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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 143
9 Νοεμβρίου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4342
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο 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 Δημοκρατίας
της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

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.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους
υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε οι συντάξεις
τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς,
καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηρο−
δρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών
Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων,
που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955
(Α΄ 276).»
Η παράγραφος αυτή ισχύει από την έναρξη ισχύος
του ν. 4337/2015.

ΜΕΡΟΣ A΄
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

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 Δημόσιο 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

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 Δημοκρατίας 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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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 Διασυν−
δεδεμένο Σύστημα μέσω ειδικού προς τούτο υποθαλάσ−
σιου καλωδίου, και για υβριδικούς σταθμούς με σύστημα
αντλησιοταμίευσης, μετά την παρέλευση τεσσάρων (4)
ετών από τη χορήγηση άδειας παραγωγής,
γ) για λοιπούς σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, μετά την
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 Διαχειριστές καταρτίζεται πίνακας με
τους υπόχρεους καταβολής και το ύψος του τέλους της
περίπτωσης 1, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας
παραγράφου. Οι Διαχειριστές παρέχουν τα 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

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
προθεσμίας υποβολής του ετήσιου τέλους, καταρτίζει
και δημοσιοποιεί στον διαδικτυακό της τόπο πίνακα με
τους υπόχρεους που δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα το
ετήσιο τέλος και ακολούθως η ΡΑΕ και το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καταχωρίζουν τις άδειες
που παύουν να ισχύουν στο μητρώο αδειών και σταθμών
που τηρούν και δημοσιοποιούν αντίστοιχα. Στην περί−
πτωση αυτή, υποβολή αιτήματος για χορήγηση άδειας
παραγωγής για την ίδια θέση ή τμήμα αυτής και για
σταθμό της ίδιας τεχνολογίας επιτρέπεται μετά την
παρέλευση ενός (1) έτους από την ανάρτηση του πίνα−
κα του δευτέρου εδαφίου του παρόντος άρθρου στο
διαδικτυακό τόπο της ΛΑΓΗΕ Α.Ε..
7. Το ύψος του ανωτέρω τέλους μπορεί να αναπρο−
σαρμόζεται με ανώτατο όριο το ποσό των τριών (3)
ευρώ ανά κιλοβάτ (3€/kW) με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της ΡΑΕ,
που εκδίδεται εντός του προηγούμενου έτους από αυτό
στο οποίο αφορά η αναπροσαρμογή. Για την αναπρο−
σαρμογή λαμβάνεται υπόψη η ανά τεχνολογία συνο−
λική ισχύς των αδειών παραγωγής και των Οριστικών
Προσφορών Σύνδεσης για τους σταθμούς του άρθρου
4 του ν. 3468/2006 για τους οποίους δεν απαιτείται η
έκδοση άδειας παραγωγής, με στόχο η σχέση μεταξύ
της ισχύος των ανωτέρω σταθμών προς την αντίστοιχη
επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος, που
προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 1 του ν. 3468/2006,
αφαιρούμενης της ισχύος των λειτουργούντων σταθ−
μών, να μην ξεπερνά το 3 προς 1. Με την απόφαση του
πρώτου εδαφίου της παρούσας, μετά από πρόταση του
αρμόδιου διαχειριστή και γνώμη της ΡΑΕ, το τέλος μπο−
ρεί να διαφοροποιείται: α) για συγκεκριμένες περιοχές
για τις οποίες το όριο ασφαλούς απορρόφησης ισχύος
βαίνει προς εξάντληση βάσει των Οριστικών Προσφο−
ρών Σύνδεσης που έχουν ήδη χορηγηθεί και βρίσκονται
σε ισχύ και β) για συγκεκριμένες τεχνολογίες.
8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, μπορεί να καθορι−
στεί ετήσιο τέλος και για τους σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ
του άρθρου 4 του ν. 3468/2006, ίδιου ύψους με αυτό
που προβλέπεται για τους σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του
άρθρου 3 του ίδιου νόμου, όπως κάθε φορά θα ισχύει
βάσει των διατάξεων της προηγούμενης περίπτωσης 7
και να ρυθμιστούν οι προϋποθέσεις καταβολής του και
οι συνέπειες από τη μη καταβολή του κατ’ αναλογία
των οριζομένων στην παρούσα Υποπαράγραφο, καθώς
και κάθε σχετικό θέμα.
9. Οι υπόχρεοι καταβολής του τέλους της περίπτωσης
1, σύμφωνα με τις περιπτώσεις 2 και 3, δεν καταβάλ−
λουν το ετήσιο τέλος για τις άδειες παραγωγής σταθ−
μών σε περιοχές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
αποφάσεων της ΡΑΕ, με τις οποίες διαπιστώνεται όριο
ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από ΑΠΕ και χαρα−
κτηρίζονται ως περιοχές με κορεσμένο δίκτυο λόγω
κάλυψης του ως άνω ορίου από εκδοθείσες προσφορές
σύνδεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, η υποχρέωση κατα−
βολής του τέλους γεννάται από το ημερολογιακό έτος
που έπεται της άρσης του κορεσμού.
10. Από την υποχρέωση καταβολής του τέλους που
προβλέπεται στην περίπτωση 1, εξαιρούνται οι κάτοχοι
αδειών παραγωγής:
α) Σταθμών ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 3 του ν. 3468/
2006, για τους οποίους έχει ενεργοποιηθεί η σύνδεσή

1535

τους στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, συμπεριλαμβανομέ−
νου και του δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών
(ΜΔΝ). Ειδικά για άδειες παραγωγής για τις οποίες έχει
εγκριθεί σε μεταγενέστερο χρόνο από αυτόν της έκδο−
σης της αρχικής άδειας παραγωγής επέκταση ισχύος
και έχει ενεργοποιηθεί σύνδεση στο Σύστημα ή το Δί−
κτυο για την ισχύ που αναφέρεται στην αρχική άδεια
παραγωγής, η εξαίρεση αφορά αυτή την ισχύ, το δε
χρονικό διάστημα για την έναρξη υποχρέωσης κατα−
βολής του τέλους για την υπόλοιπη ισχύ υπολογίζεται
βάσει της ημερομηνίας χορήγησης της αρχικής άδειας.
β) Υδροηλεκτρικών σταθμών με ισχύ μεγαλύτερη από
δεκαπέντε μεγαβάτ (15 MW).
γ) Σταθμών ΑΠΕ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
των διατάξεων της Απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 904/2011
όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή της με την Από−
φαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 155/2012.
11. Ειδικά και μόνο για το ημερολογιακό έτος 2015 το
ετήσιο τέλος που προβλέπεται στην περίπτωση 1 μπορεί
να καταβληθεί ως τις 31.01.2016.».
Άρθρο 28
Ρυθμίσεις για τον Δήμο Κερατσινίου − Δραπετσώνας
1. Η παράγραφος 5 του τμήματος του Παραρτήματος
IV του ν. 4277/2014 (Α΄ 156), το οποίο αναφέρεται στα
«Προγράμματα Ειδικών Παρεμβάσεων Μητροπολιτικού
Χαρακτήρα για την Αττική» της παραγράφου 4 του
άρθρου 14 του νόμου αυτού, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οργανωμένη πολεοδομική ανασυγκρότηση – ανά−
πτυξη στο παραλιακό μέτωπο εξακοσίων σαράντα (640)
στρεμμάτων του δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας,
αξιοποιώντας πλεονεκτήματα της θέσης λόγω γειτνία−
σης με το λιμένα Πειραιά, σύμφωνα με τις εξής κατευ−
θύνσεις:
α) Δημιουργία ενός πόλου υπερτοπικής εμβέλειας για
την αναβάθμιση του δυτικού Πειραιά, με χρήσεις πο−
λιτισμού, εκπαίδευσης, υγείας, αθλητισμού, πράσινου
και αναψυχής. Έμφαση δίνεται στην ενίσχυση χρήσε−
ων, αυτού του χαρακτήρα, άμεσα συνδεδεμένων με τη
λειτουργία του αστικού ιστού και στην χωροθέτηση
συμπληρωματικών χρήσεων της αναψυχής προς το θα−
λάσσιο μέτωπο.
β) Εξασφάλιση σημαντικών αδόμητων χώρων για κοι−
νόχρηστες χρήσεις και χρήσεις αναψυχής στην κατεύ−
θυνση αποκατάστασης της συνέχειας μεταξύ γειτονικής
ενδοχώρας και παραλιακού μετώπου με τη δημιουργία
εκτεταμένου πάρκου κοινόχρηστου πρασίνου, που θα
προκύψει στο μεγαλύτερο ποσοστό από την εφαρμο−
γή εργαλείων πολιτικής γης και εισφορών, όπως αυτά
καθορίζονται από την πολεοδομική μελέτη ανάπλασης
που εκπονείται από το δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώ−
νας. Η χρήση αναψυχής θα εφαρμοστεί μετά την εξει−
δίκευσή της από την πολεοδομική μελέτη. Ο μέγιστος
συντελεστής δόμησης που είναι δυνατόν να καθοριστεί
από την πολεοδομική μελέτη ορίζεται σε 0,15 επί της
συνολικής έκτασης.
