
ΜΕΡΟΣ A΄
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του άρθρου 1 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129)

1. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129), καταργούνται
από της ισχύος τους. 

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. 3865/2010 (Α΄ 120), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«3. Όσοι έχουν προσληφθεί στο Δηµόσιο µέχρι και τις
31.12.2010 και θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα α-
πό 1.1.2015 και µετά, καθώς και όσοι έχουν θεµελιώσει
συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι και τις 31.12.2014 και έ-
χουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από
1.9.2015 και µετά, δικαιούνται:».

3. Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του άρ-
θρου 4 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, αντικαθίστανται
ως εξής:

«β. Ειδικά για τον υπολογισµό του αναλογικού τµήµα-
τος της σύνταξης από 1.1.2011 και µετά, των προσώπων
του τέταρτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 των
άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 και όσων από τα πρό-
σωπα αυτά υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2084/1992,
που θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1.1.2015
και µετά ή έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα
µέχρι και τις 31.12.2014 και έχουν αποχωρήσει ή αποχω-
ρούν από την Υπηρεσία από 1.9.2015 και µετά, δικαιού-
νται:».

4. Στο τέλος του άρθρου 1 του ν. 4337/2015 προστίθε-
ται παράγραφος 7 ως εξής: 

«7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού, εφαρµόζονται α-
νάλογα και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλ-
λων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο µε τους δηµοσί-
ους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε οι συ-
ντάξεις τους βαρύνουν το Δηµόσιο είτε τους οικείους
φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισµού Σι-
δηροδρόµων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλι-
στικών Ταµείων του προσωπικού των Σιδηροδροµικών
Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ.
3395/1955 (Α΄ 276).» 
Η παράγραφος αυτή ισχύει από την έναρξη ισχύος του

ν. 4337/2015.
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Άρθρο 2
Σκοπός - αντικείµενο

(άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Με τις διατάξεις του Μέρους Β΄ εναρµονίζεται η ελ-
ληνική νοµοθεσία µε την Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Ο-
κτωβρίου 2012 «για την ενεργειακή απόδοση, την τρο-
ποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΘ΄, 5 Νοεµβρίου 2015,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, 

την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ 
και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 

«Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις



την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ»
(ΕΕ L 315 της 14.11.2012), όπως τροποποιήθηκε από την
Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου
2013 «για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ε-
νεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµο-
κρατίας της Κροατίας (ΕΕ L 141 της 28.5.2013)».

2. Θεσπίζεται πλαίσιο µέτρων για την προώθηση της ε-
νεργειακής απόδοσης προκειµένου η χώρα να συνεισφέ-
ρει στην επίτευξη του πρωταρχικού στόχου 2020 της Έ-
νωσης για είκοσι τοις εκατό (20%) στην ενεργειακή από-
δοση και να προετοιµάσει το έδαφος για περαιτέρω βελ-
τιώσεις της ενεργειακής απόδοσης πέραν της προανα-
φερόµενης χρονολογίας. 

3. Θεσπίζονται ενδεικτικοί εθνικοί στόχοι ενεργειακής
απόδοσης για το 2020, µέτρα για την προώθησή τους και
κανόνες που αποσκοπούν στην υπερνίκηση των αδυνα-
µιών της αγοράς ενέργειας που παρεµποδίζουν την από-
δοση στον εφοδιασµό και τη χρήση ενέργειας. 

Άρθρο 3
Ορισµοί

(άρθρο 2 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι α-
κόλουθοι ορισµοί:

«Ενέργεια»: όλες οι µορφές ενεργειακών προϊόντων,
τα καύσιµα, η θερµότητα, η ανανεώσιµη ενέργεια, ο ηλε-
κτρισµός ή οποιαδήποτε άλλη µορφή ενέργειας, όπως ο-
ρίζονται στην περίπτωση δ΄ του άρθρου 2 του Κανονι-
σµού (ΕΚ) αριθµ. 1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για
τις στατιστικές ενέργειας (ΕΕ L 304 της 4.11.2008). 

«Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας»: η ακαθάρι-
στη εσωτερική κατανάλωση, εξαιρουµένων των µη ενερ-
γειακών χρήσεων.

«Τελική κατανάλωση ενέργειας»: όλη η ενέργεια που
παρέχεται στη βιοµηχανία, τις µεταφορές, τα νοικοκυ-
ριά, τις υπηρεσίες και τη γεωργία. Εξαιρούνται οι παρα-
δόσεις στον τοµέα της µετατροπής της ενέργειας και οι
ίδιες οι βιοµηχανίες ενεργειακών δραστηριοτήτων.

«Ενεργειακή απόδοση»: ο λόγος της εκροής επιδόσε-
ων, υπηρεσιών, αγαθών ή ενέργειας προς την εισροή ε-
νέργειας. 

«Εξοικονόµηση ενέργειας»: ποσότητα εξοικονοµού-
µενης ενέργειας, η οποία προσδιορίζεται µε τη µέτρηση
ή/και τον κατ’ εκτίµηση υπολογισµό της κατανάλωσης
πριν και µετά την υλοποίηση ενός µέτρου βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης, µε ταυτόχρονη εξασφάλιση της
σταθερότητας των εξωτερικών συνθηκών που επηρεά-
ζουν την ενεργειακή κατανάλωση.

«Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης»: αύξηση της ε-
νεργειακής απόδοσης λόγω τεχνολογικών αλλαγών, αλ-
λαγών στη συµπεριφορά ή/και οικονοµικών αλλαγών. 

«Ενεργειακή υπηρεσία»: το φυσικό όφελος, η χρησι-
µότητα ή το πλεονέκτηµα που προκύπτει από το συνδυα-
σµό ενέργειας µε ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία ή
µε δράση η οποία µπορεί να περιλαµβάνει τις εργασίες,
την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και έλεγχο
που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας αυτής,
βάσει συµβάσεως και η οποία υπό κανονικές συνθήκες έ-
χει αποδείξει ότι οδηγεί σε επαληθεύσιµη και µετρήσιµη
ή εκτιµώµενη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ή σε
εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας.

«Δηµόσιοι φορείς»: οι «αναθέτουσες αρχές», όπως ο-
ρίζονται στο άρθρο 2 του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64) µε το ο-
ποίο προσαρµόστηκε η ελληνική νοµοθεσία στις διατά-
ξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (ΕΕ L
134 της 30.4.2015), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2005/51/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 1.10.2005) και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ (ΕΕ L 323 της 9.12.2005). 

«Κεντρική δηµόσια διοίκηση»: όλες οι διοικητικές υπη-
ρεσίες των οποίων η αρµοδιότητα εκτείνεται σε ολόκλη-
ρη την επικράτεια. 

«Συνολικό ωφέλιµο εµβαδόν δαπέδου»: το εµβαδόν
των δαπέδων κτιρίου ή µέρους κτιρίου στο οποίο χρησι-
µοποιείται ενέργεια για τη ρύθµιση των κλιµατικών συν-
θηκών στο εσωτερικό του.

«Σύστηµα ενεργειακής διαχείρισης»: το σύνολο των
αλληλένδετων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ενός σχε-
δίου που θέτει στόχο ενεργειακής απόδοσης και χαράσ-
σει τη στρατηγική επίτευξης του εν λόγω στόχου. 

«Ευρωπαϊκό πρότυπο»: πρότυπο το οποίο εκδίδεται α-
πό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης, την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ή το Ευρω-
παϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τοµέα των Τηλεπι-
κοινωνιών και διατίθεται προς δηµόσια χρήση. 

«Διεθνές πρότυπο»: πρότυπο το οποίο έχει εκδοθεί α-
πό το Διεθνή Οργανισµό Τυποποίησης και διατίθεται στο
κοινό. 

«Υπόχρεο µέρος»: διανοµέας ενέργειας ή επιχείρηση
λιανικής πώλησης ενέργειας που δεσµεύεται από τα κα-
θεστώτα επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδο-
σης που αναφέρονται στο άρθρο 9. 

«Εξουσιοδοτηθέν µέρος»: νοµικό πρόσωπο στο οποίο
έχει ανατεθεί από την Κυβέρνηση ή από άλλο δηµόσιο
φορέα, εξουσία ανάπτυξης, διαχείρισης ή λειτουργίας ε-
νός χρηµατοδοτικού προγράµµατος εξ ονόµατος της Κυ-
βέρνησης ή του άλλου δηµόσιου φορέα.

«Συµµετέχον µέρος»: επιχείρηση ή δηµόσιος φορέας
που δεσµεύεται να επιτύχει ορισµένους στόχους βάσει
εθελοντικής συµφωνίας ή καλύπτεται από εθνικό κανονι-
στικό µέσο πολιτικής. 

«Δηµόσια αρχή επιβολής»: φορέας ο οποίος διέπεται
από το δηµόσιο δίκαιο και είναι υπεύθυνος για την επιβο-
λή ή την παρακολούθηση της φορολόγησης της ενέργει-
ας ή του άνθρακα, των χρηµατοδοτικών καθεστώτων και
µέσων, των φορολογικών κινήτρων, προτύπων και κανό-
νων, των καθεστώτων ενεργειακής σήµανσης, της εκπαί-
δευσης ή της κατάρτισης.

«Μέτρο πολιτικής»: κανονιστικό, χρηµατοδοτικό, δη-
µοσιονοµικό, εθελοντικό ή ενηµερωτικό µέσο, το οποίο
δηµιουργεί ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, απαίτηση ή κίνη-
τρο για τους παράγοντες της αγοράς, ώστε να παρέχουν
και να αγοράζουν ενεργειακές υπηρεσίες και να αναλαµ-
βάνουν άλλα µέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής α-
πόδοσης.

«Επιµέρους δράση»: δράση η οποία οδηγεί σε βελτιώ-
σεις της ενεργειακής απόδοσης που µπορούν να επαλη-
θευτούν και να µετρηθούν ή να εκτιµηθούν και η οποία
πραγµατοποιείται ως αποτέλεσµα µέτρου πολιτικής.

«Διανοµέας ενέργειας»: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
συµπεριλαµβανοµένου του διαχειριστή δικτύου διανο-
µής που είναι υπεύθυνο για τη µεταφορά ενέργειας, µε
σκοπό τη διάθεσή της σε τελικούς καταναλωτές και
σταθµούς διανοµής που πωλούν ενέργεια σε τελικούς
καταναλωτές. 
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«Διαχειριστής συστήµατος διανοµής»: ο «διαχειρι-
στής δικτύου διανοµής» όπως ορίζεται στην περίπτωση
στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179)
µε τον οποίο ενσωµατώθηκαν στην ελληνική νοµοθεσία
οι διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009
(ΕΕ L 211 της 14.8.2009) και της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
13ης Ιουλίου 2009 (ΕΕ L 211 της 14.8.2009). 

«Επιχείρηση λιανικής πώλησης ενέργειας»: το φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο που πωλεί ενέργεια σε τελικούς κα-
ταναλωτές. 

«Τελικός καταναλωτής»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσω-
πο που καταναλώνει ενέργεια για δική του τελική χρήση. 

«Πάροχος ενεργειακών υπηρεσιών»: το φυσικό ή νοµι-
κό πρόσωπο που παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες ή και
άλλα µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε ε-
γκαταστάσεις ή κτίρια τελικών καταναλωτών. 

«Ενεργειακός έλεγχος»: η συστηµατική διαδικασία µε
σκοπό την απόκτηση επαρκούς γνώσης του υφιστάµε-
νου συνόλου χαρακτηριστικών ενεργειακής κατανάλω-
σης ενός κτιρίου ή µίας οµάδας κτιρίων, µίας βιοµηχανι-
κής ή εµπορικής δραστηριότητας ή εγκατάστασης, κα-
θώς και ιδιωτικών ή δηµόσιων υπηρεσιών, µε την οποία
εντοπίζονται και προσδιορίζονται ποσοτικά οι οικονοµι-
κώς αποδοτικές δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας,
και µε την οποία συντάσσεται έκθεση αποτελεσµάτων. 

«Μικρές και µεσαίες επιχειρήσεις» ή «ΜΜΕ»: επιχει-
ρήσεις όπως ορίζονται στον τίτλο Ι του Παραρτήµατος
της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης
Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των
µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της
20.5.2003), σύµφωνα µε τον οποίο η κατηγορία των πο-
λύ µικρών, µικρών και µεσαίων αποτελείται από επιχει-
ρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµέ-
νους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υ-
περβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ ή το σύνολο του ετή-
σιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευ-
ρώ. 

«Σύµβαση ενεργειακής απόδοσης»: συµβατική συµ-
φωνία που καταρτίζεται µεταξύ του δικαιούχου και του
παρόχου ενεργειακών υπηρεσιών, η οποία επαληθεύεται
και παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της
σύµβασης, στο πλαίσιο της οποίας πραγµατοποιούνται
πληρωµές για επενδύσεις (έργο, προµήθεια ή υπηρεσία)
για µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, οι ο-
ποίες συνδέονται µε ένα συµβατικώς συµφωνηθέν επί-
πεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή µε άλλο
συµφωνηθέν κριτήριο ενεργειακής απόδοσης, όπως η ε-
ξοικονόµηση χρηµάτων. 

«Έξυπνο σύστηµα µέτρησης» ή «ευφυές σύστηµα µέ-
τρησης»: ηλεκτρονικό σύστηµα το οποίο είναι ικανό να
µετρά την κατανάλωση ενέργειας, παρέχοντας περισσό-
τερες πληροφορίες από ένα συµβατικό µετρητή και είναι
ικανό να µεταδίδει και να λαµβάνει δεδοµένα χρησιµο-
ποιώντας µορφότυπο ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

«Διαχειριστής συστήµατος µεταφοράς»: ο «διαχειρι-
στής συστήµατος ενέργειας» όπως ορίζεται στην περί-
πτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011. 

«Συµπαραγωγή»: η ταυτόχρονη παραγωγή θερµικής
και ηλεκτρικής ή µηχανικής ενέργειας στο πλαίσιο µίας
µόνο διαδικασίας.

«Οικονοµικά δικαιολογηµένη ζήτηση»: η ζήτηση που
δεν υπερβαίνει τις ανάγκες θέρµανσης ή ψύξης και η ο-

ποία διαφορετικά θα ικανοποιούνταν, σύµφωνα µε τις
συνθήκες της αγοράς, µε διαδικασίες παραγωγής ενέρ-
γειας διαφορετικές από τη συµπαραγωγή.

«Ωφέλιµη θερµότητα»: θερµότητα που παράγεται στο
πλαίσιο διαδικασίας συµπαραγωγής, προκειµένου να ι-
κανοποιήσει µία οικονοµικά δικαιολογηµένη ζήτηση για
θέρµανση ή ψύξη. 

«Ηλεκτρική ενέργεια από συµπαραγωγή»: η ηλεκτρική
ενέργεια που παράγεται στο πλαίσιο µίας διαδικασίας
συνδεόµενης µε την παραγωγή ωφέλιµης θερµότητας
και υπολογίζεται, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που περι-
γράφεται στο Παράρτηµα I. 

«Συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης»: η συµπαραγωγή
που πληροί τα κριτήρια του Παραρτήµατος II. 

«Ολικός βαθµός απόδοσης»: ο λόγος της ετήσιας πο-
σότητας παραγόµενης ηλεκτρικής και µηχανικής ενέρ-
γειας και παραγόµενης ωφέλιµης θερµότητας προς το ε-
νεργειακό περιεχόµενο των καυσίµων που χρησιµοποι-
ούνται, για την παραγωγή θερµότητας στο πλαίσιο διαδι-
κασίας συµπαραγωγής, καθώς και για την ακαθάριστη
παραγωγή ηλεκτρικής και µηχανικής ενέργειας.

«Λόγος ηλεκτρικής ενέργειας προς θερµότητα»: ο λό-
γος της ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή προς
την ωφέλιµη θερµότητα, υπό πλήρη κατάσταση λειτουρ-
γίας συµπαραγωγής, µε χρήση των λειτουργικών δεδο-
µένων της συγκεκριµένης µονάδας. 

«Μονάδα συµπαραγωγής»: µονάδα που µπορεί να λει-
τουργεί ως µονάδα συµπαραγωγής. 

«Μονάδα συµπαραγωγής µικρής κλίµακας»: η µονάδα
συµπαραγωγής µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ µικρό-
τερη από ένα µεγαβάτ (1 MWe). 

«Μονάδα συµπαραγωγής πολύ µικρής κλίµακας»: η
µονάδα συµπαραγωγής µε µέγιστη ηλεκτρική ισχύ µι-
κρότερη από πενήντα κιλοβάτ (50 kWe). 

«Συντελεστής δόµησης»: ο λόγος της συνολικής επι-
φάνειας δόµησης προς το εµβαδόν οικοπέδου ή γηπέ-
δου σε µία συγκεκριµένη περιοχή. 

«Αποδοτικό σύστηµα τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης»:
σύστηµα τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης που χρησιµο-
ποιεί τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) ανανεώσι-
µη ενέργεια είτε πενήντα τοις εκατό (50%) απορριπτό-
µενη θερµότητα είτε εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%)
συµπαραγόµενη θερµότητα είτε συνδυαστικά πενήντα
τοις εκατό (50%) από τις παραπάνω µορφές θερµότητας
και ανανεώσιµης ενέργειας.

«Αποδοτική θέρµανση και ψύξη»: η επιλογή θέρµαν-
σης και ψύξης η οποία, συγκρινόµενη µε ένα σενάριο βά-
σης αντιπροσωπευτικό της συνήθους δραστηριότητας,
µειώνει κατά τρόπο µετρήσιµο τη χρήση πρωτογενούς ε-
νέργειας που απαιτείται για την παραγωγή µίας µονάδας
παρεχόµενης ενέργειας εντός των ορίων ενός συστήµα-
τος κατά τρόπο οικονοµικώς αποδοτικό, σύµφωνα µε την
αξιολόγηση της ανάλυσης κόστους-οφέλους που ανα-
φέρεται στο άρθρο 15, λαµβάνοντας υπόψη την ενέρ-
γεια που χρειάζεται για την εξόρυξη, τη µετατροπή, τη
µεταφορά και τη διανοµή. 

«Αποδοτική ατοµική θέρµανση και ψύξη»: η επιλογή α-
τοµικής θέρµανσης και ψύξης η οποία, συγκρινόµενη µε
την αποδοτική τηλεθέρµανση και τηλεψύξη, µειώνει κα-
τά τρόπο µετρήσιµο τη χρήση πρωτογενούς µη ανανεώ-
σιµης ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή µίας
µονάδας παρεχόµενης ενέργειας εντός των ορίων ενός
συστήµατος ή απαιτεί τη χρήση ίδιας πρωτογενούς µη α-
νανεώσιµης ενέργειας, αλλά µε µικρότερο κόστος, λαµ-
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βάνοντας υπόψη την ενέργεια που χρειάζεται για την ε-
ξόρυξη, τη µετατροπή, τη µεταφορά και τη διανοµή.

«Ουσιαστική ανακαίνιση»: ανακαίνιση της οποίας το
κόστος υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του κό-
στους επένδυσης νέας συγκρίσιµης µονάδας. 

«Φορέας συγκέντρωσης»: πάροχος υπηρεσιών στον
τοµέα της ζήτησης ο οποίος συνδυάζει πολλαπλά βρα-
χείας διάρκειας φορτία καταναλωτών προς πώληση ή εκ-
πλειστηριασµό σε οργανωµένες αγορές ενέργειας.

Άρθρο 4
Στόχος ενεργειακής απόδοσης

(άρθρο 3 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, 
όπως τροποποιήθηκε µε το Παράρτηµα της Οδηγίας

2013/12/ΕΕ, και άρθρο 24 παρ. 1 
της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας θεσπίζεται ενδεικτικός εθνικός στόχος ενερ-
γειακής απόδοσης στην τελική κατανάλωση ενέργειας
για το 2020.

2. Για τον καθορισµό του στόχου της παραγράφου 1
συνεκτιµώνται τα ακόλουθα:
α) Ότι η κατανάλωση ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης το 2020 δεν θα υπερβαίνει τους χίλιους τετρακόσι-
ους ογδόντα τρεις εκατοµµύρια τόνους ισοδύναµου πε-
τρελαίου (1.483 εκατοµµύρια ΤΙΠ) πρωτογενούς ενέρ-
γειας ή τα χίλια ογδόντα έξι εκατοµµύρια τόνους ισοδύ-
ναµου πετρελαίου (1.086 εκατοµµύρια ΤΙΠ) τελικής ε-
νέργειας.
β) Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα νόµο.
γ) Τα µέτρα που ελήφθησαν για την επίτευξη του εθνι-

κού ενδεικτικού στόχου εξοικονόµησης ενέργειας, σύµ-
φωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3855/2010 (Α΄
95) µε τον οποίο ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Ο-
δηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 (ΕΕ L 114 της
27.4.2006).
δ) Τα µέτρα προώθησης της ενεργειακής απόδοσης σε

άλλα κράτη - µέλη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Κατά τον καθορισµό του στόχου, µπορεί να λαµβά-

νονται υπόψη οι συνθήκες που επηρεάζουν την κατανά-
λωση πρωτογενούς ενέργειας, όπως:
α) οι οικονοµικώς αποτελεσµατικές δυνατότητες εξοι-

κονόµησης ενέργειας,
β) η εξέλιξη και πρόβλεψη του Ακαθάριστου Εγχώριου

Προϊόντος (ΑΕΠ),
γ) αλλαγές στις εισαγωγές και εξαγωγές ενέργειας,
δ) η ανάπτυξη όλων των ανανεώσιµων πηγών ενέργει-

ας, η πυρηνική ενέργεια, η δέσµευση και αποθήκευση
διοξειδίου του άνθρακα, και
ε) η έγκαιρη δράση.
4. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει

τον γενικό έλεγχο και την αρµοδιότητα επίβλεψης της υ-
λοποίησης των ενεργειών για την επίτευξη του εθνικού
ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης. 

5. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργεια-
κής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας
και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας έχει την ευθύνη για την εκπόνηση ε-
τήσιας έκθεσης προόδου για την επίτευξη του εθνικού
ενδεικτικού στόχου. Η έκθεση εγκρίνεται µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δηµοσιεύ-
εται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος

και Ενέργειας και υποβάλλεται από τη Γενική Γραµµα-
τεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους.

6. Το περιεχόµενο των ετήσιων εκθέσεων της παρα-
γράφου 5 περιλαµβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες
που περιγράφονται στο Μέρος I του Παραρτήµατος XIII. 

Άρθρο 5
Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής 

Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ)
(Άρθρο 24 παρ. 2 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Για την επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου
του άρθρου 4 η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και
Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραµµατείας
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει την ευθύνη για την
εκπόνηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης Ενεργειακής Από-
δοσης (ΕΣΔΕΑ) κατόπιν συνεργασίας µε συναρµόδια υ-
πουργεία και φορείς.

2. Τα ΕΣΔΕΑ εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετά από εισήγηση της
Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Α-
ποδοτικότητας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας. Τα ΕΣΔΕΑ υποβάλλονται από τη Γενική
Γραµµατεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή εντός των προθεσµιών της παρ. 2 του
άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ.

3. Τα ΕΣΔΕΑ:
α) καλύπτουν σηµαντικά µέτρα βελτίωσης της ενεργει-

ακής απόδοσης και την αναµενόµενη και επιτευχθείσα ε-
ξοικονόµηση ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων των µέ-
τρων στον τοµέα του εφοδιασµού, της µεταφοράς και
της διανοµής ενέργειας, καθώς και της τελικής χρήσης
ενέργειας, 
β) συµπληρώνονται από επικαιροποιηµένες εκτιµήσεις

της αναµενόµενης συνολικής κατανάλωσης πρωτογε-
νούς ενέργειας το 2020, καθώς και εκτίµηση των επιπέ-
δων κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στους τοµείς
που αναφέρονται στο Μέρος I του Παραρτήµατος XIII,
γ) περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες που

περιγράφονται στο Παράρτηµα XIII. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 6
Ανακαίνιση κτιρίων

(άρθρο 4 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργεια-
κής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας
και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας έχει την ευθύνη σύνταξης έκθεσης
µακροπρόθεσµης στρατηγικής για την κινητοποίηση ε-
πενδύσεων για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέµα-
τος που αποτελείται από κατοικίες και εµπορικά κτίρια,
δηµόσια και ιδιωτικά. 

2. Η έκθεση εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, δηµοσιεύεται στην ιστοσελί-
δα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υ-
ποβάλλεται από τη Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Ο-
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ρυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα µε
τις προθεσµίες του άρθρου 4 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, ε-
νώ στη συνέχεια αναθεωρείται κάθε τρία (3) έτη και υπο-
βάλλεται ως µέρος των ΕΣΔΕΑ.

3. Η έκθεση περιλαµβάνει:
α) ανασκόπηση του κτιριακού αποθέµατος που βασίζε-

ται, ανάλογα µε την περίπτωση, σε στατιστική δειγµατο-
ληψία, 
β) εξεύρεση οικονοµικώς αποδοτικών προσεγγίσεων

για τις ανακαινίσεις ανάλογα µε το είδος του κτιρίου και
την κλιµατική ζώνη,
γ) πολιτικές και µέτρα για την τόνωση οικονοµικώς α-

ποδοτικών ριζικών ανακαινίσεων κτιρίων, περιλαµβανο-
µένων των σταδιακών ριζικών ανακαινίσεων,
δ) µία προοπτική για τον προσανατολισµό µελλοντι-

κών επενδυτικών αποφάσεων των ιδιωτών, του κατα-
σκευαστικού τοµέα και των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµά-
των, 
ε) την εκτίµηση της αναµενόµενης εξοικονόµησης ε-

νέργειας και των γενικότερων ωφελειών µε βάση συγκε-
κριµένα στοιχεία και µεθοδολογία.

Άρθρο 7
Υποδειγµατικός ρόλος κτιρίων που ανήκουν 

σε δηµόσιους φορείς
(άρθρο 5 και άρθρο 20 παρ. 5 
της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Κάθε χρόνο ανακαινίζεται το τρία τοις εκατό (3%)
του συνολικού εµβαδού δαπέδου θερµαινόµενων ή/και
ψυχόµενων κτιρίων που είναι ιδιόκτητα και καταλαµβά-
νονται από την κεντρική δηµόσια διοίκηση προκειµένου
να εκπληρωθούν τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις
ενεργειακής απόδοσης που έχουν τεθεί κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 4 του ν. 4122/2013 (Α΄ 42), µε τον οποίο εν-
σωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2010/31/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
19ης Μαΐου 2010 (ΕΕ L 153 της 18.6.2010) και στο βαθ-
µό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονοµικά ε-
φικτό. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει από την 1η Ιανουα-
ρίου του 2014.

2. Το ποσοστό του τρία τοις εκατό (3%) υπολογίζεται
επί του συνολικού εµβαδού δαπέδου των κτιρίων µε συ-
νολικό ωφέλιµο εµβαδόν δαπέδου µεγαλύτερο από δια-
κόσια πενήντα τετραγωνικά µέτρα (250 τ.µ.) που είναι ι-
διόκτητα και καταλαµβανόµενα από την κεντρική δηµό-
σια διοίκηση, τα οποία την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους δεν
πληρούν τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που έ-
χουν τεθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου 4 του
ν. 4122/2013.

3. Κατά την εφαρµογή µέτρων για τη ριζική ανακαίνιση
των κτιρίων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2,
το κτίριο θεωρείται ως σύνολο, στο οποίο συµπεριλαµ-
βάνονται το κέλυφος, ο εξοπλισµός, η λειτουργία και η
συντήρηση.

4. Τα κτίρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και
2 µε τη χαµηλότερη ενεργειακή απόδοση έχουν προτε-
ραιότητα για την υλοποίηση µέτρων ενεργειακής απόδο-
σης, όπου αυτά είναι οικονοµικώς αποδοτικά και τεχνι-
κώς εφικτά. 

5. Από την υποχρέωση της παραγράφου 1 εξαιρού-
νται οι εξής κατηγορίες κτιρίων:
α) µνηµεία και κτίρια επισήµως προστατευόµενα ως

µέρος συγκεκριµένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτε-
ρης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, όπως διατη-
ρητέα και εντός παραδοσιακών οικισµών κτίρια, στο βαθ-
µό που η συµµόρφωση προς ορισµένες ελάχιστες απαι-
τήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε κατά τρόπο
µη αποδεκτό το χαρακτήρα ή την εµφάνισή τους,
β) κτίρια των ενόπλων δυνάµεων ή κτίρια που εξυπη-

ρετούν σκοπούς εθνικής άµυνας για τα οποία απαιτείται
η διασφάλιση και διατήρηση του χαρακτήρα του απορρή-
του της εθνικής άµυνας και ασφάλειας. Στα παραπάνω
δεν περιλαµβάνονται οι ενιαίοι χώροι διαβίωσης ή τα κτί-
ρια γραφείων που προορίζονται για τις ένοπλες δυνά-
µεις και το λοιπό προσωπικό των αρχών εθνικής άµυνας, 
γ) κτίρια που χρησιµοποιούνται ως χώροι λατρείας ή

για θρησκευτικές δραστηριότητες.
6. Όταν ανακαινίζεται περισσότερο από το τρία τοις ε-

κατό (3%) του συνολικού εµβαδού δαπέδου των κτιρίων
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 σε ένα δε-
δοµένο έτος, το πλεονάζον συνυπολογίζεται στο ετήσιο
ποσοστό ανακαίνισης οποιουδήποτε από τα τρία προη-
γούµενα ή επόµενα έτη. 

7. Στο ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης των κτιρίων που α-
ναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 συνυπολογίζο-
νται:
α) τα νέα κτίρια που καταλαµβάνονται και είναι ιδιό-

κτητα και τα οποία αντικαθιστούν συγκεκριµένα κτίρια
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 που κατεδα-
φίσθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο προηγούµενων ετών
και 
β) τα κτίρια που έχουν πωληθεί, κατεδαφισθεί ή τεθεί

εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια των δύο (2) προη-
γούµενων ετών λόγω της εντατικότερης χρήσης άλλων
κτιρίων.

8. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγρά-
φου 1 παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα ετήσιων
συµβολών στο Ειδικό Ταµείο Ενεργειακής Απόδοσης
του άρθρου 21 µε ποσό ισοδύναµο προς τις επενδύσεις
που απαιτούνται για την υλοποίηση των υποχρεώσεων
αυτών.

9. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργεια-
κής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας
και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, σε συνεργασία µε τα αρµόδια υ-
πουργεία, έχει την ευθύνη κατάρτισης καταλόγου των
κτιρίων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2,
λαµβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις της παραγράφου 5.
Ο κατάλογος περιλαµβάνει το εµβαδόν δαπέδου σε τε-
τραγωνικά µέτρα (τ.µ.) και την ενεργειακή απόδοση κάθε
κτιρίου ή σχετικά ενεργειακά δεδοµένα, εφόσον είναι
διαθέσιµα. 

10. Ο κατάλογος δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και µπορεί να
αναπροσαρµόζεται µε κατάλληλη επικαιροποίηση των
δεδοµένων και των σχετικών στοιχείων που προκύ-
πτουν. 

11. Τα κτίρια του καταλόγου της παραγράφου 9 έχουν
προτεραιότητα κατά τη θέσπιση χρηµατοοικονοµικών κι-
νήτρων και προγραµµάτων για τη βελτίωση της ενεργει-
ακής απόδοσης δηµοσίων κτιρίων. 

