
ΤΜΗΜΑ Α΄ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 1
Ορισµός - σκοπός

1. Η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.) είναι αστικός συ-
νεταιρισµός αποκλειστικού σκοπού µε στόχο την προώ-
θηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, όπως
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4430/2016 (Α΄
205), και της καινοτοµίας στον ενεργειακό τοµέα, την α-
ντιµετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή
της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση,
ιδιοκατανάλωση, διανοµή και προµήθεια ενέργειας, την
ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε
νησιωτικούς δήµους, καθώς και τη βελτίωση της ενεργει-
ακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο, µέσω της δραστηριοποίησης
στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
(Α.Π.Ε.), της Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότη-
τας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της ορθολογικής
χρήσης ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας,
των βιώσιµων µεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης
και της παραγωγής, διανοµής και προµήθειας ενέργειας. 

2. Για όσα θέµατα δεν ορίζονται ειδικότερα στον παρό-
ντα, οι Ε.Κοιν. διέπονται συµπληρωµατικά από τις διατά-
ξεις του ν. 1667/1986 (Α΄ 196).

3. Στις Ε.Κοιν. δεν εφαρµόζονται οι παρακάτω διατά-
ξεις του ν. 1667/1986:
α) οι αριθµητικοί περιορισµοί των τριών (3) µελών για

το αίτηµα σύγκλησης γενικής συνέλευσης του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5, των επτά (7)
µελών για την ελάχιστη απαρτία στη γενική συνέλευση
του τελευταίου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, των
τριών (3) µελών για την υποχρεωτική αναβολή της συζή-

τησης θεµάτων που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια
διάταξη της γενικής συνέλευσης του έβδοµου εδαφίου
της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου και των δύο (2) µε-
λών για το αίτηµα σύγκλησης διοικητικού συµβουλίου
της παραγράφου 2 του άρθρου 7,
β) η υποχρέωση συγκρότησης τριµελούς επιτροπής ε-

λέγχου της παραγράφου 1 του άρθρου 7,
γ) οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 και

του άρθρου 13.
4. Όπου στις διατάξεις του ν. 1667/1986 αναφέρεται

καταχώρηση σε µητρώο, για τις ανάγκες του παρόντος
νοείται το Μητρώο Ε.Κοιν. του άρθρου 8 και δεν απαιτεί-
ται εγγραφή, καταχώρηση ή ενηµέρωση οποιουδήποτε
άλλου µητρώου.

Άρθρο 2
Μέλη Ενεργειακής Κοινότητας

1. Μέλη µιας Ε.Κοιν. µπορεί να είναι:
α) φυσικά πρόσωπα µε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότη-

τα, 
β) νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου εκτός των οργα-

νισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθµού
ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,
γ)  Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού της ίδιας Περιφέρειας εντός της

οποίας βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. ή επιχειρήσεις αυ-
τών, κατ’ εξαίρεση του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (Α΄
87),
δ) Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού της έδρας της Ε.Κοιν., κατ’ εξαί-

ρεση του άρθρου 107 του ν. 3852/2010.
2. Ο ελάχιστος αριθµός µελών της Ε.Κοιν. είναι:
α) πέντε (5), αν τα µέλη είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσί-

ου δικαίου εκτός των Ο.Τ.Α. ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου ή φυσικά πρόσωπα,
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β) τρία (3), αν τα µέλη είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, από τα οποία τα
δύο (2) τουλάχιστον είναι Ο.Τ.Α.,
γ) δύο (2), αν τα µέλη είναι µόνο Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού νη-

σιωτικών περιοχών µε πληθυσµό κάτω από τρεις χιλιά-
δες εκατό (3.100) κατοίκους σύµφωνα µε την τελευταία
απογραφή.

3. Τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα
των µελών πρέπει να σχετίζονται µε τον τόπο στον ο-
ποίο βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. και συγκεκριµένα τα
φυσικά πρόσωπα- µέλη να έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότη-
τα ή επικαρπία σε ακίνητο το οποίο βρίσκεται εντός της
Περιφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν. ή να είναι δηµότες
δήµου της Περιφέρειας αυτής, ενώ τα νοµικά πρόσωπα
µέλη να έχουν την έδρα τους εντός της Περιφέρειας της
έδρας της Ε.Κοιν.. 

4. Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και Ο.Τ.Α. α΄ και
β΄ βαθµού µπορούν να συµµετέχουν σε περισσότερες α-
πό µία Ε.Κοιν. ως µέλη κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 1667/1986.

Άρθρο 3
Συνεταιριστικές Μερίδες Ενεργειακής Κοινότητας

1. Κάθε µέλος µπορεί να κατέχει πέραν της υποχρεω-
τικής συνεταιριστικής µερίδας και µία ή περισσότερες
προαιρετικές συνεταιριστικές µερίδες, µε ανώτατο όριο
συµµετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο το 20%, µε ε-
ξαίρεση τους Ο.Τ.Α. που µπορούν να συµµετέχουν στο
συνεταιριστικό κεφάλαιο µε ανώτατο όριο:
α) το πενήντα τοις εκατό (50%) για τους Ο.Τ.Α. α΄βαθ-

µού νησιωτικών περιοχών µε πληθυσµό κάτω από τρεις
χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους σύµφωνα µε την τε-
λευταία απογραφή,
β) το σαράντα τοις εκατό (40%) για τους λοιπούς

Ο.Τ.Α..
2. Κάθε µέλος, ανεξαρτήτως του αριθµού των συνεται-

ριστικών µερίδων που κατέχει, συµµετέχει στη γενική
συνέλευση µε µία µόνο ψήφο.

3. Η µεταβίβαση συνεταιριστικής µερίδας σε µέλος ή
σε τρίτο πρόσωπο γίνεται µόνο ύστερα από συναίνεση
του διοικητικού συµβουλίου. Το διοικητικό συµβούλιο
δεν συναινεί στη µεταβίβαση, όταν εξαιτίας αυτής της
µεταβίβασης παύει να συντρέχει µία από τις προϋποθέ-
σεις του άρθρου 2 ή του άρθρου 6 παράγραφος 4. Η α-
πόφαση του διοικητικού συµβουλίου για µεταβίβαση συ-
νεταιριστικής µερίδας καταχωρείται στο Μητρώο Ε.Κοιν.
του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του άρθρου
8.

Άρθρο 4
Σκοπός - Αντικείµενο δραστηριότητας 

Ενεργειακής Κοινότητας 

1. Η Ε.Κοιν. ασκεί υποχρεωτικά τουλάχιστον µία από
τις κατωτέρω δραστηριότητες:
α) παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση

ηλεκτρικής ή θερµικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθ-
µούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικούς Σταθµούς εγκατε-
στηµένους εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα
της Ε.Κοιν. ή και εντός όµορης Περιφέρειας για Ε.Κοιν.

µε έδρα εντός της Περιφέρειας Αττικής,
β) διαχείριση, όπως συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία,

αποθήκευση ή διάθεση, πρώτης ύλης για την παραγωγή
ηλεκτρικής ή θερµικής ή ψυκτικής ενέργειας από βιοµά-
ζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή µέσω ενεργειακής αξιοποίη-
σης του βιοαποικοδοµήσιµου κλάσµατος αστικών απο-
βλήτων, 
γ) προµήθεια για τα µέλη της ενεργειακών προϊόντων,

συσκευών και εγκαταστάσεων, µε στόχο τη µείωση της
ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συµβατικών
καυσίµων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής απο-
δοτικότητας, 
δ) προµήθεια για τα µέλη της ηλεκτροκίνητων οχηµά-

των, υβριδικών ή µη, και εν γένει οχηµάτων που χρησιµο-
ποιούν εναλλακτικά καύσιµα, 
ε) διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Περιφέρει-

ας που βρίσκεται η έδρα της, 
στ) προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου

προς τελικούς πελάτες, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν.
4001/2011 (Α΄ 179), εντός της Περιφέρειας που βρίσκε-
ται η έδρα της,
ζ) παραγωγή, διανοµή και προµήθεια θερµικής ή ψυκτι-

κής ενέργειας εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έ-
δρα της,
η) διαχείριση της ζήτησης για τη µείωση της τελικής

χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας και εκπροσώπηση πα-
ραγωγών και καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής ε-
νέργειας, 
θ) ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκµετάλλευση υ-

ποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, σύµφωνα µε το
ν. 4439/2016 (Α΄ 222) ή διαχείριση µέσων βιώσιµων µε-
ταφορών εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα
της Ε.Κοιν., 
ι) εγκατάσταση και λειτουργία µονάδων αφαλάτωσης

νερού µε χρήση Α.Π.Ε. εντός της Περιφέρειας που βρί-
σκεται η έδρα της Ε.Κοιν., 
ια) παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, σύµφωνα µε το

άρθρο 10 της Δ6/13280/7.6.2011 (Β΄1228) απόφασης
της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής.

2. Η Ε.Κοιν. µπορεί να ασκεί οποιαδήποτε από τις κα-
τωτέρω δραστηριότητες: 
α) προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγµατοποίηση ε-

πενδύσεων αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή πα-
ρεµβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης εντός
της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν., 
β) σύνταξη µελετών αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή της

Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή υλοποίησης παρεµβάσεων βελτίωσης της ε-
νεργειακής απόδοσης ή παροχή στα µέλη της τεχνικής
υποστήριξης στους ανωτέρω τοµείς, 
γ) διαχείριση ή συµµετοχή σε προγράµµατα χρηµατο-

δοτούµενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης σχετικά µε τους σκοπούς της,
δ) παροχή συµβουλών για τη διαχείριση ή συµµετοχή

των µελών της σε προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από
εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τους σκοπούς της, 
ε) ενηµέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε το-

πικό και περιφερειακό επίπεδο για θέµατα ενεργειακής
αειφορίας, 
στ) δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλω-
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τών και την αντιµετώπιση της ενεργειακής ένδειας πολι-
τών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, εντός της
Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν., α-
νεξάρτητα αν είναι µέλη της Ε.Κοιν., όπως παροχή ή
συµψηφισµός ενέργειας, ενεργειακή αναβάθµιση κατοι-
κιών ή άλλες δράσεις που µειώνουν την κατανάλωση της
ενέργειας στις κατοικίες των ανωτέρω. 
Το καταστατικό της Ε.Κοιν. δεν περιλαµβάνει άλλες

δραστηριότητες εκτός αυτών που αναφέρονται στις πα-
ραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 5
Τύπος - Ελάχιστο περιεχόµενο του καταστατικού

Το καταστατικό της Ε.Κοιν. καταρτίζεται µε ιδιωτικό
έγγραφο που χρονολογείται και υπογράφεται από τα µέ-
λη και καθορίζει τουλάχιστον:
α) το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, τη διεύθυνση

και τον αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) των φυσι-
κών προσώπων- µελών της, καθώς  και την επωνυµία,
την έδρα, τον ΑΦΜ και, εφόσον υφίσταται υποχρέωση
εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., τον αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. των νοµικών
προσώπων- µελών της, 
β) την επωνυµία και την έδρα της. Η επωνυµία περι-

λαµβάνει υποχρεωτικά τον όρο «Ενεργειακή Κοινότητα»
ή τη συντοµογραφία «Ε.Κοιν.» και ένδειξη της έκτασης
της ευθύνης των µελών της. Ονόµατα φυσικών προσώ-
πων ή επωνυµίες νοµικών προσώπων δεν περιλαµβάνο-
νται στην επωνυµία της Ε.Κοιν.. Ως έδρα της Ε.Κοιν. ορί-
ζεται δήµος ή δηµοτικό διαµέρισµα της ελληνικής επι-
κράτειας,
γ) το σκοπό και τις δραστηριότητές της,
δ) τις προϋποθέσεις εισόδου, αποχώρησης και διαγρα-

φής των µελών, καθώς και τα δικαιώµατα, τις υποχρεώ-
σεις και τις συνέπειες της µη εκπλήρωσης των υποχρεώ-
σεών τους προς την Ε.Κοιν., 
ε) το ύψος της συνεταιριστικής µερίδας, τον τρόπο και

το χρόνο καταβολής της, καθώς και τη διαδικασία από-
δοσής της,
στ) την έκταση ευθύνης των µελών της,
ζ) τη διάρκειά της,
η) τον αριθµό των µελών του διοικητικού συµβουλίου

που δεν µπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3), κατά πα-
ρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1667/1986,
θ) την τύχη της συνεταιριστικής µερίδας σε περίπτωση

θανάτου συνεταίρου,
ι) τον ορισµό προσωρινής διοικητικής επιτροπής που

µεριµνά για την έγκριση του καταστατικού και τη σύ-
γκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη
των οργάνων διοίκησης,
ια) τον τρόπο διάθεσης των πλεονασµάτων χρήσης,
ιβ) τη λήξη και τους ελεγκτές της πρώτης διαχειριστι-

κής χρήσης.

Άρθρο 6
Διάθεση πλεονασµάτων χρήσης

1. Από τα πλεονάσµατα έκαστης χρήσης της Ε.Κοιν.
παρακρατείται τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%)
για το σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού. Η παρα-
κράτηση δεν είναι υποχρεωτική όταν το ύψος του απο-

θεµατικού είναι τουλάχιστον ίσο µε το ύψος του συνε-
ταιριστικού κεφαλαίου της Ε.Κοιν..

2. Τα πλεονάσµατα της χρήσης δεν διανέµονται στα
µέλη, αλλά παραµένουν στην Ε.Κοιν. υπό τη µορφή απο-
θεµατικών και διατίθενται για τους σκοπούς της µε από-
φαση της γενικής συνέλευσης. 

3. Ειδικά, για Ε.Κοιν. στις οποίες συµµετέχουν απο-
κλειστικά Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθµού της Περιφέρειας στην
οποία έχει την έδρα της η Ε.Κοιν. και για Ε.Κοιν. που έ-
χουν την έδρα τους σε νησιωτικό δήµο µε πληθυσµό κά-
τω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, σύµφω-
να µε την τελευταία απογραφή, εφόσον συµµετέχει
στην Ε.Κοιν. Ο.Τ.Α α΄ ή β΄ βαθµού της Περιφέρειας στην
οποία έχει την έδρα της η Ε.Κοιν., µπορεί µέρος ή το σύ-
νολο των πλεονασµάτων χρήσης της Ε.Κοιν. να διατίθε-
ται για δράσεις κοινής ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα που
σχετίζονται µε την επάρκεια και τον ανεφοδιασµό πρώ-
των υλών, καυσίµων και νερού µετά την παρακράτηση
του τακτικού αποθεµατικού της παραγράφου 1. 

4. Ε.Κοιν. στις οποίες συµµετέχουν τουλάχιστον δεκα-
πέντε (15) µέλη ή δέκα (10) προκειµένου για Ε.Κοιν. µε
έδρα σε νησιωτικό δήµο µε πληθυσµό κάτω από τρεις χι-
λιάδες εκατό (3.100) κατοίκους σύµφωνα µε την τελευ-
ταία απογραφή, και το 50% συν ένα εξ αυτών είναι φυσι-
κά πρόσωπα, µπορούν να διανέµουν στα µέλη τους τα
πλεονάσµατα της χρήσης µετά την αφαίρεση του τακτι-
κού αποθεµατικού της παραγράφου 1, εφόσον υπάρχει
σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό. Η προϋπόθεση της
πλειοψηφικής συµµετοχής φυσικών προσώπων του
προηγούµενου εδαφίου, πρέπει να πληρούται κατά τη
σύσταση της Ε.Κοιν. και καθ’ όλη τη διάρκειά της.

Άρθρο 7
Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας

1. Για τη σύσταση της Ε.Κοιν. τηρείται η διαδικασία ί-
δρυσης ενός αστικού συνεταιρισµού. Το καταστατικό
πρέπει να υπογράφεται από τα µέλη σύµφωνα µε το άρ-
θρο 2.

2. Για τη σύσταση της Ε.Κοιν. προσκοµίζονται στο αρ-
µόδιο Ειρηνοδικείο τα εξής δικαιολογητικά:
α) το καταστατικό της Ε.Κοιν., το οποίο αποτυπώνει

την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 και έχει το
ελάχιστο περιεχόµενο του άρθρου 5,
β) συµβολαιογραφικά έγγραφα ή δηλώσεις στοιχείων

ακινήτων (Ε9) για τα φυσικά πρόσωπα - µέλη που να α-
ποδεικνύουν την πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε
ακίνητο εντός της Περιφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν. ή
τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης των φυσι-
κών προσώπων - µελών τους που είναι δηµότες δήµου
της Περιφέρειας, εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της
Ε.Κοιν., 
γ) τα καταστατικά των νοµικών προσώπων- µελών της

Ε.Κοιν..
3. Η Ε.Κοιν. αποκτά νοµική προσωπικότητα µε την κα-

ταχώρηση του καταστατικού της στο Μητρώο Ε.Κοιν.
του Γ.Ε.ΜΗ. του ν. 3419/2005 (Α΄ 267), το οποίο συνι-
στάται µε το άρθρο 8. Δεν απαιτείται καταχώρηση στο
µητρώο συνεταιρισµών του Ειρηνοδικείου της παρ. 3 του
άρθρου 1 ν. 1667/1986, ούτε οι κοινοποιήσεις του τελευ-
ταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου.
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Άρθρο 8
Μητρώο Ε.Κοιν. - Δικαιολογητικά

1. Συνιστάται Μητρώο Ε.Κοιν., το οποίο είναι δηµόσιο
βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική µορφή. Αρµόδια αρ-
χή για την τήρηση του Μητρώου Ε.Κοιν. και για την κα-
ταχώρηση των καταστατικών και των στοιχείων των
Ε.Κοιν. σε αυτό, ορίζεται το Γ.Ε.ΜΗ., δια των αρµόδιων
υπηρεσιών των κατά τόπους επιµελητηρίων. 

2. Με την επιφύλαξη των υποχρεωτικών στοιχείων και
πράξεων που καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε
το ν. 3419/2005 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδι-
δόµενες αποφάσεις, το Μητρώο Ε.Κοιν. περιέχει:
α) την επωνυµία και το σκοπό της Ε.Κοιν.,
β) την κατηγορία της Ε.Κοιν. σε σχέση µε την ευθύνη

των συνεταίρων,
γ) τα ονοµατεπώνυµα των νόµιµων εκπροσώπων της

Ε.Κοιν..
3. Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) µηνών

από την καταχώρηση στο Μητρώο Ε.Κοιν., προσκοµίζε-
ται στην αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. πρακτικό της προ-
σωρινής διοικητικής επιτροπής ή του διοικητικού συµ-
βουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής του συνε-
ταιριστικού κεφαλαίου που ορίζεται στο καταστατικό. Αν
δεν προσκοµιστεί το ανωτέρω µέσα στην αποκλειστική
προθεσµία των τριών (3) µηνών, το Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει σε
διαγραφή της Ε.Κοιν. από το Μητρώο Ε.Κοιν.. 
Με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των προϋποθέσε-

ων του άρθρου 2, σε περίπτωση µερικής καταβολής ή µη
καταβολής από µέλος ή µέλη του συνεταιριστικού κεφα-
λαίου, η προσωρινή διοικητική επιτροπή ή το διοικητικό
συµβούλιο υποβάλλει και κωδικοποιηµένο κείµενο του ι-
σχύοντος καταστατικού που περιλαµβάνει αντίστοιχη
µείωση του συνεταιριστικού κεφαλαίου και των συνεται-
ριστικών µερίδων.

4. Όταν µεταβάλλονται στοιχεία που καθιστούν αδύ-
νατη την εκπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 ή
του άρθρου 6 παράγραφος 4, µε ευθύνη του διοικητικού
συµβουλίου ενηµερώνεται το Γ.Ε.ΜΗ..

5. Αν η Ε.Κοιν. οδηγηθεί σε λύση και εκκαθάριση, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 9, το Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει σε διαγραφή
της Ε.Κοιν. από το Μητρώο Ε.Κοιν. µετά την ολοκλήρω-
ση της εκκαθάρισης. 

6. Το πρακτικό της γενικής συνέλευσης για την εκλογή
του διοικητικού συµβουλίου και το πρακτικό του διοικητι-
κού συµβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώµα και για
την κατανοµή αρµοδιοτήτων εκπροσώπησης υποβάλλο-
νται µέσα σε ένα (1) µήνα για καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ..

7. Ο ισολογισµός και ο λογαριασµός αποτελεσµάτων
χρήσης µαζί µε την έκθεση του διοικητικού συµβουλίου
και των ελεγκτών δηµοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. µέσα σε έ-
να (1) µήνα από την έγκρισή τους από την ετήσια τακτική
γενική συνέλευση.

8. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορούν να καθο-
ρίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του Μητρώου Ε.Κοιν.
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία του και
την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 9
Λύση- Εκκαθάριση- Συγχώνευση- Μετατροπή

1. Κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ. 1 του άρ-
θρου 10 του ν. 1667/1986, η Ε.Κοιν. λύεται:
α) αν µειωθεί ο αριθµός των µελών της κάτω από τα ό-

ρια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 ή αν πάψουν να ι-
σχύουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του ίδιου
άρθρου ή του άρθρου 6 παρ. 4 και δεν αντικατασταθούν
ή συµπληρωθούν τα µέλη σύµφωνα µε τις ως άνω διατά-
ξεις εντός τριµήνου,
β) όταν λήξει η χρονική διάρκειά της,
γ) µε απόφαση της γενικής συνέλευσης,
δ) αν κηρυχθεί σε πτώχευση.
2. Τη λύση της Ε.Κοιν. ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν η

Ε.Κοιν. κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η διαδικα-
σία του Πτωχευτικού Κώδικα. Την εκκαθάριση διενερ-
γούν δύο (2) εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική
συνέλευση. Η Ε.Κοιν. λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφί-
σταται και µετά τη λύση της για όσο χρόνο διαρκεί η εκ-
καθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκ-
κρεµείς υποθέσεις και ιδίως εισπράττονται οι απαιτή-
σεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα
χρέη της Ε.Κοιν.. Από το τυχόν θετικό υπόλοιπο της εκ-
καθάρισης, επιστρέφονται στα µέλη οι δοθείσες συνε-
ταιριστικές µερίδες και οι εισφορές τους. Το υπόλοιπο
που αποµένει διανέµεται σε κοινότητες παραγωγών ή
σωµατεία ή συλλόγους ή φορείς ή ενώσεις προσώπων ή
οργανώσεις ή άλλα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται στους τοµείς ενέρ-
γειας και προστασίας περιβάλλοντος εντός της Περιφέ-
ρειας της έδρας της Ε.Κοιν.. Για τις Ε.Κοιν. του άρθρου 6
παράγραφος 4 το υπόλοιπο που αποµένει διανέµεται
στα µέλη, αναλογικά µε τη συµµετοχή τους στο συνεται-
ριστικό κεφάλαιο.

3. Αν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης δεν καταστεί
δυνατή η µεταβίβαση αδειών ή σταθµού παραγωγής ε-
νέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή υβριδικού σταθµού
της Ε.Κοιν., σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου
12, παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως η Άδεια Παραγωγής,
η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η Προ-
σφορά Όρων Σύνδεσης, η Άδεια Εγκατάστασης και γενι-
κά όλες οι άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί για
τον εν λόγω σταθµό. 

4. Η προηγούµενη παράγραφος δεν εφαρµόζεται σε
σταθµούς που έχουν τεθεί σε δοκιµαστική ή κανονική
λειτουργία κατά το χρόνο λύσης της Ε.Κοιν.. Οι σταθµοί
αυτοί επιτρέπεται να µεταβιβαστούν σε οποιονδήποτε
τρίτο. Ο νέος κάτοχος που αποκτά το σταθµό, σύµφωνα
µε τα παραπάνω και κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2
του άρθρου 12, δεν λαµβάνει Λειτουργική Ενίσχυση, αλ-
λά αποζηµιώνεται: α) µόνο στο πλαίσιο της συµµετοχής
του σταθµού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα
οριζόµενα στην παρ. 19 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016
(Α΄ 149) για σταθµό εγκατεστηµένο στο Διασυνδεδεµέ-
νο Σύστηµα ή β) κατά τα οριζόµενα στην παρ. 10 του άρ-
θρου 8 του ν. 4414/2016 για σταθµό εγκατεστηµένο σε
Μη Διασυνδεδεµένο Νησί.
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5. Δύο ή περισσότερες Ε. Κοιν. µπορούν να συγχωνευ-
θούν, σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 1667/1986,
υπό την προϋπόθεση ότι οι υπό συγχώνευση Ε.Κοιν. ε-
φαρµόζουν όµοιο τρόπο διάθεσης των πλεονασµάτων
χρήσης σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 4 του άρ-
θρου 6 και έχουν έδρα εντός της ίδιας Περιφέρειας.

6. Επιπλέον των δυνατοτήτων µετατροπής του άρθρου
16 του ν. 1667/1986, επιτρέπεται η µετατροπή κάθε τύ-
που συνεταιρισµού σε Ε.Κοιν. σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου.

Άρθρο 10
Ενώσεις- Οµοσπονδία

1. Πέντε (5) τουλάχιστον Ε.Κοιν. που έχουν την έδρα
τους στην ίδια Περιφέρεια µπορούν να συστήσουν ένω-
ση ενεργειακών συνεταιρισµών µε σκοπό το συντονισµό
και την προώθηση των δραστηριοτήτων τους. Η Γενική
Συνέλευση της ένωσης ενεργειακών συνεταιρισµών α-
παρτίζεται από τους αντιπροσώπους των Ε.Κοιν. που µε-
τέχουν στην ένωση. Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται από τις
γενικές συνελεύσεις των Ε.Κοιν. σε αναλογία ένα (1)
στα πέντε (5) µέλη της Ε.Κοιν.. Αν το υπόλοιπο της διαί-
ρεσης του αριθµού των µελών υπερβαίνει τον αριθµό
δύο (2), η Ε.Κοιν. εκλέγει έναν ακόµη αντιπρόσωπο.
Ε.Κοιν. µε λιγότερα από πέντε (5) µέλη εκλέγει έναν α-
ντιπρόσωπο. Ε.Κοιν. µε περισσότερα από πενήντα (50)
µέλη εκλέγει δέκα αντιπροσώπους.

2. Οι ενώσεις ενεργειακών συνεταιρισµών όλης της
χώρας µπορούν να συστήσουν την Οµοσπονδία των Ε-
νεργειακών Συνεταιρισµών της Ελλάδας για το συντονι-
σµό και τη γενικότερη εκπροσώπηση του ενεργειακού
συνεταιριστικού κινήµατος της χώρας. Στη γενική συνέ-
λευση της Οµοσπονδίας των Ενεργειακών Συνεταιρι-
σµών της Ελλάδας συµµετέχουν όλες οι ενώσεις ενερ-
γειακών συνεταιρισµών µε δύο αντιπροσώπους η καθε-
µία. Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται από τις γενικές συνε-
λεύσεις των ενώσεων.

3. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις
του άρθρου 12 του ν. 1667/1986.

Άρθρο 11
Οικονοµικά κίνητρα και µέτρα στήριξης των Ε.Κοιν.

1. Οι Ε.Κοιν. µπορούν να εντάσσονται στο ν.
4399/2016 (Α΄ 117), εφαρµοζοµένων αναλογικά των δια-
τάξεων του νόµου αυτού για τις Κοινωνικές Συνεταιρι-
στικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016 (Α΄
205), καθώς και σε άλλα προγράµµατα χρηµατοδοτούµε-
να από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης σχετικά µε τους σκοπούς τους.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας µπορεί να καθορίζονται ειδικές προϋποθέσεις
και όροι προνοµιακής συµµετοχής ή εξαίρεσης από τις α-
νταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών του
άρθρου 7 του ν. 4414/2016 για σταθµούς Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. που πρόκειται να λειτουργήσουν από Ε.Κοιν..

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας µπορεί να καθορίζονται ειδικοί όροι, όπως προ-
νοµιακές χρεώσεις, µεγαλύτερη διάρκεια χρήσης, για
χρήση των υπηρεσιών του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώ-

πησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) του άρ-
θρου 5 του ν. 4414/2016 από σταθµούς Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. που κατέχουν Ε.Κοιν..

4. Ο Κανονισµός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και
µέσω Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψη-
λής Απόδοσης της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3468/2006
(Α΄ 129) µπορεί να προβλέπει ειδικούς όρους για σταθ-
µούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικούς Σταθµούς που
αδειοδοτούνται από Ε.Κοιν..

5. Οι Ε.Κοιν. απαλλάσσονται από την υποχρέωση κα-
ταβολής του ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώµατος
κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που
προβλέπεται για σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υ-
βριδικούς Σταθµούς στην υποπαράγραφο Ι.2. της παρ. Ι΄
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).

6. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από Ε.Κοιν. για χορή-
γηση άδειας παραγωγής στη Ρ.Α.Ε. για σταθµούς ηλε-
κτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδι-
κούς Σταθµούς εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι
λοιπών αιτήσεων, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενι-
κή ή ειδική διάταξη, εφόσον παρουσιάζουν εδαφική επι-
κάλυψη και έχουν υποβληθεί εντός του ίδιου κύκλου υ-
ποβολής αιτήσεων, όπως αυτός ορίζεται στον
Kανονισµό Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας,
µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και µέσω Συ-
µπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Από-
δοσης της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3468/2006. Αιτή-
σεις για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης και έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων που αφορούν σταθµούς ηλεκτρο-
παραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικούς
Σταθµούς που πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευ-
θύνη Ε.Κοιν. εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι
λοιπών αιτήσεων. 

7. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής της παρ. 3 της υ-
ποπαραγράφου Ι.1. της παρ. Ι΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 για σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υ-
βριδικούς Σταθµούς, οι οποίοι ανήκουν σε Ε.Κοιν., µειώ-
νεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

8. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 134 του
ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«(α) έχει τη µορφή ανώνυµης εταιρείας ή εταιρείας πε-
ριορισµένης ευθύνης µε εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον
εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ ή είναι Ε.Κοιν. µε
συνεταιριστικό κεφάλαιο τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ».

9. Με απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας
(Ρ.Α.Ε.), ύστερα από εισήγηση των λειτουργών της αγο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας και των αρµόδιων διαχειρι-
στών, µπορεί να ορίζονται µειωµένα ποσά εγγυήσεων
για την εγγραφή των Ε.Κοιν. στα µητρώα συµµετεχό-
ντων στο πλαίσιο των συµβάσεων Συναλλαγών Ηµερήσι-
ου Ενεργειακού Προγραµµατισµού (Η.Ε.Π.) και διαχείρι-
σης των ηλεκτρικών δικτύων, λαµβάνοντας υπόψη κριτή-
ρια, όπως ο πληθυσµός ή η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
στην Περιφέρεια της έδρας της Ε.Κοιν..

10.  Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθµών Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικών Σταθµών από Ε.Κοιν. για την
κάλυψη ενεργειακών αναγκών των µελών τους και ευά-
λωτων καταναλωτών ή πολιτών που ζουν κάτω από το ό-
ριο της φτώχειας εντός της Περιφέρειας στην οποία βρί-
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σκεται η έδρα της Ε.Κοιν., µε εφαρµογή εικονικού ενερ-
γειακού συµψηφισµού, όπως αυτός ορίζεται στην παρ.
13 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006. Πλεόνασµα ενέργει-
ας που προκύπτει από το συµψηφισµό του προηγούµε-
νου εδαφίου, µετά τη διενέργεια της τελικής εκκαθάρι-
σης στο τέλος της χρονικής περιόδου συµψηφισµού,
διοχετεύεται στο δίκτυο χωρίς υποχρέωση για οποιαδή-
ποτε αποζηµίωση στην Ε.Κοιν.. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώµη
της Ρ.Α.Ε., ορίζονται ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται ο ει-
κονικός ενεργειακός συµψηφισµός των Ε.Κοιν. και ειδι-
κότερα οι προϋποθέσεις, οι περιορισµοί, οι χρεώσεις, το
χρονικό διάστηµα εντός του οποίου θα υπολογίζεται ο
συµψηφισµός, ο τύπος, το περιεχόµενο και η διαδικασία
κατάρτισης των συµβάσεων συµψηφισµού, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα. 
Με την ανωτέρω απόφαση µπορεί να διαφοροποιείται

ο τρόπος συµψηφισµού βάσει του µεγέθους των σταθ-
µών, του επιπέδου τάσης σύνδεσης και των ειδικότερων
χαρακτηριστικών των τιµολογίων κατανάλωσης. Με την
ίδια απόφαση, µε µέγιστο όριο το 1 MW για τους σταθ-
µούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ορίζονται τα ανώτατα όρια ε-
γκατεστηµένης ισχύος, διαφοροποιηµένα ανά ηλεκτρικό
σύστηµα διασυνδεδεµένο ή αυτόνοµο, για σταθµούς του
πρώτου εδαφίου, και η µοναδιαία τιµή µε την οποία υπο-
λογίζεται η αποζηµίωση για το πλεόνασµα της ενέργει-
ας, η οποία καταβάλλεται από τους προµηθευτές υπέρ
του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 143 του
ν. 4001/2011. Οι εν λόγω σταθµοί εξαιρούνται από την υ-
ποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής.

11. Η απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής (νυν Οικονοµικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Υποδοµών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας) της παρ. 2 του άρθρου 134 του ν. 4001/2011 µπο-
ρεί να προβλέπει ειδικούς όρους για τις Ε.Κοιν. που λει-
τουργούν ως φορείς εκµετάλλευσης υποδοµών φόρτι-
σης ηλεκτροκίνητων οχηµάτων.

12. Ο Κανονισµός Αδειών του άρθρου 135 του
ν. 4001/2011 µπορεί να προβλέπει ειδικούς όρους για τις
άδειες που χορηγούνται σε Ε.Κοιν..

Άρθρο 12
Λοιπές διατάξεις Ε.Κοιν.

1. Η παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006, όπως προ-
στέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4414/2016,
αντικαθίσταται ως εξής:

«13. Εικονικός ενεργειακός συµψηφισµός: ο συµψηφι-
σµός της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθ-
µούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγού, µε τη συνολι-
κή καταναλισκόµενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστά-
σεις του αυτοπαραγωγού, από τις οποίες τουλάχιστον η
µία είτε δεν βρίσκεται στον ίδιο ή όµορο χώρο µε το
σταθµό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. είτε, αν βρίσκεται, τροφοδο-
τείται από διαφορετική παροχή. Ειδικά για Ενεργειακή
Κοινότητα (Ε.Κοιν.), ο συµψηφισµός της παραγόµενης η-
λεκτρικής ενέργειας από σταθµό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή
Υβριδικό Σταθµό της Ε.Κοιν. γίνεται µε τη συνολική κα-
ταναλισκόµενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις
µελών της Ε.Κοιν. και ευάλωτων καταναλωτών ή πολι-
τών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, εντός της

Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν..»
2. Η µεταβίβαση αδειών σταθµών παραγωγής ενέργει-

ας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικών Σταθµών που
ανήκουν σε Ε.Κοιν. επιτρέπεται µόνο σε Ε.Κοιν. µε όµοιο
επιτρεπόµενο τρόπο διάθεσης των πλεονασµάτων χρή-
σης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 6
και έδρα εντός της ίδιας Περιφέρειας. Οι Ε.Κοιν. της πα-
ραγράφου 4 του άρθρου 6 επιτρέπεται να µεταβιβάσουν
τις άδειες και τους σταθµούς τους και σε Ε.Κοιν. που δεν
εµπίπτουν στην παράγραφο 4 του άρθρου 6. 

ΤΜΗΜΑ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 13
Τροποποίηση του ν. 3463/2006

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 209
του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) µετά τη λέξη «αποχέτευση»
προστίθενται τα εξής: «, την τηλεθέρµανση». 

Άρθρο 14
Τροποποίηση του ν. 3468/2006 

1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 3468/2006 (Α΄ 129) αντικαθίσταται ως εξής: 

«δ) αιολικές εγκαταστάσεις µε εγκατεστηµένη ηλε-
κτρική ισχύ µικρότερη ή ίση των εξήντα (60) kW».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 η περί-
πτωση η΄ αναριθµείται σε ι΄ και προστίθενται περιπτώ-
σεις η΄ και θ΄ ως εξής:

«η) οι σταθµοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστα-
νται από αυτοπαραγωγούς, σύµφωνα µε το άρθρο 14Α,

θ) Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί µε εγκατεστηµένη
ηλεκτρική ισχύ µικρότερη ή ίση του µισού (0,5) MW που
εγκαθίστανται σε δίκτυα ύδρευσης ή άρδευσης ή αποχέ-
τευσης.» 

Άρθρο 15
Ρυθµίσεις για τη θερµική ενέργεια

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 τροποποιεί-
ται ως εξής:
α) Στην περίπτωση η΄ µετά τη φράση «η εµπορία ηλε-

κτρικής ενέργειας,» προστίθεται η φράση «η παραγωγή,
η διανοµή και η προµήθεια θερµικής ενέργειας,».
β) Στην περίπτωση ιδ΄ µετά τη φράση «ή/και ο Πελά-

της ηλεκτρικής ενέργειας» προστίθεται η φράση «ή/και ο
Πελάτης θερµικής ενέργειας».
γ) Στην περίπτωση ιστ΄ µετά τη φράση «ή ηλεκτρική ε-

νέργεια» προστίθεται η φράση «ή θερµική ενέργεια».
δ) Στην περίπτωση κα΄ η φράση «και ηλεκτρικής ενέρ-

γειας σε Πελάτες» αντικαθίσταται από τη φράση «και η-
λεκτρικής ή θερµικής ενέργειας σε Πελάτες».
ε) Στην περίπτωση κβ΄ µετά τη φράση «ή και Ηλεκτρι-

κής Ενέργειας» προστίθεται η φράση «ή και θερµικής ε-
νέργειας».

2. Στο άρθρο 2 του ν. 4001/2011 η παράγραφος 4 ανα-
ριθµείται σε 5 και προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Ορισµοί που αναφέρονται ιδίως στη θερµική ενέρ-
γεια:

(α) Διανοµή Θερµικής Ενέργειας: Η διοχέτευση Θερµι-
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κής Ενέργειας µέσω Δικτύου Διανοµής Θερµικής Ενέρ-
γειας µε σκοπό την τροφοδότηση τρίτων καταναλωτών
(τηλεθέρµανση ή τηλεψύξη).

(β) Δίκτυο Διανοµής Θερµικής Ενέργειας: Οι αγωγοί,
τα αντλιοστάσια, οι εγκαταστάσεις µετρήσεων, ο εξοπλι-
σµός και οι εγκαταστάσεις ελέγχου και συντήρησης και
οι λοιπές εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τη Διανο-
µή Θερµικής Ενέργειας.

(γ) Θερµική Ενέργεια: Η θερµική ή ψυκτική ενέργεια.» 
3. Μετά το άρθρο 134 του ν. 4001/2011 προστίθεται

άρθρο 134Α ως εξής:

«Άρθρο 134Α 
Άδειες Θερµικής Ενέργειας

1. Για την παραγωγή Θερµικής Ενέργειας µε σκοπό τη
διανοµή της απαιτείται Άδεια Παραγωγής Θερµικής Ε-
νέργειας. Η Άδεια Παραγωγής Θερµικής Ενέργειας χο-
ρηγείται από τη Ρ.Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου. Η Άδεια Παραγωγής Θερµικής Ενέρ-
γειας χορηγείται µόνο σε νοµικά πρόσωπα για συγκεκρι-
µένο χρονικό διάστηµα. Με την άδεια καθορίζονται ιδίως
ο χρόνος της ισχύος της, η θέση της εγκατάστασης και
το είδος της χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας και προσ-
διορίζονται ειδικότερα οι όροι και προϋποθέσεις παρα-
γωγής και διοχέτευσης της Θερµικής Ενέργειας σε Δί-
κτυο Διανοµής Θερµικής Ενέργειας, σύµφωνα και µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στο παρόν άρθρο.

2. Για την εγκατάσταση, διαχείριση και εκµετάλλευση
Δικτύου Διανοµής Θερµικής Ενέργειας απαιτείται Άδεια
Διανοµής Θερµικής Ενέργειας. Η Άδεια Διανοµής Θερµι-
κής Ενέργειας χορηγείται από τη Ρ.Α.Ε., σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου. Η Άδεια Διανοµής Θερµι-
κής Ενέργειας χορηγείται µόνο σε νοµικά πρόσωπα για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, για την εξυπηρέτηση
συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής και για συγκεκρι-
µένες χρήσεις της Θερµικής Ενέργειας. Με την άδεια
καθορίζονται ιδίως ο χρόνος της ισχύος της, η περιοχή
της εγκατάστασης, το είδος της χρησιµοποιούµενης τε-
χνολογίας, το πρόγραµµα κατασκευών και οι θερµικές
χρήσεις για τις οποίες προορίζεται και προσδιορίζονται
ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις της Διανοµής
Θερµικής Ενέργειας, σύµφωνα και µε τα ειδικότερα ορι-
ζόµενα στο παρόν άρθρο.

3. Αν η Θερµική Ενέργεια παράγεται από εγκαταστά-
σεις Συµπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερµότη-
τας, χορηγείται Άδεια Παραγωγής Θερµικής Ενέργειας
µαζί µε την Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ε-
φόσον υποβληθεί σχετική αίτηση για χορήγηση ενιαίας
άδειας.

4. Για την Παραγωγή και Διανοµή αποκλειστικά Θερµι-
κής Ενέργειας από το ίδιο πρόσωπο, µπορεί να χορηγεί-
ται Άδεια Διανοµής Θερµικής Ενέργειας µαζί µε την Ά-
δεια Παραγωγής Θερµικής Ενέργειας, µε διακριτούς ό-
ρους και προϋποθέσεις για την κάθε δραστηριότητα, ε-
φόσον υποβληθεί σχετική αίτηση για χορήγηση ενιαίας
άδειας. 

5. Για την προµήθεια Θερµικής Ενέργειας σε Πελάτες
απαιτείται Άδεια Προµήθειας Θερµικής Ενέργειας. Η Ά-
δεια Προµήθειας Θερµικής Ενέργειας χορηγείται από τη
Ρ.Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

Η Άδεια Προµήθειας Θερµικής Ενέργειας χορηγείται µό-
νο σε νοµικά πρόσωπα για συγκεκριµένο χρονικό διά-
στηµα και για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένης γεωγρα-
φικής περιοχής. Με την άδεια καθορίζονται ιδίως ο χρό-
νος της ισχύος της και η περιοχή που πρόκειται να εξυ-
πηρετείται και προσδιορίζονται ειδικότερα οι όροι και οι
προϋποθέσεις της Προµήθειας Θερµικής Ενέργειας,
σύµφωνα και µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο παρόν άρ-
θρο.

6.α) Για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής Θερµικής Ε-
νέργειας της παραγράφου 1, Άδειας Διανοµής Θερµικής
Ενέργειας της παραγράφου 2, καθώς και ενιαίων αδειών
των παραγράφων 3 και 4 ως προς το µέρος που αφορά
στη Θερµική Ενέργεια, λαµβάνονται ιδίως υπόψη τα ακό-
λουθα κριτήρια, όπως αυτά εξειδικεύονται περαιτέρω
στον Κανονισµό Αδειών του άρθρου 135:
αα) η προστασία της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας,
ββ) η προστασία του περιβάλλοντος,
γγ) η ασφάλεια των εγκαταστάσεων παραγωγής/δι-

κτύου διανοµής Θερµικής Ενέργειας,
δδ) η βέλτιστη αξιοποίηση του πρωτογενούς πόρου

παραγωγής θερµότητας,
εε) η δυνατότητα του αιτούντος να υλοποιήσει το έρ-

γο µε βάση την τεχνική και οικονοµική του επάρκεια,
στστ) η οικονοµική βιωσιµότητα του έργου παραγω-

γής/διανοµής Θερµικής Ενέργειας,
ζζ) η εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος και η

παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλών προδιαγρα-
φών στους καταναλωτές, ώστε να διασφαλίζεται η αδιά-
λειπτη παροχή των υπηρεσιών.
β) Για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Θερµικής Ε-

νέργειας της παραγράφου 5, λαµβάνονται ιδίως υπόψη
τα ακόλουθα κριτήρια, όπως αυτά εξειδικεύονται περαι-
τέρω στον Κανονισµό Αδειών του άρθρου 135: 
αα) η κατάλληλη οργανωτική και διοικητική δοµή του

αιτούντος, ώστε να διασφαλίζει την αξιόπιστη, συνετή
και χρηστή άσκηση της δραστηριότητας προµήθειας,
ββ) η αναγκαία οικονοµική ευρωστία και φερεγγυότη-

τα του αιτούντος, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία
της αίτησης.

7.α) Οι ειδικότεροι όροι της Άδειας Παραγωγής Θερµι-
κής Ενέργειας της παραγράφου 1, της Άδειας Διανοµής
Θερµικής Ενέργειας της παραγράφου 2, καθώς και ενιαί-
ων αδειών των παραγράφων 3 και 4 ως προς το µέρος
που αφορά στη Θερµική Ενέργεια θα πρέπει να διασφα-
λίζουν ιδίως τα εξής:

αα) τον καθορισµό τιµολογίων και τελών σύνδεσης ή
µεθοδολογίας υπολογισµού των τιµολογίων και των τε-
λών σύνδεσης, ώστε να επιτυγχάνονται ανταγωνιστικές
τιµές για τους καταναλωτές, αφού ληφθούν υπόψη οι
δαπάνες για την παραγωγή και διανοµή της Θερµικής Ε-
νέργειας, τα λοιπά σταθερά και λειτουργικά έξοδα, τέλη
και φόροι, η απόσβεση των επενδύσεων, η απόδοση του
επενδυµένου κεφαλαίου, πλέον εύλογου κέρδους, και
δαπάνες για την τήρηση υποχρεώσεων δηµόσιου συµφέ-
ροντος, που µπορεί να επιβάλλονται µε απόφαση της
Ρ.Α.Ε.,
ββ) την έγκαιρη ανάπτυξη των µονάδων παραγωγής,

των δικτύων διανοµής και λοιπών εγκαταστάσεων, κα-
θώς και τη συντήρηση και αξιόπιστη λειτουργία τους,
σύµφωνα µε προδιαγραφές και κανονισµούς που ισχύ-
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ουν στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση για αντί-
στοιχα έργα,
γγ) την παροχή, έναντι εύλογου τιµήµατος, πρόσβα-

σης σε τµήµα του δικτύου διανοµής Θερµικής Ενέργειας
σε άλλον κάτοχο Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας ή Άδειας Συµπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερµικής
Ενέργειας ή Άδειας Διανοµής Θερµικής Ενέργειας, ειδι-
κά αν η πρόσβαση σε τµήµα του Δικτύου Διανοµής Θερ-
µικής Ενέργειας σε άλλον κάτοχο Άδειας Διανοµής Θερ-
µικής Ενέργειας, η οποία χορηγείται για γειτονική περιο-
χή απαιτείται για λειτουργικούς ή τεχνικούς λόγους ή αν
αυτή εξυπηρετεί την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας προς
όφελος των καταναλωτών,
δδ) την πρόσβαση τρίτων για τη χρήση του Δικτύου

Διανοµής Θερµικής Ενέργειας.
β) Οι ειδικότεροι όροι της Άδειας Προµήθειας Θερµι-

κής Ενέργειας θα πρέπει να διασφαλίζουν ιδίως τα εξής:
αα) την τήρηση τυποποιηµένων και διαφανών όρων

συναλλαγής µε τους καταναλωτές, ώστε να µη γίνονται
διακρίσεις µεταξύ καταναλωτών ή κατηγοριών κατανα-
λωτών,
ββ) τον καθορισµό τιµολογίων ή µεθοδολογιών καθο-

ρισµού των τιµολογίων πώλησης της Θερµικής Ενέργει-
ας στους καταναλωτές, καθ’ όσο χρόνο η δραστηριότητα
της προµήθειας Θερµικής Ενέργειας ασκείται µονοπω-
λιακά από τον κάτοχο της Άδειας Προµήθειας Θερµικής
Ενέργειας, 
γγ) τη συµµόρφωση προς τα µέτρα που αφορούν την

παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και την προστασία
του καταναλωτή.

8. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η Θερµική Ενέργεια
προέρχεται από γεωθερµική ενέργεια εξαιρούνται από
την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής Θερµικής Ε-
νέργειας. Η εξαίρεση από την Άδεια Παραγωγής Θερµι-
κής Ενέργειας διαπιστώνεται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε.
που εκδίδεται εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από
την υποβολή της σχετικής αίτησης, εφόσον η αίτηση αυ-
τή συνοδεύεται από το αποδεικτικό µίσθωσης του δικαι-
ώµατος εκµετάλλευσης του γεωθερµικού δυναµικού. 
Οι αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Διανοµής Θερµικής

Ενέργειας που αφορούν σε Θερµική Ενέργεια που προ-
έρχεται από γεωθερµική ενέργεια εξετάζονται κατά
προτεραιότητα έναντι αιτήσεων λοιπών τεχνολογιών για
την ίδια περιοχή.

9.α) Εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης Άδειας
Παραγωγής Θερµικής Ενέργειας µονάδες παραγωγής
θερµικής ισχύος µικρότερης των 2MW θερµικής ισχύος.
Η εξαίρεση από την Άδεια Παραγωγής Θερµικής Ενέρ-
γειας διαπιστώνεται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε. που εκδίδε-
ται εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από την υπο-
βολή σχετικής αίτησης.
β) Εξαιρούνται από υποχρέωση λήψης αδειών του πα-

ρόντος, οι περιπτώσεις που η ενέργεια παράγεται και κα-
ταναλώνεται για ίδια χρήση.

10. Αν µε βάση τις υποβληθείσες αιτήσεις για τη λήψη
Άδειας Διανοµής Θερµικής Ενέργειας διαπιστώνεται α-
πό τη Ρ.Α.Ε. ότι ενδιαφέρονται περισσότερα του ενός
πρόσωπα για την ίδια περιοχή, είναι δυνατόν να διενερ-
γείται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε. διαγωνισµός για τη χορή-
γηση της άδειας αυτής µε σκοπό την πιο συµφέρουσα ε-
ξυπηρέτηση των καταναλωτών. Στην προκήρυξη του δια-
γωνισµού καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι και προϋπο-
θέσεις συµµετοχής, καθώς και τα ειδικότερα κριτήρια ε-

πιλογής των υποψηφίων που µπορεί να είναι πρόσθετα
των κριτηρίων του παρόντος νόµου. Η προκήρυξη δηµο-
σιεύεται στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε., στην Επίσηµη Εφη-
µερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε δύο εφηµερίδες
της Περιφερειακής Ενότητας, όπου θα κατασκευασθεί
το έργο, εφόσον υπάρχουν. Η συγγραφή υποχρεώσεων
και κάθε άλλο προβλεπόµενο στην προκήρυξη στοιχείο
τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου σε χρόνο
που ορίζεται στην προκήρυξη.

11. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρ-
θρου, η εξειδίκευση των κριτηρίων αξιολόγησης, καθώς
και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα καθορίζονται στον Κανο-
νισµό Αδειών του άρθρου 135, καθώς και σε σχετικό Ο-
δηγό Αξιολόγησης που εκδίδεται από τη Ρ.Α.Ε..

12. Για την έκδοση των αδειών του παρόντος άρθρου ι-
σχύουν αναλογικά τα προβλεπόµενα στις παραγράφους
5 έως 9 του άρθρου 132.»

4. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 135 του
ν. 4001/2011 αντικαθίσταται η φράση «και διανοµής θερ-
µικής ενέργειας» µε τη φράση «και παραγωγής, διανο-
µής και προµήθειας θερµικής ενέργειας».

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 135 του ν. 4001/2011 αντι-
καθίσταται η φράση «και διανοµής θερµικής ενέργειας»
µε τη φράση «και παραγωγής, διανοµής και προµήθειας
θερµικής ενέργειας».

6. Για την έκδοση των Αδειών Θερµικής Ενέργειας του
άρθρου 134Α του ν. 4001/2011, έως την έκδοση του Κα-
νονισµού Αδειών του άρθρου 135 του ίδιου νόµου, ακο-
λουθούνται οι διατάξεις του ν. 4001/2011, η διαδικασία
που προβλέπεται στον Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.17951/2000 Κα-
νονισµό Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας (Β΄ 1498)
και οι ρυθµίσεις του Οδηγού Αξιολόγησης που εκδίδεται
σύµφωνα µε την παρ. 11 του άρθρου 134Α του ν.
4001/2011, µε τον οποίο εξειδικεύονται τα κριτήρια αξιο-
λόγησης και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για την αδειοδό-
τηση. 

7. Άδειες Διανοµής Θερµικής Ενέργειας που έχουν εκ-
δοθεί πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου, από τη
Ρ.Α.Ε., τον αρµόδιο Υπουργό ή εκ του νόµου δυνάµει
των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 14 του ν. 3175/2003
(Α΄ 207), θεωρούνται νόµιµες και ισχυρές και διέπονται
από τις διατάξεις του ν. 4001/2011. Η Ρ.Α.Ε. καλεί τους
ενδιαφερόµενους να υποβάλουν αίτηση για την τροπο-
ποίηση των αδειών αυτών και την εναρµόνισή τους µε
τις διατάξεις του ν. 4001/2011, όπου απαιτείται. 

8. Καταργούνται οι παράγραφοι 1 έως 6 και 9 του άρ-
θρου 14 του ν. 3175/2003 (Α΄207). Οι αποφάσεις χορή-
γησης άδειας διανοµής Θερµικής Ενέργειας µε βάση αι-
τήσεις που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας πριν την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που καταρ-
γούνται µε το προηγούµενο εδάφιο και τροποποιούνται
σύµφωνα µε τη διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 7 του παρόντος.

Άρθρο 16
Ρύθµιση για το µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) προκειµένου
για την έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που
απορρέουν από την παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 4001/2011, αναφορικά µε την έγκριση µακροχρόνιου
ενεργειακού σχεδιασµού της χώρας, καθώς και για τις
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συναφείς υποχρεώσεις της που επιβάλλονται από το ε-
νωσιακό δίκαιο, δύναται, αποκλειστικά για το έτος 2018,
να συνάπτει µία ή περισσότερες συµβάσεις µε τη διαδι-
κασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή συµβου-
λευτικού έργου µέχρι και του ποσού της περίπτωσης β΄
του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και κατά παρέκ-
κλιση του άρθρου 36 και της παραγράφου 1 του άρθρου
118 του ίδιου νόµου. Το συνολικό ποσό των συµβάσεων
του προηγούµενου εδαφίου δεν µπορεί να υπερβαίνει
τις τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ για όλο το έτος
2018.

Άρθρο 17
Τροποποίηση του ν. 4067/2012

Στην παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79)
προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:

«ε) Η εγκατάσταση σταθµών φόρτισης ηλεκτρικών ο-
χηµάτων.»

Άρθρο 18
Τροποποίηση του ν. 4178/2013

Στο άρθρο 51 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) προστίθεται
παράγραφος 16 ως εξής:

«16. Κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, σε πε-
ριοχές Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) που επιτρέ-
πεται η εγκατάσταση βιοµηχανικών- βιοτεχνικών δρα-
στηριοτήτων και δραστηριοτήτων χονδρεµπορίου, επι-
τρέπεται και η χρήση εµπορικών εκθέσεων - εκθεσιακών
κέντρων.» 

Άρθρο 19
Τροποποίηση του ν. 4203/2013 

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 4203/2013 (Α΄ 235) αντικαθίσταται ως εξής:

«Το Πρόγραµµα αφορά εγκατάσταση µικρών ανεµο-
γεννητριών για σταθµούς συνολικής ισχύος µέχρι 60 kW
σε γήπεδα, οικόπεδα και κτιριακές εγκαταστάσεις, που
εγχέουν ενέργεια στο δίκτυο διανοµής.»

Άρθρο 20
Παρατάσεις προθεσµιών του ν. 4414/2016 

και ισχύος αδειών παραγωγής 

1. Οι προθεσµίες των παραγράφων 11 και 12 του άρ-
θρου 3 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) παρατείνονται για όσο
χρονικό διάστηµα υφίσταται αναστολή εκτέλεσης εργα-
σιών που έχει διαταχθεί µε διαταγή ή απόφαση του Συµ-
βουλίου της Επικρατείας ή άλλου αρµόδιου δικαστηρίου.
Οι ίδιες προθεσµίες παρατείνονται για χρονικό διάστηµα
εννέα (9) µηνών, εφόσον στις 20.12.2017 υφίσταται εκ-
κρεµής δίκη µε αντικείµενο την ακύρωση διοικητικής
πράξης που είναι απαραίτητη για τη θέση σε λειτουργία
του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..

2. Στο τέλος του άρθρου 17 του ν. 4414/2016 προστί-
θεται εδάφιο ως εξής: 

«Οι Άδειες Παραγωγής των σταθµών παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που έχουν Άδεια Εγκατά-
στασης σε ισχύ τουλάχιστον µέχρι τις 31.12.2019 και έ-

χουν συνάψει σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου αλλά δεν έ-
χουν Άδεια Λειτουργίας, παρατείνονται µέχρι τις
31.12.2019.»

Άρθρο 21
Ρυθµίσεις Εγγυητικών Επιστολών Σταθµών Α.Π.Ε.

Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που συµµετείχαν
στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προ-
σφορών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) και δεν
επελέγησαν ως εγκαταστάσεις για στήριξη µε τη µορφή
Λειτουργικής Ενίσχυσης και κατά την ηµεροµηνία υπο-
βολής προσφορών διέθεταν Σύµβαση Σύνδεσης σε ισχύ
ή Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ και είχαν προ-
σκοµίσει στον αρµόδιο Διαχειριστή την εγγυητική επι-
στολή της παρ. 13 του άρθρου 39 του ν. 4062/2012 (Α΄
70), µπορούν να υποβάλουν, εντός ενός (1) µηνός από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, εγγυητική επιστολή
σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Ι.1. της παρ. Ι΄ του άρ-
θρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), προκειµένου να
διατηρήσουν σε ισχύ την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης
και τη σχετική Σύµβαση Σύνδεσης.

Άρθρο 22
Συνέχιση λειτουργίας σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας σε Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά

Σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι
είναι εγκατεστηµένοι και λειτουργούν σε Μη Διασυνδε-
δεµένα Νησιά που δεν διαθέτουν εναλλακτική πηγή πα-
ραγωγής ενέργειας από Θερµικές Μονάδες βάσης επαρ-
κούς ισχύος και δεν διαθέτουν Απόφαση Έγκρισης Περι-
βαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) σε ισχύ, συνεχίζουν να
λειτουργούν για χρονικό διάστηµα µέχρι δύο (2) έτη, ε-
φόσον ο φορέας λειτουργίας τους υποβάλλει πλήρη φά-
κελο για την έκδοση νέας Α.Ε.Π.Ο. στην αρµόδια διοικη-
τική αρχή, εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος και µέχρι να εκδοθεί αυτή λειτουργεί την
εγκατάστασή του σύµφωνα µε τους όρους της προϊσχύ-
ουσας Α.Ε.Π.Ο. και µε βάση τις απαιτήσεις της περιβαλ-
λοντικής νοµοθεσίας. 

Άρθρο 23
Τροποποίηση του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006

Η παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 (Α΄129), ό-
πως είχε αντικατασταθεί µε την υποπαράγραφο ΙΓ΄ περί-
πτωση 14 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄85),
συµπληρωθεί µε το άρθρο έβδοµο του ν. 4296/2014
(Α΄214) και αντικατασταθεί εκ νέου µε την παρ. 7 του
άρθρου 13 του ν. 4414/2016 (Α΄149), τροποποιείται ως ε-
ξής:
α) Το πρώτο και δεύτερο εδάφιό της αντικαθίστανται

ως εξής:
«1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθµών Ανανεώσι-

µων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συµπαραγωγής Ηλε-
κτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και συστηµάτων αποθήκευσης της παραγό-
µενης ενέργειας από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη
ιδίων αναγκών τους, µε εφαρµογή ενεργειακού συµψη-
φισµού. Ειδικά, για αυτοπαραγωγούς που είναι νοµικά
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πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν
κοινωφελείς ή άλλους δηµοσίου ενδιαφέροντος σκο-
πούς γενικής ή τοπικής εµβέλειας, καθώς και για εγγε-
γραµµένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµε-
ταλλεύσεων του ν. 3874/2010 (Α΄151) για εγκαταστά-
σεις αγροτικών εκµεταλλεύσεων, όπως ορίζονται στο
ν. 3874/2010 ή και αγροτικών χρήσεων, επιτρέπεται η ε-
γκατάσταση σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για την κά-
λυψη ιδίων αναγκών τους και µε εφαρµογή εικονικού ε-
νεργειακού συµψηφισµού.»
β) Στο τέταρτο εδάφιο µετά τη φράση «ο τύπος, το πε-

ριεχόµενο και η διαδικασία κατάρτισης των συµβάσεων
συµψηφισµού,» προστίθεται η φράση «οι τεχνικές προ-
διαγραφές και οι όροι της λειτουργίας και της χρήσης
των συστηµάτων αποθήκευσης,».
γ) Στο έβδοµο εδάφιο η φράση «µε µέγιστο όριο τα

500 Kw για τους σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.» αντι-
καθίσταται µε τη φράση «µε µέγιστο όριο το 1 Μw για
τους σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.».

Άρθρο 24
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011

1. Το άρθρο 2 του ν. 4001/2011 (Α΄179) τροποποιείται
ως εξής:
α) Η περίπτωση κδ΄ της παραγράφου 1, η οποία τρο-

ποποιήθηκε µε τα άρθρα 1 και 10 της υποπαραγράφου
Β.1 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«(κδ) Υπεύθυνος Συµµόρφωσης: Το φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο που ορίζεται για τον έλεγχο συµµόρφωσης
του οικείου Διαχειριστή προς το πρόγραµµα συµµόρφω-
σης, όταν και όπου αυτό απαιτείται, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του παρόντος.»
β) Η περίπτωση κστ΄ της παραγράφου 1, η οποία τρο-

ποποιήθηκε µε τα άρθρα 1 και 10 της υποπαραγράφου
Β.1 της παρ. Β΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94),
αντικαθίσταται ως εξής:

«(κστ) Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις: Οι επιχειρήσεις
κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του
κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37).»
γ) Η περίπτωση κα΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται

ως εξής:
«(κα) Ποσότητα Φυσικού Αερίου: Η ποσότητα του Φυ-

σικού Αερίου που µετράται σε κιλοβατώρες (kWh) ΑΘΔ,
εκτός εάν προσδιορίζεται διαφορετικά.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ του άρθρου
60 του ν. 4001/2011 καταργείται.

3. Το άρθρο 68 του ν. 4001/2011 τροποποιείται ως ε-
ξής: 
α) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται

ως εξής:
«(γ) Έχει την ευθύνη για την εξισορρόπηση του φορτί-

ου του ΕΣΦΑ, κατά τα οριζόµενα στον Κώδικα Διαχείρι-
σης του ΕΣΦΑ και στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 312/2014
(EE L 91/15).»
β) Μετά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 προστί-

θεται περίπτωση γα΄ ως εξής:
«(γα) Έχει την ευθύνη για την αντιστάθµιση φυσικών

απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, κατά τα ορι-
ζόµενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ. Για το σκο-
πό αυτόν µπορεί να συνάπτει, κατόπιν διαγωνισµού, µε

διαφανείς διαδικασίες που δεν εισάγουν διακρίσεις και
βασίζονται στους κανόνες της αγοράς, συµβάσεις για
την αγορά και παράδοση Φυσικού Αερίου. Τις συµβάσεις
αυτές συνοµολογεί µετά την έγκριση του ετήσιου προ-
γράµµατος αντιστάθµισης φυσικών απωλειών και ιδιοκα-
τανάλωσης από τη ΡΑΕ και επιβάλλει στους Χρήστες
χρεώσεις για την κάλυψη των σχετικών δαπανών του, ό-
πως προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ. Ο
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. τηρεί χωριστό λογαριασµό αντιστάθµισης
φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ.»
γ) Η περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται

ως εξής:
«(ιε) Εγκαθιστά και διαχειρίζεται Ηλεκτρονικό Σύστη-

µα Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, στο οποίο οι Χρήστες
καταχωρίζουν προτάσεις για τη σύναψη συµβάσεων µε-
ταπώλησης Φυσικού αερίου, συµβάσεων εκχώρησης ή
µεταβίβασης του δικαιώµατος χρήσης δεσµευµένης δυ-
ναµικότητας και αποθηκευτικού χώρου, συµβάσεων για
την αγορά και πώληση ποσοτήτων φυσικού αερίου, κα-
θώς και προτάσεις για τη διενέργεια συναλλαγών ΥΦΑ,
δηλώσεις αποδοχής των προτάσεων αυτών και κάθε άλ-
λο στοιχείο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν και
στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.»
δ) Η περίπτωση ιστ΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται

ως εξής:
«(ιστ) Καταρτίζει τον Κανονισµό Ηλεκτρονικού Συστή-

µατος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, ο οποίος εγκρίνεται
από τη ΡΑΕ και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως. Με τον Κανονισµό αυτό ρυθµίζεται κάθε λε-
πτοµέρεια σχετική µε την πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό
Σύστηµα Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, οι όροι και η δια-
δικασία υποβολής και καταχώρισης από τους Χρήστες
στο σύστηµα αυτό των προτάσεων της περίπτωσης ιε΄
της παραγράφου αυτής, η καταχώριση των δηλώσεων α-
ποδοχής των προτάσεων αυτών, καθώς και θέµατα τε-
χνικού χαρακτήρα, που αφορούν στη διαµόρφωση, στην
τήρηση και στη λειτουργία του, ώστε να παρέχεται έγκυ-
ρη πληροφόρηση στους ενδιαφερόµενους για τη σύνα-
ψη των συµβάσεων της περίπτωσης ιε΄ και να διευκολύ-
νεται η διαδικασία κατάρτισης των συµβάσεων αυτών.»
ε) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται

ως εξής:
«(α) Για την εξισορρόπηση φορτίου, σύµφωνα µε τα ει-

δικότερα οριζόµενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και
το Εγχειρίδιο Εξισορρόπησης Φορτίου που καταρτίζεται
από τη ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και µε το
οποίο καθορίζονται επιµέρους µεθοδολογίες, τιµές πα-
ραµέτρων και λεπτοµέρειες εφαρµογής για την εξισορ-
ρόπηση φορτίου.»
στ) Μετά την περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 προστί-

θεται περίπτωση αα΄ ως εξής:
«(αα) Για την αντιστάθµιση φυσικών απωλειών και ιδιο-

κατανάλωσης του ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε την περίπτωση
γα΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.»

4. Η παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4001/2011 τροποποι-
είται ως εξής: 
α) Η περίπτωση θ΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«(θ) Η διαδικασία αντιστάθµισης φυσικών απωλειών

και ιδιοκατανάλωσης, ιδίως αυτή που αφορά τη σύναψη
συµβάσεων και τον προσδιορισµό του κόστους αντιστάθ-
µισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του
ΕΣΦΑ, ο τρόπος καθορισµού των χρεώσεων που επιβάλ-
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λονται στους Χρήστες για την ανάκτηση από τη ΔΕΣΦΑ
Α.Ε. του κόστους αυτού, καθώς και η διαδικασία λήψης
άλλων αναγκαίων µέτρων για την ασφαλή, αξιόπιστη και
οικονοµικά αποτελεσµατική λειτουργία του ΕΣΦΑ. Η µε-
θοδολογία και οι τιµές των παραµέτρων που υπεισέρχο-
νται στον υπολογισµό του κόστους αντιστάθµισης φυσι-
κών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, εγκρίνο-
νται από τη ΡΑΕ και δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της
ΔΕΣΦΑ Α.Ε..»
β) Η περίπτωση ι΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«(ι) Οι κανόνες και οι διαδικασίες που διέπουν την εξι-

σορρόπηση φορτίου και τη διενέργεια πράξεων εξισορ-
ρόπησης στο ΕΣΦΑ.»

5. Το άρθρο 73 του ν. 4001/2011, το οποίο αντικατα-
στάθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 17 του ν. 4203/2013
(Α΄ 235), τροποποιείται ως εξής:
α) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 αντικαθίσταται

ως εξής:
«Το αντάλλαγµα καλύπτει το κεφαλαιουχικό κόστος

των εγκαταστάσεων εναλλακτικού καυσίµου πρότυπης
µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή
ορίζεται στην απόφαση της ΡΑΕ της παραγράφου 6 του
παρόντος άρθρου, το κεφαλαιουχικό κόστος διατήρησης
αποθεµάτων, πετρελαίου, καθώς και τη διάφορά κό-
στους πετρελαίου και Φυσικού Αερίου για τη διενέργεια
δοκιµών που εκτελούνται για την πιστοποίηση της δυνα-
τότητας λειτουργίας της µονάδας µε εναλλακτικό καύσι-
µο είτε πριν τη σύναψη της σύµβασης της παρούσας πα-
ραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι η διαδικασία των δο-
κιµών καταλήγει στην υπογραφή της σύµβασης, είτε µε-
τά τη σύναψη της σύµβασης, καθώς και τακτικών δοκι-
µών στις εγκαταστάσεις των κατόχων άδειας παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι συνάπτουν τη σύµ-
βαση της παρούσας παραγράφου µε τον Διαχειριστή του
ΕΣΦΑ.»
β) Το αντάλλαγµα για την κάλυψη της διαφοράς κό-

στους πετρελαίου εσωτερικής καύσεως και φυσικού αε-
ρίου για τη διενέργεια δοκιµών, σύµφωνα µε την παρ. 4
του άρθρου 73 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιείται µε
τον παρόντα, καταβάλλεται και στους κατόχους άδειας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε καύσιµο Φυσικό Α-
έριο που έχουν ήδη συνάψει τις συµβάσεις της ίδιας ως
άνω διάταξης µε τον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, ανεξάρτητα
από το εάν είχαν υποχρέωση τήρησης αποθέµατος ε-
ναλλακτικού καυσίµου βάσει των όρων της άδειας παρα-
γωγής τους κατά το χρόνο διενέργειας των δοκιµών.
γ) Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 προστί-

θεται εδάφιο ως εξής:
«Κατά παρέκκλιση από τα οριζόµενα στην παράγραφο

5 του άρθρου 36 του παρόντος νόµου, πρόστιµα που επι-
βάλλονται µε απόφαση της ΡΑΕ για παραβίαση υποχρε-
ώσεων που προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία και το ρυθµι-
στικό πλαίσιο για την ασφάλεια εφοδιασµού της Χώρας
µε Φυσικό Αέριο αποτελούν έσοδο του Λογαριασµού Α-
σφάλειας Εφοδιασµού.»
δ) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 αντικαθίστα-

ται ως εξής:
«Οι Χρήστες αποζηµιώνονται από τους Προµηθευτές

των Προστατευόµενων Καταναλωτών, σύµφωνα µε τους
όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που καθορίζε-
ται µε απόφαση της ΡΑΕ.»
ε) Για την κάλυψη των αναγκών ασφάλειας εφοδια-

σµού της Χώρας µε φυσικό αέριο κατά τη χειµερινή πε-
ρίοδο 2017- 2018, µεταξύ του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ και

κατόχων άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε
καύσιµο Φυσικό Αέριο, οι οποίοι, σύµφωνα µε τους ό-
ρους της σχετικής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, οφείλουν να τηρούν απόθεµα Φυσικού Αερίου, υ-
πογράφεται υποχρεωτικώς σύµβαση για την, έναντι α-
νταλλάγµατος, διατήρηση αποθέµατος ΥΦΑ σε πλοίο -
πλωτή δεξαµενή και τη διατήρηση της διαθεσιµότητας
λειτουργίας της µονάδας µε Φυσικό Αέριο. Το αντάλλαγ-
µα καλύπτει το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών
διατήρησης αποθέµατος ΥΦΑ, στο οποίο περιλαµβάνο-
νται το κόστος µίσθωσης πλοίου - πλωτής δεξαµενής το
λειτουργικό κόστος παραµονής του πλοίου - πλωτής δε-
ξαµενής, καθώς και το κόστος απωλειών Φυσικού Αερίου
λόγω εξατµίσεως κατά την προσωρινή αποθήκευσή του,
εξαιρουµένου του κόστους του αποθηκευµένου ΥΦΑ. Η
απαιτούµενη ποσότητα Φυσικού Αερίου, το χρονικό διά-
στηµα κατά το οποίο οι κάτοχοι άδειας παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας, µε καύσιµο Φυσικό Αέριο υποχρεού-
νται σε τήρηση του αποθέµατος Φυσικού Αερίου στο
πλοίο - πλωτή δεξαµενή, το ύψος του ανταλλάγµατος,
καθορίζονται µε την απόφαση ΡΑΕ που προβλέπεται
στην παρ. 6 του άρθρου 73 του ν. 4001/2011. Για την εκ-
πλήρωσή των υποχρεώσεων του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ
που απορρέουν από τις συµβάσεις που προβλέπονται
στην παρούσα παράγραφο, εισπράττεται τέλος ασφάλει-
ας εφοδιασµού κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην ίδια
ως άνω παράγραφο.

6. Το άρθρο 84 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Η µεταπώληση φυσικού αερίου από έναν Επιλέγοντα
Πελάτη σε άλλον Επιλέγοντα Πελάτη ρυθµίζεται από
τον Κανονισµό Αδειών που εκδίδεται, σύµφωνα µε το
άρθρο 90 του παρόντος νόµου.»

7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 88 του
ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα τιµολόγια της Βασικής Δραστηριότητας Μεταφο-
ράς ορίζονται χωριστά για τα σηµεία εισόδου και τα ση-
µεία εξόδου του Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερί-
ου και χωριστά για την κοινοποίηση στον Διαχειριστή
συναλλαγών που διενεργούνται µεταξύ Χρηστών του
Συστήµατος Μεταφοράς, σύµφωνα µε τον Κανονισµό
(ΕΕ) αριθµ. 312/2014 (EE L 113/13).»

8. α) Μετά την παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4001/2011,
προστίθεται παράγραφος 1Α ως εξής:

«1Α) Η Άδεια Προµήθειας, η Άδεια ΑΣΦΑ, η Άδεια Δια-
νοµής Φυσικού Αερίου, η Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ και η
Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής χορηγούνται, σύµ-
φωνα µε τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που
προβλέπονται στον Κανονισµό Αδειών, εφόσον ο υπο-
ψήφιος έχει τη µορφή ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.) ή εται-
ρείας περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή ιδιωτικής κεφα-
λαιουχικής εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) και µε µετοχικό ή εταιρικό
κεφάλαιο τουλάχιστον:
α) εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ για τη χορήγη-

ση Άδειας Προµήθειας,
β) εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ για τη χορήγη-

ση Άδειας ΑΣΦΑ ή Άδειας Διανοµής Φυσικού Αερίου. Για
την αξιολόγηση της οικονοµικής επάρκειας του αιτού-
ντος, λαµβάνεται υπόψη η επάρκεια των προβλεπόµε-
νων ιδίων κεφαλαίων του, το ύψος των οποίων πρέπει να
ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό
(20%) επί του προϋπολογισµού του έργου,
γ) τετρακόσων χιλιάδων (400.000) ευρώ για την χορή-

γηση Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ ή Άδειας Διαχείρισης Δι-
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κτύου Διανοµής.
Η Άδεια Προµήθειας χορηγείται και σε Ενεργειακή

Κοινότητα (Ε.Κοιν.) µε συνεταιριστικό κεφάλαιο τουλά-
χιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.»
β) Οι κάτοχοι αδειών Προµήθειας Φυσικού Αερίου, Α-

ΣΦΑ, Διανοµής Φυσικού Αερίου, η Διαχείρισης ΑΣΦΑ και
Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου υποχρε-
ούνται εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος να υποβάλουν στη ΡΑΕ αίτηση τροποποίησης
της άδειας που κατέχουν µε τα συµπληρωµατικά στοι-
χεία που υποδηλώνουν τη συµµόρφωσή τους µε τις δια-
τάξεις του άρθρου 90 του ν. 4001/2011, όπως τροποποι-
είται µε το παρόν, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυ-
τού εκδιδοµένων κανονιστικών πράξεων. Σε διαφορετική
περίπτωση, η άδειά τους ανακαλείται µε απόφαση της
ΡΑΕ.
γ) Αιτήσεις χορήγησης αδειών Προµήθειας Φυσικού Α-

ερίου, ΑΣΦΑ, Διανοµής Φυσικού Αερίου, η Διαχείρισης
ΑΣΦΑ και Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου
που εκκρεµούν ενώπιον της ΡΑΕ κατά το χρόνο έναρξης
ισχύος του παρόντος, αξιολογούνται και µε βάση τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 90 του ν. 4001/2011, όπως τροποποι-
είται µε το παρόν, καθώς και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυ-
τού εκδιδόµενες κανονιστικές πράξεις.

Άρθρο 25
Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4447/2016

1. Η παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4447/2016 (Α΄241)
τροποποιείται ως εξής:
α) Στην περίπτωση α΄ του δεύτερου εδαφίου, η φράση

«το είκοσι τοις εκατό (20%)» αντικαθίσταται µε τη φρά-
ση «το τριάντα τοις εκατό (30%)».
β) Στην περίπτωση β΄ του δεύτερου εδαφίου, η φράση

«µέχρι την 30ή Ιουνίου 2017» αντικαθίσταται µε τη φρά-
ση «µέχρι την 30ή Απριλίου 2018».
γ) Στην περίπτωση γ΄ του δεύτερου εδαφίου, η φράση

«µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2017» αντικαθίσταται µε τη
φράση «µέχρι την 30ή Σεπτεµβρίου 2018».
δ) Στο δεύτερο εδάφιο η φράση «30ής Ιουνίου» αντι-

καθίσταται µε τη φράση «30ής Ιουνίου 2018», η φράση
«το 60%» µε τη φράση «το εκατό τοις εκατό (100%)» και
η φράση «και το υπολειπόµενο ποσό του προϋπολογι-
σθέντος συνολικού κόστους σύνδεσης, µέχρι την 31η
Δεκεµβρίου 2017» απαλείφεται.
ε) Στο τρίτο εδάφιο, µετά τη φράση «Σε περίπτωση µη

καταβολής των ανωτέρω δόσεων εντός των ανωτέρω
προθεσµιών» προστίθεται η φράση «, καθώς και σε περί-
πτωση µη σύναψης της Σύµβασης Σύνδεσης µέχρι την
30ή Σεπτεµβρίου 2018,».
στ) Στο τέταρτο εδάφιο, η φράση «Σε περίπτωση µη

καταβολής του συνολικού κόστους σύνδεσης µέχρι την
31η Δεκεµβρίου 2017» αντικαθίσταται µε τη φράση «Σε
περίπτωση µη σύναψης της Σύµβασης Σύνδεσης µέχρι
την 30ή Σεπτεµβρίου 2018».

2. Συµβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης που λύθηκαν
λόγω µη καταβολής των δόσεων της παρ. 1 του άρθρου
28 του ν. 4447/2016 µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2017 ανα-
βιώνουν αυτοδίκαια.

Άρθρο 26
Χορήγηση ενίσχυσης σε οικιακούς καταναλωτές λόγω

επιβάρυνσης από λιγνιτική δραστηριότητα

1. Παρέχεται ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογι-
σµό, λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από λιγνιτική
δραστηριότητα, η οποία δεν µπορεί να ξεπεράσει τα σα-
ράντα δύο (42) ευρώ ανά µεγαβατώρα (MWh) επί της τι-
µολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και πι-
στώνεται στους λογαριασµούς των δικαιούχων ως έκ-
πτωση από τους Προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Δι-
καιούχοι της ανωτέρω ενίσχυσης είναι οι οικιακοί πελά-
τες εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Δυτι-
κής Μακεδονίας και του Δήµου Μεγαλόπολης της Περι-
φερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται το ακριβές
ποσό της ενίσχυσης, η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρό-
νος χορήγησής της ο χρόνος εκκαθάρισης τυχόν κριτή-
ρια για τη χορήγηση της ενίσχυσης, τυχόν ανώτατα και
κατώτατα όρια καταναλώσεων, συστήνεται ειδικός λο-
γαριασµός ορίζεται ο διαχειριστής του λογαριασµού αυ-
τού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε τη χορήγηση της ε-
νίσχυσης θέµα.

Άρθρο 27
Αναβίωση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)

Άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθ-
µούς Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) των Ο.Τ.Α.
Α΄ και Β΄ Βαθµού οι οποίες έπαυσαν αυτοδικαίως να ι-
σχύουν λόγω µη καταβολής του ετήσιου τέλους διατή-
ρησης άδειας παραγωγής του έτους 2015, δύναται να α-
ναβιώσουν υπό την προϋπόθεση ότι το ετήσιο τέλος δια-
τήρησης άδειας παραγωγής των ετών 2015 και 2016 κα-
ταβληθεί µέχρι την 31η Ιανουαρίου 2018.

Άρθρο 28

Το άρθρο 47Α του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Αν µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης του ν. 4067/2012 έ-
χει υποβληθεί φάκελος για την έκδοση διοικητικής πρά-
ξης άδειας εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 1577/1985, όπως τροποποιήθηκε,
κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, η προθεσµία
έκδοσης παρατείνεται έως τις 30.4.2018.»

Άρθρο 29

Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4495/2017 αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«2. Μέχρι τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων
και επιτροπών των άρθρων 7, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20,
22 και 24, συνεχίζουν να λειτουργούν τα υφιστάµενα κα-
τά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος όργανα και α-
σκούν τις αρµοδιότητές τους, αυτές που τους είχαν απο-
δοθεί πριν τη δηµοσίευση του παρόντος, καθώς και αυ-
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τές που ορίζονται στον παρόντα.
Η θητεία των υφιστάµενων οργάνων, έστω και αν αυτή

είχε λήξει κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρό-
ντος, παρατείνεται έως τις 31.7.2018, µε δυνατότητα πε-
ραιτέρω παράτασης µετά από απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή και των κατά περίπτωση
συναρµοδίων Υπουργών.»

Άρθρο 30

1. Η παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4495/2017 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Έως τη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
του άρθρου 33 και την έκδοση της προβλεπόµενης στην
παράγραφο 1 του άρθρου αυτού απόφασης, οι διοικητι-
κές πράξεις του άρθρου 29 εκδίδονται µε τη διαδικασία
που ίσχυε πριν τη δηµοσίευση του παρόντος. Κατ’ εξαί-
ρεση για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών υποβάλλο-
νται τα δικαιολογητικά του άρθρου 40 του παρόντος.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 50 συµπληρώνεται µε τη φρά-
ση που τίθεται στην αρχή του εδαφίου: «Μέχρι την έκδο-
ση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 6
του άρθρου 29».

3. Στο άρθρο 50 προστίθενται δύο παράγραφοι ως ε-
ξής:

«4. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφα-
σης της παραγράφου 5 του άρθρου 29, το Υπουργείο Ε-
θνικής Άµυνας εκδίδει τις οικοδοµικές άδειες για την ε-
κτέλεση στρατιωτικών έργων ή εγκαταστάσεων της κοι-

νής υπουργικής απόφασης 26229/1123/1987 (Δ΄749,
1987).

5. Η ισχύς των οικοδοµικών αδειών και τυχόν αναθεω-
ρήσεών τους, οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1.3.2011, κα-
θώς και άδειες που εκδόθηκαν µετά την ανωτέρω ηµερο-
µηνία και έως την 1.3.2012 σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του από 8.7.1993 προεδρικού διατάγµατος
(Δ΄795/13.7.1993), παρατείνεται από την ηµεροµηνία
λήξης τους έως τις 31.12.2020».

Άρθρο 31

Στην παρ. 5 του άρθρου 125 του ν. 4495/2017 προστί-
θεται εδάφιο ως εξής:

«Μέχρι τη συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας της ε-
πιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 116, για τις υ-
παγωγές του άρθρου αυτού συνεχίζουν να επιλαµβάνο-
νται οι επιτροπές που είχαν συσταθεί σύµφωνα µε το άρ-
θρο 12 του ν. 4178/2013. Η θητεία των εν λόγω επιτρο-
πών, σε περίπτωση που έχει λήξει, παρατείνεται έως τις
31.7.2018 µε δυνατότητα εκ νέου παράτασης µετά από
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μέχρι την συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας των

Περιφερειακών Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΠΕ.Σ.Α.)
της παραγράφου 1 του άρθρου 12, το ΚΕΣΑ, µετά από ει-
σήγηση της αρµόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, επιλαµβάνεται της διαδικα-
σίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 117.»
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Άρθρο 32
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
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