων ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης του ενδιαφερόµενου κοινού και των
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κοινωνικών εταίρων.
ια) Παρακολούθηση της εφαρµογής και υλοποίησης
της ΠεΣΠΚΑ.
ιβ) Μη τεχνική περίληψη.
4. Οι προδιαγραφές και το ειδικότερο περιεχόµενο
των ΠεΣΠΚΑ δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω µε
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5. Τα ΠεΣΠΚΑ αξιολογούνται τουλάχιστον ανά επταετία και αναθεωρούνται εφόσον ενδείκνυται και απαιτείται σύµφωνα µε την ανάλυση αξιολόγησης.
6. Η αναθεώρηση ή τροποποίηση των ΠεΣΠΚΑ, γίνεται
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις ανωτέρω παραγράφους, κατόπιν γνώµης και του ΕΣΠ που προβλέπεται στο
άρθρο 44. Η ως άνω γνώµη παρέχεται σε διάστηµα τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που περιέρχεται σε
αυτό το ΠεΣΠΚΑ.
Άρθρο 44
Εθνικό Συµβούλιο για την Προσαρµογή στην
Κλιµατική Αλλαγή (ΕΣΠ)
1. Συστήνεται Εθνικό Συµβούλιο για την Προσαρµογή
στην Κλιµατική Αλλαγή (ΕΣΠ), στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο οποίο συµµετέχουν οι εξής:
α. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Πρόεδρος.
β. Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Κλιµατικής Αλλαγής
και Ποιότητας της Ατµόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
γ. Εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονοµικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Εθνικής Άµυνας.
δ. Εκπρόσωπος της ΕΜΥ (επιπρόσθετα του προαναφερόµενου στο εδάφιο γ΄ εκπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας).
ε. Εκπρόσωπος περιβαλλοντικής µη Κυβερνητικής Οργάνωσης σε εθνικό επίπεδο, που στο καταστατικό της
περιλαµβάνονται θέµατα κλιµατικής αλλαγής, ο οποίος
ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
στ. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδας (ΕΝΠΕ).
ζ. Τέσσερις εκπρόσωποι της ακαδηµαϊκής κοινότητας
(Ακαδηµίας Αθηνών, Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, ερευνητικών κέντρων κ.λπ.) της χώρας, µε εξειδικευµένη γνώση σε θέµατα προσαρµογής στην κλιµατική
αλλαγή.
η. Εκπρόσωπος του Συµβουλίου Βιώσιµης Ανάπτυξης
του Συνδέσµου Ελληνικών Επιχειρήσεων.
2. Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου είναι δυνατόν και
ανάλογα µε το θέµα, να καλούνται από τον Πρόεδρο του
Συµβουλίου και ειδικοί επιστήµονες, υπηρεσιακοί παράγοντες και εκπρόσωποι φορέων.
3. Το ΕΣΠ αποτελεί το κεντρικό γνωµοδοτικό όργανο

του Κράτους για το συντονισµό, την παρακολούθηση και
αξιολόγηση των πολιτικών για την προσαρµογή στην
Κλιµατική Αλλαγή και η απρόσκοπτη λειτουργία του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση του εκάστοτε Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στις αρµοδιότητες του ΕΣΠ, περιλαµβάνονται:
α) Η εξειδίκευση των πολιτικών προσαρµογής µε βάση
διεθνείς συµφωνίες και πολιτικές της ΕΕ και η εισήγηση
σχετικών πολιτικών, µέτρων, δράσεων ή/και απαραίτητων νοµοθετικών ρυθµίσεων.
β) Η εξειδίκευση τυχόν οριζόντιων πολιτικών που περιλαµβάνονται στην ΕΣΠΚΑ και ιδίως αυτών που αφορούν
σε θέµατα ευαισθητοποίησης, ενηµέρωσης, εκπαίδευσης.
γ) Η παροχή γνώµης για την αναθεώρηση ή τροποποίηση της ΕΣΠΚΑ και των ΠεΣΠΚΑ.
δ) Η γνωµοδότηση για κάθε θέµα σχετικό µε την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, που παραπέµπεται σε
αυτό από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4. Τα µέλη του Συµβουλίου µε τους αναπληρωµατικούς τους προτείνονται από τους φορείς που εκπροσωπούν, ενώ οι εκπρόσωποι των Υπουργείων ορίζονται µε
αποφάσεις των αντίστοιχων Υπουργών. Οι εκπρόσωποι
της ακαδηµαϊκής κοινότητας επιλέγονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για
τρία (3) έτη. Δεν προβλέπεται αµοιβή για τα µέλη του
Συµβουλίου.
5. Όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες που αφορούν στη
λειτουργία του Συµβουλίου δύνανται να καθορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Άρθρο 45
Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Προσαρµογή
στην Κλιµατική Αλλαγή
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 42, η πρώτη Εθνική
Στρατηγική για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή
είναι αυτή η οποία εκπονήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία µε το Ίδρυµα
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών και
την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του από 22.12.2014 υπογραφέντος µνηµονίου συνεργασίας και αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας την 8η Απριλίου 2016. Η πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή παραµένει σε ισχύ µέχρι την αναθεώρησή της σύµφωνα µε το
άρθρο 42 παράγραφος 4.
Άρθρο 46
Τροποποιήσεις του ν. 4280/2014 (Α΄ 159)
1. Η προθεσµία που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159) παρατείνεται για ένα
(1) έτος από τη λήξη της προηγούµενης προθεσµίας.
2. Η προθεσµία που προβλέπεται στην παρ. 10 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159) παρατείνεται για ένα
(1) έτος από τη λήξη της προηγούµενης προθεσµίας.
