ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΠΕ΄ 21 Ιουλίου 2020,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Ορισµοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
Άρθρο 3: Δηµιουργία δωρεάν θέσεων στάθµευσης για
Η/Ο
Άρθρο 4: Κίνητρα αδειοδότησης µονάδων παραγωγής
Η/Ο και αγαθών ή ειδών Η/Ο - Προσθήκη άρθρου 25Α
στον ν. 3982/2011
Άρθρο 5: Επιβολή περιβαλλοντικού τέλους και απαγόρευσης εισαγωγής σε παλαιά, ρυπογόνα µεταχειρισµένα
οχήµατα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
Άρθρο 6: Απαλλαγές από το εισόδηµα για δαπάνες ή
παραχώρηση οχήµατος µηδενικών ή χαµηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλµ. – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε.
Άρθρο 7: Προσαυξηµένη έκπτωση για συγκεκριµένες
δαπάνες οχηµάτων µηδενικών ή χαµηλών ρύπων που αφορούν στους εργαζόµενους, τις επιχειρήσεις και την
προστασία του περιβάλλοντος –Τροποποίηση του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.
Άρθρο 8: Φορολογικές αποσβέσεις στα µέσα µεταφοράς µηδενικών ή χαµηλών ρύπων – Τροποποίηση της
παρ. 4 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε.
Άρθρο 9: Εξαίρεση αγοράς αυτοκινήτου µηδενικών ρύπων από την ετήσια αντικειµενική δαπάνη και δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων – Τροποποίηση του
άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε.

Άρθρο 10: Κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχηµάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών µε τα ηλεκτρικά οχήµατα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της περιφέρειας Πελοποννήσου
Άρθρο 11: Έναρξη ισχύος – Συµπλήρωση του άρθρου
72 του Κ.Φ.Ε.
ΜΕΡΟΣ Β΄: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
Άρθρο 12: Οργάνωση της αγοράς φόρτισης Η/Ο -Τροποποίηση του άρθρου 134Β του ν. 4001/2011
Άρθρο 13: Μητρώο Υποδοµών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.)
Άρθρο 14: Υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων µέσω του Μ.Υ.Φ.Α.Η.
Άρθρο 15: Τιµολόγηση υπηρεσιών επαναφόρτισης
Άρθρο 16: Ανάπτυξη δηµοσίως προσβάσιµων υποδοµών επαναφόρτισης Η/Ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΏΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Άρθρο 17: Χωροθέτηση σηµείων στάθµευσης και επαναφόρτισης Η/Ο από ΟΤΑ
Άρθρο 18: Χωροθέτηση χώρων στάσης / στάθµευσης
(πιάτσες) Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ οχηµάτων µε σηµεία επαναφόρτισης Η/Ο
Άρθρο 19: Χωροθέτηση θέσεων στάθµευσης Η/Ο για
ΑµεΑ
Άρθρο 20: Σήµανση θέσεων στάθµευσης και σηµείων
επαναφόρτισης Η/Ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο
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Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε τις παρ. 2 έως 7 του άρθρου 8 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης
Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (L
153), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 1
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 (L 156)
Άρθρο 21: Εγκατάσταση υποδοµών επαναφόρτισης
Η/Ο σε νέα κτίρια (παρ. 2, 5 και 6 του άρθρου 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844)
Άρθρο 22: Εγκατάσταση υποδοµών επαναφόρτισης
Η/Ο σε υφιστάµενα κτίρια (παρ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου
8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844)
Άρθρο 23: Εγκατάσταση υποδοµών επαναφόρτισης
Η/Ο σε χώρους που στεγάζονται φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (παρ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 8 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/844)
Άρθρο 24: Προϋποθέσεις εγκατάστασης σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο σε κτίρια (παρ. 7 του άρθρου 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844)
Άρθρο 25: Εξαίρεση από την έγκριση εργασιών µικρής
κλίµακας – Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4495/2017
Άρθρο 26: Μέτρα πυροπροστασίας – Τροποποίηση του
άρθρου 6 του π.δ. 41/2018
Άρθρο 27: Προδιαγραφές ηλεκτρικής εγκατάστασης
σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο - Σύνδεση στο δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΤΩΝ Η/Ο ΚΑΙ ΚΤΕΟ
Άρθρο 28: Όροι λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων Τροποποίηση άρθρων 21 και 28 του π.δ. 455/1976
Άρθρο 29: Λειτουργία των συνεργείων επισκευής και
συντήρησης οχηµάτων υψηλής τάσης
Άρθρο 30: Άσκηση του επαγγέλµατος του τεχνίτη για
τη συντήρηση και επισκευή οχηµάτων υψηλής τάσης
Άρθρο 31: Τεχνικός έλεγχος Η/Ο
Άρθρο 32: Διαχείριση συσσωρευτών Η/Ο
ΜΕΡΟΣ Γ΄: TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
ΤΟΥ Ν. 3982/2011 (Α΄ 143) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ)
2019/1161 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ής ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/33/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» (L188) ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33: Αντικείµενο και στόχοι - Τροποποίηση του
άρθρου 65 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) (παρ. 2 του άρθρου
1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161)
Άρθρο 34: Πεδίο εφαρµογής - Τροποποίηση του άρθρου 66 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) (παρ. 4 του άρθρου 1
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161)
Άρθρο 35: Ορισµοί - Τροποποίηση του άρθρου 67 του
ν. 3982/ 2011 (Α΄ 143) (παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1161)
Άρθρο 36: Εξαιρέσεις - Τροποποίηση του άρθρου 68
του ν. 3982/2011 (παρ. 3 και 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1161)
Άρθρο 37: Ελάχιστοι στόχοι προµηθειών - Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 3982/2011 (παρ. 6 του άρθρου 1
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161)
Άρθρο 38: Παράρτηµα - Τροποποίηση του άρθρου 71
του ν. 3982/2011 (παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1161)
Άρθρο 39: Μέτρα εφαρµογής της Οδηγίας (ΕΕ)

2019/1161 και υποβολή εκθέσεων - Προσθήκη άρθρου
71Α στον ν. 3982/2011 (παρ. 10 του άρθρου 1 Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1161)
ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 40: Σύσταση Αυτοτελούς Τµήµατος Ηλεκτροκίνησης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας –
Τροποποίηση Οργανισµού Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
Άρθρο 41: Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Έρευνας και
Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων – Τροποποίηση του
άρθρου 44 του π.δ. 132/2017 (Α΄ 160)
Άρθρο 42: Σύσταση Γνωµοδοτικού Συµβουλίου για την
ηλεκτροκίνηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 43: Αξιολόγηση εφαρµογής - Εθνικό Σχέδιο για
την Ηλεκτροκίνηση
ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 44: Διαδικαστικά ζητήµατα της διαιτησίας του
άρθρου 21 του ν. 4664/2020
Άρθρο 45: Χρηµατοδότηση αντικατάστασης θέρµανσης από φυσικό αέριο - Τροποποίηση του άρθρου 28 του
ν. 4304/2014
Άρθρο 46: Όριο Ενεργειακών Κοινοτήτων σε κορεσµένα δίκτυα - Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 4546/2018
Άρθρο 47: 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 - Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4414/2016
Άρθρο 48: Επαναφορά ισχύος άδειας παραγωγής
Α.Π.Ε. σε κορεσµένο δίκτυο - Τροποποίηση του άρθρου
125 του ν. 4685/2020
Άρθρο 49: Επιβολή κυρώσεων σε Ενεργειακούς Επιθεωρητές - Τροποποίηση του άρθρου 56 του ν. 4409/2016
Άρθρο 50: Ρυθµίσεις για την κατασκευή σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. της περ. γ΄
του άρθρου 7 του ν. 3468/2006
Άρθρο 51: Παρατάσεις προθεσµιών τακτοποίησης
αυθαιρέτων και υποβολής δικαιολογητικών
Άρθρο 52: Παρατάσεις οικοδοµικών αδειών
Άρθρο 53: Αγροτικές χρήσεις
Άρθρο 54: Διαχείριση προγραµµάτων περιβαλλοντικού
χαρακτήρα
Άρθρο 55: Αποκατάσταση ανενεργών λατοµείων
Άρθρο 56: Δαπάνες προς Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ
Άρθρο 57: Παράταση αναστολής εξέτασης των
ενστάσεων του άρθρου 7 του ν. 2308/1995
Άρθρο 58: Παράταση της προθεσµίας υποβολής
δηλώσεων του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 για τις
Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήµνου
Άρθρο 59: Ανέγερση Ιερών Ναών
Άρθρο 60
Άρθρο 61
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 62: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 63: Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 64: Καταργούµενες διατάξεις
Άρθρο 65: Έναρξη ισχύος
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ΜΕΡΟΣ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι:
α) η επέκταση της χρήσης των οχηµάτων χαµηλών και
µηδενικών εκποµπών,
β) η ανάπτυξη υποδοµών επαναφόρτισης, ιδίως δηµοσίως προσβάσιµων,
γ) η διαµόρφωση ρυθµιστικού πλαισίου για την αγορά
ηλεκτροκίνησης.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος οι όροι που χρησιµοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:
(α) «Ηλεκτρικό όχηµα (Η/Ο)»: µηχανοκίνητο όχηµα εξοπλισµένο µε σύστηµα µετάδοσης της κίνησης, το οποίο περιέχει µία τουλάχιστον µη περιφερειακή, εξωτερική, βοηθητική, ηλεκτρική µηχανή ως µετατροπέα ενέργειας µε ηλεκτρικό επαναφορτιζόµενο σύστηµα αποθήκευσης ενέργειας, το οποίο µπορεί να επαναφορτίζεται
εξωτερικά.
Ειδικότερα, ως ηλεκτρικά οχήµατα για τις ανάγκες του
παρόντος νοούνται τα αυτοκίνητα, καθώς και οι µοτοσυκλέτες, τα µοτοποδήλατα και τα ποδήλατα µε υποβοηθούµενη ποδηλάτηση των κατωτέρω κατηγοριών:
αα) «Αµιγώς ηλεκτρικό όχηµα»: όχηµα εξοπλισµένο
µε σύστηµα κίνησης, το οποίο περιλαµβάνει αποκλειστικά ηλεκτροκινητήρες ως µετατροπείς ενέργειας προώθησης και αποκλειστικά επαναφορτιζόµενα συστήµατα
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ως συστήµατα αποθήκευσης ενέργειας προώθησης, καθώς και το όχηµα
που έχει σχεδιασθεί για ποδηλάτηση, στο οποίο έχει τοποθετηθεί βοηθητικό ηλεκτρικό σύστηµα πρόωσης.
αβ) «Υβριδικό ηλεκτρικό όχηµα εξωτερικής φόρτισης»: κατηγορία υβριδικού ηλεκτρικού οχήµατος που
µπορεί να φορτίζεται από εξωτερική πηγή.
αγ) «Υβριδικό όχηµα κυψέλης καυσίµου»: όχηµα κυψέλης καυσίµου εξοπλισµένο µε σύστηµα µετάδοσης ισχύος, το οποίο περιλαµβάνει ένα τουλάχιστον σύστηµα
αποθήκευσης καυσίµου και ένα τουλάχιστον επαναφορτιζόµενο σύστηµα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας,
ως συστήµατα αποθήκευσης ενέργειας προώθησης.
αδ) «Ποδήλατο µε υποβοηθούµενη ποδηλάτηση (ηλεκτρικό ποδήλατο)»: ποδήλατο εξοπλισµένο µε βοηθητικό
ηλεκτροκινητήρα µέγιστης συνεχούς ονοµαστικής ισχύος µικρότερης ή ίσης µε 250 W, στο οποίο η ισχύς
του κινητήρα διακόπτεται όταν σταµατήσει η ποδηλάτηση ή, αλλιώς, µειώνεται σταδιακά και τελικά µηδενίζεται
πριν η ταχύτητα του οχήµατος φθάσει τα 25 χιλιόµετρα
την ώρα.
(β) «Σηµείο επαναφόρτισης»: διεπαφή ικανή να φορτίσει τουλάχιστον ένα Η/Ο κάθε φορά ή να αντικαταστήσει
την µπαταρία ενός ηλεκτρικού οχήµατος κάθε φορά.
(γ) «Σηµείο επαναφόρτισης κανονικής ισχύος»: σηµείο
επαναφόρτισης Η/Ο, ηλεκτρικής ισχύος έως και 22 kW.
Δεν περιλαµβάνονται τα σηµεία επαναφόρτισης µε ηλε-

κτρική ισχύ έως και 3,7 kW που είναι εγκατεστηµένα σε
ιδιωτικές κατοικίες ή ο κύριος σκοπός τους δεν είναι να
φορτίζουν Η/Ο και δεν είναι δηµοσίως προσβάσιµα.
(δ) «Σηµείο επαναφόρτισης υψηλής ισχύος»: σηµείο επαναφόρτισης που επιτρέπει τη µεταφορά ηλεκτρισµού
σε Η/Ο ισχύος µεγαλύτερης των 22 kW.
(ε) «Δηµοσίως προσβάσιµο σηµείο επαναφόρτισης ή
ανεφοδιασµού»: σηµείο επαναφόρτισης ή ανεφοδιασµού που παρέχει ηλεκτρική ενέργεια µε άνευ διακρίσεων πρόσβαση σε όλους τους χρήστες. Η άνευ διακρίσεων πρόσβαση µπορεί να περιλαµβάνει διάφορα µέσα για
την ταυτοποίηση, τη χρήση και την πληρωµή.
(στ) «Υπηρεσίες επαναφόρτισης Η/Ο»: σύνολο υπηρεσιών, περιλαµβανοµένης της επαναφόρτισης καθ’ εαυτής και άµεσα σχετιζόµενων ή συνοδευτικών µε αυτή
χαρακτηριστικών προστιθέµενης αξίας, όπως ταχύτητας
φόρτισης, ευκολίας χρήσης και χρέωσης, ευχέρειας
προσβασιµότητας, υπηρεσιών στάθµευσης.
(ζ) «Υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης»: σύνολο υπηρεσιών
προς χρήστες Η/Ο, που σχετίζονται µε την επαναφόρτιση και την τιµολόγηση της ηλεκτροκίνησης, καθώς και
µε τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών, όπως εύρεση
διαθέσιµων σηµείων φόρτισης και πλοήγηση, κράτηση
θέσεων, αλλά και µε εν γένει υπηρεσίες, όπως διαχείριση στόλου Η/Ο οχηµάτων και διάθεσή τους προς χρήστες Η/Ο.
(η) «Χρήστης Η/Ο»: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει στην κυριότητα ή την κατοχή του Η/Ο και λαµβάνει υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης.
(θ) «Ιδιοκτήτης υποδοµών φόρτισης»: φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο το οποίο έχει στην κυριότητά του σηµείο ή σηµεία Επαναφόρτισης Η/Ο.
(ι) «Φορέας εκµετάλλευσης υποδοµών φόρτισης Η/Ο
(Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.)»: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην εκµετάλλευση υποδοµών φόρτισης, για
τις οποίες δύναται να προµηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια
µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών φόρτισης Η/Ο.
(ια) «Πάροχος υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης (Π.Υ.Η.)»:
ατοµική επιχείρηση ή νοµικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης σε
συµβεβληµένους χρήστες.
(ιβ) «Φορέας διεκπεραίωσης συναλλαγών (Φ.Δ.Σ.)»: ατοµική επιχείρηση ή νοµικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακών υποδοµών προς διευκόλυνση ανταλλαγής στοιχείων και
διεκπεραίωσης οικονοµικών συναλλαγών µεταξύ
Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. ή µεταξύ Π.Υ.Η. ή µεταξύ Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. και
Π.Υ.Η., για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των υποδοµών φόρτισης.
(ιγ) «Φορέας σωρευτικής εκπροσώπησης φορτίου Η/Ο
(Φ.Ο.Σ.Ε.Φ.Η.Ο.)»: νοµικό πρόσωπο το οποίο αναλαµβάνει τη σωρευτική εκπροσώπηση του φορτίου συνδεδεµένων µε το δίκτυο Η/Ο για συµµετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την παροχή υπηρεσιών προς τους
Διαχειριστές Δικτύου και Συστήµατος.
(ιδ) «Εναλλακτικά καύσιµα»: τα καύσιµα ή οι πηγές ενέργειας που χρησιµεύουν, έστω και εν µέρει, ως υποκατάστατο του ορυκτού πετρελαίου στον ενεργειακό εφοδιασµό στις µεταφορές και έχουν τη δυνατότητα να συµβάλουν στην απαλλαγή των µεταφορών από τις εκποµπές άνθρακα, ενισχύοντας τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του εν λόγω τοµέα. Σε αυτά περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων:
i) η ηλεκτρική ενέργεια,
ii) το υδρογόνο,
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iii) τα βιοκαύσιµα, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70) και εξειδικεύονται
στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129),
iv) τα συνθετικά και παραφινικά καύσιµα,
v) το φυσικό αέριο, συµπεριλαµβανοµένου του βιοµεθανίου, σε αέρια µορφή (συµπιεσµένο φυσικό αέριο) και
σε υγροποιηµένη µορφή (υγροποιηµένο φυσικό αέριο)
και το υγροποιηµένο πετρελαϊκό αέριο (υγραέριο).
(ιε) «Διαχείριση ενεργούς ισχύος»: ο έλεγχος της ισχύος την οποία διακινούν οι υποδοµές επαναφόρτισης
H/O µε συνεχή ή κλιµακωτή ρύθµιση (αύξηση ή µείωση),
η οποία µπορεί να επιτυγχάνεται και µε σύνδεση/αποσύνδεση επιµέρους υποδοµών.
(ιστ) «Συνεργείο οχηµάτων υψηλής τάσης»: η εγκατάσταση, εντός της οποίας πραγµατοποιούνται εργασίες
επισκευής και συντήρησης οχηµάτων υψηλής τάσης, µε
τη χρήση κατάλληλου εξοπλισµού.
(ιζ) «Νέο κτίριο»: κτίριο για το οποίο υποβάλλεται αίτηση για έκδοση οικοδοµικής άδειας µετά την 1η.3.2021.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
Άρθρο 3
Δηµιουργία δωρεάν θέσεων στάθµευσης για Η/Ο
1. Από την 1η.1.2021 έως την 31η.12.2022, εντός των
διοικητικών ορίων των ΟΤΑ Α΄ βαθµού όπου υπάρχουν
θέσεις ελεγχόµενης στάθµευσης µε πληρωµή, τα Η/Ο
µηδενικών ή χαµηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλµ. απαλλάσσονται από την καταβολή τέλους στάθµευσης. Οι περιορισµοί ως προς τη διάρκεια της στάθµευσης συνεχίζουν να ισχύουν και για Η/Ο µηδενικών ή χαµηλών ρύπων έως 50γρ CO2/χλµ.
2. Για τις θέσεις ελεγχόµενης στάθµευσης Η/Ο οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος τελούν υπό
παραχώρηση, καταβάλλεται από την 1η.1.2021 από τον
δήµο αντίτιµο στον παραχωρησιούχο ισόποσο µε το αντίστοιχο τέλος στάθµευσης που θα καταβαλλόταν από
τον δηµότη στον δήµο για την ελεγχόµενη θέση στάθµευσης συµβατικού οχήµατος. Για συµβάσεις παραχώρησης που συνάπτονται µετά από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, οι θέσεις στάθµευσης Η/Ο εξαιρούνται από το
τέλος στάθµευσης από την 1η.1.2021.
3. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος, τα
Η/Ο εφοδιάζονται µε ειδικό σήµα που εκδίδεται από τις
Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών εφόσον τηρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις, το οποίο τοποθετείται
επί του οχήµατος, και ισχύει για τις ελεγχόµενες θέσεις
στάθµευσης επί πληρωµή εντός της ελληνικής επικρατείας. Η αίτηση εφοδιασµού του Η/Ο µε ειδικό σήµα υποβάλλεται από τους δικαιούχους µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης.
Άρθρο 4
Κίνητρα αδειοδότησης µονάδων παραγωγής Η/Ο
και αγαθών ή ειδών Η/Ο - Προσθήκη άρθρου 25Α
στον ν. 3982/2011
Μετά το άρθρο 25 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) προστίθεται άρθρο 25Α ως εξής:

«Άρθρο 25Α
Κατά προτεραιότητα έκδοση αδειών µονάδων
παραγωγής Η/Ο και αγαθών ή ειδών σχετικών µε Η/Ο
Η κατά περίπτωση αδειοδοτούσα αρχή από αυτές που
ορίζονται στην παρ. 14 του άρθρου 17 υποχρεούται να
προβαίνει αµέσως και κατά προτεραιότητα, χωρίς καµία
καθυστέρηση, στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση ή τροποποίηση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας
µονάδας παραγωγής Η/Ο και αγαθών ή ειδών σχετικών
µε τα Η/Ο που εγκαθίστανται στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας και στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας
της Περιφέρειας Πελοποννήσου.»
Άρθρο 5
Επιβολή περιβαλλοντικού τέλους και απαγόρευσης
εισαγωγής σε παλαιά, ρυπογόνα µεταχειρισµένα
οχήµατα
1. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα της παρ. 1 του άρθρου
121 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), ισχύουν τα εξής:
α) Επιβάλλεται, επιπλέον του τέλους ταξινόµησης, έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος:
αα) ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000), εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών
προτύπων εκποµπών καυσαερίων Euro 4, όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αρ. 4179/346/21.01.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄ 182) ή µεταγενέστερες τροποποιητικές
αυτής,
αβ) ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, εφόσον υπάγονται
στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκποµπών καυσαερίων Euro 5a, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) υπ’ αρ. 715/2007 της 20ής Ιουνίου 2007 και στον Κανονισµό (ΕΚ) υπ’ αρ. 692/2008 της
18ης Ιουλίου 2008.
β) Απαγορεύεται η ταξινόµηση, εφόσον υπάγονται
στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκποµπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1, όπως αυτές
ορίζονται στην υπ’ αρ. 28433/2448/2.7.1992 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και Μεταφορών
και Επικοινωνιών (Β΄ 542) και στην υπ’ αρ. 6765/
511/3.3.1995 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων
Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄ 194) ή µεταγενέστερες τροποποιητικές αυτών, ή εφόσον δεν υπάγονται σε προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκποµπών ρύπων (Euro) συµβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. Από την παρούσα εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα άνω των τριάντα (30) ετών, τα οποία προορίζονται να κυκλοφορήσουν αποκλειστικά ως αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος.
2. Για τα φορτηγά αυτοκίνητα των περ. β΄, γ΄, ε΄ της
παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001 και τις µεταχειρισµένες βάσεις αυτών,
α) επιβάλλεται, επιπλέον του τέλους ταξινόµησης, έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος:
αα) ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000), εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών
προτύπων εκποµπών καυσαερίων Euro 4, όπως αυτές ο-
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ρίζονται στην υπ’ αρ. 4179/346/21.1.2000 κοινή απόφαση
των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄182) ή µεταγενέστερες τροποποιητικές
αυτής,
αβ) ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, εφόσον υπάγονται
στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκποµπών καυσαερίων Euro 5a, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) υπ’ αρ. 715/2007 της 20ης Ιουνίου 2007 (L 171) και στον Κανονισµό (ΕΚ) υπ’ αρ.
692/2008 της 18ης Ιουλίου 2008 (L 199),
β) απαγορεύεται η ταξινόµηση, εφόσον υπάγονται εκ
κατασκευής στις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων
εκποµπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1, όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αρ. 28433/2448/2.7.1992 κοινή απόφαση
των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄ 542) και στην υπ’ αρ. 6765/511/3.3.1995
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄ 194) ή µεταγενέστερες
τροποποιητικές αυτών, ή εφόσον δεν υπάγονται σε προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκποµπών ρύπων (Euro) συµβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα.
3. Το περιβαλλοντικό τέλος καταβάλλεται άπαξ και υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται υποχρέωση καταβολής τέλους ταξινόµησης. Ως προς τον χρόνο γένεσης
της υποχρέωσης καταβολής του περιβαλλοντικού τέλους, καθώς και τον χρόνο που αυτό καθίσταται απαιτητό για τα οχήµατα των παρ. 1 και 2, ισχύουν αναλογικά
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 128 του ν. 2960/2001 (Α΄
265) για το τέλος ταξινόµησης. Τα έσοδα από το περιβαλλοντικό τέλος αποτελούν δηµόσιο έσοδο, το οποίο
εισπράττεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων και στη συνέχεια πιστώνεται υπέρ του Λογαριασµού
Ειδικού Σκοπού στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηµατοδότηση έργων και δράσεων του άρθρου 1 της υπ’
αρ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/33377/732/3.4.2020 κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (B΄ 1451), σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ.
2 του άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης. Για την πλήρη ή
µερική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του
περιβαλλοντικού τέλους των παρ. 1 και 2 του παρόντος
ισχύουν αναλογικά όσα προβλέπονται για τα τέλη ταξινόµησης.
4. Τα έσοδα από την είσπραξη του περιβαλλοντικού
τέλους διατίθενται για την υλοποίηση δράσεων για την
προώθηση της ηλεκτροκίνησης και των ηλεκτρικών οχηµάτων ιδίως µέσω οικονοµικών κινήτρων για την αγορά ή
µίσθωση κάθε τύπου αµιγώς Η/Ο ή υβριδικών Η/Ο εξωτερικής φόρτισης µε εκποµπές ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλµ,
καθώς και µέσω οικονοµικών κινήτρων για την προµήθεια και εγκατάσταση σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο. Φορέας Διαχείρισης των εσόδων από την είσπραξη του περιβαλλοντικού τέλους ορίζεται το Αυτοτελές Τµήµα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
Άρθρο 6
Απαλλαγές από το εισόδηµα για δαπάνες ή
παραχώρηση οχήµατος µηδενικών ή χαµηλών ρύπων
έως 50 γρ. CO2/χλµ. - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε.
Οι περ. β΄ και ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) [ν. 4172/2013 (Α΄
167)] αντικαθίστανται, στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου
14 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέα περ. ιστ΄, και η παρ. 1 του
άρθρου 14 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Από τον υπολογισµό του εισοδήµατος από µισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται:
α) η αποζηµίωση εξόδων διαµονής και σίτισης και η ηµερήσια αποζηµίωση που έχουν καταβληθεί από τον εργαζόµενο αποκλειστικά για σκοπούς της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του εργοδότη,
β) η αποζηµίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, συµπεριλαµβανοµένης της αποζηµίωσης για τη δαπάνη ηλεκτρικού ρεύµατος για τη φόρτιση ατοµικού ή εταιρικού
οχήµατος µηδενικών ή χαµηλών ρύπων έως 50 γρ.
CO2/χλµ., εφόσον αφορούν έξοδα κίνησης που πραγµατοποιήθηκαν από τον εργαζόµενο κατά την εκτέλεση
της υπηρεσίας του και αποδεικνύονται από νόµιµα παραστατικά,
γ) το επίδοµα αλλοδαπής που χορηγείται σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δηµόσιων πολιτικών υπηρεσιών,
δ) οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων, οι οποίες επιβάλλονται µε νόµο,
ε) οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο εργαζόµενος περιλαµβανοµένων των εισφορών εργοδότη και
εργαζοµένου υπέρ των επαγγελµατικών ταµείων που έχουν συσταθεί µε νόµο,
στ) η εφάπαξ καταβαλλόµενη παροχή από ταµεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισµούς του Δηµοσίου, καθώς και επαγγελµατικά ταµεία που έχουν συσταθεί µε
νόµο στους ασφαλισµένους και τα εξαρτώµενα µέλη του
ασφαλισµένου,
ζ) η αξία των διατακτικών σίτισης αξίας έως έξι (6) ευρώ ανά εργάσιµη ηµέρα,
η) οι παροχές ασήµαντης αξίας µέχρι του ποσού των
είκοσι επτά (27) ευρώ ετησίως,
ι) τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόµενο ή τον εργοδότη για λογαριασµό του εργαζοµένου
στο πλαίσιο οµαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών
συµβολαίων,
ια) τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για την ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη
του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συµβολαίου, µέχρι του ποσού των χιλίων
πεντακοσίων (1.500) ευρώ ετησίως ανά εργαζόµενο,
ιβ) η αποζηµίωση για αγορά µηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδροµών µέσων µαζικής µεταφοράς,
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ιγ) η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήµατος
µηδενικών ή χαµηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλµ. και µε
Λ.Τ.Π.Φ. έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, προς έναν εργαζόµενο ή εταίρο ή µέτοχο από ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα εντός του φορολογικού έτους, µε το υπόλοιπο της αξίας να θεωρείται φορολογητέο εισόδηµα µε
βάση την κλίµακα των περ. α΄ έως στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 13,
ιδ) η παροχή σε είδος µε τη µορφή µετοχών που λαµβάνει ένας εργαζόµενος ή εταίρος ή µέτοχος από νοµικό
πρόσωπο ή νοµική οντότητα ανεξαρτήτως, εάν συνεχίζει
να ισχύει η εργασιακή σχέση, εφόσον ασκηθεί το δικαίωµα προαίρεσης και οι µετοχές που αποκτώνται, µεταβιβαστούν µετά από τη συµπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24)
ή τριάντα έξι (36) µηνών από την απόκτησή τους ανάλογα µε την περίπτωση κατ’ αντιστοιχία µε το άρθρο 42Α,
ιε) η ελεγκτική αποζηµίωση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 70 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204).
ιστ) το άνευ χρηµατικού ανταλλάγµατος κόστος φόρτισης επιβατικού αυτοκινήτου µηδενικών ή χαµηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλµ. στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.»
Άρθρο 7
Προσαυξηµένη έκπτωση για συγκεκριµένες δαπάνες
οχηµάτων µηδενικών ή χαµηλών ρύπων που αφορούν
στους εργαζόµενους, τις επιχειρήσεις και
την προστασία του περιβάλλοντος –
Τροποποίηση του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.
Οι περ. β΄ και γ΄ του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται, στο τέλος του ίδιου άρθρου προστίθενται νέες
περ. δ΄ και ε΄, και το άρθρο 22Β διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 22Β
Χορήγηση προσαυξηµένης έκπτωσης για
συγκεκριµένες δαπάνες που αφορούν τους
εργαζόµενους και την προστασία του περιβάλλοντος
α) Για τη δαπάνη αγοράς µηνιαίων ή ετήσιων καρτών
απεριορίστων διαδροµών µέσων µαζικής µεταφοράς, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα
ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγµατοποίησής της, προσαυξηµένης κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
β) Για τη δαπάνη µίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου µηδενικών ρύπων, µε µέγιστη Λ.Τ.Π.Φ. έως τις
σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης του µισθώµατος από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγµατοποίησής
της, προσαυξηµένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό
(50%) και για το υπερβάλλον ποσό κατά ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαµηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλµ. είναι
τριάντα τοις εκατό (30%) και για το υπερβάλλον ποσό
δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
γ) Για τη δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δηµόσια προσβάσιµων σηµείων φόρτισης οχηµάτων
µηδενικών ή χαµηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλµ., χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, όπως ορίζονται κατά την κείµενη
νοµοθεσία, κατά τον χρόνο πραγµατοποίησής της, προσαυξηµένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Ειδικότερα, για επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηµατι-