γ) Προστασία και ανάδειξη των μνημείων βιομηχανικής
αρχαιολογίας με επανάχρησή τους με συμβατές στις
ανωτέρω χρήσεις δραστηριότητες, οι οποίες ανάγονται
στην ιστορικότητα, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις
της περιοχής.
δ) Εξασφάλιση αποτελεσματικής προσπέλασης με
μέσα σταθερής τροχιάς για την εξυπηρέτηση του Πει−
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ραιά, αλλά και για τη σύνδεση της περιοχής με το δήμο
Κερατσινίου − Δραπετσώνας».
2. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου Α.2 της απόφασης
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό
20422/15.4.2014 (ΑΑΠ 142) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Τον καθορισμό Περιοχής Ανάπλασης και Ειδικής
Παρέμβασης Μητροπολιτικού Χαρακτήρα της παραγρά−
φου 4 του άρθρου 14 του ν. 4277/2014, όπως ισχύει, ως
πόλου υπερτοπικής εμβέλειας, επιφάνειας εξακοσίων
σαράντα (640) στρεμμάτων στο παραλιακό μέτωπο του
δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, με χρήσεις πολι−
τισμού, εκπαίδευσης, υγείας, αθλητισμού, πράσινου και
αναψυχής, με προτεινόμενο συντελεστή δόμησης 0,15
στο σύνολο της έκτασης, όπως η περιοχή φαίνεται στο
χάρτη Π−1 σε κλίμακα 1:10.000, ο οποίος δημοσιεύεται
με την παρούσα ρύθμιση και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα αυτής.»
Άρθρο 29
Ρυθμίσεις για κατ’ επάγγελμα αγρότες
παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας
Οι δηλώσεις των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγω−
γών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή μη της
ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, οι οποίες προ−
βλέπονται στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1
της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014
(Α΄ 85), ειδικά για το έτος 2014 μπορεί να υποβληθούν
μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση μη υποβολής της
δήλωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο ή διαπίστωσης
ανακριβούς δήλωσης επανακαθορίζεται αναδρομικά η
τιμή αποζημίωσης για το έτος 2014, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στον πίνακα Α της περίπτωσης 1α της
υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου
πρώτου του ν. 4254/2014.
Η τιμή αποζημίωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής
ενέργειας, που έχει καθορισθεί πριν την έναρξη ισχύος
του παρόντος χωρίς την υποβολή δήλωσης, επανυπο−
λογίζεται αναδρομικά μετά την εμπρόθεσμη, κατά των
ανωτέρω, υποβολή αυτής.
Άρθρο 30
Δικαιώματα έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού
δυναμικού υψηλών θερμοκρασιών
Η αρχική διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης δικαι−
ωμάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού πεδίου
υψηλής θερμοκρασίας, οι οποίες ήταν σε ισχύ κατά την
31.12.2014, παρατείνονται για πέντε (5) έτη από την ημε−
ρομηνία λήξης τους. Αντίστοιχα, οι προβλεπόμενες στις
προαναφερόμενες συμβάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν, καταληκτικές προθεσμίες μεταφέρονται
κατά πέντε (5) έτη. Λοιπά δικαιώματα και υποχρεώσεις
παραμένουν ισχυρά, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους
των συμβάσεων μίσθωσης. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας εκδίδει κάθε απαιτούμενη πράξη προς
εκτέλεση του παρόντος.
Άρθρο 31
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4042/2012 (Α΄ 24)
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του
ν. 4042/2012 (Α΄ 24) προστίθεται εδάφιο που έχει ως
ακολούθως:

«Το ΕΣΔΑ και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης δημι−
ουργίας αποβλήτων, που εκπονούνται, σύμφωνα με τα
άρθρα 22 και 23 του παρόντος, κυρώνονται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και
εγκρίνονται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Το
Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί σε τροποποιή−
σεις τους, εφόσον τις θεωρεί αναγκαίες, προκειμένου
να καταστεί δυνατή η εφαρμογή και η λειτουργικότητά
τους. Τα Ειδικά Εθνικά Σχέδια Διαχείρισης ρευμάτων
αποβλήτων, που χρήζουν ειδικότερης συνολικής αντιμε−
τώπισης σε επίπεδο χώρας, εγκρίνονται με κοινή από−
φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
των εκάστοτε συναρμόδιων Υπουργών.
Η αναθεώρηση ή τροποποίηση του ΕΣΔΑ, του Εθνι−
κού Προγράμματος Πρόληψης και των Ειδικών Εθνικών
Σχεδίων Διαχείρισης γίνονται κατά τον ανωτέρω ρυθ−
μιζόμενο τρόπο για καθένα.»
2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 35 του
ν. 4042/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
«(γ) Το ΠΕΣΔΑ της προηγουμένης παραγράφου εγκρί−
νεται από την Περιφέρεια με απόφαση του Περιφερει−
ακού Συμβουλίου, που λαμβάνεται έπειτα από γνώμη
της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας, της Περι−
φερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης και των Γενικών
Γραμματέων Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη−
σης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η απόφαση του προη−
γουμένου εδαφίου κυρώνεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία πιστο−
ποιείται η τυπική νομιμότητα και η συμβατότητα του
ΠΕΣΔΑ με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως».
3. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 35 του
ν. 4042/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
«(δ) Οι ανωτέρω γνωμοδοτήσεις διαβιβάζονται στη
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της
Περιφέρειας, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από τότε που περιέρχεται στους γνωμοδοτούντες φο−
ρείς το ΠΕΣΔΑ».
4. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 35 του
ν. 4042/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
«(ε) Το ΠΕΣΔΑ μπορεί να εκπονείται για περισσότε−
ρες της μίας περιφέρειες. Σε αυτή την περίπτωση, το
ΠΕΣΔΑ καταρτίζεται από τους οικείους περιφερειακούς
ΦΟΔΣΑ και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των αρμοδίων
περιφερειακών συμβουλίων, η οποία εκδίδεται και κυρώ−
νεται κατά τη διαδικασία των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της
παραγράφου αυτής. Μετά την κύρωσή του, το ΠΕΣΔΑ
υλοποιείται από τους οικείους περιφερειακούς ΦΟΔΣΑ».
Άρθρο 32
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4280/2014 (Α΄ 159)
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, που καταστρά−
φηκαν ή καταστρέφονται συνεπεία πυρκαγιάς, αποψί−
λωσης ή άλλης αιτίας, κηρύσσονται υποχρεωτικά ως
αναδασωτέα ανεξαρτήτως της ειδικότερης κατηγορίας
αυτών ή της θέσης στην οποία βρίσκονται. Της κήρυξης
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της αναδάσωσης εξαιρούνται εκτάσεις για τις οποίες,
πριν την καταστροφή της δασικής βλάστησής τους από
πυρκαγιά, έχει χορηγηθεί έγκριση επέμβασης σύμφω−
να με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Έκτο του παρόντος
νόμου».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014
τροποποιείται ως εξής:
“4. Aποφάσεις εκδοθείσες μέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου με τις οποίες κηρύχθηκαν δάση
ή δασικές εκτάσεις ως αναδασωτέα λόγω καταστρο−
φής τους από πυρκαγιά ανακαλούνται υποχρεωτικά
με πράξη του αρμόδιου οργάνου ως προς το τμήμα
αυτών που η απώλεια της δασικής βλάστησής του, πριν
από την καταστροφή του από πυρκαγιά, είχε εγκριθεί
με την έκδοση της έγκρισης επέμβασης σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Έκτο του νόμου 998/1979,
όπως ισχύει. Ομοίως ανακαλούνται λοιπές πράξεις της
διοίκησης που τυχόν εκδόθηκαν για την προστασία των
εκτάσεων της παρούσας παραγράφου, καθ΄ ο μέρος
αφορούν το ανωτέρω τμήμα αυτών. Μέχρι την ολοκλή−
ρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας για την ανάκληση
της αναδάσωσης σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο,
δεν εκδίδονται διοικητικές πράξεις για την προστασία
του τμήματος αυτού κατ’ εφαρμογή της δασικής νο−
μοθεσίας.»
Άρθρο 33
Παράταση προθεσμίας πιστοποίησης
ενεργειακών επιθεωρητών
Η προθεσμία του εδαφίου β΄ της περίπτωσης β΄ της
παρ. 6 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177), που προ−
στέθηκε με την παράγραφο 1 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174),
παρατείνεται από 30 Ιουνίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016.
Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδίδο−
νται κατά το ως άνω χρονικό διάστημα θεωρούνται
έγκυρα ως προς κάθε συνέπεια.
Άρθρο 34
Ρυθμίσεις καταβολής εγγυοδοσίας
σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υπο−
παραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την
1η Φεβρουαρίου 2016.».
2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 4 της υπο−
παραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την
1η Φεβρουαρίου 2016.».
3. Οι Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης για σταθμούς
ηλεκτροπαραγωγής των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/
2006, όπως ισχύουν, που εμπίπτουν στις διατάξεις των
περιπτώσεων 3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως ισχύουν, για
τους οποίους είχαν προσκομισθεί εγγυητικές επιστολές
εντός των προθεσμιών που ορίζουν οι διατάξεις αυτές,
παραμένουν σε ισχύ.
4. Για τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης για σταθ−
μούς ηλεκτροπαραγωγής των άρθρων 3 και 4 του
ν. 3468/2006, όπως ισχύουν, που εμπίπτουν στις διατά−
ξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1
της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013,
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για τους οποίους είχαν προσκομισθεί εγγυητικές επι−
στολές εντός των προθεσμιών που ορίζουν οι διατά−
ξεις αυτές, ισχύουν τα εξής: Αν η ημερομηνία λήξης
της αντίστοιχης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης όπως
προσδιορίζεται από το σώμα της εκδοθείσας από τον
αρμόδιο Διαχειριστή Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης
ή την αντίστοιχη άδεια εγκατάστασης λήγει προ της
29η Φεβρουαρίου 2016, η ισχύς τους παρατείνεται έως
την 29η Φεβρουαρίου 2016.
5. Για τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης για σταθ−
μούς ηλεκτροπαραγωγής των άρθρων 3 και 4 του
ν. 3468/2006, όπως ισχύουν, που εμπίπτουν στις διατά−
ξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1
της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, για τους
οποίους δεν είχαν προσκομισθεί εγγυητικές επιστολές
εντός των προθεσμιών που ορίζουν οι διατάξεις αυτές,
ισχύουν τα εξής: Αν η ημερομηνία λήξης της αντίστοιχης
Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης όπως προσδιορίζεται
από το σώμα της εκδοθείσας από τον αρμόδιο Διαχει−
ριστή Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ή την αντίστοιχη
άδεια εγκατάστασης λήγει προ της 29ης Φεβρουαρίου
2016, η ισχύς τους παρατείνεται έως την 29η Φεβρουα−
ρίου 2016, εφ’ όσον εξακολουθεί να είναι διαθέσιμος ο
αντίστοιχος ηλεκτρικός χώρος.
6. Ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι, κατά την υποβολή Ορι−
στικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς ηλεκτρο−
παραγωγής κατά τις προηγούμενες διατάξεις, δεν είχαν
προσκομίσει εγγυητικές επιστολές εντός των προθε−
σμιών που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και δεν προ−
σκομίσουν εντός των προθεσμιών των παραγράφων 1
και 2, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής νέου αιτήματος
για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης πριν από την 1.2.2017.
Οι διατάξεις που αφορούν το δικαίωμα υποβολής νέου
αιτήματος για έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης
εφαρμόζονται αναλόγως και για Σταθμούς Παραγω−
γής ΑΠΕ, που λαμβάνουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης
μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.
7. Εγγυητικές επιστολές που προσκομίστηκαν από
την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την ημερομηνία δη−
μοσίευσης του παρόντος νόμου, επιστρέφονται στον
ενδιαφερόμενο κατόπιν έγγραφης αίτησής του στον
αρμόδιο Διαχειριστή και επανυποβάλλονται μειωμένες
κατά τριάντα τοις εκατό (30%) εντός των προθεσμιών
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.
8. Το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαρα−
γράφου Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/
2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται, ανά
μονάδα ονομαστικής ισχύος του αιτήματος σε κιλοβάτ
(kW) ως εξής: σαράντα δυο ευρώ ανά κιλοβάτ (42 ευρώ/
kW) για το τμήμα της ισχύος έως και ένα μεγαβάτ
(1MW), είκοσι ένα ευρώ ανά κιλοβάτ (21 ευρώ/kW) για
το τμήμα της ισχύος από ένα έως και δέκα μεγαβάτ (1
έως 10 MW), δεκατέσσερα ευρώ ανά κιλοβάτ (14 ευρώ/
kW) για το τμήμα της ισχύος από δέκα έως εκατό
μεγαβάτ (10 έως 100 MW) και επτά ευρώ ανά κιλοβάτ
(7 ευρώ/kW) για το τμήμα της ισχύος πάνω από εκατό
μεγαβάτ (100 MW).»
Άρθρο 35
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4332/2015 (Α΄ 76)
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 4332/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