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Άρθρο 47
Παράταση προθεσµίας της παρ. 3 του άρθρου 51
του ν. 4178/2013 (Α΄ 174)
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013
(Α΄ 174) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η προθεσµία του εδαφίου α΄ παρατείνεται µέχρι τις
8.8.2019 για την υποχρέωση µετεγκατάστασης ή αποµάκρυνσης κτιρίου ή εγκατάστασης. Στην περίοδο αυτή
µπορούν να εκτελούνται οι δραστηριότητες του εδαφίου
γ΄, πλην της κτηριακής επέκτασης.»
Άρθρο 48
Λειτουργία υφιστάµενων αθλητικών εγκαταστάσεων
1. Οι υφιστάµενες αθλητικές εγκαταστάσεις του ν.
2725/1999, όπως ισχύει, αδειοδοτηµένες κατά το χρόνο
δηµοσίευσης του παρόντος νόµου διατηρούν την άδεια
λειτουργίας τους και αν από το σύνολο των προσηκόντως κατατεθειµένων στην αρµόδια για τη χορήγηση της
άδειας λειτουργίας υπηρεσία προβλεπόµενων δικαιολογητικών λείπει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σε ισχύ, µε την προϋπόθεση ότι έχει κατατεθεί το
σχετικό αίτηµα για την έκδοσή της στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή ή ότι αυτό θα κατατεθεί εντός τεσσάρων µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού. Για την
προσκόµιση της ΑΕΠΟ στην αρµόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας τίθεται προθεσµία δύο ετών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού.
Άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας του προηγούµενου
εδαφίου συνεπάγεται άµεση ανάκληση της άδειας λειτουργίας.
2. Στις υφιστάµενες αθλητικές εγκαταστάσεις του ν.
2725/1999, όπως ισχύει,που διέθεταν άδεια λειτουργίας
η οποία κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού έχει ανακληθεί λόγω έλλειψης ΑΕΠΟ, πλην όµως έχει κατατεθεί
για την έκδοσή της σχετικό αίτηµα στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή εντός τεσσάρων µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, επαναχορηγείται µε την κατάθεση η ανακληθείσα άδεια λειτουργίας. Στις ως άνω εγκαταστάσεις τίθεται προθεσµία δύο ετών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού για την προσκόµιση
της ΑΕΠΟ στην αρµόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της
άδειας λειτουργίας. Άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου συνεπάγεται άµεση ανάκληση της άδειας λειτουργίας.
Άρθρο 49
Προσθήκη άρθρου 32Α µε τίτλο «Αίτηµα διατήρησης
ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης» στο ν. 4067/2012 (A΄ 79)
Μετά το άρθρο 32 του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός» (Α΄79), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4315/2014 «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε
χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄269) και ισχύει, προστίθεται άρθρο 32Α ως εξής:
«Σε ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις, στις οποίες έχει επέλθει αυτοδίκαιη άρση λόγω παρέλευσης της δεκαοκτάµηνης προθεσµίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2882/2001, οι ενδια-

φερόµενοι ιδιοκτήτες µπορούν να υποβάλουν προς την
αρχή που κήρυξε την απαλλοτρίωση και τον υπόχρεο
φορέα καταβολής της αποζηµίωσης αίτηση και υπεύθυνη
δήλωση περί διατήρησης της απαλλοτρίωσης και καταβολής της δικαστικά καθορισµένης προσωρινής ή οριστικής αποζηµίωσης µέχρι και τις 31.12.2017. Αν το αίτηµα
γίνει δεκτό από τον ως άνω υπόχρεο φορέα µόνο τότε υποχρεούται στην καταβολή της αποζηµίωσης και δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αύξηση της τιµής
της αποζηµίωσης ή η αναζήτηση τόκων υπερηµερίας.»
Άρθρο 50
Ρυθµίσεις για την Εθνική Λυρική Σκηνή
Το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ΄, της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 3.1. του άρθρου 11 του ν.
4277/2014 (Α΄ 156) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από κάθε ειδική ή κανονιστική διάταξη στις ζώνες µε τα στοιχεία Α΄ και Β΄ του
από 20.9.1995 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄ 1049), η εγκατάσταση, ίδρυση και λειτουργία σε υφιστάµενα κτίρια, αποθηκών και εργαστηρίων µέσης και χαµηλής όχλησης καθώς και η τροποποίηση των εν λόγω υφιστάµενων κτιρίων για την εξυπηρέτηση των πολιτιστικών και
λειτουργικών αναγκών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.»
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
«ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»»
Άρθρο 51
Σύσταση – Επωνυµία – Έδρα – Εποπτεία
1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την
επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου
Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονοµίας «Αντώνης Τρίτσης»». Όπου στο κεφάλαιο αυτό αναφέρεται «Φορέας
Διαχείρισης» νοείται το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του προηγούµενου εδαφίου.
2. Ο Φορέας Διαχείρισης εδρεύει στο Δήµο Ιλίου Αττικής, στη θέση «Πύργος Βασιλίσσης» και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Άρθρο 52
Σκοπός - Δραστηριότητες
1. Ο Φορέας Διαχείρισης έχει κοινωφελή χαρακτήρα
και είναι µη κερδοσκοπικός, τυχόν δε έσοδα από τις δραστηριότητές του διατίθενται για την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων και την επίτευξη των σκοπών του.