12. Με ευθύνη των Περιφερειαρχών και των Δηµάρ-
χων, για τα κτίρια αρµοδιότητάς τους:
α) εκπονείται σχέδιο ενεργειακής απόδοσης, το οποίο

περιέχει συγκεκριµένους στόχους και δράσεις εξοικονό-
µησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδο-
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σης. Το σχέδιο αναθεωρείται ανά δύο (2) έτη και υπο-
βάλλεται στη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ε-
νεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραµµατείας Ε-
νέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
β) καθιερώνεται σύστηµα ενεργειακής διαχείρισης, το

οποίο περιλαµβάνει ενεργειακούς ελέγχους, στο πλαί-
σιο του σχεδίου ενεργειακής απόδοσης, 
γ) στο βαθµό που αυτό είναι οικονοµικά εφικτό, εφαρ-

µόζονται τα σχέδια ενεργειακής απόδοσης, χρησιµοποι-
ώντας, µεταξύ άλλων, ειδικά χρηµατοδοτικά εργαλεία
και µέσα, καθώς επίσης και πάροχοι ενεργειακών υπηρε-
σιών µέσω σύναψης συµβάσεων ενεργειακής απόδοσης. 
Τα ανωτέρω κτίρια που εντάσσονται σε σχέδια ενερ-

γειακής απόδοσης ή συστήµατα ενεργειακής διαχείρι-
σης έχουν προτεραιότητα κατά τη θέσπιση χρηµατοοικο-
νοµικών κινήτρων και προγραµµάτων για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης δηµοσίων κτιρίων. 

13. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει
το γενικό έλεγχο και την αρµοδιότητα για την εκπλήρω-
ση της υποχρέωσης της παραγράφου 1. 

Άρθρο 8
Ενεργειακή απόδοση στις αγορές 

από δηµόσιους φορείς
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Οι φορείς της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης αγορά-
ζουν προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια υψηλής ενεργεια-
κής απόδοσης, εφόσον αυτό συνάδει προς την οικονοµι-
κή αποδοτικότητα, την οικονοµική σκοπιµότητα, τη γενι-
κότερη βιωσιµότητα, την τεχνική καταλληλότητα, καθώς
και τον επαρκή ανταγωνισµό, σύµφωνα µε το Παράρτη-
µα III. Η υποχρέωση αυτή ισχύει εφόσον η εκτιµώµενη α-
ξία εκτός φόρου προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση ή
ανώτερη από τα όρια που ορίζονται στο άρθρο 6 του π.δ.
60/2007, ως εκάστοτε ισχύουν.

2. Η υποχρέωση της προηγούµενης παραγράφου για
αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και κτιρίων υψηλής ενερ-
γειακής απόδοσης µπορεί να επεκτείνεται, εκτός από
τους φορείς της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης και στους
υπόλοιπους δηµόσιους φορείς του όγδοου εδαφίου του
άρθρου 3, αφού λάβουν δεόντως υπόψη τις εκατέρωθεν
αρµοδιότητες και τη διοικητική διάρθρωση και ακολου-
θώντας τον υποδειγµατικό ρόλο των φορέων της κεντρι-
κής δηµόσιας διοίκησης. Με κοινή απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του καθ’ ύλην αρ-
µόδιου Υπουργού µπορεί να ορίζονται οι σχετικές προϋ-
ποθέσεις και λοιποί όροι εφαρµογής. 

3. Οι δηµόσιοι φορείς µπορούν, κατά τη διαδικασία σύ-
ναψης συµβάσεων παροχής υπηρεσιών µε σηµαντικό ε-
νεργειακό περιεχόµενο, να εκτιµούν κατά πόσον υπάρ-
χει δυνατότητα σύναψης µακροχρόνιων συµβάσεων ε-
νεργειακής απόδοσης, οι οποίες επιφέρουν µακροπρό-
θεσµη εξοικονόµηση ενέργειας. Με κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορεί να ορί-
ζονται οι σχετικές προϋποθέσεις και λοιποί όροι εφαρ-
µογής.

4. Η υποχρέωση της παραγράφου 1 εφαρµόζεται στις
συµβάσεις των ενόπλων δυνάµεων, µόνο στο βαθµό που
η εφαρµογή της δε συγκρούεται µε το χαρακτήρα και
την πρωταρχική επιδίωξη των δραστηριοτήτων των ενό-

πλων δυνάµεων. Η υποχρέωση δεν εφαρµόζεται στις
συµβάσεις προµήθειας στρατιωτικού εξοπλισµού, όπως
ορίζεται στο ν. 3978/2011 (Α΄ 137) µε τον οποίο ενσωµα-
τώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2009/81/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης
Ιουλίου 2009 (ΕΕ L 216 της 20.8.2009),σχετικά µε το συ-
ντονισµό των διαδικασιών σύναψης ορισµένων συµβά-
σεων έργων, προµηθειών και παροχής υπηρεσιών που
συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες
φορείς στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας.

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, κατά την α-
γορά δέσµης προϊόντων η οποία καλύπτεται στο σύνολό
της από το άρθρο 11 της κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής µε αριθµό 12400/1108/2.9.2011 (Β΄ 2301), µε
την οποία προσαρµόστηκε στην ελληνική νοµοθεσία η
Οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 (ΕΕ L 153 της
18.6.2010), οι δηµόσιοι φορείς κατά την έννοια του ό-
γδοου εδαφίου του άρθρου 3, µπορούν να διατυπώνουν
την απαίτηση ώστε η συνολική ενεργειακή απόδοση να
έχει προτεραιότητα έναντι της ενεργειακής απόδοσης ε-
πιµέρους προϊόντων στο πλαίσιο της ίδιας δέσµης, αγο-
ράζοντας τη δέσµη προϊόντων που πληροί το κριτήριο
της ανώτερης κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης.

6. Κατά τη σύναψη νέας σύµβασης µίσθωσης ή αγοράς
κτιρίου από δηµόσιους φορείς, απαιτείται το κτίριο να α-
νήκει τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Γ΄, όπως
καθορίζεται στον Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων (Β΄ 407 2010). Η παραπάνω υποχρέωση εφαρ-
µόζεται σταδιακά για την ανανέωση των υφιστάµενων
συµβάσεων µίσθωσης µε σκοπό έως το 2020 όλα τα κτί-
ρια που στεγάζουν υπηρεσίες δηµόσιων φορέων να είναι
τουλάχιστον ενεργειακής κατηγορίας Γ΄. 

Άρθρο 9
Καθεστώτα επιβολής υποχρέωσης 

ενεργειακής απόδοσης
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 θεσπίζεται καθεστώς ε-
πιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, µε το
οποίο εξασφαλίζεται ότι οι διανοµείς ενέργειας ή/και οι
εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας που ορίζονται ως
υπόχρεα µέρη, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 και λει-
τουργούν στην Ελληνική Επικράτεια, επιτυγχάνουν έναν
σωρευτικό στόχο εξοικονόµησης ενέργειας στην τελική
χρήση έως τις 31 Δεκεµβρίου 2020, µε την επιφύλαξη
της παραγράφου 3. Με απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται ο κατάλογος των
υπόχρεων µερών, ο ακριβής επιµερισµός του στόχου στα
υπόχρεα µέρη, οι διαδικασίες που απαιτούνται για την υ-
λοποίηση των καθεστώτων επιβολής, το σύστηµα µέτρη-
σης, ελέγχου και επαλήθευσης των µέτρων βελτίωσης
της ενεργειακής απόδοσης που εφαρµόζουν τα υπόχρεα
µέρη, µε βάση το οποίο εξακριβώνεται τουλάχιστον ένα
στατιστικά σηµαντικό ποσοστό και αντιπροσωπευτικό
δείγµα τους, καθώς και κάθε σχετικό θέµα. Με την ίδια
απόφαση, κατά τον επιµερισµό του στόχου στα υπόχρεα
µέρη, µπορεί να εξαιρείται η ενέργεια που διανέµεται ή
πωλείται µέσω αποδοτικών συστηµάτων τηλεθέρµανσης
και τηλεψύξης. 

2. Ο στόχος της παραγράφου 1 του παρόντος, ισοδυ-
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ναµεί τουλάχιστον µε την πραγµατοποίηση νέων ετή-
σιων εξοικονοµήσεων ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου
2014 έως τις 31 Δεκεµβρίου 2020 ίσων µε το ενάµιση
τοις εκατό (1,5%) των κατ’ όγκο ετήσιων πωλήσεων ε-
νέργειας στους τελικούς καταναλωτές όλων των διανο-
µέων ενέργειας είτε όλων των επιχειρήσεων λιανικής
πώλησης ενέργειας, του µέσου όρου των τριών (3) τε-
λευταίων ετών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013. Για τον
καθορισµό του στόχου εξαιρούνται οι κατ’ όγκον πωλή-
σεις ενέργειας που χρησιµοποιούνται στις µεταφορές.

3. Για τον καθορισµό του στόχου και µε την προϋπόθε-
ση ότι δεν προκύπτει αποδεδειγµένα µείωση µεγαλύτε-
ρη από εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) της ποσότητας ε-
ξοικονόµησης ενέργειας που αναφέρεται στην παράγρα-
φο 2:
α) χρησιµοποιείται σταδιακή προσέγγιση για την ποσό-

τητα νέων εξοικονοµήσεων, χρησιµοποιώντας τιµές ένα
τοις εκατό (1%) για τα έτη 2014 και 2015, ένα και εικοσι-
πέντε τοις εκατό (1,25%) για τα έτη 2016 και 2017 και ε-
νάµιση τοις εκατό (1,5%) για τα έτη 2018, 2019 και το
2020,
β) εξαιρούνται από τον υπολογισµό το σύνολο ή µέρος

των πωλήσεων ενέργειας, κατ’ όγκον, που χρησιµοποιεί-
ται σε βιοµηχανικές δραστηριότητες απαριθµούµενες
στο Παράρτηµα Ι της κοινής απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οι-
κονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλο-
ντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων µε αριθµό Η.Π.
54409/2632/27.12.2004 (Β΄ 1931) µε την οποία συµµορ-
φώθηκε η ελληνική νοµοθεσία µε τις διατάξεις της Οδη-
γίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 (ΕΕ L 275 της
25.10.2003), όπως ισχύει, 
γ) προσµετρώνται οι εξοικονοµήσεις ενέργειας που ε-

πιτυγχάνονται στους τοµείς µετατροπής, µεταφοράς και
διανοµής ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων των αποδο-
τικών υποδοµών τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης, ως απο-
τέλεσµα της εφαρµογής των απαιτήσεων των παραγρά-
φων 5 και 6 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 7
του άρθρου 15 και των παραγράφων 1 έως 13, 18 και 19
του άρθρου 16, 
δ) προσµετράται η εξοικονόµηση ενέργειας που έχει

επιτευχθεί και µπορεί µε µετρήσιµα στοιχεία να επαλη-
θευτεί, από µεµονωµένες νέες δράσεις που εφαρµόστη-
καν από τις 31 Δεκεµβρίου 2008 και εξακολουθούν να έ-
χουν αντίκτυπο το 2020.

4. Τα καθεστώτα επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής
απόδοσης της παραγράφου 1 επιβάλλονται µε αντικειµε-
νικά και αµερόληπτα κριτήρια σε υπόχρεα µέρη µεταξύ,
των διανοµέων ενέργειας ή/και των επιχειρήσεων λιανι-
κής πώλησης ενέργειας ή/και των διανοµέων καυσίµων
που χρησιµοποιούνται στις µεταφορές ή/και των επιχει-
ρήσεων λιανικής πώλησης καυσίµων που χρησιµοποιού-
νται στις µεταφορές, που λειτουργούν στην επικράτεια
της χώρας. Τα κριτήρια περιλαµβάνουν τουλάχιστον την
ποσότητα της διανεµόµενης ή πωλούµενης ενέργειας
σε τελικούς καταναλωτές. Το ποσό της εξοικονόµησης
ενέργειας για την εκπλήρωση της υποχρέωσης επιτυγ-
χάνεται από τα υπόχρεα µέρη σε τελικούς καταναλωτές
οι οποίοι ορίζονται, κατά περίπτωση, ανεξάρτητα από
τον υπολογισµό που γίνεται βάσει της παραγράφου 1 ή
µε πιστοποιηµένες εξοικονοµήσεις που απορρέουν από
άλλα µέρη, όπως περιγράφεται στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 7. 

5. Η ποσότητα της εξοικονοµούµενης ενέργειας που
απαιτείται συνολικά, καθώς και από κάθε υπόχρεο µέρος
εκφράζεται ως κατανάλωση τελικής ενέργειας, µε την ε-
φαρµογή του Πίνακα του Παραρτήµατος IV.

6. Η εξοικονόµηση ενέργειας που απορρέει από τις
παραγράφους 1, 2, 3 και 11 του παρόντος άρθρου και α-
πό το άρθρο 21 υπολογίζεται, σύµφωνα µε τα σηµεία 1
και 2 του Παραρτήµατος V. 

7. Στο πλαίσιο του καθεστώτος επιβολής υποχρέωσης
ενεργειακής απόδοσης:
α) συµπεριλαµβάνονται στις υποχρεώσεις εξοικονόµη-

σης ενέργειας που επιβάλλονται, ενέργειες µε κοινωνι-
κό σκοπό, όπως η κατά προτεραιότητα υλοποίηση µέ-
τρων ενεργειακής απόδοσης σε νοικοκυριά που πλήττο-
νται από ενεργειακή ένδεια ή στην κοινωνική κατοικία, 
β) τα υπόχρεα µέρη µπορούν να προσµετρούν την πι-

στοποιηµένη εξοικονόµηση ενέργειας που επιτυγχάνουν
οι πάροχοι ενεργειακών υπηρεσιών ή άλλα τρίτα µέρη,
περιλαµβανοµένης της προώθησης µέτρων µέσω άλλων
εγκεκριµένων από το κράτος φορέων ή µέσω δηµόσιων
αρχών, ανεξαρτήτως εάν σε αυτές συµµετέχουν επίση-
µες συµπράξεις ή όχι, τα οποία µπορούν να συνδυάζο-
νται µε άλλες πηγές χρηµατοδότησης και υπό την προϋ-
πόθεση ότι διασφαλίζεται σαφής, διαφανής και ανοικτή
σε όλους τους παράγοντες της αγοράς διαδικασία έγκρι-
σης και η οποία αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του κό-
στους πιστοποίησης, 
γ) τα υπόχρεα µέρη µπορούν να προσµετρούν την ε-

ξοικονόµηση ενέργειας που επιτεύχθηκε σε ένα συγκε-
κριµένο έτος, σαν να είχε επιτευχθεί σε ένα από τα τέσ-
σερα προηγούµενα ή τρία επόµενα έτη. 

8. Οι διανοµείς ενέργειας ή/και οι επιχειρήσεις λιανι-
κής πώλησης ενέργειας ή/και οι διανοµείς καυσίµων που
χρησιµοποιούνται στις µεταφορές ή/και οι επιχειρήσεις
λιανικής πώλησης καυσίµων που χρησιµοποιούνται στις
µεταφορές, που λειτουργούν στην επικράτεια της χώ-
ρας και έχουν οριστεί ως υπόχρεα µέρη, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο 4, οφείλουν να υποβάλουν
ετησίως στη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ε-
νεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραµµατείας Ε-
νέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
α) συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τους

τελικούς καταναλωτές τους (εντοπίζοντας τις σηµαντι-
κές µεταβολές σε σχέση µε στοιχεία που υποβλήθηκαν
προηγουµένως),
β) επίκαιρα στοιχεία για την κατανάλωση των τελικών

καταναλωτών, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση,
των χαρακτηριστικών φορτίου, του διαχωρισµού πελα-
τών και της γεωγραφικής θέσης των πελατών, τηρώντας
παράλληλα την ακεραιότητα και την εµπιστευτικότητα
των ευαίσθητων προσωπικών ή διαβαθµισµένων εµπορι-
κών πληροφοριών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία
για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας εξειδικεύονται τα στοιχεία που οφείλουν να υπο-
βάλουν τα υπόχρεα µέρη, ο χρόνος υποβολής τους και
κάθε σχετικό θέµα.

9. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας δηµοσιεύεται µία φορά το χρόνο η εξοικονό-
µηση ενέργειας κάθε υπόχρεου µέρους ή κάθε υποκατη-
γορίας υπόχρεου µέρους, καθώς και συνολικά στο πλαί-
σιο του καθεστώτος.

10. Είναι δυνατόν τα υπόχρεα µέρη να υλοποιούν τις
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υποχρεώσεις τους που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
συµβάλλοντας ετησίως στο Ειδικό Ταµείο Ενεργειακής
Απόδοσης του άρθρου 21 µε ποσό ισοδύναµο προς τις ε-
πενδύσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των υπο-
χρεώσεων αυτών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
21.

11. Για την επίτευξη του στόχου της παραγράφου 1
συνδυάζονται µε τα καθεστώτα επιβολής υποχρέωσης ε-
νεργειακής απόδοσης άλλα µέτρα πολιτικής, όπως για
παράδειγµα προγράµµατα ενεργειακής απόδοσης, εφό-
σον αυτά τα µέτρα πληρούν τα κριτήρια των παραγρά-
φων 13, 14, και 15. Η ετήσια ποσότητα της νέας εξοικο-
νοµούµενης ενέργειας που επιτυγχάνεται µέσω αυτής
της προσέγγισης είναι ισοδύναµη µε την ποσότητα της
νέας εξοικονοµούµενης ενέργειας που απαιτείται στις
παραγράφους 1, 2 και 3. 

12. Τα µέτρα πολιτικής που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 11 καθορίζονται στα Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενερ-
γειακής Απόδοσης του άρθρου 5 και µπορούν να περι-
λαµβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, τα παρακά-
τω ή συνδυασµούς τους: 
α) καθεστώτα και µέσα χρηµατοδότησης ή φορολογι-

κά κίνητρα που οδηγούν στην εφαρµογή ενεργειακά α-
ποδοτικής τεχνολογίας ή τεχνικών και έχουν ως αποτέ-
λεσµα τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά την
τελική χρήση, µε την επιφύλαξη των κανόνων των κρατι-
κών ενισχύσεων,
β) κανονισµούς ή εθελοντικές συµφωνίες, που οδη-

γούν στην εφαρµογή ενεργειακά αποδοτικής τεχνολο-
γίας ή τεχνικών και έχουν ως αποτέλεσµα τη µείωση της
κατανάλωσης ενέργειας κατά την τελική χρήση, 
γ) πρότυπα και κανόνες που αποσκοπούν στη βελτίω-

ση της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων και των υ-
πηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των κτιρίων και των ο-
χηµάτων, εκτός των περιπτώσεων που είναι υποχρεωτι-
κοί και ισχύουν βάσει του εθνικού ή ενωσιακού δικαίου, 
δ) καθεστώτα ενεργειακής επισήµανσης, µε την εξαί-

ρεση όσων είναι υποχρεωτικά και ισχύουν βάσει του ε-
θνικού ή ενωσιακού δικαίου, 
ε) κατάρτιση και εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένων

συµβουλευτικών προγραµµάτων για ενεργειακά θέµατα,
που οδηγεί στην εφαρµογή ενεργειακά αποδοτικής τε-
χνολογίας ή τεχνικών και έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση
της κατανάλωσης ενέργειας κατά την τελική χρήση. 

13. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 14, για τον κα-
θορισµό των µέτρων πολιτικής που λαµβάνονται, σύµ-
φωνα µε τις παραγράφους 11 και 12 εφαρµόζονται τα
παρακάτω κριτήρια: 
α) τα µέτρα πολιτικής προβλέπουν τουλάχιστον δύο

(2) ενδιάµεσες περιόδους έως την 31η Δεκεµβρίου 2020
και οδηγούν στην επίτευξη των επιδιώξεων που τίθενται
στην παράγραφο 1, 
β) καθορίζεται η ευθύνη κάθε εξουσιοδοτηθέντος µέ-

ρους, συµµετέχοντος µέρους ή δηµόσιας αρχής επιβο-
λής, αναλόγως της περιπτώσεως, 
γ) προσδιορίζεται µε διαφάνεια η εξοικονόµηση ενέρ-

γειας που πρόκειται να επιτευχθεί, 
δ) το ύψος της εξοικονόµησης ενέργειας που απαιτεί-

ται ή που πρόκειται να επιτευχθεί από το µέτρο πολιτι-
κής εκφράζεται ως κατανάλωση τελικής ενέργειας, χρη-
σιµοποιώντας τους συντελεστές µετατροπής που ορίζο-
νται στο Παράρτηµα IV, 

ε) η εξοικονόµηση ενέργειας υπολογίζεται χρησιµο-
ποιώντας τις µεθόδους και τις αρχές που προβλέπονται
στις παραγράφους 1 και 2 του Παραρτήµατος V, 
στ) η εξοικονόµηση ενέργειας υπολογίζεται χρησιµο-

ποιώντας τις µεθόδους και τις αρχές που προβλέπονται
στην παράγραφο 3 του Παραρτήµατος V, 
ζ) τα συµµετέχοντα µέρη εκπονούν ετήσια έκθεση για

την επιτευχθείσα εξοικονόµηση ενέργειας, εκτός εάν
αυτό δεν είναι εφικτό, και τη δηµοσιοποιούν στην ιστο-
σελίδα τους, 
η) εξασφαλίζεται η παρακολούθηση των αποτελεσµά-

των και εξετάζονται κατάλληλα µέτρα εάν η πρόοδος
δεν είναι ικανοποιητική, 
θ) καθιερώνεται σύστηµα ελέγχου το οποίο περιλαµ-

βάνει επίσης ανεξάρτητη επαλήθευση στατιστικά σηµα-
ντικού µέρους των µέτρων για τη βελτίωση της ενεργει-
ακής απόδοσης και 
ι) δηµοσιεύονται ετησίως στοιχεία για τις ανά έτος τά-

σεις της εξοικονόµησης ενέργειας στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

14. Οι κανονισµοί και οι εθελοντικές συµφωνίες που α-
ναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 12 συ-
νάδουν προς τα κριτήρια που αναφέρονται στις περιπτώ-
σεις α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄ της παραγράφου
13.

15. Τα άλλα µέτρα πολιτικής που αναφέρονται στην
παράγραφο 12 και η δυνατότητα της παραγράφου 10 ο-
φείλουν να συνάδουν προς τα κριτήρια που αναφέρονται
στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, η΄, θ΄ και ι΄ της πα-
ραγράφου 13.

16. Τα µέτρα πολιτικής πρέπει να πληρούν τα κριτήρια
των παραγράφων 13, 14 και 15. Στο Εθνικό Σχέδιο Δρά-
σης Ενεργειακής Απόδοσης καταδεικνύεται ο τρόπος
που ικανοποιούνται τα κριτήρια της παραγράφου 13 για
τα µέτρα πολιτικής των παραγράφων 11 και 12. Στην πε-
ρίπτωση µέτρων πολιτικής διαφορετικών από τα παρα-
πάνω, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδο-
σης εξηγείται µε ποιο τρόπο επιτυγχάνεται ισότιµο επί-
πεδο εξοικονόµησης ενέργειας, παρακολούθησης και ε-
παλήθευσης. Σε περίπτωση αλληλοεπικάλυψης του αντι-
κτύπου των µέτρων πολιτικής ή των επιµέρους δράσεων
δεν µετράται διπλά η εξοικονόµηση ενέργειας. 

Άρθρο 10
Ενεργειακοί έλεγχοι και συστήµατα 

ενεργειακής διαχείρισης
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Σε όλους τους τελικούς καταναλωτές παρέχεται η
δυνατότητα ενεργειακών ελέγχων υψηλής ποιότητας -
οι οποίοι είναι οικονοµικώς αποδοτικοί - και διακρίνονται
σε τρεις (3) κατηγορίες ως εξής: 
α) Κατηγορία Α΄: κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων έ-

ως και δύο χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα (2.000 τ.µ.), ε-
µπορικά καταστήµατα έως και δύο χιλιάδες τετραγωνικά
µέτρα (2.000 τ.µ.) και επαγγελµατικά εργαστήρια µε ε-
γκατεστηµένη κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνει τα εί-
κοσι δύο κιλοβάτ (22 kW) ή θερµική τα πενήντα κιλοβάτ
(50 kW). 
β) Κατηγορία Β΄: κτίρια γραφείων άνω των δύο χιλιά-

δων τετραγωνικών µέτρων (2.000 τ.µ.), εµπορικά κτίρια
άνω των δύο χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων (2.000
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τ.µ.), υπόλοιπα κτίρια που στεγάζουν χρήσεις του τριτο-
γενούς τοµέα (όπως σχολικά κτίρια, ξενοδοχεία, νοσο-
κοµεία, κ.α.) και βιοµηχανικές και βιοτεχνικές εγκατα-
στάσεις µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ που δεν υπερ-
βαίνει τα χίλια κιλοβάτ (1.000 kW).
γ) Κατηγορία Γ΄:  βιοµηχανικές και βιοτεχνικές εγκα-

ταστάσεις µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ άνω των χι-
λίων κιλοβάτ (1.000 kW). 

2. Οι ενεργειακοί έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι και διε-
νεργούνται από έναν ή περισσότερους ειδικευµένους ε-
νεργειακούς ελεγκτές, οι οποίοι είναι:
α) διπλωµατούχοι µηχανικοί µε ειδικότητα αρχιτέκτο-

να, πολιτικού, µηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, µηχανολό-
γου-ηλεκτρολόγου και χηµικού, µέλη του Τεχνικού Επι-
µελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), 
β) πτυχιούχοι µηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης µε

ειδικότητα ηλεκτρολόγου, ανακαίνισης και αποκατάστα-
σης κτιρίων, αυτοµατισµού, βιοµηχανικής πληροφορικής,
βιοµηχανικού σχεδιασµού, ενεργειακής τεχνολογίας,
τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, µηχανολό-
γου, πολιτικού δοµικών έργων,
γ) µηχανικοί των ανωτέρω ειδικοτήτων που έχουν α-

ποκτήσει αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων στη
χώρα µας κατ’ εφαρµογή της σχετικής ευρωπαϊκής και
εθνικής νοµοθεσίας, 
δ) ενεργειακοί επιθεωρητές κτιρίων και συστηµάτων

θέρµανσης και κλιµατισµού εγγεγραµµένοι στα οικεία
µητρώα,
ε) ενεργειακοί ελεγκτές που έχουν πιστοποιηθεί σε

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι εντάσσονται
σε τάξη ενεργειακού ελεγκτή της επόµενης παραγρά-
φου, σε εφαρµογής της κείµενης εθνικής και ευρωπαϊ-
κής νοµοθεσίας.

3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται από τους α-
νωτέρω ενεργειακούς ελεγκτές, οι οποίοι εντάσσονται
σε αντίστοιχες τάξεις ως εξής: 
α) Τάξη Α΄: εντάσσονται οι διπλωµατούχοι µηχανικοί

από την κτήση του διπλώµατός τους και οι πτυχιούχοι
µηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ένα (1) έτος µετά
την κτήση του πτυχίου τους, καθώς επίσης και οι ενερ-
γειακοί επιθεωρητές, οι οποίοι διενεργούν ενεργειακούς
ελέγχους κατηγορίας Α΄. 
β) Τάξη Β΄: εντάσσονται οι ενεργειακοί ελεγκτές Α΄

Τάξης µετά από δύο (2) έτη και εφόσον έχουν αποδε-
δειγµένα διενεργήσει τουλάχιστον πέντε (5) ενεργεια-
κούς ελέγχους Α΄ Τάξης, καθώς επίσης και οι µηχανικοί
που διαθέτουν επαγγελµατική εµπειρία σε συναφή ενερ-
γειακά θέµατα, όπως αυτή θα οριστεί µε την Απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 17, οι οποίοι διενεργούν ενεργεια-
κούς ελέγχους κατηγορίας Α΄ και Β΄. 
γ) Τάξη Γ΄: εντάσσονται οι ενεργειακοί ελεγκτές Β΄

Τάξης µε ειδικότητα µηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, µη-
χανολόγου-ηλεκτρολόγου και χηµικού µηχανικού, µετά
από δύο (2) έτη και εφόσον έχουν αποδεδειγµένα διε-
νεργήσει τουλάχιστον πέντε (5) ενεργειακούς ελέγχους
Β΄ Τάξης, καθώς επίσης και µηχανικοί µε ειδικότητα µη-
χανολόγου, ηλεκτρολόγου, µηχανολόγου-ηλεκτρολό-
γου και χηµικού µηχανικού που διαθέτουν επαγγελµατι-
κή εµπειρία σε συναφή ενεργειακά θέµατα, όπως αυτή
θα οριστεί µε την Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας της παραγράφου 1 του άρθρου 17, οι
οποίοι διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους κατηγορίας
Α΄, Β΄ και Γ΄. 

4. Οι ενεργειακοί έλεγχοι µπορεί να διενεργούνται και
από εσωτερικούς εµπειρογνώµονες που πληρούν τα α-
νωτέρω κριτήρια, πιστοποιούνται, σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 1 του άρθρου 17 και εγγράφονται στο Μητρώο
Ενεργειακών Ελεγκτών της παραγράφου 5.

5. Οι ενεργειακοί ελεγκτές, προκειµένου να διενερ-
γούν ενεργειακούς ελέγχους, εγγράφονται σε Μητρώο
Ενεργειακών Ελεγκτών, υπό τη µορφή ηλεκτρονικής βά-
σης δεδοµένων, η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση
του οποίου υπάγεται στην αρµοδιότητα των Τµηµάτων
Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος
του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ε-
νέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας. Σε ξεχωριστή µερίδα του παραπάνω
Μητρώου µπορούν να εγγράφονται τα νοµικά πρόσωπα,
οποιασδήποτε νοµικής µορφής, των οποίων ένα τουλά-
χιστον µέλος ή εταίρος ή υπάλληλος µε εξαρτηµένη
σχέση εργασίας είναι ενεργειακός ελεγκτής. 

6. Οι ενεργειακοί έλεγχοι πληρούν τα ελάχιστα κριτή-
ρια που ορίζονται στο Παράρτηµα VΙ και διενεργούνται
µε βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα της σειράς EN 16247
περί ενεργειακών ελέγχων, όπως ισχύουν. Οι ενεργεια-
κοί έλεγχοι δεν πρέπει να περιλαµβάνουν ρήτρες που ε-
µποδίζουν τη διαβίβαση των ευρηµάτων του ελέγχου σε
παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι ο πε-
λάτης δεν φέρει αντίρρηση. 

7. Οι εκθέσεις αποτελεσµάτων των ενεργειακών ελέγ-
χων υποβάλλονται από τους ενεργειακούς ελεγκτές στο
Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων, το οποίο καταρτίζεται υ-
πό τη µορφή πληροφοριακού συστήµατος υποστηριζόµε-
νο από ηλεκτρονική βάση δεδοµένων µε διεπαφή ιστού,
µε την επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών δεδοµέ-
νων και των διαβαθµισµένων εµπορικά πληροφοριών,
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για την προστασία
των προσωπικών δεδοµένων. Η τήρηση, ο έλεγχος και η
διαχείριση του Αρχείου Ενεργειακών Ελέγχων υπάγεται
στην αρµοδιότητα των Τµηµάτων Επιθεώρησης Ενέργει-
ας Βορείου και Νοτίου Ελλάδας του Σώµατος Επιθεώρη-
σης Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Δόµησης και Μεταλλεί-
ων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση συ-
ναρµόδιων Υπουργών µπορεί να θεσπίζονται καθεστώτα
στήριξης των ΜΜΕ, ακόµα και εάν έχουν συνάψει προαι-
ρετικές συµφωνίες, για την κάλυψη του κόστους του ε-
νεργειακού ελέγχου και της υλοποίησης συστάσεών του
που εξασφαλίζουν υψηλή οικονοµική απόδοση, εφόσον
τα προτεινόµενα µέτρα υλοποιηθούν και µε την επιφύλα-
ξη των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

9. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συ-
νεργασία µε τα κατά περίπτωση συναρµόδια Υπουργεία
ενθαρρύνει την εκπόνηση:
α) προγραµµάτων για την ενηµέρωση των ΜΜΕ, µε

συγκεκριµένα παραδείγµατα και βέλτιστες πρακτικές,
για τα συστήµατα ενεργειακής διαχείρισης στις επιχει-
ρήσεις τους και το όφελος από την υιοθέτησή τους, 
β) προγραµµάτων για την ευαισθητοποίηση των νοικο-

κυριών, µέσω κατάλληλων συµβουλευτικών υπηρεσιών,
ως προς τα πλεονεκτήµατα των ελέγχων αυτών και 
γ) εκπαιδευτικών προγραµµάτων κατάρτισης για τους

ενεργειακούς ελεγκτές προκειµένου να διευκολύνεται η
αριθµητική επάρκεια των εµπειρογνωµόνων. 

10. Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ υποχρεούνται
να υποβληθούν σε ενεργειακό έλεγχο διεξαγόµενο µε
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ανεξάρτητο και οικονοµικώς αποδοτικό τρόπο, βάσει
των ελάχιστων κριτηρίων που ορίζονται στο Παράρτηµα
VΙ, από ενεργειακούς ελεγκτές εντός ενός (1) έτους από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και στη συνέ-
χεια να υποβάλονται σε νέο έλεγχο σε διάστηµα όχι µε-
γαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών από την ηµεροµηνία
διεξαγωγής του προηγούµενου ενεργειακού ελέγχου. 

11. Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ και εφαρµό-
ζουν σύστηµα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρι-
σης πιστοποιηµένο από ανεξάρτητο φορέα, σύµφωνα µε
τα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, εξαιρούνται α-
πό τις απαιτήσεις της παραγράφου 10, υπό τον όρο ότι
το εν λόγω σύστηµα διαχείρισης περιλαµβάνει ενεργεια-
κό έλεγχο βάσει των ελάχιστων κριτηρίων που ορίζονται
στο Παράρτηµα VΙ. 

12. Οι ενεργειακοί έλεγχοι µπορεί να είναι µεµονωµέ-
νοι ή να αποτελούν µέρος ενός ευρύτερου περιβαλλο-
ντικού ελέγχου. Πρέπει επίσης να περιλαµβάνουν αξιο-
λόγηση του τεχνικώς και οικονοµικώς εφικτού της σύν-
δεσης µε υφιστάµενο ή σχεδιαζόµενο δίκτυο τηλεθέρ-
µανσης ή τηλεψύξης. 

13. Η πρόσβαση στους συµµετέχοντες στην αγορά
που παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες βασίζεται σε δια-
φανή και αµερόληπτα κριτήρια.

14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση
συναρµόδιων Υπουργών µπορεί να θεσπίζονται καθε-
στώτα στήριξης και παροχής κινήτρων για την υλοποίη-
ση των συστάσεων από ενεργειακούς ελέγχους και συ-
ναφή µέτρα, µε την επιφύλαξη των κανόνων περί κρατι-
κών ενισχύσεων.

15. Για την τήρηση της υποχρέωσης της παραγράφου
10 και τη διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας των
ενεργειακών ελέγχων, αρµόδια είναι τα Τµήµατα Επιθε-
ώρησης Ενέργειας του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλ-
λοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στα οποία οι ε-
νεργειακοί ελεγκτές υποχρεούνται να γνωστοποιούν τη
διενέργεια των ενεργειακών ελέγχων τους και να υπο-
βάλλουν τις σχετικές εκθέσεις, σύµφωνα µε διαδικασία
που θα καθοριστεί µε την υπουργική απόφαση της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 17. 

16. Για την αποτελεσµατικότερη επιτέλεση του ελε-
γκτικού έργου τους, τα ανωτέρω Τµήµατα Επιθεώρησης
Ενέργειας µπορεί να επικουρούνται από ανεξάρτητους
εµπειρογνώµονες. Με διάταγµα που εκδίδεται µε πρότα-
ση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας καθορίζονται τα προσόντα των ανεξάρτητων
εµπειρογνωµόνων, οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν
την εκτέλεση του έργου τους, ο τρόπος και η διαδικασία
αξιολόγησης και επιλογής τους, το ύψος και ο τρόπος α-
ποζηµίωσής τους, οι ιδιότητες που είναι ασυµβίβαστες
µε το έργο τους, οι διοικητικές κυρώσεις και τα χρηµατι-
κά πρόστιµα που τους επιβάλλονται, τα όργανα, η διαδι-
κασία και οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και
των προστίµων, το ύψος, η διαβάθµισή τους και τα κριτή-
ρια επιµέτρησής τους, οι διοικητικές προσφυγές κατά
των κυρώσεων, οι προθεσµίες άσκησής τους, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.

17. Η ιδιότητα του ενεργειακού ελεγκτή είναι ασυµβί-
βαστη µε την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου ή υπαλ-
λήλου Ν.Π.Δ.Δ. µε σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου.

Άρθρο 11
Μέτρηση

(άρθρο 9 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Οι διανοµείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής
πώλησης ενέργειας που έχουν την ευθύνη εγκατάστα-
σης, λειτουργίας και συντήρησης µετρητών ηλεκτρικής
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρµανσης, τηλεψύξης
και ζεστού νερού χρήσης για οικιακή κατανάλωση, υπο-
χρεούνται να παρέχουν σε ανταγωνιστική τιµή στους τε-
λικούς καταναλωτές ατοµικούς µετρητές που απεικονί-
ζουν την πραγµατική ενεργειακή τους κατανάλωση και
παρέχουν πληροφορίες για τον πραγµατικό χρόνο χρή-
σης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) κατά την αντικατάσταση υφιστάµενου µετρητή ή

µετά από ριζική ανακαίνιση κτιρίου ή κτιριακής µονάδας,
κατά την έννοια του εδαφίου 12 του άρθρου 2 του
ν. 4122/2013, εκτός αν αυτό είναι τεχνικώς αδύνατο ή
δεν είναι οικονοµικώς αποδοτικό σε σχέση µε τις εκτιµώ-
µενες δυνατότητες µακροπρόθεσµης εξοικονόµησης ε-
νέργειας,
β) όταν πραγµατοποιείται νέα σύνδεση σε νέο κτίριο. 
2. Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιούνται ευφυή συ-

στήµατα µέτρησης της τελικής κατανάλωσης φυσικού α-
ερίου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας, οι διανοµείς ενέργει-
ας, οι διαχειριστές δικτύων διανοµής και οι επιχειρήσεις
λιανικής πώλησης ενέργειας: 
α) µεριµνούν ώστε τα συστήµατα µέτρησης να παρέ-

χουν στους τελικούς καταναλωτές πληροφορίες για τον
πραγµατικό χρόνο χρήσης και να πληρούν τις ελάχιστες
απαιτήσεις λειτουργίας που προβλέπονται από τους ι-
σχύοντες τεχνικούς κανονισµούς για τα συστήµατα αυ-
τά,
β) διασφαλίζουν την ασφάλεια των έξυπνων µετρητών

και των ανταλλαγών δεδοµένων, καθώς και την ιδιωτικό-
τητα των τελικών καταναλωτών, σύµφωνα µε την υφι-
στάµενη νοµοθεσία για την προστασία των δεδοµένων
και της ιδιωτικότητας, 
γ) όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, κατόπιν αιτή-

µατος του τελικού καταναλωτή, διασφαλίζουν ότι οι µε-
τρητές µπορούν να λαµβάνουν υπόψη την ηλεκτρική ε-
νέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυο από τις εγκαταστά-
σεις του τελικού καταναλωτή,

δ) διασφαλίζουν ότι, εάν οι τελικοί καταναλωτές υπο-
βάλλουν σχετικό αίτηµα, τα δεδοµένα µέτρησης της πα-
ραγωγής ή της κατανάλωσής τους ηλεκτρικής ενέργειας
διατίθενται στους ίδιους ή σε τρίτους που ενεργούν για
λογαριασµό του τελικού καταναλωτή, σε ευχερώς, κατα-
νοητή µορφή που θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν για
να συγκρίνουν παρόµοιες προσφορές, 
ε) παρέχουν κατάλληλες συµβουλές και πληροφορίες

στους καταναλωτές κατά το χρόνο εγκατάστασης έξυ-
πνων µετρητών, κυρίως σχετικά µε το σύνολο των δυνα-
τοτήτων τους όσον αφορά τη χρήση των ενδείξεων του
µετρητή και την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέρ-
γειας. 

3. Στην περίπτωση που η θέρµανση και η ψύξη ή το ζε-
στό νερό ενός κτιρίου παρέχονται από δίκτυο τηλεθέρ-
µανσης ή από κεντρική πηγή που εξυπηρετεί πολλαπλά
κτίρια, εγκαθίσταται συσκευή µέτρησης της κατανάλω-
σης θερµότητας ή ζεστού νερού στον εναλλάκτη θερµό-
τητας ή στο σηµείο διανοµής.

4. Σε πολυκατοικίες και σε κτίρια πολλαπλών χρήσεων
όπου η θέρµανση/ψύξη παρέχεται από κεντρική πηγή ή
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δίκτυο τηλεθέρµανσης ή από κεντρική πηγή που εξυπη-
ρετεί πολλαπλά κτίρια, εγκαθίστανται ατοµικοί µετρητές
κατανάλωσης έως την 31η Δεκεµβρίου 2016 για τη µέ-
τρηση της κατανάλωσης για θέρµανση ή ψύξη ή για ζε-
στό νερό σε κάθε µονάδα, εφόσον αυτό είναι τεχνικά ε-
φικτό και οικονοµικώς αποδοτικό.

5. Στην περίπτωση της παραγράφου 4, αν η χρήση α-
τοµικών µετρητών δεν είναι τεχνικά εφικτή ή οικονοµι-
κώς αποδοτική, για τη µέτρηση της θερµότητας, πρέπει
να χρησιµοποιούνται ατοµικοί κατανεµητές κόστους
θερµότητας για τη µέτρηση της κατανάλωσης θερµότη-
τας σε κάθε θερµαντικό σώµα, εκτός εάν η εγκατάσταση
των εν λόγω κατανεµητών κόστους θερµότητας δεν εί-
ναι οικονοµικώς αποδοτική. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εί-
ναι δυνατόν να αναζητούνται εναλλακτικές, οικονοµικώς
αποδοτικές µέθοδοι για τη µέτρηση της κατανάλωσης
θερµότητας.

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υ-
πουργών, µπορεί να καθορίζονται περαιτέρω κανόνες
για την κατανοµή του κόστους της κατανάλωσης θερµό-
τητας ή ζεστού νερού στις περιπτώσεις πολυκατοικιών ή
κτιρίων πολλαπλών χρήσεων στις οποίες παρέχεται τη-
λεθέρµανση ή τηλεψύξη ή µε κοινόχρηστα συστήµατα
ψύξης ή θέρµανσης, για να διασφαλίζουν τη διαφάνεια
και την ακρίβεια του καταµερισµού της ατοµικής κατανά-
λωσης. Όπου συντρέχει περίπτωση, οι κανόνες αυτοί πε-
ριλαµβάνουν κατευθυντήριες γραµµές για τον τρόπο κα-
τανοµής του κόστους για τη θέρµανση ή/και το ζεστό νε-
ρό ως εξής: 
α) ζεστό νερό για οικιακές ανάγκες, 
β) θερµότητα που εκλύεται από την εγκατάσταση του

κτιρίου µε σκοπό τη θέρµανση των κοινόχρηστων χώρων
(στην περίπτωση που τα κλιµακοστάσια και οι διάδροµοι
είναι εξοπλισµένοι µε θερµαντικά σώµατα), 
γ) θέρµανση διαµερισµάτων.
7. Οι δαπάνες για την εγκατάσταση των µετρητών του

παρόντος άρθρου µπορεί να θεωρηθούν επιλέξιµες για
τους τελικούς καταναλωτές στο πλαίσιο υλοποίησης
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ή άλλων µέ-
τρων πολιτικής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
που τάσσει η σχετική νοµοθεσία της Ένωσης. 

Άρθρο 12
Τιµολόγηση

(άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Στις περιπτώσεις που οι τελικοί καταναλωτές δεν
διαθέτουν τα ευφυή συστήµατα µέτρησης που αναφέρο-
νται στο άρθρο 59 του ν. 4001/2011 οι διανοµείς ενέργει-
ας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας οφεί-
λουν να παρέχουν πληροφορίες τιµολόγησης, ακριβείς
και βασιζόµενες στην πραγµατική κατανάλωση, σύµφω-
να µε την περίπτωση 1.1 του Παραρτήµατος VII. Η υπο-
χρέωση αυτή µπορεί να εκπληρώνεται από σύστηµα τα-
κτικής ανάγνωσης της κατανάλωσης στον µετρητή από
τους τελικούς καταναλωτές, την οποία θα κοινοποιούν
στον διανοµέα ενέργειας ή επιχείρηση λιανικής πώλη-
σης ενέργειας. Μόνο εάν ο τελικός καταναλωτής δεν έ-
χει γνωστοποιήσει τα αποτελέσµατα αυτής της µέτρη-
σης για δεδοµένη περίοδο, η τιµολόγηση θα βασίζεται
σε τεκµαρτή ή σε κατ’ αποκοπή κατανάλωση. 

2. Τα ευφυή συστήµατα µέτρησης πρέπει να παρέχουν
τη δυνατότητα ακριβούς τιµολόγησης, µε βάση την

πραγµατική κατανάλωση. Οι διανοµείς ενέργειας και οι
επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας οφείλουν να
παρέχουν στους τελικούς καταναλωτές τη δυνατότητα
εύκολης πρόσβασης σε συµπληρωµατικές πληροφορίες
που τους επιτρέπουν να ελέγχουν οι ίδιοι λεπτοµερώς
το ιστορικό της κατανάλωσής τους και οι οποίες περι-
λαµβάνουν: 
α) σωρευτικά στοιχεία τουλάχιστον για τα τρία (3)

προηγούµενα έτη ή για την περίοδο από την έναρξη της
σύµβασης προµήθειας εάν αυτή είναι µικρότερη, τα ο-
ποία αντιστοιχούν στις χρονικές περιόδους για τις οποί-
ες υπάρχουν συχνά τιµολογιακές πληροφορίες, 
β) λεπτοµερή στοιχεία για το χρόνο χρήσης για οποια-

δήποτε ηµέρα, εβδοµάδα, µήνα και έτος, τα οποία κοινο-
ποιούνται στον τελικό καταναλωτή µέσω του διαδικτύου
ή της διεπαφής του µετρητή τουλάχιστον για το διάστη-
µα των τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24) µηνών ή για
την περίοδο από την έναρξη της σύµβασης προµήθειας
εάν αυτή είναι µικρότερη. 

3. Οι διανοµείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής
πώλησης ενέργειας οφείλουν από την 1η Ιανουαρίου
2016, ανεξάρτητα από την εγκατάσταση ή µη ευφυούς
συστήµατος µέτρησης: 
α) στο βαθµό που είναι διαθέσιµα στοιχεία που αφο-

ρούν την ενεργειακή τιµολόγηση και το ιστορικό της κα-
τανάλωσης των τελικών καταναλωτών, να τα διαθέτουν
κατόπιν αιτήµατος του τελικού καταναλωτή, σε πάροχο
ενεργειακών υπηρεσιών οριζόµενο από τον τελικό κατα-
ναλωτή, 
β) να προσφέρουν στους τελικούς καταναλωτές την ε-

πιλογή ηλεκτρονικών τιµολογιακών πληροφοριών και τι-
µολόγησης και να παρέχουν, εάν οι πελάτες το ζητή-
σουν, σαφείς και κατανοητές εξηγήσεις για τον τρόπο
µε τον οποίο προέκυψε ο λογαριασµός τους, ιδίως στην
περίπτωση που οι λογαριασµοί δεν βασίζονται στην
πραγµατική κατανάλωση, 
γ) να παρέχουν στο λογαριασµό κατάλληλα πληροφο-

ριακά στοιχεία ώστε οι τελικοί καταναλωτές να έχουν
πλήρη εικόνα του τρέχοντος ενεργειακού κόστους, σύµ-
φωνα µε το Παράρτηµα VII, 
δ) να µπορούν να προβλέπουν ότι, κατόπιν αιτήµατος

του τελικού καταναλωτή, οι πληροφορίες που περιέχο-
νται σε αυτά τα τιµολόγια δεν θα θεωρούνται αίτηµα
προς πληρωµή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εξασφαλίζουν
ότι οι προµηθευτές ενεργειακών πόρων προσφέρουν ευ-
έλικτες ρυθµίσεις για τις πληρωµές, 
ε) να παρέχουν πληροφορίες και εκτιµήσεις του ενερ-

γειακού κόστους στους καταναλωτές εφόσον τις ζη-
τούν, εγκαίρως και σε κατανοητή µορφή ώστε να µπο-
ρούν να συγκρίνουν παρόµοιες προσφορές. 

4. Οι διανοµείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής
πώλησης ενέργειας οφείλουν να παρέχουν στους τελι-
κούς καταναλωτές ατελώς όλους τους λογαριασµούς
και τις πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας και
δωρεάν πρόσβαση στα στοιχεία για την κατανάλωσή
τους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

5. Παρά την παράγραφο 4, η κατανοµή του κόστους
των πληροφοριών τιµολόγησης για την ατοµική κατανά-
λωση θέρµανσης και ψύξης σε πολυκατοικίες και σε κτί-
ρια πολλαπλών χρήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 11, γίνε-
ται χωρίς αµοιβή. Τα κόστη που προκύπτουν από την α-
νάθεση αυτού του καθήκοντος σε τρίτο µέρος, όπως σε
πάροχο υπηρεσιών ή σε τοπικό προµηθευτή ενέργειας,
τα οποία καλύπτουν τη µέτρηση, την κατανοµή και το λο-
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γιστικό υπολογισµό της πραγµατικής ατοµικής κατανά-
λωσης σε κτίρια αυτού του είδους, µπορούν να µετακυ-
λίονται στους τελικούς καταναλωτές, υπό τον όρο ότι τα
κόστη αυτά είναι λογικά. 

6. Οι διανοµείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής
πώλησης ενέργειας οφείλουν ανά έξι (6) µήνες να αναρ-
τούν στο διαδίκτυο τα αποτελέσµατα των δράσεών τους
για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Άρθρο 13
Ενηµέρωση των καταναλωτών 
και πρόγραµµα ενθάρρυνσης

(άρθρο 12 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργεια-
κής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας
και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας έχει την ευθύνη για τη λήψη ενδε-
δειγµένων µέτρων για την προώθηση και τη διευκόλυνση
της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας από µικρούς κα-
ταναλωτές ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων των νοι-
κοκυριών, τα οποία αποτελούν µέρος των ΕΣΔΕΑ.

2. Τα µέτρα της παραγράφου 1 περιλαµβάνουν ένα ή
περισσότερα από τα παρακάτω: 
α) µέσα και πολιτικές για την υποστήριξη της αλλαγής

συµπεριφορών, όπως: 
αα) φορολογικά κίνητρα, µε την επιφύλαξη των κανό-

νων των κρατικών ενισχύσεων,
ββ) πρόσβαση σε χρηµατοδότηση, δάνεια ή επιδοτή-

σεις, µε την επιφύλαξη των κανόνων των κρατικών ενι-
σχύσεων,
γγ) παροχή πληροφοριών, 
δδ) υποδειγµατικά έργα, 
εε) δραστηριότητες στο χώρο εργασίας, 
β) τρόπους και µέσα για τη συµµετοχή των καταναλω-

τών και των οργανώσεων των καταναλωτών στην ενδε-
χόµενη ανάπτυξη έξυπνων µετρητών και ευφυών συστη-
µάτων µέτρησης, µέσω της γνωστοποίησης: 
αα) οικονοµικώς αποδοτικών αλλαγών εύκολης εφαρ-

µογής στη χρήση της ενέργειας, 
ββ) πληροφοριών για τα µέτρα ενεργειακής απόδοσης. 

Άρθρο 14
Κυρώσεις

(άρθρο 13 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Στα υπόχρεα µέρη που δεν συµµορφώνονται προς
τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9, µε από-
φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά
από εισήγηση της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών
και Ενεργειακής Αποδοτικότητας επιβάλλεται πρόστιµο,
το οποίο µπορεί να ανέρχεται έως το διπλάσιο του κό-
στους συµµόρφωσης µε το στόχο που έχει επιµεριστεί
στα υπόχρεα µέρη, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση
της παραγράφου 1 του άρθρου 9.

2. Στα υπόχρεα µέρη που δεν συµµορφώνονται προς
τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 9, µε από-
φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετά
από εισήγηση της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών
και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, επιβάλλεται πρόστι-
µο, από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πενήντα χιλιά-
δες (50.000) ευρώ. 

3. Στις επιχειρήσεις της παραγράφου 10 του άρθρου
10 που δεν συµµορφώνονται µε τη σχετική υποχρέωση,

µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας µετά από εισήγηση του Σώµατος Επιθεώρησης Περι-
βάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, επι-
βάλλεται πρόστιµο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως
εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

4. Στους διανοµείς ενέργειας και στις επιχειρήσεις
λιανικής πώλησης που δεν συµµορφώνονται µε τις δια-
τάξεις των άρθρων 11 και 12, µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετά από εισήγηση της
Διεύθυνσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Ηλε-
κτρικής Ενέργειας, επιβάλλεται πρόστιµο από πέντε χι-
λιάδες (5.000) ευρώ έως εκατόν πενήντα χιλιάδες
(150.000) ευρώ.

5. Στους ενεργειακούς ελεγκτές του άρθρου 10, όταν
διαπιστωθεί ότι:
α) αναγράφουν ανακριβή ενεργειακά ή άλλα στοιχεία

επί των εκθέσεων των ενεργειακών ελέγχων,
β) υποβάλλουν ανακριβή στοιχεία και δικαιολογητικά,
γ) παραβιάζουν το καθήκον εχεµύθειας και εµπιστευτι-

κότητας, ως προς τη χρήση των στοιχείων και των πλη-
ροφοριών που συγκεντρώνουν κατά την εκτέλεση του
έργου τους,
δ) προβαίνουν σε άσκηση της δραστηριότητας του ε-

νεργειακού ελεγκτή σε αντίθεση µε τις διατάξεις του πα-
ρόντος,
ε) εκπληρώνουν πληµµελώς τα επιστηµονικά και επαγ-

γελµατικά καθήκοντα και τις συµβατικές τους υποχρεώ-
σεις,
στ) συντρέχουν στο πρόσωπό τους νοµικά ή άλλα κω-

λύµατα ή ασυµβίβαστα,
ζ) παραβιάζουν τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέ-

ουν από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, καθώς και
των κατά εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενων κανονιστι-
κών πράξεων,
επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας µετά από εισήγηση του Σώµατος Επι-
θεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Με-
ταλλείων οι εξής διοικητικές κυρώσεις:

αα) χρηµατικό πρόστιµο ύψους από πεντακόσια (500)
έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ή

ββ) αποκλεισµός του ενεργειακού ελεγκτή από τη διε-
νέργεια ενεργειακών ελέγχων για περίοδο από ένα (1)
έως και τρία (3) έτη ή

γγ) οριστικός αποκλεισµός του ενεργειακού ελεγκτή
από τη διενέργεια ενεργειακών ελέγχων.
Το χρηµατικό πρόστιµο µπορεί να επιβάλλεται ως συ-

µπληρωµατική κύρωση, σωρευτικά µε τις κυρώσεις των
περιπτώσεων β΄ ή γ΄. Κάθε κύρωση που επιβάλλεται κα-
ταγράφεται στο Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών
της παραγράφου 5 του άρθρου 10.

6. Για την επιβολή των κυρώσεων λαµβάνονται υπόψη,
ιδίως, το είδος και η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέ-
πειες που προκύπτουν από αυτή, ο βαθµός υπαιτιότητας
και η τυχόν υποτροπή του παραβάτη, κατόπιν προηγού-
µενης ακρόασης του ενδιαφερόµενου, σύµφωνα µε τα ο-
ριζόµενα στο άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). 

7. Κατά της απόφασης µε την οποία επιβάλλονται κυ-
ρώσεις, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, µπορεί να ασκηθεί
ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, εντός προθεσµίας τριάντα
(30) ηµερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόµενο
της σχετικής απόφασης και σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
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Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία
είσπραξης των ανωτέρω προστίµων και µπορεί να ανα-
προσαρµόζεται το κατώτερο και ανώτερο όριο των προ-
στίµων.

9. Τα επιβαλλόµενα χρηµατικά πρόστιµα βεβαιώνονται
και εισπράττονται από τις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρε-
σίες (Δ.Ο.Υ.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εί-
σπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και αποτελούν έσο-
δα του Ειδικού Ταµείου Ενεργειακής Απόδοσης του άρ-
θρου 21.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ

Άρθρο 15
Προώθηση της απόδοσης στη θέρµανση και ψύξη

(άρθρο 14 και παράγραφος 6 του άρθρου 24
της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Η Διεύθυνση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Η-
λεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργει-
ας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας έχει την ευθύνη για την εκπόνηση
περιεκτικής αξιολόγησης του δυναµικού υλοποίησης της
συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης και της αποδοτικής
τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης, η οποία περιλαµβάνει τα
πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτη-
µα VIII και λαµβάνει πλήρως υπόψη την ανάλυση του δυ-
ναµικού συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης που αναφέ-
ρεται στο ν. 3734/2009 (Α΄ 8). 

2. Η περιεκτική αξιολόγηση της παραγράφου 1 εγκρί-
νεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας και κοινοποιείται από τη Γενική Γραµµατεία Ε-
νέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας έως την 31η Δεκεµβρίου
2015 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αξιολόγηση επικαιρο-
ποιείται και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά
πενταετία, ύστερα από αίτηµά της. Αν έχει ήδη εκπονη-
θεί ισοδύναµη αξιολόγηση, αυτή κοινοποιείται στην Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. 

3. Με αποφάσεις των αρµόδιων Υπουργών ή Περιφε-
ρειαρχών θεσπίζονται µέτρα που συντελούν ώστε να
λαµβάνεται δεόντως υπόψη σε τοπικό και σε περιφερει-
ακό επίπεδο η δυνατότητα χρήσης αποδοτικών συστη-
µάτων θέρµανσης και ψύξης, και ιδίως εκείνων που χρη-
σιµοποιούν συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης, σε συν-
δυασµό µε τη δυνατότητα ανάπτυξης τοπικών και περι-
φερειακών αγορών θερµότητας. 

4. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης που αναφέρεται
στην παράγραφο 1, η Διεύθυνση Ανανεώσιµων Πηγών Ε-
νέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Γραµµα-
τείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει την ευθύνη για
τη διενέργεια ανάλυσης κόστους-οφέλους, η οποία ε-
γκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και:
α) καλύπτει όλη την Επικράτεια και βασίζεται στις κλι-

µατικές συνθήκες, στην οικονοµική σκοπιµότητα και
στην τεχνική καταλληλότητα, σύµφωνα µε το Μέρος 1
του Παραρτήµατος IX,
β) µπορεί να διευκολύνει τον εντοπισµό των πιο απο-

δοτικών λύσεων από άποψη πόρων και κόστους για την
εκπλήρωση των απαιτήσεων θέρµανσης και ψύξης,
γ) αποτελεί τµήµα της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλ-

λοντικών Επιπτώσεων βάσει της κοινής απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλλο-
ντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, µε αριθµό ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 (Β΄ 1225), µε την ο-
ποία συµµορφώθηκε η ελληνική νοµοθεσία µε τις διατά-
ξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 (ΕΕ L
197 της 31.7.2001), στις περιπτώσεις έργων για τα οποία
απαιτείται Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση. 

5. Αν η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο
1 και η ανάλυση κόστους-οφέλους που αναφέρεται στην
παράγραφο 4 εντοπίσουν δυνατότητες υλοποίησης της
συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης ή της αποδοτικής τη-
λεθέρµανσης και τηλεψύξης τα οφέλη των οποίων υπερ-
βαίνουν τα κόστη, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας µετά από εισήγηση της Διεύ-
θυνσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής
Ενέργειας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυ-
κτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, µε την οποία θεσπίζονται µέτρα για την ανά-
πτυξη αποδοτικών υποδοµών τηλεθέρµανσης και τηλε-
ψύξης ή για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης συµπαραγω-
γής υψηλής απόδοσης και τη χρήση θέρµανσης και ψύ-
ξης από απορριπτόµενη θερµότητα και ανανεώσιµες πη-
γές ενέργειας, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2, 7 και
14. 

6. Αν η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο
1 και η ανάλυση κόστους-οφέλους που αναφέρεται στην
παράγραφο 4 δεν εντοπίσουν δυνατότητες τα οφέλη
των οποίων υπερβαίνουν τα κόστη, περιλαµβανοµένου
του διοικητικού κόστους για τη διεξαγωγή της ανάλυσης
κόστους-οφέλους που αναφέρεται στην παράγραφο 7,
δεν εφαρµόζονται οι απαιτήσεις της παραγράφου 5. 

7. Ανάλυση κόστους-οφέλους διενεργείται, από τους
φορείς λειτουργίας των παρακάτω εγκαταστάσεων, σύµ-
φωνα µε το µέρος 2 του Παραρτήµατος IX, υποχρεωτικά,
όταν:
α) σχεδιάζεται µια νέα θερµική εγκατάσταση ηλεκτρο-

παραγωγής µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ άνω
των είκοσι µεγαβάτ (20 MW), προκειµένου να αξιολογη-
θεί το κόστος και τα οφέλη από τη λειτουργία της εγκα-
τάστασης ως εγκατάστασης συµπαραγωγής υψηλής α-
πόδοσης,
β) ανακαινίζεται ουσιαστικά µια υφιστάµενη θερµική ε-

γκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής µε συνολική ονοµαστι-
κή θερµική ισχύ άνω των είκοσι µεγαβάτ (20 MW), προ-
κειµένου να αξιολογηθεί το κόστος και τα οφέλη από τη
µετατροπή της σε συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης,
γ) σχεδιάζεται ή ανακαινίζεται ουσιαστικά βιοµηχανική

εγκατάσταση µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ άνω
των είκοσι µεγαβάτ (20 MW) που παράγει απορριπτόµε-
νη θερµότητα σε χρήσιµα επίπεδα θερµοκρασίας, προ-
κειµένου να αξιολογηθεί το κόστος και τα οφέλη από τη
χρησιµοποίηση της απορριπτόµενης θερµότητας για την
κάλυψη οικονοµικά αιτιολογηµένης ζήτησης, µεταξύ άλ-
λων µέσω συµπαραγωγής και από τη σύνδεση αυτής της
εγκατάστασης σε δίκτυο τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης,
δ) σχεδιάζεται ένα νέο δίκτυο τηλεθέρµανσης και τη-

λεψύξης ή όταν σε υφιστάµενο δίκτυο προβλέπεται νέα
εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας µε συνολική ονοµα-
στική θερµική ισχύ άνω των είκοσι µεγαβάτ (20 MW), ή
όταν υφιστάµενη εγκατάσταση αυτών των χαρακτηριστι-
κών πρόκειται να ανακαινιστεί ουσιαστικά, προκειµένου
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να αξιολογηθεί το κόστος και τα οφέλη από τη χρησιµο-
ποίηση της απορριπτόµενης θερµότητας από κοντινές
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις.
Η ανάλυση κόστους-οφέλους περιλαµβάνει οικονοµι-

κή ανάλυση, σύµφωνα µε το Μέρος 2 του Παραρτήµατος
IX. Με απόφαση του Υπουργού, Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, µετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ανανεώσι-
µων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γε-
νικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υ-
λών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θε-
σπίζονται κατευθυντήριες αρχές για τη µέθοδο, τις πα-
ραδοχές και το χρονικό ορίζοντα της οικονοµικής ανάλυ-
σης. 

8. Η τοποθέτηση εξοπλισµού για τη δέσµευση διοξει-
δίου του άνθρακα που παράγεται σε εγκαταστάσεις καύ-
σης µε σκοπό την αποθήκευσή του σε γεωλογικούς σχη-
µατισµούς, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Αναπληρωτή Οικονοµικών, Ανά-
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αριθµό
Η.Π. 48416/2037/Ε.103/7.11.2011 (Β΄ 2516), όπως ισχύ-
ει, µε την οποία συµµορφώθηκε το εθνικό δίκαιο µε τις
διατάξεις της Οδηγίας 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009
(ΕΕ L 140 της 5.6.2009), δε θεωρείται ανακαίνιση για
τους σκοπούς των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παρα-
γράφου 7. 

9. Η ανάλυση κόστους-οφέλους που αναφέρεται στις
περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 7 απαιτείται να
διεξάγεται σε συνεργασία µε τις εταιρείες που είναι υ-
πεύθυνες για τη λειτουργία των δικτύων τηλεθέρµανσης
και τηλεψύξης. 

10. Από την υποχρέωση της παραγράφου 7 εξαιρού-
νται: 
α) οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής για την κάλυ-

ψη της ζήτησης σε περιόδους αιχµής ή την παραγωγή ε-
φεδρικής ενέργειας που προορίζονται να λειτουργούν
λιγότερο από χίλιες πεντακόσιες (1.500) ώρες ετησίως
κατά µέσο όρο για περίοδο πέντε (5) ετών,
β) οι εγκαταστάσεις που πρέπει να βρίσκονται κοντά

σε χώρο αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηµατισµούς
που έχουν εγκριθεί δυνάµει της κοινής απόφασης των Υ-
πουργών Αναπληρωτή Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Αντα-
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αριθµό Η.Π.
48416/2037/Ε.103/7.11.2011 (Β΄ 2516), όπως ισχύει,
γ) οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, ονοµαστικής θερµι-

κής ισχύος άνω των είκοσι µεγαβάτ (20 MW), για τις ο-
ποίες ο λόγος της ετήσιας απορριπτόµενης θερµότητας
(µετρούµενη σε γιγαβατώρες - GWh) προς την απόστα-
ση (µετρούµενη σε χιλιόµετρα - km) από το δίκτυο τηλε-
θέρµανσης / τηλεψύξης είναι µικρότερος από 1,5. 

11. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, µετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ανανεώσι-
µων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γε-
νικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υ-
λών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα-
θορίζεται διαδικασία επαλήθευσης για το κριτήριο εξαί-
ρεσης που αναφέρεται στην περίπτωση α΄ της παραγρά-
φου 10.

12. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, µετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ανανεώσι-
µων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γε-
νικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υ-

λών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα-
θορίζονται τα κατώτατα όρια, εκφρασµένα ως ποσά της
διαθέσιµης χρήσιµης απορριπτόµενης θερµότητας, ως
ζήτηση για θερµότητα ή ως αποστάσεις µεταξύ των βιο-
µηχανικών εγκαταστάσεων και των δικτύων τηλεθέρ-
µανσης, για την εξαίρεση µεµονωµένων εγκαταστάσεων
από τις διατάξεις των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρα-
γράφου 7.

13. Τα κατώτατα όρια της παραγράφου 12 και οι εξαι-
ρέσεις της παραγράφου 10 κοινοποιούνται από τη Γενική
Γραµµατεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. Τυχόν µεταγενέστερες αλλαγές που
επέρχονται σε αυτές κοινοποιούνται εκ νέου.

14. Κατά την έγκριση των αδειών των αποφάσεων του
Υπουργού Ανάπτυξης µε αριθµό Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.17951/
6.12.2000 (Β΄ 1498), του Υφυπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αριθµό
ΥΑΠΕ/Φ1/14810/4.10.2011 (Β΄ 2373) και του Αναπληρω-
τή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι-
λίας µε αριθµό 483/35/Φ.15/17.1.2012 (Β΄ 158), εκτός α-
πό όσα ορίζονται στις αποφάσεις αυτές:
α) λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα της περιεκτι-

κής αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1,
β) διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της πα-

ραγράφου 4, και
γ) λαµβάνεται υπόψη το αποτέλεσµα της ανάλυσης

κόστους-οφέλους που αναφέρεται στην παράγραφο 7. 
15. Με αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος και

Ενέργειας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού κα-
τά περίπτωση, µπορεί να καθορίζονται εξαιρέσεις για µε-
µονωµένες εγκαταστάσεις από την απαίτηση, βάσει των
κριτηρίων αδειοδότησης που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 14, να θέτουν σε εφαρµογή επιλογές των οποίων
τα οφέλη υπερβαίνουν το κόστος, εφόσον συντρέχουν
επιτακτικοί νοµικοί, ιδιοκτησιακοί ή οικονοµικοί λόγοι να
το πράττουν. Οι εξαιρέσεις αυτές αποστέλλονται από τις
αρµόδιες Γενικές Γραµµατείες στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή µε αιτιολογηµένη κοινοποίηση της απόφασης εντός
τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία της λήψης της.

16. Οι παράγραφοι 7 έως και 15 εφαρµόζονται σε ε-
γκαταστάσεις, οι οποίες καλύπτονται από την κοινή από-
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αριθµό
36060/1155/Ε.103/16.6.2013 (Β΄ 1450) µε την οποία εν-
σωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία η Οδηγία
2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010 περί βιοµηχανικών εκ-
ποµπών (ΕΕ L 334 της 17.12.2010), µε την επιφύλαξη
των απαιτήσεών της. 

17. Κάθε διαθέσιµη στήριξη της συµπαραγωγής υπό-
κειται στον όρο ότι η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια
προέρχεται από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης και η
απορριπτόµενη θερµότητα χρησιµοποιείται αποτελεσµα-
τικά για να επιτευχθεί εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέρ-
γειας. Η δηµόσια στήριξη της συµπαραγωγής και της πα-
ραγωγής και των δικτύων τηλεθέρµανσης υπάγεται
στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, κατά περί-
πτωση.

18. Η Διεύθυνση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και
Ηλεκτρικής Ενέργειας και η Διεύθυνση Ενεργειακών Πο-
λιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής
Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του
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Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχουν την ευ-
θύνη για την εκπόνηση ετήσιων εκθέσεων, οι οποίες υ-
ποβάλλονται από τη Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Ο-
ρυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 30 Α-
πριλίου κάθε έτους και περιλαµβάνουν στατιστικά στοι-
χεία για:
α) την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότη-

τας από συµπαραγωγή υψηλής και χαµηλής απόδοσης,
σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του Παραρτήµατος I, σε
σχέση µε το συνολικό δυναµικό παραγωγής θερµότητας
και ηλεκτρικής ενέργειας, 
β) το δυναµικό συµπαραγωγής θερµότητας και ηλε-

κτρικής ενέργειας και για τα καύσιµα που χρησιµοποιού-
νται στη συµπαραγωγή,
γ) την παραγωγή και το δυναµικό τηλεθέρµανσης και

τηλεψύξης σε σχέση µε τη συνολική παραγωγή και το
δυναµικό θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας και
δ) την εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας που επι-

τυγχάνεται µε την εφαρµογή συµπαραγωγής, σύµφωνα
µε τη µεθοδολογία του Παραρτήµατος II. 

Άρθρο 16
Μετατροπή, µεταφορά και διανοµή ενέργειας

(άρθρο 15 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), κατά την ά-
σκηση των κανονιστικών αρµοδιοτήτων της που προβλέ-
πονται στο ν. 4001/2011, λαµβάνει υπόψη την ενεργεια-
κή απόδοση για τη λειτουργία των υποδοµών φυσικού α-
ερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότη-
ση των διατάξεων του ν. 4001/2011 αποφάσεών της, οι
οποίες αφορούν στην ανάπτυξη των τιµολογίων και στα
συστήµατα µεταφοράς και δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής
ενέργειας και λαµβάνοντας υπόψη το κόστος και τα ο-
φέλη κάθε µέτρου, προβλέπει κίνητρα για τους διαχειρι-
στές συστήµατος µεταφοράς και τους διαχειριστές δι-
κτύων διανοµής, ώστε να διαθέτουν υπηρεσίες συστήµα-
τος στους χρήστες δικτύου επιτρέποντάς τους να εφαρ-
µόζουν µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στο
πλαίσιο της συνεχιζόµενης ανάπτυξης ευφυών δικτύων.

3. Οι υπηρεσίες συστήµατος της παραγράφου 2 µπο-
ρούν να καθορίζονται από τους διαχειριστές συστήµα-
τος µεταφοράς και τους διαχειριστές δικτύων διανοµής
και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις
στην ασφάλεια του συστήµατος ή/και των δικτύων.

4. Για την ηλεκτρική ενέργεια, η ΡΑΕ διασφαλίζει ότι
οι κανονιστικές ρυθµίσεις δικτύου και τα τιµολόγια δι-
κτύου, πληρούν τα κριτήρια του Παραρτήµατος X, λαµ-
βάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραµµές και τους
κώδικες που εκπονούνται, σύµφωνα µε τον Κανονισµό
(ΕΚ) µε αριθµό 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 (ΕΕ L 211 της
14.8.2009).

5. Οι διαχειριστές συστήµατος µεταφοράς και οι δια-
χειριστές δικτύων διανοµής αερίου και ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, υποβάλλουν στη ΡΑΕ έως την 30ή Απριλίου 2016,
έκθεση η οποία περιλαµβάνει:
α) εκτίµηση του δυναµικού αύξησης ενεργειακής από-

δοσης των οικείων υποδοµών αερίου και ηλεκτρικής ε-
νέργειας, ιδίως όσον αφορά τη µεταφορά, τη διανοµή,
τη διαχείριση φορτίου και τη διαλειτουργικότητα, καθώς
και τη σύνδεση µε τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέρ-

γειας, συµπεριλαµβανοµένων των δυνατοτήτων πρό-
σβασης σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας πολύ
µικρής κλίµακας,
β) συγκεκριµένα µέτρα και επενδύσεις για την επίτευ-

ξη οικονοµικώς αποδοτικών βελτιώσεων της ενεργεια-
κής απόδοσης στην υποδοµή δικτύου, µε χρονοδιάγραµ-
µα για την υλοποίησή τους.

6. Η ΡΑΕ, κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης, γνωµοδο-
τεί στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκει-
µένου έως την 30ή Ιουνίου 2016 µε απόφασή του να ε-
γκριθούν προγράµµατα µέτρων και επενδύσεων βελτίω-
σης της ενεργειακής απόδοσης στην υποδοµή δικτύου
τους. Τα ως άνω προγράµµατα λαµβάνονται υπόψη από
τους Διαχειριστές Δικτύων κατά την κατάρτιση των Προ-
γραµµάτων Ανάπτυξης των δικτύων τους, τα οποία ε-
γκρίνονται από τη ΡΑΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 14 και 108 του ν. 4001/2011.

7. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4001/2011, µπορεί
να εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, στοιχεία συστηµάτων και τιµολογιακών δοµών
που εξυπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς για τη µεταφορά
και διανοµή ενέργειας µέσω δικτύου, µε την προϋπόθε-
ση ότι οι ενδεχόµενες διαταραχές στο σύστηµα µεταφο-
ράς και διανοµής είναι οι ελάχιστες δυνατές και δεν εί-
ναι δυσανάλογες προς τους κοινωνικούς σκοπούς.

8. Η ΡΑΕ, κατά την έγκριση των τιµολογίων πρόσβα-
σης στο σύστηµα µεταφοράς και στα δίκτυα διανοµής η-
λεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που κα-
θορίζεται στο άρθρο 140 του ν. 4001/2011, διασφαλίζει
ότι δεν υφίστανται σε αυτά κίνητρα που αποβαίνουν σε
βάρος της συνολικής απόδοσης (συµπεριλαµβανοµένης
της ενεργειακής απόδοσης) της παραγωγής, της µετα-
φοράς, της διανοµής και της προµήθειας ηλεκτρικής ε-
νέργειας, ή που ενδέχεται να παρεµποδίζουν τη συµµε-
τοχή της ανταπόκρισης στη ζήτηση, στις αγορές εξισορ-
ρόπησης και στην παροχή επικουρικών υπηρεσιών. Η
ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 4001/2011 παρέχει κίνητρα στους
διαχειριστές συστήµατος µεταφοράς και στους διαχειρι-
στές δικτύων διανοµής προκειµένου να βελτιώνουν την
αποτελεσµατικότητα του σχεδιασµού και της λειτουρ-
γίας των υποδοµών και διασφαλίζει ότι τα τιµολόγια πα-
ρέχουν στους προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας τη δυ-
νατότητα να βελτιώνουν τη συµµετοχή των καταναλω-
τών στην αποδοτικότητα του συστήµατος, συµπεριλαµ-
βανοµένης της ανταπόκρισης στη ζήτηση ανάλογα µε
τις εγχώριες συνθήκες.

9. Με την επιφύλαξη των άρθρων 9 και 10 του
ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως ισχύουν, οι διαχειριστές συ-
στήµατος µεταφοράς και οι διαχειριστές δικτύων διανο-
µής ηλεκτρικής ενέργειας, όταν είναι υπεύθυνοι για την
κατανοµή των φορτίων των εγκαταστάσεων παραγωγής,
στην επικράτειά τους:
α) εγγυώνται τη µεταφορά και διανοµή ηλεκτρικής ε-

νέργειας από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης, 
β) δίνουν προτεραιότητα ή εγγυώνται την πρόσβαση

στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή υ-
ψηλής απόδοσης,
γ) κατά την κατανοµή φορτίου εγκαταστάσεων ηλε-

κτροπαραγωγής, δίνουν προτεραιότητα στην ηλεκτρική
ενέργεια από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης, στο
βαθµό που το επιτρέπει η ασφαλής λειτουργία του δικτύ-
ου ηλεκτρικής ενέργειας.

10. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
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νέργειας µετά από γνώµη της ΡΑΕ καθορίζονται λεπτο-
µερώς οι κανόνες που αφορούν την κατάταξη των δια-
φόρων προτεραιοτήτων πρόσβασης και κατανοµής των
φορτίων οι οποίες χορηγούνται στα συστήµατα ηλεκτρι-
σµού. Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται διαβαθµίσεις
µεταξύ και εντός των διαφόρων τύπων ανανεώσιµων πη-
γών ενέργειας και συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης, ό-
ταν παρέχεται κατά προτεραιότητα πρόσβαση ή κατανο-
µή φορτίων για συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης ώστε
να µην εµποδίζεται η κατά προτεραιότητα πρόσβαση ή
κατανοµή ενέργειας από µεταβλητής παραγωγής ανανε-
ώσιµες πηγές ενέργειας.

11. Σε κάθε περίπτωση, οι διαχειριστές συστηµάτων
µεταφοράς και οι διαχειριστές δικτύων διανοµής οφεί-
λουν να συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις που καθο-
ρίζονται στο Παράρτηµα XI.

12. Οι φορείς εκµετάλλευσης συµπαραγωγής υψηλής
απόδοσης µπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες εξισορ-
ρόπησης και άλλες λειτουργικές υπηρεσίες σε επίπεδο
διαχειριστών συστήµατος µεταφοράς ή διαχειριστών δι-
κτύων διανοµής, όπου αυτό είναι τεχνικά και οικονοµικά
εφικτό µε τον τρόπο λειτουργίας της εγκατάστασης συ-
µπαραγωγής υψηλής απόδοσης. Οι διαχειριστές συστή-
µατος µεταφοράς και οι διαχειριστές δικτύων διανοµής
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω υπηρεσίες αποτελούν µέ-
ρος µιας διαδικασίας υποβολής προσφορών για παροχή
υπηρεσιών που είναι διαφανής, αµερόληπτη και ανοικτή
σε έλεγχο σε βάθος. Λεπτοµέρειες εφαρµογής των ανω-
τέρω προβλέπονται στους σχετικούς κώδικες διαχείρι-
σης συστήµατος και δικτύων.

13. Η ΡΑΕ µπορεί να απαιτεί από τους διαχειριστές συ-
στήµατος µεταφοράς και τους διαχειριστές δικτύων δια-
νοµής να µειώνουν τα τέλη σύνδεσης και τα τέλη χρή-
σης δικτύων προκειµένου να ενθαρρύνουν την εγκατά-
σταση µονάδων συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης πλη-
σίον των σηµείων ζήτησης.

14. Για τη σύνδεση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ε-
νέργειας από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης µε το σύ-
στηµα µεταφοράς ή τα δίκτυα διανοµής, ισχύουν κατ’ α-
ναλογία οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3851/2010
(Α΄ 85). 

15. Η ΡΑΕ, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της,
µεριµνά για τη δηµιουργία συνθηκών που επιτρέπουν,
στο µέτρο του δυνατού, και µε κάθε πρόσφορο µέσο, τη
συµµετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ενδεχόµε-
νων πόρων από την πλευρά της ζήτησης, όπως η απόκρι-
ση στη ζήτηση. Σχετικές προβλέψεις ενσωµατώνονται
στους σχετικούς Κώδικες διαχείρισης συστήµατος και
δικτύων.

16. Η ΡΑΕ, υπό τους όρους των εγγενών στη διαχείρι-
ση δικτύων τεχνικών περιορισµών, διασφαλίζει, µέσω
σχετικών προβλέψεων στους σχετικούς κώδικες, ότι οι
διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς και δικτύων διανο-
µής, κατά την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την εξι-
σορρόπηση παραγωγής - φορτίου και τις βοηθητικές υ-
πηρεσίες, αντιµετωπίζουν όσους παρέχουν υπηρεσίες α-
νταπόκρισης στην ενεργειακή ζήτηση, συµπεριλαµβανο-
µένων των φορέων συγκέντρωσης, µε αµερόληπτο τρό-
πο, µε βάση τις τεχνικές δυνατότητές τους.

17. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας µετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ανανεώσι-
µων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γε-
νικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υ-

λών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπό
τους όρους των εγγενών στη διαχείριση δικτύων τεχνι-
κών περιορισµών και λαµβάνοντας υπόψη τους κώδικες
διαχείρισης συστήµατος και δικτύων, προωθείται η πρό-
σβαση και η συµµετοχή όσων παρέχουν υπηρεσίες αντα-
πόκρισης στην ενεργειακή ζήτηση, στην εξισορρόπηση
παραγωγής - φορτίου, στην εφεδρεία και σε άλλες αγο-
ρές υπηρεσιών συστήµατος. Η ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης
των Διαχειριστών συστηµάτων µεταφοράς και δικτύων
και σε συνεργασία µε τους παρόχους υπηρεσιών στον
τοµέα της ζήτησης και τους τελικούς καταναλωτές, ε-
γκρίνει τεχνικές ρυθµίσεις για τη συµµετοχή στις αγο-
ρές υπηρεσιών συστήµατος, µε βάση τις τεχνικές απαι-
τήσεις των συγκεκριµένων αγορών και τις δυνατότητες
ανταπόκρισης στη ζήτηση. Οι προδιαγραφές αυτές περι-
λαµβάνουν τη συµµετοχή των φορέων συγκέντρωσης.

18. Στις εκθέσεις που υποβάλλονται από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε τις προβλέ-
ψεις της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Α-
νταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
µε αριθµό 36060/1155/Ε.103/14.6.2013 (Β΄ 1450) και µε
την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 7 αυτής,
περιλαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µε τα επίπεδα ε-
νεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων που πραγµα-
τοποιούν καύση καυσίµων µε συνολική ονοµαστική θερ-
µική ισχύ άνω των πενήντα µεγαβάτ (50 MW), µε βάση
τις σχετικές βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές που έχουν α-
ναπτυχθεί, σύµφωνα µε την ανωτέρω κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο-
µών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιµατικής Αλλαγής και την Οδηγία 2008/1/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
15ης Ιανουαρίου 2008 (ΕΕ L 24 της 29.1.2008), σχετικά
µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπαν-
σης. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορεί
µε απόφασή του να καθορίσει όρους, προϋποθέσεις και
κίνητρα ώστε οι φορείς εκµετάλλευσης των εγκαταστά-
σεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, να βελτιώ-
σουν τα µέσα ετήσια καθαρά λειτουργικά τους ποσοστά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17
Συστήµατα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης

(άρθρο 16 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεσπίζεται διαφανές και
αξιόπιστο προς τους καταναλωτές καθεστώς πιστοποίη-
σης ενεργειακών ελεγκτών και καθορίζονται τα απαιτού-
µενα δικαιολογητικά, οι φορείς ελέγχου και οι διαδικα-
σίες για την εγγραφή τους στο Μητρώο Ενεργειακών Ε-
λεγκτών, ο τρόπος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τή-
ρησης του ανωτέρω Μητρώου, η διαδικασία διενέργειας
και υποβολής των ενεργειακών ελέγχων στο Αρχείο Ε-
νεργειακών Ελέγχων, η διαδικασία αξιολόγησης των εκ-
θέσεων αποτελεσµάτων των ενεργειακών ελέγχων και
κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας µπορεί να θεσπίζονται καθεστώτα πιστοποίη-
σης των υπευθύνων εγκατάστασης (εγκαταστατών) σχε-
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τικών µε την ενέργεια στοιχείων κτιρίου - κτιριακής µο-
νάδας, όπως ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 2
του ν. 4122/2013.

3. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δηµο-
σιοποιεί επαρκώς τα καθεστώτα πιστοποίησης της παρα-
γράφου 1, έτσι ώστε οι τελικοί καταναλωτές να γνωρί-
ζουν την ύπαρξή τους.

Άρθρο 18
Πληροφόρηση και κατάρτιση

(άρθρο 17 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τηρεί
ειδικό διαδικτυακό χώρο για την ενηµέρωση όλων των
πολιτών και των ενδιαφεροµένων συντελεστών της αγο-
ράς, όπως οι καταναλωτές, οι οικοδόµοι, οι µηχανικοί, οι
ενεργειακοί ελεγκτές, καθώς και οι εγκαταστάτες στοι-
χείων κτιρίου – κτιριακής µονάδας, οι τράπεζες και άλλα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, για τους διαθέσιµους µηχα-
νισµούς ενεργειακής απόδοσης, το υφιστάµενο νοµικό
και οικονοµικό πλαίσιο, τους χρηµατοδοτικούς µηχανι-
σµούς και τα προγράµµατα κατάρτισης, καθώς και κάθε
άλλο µέτρο στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος νό-
µου, µε την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών
δεδοµένων και των εµπορικά διαβαθµισµένων πληροφο-
ριών.

2. Οι φορείς της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης υπο-
χρεούνται να αναρτούν στους επίσηµους διαδικτυακούς
χώρους που διατηρούν, πληροφοριακό υλικό σχετικά µε
τα έργα ενεργειακής αναβάθµισης των κτιριακών εγκα-
ταστάσεών τους, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 7. 

3. Στα Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης
του άρθρου 5 είναι υποχρεωτικό να περιλαµβάνονται
δράσεις δηµοσιότητας. 

Άρθρο 19
Ενεργειακές υπηρεσίες

(άρθρο 18 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Για την προώθηση της αγοράς ενεργειακών υπηρε-
σιών και την πρόσβαση των ΜΜΕ στην αγορά αυτή:
α) Καταχωρίζεται στο διαδικτυακό χώρο του

Μητρώου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών
(http://www.escoregistry.gr/), που τηρείται στο πλαίσιο
της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει-
ας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αριθµό Δ6/Β/13280/
7.6.2011 (Β΄ 1228), πληροφοριακό υλικό που περιλαµβά-
νει:
αα) τις διαθέσιµες Συµβάσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών

(ΣΕΑ) και τις ρήτρες που πρέπει να περιλαµβάνονται
στις εν λόγω συµβάσεις προκειµένου να διασφαλίζονται
η εξοικονόµηση ενέργειας και τα δικαιώµατα των τελι-
κών καταναλωτών,
ββ) τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, τα κίνητρα, τις επιχο-

ρηγήσεις και τα δάνεια για τη στήριξη έργων υπέρ της ε-
νεργειακής απόδοσης,
γγ) κατάλογο των διαθέσιµων παρόχων ενεργειακών

υπηρεσιών, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια εγγραφής στο
Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών, σύµ-
φωνα µε τη Δ6/Β/13280/7.6.2011 απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
δδ) υποδείγµατα ΣΕΑ, κυρίως για ανακαινίσεις κτιρίων,

τα οποία περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία που
παρατίθενται στο Παράρτηµα XII,

εε) βέλτιστες πρακτικές για ΣΕΑ, κυρίως για ανακαινί-
σεις κτιρίων, οι οποίες περιλαµβάνουν, εφόσον υπάρχει,
ανάλυση κόστους-οφέλους χρησιµοποιώντας µια προ-
σέγγιση που θα βασίζεται στον κύκλο ζωής.
β) Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενθαρ-

ρύνει την ανάπτυξη σηµάτων ποιότητας, µεταξύ άλλων,
από εµπορικές ενώσεις.
γ) Η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας πραγµατοποιεί ποιοτική επανεξέτα-
ση στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργεια-
κής Απόδοσης που αφορά την υφιστάµενη και τη µελλο-
ντική εξέλιξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών.

2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει
την ευθύνη για την ορθή λειτουργία της αγοράς των ε-
νεργειακών υπηρεσιών και την πρόσβαση σε αυτή των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων και για το σκοπό αυτόν:
α) Εντοπίζει και δηµοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του ση-

µεία επαφής στα οποία οι τελικοί καταναλωτές µπορούν
να λαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε τις ενεργειακές
υπηρεσίες.
β) Λαµβάνει, όπου απαιτείται, µέτρα για την άρση των

κανονιστικών και µη κανονιστικών φραγµών που παρε-
µποδίζουν τη σύναψη ΣΕΑ και άλλων πρότυπων υπηρε-
σιών ενεργειακής απόδοσης για τον εντοπισµό ή την ε-
φαρµογή µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας.
γ) Με διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση των

Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, µπορεί να συσταθεί ανεξάρτητος µηχανισµός διαµε-
σολάβησης, για τη διαχείριση καταγγελιών και την εξω-
δικαστική επίλυση διαφορών που ανακύπτουν από ΣΕΑ.
Με το παραπάνω διάταγµα καθορίζονται τα προσόντα

των διαµεσολαβητών, οι κανόνες και οι αρχές που διέ-
πουν την εκτέλεση του έργου τους, ο τρόπος και η διαδι-
κασία της αξιολόγησης και της επιλογής τους, το ύψος
και ο τρόπος της αποζηµίωσής τους, οι ιδιότητες που εί-
ναι ασυµβίβαστες µε το έργο τους, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.
δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανά-

πτυξης και Τουρισµού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
µπορεί να καθοριστεί το πλαίσιο λειτουργίας ανεξάρτη-
των µεσαζόντων για την τόνωση της ανάπτυξης της α-
γοράς ενεργειακών υπηρεσιών από την πλευρά τόσο της
ζήτησης όσο και της προσφοράς.

3. Οι διανοµείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής
πώλησης ενέργειας απέχουν από δραστηριότητες που
ενδέχεται να παρακωλύσουν τη ζήτηση και την προµή-
θεια ενεργειακών υπηρεσιών ή άλλων µέτρων βελτίωσης
της ενεργειακής απόδοσης, ή να παρεµποδίσουν την α-
νάπτυξη αγορών παρόµοιων υπηρεσιών ή µέτρων, µε α-
ποκλεισµό, µεταξύ των άλλων, των ανταγωνιστών από
την αγορά ή µε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

Άρθρο 20
Άλλα µέτρα προώθησης της ενεργειακής απόδοσης

(παράγραφος 1 του άρθρου 20 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, και
µε την επιφύλαξη των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µπορεί να
θεσπίζονται χρηµατοοικονοµικά µέσα ή και κίνητρα και
να δηµιουργούνται ή να χρησιµοποιούνται υπάρχοντες
µηχανισµοί χρηµατοδότησης για µέτρα βελτίωσης της ε-
νεργειακής απόδοσης προκειµένου να µεγιστοποιηθούν
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τα οφέλη από τη συγκέντρωση διαφόρων χρηµατοδοτι-
κών ροών. Με όµοια απόφαση χορηγούνται ενισχύσεις
ήσσονος σηµασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανο-
νισµού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεµ-
βρίου 2013 (ΕΕ L 352 της 24.12.2013) σχετικά µε τη βελ-
τίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση
και την ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών
και καθορίζεται το περιεχόµενο των ενισχύσεων, η διαδι-
κασία, τα όργανα και οι προϋποθέσεις καταβολής τους,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

Άρθρο 21
Χρηµατοδοτική και τεχνική υποστήριξη µέσω Ειδικού

Ταµείου Ενεργειακής Απόδοσης
(παράγραφος 4 του άρθρου 20 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Με διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση των
Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονοµικών
και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού συστήνεται Ει-
δικό Ταµείο Ενεργειακής Απόδοσης για τη χρηµατοδό-
τηση προγραµµάτων και άλλων µέτρων βελτίωσης της ε-
νεργειακής απόδοσης, για την ανάπτυξη της αγοράς πα-
ροχής ενεργειακών υπηρεσιών, καθώς και για την υλο-
ποίηση ενεργειών µε κοινωνικό χαρακτήρα, όπως η κατά
προτεραιότητα υλοποίηση µέτρων ενεργειακής απόδο-
σης σε νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή έν-
δεια ή στην κοινωνική κατοικία. Οι πόροι του Ταµείου
προέρχονται κυρίως από εισφορές των διανοµέων ενέρ-
γειας, των διαχειριστών δικτύων διανοµής και των επι-
χειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας κατά την έννοια
του παρόντος νόµου, καθώς επίσης και από έσοδα που
προκύπτουν από την εφαρµογή του παρόντος νόµου. Με
το ανωτέρω διάταγµα καθορίζονται η διαδικασία σύστα-
σης, οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του Ταµείου,
οι πόροι, ο τρόπος και η διαδικασία χρηµατοδότησής
του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

2. Μέχρι τη σύσταση του ανωτέρω Ταµείου, για τη
χρηµατοδότηση προγραµµάτων και άλλων µέτρων βελ-
τίωσης της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και για την α-
νάπτυξη της αγοράς παροχής ενεργειακών υπηρεσιών
χρησιµοποιείται το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε
την επωνυµία Πράσινο Ταµείο, το οποίο ιδρύθηκε µε το
άρθρο 19 του ν.δ. 1262/1972 (Α΄ 194) και µετονοµάσθη-
κε µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182).
Οι πόροι που αναφέρονται παραπάνω αποτελούν έσοδα
του Πράσινου Ταµείου και αποδίδονται σε αυτό, σε ειδι-
κό λογαριασµό που τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος,
και ειδικότερα στο λογαριασµό µε αριθµό 0266338 (ΙΒΑΝ
GR 960100 0240 0000 0000 0266 338).

