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Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσί-

ας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των 

Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοι-

πές διατάξεις.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Τροποποιήσεις του ν. 4014/2011)

Άρθρο 1

Διάρκεια ισχύος ΑΕΠΟ

1. Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 8 του άρ-
θρου 2 του ν. 4014/2011 (Α’ 209) αντικαθίστανται ως 
εξής:

«8.α. Η ΑΕΠΟ έχει διάρκεια ισχύος δεκαπέντε (15) έτη, 
εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων, βάσει 
των οποίων εκδόθηκε. Για τα έργα ή τις δραστηριότητες 
που διαθέτουν ως Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS), 
η διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ παρατείνεται για έξι (6) έτη 
και για όσο χρόνο, το Σύστημα αυτό βρίσκεται σε ισχύ. Για 
τα έργα ή τις δραστηριότητες που διαθέτουν Σύστημα Πε-
ριβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο 
σε ισχύ, η διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ παρατείνεται για τέσ-
σερα (4) έτη και για όσο χρόνο το Σύστημα αυτό βρίσκεται 
σε ισχύ. Για τις ως άνω παρατάσεις χορηγείται σχετική 
διαπιστωτική πράξη. Μη έγκαιρη ανανέωση των ως άνω 
Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης συνεπάγεται, 
κατά τη διάρκεια της ως άνω παράτασης, αυτοδίκαιη λήξη 
της ισχύος της ΑΕΠΟ. Επιπλέον, ο φορέας υποχρεούται να 
διαθέτει σε ισχύ το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρι-
σης για τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν την παρέλευση της 
προθεσμίας ανανέωσης της ΑΕΠΟ.

β. Η ΑΕΠΟ μπορεί με ειδική αιτιολογία να εκδίδεται για 
διάρκεια ισχύος μικρότερη των δεκαπέντε (15) ετών.»

2. Το παρόν ισχύει και για τις ΑΕΠΟ που βρίσκονται σε 
ισχύ κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 2

Επιτάχυνση διαδικασιών έκδοσης ΑΕΠΟ

1. Η περίπτωση β’  της παραγράφου 2 του άρθρου 3 
του ν. 4014/2011 (Α’ 209) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Εάν δεν επιλέγεται από τον υπόχρεο φορέα του 
έργου ή της δραστηριότητας η διαδικασία της γνωμοδό-
τησης με την υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ, τότε απαιτούνται:

αα) Υποβολή φακέλου ΜΠΕ και φακέλου με συνοδευ-
τικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης, από τον φορέα 
του έργου ή της δραστηριότητας.

ββ) Έλεγχος πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ εντός απο-
κλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από 
την ημέρα υποβολής του. Σε περίπτωση διαπίστωσης 
μη πληρότητας αυτού, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή 
ζητά, πριν την παρέλευση της προθεσμίας του πρώτου 
εδαφίου, τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση στοιχεία. 
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών από την υποβολή τους, η αρμόδια περιβαλλο-
ντική αρχή, κατόπιν ελέγχου πληρότητας του συμπλη-
ρωμένου φακέλου, είτε προχωρά στα επόμενα στάδια 
είτε απορρίπτει τον φάκελο εάν διαπιστωθούν ελλείψεις. 
Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμε-
νου εδαφίου έχει ως συνέπεια να θεωρείται ο φάκελος 
πλήρης.

γγ) Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς γνωμοδό-
τηση στους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες 
και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για τη διενέργεια δημόσιας 
διαβούλευσης εντός μιας (1) εργάσιμης ημέρας από την 
ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας.

δδ) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους 
δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων 
του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) εργά-
σιμων ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση 
της ΜΠΕ.

Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής:
α. εφόσον πρόκειται για γνωμοδοτήσεις που δεν θε-

ωρούνται ουσιώδεις, η διαδικασία προχωρά στα επό-
μενα στάδια, β. εφόσον πρόκειται για γνωμοδοτήσεις 
που θεωρούνται ουσιώδεις, συγκαλείται και συνεδριάζει 
υποχρεωτικώς το ΚΕΣΠΑ εντός αποκλειστικής προθε-
σμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την άπρακτη 
παρέλευση της ως άνω προθεσμίας και εφαρμόζεται η 
διαδικασία του άρθρου 13.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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28. «Μικρό απομονωμένο σύστημα»: είναι το σύστημα 
ηλεκτρικής ενέργειας κάθε Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού 
όπως ορίζεται στην περίπτωση κγ της παραγράφου 3 
του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (Α’ 179).