2. Σκοπός του Φορέα Διαχείρισης είναι: α) Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ενηµέρωση και εκπαίδευση
των πολιτών και µαθητών, καθώς και η ανάδειξη της ιδιαίτερης αξίας του πρασίνου εντός του αστικού ιστού, µε
κάθε πρόσφορο µέσο, µε την ανάπτυξη δραστηριοτήτων
εντός του πάρκου, αλλά και εκτός αυτού, εφόσον κρίνεται σκόπιµο και πρόσφορο, β) η εκπόνηση µελετών και η
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υλοποίηση προγραµµάτων περιβαλλοντικής προστασίας
και εκπαίδευσης στο χώρο του Πάρκου, στον αστικό ιστό
και στο φυσικό περιβάλλον της Αττικής, γ) η διαχείριση
και προστασία των θεσµοθετηµένων υγρότοπων «Ρέµα
Πύργου Βασιλίσσης» και «Τεχνητός Υγρότοπος Νερών
Πύργου Βασιλίσσης», όπως και της ορνιθοπανίδας και
των άλλων µορφών άγριας ζωής που αυτοί φιλοξενούν,
σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του ν. 4277/2014 (Νέο
ΡΣΑ/Αττικής) και της ισχύουσας περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
3. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο Φορέας διαχείρισης αναπτύσσει κάθε πρόσφορη, νόµιµη δραστηριότητα στις εξής θεµατικές κατευθύνσεις: α) Συντήρηση, φύλαξη, λειτουργία, ανανέωση και περαιτέρω ανάπτυξη
του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», σύµφωνα µε τις αρχές της βιώσιµης,- αειφόρου ανάπτυξης,
β) πληροφόρηση, εκπαίδευση, επιµόρφωση, κατάρτιση
των πολιτών και µαθητών σε θέµατα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος, γ) ανάπτυξη και εφαρµογή τεχνικών και τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον (όπως προστασία δασών και εδαφών, ανακύκλωση υλικών,
καθαρισµό λυµάτων, δηµιουργία ενεργειακού πάρκου ανανεώσιµων πηγών κ.λπ.), δ) προώθηση πρότυπων - πιλοτικών ερευνητικών προγραµµάτων, για θέµατα περιβάλλοντος και οικολογικών καλλιεργειών µε παράλληλη
παραγωγή οικολογικών προϊόντων στο Μητροπολιτικό
Πάρκο Τρίτση, ε) διοργάνωση µόνιµων και περιοδικών
εκθέσεων, για την κατανόηση του φυσικού κόσµου και
των προβληµάτων του περιβάλλοντος, στ) ανάπτυξη βοτανικού κήπου και φυτωρίου ex situ διατήρησης ειδών
της αυτοφυούς αττικής χλωρίδας, ζ) διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, παραστάσεων, θεαµάτων, συναυλιών και άλλων ψυχαγωγικών επιµορφωτικών δραστηριοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι είναι συµβατές µε τη
λειτουργία του Πάρκου, δεν παράγουν όχληση στα προστατευόµενα είδη άγριας ζωής που ενδιαιτούν σε αυτό
και συνάδουν µε τους σκοπούς και το χαρακτήρα του
Πάρκου, η) Δηµιουργία κατάλληλων χώρων παιχνιδιού
και αθλοπαιδιών µε θέµα το περιβάλλον, διαδροµών περιπάτου, τρεξίµατος, ποδηλάτου, περιβαλλοντικής παρατήρησης και άλλων ήπιων αθλητικών – ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων, οι οποίες συνάδουν µε το χαρακτήρα
του Πάρκου, θ) ανάπτυξη παραγωγικών και συναλλακτικών δραστηριοτήτων συναφών µε τη λειτουργία του
Πάρκου, όπως εκµετάλλευση ή/και εκµίσθωση εστιατορίων, αναψυκτηρίων, διοργάνωση αγορών είτε µε προϊόντα του φυτωρίου είτε µε προϊόντα οικολογικών καλλιεργειών που παράγονται στο Πάρκο αλλά και εξωτερικών καλλιεργειών βεβαιωµένης ποιότητας και γενικά
δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εκµετάλλευση
των κτισµάτων και εγκαταστάσεων του Πάρκου, συνάδουν µε το σκοπό του και συντείνουν στην οικονοµική
αυτοτέλεια του Φορέα, ι) υλοποίηση προγράµµατος ολοκληρωµένης συλλογής, ανακύκλωσης και διάθεσης των
απορριµµάτων που παράγονται εντός των ορίων του
Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», ια) υλοποίηση προγράµµατος ολοκληρωµένης αποταµίευσης και επανάχρησης του
νερού της βροχής και των όµορων ρεµάτων, όπως και
κάθε άλλης πηγής, για τη συνεχή τροφοδότηση του τεχνητού υγροτόπου, ιβ) ανάπτυξη δραστηριοτήτων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, στους τοµείς της σίτισης και
εστίασης, της δηµιουργίας υποδοµών φιλοζωικής δρά-

σης και παροχής ιατρικών και κτηνιατρικών υπηρεσιών,
ιγ) η εκπόνηση και εφαρµογή µελετών και προγραµµάτων προστασίας και εκπαίδευσης στους ορεινούς όγκους της Αττικής.
