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Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονι-
σμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στή-
ριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 1
Χρονοδιάγραμμα για την έναρξη 
λειτουργίας των Αγορών Ενέργειας 
του ν. 4425/2016 (Α΄ 185)

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της εταιρείας Ανεξάρτητος 
Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) 
Α.Ε., ως Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μετα-
φοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και της εταιρείας 
Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ) Α.Ε., ως Χρη-
ματιστηρίου Ενέργειας, δύναται να καθορίζεται δεσμευ-
τικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υποχρεώσεών 
των ανωτέρω φορέων για την έναρξη λειτουργίας των 
Αγορών Ενέργειας του ν. 4425/2016 (Α΄ 185), ως ισχύει. 

2. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) παρακολουθεί 
την τήρηση του χρονοδιαγράμματος της παραγράφου 1 
και σε περίπτωση παραβίασης των προβλεπόμενων σε 
αυτό προθεσμιών από τους ανωτέρω φορείς, με απόφα-
σή της, η οποία εκδίδεται εντός είκοσι (20) εργάσιμων 
ημερών από την επομένη της παραβίασης της σχετικής 
προθεσμίας, επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 36 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), ως ισχύει.

Άρθρο 2
Εναρμόνιση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1227/2011 
(REMIT) για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια 
στη χονδρική αγορά ενέργειας

1. Το στοιχείο (ε) της παραγράφου 4 του άρθρου 3 
του ν. 4001/2011, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«(ε) Να προάγεται ο υγιής ανταγωνισμός στην αγορά 
ενέργειας και η εύρυθμη λειτουργία αυτής, σύμφωνα με 
το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και να διασφαλί-
ζεται η ακεραιότητα και η διαφάνεια στη χονδρική αγορά 

ενέργειας η οποία να περιλαμβάνει τόσο τις αγορές βασι-
κών προϊόντων όσο και τις αγορές χρηματοοικονομικών 
παραγώγων».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 22 του ν. 4001/2011 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Η Ρ.Α.Ε. παρακολουθεί το επίπεδο διαφάνειας, συ-
μπεριλαμβανομένων των τιμών χονδρικής και διασφα-
λίζει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων που ασκούν 
Ενεργειακές Δραστηριότητες, καθώς επίσης και των προ-
σώπων, αρχών, συστημάτων ή οργανωμένων αγορών, 
της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 
αριθμ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την ακεραιό-
τητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας. Πε-
ραιτέρω, η Ρ.Α.Ε. μεριμνά για την εφαρμογή της υποχρέ-
ωσης δημοσίευσης εμπιστευτικών πληροφοριών, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω Κανονισμού.».

3. Το άρθρο 28 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 28
Τα μέλη της Ρ.Α.Ε. και το προσωπικό της Γραμματείας 

της, μετά από έγγραφη εντολή της Ρ.Α.Ε., προς διαπί-
στωση των παραβάσεων του παρόντος νόμου και των 
πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, του 
Κανονισμού (Ε.Ε.) 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για 
την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά 
ενέργειας και των κανόνων ανταγωνισμού στους τομείς 
αυτούς, ασκούν τις εξουσίες και τα δικαιώματα που προ-
βλέπονται στο άρθρο 39 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), όπως 
ισχύει. Σε περίπτωση παρεμπόδισης του έργου της Ρ.Α.Ε. 
εφαρμόζονται οι σχετικές με την επιβολή ποινών και 
κυρώσεων διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 3959/2011, 
όπως ισχύει.».

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 36 του ν. 4001/2011 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύεται η μεθοδο-
λογία και τα επί μέρους κριτήρια των προστίμων και εν 
γένει διοικητικών κυρώσεων των παραγράφων 1 και 3 
του παρόντος άρθρου. Για τον προσδιορισμό και την επι-
μέτρηση του ύψους των προστίμων που επιβάλλονται, 
λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση από την Ρ.Α.Ε. και 
εφόσον αυτό είναι δυνατόν από τα στοιχεία που διαθέτει 
η Αρχή, ιδίως τα ακόλουθα: 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4342/2015

Η παράγραφος του άρθρου 20 του ν. 4342/2015 
(Α΄ 143) αριθμείται σε παράγραφο 1 και προστίθεται 
νέα παράγραφος 2 ως εξής:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας συγκροτείται Επιτροπή για τη διαμόρφωση 
του θεσμικού πλαισίου ανταγωνιστικών διαδικασιών 
στην ενεργειακή απόδοση, καθώς και κάθε άλλη λε-
πτομέρεια.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

Άρθρο 30
Τροποποίηση του ν. 4123/2013 
(Άρθρο 1 της Εκτελεστικής Οδηγίας 
2018/1581/Ε.Ε.) για αποθέματα 
έκτακτης ανάγκης αργού πετρελαίου

1. Το στοιχείο θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του 
ν. 4123/2013 (Α΄ 43) αντικαθίσταται ως εξής:

«θ)«αποθέματα πετρελαίου»: αποθέματα ενεργειακών 
προϊόντων, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ κεφάλαιο 
3.4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1099/2008».

