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Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό 
∆ίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίη−
ση 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 προσαρ−
µογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή 
απόδοση, λόγω της προσχώρησης της ∆ηµοκρα τίας 
της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 

ΜΕΡΟΣ A΄
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΕΣ 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 
εξής:

«3. Όσοι έχουν προσληφθεί στο ∆ηµόσιο µέχρι και 
τις 31.12.2010 και θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα 
από 1.1.2015 και µετά, καθώς και όσοι έχουν θεµελιώ−
σει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι και τις 31.12.2014 και 
έχουν 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 τµή−
µατος της σύνταξης από 1.1.2011 και µετά, των προ−
σώπων του τέταρτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της 
παρ.�1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 και όσων 
από τα πρόσωπα 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 αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.9.2015 και µετά, 
δικαιούνται:».

4. Στο τέλος του άρθρου 1 του ν. 4337/2015 προστί−
θεται παράγραφος 7 ως εξής: 

«7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού, εφαρµόζονται ανά−
λογα και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων 
Ν.Π.∆.∆. που διέπονται από το ίδιο µε τους δηµοσίους 
υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε οι συντάξεις 
τους βαρύνουν το ∆ηµόσιο είτε τους οι κείους φορείς, 
καθώς και για το προσωπικό του Οργανισµού Σιδηρο−
δρόµων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών 
Ταµείων του προσωπικού των Σιδηροδροµικών ∆ικτύων, 
που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ.� 3395/1955 
(Α΄�276).» 

Η παράγραφος αυτή ισχύει από την έναρξη ισχύος 
του ν. 4337/2015.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ

Άρθρο 2
Σκοπός − αντικείµενο

(άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Με τις διατάξεις του Μέρους Β΄ εναρµονίζεται η 
ελληνική νοµοθεσία µε την Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευ−
ρωπαϊκού 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» (ΕΕ L 315 της 14.11.2012), όπως τροποποι−
ήθηκε 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 ∆ηµοκρατίας της Κροατίας (ΕΕ L 
141 της 28.5.2013)».

2. Θεσπίζεται πλαίσιο µέτρων για την προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης προκειµένου η χώρα να συνει−
σφέρει στην επίτευξη του πρωταρχικού στόχου 2020 
της Ένωσης για είκοσι τοις εκατό (20%) στην ενεργειακή 
απόδοση και να προετοιµάσει το έδαφος για περαιτέ−
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ρω βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης πέραν της 
προαναφερόµενης χρονολογίας. 

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

Άρθρο 3
Ορισµοί

(άρθρο 2 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι 
ακόλουθοι ορισµοί:

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

«Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας»: η ακαθάριστη 
εσωτερική κατανάλωση, εξαιρουµένων των µη ενεργει−
ακών χρήσεων.

«Τελική κατανάλωση ενέργειας»: όλη η ενέργεια 
που παρέχεται στη βιοµηχανία, τις µεταφορές, τα 
νοικοκυριά, τις υπηρεσίες και τη γεωργία. Εξαιρού−
νται οι παραδόσεις 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 
ενέργειας. 

«Εξοικονόµηση ενέργειας»: ποσότητα εξοικονοµούµε−
νης 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 εξασφάλι−
ση της σταθερότητας των εξωτερικών συνθηκών που 
επηρεάζουν την ενεργειακή κατανάλωση.

«Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης»: αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης λόγω τεχνολογικών αλλαγών, 
αλλαγών στη συµπεριφορά ή/και οικονοµικών αλλαγών. 

«Ενεργειακή υπηρεσία»: το φυσικό όφελος, η χρησιµό−
τητα 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 
έχει αποδείξει ότι οδηγεί σε επαληθεύσιµη και µετρή−
σιµη ή εκτιµώµενη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
ή σε εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας.

«∆ηµόσιοι φορείς»: οι «αναθέτουσες αρχές», όπως ορί−
ζονται στο άρθρο 2 του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64) µε το οποίο 
προσαρµόστηκε η ελληνική νοµοθεσία στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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 ολό−
κληρη την επικράτεια. 

 «Συνολικό ωφέλιµο εµβαδόν δαπέδου»: το εµβαδόν 
των δαπέδων κτιρίου ή µέρους κτιρίου στο οποίο χρη−
σιµοποιείται ενέργεια για τη ρύθµιση των κλιµατικών 
συνθηκών στο εσωτερικό του.

«Σύστηµα ενεργειακής διαχείρισης»: το σύνολο των 
αλληλένδετων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ενός 
σχεδίου που θέτει στόχο ενεργειακής απόδοσης και 
χαράσσει τη στρατηγική επίτευξης του εν λόγω στό−
χου. 

«Ευρωπαϊκό πρότυπο»: πρότυπο το οποίο εκδίδεται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης, την Ευ−
ρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ή το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τοµέα των 
Τηλεπικοινωνιών και διατίθεται προς δηµόσια χρήση. 

«∆ιεθνές πρότυπο»: πρότυπο το οποίο έχει εκδοθεί 
από το ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης και διατίθεται 
στο κοινό. 

«Υπόχρεο µέρος»: διανοµέας ενέργειας ή επιχείρη−
ση λιανικής πώλησης ενέργειας που δεσµεύεται από 
τα καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής 
απόδοσης 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 
ενός χρηµατοδοτικού προγράµµατος εξ ονόµατος της 
Κυβέρνησης ή του άλλου δηµόσιου φορέα.

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

«∆ηµόσια αρχή επιβολής»: φορέας ο οποίος διέπεται 
από το δηµόσιο δίκαιο και είναι υπεύθυνος για την επι−
βολή ή την παρακολούθηση της φορολόγησης της ενέρ−
γειας ή του άνθρακα, των χρηµατοδοτικών καθεστώτων 
και µέσων, των φορολογικών κινήτρων, προτύπων και 
κανόνων, των καθεστώτων ενεργειακής σήµανσης, της 
εκπαίδευσης ή της κατάρτισης.

«Μέτρο πολιτικής»: κανονιστικό, χρηµατοδοτικό, δη−
µοσιονοµικό, εθελοντικό ή ενηµερωτικό µέσο, το οποίο 
δηµιουργεί ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, απαίτηση ή 
κίνητρο για τους παράγοντες της αγοράς, ώστε να 
παρέχουν και να αγοράζουν ενεργειακές υπηρεσίες 
και να αναλαµβάνουν άλλα µέτρα για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης.

«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.

«∆ιανοµέας 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. 

«∆ιαχειριστής συστήµατος διανοµής»: ο «διαχειριστής 
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). 
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«Επιχείρηση λιανικής πώλησης ενέργειας»: το φυσικό 
ή νοµικό πρόσωπο που πωλεί ενέργεια σε τελικούς 
καταναλωτές. 

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

«Πάροχος ενεργειακών υπηρεσιών»: το φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο που παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες ή και 
άλλα µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε 
εγκαταστάσεις ή κτίρια τελικών καταναλωτών. 

«Ενεργειακός έλεγχος»: η συστηµατική διαδικασία 
µε σκοπό την απόκτηση επαρκούς γνώσης του υφι−
στάµενου συνόλου χαρακτηριστικών ενεργειακής κα−
τανάλωσης ενός κτιρίου ή µίας οµάδας κτιρίων, µίας 
βιοµηχανικής ή εµπορικής δραστηριότητας ή εγκατά−
στασης, καθώς και ιδιωτικών ή δηµόσιων υπηρεσιών, µε 
την οποία εντοπίζονται και προσδιορίζονται ποσοτικά 
οι οικονοµικώς αποδοτικές δυνατότητες εξοικονόµη−
σης ενέργειας, και µε την οποία συντάσσεται έκθεση 
αποτελεσµάτων. 

«Μικρές και µεσαίες επιχειρήσεις» ή «ΜΜΕ»: επιχειρή−
σεις όπως ορίζονται στον τίτλο Ι του Παραρτήµατος 
της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μα−
ΐου 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 πολύ 
µικρών, µικρών και µεσαίων αποτελείται από επιχειρή−
σεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµέ−
νους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ ή το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια 
ευρώ. 

«Σύµβαση ενεργειακής απόδοσης»: συµβατική συµφω−
νία 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 
οποίες συνδέονται µε ένα συµβατικώς συµφωνηθέν επί−
πεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή µε άλλο 
συµφωνηθέν κριτήριο ενεργειακής απόδοσης, όπως η 
εξοικονόµηση χρηµάτων. 

«Έξυπνο σύστηµα µέτρησης» ή «ευφυές σύστηµα µέ−
τρησης»: ηλεκτρονικό σύστηµα το οποίο είναι ικανό να 
µετρά την κατανάλωση ενέργειας, παρέχοντας περισ−
σότερες πληροφορίες από ένα συµβατικό µετρητή και 
είναι ικανό να µεταδίδει και να λαµβάνει δεδοµένα χρη−
σιµοποιώντας µορφότυπο ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

 «∆ιαχειριστής συστήµατος µεταφοράς»: ο «διαχειρι−
στής συστήµατος ενέργειας» όπως ορίζεται στην πε−
ρίπτωση 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 
οποία 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 
ικανοποιήσει 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 πε−
ριγράφεται 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 
ενεργειακό περιεχόµενο των καυσίµων που χρησιµο−
ποιούνται, για την παραγωγή θερµότητας στο πλαίσιο 
διαδικασίας συµπαραγωγής, καθώς και για την ακαθά−
ριστη παραγωγή ηλεκτρικής και µηχανικής ενέργειας.

«Λόγος ηλεκτρικής ενέργειας προς θερµότητα»: ο 
λόγος της ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή 
προς την ωφέλιµη θερµότητα, υπό πλήρη κατάσταση 
λειτουργίας συµπαραγωγής, µε χρήση των λειτουργικών 
δεδοµένων 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 µι−
κρότερη 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 επιφά−
νειας δόµησης προς το εµβαδόν οικοπέδου ή γηπέδου 
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 θερµότη−
τας και ανανεώσιµης ενέργειας.

«Αποδοτική θέρµανση και ψύξη»: η επιλογή θέρµαν−
σης και ψύξης η οποία, συγκρινόµενη µε ένα σενάριο 
βάσης αντιπροσωπευτικό της συνήθους δραστηριότη−
τας, µειώνει κατά τρόπο µετρήσιµο τη χρήση πρωτο−
γενούς ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή 
µίας µονάδας παρεχόµενης ενέργειας εντός των ορίων 
ενός συστήµατος κατά τρόπο οικονοµικώς αποδοτικό, 
σύµφωνα µε την αξιολόγηση της ανάλυσης κόστους−
οφέλους που αναφέρεται στο άρθρο 15, λαµβάνοντας 
υπόψη την ενέργεια που χρειάζεται για την εξόρυξη, τη 
µετατροπή, τη µεταφορά και τη διανοµή. 

«Αποδοτική ατοµική θέρµανση και ψύξη»: η επιλογή 
ατοµικής θέρµανσης και ψύξης η οποία, συγκρινόµενη 
µε την αποδοτική τηλεθέρµανση και τηλεψύξη, µειώνει 
κατά τρόπο µετρήσιµο τη χρήση πρωτογενούς µη ανα−
νεώσιµης ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή 
µίας µονάδας παρεχόµενης ενέργειας εντός των ορίων 
ενός συστήµατος ή απαιτεί τη χρήση ίδιας πρωτογε−
νούς µη ανανεώσιµης ενέργειας, αλλά µε µικρότερο 
κόστος, λαµβάνοντας υπόψη την ενέργεια που χρει−
άζεται για την εξόρυξη, τη µετατροπή, τη µεταφορά 
και τη διανοµή.

«Ουσιαστική ανακαίνιση»: ανακαίνιση της οποίας το 
κόστος υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του 
κόστους επένδυσης νέας συγκρίσιµης µονάδας. 
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«Φορέας συγκέντρωσης»: πάροχος υπηρεσιών στον 
τοµέα της ζήτησης ο οποίος συνδυάζει πολλαπλά βρα−
χείας διάρκειας φορτία καταναλωτών προς πώληση ή 
εκπλειστηριασµό 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 Ενέρ−
γειας θεσπίζεται ενδεικτικός εθνικός στόχος ενεργεια−
κής 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 τετρακό−
σιους ογδόντα τρεις εκατοµµύρια τόνους ισοδύναµου πε−
τρελαίου (1.483 εκατοµµύρια ΤΙΠ) πρωτογενούς ενέργειας 
ή τα χίλια ογδόντα έξι εκατοµµύρια τόνους ισοδύναµου 
πετρελαίου (1.086 εκατοµµύρια ΤΙΠ) τελικής ενέργειας.

β) Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα νόµο.
γ) Τα µέτρα που ελήφθησαν για την επίτευξη του 

εθνικού ενδεικτικού στόχου εξοικονόµησης ενέργειας, 
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3855/2010 
(Α΄ 95) µε τον οποίο ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο 
η Οδηγία 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 λαµ−
βάνονται υπόψη οι συνθήκες που επηρεάζουν την κα−
τανάλωση 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 

ενέργειας, η πυρηνική ενέργεια, η δέσµευση και απο−
θήκευση διοξειδίου του άνθρακα, και

ε) η έγκαιρη δράση.
4. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει 

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

5. Η ∆ιεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργεια−
κής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργει−
ας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας έχει την ευθύνη για την εκπόνηση 
ετήσιας έκθεσης προόδου για την επίτευξη του εθνικού 
ενδεικτικού στόχου. Η έκθεση εγκρίνεται µε απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δηµοσιεύε−
ται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και υποβάλλεται από τη Γενική Γραµµατεία 
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών στην Ευρωπαϊκή 
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 ∆ράσης Ενεργειακής 

Απόδοσης (ΕΣ∆ΕΑ)
(Άρθρο 24 παρ. 2 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Για την επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου 
του άρθρου 4 η ∆ιεύθυνση 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 ∆ράσης Ενεργειακής Από−
δοσης (ΕΣ∆ΕΑ) κατόπιν συνεργασίας µε συναρµόδια 
υπουργεία και φορείς.

2. Τα ΕΣ∆ΕΑ εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετά από εισήγηση της 
∆ιεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και 
Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Τα ΕΣ∆ΕΑ 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 ΕΣ∆ΕΑ:
α) καλύπτουν σηµαντικά µέτρα βελτίωσης της ενεργεια−

κής απόδοσης και την αναµενόµενη και επιτευχθείσα εξοι−
κονόµηση ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων 
στον τοµέα του εφοδιασµού, της µεταφοράς και της δια−
νοµής ενέργειας, καθώς και της τελικής χρήσης ενέργειας, 

β) συµπληρώνονται από επικαιροποιηµένες εκτιµήσεις 
της αναµενόµενης συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας το 2020, καθώς και εκτίµηση των επιπέδων 
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
ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 6
Ανακαίνιση κτιρίων

(άρθρο 4 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Η ∆ιεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής 
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 
επενδύσεων 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 ιστοσε−
λίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
υποβάλλεται από τη Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και 
Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα µε 
τις προθεσµίες του άρθρου 4 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, 
ενώ στη συνέχεια αναθεωρείται κάθε τρία (3) έτη και 
υποβάλλεται ως µέρος των ΕΣ∆ΕΑ.

3. Η έκθεση περιλαµβάνει:
α) ανασκόπηση του κτιριακού αποθέµατος που βασί−

ζεται, ανάλογα µε την περίπτωση, σε στατιστική δειγ−
µατοληψία, 
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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 
αποδοτικών ριζικών ανακαινίσεων κτιρίων, περιλαµβα−
νοµένων των σταδιακών ριζικών ανακαινίσεων,

δ) µία προοπτική για τον προσανατολισµό µελλοντι−
κών επενδυτικών αποφάσεων των ιδιωτών, του κατα−
σκευαστικού τοµέα και των χρηµατοπιστωτικών ιδρυ−
µάτων, 

ε) την εκτίµηση της αναµενόµενης εξοικονόµησης 
ενέργειας και των γενικότερων ωφελειών µε βάση συ−
γκεκριµένα 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’ εφαρµο−
γή του άρθρου 4 του ν. 4122/2013 (Α΄ 42), µε τον οποίο 
ενσωµατώθηκε 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 
βαθµό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονο−
µικά εφικτό. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει από την 1η 
Ιανουαρίου του 2014.

2. Το ποσοστό του τρία τοις εκατό (3%) υπολογίζεται 
επί του συνολικού εµβαδού δαπέδου των κτιρίων µε 
συνολικό ωφέλιµο εµβαδόν δαπέδου µεγαλύτερο από 
διακόσια πενήντα τετραγωνικά µέτρα (250 τ.µ.) που εί−
ναι ιδιόκτητα και καταλαµβανόµενα από την κεντρική 
δηµόσια διοίκηση, τα οποία την 1η Ιανουαρίου κάθε 
έτους δεν πληρούν τις απαιτήσεις ενεργειακής από−
δοσης που έχουν 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 συµπερι−
λαµβάνονται 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 
προτεραιότητα για την υλοποίηση µέτρων ενεργειακής 
απόδοσης, όπου αυτά είναι οικονοµικώς αποδοτικά και 
τεχνικώς εφικτά. 

 5. Από την υποχρέωση της παραγράφου 1 εξαιρούνται 
οι εξής κατηγορίες κτιρίων:

α) µνηµεία και κτίρια επισήµως προστατευόµενα ως 
µέρος συγκεκριµένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαί−
τερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, όπως δια−
τηρητέα και εντός παραδοσιακών οικισµών κτίρια, στο 
βαθµό που η συµµόρφωση προς ορισµένες ελάχιστες 
απαιτήσεις 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 απαιτεί−
ται η διασφάλιση και διατήρηση του χαρακτήρα του 

απορρήτου της εθνικής άµυνας και ασφάλειας. Στα 
παραπάνω δεν περιλαµβάνονται οι ενιαίοι χώροι δια−
βίωσης ή τα κτίρια γραφείων που προορίζονται για τις 
ένοπλες δυνάµεις 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 
εκατό (3%) του συνολικού εµβαδού δαπέδου των κτι−
ρίων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 σε 
ένα δεδοµένο έτος, το πλεονάζον συνυπολογίζεται στο 
ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης οποιουδήποτε από τα τρία 
προηγούµενα ή επόµενα έτη. 

7. Στο ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης των κτιρίων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 συνυπολογί−
ζονται:

α) τα νέα κτίρια που καταλαµβάνονται και είναι ιδιό−
κτητα και τα οποία αντικαθιστούν συγκεκριµένα κτίρια 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 που κατε−
δαφίσθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο προηγούµενων 
ετών και 

β) τα κτίρια που έχουν πωληθεί, κατεδαφισθεί ή τε−
θεί εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια των δύο (2) 
προηγούµενων ετών λόγω της εντατικότερης χρήσης 
άλλων κτιρίων.

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

9. Η ∆ιεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργει−
ακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραµµατείας Ενέρ−
γειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία µε τα αρµόδια 
υπουργεία, 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 
τετραγωνικά µέτρα (τ.µ.) και την ενεργειακή απόδοση 
κάθε κτιρίου ή σχετικά ενεργειακά δεδοµένα, εφόσον 
είναι διαθέσιµα. 

10. Ο κατάλογος δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και µπορεί 
να αναπροσαρµόζεται µε κατάλληλη επικαιροποίηση 
των δεδοµένων και των σχετικών στοιχείων που προ−
κύπτουν. 

11. Τα κτίρια του καταλόγου της παραγράφου 9 έχουν 
προτεραιότητα κατά τη θέσπιση χρηµατοοικονοµικών 
κινήτρων και προγραµµάτων για τη βελτίωση της ενερ−
γειακής απόδοσης δηµοσίων κτιρίων. 

12. Με ευθύνη των Περιφερειαρχών και των ∆ηµάρχων, 
για τα κτίρια αρµοδιότητάς τους:

α) εκπονείται σχέδιο ενεργειακής απόδοσης, το οποίο 
περιέχει συγκεκριµένους στόχους και δράσεις εξοικο−
νόµησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης. Το σχέδιο αναθεωρείται ανά δύο (2) έτη και 
υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και 
Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραµµατείας 
Ενέργειας 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, 



1520 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

γ) στο βαθµό που αυτό είναι οικονοµικά εφικτό, εφαρ−
µόζονται τα σχέδια ενεργειακής απόδοσης, χρησιµο−
ποιώντας, µεταξύ άλλων, ειδικά χρηµατοδοτικά εργα−
λεία και µέσα, καθώς επίσης και πάροχοι ενεργειακών 
υπηρεσιών 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 χρηµατοοι−
κονοµικών 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 εκπλήρωση 
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 ενεργειακής 
απόδοσης, εφόσον αυτό συνάδει προς την οικονοµική 
αποδοτικότητα, την οικονοµική σκοπιµότητα, τη γενικό−
τερη βιωσιµότητα, την τεχνική καταλληλότητα, καθώς 
και τον επαρκή ανταγωνισµό, σύµφωνα µε το Παράρτη−
µα III. Η υποχρέωση αυτή ισχύει εφόσον η εκτιµώµενη 
αξία 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 
ενεργειακής 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 ακολουθώντας τον υποδειγµατικό ρόλο των φορέων 
της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης. Με κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του 
καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού µπορεί να ορίζονται οι 
σχετικές προϋποθέσεις και λοιποί όροι εφαρµογής. 

3. Οι δηµόσιοι φορείς µπορούν, κατά τη διαδικασία 
σύναψης συµβάσεων παροχής υπηρεσιών µε σηµαντι−
κό ενεργειακό περιεχόµενο, να εκτιµούν κατά πόσον 
υπάρχει δυνατότητα σύναψης µακροχρόνιων συµβάσε−
ων ενεργειακής απόδοσης, οι οποίες επιφέρουν µακρο−
πρόθεσµη εξοικονόµηση ενέργειας. Με κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού 
και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορεί 
να ορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις και λοιποί όροι 
εφαρµογής.

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 
ενόπλων δυνάµεων. Η υποχρέωση δεν εφαρµόζεται στις 
συµβάσεις προµήθειας στρατιωτικού εξοπλισµού, όπως 
ορίζεται στο ν. 3978/2011 (Α΄ 137) µε τον οποίο ενσω−
µατώθηκε 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 
συντονισµό των διαδικασιών σύναψης ορισµένων συµ−

βάσεων 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 αγο−
ρά 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 Οδη−
γία 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 όγδοου εδαφίου 
του άρθρου 3, µπορούν να διατυπώνουν την απαίτηση 
ώστε η συνολική ενεργειακή απόδοση να έχει προτε−
ραιότητα έναντι της ενεργειακής απόδοσης επιµέρους 
προϊόντων στο πλαίσιο της ίδιας δέσµης, αγοράζοντας 
τη δέσµη προϊόντων που πληροί το κριτήριο της ανώ−
τερης κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης.

6. Κατά τη σύναψη νέας σύµβασης µίσθωσης ή αγοράς 
κτιρίου από δηµόσιους φορείς, απαιτείται το κτίριο να 
ανήκει 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 
κτίρια 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 
επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, µε 
το οποίο εξασφαλίζεται ότι οι διανοµείς ενέργειας ή/
και οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας που ορί−
ζονται ως υπόχρεα µέρη, σύµφωνα µε την παράγραφο 
4 και λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια, επιτυγ−
χάνουν έναν σωρευτικό στόχο εξοικονόµησης ενέργει−
ας στην τελική χρήση έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2020, µε 
την επιφύλαξη της παραγράφου 3. Με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται 
ο κατάλογος των υπόχρεων µερών, ο ακριβής επιµε−
ρισµός του στόχου στα υπόχρεα µέρη, οι διαδικασίες 
που απαιτούνται για την υλοποίηση των καθεστώτων 
επιβολής, το σύστηµα µέτρησης, ελέγχου και επαλήθευ−
σης 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−
ναµεί τουλάχιστον µε την πραγµατοποίηση νέων ετή−
σιων εξοικονοµήσεων ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου 
2014 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2020 ίσων µε το ενάµιση τοις 
εκατό (1,5%) των κατ’ όγκο ετήσιων πωλήσεων ενέργειας 
στους τελικούς καταναλωτές όλων των διανοµέων ενέρ−
γειας είτε όλων των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης 
ενέργειας, του µέσου όρου των τριών (3) τελευταίων 
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ετών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013. Για τον καθο−
ρισµό του στόχου εξαιρούνται οι κατ’ όγκον πωλήσεις 
ενέργειας που χρησιµοποιούνται στις µεταφορές.