4. Για την εκπλήρωση των σκοπών και την άσκηση των
αρµοδιοτήτων του, ο Φορέας Διαχείρισης συνεργάζεται
νοµίµως µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισµών, τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
τις δηµόσιες επιχειρήσεις και κάθε άλλο αρµόδιο οργανισµό του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα. Συνεργάζεται επίσης µε ηµεδαπά και αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα ή οργανισµούς του ιδίου ή
συγγενούς επιστηµονικού ενδιαφέροντος, επιστηµονικούς φορείς, µητροπολιτικά πάρκα, βοτανικούς κήπους,
µη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και µε νοµικά πρόσωπα και, κατά προτεραιότητα µε φορείς της κοινωνικής
οικονοµίας ή φυσικά πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα (µελετητές, εµπειρογνώµονες, ερευνητές κ.λπ.), που δραστηριοποιούνται στα πεδία αρµοδιότητας του. Για την υλοποίηση των ανωτέρω συνεργασιών µπορεί να καταρτίζει και να συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις, µνηµόνια συνεργασίας, να προβαίνει σε αναθέσεις, να χορηγεί
άδειες για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων
στον χώρο του «Πάρκου Τρίτση», µε ή χωρίς αντάλλαγµα.
Άρθρο 53
Παραχώρηση δηµοσίου κτήµατος - κινητά στοιχεία, συστατικά και παραρτήµατα
1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος περιέρχεται αυτοδίκαια, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα, στον Φορέα
Διαχείρισης το δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης και εκµετάλλευσης του δηµόσιου κτήµατος «Πάρκο Τρίτση» στη
θέση «Πύργος Βασιλίσσης», όπως αυτό προσδιορίζεται
και περιγράφεται στην από 18.3.2003 µε αριθµό
Φ.31.923 Πράξη Παραχώρησης της Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου (τµήµα δηµοσίου ακινήτου έκτασης
913.236 τ.µ. περίπου του Β.Κ. 822), καθώς και των συστατικών και παραρτηµάτων αυτού. Κάθε κινητό στοιχείο, µηχάνηµα, όχηµα και λοιπός εξοπλισµός, ο οποίος
βρίσκεται εντός των ορίων του «Πάρκου Τρίτση» και
προορίζεται να χρησιµοποιείται για τις ανάγκες του Πάρκου, τεκµαίρεται ότι ανήκει κατά κυριότητα στον Φορέα
Διαχείρισης. Οι επιτρεπόµενες χρήσεις γης, οι όροι και
περιορισµοί δόµησης στα όρια του Πάρκου Τρίτση διέπονται από τις διατάξεις του από 27.12.1995 προεδρικού
διατάγµατος (Δ΄ 20), πλην της διάταξης του άρθρου 2
περίπτωση Α΄, παρ. 5 αυτού που καταργείται.
2. Με την ανάληψη των καθηκόντων του Διοικητικού
του Συµβουλίου, ο Φορέας Διαχείρισης προβαίνει αµελλητί σε καταγραφή όλων των συστατικών, παραρτηµάτων και κινητών πραγµάτων του προηγούµενου εδαφίου,
για την κατάρτιση του περιουσιολογίου του.
3. Ο Φορέας Διαχείρισης, ως εντολοδόχος του Ελληνικού Δηµοσίου, ενεργεί κάθε πράξη για τη σαφή οριοθέτηση και περίφραξη του δηµοσίου κτήµατος «Πάρκο Τρίτση», όπως αυτό προσδιορίζεται στην Πράξη Παραχώρησης της πρώτης παραγράφου, καθώς και για την προστασία αυτού από κάθε είδους παράνοµη και αυθαίρετη κα-
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τάληψη και χρήση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
για την προστασία των δηµοσίων κτηµάτων, η οποία εφαρµόζεται. Τα σχετικά πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής εκδίδει και επιδίδει η Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου (ΕΤ.Α.Δ.), ύστερα από εισήγηση του Φορέα Διαχείρισης και εντός είκοσι (20) ηµερών από αυτήν. Ο Φορέας
Διαχείρισης επιβλέπει την ορθή εκτέλεσή τους και ενηµερώνει εγγράφως την ΕΤ.Α.Δ.. Σε περίπτωση αµφισβητούµενων ορίων, ο Φορέας Διαχείρισης ενηµερώνει εγγράφως την ΕΤ.Α.Δ., για την άσκηση των δικαιωµάτων
της.
Άρθρο 54
Διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης
1. Ο Φορέας Διαχείρισης διοικείται από εννεαµελές
Διοικητικό Συµβούλιο, που συγκροτείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του
Υπουργού Οικονοµικών, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και απαρτίζεται από:
α. Δύο µέλη, που υποδεικνύονται µε τους αναπληρωτές τους από τον Περιφρερειάρχη Αττικής. Το ένα από
τα µέλη αυτά υποδεικνύεται ως Πρόεδρος του Δ.Σ..
β. Ένα µέλος, που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή
του από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσµο Δυτικής Αθήνας
(Α.Σ.Δ.Α.).
γ. Ένα µέλος που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή
του από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
δ. Ένα µέλος που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή
του από τον Δήµαρχο Ιλίου.
ε. Ένα µέλος που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή
του από τον Δήµαρχο Αγίων Αναργύρων – Καµατερού.
στ. Ένα µέλος που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή
του από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.
ζ. Ένα µέλος που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή
του από το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).
η. Ένα µέλος από την Κοινωνία των Πολιτών (και ιδίως
από µη κυβερνητικές οργανώσεις ή κοινωνικούς συνεταιριστικούς φορείς, µε καταστατικό σκοπό συναφή µε
το σκοπό του Φορέα Διαχείρισης, που δραστηριοποιούνται, κατά προτεραιότητα, εντός του χώρου του Πάρκου
Τρίτση και για την προστασία αυτού ή στον ευρύτερο
χώρο της Δυτικής Αθήνας), που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από τον Περιφερειάρχη Αττικής.