29. «Επιθεωρητής Ενέργειας»: Υπάλληλος των Τμημά-
των Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος 
που είναι διπλωματούχος μηχανικός ή πτυχιούχος μηχα-
νικός τεχνολογικής εκπαίδευσης και διενεργεί ελέγχους 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 58, παράγραφος 
2, εδάφιο γ του π.δ. 132/2017 (Α’ 160).»

Άρθρο 57

Προσθήκη άρθρου 2Α στον ν. 4122/201 (άρθρο 

2Α της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ, όπως προστέθηκε 

με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 

2018/844/ΕΕ)

Στον ν. 4122/2013 (Α’ 42) προστίθεται άρθρο 2Α ως 
εξής:

«Άρθρο 2Α
Μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης

1. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργεια-
κής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας 
και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας έχει την ευθύνη σύνταξης έκθεσης μα-
κροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης του δημόσιου 
και ιδιωτικού κτιριακού αποθέματος και μετατροπής του 
σε κτιριακό δυναμικό απαλλαγμένο από ανθρακούχες 
εκπομπές και υψηλής ενεργειακής απόδοσης έως το 
έτος 2050, διευκολύνοντας την οικονομικά αποδοτική 
μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε κτίρια με σχεδόν 
μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

2. Η έκθεση της παραγράφου 1 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 του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
στο πλαίσιο του τελικού ενοποιημένου εθνικού σχεδίου 
για την ενέργεια και το κλίμα.

Κάθε μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης πε-
ριλαμβάνει:

α) ανασκόπηση του κτιριακού αποθέματος που βασί-
ζεται, ανάλογα με την περίπτωση, σε στατιστική δειγμα-
τοληψία και το αναμενόμενο ποσοστό ανακαινισμένων 
κτιρίων το 2020, 2030, 2040 και 2050.

β) εξεύρεση οικονομικά αποδοτικών προσεγγίσεων 
για τις ανακαινίσεις ανάλογα με το είδος του κτιρίου 
και την κλιματική ζώνη, λαμβάνοντας υπόψη πιθανά 
κατάλληλα σημεία ενεργοποίησης της διαδικασίας 
ανακαίνισης στον κύκλο ζωής του κτιρίου, κατά πε-
ρίπτωση,

γ) πολιτικές και δράσεις για την προώθηση οικονο-
μικά αποδοτικών ριζικών ανακαινίσεων κτιρίων, περι-
λαμβανομένων των ριζικών ανακαινίσεων κατά στάδια, 
καθώς και για την υποστήριξη στοχευμένων οικονομικά 
αποδοτικών ενεργειακά, μέτρων και ανακαινίσεων, όπως 
με τη θέσπιση προαιρετικού συστήματος διαβατηρίων 
ανακαίνισης κτιρίων,

δ) επισκόπηση των πολιτικών και των δράσεων που 
αφορούν τα τμήματα του κτιριακού αποθέματος που 
παρουσιάζουν τις χειρότερες επιδόσεις, τα διλήμματα 
λόγω αντικρουόμενων κινήτρων και τις αποτυχίες της 
αγοράς,

ε) περιγραφή των εθνικών δράσεων που συμβάλλουν 
στην άμβλυνση της ενεργειακής πενίας,

στ) πολιτικές και δράσεις που αφορούν όλα τα δημό-
σια κτίρια,

ζ) επισκόπηση των πρωτοβουλιών για την προώθηση 
έξυπνων τεχνολογιών και καλά διασυνδεδεμένων κτιρί-
ων και κοινοτήτων, καθώς και τη βελτίωση των δεξιοτή-
των και της εκπαίδευσης στον κατασκευαστικό τομέα και 
τον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, και

η) τεκμηριωμένη εκτίμηση της αναμενόμενης εξοικο-
νόμησης ενέργειας και του γενικότερου οφέλους, του-
λάχιστον στους τομείς της υγείας, της ασφάλειας και της 
ποιότητας του αέρα.

3. Η μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης πα-
ρουσιάζει χάρτη πορείας με μέτρα και μετρήσιμους 
δείκτες προόδου, ενόψει του μακροπρόθεσμου στόχου 
του έτους 2050 για μείωση των εκπομπών αερίου του 
θερμοκηπίου στην Ένωση κατά ποσοστό 80 έως 95 % 
σε σχέση με το 1990, προκειμένου να επιτευχθεί κτιρι-
ακό απόθεμα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και απαλ-
λαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές και προκειμένου 
να διευκολυνθεί η οικονομικά αποδοτική μετατροπή 
υφιστάμενων κτιρίων σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κα-
τανάλωση ενέργειας. Ο χάρτης πορείας περιλαμβάνει 
ενδεικτικά ορόσημα για το 2030, το 2040 και το 2050, και 
προσδιορίζει με ποιον τρόπο τα ορόσημα αυτά συμβάλ-
λουν στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης 
της Ένωσης σύμφωνα με τον ν. 4342/2015 (Α’ 143).