3. Για τον καθορισµό του στόχου και µε την προϋ−
πόθεση ότι δεν προκύπτει αποδεδειγµένα µείωση µε−
γαλύτερη από εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) της ποσό−
τητας εξοικονόµησης ενέργειας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2:

α) χρησιµοποιείται σταδιακή προσέγγιση για την πο−
σότητα νέων εξοικονοµήσεων, χρησιµοποιώντας τιµές 
ένα τοις εκατό (1%) για τα έτη 2014 και 2015, ένα και 
εικοσιπέντε τοις εκατό (1,25%) για τα έτη 2016 και 2017 
και ενάµιση 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 χρησιµοποι−
είται σε βιοµηχανικές δραστηριότητες απαριθµούµενες 
στο Παράρτηµα Ι της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Περιβάλ−
λοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων µε αριθµό 
Η.Π. 54409/2632/27.12.2004 (Β΄ 1931) µε την οποία συµ−
µορφώθηκε η ελληνική νοµοθεσία µε τις διατάξεις της 
Οδηγίας 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 
επιτυγχάνονται στους τοµείς µετατροπής, µεταφοράς 
και διανοµής ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων των 
αποδοτικών υποδοµών τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης, 
ως αποτέλεσµα της εφαρµογής των απαιτήσεων των 
παραγράφων 5 και 6 και της περίπτωσης β΄ της παρα−
γράφου 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 επα−
ληθευτεί, από µεµονωµένες νέες δράσεις που εφαρµό−
στηκαν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και εξακολουθούν 
να έχουν αντίκτυπο το 2020.

4. Τα καθεστώτα επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής 
απόδοσης της παραγράφου 1 επιβάλλονται µε αντι−
κειµενικά και αµερόληπτα κριτήρια σε υπόχρεα µέρη 
µεταξύ, των διανοµέων ενέργειας ή/και των επιχειρή−
σεων λιανικής πώλησης ενέργειας ή/και των διανοµέ−
ων καυσίµων που χρησιµοποιούνται στις µεταφορές ή/
και των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης καυσίµων που 
χρησιµοποιούνται στις µεταφορές, που λειτουργούν 
στην επικράτεια της χώρας. Τα κριτήρια περιλαµβά−
νουν τουλάχιστον την ποσότητα της διανεµόµενης ή 
πωλούµενης ενέργειας σε τελικούς καταναλωτές. Το 
ποσό της εξοικονόµησης ενέργειας για την εκπλήρωση 
της υποχρέωσης επιτυγχάνεται από τα υπόχρεα µέρη 
σε τελικούς καταναλωτές οι οποίοι ορίζονται, κατά 
περίπτωση, ανεξάρτητα από τον υπολογισµό που γί−
νεται 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 µέ−
ρος εκφράζεται ως κατανάλωση τελικής ενέργειας, µε 
την εφαρµογή του Πίνακα του Παραρτήµατος IV.

6. Η εξοικονόµηση ενέργειας που απορρέει από τις 
παραγράφους 1, 2, 3 και 11 του παρόντος άρθρου και 

από 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 κοινωνικό 
σκοπό, όπως η κατά προτεραιότητα υλοποίηση µέτρων 
ενεργειακής απόδοσης σε νοικοκυριά που πλήττονται 
από ενεργειακή ένδεια ή στην κοινωνική κατοικία, 

β) τα υπόχρεα µέρη µπορούν να προσµετρούν την 
πιστοποιηµένη εξοικονόµηση ενέργειας που επιτυγχά−
νουν 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 συµµετέ−
χουν επίσηµες συµπράξεις ή όχι, τα οποία µπορούν να 
συνδυάζονται µε άλλες πηγές χρηµατοδότησης και υπό 
την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται σαφής, διαφανής 
και ανοικτή σε όλους τους παράγοντες της αγοράς 
διαδικασία έγκρισης και η οποία αποσκοπεί στην ελα−
χιστοποίηση του κόστους πιστοποίησης, 

γ) τα υπόχρεα µέρη µπορούν να προσµετρούν την 
εξοικονόµηση ενέργειας που επιτεύχθηκε σε ένα συ−
γκεκριµένο έτος, σαν να είχε επιτευχθεί σε ένα από τα 
τέσσερα 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 υποβά−
λουν ετησίως στη ∆ιεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και 
Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραµµατείας 
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

α) συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά µε 
τους τελικούς καταναλωτές τους (εντοπίζοντας τις 
σηµαντικές µεταβολές σε σχέση µε στοιχεία που υπο−
βλήθηκαν 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 εξοι−
κονόµηση ενέργειας κάθε υπόχρεου µέρους ή κάθε 
υποκατηγορίας υπόχρεου µέρους, καθώς και συνολικά 
στο πλαίσιο του καθεστώτος.

10. Είναι δυνατόν τα υπόχρεα µέρη να υλοποιούν τις 
υποχρεώσεις τους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
συµβάλλοντας ετησίως στο Ειδικό Ταµείο Ενεργειακής 
Απόδοσης του άρθρου 21 µε ποσό ισοδύναµο προς τις 
επενδύσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των υπο−
χρεώσεων αυτών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21.
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11. Για την επίτευξη του στόχου της παραγράφου 1 
συνδυάζονται µε τα καθεστώτα επιβολής υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης άλλα µέτρα πολιτικής, όπως 
για παράδειγµα προγράµµατα ενεργειακής απόδοσης, 
εφόσον αυτά τα µέτρα πληρούν τα κριτήρια των πα−
ραγράφων 13, 14, και 15. Η ετήσια ποσότητα της νέας 
εξοικονοµούµενης ενέργειας που επιτυγχάνεται µέσω 
αυτής της προσέγγισης είναι ισοδύναµη µε την ποσότη−
τα της νέας εξοικονοµούµενης ενέργειας που απαιτείται 
στις παραγράφους 1, 2 και 3. 

12. Τα µέτρα πολιτικής που αναφέρονται στην πα−
ράγραφο 11 καθορίζονται στα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης 
Ενεργειακής Απόδοσης του άρθρου 5 και µπορούν να 
περιλαµβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, τα 
παρακάτω ή συνδυασµούς τους: 

α) καθεστώτα και µέσα χρηµατοδότησης ή φορολο−
γικά κίνητρα που οδηγούν στην εφαρµογή ενεργειακά 
αποδοτικής τεχνολογίας ή τεχνικών και έχουν ως απο−
τέλεσµα τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 
την τελική χρήση, µε την επιφύλαξη των κανόνων των 
κρατικών ενισχύσεων,

β) κανονισµούς ή εθελοντικές συµφωνίες, που οδηγούν 
στην εφαρµογή ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας 
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 
υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των κτιρίων και των 
οχηµάτων, εκτός των περιπτώσεων που είναι υποχρεω−
τικοί και ισχύουν βάσει του εθνικού ή ενωσιακού δικαίου, 

δ) καθεστώτα ενεργειακής επισήµανσης, µε την εξαί−
ρεση όσων είναι υποχρεωτικά και ισχύουν βάσει του 
εθνικού 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 µείω−
ση της κατανάλωσης ενέργειας κατά την τελική χρήση. 

13. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 14, για τον 
καθορισµό των µέτρων πολιτικής που λαµβάνονται, 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 11 και 12 εφαρµόζονται 
τα παρακάτω κριτήρια: 

α) τα µέτρα πολιτικής προβλέπουν τουλάχιστον δύο 
(2) ενδιάµεσες περιόδους έως την 31η ∆εκεµβρίου 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 απαι−
τείται ή που πρόκειται να επιτευχθεί από το µέτρο πο−
λιτικής εκφράζεται ως κατανάλωση τελικής ενέργειας, 
χρησιµοποιώντας τους συντελεστές µετατροπής που 
ορίζονται 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 
ιστοσελίδα τους, 

η) εξασφαλίζεται η παρακολούθηση των αποτελεσµά−
των και εξετάζονται κατάλληλα µέτρα εάν η πρόοδος 
δεν είναι ικανοποιητική, 

θ) καθιερώνεται σύστηµα ελέγχου το οποίο περι−
λαµβάνει επίσης ανεξάρτητη επαλήθευση στατιστικά 
σηµαντικού µέρους των µέτρων για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης και 

ι) δηµοσιεύονται ετησίως στοιχεία για τις ανά έτος 
τάσεις της εξοικονόµησης ενέργειας στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

14. Οι κανονισµοί και οι εθελοντικές συµφωνίες που 
αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 12 
συνάδουν προς τα κριτήρια που αναφέρονται στις περι−
πτώσεις 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 
οφείλουν να συνάδουν προς τα κριτήρια που αναφέ−
ρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, η΄, θ΄ και ι΄ της 
παραγράφου 13.

16. Τα µέτρα πολιτικής πρέπει να πληρούν τα κριτή−
ρια των παραγράφων 13, 14 και 15. Στο Εθνικό Σχέδιο 
∆ράσης Ενεργειακής Απόδοσης καταδεικνύεται ο τρό−
πος που ικανοποιούνται τα κριτήρια της παραγράφου 
13 για τα µέτρα πολιτικής των παραγράφων 11 και 12. 
Στην περίπτωση µέτρων πολιτικής διαφορετικών από 
τα παραπάνω, στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης Ενεργειακής 
Απόδοσης εξηγείται µε ποιο τρόπο επιτυγχάνεται ισό−
τιµο επίπεδο εξοικονόµησης ενέργειας, παρακολούθη−
σης και επαλήθευσης. Σε περίπτωση αλληλοεπικάλυψης 
του αντικτύπου 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 διακρίνο−
νται σε τρεις (3) κατηγορίες ως εξής: 

α) Κατηγορία Α΄: κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων 
έως και δύο χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα (2.000 τ.µ.), 
εµπορικά καταστήµατα έως και δύο χιλιάδες τετραγω−
νικά µέτρα (2.000 τ.µ.) και επαγγελµατικά εργαστήρια 
µε εγκατεστηµένη κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνει 
τα είκοσι δύο κιλοβάτ (22 kW) ή θερµική τα πενήντα 
κιλοβάτ (50 kW). 

β) Κατηγορία Β΄: κτίρια γραφείων άνω των δύο χι−
λιάδων τετραγωνικών µέτρων (2.000 τ.µ.), εµπορικά 
κτίρια άνω των δύο χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων 
(2.000 τ.µ.), υπόλοιπα κτίρια που στεγάζουν χρήσεις του 
τριτογενούς τοµέα (όπως σχολικά κτίρια, ξενοδοχεία, 
νοσοκοµεία, κ.α.) και βιοµηχανικές και βιοτεχνικές εγκα−
ταστάσεις µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ που δεν 
υπερβαίνει τα χίλια κιλοβάτ (1.000 kW).

γ) Κατηγορία Γ΄: βιοµηχανικές και βιοτεχνικές εγκα−
ταστάσεις µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ άνω των 
χιλίων κιλοβάτ (1.000 kW). 

2. Οι ενεργειακοί έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι και διε−
νεργούνται από έναν ή περισσότερους ειδικευµένους 
ενεργειακούς ελεγκτές, οι οποίοι είναι:
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α) διπλωµατούχοι µηχανικοί µε ειδικότητα αρχιτέ−
κτονα, πολιτικού, µηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, µηχα−
νολόγου−ηλεκτρολόγου και χηµικού, µέλη του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου 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, µηχανο−
λόγου, πολιτικού δοµικών έργων,

γ) µηχανικοί των ανωτέρω ειδικοτήτων που έχουν 
αποκτήσει 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 ευρωπα−
ϊκής νοµοθεσίας.

3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται από τους 
ανωτέρω ενεργειακούς ελεγκτές, οι οποίοι εντάσσο−
νται 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΄ Τά−
ξης µετά από δύο (2) έτη και εφόσον έχουν αποδεδειγ−
µένα διενεργήσει τουλάχιστον πέντε (5) ενεργειακούς 
ελέγχους Α΄ Τάξης, καθώς επίσης και οι µηχανικοί που 
διαθέτουν επαγγελµατική εµπειρία σε συναφή ενεργει−
ακά θέµατα, όπως αυτή θα οριστεί µε την Απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 17, οι οποίοι διενεργούν ενεργειακούς 
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−ηλεκτρολόγου 
και χηµικού µηχανικού που διαθέτουν επαγγελµατική 
εµπειρία σε συναφή ενεργειακά θέµατα, όπως αυτή θα 
οριστεί µε την Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
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 ανωτέρω κριτήρια, πιστοποιούνται, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 του άρθρου 17 και εγγράφονται στο Μη−
τρώο Ενεργειακών Ελεγκτών της παραγράφου 5.

5. Οι ενεργειακοί ελεγκτές, προκειµένου να διενερ−
γούν ενεργειακούς ελέγχους, εγγράφονται σε Μητρώο 
Ενεργειακών Ελεγκτών, υπό τη µορφή ηλεκτρονικής 
βάσης 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, ∆όµησης, 
Ενέργειας 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 του−
λάχιστον 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 ενεργει−
ακοί έλεγχοι δεν πρέπει να περιλαµβάνουν ρήτρες που 
εµποδίζουν τη διαβίβαση των ευρηµάτων του ελέγχου 
σε παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι 
ο πελάτης δεν φέρει αντίρρηση. 

7. Οι εκθέσεις αποτελεσµάτων των ενεργειακών ελέγ−
χων υποβάλλονται από τους ενεργειακούς ελεγκτές στο 
Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων, το οποίο καταρτίζεται 
υπό τη µορφή πληροφοριακού συστήµατος υποστηρι−
ζόµενο από ηλεκτρονική βάση δεδοµένων µε διεπαφή 
ιστού, µε την επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών 
δεδοµένων και των διαβαθµισµένων εµπορικά πληρο−
φοριών, 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 Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδας 
του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Ενέργειας, 
∆όµησης και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας. 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση 
συναρµόδιων Υπουργών µπορεί να θεσπίζονται καθε−
στώτα στήριξης των ΜΜΕ, ακόµα και εάν έχουν συνάψει 
προαιρετικές συµφωνίες, για την κάλυψη του κόστους 
του ενεργειακού ελέγχου και της υλοποίησης συστάσε−
ών του που εξασφαλίζουν υψηλή οικονοµική απόδοση, 
εφόσον τα προτεινόµενα µέτρα υλοποιηθούν και µε 
την επιφύλαξη 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 επι−
χειρήσεις 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 
ανεξάρτητο και οικονοµικώς αποδοτικό τρόπο, βάσει 
των ελάχιστων κριτηρίων που ορίζονται στο Παράρτη−
µα VΙ, από ενεργειακούς ελεγκτές εντός ενός (1) έτους 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και στη 
συνέχεια να υποβάλονται σε νέο έλεγχο σε διάστηµα 
όχι µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών από την ηµε−
ροµηνία διεξαγωγής του προηγούµενου ενεργειακού 
ελέγχου. 
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11. Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ και εφαρµόζουν 
σύστηµα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης 
πιστοποιηµένο από ανεξάρτητο φορέα, σύµφωνα µε τα 
σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, εξαιρούνται από 
τις απαιτήσεις της παραγράφου 10, υπό τον όρο ότι το 
εν λόγω σύστηµα διαχείρισης περιλαµβάνει ενεργειακό 
έλεγχο βάσει των ελάχιστων κριτηρίων που ορίζονται 
στο Παράρτηµα VΙ. 

12. Οι ενεργειακοί έλεγχοι µπορεί να είναι µεµονωµένοι 
ή να αποτελούν µέρος ενός ευρύτερου περιβαλλοντικού 
ελέγχου. Πρέπει επίσης να περιλαµβάνουν αξιολόγηση 
του τεχνικώς και οικονοµικώς εφικτού της σύνδεσης 
µε υφιστάµενο ή σχεδιαζόµενο δίκτυο τηλεθέρµανσης 
ή τηλεψύξης. 

13. Η πρόσβαση στους συµµετέχοντες στην αγορά που 
παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες βασίζεται σε διαφανή 
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 υλοποί−
ηση των συστάσεων από ενεργειακούς ελέγχους και 
συναφή µέτρα, µε την επιφύλαξη των κανόνων περί 
κρατικών 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 
Επιθεώρησης Ενέργειας του Σώµατος Επιθεώρησης Πε−
ριβάλλοντος, ∆όµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στα οποία οι 
ενεργειακοί ελεγκτές υποχρεούνται να γνωστοποιούν 
τη διενέργεια των ενεργειακών ελέγχων τους και να 
υποβάλλουν τις σχετικές εκθέσεις, σύµφωνα µε διαδι−
κασία που θα καθοριστεί µε την υπουργική απόφαση 
της παραγράφου 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 πρό−
ταση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας καθορίζονται τα προσόντα των ανεξάρ−
τητων 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 αποζηµίωσής τους, οι ιδιότητες που είναι 
ασυµβίβαστες µε το έργο τους, οι διοικητικές κυρώσεις 
και τα χρηµατικά πρόστιµα που τους επιβάλλονται, τα 
όργανα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής των 
κυρώσεων και των προστίµων, το ύψος, η διαβάθµισή 
τους και τα κριτήρια 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 ασυµ−
βίβαστη µε την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου ή 
υπαλλήλου Ν.Π.∆.∆. µε σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού δι−
καίου 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 
τελικούς καταναλωτές ατοµικούς µετρητές που απει−
κονίζουν την πραγµατική ενεργειακή τους κατανάλωση 
και παρέχουν πληροφορίες για τον πραγµατικό χρόνο 
χρήσης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) κατά την αντικατάσταση υφιστάµενου µετρητή ή 
µετά από ριζική ανακαίνιση κτιρίου ή κτιριακής µονά−
δας, 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 εκτι−
µώµενες δυνατότητες µακροπρόθεσµης εξοικονόµησης 
ενέργειας,

β) όταν πραγµατοποιείται νέα σύνδεση σε νέο κτίριο. 
2. Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιούνται ευφυή συ−

στήµατα µέτρησης της τελικής κατανάλωσης φυσικού 
αερίου 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 
ισχύοντες τεχνικούς κανονισµούς για τα συστήµατα 
αυτά,

β) διασφαλίζουν την ασφάλεια των έξυπνων µετρη−
τών και των ανταλλαγών δεδοµένων, καθώς και την 
ιδιωτικότητα των τελικών καταναλωτών, σύµφωνα µε 
την υφιστάµενη νοµοθεσία για την προστασία των δε−
δοµένων και της ιδιωτικότητας, 

γ) όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, κατόπιν αι−
τήµατος του τελικού καταναλωτή, διασφαλίζουν ότι οι 
µετρητές µπορούν να λαµβάνουν υπόψη την ηλεκτρική 
ενέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυο από τις εγκατα−
στάσεις του τελικού καταναλωτή,

 δ) διασφαλίζουν ότι, εάν οι τελικοί καταναλωτές 
υποβάλλουν σχετικό αίτηµα, τα δεδοµένα µέτρησης 
της παραγωγής ή της κατανάλωσής τους ηλεκτρικής 
ενέργειας διατίθενται στους ίδιους ή σε τρίτους που 
ενεργούν για λογαριασµό του τελικού καταναλωτή, σε 
ευχερώς, κατανοητή µορφή που θα µπορούν να χρησι−
µοποιήσουν για να συγκρίνουν παρόµοιες προσφορές, 

ε) παρέχουν κατάλληλες συµβουλές και πληροφορί−
ες στους καταναλωτές κατά το χρόνο εγκατάστασης 
έξυπνων µετρητών, κυρίως σχετικά µε το σύνολο των 
δυνατοτήτων τους όσον αφορά τη χρήση των ενδείξεων 
του µετρητή και την παρακολούθηση της κατανάλωσης 
ενέργειας. 

3. Στην περίπτωση που η θέρµανση και η ψύξη ή το 
ζεστό νερό ενός κτιρίου παρέχονται από δίκτυο τηλε−
θέρµανσης ή από κεντρική πηγή που εξυπηρετεί πολλα−
πλά κτίρια, εγκαθίσταται συσκευή µέτρησης της κατα−
νάλωσης θερµότητας ή ζεστού νερού στον εναλλάκτη 
θερµότητας ή στο σηµείο διανοµής.

4. Σε πολυκατοικίες και σε κτίρια πολλαπλών χρή−
σεων όπου η θέρµανση/ψύξη παρέχεται από κεντρική 
πηγή ή δίκτυο τηλεθέρµανσης ή από κεντρική πηγή που 
εξυπηρετεί πολλαπλά κτίρια, εγκαθίστανται ατοµικοί 
µετρητές κατανάλωσης έως την 31η ∆εκεµβρίου 2016 
για τη µέτρηση της κατανάλωσης για θέρµανση ή ψύξη 
ή για ζεστό νερό σε κάθε µονάδα, εφόσον αυτό είναι 
τεχνικά εφικτό και οικονοµικώς αποδοτικό.
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5. Στην περίπτωση της παραγράφου 4, αν η χρήση 
ατοµικών µετρητών δεν είναι τεχνικά εφικτή ή οικο−
νοµικώς αποδοτική, για τη µέτρηση της θερµότητας, 
πρέπει να χρησιµοποιούνται ατοµικοί κατανεµητές κό−
στους θερµότητας για τη µέτρηση της κατανάλωσης 
θερµότητας σε κάθε θερµαντικό σώµα, εκτός εάν η 
εγκατάσταση των εν λόγω κατανεµητών κόστους θερ−
µότητας δεν είναι οικονοµικώς αποδοτική. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, είναι δυνατόν να αναζητούνται εναλλακτι−
κές, οικονοµικώς αποδοτικές µέθοδοι για τη µέτρηση 
της κατανάλωσης θερµότητας.

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και των κατά περίπτωση συναρµόδιων 
Υπουργών, 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 
τηλεθέρµανση ή τηλεψύξη ή µε κοινόχρηστα συστήµατα 
ψύξης ή θέρµανσης, για να διασφαλίζουν τη διαφά−
νεια και την ακρίβεια του καταµερισµού της ατοµικής 
κατανάλωσης. Όπου συντρέχει περίπτωση, οι κανόνες 
αυτοί περιλαµβάνουν κατευθυντήριες γραµµές για τον 
τρόπο κατανοµής του κόστους για τη θέρµανση ή/και 
το ζεστό νερό 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 υλοποίη−
σης συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ή άλλων 
µέτρων 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 αναφέ−
ρονται στο άρθρο 59 του ν. 4001/2011 οι διανοµείς ενέρ−
γειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας 
οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες τιµολόγησης, 
ακριβείς και βασιζόµενες στην πραγµατική κατανάλω−
ση, σύµφωνα µε την περίπτωση 1.1 του Παραρτήµατος 
VII. Η υποχρέωση αυτή µπορεί να εκπληρώνεται από 
σύστηµα τακτικής ανάγνωσης της κατανάλωσης στον 
µετρητή από τους τελικούς καταναλωτές, την οποία 
θα κοινοποιούν στον διανοµέα ενέργειας ή επιχείρηση 
λιανικής πώλησης ενέργειας. Μόνο εάν ο τελικός κα−
ταναλωτής δεν έχει γνωστοποιήσει τα αποτελέσµατα 
αυτής της µέτρησης για δεδοµένη περίοδο, η τιµολό−
γηση θα βασίζεται σε τεκµαρτή ή σε κατ’ αποκοπή 
κατανάλωση. 

2. Τα ευφυή συστήµατα µέτρησης πρέπει να παρέ−
χουν 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 πε−
ριλαµβάνουν: 

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 οποία αντιστοιχούν στις χρονικές περιόδους για τις 
οποίες υπάρχουν συχνά τιµολογιακές πληροφορίες, 

β) λεπτοµερή στοιχεία για το χρόνο χρήσης για οποια−
δήποτε ηµέρα, εβδοµάδα, µήνα και έτος, τα οποία κοι−
νοποιούνται στον τελικό καταναλωτή µέσω του διαδι−
κτύου ή της διεπαφής του µετρητή τουλάχιστον για το 
διάστηµα των τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24) µηνών 
ή για την περίοδο από την έναρξη της σύµβασης προ−
µήθειας 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 
κατανάλωσης των τελικών καταναλωτών, να τα δια−
θέτουν κατόπιν αιτήµατος του τελικού καταναλωτή, 
σε πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών οριζόµενο από τον 
τελικό καταναλωτή, 

β) να προσφέρουν στους τελικούς καταναλωτές την 
επιλογή ηλεκτρονικών τιµολογιακών πληροφοριών και 
τιµολόγησης 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 
ευέλικτες ρυθµίσεις για τις πληρωµές, 

ε) να παρέχουν πληροφορίες και εκτιµήσεις του 
ενεργειακού κόστους στους καταναλωτές εφόσον τις 
ζητούν, εγκαίρως και σε κατανοητή µορφή ώστε να 
µπορούν 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 κατα−
νάλωση θέρµανσης και ψύξης σε πολυκατοικίες και σε 
κτίρια πολλαπλών χρήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 11, γί−
νεται χωρίς αµοιβή. Τα κόστη που προκύπτουν από την 
ανάθεση αυτού του καθήκοντος σε τρίτο µέρος, όπως 
σε πάροχο υπηρεσιών ή σε τοπικό προµηθευτή ενέρ−
γειας, τα οποία καλύπτουν τη µέτρηση, την κατανοµή 
και το λογιστικό υπολογισµό της πραγµατικής ατοµικής 
κατανάλωσης σε κτίρια αυτού του είδους, µπορούν να 
µετακυλίονται στους τελικούς καταναλωτές, υπό τον 
όρο ότι τα κόστη αυτά είναι λογικά. 
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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 ∆ιεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και 
Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας έχει την ευθύνη για τη λήψη ενδεδειγ−
µένων µέτρων για την προώθηση και τη διευκόλυνση 
της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας από µικρούς 
καταναλωτές ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων των 
νοικοκυριών, τα οποία αποτελούν µέρος των ΕΣ∆ΕΑ.

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 επιδο−
τήσεις, µε την επιφύλαξη των κανόνων των κρατικών 
ενισχύσεων,

γγ) παροχή πληροφοριών, 
δδ) υποδειγµατικά έργα, 
εε) δραστηριότητες στο χώρο εργασίας, 
β) τρόπους και µέσα για τη συµµετοχή των κατανα−

λωτών και των οργανώσεων των καταναλωτών στην 
ενδεχόµενη ανάπτυξη έξυπνων µετρητών και ευφυών 
συστηµάτων 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 ∆ιεύθυνσης 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 ∆ιεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών 
και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, επιβάλλεται πρόστιµο, 
από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες 
(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 Ενέρ−
γειας µετά από εισήγηση του Σώµατος Επιθεώρησης 
Περιβάλλοντος, ∆όµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, 
επιβάλλεται 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 
∆ιεύθυνσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Ηλε−
κτρικής Ενέργειας, επιβάλλεται πρόστιµο από πέντε 
χιλιάδες (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 εµπιστευ−

τικότητας, ως προς τη χρήση των στοιχείων και των 
πληροφοριών που συγκεντρώνουν κατά την εκτέλεση 
του έργου τους,

δ) προβαίνουν σε άσκηση της δραστηριότητας του 
ενεργειακού ελεγκτή σε αντίθεση µε τις διατάξεις του 
παρόντος,

ε) εκπληρώνουν πληµµελώς τα επιστηµονικά και επαγ−
γελµατικά καθήκοντα και τις συµβατικές τους υποχρεώ σεις,

στ) συντρέχουν στο πρόσωπό τους νοµικά ή άλλα 
κωλύµατα ή ασυµβίβαστα,

ζ) παραβιάζουν τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, καθώς και των 
κατά εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενων κανονιστικών 
πράξεων, επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας µετά από εισήγηση του Σώµα−
τος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, ∆όµησης, Ενέργειας 
και Μεταλλείων 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 
διενέργεια 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 
συµπληρωµατική κύρωση, σωρευτικά µε τις κυρώσεις 
των περιπτώσεων β΄ ή γ΄. Κάθε κύρωση που επιβάλλεται 
καταγράφεται στο Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών 
της παραγράφου 5 του άρθρου 10.

6. Για την επιβολή των κυρώσεων λαµβάνονται υπό−
ψη, ιδίως, το είδος και η βαρύτητα της παράβασης, οι 
συνέπειες που προκύπτουν από αυτή, ο βαθµός υπαιτι−
ότητας και η τυχόν υποτροπή του παραβάτη, κατόπιν 
προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφερόµενου, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα 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 ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαδικα−
σία είσπραξης των ανωτέρω προστίµων και µπορεί να 
αναπροσαρµόζεται το κατώτερο και ανώτερο όριο των 
προστίµων.

9. Τα επιβαλλόµενα χρηµατικά πρόστιµα βεβαιώνονται 
και εισπράττονται από τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπη−
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ρεσίες (∆.Ο.Υ.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα 
Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε) και αποτελούν 
έσοδα του Ειδικού Ταµείου Ενεργειακής Απόδοσης του 
άρθρου 21.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟ

Άρθρο 15
Προώθηση της απόδοσης στη θέρµανση και ψύξη

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

1. Η ∆ιεύθυνση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Ηλε−
κτρικής Ενέργειας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας 
και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος 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 Πα−
ράρτηµα VIII και λαµβάνει πλήρως υπόψη την ανάλυση 
του δυναµικού συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης που 
αναφέρεται στο ν. 3734/2009 (Α΄ 8). 

2. Η περιεκτική αξιολόγηση της παραγράφου 1 εγκρί−
νεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και κοινοποιείται από τη Γενική Γραµµατεία 
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας έως την 31η ∆εκεµβρίου 
2015 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αξιολόγηση επικαι−
ροποιείται και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ανά πενταετία, ύστερα από αίτηµά της. Αν έχει ήδη 
εκπονηθεί ισοδύναµη αξιολόγηση, αυτή κοινοποιείται 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

3. Με αποφάσεις των αρµόδιων Υπουργών ή Περι−
φερειαρχών θεσπίζονται µέτρα που συντελούν ώστε 
να λαµβάνεται δεόντως υπόψη σε τοπικό και σε περι−
φερειακό επίπεδο η δυνατότητα χρήσης αποδοτικών 
συστηµάτων θέρµανσης και ψύξης, και ιδίως εκείνων 
που χρησιµοποιούν συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης, 
σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα ανάπτυξης τοπικών 
και περιφερειακών αγορών θερµότητας. 

4. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης που αναφέ−
ρεται στην παράγραφο 1, η ∆ιεύθυνση Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής 
Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει την ευ−
θύνη για τη διενέργεια ανάλυσης κόστους−οφέλους, η 
οποία εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας και:

α) καλύπτει όλη την Επικράτεια και βασίζεται στις 
κλιµατικές 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 Περι−
βαλλοντικών Επιπτώσεων βάσει της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Πε−
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, µε 
αριθµό ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 (Β΄ 1225), 
µε την οποία συµµορφώθηκε η ελληνική νοµοθεσία µε 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου 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 παράγρα−
φο 1 και η ανάλυση κόστους−οφέλους που αναφέρεται 
στην παράγραφο 4 εντοπίσουν δυνατότητες υλοποίη−
σης της συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης ή της απο−
δοτικής τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης τα οφέλη των 
οποίων υπερβαίνουν τα κόστη, εκδίδεται απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετά από ει−
σήγηση της ∆ιεύθυνσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργει−
ας και Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Γραµµατείας 
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε την οποία θεσπίζο−
νται µέτρα για την ανάπτυξη αποδοτικών υποδοµών 
τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης ή για τη διευκόλυνση 
της ανάπτυξης συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης και 
τη χρήση θέρµανσης και ψύξης από απορριπτόµενη 
θερµότητα και ανανεώσιµες πηγές 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, 
σύµφωνα µε το µέρος 2 του Παραρτήµατος IX, υπο−
χρεωτικά, όταν:

α) σχεδιάζεται µια νέα θερµική εγκατάσταση ηλε−
κτροπαραγωγής µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ 
άνω των είκοσι µεγαβάτ (20 MW), προκειµένου να αξι−
ολογηθεί το κόστος και τα οφέλη από τη λειτουργία 
της εγκατάστασης ως εγκατάστασης συµπαραγωγής 
υψηλής απόδοσης,

β) ανακαινίζεται ουσιαστικά µια υφιστάµενη θερµική 
εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής µε συνολική ονοµα−
στική θερµική ισχύ άνω των είκοσι µεγαβάτ (20 MW), 
προκειµένου να αξιολογηθεί το κόστος και τα οφέλη 
από τη µετατροπή της σε συµπαραγωγή υψηλής από−
δοσης,

γ) σχεδιάζεται ή ανακαινίζεται ουσιαστικά βιοµηχανική 
εγκατάσταση µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ άνω 
των είκοσι µεγαβάτ (20 MW) που παράγει απορριπτό−
µενη θερµότητα σε χρήσιµα επίπεδα θερµοκρασίας, 
προκειµένου να αξιολογηθεί το κόστος και τα οφέλη 
από τη χρησιµοποίηση της απορριπτόµενης θερµότητας 
για την κάλυψη οικονοµικά αιτιολογηµένης ζήτησης, 
µεταξύ άλλων µέσω συµπαραγωγής και από τη σύνδεση 
αυτής της εγκατάστασης σε δίκτυο τηλεθέρµανσης και 
τηλεψύξης,

δ) σχεδιάζεται ένα νέο δίκτυο τηλεθέρµανσης και 
τηλεψύξης ή όταν σε υφιστάµενο δίκτυο προβλέπεται 
νέα εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας µε συνολι−
κή ονοµαστική θερµική ισχύ άνω των είκοσι µεγαβάτ 
(20�MW), ή όταν υφιστάµενη εγκατάσταση αυτών των 
χαρακτηριστικών πρόκειται να ανακαινιστεί ουσιαστικά, 
προκειµένου να αξιολογηθεί το κόστος και τα οφέλη 
από τη χρησιµοποίηση της απορριπτόµενης θερµότητας 
από κοντινές βιοµηχανικές εγκαταστάσεις.
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Η ανάλυση κόστους−οφέλους περιλαµβάνει οικονοµική 
ανάλυση, σύµφωνα µε το Μέρος 2 του Παραρτήµατος 
IX. Με απόφαση του Υπουργού, Περιβάλλοντος και Ενέρ−
γειας, µετά από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής 
Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεσπίζονται 
κατευθυντήριες αρχές για τη µέθοδο, τις παραδοχές και 
το χρονικό ορίζοντα της οικονοµικής ανάλυσης. 

8. Η τοποθέτηση εξοπλισµού για τη δέσµευση διοξει−
δίου του άνθρακα που παράγεται σε εγκαταστάσεις 
καύσης µε σκοπό την αποθήκευσή του σε γεωλογικούς 
σχηµατισµούς, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην 
κοινή απόφαση των Υπουργών Αναπληρωτή Οικονο−
µικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
µε αριθµό Η.Π. 48416/2037/Ε.103/7.11.2011 (Β΄ 2516), όπως 
ισχύει, µε την οποία συµµορφώθηκε το εθνικό δίκαιο µε 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου 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 
παραγράφου 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 
υπεύθυνες για τη λειτουργία των δικτύων τηλεθέρµαν−
σης και τηλεψύξης. 

10. Από την υποχρέωση της παραγράφου 7 εξαιρού−
νται: 

α) οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής για την κά−
λυψη της ζήτησης σε περιόδους αιχµής ή την παραγωγή 
εφεδρικής 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 Υπουργών Αναπληρωτή Οικονοµικών, Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αριθµό Η.Π. 
48416/2037/Ε.103/7.11.2011 (Β΄ 2516), όπως ισχύει,

γ) οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, ονοµαστικής θερ−
µικής ισχύος άνω των είκοσι µεγαβάτ (20 MW), για τις 
οποίες ο λόγος της ετήσιας απορριπτόµενης θερµότη−
τας (µετρούµενη σε γιγαβατώρες − GWh) προς την από−
σταση (µετρούµενη σε χιλιόµετρα − km) από το δίκτυο 
τηλεθέρµανσης / τηλεψύξης είναι µικρότερος από 1,5. 

11. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, µετά από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Ανανε−
ώσιµων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας της 
Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων 
Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
καθορίζεται διαδικασία επαλήθευσης για το κριτήριο 
εξαίρεσης που αναφέρεται στην περίπτωση α΄ της πα−
ραγράφου 10.

12. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, µετά από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Ανανεώ−
σιµων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας της 
Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων 
Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
καθορίζονται τα κατώτατα όρια, εκφρασµένα ως ποσά 
της διαθέσιµης χρήσιµης απορριπτόµενης θερµότητας, 

ως ζήτηση για θερµότητα ή ως αποστάσεις µεταξύ των 
βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και των δικτύων τηλε−
θέρµανσης, για την εξαίρεση µεµονωµένων εγκατα−
στάσεων από τις διατάξεις των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ 
της παραγράφου 7.