2. Τα υποδεικνυόµενα, κατά την προηγούµενη παράγραφο µέλη του Δ.Σ. και οι αναπληρωτές τους γνωστοποιούνται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
από τους υποδεικνύοντες φορείς εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς σχετικής έγγραφης
πρόσκλησης. Σε περίπτωση παράλειψης ή άρνησης υπόδειξης µέλους ή µελών και των αναπληρωτών τους εντός της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας διορίζει στη θέση των ελλειπόντων µελών πρόσωπα εγνωσµένης εµπειρίας σε αντικείµενα συναφή µε τους σκοπούς του
Φορέα Διαχείρισης. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Δήµαρχος Ιλίου και ο Δήµαρχος Αγίων Αναργύρων δύνανται να αντικαθιστούν τα υποδειχθέντα από αυτούς µέλη, µε απόφασή τους, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3. Στην πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ που συγκαλείται µε
ευθύνη του ορισθέντος Προέδρου ή του αναπληρωτή
του εάν αυτός κωλύεται, συγκροτείται αυτό σε σώµα µε
εκλογή µεταξύ των µελών του, του Αντιπροέδρου, του
Γραµµατέα και του Ταµία και ορίζονται οι αρµοδιότητες
των λοιπών µελών του.
4. Η θητεία του Προέδρου και των µελών του Δ.Σ. είναι
τριετής και µπορεί να ανανεώνεται.
5. Το Δ.Σ. είναι αρµόδιο για τη λήψη όλων των αποφάσεων που απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού
του Φορέα. Προσλαµβάνει και απολύει το προσωπικό
του Φορέα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά τη διοίκηση και λειτουργία, τη διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πόρων του Φορέα και ασκεί τις λοιπές αρµοδιότητες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του Φορέα και δεν ανατίθενται µε το παρόν σε άλλα όργανα. Αποφασίζει για
τις αναθέσεις έργων και µελετών, τη σύναψη κάθε είδους συµβάσεων, την ανάθεση υποθέσεων σε δικηγόρο,
τη διενέργεια πλειοδοτικών ή µειοδοτικών διαγωνισµών,
κατά τις κείµενες διατάξεις. Το Δ.Σ. µπορεί µε αποφάσεις του να µεταβιβάζει ορισµένες αρµοδιότητές του,
προσδιορίζοντας αυτές απολύτως συγκεκριµένα, στον
Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο, σε ένα ή περισσότερα µέλη του.
6. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά µεν µια φορά το µήνα,
έκτακτα δε όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή από τρεις
Συµβούλους. Η σύγκλησή του γίνεται µε πρόσκληση του
Προέδρου του, τα µέλη και τα τυχόν υπάρχοντα αναπληρωµατικά τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση, η οποία περιλαµβάνει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής µετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του
ΔΣ κηρύσσεται έκπτωτο και αντικαθίσταται µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θέµατα
που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη δεν
µπορούν να συζητηθούν, εκτός εάν είναι παρόντα όλα τα
µέλη και δεν προβάλλουν αντίρρηση.
7. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα πέντε (5) από τα εννέα (9) µέλη του, µεταξύ
των οποίων περιλαµβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος αυτού. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου
λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος
του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, εάν προεδρεύει της
συνεδρίασης.
8. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά, σε ειδικό βιβλίο, στα οποία καταγράφονται οι απόψεις ή και οι προτάσεις των συµβούλων και
οι λαµβανόµενες αποφάσεις. Τα πρακτικά υπογράφονται
από όλα τα παρόντα µέλη, σε περίπτωση δε αρνήσεως
µέλους να υπογράψει γίνεται σχετική µνεία και αναγράφονται οι λόγοι. Τα πρακτικά µπορούν να τηρούνται και
µε τη µέθοδο της µαγνητοφώνησης, οπότε υπογράφονται στην επόµενη συνεδρίαση.
9. Ο Πρόεδρος: α) συγκαλεί και διευθύνει της τακτικές
και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καταρτίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης του Δ.Σ., β) εποπτεύει τις
λειτουργίες του Φορέα, εντός του πλαισίου της κείµενης
νοµοθεσίας και των εξουσιοδοτήσεων που του παρέχονται νοµίµως από το Δ.Σ. και γ) εκπροσωπεί τον Φορέα
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Διαχείρισης ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής και άλλης δηµόσιας αρχής, πιστωτικών ιδρυµάτων και γενικά
τρίτων. Η αρµοδιότητα αυτή µπορεί να µεταβιβάζεται σε
άλλο µέλος του Δ.Σ. ή στον Γενικό Διευθυντή. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές του, κάθε φορά που αυτός κωλύεται. Με απόφαση του Δ.Σ. η αρµοδιότητα αυτή µπορεί να µεταβιβασθεί σε άλλο µέλος του Δ.Σ. ή στον Διευθύνοντα Σύµβουλο.
10. Με την κοινή απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, µπορεί να προβλέπεται η καταβολή αποζηµίωσης για τη συµµετοχή εκάστου µέλους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και να ορίζεται το ύψος και ο τρόπος
καταβολής αυτής.
Άρθρο 55
Γενικός Διευθυντής του Φορέα Διαχείρισης
1. Στον Φορέα Διαχείρισης συστήνεται θέση µετακλητού Γενικού Διευθυντή, µε θητεία διάρκειας τριών (3) ετών, που µπορεί να ανανεώνεται. Η θητεία παρακολουθεί
τη θητεία του Δ.Σ..
2. Ως Γενικός Διευθυντής ορίζεται πτυχιούχος ανώτατης σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµης της αλλοδαπής, µε
επιστηµονικό αντικείµενο και δεκαετή τουλάχιστον επαγγελµατική ή και ερευνητική εµπειρία συναφή µε τους
σκοπούς του Φορέα Διαχείρισης, σε τοµείς όπως το περιβάλλον, η εκπαίδευση, οι νοµικές ή οικονοµικές επιστήµες.
3. Ο ορισµός του Γενικού Διευθυντή γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και Οικονοµικών. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται και
οι αποδοχές του. Η πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή µπορεί να γίνει και µε απόσπαση προσωπικού
που υπηρετεί µε κάθε είδους σχέση στο Δηµόσιο και τον
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται µε τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄
65), όπως ισχύει. Η απόσπαση γίνεται µετά από αίτηση
του ενδιαφερόµενου µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του οικείου Υπουργού.
Η διάρκεια της απόσπασης δεν µπορεί να υπερβαίνει το
χρόνο της θητείας του Γενικού Διευθυντή. Ο χρόνος της
απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια στην υπηρεσία ή το φορέα του αποσπασθέντος.
4. Ο Γενικός Διευθυντής ασκεί όλες τις αρµοδιότητες
διοίκησης του Φορέα Διαχείρισης, πλην αυτών που ανήκουν στο Διοικητικό Συµβούλιο και δεν έχουν εκχωρηθεί
σε αυτόν. Ειδικότερα στην αρµοδιότητά του ανήκουν:
α. Η διεύθυνση, εποπτεία και συντονισµός της λειτουργίας των υπηρεσιών, η διοίκηση του προσωπικού
του Φορέα Διαχείρισης, η επίβλεψη της εκτέλεσης των
αποφάσεων του Δ.Σ. και η εφαρµογή του εσωτερικού κανονισµού.
β. Η σύναψη και υπογραφή των συµβάσεων που είναι
απαραίτητες για την εκπλήρωση των σκοπών του Φορέα
Διαχείρισης µε τρίτα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή και ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, καθώς και αυτών
που αφορούν στην πρόσληψη ή την εποχική απασχόληση προσωπικού.
γ. Η κατάρτιση και εισήγηση στο Διοικητικό Συµβούλιο
του ετήσιου προϋπολογισµού και προγράµµατος δράσης
και των αντίστοιχων απολογισµών.

δ. Η παρακολούθηση υλοποίησης του προϋπολογισµού και του προγράµµατος δράσης και η τακτική ενηµέρωση του Διοικητικού Συµβουλίου, για την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισµού και του προγράµµατος
δράσης.
ε. Η διαχείριση των λειτουργικών δαπανών, στο πλαίσιο του εγκεκριµένου από το Διοικητικό Συµβούλιο ετήσιου προϋπολογισµού.
στ. Η εισήγηση στο Δ.Σ. των εσωτερικών κανονισµών
του Φορέα Διαχείρισης.
ζ. Η υποβολή προτάσεων για συµµετοχή του Φορέα
Διαχείρισης σε προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από
την Ε.Ε., από εθνικούς ή διεθνείς πόρους.
η. Κάθε άλλη αρµοδιότητα που του µεταβιβάζεται από
το Δ.Σ..
Άρθρο 56
Πόροι του Φορέα Διαχείρισης
Πόροι του Φορέα Διαχείρισης είναι:
α. Μηνιαία πρόσοδος, το ύψος της οποίας καθορίζεται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµικών, από την αναλογική κατανοµή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.)
που προορίζονται για τους δήµους της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε το άρθρο 259 παράγραφοι 3 και 4 του
ν. 3852/2010 όπως ισχύει, ως αντιστάθµισµα της περιβαλλοντικής ζηµίας στο περιβάλλον της Αττικής, που
προκαλείται από την αστική λειτουργία και τη δραστηριότητα των δήµων. Με την κοινή απόφαση του προηγούµενου εδαφίου καθορίζονται οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαδικασία απόδοσης της µηνιαίας προσόδου
στον Φορέα Διαχείρισης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµικών και το ύψος
της µηνιαίας προσόδου δύναται να αναπροσαρµόζεται ανά τριετία, ανάλογα µε τη σταθεροποίηση των λειτουργικών δαπανών του Φορέα Διαχείρισης και το βαθµό επίτευξης οικονοµικής αυτοτέλειας από τις δραστηριότητές
του και την αξιοποίηση της παραχωρηθείσας σε αυτόν
δηµόσιας περιουσίας.
β. Τα ανταποδοτικά δηµοτικά τέλη και δηµοτικοί φόροι
που εισπράττονται από τα καταστήµατα που λειτουργούν εντός των ορίων του χώρου διαχειριστικής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος θα έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα της αποκοµιδής, ανακύκλωσης
και διαχείρισης των απορριµµάτων του Πάρκου. Τα τέλη
αυτά και οι δηµοτικοί φόροι θα αποδίδονται απευθείας από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε. ή από τους
εναλλακτικούς προµηθευτές.
γ. Πρόσοδοι από την εκµετάλλευση περιουσιακών
στοιχείων που έχουν παραχωρηθεί στον Φορέα Διαχείρισης και έσοδα από τις δραστηριότητες αυτού, σύµφωνα
µε τους σκοπούς του.
δ. Επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες
και κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές και χορηγίες φυσικών ή νοµικών προσώπων, που εγκρίνονται µε
απόφαση του Δ.Σ..
ε. Επιχορηγήσεις που δύνανται να δίδονται στον Φορέα Διαχείρισης από το Πράσινο Ταµείο, τα Προγράµµατα Δηµοσίων Επενδύσεων των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
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των και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
καθώς και από τους τακτικούς προϋπολογισµούς Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού.
στ. Πόροι που διατίθενται από το Περιφερειακό και τα
Τοµεακά Συγχρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα (ΕΣΠΑ)
και λοιποί πόροι προερχόµενοι από ταµεία και λοιπά
προγράµµατα της Ε.Ε..
ζ. Έσοδα από Προγραµµατικές Συµβάσεις που δύναται
να συνάπτει ο Φορέας Διαχείρισης µε Νοµικά Πρόσωπα
Δηµοσίου Δικαίου.
η. Κάθε άλλο νόµιµο έσοδο που εγκρίνει το Δ.Σ..
Άρθρο 57
Βιβλία και στοιχεία
Ο Φορέας Διαχείρισης τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
α. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων και αλληλογραφίας.
β. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συµβουλίου.
γ. Βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο καταχωρούνται µε χρονολογική σειρά και λογιστική τάξη
όλα τα έσοδα και τα έξοδα του Φορέα Διαχείρισης, για
κάθε οικονοµική χρήση.
δ. Βιβλίο προϋπολογισµών, ισολογισµών και απολογισµών.
ε. Περιουσιολόγιο.
στ. Βιβλίο χορηγιών και εισφορών από φυσικά και νοµικά πρόσωπα και οικονοµικών επιχορηγήσεων από εθνικούς, ενωσιακούς και διεθνείς πόρους.
ζ. Στελέχη αριθµηµένων διπλότυπων αποδείξεων είσπραξης και ενταλµάτων πληρωµής, θεωρηµένα από τον
Πρόεδρο του Δ.Σ..
η. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που ορίζεται από τον
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως ισχύει, ή τις διατάξεις ή κρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο ως απαραίτητο για την παρακολούθηση της διαχείρισης της περιουσίας του Φορέα Διαχείρισης και την εκτέλεση των
σκοπών του.
Άρθρο 58
Οικονοµικός και διαχειριστικός έλεγχος
1. Ο οικονοµικός και διαχειριστικός έλεγχος του Οργανισµού ενεργείται µε τη διαδικασία που ορίζεται από τις
κείµενες διατάξεις περί Σώµατος Ορκωτών Λογιστών.
2. Το διαχειριστικό έτος του Οργανισµού συµπίπτει µε
το ηµερολογιακό έτος. Το πρώτο διαχειριστικό έτος αρχίζει από την ηµέρα δηµοσίευσης του παρόντος νόµου
και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του εποµένου έτους.
3. Οι ορκωτοί λογιστές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο υποβάλλουν στο Διοικητικό Συµβούλιο του Φορέα
Διαχείρισης µέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση
για τη διαχείριση και τον απολογισµό του διαχειριστικού
έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στον Υπουργό Οικονοµικών.
4. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

και ο Υπουργός Οικονοµικών δύνανται να ζητούν οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης του
Φορέα Διαχείρισης.
Άρθρο 59
Εσωτερικοί κανονισµοί – Σχέδια διαχείρισης
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο του Φορέα Διαχείρισης καταρτίζει:
α. Εσωτερικό Κανονισµό Οργάνωσης και Λειτουργίας.
β. Κανονισµό Κατάστασης Προσωπικού.
γ. Κανονισµούς για την εκπόνηση µελετών, την παροχή υπηρεσιών, τη διενέργεια προµηθειών και την εκτέλεση έργων, καθώς και τη σύναψη, εκτέλεση, και λύση των
σχετικών µε τις παραπάνω περιπτώσεις συµβάσεων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί
δηµοσίων συµβάσεων και προµηθειών.
δ. Κανονισµό Λειτουργίας του Πάρκου.
2. Οι παραπάνω κανονισµοί εγκρίνονται µε αποφάσεις
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Το Διοικητικό Συµβούλιο του Φορέα Διαχείρισης επιµελείται της εκπόνησης: α) Οικονοµικοτεχνικής Μελέτης
Βιωσιµότητας του Πάρκου, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί
το αργότερο εντός τεσσάρων µηνών από τη συγκρότηση
του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, β)
Σχεδίου Διαχείρισης και Προστασίας των υγροτόπων
του Πάρκου, γ) µελέτης χωροθέτησης χρήσεων και δραστηριοτήτων εντός του Πάρκου και δ) κάθε άλλης µελέτης ή σχεδίου που κρίνεται αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Φορέα Διαχείρισης.
Άρθρο 60
Μεταβατικές διατάξεις
1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, οι σχέσεις εργασίας του προσωπικού του «Μητροπολιτικού Φορέα Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών
Αττικής», το οποίο απασχολείται στο Πάρκο Τρίτση, µεταβιβάζονται αυτοδίκαια στον Φορέα Διαχείρισης και εφαρµόζονται σχετικά οι διατάξεις του π.δ. 178/2002 (Α΄
162).
2. Για την κάλυψη των άµεσων αναγκών λειτουργίας,
συντήρησης και φύλαξης του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» και µέχρι την πρόσληψη τακτικού προσωπικού του
Φορέα Διαχείρισης σύµφωνα µε το σχετικό Κανονισµό,
οι απαιτούµενες εργασίες δύνανται να παρέχονται από
προσωπικό που αποσπάται για το σκοπό αυτόν, από φορείς του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του οικείου
αρµόδιου Υπουργού, καθώς και από προσωπικό Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθµού.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και µέχρι τη συγκρότηση, κατά τις διατάξεις
του παρόντος, του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα
Διαχείρισης οι αναγκαίες δαπάνες συντήρησης και φύλαξης του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» δύνανται να καλύπτονται µε έκτακτη χρηµατοδότηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται για τους δήµους της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε το άρθρο
259 παράγραφοι 3 και 4 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει.