4. Προκειμένου να στηριχθεί η κινητοποίηση επεν-
δύσεων για τις ανακαινίσεις που είναι απαραίτητες για 
την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 2, το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεσπίζει επιπρόσθετα 
χρηματοδοτικά, θεσμικά, διοικητικά ή/και οικονομικά 
κίνητρα, τα οποία στοχεύουν:

α) στην ομαδοποίηση των έργων, όπως μέσω επενδυ-
τικών πλατφορμών ή ομάδων και μέσω κοινοπραξιών 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων,

β) στη μείωση των διαφαινόμενων κινδύνων των επεν-
δύσεων σε τομείς της ενεργειακής απόδοσης για τους 
επενδυτές και τον ιδιωτικό τομέα,

γ) στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και την 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων ανεπαρκειών της αγοράς 
μέσω της κινητοποίησης δημόσιας χρηματοδότησης,

δ) στην προσέλκυση επενδύσεων για την επίτευξη 
ενεργειακά αποδοτικού δημόσιου κτιριακού αποθέμα-
τος, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Eurostat, και

ε) στη λειτουργία προσιτών και διαφανών συμβου-
λευτικών εργαλείων, όπως οι υπηρεσίες μιας στάσης 
για τους καταναλωτές και συμβουλευτικές υπηρεσίες 
για θέματα ενέργειας, όσον αφορά τις ενδεδειγμένες 
ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις και τα κατάλληλα 
χρηματοδοτικά μέσα.

5. Στο παράρτημα της έκθεσης μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής ανακαίνισης περιλαμβάνονται η περίλη-
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ψη των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης, 
η επισκόπηση της εφαρμογής της πλέον πρόσφατης 
μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης και των 
σχεδιαζόμενων πολιτικών και δράσεων.»

Άρθρο 58

Αντικατάσταση του άρθρου 3 του ν. 4122/2013 

(Άρθρο 3 και Παράρτημα I της Οδηγίας 

2010/31/ΕΕ)

Το άρθρο 3 του ν. 4122/2013 (Α’ 42) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 3
Θέσπιση μεθοδολογίας υπολογισμού 
ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας εγκρίνεται Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης 
Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), ο οποίος καθορίζει τη σχετική μεθο-
δολογία υπολογισμού, τις ελάχιστες απαιτήσεις για την 
ενεργειακή απόδοση κτιρίων, τον τύπο και το περιεχόμε-
νο της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) των κτιρί-
ων ή κτιριακών μονάδων, τη διαδικασία και τη συχνότητα 
διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων των κτιρίων και 
των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, τον τύπο 
και το περιεχόμενο του εκδιδόμενου Πιστοποιητικού 
Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), τη διαδικασία έκδοσής 
του, τον έλεγχο της διαδικασίας ενεργειακής επιθεώρη-
σης, τα προς τούτο αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε 
άλλο ειδικότερο θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια. Με τον 
ΚΕΝΑΚ καθορίζεται, κάθε θέμα που σχετίζεται με τον 
δείκτη ευφυούς ετοιμότητας των κτιρίων του άρθρου 8, 
όπως επίσης οι τιμές των παραμέτρων για τους υπολογι-
σμούς της οικονομικής εφικτότητας των περιπτώσεων 
των άρθρων 7 και 8 και οι τεχνικές προδιαγραφές και οι 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων 
σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης του άρθρου 9.

Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται για τον προσδιορι-
σμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου είναι διαφανής 
και ανοικτή στην καινοτομία. Η μέθοδος υπολογισμού 
περιγράφεται σύμφωνα με τα εθνικά Παραρτήματα 
των γενικών προτύπων, ISO 52000-1, 52003-1, 52010-1, 
52016-1, και 52018-1, που έχουν εκπονηθεί από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) στο πλαίσιο της 
εντολής M/480, όπως αυτή αναρτάται στο ιστότοπο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου ή μιας κτιριακής 
μονάδας, προσδιορίζεται βάσει της υπολογιζόμενης ή 
της πραγματικής χρήσης ενέργειας και αντικατοπτρί-
ζει τη συνήθη ενέργεια που καταναλώνει το κτίριο για 
θέρμανση χώρου, ψύξη χώρου, ζεστό νερό για οικιακή 
χρήση, αερισμό, φωτισμό και άλλα τεχνικά συστήματα 
του κτιρίου.

Η ενεργειακή απόδοση κτιρίου εκφράζεται με αριθ-
μητικό δείκτη χρήσης πρωτογενούς ενέργειας σε kWh/
(m2 y), με σκοπό τόσο την πιστοποίηση της ενεργεια-
κής απόδοσης όσο και τη συμμόρφωση με τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.

