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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
 

στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής 
με τίτλο «Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου 

και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS - 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
Α.Ε. με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση 

Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του 
Ελληνικού Δημοσίου και της KAVALA OIL A.E., η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2779/1999 (ΦΕΚ Α΄ 296)» 
 
Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Με την πρώτη προτεινόμενη ρύθμιση αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της 

παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3468/2006, ούτως ώστε να καταστεί σαφές ότι Φορέας 

Έκδοσης των Εγγυήσεων Προέλευσης (ΕΠ) ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο Λειτουργός 

της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Δυνάμει του ν. 4001/2011, η ανώνυμη εταιρία 

«Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ» 

(ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ) αφενός μετέφερε τις οργανωτικές μονάδες και τις δραστηριότητες της 

που αφορούσαν τη διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη και συντήρηση του 

Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην ανώνυμη εταιρία με την 

επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΑΔΜΗΕ 

ΑΕ) και αφετέρου η ίδια μετονομάστηκε και απέκτησε την επωνυμία «Λειτουργός 

Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ» (ΛΑΓΗΕ ΑΕ), διατηρώντας την υποχρέωση 

άσκησης όλων των λοιπών δραστηριοτήτων. Σε αυτές τις τελευταίες δραστηριότητες 

περιλαμβάνονται και η τήρηση και διαχείριση του Μητρώου Εγκαταστάσεων και 

του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης (ΕΠ) και της διαχείρισης του Πληροφοριακού 

Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης, η δημοσίευση στην ιστοσελίδα της σε ετήσια 

βάση στατιστικών στοιχείων σχετικών με τη λειτουργία των Μητρώων ΕΠ, η 

σύνταξη ετησίως και η υποβολή στο Φορέα Ελέγχου εμπεριστατωμένης έκθεσης 

στην οποία αναφέρονται τυχόν προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί κατά τη 

λειτουργία του συστήματος ΕΠ, αλλά και η σύνταξη προτάσεων για την αναβάθμιση 

και τη βελτίωσή του. Με την προτεινόμενη ρύθμιση απλώς αποσαφηνίζεται στην 

περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 3468/2006 ότι ο Φορέας 

Έκδοσης των Εγγυήσεων Προέλευσης (ΕΠ) είναι η ΛΑΓΗΕ ΑΕ. 

Με τη δεύτερη προτεινόμενη ρύθμιση μεταβάλλεται η έναρξη ισχύος της 

μεταβατικής διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ι.5 της παραγράφου Ι 

του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 από την 1η Μαΐου 2014 στην 1η Ιανουαρίου 

2015. Η μεταβολή αυτή κρίνεται αναγκαία για την ορθή εφαρμογή του καθεστώτος 

της εγγυοδοσίας και την αποφυγή ερμηνευτικών προβλημάτων και κενού στο νόμο 

για το σχετικό χρονικό διάστημα, από 1ης Μαΐου 2014 έως 1ης Ιανουαρίου 2015. 



Υπενθυμίζεται ότι ο ν. 4152/2013 (άρθρο πρώτο, παράγραφος Ι, υποπαράγραφος 

Ι.1, περιπτώσεις 3 και 4) θέσπισε για τον υποψήφιο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας 

από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006 υποχρέωση 

προσκόμισης εγγυητικής επιστολής κατά το στάδιο της αποδοχής της χορηγούμενης 

Προσφοράς Σύνδεσης, τροποποιώντας προϊσχύουσα ρύθμιση που προέβλεπε 

υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής στο στάδιο υπογραφής της 

σύμβασης σύνδεσης για τους σταθμούς που απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

λήψης άδειας παραγωγής. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της μεταβολής αυτής 

ορίστηκε η 1η Μαΐου 2014. Η ρύθμιση αυτή συνοδεύτηκε με αντίστοιχη μεταβατική 

διάταξη. Με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ι.5 της παραγράφου Ι του 

άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 καταργήθηκε η διάταξη που προέβλεπε 

εγγυοδοσία κατά το μεταγενέστερο στάδιο της υπογραφής της σύμβασης σύνδεσης, 

ενώ προβλέφθηκε και ότι οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης 

ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.24839/25-11-2010 (1901 Β΄) εξακολουθούν να ισχύουν για τις 

εγγυητικές επιστολές τις υποβαλλόμενες μέχρι την έναρξη ισχύος της 

προαναφερθείσας μεταβολής. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της μεταβατικής αυτής 

διάταξης ορίστηκε επίσης η 1η Μαΐου 2014. Ο ν. 4254/2014 (άρθρο πρώτο, 

παράγραφος ΙΓ, υποπαράγραφος ΙΓ.8, περιπτώσεις 11 και 12) μετάβαλε όμως την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος της μεταβολής αυτής (τροποποιώντας τις ανωτέρω 

περιπτώσεις 3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1 του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013) 

από την 1η Μαΐου 2014 στην 1η Ιανουαρίου 2015, με σκοπό να δοθεί εύλογος 

χρόνος στους επενδυτές να συνυπολογίσουν την εν λόγω μεταβολή στις 

επιχειρηματικές τους πράξεις και αποφάσεις. Με την προτεινόμενη ρύθμιση 

μεταβάλλεται αναλόγως η έναρξη ισχύος και της ως άνω μεταβατικής διάταξης του 

ν. 4152/2013. 

Με την τρίτη προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 1 

του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 (Α΄129), ώστε να τίθενται ανώτατα όρια 

εγκατεστημένης ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών μέχρι 0,5 MW, τα οποία δύνανται 

να διαφοροποιούνται ανά κατηγορία παραγωγών. Τόσο τα όρια όσο και η τυχόν 

διαφοροποίηση ανά κατηγορία παραγωγών θα καθορίζονται στην απόφαση που η 

διάταξη του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 προβλέπει ότι εκδίδει ο Υπουργός 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από εισήγηση του 

διαχειριστή του συστήματος και γνώμη της ΡΑΕ. Τα ανώτατα όρια εγκατεστημένης 

ισχύος των φωτοβολταϊκών σταθμών αποσκοπούν στην ελεγχόμενη διείσδυση των 

σταθμών αυτών στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρόβλεψη για θέση των 

υψηλότερων ανώτατων ορίων υπέρ των νομικών προσώπων που υπηρετούν 

σκοπούς δημόσιου χαρακτήρα προτείνεται γιατί τα νομικά αυτά πρόσωπα, ως 

υπηρετούντα το δημόσιο συμφέρον, είναι εύλογο να μην υπόκεινται στον ίδιο 

περιορισμό ως προς το ανώτατο όριο εγκατεστημένης ισχύος των φωτοβολταϊκών 

σταθμών που πρόκειται να λειτουργήσουν υπό τη δική τους ευθύνη. 

Με την τέταρτη προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζεται προτεραιότητα αφενός ως 

προς την εξέταση αιτήσεων που υποβάλλονται μέχρι 31-12-2015 για χορήγηση 



άδειας παραγωγής, προσφοράς σύνδεσης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και 

αφετέρου ως προς την κατανομή της διαθέσιμης ισχύος κατά τη χορήγηση 

οριστικής προσφοράς σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή, στις περιπτώσεις 

κατά τις οποίες υφίσταται περιθώριο απορρόφησης ισχύος σε κορεσμένα ηλεκτρικά 

δίκτυα, για τις ακόλουθες κατηγορίες σταθμών ηλεκτροπαραγωγής: 

i) για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) 

οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Γενικών Οργανισμών Εγγείων 

Βελτιώσεων, 

ii) για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά οι 

οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Φορέων Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) ή νομικών προσώπων στα οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες 

ΦοΔΣΑ, 

iii) για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. οι οποίοι πρόκειται να 

λειτουργήσουν υπό την ευθύνη φυσικών ή νομικών προσώπων υπό την ιδιότητά 

τους ως διαχειριστών περιουσίας ύψους 500.000 ευρώ και άνω η οποία ανήκει σε 

νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με 

αναπτυξιακό ή άλλο κοινωνικό σκοπό και η οποία έχει διατεθεί, μέχρι την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, αποκλειστικά υπέρ τέτοιου σκοπού βάσει δικαιοπραξίας 

ελληνικού ή αλλοδαπού δικαίου, εν ζωή ή αιτία θανάτου, εφόσον η δυνατότητα 

αξιοποίησης της περιουσίας αυτής στην ελληνική επικράτεια τελεί υπό προθεσμία 

μικρότερη ή ίση των 24 μηνών από την κατάθεση της αίτησης για χορήγηση άδειας 

παραγωγής για σταθμούς του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 και για χορήγηση 

προσφοράς σύνδεσης για έργα του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, 

iv) ειδικά ως προς την κατανομή της διαθέσιμης ισχύος κατά τη χορήγηση 

οριστικής προσφοράς σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή, στις περιπτώσεις 

κατά τις οποίες υφίσταται περιθώριο απορρόφησης ισχύος σε κορεσμένα ηλεκτρικά 

δίκτυα, για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά για 

τους οποίους υποβάλλονται μέχρι 31-12-2014 πλήρεις φάκελοι για τη χορήγηση 

οριστικής προσφοράς σύνδεση. 

Σε ό,τι αφορά στα έργα που πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη 

Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (περ. i), επισημαίνεται ότι με την εν λόγω 

προτεινόμενη ρύθμιση εξασφαλίζεται η ένταξη στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας 

έργων Α.Π.Ε. υψηλής προστιθέμενης αξίας για την ελληνική περιφέρεια τα οποία 

βοηθούν την αγροτική παραγωγή και ταυτόχρονα συμβάλλουν στην επίτευξη των 

εθνικών στόχων για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Αναφορικά με την παροχή προτεραιότητας σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής 

από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την 

ευθύνη Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) ή νομικών προσώπων 

στα οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ (περ. ii), κρίνεται απαραίτητη η 

διευκόλυνση της υλοποίησης τέτοιων έργων σε εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων αφενός επειδή η πρώτη ύλη είναι άμεσα διαθέσιμη και πιθανώς 



επιβλαβής για το περιβάλλον (π.χ. απόβλητα από τα οποία θα εκλυόταν βιοαέριο 

στο περιβάλλον) και αφετέρου επειδή πρόκειται για επενδύσεις που θα αποφέρουν 

πολύτιμα έσοδα στους ΟΤΑ. 

Σχετικά με την παροχή προτεραιότητας σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής 

από περιουσία άνω των 500.000 ευρώ η οποία έχει διατεθεί αποκλειστικά υπέρ 

αναπτυξιακού ή άλλου κοινωνικού σκοπού, βάσει δικαιοπραξίας ελληνικού ή 

αλλοδαπού δικαίου, εν ζωή ή αιτία θανάτου, αλλά της οποίας η αξιοποίηση στην 

ελληνική επικράτεια τελεί υπό προθεσμία για την οποία υπάρχει κίνδυνος απώλειας 

χωρίς την εν λόγω προτεινόμενη ρύθμιση (περ. iii), θα πρέπει να τονιστεί ότι, όπως 

φαίνεται και από την ίδια την περιγραφή της, πρόκειται για μια όλως εξαιρετική 

διάταξη, για την αντιμετώπιση ενός όλως εξαιρετικού προβλήματος. Το πρόβλημα 

αυτό συνίσταται στο ότι κάποιες φορές ένα σύνολο περιουσίας αφιερώνεται, ιδίως 

από ομογενείς του εξωτερικού, υπέρ κάποιου κοινού σκοπού εντός της ελληνικής 

επικράτειας, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, υπό τον όρο να αξιοποιηθεί για το σκοπό 

αυτό μέσα σε ορισμένη προθεσμία. Ωστόσο, εξαιτίας των πολυπληθών αιτήσεων 

και του κορεσμού του δικτύου, τα έργα ΑΠΕ δεν φαίνονται ικανά να απορροφήσουν 

αυτά τα ποσά, αφού η εν λόγω προθεσμία κινδυνεύει να χαθεί και τελικά τα ποσά 

ενδεχομένως να μη διατεθούν εντός της ελληνικής επικράτειας επειδή ο αρμόδιος 

διαχειριστής δεν δύναται να προβεί στην εξέταση του σχετικού αιτήματος. Με την 

προτεινόμενη ρύθμιση, ο κίνδυνος απώλειας της προθεσμίας απομακρύνεται και 

καθίσταται εφικτό να διατεθούν προς το σκοπό της υλοποίησης επενδύσεων έργων 

ΑΠΕ στην Ελλάδα τέτοια σημαντικά χρηματικά ποσά, τα οποία, πέρα από τον 

δημόσιο σκοπό με τον οποίο είναι συνδεδεμένα, είναι ικανά να προσφέρουν και 

υπολογίσιμες θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και λειτουργία των σταθμών 

ηλεκτροπαραγωγής που πρόκειται να δημιουργηθούν με αυτά. 

Τέλος, ως προς την προτεραιότητα που παρέχεται με την προτεινόμενη 

ρύθμιση στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά 

(περ. iv) αξίζει να σημειωθούν τα εξής. Με νομοθετικές ρυθμίσεις των ν. 4062/2012 

(άρθρο 39 παρ. 5) και 4152/2013 (άρθρο πρώτο, παρ. Ι΄, υποπαρ. Ι1, περ. 6) 

ελήφθησαν μέτρα για την απεμπλοκή αιτημάτων χορήγησης προσφορών σύνδεσης 

σε σταθμούς βιομάζας, βιοαερίου ή βιορευστών η εξέταση των οποίων (αιτημάτων) 

βράδυνε εξαιτίας του φόρτου εξέτασης πληθώρας αιτημάτων για τη χορήγηση 

προσφορών σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών. Πρόθεση του νομοθέτη, σύμφωνα 

και με τις αιτιολογικές εκθέσεις των παραπάνω νόμων, ήταν η επιτάχυνση της 

αδειοδοτικής διαδικασίας αυτών των σταθμών, δεδομένων και των ιδιαιτεροτήτων 

των σχετικών τεχνολογιών, οι οποίες τους προσδίδουν αυξημένη προστιθέμενη αξία 

για τη χώρα. Ειδικότερα, οι σταθμοί αυτοί, που συνιστούν σταθμούς βάσης και 

ενισχύουν τον προγραμματισμό του ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού, πέραν της 

συμβολής τους στην επίτευξη των εθνικών στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ, δύνανται 

να συμβάλλουν κατά περίπτωση στην ενεργοποίηση του αγροτικού πληθυσμού, 

μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ελληνική περιφέρεια, στην 

αξιοποίηση αργούντων γεωργικών εδαφών, προς την κατεύθυνση ανάπτυξης της 



ενεργειακής γεωργίας, καθώς και στην επίλυση προβλημάτων περιβαλλοντικής 

φύσεως, που άπτονται της ασφαλούς διαχείρισης των οργανικών μη επικινδύνων 

αποβλήτων, όπως είναι τα πτηνο-κτηνοτροφικά απόβλητα. Εξαιτίας του κορεσμού, 

ο αρμόδιος διαχειριστής δεν δύναται να προβεί στην εξέταση αιτημάτων χορήγησης 

προσφορών σύνδεσης σταθμών βιομάζας, βιοαερίου ή βιορευστών παρότι αυτοί 

συμπεριλήφθηκαν στις ευεργετικές διατάξεις περί προτεραιότητας του νόμου 

4062/2012 (άρθρο 39 παρ. 5). 

Σε περίπτωση που η διαθέσιμη ισχύς δεν επαρκεί για την ικανοποίηση όλων 

των αιτήσεων που υποβάλλονται σε περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, με τις εν λόγω 

προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζεται η προτεραιότητα με την οποία θα εξεταστούν 

οι αιτήσεις αυτές. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες αιτήσεις ανήκουν στην 

ίδια κατηγορία προτεραιότητας, ορίζεται ότι εξετάζονται κατά τη χρονική σειρά της 

υποβολής τους. 

Ωστόσο προβλέπεται ότι τρέχουσες, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος 

του νόμου, διαδικασίες επιμερισμού περιθωρίων ισχύος σε περιοχές με κορεσμένα 

δίκτυα δεν θίγονται από τις νέες περί προτεραιότητας διατάξεις του νόμου αυτού. 

Επιπλέον, με τις προτεινόμενες διατάξεις διασαφηνίζεται και η ανάγκη 

ολοκλήρωσης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης σταθμών για τους οποίους είχε 

προβλεφθεί προ της ισχύος του ν. 4254/2014 απαλλαγή τμήματός του από την εν 

λόγω υποχρέωση πριν την ενεργοποίησή τους. Επιπλέον ορίζεται ότι ο διαχειριστής 

χορηγεί οριστικούς όρους σύνδεσης στους ανωτέρω σταθμούς βάσει βεβαιώσεων 

απαλλαγής που εκδόθηκαν από αρμόδια αρχή βάσει των διατάξεων του 

προϋφιστάμενου του ν. 4254/2014 θεσμικού πλαισίου. 

Τέλος, για περιοχές με κορεσμένα δίκτυα προβλέπεται η δυνατότητα η 

διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης που αναβίωσαν με τις ρυθμίσεις της 

παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν. 4203/2013 να επεκτείνεται έως και 30 μήνες 

από την ψήφιση του εν λόγω νόμου δεδομένου ότι λόγω του κορεσμού δεν είναι 

δυνατή η άμεση χορήγηση της απαραίτητης για την έναρξη κατασκευής των 

σκοπούμενων σταθμών ΑΠΕ χορήγησης δεσμευτικής προσφοράς σύνδεσης. Το αυτό 

προβλέπεται και για σταθμούς που έχουν αυξημένη δυσκολία υλοποίησης λόγω του 

μεγέθους τους ή ιδιαιτεροτήτων στα έργα σύνδεσης και προσδιορίζονται σαφώς με 

τις διατάξεις της περίπτωσης δ1 της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν. 

3468/2006. 

Με την πέμπτη προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται νέα αποκλειστική 

προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της ρύθμισης αυτής στους 

εκμεταλλευτές λατομείων οι οποίοι έχασαν την προθεσμία υποβολής αίτησης 

παράτασης της μίσθωσης του λατομείου ή της άδειας εκμετάλλευσής του. Στη 

νομοθεσία των λατομείων επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή η υποχρέωση να 

υποβάλλει αίτηση για την παράταση της μισθώσεως του λατομείου ή της αδείας 

εκμεταλλεύσεώς του, κατά την διάρκεια του προτελευταίου έτους της ισχύος τους, 

δηλαδή τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πριν τη λήξη τους (βλ. έτσι άρθρα 6 παρ. 2 



και 9 παρ. 2 Ν. 1428/1984). Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, η υποχρέωση τήρησης 

της προθεσμίας δεν αναγράφεται στους όρους της σύμβασης μίσθωσης ή της 

άδειας εκμετάλλευσης του λατομείου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αιτήσεις 

παράτασης που υποβλήθηκαν να είναι εκπρόθεσμες και να μην είναι δυνατό να 

γίνουν δεκτές. Προς αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, με την προτεινόμενη 

ρύθμιση παρέχεται νέα αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών για την υποβολή 

της σχετικής αίτησης, της προθεσμίας υπολογιζόμενης από την έναρξη ισχύος της 

προτεινομένης διατάξεως, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στους εκμεταλλευτές 

να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους. Η παροχή αυτής της δυνατότητας συνιστά 

εξάλλου και μέτρο προστασίας των εργαζομένων των εν λόγω λατομείων, στη 

σημερινή δυσμενή οικονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα. Ως προϋπόθεση της 

δυνατότητας που παρέχει η προτεινόμενη διάταξη, πάντως, τίθεται η νόμιμη 

λειτουργία του λατομείου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, ώστε να μην υπάρξει 

απόπειρα να αναβιώσουν νομικές και πραγματικές καταστάσεις που έχουν λήξει 

από μακρού. 

 
Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 

Άρθρο 1 
Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α') 
αντικαθίσταται ως εξής: 

"α) ο Λειτουργός της Αγοράς, για την ηλεκτρική ενέργεια που τροφοδοτεί το 
Σύστημα, απευθείας ή μέσω του Δικτύου," 

 
Άρθρο 2 

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ι.5 του ν.4152/2013 (Α΄ 

107) αντικαθίσταται από την 1η Μαΐου 2014 ως εξής: «Η ισχύς της παρούσας 

περίπτωσης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015.». 

 

Άρθρο 3 
Μετά το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14Α του ν. 

3468/2006 (129 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

 

«Με την ανωτέρω απόφαση είναι δυνατό να τίθενται, με μέγιστο όριο τα 500 

kW, ανώτατα όρια εγκατεστημένης ισχύος για τους φωτοβολταϊκούς 

σταθμούς διαφοροποιημένα ανά κατηγορία παραγωγών. Τα υψηλότερα όρια 

τίθενται υπέρ νομικών προσώπων, δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, 

που επιδιώκουν σκοπούς δημόσιου χαρακτήρα, γενικής ή τοπικής εμβέλειας.» 

 

Άρθρο 4 

1. Κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη, εξετάζονται κατά 

προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων, οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι 31-12-



2015 για χορήγηση άδειας παραγωγής, προσφοράς σύνδεσης και έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων και αφορούν: 

α) σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) 

που πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Γενικών Οργανισμών Εγγείων 

Βελτιώσεων, 

β) σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά οι 

οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Φορέων Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) ή νομικών προσώπων στα οποία έχουν 

ανατεθεί αρμοδιότητες Φο.Δ.Σ.Α., καθώς και 

γ) σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. οι οποίοι πρόκειται να 

λειτουργήσουν υπό την ευθύνη φυσικών ή νομικών προσώπων υπό την 

ιδιότητά τους ως διαχειριστών περιουσίας ύψους 500.000 ευρώ και άνω η 

οποία ανήκει σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με αναπτυξιακό ή άλλο κοινωνικό σκοπό και η 

οποία έχει διατεθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αποκλειστικά 

υπέρ τέτοιου σκοπού βάσει δικαιοπραξίας ελληνικού ή αλλοδαπού δικαίου, 

εν ζωή ή αιτία θανάτου, εφόσον η δυνατότητα αξιοποίησης της περιουσίας 

αυτής στην ελληνική επικράτεια τελεί υπό προθεσμία μικρότερη ή ίση των 24 

μηνών από την κατάθεση της αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής για 

σταθμούς του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 και για χορήγηση προσφοράς 

σύνδεσης για έργα του άρθρου 4 του ίδιου νόμου. 

2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 (Α΄129) 

προστίθενται περιπτώσεις (δ) έως (στ) ως εξής: 

«δ) Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω περιπτώσεων της παρούσης και κάθε άλλης 

γενικής ή ειδικής διάταξης, το περιθώριο ισχύος που καθορίζεται σύμφωνα με τα 

δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α της παρ. 5 του άρθρου 3 του παρόντος και 

την περίπτωση α της παρούσας παραγράφου, καθώς και το μετέπειτα προκύπτον 

περιθώριο απορρόφησης ισχύος σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από τη ΡΑΕ ως 

περιοχές με κορεσμένο δίκτυο, κατανέμονται από τον αρμόδιο διαχειριστή κατά 

προτεραιότητα, έναντι λοιπών εκκρεμών αιτήσεων, για χορήγηση οριστικής 

προσφοράς σύνδεσης ως εξής:  

αα) σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. οι οποίοι εμπίπτουν στις 

διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και οι οποίοι 

πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Γενικών Οργανισμών Εγγείων 

Βελτιώσεων , 

ββ) σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά οι 

οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Φορέων Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) ή νομικών προσώπων στα οποία έχουν 

ανατεθεί αρμοδιότητες Φο.Δ.Σ.Α., 

γγ) σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. οι οποίοι πρόκειται να 

λειτουργήσουν υπό την ευθύνη φυσικών ή νομικών προσώπων υπό την 



ιδιότητά τους ως διαχειριστών περιουσίας ύψους 500.000 ευρώ και άνω η 

οποία ανήκει σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με αναπτυξιακό ή άλλο κοινωνικό σκοπό και η 

οποία έχει διατεθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αποκλειστικά 

υπέρ τέτοιου σκοπού βάσει δικαιοπραξίας ελληνικού ή αλλοδαπού δικαίου,εν 

ζωή ή αιτία θανάτου, εφόσον η δυνατότητα αξιοποίησης της περιουσίας 

αυτής στην ελληνική επικράτεια τελεί υπό προθεσμία μικρότερη ή ίση των 24 

μηνών από την κατάθεση της αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής για 

σταθμούς του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 και για χορήγηση προσφοράς 

σύνδεσης για έργα του άρθρου 4 του ίδιου νόμου. 

δδ) σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά για 

τους οποίους υποβάλλονται μέχρι 31-12-2014 πλήρεις φάκελοι για τη 

χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης. 

ε) Η κατανομή της διαθέσιμης ισχύος της περίπτωσης δ σε σταθμούς των 

υποπεριπτώσεων αα έως γγ γίνεται κατόπιν υποβολής τεκμηριωμένων, και ιδίως ως 

προς το μέγεθος του σταθμού, σχετικών αιτημάτων των ενδιαφερομένων και η 

αντίστοιχη ισχύς δεσμεύεται από τον αρμόδιο διαχειριστή για χρονικό διάστημα έξι 

(6) μηνών για σταθμούς που απαλλάσσονται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση 

και δύο (2) ετών για τους λοιπούς σταθμούς από την γνωστοποίηση της δέσμευσης 

που συντελείται με σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο του αρμόδιου διαχειριστή. 

Η κατανομή της διαθέσιμης ισχύος της περίπτωσης δ σε σταθμούς της 

υποπερίπτωσης δδ γίνεται κατόπιν υποβολής εκ μέρους των ενδιαφερομένων 

σχετικών αιτημάτων τα οποία συνοδεύονται από πλήρη φάκελο για τη χορήγηση 

οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Εντός των χρονικών διαστημάτων των έξι (6) 

μηνών και των δύο (2) ετών της παρούσας περίπτωσης, οι ενδιαφερόμενοι 

υποχρεούνται να υποβάλουν αίτημα για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, 

άλλως ο αρμόδιος διαχειριστής αποδεσμεύει την αντίστοιχη ισχύ. Τα χρονικά 

διαστήματα των έξι (6) μηνών και των δύο (2) ετών της παρούσας περίπτωσης για 

τα οποία δεσμεύεται η αντίστοιχη ισχύς επεκτείνονται μέχρι την ικανοποίηση ή 

απόρριψη των εμπρόθεσμα υποβαλλόμενων αιτημάτων του προηγούμενου 

εδαφίου από τον αρμόδιο διαχειριστή. 

στ) Σε περίπτωση που η διαθέσιμη ισχύς δεν επαρκεί για την ικανοποίηση όλων των 

αιτήσεων που, κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης δ, υποβάλλονται μέχρι την 

ανακοίνωση των περιθωρίων ισχύος, οι εν λόγω αιτήσεις εξετάζονται με την 

ακόλουθη προτεραιότητα:  

αα) Οι αιτήσεις της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης δ. 

ββ) Οι αιτήσεις της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης δ. 

γγ) Οι αιτήσεις της υποπερίπτωσης γγ της περίπτωσης δ. 

δδ) Οι αιτήσεις της υποπερίπτωσης δδ της περίπτωσης δ. 

Κατά την εξέταση αιτήσεων που εμπίπτουν στην ίδια υποπερίπτωση της 

περίπτωσης δ, τηρείται σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης.» 



3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 προστίθενται 

εδάφια ως εξής:  

«Στην περίπτωση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά 

οι οποίοι καταλαμβάνονταν από τις διατάξεις της παρ. 13 του παρόντος άρθρου, 

όπως αυτή ίσχυε πριν την τροποποίησή της από το ν. 4254/2014 (85 Α΄), ο αρμόδιος 

διαχειριστής χορηγεί οριστική προσφορά σύνδεσης εφόσον έχουν προσκομισθεί 

βεβαιώσεις απαλλαγής εκ της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εκδοθείσες από 

αρμόδια αρχή. Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης των σταθμών του 

προηγουμένου εδαφίου απαιτείται η ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για το σταθμό 

ηλεκτροπαραγωγής και τις λοιπές εγκαταστάσεις αξιοποίησης της πρώτης ύλης, και 

η προσκόμιση των σχετικών διοικητικών πράξεων στον αρμόδιο διαχειριστή.» 

4. Διαδικασίες κατανομής περιθωρίου ισχύος σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από 

τη ΡΑΕ ως περιοχές με κορεσμένο δίκτυο οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος ολοκληρώνονται χωρίς την εφαρμογή 

των διατάξεων των περιπτώσεων δ, ε και στ της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 

3468/2006 (129 Α΄), όπως αυτές προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του παρόντος. 

5. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν. 4203/2013 προστίθενται νέα 

εδάφια ως εξής: 

«Για σταθμούς ΑΠΕ σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από τη ΡΑΕ ως περιοχές με 

κορεσμένο δίκτυο και για σταθμούς της περίπτωσης δ1 της παραγράφου 10 του 

άρθρου 8 του ν. 3468/2006, το χρονικό διάστημα αναβίωσης των αδειών 

εγκατάστασης δύναται, με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, να επεκταθεί πέραν 

των δώδεκα (12) μηνών και με μέγιστο όριο τους τριάντα (30) μήνες, μετά από 

σχετικό αίτημα των ενδιαφερομένων. Για τη χορήγηση ή μη της επέκτασης, η 

αδειοδοτούσα αρχής συνεκτιμά ιδίως το βαθμό ωριμότητας του επιχειρηματικού 

σχεδίου υλοποίησης.». 

 

Άρθρο 5 

Στους εκμεταλλευτές λατομείων οι οποίοι δεν υπέβαλαν την αίτηση παράτασης της 

μίσθωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 1428/84 (ΦΕΚ 

43 Α΄), όπως ισχύει, ή την αίτηση παράτασης της άδειας εκμετάλλευσης που 

προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 παρ. 2 του ιδίου νόμου, παρέχεται 

νέα αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, 

για την υποβολή αντίστοιχης αίτησης παράτασης στο αρμόδιο κατά περίπτωση 

όργανο, εφόσον είχαν δικαίωμα εκμετάλλευσης του λατομείου τους κατά την 31-

12-2012 με βάση ισχύουσα σύμβαση μίσθωσης ή άδεια εκμετάλλευσης. Μέχρι την 

έκδοση σχετικής απόφασης επί ανάλογης αίτησης παράτασης, επιτρέπεται να 

συνεχίζεται η εκμετάλλευση των λατομείων. Οι διατάξεις των άρθρων 11 και 15 του 

ν. 1428/84 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή. 

 



Αθήνα, 10/9/2014 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
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