κή δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήµους της Ελλάδας,
το ποσοστό του προηγούµενου εδαφίου ορίζεται σε εβδοµήντα τοις εκατό (70%) κατά το ποσό των δαπανών
που αφορούν τη δραστηριότητα στους δήµους αυτούς.
Εάν το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται για την ηλεκτροδότηση των δηµόσια προσβάσιµων σηµείων φόρτισης προέρχεται από ΑΠΕ, όπως αυτό
αποδεικνύεται αποκλειστικά µε τη χρήση Εγγυήσεων
Προέλευσης του άρθρου 15 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129),
τότε τα ποσοστά έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα
των επιχειρήσεων που περιγράφονται στα ανωτέρω εδάφια διαµορφώνονται σε 70% και 90% αντίστοιχα.
Εφόσον οι παραπάνω δαπάνες γίνονται αποκλειστικά
και µόνον για τη χρήση των σηµείων φόρτισης από τους
εργαζόµενους της επιχείρησης (µη δηµόσια προσβάσιµα
σηµεία φόρτισης), το ποσοστό προσαύξησης είναι τριάντα τοις εκατό (30%).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται η νοµική βάση των
ενισχύσεων της παρούσας περίπτωσης δυνάµει του Κανονισµού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της 18ης Δεκεµβρίου
2013 (L 352/1) για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de
minimis), η διαδικασία, οι όροι, η διάρκεια, οι προϋποθέσεις χορήγησης, η διαδικασία ελέγχου, οι αρµόδιες Υπηρεσίες, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, τυχόν περιορισµός του ύψους των ενισχύσεων, η διαδικασία και οι
προϋποθέσεις ανάκτησης των ενισχύσεων σε περίπτωση
εκ των υστέρων διαπίστωσης µη πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε ζήτηµα σχετικό µε
την εφαρµογή του εν λόγω κινήτρου.
δ) Για τη δαπάνη αγοράς ελαφρού επαγγελµατικού ηλεκτρικού οχήµατος (κατηγορία Ν1 µέχρι 3,5 τόνοι µικτό
βάρος) µηδενικών ρύπων χορηγείται στην επιχείρηση
δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της,
κατά το χρόνο πραγµατοποίησής της, προσαυξηµένης
κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Το ποσοστό
προσαύξησης της έκπτωσης για τη δαπάνη αγοράς αντίστοιχων οχηµάτων χαµηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλµ.
ορίζεται σε τριάντα τοις εκατό (30%).
ε) Για τη δαπάνη αγοράς οχηµάτων τύπου L, µοτοποδηλάτων και µοτοσυκλετών, καθώς και οχηµάτων παντός εδάφους και άλλων µικρών οχηµάτων µε τρεις ή
τέσσερις τροχούς, µηδενικών ρύπων ή χαµηλών ρύπων
έως 50 γρ. CO2/χλµ. χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά
τον χρόνο πραγµατοποίησής της, προσαυξηµένης κατά
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).»
Άρθρο 8
Φορολογικές αποσβέσεις στα µέσα µεταφοράς
µηδενικών ή χαµηλών ρύπων – Τροποποίηση της
παρ. 4 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε.
Το πρώτο, το τρίτο και το πέµπτο εδάφιο, καθώς και ο
πίνακας της παρ. 4 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται, προστίθεται δεύτερο εδάφιο µετά τον πίνακα
της παρ. 4, προστίθενται εδάφια στο τέλος της ίδιας παραγράφου και η παρ. 4 του άρθρου 24 διαµορφώνεται
ως εξής:
«4. Κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαµβανοµένου
και του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής καθώς και αποκατάστασης του περιβάλλοντος αποσβένονται, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
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Όπου ο συντελεστής του προηγούµενου πίνακα είναι
πενήντα τοις εκατό (50%) ή εκατό τοις εκατό (100%), η
επιχείρηση δικαιούται να χρησιµοποιήσει χαµηλότερο
σταθερό συντελεστή για όλα τα έτη απόσβεσης.
Ο συντελεστής φορολογικής απόσβεσης του ανωτέρω
πίνακα για τα άυλα στοιχεία και δικαιώµατα, καθώς και
για τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης ισχύει, εφόσον δεν
προκύπτει συµβατικά από την αρχική συµφωνία διαφορετική των δέκα (10) ετών οικονοµική διάρκεια ζωής, οπότε
και ο συντελεστής διαµορφώνεται ως το πηλίκο «1 διά έτη διάρκειας ζωής δικαιώµατος». Σε περίπτωση δικαιωµάτων που θεµελιώθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος
του παρόντος, για την αναπόσβεστη αξία (εναποµείνασα
αξία) ως διάρκεια δικαιώµατος λαµβάνεται η υπολειπόµενη διάρκεια του δικαιώµατος.
Για τη δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου µηδενικών ρύπων, µε µέγιστη Λ.Τ.Π.Φ. έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της,
προσαυξηµένη κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)
και για το υπερβάλλον ποσό, ποσοστό εικοσιπέντε τοις
εκατό (25%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαµηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλµ. είναι τριάντα (30%)
και δεκαπέντε (15%) τοις εκατό.
Για επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήµους της ελληνικής επικράτει-

ας, για τη δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου µηδενικών ρύπων, µε µέγιστη Λ.Τ.Π.Φ. έως τις
σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά
της, προσαυξηµένη κατά ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις
εκατό (75%) και για το υπερβάλλον ποσό ποσοστό τριανταπέντε τοις εκατό (35%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για
αυτοκίνητα χαµηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλµ. είναι
τριανταπέντε (35%) και είκοσι τοις εκατό (20%).
Για την εφαρµογή του έβδοµου και όγδοου εδαφίου
της παρούσας, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται η νοµική
βάση των ενισχύσεων δυνάµει του Κανονισµού (ΕΕ) υπ’
αρ. 1407/2013 της 18ης Δεκεµβρίου 2013 (L 352/1) για
τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis), η διαδικασία, οι όροι, η διάρκεια, οι προϋποθέσεις χορήγησης, η
διαδικασία ελέγχου τους, οι αρµόδιες υπηρεσίες, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, τυχόν περιορισµός του ύψους
των ενισχύσεων, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανάκτησης των ενισχύσεων σε περίπτωση εκ των υστέρων
διαπίστωσης µη πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων,
καθώς και κάθε ζήτηµα σχετικό µε την εφαρµογή του κινήτρου αυτού.
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Άρθρο 9
Εξαίρεση αγοράς αυτοκινήτου µηδενικών ρύπων
από την ετήσια αντικειµενική δαπάνη και δαπάνη
απόκτησης περιουσιακών στοιχείων –
Τροποποίηση του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε.
Στο άρθρο 33 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται περ. θ΄ και το
άρθρο 33 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 33
Μη εφαρµογή αντικειµενικών δαπανών και υπηρεσιών
Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρµόζονται:
α) Προκειµένου για αντικειµενική δαπάνη, η οποία
προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας.
β) Προκειµένου για αλλοδαπό προσωπικό που δεν
διαµένει µόνιµα στην Ελλάδα ή ηµεδαπό προσωπικό που
διαµένει µόνιµα στο εξωτερικό και απασχολείται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις
του α.ν. 89/1967 (Α΄ 132), του α.ν. 378/1968 (Α΄ 82) και
του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77), για το ποσό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει
του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή της κατοικίας.
γ) Προκειµένου για επιχειρήσεις µεταπώλησης αυτοκινήτων που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του άρθρου 45 του ν. 2859/2000, για την αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει βάσει των επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν αγορασθεί για µεταπώληση µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 2859/2000, εφόσον η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας, του µεταβιβαζόµενου αυτοκινήτου οχήµατος έχουν παραµείνει στη
Δ.Ο.Υ., στην οποία έγινε η µεταβίβαση του αυτοκινήτου
προς την επιχείρηση µεταπώλησης µέχρι και την ηµεροµηνία µεταπώλησης από αυτήν σε τρίτο και το αυτοκίνητο κατά το χρονικό αυτό διάστηµα δεν κυκλοφόρησε παράνοµα. Οι µεταπωλήτριες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση µαζί µε την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος
να συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
(Α΄ 75), στην οποία να αναγράφουν τα πιο πάνω αυτοκίνητα που αγόρασαν ή πώλησαν στο οικείο έτος.
Προκειµένου για ατοµικές επιχειρήσεις µεταπώλησης
αυτοκινήτων της περίπτωσης αυτής, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από τα προς πώληση οχήµατα, όταν δεν κατατεθούν η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας τους στη Δ.Ο.Υ., σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν
µπορεί να υπερβαίνει τη µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της επιχείρησης.
Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου έχουν εφαρµογή για δαπάνες που προκύπτουν από 1η.1.2010 και µετά.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή αυτής της περίπτωσης.
δ) Προκειµένου για αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει µε βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής µονίµων κατοίκων εξωτερικού.
ε) Προκειµένου για αγορά πάγιου εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα.

στ) Προκειµένου για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ειδικά διασκευασµένων για πρόσωπα
που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξήντα επτά τοις εκατό (67%).
Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασµένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα
που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρµόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν
κινητική αναπηρία µε ποσοστό πάνω από εξήντα επτά
τοις εκατό (67%) ή για να µεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα
µαζί µε τα αντικείµενα που είναι απαραίτητα για τη µετακίνησή τους.
ζ) Οι ετήσιες αντικειµενικές δαπάνες που υπολογίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 31 προκειµένου για συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας
τους, εφαρµόζονται µειωµένες κατά ποσοστό τριάντα
τοις εκατό (30%) των όσων προκύπτουν σύµφωνα µε τις
προηγούµενες διατάξεις.
η) Προκειµένου για αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες, του άρθρου 31, φυσικού προσώπου που έχει τη φορολογική κατοικία του στην αλλοδαπή. Προκειµένου για
δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, του άρθρου 32, φυσικού προσώπου που έχει τη φορολογική κατοικία του στην αλλοδαπή εφόσον δεν αποκτά εισόδηµα
στην Ελλάδα.
θ) Προκειµένου για αγορά επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, οχήµατος τύπου L, µοτοποδηλάτου,
µοτοσυκλέτας, καθώς και οχήµατος παντός εδάφους ή
άλλου µικρού οχήµατος µε τρεις ή τέσσερεις τροχούς,
µηδενικών ρύπων µε Λ.Τ.Π.Φ. έως πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ. Για τα αυτοκίνητα του προηγούµενου εδαφίου ορίζεται µηδενική ετήσια αντικειµενική δαπάνη,
ενώ για τα άνω του ορίου αυτού η ετήσια αντικειµενική
δαπάνη ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ.»
Άρθρο 10
Κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών
οχηµάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών µε
τα ηλεκτρικά οχήµατα στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα
Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Μετά το άρθρο 71ΣΤ του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο άρθρο 71Ζ, ως εξής:
«Άρθρο 71Ζ
Κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών
οχηµάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών µε τα
ηλεκτρικά οχήµατα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας
της Περιφέρειας Πελοποννήσου
1. Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική
δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικών οχηµάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών µε τα ηλεκτρικά οχήµατα, ο φορολογικός συντελεστής κάθε κλιµακίου της παρ. 1 του
άρθρου 29 µειώνεται κατά πέντε (5) ποσοστιαίες µονάδες µόνο στο εισόδηµα που αποκτάται από τη δραστηριότητα αυτήν, αρχής γενοµένης από το φορολογικό έτος µέσα στο οποίο πραγµατοποιήθηκαν για πρώτη φορά
κέρδη από την παραγωγή αυτήν και έως τη συµπλήρωση
πέντε (5) κερδοφόρων φορολογικών ετών.
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2. Για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες
παραγωγής ηλεκτρικών οχηµάτων και αγαθών ή ειδών
σχετικών µε τα ηλεκτρικά οχήµατα των περ. α΄, β΄, δ΄,
ε΄ και στ΄ του άρθρου 45, ο φορολογικός συντελεστής
της παρ. 1 του άρθρου 58 µειώνεται κατά πέντε (5) ποσοστιαίες µονάδες, εφόσον τα κέρδη αφορούν στην παραγωγή αυτή, αρχής γενοµένης από το φορολογικό έτος µέσα στο οποίο πραγµατοποιήθηκαν για πρώτη φορά
κέρδη από την παραγωγή αυτή και έως τη συµπλήρωση
πέντε (5) κερδοφόρων φορολογικών ετών.
3. α) Κατά τον προσδιορισµό των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα όσον αφορά στην εγκατάσταση
και λειτουργία µονάδας παραγωγής ηλεκτρικών οχηµάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών µε τα ηλεκτρικά οχήµατα, οι φορολογικές αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού εκπίπτουν από:
αα) τον κύριο των παγίων στοιχείων του ενεργητικού
της επιχείρησης σε όλες τις περιπτώσεις εκτός της υποπερ. Ββ΄, προσαυξηµένες κατά δεκαπέντε τοις εκατό
(15%).
ββ) τον µισθωτή, σε περίπτωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης κατά την έννοια του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο αυτόν, προσαυξηµένες
κατά δέκα τοις εκατό (10%).
β) Η φορολογική απόσβεση του κόστους της επένδυσης, πλην των στοιχείων ενεργητικού της παρ. 3 του άρθρου 24, για τη δηµιουργία µονάδας παραγωγής ηλεκτρικών οχηµάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών µε τα ηλεκτρικά οχήµατα πραγµατοποιείται ισόποσα σε χρονικό
διάστηµα τριών (3) ετών από την έναρξη λειτουργίας της
µονάδας.
4. Η παρ. 1 του άρθρου 71Δ εφαρµόζεται για όλους
τους εργαζόµενους, ανεξαρτήτως ηλικίας, που απασχολούνται σε µονάδες παραγωγής ηλεκτρικών οχηµάτων
και αγαθών ή ειδών σχετικών µε τα ηλεκτρικά οχήµατα
έως την έναρξη της παραγωγικής τους λειτουργίας, όπως πιστοποιείται µε την έκδοση της άδειας λειτουργίας
της µονάδας από την αρµόδια αρχή.
5. Τα κίνητρα του παρόντος ισχύουν µόνον για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται η νοµική βάση του
Κανονισµού (ΕΕ) υπ’ αρ. 651 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (L 187) για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την εσωτερική αγορά
(Γενικός Απαλλακτικός Κανονισµός – Γ.Α.Κ.) σύµφωνα
µε τα όρια και τις εντάσεις ενίσχυσης αυτού δυνάµει της
οποίας χορηγούνται τα κίνητρα του παρόντος, οι όροι, η
διάρκεια, οι προϋποθέσεις χορήγησης των κινήτρων, οι
απαιτούµενες διαδικασίες αίτησης, αξιολόγησης, υπαγωγής, ελέγχου οι αρµόδιες Υπηρεσίες, οι υποχρεώσεις
των δικαιούχων, τυχόν περιορισµός του ύψους της ενίσχυσης, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανάκτησης
των ενισχύσεων σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης µη πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε ζήτηµα σχετικό µε την εφαρµογή των κινήτρων του παρόντος.»
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος – Συµπλήρωση του άρθρου 72
του Κ.Φ.Ε.
Στο τέλος του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται νέ-

ες παρ. 44, 45, 46, 47 και 48 ως εξής:
«44. Οι διατάξεις των περ. β΄, ιγ΄ και ιστ΄ της παρ. 1
του άρθρου 14, όπως τροποποιούνται µε το παρόν, εφαρµόζονται για εισοδήµατα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και µετά.
45. Οι διατάξεις της περ. β΄, του πρώτου και τρίτου εδαφίου της περ. γ΄ και της περ. δ΄ του άρθρου 22Β, όπως τροποποιούνται µε το παρόν, εφαρµόζονται για δαπάνες που πραγµατοποιούνται στα φορολογικά έτη που
αρχίζουν από 1.1.2020 και µετά. Ειδικά οι διατάξεις του
δεύτερου εδαφίου της περ. γ΄ του άρθρου 22Β, όπως
τροποποιούνται µε το παρόν, εφαρµόζονται για πάγια
που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2020 και 2021.
46. Οι διατάξεις για τη δεύτερη, την έβδοµη, την όγδοη, τη δέκατη, την ενδέκατη, τη δωδέκατη και τη δέκατη τρίτη κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης µε τα αντίστοιχα ποσοστά φορολογικών αποσβέσεων του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24, καθώς και οι διατάξεις του
δεύτερου, πέµπτου και έκτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 24, όπως τροποποιούνται µε το παρόν, εφαρµόζονται για δαπάνες που πραγµατοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και µετά. Ειδικά οι διατάξεις του έκτου, έβδοµου και όγδοου εδαφίου της παρ.
4 του άρθρου 24, όπως τροποποιούνται µε το παρόν, εφαρµόζονται για πάγια που αποκτώνται στα φορολογικά
έτη 2020 και 2021.
47. Η διάταξη της περ. θ΄ του άρθρου 33 εφαρµόζεται
για δαπάνες που πραγµατοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και µετά.
48. Οι διατάξεις του άρθρου 71Ζ εφαρµόζονται για δαπάνες που πραγµατοποιούνται και εισοδήµατα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από
01.01.2020 και µετά.»
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
Άρθρο 12
Οργάνωση της αγοράς φόρτισης Η/Ο Τροποποίηση του άρθρου 134Β του ν. 4001/2011
1. Οι παρ. 1, 5 και 6 του άρθρου 134Β του ν. 4001/2011
(Α΄ 179) αντικαθίστανται, προστίθενται παρ. 8, 9 και 10,
και το άρθρο 134Β διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 134Β
Οργάνωση της αγοράς φόρτισης ηλεκτροκίνητων
οχηµάτων (Η/Ο)
1. Ο Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. µπορεί να είναι οποιαδήποτε ατοµική επιχείρηση ή νοµικό πρόσωπο εγγεγραµµένο στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), µε σκοπό την εκµετάλλευση υποδοµών φόρτισης. Ο Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. παρέχει
υπηρεσίες επαναφόρτισης σε χρήστες Η/Ο και είναι υπεύθυνος για την άρτια τεχνική συντήρηση των υποδοµών φόρτισης, τη διασφάλιση της διαθεσιµότητας και
της λειτουργίας των σηµείων επαναφόρτισης που διαχειρίζονται, την εποπτεία και τον έλεγχο αυτών, καθώς
και για την παροχή των αναγκαίων στοιχείων και δεδοµένων στο Μητρώο της παρ. 7. Οι Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. υποχρεούνται να λειτουργούν ηλεκτρονικές πλατφόρµες για
την εποπτεία και τον έλεγχο των υποδοµών επαναφόρτι-
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σης, καθώς και πληροφοριακά συστήµατα διαχείρισης
των συλλεγόµενων πληροφοριών.
Στα δηµοσίως προσβάσιµα σηµεία επαναφόρτισης οι
Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. έχουν την υποχρέωση να υιοθετούν συστήµατα αποµακρυσµένης εποπτείας και ελέγχου µε τη χρήση ενός τουλάχιστον ευρωπαϊκού ή διεθνούς ανοικτού
πρωτοκόλλου, το οποίο υποστηρίζει τη διαχείριση ενεργού ισχύος, προκειµένου το σηµείο να έχει τη σχετική
τεχνική δυνατότητα.
Για δηµοσίως προσβάσιµα σηµεία επαναφόρτισης, την
εκµετάλλευση των σηµείων επαναφόρτισης αναλαµβάνει Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. εντός ενός (1) έτους από την εγκατάστασή τους. Έως την ανάληψη της εκµετάλλευσής τους
από Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο., τις ανωτέρω υποχρεώσεις αναλαµβάνει ο κύριος των υποδοµών.
2. Ο Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. µπορεί να είναι κύριος ή κάτοχος
της Υποδοµής Φόρτισης και δύναται να συνάπτει σύµβαση σύνδεσης µε τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανοµής
και σύµβαση προµήθειας µε έναν ή περισσότερους προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας µε τους οποίους συµβάλλεται ως τελικός καταναλωτής, σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 134 του ν. 4001/2011 (Α΄179).
3. Ο Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. παρέχει υπηρεσίες επαναφόρτισης
επί τούτω (ad hoc) σε µη συµβεβληµένους µε αυτόν χρήστες Η/Ο µε άµεση τιµολόγηση αυτών, σε χρήστες Η/Ο
συµβεβληµένους µε τον Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο., καθώς και σε χρήστες Η/Ο συµβεβληµένους µε άλλους Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτροκίνησης (Π.Υ.Η.). Στην τελευταία περίπτωση, η αναγκαία διαλειτουργικότητα επιτυγχάνεται µέσω
Φορέων Διεκπεραίωσης Συναλλαγών (Φ.Δ.Σ.) ή µέσω διµερών συµβάσεων µεταξύ φορέων της αγοράς ηλεκτροκίνησης.
4. Δεν επιτρέπεται στους Διαχειριστές Δικτύων Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας να έχουν στην ιδιοκτησία
τους, να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται ή να λειτουργούν σηµεία φόρτισης για ηλεκτρικά οχήµατα, εξαιρουµένων των περιπτώσεων στις οποίες οι Διαχειριστές Δικτύων Διανοµής έχουν στην ιδιοκτησία τους ιδιωτικά σηµεία φόρτισης αποκλειστικά για δική τους χρήση.
5. Η εκπροσώπηση του φορτίου Η/Ο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, µε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων
διαχείρισης του φορτίου των Η/Ο µέσω συστηµάτων αποµακρυσµένης εποπτείας και ελέγχου των υποδοµών
φόρτισης,
γίνεται
µέσω
Φ.Ο.Σ.Ε.Φ.Η.Ο..
Οι
Φ.Ο.Σ.Ε.Φ.Η.Ο. συµπεριλαµβάνονται στην έννοια του
φορέα σωρευτικής εκπροσώπησης, κατά περίπτωση,
σύµφωνα µε τον ορισµό του άρθρου 5 του ν. 4425/2016
(Α΄ 185). Οι υποχρεώσεις και η λειτουργία των
Φ.Ο.Σ.Ε.Φ.Η.Ο. καθορίζονται στις διατάξεις των Κανονισµών Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, στο
µέτρο που λειτουργούν ως φορείς σωρευτικής εκπροσώπησης. Οι Φ.Ο.Σ.Ε.Φ.Η.Ο. διαθέτουν ή έχουν εξασφαλίσει τη δυνατότητα διαχείρισης του φορτίου Η/Ο για την
παροχή των υπηρεσιών τους. Οι Φ.Ο.Σ.Ε.Φ.Η.Ο. δύνανται να συµβάλλονται µε φορείς της αγοράς ηλεκτροκίνησης, όπως Π.Υ.Η. και Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο., ή και απευθείας
µε χρήστες Η/Ο ή κατόχους µη δηµοσίως προσβάσιµων
υποδοµών φόρτισης, ώστε να διασφαλίσουν τη δυνατότητα διαχείρισης του φορτίου των συνδεδεµένων στο δίκτυο Η/Ο, το οποίο εκπροσωπούν. Ως Φ.Ο.Σ.Ε.Φ.Η.Ο.
µπορεί να δραστηριοποιούνται φορείς της αγοράς ηλεκτροκίνησης, οι οποίοι διαθέτουν δυνατότητα ελέγχου
του φορτίου των Η/Ο συµβεβληµένων χρηστών, συµµε-

τέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, µε εξασφαλισµένη δυνατότητα ελέγχου του φορτίου των Η/Ο συµβεβληµένων
χρηστών που εκπροσωπούν, καθώς και τρίτα πρόσωπα
που ικανοποιούν τις τιθέµενες προϋποθέσεις.
6. Δεν αποκλείεται το ίδιο πρόσωπο να δραστηριοποιείται συγχρόνως ως ιδιοκτήτης υποδοµών φόρτισης
Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο., Π.Υ.Η., Φ.Δ.Σ. και Φ.Ο.Σ.Ε.Φ.Η.Ο..
7. Για τη συστηµατική καταγραφή των Υποδοµών Φόρτισης και των φορέων, που δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή, τη βέλτιστη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση
των χρηστών Η/Ο και την υποστήριξη της ανάπτυξης των
υποδοµών, τηρείται ηλεκτρονικό Μητρώο Υποδοµών και
Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών.
8. O Π.Υ.Η. διατηρεί συµβατική σχέση τόσο µε συνεργαζόµενους Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. ή Φ.Δ.Σ. όσο και µε χρήστες
Η/Ο, βάσει της οποίας καθορίζονται ο τρόπος τιµολόγησης των υπηρεσιών επαναφόρτισης, οι τιµές χρέωσης
και οι µέθοδοι ταυτοποίησης και πληρωµής. Επιπλέον, ο
Π.Υ.Η. δύναται να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες που
σχετίζονται µε την επαναφόρτιση, όπως εύρεση διαθέσιµων σηµείων επαναφόρτισης, καθώς και πλοήγηση και
κράτηση θέσεων, µε στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση
των χρηστών Η/Ο.
9. Ο Φ.Δ.Σ. διευκολύνει την ανταλλαγή στοιχείων και
τη διεκπεραίωση οικονοµικών συναλλαγών µεταξύ φορέων της αγοράς. Για τον σκοπό αυτόν αναπτύσσει και
λειτουργεί ηλεκτρονική πλατφόρµα για την ανταλλαγή
δεδοµένων, σε πραγµατικό χρόνο ή βάσει προγραµµατισµού µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων, που απαιτούνται για την υποστήριξη της απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών από υποδοµές οποιουδήποτε Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο., για
λογαριασµό οποιουδήποτε Π.Υ.Η., σε συµβεβληµένους
µε τον τελευταίο χρήστες Η/Ο (περιαγωγή υπηρεσιών επαναφόρτισης). Τα δεδοµένα δύναται να αφορούν στην
ταυτοποίηση χρηστών Η/Ο, στα στοιχεία χρέωσης και
κόστους ανά πράξη επαναφόρτισης, καθώς και στα στοιχεία των εµπλεκόµενων σε κάθε πράξη φόρτισης µερών
(Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. και Π.Υ.Η.).
10. Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) συνεργάζεται, κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις, µε κάθε επιχείρηση, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της, αναπτύσσει, λειτουργεί ή διαχειρίζεται σηµεία επαναφόρτισης για Η/Ο,
όσον αφορά, µεταξύ άλλων, στη σύνδεση µε το δίκτυο
διανοµής.»
2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτροκίνησης, καθώς
και τις σχετικές διαδικασίες για την ελεύθερη και ισότιµη
πρόσβαση των φορέων της αγοράς σε αυτήν, σε συνεργασία µε τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) για θέµατα αρµοδιότητάς της που αφορούν στην αγορά ενέργειας.
3. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ΄
εξουσιοδότησή του, µε απόφαση του προϊσταµένου της
Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο στον ελεγχόµενο φορέα από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
4. Κάθε επιβληθείσα κύρωση καταγράφεται στο Μητρώο του άρθρου 13, τα δε επιβαλλόµενα χρηµατικά
πρόστιµα βεβαιώνονται και εισπράττονται σύµφωνα µε
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τις διατάξεις του ν. δ. 356/1974 (Α΄ 90) (Κώδικας Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων - Κ.Ε.Δ.Ε.).
Άρθρο 13
Μητρώο Υποδοµών και Φορέων Αγοράς
Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.)
1. Το Μητρώο Υποδοµών Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.), που προβλέπεται στο άρθρο 134Β
του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), καταρτίζεται µε τη µορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων.
2. Καθένας από τους φορείς της αγοράς ηλεκτροκίνησης κατά την έναρξη λειτουργίας του υποχρεούται να
εγγράφεται στο Μ.Υ.Φ.Α.Η., όπως και οι δηµοσίως προσβάσιµες υποδοµές φόρτισης από τους φορείς που τα
διαχειρίζονται. Κατά την εγγραφή του ο φορέας δηλώνει
τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και την έδρα
του και λαµβάνει µοναδικό κωδικό ταυτοποίησης. Τα νοµικά πρόσωπα δηλώνουν επιπλέον την επωνυµία της εταιρείας, καθώς και το ονοµατεπώνυµο και στοιχεία επικοινωνίας του νόµιµου εκπροσώπου τους. Επιπλέον, οι
Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα δηµοσίως προσβάσιµα σηµεία επαναφόρτισης που διαχειρίζονται και τις συµβατικές τους σχέσεις µε άλλους φορείς
της αγοράς ηλεκτροκίνησης. Όλες οι συµβάσεις µεταξύ
των φορέων της αγοράς ηλεκτροκίνησης γνωστοποιούνται στο Μ.Υ.Φ.Α.Η. µε επιµέλεια των συµβαλλοµένων.
3. Με την αίτηση εγγραφής συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
(α) Για φυσικά πρόσωπα: αα) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου τους, αβ) αποδεικτικό, στο οποίο αναφέρεται ο Κωδικός Αριθµός
Δραστηριότητάς (Κ.Α.Δ.) τους, αγ) υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), για την ακρίβεια των στοιχείων
που υποβάλλονται.
(β) Για νοµικά πρόσωπα: βα) το καταστατικό της εταιρείας, ββ) αποδεικτικό, στο οποίο αναφέρεται ο Κωδικός
Αριθµός Δραστηριότητάς (Κ.Α.Δ.) τους, βγ) υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/1986 του νόµιµου εκπροσώπου τους
για την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται.
4. Σε περίπτωση µεταβολής των δηλωθέντων στοιχείων φυσικού ή νοµικού προσώπου, που έχει εγγραφεί στο
Μ.Υ.Φ.Α.Η., ή µεταβολής της σχέσης του µε τα διαχειριζόµενα σηµεία, εφόσον πρόκειται για Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο., ο υπόχρεος οφείλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία µεταβολής να τη δηλώσει στο
Μ.Υ.Φ.Α.Η..
5. Οι ήδη λειτουργούντες φορείς αναλαµβάνουν την
υποχρέωση εγγραφής στο ως άνω Μητρώο εντός διαστήµατος τριών (3) µηνών από την έναρξη λειτουργίας
του Μ.Υ.Φ.Α.Η. για να λάβουν µοναδικό κωδικό ταυτοποίησης. Τα σηµεία επαναφόρτισης που ήδη λειτουργούν οφείλουν, µε ευθύνη των οικείων Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. ή
των ιδιοκτητών τους κατά περίπτωση, να καταγραφούν
στο µητρώο και να προσαρµοστούν στις τιθέµενες τεχνικές και άλλες απαιτήσεις εντός διαστήµατος ενός (1) έτους από την έναρξη λειτουργίας του Μ.Υ.Φ.Α.Η.. Μέχρι
την έναρξη λειτουργίας του Μ.Υ.Φ.Α.Η., τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά των παρ. 4 και 7 µαζί µε τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφεροµένων αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
6. Κατά την αρχική εγγραφή των φορέων της αγοράς

στο Μ.Υ.Φ.Α.Η. καταβάλλεται εφάπαξ παράβολο εγγραφής και ετησίως παράβολο διατήρησης. Η εγγραφή στο
Μ.Υ.Φ.Α.Η. δεν πραγµατοποιείται χωρίς την προηγούµενη καταβολή του παραβόλου εγγραφής από τον φορέα.
Η µη καταβολή του παραβόλου διατήρησης συνεπάγεται
τη διαγραφή του φορέα από το Μ.Υ.Φ.Α.Η..
7. Η τήρηση και η διαχείριση του Μ.Υ.Φ.Α.Η. υπάγεται
στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Για τη διευκόλυνση του έργου εποπτείας και ελέγχου της αγοράς ηλεκτροκίνησης από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), στο µέτρο των αρµοδιοτήτων της τελευταίας, το Αυτοτελές Τµήµα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Ρ.Α.Ε., έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα του Μ.Υ.Φ.Α.Η..
8. Αν διαπιστωθεί η µη εγγραφή των Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.,
Π.Υ.Η., Φ.Ο.Σ.Ε.Φ.Η.Ο. και Φ.Δ.Σ. στο Μ.Υ.Φ.Α.Η., επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο κατά τις παρ. 3 και 4 του
άρθρου 12 µε απόφαση του προϊσταµένου της Γενικής
Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
Άρθρο 14
Υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων
µέσω του Μ.Υ.Φ.Α.Η.
1. Οι Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. ενηµερώνουν το Μ.Υ.Φ.Α.Η., σχετικά µε δεδοµένα των σηµείων επαναφόρτισης, τη σχέση
τους µε τα διαχειριζόµενα σηµεία (ιδιοκτήτες ή διαχειριστές) και τις συµβατικές τους σχέσεις µε τους άλλους
φορείς της αγοράς.
2. Τα συλλεγόµενα στοιχεία για κάθε δηµοσίως προσβάσιµο σηµείο επαναφόρτισης Η/Ο κατηγοριοποιούνται
σε στατικά, δυναµικά και απολογιστικά/λειτουργικά, ως
εξής:
α) Στατικά δεδοµένα:
αα) Ο µοναδικός κωδικός ταυτοποίησης σηµείου,
αβ) ο µοναδικός κωδικός ταυτοποίησης σταθµού φόρτισης,
αγ) η τοποθεσία, ήτοι συντεταγµένες, Χώρα και πλήρης διεύθυνση,
αδ) ο τύπος εγκαταστάσεων επαναφόρτισης Η/Ο, ήτοι
ο κατασκευαστής και το µοντέλο φορτιστή, ο τύπος και
ο αριθµός ρευµατοδοτών, καθώς και η ονοµαστική ισχύς
επαναφόρτισης,
αε) η µέθοδος φόρτισης,
αστ) η φωτογραφία σηµείου,
αζ) ο ιδιοκτήτης σηµείου,
αη) το ωράριο λειτουργίας σηµείου και η ώρα ζώνης
στην οποία βρίσκεται,
αθ) τα στοιχεία επικοινωνίας µε διαχειριστή σηµείου
(Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.),
αι) οι µέθοδοι ταυτοποίησης χρηστών Η/Ο,
αια) οι αποδεκτοί τρόποι πληρωµής,
αιβ) η δυνατότητα κράτησης θέσης φόρτισης και
αιγ) η υποστήριξη περιαγωγής χρηστών συµβολαίου,
που είναι συµβεβληµένοι µε άλλους Π.Υ.Η. ή
Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο., για να διευκολύνεται η διαλειτουργικότητα των υποδοµών φόρτισης.
Η διάθεση των στατικών δεδοµένων είναι ελεύθερη. Η
αποστολή των στατικών δεδοµένων στο Μ.Υ.Φ.Α.Η.,
πραγµατοποιείται τόσο κατά την αρχική εγγραφή όσο
και σε περίπτωση τροποποίησής τους.
β) Δυναµικά δεδοµένα:
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βα) Η διαθεσιµότητα σηµείου (εντός ή εκτός λειτουργίας),
ββ) η τρέχουσα κατάσταση σηµείου επαναφόρτισης
(ελεύθερο ή κατειληµµένο, ανά ρευµατοδότη) και
βγ) οι κατά περίπτωση τιµές.
Τα στοιχεία αυτά διατίθενται δηµόσια, τόσο απευθείας
σε χρήστες Η/Ο όσο και στους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης, προς ανάπτυξη και βελτίωση
των υπηρεσιών που προσφέρουν στους χρήστες Η/Ο, όπως πλοήγηση σε διαθέσιµο σηµείο φόρτισης, κράτηση
θέσης και σύγκριση τιµών. Τα δυναµικά δεδοµένα συλλέγονται, καταγράφονται και αποστέλλονται στο
Μ.Υ.Φ.Α.Η. σε πραγµατικό χρόνο.
γ) Απολογιστικά/λειτουργικά δεδοµένα:
γα) Το πλήθος εξυπηρετούµενων Η/Ο,
γβ) το πλήθος πράξεων φόρτισης ανά τύπο σηµείου επαναφόρτισης,
γγ) ο µέσος χρόνος φόρτισης οχηµάτων στο σηµείο,
γδ) η µέση κατανάλωση ενέργειας ανά φόρτιση,
γε) η ολική καταναλωθείσα ενέργεια,
γστ) η καταναλωθείσα ενέργεια διακριτά για κατά περίπτωση φορτίσεις και για φορτίσεις µέσω Π.Υ.Η., ξεχωριστά για τον κάθε έναν.
Τα απολογιστικά ή λειτουργικά δεδοµένα των σηµείων
αποτελούν εµπορικά δεδοµένα των Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο., στα οποία έχουν πρόσβαση µόνο η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχηµάτων του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, το Αυτοτελές
Τµήµα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και η Ρ.Α.Ε.. Τα απολογιστικά ή λειτουργικά δεδοµένα συλλέγονται, καταγράφονται και αποστέλλονται στο Μ.Υ.Φ.Α.Η. σε ετήσια βάση.
3. Οι Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. υποχρεούνται να ακολουθούν την
τυποποίηση του Μητρώου αναφορικά µε τα ανταλλασσόµενα δεδοµένα, διασφαλίζοντας τη συµβατότητα της
πλατφόρµας τους µε αυτήν του Μητρώου για την ανταλλαγή δυναµικών δεδοµένων.
Άρθρο 15
Τιµολόγηση υπηρεσιών επαναφόρτισης
1. Η µέθοδος τιµολόγησης, οι σχετικές τιµές και οι όροι χρέωσης των χρηστών Η/Ο αναφορικά µε την παροχή υπηρεσιών επαναφόρτισης ή ηλεκτροκίνησης διαµορφώνονται ελεύθερα.
2. Η εφαρµοζόµενη τιµολόγηση για την κατά περίπτωση φόρτιση επιλέγεται από τον Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. και πρέπει
να γνωστοποιείται στον χρήστη Η/Ο πριν από την έναρξη της διαδικασίας επαναφόρτισης, µε ευκρινή σήµανση
επί του σηµείου επαναφόρτισης ή σε παρακείµενο χώρο
του σηµείου επαναφόρτισης ή στην είσοδο του χώρου εγκατάστασής του, σε περίπτωση χώρων µε ελεγχόµενη
πρόσβαση.
3. Στην τελική χρέωση του χρήστη Η/Ο συνυπολογίζονται όλες οι παράµετροι της φόρτισης που διαµορφώνουν την τελική τιµή, όπως καταναλωθείσα ενέργεια ή
χρονική διάρκεια συνεδρίας και ισχύς ή τύπος φόρτισης,
καθώς και άλλες χρεώσεις. Τα δεδοµένα φόρτισης και επιπρόσθετες χρεώσεις που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της τελικής χρέωσης πρέπει να διατίθενται
προς ενηµέρωση του χρήστη Η/Ο, όσο αυτός βρίσκεται
ακόµη στον χώρο του σηµείου µε έναν ή περισσότερους
τρόπους, όπως εµφάνιση στην οθόνη του σταθµού φόρτισης, αναγραφή σε απόδειξη ή τιµολόγιο που εκδίδεται
στον ίδιο χώρο και αποστολή µέσω κατάλληλης ηλε-

κτρονικής εφαρµογής και να αποστέλλονται άµεσα στον
συµβεβληµένο µε αυτόν Π.Υ.Η., εφόσον πρόκειται για
χρήστες συµβολαίου.
4. Τα δεδοµένα ταυτοποίησης Η/Ο, φόρτισης και χρέωσης ανά φόρτιση αποθηκεύονται και διατηρούνται από
τον Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. και από τον Π.Υ.Η..
Άρθρο 16
Ανάπτυξη δηµοσίως προσβάσιµων υποδοµών
επαναφόρτισης Η/Ο
1. Η ανάπτυξη των δηµοσίως προσβάσιµων υποδοµών
επαναφόρτισης Η/Ο πραγµατοποιείται κατά προτεραιότητα ελεύθερα, µετά από πρωτοβουλία όσων ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην αγορά. Δύναται επίσης,
να πραγµατοποιείται µέσω διαφανών και χωρίς διακρίσεις διαγωνισµών παραχώρησης του δικαιώµατος ανάπτυξης, διαχείρισης και λειτουργίας τέτοιων υποδοµών,
σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 4. Η ανάπτυξη των υποδοµών
γίνεται βάσει του Εθνικού Σχεδίου για την Ηλεκτροκίνηση που εκπονείται, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/95823/3190/21.10.2019 κοινή υπουργική απόφαση
και εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών και Μεταφορών, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού
και βάσει των σχεδίων φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων
του άρθρου 17. Κατά την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου
για την Ηλεκτροκίνηση λαµβάνεται υπόψη η κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4439/
2016 (Α΄ 222).
2. Για την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των δηµοσίως προσβάσιµων υποδοµών επαναφόρτισης Η/Ο,
βάσει των σχεδίων φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων του
άρθρου 17, οι δήµοι δύνανται να διενεργούν ανοιχτούς
διαγωνισµούς παραχώρησης του δικαιώµατος αυτού σε
δηµόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, που προβλέπονται στην
κατά περίπτωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Το Αυτοτελές Τµήµα Ηλεκτροκίνησης του άρθρου 40 καταρτίζει ενδεικτικές προδιαγραφές για την πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους διαγωνισµούς παραχώρησης του προηγούµενου εδαφίου. Μεταξύ των
κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών περιλαµβάνονται υποχρεωτικά το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών, ο χρόνος υλοποίησης, η λειτουργική διαθεσιµότητα των υποδοµών και η εν γένει ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και, δυνητικά, ιδίως το πλήθος, η γεωγραφική κατανοµή των σηµείων επαναφόρτισης και τα
βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των υποδοµών.
3. Το Αυτοτελές Τµήµα Ηλεκτροκίνησης του άρθρου
40 προβαίνει ετησίως σε αξιολόγηση της ανάπτυξης των
σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο, προκειµένου να διαπιστώσει το επίπεδο ανάπτυξης στην αγορά ηλεκτροκίνησης,
καθώς και την επάρκεια των υποδοµών επαναφόρτισης
Η/Ο, λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων, την αναλογία
δηµοσίως προσβάσιµων υποδοµών επαναφόρτισης Η/Ο,
σε σχέση µε το πλήθος των Η/Ο που κυκλοφορούν στην
Ελληνική Επικράτεια και ανά γεωγραφική περιοχή. Στην
ετήσια αξιολόγηση επισηµαίνονται και τα προβλήµατα
που έχουν παρουσιαστεί στην ανάπτυξη των υποδοµών
επαναφόρτισης Η/Ο σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στο
Εθνικό Σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση και στα Σχέδια
Φόρτισης Η/Ο των δήµων της Χώρας και προτείνονται
σχετικές παρεµβάσεις, λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζονται ανά γεωγραφική περιοχή.
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4. Αν, λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους του Εθνικού
Σχεδίου για την Ηλεκτροκίνηση, ιδίως για το πλήθος, τη
γεωγραφική κατανοµή και τον χρόνο υλοποίησης, δεν
καταστεί εφικτή η ανάπτυξη επαρκούς δικτύου δηµοσίως
προσβάσιµων υποδοµών επαναφόρτισης Η/Ο, µέσω του
ανταγωνιστικού µοντέλου αγοράς και των διαγωνιστικών διαδικασιών της παρ. 2, το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά το άρθρο
37 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) δύναται, µετά από συµφωνία µε τον κατά περίπτωση κύριο ή έχοντα το δικαίωµα
χρήσης των χώρων να διενεργεί διαφανή και χωρίς διακρίσεις διαδικασία µε πρόσκληση υποβολής προσφορών,
για τη χορήγηση δικαιώµατος ανάπτυξης, διαχείρισης
και λειτουργίας σηµείων επαναφόρτισης για Η/Ο σε γεωγραφικές ενότητες ή σε τοµείς ανάπτυξης των υποδοµών, όπου παρατηρείται υστέρηση. Για την αξιολόγηση
των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα κριτήρια της
παρ. 2 και δύναται να γίνεται χρήση των προδιαγραφών
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ίδιας παραγράφου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Άρθρο 17
Χωροθέτηση σηµείων στάθµευσης
και επαναφόρτισης Η/Ο από Ο.Τ.Α.
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την
31η.3. 2021, οι δήµοι µητροπολιτικών κέντρων, οι µεγάλοι και µεσαίοι ηπειρωτικοί δήµοι, οι δήµοι πρωτευουσών
περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι µεγάλοι και µεσαίοι νησιωτικοί δήµοι, σύµφωνα µε το άρθρο 2Α του ν.
3852/2010 εκπονούν υποχρεωτικά Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), µε το οποίο προγραµµατίζουν τη χωροθέτηση επαρκούς αριθµού κανονικής ή υψηλής ισχύος δηµοσίως προσβάσιµων σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο και θέσεων στάθµευσης Η/Ο εντός των διοικητικών τους ορίων.
Το Σ.Φ.Η.Ο. λαµβάνει υπόψη του ιδίως, τα πολεοδοµικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της περιοχής και
την υφιστάµενη ανάπτυξη δηµοσίως προσβάσιµων υποδοµών και µπορεί να ενταχθεί ως µέτρο παρέµβασης σε
εκπονούµενα στρατηγικά σχέδια των οικείων O.T.A., όπως στα Σχέδια Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας - ΣΒΑΚ,
τις Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις - ΟΧΕ, τα σχέδια για Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη – ΒΑΑ, καθώς και σε
ευρύτερες µελέτες και προγράµµατα αστικών αναπλάσεων. Το Σ.Φ.Η.Ο. περιέχει υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον
τα εξής:
α) τη χωροθέτηση θέσεων στάθµευσης και σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο κατά µήκος των διοικητικών τους ορίων, στους χώρους στάσης και στάθµευσης του άρθρου
34 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57), καθώς και σε ελεγχόµενους
από τους δήµους χώρους στάθµευσης και δηµοτικούς
χώρους στάθµευσης, ώστε να προβλέπεται υποχρεωτικά
η χωροθέτηση ενός (1) κατ’ ελάχιστον σηµείου επαναφόρτισης Η/Ο ανά χιλίους (1.000) κατοίκους του δήµου,
και ειδικότερα σε:
αα) υφιστάµενους υπαίθριους δηµοτικούς χώρους
στάθµευσης,
αβ) υφιστάµενους στεγασµένους δηµοτικούς χώρους
στάθµευσης,
αγ) υφιστάµενες παρόδιες θέσεις στάθµευσης, ελεύ-

θερες και ελεγχόµενης στάθµευσης, ιδίως στα πολεοδοµικά κέντρα των δήµων και σε περιοχές αυξηµένης επίσκεψης και σε πυκνοδοµηµένες αστικές περιοχές,
αδ) νέους υπαίθριους/στεγασµένους χώρους στάθµευσης ή παρόδιες θέσεις στάθµευσης που χωροθετούνται
µε σκοπό την εγκατάσταση σηµείων επαναφόρτισης
Η/Ο,
β) τη χωροθέτηση θέσεων στάθµευσης και σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο σε τερµατικούς σταθµούς και επιλεγµένα σηµεία των δηµοτικών και αστικών συγκοινωνιών,
ώστε να καθίσταται δυνατή η ανωτέρω εγκατάσταση
των σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο υψηλής ισχύος και
συγχρόνως να διασφαλίζεται η ελάχιστη απαιτούµενη αναµονή επαναφόρτισης για την οµαλή λειτουργία των
λεωφορειακών γραµµών προς εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού,
γ) τη χωροθέτηση θέσεων στάθµευσης και σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο για την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων, ώστε οι προβλεπόµενες θέσεις στάθµευσης
τουριστικών λεωφορείων να εξοπλίζονται µε σηµεία επαναφόρτισης Η/Ο σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
τουλάχιστον επί του συνόλου των υφιστάµενων θέσεων
ή ενός (1) κατ’ ελάχιστον σηµείου επαναφόρτισης Η/Ο,
δ) τη χωροθέτηση θέσεων στάθµευσης και σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο για την εξυπηρέτηση Η/Ο τροφοδοσίας, ώστε οι προβλεπόµενες θέσεις στάθµευσης οχηµάτων τροφοδοσίας να εξοπλίζονται µε σηµεία επαναφόρτισης Η/Ο για το δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον
του συνόλου των υφιστάµενων θέσεων ή ενός (1) κατ΄
ελάχιστον σηµείου επαναφόρτισης Η/Ο.
Στις ανωτέρω θέσεις επιτρέπεται και η στάθµευση και
η επαναφόρτιση Η/Ο που δεν εξυπηρετούν ανάγκες τροφοδοσίας µετά από τη λήξη του ωραρίου τροφοδοσίας
και έως την επόµενη έναρξη.
Σε εµπορικές περιοχές και ιστορικά κέντρα πόλεων,
χωροθετούνται παρόδιες θέσεις στάθµευσης – επαναφόρτισης για ηλεκτρικά ποδήλατα και µοτοποδήλατα
τροφοδοσίας, τα οποία επιτρέπεται να κινούνται πέραν
των ωραρίων τροφοδοσίας που ισχύουν για τα υπόλοιπα
οχήµατα.
ε) τη χωροθέτηση σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο σε υφιστάµενα και νόµιµα καθορισµένα σηµεία στάσης ή
στάθµευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 18.
Στα σηµεία επαναφόρτισης Η/Ο που ορίζονται µε την
παρούσα απαγορεύεται να φορτίζονται Η/Ο, εκτός από
Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ,
στ) τη χωροθέτηση σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο σε
χώρους στάθµευσης οχηµάτων ΑµεΑ, σύµφωνα µε το
άρθρο 19.
2. Οι δήµοι που δεν ανήκουν στις κατηγορίες της παρ.
1 υποχρεούνται να εκπονήσουν Σ.Φ.Η.Ο. για τις δηµοσίως προσβάσιµες υποδοµές φόρτισης εντός των διοικητικών τους ορίων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ.
1, έως την 31η.03.2022.
3. Για τις περιοχές ευθύνης των δηµόσιων αστικών συγκοινωνιών και του συγκοινωνιακού έργου που παρέχεται από τους Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και αποκλειστικά για τις περ. β΄ και ε΄ της παρ. 1, οι ανωτέρω Οργανισµοί υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός του οριζόµενου χρονικού πλαισίου, δεσµευτική πρόταση για τους
χώρους αρµοδιότητας αυτών στον κατά περίπτωση δήµο, ώστε να συµπεριληφθεί στο υπό εκπόνηση Σ.Φ.Η.Ο..
4. Για τις δηµοσίως προσβάσιµες υποδοµές που δεν εµπίπτουν σε Σ.Φ.Η.Ο ή έως την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο.
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για τις δηµοσίως προσβάσιµες υποδοµές που εµπίπτουν
σε αυτό, η εγκατάσταση των σηµείων επαναφόρτισης
Η/Ο διενεργείται, σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82). Τα σηµεία επαναφόρτισης Η/Ο που έχουν ήδη εγκατασταθεί ή εγκαθίστανται
έως την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. της παρ. 1, λαµβάνονται
υπόψη και συµπεριλαµβάνονται σε αυτό.
5. Το Αυτοτελές Τµήµα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας του άρθρου 40 παρακολουθεί την εφαρµογή των Σ.Φ.Η.Ο..
6. Τα Σ.Φ.Η.Ο. επικαιροποιούνται από τους δήµους ανά
τακτά χρονικά διαστήµατα και ανά πέντε (5) κατ’ ελάχιστον έτη, µε στόχο την επανεξέταση των συνθηκών ανάπτυξης και εφαρµογής της χωροθέτησης σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο.
7. Τα Σ.Φ.Η.Ο. δύναται να χρηµατοδοτούνται από τους
πόρους του Πράσινου Ταµείου, σύµφωνα µε το άρθρο 6
του ν. 3889/2010 (Α΄ 182).
8. Οι θέσεις στάθµευσης Η/Ο και επαναφόρτισης Η/Ο,
όπως υπολογίζονται στα Σ.Φ.Η.Ο. που εκπονούνται από
τους Ο.Τ.Α., αυξάνουν αντιστοίχως τις ελάχιστες απαιτούµενες θέσεις στάθµευσης, κατά την εκπόνηση οποιωνδήποτε σχετικών µελετών από τους Ο.Τ.Α..
Άρθρο 18
Χωροθέτηση χώρων στάσης / στάθµευσης (πιάτσες)
Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ οχηµάτων µε σηµεία επαναφόρτισης Η/Ο
1. Στις έδρες - διοικητικές µονάδες, όπου κυκλοφορούν αµιγώς ηλεκτρικά ή υβριδικά ηλεκτρικά επιβατικά
οχήµατα εξωτερικής φόρτισης δηµόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.ΤΑΞΙ) µε εκποµπές ρύπων έως 50 γρ. C2O/χλµ., δύνανται
να καθορίζονται χώροι στάσης/στάθµευσης (πιάτσες) µε
τις απαιτούµενες υποδοµές επαναφόρτισης Η/Ο για χρήση αποκλειστικά από αυτά, απαγορευµένης της χρησιµοποίησής τους από Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ µε άλλη πηγή ενέργειας.
2. Στους χώρους στάσης/στάθµευσης (πιάτσες)
Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ οχηµάτων που προορίζονται για µικτή χρήση, ήτοι χρησιµοποιούνται και από Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ µε άλλη
πηγή ενέργειας, τα αµιγώς ηλεκτρικά ή υβριδικά ηλεκτρικά Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ οχήµατα εξωτερικής φόρτισης µε εκποµπές ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλµ. παίρνουν θέση σύµφωνα µε τη σειρά προσέλευσής τους. Για την φόρτιση
των ανωτέρω οχηµάτων, στους χώρους αυτούς καθορίζεται υποχρεωτικά τουλάχιστον µία (1) θέση αποκλειστικής χρήσης από αµιγώς ηλεκτρικά ή υβριδικά ηλεκτρικά
Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ οχήµατα εξωτερικής φόρτισης µε εκποµπές
ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλµ., µε σηµείο επαναφόρτισης
Η/Ο για κάθε πέντε (5) θέσεις Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ οχηµάτων και
στο τέλος των συνολικών θέσεων, η οποία οριοθετείται
µε κατάλληλη σήµανση και διαγράµµιση. Εφόσον στους
εν λόγω χώρους στάθµευσης υπάρχουν λιγότερες των
πέντε (5) θέσεων, η χωροθέτηση γίνεται µε κριτήριο την
εν γένει χωρητικότητά τους.
3. Στα σηµεία επαναφόρτισης Η/Ο, που ορίζονται µε
το παρόν απαγορεύεται ρητά να φορτίζουν άλλα Η/Ο εκτός από Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ.
Άρθρο 19
Χωροθέτηση θέσεων στάθµευσης Η/Ο για ΑµεΑ
1. Σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) κατ’ ελάχιστον επί
του συνόλου των προβλεπόµενων δηµόσιων θέσεων

στάθµευσης οχηµάτων για άτοµα µε αναπηρία (ΑµεΑ),
χωροθετούνται θέσεις στάθµευσης µε σηµεία επαναφόρτισης Η/Ο για ΑµεΑ. Οι συγκεκριµένες θέσεις φέρουν ειδική σήµανση, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του
ν. 2696/1999 (Α΄ 57).
2. Σε ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης οχηµάτων, το ανωτέρω ελάχιστο ποσοστό θέσεων για Η/Ο ΑµεΑ, ορίζεται σε ένα τοις εκατό (1%) επί του συνόλου των θέσεων
στάθµευσης ΑµεΑ.
3. Για τα σηµεία επαναφόρτισης Η/Ο για οχήµατα ΑµεΑ του παρόντος, εφαρµόζεται η υπ΄ αρ. 42863/
438/2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισµού (Β΄ 2040).
Άρθρο 20
Σήµανση θέσεων στάθµευσης και σηµείων
επαναφόρτισης Η/Ο
1. Οι θέσεις στάθµευσης, που εξοπλίζονται µε σηµεία
επαναφόρτισης Η/Ο σηµαίνονται µε τη ρυθµιστική πινακίδα Ρ-40 µε την ένδειξη «Απαγορεύονται η στάση και η
στάθµευση», σε συνδυασµό µε την πρόσθετη πινακίδα
Πρ-19β µε την ένδειξη «Εξαιρούνται τα Ηλεκτροκίνητα
Οχήµατα», σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (ν. 2696/1999, Α΄ 57).
2. Οι θέσεις στάθµευσης Η/Ο σηµαίνονται µε την πινακίδα P-35α µε την ένδειξη «Θέση/Σηµείο Επαναφόρτισης
Ηλεκτροκίνητου Οχήµατος». Προκειµένου να σηµανθεί
ο χώρος στάθµευσης Η/Ο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και
η ρυθµιστική πινακίδα Ρ-70 µε την ένδειξη «Χώρος στάθµευσης ορισµένης κατηγορίας οχηµάτων», σε συνδυασµό µε την πρόσθετη πινακίδα Πρ-19α µε την ένδειξη
«Ηλεκτροκίνητα Οχήµατα».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ
ΠΑΡ. 2 ΕΩΣ 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2010 ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (L 153),
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/844
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2018 (L 156)
Άρθρο 21
Εγκατάσταση υποδοµών επαναφόρτισης Η/Ο
σε νέα κτίρια
(παρ. 2, 5 και 6 του άρθρου 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844)
1. Στην ηλεκτρολογική µελέτη των νέων κτιρίων περιλαµβάνεται η εγκατάσταση υποδοµής καλωδίωσης, δηλαδή σωληνώσεων, οχετών, καναλιών για τη διέλευση ηλεκτρικών καλωδίων, ώστε στις θέσεις στάθµευσης, όπως αυτές προκύπτουν από την οικοδοµική άδεια, να
µπορούν να εγκατασταθούν σηµεία επαναφόρτισης Η/Ο,
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο παρόν. Η ηλεκτρολογική µελέτη, αποτελεί µέρος της συνολικής ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης και της µελέτης πυρασφάλειας
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του κτιρίου και υποβάλλεται µαζί µε τις υπόλοιπες µελέτες του άρθρου 40 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) στην αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης του Δήµου για την έκδοση οικοδοµικής άδειας.
2. Σε νέα κτίρια µε αποκλειστική χρήση κατοικίας και
µε περισσότερες από δέκα (10) θέσεις στάθµευσης, εγκαθίσταται υποχρεωτικά υποδοµή καλωδίωσης, ώστε
να καθίσταται δυνατή σε µεταγενέστερο στάδιο η εγκατάσταση σηµείου επαναφόρτισης Η/Ο σε κάθε θέση
στάθµευσης οχηµάτων.
3. Σε νέα κτίρια που δεν προορίζονται αποκλειστικά
για κατοικία και τα οποία διαθέτουν περισσότερες από
δέκα (10) θέσεις στάθµευσης, εγκαθίσταται υποχρεωτικά υποδοµή καλωδίωσης, ώστε µία (1) κατ’ ελάχιστο σε
κάθε πέντε (5) θέσεις στάθµευσης για τις θέσεις που δεν
εξυπηρετούν την κατοικία να µπορεί σε µεταγενέστερο
στάδιο να εφοδιαστεί µε σηµείο επαναφόρτισης Η/Ο. Για
τις θέσεις που εξυπηρετούν κατοικίες ισχύει η παρ. 2.
Στα κτίρια της παρούσας εγκαθίσταται υποχρεωτικά από
την αρχή της κατασκευής ένα (1) κατ’ ελάχιστον σηµείο
επαναφόρτισης Η/Ο.
4. Σε όλα τα νέα κτίρια, δύναται να προβλεφθεί εγκατάσταση υποδοµής καλωδίωσης για την τοποθέτηση κοινόχρηστου σηµείου επαναφόρτισης Η/Ο σε ξεχωριστή
κοινόχρηστη θέση στάθµευσης, επιπλέον όσων σηµείων
προβλέπονται στο παρόν. Στην περίπτωση αυτήν, το σηµείο επαναφόρτισης µπορεί να συνδέεται µε ξεχωριστή
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. Η χωροθέτηση και η λειτουργία του σηµείου αυτού αναφέρονται στον κανονισµό του κτιρίου. Οι δαπάνες που προκύπτουν επιµερίζονται αναλόγως στους ιδιοκτήτες ή στους ενοίκους, που
κάνουν χρήση του σηµείου επαναφόρτισης. Η κοινόχρηστη θέση στάθµευσης για φόρτιση επισηµαίνεται µε σχετική διαγράµµιση και δεν πρέπει να παρεµποδίζει τους ελιγµούς και τη στάθµευση των οχηµάτων ή την κίνηση
των χρηστών και των πεζών.
Άρθρο 22
Εγκατάσταση υποδοµών επαναφόρτισης Η/Ο
σε υφιστάµενα κτίρια
(παρ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 8 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/844)
1. Σε υφιστάµενα κτίρια, τα οποία είχαν υποχρέωση
πρόβλεψης θέσεων στάθµευσης, δύναται να εγκαθίσταται νέα υποδοµή καλωδίωσης σε κοινόχρηστους ή και
κοινόκτητους χώρους, για την τοποθέτηση ξεχωριστής
κοινόχρηστης παροχής, η οποία επιτρέπει την τοποθέτηση σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο. Σε περιπτώσεις κτιρίων
µε πολλαπλές ιδιοκτησίες, για την ανωτέρω εγκατάσταση απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της απόλυτης πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών [τουλάχιστον πεντακόσια ένα
χιλιοστά (501/1000)]. Η λειτουργία και ο τρόπος χρήσης
του συνόλου της εγκατάστασης συµπεριλαµβάνονται σε
τεχνική έκθεση ηλεκτρολόγου ή ηλεκτρολόγου µηχανικού, η οποία προσαρτάται στον κανονισµό του κτιρίου.
2. Σε υφιστάµενα κτίρια επιτρέπεται στον ιδιοκτήτη ή
δικαιούχο αποκλειστικής χρήσης χώρου στάθµευσης, µε
αποκλειστική δαπάνη, ευθύνη και επιµέλειά του, η εγκατάσταση υποδοµής καλωδίωσης στη δική του θέση στάθµευσης και η εγκατάσταση και λειτουργία σηµείου επαναφόρτισης Η/Ο, το οποίο τροφοδοτείται απευθείας µέσω της υφισταµένης παροχής ρεύµατος ιδιόκτητου χώρου εντός της ίδιας οικοδοµής ή µέσω νέας ιδιόκτητης
παροχής ρεύµατος. Για την εφαρµογή του παρόντος ορί-

ζονται τα εξής:
α) Ο ιδιοκτήτης ή ο δικαιούχος αποκλειστικής χρήσης
χώρου στάθµευσης υποχρεούται να προβεί σε προηγούµενη έγγραφη γνωστοποίηση προς τον διαχειριστή του
κτιρίου επί αποδείξει παραλαβής της, ο οποίος οφείλει
να ενηµερώσει αµελλητί τους λοιπούς συνιδιοκτήτες
του κτιρίου. Μετά την πάροδο τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από τη γνωστοποίηση προς τον διαχειριστή,
ο ως άνω ιδιοκτήτης ή δικαιούχος χρήσης δικαιούται να
προβεί στην εγκατάσταση.
β) Η υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) που προβλέπεται στο άρθρο 2 του ν. 4483/1965 (Α΄ 118), το αντίγραφο της έγγραφης γνωστοποίησης προς τον διαχειριστή του κτιρίου και η απόδειξη παραλαβής της διατηρούνται στο αρχείο του ιδιοκτήτη ή του δικαιούχου χρήσης
του χώρου στάθµευσης και είναι διαθέσιµα για έλεγχο.
γ) Η γενική συνέλευση των συνιδιοκτητών του κτιρίου
δικαιούται, µε απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των
συνιδιοκτητών [τουλάχιστον πεντακόσια ένα χιλιοστά
(501/1000)] να εναντιωθεί στην πραγµατοποίηση της εγκατάστασης, λόγω ουσιώδους παρεµπόδισης της χρήσης των υπόλοιπων χώρων στάθµευσης ή κοινόχρηστων
χώρων του κτιρίου, προσκοµίζοντας τεχνική έκθεση αρµόδιου ηλεκτρολόγου µηχανικού στην αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης, µε κοινοποίηση στον ενδιαφερόµενο. Με
την ίδια διαδικασία, δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε τη
διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης αυτής, λόγω µη
τήρησης των προδιαγραφών ασφαλούς κατασκευής και
λειτουργίας της ή ουσιώδους παρεµπόδισης της χρήσης
των υπόλοιπων χώρων στάθµευσης ή κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου.
3. Σε υφιστάµενα κτίρια, στα οποία γίνονται εργασίες
ανακαίνισης µε οικοδοµική άδεια, που περιλαµβάνουν
τον χώρο στάθµευσης, εντός του κτιρίου ή σε παρακείµενο χώρο, ή την ηλεκτρολογική υποδοµή του κτιρίου, ισχύουν οι υποχρεώσεις των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 21,
εκτός αν ο υπεύθυνος µηχανικός δηλώσει, µε υπεύθυνη
δήλωσή του στην αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης, ότι το συνολικό κόστος εγκατάστασης των σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο και υποδοµής καλωδίωσης, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, υπερβαίνει το επτά τοις εκατό (7%)
του συνολικού κόστους της ανακαίνισης του κτιρίου.
4. Σε υφιστάµενα κτίρια που δεν προορίζονται για κατοικία και διαθέτουν περισσότερες των είκοσι (20) θέσεων στάθµευσης οχηµάτων, εγκαθίσταται υποχρεωτικά
µία (1) κατ’ ελάχιστον θέση στάθµευσης µε σηµείο επαναφόρτισης Η/Ο ανά είκοσι (20) θέσεις στάθµευσης έως
την 1η.1.2023.
Άρθρο 23
Εγκατάσταση υποδοµών επαναφόρτισης Η/Ο
σε χώρους όπου στεγάζονται φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης (παρ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 8
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844)
1. Το Δηµόσιο και οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,
που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), υποχρεούνται έως την 1η.1.2022,
να προβλέψουν τη χωροθέτηση, να εγκαταστήσουν και
να λειτουργήσουν αριθµό υποδοµών επαναφόρτισης
Η/Ο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 21 και 22, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες τους και προβλέπεται ή έχει προβλεφθεί η λειτουργία ή κατασκευή χώρων στάθµευσης κοινής χρήσης, κλειστών ή ανοιχτών. Για τα κτί-
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ρια του Δηµοσίου και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατά την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, τα
οποία βρίσκονται υπό καθεστώς µίσθωσης, ισχύει η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας,κατόπιν
γνωστοποίησης της πρόθεσης εγκατάστασης στον ιδιοκτήτη του κτιρίου. Στην περίπτωση αυτήν, ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωµα εναντίωσης µε τους όρους της περ. γ’ της
παρ. 2 του άρθρου 22.
2. Το Δηµόσιο και οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,
κατά την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, υποχρεούνται έως την 1η.1.2022 να εγκαταστήσουν θέσεις
στάθµευσης µε σηµείο επαναφόρτισης Η/Ο, σύµφωνα µε
τα όσα ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 22, και σε κάθε
περίπτωση ένα (1) κατ’ ελάχιστον σηµείο επαναφόρτισης Η/Ο, στα υφιστάµενα κτίριά τους που διαθέτουν περισσότερες των είκοσι (20) θέσεων στάθµευσης οχηµάτων.
Άρθρο 24
Προϋποθέσεις εγκατάστασης σηµείων επαναφόρτισης
Η/Ο σε κτίρια
(παρ. 7 του άρθρου 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844)
1. Για κατασκευές σε υφιστάµενα κτίρια µε σκοπό την
εγκατάσταση της υποδοµής και την τοποθέτηση συσκευών φόρτισης Η/Ο, για τη σύνδεση των οποίων δεν απαιτείται η εγκατάσταση νέου µετασχηµατιστή (Μ/Σ) µέσης
τάσης/χαµηλής τάσης (ΜΤ/ΧΤ) στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση, δεν απαιτείται οικοδοµική άδεια, ούτε
έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας του άρθρου 30 του
ν. 4495/2017 (Α΄ 167).
Η περαίωση των εργασιών εγκατάστασης πιστοποιείται µε τη συµπλήρωση του εντύπου της αίτησης/ενηµέρωσης προς τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.), η οποία
κοινοποιείται στον διαχειριστή του κτιρίου. Μετά από
την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής ταυτότητας
του κτιρίου, σύµφωνα µε το άρθρο 52 του ν. 4495/2017
(Α΄ 167), η αίτηση προς τον Διαχειριστή µε τα συνηµµένα σε αυτήν έγγραφα αποστέλλονται µέσω του πληροφοριακού συστήµατος e-adeies και καταχωρίζονται στον
φάκελο ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου.
2. Για την εγκατάσταση της υποδοµής και την τοποθέτηση συσκευών φόρτισης Η/Ο σε υφιστάµενα κτίρια, για
τη σύνδεση των οποίων απαιτείται η εγκατάσταση νέου
µετασχηµατιστή (Μ/Σ) ΜΤ/ΧΤ στην εσωτερική ηλεκτρική
εγκατάσταση, απαιτείται έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ν. 4495/2017 (Α΄
167).
Οι µελέτες, οι τεχνικές περιγραφές, οι τεχνικές εκθέσεις, τα σχέδια, η Υ.Δ.Ε. και αντίγραφο της έγγραφης
γνωστοποίησης προς τον διαχειριστή του κτιρίου, στην
περίπτωση έγκρισης εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας, υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστηµα eadeies, από τον εξουσιοδοτηµένο µηχανικό. Μετά από
την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής ταυτότητας
του κτιρίου, τα ανωτέρω στοιχεία ενσωµατώνονται στον
φάκελο της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου.
3. Η σύνδεση υποδοµών επαναφόρτισης Η/Ο σε υφιστάµενη παροχή, µε επαύξηση αυτής ή µέσω νέας παροχής, διενεργείται σύµφωνα µε τις διαδικασίες ηλεκτροδοτήσεων.
4. Στους στεγασµένους κλειστούς χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων που διαθέτουν σηµεία επαναφόρτισης

Η/Ο λαµβάνονται µέτρα πυροπροστασίας, σύµφωνα µε
το άρθρο 26.
Άρθρο 25
Εξαίρεση από την έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας –
Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4495/2017
Στην παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167),
προστίθεται περ. κβ΄ και το άρθρο 30 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 30
Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδοµική άδεια
ή έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας
1. Δεν απαιτείται οικοδοµική άδεια ούτε έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας, µε την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν στην περιοχή ή στο κτίριο, για τις
εξής εργασίες:
α) εργασίες εσωτερικών χρωµατισµών, µικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή µεµονωµένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής,
β) µικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές
που δεν µεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη µετακίνηση ή την κάθε µορφής εξυπηρέτηση των ατόµων µε
αναπηρία ή εµποδιζόµενων ατόµων. Δεν συµπεριλαµβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παρ. 2 του άρθρου
27 του ν. 4067/2012,
γ) εξωτερικοί χρωµατισµοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωµάτων ή επισκευή επιχρισµάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωµάτων,
δ) συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τµηµατική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων,
ε) αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωµάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγµα,
στ) συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωµάτων χωρίς
χρήση ικριωµάτων,
ζ) µικρές διαµορφώσεις του εδάφους µέχρι συν/πλην
0,80 µ. από το φυσικό έδαφος,
η) τοποθέτηση κλιµατιστικών και επιτοίχιων λεβήτων
αερίου για θέρµανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάµενα κτίρια, σύµφωνα µε την παρ. 10 του
άρθρου 16 του ν. 4067/2012, εγκατάσταση συστοιχίας επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρµανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστηµάτων τροφοδοσίας, ρύθµισης και µέτρησης φυσικού αερίου, όπως ρυθµιστές, µετρητές και παροχετευτικοί αγωγοί, εγκατάσταση συστηµάτων Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), υπέργειων σταθµών διανοµής ή µέτρησης και ρύθµισης φυσικού αερίου,
σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 4067/2012,
θ) τοποθέτηση ηλιακών θερµοσιφώνων, σύµφωνα µε
τις παρ. 2β και 2γ του άρθρου 19 του ν. 4067/2012,
ι) εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστηµάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωµάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καµινάδων στις εξωτερικές
όψεις υφιστάµενων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριωµάτων,
στο πλαίσιο του προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον», καθώς και εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστηµάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωµάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καµινάδων στις
εξωτερικές όψεις υφιστάµενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωµάτων,
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ια) τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισµού σε κτίρια,
όπως ντουλάπες και γλάστρες, αλλαγή, τοποθέτηση ή
και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών, καθώς
και τοποθέτηση µικρής έκτασης µόνιµων διακοσµητικών
και χρηστικών στοιχείων, όπως αγάλµατα, σιντριβάνια,
εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια, ή πρόχειρων καταλυµάτων ζώων επιφάνειας έως τρία (3) τ.µ. σε ακαλύπτους
χώρους οικοπέδων και γηπέδων,
ιβ) κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών µε τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή
γηπέδων, µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει κτίριο µε χρήση κατοικίας, καθώς και σε κτίριο που διαθέτει οικοδοµική άδεια ή υφίσταται νόµιµα, εφόσον δεν θίγονται τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου µε χρήση κατοικίας και µε την
προϋπόθεση, ότι αποτελούν ανεξάρτητες, µεµονωµένες
κατοικίες µε αυτοτελή φέροντα οργανισµό,
ιγ) κατασκευή πέργκολας µε ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως πενήντα (50) τ.µ., σε ακάλυπτους
χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή,
ιδ) κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιµένα επίπεδα (ράµπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακαλύπτους χώρους
οικοπέδων και γηπέδων,
ιε) τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων,
προστεγασµάτων και τεντών,
ιστ) διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου µε την
προϋπόθεση, ότι αυτή δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3)
του ακάλυπτου χώρου,
ιζ) διαµόρφωση εδάφους έως 0,80 µ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυφου, µε χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώµα
και λιθοδοµή χωρίς κονίαµα, χωρίς αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωµορφολογίας του, της φυσικής κλίσης
απορροής των οµβρίων υδάτων και των σταθµών αφετηρίας µέτρησης των υψοµέτρων,
ιη) κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δηµιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, ύψους
έως δυόµισι (2,50) µ., πλάτους έως δυόµισι (2,50) µ. βάθους έως ένα (1.00) µ.,
ιθ) κατασκευές για την τοποθέτηση µετρητών ηλεκτρικού ρεύµατος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός
ακάλυπτων χώρων αυτών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
προδιαγραφές,
κ) φωτοβολταϊκά συστήµατα πάνω σε κτίρια και για ισχύ συστηµάτων έως και 100kW,
κα) κατασκευές υπόγειων βάσεων από οπλισµένο σκυρόδεµα για την έδραση ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού κάθε είδους, η εγκατάσταση επ’ αυτών του αντίστοιχου ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, καθώς και
οι κατασκευές των συνοδών έργων εντός κάθε τύπου
και κατηγορίας υπαίθριων Υποσταθµών του Συστήµατος
Μεταφοράς και του Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας, υφισταµένων ή νέων, που σε κανένα σηµείο δεν
υπερβαίνουν τα 0,50 µ. από την τελικά διαµορφωµένη
στάθµη εδάφους και για τις οποίες διατίθεται στατική µελέτη εγκεκριµένη από τον φορέα υλοποίησης,
κβ) κατασκευές για την εγκατάσταση υποδοµής και τοποθέτηση συσκευών φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων,
χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση νέου µετασχηµατιστή (Μ/Σ) ΜΤ/ΧΤ στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µπορεί να συµπληρώνονται ή να τροποποιού-

νται οι εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση
άδειας ή η έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας.»
Άρθρο 26
Μέτρα πυροπροστασίας – Τροποποίηση του άρθρου 6
του π.δ. 41/2018
1. Στις περιπτώσεις εγκατάστασης σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο σε κλειστούς χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων ανεξαρτήτως επιφάνειας, επιπροσθέτως όσων ορίζονται στο π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) περί πυροπροστασίας
για τη χρήση κτιρίου, επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1)
κατ’ ελάχιστον πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα
(CO2), κατασβεστικής ικανότητας 55Β τουλάχιστον ανά
τρία (3) σηµεία επαναφόρτισης Η/Ο.
2. Το τέταρτο εδάφιο της περ. ΙΙ της παρ. 6.7 του άρθρου 6 του π.δ. 41/2018, αντικαθίσταται και το άρθρο 6
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 6
Δοµική πυροπροστασία
6.1. Γενικά
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αποσκοπούν στον περιορισµό των κινδύνων µερικής ή ολικής κατάρρευσης
του κτιρίου εξαιτίας πυρκαγιάς, εξάπλωσης της φωτιάς
µέσα στο κτίριο, αλλά και µετάδοσης της πυρκαγιάς σε
γειτονικά κτίρια ή άλλες κατασκευές. Ειδικότερα ορίζονται:
• ο ελάχιστος δείκτης πυραντίστασης των φερόντων
δοµικών στοιχείων, των πυροπροστατευµένων οδεύσεων διαφυγής και των πυροδιαµερισµάτων των κτιρίων, ανάλογα µε τη χρήση τους και το µέγεθός τους,
• το µέγιστο επιτρεπόµενο εµβαδόν και όγκος, όπως
τυχόν ορίζεται στις ειδικές διατάξεις χρήσεων του Κεφαλαίου Β΄, πυράντοχου διαχωρισµού των κτιρίων ανάλογα µε τη χρήση τους και τυχόν επικινδυνότητα των περιεχοµένων τους (πυροδιαµερισµατοποίηση),
• οι χώροι αυξηµένης επικινδυνότητας (επικίνδυνοι
χώροι), οι οποίοι πρέπει να αποτελούν ξεχωριστό πυροδιαµέρισµα,
• οι απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά των εσωτερικών
τελειωµάτων των χώρων, ανάλογα µε τη χρήση τους,
• µέτρα για την προστασία των εσωτερικών και εξωτερικών κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής,
• οι απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά και πυραντίστασης των εξωτερικών δοµικών στοιχείων των όψεων των
κτιρίων, σε συνάρτηση µε τα όµορα κτίρια.
Οι προδιαγραφές πυροπροστασίας των δοµικών προϊόντων και δοµικών στοιχείων διαχωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες, ανάλογα µε τις εκάστοτε απαιτήσεις:
1. Η συµπεριφορά ως προς την «αντίδραση στη φωτιά» (reaction to fire) αφορά δοµικά προϊόντα, όπως εσωτερικά τελειώµατα, τα οποία αναµένεται να εκτεθούν άµεσα στη φωτιά, κατά τα αρχικά της στάδια. Στην περίπτωση αυτήν, ο βασικός στόχος πυροπροστασίας είναι ο
περιορισµός της εξάπλωσης της φωτιάς και του καπνού,
καθώς και η αποτροπή ή καθυστέρηση της εµφάνισης
του φαινοµένου της καθολικής ανάφλεξης (flashover). Επιπρόσθετα στοιχεία για τον τρόπο ταξινόµησης των δοµικών προϊόντων στο σύστηµα των Ευρωπαϊκών κλάσεων και τις δοκιµές αντίδρασης στη φωτιά δίνονται στο
Παράρτηµα Δ΄.
2. H συµπεριφορά ως προς την «πυραντίσταση» (fire
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resistance) αφορά φέροντα και µη-φέροντα δοµικά στοιχεία, καθώς και διαχωριστικά στοιχεία πυροδιαµερισµάτων, τα οποία αναµένεται να εκτεθούν στη φωτιά, κατά
το στάδιο της πλήρως ανεπτυγµένης φωτιάς, το οποίο έπεται του φαινοµένου της καθολικής ανάφλεξης. Στην
περίπτωση αυτήν, ο βασικός στόχος πυροπροστασίας είναι ο περιορισµός της φωτιάς στον χώρο (ή το κτίριο) από το οποίο αυτή ξεκίνησε, καθώς επίσης και η αποτροπή φαινοµένων δοµικής αστοχίας. Για τις κατηγορίες επιδόσεων αντίστασης στη φωτιά (πυραντίστασης), εφαρµόζεται το σύστηµα κατάταξης του παραρτήµατος της αριθµ. 2000/367/ΕΚ απόφασης της Επιτροπής της 3ης
Μαΐου 2000 «για την εφαρµογή της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την κατάταξη των δοµικών προϊόντων των δοµικών έργων και µερών τους ανά-

λογα µε τις επιδόσεις αντίστασης στη φωτιά». Επιπρόσθετα στοιχεία για τον τρόπο προσδιορισµού του δείκτη
πυραντίστασης των δοµικών στοιχείων και τις δοκιµές
πυραντίστασης, δίνονται στο Παράρτηµα Γ΄.
6.2. Απαιτήσεις Δείκτη Πυραντίστασης
Οι απαιτήσεις πυραντίστασης αφορούν τα φέροντα
δοµικά στοιχεία του κτιρίου για την εξασφάλιση της µη
κατάρρευσής του, τις πυροπροστατευµένες οδεύσεις
διαφυγής για την ασφαλή εκκένωση των χρηστών του
κτιρίου και τα περιβλήµατα των πυροδιαµερισµάτων στα
οποία υποδιαιρείται το κτίριο, για την ανάσχεση της εξάπλωσης της φωτιάς εντός αυτού (βλ. Παράρτηµα Γ΄).
Ο ελάχιστος δείκτης πυραντίστασης για κάθε χρήση
κτιρίου και σε συνάρτηση µε το ύψος αυτού, αναγράφεται στον Πίνακα 7.
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Στην περίπτωση εγκατάστασης αυτόµατου συστήµατος πυρόσβεσης µε νερό (καταιονισµού ύδατος) στο πυροδιαµέρισµα, επιτρέπεται ο δείκτης πυραντίστασης να
µειώνεται κατά 60 λεπτά, σε καµία περίπτωση όµως δεν
µπορεί να υπολείπεται των 60 λεπτών.
Ο δείκτης πυραντίστασης ενός δοµικού στοιχείου καθορίζεται, σύµφωνα µε τις δοκιµές πυραντίστασης, κατά
το Πρότυπο EN 13501 και αφορά πληθώρα κριτηρίων - επιδόσεων τα οποία απεικονίζονται στο Παράρτηµα Γ΄.
Συνήθως όµως, µε τον όρο πυραντίσταση εννοείται η ικανοποίηση των εξής τριών κριτηρίων: της ευστάθειας
(R), της ακεραιότητας (Ε) και της αντίστασης στη δίοδο
της θερµότητας (Ι).
Σε ορισµένες περιπτώσεις, τα δοµικά στοιχεία των κτι-

ρίων, αναλόγως της θέσης που τοποθετούνται σε αυτά,
αλλά και της χρήσης του κτιρίου, του µεγέθους αυτού
και της εκτιµώµενης επικινδυνότητάς του, δεν υποχρεούνται στην ικανοποίηση και των τριών αυτών κριτηρίων
- επιδόσεων, αντίθετα δύναται να πληρούν ένα ή περισσότερα εξ αυτών ή και επιπρόσθετα κάποιο ή κάποια από τα υπόλοιπα κριτήρια.
Τα απαιτούµενα κριτήρια - επιδόσεις πυραντίστασης
που πρέπει να τηρούν τα δοµικά στοιχεία κατά περίπτωση, καθορίζονται στον Πίνακα 8.

6.3. Φέροντα δοµικά στοιχεία
Ο φέρων οργανισµός των κτιρίων πρέπει, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να είναι ικανός να φέρει τα φορτία για τα
οποία προορίζεται, για ένα χρονικό διάστηµα που καθορίζεται από τον δείκτη πυραντίστασης για κάθε χρήση
κτιρίου. Η απαίτηση αυτή, εφαρµόζεται στο σύνολο του
φέροντος οργανισµού και στα επί µέρους δοµικά στοιχεία που τον απαρτίζουν.
Για τον σχεδιασµό των φερόντων δοµικών στοιχείων
έναντι πυρκαγιάς, οι µελετητές επιτρέπεται να χρησιµοποιούν τους Ευρωκώδικες (σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ
1990 έως 1999), όπως αυτοί εφαρµόζονται στην Ελλάδα,
σε συνδυασµό µε τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήµατα

(ΕΛΟΤ ΕΝ 199Χ/ΝΑ), λαµβάνοντας υπόψη τους προβλεπόµενους στον παρόντα κανονισµό ελάχιστους απαιτούµενους δείκτες πυραντίστασης (Πίνακας 7), καθώς και
άλλες προσήκουσες σχετικές απαιτήσεις. Ο σχεδιασµός
θα γίνεται σύµφωνα µε τις υπολογιστικές µεθόδους, που
αναφέρονται στους αντίστοιχους Ευρωκώδικες ή µε βάση τους σχετικούς Πίνακες των Ευρωκωδίκων, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις χρήσης τους που ορίζονται
στους αντίστοιχους Ευρωκώδικες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον απαιτείται και συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, µπορεί να γίνεται χρήση προηγµένων
µεθόδων και προσοµοιωµάτων υπολογισµού και γενικών
αρχών πυροµηχανικής.

Πίνακας 8: Ελάχιστα απαιτούµενα κριτήρια επιδόσεων
δεικτών πυραντίστασης δοµικών στοιχείων
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Για τον προσδιορισµό του απαιτούµενου δείκτη πυραντίστασης κάθε δοµικού στοιχείου, ανεξαρτήτως του είδους του υλικού από το οποίο αποτελείται, απαιτούνται
να διατίθενται τα προβλεπόµενα, από τα κατά περίπτωση
πρότυπα, πιστοποιητικά.
Σε ειδικές περιπτώσεις ή αν δεν διατίθενται τα απαιτούµενα πιστοποιητικά, ο δείκτης πυραντίστασης ή και
άλλες ιδιότητες πυροπροστασίας θα προσδιορίζονται µε
βάση τις ανάλογες πρότυπες δοκιµές εκτελούµενες από
διαπιστευµένα για τις συγκεκριµένες δοκιµές Εργαστήρια.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και για µη φέροντα δοµικά
στοιχεία και υλικά.
Από την απαίτηση πυραντίστασης για τη φέρουσα κατασκευή, εξαιρούνται αυτοτελή και λειτουργικά ανεξάρτητα µονώροφα κτίρια βοηθητικής χρήσης, στα οποία
συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
• δεν έχουν υπόγειο, ούτε πρόβλεψη µελλοντικών ορόφων,
• έχουν µικτό ύψος που δεν υπερβαίνει τα 4,50 µ.,
• έχουν µικτό εµβαδόν που δεν υπερβαίνει τα 100 τ.µ.,
• δεν περιλαµβάνουν επικίνδυνους χώρους, ούτε χώρους υψηλού βαθµού κινδύνου,
• στα κτίρια αυτά οι λοιπές απαιτήσεις δοµικής πυροπροστασίας διατηρούνται σε ισχύ.
6.4. Πυροπροστατευµένες οδεύσεις διαφυγής
Τα δοµικά στοιχεία του περιβλήµατος πυροπροστατευµένων οδεύσεων διαφυγής, δηλαδή οι τοίχοι, τα δάπεδα, οι οροφές και τα κουφώµατα, καθώς και τυχόν πυροπροστατευµένοι προθάλαµοι, πρέπει να έχουν τον ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης, όπως αυτός καθορίζεται
για κάθε κατηγορία κτιρίου ανάλογα µε τη χρήση του
(Πίνακας 7).
Τα πυράντοχα κουφώµατα των πυροπροστατευµένων
οδεύσεων πρέπει γενικά να είναι αυτοκλειόµενα και ο
δείκτης πυραντίστασής τους επιτρέπεται να υπολείπεται

του απαιτουµένου για το πυροδιαµέρισµα κατά 30 λεπτά, αλλά όχι µικρότερο των 30 λεπτών.
6.5. Πυροδιαµερισµατοποίηση
Ο διαχωρισµός ενός κτιρίου σε πυροδιαµερίσµατα έχει
στόχο να περιορίσει την πυρκαγιά µέσα στον χώρο που
εκδηλώθηκε και να ανασχέσει την οριζόντια ή/και κατακόρυφη εξάπλωσή της στο υπόλοιπο κτίριο. Για κάθε κατηγορία κτιρίου καθορίζεται ένα µέγιστο όριο εµβαδού
(Πίνακας 9) και σε κάποιες ειδικές χρήσεις και ένας µέγιστος όγκος, πέρα από τα οποία απαιτείται υποδιαίρεση
του κτιρίου σε πυροδιαµερίσµατα (Σχήµα 15).
Επικίνδυνοι χώροι πρέπει υποχρεωτικά να αποτελούν
πυροδιαµέρισµα, µε δείκτη πυραντίστασης τον απαιτούµενο για το υπόλοιπο κτίριο και όχι µικρότερο των 60 λεπτών.
Σε υπόγεια κτιρίων που εκτείνονται σε βάθος µεγαλύτερου των 10 µ. υπό τη στάθµη του εδάφους, κάθε υπόγειος όροφος πρέπει να αποτελεί ξεχωριστό πυροδιαµέρισµα και να διαχωρίζεται πυράντοχα από τους υπόλοιπους υπόγειους ορόφους.
Στις λοιπές περιπτώσεις υπογείων χώρων κτιρίων που
δεν εκτείνονται σε βάθος µεγαλύτερο των 10 µ. δεν απαιτείται πυράντοχος διαχωρισµός µεταξύ των υπόγειων ορόφων παρά µόνον πυράντοχος διαχωρισµός µεταξύ της οροφής του Α΄ υπογείου µε την ανωδοµή (Σχήµα
16). Κατ’ εξαίρεση, στα κτίρια όλων των χρήσεων πλην
των κατηγοριών Ε µόνο για την υποκατηγορία Ε3, Ζ, Η
µόνο για καταστήµατα υψηλού βαθµού κινδύνου, Ι µόνο
για την υποκατηγορία Ζ3, Κ και Λ, επιτρέπεται ο µή πυράντοχος διαχωρισµός του πρώτου υπογείου από την ανωδοµή, εφ’ όσον συνδέεται λειτουργικά µε τη χρήση
αυτής και το συνολικό εµβαδόν του πυροδιαµερίσµατος
που δηµιουργείται δεν υπερβαίνει το µέγιστο επιτρεπόµενο εµβαδόν πυροδιαµερίσµατος υπογείου για την εκάστοτε χρήση, όπως ορίζεται στον πίνακα 9 του παρόντος
άρθρου (Σχήµα 16 γ).
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Τα δοµικά στοιχεία του περιβλήµατος ενός πυροδιαµερίσµατος, δηλαδή οι τοίχοι, το δάπεδο, η οροφή και τα
κουφώµατα πρέπει να έχουν τον ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης που καθορίζεται για κάθε κατηγορία κτιρίου ανάλογα µε τη χρήση του (Πίνακας 7).
Όλα τα κουφώµατα (εκτός των εξωτερικών) σε τοίχους πυροδιαµερισµάτων πρέπει να είναι πυράντοχα, µε
δείκτη πυραντίστασης τον απαιτούµενο για τον αντίστοιχο τοίχο µειούµενο κατά 30 λεπτά, αλλά όχι µικρότερο
των 30 λεπτών.
Σε ορισµένες χρήσεις κτιρίων, είναι δυνατόν κατά την
πυροδιαµερισµατοποίησή τους, αντί σταθερών δοµικών
στοιχείων να γίνεται χρήση πυράντοχων ρολών ή πυροκουρτίνων ισοδύναµης ακεραιότητας και θερµοµονωτικής ικανότητας, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις των ειδικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄. Σε
κάθε περίπτωση τα πυράντοχα ρολά δεν επιτρέπεται να
υποκαθιστούν τοίχους υπόγειων πυροδιαµερισµάτων και
επικίνδυνων χώρων.
Τα µηχανοστάσια ανελκυστήρων τοποθετούνται κατά
προτίµηση (ιδιαίτερα σε πολυόροφα κτίρια) στην κορυφή
των φρεατίων και πρέπει να έχουν περίβληµα µε δοµικά
στοιχεία δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 60 λεπτών.
Σε κτίρια πολλαπλών χρήσεων µε εµπλεκόµενες χρήσεις λαµβάνεται ο κατά περίπτωση δυσµενέστερος δείκτης πυραντίστασης του Πίνακα 7.
Σε κτίρια µε συµπληρωµατικές χρήσεις, που δεν έχουν
πληρότητα λαµβάνεται ο δείκτης πυραντίστασης της κυριαρχούσας χρήσης σύµφωνα µε τον Πίνακα 7. Στην περίπτωση που οι συµπληρωµατικές χρήσεις έχουν πληρότητα, κάθε χρήση ακολουθεί τον αντίστοιχο για τη χρήση
της δείκτη πυραντίστασης, ενώ τα φέροντα δοµικά στοιχεία και οι πυροπροστατευµένες οδεύσεις διαφυγής
πληρούν το δείκτη πυραντίστασης της δυσµενέστερης

χρήσης, µε δεδοµένο ότι σε κάθε περίπτωση ο δείκτης
δεν µπορεί να µειώνεται προς τον όροφο εκκένωσης του
κτιρίου.
Σε κτίρια πολλαπλών χρήσεων µε διαχωρισµένες χρήσεις:
• τα δοµικά στοιχεία του περιβλήµατος κάθε πυροδιαχωρισµένης χρήσης πληρούν τις απαιτήσεις του πίνακα
7 της κάθε χρήσης,
• τα φέροντα δοµικά στοιχεία και οι πυροπροστατευµένες οδεύσεις διαφυγής πληρούν το δείκτη πυραντίστασης της δυσµενέστερης χρήσης, µε δεδοµένο ότι σε κάθε περίπτωση ο δείκτης δεν µπορεί να µειώνεται προς
τον όροφο εκκένωσης του κτιρίου,
• τα δοµικά στοιχεία στα κοινά τους όρια (κάθετα ή και
οριζόντια) πρέπει να πληρούν το δείκτη πυραντίστασης
του Πίνακα 10 που προκύπτει από τον συνδυασµό των
χρήσεων που διαχωρίζονται.
Σε κάθε περίπτωση, κάθε αυτοτελής κατοικία πρέπει
να διαχωρίζεται πυράντοχα από τις όµορες ιδιοκτησίες ή
χρήσεις.
Επιπρόσθετα σε όλα τα κτίρια πλην των κατηγοριών
Ε1 και Ε3 της χρήσης Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας,
καθώς και των κτιρίων της κατηγορίας Αποθήκευσης, όπου υφίστανται στεγασµένα αίθρια επιτρέπεται η απαιτούµενη πυροδιαµερισµατοποίηση των χώρων που γειτνιάζουν µε το αίθριο, αντί σταθερών δοµικών στοιχείων
να γίνεται χρήση πυράντοχων ρολών ή πυροκουρτίνων ισοδύναµης ακεραιότητας και θερµοµονωτικής ικανότητας διασυνδεδεµένων µε το σύστηµα πυρανίχνευσης
που κλείνουν σε χρόνο µικρότερο του 1 min. Τα εν λόγω
στοιχεία δεν πρέπει να επηρεάζουν τον σχεδιασµό των
οδεύσεων διαφυγής και πρέπει επιπροσθέτως να διαθέτουν εφεδρική πηγή ισχύος.
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1. Στην περίπτωση εγκατάστασης αυτόµατου συστήµατος καταιονισµού ύδατος σε όλο το κτίριο οι ανωτέρω
τιµές µειώνονται κατά 60min µε ελάχιστo τα 60min.
2. Εφαρµόζονται οι δείκτες του πίνακα 7 στην περίπτωση που για κάποιες χρήσεις οι τιµές είναι µεγαλύτερες από τις ανωτέρω οριζόµενες.
6.1. Μετάδοση φωτιάς εντός του κτιρίου
6.6.1. Γενικές απαιτήσεις
Για τον περιορισµό της εξάπλωσης της φωτιάς από κάποιο πυροδιαµέρισµα προς άλλο, οι τοίχοι των πυροδιαµερισµάτων πρέπει να επεκτείνονται καθ’ ύψος, δια µέσου των κενών οροφής - στέγης ή οικοδοµικού διακένου, πάνω από την επικάλυψη της στέγης τουλάχιστον
κατά 0,50 του µ. (Σχήµα 17).
Σε περίπτωση δώµατος, όπου δεν είναι δυνατή αυτή η
προεξοχή, πρέπει να προβλέπεται από τη µία και την άλλη µεριά του τοίχου, σε απόσταση τουλάχιστον 1,50 µ.,
κατάλληλη προστασία επικάλυψης από άκαυστα υλικά.

Ανοίγµατα πατωµάτων που δηµιουργούνται αναγκαστικά µεταξύ των ορόφων, από το πέρασµα σκάλας, ράµπας, ανελκυστήρα, φωταγωγού, αεραγωγού κ.λπ. πρέπει να περικλείονται από κατακόρυφα πυροπροστατευµένα φρέατα, µε τα ανάλογα πυράντοχα κουφώµατα. Εξαιρούνται από την ανωτέρω απαίτηση ανοίγµατα που

βρίσκονται εντός των ορίων του ίδιου πυροδιαµερίσµατος, ανεξάρτητα αν αυτό επεκτείνεται σε δύο ή περισσότερους ορόφους.
Σωληνώσεις και καλώδια επιτρέπεται να διαπερνούν
το κέλυφος του πυροδιαµερίσµατος ή των πυροπροστατευµένων φρεάτων, εφόσον η εσωτερική διάµετρός
τους δεν υπερβαίνει τα 40 χιλιοστά. Αν είναι κατασκευασµένοι από άκαυστα υλικά, µε σηµείο τήξης πάνω από
800οC, επιτρέπεται η διέλευσή τους και για εσωτερικές
διαµέτρους µέχρι 160 χιλ..Σωληνώσεις από διάφορα υλικά (µόλυβδος, PVC, αλουµίνιο κ.λπ.) µε εσωτερική διάµετρο µέχρι 160 χιλ. επιτρέπεται να διαπερνούν δοµικά
στοιχεία πυροδιαµερίσµατος εφόσον, σε µήκος τουλάχιστον ενός µέτρου και από τις δύο πλευρές, περιβάλλονται από άκαυστο περίβληµα. Το διάκενο που δηµιουργείται µεταξύ σωλήνα και δοµικού στοιχείου πρέπει να
είναι όσο το δυνατό µικρότερο και να φράζεται µε κατάλληλο πυροφραγµό (Σχήµα 18).
Καπνοδόχοι ή καπναγωγοί ή αεραγωγοί που διαπερνούν στοιχεία πυροδιαµερίσµατος (Σχήµα 19) ή αποτελούν τµήµα τοίχου πυροδιαµερίσµατος (Σχήµα 20) περιβάλλονται µε κατάλληλους πυροφραγµούς, ή σε µήκος 1
µ. από τη µια και την άλλη πλευρά στην πρώτη περίπτωση, ή σε όλο το ύψος στη δεύτερη περίπτωση. Ισχύουν
τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα για πυροφραγµούς,
αγωγούς κ.λπ..
Τα συστήµατα κεντρικού κλιµατισµού εκτός των απαιτήσεων πυροπροστασίας που επιβάλλουν οι Κανονισµοί
και οι προδιαγραφές τους, θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλους πυροφραγµούς (dampers), όταν διαπερνούν
δοµικά στοιχεία περιβλήµατος πυροδιαµερισµάτων, και
κατάλληλους αυτοµατισµούς που να εµποδίζουν την αντίστροφη πορεία του καπνικού µίγµατος προς τον χώρο
της πυρκαγιάς (Σχήµα 21).
Σωληνώσεις που µεταφέρουν υγρά ή αέρια αναφλέξιµα απαγορεύεται να περνούν µέσα από πυροπροστατευµένες οδεύσεις διαφυγής, εκτός αν προστατεύονται
από πυράντοχα υλικά ή είναι εγκιβωτισµένες σε ειδικά
πυράντοχα φρεάτια µε δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο µε αυτόν της πυροπροστατευµένης όδευσης.
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6.6.2. Απαιτήσεις για εσωτερικά κλιµακοστάσια
Όλα τα εσωτερικά κλιµακοστάσια που αποτελούν πυροπροστατευµένη όδευση διαφυγής πρέπει να είναι µόνιµης κατασκευής και να περιβάλλονται από δοµικά στοιχεία µε δείκτη πυραντίστασης ως εξής:
α) όταν η πυροπροστατευµένη όδευση εξυπηρετεί 4 ή
λιγότερους ορόφους, τουλάχιστον 60 λεπτών,
β) όταν η πυροπροστατευµένη όδευση εξυπηρετεί περισσότερους από 4 ορόφους, τουλάχιστον 120 λεπτών.
Σε κτίρια µε 4 ή περισσότερους ορόφους τα σκαλοπάτια και τα πλατύσκαλα υποχρεωτικά πρέπει να κατασκευάζονται από άκαυστα υλικά (Α1FL ή A2 – s1).
Για κτίρια µε περισσότερους από έξι (6) ορόφους και
πληθυσµό πάνω από 50 άτοµα ανά όροφο απαιτείται ειδικός προθάλαµος (lobby) σε κάθε όροφο, µε δύο πυράντοχες και καπνοστεγείς πόρτες, επίδοσης Sm σύµφωνα
µε το ΕΝ13501-2, στην είσοδο του κλιµακοστασίου, έτσι
ώστε να προστατεύεται από την είσοδο καπνού. Τα δοµικά στοιχεία του περιβλήµατος αυτού του προθαλάµου

πρέπει να έχουν τον απαιτούµενο δείκτη πυραντίστασης
για το κλιµακοστάσιο ενώ η πόρτα που οδηγεί από τον
προθάλαµο προς το κλιµακοστάσιο πρέπει να έχει δείκτη
πυραντίστασης τουλάχιστον 30 λεπτών. Η απαίτηση κατασκευής πυροπροστατευµένου προθαλάµου ανά κατηγορία χρήσης κτιρίου επιπρόσθετα της ανωτέρω γενικής
απαίτησης απεικονίζεται στον Πίνακα 11.
Σε κάθε κτίριο µε έξι ή περισσότερους υπέργειους ορόφους προσµετρουµένου του ισογείου και εφόσον απαιτείται η εγκατάσταση αυτόµατου συστήµατος πυρανίχνευσης, επιβάλλεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων διαφραγµάτων απαγωγής καπνού (Σχήµα 22) τοποθετηµένων υπέρ του δαπέδου του υψηλότερου ορόφου
κλιµακοστασίου στο τοίχωµα - σε κατά το δυνατόν µεγαλύτερο ύψος ή την οροφή του ορόφου απόληξης, µε απευθείας εκβολή στο ύπαιθρο. Κάθε τέτοιο διάφραγµα
πρέπει να έχει ελάχιστη ελεύθερη επιφάνεια 1,5 τ.µ. και
να ενεργοποιείται αυτόµατα από το σύστηµα της πυρανίχνευσης.
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6.6.4. Απαιτήσεις για τοίχους µε οριζόντιες εξόδους
Στην περίπτωση πυροδιαµερισµάτων που επικοινωνούν µε οριζόντια έξοδο, ο δείκτης πυραντίστασης του
διαχωριστικού τοίχου επί του οποίου βρίσκεται η οριζόντια έξοδος πρέπει να είναι τουλάχιστον 120 λεπτών
χωρίς δυνατότητα µείωσης λόγω εγκατάστασης αυτόµατου συστήµατος πυρόσβεσης µε νερό (καταιονισµού ύδατος). Επιπρόσθετα, εφόσον υπάρχουν τοίχοι στο όριο
των πυροδιαµερισµάτων που σχηµατίζουν γωνία µικρότερη των 180Ο, θα πρέπει σε µήκος τουλάχιστον δύο µέτρων από τον κοινό τοίχο όπου βρίσκεται η οριζόντια έξοδος, να εξασφαλίζουν δείκτη πυραντίστασης 60 λεπτών (Σχήµα 24).

6.6.3. Απαιτήσεις για εξωτερικά κλιµακοστάσια
Εξωτερικό κλιµακοστάσιο µόνιµης κατασκευής µπορεί
να αποτελεί πυροπροστατευµένη όδευση διαφυγής εφόσον διαχωρίζεται από το κτίριο µε δοµικά στοιχεία µε
δείκτη πυραντίστασης τον απαιτούµενο για την πυροπροστατευµένη όδευση διαφυγής του κτιρίου. Τα σκαλοπάτια και τα πλατύσκαλα του εξωτερικού κλιµακοστασίου πρέπει να κατασκευάζονται από άκαυστα υλικά (Α1FL
ή A2FL – s1). Η πυραντίσταση των εξωτερικών τοίχων
πρέπει να επεκτείνεται εκατέρωθεν του κλιµακοστασίου
κατά τουλάχιστον 2 µ. (Σχήµα 23).

6.6.5. Απαιτήσεις για ανελκυστήρες
Το περίβληµα των φρεατίων των ανελκυστήρων πρέπει να έχει δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 60 λεπτών, εκτός εάν αυτοί περιέχονται σε ένα πυροπροστατευµένο κλιµακοστάσιο. Στην κορυφή του φρεατίου πρέπει να προβλέπεται άνοιγµα απαγωγής καπνού εµβαδού
τουλάχιστον 0,10 τ.µ..
6.6.6. Απαιτήσεις για εξωτερικές οδεύσεις διαφυγής
Οι εξωτερικές οριζόντιες και κατακόρυφες οδεύσεις
διαφυγής θεωρούνται ως πυροπροπροστατευµένες, εφόσον είναι µόνιµης πυράντοχης κατασκευής χωρίς να
περιλαµβάνουν καυστά υλικά και διαχωρίζονται από το
κτίριο µε δοµικά στοιχεία µε δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο µε τον καθορισµένο στον Πίνακα 7.
6.6.7. Απαιτήσεις για ράµπες
Για τις ράµπες εσωτερικές ή εξωτερικές ισχύουν οι ίδιες διατάξεις που αναφέρονται στα κλιµακοστάσια. Οι
ράµπες πρέπει να διαµορφώνονται (κλίση, πλατύσκαλα
κ.λπ.) σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες κτιριοδοµικές απαιτήσεις.
6.6.8. Απαιτήσεις απαγωγής καυσαερίων-θερµότητας
Επιβάλλεται η εγκατάσταση συστήµατος απαγωγής
καυσαερίων-θερµότητας σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση απαιτήσεις του EN-12101, στις εξής περιπτώσεις:
α. Υπόγεια τµήµατα κτιρίων εµβαδού άνω των 200 τ.µ..
β. Κτίρια ύψους άνω των 23 µ..
γ. Στεγασµένα αίθρια άνω των 2 ορόφων προσµετρουµένων των υπογείων ή ισογείων.
δ. Επικίνδυνοι χώροι κατηγορίας Β΄ (βλ. 6.7)
Ειδικά για τους υπόγειους χώρους, ο εξαερισµός πρέπει να είναι κατά προτίµηση φυσικός, αλλά όταν υπάρχει
αντικειµενική αδυναµία τοποθέτησης των εξαεριστήρων
εκτός του κτιρίου, τότε αυτοί, τοποθετούνται εσωτερικά
στην περίµετρο του υπογείου µε κατάλληλη κατασκευαστική διευθέτηση.
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Απαλλάσσονται από την υποχρέωση της ανωτέρω
περ. α, υπόγεια µονοκατοικιών, καθώς και υπόγεια τµήµατα που διαθέτουν εξωτερικές πόρτες ή/και παράθυρα
εµβαδού τουλάχιστον 2,5% του εµβαδού του τµήµατος
που εξυπηρετούν εφόσον επικοινωνούν απευθείας µε
τον περιβάλλοντα χώρο.
Ειδικά για τους υπόγειους χώρους της περ. α΄ ισχύουν
επιπροσθέτως οι εξής απαιτήσεις:
I. Φυσικός εξαερισµός
Ο εξαερισµός πρέπει κατά προτίµηση να είναι φυσικός. Το απαιτούµενο ελάχιστο εµβαδόν των ανοιγµάτων
εξαερισµού να είναι 2,5% του εµβαδού του υπόγειου
τµήµατος που εξυπηρετούν.
Τα ανοίγµατα εξαερισµού τοποθετούνται κατά οµοιόµορφο τρόπο σε υψηλά σηµεία του χώρου.
Κάθε επικίνδυνος χώρος κατηγορίας Β΄ πρέπει να διαθέτει ξεχωριστό άνοιγµα.
Οµοίως στις περιπτώσεις διαχωρισµού υπόγειων χώρων, κάθε τµήµα πρέπει να διαθέτει ξεχωριστό άνοιγµα,
ήτοι να µην απαιτείται το άνοιγµα εσωτερικών (ενδιάµεσων) ανοιγµάτων κουφωµάτων όπως θυρών ή/και παραθύρων.
Δεν επιτρέπεται η θέση των ανοιγµάτων εξαερισµού
να παρεµποδίζει κάθε όδευση διαφυγής και κάθε τελική
έξοδο.
Κάθε τέτοιο άνοιγµα πρέπει να εκβάλει πλησίον της
στάθµης του εδάφους.
Πρέπει να λαµβάνονται επιπρόσθετα προστατευτικά
µέτρα όπως αποφυγής φραγής των ανοιγµάτων µε χρήση άκαυστων πλεγµάτων και κατάλληλων ενδείξεων.
II. Μηχανικός εξαερισµός
Εναλλακτικά αντί του συστήµατος φυσικού εξαερισµού επιτρέπεται η εγκατάσταση συστήµατος µηχανικού
εξαερισµού, που ενεργοποιείται από το σύστηµα πυρανίχνευσης ή καταιονισµού ύδατος, το οποίο πρέπει να παρέχει ανανέωση αέρα 10 φορές ανά ώρα και να είναι ικανό να συγκρατήσει τη θερµοκρασία των καυσαερίων κάτω από τους 300o για τουλάχιστον για µία ώρα.
III. Καπναγωγοί
Στις περιπτώσεις χρήσης καπναγωγών η πυραντίσταση του περιβλήµατος αυτών δεν πρέπει να υπολείπεται
εκείνης των τµηµάτων που διαπερνούν.
Σε στεγασµένα αίθρια ύψους έως 18 µ. επιβάλλεται η
εγκατάσταση συστήµατος φυσικού αερισµού στην οροφή. Η συνολική επιφάνεια των ανοιγµάτων εξαερισµού
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε το 10% της µέγιστης
επιφάνειας κάτοψης του αιθρίου.
Επιπροσθέτως σε όλα τα στεγασµένα αίθρια επιβάλλεται η εγκατάσταση συστήµατος µηχανικού εξαερισµού προκειµένου να διασφαλίζονται τουλάχιστον 5 ε-

ναλλαγές αέρα του συνολικού όγκου ανά ώρα.
6.7. Επικίνδυνοι χώροι
Οι επικίνδυνοι χώροι πρέπει να αποτελούν αυτοτελές
πυροδιαµέρισµα µε πυράντοχο περίβληµα µε δείκτη πυραντίστασης ίσο µε τον απαιτούµενο για τα πυροδιαµερίσµατα του κτιρίου και όχι µικρότερο των 60 λεπτών και
δεν πρέπει να τοποθετούνται κάτω από ή σε άµεση γειτνίαση µε τις τελικές εξόδους των κτιρίων.
Στην περίπτωση επικίνδυνων χώρων θα πρέπει να υπάρχει ειδική µέριµνα για την αποφυγή διάδοσης του καπνικού µίγµατος (κατάλληλος εξαερισµός, αυτοκλειόµενες πόρτες, φραγή αρµών κ.ά.).
Οι επικίνδυνοι χώροι διακρίνονται στις ακόλουθες δύο
κατηγορίες από τις οποίες προκύπτουν τα απαιτούµενα
µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας τους.
I. Κατηγορία Α΄
• Γενικές Αποθήκες
• Κεντρικές Λινοθήκες
• Ψυχροστάσια, Αντλιοστάσια, Μηχανοστάσια.
• Χώροι Καυστήρων Θέρµανσης και/ή λεβήτων µε θερµική ισχύ 50 kW
• Χώροι, που λόγω της φύσης των περιεχοµένων τους
παρουσιάζουν επικινδυνότητα και έχουν πυκνότητα πυροθερµικό φορτίο µικρότερη ή ίση των 2000 MJ/m2
II. Κατηγορία Β΄
• Χώροι Καυστήρων θέρµανσης και λεβήτων θερµικής
ισχύος >50 kW
• Χώροι Συλλογής Απορριµµάτων ή/και Αποτεφρωτηρίων
• Χώροι υγραερίων και φυσικού αερίου όπως αναφέρονται στους οικείους κανονισµούς
• Χώροι Μετασχηµατιστών (Μ/Τ και Υ/Τ), Η/Ζ, ηλεκτροστάσια
• Αποθήκες εύφλεκτων υλικών και αντικειµένων γενικά
• Χώροι, που λόγω της φύσης των περιεχοµένων τους
παρουσιάζουν επικινδυνότητα και έχουν πυκνότητα πυροθερµικού φορτίου µεγαλύτερη των 2000 MJ/m2
Στον Πίνακα 12 απεικονίζονται τυχόν πρόσθετοι επικίνδυνοι χώροι ειδικών χρήσεων κτιρίων, καθώς και η κατάταξή τους στην κατηγορία Α΄ ή Β΄.
Σε κάθε περίπτωση, εφ’ όσον κατά τον σχεδιασµό του
κτιρίου διαπιστωθεί από τον αρµόδιο µελετητή µηχανικό
ότι µεµονωµένοι χώροι, οι οποίοι δεν αναγράφονται ρητά στον παρόντα κανονισµό, ενδέχεται να παρουσιάσουν αυξηµένο κίνδυνο έναρξης φωτιάς, λόγω της φύσης των περιεχοµένων τους ή της αυξηµένης εγκατεστηµένης ισχύος τους, αντιµετωπίζονται µε τις διατάξεις
που εφαρµόζονται για τους επικίνδυνους χώρους.
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6.8. Απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
Οι απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά εφαρµόζονται
στα δοµικά προϊόντα (εσωτερικά τελειώµατα, επικαλύψεις δαπέδων, θερµοµονώσεις σωληνώσεων, ηλεκτρικά
καλώδια) τα οποία είναι δυνατόν να εκτεθούν άµεσα σε
φωτιά και αποσκοπούν στη µείωση του ρυθµού εξάπλωσης της φωτιάς και του ρυθµού παραγωγής καπνού και
φλεγόµενων σωµατιδίων ή σταγονιδίων (βλ. Παράρτηµα
Δ΄).
Οι ελάχιστες απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά για ε-

σωτερικά τελειώµατα, ανά κατηγορία χρήσης κτιρίου, απεικονίζονται στον Πίνακα 13, ενώ οι ελάχιστες απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά για ηλεκτρικά καλώδια παρατίθενται στον Πίνακα 14.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά για
γραµµικά προϊόντα θερµοµόνωσης σωληνώσεων είναι αντίστοιχες µε εκείνες που ισχύουν για τα εσωτερικά τελειώµατα των χώρων τους οποίους διατρέχουν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13501, µε
δείκτη L (A2L-s1,d0, BL-s1, d0, κ.λπ.).
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6.9. Μετάδοση της φωτιάς εκτός του κτιρίου - Απαιτήσεις εξωτερικών δοµικών στοιχείων.
Η πυρκαγιά µπορεί να µεταδοθεί από ένα κτίριο στο
γειτονικό, που βρίσκεται σε επαφή, δια µέσου του διαχωριστικού τοίχου, ή σ’ ένα κοντινό άλλο κτίριο µε ακτινοβολία από τον αντίστοιχο εξωτερικό τοίχο, ή και από
τη στέγη ή προς τη στέγη γειτονικού κτιρίου.
Καθένας από τους δύο σε επαφή τοίχους όµορων κτιρίων πρέπει να έχει δείκτη πυραντίστασης τον απαιτούµενο για το πυροδιαµέρισµα του κτιρίου στο οποίο ανήκει.
Οι εξωτερικοί τοίχοι από τη µια και την άλλη µεριά ενός διαχωριστικού τοίχου όµορων κτιρίων και σε µήκος
0,70 µ. (συµπεριλαµβανοµένου και του πάχους του διαχωριστικού τοίχου) πρέπει να µην έχουν κανένα άνοιγµα
και να διασφαλίζουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον
ίσο προς τον απαιτούµενο για τον αντίστοιχο διαχωριστικό τοίχο.
Στην περίπτωση που η γωνία των εξωτερικών τοίχων
όµορων σε επαφή κτιρίων είναι µικρότερη των 180ο, το

µήκος τόξου κύκλου µε κέντρο την κορυφή της γωνίας
και ακτίνα οριζόµενη από το πλησιέστερο σηµείο κουφώµατος µέχρι τη διχοτόµο της γωνίας πρέπει να µην είναι
µικρότερο του 1,10 µ. (Σχήµα 25).
Για τους εξωτερικούς τοίχους κτιρίων από και προς
τους οποίους υπάρχει κίνδυνος µετάδοσης της φωτιάς ισχύουν οι απαιτήσεις του Πίνακα 15.
Οι επιστεγάσεις (στέγες και δώµατα) αποτελούν στοιχεία του εξωτερικού κελύφους του κτιρίου και αντιµετωπίζονται από πλευράς πυροπροστασίας ως οριζόντιοι εξωτερικοί τοίχοι. Εποµένως, ισχύει ο Πίνακας 15 όσον αφορά τη µετάδοση της φωτιάς από κτίριο σε κτίριο, ιδιαιτέρως στην περίπτωση που το ένα κτίριο είναι υψηλότερο από το όµορό του.
Ο πίνακας 15 δεν ισχύει για ψηλά κτίρια ως προς την
κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά εξωτερικής επένδυσης, για τα οποία η ελάχιστη απαίτηση ορίζεται σε Α2s1d0 ανεξαρτήτως χρήσης και απόστασης από τα όρια
του οικοπέδου ή από άλλο κτίριο.
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Πίνακας 15: Ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου εξωτερικής µετάδοσης της φωτιάς
Απαιτήσεις ελέγχου εξωτερικής µετάδοσης της φωτιάς (1)

(1) Για χώρους υψηλού βαθµού κινδύνου η απόσταση
διπλασιάζεται.
(2) Η απαιτούµενη για τοίχο πυροδιαµερίσµατος σύµφωνα µε τη δοκιµασία επιφανειακής εξάπλωσης της
φλόγας.
(3) Το επιτρεπόµενο µέγιστο ποσοστό ανοιγµάτων στη
συνολική επιφάνεια του εξωτερικού τοίχου διπλασιάζεται, εάν τα κουφώµατα έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 30 λεπτών (ΕΙ 30).
(4) Απαίτηση για κτίρια υποκατηγορίας Ε1 και Ε3 της
χρήσης υγείας και κοινωνικής πρόνοιας ή κτίρια µε θεωρητικό πληθυσµό άνω των 1000 ατόµων ή κτίρια που
στεγάζουν δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία.
Η απόσταση (α) ανοιγµάτων σε εξωτερικές τοιχοποιίες, που ανήκουν σε διαφορετικά πυροδιαµερίσµατα,
πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,40 µ., εφόσον τα ανοίγµατα δεν έχουν τον απαιτούµενο δείκτη πυραντίστασης. Η
ίδια ελάχιστη απόσταση ισχύει και για την περίπτωση υπερκειµένων πυροδιαµερισµάτων µεταξύ του ανώτερου
σηµείου του κάτω ανοίγµατος και του κατώτερου σηµείου του επάνω ανοίγµατος, προσµετρούµενης και της
προεξοχής που παρεµβάλλεται (Σχήµα 26) και πάντοτε
υπό την προϋπόθεση, ότι τα ανοίγµατα δεν έχουν τον απαιτούµενο δείκτη πυραντίστασης για το πυροδιαµέρισµα. Στην τελευταία περίπτωση ο τοίχος που παρεµβάλλεται, καθώς και η προεξοχή πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο µε τον απαιτούµενο για το
δάπεδο του πυροδιαµερίσµατος (Σχήµα 27).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ,
ΤΕΧΝΙΤΩΝ Η/Ο ΚΑΙ ΚΤΕΟ
Άρθρο 28
Όροι λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων - Τροποποίηση
άρθρων 21 και 28 του π.δ. 455/1976
α1. Η παρ. 2 του άρθρου 21 του π.δ. 455/1976 (Α΄ 169)
αντικαθίσταται και το άρθρο 21 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 21
Πυρασφάλεια σταθµών αυτοκινήτων

Άρθρο 27
Προδιαγραφές ηλεκτρικής εγκατάστασης σηµείων
επαναφόρτισης Η/Ο - Σύνδεση στο δίκτυο διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας
1. Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, λειτουργούν και ελέγχονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και
προδιαγραφές που ορίζονται στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»,
ή στα αντίστοιχα ισοδύναµα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
2. Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας για τη
σύνδεση και λειτουργία υποδοµών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχηµάτων είναι η συµπλήρωση από τον ιδιοκτήτη
ή τον Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. των στοιχείων σε ειδικό προς αυτόν
τον σκοπό έντυπο σύνδεσης/ενηµέρωσης, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Το συµπληρωµένο έντυπο σύνδεσης/ενηµέρωσης υποβάλλεται
στην αρµόδια Μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ, όπου ανήκει η παροχή στην οποία θα συνδεθεί το σηµείο επαναφόρτισης
Η/Ο.

1. Κάθε χρήση πυρός εντός του χώρου του σταθµού
αυτοκινήτων απαγορεύεται.
2. Η εντός σταθµών αυτοκινήτων, κειµένων εντός κατοικηµένων περιοχών, εγκατάσταση και λειτουργία πάσης φύσεως συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων και ηλεκτρολογικών εργαστηρίων απαγορεύεται.
3. Σε κατάλληλες θέσεις του σταθµού, τοποθετούνται
αυτόµατοι φορητοί πυροσβεστήρες κατασβεστικού υλικού, κατάλληλου για πυρκαγιές που προκαλούνται σε
αυτοκίνητα, ανάλογου βάρους γοµώσεως και αριθµού,
ώστε έκαστος εξ αυτών να αντιστοιχεί σε πενήντα (50)
τ.µ. ωφέλιµης επιφάνειας του σταθµού.
4. Σε κατάλληλες θέσεις του σταθµού και σε όλους
τους ορόφους τοποθετούνται κάδοι γεµάτοι άµµο, συνοδευόµενοι από ανάλογο αριθµό φτυαριών και σκαπτικών
εργαλείων.
5. Σε κάθε σταθµό τοποθετείται δίκτυο διανοµής ύδατος υπό πίεση, συνδεδεµένο µε ανάλογο αριθµό κρουνών παροχής ύδατος, διαστάσεων ανάλογων µε αυτές
των στοιχείων πυροσβέσεως που χρησιµοποιούνται από
τις οικείες πυροσβεστικές αρχές.
Οι θέσεις τοποθέτησης των κρουνών αυτών και των
προβλεπόµενων στην παρ. 3 πυροσβεστήρων, καθώς και
οι διατοµές του δικτύου διανοµής ύδατος υπό πίεση, καθορίζονται από την οικεία πυροσβεστική αρχή, η οποία έχει και την ευθύνη της παρακολούθησης της καλής λειτουργίας των µέσων πυρασφάλειας του σταθµού.
6. Σε πολυώροφους σταθµούς αυτοκινήτων µέσου και
µεγάλου µεγέθους είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση δύο
τροχήλατων πυροσβεστήρων κατασβεστικού υλικού,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 και βάρους γόµωσης καθοριζόµενου, ανάλογα µε το κατασβεστικό υλικό,
από την οικεία πυροσβεστική υπηρεσία.
7. Σε εµφανείς θέσεις του σταθµού υπάρχουν αναρτηµένες πινακίδες µε τους αριθµούς τηλεφώνου της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του σταθµού Α΄ Βοηθειών.
8. Η ηλεκτρική εγκατάσταση των σταθµών και των υπαγόµενων σε αυτούς πλυντηρίων - λιπαντηρίων, είναι
εξ ολοκλήρου στεγανή, σύµφωνα δε πάντως προς τους
ισχύοντες κανονισµούς του κράτους. Στοιχεία της ηλεκτρικής εγκατάστασης εν γένει, στα οποία δύναται να
προκληθούν σπινθήρες (πίνακες διανοµής, ασφάλειες,
διακόπτες κ.λπ.), εφόσον αυτά δεν είναι στεγανά, δεν
τοποθετούνται στον χώρο στάθµευσης και εν γένει σε
χώρους επικίνδυνους για ανάφλεξη, λόγω ύπαρξης εύφλεκτων αερίων ή άλλων εύφλεκτων υλών.
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9. Σε σταθµούς µέσου και µεγάλου µεγέθους:
α) Που γειτνιάζουν άµεσα µε νοσοκοµείο ή κλινική και
β) Κάτωθι πολυκατοικιών, ξενοδοχείων και πολυώροφων κτιρίων που χρησιµοποιούνται ως γραφεία ή βιοτεχνικά εργαστήρια, εκτός των λοιπών ως ανωτέρω µέτρων πυρασφάλειας, εγκαθίσταται στον σταθµό σύστηµα αυτόµατης ανίχνευσης εστίας πυρός, καθώς και σύστηµα καταιονισµού ύδατος υπό πίεση στην οροφή όλων
των αιθουσών στάθµευσης, στο τµήµα που αυτές βρίσκονται κάτωθι των ανωτέρω αναφεροµένων κτισµάτων,
για άµεση καταστολή πυρκαγιάς.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση συστήµατος καταιονισµού ύδατος, αυτό δύναται να αντικατασταθεί µε άλλο σύστηµα
το οποίο να λειτουργεί µε άλλο κατασβεστικό υλικό, αναγνωρισµένο διεθνώς και κατάλληλο για τέτοιου είδους εφαρµογές.
Η καταλληλότητα των συστηµάτων αυτόµατης ανίχνευσης και κατάσβεσης θα ελέγχεται από την οικεία
πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία και θεωρεί τις σχετικές
µελέτες πριν υποβληθούν στην αρµόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών, κατ’ εφαρµογή του άρθρ. 23 παρ. 5 για τη
χορήγησή της, σύµφωνα µε τον νόµο άδειας ιδρύσεως
του σταθµού. Σε όσους από τους παραπάνω σταθµούς
αυτοκινήτων υπάρχει σύστηµα καταιονισµού ύδατος, µε
το οποίο παρέχεται το αποτέλεσµα συναγερµού του ανιχνευτικού συστήµατος, δεν εγκαθίσταται η εγκατάσταση συστήµατος ανίχνευσης πυρός.
10. Η τήρηση των ως άνω µέτρων ελέγχεται µία φορά
το έτος από την πυροσβεστική υπηρεσία, µε µέριµνα των
υπεύθυνων των σταθµών και προσκοµίζεται από αυτούς
στην αρµόδια για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας υπηρεσία, βεβαίωση, ότι τα µέτρα πυρασφάλειας είναι
σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, διαφορετικά δεν
χορηγείται η άδεια λειτουργίας του σταθµού ή αφαιρείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας του, εφόσον πρόκειται για σταθµό αυτοκινήτων σε λειτουργία.»
2. H παρ. 4 του άρθρου 28 του π.δ. 455/1976 (Α΄ 169)
αντικαθίσταται, στην παρ. 7 του ιδίου άρθρου προστίθεται περ. ζ΄ και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:

µών απαγορεύεται η λειτουργία κάθε είδους συνεργείου
ή ηλεκτρολογικού εργαστηρίου ή πλυντηρίου – λιπαντηρίου αυτοκινήτων ή αντλίας καυσίµων.
5. Σε κατάλληλες θέσεις εντός των σταθµών τοποθετούνται αυτόµατοι πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης γόµωσης έξι (6) κιλών τουλάχιστον, αριθµού αντίστοιχου προς
έναν πυροσβεστήρα ανά δέκα (10) αυτοκίνητα χωρητικότητας του σταθµού.
6. Αν η λειτουργία του υπαίθριου σταθµού παρατείνεται µετά τις 18:00, ο υπαίθριος σταθµός υποχρεούται να
διαθέτει κατάλληλη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού,
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της κατά τη διάρκεια των απογευµατινών και νυχτερινών ωρών φύλαξης
και διακίνησης των αυτοκινήτων που εισέρχονται και εξέρχονται του σταθµού, µε παροχή είτε από τη Δηµόσια
Επιχείρηση Ηλεκτρισµού είτε από άλλον επίσηµο πάροχο. Εναλλακτικά, η ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού ενός υπαίθριου σταθµού µπορεί να επιτυγχάνεται και µε
αυτόνοµα φωτιστικά σώµατα, τα οποία λειτουργούν µε
φωτοβολταϊκά πάνελ.
7. Κάθε υπαίθριος σταθµός:
α) διαθέτει περιτοίχιση ή περίφραξη από άκαυστο υλικό, ώστε να µην είναι δυνατή η διενέργεια ελιγµών στα
πεζοδρόµια ή η κατάληψη αυτών από αυτοκίνητα,
β) έχει την ωφέλιµη επιφάνειά του κατάλληλα επιστρωµένη είτε από ασφαλτικό τάπητα είτε από άλλο κατάλληλο υλικό (π.χ. βιοµηχανικό δάπεδο) και διαθέτει
κατάλληλη υπόβαση ανθεκτική στο βάρος όλων των
προς στάθµευση αυτοκινήτων,
γ) διαθέτει επί του δαπέδου διαγράµµιση της διάταξης
των προς στάθµευση αυτοκινήτων,
δ) διαθέτει είσοδο – έξοδο πλάτους τριών (3) έως έξι
(6) µ., κατά την κρίση της υπηρεσίας, ανάλογα µε το µέγεθος του σταθµού, µπροστά δε από κάθε σειρά αυτοκινήτων υπάρχει διάδροµος πλάτους από τρία (3) µ. έως έξι (6) µ. τουλάχιστον, ανάλογα µε τη διάταξη στάθµευσης των αυτοκινήτων, σύµφωνα µε τα παρακάτω ενδεικτικά σκαριφήµατα,

«Άρθρο 28
Προϋποθέσεις, όροι ίδρυσης και λειτουργίας
1. Η θέση των υπαίθριων σταθµών αυτοκινήτων είναι
τέτοια, ώστε η λειτουργία τους να µην επηρεάζει δυσµενώς την οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας
και τα τυχόν υφιστάµενα, σε άµεση γειτνίαση ή παρακείµενα εκπαιδευτήρια, γηροκοµεία και άσυλα εν γένει ή
την εµφάνιση της περιοχής.
2. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η ίδρυση υπαίθριου σταθµού αυτοκινήτων σε άµεση γειτνίαση κατά την
έννοια της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος, µε νοσηλευτικά ιδρύµατα εν γένει και αποθήκες
εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή πάνω από υφιστάµενους υπόγειους χώρους.
3. Ειδικά για την πόλη των Αθηνών απαγορεύεται η ίδρυση υπαίθριων σταθµών αυτοκινήτων εντός της περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 του
παρόντος. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η ίδρυση τέτοιων
σταθµών στην παραπάνω περιοχή υπό τις προϋποθέσεις
που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος.
4. Εντός των υπαίθριων σταθµών αυτοκινήτων απαγορεύεται κάθε χρήση φλόγας. Επίσης, εντός των σταθ-

ε) διαθέτει γραφείο κίνησης κατασκευασµένο από άκαυστο υλικό. Για την τοποθέτηση και χρήση του γραφείου κίνησης δεν απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας,
εφόσον έχει εµβαδόν έως και δεκαπέντε (15) τ.µ. και είναι προσωρινή κατασκευή, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
2 του ν. 4067/2010,
στ) διαθέτει αναρτηµένη πινακίδα στην οποία φαίνεται
ο αριθµός και η διάταξη των θέσεων στάθµευσης,
ζ) επιτρέπεται να φέρει προσωρινά σκίαστρα κατάλληλης µηχανικής αντοχής.
8. Σταθµοί αυτοκινήτων που πληρούν όλους τους παραπάνω όρους µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως υπαίθριοι χώροι προβολής ταινιών υπό τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις:
α) η περίφραξη ή περιτοίχιση του χώρου αυτών γίνεται
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από τέτοιο υλικό ώστε να είναι δυνατή η εύκολη διάνοιξή του από τα σταθµευµένα αυτοκίνητα σε περίπτωση ανάγκης,
β) να υφίσταται ξεχωριστή είσοδος και έξοδος πλάτους πέντε (5) µέτρων τουλάχιστον,
γ) για την εγκατάσταση και λειτουργία των µηχανηµάτων προβολής υποβάλλεται άδεια που εκδίδεται από την
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
9. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου αυτού, επιτρέπεται σε συγκοινωνιακούς φορείς του ν. 588/1977
(Α΄ 148) να ιδρύουν και να λειτουργούν υπαίθριους
σταθµούς για τη στέγαση ηλεκτροκινήτων ή θερµικών
λεωφορείων αυτοκινήτων οχηµάτων και µέσα στους χώρους στάθµευσης των οχηµάτων αυτών να εγκαθιστούν
πάσης φύσεως συνεργεία επιθεωρήσεως, συντηρήσεως
και επισκευής τέτοιων οχηµάτων, καθώς και αντλίες παροχής πετρελαίου υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
α) αν στα παραπάνω συνεργεία γίνεται χρήση ανοικτής φλόγας (όπως οξυγονοκόλληση, ηλεκτροσυγκόλληση), η χρήση της περιορίζεται µέσα σε κλειστό χώρο,
του οποίου το πλησιέστερο άνοιγµα απέχει απόσταση
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) µέτρα από το κέντρο των αντλιών, φρεατίων δεξαµενών και της προβολής των στοµίων εξαερώσεως,
β) τα συνεργεία επιθεώρησης, επισκευής και συντήρησης του υπαίθριου σταθµού είναι εφοδιασµένα µε την
κατά νόµο άδεια λειτουργίας,
γ) για την εγκατάσταση των αντλιών παροχής πετρελαίου των δεξαµενών τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις,
δ) οι αντλίες παροχής πετρελαίου εγκαθίστανται σε
τέτοια θέση, ώστε από τη λειτουργία τους να µην εµποδίζεται η οµαλή λειτουργία του σταθµού,
ε) η µέγιστη επιτρεπόµενη χωρητικότητα κάθε υπόγειας δεξαµενής ορίζεται σε τριάντα (30) κυβικά µέτρα, µη
συµπεριλαµβανοµένου του απαραίτητου κενού πέντε
τοις εκατό (5%).»
Άρθρο 29
Λειτουργία των συνεργείων επισκευής και συντήρησης
οχηµάτων υψηλής τάσης
1. Για τη λειτουργία των συνεργείων οχηµάτων υψηλής τάσης, πέραν των διατάξεων του π.δ. 78/1988
(Α΄ 34), ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2. Τα συνεργεία οχηµάτων υψηλής τάσης µπορούν να
λειτουργούν εντός των εγκαταστάσεων άλλου συνεργείου ή αυτοτελώς. Οι εγκαταστάσεις, εντός των οποίων
λειτουργούν, πρέπει να διαθέτουν επαρκείς χώρους για
την επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων υψηλής τάσης. Όλοι οι χώροι πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη
σήµανση, όπως αναγνωριστικές πινακίδες επί του οχήµατος και περίφραξη του χώρου µε εµφανή σήµανση υψηλής τάσης, ώστε να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών επί των οχηµάτων υψηλής τάσης µε ασφάλεια, τόσο για το όχηµα όσο και για τους εργαζοµένους του συνεργείου.
3. Το συνεργείο οχηµάτων υψηλής τάσης οφείλει να
διαθέτει, πέραν των εργαλείων και µηχανηµάτων που
προβλέπονται στο π.δ. 78/1988, ειδικό εξοπλισµό για οχήµατα υψηλής τάσης, προκειµένου οι εργασίες επισκευής και συντήρησης στα οχήµατα αυτά να πραγµατοποιούνται µε ασφάλεια.

Άρθρο 30
Άσκηση του επαγγέλµατος του τεχνίτη για τη συντήρηση και επισκευή οχηµάτων υψηλής τάσης
1. Ο τεχνίτης οχηµάτων υψηλής τάσης αναλαµβάνει
την επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων υψηλής τάσης. Ανάλογα µε την εκπαίδευση και τη θέση εργασίας
του µέσα στο συνεργείο οχηµάτων υψηλής τάσης, διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες τεχνιτών υψηλής τάσης:
α) «Τεχνίτης οχηµάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1»,
είναι ο τεχνίτης που, υπό την καθοδήγηση του τεχνίτη οχηµάτων υψηλής τάσης κατηγορίας 2, εκτελεί εργασίες
που αφορούν στη βασική συντήρηση του οχήµατος, οι οποίες δεν έχουν σχέση µε το σύστηµα υψηλής τάσης.
Γνωρίζει τη γενική δοµή του συστήµατος υψηλής τάσης
και τους κινδύνους που πηγάζουν από αυτό.
β) «Τεχνίτης οχηµάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2»,
είναι ο τεχνίτης που γνωρίζει και ελέγχει τη διακοπή της
τροφοδοσίας τάσης σε συστήµατα υψηλής τάσης και ασφαλίζει το σύστηµα υψηλής τάσης έναντι επανενεργοποίησης. Ο τεχνίτης οχηµάτων υψηλής τάσης κατηγορίας 2 γνωρίζει να αφαιρεί και να επανατοποθετεί την
µπαταρία σε ένα όχηµα υψηλής τάσης, αναλαµβάνει την
επιδιόρθωση ή τη διαδικασία ανακύκλωσης της µπαταρίας και διαθέτει τη γνώση και την ικανότητα να θέτει το
σύστηµα υψηλής τάσης εκ νέου σε λειτουργία µε ασφάλεια. Έχει την ευθύνη για όλες τις εργασίες σε συστήµατα υψηλής τάσης και διενεργεί αυτόνοµα εργασίες σε
αυτά, είτε φέρουν είτε δεν φέρουν τάση.
2. Οι τεχνίτες οχηµάτων υψηλής τάσης κατηγοριών 1
και 2 χρησιµοποιούν, όπου απαιτείται, τον ειδικό εξοπλισµό, που καθορίζεται µε την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 29 κατά τη διάρκεια της επισκευής και συντήρησης
οχηµάτων υψηλής τάσης.
3. Σε κάθε συνεργείο οχηµάτων υψηλής τάσης απασχολείται ένας (1) τουλάχιστον τεχνίτης οχηµάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2, ως υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση των εργασιών. Αν το συνεργείο απασχολεί περισσότερους από έναν τεχνίτες οχηµάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2, υποχρεούται να ορίσει έναν από αυτούς ως υπεύθυνο για την ορθή εκτέλεση των εργασιών
επί των οχηµάτων υψηλής τάσης στον χώρο του συνεργείου.
Άρθρο 31
Τεχνικός έλεγχος Η/Ο
Τα Δηµόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου
(Κ.Τ.Ε.Ο.) διενεργούν τεχνικό έλεγχο των Η/Ο (περιοδικό, έκτακτο και εκούσιο).
Άρθρο 32
Διαχείριση συσσωρευτών Η/Ο
Η διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών Η/Ο πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον ν. 2939/2001 (Α΄ 179) και
την υπ’ αρ. 41624/2057/Ε103/2010 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
(Β΄ 1625).
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ
Ν. 3982/2011 (Α΄ 143) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1161
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 «ΓΙΑ
ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/33/ΕΚ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» (L188) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33
Αντικείµενο και στόχοι - Τροποποίηση του άρθρου 65
του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)
(παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161)
Το άρθρο 65 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 65
Αντικείµενο και στόχοι
Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να λαµβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις που αφορούν στην κατανάλωση ενέργειας και το περιβάλλον,
καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του οχήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της κατανάλωσης ενέργειας και των εκποµπών
CO2 και ορισµένων ρύπων, όταν προµηθεύονται ορισµένα οχήµατα οδικών µεταφορών, µε σκοπό την προώθηση
και την τόνωση της αγοράς του τοµέα των καθαρών και
ενεργειακώς αποδοτικών οχηµάτων και τη βελτίωση της
συµβολής του τοµέα των µεταφορών στις πολιτικές της
Ένωσης για το περιβάλλον, το κλίµα και την ενέργεια.»
Άρθρο 34
Πεδίο εφαρµογής - Τροποποίηση του άρθρου 66 του
ν. 3982/2011 (Α΄ 143)
(παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161)
Το άρθρο 66 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 66
Πεδίο εφαρµογής
Το παρόν µέρος εφαρµόζεται στις προµήθειες µέσω:
α) συµβάσεων αγοράς, χρηµατοδοτικής µίσθωσης, ενοικίασης ή αγοράς µε δόσεις που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς, εφόσον υπόκεινται στην υποχρέωση να εφαρµόζουν τις διαδικασίες για
τις προµήθειες που προβλέπονται στον ν. 4412/2016 (Α΄
147) για τις συµβάσεις που υπερβαίνουν τα όρια των άρθρων 5 και 235 του νόµου αυτού,
β) συµβάσεων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας κατά την
έννοια του Κανονισµού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 (L 315), που έχουν ως αντικείµενο την
παροχή υπηρεσιών οδικών επιβατικών µεταφορών, καθ'
υπέρβαση του κατώτατου ορίου που καθορίζουν τα κράτη-µέλη, αλλά όχι των εφαρµοστέων κατώτατων ορίων
που καθορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 5 του εν λόγω
Κανονισµού,
γ) συµβάσεων παροχής υπηρεσιών που καθορίζονται
στον πίνακα 1 του άρθρου 71 του παρόντος, εφόσον οι
αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς υπόκεινται
στην υποχρέωση να εφαρµόζουν τις διαδικασίες για τις

προµήθειες που προβλέπονται στον ν. 4412/2016.»
Άρθρο 35
Ορισµοί - Τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3982/2011
(Α΄ 143)
(παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161)
Το άρθρο 67 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 67
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται ως:
1. «αναθέτουσες αρχές»: οι αναθέτουσες αρχές, όπως
ορίζονται στα σηµεία 1 έως 4 της παρ. 1 του άρθρου 2
και στο άρθρο 223 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
2. «αναθέτοντες φορείς»: οι αναθέτοντες φορείς, όπως ορίζονται στο άρθρο 224 του ν. 4412/2016,
3. «όχηµα οδικών µεταφορών»: το όχηµα κατηγορίας
M ή N, όπως ορίζεται στις περ. α) και β) της παρ. 1 του
άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 30ής Μαΐου
2018 (L 151),
4. «καθαρό όχηµα»:
α) το όχηµα της κατηγορίας Μ1, Μ2 ή Ν1 µε µέγιστες
εκποµπές καυσαερίων εκφρασµένες σε CO2 γρ./χλµ. και
εκποµπές ρύπων υπό πραγµατικές συνθήκες οδήγησης
κάτω από ποσοστό των εφαρµοστέων ορίων εκποµπών,
όπως καθορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήµατος του
άρθρου 71 ή
β) το όχηµα της κατηγορίας M3, N2 ή N3, που χρησιµοποιεί εναλλακτικά καύσιµα, όπως ορίζονται στις παρ.
1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222), εξαιρουµένων των καυσίµων που παράγονται από πρώτες ύλες
που ενέχουν υψηλό κίνδυνο έµµεσης αλλαγής της χρήσης της γης, σχετικά µε τις οποίες παρατηρείται σηµαντική επέκταση της περιοχής παραγωγής σε εκτάσεις µε
υψηλά αποθέµατα άνθρακα σύµφωνα µε το άρθρο 26 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2018 (L 328).
Στην περίπτωση οχηµάτων που χρησιµοποιούν υγρά βιοκαύσιµα, συνθετικά και παραφινικά καύσιµα, τα εν λόγω
καύσιµα δεν αναµειγνύονται µε συµβατικά ορυκτά καύσιµα,
5. «βαρύ όχηµα µηδενικών εκποµπών»: το καθαρό όχηµα, όπως ορίζεται στην περ. β΄ της παρ. 4, χωρίς κινητήρα εσωτερικής καύσης ή µε κινητήρα εσωτερικής καύσης που εκπέµπει λιγότερο από 1 γρ. CO2/KWh, µετρούµενο σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) υπ’ αρ. 595/2009
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
18ης Ιουνίου 2009 (L 188) και τα µέτρα εφαρµογής του,
ή που εκπέµπει λιγότερο από 1 γρ. CO2/χλµ., µετρούµενο σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) υπ’ αρ. 715/2007 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης
Ιουνίου 2007 (L 171) και τα µέτρα εφαρµογής του.»
Άρθρο 36
Εξαιρέσεις - Τροποποίηση του άρθρου 68
του ν. 3982/2011
(παρ. 3 και 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161)
Το άρθρο 68 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) αντικαθίσταται
ως εξής:
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«Άρθρο 68
Εξαιρέσεις
Εξαιρούνται από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο
παρόν µέρος:
α) τα οχήµατα που αναφέρονται στις περ. α΄, β΄, γ΄
και δ΄ της παρ. 2 και στις περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 3
του άρθρου 2, καθώς και στα σηµεία 5.2. έως 5.5. και 5.7.
του Μέρους Α΄ του παραρτήµατος Ι του Κανονισµού
(ΕΕ) υπ’ αρ. 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, και
β) τα οχήµατα της κατηγορίας M3 πέραν των οχηµάτων κλάσης I και κλάσης A, όπως ορίζονται στα σηµεία 2
και 3 του άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΚ) υπ’ αρ.
661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 (L 200).»
Άρθρο 37
Ελάχιστοι στόχοι προµηθειών - Τροποποίηση
του άρθρου 69 του ν. 3982/2011
(παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161)
Το άρθρο 69 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 69
Ελάχιστοι στόχοι προµηθειών
1. Οι συµβάσεις προµήθειας οχηµάτων και παροχής υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 66, πρέπει να
συµµορφώνονται µε τους ελάχιστους στόχους προµηθειών καθαρών ελαφρών οχηµάτων που καθορίζονται
στον πίνακα 3 και καθαρών βαρέων οχηµάτων που καθορίζονται στον πίνακα 4 του παραρτήµατος του άρθρου
71. Οι εν λόγω στόχοι εκφράζονται ως ελάχιστα ποσοστά καθαρών οχηµάτων επί του συνολικού αριθµού οχηµάτων οδικών µεταφορών, που καλύπτονται από το σύνολο όλων των συµβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο
66, οι οποίες έχουν ανατεθεί µεταξύ της 2ας.8.2021 και
της 31ης.12.2025, για την πρώτη περίοδο αναφοράς, και
µεταξύ της 1ης.12.2026 και της 31ης.12.2030, για τη
δεύτερη περίοδο αναφοράς.
2. Για τον υπολογισµό των ελάχιστων στόχων προµηθειών, η ηµεροµηνία της δηµόσιας σύµβασης που λαµβάνεται υπόψη, είναι η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας δηµόσιας προµήθειας, µε την ανάθεση της σύµβασης.
3. Τα οχήµατα που ανταποκρίνονται στον ορισµό των
καθαρών οχηµάτων βάσει του σηµείου 4 του άρθρου 67
ή των βαρέων οχηµάτων µηδενικών εκποµπών βάσει του

σηµείου 5 του άρθρου 67 ως αποτέλεσµα µετασκευής,
µπορούν να προσµετρώνται ως καθαρά οχήµατα ή βαρέα
οχήµατα µηδενικών εκποµπών, αντίστοιχα, για σκοπούς
συµµόρφωσης µε τους ελάχιστους στόχους προµηθειών.
4. Στις συµβάσεις που αναφέρονται στην περ. α΄ του
άρθρου 66, λαµβάνεται υπόψη, για σκοπούς αξιολόγησης της συµµόρφωσης µε τους ελάχιστους στόχους
προµηθειών, ο αριθµός των οχηµάτων οδικών µεταφορών, που αποτελούν αντικείµενο αγοράς, χρηµατοδοτικής µίσθωσης, ενοικίασης ή αγοράς µε δόσεις βάσει κάθε σύµβασης.
5. Στην περίπτωση των συµβάσεων που αναφέρονται
στις περ. β) και γ) του άρθρου 66, λαµβάνεται υπόψη, για
σκοπούς αξιολόγησης της συµµόρφωσης µε τους ελάχιστους στόχους προµηθειών, ο αριθµός των οχηµάτων οδικών µεταφορών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για
την παροχή των υπηρεσιών που καλύπτονται από κάθε
σύµβαση.
6. Εάν δεν εγκριθούν νέοι στόχοι για την περίοδο µετά
από την 1η.1.2030, εξακολουθούν να ισχύουν οι στόχοι
που έχουν τεθεί για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς και υπολογίζονται σύµφωνα µε τις παρ. 1 έως 5, για τις επόµενες πενταετείς περιόδους.
7. Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να εφαρµόζουν υψηλότερους εθνικούς στόχους
ή αυστηρότερες απαιτήσεις, εκτός από τις αναφερόµενες στον πίνακα 4 του παραρτήµατος του άρθρου 71.»
Άρθρο 38
Παράρτηµα - Τροποποίηση του άρθρου 71
του ν. 3982/2011
(παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161)
Το άρθρο 71 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 71
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του
παρόντος το ακόλουθο Παράρτηµα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ
ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΑΜΗΛΩΝ
ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ
Πίνακας 1: Κωδικοί κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες
συµβάσεις (CPV) για υπηρεσίες που αναφέρονται στο
άρθρο 66 παρ. 1 στοιχείο γ)
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Άρθρο 39
Μέτρα εφαρµογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161 και
υποβολή εκθέσεων - Προσθήκη άρθρου 71Α
στον ν. 3982/2011
(παρ. 10 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161)
1. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών υποβάλλουν προτάσεις στην Επιτροπή
της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3855/2010 (Α΄ 95) για
την εκπόνηση δράσεων και τη λήψη µέτρων προς τον
σκοπό της προώθησης των καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχηµάτων στις δηµόσιες συµβάσεις, όπως τίθεται µε το παρόν, προκείµενου αυτά να συµπεριληφθούν στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση των
Πράσινων Δηµόσιων Συµβάσεων του ίδιου άρθρου.
2. Για την εφαρµογή του παρόντος, στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων κατά την έννοια του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την προµήθεια οχηµάτων υποχρεωτικά συνεκτιµάται κατά την αξιολόγηση των προσφορών η ύπαρξη ελάχιστης ποσόστωσης επί του συνόλου του προσφερόµενου στόλου των υποψηφίων ύψους
πέντε τοις εκατό (5%) για αµιγώς ηλεκτρικά οχήµατα ή
υβριδικά ηλεκτρικά οχήµατα εξωτερικής φόρτισης µε εκποµπές ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλµ. Αντίστοιχα, στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων κατά την έννοια του ν. 4412/2016 για την προµήθεια υπηρεσιών, η
παροχή των οποίων απαιτεί τη χρήση στόλου οχηµάτων,
δύναται να τεθεί ως κριτήριο ποιοτικής επιλογής η υποχρέωση ελάχιστης ποσόστωσης επί του συνόλου του
στόλου των υποψηφίων ύψους πέντε τοις εκατό (5%)
για αµιγώς ηλεκτρικά οχήµατα ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήµατα εξωτερικής φόρτισης µε εκποµπές ρύπων έως 50
γρ. CO2/χλµ και σε κάθε περίπτωση τίθεται η υποχρέωση
ύπαρξης ενός (1) κατ’ ελάχιστον αµιγούς Η/Ο στον στόλο των υποψηφίων.
Οι αναθέτοντες φορείς και οι αναθέτουσες αρχές, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4412/2016, οφείλουν
να αιτούνται από τους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν στις σχετικές διαδικασίες ανάθεσης σύµβασης
να προσκοµίζουν κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα, µε
τα οποία βεβαιώνεται η ελάχιστη ποσόστωση Η/Ο στο
σύνολο των οχηµάτων του στόλου τους.
Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών
και υπηρεσιών, οι οποίες έχουν εκτιµώµενη αξία κάτω
των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 118 και της παρ. 1 του
άρθρου 328 του ν. 4412/2016.
Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών, η έναρξη των οποίων λαµβάνει χώρα, σύµφωνα µε τα άρθρα 61 και 290 του ν. 4412/2016, µετά από
την 2α.8.2021.
3. Στον ν. 3982/2011 προστίθεται άρθρο 71Α, ως εξής:
«Άρθρο 71Α
Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση
1. Έως τις 2.8.2022, οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών αποστέλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται για την εφαρµογή των άρθρων 65 έως 71, τις
µελλοντικές ενέργειες εφαρµογής, συµπεριλαµβανοµένων του χρονοδιαγράµµατος και του πιθανού επιµερισµού προσπαθειών µεταξύ διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης, καθώς και κάθε άλλη συναφή πληροφορία.

2. Έως τις 18. 4.2026 και εν συνεχεία ανά τρία (3) έτη,
η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων, έπειτα
από εισήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών, υποβάλλει έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 65 έως 71. Οι εν λόγω εκθέσεις συνοδεύουν τις εκθέσεις που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
σύµφωνα µε το άρθρο 340 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και
περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται για την εφαρµογή των άρθρων 65 έως 71, τις µελλοντικές ενέργειες εφαρµογής, καθώς και κάθε άλλη
συναφή πληροφορία. Οι εν λόγω εκθέσεις περιλαµβάνουν επίσης τον αριθµό και τις κατηγορίες οχηµάτων
που καλύπτονται από τις συµβάσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 66. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται µε βάση
τις κατηγορίες που ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) υπ’
αρ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 5ης Νοεµβρίου 2002 (L 340).»
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 40
Σύσταση Αυτοτελούς Τµήµατος Ηλεκτροκίνησης
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
– Τροποποίηση Οργανισµού Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αυτοτελές Τµήµα Ηλεκτροκίνησης, το οποίο υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας.
2. Στο π.δ. 132/2017 (Α΄ 160) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 43 του
π.δ. 132/2017 προστίθεται νέα περίπτωση ε) και το άρθρο 43 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 43
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
1. Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας είναι ιδίως:
α) ο ενεργειακός σχεδιασµός της Χώρας µε βάση την
ενεργειακή κατάσταση, τις ενεργειακές πηγές της, τις
τεχνολογίες και τις διεθνείς δεσµεύσεις,
β) η µέριµνα για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού της Χώρας, η διαµόρφωση του νοµοθετικού και
κανονιστικού πλαισίου της αγοράς ενέργειας,
γ) η εποπτεία της και η εν γένει προώθηση της ανάπτυξης του ενεργειακού τοµέα.
2. Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας συγκροτείται από τα
ακόλουθα:
α) Διεύθυνση Υδρογονανθράκων
β) Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας
γ) Διεύθυνση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίµων
δ) Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής
Αποδοτικότητας
ε) Αυτοτελές Τµήµα Ηλεκτροκίνησης»
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β) Μετά το άρθρο 47 του π.δ. 132/2017 προστίθεται
νέο άρθρο 47Α, ως εξής:

«Άρθρο 73
Προϊστάµενοι Τµηµάτων

«Άρθρο 47Α
Τµήµα Ηλεκτροκίνησης

1. α) Στα Τµήµατα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των
κλάδων και ειδικοτήτων ή του κλάδου ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.
β) Στα Τµήµατα της Διεύθυνσης Νοµοθετικού Έργου
και Πρωτοβουλίας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας
ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, κατά προτίµηση κάτοχος
πτυχίου Νοµικής.
γ) Στο αυτοτελές Τµήµα ΠΣΕΑ, προΐσταται υπάλληλος
κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων ή, υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ όλων των κλάδων.
2. α) Στα Τµήµατα της Διεύθυνσης Προϋπολογισµού
και Δηµοσιονοµικών Αναφορών προΐσταται υπάλληλος
κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
β) Στα Τµήµατα της Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
γ) Στα Τµήµατα της Διεύθυνσης Προµηθειών, Υποδοµών και Διαχείρισης Υλικού προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων ή του κλάδου ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.
3. α) Στα τµήµατα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων ή του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ
Μηχανικών.
β) Στα τµήµατα της Διεύθυνσης Γεωχωρικών Πληροφοριών προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Γεωτεχνικών µε εµπειρία σχετική µε τις αρµοδιότητες της εν
θέµατι Διεύθυνσης.
4. α) Στο Τµήµα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων
Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων µε προαπαιτούµενο την άριστη γνώση µιας ξένης γλώσσας.
β) Στο Τµήµα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών της Διεύθυνσης
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων, προΐσταται
υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων µε προαπαιτούµενο την άριστη γνώση µιας ξένης γλώσσας.
5. α) Στα Τµήµατα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν
τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ
Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών µε την επιφύλαξη των
διατάξεων της παρακάτω περ. β΄.
β) Στο Τµήµα Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων
προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων.
6. α) Στα Τµήµατα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν
τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων των παρακάτω περ. β΄, γ΄ και δ΄.
β) Στο Τµήµα Ελέγχου της Εµπορίας και Διακίνησης Άγριας Ζωής και Ειδών CITES της Διεύθυνσης Προγραµµατισµού και Δασικής Πολιτικής της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος.

Στο Αυτοτελές Τµήµα Ηλεκτροκίνησης ανήκουν οι ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) η εισήγηση της εθνικής πολιτικής για την ηλεκτροκίνηση λαµβάνοντας υπόψη το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα (Ε.Σ.Ε.Κ.), που κυρώθηκε µε την υπ’
αρ. 4/23.12.2019 απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Οικονοµικής Πολιτικής (Β΄ 4893) και τη Μακροχρόνια
Στρατηγική για το έτος 2050, η εκπόνηση του Εθνικού
Σχεδίου Ηλεκτροκίνησης σε συνεργασία µε τα συναρµόδια υπουργεία, η περαιτέρω παρακολούθηση και επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ηλεκτροκίνηση
και η παρακολούθηση της εφαρµογής των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων,
β) η εισήγηση για εκπόνηση έργων, µελετών, προγραµµάτων και δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στο πλαίσιο του εθνικού στόχου µείωσης των εκποµπών αερίων, όπως αυτή περιγράφεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα και η υλοποίηση τέτοιων δράσεων,
γ) η εισήγηση νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων για την προώθηση και ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης,
δ) η εισήγηση για την προσαρµογή του σχετικού εθνικού δικαίου στο ενωσιακό δίκαιο στον τοµέα αρµοδιότητάς του,
ε) η αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας των εφαρµοζόµενων µέτρων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και η µέριµνα για τη συγκέντρωση, αξιολόγηση, επεξεργασία, τήρηση και παροχή στατιστικών στοιχείων
σχετικά µε την ηλεκτροκίνηση, καθώς και η ετήσια αξιολόγηση της ανάπτυξης των σηµείων επαναφόρτισης
Η/Ο,
στ) η διατύπωση προτάσεων για την αποτελεσµατική
αντιµετώπιση διοικητικών δυσχερειών, τα οποία προκύπτουν κατά την αδειοδοτική ή άλλη συναφή διαδικασία
που αφορά στον τοµέα της ηλεκτροκίνησης,
ζ) η εποπτεία των φορέων της αγοράς ηλεκτροκίνησης, σε συνεργασία µε τη Ρ.Α.Ε., για θέµατα αρµοδιότητάς της που αφορούν στην αγορά ενέργειας, ιδίως µέσω
του Μ.Υ.Φ.Α.Η.,
η) η εισήγηση για την επιβολή προστίµων για παραβάσεις που άπτονται των αρµοδιοτήτων του τµήµατος,
θ) η εκπροσώπηση της ελληνικής πολιτείας σε διεθνή
fora, συνέδρια, οργανισµούς, επιτροπές κ.λπ., για τα θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων του τµήµατος,
ι) η ενηµέρωση και πληροφόρηση του κοινού και των
επιχειρήσεων για το θεσµικό, νοµοθετικό, φορολογικό
και χρηµατοοικονοµικό πλαίσιο του τοµέα της ηλεκτροκίνησης, καθώς και για τις σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης και ένταξης σε υφιστάµενα προγράµµατα ή σχέδια ενίσχυσης,
ια) η µέριµνα για τη σύνταξη και αποστολή απόψεων
και στοιχείων της Διοίκησης στο Συµβούλιο της Επικρατείας και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια για υποθέσεις που συζητούνται σε αυτά και είναι σχετικές µε τις
αρµοδιότητες του Τµήµατος.
γ) Στο άρθρο 73 του π.δ. 132/2017 προστίθεται παρ.
12Α και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
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γ) Στο Τµήµα Εµπραγµάτων Δικαιωµάτων της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης,
προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή
ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού.
δ) Στο Τµήµα Δασικών Προστατευόµενων Περιοχών
και Δασικής Αναψυχής της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος.
7. Στα Τµήµατα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν τη
Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασµού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
8. Στα Τµήµατα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν τη
Γενική Διεύθυνση Πολεοδοµίας προΐσταται υπάλληλος
του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
9. α) Στα Τµήµατα που απαρτίζουν τη Διεύθυνση Υδρογονανθράκων της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας
προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ
Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρακάτω περ. β΄.
β) Στο Τµήµα Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ
Μηχανικών.
10. α) Στα Τµήµατα που απαρτίζουν τη Διεύθυνση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίµων της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού
µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρακάτω περ. β΄.
β) Στο Τµήµα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
Ηλεκτρικής και Θερµικής/Ψυκτικής Ενέργειας της Διεύθυνσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίµων της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας,
προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ
Περιβάλλοντος ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού.
11. α) Στα Τµήµατα που απαρτίζουν τη Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας
προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ
Διοικητικού - Οικονοµικού µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρακάτω περ. β΄.
β) Στο Τµήµα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανοµής
Ηλεκτρικής Ενέργειας της Διεύθυνσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
12. α) Στα Τµήµατα που απαρτίζουν τη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας
της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού -Οικονοµικού µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρακάτω
περ. β΄.
β) Στο Τµήµα Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
12. Α. Στο Αυτοτελές Τµήµα Ηλεκτροκίνησης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού.
13. α) Στα Τµήµατα που απαρτίζουν τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών
Πρώτων Υλών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ
Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικο-

νοµικού µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρακάτω
περ. β΄.
β) Στο Τµήµα Τεκµηρίωσης - Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών και Λατοµικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Πολιτικής, προΐσταται υπάλληλος
των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή ΠΕ Πληροφορικής.
14. α) Στα Τµήµατα που απαρτίζουν τη Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιοµηχανικών Ορυκτών
της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών,
προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ
Γεωτεχνικών µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρακάτω περ. β΄.
β) Στο Τµήµα Διαχείρισης Μεταλλευτικών Δικαιωµάτων της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και
Βιοµηχανικών Ορυκτών, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ
Γεωτεχνικών.
15. α) Στα Τµήµατα που απαρτίζουν τη Διεύθυνση Λατοµείων Μαρµάρων και Αδρανών Υλικών της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών µε
την επιφύλαξη των διατάξεων της παρακάτω περ. β΄.
β) Στο Τµήµα Διαχείρισης και Εποπτείας της Διεύθυνσης Λατοµείων Μαρµάρων και Αδρανών Υλικών,
προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ
Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού.
16. Στο Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Έρευνας και Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού.
17. α) Στα Τµήµατα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν
την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων προΐσταται υπάλληλος
κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ
Γεωτεχνικών µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρακάτω περ. β΄.
β) Στο Τµήµα Κοστολόγησης και Τιµολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος και στο Τµήµα Παρακολούθησης, Διαχείρισης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού.
18. α) Στα Τµήµατα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (Βορείου και Νοτίου Ελλάδος) προΐσταται υπάλληλος των
κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών.
β) Στα Τµήµατα Επιθεώρησης Δόµησης και Κατεδαφίσεων (Βορείου και Νοτίου Ελλάδος) προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
γ) Στα Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας (Βορείου και
Νοτίου Ελλάδος) προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ
Μηχανικών.
δ) Στα Τµήµατα Επιθεώρησης Μεταλλείων (Βορείου
και Νοτίου Ελλάδος) της Ειδικής Γραµµατείας Σώµατος
Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου
ΠΕ Μηχανικών, σύµφωνα µε το άρθρο 3 ΚΜΛΕ.
19. α) Στα Τµήµατα της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίµων της Ειδικής Γραµµατείας Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, προΐσταται υπάλληλος των
κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Διοι-
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κητικού - Οικονοµικού µε την επιφύλαξη των διατάξεων
των παρακάτω περ. β΄ και γ΄.
β) Στο Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Συστηµάτων και Τεκµηρίωσης της Διεύθυνσης Ελέγχου
Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίµων, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού.
γ) Στο Τµήµα Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων
της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης
Καυσίµων, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού.
20. Στο αυτοτελές Τµήµα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου,
προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων.
21. Στο αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου,
προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων.
22. Στο Συντονιστικό γραφείο Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών της Ειδικής Γραµµατείας Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,προΐσταται υπάλληλος των κλάδων
ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών.
23. Στα Τµήµατα µπορεί να προΐσταται υπάλληλος της
ειδικότητας ΠΕ Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού µε
οµώνυµο ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο πτυχίο µε αυτό
που απαιτείται για την αντίστοιχη θέση ευθύνης.
δ) Στους ήδη υπάρχοντες κλάδους του άρθρου 62 του
π.δ. 132/2017 προστίθενται πέντε (5) θέσεις για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τµήµατος Ηλεκτροκίνησης ως
ακολούθως: Δύο (2) θέσεις ΠΕ Μηχανικών, µία (1) θέση
ΠΕ Πληροφορικής, µία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού και µία (1) θέση ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων, και
το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 62
1. Οι οργανικές θέσεις του µόνιµου προσωπικού ανέρχονται σε οκτακόσιες σαράντα επτά (847) και κατανέµονται κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής:
Κατηγορία – Κλάδος
Κατηγορία Πανεπιστηµιακής
Εκπαίδευσης (ΠΕ)
ΠΕ Γεωτεχνικών
ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού
ΠΕ Μηχανικών
ΠΕ Περιβάλλοντος
ΠΕ Πληροφορικής
Κατηγορία Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΤΕ)
ΤΕ Δασοπόνων
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ΤΕ Μηχανικών
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων
ΤΕ Πληροφορικής
Κατηγορία Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης (ΔΕ)
ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
ΔΕ Τεχνικών
Κατηγορία Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (ΥΕ)
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
ΥΕ Επιµελητών5
ΥΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων
Σύνολο

Σύνολο

105
141
292
65
21

20
8
40
1
2

111
11
19

1
5
847

3. Οι θέσεις του Αυτοτελούς Τµήµατος Ηλεκτροκίνησης πληρούνται µε διορισµό ή µετάταξη ή απόσπαση ή
µετακίνηση προσωπικού. Κατ’ εξαίρεση και εντός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να εκδώσει ανακοίνωση – πρόσκληση για απόσπαση ή µετάταξη προσωπικού µε ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 2, 3, 4, 7, 12,
13 και 15 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224).
Άρθρο 41
Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Έρευνας και
Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων –
Τροποποίηση του άρθρου 44 του π.δ. 132/2017 (Α΄ 160)
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Αυτοτελές
Τµήµα Πολιτικής Έρευνας και Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων υπάγεται στην Διεύθυνση Υδρογονανθράκων.
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 44 του
π.δ. 132/2017 προστίθεται περ. ε), ως εξής:
«ε) Τµήµα Πολιτικής Έρευνας και Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων.»
3. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται το «Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Έρευνας και Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων» στο εξής νοείται το «Τµήµα Πολιτικής Έρευνας και Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων»
της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων.
Άρθρο 42
Σύσταση Γνωµοδοτικού Συµβουλίου
για την ηλεκτροκίνηση
1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συστήνεται Γνωµοδοτικό Συµβούλιο για την ηλεκτροκίνηση, το οποίο υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέµατα που αφορούν στον
σχεδιασµό της µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου µέσω της αύξησης του αριθµού των Η/Ο και
στην αποτελεσµατική εφαρµογή των σχετικών δράσεων
και πολιτικών.
2. Στην αρµοδιότητα του Συµβουλίου ανήκουν ιδίως:
α) η εισήγηση για τη διαµόρφωση γενικών κατευθύνσεων των πολιτικών και η επεξεργασία θέσεων και προτάσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, όπως
για διοικητικά µέτρα, χρηµατοδοτικά προγράµµατα και
οικονοµικά κίνητρα και για τη διαµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου για τη λειτουργία της αγοράς της ηλεκτροκίνησης,
β) η διατύπωση γνώµης επί θεµάτων σχετικών µε την
εκτίµηση, ανάληψη και υλοποίηση των µέτρων προώθησης της ηλεκτροκίνησης, και εν γένει η παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για κάθε θέµα που συναρτάται µε την
ηλεκτροκίνηση,
γ) η εκτίµηση αντικτύπου, η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας και η επικαιροποίηση των µέτρων αύξησης
στη χώρα του αριθµού των Η/Ο, καθώς και η εισήγηση
για τη λήψη διορθωτικών µέτρων σε περίπτωση κατά την
οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από τους προβλεπόµενους στόχους,
δ) η παρακολούθηση των διεθνών τεχνολογικών και
οικονοµικών εξελίξεων στον τοµέα της ηλεκτροκίνησης
και η διατύπωση προτάσεων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αξιοποίηση των σχετικών
συµπερασµάτων.
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ε) η συνεργασία µε αντίστοιχα όργανα άλλων κρατών
και διεθνών οργανισµών που δραστηριοποιούνται στον
τοµέα της ηλεκτροκίνησης,
στ) η παροχή, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιτελικής και εκτελεστικής
τεχνοκρατικής υποστήριξης προς το Υπουργείο για την
προώθηση και υλοποίηση των µέτρων, πολιτικών και
δράσεων υπέρ της ηλεκτροκίνησης.
3. Το Συµβούλιο αποτελείται από εννέα (9) µέλη µε
τριετή θητεία και ειδικότερα από έναν (1) εκπρόσωπο
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έναν (1)
εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών,
έναν (1) εκπρόσωπο της Ρ.Α.Ε., έναν (1) εκπρόσωπο της
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., έναν (1) εκπρόσωπο της αγοράς ηλεκτροκίνησης, έναν (1) εκπρόσωπο της ακαδηµαϊκής κοινότητας, δύο (2) εµπειρογνώµονες που διακρίνονται για
την επιστηµονική τους κατάρτιση και διαθέτουν ειδικές
γνώσεις ή εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα ηλεκτροκίνησης και ένα (1) µέλος που επιλέγεται
µεταξύ κοινωνικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο
πεδίο της ηλεκτροκίνησης, όπως Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), σωµατείων και µη κερδοσκοπικών εταιρειών. Πρόεδρος του Συµβουλίου ορίζεται πρόσωπο
εγνωσµένου κύρους και υψηλής επιστηµονικής κατάρτισης στο πεδίο της έρευνας και καινοτοµίας στην καθαρή
ενέργεια.
4. Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε την οποία καθορίζονται και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του, ο
τρόπος σύγκλησης των συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων, η υλικοτεχνική και διοικητική του υποστήριξη,
τυχόν εξειδίκευση των εργασιών του Συµβουλίου και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εκτέλεση του έργου του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 43
Αξιολόγηση εφαρµογής - Εθνικό Σχέδιο για
την Ηλεκτροκίνηση
1. Για την παρακολούθηση της υλοποίησης των σκοπών του παρόντος εκπονείται Εθνικό Σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση, το οποίο εγκρίνεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδοµών
και Μεταφορών, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού.
2. Το Εθνικό Σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση εκπονείται
και παρακολουθείται από την Επιτροπή που συστήθηκε
µε την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/95823/3190/21.10.2019
κοινή υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΨΞΒ94653Π8-Σ01), της
οποίας βασική αποστολή είναι η κοινή διαχείριση των
δράσεων, ο συντονισµός των ενεργειών και η επανεξέταση των µέτρων που αφορούν στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης στη Χώρα.
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 44
Διαδικαστικά ζητήµατα της διαιτησίας του άρθρου 21
του ν. 4664/2020
1. Κατά την καταβολή της αµοιβής και των εξόδων διαιτησίας της περ. ε΄ της παρ. 7 του άρθρου 21 του

ν. 4664/2020 (Α΄ 32), δεν έχει εφαρµογή το άρθρο 882Α
του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
2. Η προθεσµία των τριών (3) µηνών της περ. στ΄ της
παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 παρατείνεται κατά δύο (2) µήνες. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την
1η.7.2020.
Άρθρο 45
Χρηµατοδότηση αντικατάστασης θέρµανσης από
φυσικό αέριο - Τροποποίηση του
άρθρου 28 του ν. 4304/2014
Στο άρθρο 28 του ν. 4304/2014 (Α΄ 234) επέρχονται οι
ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται µε απόφασή του να προκηρύσσει δράσεις χρηµατοδοτούµενες από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ), που αφορούν στην αντικατάσταση συστηµάτων
θέρµανσης µε καύσιµο πετρέλαιο από συστήµατα θέρµανσης φυσικού αερίου στον οικιακό τοµέα, µε στόχο τη
µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τον περιορισµό των αέριων εκποµπών ρύπων. Φορέας χρηµατοδότησης των δράσεων ορίζεται κατά περίπτωση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή άλλος φορέας, ανάλογα µε την πηγή χρηµατοδότησης. Στην απόφαση
καθορίζεται το αντικείµενο των δράσεων, οι ωφελούµενοι, οι διαδικασίες υλοποίησης και πιστοποίησης, καθώς
και οποιοδήποτε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτοµερειακό ζήτηµα σχετικό µε την εφαρµογή τους.»
2. Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στο πλαίσιο εφαρµογής των ως άνω δράσεων δύνανται να ορίζονται στην απόφαση της παρ. 1 ως φορείς
υποδοχής των αιτήσεων για ένταξη στις δράσεις, ως φορείς πιστοποίησης της αντικατάστασης του συστήµατος
θέρµανσης ή/και ως φορείς της καταβολής της χρηµατοδότησης, τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια
διαχείρισης δικτύου διανοµής φυσικού αερίου, στις περιοχές ευθύνης τους, µε την ιδιότητά τους ως διαχειριστών του δικτύου διανοµής φυσικού αερίου. Στην περίπτωση αυτήν, στην ίδια απόφαση προβλέπεται και ο φορέας ελέγχου για την πιστοποίηση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των δράσεων από τα πρόσωπα
αυτά.»
2. Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για τους σκοπούς εφαρµογής των παρ. 1 και 2, δύναται να καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι αναγκαίες λεπτοµέρειες όσον
αφορά στη χρηµατοδότηση των ανωτέρω φορέων από
το ΠΔΕ για την υλοποίηση των δράσεων. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατόν να ορίζεται αποζηµίωση προς
τους ανωτέρω φορείς, ως ποσοστό του προϋπολογισµού
των δράσεων που διαχειρίζονται, το οποίο δεν δύναται
να ξεπερνά το δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισµού
των δράσεων για την κάλυψη των εξόδων τους, ανάλογα µε το εύρος των εργασιών που αναλαµβάνουν.»
Άρθρο 46
Όριο Ενεργειακών Κοινοτήτων σε κορεσµένα δίκτυα
- Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 4546/2018
Προστίθενται δύο εδάφια στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101) και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
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«2. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, χορηγούνται προσφορές σύνδεσης στο Δίκτυο ή το Σύστηµα σε
σταθµούς από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που πρόκειται να
λειτουργήσουν από Ενεργειακές Κοινότητες του ν.
4513/2018 (Α΄9) και σε σταθµούς από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι εµπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου
14Α του ν. 3468/2006 (Α΄129) στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) σε περιοχές όπου το δίκτυο έχει χαρακτηριστεί ως
κορεσµένο µε βάση την υπ’ αριθµ. 699/2012 απόφαση
της Ρ.Α.Ε., από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι την έκδοση απόφασης άρσης κορεσµού, για συνολική ισχύ µέχρι πενήντα (50) MW και
β) στην περιοχή της Εύβοιας, όπου το δίκτυο έχει χαρακτηριστεί ως κορεσµένο µε βάση τις υπ' αριθµ.
136/2006 και 96/2007 αποφάσεις της Ρ.Α.Ε., από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι την έκδοση απόφασης άρσης κορεσµού, για συνολική ισχύ µέχρι είκοσι
(20) MW. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθµούς που χωροθετούνται στις ανωτέρω περιοχές, κάθε Ενεργειακή
Κοινότητα µπορεί να κάνει αποδεκτές οριστικές προσφορές σύνδεσης µέχρι του ορίου συνολικής ισχύος πέντε (5) MW στην περ. α΄ και τρία (3) MW στην περ. β΄ και
υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν θα έχουν ήδη εξαντληθεί τα όρια των ανωτέρω περ. α΄ και β΄ αντιστοίχως.
Μετά από την αποδοχή οριστικών προσφορών σύνδεσης µε τις οποίες εξαντλούνται τα όρια των περ. α΄ και
β΄, τυχόν αιτήµατα για χορήγηση προσφορών σύνδεσης
που έχουν υποβληθεί στον αρµόδιο Διαχειριστή απορρίπτονται.»
Άρθρο 47
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 Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4414/2016
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν.
4414/2016 (Α΄ 149) τροποποιείται και η παρ. 7 διαµορφώνεται ως εξής:
«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 όσων 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 συνεχούς ενδοηµερήσιας
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω υποδείγµατος-στόχου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.»

Άρθρο 48
Επαναφορά ισχύος άδειας παραγωγής Α.Π.Ε.
σε κορεσµένο δίκτυο - Τροποποίηση του άρθρου 125
του ν. 4685/2020
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 125 του ν. 4685/2020
(Α΄ 92) προστίθεται εδάφιο, προστίθεται παρ. 3 και το
άρθρο 125 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 125
Επαναφορά ισχύος άδειας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας σταθµού Α.Π.Ε. σε κορεσµένο δίκτυο
1. Κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί κορεσµένου δικτύου, κάτοχοι σταθµών Α.Π.Ε. που είναι εγκατεστηµένοι σε κορεσµένο δίκτυο, η ισχύς των αρχικών αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. των οποίων είχε µειωθεί κατόπιν
αιτήµατός τους από την 1η.1.2016 και έπειτα και είχαν
εκδοθεί προς τούτο σχετικές αποφάσεις ή βεβαιώσεις
της Ρ.Α.Ε., δύνανται να υποβάλουν εκτός κύκλου αίτηµα
για αύξηση της ισχύος των υφιστάµενων Αδειών Παραγωγής τους µέχρι την ισχύ της αρχικής Άδειας Παραγωγής ή αίτηµα για έκδοση νέας, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος για τη συνολική ισχύ που µειώθηκε κατά
τα ανωτέρω. Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται παραδεκτώς εφόσον, πλέον των οριζοµένων στις σχετικές
διατάξεις: α) αιτών φορέας παραµένει ο ίδιος µε εκείνον
της αρχικής άδειας παραγωγής ή έχει την ίδια µετοχική
σύνθεση και β) δεν έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής και
δεν εκκρεµεί αίτηµα για έκδοση άδειας παραγωγής για
την ίδια θέση εγκατάστασης κατά τη θέση σε ισχύ του
παρόντος. Οι αιτήσεις του προηγούµενου εδαφίου αξιολογούνται από τη Ρ.Α.Ε. κατά προτεραιότητα.
2. Η διάταξη της παρ. 1 δεν απαλλάσσει τον φορέα από την τήρηση της περιβαλλοντικής διαδικασίας σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), ώστε αυτή
να εναρµονιστεί µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση
που είχε χορηγηθεί στην αρχική άδεια παραγωγής πριν
τη µείωση ισχύος αυτής, καθώς και από την υποχρέωση
έκδοσης οριστικής προσφοράς σύνδεσης από τον αρµόδιο διαχειριστή κατά προτεραιότητα και κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί κορεσµένου δικτύου,
µε πρόβλεψη διασύνδεσης στο ίδιο σηµείο σύνδεσης µε
την αρχικά εκδοθείσα οριστική προσφορά σύνδεσης. Για
τις περιπτώσεις σταθµών Α.Π.Ε. του παρόντος όπου δεν
υφίστανται µεταβολές στη θέση και στα τεχνικά χαρακτηριστικά των κύριων και συνοδών έργων αυτού, ή διαφοροποιήσεις οι οποίες συνεπάγονται ουσιώδη µεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία
του έργου ή της δραστηριότητας σε σχέση µε τον περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένο σχεδιασµό προ της µείωσης
ισχύος τους, ακολουθείται η διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης της υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 2
του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209).
3. Οι κάτοχοι έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε., τα οποία εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1
του παρόντος, οι οποίοι είχαν ήδη συνάψει Σύµβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Σύµβαση Λειτουργικής
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Ενίσχυσης για τη συνολική ισχύ των έργων τους πριν από την υποβολή στη Ρ.Α.Ε. αιτήµατος για µείωση ισχύος, δικαιούνται να συνάπτουν Σύµβαση Λειτουργικής
Ενίσχυσης, είτε για την επιπλέον ισχύ των Αδειών Παραγωγής τους ή Βεβαιώσεων Παραγωγού, που τροποποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, είτε για
την ισχύ των νέων Βεβαιώσεων Παραγωγού, που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, και να
λαµβάνουν τιµή αναφοράς σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α΄149). Για τα ως άνω έργα,
οι τιµές αναφοράς του Πίνακα Β΄ της υπ' αριθµ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25511/882/20.03.2019 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 1021) ισχύουν εφόσον τα έργα αυτά τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική) µετά την 1η.3.2022.»
Άρθρο 49
Επιβολή κυρώσεων σε Ενεργειακούς Επιθεωρητές Τροποποίηση του άρθρου 56 του ν. 4409/2016
Η παρ. 4 του άρθρου 56 του ν. 4409/2016 (Α΄ 136) καταργείται και η παρ. 11 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται
ως εξής:
«11. Η µεθοδολογία υπολογισµού και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»
Άρθρο 50
Ρυθµίσεις για την κατασκευή σταθµών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. της περ. γ΄
του άρθρου 7 του ν. 3468/2006
Για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας (Α.Π.Ε.) της περ. γ΄ του άρθρου 7 του
ν. 3468/2006 (Α΄ 129) σε χώρο, για τον οποίο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει παραχωρηθεί το δικαίωµα χρήσης σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 2971/2001
(Α΄ 285), εφαρµόζονται τα ακόλουθα κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης διάταξης της πολεοδοµικής νοµοθεσίας:
1. Μετά από τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης, υποβάλλεται από τον φορέα του έργου στην αρχή η οποία
χορήγησε την άδεια εγκατάστασης (αδειοδοτούσα αρχή) φάκελος οικοδοµικών εργασιών, ο οποίος περιλαµβάνει τεχνική έκθεση µε τις αιτούµενες οικοδοµικές εργασίες, τοπογραφικό διάγραµµα, διάγραµµα κάλυψης,
τοµές, όψεις, τις απαιτούµενες εγκρίσεις άλλων φορέων, καθώς και µελέτες και σχέδια για το σύνολο των εργασιών και των εγκαταστάσεων υπογεγραµµένα από µηχανικό.
2. Η αδειοδοτούσα αρχή εντός τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή του φακέλου ελέγχει τη συµβατότητα
των υποβληθέντων στοιχείων µε τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης του έργου. Η αδειοδοτούσα αρχή δύναται εντός του
ανωτέρω διαστήµατος να ζητήσει την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων ή/και αναγκαίες διορθώσεις από
τον φορέα του έργου. Εφόσον υποβληθούν επαρκή στοιχεία και γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις διαβιβάζει µε
θετική εισήγησή της τον φάκελο στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδοµικών Κανονισµών και Αδειοδοτήσεων

(Δ.Α.Ο.Κ.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3. Η Δ.Α.Ο.Κ.Α. δύναται να αιτείται εισήγηση του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α.) επί της
µορφολογικής ένταξης των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή. Η εισήγηση υποβάλλεται στη Δ.Α.Ο.Κ.Α. εντός
τριάντα (30) ηµερών και γνωστοποιείται εγγράφως στον
φορέα του έργου.
4. Η Δ.Α.Ο.Κ.Α. εντός τριάντα (30) ηµερών από τη διαβίβαση της εισήγησης της αδειοδοτούσας αρχής ελέγχει
τα στοιχεία του φακέλου που δεν έχουν ελεγχθεί από
την αδειοδοτούσα αρχή, όπως αυτά προκύπτουν από την
εισήγηση της παρ. 2, καθώς και τοπογραφικά διαγράµµατα, διαγράµµατα κάλυψης και απαιτούµενες εγκρίσεις
άλλων φορέων. Η Δ.Α.Ο.Κ.Α. δύναται εντός του ανωτέρω διαστήµατος να ζητήσει την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων και αναγκαίες διορθώσεις από τον φορέα
του έργου.
5. Μετά από την τήρηση της διαδικασίας των ανωτέρω
παραγράφων και εφόσον υποβληθούν επαρκή συµπληρωµατικά στοιχεία, γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις που
έχουν ζητηθεί και προσκοµισθεί, κατά περίπτωση, η θετική εισήγηση του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής,
µε απόφαση του προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης
Πολεοδοµίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαπιστώνεται η πληρότητα του φακέλου του έργου. Η απόφαση αυτή παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατα της οικοδοµικής άδειας του άρθρου 28 του ν.
4495/2017 (Α΄ 167).
6. Ο ορισθείς ως υπεύθυνος επιβλέπων µηχανικός ευθύνεται για τη συµβατότητα των οικοδοµικών εργασιών
που εκτελέσθηκαν µε τα στοιχεία που εµπεριέχονται
στον φάκελο του έργου. Ο έλεγχος της συµβατότητας
διενεργείται κατά τον έλεγχο του κλιµακίου της παρ. 11
του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129). Αν οι οικοδοµικές εργασίες δεν εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τα στοιχεία
που εµπεριέχονται στον φάκελο του έργου, επιβάλλονται µε απόφαση του προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδοµίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας οι κυρώσεις της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) και ακολουθείται αναλογικά η διαδικασία του άρθρου 48 του ιδίου νόµου.
Άρθρο 51
Παρατάσεις προθεσµιών τακτοποίησης αυθαιρέτων
και υποβολής δικαιολογητικών
1. Η παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τις αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις του άρθρου 96 που υπάγονται στις διατάξεις για την αναστολή
επιβολής κυρώσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 97, η αίτηση υπαγωγής µπορεί να υποβληθεί στο
πληροφοριακό σύστηµα µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2020.
Εντός της προθεσµίας αυτής ισχύουν οι εκπτώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 101. Μετά από την παρέλευση
της προθεσµίας αυτής και µέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος µόνο
για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013
(Α΄174) και των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 96
του παρόντος που είναι προγενέστερες της 28ης Ιουλίου
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2011. Για τις υπαγωγές που θα γίνουν από την 1η Οκτωβρίου 2020 και µέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 το ενιαίο ειδικό πρόστιµο θα καταβάλλεται προσαυξηµένο κατά τα οριζόµενα στις περ. β΄ έως στ΄ της παρ. 3. Στις περιπτώσεις αυτές, η καταχώριση της ταυτότητας του κτιρίου ή
της διηρηµένης ιδιοκτησίας στο ηλεκτρονικό µητρώο του
άρθρου 62 του παρόντος αποτελεί όρο για την επέλευση
των συνεπειών της υπαγωγής.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το ενιαίο ειδικό πρόστιµο αυξάνεται:
α) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση ευρίσκεται σε περιοχές προστασίας για
τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν προεδρικά διατάγµατα καθορισµού όρων δόµησης,
β) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί σας διατάξεις του παρόντος από
την 1η Οκτωβρίου 2020 µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2021,
γ) κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), αν η αυθαίρετη
κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2021 µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2022,
δ) κατά τριάντα τοις εκατό (30%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος
από την 1η Οκτωβρίου 2022 µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου
2023,
ε) κατά τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2023 µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2024,
στ) κατά σαράντα τοις εκατό (40%), αν η αυθαίρετη
κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2024 µέχρι τις 31 Μαρτίου
2026.»
3. Η παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4643/2019 (Α΄ 193)
αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013,
οι οποίες δεν µεταφέρονται στον ν. 4495/2017 και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 που έχουν µεταφερθεί στον ν. 4178/2013, ο µηχανικός υποχρεούται να
ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών µέχρι:
α) 8.11.2020 για δηλώσεις µε ηµεροµηνία µεταφοράς
από τον ν. 4014/2011 (Α΄ 209) στον ν. 4178/2013 (Α΄
174) ή εξόφλησης του παραβόλου έως την 31η Δεκεµβρίου 2013,
β) 8.11.2020 για δηλώσεις µε ηµεροµηνία µεταφοράς
από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης
του παράβολου από 1.1.2014 έως 31.12.2014,
γ) 8.2.2021 για δηλώσεις µε ηµεροµηνία µεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του
παράβολου από 1.1.2015 έως 31.12.2015,
δ) 8.5.2021 για δηλώσεις µε ηµεροµηνία µεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του
παραβόλου από 1.1.2016 έως 31.12.2016,
ε) 8.8.2021 για δηλώσεις µε ηµεροµηνία µεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του
παραβόλου από 1.1.2017 έως 3.11.2017.
Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η ολοκλήρωση
της διαδικασίας υπαγωγής για ακίνητα της κατηγορίας 5
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 µετά τις 30 Σεπτεµβρίου
2020.»

4. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής του ν. 3843/2010
(Α΄62), για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωµή
του συνολικού ποσού προστίµου, το υπολειπόµενο ποσό
καταβάλλεται εφάπαξ, µε χρήση του κωδικού πληρωµής
σε τράπεζα που αντιστοιχούσε στην υπαγωγή, µέχρι τις
30.9.2020.
5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου εκκινεί από 1.7.2020.
Άρθρο 52
Παρατάσεις οικοδοµικών αδειών
Η ισχύς των οικοδοµικών αδειών, των αδειών δόµησης
και των τυχόν αναθεωρήσεων αυτών που προβλέπονται
στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 50 του ν. 4495/2017, καθώς
και όσων εκδόθηκαν σύµφωνα µε τον ν. 4495/2017 έως
τις 30.12.2018, παρατείνεται έως τις 31.12.2022.
Άρθρο 53
Αγροτικές χρήσεις
Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν.
998/1979 (Α΄ 289), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Ως διατηρούµενη σήµερα αγροτική χρήση νοείται οποιαδήποτε από τις αποδοθείσες στο παρελθόν χρήσεις:
γεωργική, κτηνοτροφική ή µικτή (γεωργοκτηνοτροφική).»
Άρθρο 54
Διαχείριση προγραµµάτων περιβαλλοντικού
χαρακτήρα
Στο άρθρο 6 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182) προστίθεται
παρ. 5 ως εξής:
«5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετά από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου, είναι δυνατή η εκχώρηση καθηκόντων αυτού σε Ενδιάµεσο Φορέα για την, υπό τον έλεγχο και ευθύνη του Πράσινου Ταµείου, διαχείριση
προγραµµάτων περιβαλλοντικού χαρακτήρα που εµπίπτουν στους σκοπούς του.
Με την απόφαση αυτή καθορίζονται η πηγή και το ύψος των πόρων των προγραµµάτων που αποτελούν το αντικείµενο της διαχείρισης, το είδος και η έκταση των
καθηκόντων που δύνανται να εκχωρηθούν στον Ενδιάµεσο Φορέα, καθώς και το είδος και το ύψος των διαχειριστικών δαπανών που προκαλούνται κατά την άσκηση
των εκχωρούµενων καθηκόντων.
Το ύψος των διαχειριστικών δαπανών που προκαλούνται κατά την άσκηση των εκχωρούµενων καθηκόντων
δεν δύναται να υπερβαίνει ποσοστό τέσσερα τοις εκατό
(4%) επί του συνολικού προϋπολογισµού των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων που ο Ενδιάµεσος Φορέας διαχειρίζεται κάθε φορά. Για τον υπολογισµό του ύψους
τους εφαρµόζεται αναλογικά η παρ. 3 του άρθρου 33 του
ν. 4538/2018 (Α΄ 85). Οι ειδικές ρυθµίσεις της εκχώρησης προβλέπονται σε επιχειρησιακή συµφωνία µεταξύ
του εκάστοτε Ενδιάµεσου Φορέα και του Πράσινου Ταµείου.
Με την ανωτέρω απόφαση και υπό τη διαδικασία και
τους όρους που περιγράφονται ανωτέρω, Ενδιάµεσος
Φορέας χρηµατοδοτικών προγραµµάτων ή αξόνων προ-
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τεραιότητας χρηµατοδοτικών προγραµµάτων του Πράσινου Ταµείου είναι δυνατό να οριστεί ο Ενδιάµεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηµατικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). Στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζεται αναλογικά η παρ. 3 του άρθρου 33 του
ν. 4538/2018.»
Άρθρο 55
Αποκατάσταση ανενεργών λατοµείων
1. Οι παρ. 1 έως 3 του άρθρου 40 του ν. 4030/2011
(Α΄249), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση µονάδων επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) σε ανενεργά λατοµεία µε σκοπό την αποκατάσταση του φυσικού τοπίου και περιβάλλοντος αυτών, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους,
υπό τους όρους της ισχύουσας νοµοθεσίας και µε τη
συνδροµή των προϋποθέσεων του παρόντος. Στα λατοµεία αυτά συµπεριλαµβάνονται και τα οριζόµενα στο άρθρο 33 του ν. 3164/2003 (Α΄ 176) ως θέσεις κατάλληλες
για εγκαταστάσεις ολοκληρωµένης διαχείρισης αποβλήτων (ΟΕΔΑ). Η λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των ΑΕΚΚ σε λατοµεία δεν πρέπει να παρατείνεται πέραν του χρόνου αποκατάστασης του λατοµείου
που ορίζεται µε τη σύµβαση ανάθεσης του αναδόχου.
2. Για την αποκατάσταση των ανενεργών λατοµείων επιτρέπεται η χρήση της περίσσειας εκσκαφών που προέρχονται από την κατασκευή ιδιωτικών και δηµοσίων έργων, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που έχουν ανατεθεί µε σύµβαση παραχώρησης, καθώς και των αδρανών
καταλοίπων που προέρχονται από την κατασκευαστική
δραστηριότητα δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και προκύπτουν από τις µονάδες επεξεργασίας των ΑΕΚΚ υπό
τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
α. Η αποκατάσταση των ανενεργών λατοµείων που ανήκουν στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ. γίνεται µε µέριµνα των εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, κατόπιν ανάθεσης από την
αρµόδια Αποκεντρωµένη Διοίκηση ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ..
Στην περίπτωση που στα διοικητικά όρια των ανωτέρω
αρχών λειτουργούν περισσότερα από ένα εγκεκριµένα
συστήµατα, τα ενδιαφερόµενα εγκεκριµένα συστήµατα
συµπράττουν υποχρεωτικά µεταξύ τους. Οι δαπάνες µελετών και εργασιών αποκατάστασης βαρύνουν τα προαναφερόµενα συστήµατα ΑΕΚΚ.
β. Μετά από τη σύναψη της σύµβασης παραχώρησης
το εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ υποβάλλει αίτηµα για περιβαλλοντική αδειοδότηση.
γ. Ειδικά για την εγκατάσταση σε δάση, δασικές εκτάσεις και σε δηµόσιες εκτάσεις των περ. α΄ και β΄ της
παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, απαιτείται και έγκριση επέµβασης, χορηγούµενη από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
δ. Εντός τριών µηνών από την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τα εγκατεστηµένα συστήµατα εναλλακτικής
διαχείρισης ΑΕΚΚ οφείλουν να υποβάλουν ειδική µελέτη
µορφολογικής αποκατάστασης προς έγκριση στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ). Όλες οι απαιτούµενες από την εγκεκριµένη µελέτη εργασίες για τη µορφολογική αποκατάσταση των
ανενεργών λατοµείων διενεργούνται µε µέριµνα των εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ και µε επίβλεψη και ευθύνη του επιβλέποντος µηχανικού ή γεωλόγου ή δασολόγου των συστηµάτων. Η Ε-

ΑΓΜΕ ασκεί την εποπτεία των εργασιών και ελέγχει την
ορθή εφαρµογή της εγκεκριµένης µορφολογικής µελέτης.
ε. Μετά από την υλοποίηση της εγκεκριµένης µορφολογικής µελέτης υποβάλλεται προς έγκριση στην αρµόδια Διεύθυνση Δασών ειδική µελέτη βλαστητικής αποκατάστασης, ως τελικό στάδιο αποκατάστασης του ανενεργού λατοµείου, η οποία εκτελείται από τα συστήµατα
εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ µε την επίβλεψη της οικείας δασικής αρχής.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος. Η έκδοση της απόφασης του
προηγούµενου εδαφίου δεν αποτελεί προϋπόθεση για
την εφαρµογή του παρόντος.
3. Τα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ υποχρεούνται να καταβάλουν τέλος υπέρ του Πράσινου Ταµείου, το οποίο διατίθεται αποκλειστικά για την αποκατάσταση του φυσικού τοπίου και περιβάλλοντος των ανενεργών λατοµείων, τα οποία δεν έχουν παραχωρηθεί
σε συστήµατα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται
το ύψος, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του τέλους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
2. Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και εκκρεµείς διαδικασίες που έχουν εκκινήσει πριν την έναρξη ισχύος
του παρόντος, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, υποχρεούται εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών
από την έναρξη ισχύος αυτού να δηλώσει προς την Αποκεντρωµένη Διοίκηση αν επιθυµεί να υπαχθεί στο προϊσχύον πλαίσιο, άλλως εφαρµόζονται οι διατάξεις του
παρόντος.
Άρθρο 56
Δαπάνες προς Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ
Η προβλεπόµενη αµοιβή της Ανώνυµης Εταιρείας
«Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ» στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθµ. Φ.16/24721/870/28.6.2019 (Β΄ 2758) για µηχανογραφικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο της
υλοποίησης του Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου για το
έτος 2019, όπως αυτές εξειδικεύονται στην υπ' αριθµ.
108/2019 Σύµβαση που συνάφθηκε µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Η.ΔΙ.Κ.Α.
ΑΕ, καταβάλλεται από τον τακτικό προϋπολογισµό του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από
εγγραφή της σχετικής πίστωσης από τη Διεύθυνση Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονοµικών, κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών διατάξεων περί ανάληψης υποχρεώσεων και εκκαθάρισης
δαπανών. Η καταβολή πραγµατοποιείται µέχρι τις
31.12.2020.
Άρθρο 57
Παράταση αναστολής εξέτασης των ενστάσεων του
άρθρου 7 του ν. 308/1995
Η αναστολή εξέτασης των ενστάσεων από τις Επιτροπές του άρθρου 7 του ν. 2308/1995 (Α΄ 114), όπως ορίστηκε µε το άρθρο 10 του ν. 4650/2019 (Α΄ 207) και παρατάθηκε µε το άρθρο τριακοστό δεύτερο της από
1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 90), η
οποία κυρώθηκε µε τον ν. 4690/2020 (Α΄ 104), παρατείνεται εκ νέου έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2020.
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Άρθρο 58
Παράταση της προθεσµίας υποβολής δηλώσεων του
άρθρου 2 του ν. 2308/1995 για τις Περιφερειακές
Ενότητες Λέσβου και Λήµνου
Για τις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήµνου, η
υποβολή δηλώσεων του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (A
114). όπως ισχύει, παρατείνεται έως τις 4.10.2020. Η ισχύς της παρούσας διάταξης εκκινεί από την 1η.6.2020.
Άρθρο 59
Ανέγερση Ιερών Ναών
Η παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4315/2014, όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Εντός οικισµών προ του 1923 και εντός οικισµών
µέχρι 2.000 κατοίκους, επιτρέπεται: α. για την ανέγερση
νέων ιερών ναών του ν. 590/1977, του ν. 4149/1961 και
των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου (Ιερά Μητρόπολη Ρόδου, Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου, Ιερά Μητρόπολη Καρπάθου και Κάσου, Ιερά Μητρόπολη
Λέρου, Κάλυµνου και Αστυπάλαιας, Ιερά Μητρόπολη Σύµης και Πατριαρχική Εξαρχεία Πάτµου), η καθ’ ύψος υπέρβαση αυτών µε ανώτατο όριο τα 15 µέτρα, κατά παρέκκλιση των οριζοµένων όρων και περιορισµών δόµησης της περιοχής, β. για την επισκευή και την προσθήκη
κωδωνοστασίων επί υφιστάµενων ιερών ναών του ν.
590/1977, του ν. 4149/1961, των Ιερών Μητροπόλεων
της Δωδεκανήσου (Ιερά Μητρόπολη Ρόδου, Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου, Ιερά Μητρόπολη Καρπάθου και
Κάσου, Ιερά Μητρόπολη Λέρου, Καλύµνου και Αστυπάλαιας, Ιερά Μητρόπολη Σύµης και Πατριαρχική Εξαρχεία
Πάτµου, η καθ’ ύψος υπέρβαση αυτών µε ανώτατο όριο
εκείνο των ήδη υπαρχόντων κωδωνοστασίων επί του υφιστάµενου ιερού ναού, κατά παρέκκλιση των οριζοµένων όρων και περιορισµών δόµησης της περιοχής.
Η παρέκκλιση των περιπτώσεων α΄ ή β΄ εγκρίνεται µε
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
έπειτα από γνώµη του αρµόδιου οργάνου.»
Άρθρο 60
Δυνατότητα αδειοδότησης ενδεικτικών πινακίδων
σε πολυϊατρεία και διαγνωστικά εργαστήρια από το
οικείο Δηµοτικό Συµβούλιο
Το εδάφιο 2 της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 2946/2001 τροποποιείται ως εξής:
«Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για καταστήµατα που πωλούν είδη ή παρέχουν υπηρεσίες άµεσης ανάγκης, ιδίως φαρµακεία, κέντρα υγείας, διαγνωστικά
εργαστήρια, πολυϊατρεία και νοσοκοµεία, η τοποθέτηση
ενδεικτικών πινακίδων µπορεί να επιτραπεί, µετά από
προηγούµενη άδεια του Δηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 7.»
Άρθρο 61
Η ισχύς βεβαιώσεων απαλλαγής από περιβαλλοντική
αδειοδότηση σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά ή ηλιοθερµικά εγκατεστηµένης ηλεκτρικής ισχύος µεγαλύτερης από 0,5MW και µικρότερης ή ίσης
του 1MW, οι οποίες εκδόθηκαν από την έναρξη ισχύος
του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) και µέχρι την έναρξη ισχύος

του παρόντος, αναστέλλεται µέχρι τη δηµοσίευση της
τροποποίησης της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 4014/
2011 (Α΄ 209), ως προς την αύξηση του ορίου απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 62
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού δύνανται να προκηρύσσονται δράσεις για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και των Η/Ο µέσω οικονοµικών
κινήτρων για την αγορά ή µίσθωση κάθε τύπου αµιγώς
Η/Ο ή υβριδικών Η/Ο εξωτερικής φόρτισης µε εκποµπές
ρύπων έως 50γρ CO2/χλµ, καθώς και για την προµήθεια
και εγκατάσταση σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο. Με την
ανωτέρω απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λήψη των οικονοµικών κινήτρων, οι δικαιούχοι, η διάρκεια και οι διαδικασίες αίτησης, ένταξης, υλοποίησης και ολοκλήρωσης των δράσεων αυτών, ο φορέας και η πηγή χρηµατοδότησης, ο υπεύθυνος φορέας
υλοποίησης της δράσης καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή τους.
Με ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λήψη οικονοµικού κινήτρου µε σκοπό:
α) την αντικατάσταση οχηµάτων µε καινούργια αµιγώς
Η/Ο ή µε υβριδικά Η/Ο εξωτερικής φόρτισης µε εκποµπές ρύπων έως 50 γρCO2/χλµ.,
β) την αντικατάσταση των Επιβατηγών Δηµόσιας Χρήσης Οχηµάτων (Ε.Δ.Χ.) - ΤΑΞΙ µε καινούργια αµιγώς ηλεκτροκίνητα Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ ή µε υβριδικά Η/Ο Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ εξωτερικής φόρτισης µε εκποµπές ρύπων έως
50γρCO2/χλµ.,
γ) την αντικατάσταση οχηµάτων µικτού βάρους έως
3,5 τόνων µε καινούργια αµιγώς Η/Ο ή υβριδικά Η/Ο εξωτερικής φόρτισης µε εκποµπές ρύπων έως
50γρCO2/χλµ. µικτού βάρους έως 3,5 τόνων,
δ) την απόσυρση των παλαιών αυτών οχηµάτων από
την κυκλοφορία κατά τις περ. Α΄ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (A΄ 82) και της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) και την παράδοσή τους
σε συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης ή σε σηµεία
συλλογής κατά την έννοια του άρθρου 2 του
π.δ. 116/2004 (Α΄ 81). Ειδικά για τα Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ και τα
οχήµατα µικτού βάρους έως 3,5 τόνων δεν τίθεται ηλικιακό όριο απόσυρσης. Αυτά δεν αποχαρακτηρίζονται
ούτε αντικαθίστανται από οχήµατα µε άλλη πηγή ενέργειας και ίδιες ή µικρότερες εκποµπές ρύπων από
50γρCO2/χλµ. πριν από την παρέλευση επτά (7) τουλάχιστον ετών από το έτος θέσης τους σε κυκλοφορία,
χωρίς να συνυπολογίζεται το έτος αυτό. Φορέας διαχείρισης των δράσεων της παρούσας ορίζεται η Επιτελική
Δοµή ΕΣΠΑ Τοµέα Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας («Επιτελική Δοµή»). Οι πόροι πιστώνονται από το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Πε-
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ριβάλλοντος και Ενέργειας του άρθρου 37 του ν.
4622/2019 (Α΄ 133) στον λογαριασµό του έργου και η Επιτελική Δοµή διαχειρίζεται τους πόρους αυτούς προς
τον σκοπό της υλοποίησης των δράσεων της παρούσας.
Με την κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου προβλέπονται οι αρµοδιότητες της Επιτελικής Δοµής, τα καθήκοντα και οι όροι διαχείρισης των δράσεων, καθώς και κάθε
άλλο ειδικό θέµα σχετικό µε την ανάληψη, εκπλήρωση
και εποπτεία της άσκησης των καθηκόντων που απορρέουν από αυτήν. Ειδικά για τον ορισµό της ως άνω υπηρεσίας ως ενδιαµέσου φορέα για δράσεις που συγχρηµατοδοτούνται από τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν.
4314/2014 (Α΄ 265).
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υποδοµών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ρυθµίζεται η διαδικασία εφοδιασµού των δικαιούχων µε
το ειδικό σήµα του άρθρου 3, οι τεχνικές προδιαγραφές
του σήµατος και της ηλεκτρονικής εφαρµογής µέσω της
οποίας εκδίδεται αυτό και κάθε τεχνικό ή ειδικότερο θέµα σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 3.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών δύναται να καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία
καταβολής, είσπραξης και απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους του άρθρου 5, οι δράσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα που χρηµατοδοτούνται από τα περιβαλλοντικά
τέλη, οι έλεγχοι και οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης, να ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή
του παρόντος, όπως ο τρόπος παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρµογής των µέτρων, και να καθορίζεται η λήξη ισχύος της υποχρέωσης καταβολής του περιβαλλοντικού τέλους, σε συνάρτηση µε τα επιστηµονικά δεδοµένα σχετικά µε την επίδραση στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο και µε τη δηµόσια υγεία.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού δύναται να ρυθµίζονται ειδικά θέµατα σχετικά µε
την εποπτεία της αγοράς ηλεκτροκίνησης, τα αρµόδια
όργανα, τις υποχρεώσεις των φορέων της αγοράς, τις
σχετικές παραβάσεις και κυρώσεις, τα κριτήρια επιβολής
τους, τις διαδικασίες διεξαγωγής των ελέγχων, το ύψος
του κατά περίπτωση προστίµου του άρθρου 12, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Ως κριτήρια για το είδος
των κυρώσεων και το ύψος του προστίµου λαµβάνονται
υπόψη ιδίως το είδος και η βαρύτητα της παράβασης, οι
συνέπειες που προκύπτουν από αυτή, ο βαθµός υπαιτιότητας και η υποτροπή του παραβάτη.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών, Οικονοµικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
καθορίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή
του άρθρου 13, ιδίως για το είδος και το ύψος της τιµής
του παραβόλου και την αναπροσαρµογή του, καθώς και
τον τρόπο και τη διαδικασία καταβολής, είσπραξης και απόδοσής του, τη διασύνδεση µε άλλα µητρώα και εφαρµογές του δηµοσίου τοµέα και τις τεχνικές λεπτοµέρειες
λειτουργίας του Μ.Υ.Φ.Α.Η..
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών ρυθµίζεται
κάθε θέµα σχετικό µε τη διαχείριση και αποστολή των

δεδοµένων που αφορούν στη λειτουργία των φορέων
της αγοράς και στα σηµεία επαναφόρτισης Η/Ο, στα δικαιώµατα πρόσβασης στο Μ.Υ.Φ.Α.Η. των ενδιαφεροµένων µερών, και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του άρθρου 14 και µπορεί να αναπροσαρµόζονται το
είδος, η µορφή και η ποιότητα των δεδοµένων του άρθρου 14, προκειµένου να εναρµονίζονται µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισµούς.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού δύνανται να λαµβάνονται µέτρα και να ορίζονται δράσεις για την ενίσχυση
της επάρκειας των υποδοµών επαναφόρτισης Η/Ο, συµπεριλαµβανοµένων υποχρεώσεων για την ανάπτυξη
δηµόσια προσβάσιµων υποδοµών επαναφόρτισης Η/Ο, ιδίως εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο σε συνέχεια της ετήσιας αξιολόγησης του άρθρου 16. Σε αυτήν καθορίζονται
τα µέτρα και οι δράσεις, η διάρκεια αυτών, οι διαδικασίες
υλοποίησης και ολοκλήρωσής τους, οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή τους.
8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι όροι και οι
τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο., καθώς
και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του άρθρου 17.
9. Με διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθορίζονται οι όροι, οι τεχνικές
προδιαγραφές και η διαδικασία για τη χωροθέτηση θέσεων στάθµευσης Η/Ο και την εγκατάσταση σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο: α) σε παραδοσιακούς οικισµούς και σε
διατηρητέα κτίρια, β) σε ιστορικούς τόπους, αρχαιολογικούς χώρους ή στο άµεσο περιβάλλον µνηµείων που
προστατεύονται µε τις διατάξεις του ν. 3028/2002
(Α΄ 153), γ) σε µνηµεία παγκόσµιας κληρονοµιάς ή σε
τµήµατα πόλεων ή οικισµών, που έχουν χαρακτηριστεί
ως ιστορικά διατηρητέα µνηµεία και σε άλλες προστατευόµενες περιοχές αρµοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθώς και κάθε άλλο συναφές
ειδικότερο θέµα.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται: α) οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επέκταση του αντικειµένου εργασιών
των συνεργείων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του π.δ.
78/1988, προκειµένου τα εν λόγω συνεργεία να δύνανται να αναλαµβάνουν τη συντήρηση και την επισκευή οχηµάτων υψηλής τάσης, β) ο χώρος, η εσωτερική διάταξη, ο µηχανολογικός εξοπλισµός, ο αριθµός και το είδος
των εγκατεστηµένων µηχανηµάτων και οργάνων και γ)
οι απαγορευτικές γειτνιάσεις και οι αποστάσεις ασφαλείας της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 78/1988, καθώς
και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εγκατάσταση και λειτουργία συνεργείων οχηµάτων υψηλής τάσης.
11. Με διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται ο χρόνος εκπαίδευσης, το περιεχόµενο, η διδακτέα ύλη, η πιστοποιηµένη
εκπαιδευτική δοµή, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέ-
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σεις και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την επέκταση του αντικειµένου της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος και της
βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλµατος των τεχνιτών που αναφέρονται στις περ. α΄ (µηχανοτεχνίτης) και
β΄ (ηλεκτροτεχνίτης) της παρ. 2 του άρθρου 2 και στις
περ. α΄ (διπλωµατούχος µηχανικός οχηµάτων) και β΄
(τεχνολόγος µηχανικός οχηµάτων) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1575/1985 (Α΄207), προκειµένου οι τεχνίτες αυτοί να δύνανται να αναλαµβάνουν τη συντήρηση
και την επισκευή οχηµάτων υψηλής τάσης ως τεχνίτες
οχηµάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1 και Κατηγορίας
2.
12. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και η πιστοποίηση διενέργειας του τεχνικού ελέγχου των Η/Ο (περιοδικού, έκτακτου, εκούσιου) στα Δηµόσια και Ιδιωτικά
Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (ΚΤΕΟ), που προβλέπεται στο άρθρο 31 καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τον έλεγχο αυτόν.
13. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού δύνανται να εξειδικεύονται τα µέτρα, οι όροι και το
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών Η/Ο και να ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα σχετικό µε το άρθρο 32.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 63
Μεταβατικές διατάξεις
1. Έως την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. για τις δηµοσίως
προσβάσιµες υποδοµές που εµπίπτουν σε αυτό, η εγκατάσταση των σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο διενεργείται
σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν.
4070/2012 (Α΄ 82).
2. Δεν καταλαµβάνονται από την υποχρέωση καταβολής του περιβαλλοντικού τέλους των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 5 τα επιβατικά αυτοκίνητα, για τα οποία έχουν υποβληθεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος δήλωση άφιξης οχήµατος (Δ.Α.Ο.) ή δηλωτικά εισαγωγής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 64
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) Το άρθρο 70 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143).
β) Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
134 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).
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Άρθρο 65
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Ειδικά η απαλλαγή από την καταβολή τέλους στάθµευσης του άρθρου 3 αρχίζει από την 1η.1.2021.
3. Ειδικά η ισχύς του άρθρου 14 αρχίζει ένα (1) µήνα
µετά την έναρξη λειτουργίας του Μ.Υ.Φ.Α.Η. κατά το άρθρο 13.4.
Η υποχρέωση της παρ. 4 του άρθρου 22 αρχίζει από

την 1η.1.2023.
5. Η υποχρέωση του άρθρου 23 αρχίζει από την
1η.1.2022.
6. Τα άρθρα 65 έως 71 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), όπως
αντικαθίστανται µε τα άρθρα 33-38 του παρόντος, καταλαµβάνουν τις συµβάσεις για τις οποίες η προκήρυξη
διαγωνισµού θα αποσταλεί µετά την 2α.8.2021 ή, αν δεν
προβλέπεται προκήρυξη διαγωνισµού, για τις οποίες η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα κινήσει τη διαδικασία προµήθειας µετά την εν λόγω ηµεροµηνία.

Αθήνα,

2020
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