3. Οι ενεργειακές ανάγκες για θέρμανση χώρου, ψύξη 
χώρου, ζεστό νερό οικιακής χρήσης, φωτισμό, αερισμό 

και άλλα τεχνικά συστήματα του κτιρίου υπολογίζονται 
με τρόπο ώστε να διασφαλίζονται τα βέλτιστα επίπεδα 
υγιεινής, ποιότητας του αέρα εσωτερικού χώρου και 
άνεσης.

Ο υπολογισμός της πρωτογενούς ενέργειας βασίζεται 
σε συντελεστές πρωτογενούς ενέργειας ή συντελεστές 
στάθμισης ανά φορέα ενέργειας, οι οποίοι μπορούν να 
βασίζονται στους εθνικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς 
ετήσιους, και πιθανόν επίσης εποχιακούς ή μηνιαίους, 
σταθμισμένους μέσους όρους ή σε πιο συγκεκριμένες 
πληροφορίες που διατίθενται για μεμονωμένα αστικά 
συστήματα.

Οι συντελεστές πρωτογενούς ενέργειας ή συντελεστές 
στάθμισης ανά φορέα ενέργειας καθορίζονται στον ΚΕ-
ΝΑΚ. Κατά την εφαρμογή αυτών των συντελεστών για 
τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης, επιδιώκεται 
η βέλτιστη ενεργειακή απόδοση του κελύφους του κτι-
ρίου. Στον ΚΕΝΑΚ μπορεί να καθορίζονται πρόσθετοι 
αριθμητικοί δείκτες συνολικής χρήσης πρωτογενούς 
ενέργειας και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που 
παράγονται σε kg CO2eq/(m2.y).

Κατά τον καθορισμό των συντελεστών πρωτογενούς 
ενέργειας με σκοπό τον υπολογισμό της ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων, συνυπολογίζεται η ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές που παρέχει ο φορέας ενέργειας. Δεν 
συνυπολογίζεται η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 
παράγεται και χρησιμοποιείται επιτόπου με τη διαδικα-
σία του ενεργειακού συμψηφισμού.

4. Η μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής από-
δοσης των κτιρίων βασίζεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα 
και καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τα 
εξής:

α) τα πραγματικά θερμικά χαρακτηριστικά του κτιρίου 
(συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών χωρισμάτων 
του):

αα) θερμοχωρητικότητα,
ββ) θερμομόνωση,
γγ) θερμογέφυρες,
β) την εγκατάσταση θέρμανσης και παροχής ΖΝΧ (Ζε-

στό Νερό Χρήσης), συμπεριλαμβανομένων των χαρα-
κτηριστικών των θερμομονώσεών τους,

γ) την εγκατάσταση κλιματισμού, συμπεριλαμβανο-
μένων των χαρακτηριστικών των θερμομονώσεών της,

δ) το φυσικό και μηχανικό αερισμό, που μπορεί να 
περιλαμβάνει και την αεροστεγανότητα,

ε) την εγκατάσταση γενικού φωτισμού (στα κτίρια του 
τριτογενή τομέα),

στ) τον σχεδιασμό, τη θέση και τον προσανατολισμό 
του κτιρίου, περιλαμβανομένων των εξωτερικών κλιμα-
τικών συνθηκών,

ζ) τα παθητικά και υβριδικά ηλιακά συστήματα και την 
ηλιακή προστασία,

η) την παθητική θέρμανση και το δροσισμό,
θ) τις κλιματικές συνθήκες εσωτερικού χώρου, λαμβά-

νοντας υπόψη και τις συνθήκες σχεδιασμού εσωτερικού 
κλίματος και

ι) τα εσωτερικά φορτία.
5. Λαμβάνεται υπόψη η θετική επίδραση των κατωτέ-

ρω παραγόντων:
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4. Η ανάκληση/αντικατάσταση ΠΕΑ ή Έκθεσης Επιθε-
ώρησης είναι δυνατή μόνο εφόσον το σχετικό αίτημα 
συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986 (Α’ 75) του ιδιοκτήτη του κτιρίου ή της 
κτιριακής μονάδας, η οποία φέρει ψηφιακή υπογρα-
φή αυτού ή βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
του από Δημόσια Αρχή και με την οποία δηλώνει ότι 
επιθυμεί την ανάκληση/αντικατάσταση του ΠΕΑ ή της 
Έκθεσης.»

Άρθρο 70

Αντικατάσταση του άρθρου 21 του 

ν. 4122/2013 (Α’ 42)

Το άρθρο 21 του ν. 4122/2013 (Α’ 42) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 21
Θέματα οικοδομικών αδειών

1. Για την έκδοση οικοδομικής άδειας νέου ή ριζικά 
ανακαινιζόμενου υφιστάμενου κτιρίου ή κτιριακής μο-
νάδας, εκπονείται και υποβάλλεται σύμφωνα με τον 
ν. 4495/2017 (Α’ 167) η οριζόμενη στην παράγραφο 25 
του άρθρου 2, Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) 
του κτιρίου. Για την έκδοση οικοδομικής άδειας νέου 
κτιρίου, καθώς και για προσθήκη νέας κτιριακής μο-
νάδας σε κτίριο που ανεγείρεται βάσει οικοδομικής 
αδείας της οποίας η αίτηση υποβάλλεται μετά την 1η 
Ιουνίου 2021, υποβάλλεται ΜΕΑ που τεκμηριώνει ότι 
το κτίριο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίου 
σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Κατά πα-
ρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης και ειδικά για τις 
οικοδομικές άδειες που εκδίδονται μέχρι και τις 31 
Μαΐου 2021 και αφορούν νέα κτίρια κατοικιών ή προ-
σθήκες σε υφιστάμενα κτίρια κατοικιών, υποβάλλεται 
ΜΕΑ που τεκμηριώνει ότι το κτίριο (ή η προσθήκη) 
είναι κατ’ ελάχιστον ενεργειακής κατηγορίας Β+ σύμ-
φωνα με τον ΚΕΝΑΚ.

2. Μετά τους ελέγχους των Ελεγκτών Δόμησης του 
ν. 4495/2017 και προκειμένου να εκδοθεί το Πιστοποιητι-
κό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ), απαραίτητη προϋπόθεση 
αποτελεί η έκδοση του ΠΕΑ του κτιρίου, από Ενεργειακό 
Επιθεωρητή, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις απαιτή-
σεις του παρόντος άρθρου, για τις περιπτώσεις όπου εί-
ναι υποχρεωτικό από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

3. Το ΠΕΑ του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας υπο-
βάλλεται και καταχωρείται ηλεκτρονικά στο Αρχείο Επι-
θεωρήσεως Κτιρίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, αντίγραφο δε αυτού υποβάλλεται στην οικεία 
Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενο από πόρισμα του 
Ενεργειακού Επιθεωρητή για την τήρηση ή μη των ελά-
χιστων απαιτήσεων για τα δομικά στοιχεία του κελύφους 
και τα τεχνικά συστήματα του κτιρίου ή της κτιριακής 
μονάδας, καθώς και της ενεργειακής κατηγορίας που 
προσδιορίζονται στη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης 
(ΜΕΑ).

Για κτίρια ή κτιριακές μονάδες στα οποία έχουν τη-
ρηθεί κατά την κατασκευή τους οι ελάχιστες προδια-
γραφές των δομικών στοιχείων του κελύφους και των 

τεχνικών συστημάτων που προβλέπονται στη ΜΕΑ 
εντάσσονται εντούτοις στο ΠΕΑ σε ενεργειακή κατη-
γορία χαμηλότερη από αυτήν που είχε προβλεφθεί στη 
ΜΕΑ εξαιτίας τροποποίησης του Κανονισμού Ενεργει-
ακής Απόδοσης ή του προγράμματος υπολογισμού 
ή της έκδοσης του προγράμματος υπολογισμού του 
ΠΕΑ, ο Ενεργειακός Επιθεωρητής υποβάλλει συμπλη-
ρωματικά τον υπολογισμό της ενεργειακής κατηγορί-
ας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, σύμφωνα με 
την έκδοση του προγράμματος υπολογισμού ΠΕΑ που 
ίσχυε κατά τον χρόνο εκπόνησης της ΜΕΑ και ελέγχει 
αν προκύπτει η ενεργειακή κατηγορία που προσδιο-
ρίστηκε στη ΜΕΑ.

4. Σε περίπτωση που στο πόρισμα του Ενεργειακού 
Επιθεωρητή διαπιστώνεται η μη τήρηση των απαιτή-
σεων του παρόντος, δεν εκδίδεται ΠΕΚ και ο εκάστοτε 
ιδιοκτήτης/διαχειριστής του κτιρίου υποχρεούται να 
εφαρμόσει εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την 
έκδοση του ΠΕΑ, μέτρα βελτίωσης σύμφωνα με τις συ-
στάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή που αναφέρονται 
στο ΠΕΑ και στο πόρισμά του. Ακολούθως, διενεργείται 
εκ νέου ενεργειακή επιθεώρηση και εκδίδεται νέο ΠΕΑ 
και σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι δεν πληρούνται 
οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης ή/και 
δεν προκύπτει η ενεργειακή κατηγορία που προσδιο-
ρίστηκε στη ΜΕΑ, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 
του παρόντος, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του 
άρθρου 382 του π.δ. 580/1999 (Α’ 210) «Κώδικας Βασικής 
Πολεοδομικής Νομοθεσίας».

Άρθρο 71

Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του 
ν. 4122/2013 (Α’ 42) ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2021.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 και 
της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 4122/2013 ισχύ-
ουν από την 1η Ιανουαρίου 2025.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το 
άρθρο 6 του ν. 4342/2015 (Α’ 143), όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ 

ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/692 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/73/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΚΟΙΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΑΓΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 72

Σκοπός

Με το παρόν ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδη-
γία (ΕΕ) 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβούλιου της 17ης Απριλίου 2019 για την τροποποί-
ηση της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς 
κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (ΕΕ L 
117/1 03.05.2019) και ρυθμίζονται σχετικά θέματα της 
αγοράς φυσικού αερίου στη Χώρα.
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εδαφίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα 
χιλιάδες (150.000) ευρώ πλέον ΦΠΑ.

4. Με απόφαση της Ολομέλειας της ΡΑΕ είναι δυνατή 
η διάθεσή ποσού από ίδιους πόρους της Αρχής με επι-
βάρυνση του προϋπολογισμού της, για την ενίσχυση 
δημόσιου φορέα ή φορέα που έχει συσταθεί με νόμο 
ή απόφαση κυβερνητικού οργάνου ή των οικείων υπο-
δομών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη 
διαχείριση συνεπειών που δημιουργούνται από δυσμε-
νείς για τη χώρα καταστάσεις όπως σεισμούς, πυρκα-
γιές και πανδημίες. Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται 
ανεξάρτητα αν έχει προϋπολογιστεί η σχετική δαπάνη 
στον προϋπολογισμό της Αρχής. Αν απαιτείται τροπο-
ποίηση του προϋπολογισμού, αυτή λαμβάνει χώρα με 
την απόφαση της Αρχής για τη διάθεση ποσού κατά το 
πρώτο εδάφιο. Οι πόροι που διατίθενται για τον σκο-
πό αυτό προέρχονται από πόρους που έχει εισπράξει η 
Αρχή από πρόστιμα που έχει επιβάλει βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας κατά την τελευταία πενταετία από τη λήψη 
της σχετικής απόφασης της Αρχής.

Άρθρο 112

Ρυθμίσεις θεμάτων Διαχειριστή ΑΠΕ και 

Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ)

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 
119 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), όπως ισχύει, οι λέξεις «εν-
νέα (9) ετών» αντικαθίστανται με τις λέξεις «δεκατριών 
(13) ετών».

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος το προσωπικό της ΑΔ-
ΜΗΕ Α.Ε. που έχει διατεθεί στην εταιρεία ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., 
πρώην ΛΑΓΗΕ Α.Ε., μπορεί να δηλώσει εγγράφως ότι 
δεν συμφωνεί με την παράταση της διάθεσής του και 
να επανέλθει στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 119 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«(β) Να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές ή άλλες 
κινητές αξίες σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δρα-
στηριότητα στους τομείς της παραγωγής ή της προ-
μήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή σε συνδεδεμένη με 
αυτές εταιρεία και εν γένει να κατέχουν συμμετοχή ή 
δικαιώματα ψήφου στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο 
των επιχειρήσεων αυτών άμεσα ή έμμεσα μέσω νομικών 
προσώπων.»

3. Για την κάλυψη των ιδιαίτερα αυξημένων και έκτα-
κτων αναγκών που προέκυψαν για τον Διαχειριστή ΑΠΕ 
και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.) σε προσω-
πικό και εξαιτίας του χρόνου που απαιτείται για την 
ολοκλήρωση του διαγωνισμού πρόσληψης τακτικού 
προσωπικού, ο ΔΑΠΕΕΠ, δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε 
γενικής και ειδικής διάταξης, να συνάψει είκοσι πέντε 
(25) συμβάσεις έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, εκ των οποίων είκοσι (20) με διετή 
διάρκεια και πέντε (5) με τριετή διάρκεια και τρεις (3) 
συμβάσεις έργου ορισμένου χρόνου με νομικούς με τρι-
ετή διάρκεια. Η σύναψη των συμβάσεων αυτών γίνεται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η παροχή 
υπηρεσιών στις θέσεις αυτές δεν γεννά οποιοδήποτε 

δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση ή προνόμιο μετά 
τη λήξη των συμβάσεων.

4. Στο άρθρο 18 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθεται 
παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Ειδικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, όλα τα Μητρώα Εγγυήσεων Προέλευ-
σης τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα Εγγυήσεων 
Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, το οποίο είναι ενιαίο 
για όλους τους Φορείς Έκδοσης και υπεύθυνος για τον 
ορισμό των προδιαγραφών του, τη λειτουργία του, τη 
συντήρηση και την αναβάθμισή του είναι αποκλειστικά 
ο Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης. Ο Δια-
χειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης διασφαλίζει 
τη συμμόρφωση του Πληροφοριακού Συστήματος Εγ-
γυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με το ευ-
ρωπαϊκό πρότυπο EN 16325».

5. Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ δύναται αποκλειστικά εντός του 
έτους 2020 να συνάπτει μία ή περισσότερες συμβάσεις 
για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος Εγ-
γυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, με τη δια-
δικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση του 
ν. 4412/2016 (Α’ 147), με την επιφύλαξη των διατάξεων 
του άρθρου 235 του ίδιου νόμου. Το συνολικό ποσό των 
συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ 
πλέον ΦΠΑ.

Άρθρο 113

Ρυθμίσεις χρηματοδότησης μέτρων για τη 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του ν. 4342/2015 
(Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Μέχρι τη σύσταση του Ειδικού Ταμείου Ενεργειακής 
Απόδοσης (ΕΤΕΑΠ), για τη χρηματοδότηση προγραμ-
μάτων και άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης, καθώς και δράσεων για την ανάπτυξη της 
αγοράς παροχής ενεργειακών υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 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 μετονομάσθηκε με την πα-
ράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3889/2010 (Α’ 182). Οι 
πόροι της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου απο-
τελούν έσοδα του Πράσινου Ταμείου και αποδίδονται 
σε αυτό, σε ειδικό λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης 
των πόρων του Πράσινου Ταμείου που αφορούν στους 
σκοπούς του παρόντος, ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα 
της Ελλάδος, και ειδικότερα στον λογαριασμό υπό την 
επωνυμία «Πράσινο Ταμείο - Ταμείο Διαχείρισης Ενερ-
γειακής Απόδοσης».

2. Στο άρθρο 21 του ν. 4342/2015 προστίθεται παρά-
γραφος 5 ως εξής:

«5. Στο άρθρο 3 του ν. 3889/2010 (Α’ 182) προστίθεται 
παράγραφος 5 ως εξής:

5. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 2 
και 4 του παρόντος και για την εξυπηρέτηση των σκοπών 
του ν. 4342/2015 όπως ισχύει, κάθε θέμα που αφορά τη 
διαχείριση του εν λόγω λογαριασμού, τη διαδικασία, τον 
τρόπο μεταφοράς και τα κριτήρια είσπραξης, κατανομής 
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και απόδοσης των πόρων του, και κάθε άλλο σχετικό 
θέμα που αφορά στους πόρους του Ειδικού Λογαρια-
σμού υπό την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο - Ταμείο Διαχεί-
ρισης Ενεργειακής Απόδοσης» ρυθμίζεται με απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν 
εισήγησης της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και 
Ενεργειακής Αποδοτικότητας.»

Άρθρο 114

Ρύθμιση θεμάτων Διαχειριστή Ελληνικού 

Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΔΕΔΔΗΕ) ΑΕ

1. Η διάρκεια των υφιστάμενων κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος συμβάσεων ορισμένου χρόνου, 
τις οποίες έχει συνάψει ο ΔΕΔΔΗΕ πριν τη θέση σε ισχύ 
του ν. 4643/2019 (A’ 193) και οι οποίες έληξαν ή λήγουν 
από τις 31.03.2020 έως και τις 30.06.2020, δύναται να 
παρατείνεται για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, 
κατά παρέκκλιση των οριζομένων στις διατάξεις των 
παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 
(Α’ 28). Μετά το πέρας του ως άνω χρόνου απασχόλη-
σης, οι συμβάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια, χωρίς καμία 
προειδοποίηση ή διατύπωση και χωρίς αποζημίωση. Με-
τατροπή των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου 
χρόνου είναι άκυρη.

2. Το παραστατικό για την είσπραξη του συνολικά 
καταλογιζόμενου ποσού σε περιπτώσεις ρευματοκλο-
πής, δυνάμει του άρθρου 95 του Κώδικα Διαχείρισης 
του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΕΔΔΗΕ) εκδίδεται κατά τον χρόνο είσπραξης και κατά το 
μέρος που το εισπράττει ο Διαχειριστής του Δικτύου. Η 
παρούσα διάταξη έχει ισχύ από την έναρξη εφαρμογής 
του Κώδικα διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ).

Άρθρο 115

Συμμετοχή Ελληνικού Δημοσίου στον 

Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ΑΕ

Η παράγραφος 2 του άρθρου 142 του ν. 4389/2016 
(Α’ 94), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να περιορίζει την 
άμεση ή/και έμμεση συμμετοχή αυτού ή νομικών προ-
σώπων που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα στο εκάστοτε με-
τοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Σε περίπτωση που ο 
έλεγχος επί της ΑΔΜΗΕ ΑΕ ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, 
τότε θα ασκείται από διαφορετικό φορέα του Δημοσίου 
σε σχέση με τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή άλλη επιχείρηση που ασκεί 
οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, 
σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4001/2011 (A’ 179).»

Άρθρο 116

Ζητήματα εκκαθάρισης Ινστιτούτου 

Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)

1. Οι παράγραφοι 2 έως 5 του άρθρου 51 του 
ν. 4602/2019 (Α’ 45) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται 

ο εκκαθαριστής, η μηνιαία αμοιβή του, το ανώτατο ύψος 
των καλυπτόμενων δαπανών εκκαθάρισης, τα σχετικά 
με την απογραφή περιουσιακών στοιχείων του ΙΓΜΕ και 
ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εκκαθάριση.

Οι δαπάνες της εκκαθάρισης του ΙΓΜΕ, σε περίπτωση 
μη επάρκειας των ταμειακών διαθεσίμων της εκκαθά-
ρισης, δύναται να καλύπτονται από τις πιστώσεις του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ως δαπάνες 
λογίζονται η αμοιβή του εκκαθαριστή, οι αμοιβές των 
απασχολούμενων για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, οι 
λειτουργικές δαπάνες και κάθε άλλου είδους δαπάνη 
που κρίνεται αναγκαία για την υποστήριξη και επίτευξη 
του σκοπού της εκκαθάρισης, εξαιρουμένων των προς 
τρίτους οφειλών και υποχρεώσεων του φορέα.

Ο εκκαθαριστής δεν υπέχει ποινική, αστική ή άλλη 
ευθύνη έναντι οιουδήποτε για οποιαδήποτε απαίτηση 
κατά του υπό εκκαθάριση ΙΓΜΕ, που γεννήθηκε πριν από 
τον διορισμό του, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής 
της. Για απαιτήσεις που προκύπτουν μετά τον διορισμό 
του, ο εκκαθαριστής ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά 
αμέλεια. Χωρίς να θίγονται άλλες διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας για την ευθύνη των εκκαθαριστών, η μη τή-
ρηση από αυτόν των διατάξεων του παρόντος άρθρου, 
των διατάξεων των υπουργικών αποφάσεων που εκδί-
δονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ή άλλων διατάξεων 
της κείμενης νομοθεσίας που εφαρμόζονται στην εκκα-
θάριση, αποτελεί λόγο ανάκλησης του διορισμού του.

3. α) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα 
επί της ακίνητης περιουσίας του ΙΓΜΕ μεταβιβάζονται 
αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, 
πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο Υπουρ-
γείο Οικονομικών.

β) Τα εξής περιουσιακά στοιχεία παραμένουν στο ΙΓΜΕ 
υπό εκκαθάριση: i) η κυριότητα και όλα τα δικαιώματα 
επί του ακινήτου που βρίσκεται στον Δήμο Παιανίας Ατ-
τικής, στο 1ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Μαρκοπούλου 
και ii) οι απαιτήσεις του ΙΓΜΕ έναντι ιδιωτών από την 
εκτέλεση έργων.

γ) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα 
επί της κινητής περιουσίας του ΙΓΜΕ, άϋλα αγαθά και 
εν γένει δικαιώματα και απαιτήσεις του ΙΓΜΕ μεταβι-
βάζονται αυτοδικαίως από το Υπουργείο Οικονομικών 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χωρίς την 
τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης, άδειας ή άλλης 
έγκρισης.

Η μεταβίβαση των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κάθε 
άλλη πράξη που συνδέεται με αυτήν απαλλάσσεται 
από φόρους, εισφορές ή τέλη, καθώς και δικαιώματα 
ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή 
και οποιουδήποτε τρίτου.

4. Ο εκκαθαριστής προβαίνει σε απογραφή του συνό-
λου της κινητής περιουσίας, περιλαμβανομένων σημά-
των και πνευματικών και κάθε άλλου είδους δικαιωμά-
των, που μεταβιβάζεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, καθώς και της ακίνητης περιουσίας που 
μεταβιβάστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών.

5. Η χρήση και η διαχείριση των περιουσιακών στοι-
χείων του ΙΓΜΕ που μεταβιβάζονται στην κυριότητα του 
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Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

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

Αθήνα, 7 Μαΐου 2020

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  

Υφυπουργός 
Προστασίας του Πολίτη
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ  

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ  

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ  

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ  

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  

Τουρισμού
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 7 Μαΐου 2020

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ