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

14. Κατά την έγκριση των αδειών των αποφάσεων του 
Υπουργού Ανάπτυξης µε αριθµό ∆5−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 Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε 
αριθµό 483/35/Φ.15/17.1.2012 (Β΄ 158), εκτός από όσα ορί−
ζονται στις αποφάσεις αυτές:

α) λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα της περιε−
κτικής αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1,

β) διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της 
παραγράφου 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 
κατά περίπτωση, µπορεί να καθορίζονται εξαιρέσεις 
για µεµονωµένες εγκαταστάσεις από την απαίτηση, 
βάσει των κριτηρίων αδειοδότησης που αναφέρονται 
στην παράγραφο 14, να θέτουν σε εφαρµογή επιλογές 
των οποίων τα οφέλη υπερβαίνουν το κόστος, εφόσον 
συντρέχουν επιτακτικοί νοµικοί, ιδιοκτησιακοί ή οικονο−
µικοί λόγοι να το πράττουν. Οι εξαιρέσεις αυτές απο−
στέλλονται από τις αρµόδιες Γενικές Γραµµατείες στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε αιτιολογηµένη κοινοποίηση της 
απόφασης εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία 
της λήψης της.

16. Οι παράγραφοι 7 έως και 15 εφαρµόζονται σε 
εγκαταστάσεις, οι οποίες καλύπτονται από την κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αριθµό 
36060/1155/Ε.103/16.6.2013 (Β΄ 1450) µε την οποία ενσωµα−
τώθηκε στην εθνική νοµοθεσία η Οδηγία 2010/75/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης 
Νοεµβρίου 2010 περί βιοµηχανικών εκποµπών (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 αποτελε−
σµατικά για να επιτευχθεί εξοικονόµηση πρωτογενούς 
ενέργειας. Η δηµόσια στήριξη της συµπαραγωγής και 
της παραγωγής και των δικτύων τηλεθέρµανσης υπά−
γεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, κατά 
περίπτωση.

18. Η ∆ιεύθυνση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και 
Ηλεκτρικής Ενέργειας και η ∆ιεύθυνση Ενεργειακών 
Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής 
Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχουν την 
ευθύνη για την εκπόνηση ετήσιων εκθέσεων, οι οποίες 
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υποβάλλονται από τη Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και 
Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 
30 Απριλίου κάθε έτους και περιλαµβάνουν στατιστικά 
στοιχεία 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 χρησιµοποι−
ούνται 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 άσκη−
ση των κανονιστικών αρµοδιοτήτων της που προβλέπο−
νται στο ν. 4001/2011, λαµβάνει υπόψη την ενεργειακή 
απόδοση για τη λειτουργία των υποδοµών φυσικού 
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο έκδοσης των κατ’ εξουσιοδό−
τηση των διατάξεων του ν. 4001/2011 αποφάσεών της, 
οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη των τιµολογίων και 
στα συστήµατα µεταφοράς και δίκτυα διανοµής ηλε−
κτρικής ενέργειας και λαµβάνοντας υπόψη το κόστος 
και τα οφέλη κάθε µέτρου, προβλέπει κίνητρα για τους 
διαχειριστές συστήµατος µεταφοράς και τους διαχει−
ριστές δικτύων διανοµής, ώστε να διαθέτουν υπηρε−
σίες συστήµατος στους χρήστες δικτύου επιτρέποντάς 
τους να εφαρµόζουν 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 
ενέργειας, ιδίως όσον αφορά τη µεταφορά, τη διανοµή, 
τη διαχείριση φορτίου και τη διαλειτουργικότητα, κα−
θώς και τη σύνδεση µε τις εγκαταστάσεις παραγωγής 
ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων των δυνατοτήτων 

πρόσβασης σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας 
πολύ µικρής κλίµακας,

β) συγκεκριµένα µέτρα και επενδύσεις για την επί−
τευξη οικονοµικώς αποδοτικών βελτιώσεων της ενερ−
γειακής απόδοσης στην υποδοµή δικτύου, µε χρονοδι−
άγραµµα για την υλοποίησή τους.

6. Η ΡΑΕ, κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης, γνωµοδοτεί 
στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκει−
µένου έως την 30ή Ιουνίου 2016 µε απόφασή του να 
εγκριθούν προγράµµατα µέτρων και επενδύσεων βελτί−
ωσης της ενεργειακής απόδοσης στην υποδοµή δικτύου 
τους. Τα ως άνω προγράµµατα λαµβάνονται υπόψη από 
τους ∆ιαχειριστές ∆ικτύων κατά την κατάρτιση των 
Προγραµµάτων Ανάπτυξης των δικτύων τους, τα οποία 
εγκρίνονται 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, µπο−
ρεί να εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, στοιχεία συστηµάτων και τιµολογιακών 
δοµών που εξυπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς για τη 
µεταφορά και διανοµή ενέργειας µέσω δικτύου, µε 
την προϋπόθεση ότι οι ενδεχόµενες διαταραχές στο 
σύστηµα µεταφοράς και διανοµής είναι οι ελάχιστες 
δυνατές και δεν είναι δυσανάλογες προς τους κοινω−
νικούς σκοπούς.

8. Η ΡΑΕ, κατά την έγκριση των τιµολογίων πρόσβα−
σης στο σύστηµα µεταφοράς και στα δίκτυα διανοµής 
ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
καθορίζεται στο άρθρο 140 του ν. 4001/2011, διασφαλίζει 
ότι δεν υφίστανται σε αυτά κίνητρα που αποβαίνουν 
σε βάρος της συνολικής απόδοσης (συµπεριλαµβανο−
µένης της ενεργειακής απόδοσης) της παραγωγής, της 
µεταφοράς, της διανοµής και της προµήθειας ηλεκτρι−
κής ενέργειας, ή που ενδέχεται να παρεµποδίζουν τη 
συµµετοχή της ανταπόκρισης στη ζήτηση, στις αγορές 
εξισορρόπησης και στην παροχή επικουρικών υπηρε−
σιών. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, σύµ−
φωνα µε τις διατάξεις του ν. 4001/2011 παρέχει κίνητρα 
στους διαχειριστές συστήµατος µεταφοράς και στους 
διαχειριστές δικτύων διανοµής προκειµένου να βελτιώ−
νουν την αποτελεσµατικότητα του σχεδιασµού και της 
λειτουργίας των υποδοµών και διασφαλίζει ότι τα τιµο−
λόγια παρέχουν στους προµηθευτές ηλεκτρικής ενέρ−
γειας τη δυνατότητα να βελτιώνουν τη συµµετοχή των 
καταναλωτών στην αποδοτικότητα του συστήµατος, 
συµπεριλαµβανοµένης 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 συστήµα−
τος µεταφοράς και οι διαχειριστές δικτύων διανοµής 
ηλεκτρικής ενέργειας, όταν είναι υπεύθυνοι για την κα−
τανοµή των φορτίων των εγκαταστάσεων παραγωγής, 
στην επικράτειά τους:

α) εγγυώνται τη µεταφορά και διανοµή ηλεκτρικής 
ενέργειας από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης, 

β) δίνουν προτεραιότητα ή εγγυώνται την πρόσβαση 
στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης,

γ) κατά την κατανοµή φορτίου εγκαταστάσεων ηλε−
κτροπαραγωγής, δίνουν προτεραιότητα στην ηλεκτρι−
κή ενέργεια από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης, στο 
βαθµό που το επιτρέπει η ασφαλής λειτουργία του 
δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.
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10. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας µετά από γνώµη της ΡΑΕ καθορίζονται λε−
πτοµερώς οι κανόνες που αφορούν την κατάταξη των 
διαφόρων προτεραιοτήτων πρόσβασης και κατανοµής 
των φορτίων οι οποίες χορηγούνται στα συστήµατα 
ηλεκτρισµού. Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται δια−
βαθµίσεις µεταξύ και εντός των διαφόρων τύπων ανα−
νεώσιµων πηγών ενέργειας και συµπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης, όταν παρέχεται κατά προτεραιότητα πρό−
σβαση ή κατανοµή φορτίων για συµπαραγωγή υψηλής 
απόδοσης ώστε να µην εµποδίζεται η κατά προτεραιό−
τητα πρόσβαση ή κατανοµή ενέργειας από µεταβλητής 
παραγωγής ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

11. Σε κάθε περίπτωση, οι διαχειριστές συστηµάτων 
µεταφοράς και οι διαχειριστές δικτύων διανοµής οφεί−
λουν να συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις που κα−
θορίζονται 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 
δικτύων διανοµής, όπου αυτό είναι τεχνικά και οικονο−
µικά εφικτό µε τον τρόπο λειτουργίας της εγκατάστα−
σης συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης. Οι διαχειριστές 
συστήµατος µεταφοράς και οι διαχειριστές δικτύων 
διανοµής εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω υπηρεσίες απο−
τελούν µέρος µιας διαδικασίας υποβολής προσφορών 
για παροχή υπηρεσιών που είναι διαφανής, αµερόληπτη 
και ανοικτή σε έλεγχο σε βάθος. Λεπτοµέρειες εφαρ−
µογής των ανωτέρω προβλέπονται στους σχετικούς 
κώδικες διαχείρισης συστήµατος και δικτύων.

13. Η ΡΑΕ µπορεί να απαιτεί από τους διαχειριστές 
συστήµατος µεταφοράς και τους διαχειριστές δικτύων 
διανοµής να µειώνουν τα τέλη σύνδεσης και τα τέλη 
χρήσης δικτύων προκειµένου να ενθαρρύνουν την εγκα−
τάσταση µονάδων συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης 
πλησίον των σηµείων ζήτησης.

14. Για τη σύνδεση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης µε το 
σύστηµα µεταφοράς ή τα δίκτυα διανοµής, ισχύουν κατ’ 
αναλογία 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 ενδε−
χόµενων πόρων από την πλευρά της ζήτησης, όπως η 
απόκριση στη ζήτηση. Σχετικές προβλέψεις ενσωµατώ−
νονται στους σχετικούς Κώδικες διαχείρισης συστήµα−
τος και δικτύων.

16. Η ΡΑΕ, υπό τους όρους των εγγενών στη διαχεί−
ριση δικτύων τεχνικών περιορισµών, διασφαλίζει, µέσω 
σχετικών προβλέψεων στους σχετικούς κώδικες, ότι οι 
διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς και δικτύων δια−
νοµής, κατά την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την 
εξισορρόπηση παραγωγής − φορτίου και τις βοηθητικές 
υπηρεσίες, αντιµετωπίζουν όσους παρέχουν υπηρεσίες 
ανταπόκρισης στην ενεργειακή ζήτηση, συµπεριλαµβα−
νοµένων των φορέων συγκέντρωσης, µε αµερόληπτο 
τρόπο, µε βάση τις τεχνικές δυνατότητές τους.

17. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας µετά από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Ανανε−
ώσιµων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας της 

Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων 
Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
υπό τους όρους των εγγενών στη διαχείριση δικτύων 
τεχνικών περιορισµών και λαµβάνοντας υπόψη τους 
κώδικες διαχείρισης συστήµατος και δικτύων, προω−
θείται η πρόσβαση και η συµµετοχή όσων παρέχουν 
υπηρεσίες ανταπόκρισης στην ενεργειακή ζήτηση, στην 
εξισορρόπηση παραγωγής − φορτίου, στην εφεδρεία 
και σε άλλες αγορές υπηρεσιών συστήµατος. Η ΡΑΕ 
κατόπιν εισήγησης των ∆ιαχειριστών συστηµάτων µε−
ταφοράς και δικτύων και σε συνεργασία µε τους πα−
ρόχους υπηρεσιών στον τοµέα της ζήτησης και τους 
τελικούς καταναλωτές, εγκρίνει τεχνικές ρυθµίσεις για 
τη συµµετοχή στις αγορές υπηρεσιών συστήµατος, µε 
βάση τις τεχνικές απαιτήσεις των συγκεκριµένων αγο−
ρών και τις δυνατότητες ανταπόκρισης στη ζήτηση. Οι 
προδιαγραφές αυτές περιλαµβάνουν τη συµµετοχή των 
φορέων συγκέντρωσης.

18. Στις εκθέσεις που υποβάλλονται από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε τις προ−
βλέψεις της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων 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 ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων 
που πραγµατοποιούν καύση καυσίµων µε συνολική 
ονοµαστική θερµική ισχύ άνω των πενήντα µεγαβάτ 
(50 MW), µε βάση τις σχετικές βέλτιστες διαθέσιµες 
τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί, σύµφωνα µε την ανω−
τέρω κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας 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 ρύπανσης. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας µπορεί µε απόφασή του να καθορίσει 
όρους, προϋποθέσεις και κίνητρα ώστε οι φορείς εκµε−
τάλλευσης των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο, να βελτιώσουν τα µέσα ετήσια καθαρά 
λειτουργικά τους ποσοστά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

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 πιστο−
ποίησης ενεργειακών ελεγκτών και καθορίζονται τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά, οι φορείς ελέγχου και οι 
διαδικασίες για την εγγραφή τους στο Μητρώο Ενερ−
γειακών Ελεγκτών, ο τρόπος, οι προϋποθέσεις και η δι−
αδικασία τήρησης του ανωτέρω Μητρώου, η διαδικασία 
διενέργειας και υποβολής των ενεργειακών ελέγχων 
στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων, η διαδικασία αξιολό−
γησης των εκθέσεων αποτελεσµάτων των ενεργειακών 
ελέγχων και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας µπορεί να θεσπίζονται καθεστώτα πιστο−
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ποίησης των υπευθύνων εγκατάστασης (εγκαταστατών) 
σχετικών µε την ενέργεια στοιχείων κτιρίου − κτιριακής 
µονάδας, όπως ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρ−
θρου 2 του ν. 4122/2013.

3. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δη−
µοσιοποιεί επαρκώς τα καθεστώτα πιστοποίησης της 
παραγράφου 1, έτσι ώστε οι τελικοί καταναλωτές να 
γνωρίζουν 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 µηχανισµούς 
και τα προγράµµατα κατάρτισης, καθώς και κάθε άλλο 
µέτρο στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος νόµου, µε 
την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδο−
µένων και των εµπορικά διαβαθµισµένων πληροφοριών.

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 
εγκαταστάσεών τους, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 7. 

3. Στα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης 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 υπη−
ρεσιών και την πρόσβαση των ΜΜΕ στην αγορά αυτή:

α) Καταχωρίζεται στο διαδικτυακό χώρο του Μητρώου Επι−
χειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (http://www.escoregistry.gr/), 
που τηρείται στο πλαίσιο της απόφασης του Υπουργού Πε−
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αριθµό 
∆6/Β/13280/7.6.2011 (Β΄ 1228), πληροφοριακό υλικό που περι−
λαµβάνει:

αα) τις διαθέσιµες Συµβάσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών 
(ΣΕΑ) και τις ρήτρες που πρέπει να περιλαµβάνονται 
στις εν λόγω συµβάσεις προκειµένου να διασφαλίζο−
νται η εξοικονόµηση ενέργειας και τα δικαιώµατα των 
τελικών καταναλωτών,

ββ) τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, τα κίνητρα, τις επι−
χορηγήσεις και τα δάνεια για τη στήριξη έργων υπέρ 
της ενεργειακής απόδοσης,

γγ) κατάλογο των διαθέσιµων παρόχων ενεργειακών 
υπηρεσιών, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια εγγραφής 
στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών, 
σύµφωνα µε τη ∆6/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 επανεξέ−
ταση στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης Ενερ−
γειακής Απόδοσης που αφορά την υφιστάµενη και τη 
µελλοντική εξέλιξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών.

2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει 
την ευθύνη για την ορθή λειτουργία της αγοράς των 
ενεργειακών 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 
παρεµποδίζουν τη σύναψη ΣΕΑ και άλλων πρότυπων 
υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης για τον εντοπισµό ή 
την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας.

γ) Με διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση των 
Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέρ−
γειας, µπορεί να συσταθεί ανεξάρτητος µηχανισµός 
διαµεσολάβησης, για τη διαχείριση καταγγελιών και 
την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που ανακύπτουν 
από ΣΕΑ.

Με το παραπάνω διάταγµα καθορίζονται τα προσό−
ντα των διαµεσολαβητών, οι κανόνες και οι αρχές που 
διέπουν την εκτέλεση του έργου τους, ο τρόπος και η 
διαδικασία της αξιολόγησης και της επιλογής τους, το 
ύψος και ο τρόπος της αποζηµίωσής τους, οι ιδιότητες 
που είναι 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 ανεξάρ−
τητων µεσαζόντων για την τόνωση της ανάπτυξης της 
αγοράς 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 
ανάπτυξη αγορών παρόµοιων υπηρεσιών ή µέτρων, µε 
αποκλεισµό, 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 
ενεργειακής απόδοσης προκειµένου να µεγιστοποιη−
θούν τα οφέλη από τη συγκέντρωση διαφόρων χρη−
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µατοδοτικών ροών. Με όµοια απόφαση χορηγούνται 
ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Κανονισµού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης 
∆εκεµβρίου 2013 (ΕΕ L 352 της 24.12.2013) σχετικά µε τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική 
χρήση και την ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπη−
ρεσιών και καθορίζεται το περιεχόµενο των ενισχύσεων, 
η διαδικασία, 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 
Ειδικό Ταµείο Ενεργειακής Απόδοσης για τη χρηµα−
τοδότηση προγραµµάτων και άλλων µέτρων βελτίω−
σης της ενεργειακής απόδοσης, για την ανάπτυξη της 
αγοράς παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, καθώς και 
για την υλοποίηση ενεργειών µε κοινωνικό χαρακτήρα, 
όπως η κατά προτεραιότητα υλοποίηση µέτρων ενερ−
γειακής απόδοσης σε νοικοκυριά που πλήττονται από 
ενεργειακή ένδεια ή στην κοινωνική κατοικία. Οι πόροι 
του Ταµείου προέρχονται κυρίως από εισφορές των 
διανοµέων ενέργειας, των διαχειριστών δικτύων διανο−
µής και των επιχειρήσεων 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 καθο−
ρίζονται η διαδικασία σύστασης, 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 
ανάπτυξη 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 µετονο−
µάσθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3889/2010 
(Α΄ 182). Οι πόροι που αναφέρονται παραπάνω αποτε−
λούν έσοδα του Πράσινου Ταµείου και αποδίδονται σε 
αυτό, σε ειδικό 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 
Αλλαγής 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 κατευθύ−
νονται εν γένει σε προγράµµατα και δράσεις σχετικά 
µε την εξυπηρέτηση των στόχων προώθησης ανανεώ−

σιµων πηγών ενέργειας, εξοικονόµησης ενέργειας και 
εν γένει βιώσιµης χρήσης της ενέργειας, είτε σε δρά−
σεις τοπικής εµβέλειας στις περιοχές εγκατάστασης 
ή διέλευσης δικτύων ενεργειακών υποδοµών είτε σε 
συνολικότερες δράσεις µείωσης των εκποµπών αερίων 
του θερµοκηπίου.»

 Άρθρο 22
Συντελεστές µετατροπής

(άρθρο 21 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

Για τους σκοπούς της σύγκρισης της εξοικονόµησης 
ενέργειας και της µετατροπής σε συγκρίσιµη µονάδα 
ισχύουν οι συντελεστές µετατροπής του Παραρτήµα−
τος IV. 

Άρθρο 23
Παραρτήµατα

Τα Παραρτήµατα I έως ΧΙII αποτελούν αναπόσπα−
στο µέρος του παρόντος νόµου, τα οποία µπορούν να 
τροποποιούνται, σύµφωνα µε τα εκάστοτε ισχύοντα 
στο ενωσιακό δίκαιο µε αποφάσεις του Υπουργού Πε−
ριβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση 
συναρµόδιου Υπουργού.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 24
Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις

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

«Άρθρο 18
Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις

1. Ως επισπεύδουσα υπηρεσία για τη χάραξη Εθνικής 
Πολιτικής και την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης 
για την προώθηση των Πράσινων ∆ηµόσιων Συµβάσε−
ων, βάσει των ρυθµίσεων της ενωσιακής νοµοθεσίας, 
ορίζεται η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας 
του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυ−
ξης 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 σχετικών διατάξεων για τις Πράσινες 
∆ηµόσιες Συµβάσεις. 

2. Για την πραγµατοποίηση του συντονιστικού έρ−
γου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Του−
ρισµού, την εναρµόνιση των πολιτικών που ασκούνται 
από τα συναρµόδια Υπουργεία, καθώς επίσης τη χάραξη 
Εθνικής Πολιτικής και την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου 
∆ράσης για την προώθηση των Πράσινων ∆ηµόσιων 
Συµβάσεων συστήνεται ενδεκαµελής Επιτροπή, που 
αποτελείται από: 

α) Ένα (1) µέλος, ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή 
του, από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Του−
ρισµού.

β) Ένα (1) µέλος, ως Αντιπρόεδρο, µε τον αναπληρωτή 
του, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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γ) ∆ύο (2) µέλη, µε τους αναπληρωτές τους, από το 
Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.

δ) Ένας (1) µέλος, µε τον αναπληρωτή του, από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ε) Ένα (1) µέλος, µε τον αναπληρωτή του, από το 
Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότη−
σης.

στ) ∆ύο (2) µέλη, µε τους αναπληρωτές τους, από το 
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.

ζ) ∆ύο (2) µέλη, µε τους αναπληρωτές τους, από την 
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων.

η) Ένα (1) µέλος, µε τον αναπληρωτή του, από την 
Επιτροπή Προµηθειών Υγείας.

3. Στην Επιτροπή µπορεί να καλούνται, αναλόγως του 
θέµατος και εφόσον κρίνεται από την Επιτροπή ανα−
γκαίο, και εκπρόσωποι άλλων κατά περίπτωση Υπουρ−
γείων ή άλλων φορέων του δηµόσιου ή του ιδιωτικού 
τοµέα ή πανεπιστηµιακών και επιστηµονικών ιδρυµάτων 
και οργανισµών ή συνδέσµων, ενώσεων και επιµελητη−
ρίων ή οργανώσεων προστασίας του περιβάλλοντος ή 
συλλόγων καταναλωτών. 

4. Τα µέλη της Επιτροπής προτείνονται από τα Υπουρ−
γεία που εκπροσωπούν και ορίζονται µε απόφαση του 
Υπουργού 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 δια−
τάξεις 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 
∆ηµόσιων Συµβάσεων που άπτονται της αρµοδιότητας 
των Υπουργείων τους. 

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

των Πράσινων ∆ηµόσιων Συµβάσεων και την υποβολή 
προτάσεων για τη χάραξη εθνικής πολιτικής µέσα σε 
προθεσµία δεκαοκτώ (18) µηνών από την έναρξη της 
λειτουργίας της. Το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης εγκρίνεται 
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυ−
ξης και Τουρισµού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

β) την έγκαιρη ενηµέρωση των προµηθευτών των 
δηµοσίων φορέων, καθώς και άλλων ενδιαφεροµένων, 

γ) την εξέταση σύνταξης περιβαλλοντικών κριτηρίων 
ή την υιοθέτηση αυτών που έχουν εκδοθεί από την 
Ευρωπαϊκή 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 ∆ράσης στη χώρα µας, 

στ) την εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανά−
πτυξης και Τουρισµού και τον αρµόδιο Υπουργό κάθε 
αναγκαίας νοµοθετικής ρύθµισης και τροποποίησης του 
υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου, όπου απαιτείται, 
καθώς και της λήψης των αναγκαίων µέτρων για την 
εφαρµογή των σχετικών διατάξεων για τις Πράσινες 

∆ηµόσιες Συµβάσεις και την πραγµατοποίηση του σκο−
πού τους, 

ζ) την εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανά−
πτυξης και Τουρισµού και τον αρµόδιο Υπουργό της 
πρόσκλησης ειδικών εµπειρογνωµόνων και επιστηµόνων 
οι οποίοι ασχολούνται µε την έρευνα σε θέµατα που 
άπτονται του σκοπού της Επιτροπής µε σκοπό την τε−
χνική και επιστηµονική υποστήριξή της, 

η) την εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανά−
πτυξης και Τουρισµού και τον αρµόδιο Υπουργό, της 
ανάθεσης µελετών και προγραµµάτων, για την προώ−
θηση της εφαρµογής των Πράσινων ∆ηµόσιων Συµβά−
σεων και του έργου της Επιτροπής, της οργάνωσης ή 
συµµετοχής σε σεµινάρια, προγράµµατα, διαλέξεις ή 
δηµόσιες συζητήσεις για την ενηµέρωση, την ανάπτυξη 
και διάδοση των αρχών και εφαρµογών των Πράσινων 
∆ηµόσιων 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 ∆ράσης Αντιµετώπισης 

της Ενεργειακής Πενίας

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ−
γειας, εκδίδεται Σχέδιο ∆ράσης για την Αντιµετώπιση 
της Ενεργειακής Πενίας, µετά από πρόταση της επιτρο−
πής της παραγράφου 2. Στο Σχέδιο αποτυπώνονται δρά−
σεις που σχετίζονται µε τη βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και απορρέουν από την εφαρµογή του 
παρόντος, καθώς και άλλα µέτρα κοινωνικής πολιτικής 
ή τιµολόγησης ενέργειας. Ο χρόνος για την εκπόνηση 
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 Επι−
τροπής 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 διατάξεις του ν. 2690/1999. Με την απόφαση αυτή 
για τη γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής ορί−
ζεται ένας υπάλληλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας µε τον αναπληρωτή του. Οι συνεδριάσεις 
της Επιτροπής γίνονται εντός του κανονικού ωραρίου 
εργασίας 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 δη−
µόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα ή πανεπιστηµιακών και 
επιστηµονικών ιδρυµάτων και οργανισµών ή συνδέσµων, 
ενώσεων και επιµελητηρίων. 

Άρθρο 26
Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών 
και Εξοικονόµησης Ενέργειας

1. Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµη−
σης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το οποίο έχει οριστεί ως Εθνικό 
Συντονιστικό Κέντρο των δραστηριοτήτων που αφο−
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ρούν στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), στην 
εξοικονόµηση ενέργειας και στην ορθολογική χρήση 
ενέργειας, σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 5 του 
ν.�2244/1994 (Α΄ 168), όπως ισχύει, ορίζεται και ως το 
Εθνικό Κέντρο για την υποστήριξη της εφαρµογής της 
εθνικής 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 
ανάγκες του παρόντος νόµου, έχει τις ακόλουθες, ιδίως 
υποχρεώσεις:

α) παρέχει υπηρεσίες τεχνικού εµπειρογνώµονα σε 
δηµόσιους φορείς για την προώθηση της ενεργειακής 
αναβάθµισης των κτιρίων τους, 

β) παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε δηµό−
σιους φορείς, σχετικά µε το σχεδιασµό και την υλοποί−
ηση των δράσεών τους για την αύξηση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας σε κτίρια ή άλλες λειτουργίες της αρ−
µοδιότητάς τους,

γ) προβαίνει σε δράσεις ενηµέρωσης, ευαισθητοποί−
ησης και τεχνικής κατάρτισης,

δ) υποστηρίζει τεχνικά και επιστηµονικά τις αρµό−
διες διευθύνσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, στην εκπόνηση των µελετών και στη σύ−
νταξη σχεδίων δράσης και εκθέσεων, όπως ορίζεται 
αναλυτικά στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 7 του ν. 3855/2010, στο πλαίσιο εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων που απορρέουν εν γένει από την εθνική 
και ενωσιακή νοµοθεσία που σχετίζεται µε ζητήµατα 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, εξοικονόµησης, 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και συµπαραγωγής.

3. Οι δαπάνες για τις δράσεις του παρόντος άρθρου 
µπορεί να θεωρηθούν επιλέξιµες στο πλαίσιο υλοποί−
ησης 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 ακο−
λούθως: 

«1. Οι κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ−
γειας 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 άρ−
θρου 40 του ν. 2773/1999 (Α΄ 286), ετήσιο τέλος ύψους 
ενός (1) ευρώ ανά κιλοβάτ (1€/kW) εγκατεστηµένης ισχύ−
ος. Σε περίπτωση που, σύµφωνα µε την οικεία άδεια 
παραγωγής η µέγιστη ισχύς παραγωγής των σταθµών 
διαφοροποιείται από την εγκατεστηµένη, το ετήσιο τέ−
λος υπολογίζεται σε ένα (1) ευρώ ανά κιλοβάτ (1€/kW) 
µέγιστης ισχύος παραγωγής. Ειδικά για υβριδικούς 
σταθµούς, το ετήσιο τέλος ανέρχεται σε ένα (1) ευρώ 
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 ∆ιασυν−
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 
παρέλευση τριών (3) ετών από τη χορήγηση άδειας 
παραγωγής και λήγει µε την υποβολή της εγγυητικής 
επιστολής της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.1.

3. Σε περιπτώσεις αδειών παραγωγής που έχουν εκ−
δοθεί µέχρι 9.5.2013, η υποχρέωση της περίπτωσης 1 
γεννάται µετά την παρέλευση τριών (3) ετών, οκτώ (8) 
ετών και έξι (6) ετών από την έκδοση της άδειας παρα−
γωγής, για τις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της περίπτωσης 
2 αντίστοιχα, και σε κάθε περίπτωση όχι πριν την 1.1.2014 
και λήγει µε την υποβολή της εγγυητικής επιστολής της 
περίπτωσης 4 της Υποπαραγράφου Ι.1. Ειδικά για το 
έτος 2014 δεν γεννάται υποχρέωση για την καταβολή 
του τέλους της περίπτωσης 1 για τις άδειες του προ−
ηγούµενου εδαφίου. Για υβριδικούς και ηλιοθερµικούς 
σταθµούς η υποχρέωση για την καταβολή του τέλους 
της περίπτωσης 1 δεν γεννάται και για το έτος 2015. 

4. Για τον υπολογισµό των ανωτέρω χρονικών πε−
ριόδων, ως πρώτο ηµερολογιακό έτος θεωρείται το 
ηµερολογιακό έτος που έπεται εκείνου κατά το οποίο 
χορηγήθηκε η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Για σταθµούς ΑΠΕ που αποτελούν τµήµα ενιαίου έργου, 
όπως ορίζεται στην ανωτέρω περίπτωση 2β, ως πρώτο 
ηµερολογιακό έτος θεωρείται το ηµερολογιακό έτος 
που έπεται εκείνου κατά το οποίο χορηγήθηκε η πρώτη 
άδεια παραγωγής. Το ετήσιο τέλος της περίπτωσης 1 
της παρούσας υποπαραγράφου οφείλεται ολόκληρο και 
για το ηµερολογιακό έτος, εντός του οποίου λαµβάνει 
χώρα η υποβολή της εγγυητικής επιστολής των περι−
πτώσεων 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 ∆ιαχειριστές καταρτίζεται πίνακας µε 
τους υπόχρεους καταβολής και το ύψος του τέλους της 
περίπτωσης 1, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας 
παραγράφου. Οι ∆ιαχειριστές παρέχουν τα απαραίτη−
τα στοιχεία αρµοδιότητάς τους, για τον προσδιορισµό 
του ετήσιου τέλους τρεις (3) µήνες πριν τη λήξη της 
προθεσµίας καταβολής του τέλους της περίπτωσης 1. 
Ο πίνακας αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουρ−
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύο (2) µήνες πριν 
τη λήξη της προθεσµίας καταβολής του τέλους της 
περίπτωσης 1. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκα−
πέντε (15) ηµερών από την ανάρτηση του πίνακα µπορεί 
να υποβληθούν από τους ενδιαφερόµενους, αιτήµατα 
διόρθωσης πρόδηλων σφαλµάτων, συνοδευόµενα από 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο πίνακας καθίσταται 
οριστικός και αναρτάται εκ νέου στο διαδικτυακό τόπο 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το αρ−
γότερο δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν τη λήξη της προ−
θεσµίας καταβολής του τέλους της περίπτωσης 1. Τα 
στοιχεία για την κατάρτιση των πινάκων λαµβάνονται 
υπόψη όπως ισχύουν την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά 
το οποίο καταβάλλεται το τέλος.

6. Η µη εµπρόθεσµη καταβολή του ετήσιου τέλους 
που προβλέπεται στην περίπτωση 1, συνεπάγεται την 
αυτοδίκαιη παύση ισχύος της άδειας παραγωγής. Η ΛΑ−
ΓΗΕ Α.Ε., εντός ενός (1) µήνα από την παρέλευση της 
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αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86) και στη συνέχεια 
µε το άρθρο 50 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69), προστίθεται 
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 
«εντός ενός έτους από την κατάταξη των επιτυχόντων 
υποψηφίων.» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙI
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

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 «∆ιαδικασία ηλεκτρονικής δηµο−
σίευσης αποσπάσµατος κατασχετήριας έκθεσης και 
περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων στην ιστοσελίδα 
δηµοσιεύσεων πλειστηριασµών του Ενιαίου Ταµείου 
Ανεξάρτητα Απασχολούµενων − Τοµέα Ασφάλισης 
Νοµικών (ΕΤΑΑ−ΤΑΝ)» αναστέλλεται µέχρι 30.4.2016. 
Για το χρονικό διάστηµα από 1.11.2015 µέχρι 30.4.2016, 
οι δηµοσιεύσεις που αφορούν στους πλειστηριασµούς 
της Αθήνας και του Πειραιά θα γίνονται στο «∆ΕΛΤΙΟ 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» του ΕΤΑΑ−ΤΑΝ, ενώ οι 
δηµοσιεύσεις που αφορούν στους πλειστηριασµούς 
της λοιπής επικράτειας σε κύριο φύλλο καθηµερι−
νής εφηµερίδας που εκδίδεται στον τόπο του πλει−
στηριασµού, είτε στον ∆ήµο είτε στην Περιφερειακή 
Ενότητα.»

ΜΕΡΟΣ ∆΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ − 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 εδάφιο ε ως 
εξής:

«ε. τα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης των εγκατα−
στάσεων 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 βέλτιστες 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 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιµατικής 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 ∆ικτύων και 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε 
αριθµό 36060/1155/Ε.103/13.6.2013 (Β΄1450) τροποποιείται 
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 ονοµα−
στική θερµική ισχύ πενήντα µεγαβάτ (50 MW) και άνω, 
µε βάση τις σχετικές βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές 
που έχουν αναπτυχθεί, σύµφωνα µε την ίδια υπουργική 
απόφαση.

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 απαι−
τήσεων που καθορίζονται, σύµφωνα µε τις παραγρά−
φους 1 έως 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 εξής:

«3. Κάθε συµβολαιογράφος για την κατάρτιση πρά−
ξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να µνη−
µονεύσει στο συµβόλαιο τον αριθµό πρωτοκόλλου του 
ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσηµο αντίγραφο 
του ΠΕΑ. Σε κάθε µίσθωση ακινήτου, ο αριθµός πρωτο−
κόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά 
στην ηλεκτρονική εφαρµογή «∆ήλωση Πληροφοριακών 
Στοι χείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστο−
σελίδας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συ−
στηµάτων (www.gsis.gr).»

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

«1. Συνιστάται ∆ιυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών 
Επενδύσεων (∆.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 ∆ικτύων, ο Υπουργός Επικρατείας µε αρµοδιότητα 
να συνδράµει τον Πρωθυπουργό για το συντονισµό, 
παρακολούθηση και έλεγχο της κυβερνητικής πολιτικής 
που αφορά την προώθηση, επιτάχυνση και υλοποίηση 
επενδύσεων, και οι αρµόδιοι κατά περίπτωση Υπουργοί, 
οι οποίοι εισηγούνται τα θέµατα αρµοδιότητάς τους ή 
οι νόµιµοι 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 αντικαθί−
στανται µε το άρθρο 27 του παρόντος νόµου, εφαρµόζο−
νται για τον προσδιορισµό των υπόχρεων καταβολής και 
του ύψους του τέλους διατήρησης δικαιώµατος κατοχής 
άδειας παραγωγής για το έτος 2015.

2. Οι καταβολές του ετήσιου τέλους διατήρησης δι−
καιώµατος κατοχής άδειας παραγωγής της περίπτω−
σης 1 της υποπαραγράφου Ι.2 της παρ. Ι του πρώτου 
άρθρου του ν. 4152/2013 (Α΄107), όπως αντικαθίσταται 
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Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόµου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Νοεµβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ−ΝΙΚΟΛΑΟΣ−∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑ∆ΗΣ

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 9 Νοεµβρίου 2015

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ