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 4123/2013 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, 
όσον αφορά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως 
τις 30 Ιουνίου κάθε ημερολογιακού έτους, οι μέσες ημε-
ρήσιες καθαρές εισαγωγές που αναφέρονται στην ως 
άνω παράγραφο καθορίζονται βάσει των ποσοτήτων που 
εισήχθησαν κατά τη διάρκεια του προτελευταίου ημερο-
λογιακού έτους πριν από το εν λόγω ημερολογιακό έτος.». 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 
του ν. 4123/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο κατάλογος αυτός περιέχει κατά κύριο λόγο πληροφο-
ρίες που απαιτούνται για την ακριβή τοποθεσία της απο-
θήκης, του διυλιστηρίου ή των εγκαταστάσεων αποθή-
κευσης των εν λόγω αποθεμάτων, καθώς και των σχετικών 
ποσοτήτων, τον ιδιοκτήτη τους και τον χαρακτήρα τους, 
σε σχέση με τις κατηγορίες που ορίζονται στο Παράρτημα 
Α΄ κεφάλαιο 3.4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1099/2008.».

4. Το Παράρτημα του ν. 4123/2013 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ 
ΣΕ ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

Το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο των εισαγωγών 
προϊόντων πετρελαίου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3, 
πρέπει να υπολογίζεται με την ακόλουθη μέθοδο:

1. Υπολογίζεται το άθροισμα των καθαρών εισαγωγών 
αργού πετρελαίου, υγρών φυσικού αερίου (NGL), προ-
ϊόντων εφοδιασμού διυλιστηρίων (refinery feedstocks) 
και άλλων υδρογονανθράκων, όπως ορίζεται στο Πα-
ράρτημα Α΄ Κεφάλαιο 3.4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
1099/2008 και προσαρμόζεται ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη ενδεχόμενες διακυμάνσεις των αποθεμάτων. 
Από το ποσό που προκύπτει, ένα από τα ακόλουθα ποσά 
αφαιρείται για απόδοση νάφθας: 

— 4 % 
— η μέση απόδοση νάφθας 
— η καθαρή πραγματική κατανάλωση νάφθας. 
2. Υπολογίζεται το άθροισμα των καθαρών εισαγωγών 

όλων των άλλων προϊόντων πετρελαίου, όπως ορίζεται 
στο Παράρτημα Α Κεφάλαιο 3.4 του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 1099/2008, εκτός της νάφθας, το αποτέλεσμα 
προσαρμόζεται προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδε-
χόμενες διακυμάνσεις των αποθεμάτων, και πολλαπλα-
σιάζεται επί συντελεστή 1,065. 

Το άθροισμα των ποσών που προέκυψαν από τους 
υπολογισμούς 1 και 2 αντιπροσωπεύει το ισοδύναμο 
σε αργό πετρέλαιο. 

Στον υπολογισμό δεν λαμβάνονται υπόψη τα καύσιμα 
διεθνούς ναυσιπλοΐας (international marine bunkers).».

5. Η περίπτωση α) του Παραρτήματος ΙΙ αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«α) συμπεριλαμβάνονται όλα τα υπόλοιπα αποθέματα 
προϊόντων πετρελαίου που προσδιορίζονται στο Πα-
ράρτημα Α΄ κεφάλαιο 3.4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
1099/2008 και προσδιορίζεται το ισοδύναμο σε αργό 
πετρέλαιο πολλαπλασιάζοντας τις σχετικές ποσότητες 
με τον συντελεστή 1,065. ή».

Άρθρο 31

Τροποποίηση του άρθρου 52

του ν. 4602/2019 (Α΄ 45) - ΕΑΓΜΕ

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 52 του ν. 4602/2019, 
η ημερομηνία «31.12.2019» αντικαθίσταται με την ημε-
ρομηνία «31.12.2020».

Άρθρο 32

Παράταση της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας 

Λειτουργίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής 

των ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.

1. Οι προθεσμίες του άρθρου 24 του ν. 3377/2005 
(Α΄ 202), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρατείνο-
νται ως εξής:

α) Η ισχύς της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας 
της παραγράφου 1 παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2021 
για όλες τις Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε. που υπάγονται στην 
Ενιαία Άδεια Παραγωγής της κατά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου.

β) Η ισχύς της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας 
της παραγράφου 2, για μονάδες στις οποίες η αρχική αυ-
τοτελής Άδεια Παραγωγής έχει εκδοθεί από τις 24.1.2002 
και βρίσκονται σε λειτουργία κατά την ημερομηνία έναρ-
ξης ισχύος του παρόντος νόμου, παρατείνεται μέχρι τις 
31.12.2021.

γ) Η προθεσμία της παραγράφου 3 παρατείνεται μέχρι 
τις 31.12.2021.

2. Η παράταση προθεσμίας της παραγράφου 1 του πα-
ρόντος ισχύει και για τις Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε. που περι-
λαμβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής και έχουν με-
ταβιβασθεί στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., πλην αυτών στις 
οποίες έχει ήδη χορηγηθεί αυτοτελής Άδεια Λειτουργίας.

Άρθρο 33

Διασφάλιση ενεργειακού εφοδιασμού Κρήτης

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 88 του ν. 4602/2019 
(Α΄ 45) αντικαθίσταται ως εξής:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ5096 Τεύχος A’ 193/03.12.2019

β) χορηγείται οριστική Προσφορά Σύνδεσης, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 3 της υποπαρα-
γράφου Ι.1 της παραγράφου I του άρθρου πρώτου του 
ν. 4152/2013.

3. Η διάρκεια ισχύος της απόφασης Έγκρισης Περιβαλ-
λοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) άρχεται από την ημερομηνία 
της έκδοσής της ή της τροποποίησής της.

4. Μετά την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύν-
δεσης και την κατάθεση της ως άνω Εγγυητικής Επιστο-
λής, εκδίδεται άδεια Εγκατάστασης από τη Γενική Διεύ-
θυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (ΓΔΣΕ) του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντός τριάντα (30) ημερών 
από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

Άρθρο 62

Αυτοπαραγωγή από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

για αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Στην παράγραφο 16 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 
(Α΄ 149) η φράση «μέχρι ποσοστού 20% της συνολικά 
παραγόμενης, από τους σταθμούς αυτούς ηλεκτρικής 
ενέργειας, σε ετήσια βάση» αντικαθίσταται από τη φρά-
ση «μέχρι ποσοστού 20% της συνολικά παραγόμενης 
από τους σταθμούς αυτούς, ηλεκτρικής ενέργειας σε 
ετήσια βάση και, εφόσον οι ως άνω σταθμοί παραγωγής 

εξυπηρετούν αποκλειστικά αγροτική εκμετάλλευση, μέ-
χρι ποσοστού 75%, αντίστοιχα».

Άρθρο 63

Ρύθμιση Θεμάτων Α.Π.Ε.

Κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που είχαν προχωρήσει σε έκδοση 
όλων των απαιτούμενων αδειών παραγωγής και εγκρίσε-
ων περιβαλλοντικών όρων και είχαν καταρτίσει Συμβάσεις 
Σύνδεσης πριν την 31 Δεκεμβρίου 2015, οι οποίοι αδυ-
νατούσαν να υπογράψουν την προβλεπόμενη από τον 
ν. 3468/2006 Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας 
μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2015, συνεπεία επιβληθείσας 
αναστολής εκτέλεσης αποφάσεων έγκρισης περιβαλλο-
ντικών όρων στα πλαίσια εκκρεμούς διοικητικής ή ακυ-
ρωτικής διαδικασίας, αποζημιώνονται κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 13 του ν. 3468/2006, εφόσον κατά την ημερο-
μηνία ανάκλησης του προσωρινού μέτρου της αναστολής 
βρίσκονταν σε ισχύ όλες οι απαιτούμενες άδειες και εγκρί-
σεις για την κατάρτιση σύμβασης πώλησης και εξεδόθη 
απόφαση η οποία ανακαλεί την ως άνω αναστολή. Στην 
περίπτωση αυτή παύουν αυτοδικαίως συμβάσεις πώλη-
σης ή λειτουργικής ενίσχυσης που έχουν καταρτιστεί και 
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της εν λόγω διάταξης.

Άρθρο 64

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει, από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως 
ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη

XΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

 Εργασίας
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Κοινωνικών Υποθέσεων Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης κ.α.α. Εσωτερικών Υποδομών και Μεταφορών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2019

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός κ.α.α.
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