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3889/2010
προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής: 

«ζ) Τα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρµογή της
ενσωµάτωσης της Οδηγίας 27/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 (ΕΕ L 315 της 14.11.2012 στο εσωτερικό δίκαιο.».

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλ-
λαγής µε αριθµό 4503/23.11.2012 (Β΄ 3184), η 4η οµάδα
πόρων, αντικαθίσταται ως εξής:

«4η) Πόροι αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής και
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, που κατευθύνο-
νται εν γένει σε προγράµµατα και δράσεις σχετικά µε
την εξυπηρέτηση των στόχων προώθησης ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας, εξοικονόµησης ενέργειας και εν γένει

βιώσιµης χρήσης της ενέργειας, είτε σε δράσεις τοπικής
εµβέλειας στις περιοχές εγκατάστασης ή διέλευσης δι-
κτύων ενεργειακών υποδοµών είτε σε συνολικότερες
δράσεις µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπί-
ου.»

Άρθρο 22
Συντελεστές µετατροπής

(άρθρο 21 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

Για τους σκοπούς της σύγκρισης της εξοικονόµησης ε-
νέργειας και της µετατροπής σε συγκρίσιµη µονάδα ι-
σχύουν οι συντελεστές µετατροπής του Παραρτήµατος
IV. 

Άρθρο 23
Παραρτήµατα

Τα Παραρτήµατα I έως ΧΙII αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος του παρόντος νόµου, τα οποία µπορούν να τροπο-
ποιούνται, σύµφωνα µε τα εκάστοτε ισχύοντα στο ενω-
σιακό δίκαιο µε αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση συναρµόδι-
ου Υπουργού.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 24
Πράσινες Δηµόσιες Συµβάσεις

Το άρθρο 18 του ν. 3855/2010 (Α΄95) αντικαθίσταται
ως εξής: 

«Άρθρο 18
Πράσινες Δηµόσιες Συµβάσεις

1. Ως επισπεύδουσα υπηρεσία για τη χάραξη Εθνικής
Πολιτικής και την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για
την προώθηση των Πράσινων Δηµόσιων Συµβάσεων, βά-
σει των ρυθµίσεων της ενωσιακής νοµοθεσίας, ορίζεται
η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας του Κα-
ταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού. Η ανωτέρω Γενική Γραµµατεία στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων της, συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες
των συναρµόδιων Υπουργείων και φορέων του δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα για την προώθηση των απαραίτητων
νοµοθετικών ρυθµίσεων και για τη λήψη των αναγκαίων
µέτρων που απαιτούνται για την εφαρµογή των σχετι-
κών διατάξεων για τις Πράσινες Δηµόσιες Συµβάσεις. 

2. Για την πραγµατοποίηση του συντονιστικού έργου
του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
την εναρµόνιση των πολιτικών που ασκούνται από τα συ-
ναρµόδια Υπουργεία, καθώς επίσης τη χάραξη Εθνικής
Πολιτικής και την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για
την προώθηση των Πράσινων Δηµόσιων Συµβάσεων συ-
στήνεται ενδεκαµελής Επιτροπή, που αποτελείται από: 
α) Ένα (1) µέλος, ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή

του, από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σµού.
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β) Ένα (1) µέλος, ως Αντιπρόεδρο, µε τον αναπληρωτή
του, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
γ) Δύο (2) µέλη, µε τους αναπληρωτές τους, από το Υ-

πουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.
δ) Ένας (1) µέλος, µε τον αναπληρωτή του, από το Υ-

πουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
ε) Ένα (1) µέλος, µε τον αναπληρωτή του, από το Υ-

πουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
στ) Δύο (2) µέλη, µε τους αναπληρωτές τους, από το

Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτυών.
ζ) Δύο (2) µέλη, µε τους αναπληρωτές τους, από την

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων.
η) Ένα (1) µέλος, µε τον αναπληρωτή του, από την Ε-

πιτροπή Προµηθειών Υγείας.
3. Στην Επιτροπή µπορεί να καλούνται, αναλόγως του

θέµατος και εφόσον κρίνεται από την Επιτροπή ανα-
γκαίο, και εκπρόσωποι άλλων κατά περίπτωση Υπουργεί-
ων ή άλλων φορέων του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα
ή πανεπιστηµιακών και επιστηµονικών ιδρυµάτων και ορ-
γανισµών ή συνδέσµων, ενώσεων και επιµελητηρίων ή
οργανώσεων προστασίας του περιβάλλοντος ή συλλό-
γων καταναλωτών. 

4. Τα µέλη της Επιτροπής προτείνονται από τα Υπουρ-
γεία που εκπροσωπούν και ορίζονται µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. Με την
ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο
αναπληρωτής του, καθορίζονται θέµατα λειτουργίας
της, ο τρόπος λήψης αποφάσεων και κάθε σχετικό θέµα
για την εκτέλεση του έργου της, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του ν. 2690/1999. Με την απόφαση αυτή για τη
γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής ορίζεται ένας
υπάλληλος του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού µε τον αναπληρωτή του. 

5. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού που εκδίδεται
ύστερα από απλή γνώµη της Επιτροπής συγκροτούνται
σε κάθε αρµόδιο Υπουργείο επιµέρους οµάδες εργασίας
προκειµένου να παρέχουν τη συνδροµή τους στο έργο
της Επιτροπής και στα επιµέρους θέµατα των Πράσινων
Δηµόσιων Συµβάσεων που άπτονται της αρµοδιότητας
των Υπουργείων τους. 

6. Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
α) την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την προώθηση

των Πράσινων Δηµόσιων Συµβάσεων και την υποβολή
προτάσεων για τη χάραξη εθνικής πολιτικής µέσα σε
προθεσµία δεκαοκτώ (18) µηνών από την έναρξη της λει-
τουργίας της. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης εγκρίνεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
β) την έγκαιρη ενηµέρωση των προµηθευτών των δη-

µοσίων φορέων, καθώς και άλλων ενδιαφεροµένων, 
γ) την εξέταση σύνταξης περιβαλλοντικών κριτηρίων ή

την υιοθέτηση αυτών που έχουν εκδοθεί από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, 
δ) την επιλογή προϊόντων, υπηρεσιών και έργων στα

οποία θα εφαρµοστούν περιβαλλοντικά κριτήρια, 
ε) την αξιολόγηση, την παρακολούθηση της εφαρµο-

γής και την επικαιροποίηση της εθνικής πολιτικής και του
Σχεδίου Δράσης στη χώρα µας, 
στ) την εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανά-

πτυξης και Τουρισµού και τον αρµόδιο Υπουργό κάθε α-
ναγκαίας νοµοθετικής ρύθµισης και τροποποίησης του υ-
φιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου, όπου απαιτείται, κα-
θώς και της λήψης των αναγκαίων µέτρων για την εφαρ-
µογή των σχετικών διατάξεων για τις Πράσινες Δηµό-

σιες Συµβάσεις και την πραγµατοποίηση του σκοπού
τους, 
ζ) την εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανά-

πτυξης και Τουρισµού και τον αρµόδιο Υπουργό της πρό-
σκλησης ειδικών εµπειρογνωµόνων και επιστηµόνων οι
οποίοι ασχολούνται µε την έρευνα σε θέµατα που άπτο-
νται του σκοπού της Επιτροπής µε σκοπό την τεχνική και
επιστηµονική υποστήριξή της, 
η) την εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανά-

πτυξης και Τουρισµού και τον αρµόδιο Υπουργό, της α-
νάθεσης µελετών και προγραµµάτων, για την προώθηση
της εφαρµογής των Πράσινων Δηµόσιων Συµβάσεων και
του έργου της Επιτροπής, της οργάνωσης ή συµµετοχής
σε σεµινάρια, προγράµµατα, διαλέξεις ή δηµόσιες συζη-
τήσεις για την ενηµέρωση, την ανάπτυξη και διάδοση
των αρχών και εφαρµογών των Πράσινων Δηµόσιων
Συµβάσεων. 

7. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής, καθώς και των επι-
µέρους Οµάδων Εργασίας που προβλέπεται ότι µπορεί
να συσταθούν, γίνονται εντός του κανονικού ωραρίου
εργασίας χωρίς αµοιβή.»

Άρθρο 25
Σχέδιο Δράσης Αντιµετώπισης της Ενεργειακής Πενίας

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, εκδίδεται Σχέδιο Δράσης για την Αντιµετώπι-
ση της Ενεργειακής Πενίας, µετά από πρόταση της επι-
τροπής της παραγράφου 2. Στο Σχέδιο αποτυπώνονται
δράσεις που σχετίζονται µε τη βελτίωση της ενεργεια-
κής αποδοτικότητας και απορρέουν από την εφαρµογή
του παρόντος, καθώς και άλλα µέτρα κοινωνικής πολιτι-
κής ή τιµολόγησης ενέργειας. Ο χρόνος για την εκπόνη-
ση του Σχεδίου ορίζεται, το αργότερο, σε έξι (6) µήνες
από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Για την υλοποίηση του σχεδίου ο Υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας ορίζει µε απόφασή του πεντα-
µελή Επιτροπή που αποτελείται από εκπροσώπους των
αρµόδιων Υπουργείων, ανεξάρτητων αρχών, καθώς και
δηµόσιων ή ιδιωτικών φορέων του ενεργειακού τοµέα.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτρο-
πής και ο αναπληρωτής του, καθορίζονται θέµατα λει-
τουργίας της, ο τρόπος λήψης αποφάσεων και κάθε σχε-
τικό θέµα για την εκτέλεση του έργου της, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 2690/1999. Με την απόφαση αυτή
για τη γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής ορίζεται
ένας υπάλληλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας µε τον αναπληρωτή του. Οι συνεδριάσεις της
Επιτροπής γίνονται εντός του κανονικού ωραρίου εργα-
σίας χωρίς αµοιβή. 

3. Στην Επιτροπή µπορεί να καλούνται, εφόσον κρίνε-
ται από την Επιτροπή αναγκαίο, και εκπρόσωποι άλλων
κατά περίπτωση Υπουργείων ή άλλων φορέων του δηµό-
σιου ή του ιδιωτικού τοµέα ή πανεπιστηµιακών και επι-
στηµονικών ιδρυµάτων και οργανισµών ή συνδέσµων, ε-
νώσεων και επιµελητηρίων. 

Άρθρο 26
Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών 
και Εξοικονόµησης Ενέργειας

1. Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης
Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το οποίο έχει οριστεί ως Εθνικό Συ-
ντονιστικό Κέντρο των δραστηριοτήτων που αφορούν
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στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), στην εξοικο-
νόµηση ενέργειας και στην ορθολογική χρήση ενέργει-
ας, σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 5 του
ν. 2244/1994 (Α΄ 168), όπως ισχύει, ορίζεται και ως το Ε-
θνικό Κέντρο για την υποστήριξη της εφαρµογής της ε-
θνικής πολιτικής για τη βελτίωση της ενεργειακής από-
δοσης και την προώθηση των Α.Π.Ε., σύµφωνα µε τις
ρυθµίσεις του παρόντος. 

2. Το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο των σκοπών του και για τις α-
νάγκες του παρόντος νόµου, έχει τις ακόλουθες, ιδίως
υποχρεώσεις:
α) παρέχει υπηρεσίες τεχνικού εµπειρογνώµονα σε

δηµόσιους φορείς για την προώθηση της ενεργειακής α-
ναβάθµισης των κτιρίων τους, 
β) παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε δηµό-

σιους φορείς, σχετικά µε το σχεδιασµό και την υλοποίη-
ση των δράσεών τους για την αύξηση της ενεργειακής
αποδοτικότητας σε κτίρια ή άλλες λειτουργίες της αρµο-
διότητάς τους,
γ) προβαίνει σε δράσεις ενηµέρωσης, ευαισθητοποίη-

σης και τεχνικής κατάρτισης,
δ) υποστηρίζει τεχνικά και επιστηµονικά τις αρµόδιες

διευθύνσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, στην εκπόνηση των µελετών και στη σύνταξη σχε-
δίων δράσης και εκθέσεων, όπως ορίζεται αναλυτικά
στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7
του ν. 3855/2010, στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρε-
ώσεων που απορρέουν εν γένει από την εθνική και ενω-
σιακή νοµοθεσία που σχετίζεται µε ζητήµατα ενεργεια-
κής απόδοσης των κτιρίων, εξοικονόµησης, ανανεώσι-
µων πηγών ενέργειας και συµπαραγωγής.

3. Οι δαπάνες για τις δράσεις του παρόντος άρθρου
µπορεί να θεωρηθούν επιλέξιµες στο πλαίσιο υλοποίη-
σης συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ή άλλων
µέτρων πολιτικής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
που τάσσει η σχετική νοµοθεσία της Ένωσης. 

Άρθρο 27
Ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώµατος κατοχής άδειας

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Η υποπαράγραφος Ι.2. της παραγράφου Ι του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107) αντικαθίσταται ως α-
κολούθως: 

«1. Οι κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας από σταθµούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 3 του
ν. 3468/2006 (Α΄ 129) καταβάλλουν εντός του πρώτου
τετραµήνου κάθε ηµερολογιακού έτους στη ΛΑΓΗΕ
Α.Ε., υπέρ του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασµού του
άρθρου 40 του ν. 2773/1999 (Α΄ 286), ετήσιο τέλος ύ-
ψους ενός (1) ευρώ ανά κιλοβάτ (1€/kW) εγκατεστηµέ-
νης ισχύος. Σε περίπτωση που, σύµφωνα µε την οικεία ά-
δεια παραγωγής η µέγιστη ισχύς παραγωγής των σταθ-
µών διαφοροποιείται από την εγκατεστηµένη, το ετήσιο
τέλος υπολογίζεται σε ένα (1) ευρώ ανά κιλοβάτ
(1€/kW) µέγιστης ισχύος παραγωγής. Ειδικά για υβριδι-
κούς σταθµούς, το ετήσιο τέλος ανέρχεται σε ένα (1) ευ-
ρώ ανά κιλοβάτ (1€/kW) εγγυηµένης ισχύος. 

2. Η υποχρέωση της προηγούµενης περίπτωσης γεν-
νάται:
α) για φωτοβολταϊκούς σταθµούς, µετά την παρέλευ-

ση ενός (1) έτους από τη χορήγηση άδειας παραγωγής,
β) για σταθµούς έργων ΑΠΕ, οι οποίοι, βάσει των οι-

κείων αδειών παραγωγής, είτε ως τµήµα ενιαίου έργου

είτε ως µεµονωµένοι, συνδέονται µε το Εθνικό Διασυν-
δεδεµένο Σύστηµα µέσω ειδικού προς τούτο υποθαλάσ-
σιου καλωδίου, και για υβριδικούς σταθµούς µε σύστηµα
αντλησιοταµίευσης, µετά την παρέλευση τεσσάρων (4)
ετών από τη χορήγηση άδειας παραγωγής, 
γ) για λοιπούς σταθµούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, µετά την πα-

ρέλευση τριών (3) ετών από τη χορήγηση άδειας παρα-
γωγής 
και λήγει µε την υποβολή της εγγυητικής επιστολής

της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.1.
3. Σε περιπτώσεις αδειών παραγωγής που έχουν εκδο-

θεί µέχρι 9.5.2013, η υποχρέωση της περίπτωσης 1 γεν-
νάται µετά την παρέλευση τριών (3) ετών, οκτώ (8) ετών
και έξι (6) ετών από την έκδοση της άδειας παραγωγής,
για τις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της περίπτωσης 2 αντί-
στοιχα, και σε κάθε περίπτωση όχι πριν την 1.1.2014 και
λήγει µε την υποβολή της εγγυητικής επιστολής της πε-
ρίπτωσης 4 της Υποπαραγράφου Ι.1. Ειδικά για το έτος
2014 δεν γεννάται υποχρέωση για την καταβολή του τέ-
λους της περίπτωσης 1 για τις άδειες του προηγούµενου
εδαφίου. Για υβριδικούς και ηλιοθερµικούς σταθµούς η
υποχρέωση για την καταβολή του τέλους της περίπτω-
σης 1 δεν γεννάται και για το έτος 2015. 

4. Για τον υπολογισµό των ανωτέρω χρονικών περιό-
δων, ως πρώτο ηµερολογιακό έτος θεωρείται το ηµερο-
λογιακό έτος που έπεται εκείνου κατά το οποίο χορηγή-
θηκε η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Για
σταθµούς ΑΠΕ που αποτελούν τµήµα ενιαίου έργου, ό-
πως ορίζεται στην ανωτέρω περίπτωση 2β, ως πρώτο η-
µερολογιακό έτος θεωρείται το ηµερολογιακό έτος που
έπεται εκείνου κατά το οποίο χορηγήθηκε η πρώτη άδεια
παραγωγής. Το ετήσιο τέλος της περίπτωσης 1 της πα-
ρούσας υποπαραγράφου οφείλεται ολόκληρο και για το
ηµερολογιακό έτος, εντός του οποίου λαµβάνει χώρα η
υποβολή της εγγυητικής επιστολής των περιπτώσεων 3
και 4 της Υποπαραγράφου Ι.1. 

5. Με µέριµνα του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και σε συνεργασία µε τη ΡΑΕ, τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και
τους αρµόδιους Διαχειριστές καταρτίζεται πίνακας µε
τους υπόχρεους καταβολής και το ύψος του τέλους της
περίπτωσης 1, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας
παραγράφου. Οι Διαχειριστές παρέχουν τα απαραίτητα
στοιχεία αρµοδιότητάς τους, για τον προσδιορισµό του
ετήσιου τέλους τρεις (3) µήνες πριν τη λήξη της προθε-
σµίας καταβολής του τέλους της περίπτωσης 1. Ο πίνα-
κας αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύο (2) µήνες πριν τη λή-
ξη της προθεσµίας καταβολής του τέλους της περίπτω-
σης 1. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15)
ηµερών από την ανάρτηση του πίνακα µπορεί να υπο-
βληθούν από τους ενδιαφερόµενους, αιτήµατα διόρθω-
σης πρόδηλων σφαλµάτων, συνοδευόµενα από τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά. Ο πίνακας καθίσταται οριστικός
και αναρτάται εκ νέου στο διαδικτυακό τόπο του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το αργότερο δεκα-
πέντε (15) ηµέρες πριν τη λήξη της προθεσµίας καταβο-
λής του τέλους της περίπτωσης 1. Τα στοιχεία για την
κατάρτιση των πινάκων λαµβάνονται υπόψη όπως ισχύ-
ουν την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο κατα-
βάλλεται το τέλος.

6. Η µη εµπρόθεσµη καταβολή του ετήσιου τέλους που
προβλέπεται στην περίπτωση 1, συνεπάγεται την αυτο-
δίκαιη παύση ισχύος της άδειας παραγωγής. Η ΛΑΓΗΕ
Α.Ε., εντός ενός (1) µήνα από την παρέλευση της προθε-
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σµίας υποβολής του ετήσιου τέλους, καταρτίζει και δη-
µοσιοποιεί στον διαδικτυακό της τόπο πίνακα µε τους υ-
πόχρεους που δεν κατέβαλαν εµπρόθεσµα το ετήσιο τέ-
λος και ακολούθως η ΡΑΕ και το Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας καταχωρίζουν τις άδειες που παύουν
να ισχύουν στο µητρώο αδειών και σταθµών που τηρούν
και δηµοσιοποιούν αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή, υ-
ποβολή αιτήµατος για χορήγηση άδειας παραγωγής για
την ίδια θέση ή τµήµα αυτής και για σταθµό της ίδιας τε-
χνολογίας επιτρέπεται µετά την παρέλευση ενός (1) έ-
τους από την ανάρτηση του πίνακα του δευτέρου εδαφί-
ου του παρόντος άρθρου στο διαδικτυακό τόπο της ΛΑ-
ΓΗΕ Α.Ε..

7. Το ύψος του ανωτέρω τέλους µπορεί να αναπρο-
σαρµόζεται µε ανώτατο όριο το ποσό των τριών (3) ευρώ
ανά κιλοβάτ (3€/kW) µε απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, µετά από γνώµη της ΡΑΕ, που
εκδίδεται εντός του προηγούµενου έτους από αυτό στο
οποίο αφορά η αναπροσαρµογή. Για την αναπροσαρµο-
γή λαµβάνεται υπόψη η ανά τεχνολογία συνολική ισχύς
των αδειών παραγωγής και των Οριστικών Προσφορών
Σύνδεσης για τους σταθµούς του άρθρου 4 του
ν. 3468/2006 για τους οποίους δεν απαιτείται η έκδοση
άδειας παραγωγής, µε στόχο η σχέση µεταξύ της ισχύος
των ανωτέρω σταθµών προς την αντίστοιχη επιδιωκόµε-
νη αναλογία εγκατεστηµένης ισχύος, που προσδιορίζε-
ται βάσει του άρθρου 1 του ν. 3468/2006, αφαιρούµενης
της ισχύος των λειτουργούντων σταθµών, να µην ξεπερ-
νά το 3 προς 1. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου
της παρούσας, µετά από πρόταση του αρµόδιου διαχειρι-
στή και γνώµη της ΡΑΕ, το τέλος µπορεί να διαφοροποι-
είται: α) για συγκεκριµένες περιοχές για τις οποίες το ό-
ριο ασφαλούς απορρόφησης ισχύος βαίνει προς εξά-
ντληση βάσει των Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης που
έχουν ήδη χορηγηθεί και βρίσκονται σε ισχύ και β) για
συγκεκριµένες τεχνολογίες.

8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, µετά από γνώµη της ΡΑΕ, µπορεί να καθορι-
στεί ετήσιο τέλος και για τους σταθµούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ
του άρθρου 4 του ν. 3468/2006, ίδιου ύψους µε αυτό που
προβλέπεται για τους σταθµούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του άρ-
θρου 3 του ίδιου νόµου, όπως κάθε φορά θα ισχύει βάσει
των διατάξεων της προηγούµενης περίπτωσης 7 και να
ρυθµιστούν οι προϋποθέσεις καταβολής του και οι συνέ-
πειες από τη µη καταβολή του κατ’ αναλογία των οριζο-
µένων στην παρούσα Υποπαράγραφο, καθώς και κάθε
σχετικό θέµα. 

9. Οι υπόχρεοι καταβολής του τέλους της περίπτωσης
1, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις 2 και 3, δεν καταβάλλουν
το ετήσιο τέλος για τις άδειες παραγωγής σταθµών σε
περιοχές που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής αποφά-
σεων της ΡΑΕ, µε τις οποίες διαπιστώνεται όριο ασφα-
λούς απορρόφησης ισχύος από ΑΠΕ και χαρακτηρίζο-
νται ως περιοχές µε κορεσµένο δίκτυο λόγω κάλυψης
του ως άνω ορίου από εκδοθείσες προσφορές σύνδε-
σης. Στις περιπτώσεις αυτές, η υποχρέωση καταβολής
του τέλους γεννάται από το ηµερολογιακό έτος που έ-
πεται της άρσης του κορεσµού. 

10. Από την υποχρέωση καταβολής του τέλους που
προβλέπεται στην περίπτωση 1, εξαιρούνται οι κάτοχοι
αδειών παραγωγής:
α) Σταθµών ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 3 του

ν. 3468/2006, για τους οποίους έχει ενεργοποιηθεί η

σύνδεσή τους στο Σύστηµα ή στο Δίκτυο, συµπεριλαµ-
βανοµένου και του δικτύου των Μη Διασυνδεδεµένων
Νησιών (ΜΔΝ). Ειδικά για άδειες παραγωγής για τις ο-
ποίες έχει εγκριθεί σε µεταγενέστερο χρόνο από αυτόν
της έκδοσης της αρχικής άδειας παραγωγής επέκταση ι-
σχύος και έχει ενεργοποιηθεί σύνδεση στο Σύστηµα ή το
Δίκτυο για την ισχύ που αναφέρεται στην αρχική άδεια
παραγωγής, η εξαίρεση αφορά αυτή την ισχύ, το δε χρο-
νικό διάστηµα για την έναρξη υποχρέωσης καταβολής
του τέλους για την υπόλοιπη ισχύ υπολογίζεται βάσει
της ηµεροµηνίας χορήγησης της αρχικής άδειας. 
β) Υδροηλεκτρικών σταθµών µε ισχύ µεγαλύτερη από

δεκαπέντε µεγαβάτ (15 MW). 
γ) Σταθµών ΑΠΕ που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής

των διατάξεων της Απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 904/2011
όπως ισχύει µετά και την τροποποίησή της µε την Από-
φαση ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 155/2012.

11. Ειδικά και µόνο για το ηµερολογιακό έτος 2015 το
ετήσιο τέλος που προβλέπεται στην περίπτωση 1 µπορεί
να καταβληθεί ως τις 31.01.2016.».

Άρθρο 28
Ρυθµίσεις για τον Δήµο Κερατσινίου - Δραπετσώνας

1. Η παράγραφος 5 του τµήµατος του Παραρτήµατος
IV του ν. 4277/2014 (Α΄ 156), το οποίο αναφέρεται στα
«Προγράµµατα Ειδικών Παρεµβάσεων Μητροπολιτικού
Χαρακτήρα για την Αττική» της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 14 του νόµου αυτού, αντικαθίσταται ως εξής:

«5.Οργανωµένη πολεοδοµική ανασυγκρότηση – ανά-
πτυξη στο παραλιακό µέτωπο εξακοσίων σαράντα (640)
στρεµµάτων του δήµου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, α-
ξιοποιώντας πλεονεκτήµατα της θέσης λόγω γειτνίασης
µε το λιµένα Πειραιά, σύµφωνα µε τις εξής κατευθύν-
σεις:
α) Δηµιουργία ενός πόλου υπερτοπικής εµβέλειας για

την αναβάθµιση του δυτικού Πειραιά, µε χρήσεις πολιτι-
σµού, εκπαίδευσης, υγείας, αθλητισµού, πράσινου και α-
ναψυχής. Έµφαση δίνεται στην ενίσχυση χρήσεων, αυ-
τού του χαρακτήρα, άµεσα συνδεδεµένων µε τη λει-
τουργία του αστικού ιστού και στην χωροθέτηση συ-
µπληρωµατικών χρήσεων της αναψυχής προς το θαλάσ-
σιο µέτωπο.
β) Εξασφάλιση σηµαντικών αδόµητων χώρων για κοι-

νόχρηστες χρήσεις και χρήσεις αναψυχής στην κατεύ-
θυνση αποκατάστασης της συνέχειας µεταξύ γειτονικής
ενδοχώρας και παραλιακού µετώπου µε τη δηµιουργία ε-
κτεταµένου πάρκου κοινόχρηστου πρασίνου, που θα
προκύψει στο µεγαλύτερο ποσοστό από την εφαρµογή
εργαλείων πολιτικής γης και εισφορών, όπως αυτά καθο-
ρίζονται από την πολεοδοµική µελέτη ανάπλασης που
εκπονείται από το δήµο Κερατσινίου – Δραπετσώνας. Η
χρήση αναψυχής θα εφαρµοστεί µετά την εξειδίκευσή
της από την πολεοδοµική µελέτη. Ο µέγιστος συντελε-
στής δόµησης που είναι δυνατόν να καθοριστεί από την
πολεοδοµική µελέτη ορίζεται σε 0,15 επί της συνολικής
έκτασης.
γ)Προστασία και ανάδειξη των µνηµείων βιοµηχανικής

αρχαιολογίας µε επανάχρησή τους µε συµβατές στις α-
νωτέρω χρήσεις δραστηριότητες, οι οποίες ανάγονται
στην ιστορικότητα, τον πολιτισµό και τις παραδόσεις της
περιοχής.
δ)Εξασφάλιση αποτελεσµατικής προσπέλασης µε µέ-
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σα σταθερής τροχιάς για την εξυπηρέτηση του Πειραιά,
αλλά και για τη σύνδεση της περιοχής µε το δήµο Κερα-
τσινίου - Δραπετσώνας».

2. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου Α.2 της απόφασης
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αριθµό
20422/15.4.2014 (ΑΑΠ 142) αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Τον καθορισµό Περιοχής Ανάπλασης και Ειδικής
Παρέµβασης Μητροπολιτικού Χαρακτήρα της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 14 του ν. 4277/2014, όπως ισχύει, ως
πόλου υπερτοπικής εµβέλειας, επιφάνειας εξακοσίων
σαράντα (640) στρεµµάτων στο παραλιακό µέτωπο του
δήµου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, µε χρήσεις πολιτι-
σµού, εκπαίδευσης, υγείας, αθλητισµού, πράσινου και α-
ναψυχής, µε προτεινόµενο συντελεστή δόµησης 0,15
στο σύνολο της έκτασης, όπως η περιοχή φαίνεται στο
χάρτη Π-1 σε κλίµακα 1:10.000, ο οποίος δηµοσιεύεται
µε την παρούσα ρύθµιση και αποτελεί αναπόσπαστο τµή-
µα αυτής.»

Άρθρο 29
Ρυθµίσεις για κατ’ επάγγελµα αγρότες 
παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας

Οι δηλώσεις των κατ’ επάγγελµα αγροτών παραγωγών
ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή µη της ιδιότη-
τας του κατ’ επάγγελµα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται
στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παρα-
γράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85),
ειδικά για το έτος 2014 µπορεί να υποβληθούν µέσα σε
προθεσµία δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος νόµου. Σε περίπτωση µη υποβολής της δήλωσης
κατά το προηγούµενο εδάφιο ή διαπίστωσης ανακριβούς
δήλωσης επανακαθορίζεται αναδροµικά η τιµή αποζη-
µίωσης για το έτος 2014, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στον πίνακα Α της περίπτωσης 1α της υποπαραγράφου
ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του
ν. 4254/2014.
Η τιµή αποζηµίωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής

ενέργειας, που έχει καθορισθεί πριν την έναρξη ισχύος
του παρόντος χωρίς την υποβολή δήλωσης, επανυπολο-
γίζεται αναδροµικά µετά την εµπρόθεσµη, κατά των α-
νωτέρω, υποβολή αυτής.

Άρθρο 30
Δικαιώµατα έρευνας και διαχείρισης γεωθερµικού 

δυναµικού υψηλών θερµοκρασιών

Η αρχική διάρκεια των συµβάσεων µίσθωσης δικαιω-
µάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερµικού πεδίου υ-
ψηλής θερµοκρασίας, οι οποίες ήταν σε ισχύ κατά την
31.12.2014, παρατείνονται για πέντε (5) έτη από την η-
µεροµηνία λήξης τους. Αντίστοιχα, οι προβλεπόµενες
στις προαναφερόµενες συµβάσεις, όπως έχουν τροπο-
ποιηθεί και ισχύουν, καταληκτικές προθεσµίες µεταφέ-
ρονται κατά πέντε (5) έτη. Λοιπά δικαιώµατα και υποχρε-
ώσεις παραµένουν ισχυρά, σύµφωνα µε τους σχετικούς
όρους των συµβάσεων µίσθωσης. Ο Υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας εκδίδει κάθε απαιτούµενη πράξη
προς εκτέλεση του παρόντος.

Άρθρο 31
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4042/2012 (Α΄ 24)

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του
ν. 4042/2012 (Α΄ 24) προστίθεται εδάφιο που έχει ως α-
κολούθως:

«Το ΕΣΔΑ και το Εθνικό Πρόγραµµα Πρόληψης δηµι-
ουργίας αποβλήτων, που εκπονούνται, σύµφωνα µε τα
άρθρα 22 και 23 του παρόντος, κυρώνονται µε κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και ε-
γκρίνονται µε Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου. Το Υ-
πουργικό Συµβούλιο µπορεί να προβεί σε τροποποιήσεις
τους, εφόσον τις θεωρεί αναγκαίες, προκειµένου να κα-
ταστεί δυνατή η εφαρµογή και η λειτουργικότητά τους.
Τα Ειδικά Εθνικά Σχέδια Διαχείρισης ρευµάτων αποβλή-
των, που χρήζουν ειδικότερης συνολικής αντιµετώπισης
σε επίπεδο χώρας, εγκρίνονται µε κοινή απόφαση του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των εκάστο-
τε συναρµόδιων Υπουργών.
Η αναθεώρηση ή τροποποίηση του ΕΣΔΑ, του Εθνικού

Προγράµµατος Πρόληψης και των Ειδικών Εθνικών Σχε-
δίων Διαχείρισης γίνονται κατά τον ανωτέρω ρυθµιζόµε-
νο τρόπο για καθένα.»

2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 35 του
ν. 4042/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:

«(γ) Το ΠΕΣΔΑ της προηγουµένης παραγράφου εγκρί-
νεται από την Περιφέρεια µε απόφαση του Περιφερεια-
κού Συµβουλίου, που λαµβάνεται έπειτα από γνώµη της
αρµόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας, της Περιφερεια-
κής Επιτροπής Διαβούλευσης και των Γενικών Γραµµατέ-
ων Συντονισµού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών και  Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας. Η απόφαση του προηγουµένου εδα-
φίου κυρώνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, µε την οποία πιστοποιείται η τυπική
νοµιµότητα και η συµβατότητα του ΠΕΣΔΑ µε το Εθνικό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως».

3. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 35 του
ν. 4042/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:

«(δ) Οι ανωτέρω γνωµοδοτήσεις διαβιβάζονται στη Δι-
εύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της
Περιφέρειας, µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών α-
πό τότε που περιέρχεται στους γνωµοδοτούντες φορείς
το ΠΕΣΔΑ».

4. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 35 του
ν. 4042/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:

«(ε) Το ΠΕΣΔΑ µπορεί να εκπονείται για περισσότερες
της µίας περιφέρειες. Σε αυτή την περίπτωση, το ΠΕΣΔΑ
καταρτίζεται από τους οικείους περιφερειακούς ΦΟΔΣΑ
και εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των αρµοδίων περιφε-
ρειακών συµβουλίων, η οποία εκδίδεται και κυρώνεται
κατά τη διαδικασία των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρα-
γράφου αυτής. Μετά την κύρωσή του, το ΠΕΣΔΑ υλοποι-
είται από τους οικείους περιφερειακούς ΦΟΔΣΑ».
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Άρθρο 32
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4280/2014 (Α΄ 159)

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979, ό-
πως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, που καταστράφη-
καν ή καταστρέφονται συνεπεία πυρκαγιάς, αποψίλωσης
ή άλλης αιτίας, κηρύσσονται υποχρεωτικά ως αναδασω-
τέα ανεξαρτήτως της ειδικότερης κατηγορίας αυτών ή
της θέσης στην οποία βρίσκονται. Της κήρυξης της ανα-
δάσωσης εξαιρούνται εκτάσεις για τις οποίες, πριν την
καταστροφή της δασικής βλάστησής τους από πυρκαγιά,
έχει χορηγηθεί έγκριση επέµβασης σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στο Κεφάλαιο Έκτο του παρόντος νόµου».

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014
τροποποιείται ως εξής:

“4.  Aποφάσεις εκδοθείσες µέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου µε τις οποίες κηρύχθηκαν δάση ή
δασικές εκτάσεις ως αναδασωτέα λόγω καταστροφής
τους από πυρκαγιά ανακαλούνται υποχρεωτικά µε πράξη
του αρµόδιου οργάνου ως προς το τµήµα αυτών που η α-
πώλεια της δασικής βλάστησής του, πριν από την κατα-
στροφή του από πυρκαγιά, είχε εγκριθεί µε την έκδοση
της έγκρισης επέµβασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
Κεφάλαιο  Έκτο του νόµου 998/1979, όπως ισχύει. Οµοί-
ως ανακαλούνται λοιπές πράξεις της διοίκησης που τυ-
χόν εκδόθηκαν για την προστασία των εκτάσεων της πα-
ρούσας παραγράφου, καθ΄ ο µέρος αφορούν το ανωτέ-
ρω τµήµα αυτών. Μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπό-
µενης διαδικασίας για την ανάκληση της αναδάσωσης
σύµφωνα  µε την παρούσα παράγραφο, δεν εκδίδονται
διοικητικές πράξεις για την προστασία του τµήµατος αυ-
τού κατ’ εφαρµογή της δασικής νοµοθεσίας.» 

Άρθρο 33
Παράταση προθεσµίας πιστοποίησης 

ενεργειακών επιθεωρητών

Η προθεσµία του εδαφίου β΄ της περίπτωσης β΄ της
παρ. 6 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177), που
προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του ν. 4178/2013 (Α΄
174), παρατείνεται από 30 Ιουνίου 2015 έως 30 Ιουνίου
2016. Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκ-
δίδονται κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα θεωρούνται
έγκυρα ως προς κάθε συνέπεια.

Άρθρο 34
Ρυθµίσεις καταβολής εγγυοδοσίας σύνδεσης σταθµών

ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπα-
ραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την
1η Φεβρουαρίου 2016.».

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 4 της υποπα-
ραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την
1η Φεβρουαρίου 2016.».

3. Οι Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης για σταθµούς η-
λεκτροπαραγωγής των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006,

όπως ισχύουν, που εµπίπτουν στις διατάξεις των περι-
πτώσεων 3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι του
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως ισχύουν, για
τους οποίους είχαν προσκοµισθεί εγγυητικές επιστολές
εντός των προθεσµιών που ορίζουν οι διατάξεις αυτές,
παραµένουν σε ισχύ.

4. Για τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης για σταθ-
µούς ηλεκτροπαραγωγής των άρθρων 3 και 4 του ν.
3468/2006, όπως ισχύουν, που εµπίπτουν στις διατάξεις
των περιπτώσεων 3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της πα-
ραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, για
τους οποίους είχαν προσκοµισθεί εγγυητικές επιστολές
εντός των προθεσµιών που ορίζουν οι διατάξεις αυτές, ι-
σχύουν τα εξής: Αν η ηµεροµηνία λήξης της αντίστοιχης
Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης όπως προσδιορίζεται α-
πό το σώµα της εκδοθείσας από τον αρµόδιο Διαχειρι-
στή Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ή την αντίστοιχη ά-
δεια εγκατάστασης λήγει προ της 29η Φεβρουαρίου
2016, η ισχύς τους παρατείνεται έως την 29η Φεβρουα-
ρίου 2016.

5. Για τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης για σταθ-
µούς ηλεκτροπαραγωγής των άρθρων 3 και 4 του
ν. 3468/2006, όπως ισχύουν, που εµπίπτουν στις διατά-
ξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1
της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, για τους
οποίους δεν είχαν προσκοµισθεί εγγυητικές επιστολές
εντός των προθεσµιών που ορίζουν οι διατάξεις αυτές, ι-
σχύουν τα εξής: Αν η ηµεροµηνία λήξης της αντίστοιχης
Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης όπως προσδιορίζεται α-
πό το σώµα της εκδοθείσας από τον αρµόδιο Διαχειρι-
στή Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ή την αντίστοιχη ά-
δεια εγκατάστασης λήγει προ της 29ης Φεβρουαρίου
2016, η ισχύς τους παρατείνεται έως την 29η Φεβρουα-
ρίου 2016, εφ’ όσον εξακολουθεί να είναι διαθέσιµος ο
αντίστοιχος ηλεκτρικός χώρος.

6. Ενδιαφερόµενοι, οι οποίοι, κατά την υποβολή Ορι-
στικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθµούς ηλεκτροπα-
ραγωγής κατά τις προηγούµενες διατάξεις, δεν είχαν
προσκοµίσει εγγυητικές επιστολές εντός των προθε-
σµιών που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και δεν προσκο-
µίσουν εντός των προθεσµιών των παραγράφων 1 και 2,
δεν έχουν δικαίωµα υποβολής νέου αιτήµατος για Ορι-
στική Προσφορά Σύνδεσης πριν από την 1.2.2017. Οι
διατάξεις που αφορούν το δικαίωµα υποβολής νέου αι-
τήµατος για έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ε-
φαρµόζονται αναλόγως και για Σταθµούς Παραγωγής Α-
ΠΕ, που λαµβάνουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης µετά
τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου.

7. Εγγυητικές επιστολές που προσκοµίστηκαν από την
1η Ιανουαρίου 2015 έως και την ηµεροµηνία δηµοσίευ-
σης του παρόντος νόµου, επιστρέφονται στον ενδιαφε-
ρόµενο κατόπιν έγγραφης αίτησής του στον αρµόδιο
Διαχειριστή και επανυποβάλλονται µειωµένες κατά τριά-
ντα τοις εκατό (30%) εντός των προθεσµιών που αναφέ-
ρονται στις παραγράφους 1 και 2.

8. Το πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαρα-
γράφου Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται, ανά µο-
νάδα ονοµαστικής ισχύος του αιτήµατος σε κιλοβάτ
(kW) ως εξής: σαράντα δυο ευρώ ανά κιλοβάτ (42 ευ-
ρώ/kW) για το τµήµα της ισχύος έως και ένα µεγαβάτ
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(1MW), είκοσι ένα ευρώ ανά κιλοβάτ (21 ευρώ/kW) για το
τµήµα της ισχύος από ένα έως και δέκα µεγαβάτ (1 έως
10 MW), δεκατέσσερα ευρώ ανά κιλοβάτ (14 ευρώ/kW)
για το τµήµα της ισχύος από δέκα έως εκατό µεγαβάτ
(10 έως 100 MW) και επτά ευρώ ανά κιλοβάτ (7
ευρώ/kW) για το τµήµα της ισχύος πάνω από εκατό µε-
γαβάτ (100 MW).»

Άρθρο 35
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4332/2015 (Α΄ 76)

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 4332/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα
(99) χρόνια από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της κοινής
υπουργικής απόφασης της παραγράφου 5.»

Άρθρο 36
Τροποποίηση διάταξης του ν. 4109/2013 (Α΄ 16)

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 20 του άρθρου 8
του ν. 4109/2013 τροποποιείται ως εξής: 

«20. Ορίζεται µεταβατικό διάστηµα λειτουργίας των
καταργούµενων και συγχωνευόµενων φορέων έως
31.12.2016, για λόγους εξασφάλισης της δυνατότητας
υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων της
τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2007-
2013. Για ισόχρονο διάστηµα παρατείνεται και η διάρκεια
θητείας των Διοικητικών Συµβουλίων των καταργούµε-
νων και συγχωνευόµενων φορέων, µε αρµοδιότητα την
υλοποίηση των αντίστοιχων Πράξεων, µέσω των εγκε-
κριµένων Τεχνικών Δελτίων, τη διενέργεια πράξεων εκ-
καθάρισης δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, καθώς και κά-
θε άλλης γεγενηµένης έννοµης σχέσης των καταργού-
µενων και συγχωνευόµενων φορέων. Οι εκκρεµείς δίκες
των καταργούµενων και συγχωνευόµενων φορέων, σε
περίπτωση µη αποπερατώσεώς τους κατά το ανωτέρω
χρονικό διάστηµα, συνεχίζονται χωρίς καµία άλλη διατύ-
πωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, από
τους φορείς στους οποίους µεταβιβάζονται οι αρµοδιό-
τητές τους.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 37
Ζητήµατα Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης

Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.)

Η διάταξη του εδαφίου α΄ της παρ. 5 του άρθρου 26
του ν. 2646/1998 (Α΄ 236), που τροποποιεί τις διατάξεις
του π.δ. 265 (Α΄ 74), όπως ισχύουν, συναφείς ως προς τη
σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου Εκ-
παίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), αντι-
καθίσταται ως ακολούθως: 

«Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι επταµελές, διορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τρία (3) χρόνια
και αποτελείται από:

i. έναν οικονοµολόγο και δύο εγνωσµένου κύρους και
αξιοπιστίας πρόσωπα, που ορίζονται από τον Υπουργό

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης,

ii. έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που ορίζε-
ται από τον οικείο Υπουργό,

iii. έναν υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, που ορίζεται από τον οικείο Υπουρ-
γό,

iv. έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων στο Κέντρο,
που ορίζεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου,

v. έναν εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδέσµου Τυ-
φλών, που ορίζεται από το Δ.Σ. του Συνδέσµου.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ..

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµι-
κών δύναται να καθορίζεται η αµοιβή για τον Πρόεδρο
και τα µέλη του Δ.Σ. πέραν της προβλεπόµενης από τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις».

Άρθρο 38
Άδεια φροντίδας παιδιού

1. Δικαιούχοι της άδειας φροντίδας παιδιού του άρ-
θρου 9 της ΕΓΣΣΕ 1993, του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ 2002-
2003 το οποίο κυρώθηκε µε την περίπτωση Β΄ του άρ-
θρου 7 του ν. 3144/2003 (Α΄ 111), του άρθρου 9 της
ΕΓΣΣΕ 2004-2005, της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 7 της
ΕΓΣΣΕ 2006-2007, του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ 2008-2009
και του άρθρου 2 της ΕΓΣΣΕ 2014, όπως ισχύουν κάθε
φορά, ή, σύµφωνα µε τυχόν ευνοϊκότερες ειδικές ρυθµί-
σεις, είναι εναλλακτικά οι εργαζόµενοι φυσικοί, θετοί ή
ανάδοχοι γονείς και των δύο φύλων, ανεξάρτητα από το
είδος της δραστηριότητας που ασκεί ο άλλος γονέας α-
κόµη και αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται. Σε περίπτω-
ση διαζυγίου, διάστασης ή γέννησης τέκνου χωρίς γάµο
των γονέων του, την άδεια φροντίδας παιδιού λαµβάνει
ο γονέας που έχει την επιµέλεια, εκτός και αν συµφωνή-
σουν διαφορετικά. 

2.Η άδεια χορηγείται έπειτα από κοινή δήλωση των
γονέων προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους για
το ποιος θα κάνει χρήση της άδειας, ενώ µπορούν επί-
σης να συµφωνήσουν να µοιραστούν την άδεια αυτή για
συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα τα οποία γνωστοποι-
ούν. Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους ερ-
γαζόµενους σχετικές βεβαιώσεις.

3. Ευνοϊκότερες ρυθµίσεις Συλλογικών Συµβάσεων
Εργασίας ή Διαιτητικών Αποφάσεων, κανονισµών εργα-
σίας, για την άδεια φροντίδας παιδιού εξακολουθούν να
ισχύουν ανεξάρτητα από το κριτήριο του φύλου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩN

Άρθρο 39

Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του ν. 3879/2010
(Α΄ 163) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Από 1.9.2017 η πιστοποιηµένη εκπαιδευτική επάρ-
κεια αποτελεί προϋπόθεση προκειµένου εκπαιδευτής να
µετάσχει σε χρηµατοδοτούµενο από δηµόσιους πόρους
πρόγραµµα της µη τυπικής εκπαίδευσης.»
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Άρθρο 40
Θέµατα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση

1. Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 42 του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως προστέθηκαν µε την παρ. 9
του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (Α΄258), αντικαθίστα-
νται ως εξής: 

«6. Απόφοιτοι ΓΕΛ, ΕΠΑΛ ή άλλου τύπου Λυκείου, οι
οποίοι είχαν δικαίωµα συµµετοχής στις πανελλαδικού
τύπου εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές, στα Τµή-
µατα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τµηµάτων των
Πανεπιστηµίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδη-
µιών, των Τ.Ε.Ι., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκ-
παίδευσης του Υπουργείου Τουρισµού, των Ανωτάτων
Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Α-
νώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών
(Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και
της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδη-
µίας (µόνο προσωπικό Πυροσβεστικού Σώµατος), καθώς
και της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού µε το σύστηµα
που ίσχυσε το σχολικό έτος 2014-2015, µπορούν, αν το
επιθυµούν, να διαγωνισθούν µε το ίδιο σύστηµα εισαγω-
γής και κατά το σχολικό έτος 2015-2016, προκειµένου
να διεκδικήσουν ποσοστό των θέσεων των παραπάνω
σχολών, τµηµάτων και ακαδηµιών. 
Εναλλακτικά, οι ανωτέρω υποψήφιοι έχουν το δικαίω-

µα να επιλέξουν να συµµετάσχουν µε τους ίδιους όρους,
προϋποθέσεις και διαδικασίες στις εξετάσεις για την
εισαγωγή στις σχολές, τµήµατα και ακαδηµίες σύµφωνα
µε το σύστηµα εισαγωγής που θεσπίσθηκε µε το
ν. 4327/2015 (Α΄ 50). Το δικαίωµα συµµετοχής µε το νέο
σύστηµα το διατηρούν και για τα σχολικά έτη που έπο-
νται του σχολικού έτους 2015-2016. Στην περίπτωση αυ-
τή οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν εντός της προ-
θεσµίας που ανακοινώνεται για τους µαθητές που φοι-
τούν στη Γ' Λυκείου το συγκεκριµένο σχολικό έτος ενυ-
πόγραφη αίτηση-δήλωση συµµετοχής στις πανελλαδι-
κές εξετάσεις στη σχολική µονάδα από την οποία απο-
φοίτησαν ή στην κοντινότερη στην κατοικία τους σχολι-
κή µονάδα, µε την οποία δηλώνουν την Οµάδα Προσανα-
τολισµού στην οποία επιθυµούν να καταταχθούν, καθώς
και σε ποια µαθήµατα θα διαγωνισθούν πανελλαδικά.

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως καθορίζονται: α) ο τρόπος, ο τόπος και ο
χρόνος υποβολής της αίτησης - δήλωσης συµµετοχής
στις πανελλαδικές εξετάσεις και τα απαιτούµενα δικαιο-
λογητικά, β) τα δικαιολογητικά απόδειξης της συνδρο-
µής των προϋποθέσεων της περίπτωσης β΄ της παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 όπως ισχύει, γ) οι συντε-
λεστές βαρύτητας ειδικών µαθηµάτων και πρακτικών δο-
κιµασιών, δ) ο τρόπος υπολογισµού του συνολικού αριθ-
µού µορίων εισαγωγής µε βάση τους γραπτούς βαθµούς
των πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων και τους συ-
ντελεστές βαρύτητας αυτών που προβλέπονται στην Ο-
µάδα Προσανατολισµού που έχει επιλέξει ο υποψήφιος
για το συγκεκριµένο επιστηµονικό πεδίο και τους βαθ-
µούς µε τους συντελεστές βαρύτητας των ειδικών µαθη-
µάτων και πρακτικών δοκιµασιών, όπου απαιτείται κατά
περίπτωση, ε) ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής
της δήλωσης προτίµησης των υποψηφίων, στ) ο τρόπος
και η διαδικασία συγκέντρωσης των βαθµών και των δη-
λώσεων προτίµησης των υποψηφίων, ζ) ο τρόπος επε-
ξεργασίας των βαθµολογικών στοιχείων και των προτι-

µήσεων, η) η κατάρτιση των πινάκων εισαγοµένων, ο
τρόπος ανακοίνωσής τους στους υποψηφίους και στα οι-
κεία τµήµατα ή σχολές εισαγωγής, θ) ο τρόπος, ο χρό-
νος και η διαδικασία εγγραφής των εισαγοµένων στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και τα λοιπά θέµατα που
αφορούν στην οργάνωση και στην εφαρµογή των διαδι-
κασιών πρόσβασης και επιλογής για εισαγωγή στην τρι-
τοβάθµια εκπαίδευση µε τις πανελλαδικές εξετάσεις του
Γενικού Λυκείου. Με όµοια υπουργική απόφαση ρυθµίζο-
νται θέµατα που αφορούν στη συγκρότηση των αναγκαί-
ων ατοµικών και συλλογικών οργάνων για την οργάνωση
και τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε κεντρικό και περι-
φερειακό επίπεδο.»

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 45 του ν. 4186/2013
(Α΄ 193) καθώς και η παράγραφος  7 του άρθρου 43 του
ν.4186/2013 που προστέθηκε µε την παράγραφο 12 του
άρθρου 58 του ν.4310/2014 (Α΄258) καταργούνται. 
Οι απόφοιτοι εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015-

2016 θα εισαχθούν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το ακα-
δηµαϊκό έτος 2016-2017 µε βάση το σύστηµα που ίσχυ-
σε το σχολικό έτος 2014-2015.

3. Στην παρ. 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013
(Α΄193), όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου
52 του ν. 4264/2014 (Α΄118) και µε την παρ. 7 του άρ-
θρου 58 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), προστίθενται όγδοο
και ένατο εδάφιο ως ακολούθως: 

«Ειδικά για το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017 δίνεται
κατ’ εξαίρεση το δικαίωµα συµµετοχής στο 10% των θέ-
σεων εισακτέων και σε όσους είχαν συµµετάσχει στις
πανελλαδικές εξετάσεις των ηµερήσιων Λυκείων το έ-
τος 2014. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθ-
µού εισακτέων κατανέµονται στους υποψηφίους του έ-
τους 2014 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους του
έτους 2015 σε ποσοστό 60%.»

Άρθρο 41
Θέµατα καθ’ υπέρβαση εγγραφής αποφοίτων Λυκείων

που έχουν βραβευθεί σε Ολυµπιάδες

1. Η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267), ό-
πως συµπληρώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 9 του
ν. 3748/2009 (Α΄ 29) και µε την παράγραφο 11 του άρ-
θρου 38 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«4. α) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι
κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν
διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυµπιάδα Μαθη-
µατικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χηµείας ή Βιολογίας
και τους έχει απονεµηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βρα-
βείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο µετάλλιο) εγγράφονται
καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων σε σχολές, τµή-
µατα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τµηµάτων των Πανε-
πιστηµίων, εφόσον το µάθηµα στο οποίο έχουν διακριθεί
στις Ολυµπιάδες, περιλαµβάνεται στα µαθήµατα της Ο-
µάδας Προσανατολισµού που έχουν επιλέξει οι υποψή-
φιοι στην τελευταία τάξη Λυκείου. Τα ανωτέρω ισχύουν
και για τους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι
οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έ-
χουν διακριθεί στον Ευρωπαϊκό διαγωνισµό για νέους ε-
πιστήµονες µε την απονοµή σε αυτούς του πρώτου, δεύ-
τερου ή τρίτου βραβείου.
β) Η διάκριση βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο επιστη-

µονικό φορέα ή ένωση.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας
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και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα θέµατα που έχουν
σχέση µε την υποβολή αιτήσεων, τα απαιτούµενα δικαιο-
λογητικά και τον έλεγχο αυτών, τη διαδικασία εγγραφής
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
δ) Με όµοια απόφαση καθορίζονται τα θέµατα που έ-

χουν σχέση µε κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑΛ µε ανάλο-
γες διακρίσεις. 
ε) Ως προϋπόθεση για τη διαδικασία συµµετοχής των

κατόχων απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ στην ανωτέρω διαδι-
κασία είναι η επίτευξη µέσου όρου βαθµών στα µαθήµα-
τα που εξετάστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του-
λάχιστον ίσου µε το µισό του µέγιστου δυνατού.»   

2. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1 αρχίζει
από το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017 και αφορά στους κα-
τόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ του σχο-
λικού έτους 2015-2016 κι εφεξής.

Άρθρο 42
Υπηρεσιακά συµβούλια εκπαιδευτικού προσωπικού

1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 13 του
ν. 4283/2014 (Α΄ 189), καθώς και οι παράγραφοι 2 και 3
του έκτου άρθρου του ν. 3839/2010 (Α΄ 51), όπως έχουν
τροποποιηθεί µε τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 47 του
ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντιστοίχως, καταργούνται.

2. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Πρωτοβάθ-
µιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) συγκροτείται από τον Πε-
ριφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από: 
α) Τον Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ως

Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από Διευθυντή σχο-
λικής µονάδας. Ο αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται
από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
β) Δύο εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µε

τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανι-
κή θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., έχουν
τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρε-
σία και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυ-
ντή Εκπαίδευσης.
γ) Δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαι-

δευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης που αναπληρώνο-
νται από δύο αναπληρωµατικούς αιρετούς εκπροσώπους
αυτών.

3. Το Περιφερειακό Συµβούλιο Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό
Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από: 
α) Τον Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ως

Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από Διευθυντή σχο-
λικής µονάδας. Ο αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται
από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
β) Δύο εκπαιδευτικούς δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε ορ-
γανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., έ-
χουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική
υπηρεσία και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειακό Δι-
ευθυντή Εκπαίδευσης.
γ) Δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαι-

δευτικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που αναπληρώ-
νονται από δύο αναπληρωµατικούς αιρετούς εκπροσώ-
πους αυτών.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος λήγει η θητεία
των µελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβου-
λίων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.,) των Περι-
φερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Δευτεροβάθµιας

Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), των Περιφερειακών Υπηρε-
σιακών Συµβουλίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσια-
κών Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
(Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσια-
κών Συµβουλίων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
(Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε), του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), του Κεντρικού
Υπηρεσιακού Συµβουλίου Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
(Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), καθώς και του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµ-
βουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.). 
Τα ανωτέρω Συµβούλια συγκροτούνται εκ νέου, σύµ-

φωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, καθώς
και των παραγράφων 2, 3 και 7 του άρθρου αυτού.

5. Από τη ρύθµιση της παραγράφου 4 εξαιρούνται τα
αιρετά µέλη των Συµβουλίων αυτών, τα οποία εξακολου-
θούν να ασκούν τις αρµοδιότητές τους ως τη λήξη της
θητείας τους.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, µπορεί να καθορίζεται η διαδικασία υλο-
ποίησης των παραγράφων 2,3 και 4 του παρόντος άρ-
θρου, καθώς και κάθε λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία
για την εφαρµογή τους. 

7. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 24 του
ν. 3699/2008 (Α΄199) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«γ) έναν (1) σύµβουλο ΕΕΠ ή έναν (1) σχολικό σύµ-
βουλο Ε.Α.Ε. και ελλείψει αυτών έναν (1) σχολικό σύµ-
βουλο πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
κατά προτίµηση µε σπουδές ή εµπειρία στην Ειδική Αγω-
γή ή την Ψυχολογία. Το ανωτέρω µέλος αναπληρώνεται
από µέλος ΕΕΠ των ΚΕΔΔΥ».

Άρθρο 43
Οργανισµός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευµάτων

1. Το άρθρο 66 του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Προϊστά-
µενοι οργανικών µονάδων», όπως έχει συµπληρωθεί µε
την παρ. 11 του άρθρου 38 του ν. 4305/2014 (Α΄237), α-
ντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Των οργανικών µονάδων του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προΐστανται υπάλληλοι,
ως εξής: 
α) Σε όλες τις Γενικές Δ/νσεις του Υπουργείου υπάλ-

ληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πα-
νεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
β) Σε όλες τις Δ/νσεις του Υπουργείου υπάλληλοι ό-

λων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστη-
µιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(ΤΕ).
γ) Σε όλα τα Τµήµατα του Υπουργείου υπάλληλοι ό-

λων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστη-
µιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(ΤΕ). Μόνο στο Τµήµα Πρωτοκόλλου, Αρχείων και Μέρι-
µνας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών - Δικτυακών Υποδο-
µών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού,
Προγραµµατισµού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δύ-
ναται να προΐσταται και υπάλληλος εκ των κλάδων και
ειδικοτήτων της κατηγορίας Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης (ΔΕ).

2. Ειδικώς, σε όλα τα Τµήµατα και τις Διευθύνσεις που
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υπάγονται α) στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθ-
µιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης β) στο Αυτοτελές
Τµήµα Παιδικού Σταθµού της Γενικής Διεύθυνσης Αν-
θρωπίνου Δυναµικού και γ) στο Τµήµα Εκπαιδευτικής
Ραδιοτηλεόρασης της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών, Αρχεί-
ων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, δύναται να
προΐστανται και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτε-
ροβάθµιας εκπαίδευσης.

3. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ο ν. 3528/2007 (Α΄ 26),
όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και ο ν. 4275/2014 (Α΄
149)».

2. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο άρθρο 66 του
π.δ. 114/2014 (Α΄181) µε το παρόν άρθρο ισχύουν ήδη α-
πό την αρχική ηµεροµηνία ισχύος του Οργανισµού όπως
αυτή προσδιορίζεται από τη σχετική διάταξή του.

Άρθρο 44
Θέµατα στελεχών εκπαίδευσης

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 28 του
ν. 4327/2015 (Α΄ 50) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Παρατείνεται η θητεία των υπηρετούντων σχολικών
συµβούλων, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλο-
γής νέων και την τοποθέτησή τους, άλλως έως την 31η
Αυγούστου 2016».

2. Σχολικοί σύµβουλοι και λοιπά στελέχη εκπαίδευσης,
οι οποίοι τοποθετούνται σε θέσεις Προϊσταµένων Τµη-
µάτων ή Διευθύνσεων της Γενικής Γραµµατείας Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευµάτων του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ή σε θέσεις Προϊστα-
µένων των Τµηµάτων Επιστηµονικής - Παιδαγωγικής Κα-
θοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευ-
σης, αναπληρώνονται από τον επόµενο στη σειρά κατά-
ταξης στον οικείο πίνακα και ελλείψει αυτού, σύµφωνα
µε τις διατάξεις περί αναπλήρωσης, και επανέρχονται
στις θέσεις τους ως στελέχη εκπαίδευσης αν για οποιον-
δήποτε λόγο παύσουν να ασκούν τα καθήκοντα της θέ-
σης στην οποία έχουν τοποθετηθεί. 
Τα ανωτέρω στελέχη µπορούν να επιλέξουν µεταξύ

των αποδοχών της θέσης στελέχους της εκπαίδευσης
και αυτών της θέσης στην οποία τοποθετούνται, συµπε-
ριλαµβανοµένων των στελεχών, που τοποθετούνται σε
θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.
Οι αναπληρωτές δεν διαγράφονται από τους οικείους

πίνακες και διατηρούν το δικαίωµα να υποβάλουν αιτή-
σεις για την κάλυψη κενούµενων θέσεων στελεχών της
εκπαίδευσης.

3. Οι παράγραφοι 14, 15 και 16 του άρθρου 26 του
ν. 3879/2010 (Α΄ 163), όπως ισχύουν, καταργούνται.

Άρθρο 45
Πληρωµή αποζηµιώσεων

1. Δαπάνες για την πληρωµή των αποζηµιώσεων από
συµµετοχή σε συλλογικά όργανα του προσωπικού των
Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης στις Πανελ-
λαδικές εξετάσεις, οι οποίες διενεργήθηκαν από
28.5.2014 έως 30.6.2014, είτε καθ’ υπέρβαση των εγγε-
γραµµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού είτε χωρίς
την τήρηση των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξε-

ων, µπορεί να εκκαθαριστούν σε βάρος των πιστώσεων
του προϋπολογισµού του Υπουργείου Πολιτισµού, Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων του τρέχοντος οικο-
νοµικού έτους, κατά παρέκκλιση των σχετικών µε τα α-
νωτέρω διατάξεων.

2. Κατά παρέκκλιση των οικείων κειµένων διατάξεων
δύνανται να καταβληθούν αµοιβές για υπερωριακή απα-
σχόληση εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των σχολικών τµη-
µάτων που λειτουργούν στη Θεραπευτική Κοινότητα του
Ψ.Ν.Α. «18 Άνω», η οποία πραγµατοποιήθηκε το χρονικό
διάστηµα από 8.1.2015 έως 18.6.2015 είτε καθ’ υπέρβα-
ση των εγγεγραµµένων πιστώσεων του προϋπολογι-
σµού, είτε χωρίς την τήρηση των περί αναλήψεως υπο-
χρεώσεων διατάξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 46
Αντικατάσταση διάταξης του ν. 2160/1993 (Α΄118)

Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993, ό-
πως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«2.α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισµού συγκροτείται εννεαµελής «Επιτροπή
Τουριστικών Λιµένων». Η Επιτροπή αποτελείται από τον
Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού ή
τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής
Πολιτικής του ίδιου Υπουργείου, τον Προϊστάµενο της
Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασµού και Υποδοµών του
ίδιου ως άνω Υπουργείου, τον Προϊστάµενο της Διεύ-
θυνσης της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουρ-
γείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, έναν (1) εκπρόσωπο
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, έ-
ναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έναν (1) εκπρόσωπο του
Υπουργείου Οικονοµικών, έναν (1) εκπρόσωπο του Υ-
πουργείου Εθνικής Άµυνας και έναν (1) πτυχιούχο ΑΕΙ
κατηγορίας Νοµικού ή Οικονοµολόγου ή Μηχανικού. Οι
εκπρόσωποι των Υπουργείων και ο πτυχιούχος ΑΕΙ ορί-
ζονται από τον οικείο Υπουργό. 
β. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ως Πρόε-

δρος της Επιτροπής ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής
Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας, Α-
νάπτυξης και Τουρισµού ή ο Προϊστάµενος της Γενικής
Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του ιδίου Υπουργεί-
ου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωµατικά
µέλη της Επιτροπής και ο γραµµατέας της Επιτροπής µε
τον αναπληρωτή του.
γ. Εισηγητές των θεµάτων που συζητούνται στην Επι-

τροπή ορίζονται µε απόφαση του Προέδρου υπάλληλοι
της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασµού και Υποδο-
µών. 
δ. Η σύνθεση της πιο πάνω Επιτροπής είναι δυνατόν

να τροποποιείται µε απόφαση του κάθε φορά αρµόδιου
για θέµατα τουρισµού Υπουργού.»
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Άρθρο 47

1. Από το β΄ εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του
ν. 3297/2004 (Α΄ 259) απαλείφονται οι λέξεις «και των
προµηθευτών».

2. Η παρ. 11 του άρθρου 3 του ν. 3297/2004 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«11. Η έκθεση του Συνηγόρου του Καταναλωτή υπο-
βάλλεται µέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους στον Πρωθυ-
πουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιείται
στον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. Ο
Συνήγορος του Καταναλωτή µπορεί να υποβάλλει στον
Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουρ-
γό Οικονοµίας, Ανάπτυξης Τουρισµού και ειδικές εκθέ-
σεις και κατά τη διάρκεια του έτους. 
Η Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Καταναλωτή συ-

ζητείται σε ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βου-
λής, κατά τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό της. Οι κά-
θε είδους εκθέσεις της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος
του Καταναλωτή» και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κατανα-
λωτή Ελλάδας δηµοσιεύονται σε ειδικές εκδόσεις του Ε-
θνικού Τυπογραφείου.»

3. α)Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 3297/2004 προστί-
θεται παράγραφος 13, ως ακολούθως:

«13. Ως σηµείο επαφής Ηλεκτρονικής Επίλυσης Δια-
φορών (Η.Ε.Δ.) του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 524/2013 ο-
ρίζεται ο Συνήγορος του Καταναλωτή-Ευρωπαϊκό Κέ-
ντρο Καταναλωτή Ελλάδας». 
β) Οι παράγραφοι 2,5 και 9 του άρθρου 4 του

ν. 3297/2004 αντικαθίστανται, ως εξής: 
«2. Η αναφορά υποβάλλεται εντός προθεσµίας ενός

(1) έτους, αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε πλήρη γνώ-
ση της βλαπτικής για αυτόν πράξης ή παράλειψης που
συνιστά την καταναλωτική διαφορά, και καταχωρείται σε
ειδικό µητρώο. Η υποβολή αναφοράς διακόπτει την πα-
ραγραφή και την αποσβεστική προθεσµία άσκησης των
αξιώσεων καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαµεσο-
λάβησης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων
261 επ. ΑΚ, η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσµία
που διεκόπησαν αρχίζουν και πάλι από τη µε οποιονδή-
ποτε τρόπο ολοκλήρωση της διαδικασίας διαµεσολάβη-
σης.» 

«5.Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και οι επιτροπές
προτείνουν τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς, επιδιώ-
κοντας να συµβιβάσουν τα εµπλεκόµενα µέρη. Εφόσον
επιτευχθεί συµβιβασµός ενώπιον του Συνηγόρου του
Καταναλωτή, συντάσσεται περί αυτού πρακτικό, ακριβές
αντίγραφο του οποίου δύναται να κατατεθεί µε επιµέ-
λεια οποιουδήποτε εκ των εµπλεκοµένων µερών στη
γραµµατεία του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Α-
πό την κατάθεση αυτή, εφόσον το ανωτέρω πρακτικό
συµβιβασµού πιστοποιεί συµφωνία των µερών για ύπαρ-
ξη αξίωσης που µπορεί να επιδιωχθεί µέσω αναγκαστι-
κής εκτέλεσης, αποτελεί τίτλο εκτελεστό, σύµφωνα µε
το άρθρο 904 παράγραφος 2 εδάφιο γ΄ Κ.Πολ.Δ.. Αν δεν
επιτευχθεί συµβιβασµός ή σε περίπτωση αποχώρησης ε-
νός εκ των µερών, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κατά
την κρίση του, είτε συντάσσει πρακτικό αποτυχίας είτε
προβαίνει στη διατύπωση έγγραφης σύστασης προς τα
δύο µέρη, µε σκοπό τη φιλική επίλυση της διαφοράς. Σε
περίπτωση που κάποιο από τα εµπλεκόµενα µέρη δεν α-
ποδεχθεί τα διαλαµβανόµενα στην έγγραφη σύσταση

της Αρχής, ο Συνήγορος του Καταναλωτή δύναται να δη-
µοσιοποιήσει το γεγονός, κοινοποιώντας καταλλήλως το
πόρισµά του ή και αποστέλλοντάς το στις κατά περίπτω-
ση αρµόδιες για την επιβολή κυρώσεων αρχές και υπη-
ρεσίες.» 

«9. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή συνεργάζεται µε
άλλες αρµόδιες αρχές και υπηρεσίες, οι οποίες είναι επι-
φορτισµένες µε την εφαρµογή των νοµοθετικών και κα-
νονιστικών πράξεων περί προστασίας καταναλωτών
στην Ελλάδα ή επιλαµβάνονται, γενικότερα, θεµάτων
που αφορούν τον καταναλωτή.»

Άρθρο 48
Εκλογές Επιµελητηρίων

1. Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του
άρθρου 30 του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) όπως ισχύουν, α-
ντικαθίστανται ως εξής:

«Οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των
Επιµελητηρίων θα διεξαχθούν µεταξύ 15 Σεπτεµβρίου
και 15 Οκτωβρίου 2016. Η θητεία των εκλεγµένων οργά-
νων διοίκησης των Επιµελητηρίων παρατείνεται µέχρι τη
διεξαγωγή των εκλογών κατά το προηγούµενο εδάφιο.
Οι εκλογικές επιτροπές που θα συγκροτηθούν, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 3419/2005 όπως ισχύει (Α΄ 297),
διατηρούνται και παραµένουν αρµόδιες για την ανάδειξη
οργάνων διοίκησης των Επιµελητηρίων κατά τις εκλογές
που θα διεξαχθούν, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της
παραγράφου αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονο-
µίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, η προθεσµία του πρώτου
εδαφίου µπορεί να παραταθεί άπαξ έως και τέσσερεις
(4) µήνες.»

2. Το ένατο και δέκατο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου
30 του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού
συµβουλίου της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς
Εµπορικού Επιµελητηρίου, µετά τις εκλογές των Επιµε-
λητηρίων ως ανωτέρω, θα διεξαχθούν τέσσερις (4) µή-
νες µετά από την εκλογή των νέων οργάνων διοίκησης
των Επιµελητηρίων, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο του
παρόντος. Η θητεία του διοικητικού συµβουλίου της Ε-
θνικής Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Εµπορικού Επιµε-
λητηρίου, που λειτουργεί µέχρι της διεξαγωγής των ε-
κλογών αυτών, παρατείνεται µέχρι το χρόνο που προ-
βλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο.»

Άρθρο 49
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)

Το άρθρο 72 του ν. 4314/2014 (Α΄265) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 72
Χρηµατοδοτήσεις και πληρωµές από το Πρόγραµµα

Δηµοσίων Επενδύσεων

Οι δράσεις των προγραµµάτων ΠΑΑ και ΕΠΑλθ που θα
εγγραφούν στο ΠΔΕ θα χρηµατοδοτηθούν µε µεταφορά
των πιστώσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος στον ειδι-
κό λογαριασµό (ΕΛΕΓΕΠ) που τηρεί σε πιστωτικό ίδρυµα
ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
µικών, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Αγροτι-
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κής Ανάπτυξης και Τροφίµων ρυθµίζονται θέµατα σχετι-
κά µε τη διαδικασία πληρωµών των έργων των προγραµ-
µάτων ΠΑΑ και ΕΠΑλθ που θα βαρύνουν τον ανωτέρω
ειδικό λογαριασµό. Ειδικότερα για το ΠΑΑ, οι δηµόσιες
δαπάνες µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από το ΠΔΕ ή
και τον τακτικό προϋπολογισµό, όπως κάθε φορά ορίζε-
ται στην απόφαση ένταξης της κάθε πράξης στο ΠΑΑ.»

Άρθρο 50

Το χρονικό όριο χρήσεως της εξουσιοδοτήσεως –
πλαισίου του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 (Α΄ 34), όπως α-
ντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70)
και τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του ν. 1775/1988 (Α΄
101), από το άρθρο 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 103), από το
άρθρο 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), από το άρθρο 22
του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), από το άρθρο 48 του
ν. 3427/2005 (Α΄ 312) και από το άρθρο 91 του ν. 3862/
2010 (Α΄ 113), ορίζεται η 31η Δεκεµβρίου 2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 51

1. Η παρ. 3 της υποπαραγράφου Δ.5, της παραγράφου
Δ΄, του άρθρου 2, του Β΄ Μέρους, του ν. 4336/2015 (Α΄
94), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«3. Οι διατάξεις της παρ. 1 ισχύουν από 1.10.2015 έως
30.9.2016, ενώ οι διατάξεις της παραγράφου 2 ισχύουν
από 1.10.2016.»

2. Με το άρθρο 51.2 απαλλάσσεται η ανώνυµη εται-
ρεία «Μεταλλουργική Βιοµηχανία Ηπείρου Α.Ε.» από
την προσκόµιση φορολογικής ενηµερότητας µέχρι τις
31.3.2017 και µόνο για την περίπτωση είσπραξης οφει-
λόµενων από την ανώνυµη εταιρεία «Ελληνικά Αµυντικά
Συστήµατα Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.», για την κάλυψη επειγου-
σών επιχειρησιακών αναγκών των Ενόπλων Δυνάµεων,
κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.

3. Στην παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 (Α΄129)
οι φράσεις «της παραγράφου 4» και «της παραγράφου
6» αντικαθίστανται από τις φράσεις «της παραγράφου
2» και «της παραγράφου 4» αντίστοιχα.»

4. Η περίπτωση ββ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του  ν.
4321/2015 (Α΄ 32), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«ββ. η αξία της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, ό-
πως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισµό του συ-
µπληρωµατικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η οποία προκύπτει από την
τελευταία εκδοθείσα δήλωση-πράξη προσδιορισµού του
φόρου, δεν υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ και.»

5. Στο ν. 4338/2015 ( Α΄ 131) προστίθεται µετά το τέ-
λος της Σύµβασης Παραχώρησης που περιλαµβάνεται
στο άρθρο 1 του νόµου, το κείµενο του Παραρτήµατος VI
«Σύµβαση Μίσθωσης Μαρκόπουλου {ρήτρα 4.2. (iii)}» σε
ελληνική και αγγλική γλώσσα, µε έναρξη ισχύος την έ-
ναρξη ισχύος του ν. 4338/2015, το οποίο έχει ως εξής:
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Άρθρο 52

1. Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης β.i της περί-
πτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ.7 της παρ. Δ΄ του άρ-
θρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) αντικαθίσταται ως εξής: 

«β. i) Στις υφιστάµενες οργανικές θέσεις της Γ.Γ.Δ.Ε
µεταφέρονται 500 οργανικές θέσεις της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε, οι
οποίες θα καλυφθούν από το προσωπικό που υπηρετεί
στην Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.. 

2. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γ΄ της περί-
πτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ.7 της παραγράφου Δ
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 διαγράφεται ο αριθµός
3.500 και µετά το τέλος του εδαφίου προστίθεται νέο ε-
δάφιο ως εξής: 

«Ο αριθµός των µεταφερόµενων υποθέσεων προτε-
ραιότητας δεν µπορεί να υπερβεί τις 4.020.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 53

1. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 35 του ν. 4262/2014
(Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου
235 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160), εν συνεχεία µε την παρ. 1
του άρθρου 111 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) και ακολού-
θως µε την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4327/2015 (Α΄
50), η ηµεροµηνία «31.8.2015» αντικαθίσταται µε την η-
µεροµηνία «31.1.2016». 

2. Η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου που έχει νοµί-
µως οριστεί και διοικεί τον Οργανισµό Μεγάρου Μουσι-
κής Αθηνών κατά το χρόνο κατάθεσης του παρόντος και
η οποία παρατάθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 111 παρ. 2
του ν. 4316/2014 µέχρι 30.4.2015 (Α΄ 270), και εν συ-
νεχεία µέχρι την 30.8.2015 µε την παρ. 3 του άρθρου
38 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50), παρατείνεται µέχρι τις
31.1.2016. 

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται την
30.8.2015. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 54

1. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 67 του ν. 4331/
2015 (Α΄ 69) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Στην περίπτωση που κατ’ εφαρµογή της παρ. 5 του
άρθρου 2 του ν. 2881/2001 έχει καθ' οιονδήποτε τρόπο
εισπράξει από τον πλειοδότη και έχει πιστοποιήσει την
ανέλκυση και αποµάκρυνση του ναυαγίου ο Οργανισµός,
όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 2 του
ν. 2881/2001 (Α΄ 16), τίµηµα από 1.6.2009 και εφεξής,
ως προϊόν εκποίησης ενός ή περισσοτέρων ναυαγίων και
επικίνδυνων ή επιβλαβών πλοίων µέσω πλειοδοτικού
διαγωνισµού, ο Οργανισµός, ενεργώντας για λογαρια-
σµό του κυρίου του ναυαγίου ή της διαχειρίστριας εται-
ρείας, υποχρεώνεται µετά και την αφαίρεση των δαπα-
νών εκποίησης και προ κάθε άλλου συµψηφισµού µε τυ-

χόν δικές του απαιτήσεις, προ της κατάθεσης αυτού στο
Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να αποδώσει εξ αυ-
τού του τιµήµατος ποσό προς εξόφληση κατά κεφάλαιο,
τόκους και επιδικασθείσες δικαστικές δαπάνες, αξιώσε-
ων κατά του κυρίου του ναυαγίου ή της διαχειρίστριας ε-
ταιρείας εργαζοµένων στις ως άνω εταιρείες µε κύρια α-
σφάλιση στο ΙΚΑ και επικουρική στο ΕΤΕΑ (πρώην ΤΕ-
ΑΥΝΠΤ-ΤΑΝΠΥ), οι οποίες προέρχονται από προϋπάρξα-
σα µεταξύ τους σχέση εξαρτηµένης εργασίας, λόγω µη
καταβολής σε αυτούς µισθών, επιδοµάτων, δώρων εορ-
τών, αµοιβών υπερωριακής απασχόλησης, αµοιβών για
εργασία κατά τα Σάββατα, Κυριακές και αργίες, αποζη-
µιώσεων απόλυσης, όπως οι αξιώσεις αυτές προκύπτουν
από την εφαρµογή των συµβάσεων εργασίας και των γε-
νικών εργατικών διατάξεων. Τυχόν ήδη γενόµενοι συµ-
ψηφισµοί µετά την 1.6.2009 από τον Οργανισµό, δεν α-
ντιτάσσονται έναντι των εργαζοµένων.»

2. Αξιώσεις εργαζοµένων που έχουν αναγγελθεί στον
Οργανισµό κατ’ εφαρµογή του άρθρου 67 του
ν. 4331/2015 «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόµων µε
Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των
Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέ-
µηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζη-
τήµατα και άλλες διατάξεις» (Α΄69) ως ίσχυε µέχρι σή-
µερα, κρίνονται εκ νέου από τον Οργανισµό ανεξαρτή-
τως τυχόν παλιότερης απόφασής του, σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλογικά οι δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 67 του ανωτέρω
ν. 4331/2015. 

3. Η τέταρτη παρ. του άρθρου 67 του ν. 4331/2015
(Α΄69) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Σε περίπτωση που το καθ’οιονδήποτε τρόπο ει-
σπραχθέν από τον Οργανισµό τίµηµα δεν επαρκεί για
την πλήρη ικανοποίηση των δικαιούχων της παραγράφου
1, αθροίζεται και το κατ’ εφαρµογή της παρ. 5 του άρ-
θρου 2 του ν. 2881/2001 κατατεθειµένο στο Ταµείο Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων τίµηµα, µέχρι του ύψους της
συµπλήρωσης του καταβλητέου ποσού. Σε περίπτωση
σύνταξης πίνακα κατάταξης από συµβολαιογράφο, η κα-
ταβολή διενεργείται µε εντολή του αρµοδίου συµβολαιο-
γράφου, διαφορετικά µε εντολή του αρµοδίου οργάνου
του Οργανισµού, και επάγεται την απόσβεση των εκ της
εργασιακής σχέσης απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις της πα-
ραγράφου 1 του παρόντος κατατάσσονται µε προνόµιο
β΄ τάξης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου
205 του ν. 3816/1958 (Α΄ 32).»

Άρθρο 55

1. Στο άρθρο 221 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) προστίθε-
νται τρίτο και τέταρτο εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, η οποία λαµβάνεται µετά από γνώµη του
Συµβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ), είναι
δυνατή η τροποποίηση των όρων συµβάσεων ανάθεσης
δηµόσιας υπηρεσίας του άρθρου 17 του ν. 3887/2010
«Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές» (Α΄ 174), όπως ι-
σχύει, όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ι-
διαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς
αδύνατη την εµπρόθεσµη εκπλήρωση της συµβατικής υ-
ποχρέωσης προς αντικατάσταση του συµβατικού πλοίου
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µε άλλο ανώτερης κατηγορίας. Η διάταξη του προηγού-
µενου εδαφίου εφαρµόζεται και επί συµβάσεων που κα-
ταρτίσθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος άρ-
θρου και δεν έχουν λυθεί έως τότε µε οποιονδήποτε
τρόπο.»

2. Στη δέκατη τρίτη παράγραφο του άρθρου όγδοου
του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 220 του ν. 4072/2012 - «Βελτίωση επιχειρηµατι-
κού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Με-
σίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων
και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86) και στη συνέ-
χεια µε το άρθρο 50 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69), προστίθε-
ται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονο-
µικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζο-
νται ο Κωδικός Αριθµός Εξόδων για την απόδοση των
ποσών και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος
άρθρου.»

3. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 33 παρ. 12 του
ν.  4256/2014 (Α΄ 92) η φράση «εντός ενός έτους από
την ολοκλήρωση του» αντικαθίσταται από τη φράση «ε-
ντός ενός έτους από την κατάταξη των επιτυχόντων υ-
ποψηφίων.» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙI
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 56

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του ένατου άρθρου
του πρώτου άρθρου του ν. 4335/2015 (Α΄ 87) αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«Η εφαρµογή των διατάξεων του π.δ. 67/2015 (Α΄
110) που καθορίζει τη «Διαδικασία ηλεκτρονικής δηµοσί-
ευσης αποσπάσµατος κατασχετήριας έκθεσης και περι-
λήψεων πράξεων και δηλώσεων στην ιστοσελίδα δηµο-
σιεύσεων πλειστηριασµών του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρ-
τητα Απασχολούµενων - Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών (Ε-
ΤΑΑ-ΤΑΝ)» αναστέλλεται µέχρι 30.4.2016. Για το χρονι-
κό διάστηµα από 1.11.2015 µέχρι 30.4.2016, οι δηµοσι-
εύσεις που αφορούν στους πλειστηριασµούς της Αθή-
νας και του Πειραιά θα γίνονται στο «ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙ-
ΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, ενώ οι δηµοσι-
εύσεις που αφορούν στους πλειστηριασµούς της λοιπής
επικράτειας σε κύριο φύλλο καθηµερινής εφηµερίδας
που εκδίδεται στον τόπο του πλειστηριασµού, είτε στον
Δήµο είτε στην Περιφερειακή Ενότητα.»

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 57
Καταργούµενες διατάξεις

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 57 της κ.υ.α.
36060/1155/Ε.103/13.6.2013 (Β; 1450) προστίθεται εδά-
φιο ε ως εξής:

«ε. τα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστά-
σεων που πραγµατοποιούν καύση καυσίµων µε συνολική
ονοµαστική θερµική ισχύ πενήντα (50 MW) και άνω, µε

την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 7, µε βάση τις βέλ-
τιστες διαθέσιµες τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί.»

2. Η περίπτωση θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του
ν.  4337/2015 (Α΄ 129) καταργείται από την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος της (17.10.2015). 

3. Tο εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 29 του
ν. 4325/2015 (Α΄ 47) καταργείται από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του παρόντος νόµου.

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 της κοινής α-
πόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
µατικής Αλλαγής µε αριθµό 12400/1108/2.9.2011 (Β΄
2301) παύουν να ισχύουν από την 5η Ιουνίου 2014.

Άρθρο 58
Τροποποιούµενες διατάξεις

1. Η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Αντα-
γωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε
αριθµό 36060/1155/Ε.103/13.6.2013 (Β΄1450) τροποποι-
είται έτσι ώστε κατά την υποβολή εκθέσεων του άρθρου
57, και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου
15, να περιλαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µε τα επί-
πεδα ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων που
πραγµατοποιούν καύση καυσίµων µε συνολική ονοµαστι-
κή θερµική ισχύ πενήντα µεγαβάτ (50 MW) και άνω, µε
βάση τις σχετικές βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές που έ-
χουν αναπτυχθεί, σύµφωνα µε την ίδια υπουργική από-
φαση.

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 32/2010
(Α΄ 70), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Τούτο ισχύει µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων για
την ενεργειακή απόδοση και των συστηµικών απαιτήσε-
ων που καθορίζονται, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έ-
ως και 6 του άρθρου 4 και του άρθρου 8 του ν. 4122/2013
(Α΄ 42).»

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η παράγρα-
φος 3 του άρθρου 14 του Κανονισµού Ενεργειακής Από-
δοσης Κτιρίων (Β΄ 407/9.4.2010) αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«3. Κάθε συµβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξε-
ως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να µνηµονεύ-
σει στο συµβόλαιο τον αριθµό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ
και να επισυνάψει σε αυτό επίσηµο αντίγραφο του ΠΕΑ.
Σε κάθε µίσθωση ακινήτου, ο αριθµός πρωτοκόλλου του
ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλε-
κτρονική εφαρµογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχεί-
ων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας
της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων
(www.gsis.gr).»

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3894/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Ε-
πενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), στην οποία µετέχουν ως Πρόε-
δρος ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
ή ο νόµιµος αναπληρωτής του και ως µέλη οι Υπουργοί
Εξωτερικών, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Οικονοµικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, ο Υπουργός Επικρατείας µε αρµοδιότητα να
συνδράµει τον Πρωθυπουργό για το συντονισµό, παρα-
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κολούθηση και έλεγχο της κυβερνητικής πολιτικής που
αφορά την προώθηση, επιτάχυνση και υλοποίηση επεν-
δύσεων, και οι αρµόδιοι κατά περίπτωση Υπουργοί, οι ο-
ποίοι εισηγούνται τα θέµατα αρµοδιότητάς τους ή οι νό-
µιµοι αναπληρωτές τους.»

Άρθρο 59
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις της υποπαραγράφου Ι.2 της παρ. Ι του
πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α΄107), όπως αντικα-
θίστανται µε το άρθρο 27 του παρόντος νόµου, εφαρµό-
ζονται για τον προσδιορισµό των υπόχρεων καταβολής
και του ύψους του τέλους διατήρησης δικαιώµατος κατο-
χής άδειας παραγωγής για το έτος 2015.

2. Οι καταβολές του ετήσιου τέλους διατήρησης δικαι-
ώµατος κατοχής άδειας παραγωγής της περίπτωσης 1
της υποπαραγράφου Ι.2 της παρ. Ι του πρώτου άρθρου
του ν. 4152/2013(Α΄107), όπως αντικαθίσταται µε το άρ-
θρο 27 του παρόντος νόµου, για το έτος 2015 θα εξετα-
σθούν µε βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στην πε-
ρίπτωση 5 της υποπαραγράφου Ι.2 της παρ. Ι του
ν. 4152/2013, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 27 του
παρόντος νόµου.

3. Οι καταβολές του ετήσιου τέλους διατήρησης δικαι-
ώµατος κατοχής άδειας παραγωγής της περίπτωσης 1
της υποπαραγράφου Ι.2. της παραγράφου Ι του πρώτου
άρθρου του ν. 4152/2013 (Α΄107), όπως αντικαθίσταται
µε το άρθρο 27 του παρόντος νόµου, οι οποίες έγιναν
για το έτος 2015 κατά το χρονικό διάστηµα από 1.4.2015
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου θεωρούνται ε-
µπρόθεσµες για όλες τις συνέπειες.

Άρθρο 60
Διοικητικά Συµβούλια Νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ.

1. α) Σε περίπτωση αποχώρησης του Διοικητή Νοσοκο-
µείου, είναι δυνατή και νόµιµη η λειτουργία του Διοικητι-
κού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου µέχρι το διορισµό νέ-
ου Διοικητή ακόµη και µετά την πάροδο του, κατά το άρ-
θρο 13 παρ. 5 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), τριµήνου, εφό-
σον στο Νοσοκοµείο υπάρχει Αναπληρωτής Διοικητής.
β) Σε περίπτωση αποχώρησης του Αναπληρωτή Διοικη-

τή Νοσοκοµείου είναι δυνατή και νόµιµη η λειτουργία
του Διοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου µέχρι το
διορισµό νέου Αναπληρωτή Διοικητή ακόµη και µετά την
πάροδο του, κατά το άρθρο 13 παρ. 5 του ν. 2690/1999
(A΄ 45), τρίµηνου, εφόσον στο Νοσοκοµείο υπάρχει Δι-
οικητής.
γ) Τυχόν αποφάσεις των Διοικητικών Συµβουλίων των

Νοσοκοµείων που έχουν ληφθεί µετά το πέρας του τρι-
µήνου από την αποχώρηση ή του Διοικητή ή του Αναπλη-
ρωτή Διοικητή και µέχρι το διορισµό νέου Διοικητή ή Α-
ναπληρωτή Διοικητή, θεωρείται ότι έχουν ληφθεί µε νό-
µιµη σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν εκλείψει ή απο-
χωρήσει για οποιονδήποτε λόγο οι Πρόεδρος και Αντι-
πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου Νοσοκοµείου του
Ε.Σ.Υ. του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως ι-
σχύει, καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο Αναπληρωτής Δι-
οικητής του έτερου Νοσοκοµείου και εφόσον αυτός δεν

υπάρχει, ο Διευθυντής της Διοικητικής - Οικονοµικής Υ-
πηρεσίας.
Με τη σύνθεση αυτή, το συλλογικό όργανο µπορεί να

λειτουργήσει νοµίµως µέχρι το διορισµό νέου Προέδρου
και Αντιπροέδρου, ακόµη και µετά την πάροδο του, κατά
το άρθρο 13 παρ. 5 του ν. 2690/1999 (A΄ 45), τριµήνου,
µε την προϋπόθεση ότι τα λοιπά µέλη του επαρκούν για
το σχηµατισµό απαρτίας.

Άρθρο 61

Το άρθρο 26 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 26
Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο

1. Η επιλογή των υποθέσεων που ελέγχονται κατά
προτεραιότητα γίνεται µε αποφάσεις του Γενικού Γραµ-
µατέα Δηµοσίων Εσόδων µε βάση κριτήρια ανάλυσης
κινδύνου ή εξαιρετικά µε βάση άλλα κριτήρια, τα οποία
καθορίζονται από τον Γενικό Γραµµατέα και δεν δηµο-
σιοποιούνται.

2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Ε-
σόδων, η οποία εκδίδεται έως το τέλος Δεκεµβρίου κά-
θε έτους και µπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, κα-
θορίζεται ο αριθµός των µερικών ή και πλήρων ελέγχων
που θα διενεργούνται εντός του επόµενου έτους κατά
προτεραιότητα, µε βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή
εξαιρετικά µε βάση άλλα κριτήρια, σύµφωνα µε την
προηγούµενη περίπτωση, λαµβανοµένου υπόψη του α-
ριθµού των ελεγκτών κατά το χρόνο έκδοσης της από-
φασης και του αριθµού των διενεργηθέντων ελέγχων
κατά τους προηγούµενους δώδεκα µήνες από το µήνα
έκδοσης της απόφασης. Στην απόφαση ορίζεται, επίσης,
το ποσοστό των ελέγχων για φορολογικά έτη, χρήσεις,
υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις που αφορούν την
τελευταία πενταετία, συµπεριλαµβανοµένου και του έ-
τους έκδοσης της απόφασης, το οποίο δεν µπορεί να υ-
πολείπεται του ποσοστού 70% του συνόλου των κατά
προτεραιότητα ελεγχόµενων υποθέσεων, καθώς και κά-
θε άλλο αναγκαίο θέµα. Ειδικά, για το έτος 2016 το ανω-
τέρω ποσοστό ορίζεται σε 50% και για το έτος 2017 σε
60%.

3. Τα αρµόδια όργανα της Φορολογικής Διοίκησης για
τον προσδιορισµό και την είσπραξη των δηµοσίων εσό-
δων, κατά τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και του
Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄
90), είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των καθηκόντων
τους και τη νοµιµότητα των υπηρεσιακών τους ενεργει-
ών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

4. Τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης που είναι αρ-
µόδια για τον έλεγχο και τον βάσει αυτού προσδιορισµό
των δηµοσίων εσόδων, κατά τις διατάξεις της παραγρά-
φου 3, υπέχουν αστική ή πειθαρχική ή ποινική ευθύνη για
την παραγραφή αυτών µόνον ως προς τις υποθέσεις που
προτεραιοποιούνται σύµφωνα µε το παρόν. Για τις υπο-
θέσεις που τους έχουν ήδη ανατεθεί προς έλεγχο ή για
τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος υπέχουν αστική ή πειθαρχική ή ποι-
νική ευθύνη µόνον για αυτές που θα προτεραιοποιηθούν
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προς έλεγχο σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. Τα ανωτέρω
δε θα ισχύουν σε περίπτωση που ο έλεγχος δεν ολοκλη-
ρωθεί για λόγους ανωτέρας βίας ή χωρίς υπαιτιότητα
του ελεγκτή της Φορολογικής Διοίκησης.

5. Τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, στα οποία έ-
χει ανατεθεί η αρµοδιότητα για την επιδίωξη της είσπρα-
ξης των δηµοσίων εσόδων ή στα καθήκοντα των οποίων
ανάγεται η λήψη µέτρων για την αναγκαστική είσπραξη
των δηµοσίων εσόδων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της πα-
ραγράφου 3, υπέχουν αστική ή πειθαρχική ή ποινική ευ-
θύνη για την παραγραφή, εφόσον δεν έχει διακοπεί η
παραγραφή αυτών τουλάχιστον:
α) µε την κοινοποίηση στον οφειλέτη ατοµικής ειδο-

ποίησης σύµφωνα µε το άρθρο 51 σε συνδυασµό µε το
άρθρο 47 του παρόντος νόµου ή την περίπτωση η΄ παρ.
1 του άρθρου 138 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) ή
β) µε την επιβολή κατάσχεσης χρηµατικών ποσών ή α-

παιτήσεων εις χείρας του οφειλέτη ή τρίτου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90), όπως ισχύει.

6. Οι υπάλληλοι και οι προϊστάµενοι της Διεύθυνσης
Επίλυσης Διαφορών και οι υπάλληλοι και προϊστάµενοι
της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων που διενεργούν ελέγ-
χους περιουσιακής κατάστασης, καθώς και οι υπάλληλοι
και οι προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων που διενεργούν ελέγ-
χους πειθαρχικών παραπτωµάτων, δεν υπέχουν αστική
και ποινική ευθύνη για αιτιολογηµένη γνώµη ή εισήγηση
που διατύπωσαν ή απόφαση που εξέδωσαν, στο πλαίσιο
εφαρµογής της ισχύουσας νοµοθεσίας κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους, εκτός από την περίπτωση που ε-
νήργησαν µε δόλο ή βαρεία αµέλεια ή/και από την περί-
πτωση της παραβίασης του απορρήτου των πληροφο-
ριών και στοιχείων κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του
παρόντος νόµου που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους.

7. Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων δεν υπέ-
χει αστική και ποινική ευθύνη για αιτιολογηµένη γνώµη ή
εισήγηση που διατύπωσε ή απόφαση που εξέδωσε στο
πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος άρθρου και της παρα-
γράφου 5 του άρθρου 48 του παρόντος νόµου, εκτός α-
πό την περίπτωση που ενήργησε µε δόλο ή βαρεία αµέ-
λεια ή/και από την περίπτωση της παραβίασης του απορ-
ρήτου των πληροφοριών και στοιχείων κατά τις διατά-
ξεις του άρθρου 17 του παρόντος νόµου που περιήλθαν
σε γνώση του κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

8.  Τα άρθρα 163 και 164 του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6) κα-
ταργούνται.

9. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 7 του παρό-
ντος έχουν εφαρµογή και στις κατά την έναρξη ισχύος
αυτών εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον πειθαρχικών οργά-
νων ή άλλων διοικητικών ή δικαστικών αρχών σε σχέση
µε πειθαρχική ή αστική ευθύνη.

10. Τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης των παρα-
γράφων 4 έως 6 του παρόντος, εφόσον εξετάζονται ή
διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενώπιον των ποινι-
κών ή πολιτικών δικαστηρίων, µπορούν να παρίστανται
και να εκπροσωπούνται από µέλος του Νοµικού Συµβου-
λίου του Κράτους, κατόπιν έγγραφου αιτήµατος του Γε-
νικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων προς το Νοµικό
Συµβούλιο του Κράτους. Το ανωτέρω αίτηµα υποβάλλε-
ται κατόπιν έγγραφης αιτήσεως του οργάνου της Φορο-

λογικής Διοίκησης που εξετάζεται ή διώκεται ή ενάγε-
ται, στην οποία αιτιολογεί ότι έπραξε σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 του παρόντος και η οποία συνοδεύεται µε
την άποψη του Προϊσταµένου της οργανικής µονάδας
που υπηρετεί. Μέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κρά-
τους εκπροσωπεί τον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσό-
δων, εφόσον εξετάζεται, διώκεται ή ενάγεται, κατόπιν
έγγραφου αιτήµατος αυτού, χωρίς να αποκλείεται η εκ-
προσώπησή του δια ή µετά πληρεξουσίου δικηγόρου.

11. Οι ρυθµίσεις των παραγράφων 3 έως 10 υπερισχύ-
ουν κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.

12. Ειδικά, για τις υποθέσεις του τελευταίου εδαφίου
της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ.7 του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94), τα όργανα της Ειδικής Γραµµατεί-
ας ΣΔΟΕ, συµπεριλαµβανοµένου και του Ειδικού Γραµ-
µατέα ΣΔΟΕ, δεν υπέχουν αστική ή πειθαρχική ή ποινική
ευθύνη για τυχόν παρέλευση του χρόνου παραγραφής
του δικαιώµατος του Δηµοσίου προς έλεγχο.»

Άρθρο 62
Τροποποίηση-Προσθήκη του π.δ. 114/2014

1.α. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ.
114/2014 (Α΄181) τροποποιείται ως εξής:

«στ) την ανάθεση και παρακολούθηση των συµβάσεων
για τη συντήρηση, επισκευή, φύλαξη και καθαριότητα,
και το χειρισµό κάθε θέµατος σχετικού µε τα κτήρια που
στεγάζεται το Υπουργείο και τα παρακολουθήµατά
τους».
β. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 τροποποι-

είται ως εξής: 
«ζ) την εκπόνηση µελετών ή την ανάθεση και εποπτεία

µελετών ή παροχής υπηρεσιών που αφορούν τα Γενικά
Αρχεία του Κράτους, τις Δηµόσιες Βιβλιοθήκες και την
Ε.Β.Ε..»
γ. Η περίπτωση η΄ αναριθµείται σε περίπτωση ι΄ και

µετά την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 7
προστίθενται νέες περιπτώσεις η΄ και θ΄ ως εξής:

«η) την εκπόνηση µελετών ή την ανάθεση και επο-
πτεία µελετών ή παροχής υπηρεσιών που αφορούν τις
κοινωφελείς περιουσίες αρµοδιότητας του Υπουργείου,
τις εγκαταστάσεις που φυλάσσονται τα αρχεία και των
αποθηκών του Υπουργείου, τις εγκαταστάσεις των κατα-
λυµάτων του Υπουργείου στον Δήµο Μαραθώνα (πρώην
µαθητικές κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα Νέας Μάκρης)
καθώς και το χειρισµό κάθε θέµατος σχετικού µε τα κα-
ταλύµατα του Υπουργείου στον Δήµο Μαραθώνα,
θ) τη συγκρότηση των Τεχνικών Συµβουλίων των ΑΕΙ

και των ΤΕΙ κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων καθώς και
του Τεχνικού Συµβουλίου του Υπουργείου.»

2.α. Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ.
114/2014 τροποποιείται ως εξής:

«α) την ανάθεση και την εποπτεία εκτέλεσης συµβά-
σεων τεχνικών έργων που χρηµατοδοτούνται από εθνι-
κούς ή συγχρηµατοδοτούµενους πόρους και τη συγκρό-
τηση των σχετικών επιτροπών.»
β. Η περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 7 τροποποι-

είται ως εξής:
«β) την υποστήριξη φορέων που εποπτεύονται από το

Υπουργείο και διαθέτουν ελλιπείς τεχνικές υπηρεσίες,
κατά τις διαδικασίες για την ανάθεση τεχνικού έργου,
κατά την εποπτεία της εκτέλεσής τους και την παραλαβή
τους.»
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γ. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 7 τροποποι-
είται ως εξής:

«δ) την ανάθεση συµβάσεων τεχνικών έργων και την
εποπτεία εκτέλεσής τους που αφορούν τις κοινωφελείς
περιουσίες αρµοδιότητας του Υπουργείου, τις εγκατα-
στάσεις που φυλάσσονται τα αρχεία και των αποθηκών
του Υπουργείου και τις εγκαταστάσεις των καταλυµά-
των του Υπουργείου στον Δήµο Μαραθώνα (πρώην µα-
θητικές κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα Νέας Μάκρης).»
δ. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 7

τροποποιείται ως εξής: 
«ζ) την ανάθεση συµβάσεων τεχνικών έργων και την

εποπτεία εκτέλεσής τους που αφορούν τα Γενικά Αρχεία
του Κράτους, τις Δηµόσιες Βιβλιοθήκες και την Ε.Β.Ε..»

3. α. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 7 του π.δ.
114/2014 τροποποιείται ως εξής:

«ε) τη διενέργεια διαγωνισµών για την προµήθεια πά-
σης φύσεως εξοπλισµού για τα Γενικά Αρχεία του Κρά-
τους, τις Δηµόσιες Βιβλιοθήκες και την Ε.Β.Ε..»
β. Η περίπτωση στ΄ αναριθµείται ως περίπτωση ζ΄ και

µετά την περίπτωση ε΄ προστίθεται νέα περίπτωση στ΄
ως εξής:

«στ) τη διενέργεια διαγωνισµών για την προµήθεια πά-
σης φύσεως εξοπλισµού για τις κοινωφελείς περιουσίες
αρµοδιότητας του Υπουργείου, για τις εγκαταστάσεις
που φυλάσσονται τα αρχεία και των αποθηκών του Υ-
πουργείου καθώς και για τις εγκαταστάσεις των καταλυ-
µάτων του Υπουργείου στον Δήµο Μαραθώνα (πρώην
µαθητικές κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα Νέας Μά-
κρης).»

4. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 7 του π.δ. 114/2014
προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:

«6. α) Στη Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υ-
ποδοµής προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανι-
κών (ειδικότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού ή Μηχανολό-
γου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού).
β) Στο Τµήµα Μελετών και στο Τµήµα Τεχνικό της Δι-

εύθυνσης Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδοµής
προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (ειδι-
κότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού ή Μηχανολόγου ή Η-
λεκτρολόγου Μηχανικού) ή ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας
Πολιτικών Δοµικών Έργων ή Μηχανολόγων ή Ηλεκτρο-
λόγων).
γ) Στο Τµήµα Μελέτης και Προµήθειας Εξοπλισµού

της Διεύθυνσης Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδοµής
προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ
Μηχανικών (ειδικότητας Πολιτικών Δοµικών Έργων ή
Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων) ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ
Οικονοµικού.

5.α. Ο τίτλος του άρθρου 55 του π.δ. 114/2014 τροπο-
ποιείται ως εξής: «Αυτοτελείς Διευθύνσεις, Αυτοτελή
Τµήµατα και Γραφεία».
β. Στο τέλος του άρθρου 55, προστίθεται νέα παρά-

γραφος 5 ως εξής:
«5. Μεταφέρεται και συστήνεται ως Αυτοτελής Διεύ-

θυνση, µε τις αρµοδιότητες και το προσωπικό της η Διεύ-
θυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδοµής του άρ-
θρου 7.»

Άρθρο 63
Ρύθµιση θεµάτων ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

1. Τα δυο τελευταία εδάφια της περίπτωσης β΄ της
παρ. 1 της υποπαραγράφου Δ.2 της παρ. Δ΄ του άρθρου

2 του ν. 4336/2015 αντικαθίστανται ως εξής:
«Η δήλωση µεταβολών για τη µετάταξη στο κανονικό

καθεστώς ΦΠΑ υποβάλλεται έως και τις 16.11.2015.
Στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί φορολογικά στοι-

χεία χωρίς ΦΠΑ για πράξεις που πραγµατοποιούνται από
20.7.2015 µέχρι και 16.11.2015, παρέχεται η δυνατότητα
στους υποκείµενους στο φόρο να εκδίδουν µέχρι και
23.11.2015 συµπληρωµατικά φορολογικά στοιχεία για
την επιβολή ΦΠΑ στις πράξεις αυτές.
Τα συµπληρωµατικά φορολογικά στοιχεία καταχωρού-

νται είτε στη δήλωση ΦΠΑ που αφορά τη φορολογική
περίοδο εντός της οποίας νόµιµα οφείλεται ο φόρος αυ-
τός και εκδόθηκε το αρχικό φορολογικό στοιχείο είτε
στη δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου κατά την ο-
ποία εκδόθηκε το συµπληρωµατικό στοιχείο. Οι ανωτέρω
εκπρόθεσµες δηλώσεις ΦΠΑ, αρχικές ή τροποποιητικές,
υποβάλλονται χωρίς κυρώσεις έως και τις 30.11.2015. Έ-
ως την προθεσµία αυτή καταβάλλεται και ο οφειλόµενος
φόρος χωρίς κυρώσεις.
Έως και τις 30.11.2015 υποβάλλονται επίσης χωρίς κυ-

ρώσεις, σε έντυπη µορφή στις Δ.Ο.Υ., οι δηλώσεις ΦΠΑ
µε µηδενικό ή πιστωτικό αποτέλεσµα, από υποκείµενους
που υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ από 20.7.2015,
των οποίων η καταληκτική προθεσµία υποβολής έχει πα-
ρέλθει έως την ηµεροµηνία αυτή.
Οι υποκείµενοι που από 20.7.2015 εντάσσονται στο

κανονικό καθεστώς για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που
παρέχουν, συντάσσουν απογραφή των επενδυτικών α-
γαθών (παγίων) που κατείχαν στις 19.7.2015, εφόσον α-
ποκτήθηκαν µε επιβάρυνση ΦΠΑ και χρησιµοποιήθηκαν
εντός της τελευταίας πενταετίας και υποβάλλουν δήλω-
ση αποθεµάτων µετάταξης έως και τις 22.12.2015, για
την άσκηση του δικαιώµατος έκπτωσης του ΦΠΑ που α-
ντιστοιχεί στα εναποµείναντα έτη της πενταετίας.
Οι ανωτέρω προθεσµίες δύναται να παρατείνονται µε

απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων.»
2. Οι πράξεις επιβολής προστίµων που εκδόθηκαν έως

και την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου,
λόγω εκπρόθεσµης υποβολής δηλώσεων µεταβολών και
αποθεµάτων µετάταξης σε υποκείµενους στο ΦΠΑ που
εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από 20.7.2015
για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, καταργούνται. Τα
ποσά που ενδεχοµένως έχουν καταβληθεί επιστρέφο-
νται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, κατόπιν υποβολής
σχετικής αίτησης από τους υποκείµενους, µε απόφαση
των Προϊσταµένων των Δ.Ο.Υ.

3. Η ισχύς των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 αρχίζει
από τις 31.8.2015.

Άρθρο 64

1. Επιβατικά αυτοκίνητα, συµπεριλαµβανοµένων και
των αυτοκινήτων τύπου jeep, που θα έχουν κοµισθεί στη
χώρα µας µέχρι και την 31η Μαρτίου 2016 και για τα ο-
ποία θα έχουν κατατεθεί, µέχρι την παραπάνω ηµεροµη-
νία δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχηµάτων ή
άλλα αποδεικτικά στοιχεία εισόδου προκειµένου για µε-
τοικούντα πρόσωπα, εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις
προδιαγραφές των Κανονισµών ΕΚ 715/2007 και
692/2008, όπως ισχύουν (EURO 5) και Οδηγίας 98/69/ΕΚ
φάση Β΄ ή µεταγενέστερης Οδηγίας φάσης Β΄ (EURO 4)
εξακολουθούν να υπάγονται στους συντελεστές τέλους
ταξινόµησης που προβλέπονται από τις περιπτώσεις α΄
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και β΄ αντίστοιχα της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001), όπως ισχύ-
ει, µε την προϋπόθεση ότι µέχρι και 31 Αυγούστου 2016
θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί για αυτά οι οφειλόµε-
νες φορολογικές επιβαρύνσεις.

2. Στη διάταξη της παραπάνω παραγράφου δεν εµπί-
πτουν αυτοκίνητα για τα οποία το τέλος ταξινόµησης βε-
βαιώθηκε από 1.9.2015 µέχρι την ηµεροµηνία εφαρµο-
γής της.

3.  Η εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 1 αρχί-
ζει µία ηµέρα µετά από τη θέση αυτής σε ισχύ.

Άρθρο 65

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 61 του ν. 4305/2014, ό-
πως αναριθµήθηκε µε την παράγραφο 3 του
ν. 4325/2015, και ισχύει:
Αντικαθίσταται η περίπτωση α΄, ως εξής:
«2.α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών διορί-

ζεται εκκαθαριστής για τη διενέργεια της εκκαθάρισης
του καταργούµενου Ν.Π.Δ.Δ. και καθορίζονται οι εξου-
σίες του εκκαθαριστή, ο τρόπος και το ύψος της αµοιβής
του, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούµενα δι-
καιολογητικά και ο τρόπος εξόφλησης από το Δηµόσιο
των δαπανών και των εξόδων που απαιτούνται για τη
διενέργεια της εκκαθάρισης καθώς επίσης και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια και ζήτηµα της εκκαθάρισης.»
Και προστίθεται περίπτωση γ΄, ως εξής:
«2.γ. Ο εκκαθαριστής και τα υπ’ αυτού εξουσιοδοτηµέ-

να όργανα, στο πλαίσιο και κατά την άσκηση των αρµο-
διοτήτων τους, δεν υπέχουν οποιαδήποτε ποινική, αστι-
κή, διοικητική ή άλλη ευθύνη: α) για τα χρέη του υπό εκ-
καθάριση Οργανισµού προς το Δηµόσιο, νοµικά πρόσω-
πα δηµοσίου δικαίου, ασφαλιστικούς και λοιπούς οργανι-
σµούς, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως ή βεβαιώσε-
ως της σχετικής οφειλής και β) για πάσης φύσεως οφει-
λές προς τους εργαζοµένους εξαιτίας συµβάσεως εργα-
σίας µε τον υπό εκκαθάριση Οργανισµό, ανεξαρτήτως
του χρόνου γενέσεως της σχετικής οφειλής.»

Άρθρο 66
Όρια Αποµακρύνσεως Επιβατηγών Πλοίων

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
164 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δηµοσίου Ναυτικού
Δικαίου» (Α΄ 261), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 82
παρ. 1α του ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοι-
ας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµά-
των αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 270), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Τα πλοία της παρούσας παραγράφου που έχουν υπα-
χθεί έως την 1.1.2015, καθώς και εκείνα που εµπίπτουν
την 1.1.2016 στις διατάξεις της παραγράφου 1, εξακο-
λουθούν να δραστηριοποιούνται µέχρι τη θέση σε ισχύ
του προβλεπόµενου από το ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότη-
ση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 102) προεδρικού διατάγµατος σχετικά µε
πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου, όρους και προϋποθέ-
σεις για τη δυνατότητα δροµολόγησης επιβατηγών
(Ε/Γ), επιβατηγών - οχηµαταγωγών (Ε/Γ - Ο/Γ), επιβατη-
γών - ταχυπλόων (Ε/Γ - TAX), επιβατηγών - οχηµαταγω-

γών ταχυπλόων (Ε/Γ - Ο/Γ - TAX) και δυναµικώς υποστη-
ριζόµενων (ΔΥΣ) πλοίων µετά τη συµπλήρωση του ορίου
ηλικίας δραστηριοποίησης. Σε περίπτωση µη έκδοσης
του προεδρικού διατάγµατος του προηγούµενου εδαφί-
ου, τα ανωτέρω πλοία δραστηριοποιούνται µέχρι
31.10.2016.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2
του άρθρου τρίτου του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή
Υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές - Σύσταση
Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής -
Μετατροπή των Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εται-
ρίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145), όπως προστέθηκε µε
το άρθρο 82 παρ. 1Β του ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατη-
ρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας,
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 270), αντικαθίσταται ως ακολού-
θως:

«Τα πλοία του τρίτου και τέταρτου εδαφίου που έχουν
υπαχθεί έως την 1.1.2015 καθώς και εκείνα που εµπί-
πτουν την 1.1.2016 στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου,
εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται µέχρι τη θέση σε
ισχύ του προβλεπόµενου από το ν. 4150/2013 «Ανασυ-
γκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 102) προεδρικού διατάγµατος σχετι-
κά µε πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου, όρους και προϋ-
ποθέσεις για τη δυνατότητα δροµολόγησης επιβατηγών
(Ε/Γ), επιβατηγών - οχηµαταγωγών (Ε/Γ - Ο/Γ), επιβατη-
γών - ταχυπλόων (Ε/Γ - TAX), επιβατηγών - οχηµαταγω-
γών ταχυπλόων (Ε/Γ - Ο/Γ - TAX) και δυναµικώς υποστη-
ριζόµενων (ΔΥΣ) πλοίων µετά τη συµπλήρωση του ορίου
ηλικίας δραστηριοποίησης. Σε περίπτωση µη έκδοσης
του προεδρικού διατάγµατος του προηγούµενου εδαφί-
ου, τα ανωτέρω πλοία δραστηριοποιούνται µέχρι
31.10.2016.»

Άρθρο 67
Διάρκεια ισχύος αδειών εγκατάστασης 
σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Κατά τον υπολογισµό της διάρκειας ισχύος της Άδειας
Εγκατάστασης των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από Α-
ΠΕ του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 ή αντιστοίχως της Ο-
ριστικής Προσφοράς Σύνδεσης των σταθµών ηλεκτρο-
παραγωγής από ΑΠΕ του άρθρου 4 του ν. 3468/2006,
δεν λαµβάνεται υπόψη το χρονικό διάστηµα από την 29η
Ιουνίου 2015 ή από τον χρόνο έκδοσης της Άδειας Εγκα-
τάστασης ή αντιστοίχως της Οριστικής Προσφοράς Σύν-
δεσης, εφόσον είναι µεταγενέστερος, έως την 31η Μαρ-
τίου 2016.
Η διάταξη αφορά άδειες εγκατάστασης ή αντίστοιχα

οριστικές προσφορές σύνδεσης των σταθµών ηλεκτρο-
παραγωγής από ΑΠΕ που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν έως
και την 31η Μαρτίου 2016.

Άρθρο 68
Προσθήκη στις µεταβατικές διατάξεις 

της υ.α. 49828/2008

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 της υ.α. 49828/2008
«Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού
και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ανανεώσιµες πηγές ε-
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νέργειας και της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων αυτού» προστίθεται παράγραφος 1α ως ε-
ξής:

«1α. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από ΑΠΕ της παραγράφου 1 λειτουργούν νοµίµως
και µετά από τις τυχόν ανανεώσεις της άδειας λειτουρ-
γίας τους και πάντως σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πε-
ριβαλλοντικής αδειοδότησης και ιδίως του ν. 4014/2011,
όπως ισχύουν, πέραν του µεταβατικού διαστήµατος της
παραγράφου 1.»

Άρθρο 69
Διατάξεις πολεοδοµικού χαρακτήρα

Καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 4067/2012,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε το άρθρο 3 του
ν. 4315/2014, και επαναφέρεται σε ισχύ η παρ. 3 του άρ-
θρου 32 του ν. 4067/2012 όπως ίσχυε πριν την τροποποί-
ησή του µε το άρθρο 3 του ν. 4315/2014.

Άρθρο 70
Διατάξεις πολεοδοµικού χαρακτήρα

Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 10 του
ν. 4164/2013, ως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

1. Μετά τις λέξεις «ύπαρξης πράξης παραχώρησης»
προστίθεται η φράση «καθώς και στα οικόπεδα του δεύ-
τερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου».

2. Η λέξη «ασφαλτόστρωσης» αντικαθίσταται µε τη
λέξη «οδοστρωσίας» και επαναδιατυπώνεται η πρόταση:

«Πέραν των ανωτέρω, κατ’ εξαίρεση, στα οικόπεδα
του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου και α-
νεξαρτήτως της ύπαρξης πράξης παραχώρησης, καθώς
και στα οικόπεδα του δεύτερου εδαφίου της παρούσας
παραγράφου, η δόµηση µπορεί να επιτρέπεται πριν την
κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων εφόσον έ-
χουν υλοποιηθεί από την αρµόδια δηµόσια αρχή εργα-
σίες οδοστρωσίας ή συντήρησης ή και διέλευση κοινο-
χρήστου δικτύου.»

Άρθρο 71
Διατάξεις πολεοδοµικού χαρακτήρα

Παρατείνεται η ισχύς των οικοδοµικών αδειών που έ-
χουν εκδοθεί µετά την 1.3. 2006, σύµφωνα µε το από
8.7.1993 προεδρικό διάταγµα (ΦΕΚ 795/Δ713.7.1993)
και αφορούν σε κτίρια ή εγκαταστάσεις του Δηµοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο Δηµόσιο και επο-
πτεύονται από το Κράτος ή σε κτίρια που οι µελέτες
τους είναι προϊόν Αρχιτεκτονικού Διαγωνισµού, έως τις
31.12.2023, ακόµη και αν έχουν λήξει.

Άρθρο 72
Συνέχιση λειτουργίας δοµών για την υποστήριξη 

γυναικών θυµάτων βίας

1. α) Οι υπηρεσίες των Συµβουλευτικών Κέντρων και
της Τηλεφωνικής Γραµµής Υποστήριξης (SOS) Εθνικής
Εµβέλειας (15900) της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας
των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, καθώς και των Συµβουλευτικών Κέ-

ντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας για γυναίκες θύµατα βίας
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Εθνικού
Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), οι οποίες ε-
ντάσσονται σε προγράµµατα που συγχρηµατοδοτήθη-
καν ή συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνι-
κό Ταµείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραµµατική Πε-
ρίοδο 2007-2013, συνεχίζουν να παρέχονται από τους ί-
διους φορείς έως την ένταξη των Πράξεων ή την υπο-
γραφή των Συµβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη µε-
τεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιό-
δου 2014-2020 του ΕΣΠΑ και πάντως όχι πέραν της 29ης
Φεβρουάριου 2016.
β) Οι συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου

χρόνου του απασχολούµενου στις υπηρεσίες της προη-
γούµενης περίπτωσης προσωπικού, που έχει προσλη-
φθεί µε το ν. 2190/1994 (Α΄ 28), παρατείνονται από τη
λήξη τους έως την ένταξη των πράξεων ή την υπογραφή
των συµβάσεων για τις πράξεις αυτές ή για τη µετεξέλι-
ξη αυτών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραµµατικής πε-
ριόδου 2014-2020 και πάντως όχι πέραν της 29ης Φε-
βρουάριου 2016. Οι συµβάσεις του προσωπικού του
προηγούµενου εδαφίου σε καµία περίπτωση δεν µετα-
τρέπονται σε συµβάσεις αορίστου χρόνου.
γ) Η χρηµατοδότηση για την καταβολή της µισθοδο-

σίας του απασχολούµενου, σύµφωνα µε την περίπτωση
β΄ προσωπικού θα καλυφθεί από πόρους του ΕΣΠΑ
2014-2020.

2. Μετά την ένταξη των πράξεων που αφορούν τις υ-
πηρεσίες της προηγούµενης παραγράφου ή την υπογρα-
φή των συµβάσεων για τις πράξεις αυτές ή για τη µετε-
ξέλιξη αυτών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραµµατι-
κής περιόδου 2014-2020, το προσωπικό που απασχολεί-
ται στις υπηρεσίες αυτές µε συµβάσεις εργασίας ορισµέ-
νου χρόνου, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του,
µε την ίδια σχέση εργασίας στα ίδια προγράµµατα ή στη
µετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο της Προγραµµατικής Πε-
ριόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ, σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).

3.  Σε περίπτωση µη ένταξης των πράξεων στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020, η
χρηµατοδότηση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπα-
νών και ιδίως της µισθοδοσίας του απασχολούµενου
προσωπικού της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του
παρόντος θα καλυφθεί από πιστώσεις: α) του προϋπολο-
γισµού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Α-
νασυγκρότησης και β) από πόρους του άρθρου 259 του
ν. 3852/2010, οι οποίοι, µε απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θα αποδίδο-
νται απευθείας στους δήµους που είναι αρµόδιοι για τη
λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας βάσει απολογιστι-
κών στοιχείων.
Για τους Ξενώνες Φιλοξενίας για γυναίκες θύµατα

βίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΕΚΚΑ) η χρηµατοδότηση για την κάλυψη των λειτουργι-
κών δαπανών και ιδίως της µισθοδοσίας του ως άνω προ-
σωπικού θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Α-
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σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Α-
νάπτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών δύνανται να
ρυθµίζονται ζητήµατα για την εφαρµογή του παρόντος,
εφόσον συντρέχει λόγος.

5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αριθµ.
33/28.12.2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου όπως ι-
σχύει, προστίθεται περίπτωση κστ΄ ως εξής:

«κστ. Οι ανανεώσεις ή παρατάσεις συµβάσεων του
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που α-
πασχολείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του
ν. 2190/1994 όπως ισχύει, στο πλαίσιο της υλοποίησης
προγραµµάτων ή έργων που χρηµατοδοτούνται ή επιδο-
τούνται από διεθνείς οργανισµούς ή ερευνητικών προ-
γραµµάτων ή προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας ή για
την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συµβάσεις µε διε-
θνείς οργανισµούς.»

Άρθρο 73
Μεταφορά προσφύγων - µεταναστών

Για την αντιµετώπιση ειδικών κοινωνικών αναγκών που
αφορούν στη µεταφορά προσφύγων - µεταναστών ε-
ντός της Ελληνικής Επικράτειας, επιτρέπεται µε απόφα-
ση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η,
σύµφωνα µε το π.δ. 44/2011 «Κανονισµός ενδιαιτήσεως
και καθορισµού αριθµού επιβατών των επιβατηγών πλοί-
ων» (Α΄ 110), µεταφορά κατά τη χειµερινή περίοδο του
ανώτατου επιτρεπόµενου αριθµού επιβατών επιβατηγών
και επιβατηγών-οχηµαταγωγών πλοίων υπό ελληνική

σηµαία ή σηµαία Κρατών-Μελών Ε.Ε.-ΕΟΧ που ισχύει
κατά τη θερινή περίοδο. Στην απόφαση καθορίζεται η
χρονική διάρκεια, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγη-
σης της ανωτέρω µεταφοράς. Κατά τη διάρκεια της µε-
ταφοράς, η οργανική σύνθεση των πλοίων παραµένει η
εκάστοτε προβλεπόµενη κατά τη θερινή περίοδο.

Άρθρο 74

Στο άρθρο 14 παρ. 8 και 9 του ν. 1566/1985, όπως αυτό
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 1894/1990
και το άρθρο 10 παρ. 7 του ν. 2327/1995, συµπληρώνο-
νται οι διατάξεις ως εξής:

«Για το διορισµό εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης στις θέσεις των κλάδων ΠΕ 18.35 (Τουρι-
στικών Επιχειρήσεων), γίνεται δεκτό και ισότιµο πτυχίο
οµοταγούς ιδρύµατος της αλλοδαπής στο επιστηµονικό
πεδίο «Μάνατζµεντ στον Τουρισµό», εφόσον υπάρχει α-
πολυτήριο ελληνικού εξαταξίου γυµνασίου ή λυκείου και
πιστοποιηµένη παιδαγωγική επάρκεια.»

Άρθρο 75
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορί-
ζεται διαφορετικά σε κάποιες από τις διατάξεις του.
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