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4. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργείται κάθε
διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα αρµοδιότητας διαχείρισης του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», καθώς
και τα σχετικά µε τα δικαιώµατα χρήσης και εκµετάλλευσης του δηµόσιου κτήµατος «Πάρκο Τρίτση» στη θέση
«Πύργος Βασιλίσσης», όπως αυτό προσδιορίζεται και
περιγράφεται στην από 18.3.2003 µε αριθµό Φ.31.923
Πράξη Παραχώρησης της Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου (τµήµα δηµοσίου ακινήτου έκτασης 913.236 τ.µ.
περίπου του Β.Κ. 822), καθώς και των συστατικών και παραρτηµάτων αυτού.
5. Μέχρι τις 31.12.2016, ο Αναπτυξιακός Σύνδεσµος
Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.) υποχρεούται να διενεργήσει
εκκαθάριση του ενεργητικού και παθητικού του Μητροπολιτικού Φορέα Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών Αττικής, κατά το µέρος αυτών που
αφορά τους σκοπούς και τις αρµοδιότητες που µεταβιβάστηκαν σε αυτόν, σύµφωνα µε το άρθρο ενδέκατο του
ν. 4296/2014 (Α΄ 214). Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο
εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίσει ισολογισµό
της εκκαθάρισης, αντίγραφο του οποίου κοινοποιείται
στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµικών. Το σύνολο των στοιχείων του παθητικού µεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον Αναπτυξιακό Σύνδεσµο
Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.) και καλύπτεται µε χρηµατοδότηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του
άρθρου 259 του ν. 3852/2010, που καταβάλλονται σε αυτόν µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 61
Ενίσχυση οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α.,
από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
µε σκοπό την προώθηση της απασχόλησης
1. Το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) δύναται να επιχορηγεί τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τυχόν Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου
αυτών που συµµετέχουν, ως επιβλέποντες φορείς, στα
προγράµµατα µε τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης
µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (Θύλακες
ανεργίας)» τα οποία έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», δυνάµει της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η ανωτέρω χρηµατοδότηση προέρχεται από έσοδα του ΤΠΔ και δεν δύναται να
υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου του µισθολογικού κόστους των ωφελουµένων που απασχολούνται δυνάµει των παραπάνω προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας ανέργων στο συγκεκριµένο Ο.Τ.Α. ή
Ν.Π.Δ.Δ..

Η ως άνω επιχορήγηση προορίζεται αποκλειστικά για
την κάλυψη του συνόλου ή µέρους του κόστους των υλικών ή υπηρεσιών που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση
των έργων και εργασιών µικρής κλίµακας (συµπεριλαµβανοµένου και του τεχνικού εξοπλισµού υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας), στις οποίες θα απασχολούνται οι ωφελούµενοι των προγραµµάτων αυτών. Η ένταξη των Ο.Τ.Α. ή των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών στο πρόγραµµα
επιχορήγησης του ΤΠΔ γίνεται δυνάµει των «Πράξεων
Ένταξης» των Προγραµµάτων «Προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
(Θύλακες ανεργίας)» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος 2014-2020.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών, µετά από
εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων καθορίζεται το συνολικό ύψος
της κατ’ έτος χρηµατοδότησης, το ποσοστό χρηµατοδότησης ανά Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α., ο τρόπος πληρωµής,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης
2. Δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και παροχής υπηρεσιών, για υλικά και υπηρεσίες αντίστοιχα, που ενσωµατώνονται στα έργα/εργασίες µικρής κλίµακας και χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο των προγραµµάτων της
προηγούµενης παραγράφου δύνανται να συνάπτονται
και να εκτελούνται αυτοτελώς ανά έργο/εργασίες και
κωδικό του κοινού λεξιλογίου για τις Δηµόσιες Συµβάσεις (CPV). Οι δηµόσιες συµβάσεις του προηγούµενου
εδαφίου δεν θεωρούνται όµοιες και οµοειδείς µε τις τακτικές προµήθειες και υπηρεσίες του επιχορηγούµενου
ΟΤΑ ή του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου αυτού,
µε την επιφύλαξη των εκάστοτε κατωτάτων ορίων που
προβλέπονται για την εφαρµογή των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. για
τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων.
Άρθρο 62
Μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγµα
στο Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Περιφέρεια Αττικής» κατά πλήρη κυριότητα, τα κατωτέρω δηµόσια ακίνητα του
Αστικού Προσφυγικού Συνοικισµού της Λεωφόρου Αλεξάνδρας:
α) Τα διαµερίσµατα, πρώην κυριότητας ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ,
κατά τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 247/4.3.2014 ΔΕΑΑ
(Β΄571) και νυν κυριότητας ΕΤΑΔ, κατά τις διατάξεις του
ν. 4389/2016 (Α΄94), µε τα προσδιοριστικά στοιχεία που
αναφέρονται στον Πίνακα I του συνηµµένου Παραρτήµατος.
β) Τα αγορασθέντα διαµερίσµατα από την πρώην ΚΕΔ
ΑΕ, τα οποία δεν έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία καταγραφής δηµοσίων ακινήτων του Υπουργείου Οικονοµικών, µε τα προσδιοριστικά στοιχεία που αναφέρονται
στον Πίνακα II του συνηµµένου Παραρτήµατος.
γ) Τα απαλλοτριωθέντα διαµερίσµατα από το πρώην
ΥΠΕΧΩΔΕ, µε τα προσδιοριστικά στοιχεία που αναφέρονται στον Πίνακα III του συνηµµένου Παραρτήµατος.
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Άρθρο 63
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα,

2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ

