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Πρόλογος 

Η τοποθέτησή μου στην ηγεσία της νεοσυσταθείσας Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανακοινώθηκε 
στις 4 Νοεμβρίου 2009. Προέκυψε ως αποτέλεσμα της επιλογής των Γενικών Γραμματέων της νέας τότε κυβέρνησης, στο 
πλαίσιο της ανοιχτής διαδικασίας «opengov», που εφαρμοζόταν για πρώτη φορά.  

Ήμουν επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας –στις 29 Οκτωβρίου 2014 αναδιοργανώθηκε και μετονομάστηκε σε Γενική 
Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών- μέχρι το Γενάρη 2015, υπό τις κυβερνήσεις τεσσάρων διαδοχικών 
Πρωθυπουργών: Γεωργίου Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήμου, Παναγιώτη Πικραμένου, Αντώνη Σαμαρά. Tην ηγεσία του 
υπουργείου ανέλαβαν κατά σειρά οι Τίνα Μπιρμπίλη, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Γρηγόρης Τσάλτας, Βαγγέλης 
Λιβιεράτος, Γιάννης Μανιάτης. Tους ευχαριστώ όλους για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και την άριστη συνεργασία 
μας. Παρέμεινα για λίγο με την κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα, για να παραδώσω στη νέα ηγεσία του Υπουργείου, υπό τον 
Υπουργό Παναγιώτη Λαφαζάνη. 

Με  το Γιάννη Μανιάτη, αρχικά ως Υφυπουργό και κατόπιν ως Υπουργό, και τον Μάκη Παπαγεωργίου, Υφυπουργό, η 
συνεργασία ήταν ιδιαίτερα στενή, η σχέση μας βασίστηκε στην κατανόηση, το σεβασμό, την εμπιστοσύνη και είχε μια 
βαθιά ανθρώπινη πλευρά. Η ποιότητα της συνεργασίας των Γραφείων μας ήταν καθοριστική στο έργο που παράχθηκε.  
Θερμές ευχαριστίες και στους δυο. Ιδιαίτερα όμως στο Γιάννη Μανιάτη, που από το ξεκίνημα της θητείας μου στο 
Υπουργείο  μοιράστηκε απλόχερα μαζί μου την πλούσια εμπειρία του από τη διοίκηση και την πολιτική, συμβάλλοντας 
καταλυτικά στην αρχική προσαρμογή μου και πορεία μου στη συνέχεια.  

Η θητεία μου συνέπεσε με  μια περίοδο βαθιάς ύφεσης για τη χώρα, με απαιτήσεις για ριζικές μεταρρυθμίσεις και 
αναδιαρθρώσεις στον τομέα της Ενέργειας, που θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό συντελέστηκαν. Το έργο και τα επιτεύγματα 
της Γενικής Γραμματείας ήταν αποτέλεσμα  συλλογικής προσπάθειας. Οι συνεργάτες που με πλαισίωσαν συνεισέφεραν ο 
καθένας ξεχωριστά στο αντικείμενό του και όλοι μαζί στο σύνολο. Τοποθετημένοι στο γραφείο μου ή συνεργαζόμενοι από 
την πλευρά εποπτευομένων φορέων, δούλεψαν με  υπευθυνότητα και μεράκι. Ο υποδειγματικός επαγγελματισμός τους 
συνδυάστηκε με άριστες διαπροσωπικές σχέσεις. Η δημιουργική εργασιακή συνύπαρξη και συνεργασία αναπτύχθηκε 
μεσα σε μια ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα. Επιθυμώ από καρδιάς να τους ευχαριστήσω για τη συμβολή τους στο έργο της 
Γενικής Γραμματείας. Τους αναφέρω κατ’ αλφαβητική σειρά, μια που δεν κατάφερα να βρω άλλο τρόπο, γιατί με όποιο 
κριτήριο κι αν σκέφτηκα ο καθένας τους κατελάμβανε σε κάτι την πρώτη θέση.  

Ευχαριστώ θερμά, Δημήτρη Αθανασίου,  Στέφανε Βαζάκα,  Μαρία Βελάγια,  Δημήτρη Βογανάτση,  Ηλία Δούλε,  Γιώργο 
Δούμουρα, Εφη Καραμπατέα, Κυριάκο Καψάλη,  Νίκο Νέρη,  Νίκο Πατίρη,  Εβελίνα Σαρρή,  Γιώργο Στάμτση,  Λένα 
Τριανταφύλλου,  Μαρία Τσέλιου,  Στέλλα Τσιούμα,  Κατερίνα Χουσέα. 

Η συνεργασία του Γραφείου μου με τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας πιστεύω πως ήταν υποδειγματική. Άλλωστε, ο 
τελευταίος λόγος για ό,τι υλοποιήθηκε ανήκε πάντα στις Υπηρεσίες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Ας μην αισθανθεί 
κανένας μειωμένος, αν πω μια κουβέντα παραπάνω για τους  Σπύρο Τζίμα, Κατερίνα Τσαγκαράκη και Μπάμπη Πίππο. 
Πέρα από τα στενά υπηρεσιακά, μου ’δωσαν περισσότερα για τη λειτουργία της διοίκησης αλλά και για επί μέρους θέματα 
που χειρίστηκε η Γενική Γραμματεία. Κι ας με συγχωρήσουν αρκετοί άλλοι, που επίσης μου έδωσαν πολλά και δεν τους 
αναφέρω. 

Το γραφείο Νομικού Συμβούλου συνέδραμε στο έργο μας, προσφέροντας σημαντικά περισσότερα από τον τυπικό του 
ρόλο, και έδωσε λύσεις σε περίπλοκα θέματα που χειριστήκαμε. Ευχαριστίες σε όλα τα στελέχη που συνεργάστηκαν με το 
Γραφείο μου. Στο Βλάση Ασημακόπουλο, που είχα τη χαρά να δω να γίνεται Αντιπρόεδρος του ΝΣΚ την περίοδο που 
συνεργαζόμασταν, και στο Γιώργο Κανελλόπουλο που τον διαδέχτηκε, ένα μεγάλο ευχαριστώ. 

Με τους επικεφαλής των άλλων Γενικών και Ειδικών Γραμματειών του Υπουργείου, η συνεργασία ηταν άριστη. Ευχαριστίες 
στους Ανδρέα Ανδρεόπουλο, Αρη Αλεξόπουλο, Ναντια Γιαννακοπούλου, Μαρία Καλτσά, Σωκράτη Αλεξιάδη, Μαργαριτα 
Καραβασίλη, Σακη Κουρουζίδη, Ανδρέα Ανδρεαδάκη, Κώστα Τριάντη, Γιώργο Αμοργιανιώτη, που κατά χρονολογική σειρά 
τέθηκαν  επι κεφαλής των αντίστοιχων Γραμματειών. 

Στις σελίδες που ακολουθούν γίνεται μια προσπάθεια αποτύπωσης ενός συνοπτικού απολογισμού του έργου και των 
μεταρρυθμίσεων που συντελέστηκαν με τη συμβολή μου, κατά τη θητεια μου στη θέση του Γενικού Γραμματέα. 

Απ’ όποιον τις περιδιαβεί ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη για αβλεψίες και παροράματα, που πάντα ξεγλιστρούν και 
μένουν στο κείμενο, όσες φορές κι αν το ξαναχτενίσει κανείς. 

Αθήνα, Μάρτης 2015  

 

Κώστας Μαθιουδάκης  
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Συνοπτικός απολογισμός ΓΓΕΚΑ 
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Προοίμιο 

Στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (από 
29/10/2014 Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων 
Υλών) υπάγονται αρμοδιότητες που αφορούν στον τομέα της 
Ενέργειας και στον τομέα Ορυκτών Πόρων. Την τελευταία 
πενταετία υλοποιήθηκαν δράσεις και μέτρα που έχουν 
οδηγήσει σε σειρά μεταρρυθμίσεων στους τομείς αυτούς. 
Αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες που οδήγησαν σε  
μεταρρυθμίσεις, προώθησαν σύγχρονες πολιτικές, ενίσχυσαν 
τη διεθνή θέση της χώρας, με γνώμονα πάντα την κοινωνική 
ευαισθησία και την προάσπιση του Δημοσίου Συμφέροντος. 

Παρακάτω γίνεται μια συνοπτική αναφορά στις παρεμβάσεις 
που υλοποιήθηκαν, νομοθετικές, κανονιστικές ή άλλες, στις 
διεθνείς πρωτοβουλίες που προχώρησαν και στα μέτρα 
προώθησης των πολιτικών που εφαρμόστηκαν κατά την 
περίοδο 2009-2014, με τη συμβολή της Γενικής Γραμματείας. 
Ποσοτικά, στατιστικά, λειτουργικά και ιστορικά στοιχειά 
δίνονται στο Παράρτημα.  

1 Ενέργεια 

Ο τομέας της Ενέργειας αποτελεί μοχλό ανάπτυξης, είτε 
στηρίζοντας άλλους τομείς της οικονομίας είτε αποτελώντας ο 
ίδιος πόλο ανάπτυξης με την προσέλκυση επενδύσεων και 
δημιουργία θέσεων εργασίας. Είναι ένας τομέας που έχει και 
σημαντικό κοινωνικό ρόλο, μια που το αγαθό της ενέργειας 
αφορά όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες. 

Το παγκόσμιο ενεργειακό τοπίο αλλάζει, τόσο λόγω των 
αλλαγών στην παραγωγή και στη ζήτηση ενέργειας σε 
αναδυόμενες οικονομίες, όσο και του καθοριστικού ρόλου της 
Ενέργειας στην Κλιματική Αλλαγή. Ο ρόλος αυτός θέτει 
επιτακτικά την ανάγκη εξορθολογισμού και μετασχηματισμού 
του ενεργειακού μείγματος, κάτι που συμβαίνει σε παγκόσμιο 
επίπεδο, εξειδικεύεται όμως με συγκεκριμένο τρόπο για κάθε 
χώρα. Η επιδίωξη της ενεργειακής αυτάρκειας, από την άλλη 
μεριά, επιβάλει την όσο γίνεται ορθολογική χρήση και 
εξοικονόμηση της ενέργειας αλλά και την αξιοποίηση των 
εγχώριων πόρων, συμβατικών η ανανεώσιμων. Η ενεργειακή 
αυτάρκεια χωρών η περιοχών υπαγορεύει τη διαμόρφωση ενός 
γεωστρατηγικού πλαισίου απαραίτητου για την εξασφάλιση της 
επάρκειας ασφαλούς και προσιτής τροφοδοσίας ενεργειακών 
αγαθών. 

Οι βασικές αυτές αρχές αποτέλεσαν τον κύριο γνώμονα και το 
υπόβαθρο, για την σύλληψη και υλοποίηση των όσων 
συντελέστηκαν και επιχειρείται να συνοψιστούν παρακάτω. 
Εξειδικεύονται λοιπόν νομοθετικές παρεμβάσεις, κανονιστικές 
πράξεις, μέτρα εφαρμογής πολιτικής, άλλου είδους 
πρωτοβουλίες, που σαν τελικό στόχο έχουν να στηρίξουν τα 
παραπάνω. 

1.1 Άνοιγμα αγοράς ενέργειας  

1.1.1 Ο Νόμος 4001/2011  

Ο Νόμος 4001/2011 αποτέλεσε νόμο-σταθμό για τις πρόσφατες 
εξελίξεις στον τομέα ενέργειας. Κατ’ αρχήν ενσωμάτωσε στο 

εθνικό δίκαιο τις Οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ για 
Ηλεκτρισμό και Φυσικό Αέριο αντίστοιχα. Η χώρα μας ήταν 
από τις πρώτες στην Ε.Ε. που ενσωμάτωσε τις οδηγίες αυτές. 
Περιέλαβε όμως και πλήθος άλλων ρυθμίσεων για προστασία 
των καταναλωτών, αλλαγή του ρόλου της ΡΑΕ, το νέο πλαίσιο 
για αξιοποίηση των εγχώριων υδρογονανθράκων. Όσον 
αφορά τις αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, βασικό 
στοιχείο του Νόμου αποτελεί ο διαχωρισμός των διαχειριστών 
δικτύων στους τομείς του ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου από 
τις εταιρίες παραγωγής και προμήθειας.  

1.1.1.1 Ενίσχυση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 

Με τον Ν.4001/11 για την ενσωμάτωση του τρίτου ενεργειακού 
πακέτου, ενδυναμώθηκε ο ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας, η οποία έγινε ανεξάρτητη. Έγινε ένας σαφής 
διαχωρισμός ανάμεσα στις αρμοδιότητες της Πολιτείας και στις 
αρμοδιότητες της Αρχής, διευκρινίστηκαν θέματα όπως η 
αρμοδιότητα της νομοθετικής πρωτοβουλίας, του μακροχρόνιου 
ενεργειακού σχεδιασμού και της διεθνούς ενεργειακής 
πολιτικής, η αρμοδιότητα αδειοδότησης, η αρμοδιότητα 
σύνταξης κωδίκων, εποπτείας της αγοράς, η διαδικασία της 
διαιτησίας, η εισηγητική και εγκριτική αρμοδιότητα επί θεμάτων 
πολιτικής. 

1.1.1.2 Ανεξαρτησία Διαχειριστών Δικτύων 

Δημιουργήθηκαν και ξεκίνησαν τη λειτουργία τους ο ΑΔΜΗΕ 
και o ΔΕΔΔΗΕ στη μεταφορά και διανομή ηλεκτρισμού 
αντίστοιχα. O ΔΕΣΜΗΕ μετεξελίχθηκε σε ΛΑΓΗΕ και λειτουργεί 
τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού, ενώ στον ήδη 
ανεξάρτητο ΔΕΣΦΑ προχώρησε η εφαρμογή των προβλέψεων 
της Οδηγίας 2009/73. 

1.1.1.3 Άνοιγμα της  παραγωγής ηλεκτρισμού από λιγνίτη σε 
τρίτους 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εκδώσει το 2009 απόφαση για την 
παραχώρηση σε τρίτους (δηλαδή όχι στη ΔΕΗ) λιγνιτικών 
πεδίων, σε συνέχεια προηγούμενης απόφασής της με την 
οποία έκρινε ότι η ΔΕΗ παραβιάζει τους όρους ανταγωνισμού 
και θα όφειλε να μεταφέρει σε τρίτους το 30% της λιγνιτικής 
παραγωγής της. 

Για να υπάρξει μια λύση στην εκκρεμότητα αυτή, έγινε 
διαπραγμάτευση με την Ε.Ε. από την οποία προέκυψε σχέδιο 
για την πώληση τεσσάρων λιγνιτικών Μονάδων της ΔΕΗ σε 
τρίτους και τη χρήση της παραγωγής δύο ακόμα Μονάδων από 
τρίτους μέσω συμφωνιών ανταλλαγής (swap). Με τον τρόπο 
αυτό θα  άνοιγε ο ανταγωνισμός στην παραγωγή ηλεκτρισμού 
και θα δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις για δραστηριοποίηση 
κι άλλων προμηθευτών στη λιανική με ανταγωνιστικούς όρους 
ως προς τη ΔΕΗ, ενώ η ΔΕΗ θα αποκτούσε πρόσβαση σε 
αγορές άλλων χωρών της ΕΕ. Το σχέδιο δεν προχώρησε, γιατί 
εν τω μεταξύ το Ευρωπαϊκό δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση 
της επιτροπής, τον Μάιο 2012. Η Επιτροπή έκανε έφεση, την 
οποία κέρδισε τον Ιούνιο 2014. Εν τω μεταξύ είχε προχωρήσει 
η διαδικασία για τη «Μικρή ΔΕΗ» και δεν τέθηκε θέμα από την 
Επιτροπή, που θεώρησε ότι ήδη αυτή ήταν στο πλαίσιο των 
αποφάσεων της. 
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1.1.2 Αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ 

Το ΥΠΕΚΑ προώθησε το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και 
Αποκρατικοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού 
Α.Ε. με στόχο την προετοιμασία της εταιρείας για 
αποκρατικοποίηση και τη δημιουργία των κατάλληλων 
συνθηκών για την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάπτυξη του ανταγωνισμού. 
Σύμφωνα με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ 15 / 
24.7.2013)  «Έγκριση Αναδιάρθρωσης και 
Αποκρατικοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού 
Α.Ε (Δ.Ε.Η. Α.Ε).» (ΦΕΚ Α’ 168/2013) εγκρίθηκε το σχέδιο 
αποκρατικοποίησης το οποίο περιλαμβάνει τρεις βασικές 
ενότητες: 

•  Ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του Διαχειριστή 
Συστήματος ΑΔΜΗΕ  

•  Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας 
ηλεκτρισμού  

•  Αποκρατικοποίηση του 17% της ΔΕΗ. 
Ήδη έχει ψηφιστεί ο ν.4237/2014 «Ρύθμιση θεμάτων της 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ A' 36/12.02.2014) για 
την πώληση και μεταβίβαση από τη ΔΕΗ Α.Ε. μετοχών 
εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που αντιστοιχούν σε ποσοστό 66% 
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε 
επενδυτή και την απόκτηση από το Ελληνικό Δημόσιο του 
λοιπού ποσοστού 34% που θα εξασφαλίζει σε αυτό 
καταστατική μειοψηφία σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία 
περί ανωνύμων εταιρειών. Σήμερα η διαδικασία βρίσκεται στο 
στάδιο κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών από τους 
υποψήφιους επενδυτές. 

Επίσης έχει ψηφιστεί ο ν. 4273/2014 «Δημιουργία νέας 
καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας» (ΦΕΚ 
Α’146/2014) για την δημιουργία νέας εταιρείας (μικρή ΔΕΗ), με 
εισφορά από τη ΔΕΗ Α.Ε. στη νέα εταιρία, ποσοστού που 
προσεγγίζει το 30% του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε. 
και της πελατειακής της βάσης. Η ΔΕΗ Α.Ε. ήδη εξετάζει την 
πρόσληψη συμβούλου που θα συνδράμει στη διαδικασία 
δημιουργίας της μικρής ΔΕΗ. 

1.1.3 Αποκρατικοποίηση  ΔΕΠΑ/ΔΕΣΦΑ 

Ο δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την αποκρατικοποίηση 
ΔΕΠΑ/ΔΕΣΦΑ  διενεργήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ. Το Υπουργείο 
παρείχε όσα στοιχεία ζητούνταν για το θέμα. Στην πρώτη 
φάση, στις 30/03/2012 δεκαεπτά εταιρίες και συμπράξεις 
εταιριών, ελληνικές και διεθνείς, κατέθεσαν εκδήλωση 
ενδιαφέροντος.  

Αποτέλεσμα της διαδικασίας ήταν η κατακύρωση της 
μεταβίβασης του 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ στην εταιρεία 
SOCAR του Αζερμπαϊτζάν. Η ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
εξέδωσε την πιστοποίηση του ΔΕΣΦΑ υπό το νέο ιδιοκτησιακό 
καθεστώς. Εκκρεμεί η τελική έγκριση της μεταβίβασης από την 
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
που αφορά τη συμβατότητα με τους κανόνες ανταγωνισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

1.2 Αγορά Ηλεκτρισμού 

1.2.1 Απελευθέρωση τιμολογίων λιανικής στον ηλεκτρισμό  

Η απελευθέρωση των ρυθμιζόμενων τιμολογίων της ΔΕΗ, με 
στόχο τη μείωση και εξάλειψη των σταυροειδών επιδοτήσεων 
στη χαμηλή τάση έγινε σταδιακά, ώστε να μπορούν οι 
καταναλωτές να προσαρμοστούν με ήπιο τρόπο στο νέο 
καθεστώς. Από την 01.01.2012 απελευθερώθηκαν τα τιμολόγια 
Μέσης Τάσης της ΔΕΗ Α.Ε. βάσει της ΥΑ υπ' αριθ. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ29/οικ.30094/11 (ΦΕΚ Β΄ 3044/30.12.2011).  

Επίσης σύμφωνα με το ν.4038/2012 (ΦΕΚ Α’ 14/2012) από τον 
Ιούλιο 2013 τα τιμολόγια Χαμηλής Τάσης της ΔΕΗ Α.Ε. είναι 
απελευθερωμένα και δεν απαιτείται η έγκριση τους από το 
ΥΠΕΚΑ. Προσφάτως, τον Ιούλιο 2014, η ΔΕΗ Α.Ε. 
αναπροσάρμοσε εκ νέου τα τιμολόγια Χαμηλής Τάσης με 
στόχο τη περεταίρω μείωση των σταυροειδών επιδοτήσεων 
στη χαμηλή τάση.  

Τα παραπάνω εντάσσονται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 
υποχρεώσεων , αλλά και των υποχρεώσεων που απέρρεαν 
από το Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης της Ελλάδας από 
τους Εταίρους της. 

1.2.2 Προστασία ευάλωτων καταναλωτών Ηλεκτρισμού 

Τον Σεπτέμβρη 2010 εισήχθη για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, με απόφαση του Υφυπουργού 
Γιάννη Μανιάτη (ΦΕΚ Β' 1403). Πρόκειται για ένα μειωμένο 
τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο δικαιούνται 
καταναλωτές που πληρούν κάποια κοινωνικά κριτήρια. 

Έκτοτε, το πλαίσιο των κριτηρίων προσαρμόστηκε και 
διευρύνθηκε, με στόχο πάντα να γίνεται αντικειμενικότερο, 
περισσότερο αποτελεσματικό και ευέλικτο και να 
προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα. Έτσι, αρχικά, τροποποιήθηκε 
η ΥΑ για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), ώστε τα 
φορολογικά – εισοδηματικά κριτήρια των δικαιούχων να 
παραμείνουν σταθερά και να μην επηρεαστούν από 
ενδεχόμενες μεταβολές των αφορολόγητων ορίων. Επίσης 
διευρύνθηκαν τα όρια κατανάλωσης και οι κατηγορίες 
δικαιούχων ώστε να μεγιστοποιηθεί το όφελος για αυτούς. 
Υπενθυμίζεται ότι το ΚΟΤ δημιουργήθηκε το Φθινόπωρο του 
2010 με την υπ’ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 (ΦΕΚ Β’ 
1403/2010) και προσφέρει σήμερα σταθερά μειωμένες τιμές σε 
άτομα χαμηλού εισοδήματος, ανέργους, τρίτεκνους, ΑμΕΑ 
(άτομα αναπηρίας άνω του 67%), άτομα που έχουν ανάγκη 
μηχανικής υποστήριξης και άτομα που είναι εγγεγραμμένα στα 
συσσίτια των ΟΤΑ, των Περιφερειών και της Εκκλησίας και τα 
οποία έχουν αποσυνδεθεί λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Έτσι 
όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση στο κοινωνικό αγαθό της 
ενέργειας. 

Με την ΥΑ Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β’ 
1521/21.06.2013), καθορίστηκαν τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις 
και η διαδικασία ένταξης ενός Πελάτη ηλεκτρικής ενέργειας στο 
Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών. Στο Μητρώο των Ευάλωτων 
Πελατών εντάσσονται οικιακοί πελάτες εφόσον είναι άτομα 
χαμηλού εισοδήματος, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μακροχρόνια 
άνεργοι, άτομα με αναπηρία, άτομα που χρήζουν μηχανικής 
υποστήριξης και υπερήλικες. Στους Ευάλωτους Πελάτες 
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παρέχονται ειδικά μέτρα προστασίας, για την εξόφληση 
λογαριασμών και την αποφυγή καταγγελίας της σύμβασης 
προμήθειας εκ μέρους του προμηθευτή ή την απενεργοποίηση 
μετρητή (διακοπή ρεύματος) λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.  

Επίσης θεσπίστηκε το Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης 
(ΤΥΑ) με την ΥΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ.23824/23.12.2013 (ΦΕΚ 
Β’ 3274/2013) που δίνει την δυνατότητα σε φορείς με 
κοινωφελή δράση να μειώσουν τις δαπάνες τους για ηλεκτρική 
ενέργεια. Προσφάτως, επεκτάθηκαν τα όρια κατανάλωσης των 
φορέων, δικαιούχων του ΤΥΑ, με την ΥΑ υπ’ αριθμ. 
ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1.21/441/οικ.23609/19.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 
3545/2014) προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες 
μείωσης των ενεργειακών τους εξόδων.  

1.2.3 Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Την Άνοιξη του 2013, εκδόθηκε ο Κώδικας Προμήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/2013), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4001/2001 (ΦΕΚ Α΄/179/2001), 
ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ, κατόπιν προηγούμενης δημόσιας 
διαβούλευσης.  

Με τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, 
ρυθμίστηκαν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 
Προμηθευτών και των Πελατών τόσο κατά το στάδιο των 
διαπραγματεύσεων και της σύναψης της μεταξύ τους 
σύμβασης, όσο και κατά την εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων. Στον Κώδικα λαμβάνεται ειδική μέριμνα για 
τους ευάλωτους πελάτες κυρίως όσον αφορά τις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές τους και τους όρους καταγγελίας της 
Σύμβασης τους από τους Προμηθευτές.  

1.2.4 Αντιμετώπιση φαινομένου αιθαλομίχλης 

Με τις ΚΥΑ υπ’ αριθμ. οικ. 70601/23.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 
3272/2013) και Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.238/3.1.2014 (ΦΕΚ Β’ 5/2014) 
και την ΥΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.23823/23.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 
3274/2013) δόθηκε η δυνατότητα στους οικιακούς 
καταναλωτές, ενταγμένους στο ΚΟΤ ή μη, να έχουν έκπτωση 
στις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση εμφάνισης 
του φαινομένου της αιθαλομίχλης (υπέρβαση ορίων 
αιωρούμενων σωματιδίων). Με τις ρυθμίσεις αυτές 
ενθαρρύνεται η χρήση εναλλακτικών, των στερεών καυσίμων, 
μορφών θέρμανσης από τους καταναλωτές και πιο 
συγκεκριμένα ηλεκτρικής ενέργειας σε ιδιαίτερα ελκυστικές 
τιμές.  

1.2.5 Αντιστάθμιση έμμεσου κόστους του Συστήματος 
Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών  

Με τις ΚΥΑ υπ’ αριθμ. ΑΠΕΗΛ/οικ. 21230/01.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 
3299/2014) και Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ. 21906/08.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 
3304/2014) εγκρίθηκε η ενίσχυση για επιχειρήσεις τομέων και 
υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα, λόγω του κόστους δικαιωμάτων του συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Ε.Ε. 
που μετακυλύετε στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Με τον τρόπο 
αυτό ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών 
επιχειρήσεων. 

1.2.6 Παροχή υπηρεσιών διακοπτόμενου φορτίου 

Τον Οκτώβριο 2014 η ΕΕ ενέκρινε τον μηχανισμό που είχε 
υποβάλλει το ΥΠΕΚΑ σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
διακοπτόμενου φορτίου. Σύμφωνα με τον μηχανισμό αυτό 
μεγάλοι καταναλωτές θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες 
διακοπτόμενου φορτίου στον Διαχειριστή του Συστήματος 
(ΑΔΜΗΕ) έναντι οικονομικού αντισταθμίσματος. Η υπηρεσία 
μπορεί να έχει σημαντικό όφελος στην ασφάλεια και ευστάθεια 
του ελληνικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Το ΥΠΕΚΑ 
επεξεργάστηκε την έκδοση ΥΑ για την εφαρμογή του 
μηχανισμού, βάσει και του άρθρου 17 παρ.11 του ν.4203/2013 
με το οποίο θεσπίστηκε στο ελληνικό δίκαιο η Υπηρεσία 
Διακοπτόμενου Φορτίου. Η απόφαση δεν έχει εκδοθεί μέχρι 
σήμερα. 

1.2.7 Προώθηση ηλεκτροκίνησης 

Το ΥΠΕΚΑ εχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την προώθηση και 
στήριξη της ηλεκτροκίνησης οχημάτων (Η/Ο). Τον Σεπτέμβριο 
2014 συστάθηκε ομάδα εργασίας για την εφαρμογή 
ολοκληρωμένου Δικτύου Ηλεκτρικής Κινητικότητας στη χώρα, 
το πόρισμα της οποίας θα αποτελέσει την βάση έκδοσης ΚΥΑ 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 53 του ν.4277/2014 
(ΦΕΚ Α’ 156/2014) για την ίδρυση και λειτουργία των Φορέων 
Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο. Παράλληλα 
υπεγράφη η ΚΥΑ υπ’ αρίθμ. 71287/31.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 
50/15.01.2015) βάσει του άρθρου 15 του ν.4233/2014 (ΦΕΚ Α’ 
22/2014) με την οποία καθορίζονται λεπτομέρειες για την 
εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων και την εγκατάσταση διατάξεων 
παροχής εναλλακτικών τύπων καυσίμων. 

1.3 Αγορά Φυσικού Αερίου 

1.3.1 Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ 

Με στόχο τη παροχή επιλογών σε όλους τους καταναλωτές, την 
αύξηση του διασυνοριακού εμπορίου ώστε να επιτευχθούν 
ανταγωνιστικές τιμές, καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες και να 
ενισχυθεί η ασφάλεια εφοδιασμού εναρμονιστήκαμε με τον 
Κανονισμό του ΕΚ 715/2009 σχετικά με την ισότιμη πρόσβαση 
στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου. Με  την υπ’ αριθμ. 
Δ1/Α/5346/22.03.2010 απόφαση του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θεσπίστηκε 
ο  «Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου» (ΦΕΚ Β΄379/2010) (εφεξής «Κώδικας Διαχείρισης 
ΕΣΦΑ»), και με την Αριθμ. απόφ. 526/2013 (ΦΕΚ β3131/2013)  
έγινε η δεύτερη αναθεώρηση. Ο κώδικας αυτός εισήγαγε 
ουσιαστικά τη δυνατότητα δραστηριοποίησης τρίτων (πέραν 
της ΔΕΠΑ) στη χονδρεμπορική αγορά Φυσικού αερίου, κάτι 
που είχε άμεσο αποτέλεσμα με τη δραστηριοποίηση τρίτων σε 
εισαγωγές LNG. 

1.3.2 Επέκταση φυσικού αερίου σε νέες περιοχές –νέες 
ΕΠΑ 

Διαμορφώθηκε το νομοθετικό πλαίσιο για την δημιουργία τριών 
νέων ΕΠΑ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην 
Κεντρική Μακεδονία και στη Στερεά Ελλάδα και Εύβοια, αφού 
προηγήθηκε η έγκριση παρέκκλισης από την Ευρωπαϊκή 
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Νομοθεσία και προωθήθηκαν οι κατάλληλες τροπολογίες των 
Νόμων 2364/95 και 3428/2005 αφενός με προβλέψεις στο 
Νόμο 4001/2011 αφετέρου με την έκδοση Υ.Α. (α.π. 
Δ1/Α/25302/09.11.2011 και Δ1/Α/14805 ΦΕΚ 1955/12-8-2013) 
για την διενέργεια διαγωνισμών από τη ΔΕΠΑ για την εξεύρεση 
επενδυτών. Παράλληλα επιτεύχθηκε η έγκριση Καθεστώτος 
Ενίσχυσης από την Ε.Ε. ώστε να είναι εφικτή η χρηματοδότηση 
της ανάπτυξης των δικτύων και με δημόσιους πόρους. 

Πραγματοποιήθηκαν δύο  προσκλήσεις εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος  για την εξεύρεση επενδυτών οι οποίοι ήταν 
άγονοι λόγω της οικονομικής συγκυρίας και των πρωτόγνωρων 
συνθηκών ύφεσης. Η δημιουργία νέων ΕΠΑ προβλέπεται 
πλέον στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο για το άνοιγμα της 
αγοράς φυσικού αερίου. 

Μέσα στο 2014 ετοιμάστηκε νέο σχέδιο νόμου, με στόχο τη 
ριζική αναδιάρθρωση της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου. 
Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση τον Οκτώβρη του 2014 αλλά 
δεν έγινε δυνατή η προώθηση του για ψήφιση. Μνημονεύεται 
και παρακάτω 

Έργα υποδομής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 

Προωθήθηκε η υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής για 
μεταφορά Φυσικού Αερίου, που περιγράφονται συνοπτικά 
παρακάτω. 

•2η Αναβάθμιση Τερματικού Σταθμού LNG της Ρεβυθούσας 

Οριστικοποιήθηκε ο σχεδιασμός της αναβάθμισης του 
τερματικού σταθμού LNG της Ρεβυθούσας που περιλαμβάνει 
την κατασκευή τρίτης δεξαμενής, την αύξηση της δυναμικότητας 
αεριοποίησης καθώς και λιμενικά έργα για τη προσέγγιση 
μεγαλύτερων πλοίων. Ήδη έχουν προχωρήσει οι αδειοδοτήσεις 
του έργου και βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή της τρίτης 
δεξαμενής χωρητικότητας 95.000 m3. Το έργο αποτελεί 
σημαντική παρέμβαση για την ανάπτυξη της αγοράς LNG, της 
ευστάθειας και ασφάλειας του συστήματος Φ.Α. της χώρας, 
αύξηση ευελιξίας ΕΣΦΑ, ενίσχυση ανταγωνισμού. Αναμένεται 
να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο 2016.  

Επέκταση ΕΣΦΑ στην Πελοπόννησο μέχρι την Μεγαλόπολη 
(Άγιοι Θεόδωροι – Μεγαλόπολη) 

Σκοπός της κατασκευής του έργου είναι η τροφοδοσία με 
καύσιμο φυσικό αέριο του θερμικού σταθμού 
ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ που κατασκευάζεται στη 
Μεγαλόπολη καθώς και η τροφοδοσία των ευρύτερων 
βιοτεχνικών / αστικών περιοχών από τις οποίες διέρχεται ο 
αγωγός υψηλής πίεσης (περιοχές Κορίνθου, Άργους – 
Ναυπλίου, Τρίπολης και Μεγαλόπολης).  

Το έργο σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να είναι εφικτή η 
μελλοντική επέκταση του αγωγού στην ευρύτερη περιοχή της 
Πελοποννήσου (Πάτρα, Καλαμάτα, Σπάρτη και Πύργος), με 
προοπτική να ολοκληρωθεί γεωγραφικά το χερσαίο Σύστημα 
Υψηλής Πίεσης και στις Περιφέρειες Πελοποννήσου και 
Δυτικής Ελλάδος.  Η κατασκευή αγωγού υψηλής πίεσης ξεκινά 
από την περιοχή των Αγίων Θεοδώρων και καταλήγει στις 
εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη συνολικού μήκους 
168 km. Ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2014. 

2η Αναβάθμιση Μετρητικού Συνοριακού Σταθμού (ΜΣΣ) 
Σιδηροκάστρου. 

Το έργο περιλαμβάνει:  
Α) Δυνατότητα μόνιμης ικανότητας αμφίδρομης ροής μέσω του 
ΜΣΣ Σιδηροκάστρου ώστε να καθίσταται δυνατή η εξαγωγή 
ποσοτήτων από το ΕΣΜΦΑ προς την Βουλγαρία ενισχύοντας 
την ασφάλεια εφοδιασμού και την απελευθέρωση των αγορών 
ενέργειας. Ολοκληρώθηκε και είναι έτοιμο προς λειτουργία από 
το τέλος Μαΐου 2014. 
Β) Τον τηλεχειρισμό του Μετρητικού Σταθμού Συνόρων (ΜΣΣ) 
Σιδηροκάστρου μέσω του συστήματος Εποπτικού Ελέγχου και 
Συλλογής Δεδομένων από το κέντρο ελέγχου του Πατήματος 
(Gas Control Center) καθώς και την αναβάθμιση των 
βοηθητικών συστημάτων. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί 
τον Νοέμβριο του 2015.  

1.3.3 Βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου διανομής 
φυσικού αερίου 

Για  την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής εσωτερικής 
αγοράς φ.α. υπό συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού 
προέχει  το Ελληνικό κράτος  να εναρμονίσει τη ελληνική 
νομοθεσία  και  τη λειτουργία της αγοράς με τους  κανόνες και 
τις αρχές του ‘Τρίτου Ενεργειακού Πακέτου’ και ειδικότερα για 
το φυσικό αέριο να προσαρμοστεί με το ‘ευρωπαϊκό μοντέλο 
στόχο’. 

Τον Οκτώβριο 2014 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο 
νόμου για τη διανομή του φυσικού αερίου. Με το σχέδιο 
προωθείται ακόμη περισσότερα το άνοιγμα της αγοράς 
φυσικού αερίου υπό συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού, 
στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης και εφαρμογής της τρίτης 
δέσμης μέτρων για την ενέργεια, ιδίως της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
φυσικού αερίου.  

Υπήρχε η πρόθεση να προχωρήσει η διαδικασία επεξεργασίας 
και δημοσίευσης του νέου θεσμικού πλαισίου που θα διέπει 
την λιανική αγορά φυσικού αερίου και θα προβλέπει την άρση 
των εμποδίων στην αγορά, ώστε μέσω του ανταγωνισμού να 
ωφεληθεί ο τελικός καταναλωτής. 

1.3.4 Κανονισμοί 

Σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς  
διαμορφώθηκαν  τεχνικοί  κανονισμοί  στους τομείς: 

•της συντήρησης δικτύων και εγκαταστάσεων φυσικού 
αερίου και της εγκατάστασης δικτύων αερίου σε νέες 
οικοδομές. Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών 
Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως 
και 500mbar.  (ΦΕΚ Β 976 -28 Μαρτίου 2012)  

•των ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με το σχεδιασμό, την 
κατασκευή, τα υλικά, τα προληπτικά μέτρα κατά τη χάραξη, 
την επιθεώρηση και τις δοκιμές, τη θέση σε λειτουργία του 
Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου για να 
εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία, η διαφύλαξη της 
ασφάλειας των προσώπων και των αγαθών, η προστασία 
του περιβάλλοντος και η διαλειτουργικότητα με άλλα 
διασυνδεδεμένα συστήματα. Τεχνικός Κανονισμός 
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«Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση 
Λειτουργίας άνω των 16 bar» (ΦΕΚ Β 603/ 5 Μαρτίου 2012). 

1.3.5 Προστασία Ευάλωτων Καταναλωτών Φυσικού Αερίου 

Σε εφαρμογή των προβλέψεων του κανονισμού 994/2010 για 
την ασφάλεια εφοδιασμού με Φ.Α αλλά και της διάταξης  νόμου 
4203/2013 (ΦΕΚ Α 235/1.11.2013) συντάχθηκε Υ.Α (ΦΕΚ 
1684/24 Ιουνίου 2014) για την επέκταση του ορισμού των 
προστατευόμενων καταναλωτών. Ως προστατευόμενοι 
καταναλωτές φυσικού αερίου πέραν των αναφερομένων στις 
διατάξεις του νόμου,  ορίστηκαν και φορείς που παρέχουν 
κοινωνικές υπηρεσίες, νοσοκομεία, μονάδες φροντίδας υγείας, 
σχολεία, παιδικοί σταθμοί, φορείς δημοσίου κλπ. 

1.3.6 Διαχείριση Κρίσεων Τροφοδοσία Φυσικού Αερίου 

Σχέδιο Δράσης έκτακτου ανάγκης (Ν.4001/11 & Ν.4203/13) 

Για την προστασία των καταναλωτών και τον απρόσκοπτο 
εφοδιασμό σε φυσικό αέριο θεσπίστηκε  σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης Το σχέδιο διασφαλίζει ότι σε ενδεχόμενη κρίση 
εφοδιασμού με φυσικό αέριο στο ΕΣΦΑ, κατά την οποία η 
αγορά φυσικού αερίου είναι ακόμη ικανή να διαχειριστεί αυτή 
τη διαταραχή εφοδιασμού τότε λαμβάνονται μέτρα σύμφωνα με 
τον Κανονισμό 994/2010. 

Σε περίπτωση που τα μέτρα που εφαρμόζονται δεν επαρκούν 
για να καλυφθεί η εναπομένουσα ζήτηση φυσικού αερίου, 
αποφασίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχέδιο η έγκαιρη 
εφαρμογή πρόσθετων μέτρων που δεν στηρίζονται στην 
αγορά, προκειμένου να διασφαλιστεί ο, κατά προτεραιότητα, 
εφοδιασμός με αέριο των προστατευόμενων καταναλωτών. 

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή του 
ΕΣΦΑ και τη χρηματοδότηση των μέτρων του σχεδίου 
προληπτικής δράσης, θεσπίστηκε το τέλος ασφάλειας 
εφοδιασμού  (ΦΕΚ Β 2536/2014). 

Προσομοίωση καταστάσεων έκτακτου ανάγκης  

Τον Ιούλιο 2014 ο Επίτροπος Ενέργειας απέστειλε επιστολή σε 
όλους τους Υπουργούς των Κ-Μ  που επηρεάζονται από 
ενδεχόμενη διαταραχή του εφοδιασμού φυσικού αερίου  από 
τη Ρωσία μέσω Ουκρανίας λόγω της κρίσης σχέσεων μεταξύ 
των δύο χωρών. Με βάση την εν λόγω επιστολή, το Υπουργείο 
ΠΕΚΑ έπρεπε να συντάξει μια ειδική έκθεση όπου θα 
περιγράφονται ενδεχόμενες επιπτώσεις όχι μόνο στον τομέα 
φυσικού αερίου αλλά και στο σύνολο του συστήματος 
παραγωγής ισχύος, την οποία θα έπρεπε να υποβάλει μέχρι το 
τέλος Αυγούστου 2014. Το υπουργείο σε συνεργασία με όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς ανταποκρίθηκε άμεσα και 
εγκαίρως ολοκλήρωσε την ειδική έκθεση σχετικά με την 
προσομοίωση εκτάκτων καταστάσεων (stress tests). Η έκθεση 
περιλαμβάνει τόσο μέτρα έκτακτης ανάγκης, όσο και 
προληπτικά μέτρα, για την διασφάλιση της απρόσκοπτης 
τροφοδοσίας των καταναλωτών με φυσικό αέριο και ηλεκτρική 
ενέργεια.  

1.4 Υγρά καύσιμα 

1.4.1 Αποθέματα 

Με τη ψήφιση του ν. 4123/2013 εναρμονίστηκε η εθνική 
νομοθεσία προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου της 

14ης Σεπτεμβρίου 2009 «σχετικά με υποχρέωση διατήρησης 
ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και 
προϊόντων πετρελαίου από τα Κράτη Μέλη» (ΕΕ L/265 της 
9.10.2009) και επιδιώκεται προς όφελος της χώρας και στα 
πλαίσια των κοινοτικών και διεθνών της υποχρεώσεων η 
ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού με πετρέλαιο, η 
διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού 
πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και η δημιουργία των 
απαραίτητων διαδικαστικών μέσων για την αντιμετώπιση 
ενδεχόμενης σοβαρής έλλειψης.  

Η ενσωμάτωση της οδηγίας έρχεται να βελτιώσει τους 
μηχανισμούς τήρησης αποθεμάτων πετρελαίου, τόσο σε 
επίπεδο ασφάλειας του εφοδιασμού, με τη θέσπιση 
συντονισμένων διαδικασιών παρέμβασης για την άμεση λήψη 
αποφάσεων και αποτελεσματικών μέτρων σε περίπτωση 
κρίσης, προσεγγίζοντας το αντίστοιχο σύστημα του Διεθνούς 
Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), όσο και στο επίπεδο της 
λειτουργίας του υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος των 
επιχειρήσεων και των τελικών καταναλωτών.  

Με την υπ’ Αριθμ. Δ1/Β/21196 Απόφαση του 2013 εκδόθηκε ο 
Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης με 
σκοπό του τον καθορισμό των ειδικών και τεχνικών όρων και 
προϋποθέσεων συμμόρφωσης προς την υποχρέωση τήρησης 
αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης από τους προς τούτο 
υπόχρεους, κατά την έννοια και σε εφαρμογή των άρθρων 10 
και 12 του ν. 3054/2002 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 
4123/2013, για την ασφάλεια του εφοδιασμού της χώρας με 
πετρέλαιο ή/και πετρελαιοειδή προϊόντα και την συμμόρφωση 
προς τις ενωσιακές ή διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας καθώς 
και για την εξυπηρέτηση του γενικότερου δημόσιου 
συμφέροντος. 

Στο ν. 4123/2013, όπως ψηφίστηκε, αναφέρεται ο «κεντρικός 
φορέας διατήρησης αποθεμάτων» (ΚΦΔΑ) όπου ορίζεται ως ο 
οργανισμός ή υπηρεσία στην οποία μπορούν να ανατεθούν 
αρμοδιότητες προκειμένου να ενεργεί με σκοπό την απόκτηση, 
τη διατήρηση ή την πώληση αποθεμάτων πετρελαίου, 
περιλαμβανομένων των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των 
ειδικών αποθεμάτων.  

Στις 29 Αυγούστου 2014 αναρτήθηκε σε Δημόσια διαβούλευση 
Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο ‘Σύσταση της 
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ελληνικός Κεντρικός 
Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Ανώνυμη Εταιρία» και 
κατάρτιση του καταστατικού της’. Στη διαβούλευση αυτή 
παρουσιάζεται η πρακτική εφαρμογή ενός μεγάλου και 
ιστορικού έργου, αυτού της δημιουργίας ενός φορέα για την 
απόκτηση και διαχείριση εθνικών αποθεμάτων εθνικών 
αποθεμάτων, σε μία συγκυριακά μοναδική περίοδο από 
άποψη τιμών πετρελαϊκών προϊόντων.   

Η ανάληψη από ένα μη κερδοσκοπικό φορέα εποπτευόμενο 
από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, υπηρεσιών αποθήκευσης και διαχείρισης των 
αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης της χώρας, αποσκοπεί, λόγω 
της μαζικότητας και του κύρους σε καλύτερους οικονομικούς 
όρους, ελαχιστοποίηση του κόστους και μεγιστοποίηση του 
οφέλους διαχείρισης για τους πολίτες και την οικονομία. Η 
πρακτική της δημιουργίας Κεντρικού Φορέα Διατήρησης 
Αποθεμάτων, είναι πρακτική που εφαρμόζεται από τη 
συντριπτική πλειοψηφία των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης και των Κρατών Μελών του Διεθνή Οργανισμού 
Ενέργειας. Ο ΚΦΔΑ αποκτά και διατηρεί ιδιόκτητα ή κρατικά 
αποθέματα πετρελαιοειδών προϊόντων ή διαχειρίζεται 
αποθέματα υπόχρεων οικονομικών φορέων, πρακτική που έχει 
αποδειχθεί ότι θωρακίζει το σύστημα διατήρησης αποθεμάτων 
έκτακτης ανάγκης και συνεπώς την ασφάλεια εφοδιασμού. 

1.4.2 Σχέδιο Δράσης έκτακτου ανάγκης 

Με την Υπουργική Πράξη 27 της 19.9.2013, απέκτησε η χώρα 
για πρώτη φορά Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης (Σ.Μ.Ε.Α.) 
για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού 
σε πετρέλαιο και πετρελαιοειδή προϊόντα, σύμφωνα με το 
άρθρο 13, παρ. 3 και 5 του ν. 3054/2002 (Α' 230), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4123/2013 (Α' 43). 

Στο ΣΜΕΑ περιγράφονται τα κριτήρια αναγνώρισης των 
σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού, η σύσταση και 
συγκρότηση συντονιστικών επιτροπών και οργάνων, οι 
διαδικασίες και τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού σε 
πετρέλαιο ή/και πετρελαιοειδή προϊόντα ανάλογα με το είδος 
και το μέγεθος της σοβαρής διαταραχής, καθώς και οι 
κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση σ' αυτά. 

1.4.3 Πληροφοριακό Σύστημα Πετρελαιοειδών  

Σχεδιάστηκε, μελετήθηκε, δοκιμάστηκε και τέθηκε σε 
δοκιμαστική και στη συνέχεια σε κανονική λειτουργία 
πληροφοριακό σύστημα πρόσκτησης και επεξεργασίας 
στοιχείων σχετικών με τη διακίνηση πετρελαιοειδών.  Το 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πετρελαιοειδών 
(https://www.fuelstats.gr/), δίνει τη δυνατότητα ομοιογενούς 
ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων με χρήση κωδικών εισόδου, 
στα διυλιστήρια, στις Εταιρίες Εμπορίας, στους μεγάλους 
τελικούς καταναλωτές και στους κατόχους άδειας διάθεσης 
βιοκαυσίμων, παρακολούθησης των διακινούμενων 
ποσοτήτων πετρελαιοειδών προϊόντων και βιοκαυσίμων, 
εποπτείας και ελέγχου της αγοράς πετρελαιοειδών και 
βιοκαυσίμων στη ΓΓΕΚΑ και δημιουργίας βάσης δεδομένων 
και στατιστικής επεξεργασίας, καθώς και αυτοματοποιημένου 
συστήματος σύνταξης αναφορών προς κάλυψη διεθνών 
υποχρεώσεων. Τέλος με το ίδιο Σύστημα συγκεντρώνονται 
στοιχεία σχετικά με τη διακίνηση των βιοκαυσίμων και 
αποτελεί το βασικό εργαλείο επί θεμάτων  ελέγχου κατανομής 
και εποπτείας της αειφορίας. 

1.4.4 Λιανική Αγορά 

Υλοποίηση απελευθέρωσης Ωραρίου λειτουργίας των 
Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων, με ταυτόχρονη διασφάλιση της 
δυνατότητας προμήθειας υγρών καυσίμων τις νυκτερινές ώρες 
και τις αργίες.  

Με το ν. 4203/2013 επετράπη στους Προμηθευτικούς 
Συνεταιρισμούς και στις Κοινοπραξίες να χρησιμοποιούν 
βυτιοφόρα οχήματα και πέραν αυτών που προβλέπονται από 
τις άδειες λειτουργίας των πρατηρίων που είναι μέλη του. 

Με τη ΚΥΑ Α8/48012/5053 του 2012 επετεύχθη η κατάργηση 
του περιορισμού μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας ΒΦ 
οχημάτων ΙΧ που επιτρέπεται να χορηγηθούν σε 
πρατηριούχους υγρών καυσίμων και η κατάργηση του 

περιορισμού ελάχιστου και μέγιστου μεικτού βάρους των ΒΦ 
οχημάτων ΙΧ σε πρατηριούχους υγρών καυσίμων. 

Με την ίδια ΚΥΑ πραγματοποιήθηκε και η κατάργηση του 
περιορισμού μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας των ΒΦ 
οχημάτων ΙΧ σε πωλητές Π/Θ και η κατάργηση του 
περιορισμού ελάχιστου και μέγιστου μεικτού βάρους των ΒΦ 
οχημάτων ΙΧ σε πωλητές Π/Θ. 

Με το ν. 4093/2012 έγινε αποκλειστική η ευθύνη των κατόχων 
Άδειας Λιανικής Εμπορίας «Ανεξάρτητου Πρατηρίου» για την 
ποιότητα και ποσότητα των πετρελαιοειδών προϊόντων που 
διακινούν. 

Με το ν. 4203/2013 και την Απόφαση Δ2/Α/21366 του 2013, οι 
πωλητές Π/Θ που δεν διαθέτουν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις 
δύνανται να προμηθεύονται Π/Θ, τόσο από άλλους πωλητές 
Π/Θ με εγκαταστάσεις όσο και από οποιαδήποτε άλλη εταιρία 
πετρελαιοειδών (διύλισης και εμπορίας) με εγκαταστάσεις. 

Με το ν. 4254/2014 οι πωλητές Π/Θ που διαθέτουν 
αποθηκευτικές εγκαταστάσεις δύνανται να προμηθεύονται Π/Θ, 
είτε από εταιρίες εμπορίας με άδεια κατηγορίας Α, είτε από 
διυλιστήρια είτε από εισαγωγές, εφόσον υπάρχει 
εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία σύστημα εισροών 
εκροών. 

Τέλος εκκρεμεί η υπογραφή από τους συναρμόδιους 
Υπουργούς, ΚΥΑ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2009/126/ΕΚ σχετικά με την φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών 
βενζίνης κατά την διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων 
οχημάτων σε πρατήρια βενζίνης.  

1.4.5 Χονδρεμπορική Αγορά 

Με τη ψήφιση του ν. 4172/2013 επιτρέπεται πλέον η λειτουργία 
αποθηκευτικών χώρων υγρών καυσίμων που συνδέονται 
αποκλειστικά με βυτιοφόρα οχήματα για τους κατόχους άδειας 
χονδρικής, χωρίς να απαιτείται ταυτόχρονη σύνδεση αυτών με 
σύστημα αγωγών, με διυλιστήρια ή με θάλασσα ή με 
σιδηροδρομικό δίκτυο. 

Με το ίδιο νόμο έγινε ορθολογική τροποποίηση της απαίτησης 
ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου, μείωση και κλιμάκωση με τον 
όγκο πωλήσεων για τη κατηγορία Α, από 2,000,000 € που 
αρχικά όριζε ο νόμος σε 500,000 €, για όγκο πωλήσεων έως 
300,000 ΜΤ, 1,000,000 €, για όγκο πωλήσεων από 300,000 
έως 600,000 ΜΤ, 1,500,000 €, για όγκο πωλήσεων άνω των 
600,000 ΜΤ, ενώ έγινε  μείωση του ποσού για τις υπόλοιπες 
κατηγορίες, αδειών ήτοι: κατηγορία Β1, 500,000 €, κατηγορία 
Β2, 500,000 €, κατηγορία Γ, 500,000 €, από 800,000€ που 
αρχικά όριζε ο νόμος.  

Επιπρόσθετα, με το ν. 4223/2013 δόθηκε η δυνατότητα της 
εναλλακτικής απαίτησης ασφαλιστικής κάλυψης ή παροχής 
εγγυητικής επιστολής αντί της απαίτησης ελάχιστου μετοχικού 
κεφαλαίου. 

Με τη ψήφιση του ν. 4172/2013 επιπλέον των ήδη 
αναφερθέντων, έγινε επανεκτίμηση των απαιτούμενων 
αποθηκευτικών χώρων για τη λήψη άδειας κατηγορίας Α και 
κλιμάκωση αυτών με βάση τις πωλήσεις του προηγούμενου 
έτους από 13,000 κ.μ. που αρχικά όριζε ο νόμος, σε 13,000 κ.μ. 
για πωλήσεις άνω των 600,000 ΜΤ, 7,000 κ.μ. για πωλήσεις 
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μεταξύ  600,000 ΜΤ και 300,000 ΜΤ, και 4,000 κ.μ. για 
πωλήσεις κάτω των 300,000 ΜΤ.  

Με τον ν. 4254/2014,  καταργήθηκαν οι προϋποθέσεις περί 
ελάχιστου εταιρικού κεφαλαίου και περί ελάχιστου όγκου 
αποθηκευτικών χώρων που απαιτείται να έχουν οι κάτοχοι 
Άδειας Εμπορίας Ασφάλτου (κατηγορίας Δ). 

Η τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών που έγινε με τη 
Δ2/Α/23366 στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 μείωσε τέλος τη 
διάρκεια ισχύος της άδειας από τα 10 στα 5 χρόνια. 

Το έργο της Δημιουργίας Ηλεκτρονικού Εθνικού Μητρώου 
Αδειών Πετρελαιοειδών προϊόντων που προβλέπεται από τις 
διατάξεις του Ν. 3054/02 με την παροχή ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας για την τήρηση του Μητρώου μέσω διαδικτύου από 
τις αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές της χώρας, έχει ξεκινήσει 
πλέον να υλοποιείται, μετά την έγκριση χρηματοδότησής του 
(ΕΠΠΕΡΡΑ). Αποσκοπεί στον εξορθολογισμό των διαδικασιών 
και στην αντιμετώπιση   δυσλειτουργιών  που συνδέονται με 
την τήρηση του μητρώου με συμβατικές διαδικασίες, στη 
διασφάλιση  της έγκυρης και άμεσης ενημέρωσης του 
Μητρώου με δυνατότητα διαλειτουργικότητας με άλλα  συναφή 
Μητρώα του δημοσίου για συνδυαστική αξιοποίηση των 
πληροφοριών τους και στην δημιουργία ενός αυτόματα 
επικαιροποιούμενου Μητρώου με την έκδοση των εκάστοτε 
αδειών. 

1.4.6 Βιοκαύσιμα- Βιορευστά  

Τα θέματα Βιοκαυσίμων χειρίζονται οι υπηρεσίες με 
αρμοδιότητες για υγρά καύσιμα, όμως εννοιολογικά εμπίπτουν 
στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Οι σχετικές δράσεις 
περιγράφονται στην ενότητα για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας, παρακάτω. 

1.5 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

1.5.1 Διείσδυση ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα 

Η προώθηση των ΑΠΕ και η περαιτέρω διείσδυση τους στο 
ενεργειακό μίγμα αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Σύμφωνα με 
τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιεί η Διεύθυνση ΑΠΕ και 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (τέως Υπηρεσία Εξυπηρέτησης 
Επενδυτών ΑΠΕ) προκύπτει ότι το ενδιαφέρον για επενδύσεις 
στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, παρά τη δύσκολη 
οικονομική συγκυρία, παραμένει αναλλοίωτο. Η εγκατεστημένη 
ισχύς όλων των μορφών ΑΠΕ (πλην μεγάλων υδροηλεκτρικών) 
στη χώρα μας έχει ξεπεράσει τα  4760 MW στο τέλος του 2014, 
παρουσιάζοντας αύξηση σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 
2010 κατά 240%. Τα στοιχεία για τα στάδια αδειοδότησης 
δείχνουν, επίσης, ότι ο εθνικός στόχος θα επιτευχθεί και 
συνεπώς δίνεται η δυνατότητα στην Ελλάδα να αξιοποιήσει 
τους μηχανισμούς συνεργασίας της Οδηγίας 2009/28/ΕΕ για 
εξαγωγή πράσινης ενέργειας σε άλλες χώρες. Σημαντική 
συνεισφορά στην αυξημένη διείσδυση είχαν μια σειρά από 
νομοθετικές παρεμβάσεις με κυριότερη την ψήφιση του 
ν.3851/2010 (ΦΕΚ Α’ 85/2010) για την επιτάχυνση της 
ανάπτυξης των ΑΠΕ και την αντιμετώπιση της Κλιματικής 
Αλλαγής καθώς και η ΥΑ υπ’ αρίθμ. 
A.Y./Φ1/οικ.19598/01.10.2010 (ΦΕΚ Β’1630/2010) για την 

επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος μεταξύ των 
διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ. 

1.5.2 Μηχανισμός Στήριξης των ΑΠΕ 

Το ΥΠΕΚΑ αναλύει και παρακολουθεί πολύ στενά τον 
μηχανισμό στήριξης των ΑΠΕ σε συσχετισμό με τους στόχους 
που καθορίζονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την διείσδυση 
των ΑΠΕ και τη μείωση των εκπομπών CO2. Σε συνεργασία με 
τους εμπλεκόμενους φορείς στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, 
τη ΡΑΕ, το Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς 
και τους φορείς της αγοράς. Ήδη το 2012 συγκροτήθηκε 
Ομάδα Εργασίας με τη συμμετοχή των φορέων της αγοράς για 
τη σύνταξη σχεδίου μεταρρύθμισης του υποστηρικτικού 
μηχανισμού των ΑΠΕ στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης. Η 
έκθεση της ομάδας ολοκληρώθηκε και αναρτήθηκε (26/4/12)  
στον ιστότοπο του ΥΠΕΚΑ. 

Για να επιλυθεί το πρόβλημα των ελλειμμάτων του Ειδικού 
Λογαριασμού, με τρόπο που κατανέμονται όσο το δυνατόν 
δικαιότερα τα βάρη, χωρίς να υπάρξει υπέρμετρη επιβάρυνση 
των καταναλωτών, προωθήθηκε η ψήφιση του ν.4254/2014 
(new deal) για τη βιωσιμότητα του μηχανισμού στήριξης των 
ΑΠΕ. Με τον ν.4254/2014 αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές 
αποζημίωσης για τους εν λειτουργία σταθμούς ΑΠΕ και 
τέθηκαν νέες τιμές αποζημίωσης για τις νέες εγκαταστάσεις 
καθώς και ανώτατα όρια διείσδυσης. Επιτύχαμε έτσι την 
σταθεροποίηση του μηχανισμού στήριξης και την δραστική 
μείωση του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού που 
διατηρεί ο ΛΑΓΗΕ. Άμεσο όφελος ήταν η μείωση των 
υπερημεριών πληρωμών των παραγωγών ΑΠΕ. 

Ενδιάμεσα και για να σταθεροποιηθεί ο μηχανισμός, το 
ΥΠΕΚΑ είχε εκδώσει την ΥΑ 
ΥΑΠΕ/Φ1/2300/οικ.16932/09.08.2012, (ΦΕΚ Β΄2317) σχετικά 
με αναστολή της διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης 
προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς και 
επιβάλει την αναστολή της υπογραφής συμβάσεων σύνδεσης 
και πώλησης με το ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/2013). Επιπλέον, 
με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 
ΥΑΠΕ/Φ1/2303/οικ.16935/09.08.2012 (ΦΕΚ Β΄2317) 
ενισχύθηκαν οι πόροι του Ειδικού Λογαριασμού μέσω 
απόδοσης ποσοστού 25% του τέλους υπέρ ΕΡΤ. Προς την ίδια 
κατεύθυνση, το ΥΠΕΚΑ θεσμοθέτησε τη χρήση πόρων που 
προκύπτουν από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών 
αερίων ρύπων του Δημοσίου με το ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α΄179) 
και το ν.4062/2012 (ΦΕΚ Α΄ 70). Τα εν λόγω μέτρα 
συμπληρώθηκαν με το ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) και το 
ν.4152/2013 (Α΄107) όπου θεσπίστηκε ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης ως επιπλέον έκτακτο έσοδο του Ειδικού 
Λογαριασμού. 

Τον Δεκέμβριο του 2014 κοινοποιήθηκε στην ΕΕ το σχήμα 
υποστήριξης ΑΠΕ ώστε να λάβει έγκριση σύμφωνα και με τις 
νέες κατευθυντήριες γραμμές για την Ενέργεια και το 
Περιβάλλον. 
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1.5.3 Τροπολογίες ΑΠΕ – Εξορθολογισμός εγγυημένων 
τιμών Φ/Β εγκαταστάσεων 

Στο πλαίσιο εξορθολογισμού της αγοράς ΑΠΕ ξεκίνησε με 
πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ δημόσιος διάλογος με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς (θεσμικούς και μη) που κατέληξε σε μια 
σειρά τροπολογιών και σε Υ.Α. απομείωσης των εγγυημένων 
τιμών των νέων Φ/Β εγκαταστάσεων ώστε να ανταποκρίνονται 
στη εξέλιξη της τεχνολογίας. Αναφέρονται οι ΥΑ υπ’ αρίθμ 
Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2262/31.01/2012, 
Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2266/30.01.2012 (ΦΕΚ Β΄ 97/2012), 
Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2301/οικ.16933/09.08.2012, 
Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/16934/09.08.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2317/2012), και 
Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1289/9012/30.04.2013, 
Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1288/9011/30.04.2013 (ΦΕΚ Β’ 1103/2013).  

Επίσης με τον ν.4254/2014 (new deal) αναπροσαρμόστηκαν οι 
εγγυημένες τιμές για εν λειτουργία σταθμούς ΑΠΕ (φ/β, 
αιολικούς και μικρούς υδροηλεκτρικούς).  

1.5.4 Λιγνιτικό Τέλος 

Επιβλήθηκε, από τον Φεβρουάριο 2012 (ν.4042/2012, ΦΕΚ Α’ 
24/2012 και ΥΑ υπ’ αριθμ. Δ5/Β/οικ.3982, ΦΕΚ Β’ 342/2012), 
Τέλος 2€/MWh στην παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής 
ενέργειας από λιγνίτη στο πλαίσιο της πολιτικής για την 
προώθηση  των καθαρών μορφών ενέργειας και τη 
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Τα έσοδα 
υποστηρίζουν τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ που διατηρεί ο 
ΛΑΓΗΕ. 

1.5.5 Απελευθέρωση της χρήσης βιομάζας στις κεντρικές 
εγκαταστάσεις θέρμανσης 

Αναθεωρήθηκε με την ΥΑ υπ’ αριθμ. οικ.189533/07.11.2011 
(ΦΕΚ Β’ 2654/2011) μετά από 18 χρόνια το υφιστάμενο 
θεσμικό πλαίσιο επιτρέποντας τη χρήση βιομάζας (pellets) στις 
κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης. Στόχος της αναθεώρησης 
ήταν η άρση του περιορισμού  χρήσης  βιομάζας στις κεντρικές 
εγκαταστάσεις θέρμανσης σε όλη την επικράτεια με παράλληλη 
υιοθέτηση αυστηρών και ολοκληρωμένων προτύπων, αλλά και 
ο εκσυγχρονισμός των διατάξεων του υφιστάμενου 
ρυθμιστικού πλαισίου για τις εγκαταστάσεις κεντρικής 
θέρμανσης ώστε να ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές εξελίξεις. 

1.5.6 Εναρμόνιση των Οδηγιών 2009/28/ΕΚ και 
2009/30/ΕΚ 

Ολοκληρώθηκε με το ν.4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70/2012) η 
εναρμόνιση των Οδηγιών 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ όσον 
αφορά τα κριτήρια αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών και 
τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

1.5.7 Άδειες διάθεσης και μεθοδολογία κατανομής 
βιοκαυσίμων 

Με τη ψήφιση του ν. 4062/2012 εναρμονίστηκε η εθνική 
νομοθεσία προς τις διατάξεις της οδηγίας 2009/28/ΕΚ και 
2009/30/ΕΚ. Με τις διατάξεις του νόμου προωθείται πλέον 
επίσημα η έννοια των αειφόρων ανανεώσιμων καυσίμων. Η 
αειφορία των ανανεώσιμων καυσίμων, ως έννοια υποδηλώνει 
την ορθολογική απολαβή τους από το περιβάλλον, με την 

προϋπόθεση της ταυτόχρονης διασφάλισης της βιωσιμότητας 
του και ταυτίζεται με την βιώσιμη ή την πράσινη ανάπτυξη και 
την επιβράδυνση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Τα 
καύσιμα αυτά είναι τα μόνα αποδεκτά για την τη προσμέτρηση 
της επίτευξης των εθνικών στόχων μείωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.  

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1/Α/οικ.2497/ 2013 
«Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου 
βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει», 
αναμορφώθηκε και επαναπροσδιορίστηκε το σύστημα 
κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με την  εμπειρία και 
τοποθετήθηκε σε νέα ορθολογική βάση. Συγκεκριμένα 
καθορίζονται ο τρόπος υπολογισμού της ετήσιας 
κατανεμόμενης ποσότητας, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα 
κριτήρια κατανομής, η διαδικασία αξιολόγησης των αιτουσών 
εταιρειών, ο τρόπος υπολογισμού της κατανεμόμενης 
ποσότητας ανά εταιρεία, οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, οι 
υποχρεώσεις των εμπλεκομένων και τέλος προσδιορίζονται οι 
εκάστοτε κυρώσεις. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ο εκ θεμελίων εκσυγχρονισμός 
και η εξ ολοκλήρου αναμόρφωση της ετήσιας διαδικασίας 
κατανομής βιοντίζελ. Η νέα διαδικασία αφορά στη 
μηχανογράφηση της υποβολής, καταγραφής και ελέγχου των 
στρεμματικών εκτάσεων και των ποσοτήτων των πρώτων υλών 
των προερχόμενων από συμβολαιοποιημένες εγχώριες 
ενεργειακές καλλιέργειες με την ενεργή συμμετοχή των 
δικαιούχων αντισυμβαλλόμενων και την παράλληλη 
εκμετάλλευση υπάρχουσας διαδικτυακής πλατφόρμας και 
δικτύου του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική 
απαγόρευση και εμπλοκή των διπλοεγγραφών και την 
εξοικονόμηση εκατοντάδων ανθρωποωρών εργασίας (7-10 
υπάλληλοι για 1 μήνα) που απαιτούντο με βάση το 
προηγούμενο Σύστημα και τις διαδικασίες του.      

Με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ3/Α΄/οικ. 15225 εκδόθηκε 
ο Τεχνικός Κανονισμός με τίτλο «Τεχνικές οδηγίες για την 
αποθήκευση και διακίνηση βιοκαυσίμων στις εγκαταστάσεις 
διυλιστηρίων και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και 
διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων», που διευθέτησε άλλο 
ένα παλιό ανοικτό ζήτημα. 

Συμπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Δ2/16570 
/7.9.2005 «Κανονισμός Αδειών» (ΦΕΚ 1306/Β/16.9.2005) 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, όσον αφορά στη χορήγηση 
Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων. Με την Απόφαση Αριθμ. 
Δ2/Α/22285/ 2012 (ΦΕΚ Β 2998/2012)  ολοκληρώνεται 
ουσιαστικά ο Κανονισμός Αδειών για τα πετρελαιοειδή με το 
κεφάλαιο που έλλειπε σχετικά με τους ειδικούς όρους, τις 
προϋποθέσεις και τους περιορισμούς για τη λήψη  Άδειας 
Διάθεσης Βιοκαυσίμων. Σε ένα χρόνο από την δημοσίευση της 
Απόφασης όλοι οι υπόχρεοι κατέχουν πλέον τις εκ του νόμου 
Άδειες. 

Στις 4 Νοέμβριου του 2014 αναρτήθηκε σε Δημόσια 
διαβούλευση Σχέδιο της ΚΥΑ Συστήματος αειφορίας 
βιοκαυσίμων. Στο σχέδιο αυτό καθορίζονται οι διαδικασίες με 
τις οποίες αποδεικνύεται η τήρηση των  κριτηρίων αειφορίας 
των βιοκαυσίμων και βιορευστών, η διαδικασία πιστοποίησης 
και επαλήθευσης των οικονομικών φορέων, η διαδικασία 
υποβολής και το είδος των πληροφοριών που υποβάλλονται 



Συνοπτικός απολογισμός ΓΓΕΚΑ 

9 / 23 
 

καθώς και οι υπόχρεοι υποβολής των πληροφοριών αυτών, 
εφόσον, βάσει διατάξεων, τα βιοκαύσιμα ή βιορευστά οφείλουν 
να πληρούν τα κριτήρια αειφορίας, για τους σκοπούς που 
καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4062/2012. Το 
σύνολο των ανωτέρω διαδικασιών αποτελεί το σύστημα 
αειφορίας των βιοκαυσίμων και βιορευστών. Ειδικότερα, η 
πιστοποίηση είναι υποχρεωτική για το σύνολο της ποσότητας 
της κατανομής βιοντίζελ καθώς και για τις ποσότητες των 
βιορευστών που χρησιμοποιούνται από ηλεκτροπαραγωγούς 
και οι οποίοι λαμβάνουν εγγυημένες τιμές. 

1.5.8 Κανονισμός αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
με ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 

Η έγκριση νέου κανονισμού  αδειών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
μέσω συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής 
απόδοσης (ΣΗΘΥΑ ήταν επιβεβλημένη, δεδομένων των 
απαιτήσεων του νομοθετικού πλαισίου αδειοδότησης σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, όπως αυτό 
διαμορφώθηκε μετά την εισαγωγή του Νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 
Α΄85) για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ και την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ο οποίος τροποποίησε 
και αντικατέστησε διατάξεις του προγενέστερου νόμου 
3468/2006 (ΦΕΚ Α΄129). Η έγκριση του νέου κανονισμού έγινε 
με την ΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 (ΦΕΚ Β’ 
2373/2011). 

1.5.9 Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ-  Εθνικό Ενεργειακό Πρόγραμμα 
εξαγωγής πράσινης ενέργειας   

Το πρόγραμμα αυτό ήταν πρωτοβουλία του τότε Υπουργού 
Γιώργου Παπακωνσταντίνου. 

Η βασική του αρχή ήταν ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της 
χώρας μας, να διαθέτει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά 
ηλιοφάνειας σε επίπεδο ΕΕ, δημιουργεί σημαντικές προοπτικές 
αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας στο πλαίσιο ανάπτυξης 
διακρατικών συνεργασιών. Στόχος του Προγράμματος ήταν η 
εξαγωγή έως 10GW ηλιακής ενέργειας προς τα καταναλωτικά 
κέντρα της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, διασφαλίζοντας 
κατά αυτό τον τρόπο ότι θα επιτευχθούν οι ευρωπαϊκοί 
δεσμευτικοί στόχοι για τις ΑΠΕ με οικονομικά αποδοτικό 
τρόπο. Η υλοποίηση τέτοιων στρατηγικών επενδυτικών 
προγραμμάτων συνδέεται με πολλαπλά οφέλη. Ενισχύεται ο 
ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας, δημιουργούνται αναπτυξιακές 
προοπτικές και νέες θέσεις εργασίας, αναβαθμίζονται τα 
εθνικά και διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα υποδομών κ.ά.  

Η υλοποίηση ξεκίνησε με την συγκέντρωση στοιχείων και την 
επιλογή κατάλληλων εκτάσεων που αποτυπώθηκαν με GIS. 
Ακολούθησε σειρά ενεργειών, από τις οποίες ενδεικτικά 
αναφέρεται η ψήφιση του Νόμου 4062/2012, με τον οποίο 
θεσπίστηκαν θέματα που αφορούν την εφαρμογή του 
Προγράμματος (αδειοδότηση, αξιοποίηση εκτάσεων), η 
δημιουργία μόνιμης ομάδας εργασίας (Helios Steering 
Committee) με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΥΠΕΚΑ, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων και του Γερμανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος 
για τον καθορισμό του μηχανισμού συνεργασίας για την 
εξαγωγή ενέργειας, η υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με το 
Joint Research Centre της ΕΕ, και η από κοινού διοργάνωση 

συνεδρίου με τον Επίτροπο Ενέργειας στις 3 Απριλίου 2012 
για το Πρόγραμμα Ήλιος, το οποίο είχε μεγάλη συμμετοχή από 
όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. 

Σήμερα, λόγω της μείωσης των επιδοτήσεων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο στο πλαίσιο της νέας πολιτικής της ΕΕ για τις ΑΠΕ, 
έχει μειωθεί η ελκυστικότητα του Προγράμματος για 
υποψήφιους επενδυτές και το πλαίσιο πιθανής εφαρμογής του 
οφείλει να επανεξεταστεί, εφ όσον είναι επιθυμητή η 
προώθηση του. Έγινε μια προσπάθεια για υλοποίηση ενός 
πιλοτικού προγράμματος μικρής κλίμακας, όμως αυτό δεν έγινε 
δυνατό, γιατί δεν ήταν δυνατή η εξεύρεση χρηματοδότησης για 
την υλοποίηση του. 

1.5.10 Αυτοπαραγωγή με συμψηφισμό («Net metering») 

Το ΥΠΕΚΑ προώθησε το πρόγραμμα αυτοπαραγωγής με 
ενεργειακό συμψηφισμό από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, το 
λεγόμενο net metering. Με την ΥΑ υπ’ αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 
24461/30.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3283/2014) δόθηκε προοπτική 
στους απασχολούμενους στον κλάδο των φωτοβολταϊκών και 
στους υποψήφιους επενδυτές. Οι τελευταίοι έχουν την 
δυνατότητα να μειώσουν τον λογαριασμό της ηλεκτρικής τους 
ενέργειας. Επισημαίνεται επίσης ότι έχει ληφθεί μέριμνα ώστε 
από το Πρόγραμμα της αυτοπαραγωγής να ωφεληθούν 
ιδιαίτερα τα Νομικά Πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν 
κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, 
γενικής ή τοπικής εμβέλειας μέσω υψηλότερων ορίων 
εγκατεστημένης ισχύος. 

1.5.11 Ειδικό Τέλος υπέρ οικιακών καταναλωτών 

Με την ΚΥΑ υπ’ αρίθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 23840/23.12.2014 
(ΦΕΚ Β’ 3497/2014) «Επιμερισμός ειδικού τέλους στους 
οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί 
ΑΠΕ» έγινε δυνατή η επιστροφή ποσού 1% επί των πωλήσεων 
σταθμών ΑΠΕ υπέρ των τοπικών κοινοτήτων και πιο 
συγκεκριμένα υπέρ των οικιακών καταναλωτών. Με τον τρόπο 
αυτό οι οικιακοί καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να 
μειώσουν δραστικά το κόστος τους για ηλεκτρική ενέργεια. 

1.5.12 Εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών 

Με το ν.4203/2013 γίνεται εφικτή η εγκατάσταση μικρών 
ανεμογεννητριών (α/γ), ισχύος έως 50 kW στο πλαίσιο Ειδικού 
Προγράμματος Ανάπτυξης που καταρτίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
Προϋπόθεση για την κατάρτιση του Προγράμματος είναι η 
εκπόνηση μελέτης που θα εξετάσει συνολικά τα ζητήματα 
ασφαλούς, βιώσιμης και επωφελούς ανάπτυξης των μικρών 
α/γ. Το ΥΠΕΚΑ βρίσκεται στη φάση ανάθεσης της μελέτης.  

1.5.13 Πρόγραμμα παροχής Τεχνικής Βοήθειας για τον 
Τομέα των ΑΠΕ (TARES Project) 

Τον Μάρτιο 2013 υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του 
ΥΠΕΚΑ, του αρμόδιου γερμανικού Υπουργείου για την 
Ενέργεια (BMU) και της Task Force Greece σχετικά με την 
παροχή τεχνικής βοήθειας στην Ελλάδα για την αναμόρφωση 
του χώρου των ΑΠΕ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται 
αποκλειστικά από κοινοτικά κονδύλια και την γερμανική 
πλευρά. Οι εργασίες του προγράμματος ξεκίνησαν τον 
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Σεπτέμβριο του 2013 και θα έχουν χρονικό ορίζοντα δύο ετών. 
Το ΥΠΕΚΑ ως φορέας υποδοχής της τεχνικής βοήθειας 
ενσωματώνει τα αποτελέσματα του προγράμματος με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο στις αποφάσεις και τον σχεδιασμό του 
για τις ΑΠΕ. 

1.6 Εξοικονόμηση Ενέργειας 

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αποτελεί προτεραιότητα 
για τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας καθώς συμβάλλει στην 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, μειώνοντας 
την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και περιορίζοντας τις 
εισαγωγές ενέργειας. Συμβάλλει ακόμα στη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και, ως εκ τούτου, στην 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η μετάβαση σε μια 
ενεργειακά αποδοτικότερη οικονομία προωθεί την ανάδειξη 
καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, δίνοντας ώθηση στην 
οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας. 

1.6.1 Ενεργειακή απόδοση κτιρίων 

Ο κτιριακός τομέας (οικιακός και τριτογενής τομέας) αντιστοιχεί 
σε ένα μεγάλο ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας 
που αντιπροσωπεύει περίπου το 45% της εγχώριας 
κατανάλωσης (στοιχεία 2012) και για το λόγο αυτό η Γενική 
Γραμματεία έχει εστιάσει τόσο στην επικαιροποίηση του 
νομοθετικού πλαισίου, αλλά και στην προώθηση 
συγκεκριμένων προγραμμάτων και δράσεων εξοικονόμησης 
ενέργειας σε κτίρια.   

1.6.1.1 Νομοθετικό πλαίσιο και εφαρμογή 

Σε συνεργασία με τη νεοσύστατη Ειδική Γραμματεία 
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ολοκληρώθηκε το 
σύνολο των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων για την 
εναρμόνιση της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων. Συγκεκριμένα, το 2010, σε εφαρμογή του 
Ν. 3661/2008 εκδόθηκε ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης 
των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), ο οποίος αντικατέστησε τον Κανονισμό 
Θερμομόνωσης. Με τον ΚΕΝΑΚ τέθηκαν οι ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για το σχεδιασμό, τη 
θερμομονωτική επάρκεια και τις ηλεκτρομηχανολογικές 
εγκαταστάσεις των κτιρίων, καθορίστηκε η μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης και προδιαγράφηκε η 
διαδικασία για την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων (έκδοση 
Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης) και επιθεωρήσεων 
συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.  

Η εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ, που αποτέλεσε ένα άλμα τριάντα 
ετών αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τον τρόπο δόμησης  των 
κτιρίων, υποστηρίχτηκε από ένα σύνολο ενεργειών, όπως 
έκδοση Τεχνικών Οδηγιών (ΤΟΤΕΕ), λογισμικού, προεδρικού 
διατάγματος για τα προσόντα και τη διαδικασία απόκτησης της 
ιδιότητας των ενεργειακών επιθεωρητών κτιρίων και 
συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, εκπαιδευτικό 
εγχειρίδια, καθώς επίσης και τη συγκρότηση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ).  

Κατ΄ εφαρμογή του παραπάνω νομοθετικού πλαισίου έχει 
ξεκινήσει στη χώρα μας η διαδικασία των ενεργειακών 

επιθεωρήσεων και μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου 
700.000 Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων 
εφοδιάζοντας την κτηματαγορά με ένα πολύτιμο εργαλείο όπου 
κάθε κτίριο αποκτά ενεργειακή ταυτότητα, ώστε ο χρήστης να 
γνωρίζει τα ενεργειακά χαρακτηριστικά του κτιρίου.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι με το Ν. 4122/2013 ενσωματώθηκε 
στο εθνικό δίκαιο η αναδιατυπωμένη Οδηγία 2010/31/ΕΕ για 
την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και η προσπάθεια της 
Γραμματείας εστιάζεται πλέον στις νέες απαιτήσεις που 
τίθενται και κυρίως στον καθορισμό των βέλτιστων από 
πλευράς κόστους επιπέδων ελαχίστων απαιτήσεων 
ενεργειακής απόδοσης και στην προώθηση των κτιρίων με 
σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας (nearly Zero Energy 
Efficiency Buildings – nZEB). 

Για την κινητοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων στην 
ενεργειακή ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος εκπονήθηκε 
Έκθεση μακροπρόθεσμης στρατηγικής (στο πλαίσιο του άρθρο 
4 της Οδηγίας 27/2012/ΕΕ), η οποία προσανατολίζεται στην 
πορεία μετάβασης προς το όραμα ενός Αειφορικού Κτιριακού 
Αποθέματος με χρονικό ορίζοντα το έτος 2050. 

1.6.1.2 Δημόσια Κτίρια 

Ο δημόσιος τομέας καλείται να διαδραματίσει υποδειγματικό 
ρόλο στη λήψη των απαιτούμενων μέτρων βελτίωσης 
ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, 
στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που διαθέτει. Για το 
σκοπό αυτό, με το Ν. 3855/2010, τέθηκαν, μεταξύ άλλων, 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τις 
προμήθειες του δημοσίου και προβλέπεται η αντικατάσταση ή 
αναβάθμιση μη ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού, ενώ με το 
Ν. 4122/2013, από 1.1.2019, όλα τα νέα δημόσια κτίρια πρέπει 
να είναι σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης. 

Επίσης, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 5 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, 
εκδόθηκε κατάλογος 82 ιδιόκτητων κτιρίων της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης συνολικής επιφάνειας 310.000 τμ., από τα 
οποία απαιτείται κάθε χρόνο να ανακαινίζεται ενεργειακά το 
3% του συνολικού εμβαδού.  

Μία πολύ σημαντική δράση που αναμένεται να λειτουργήσει 
καταλυτικά στην εξοικονόμηση ενέργειας από τα δημόσια 
κτίρια αποτελεί ο θεσμός των Ενεργειακών Υπευθύνων, οι 
οποίοι πρέπει να καταγράψουν τα ενεργειακά χαρακτηριστικά 
κάθε κτιρίου και να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τη 
βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων. Η Γενική 
Γραμματεία προετοίμασε σε πρώτη φάση Φόρμα Ενεργειακής 
Καταγραφής και συντονίζει την επικοινωνία με όλους τους 
δημοσίους οργανισμούς προκειμένου να συμπληρωθεί.  

Η μεγάλη τομή ωστόσο αφορά στη δυνατότητα επιβράβευσης 
των οργανισμών και των Ενεργειακών τους Υπευθύνων που θα 
επιτύχουν αποδεδειγμένα μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης των κτιριακών τους εγκαταστάσεων. Με αυτόν 
τον τρόπο εισάγεται για πρώτη φορά η έννοια της 
ανταποδοτικής επιβράβευσης δημοσίων υπαλλήλων ως 
αναγνώριση των θετικών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνουν 
για το δημόσιο οργανισμό που εργάζονται και συνεπώς και για 
το κοινωνικό σύνολο. Τα κίνητρα μπορεί να περιλαμβάνουν 
οικονομική ανταμοιβή ως ποσοστό επί των ποσών 
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εξοικονόμησης («πράσινο μπόνους»), χορήγηση τιμητικής 
άδειας, δωρεάν εκπαίδευση, βράβευση κλπ.  

1.6.2 Ενεργειακή απόδοση - Ενεργειακές Υπηρεσίες 

Η ευρωπαϊκή ένωση έχει θέσει το στόχο για 20% εξοικονόμηση 
ενέργειας μέχρι το 2020, για την επίτευξη του οποίου έχουν 
εκδοθεί μία σειρά από Οδηγίες που αφορούν την προώθηση 
μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης τόσο στον τομέα 
των κτιρίων, όσο και στους υπόλοιπους τομείς ενεργειακής 
κατανάλωσης, όπως ο κλάδος της βιομηχανίας και των 
μεταφορών. 

1.6.2.1 Νομοθετικό πλαίσιο και εφαρμογή 

Με το Ν. 3855/2010 μεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 
για 2006/32/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική 
χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες, επεκτείνοντας τον όρο της 
ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς  που εντοπίζεται 
ανεκμετάλλευτο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας, όπως ο 
οικιακός τομέας, η βιομηχανία (με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις 
που εμπίπτουν στην εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου ETS), οι μεταφορές (εκτός αερομεταφορών 
και ακτοπλοΐας), ο τριτογενής τομέας (δημόσιος, εμπορικός), οι 
ένοπλες δυνάμεις και η γεωργία.  

Σε εφαρμογή του παραπάνω νόμου τέθηκε ενδεικτικός στόχος 
για την εξοικονόμηση ενέργειας, ο οποίος επιτυγχάνεται με την 
εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης. Ο εθνικός στόχος και τα μέτρα επίτευξής του 
καθορίστηκαν στο 1ο Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης 
(ΣΔΕΑ, 2008) ενώ στο 2ο Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής 
Απόδοσης (ΣΔΕΑ, 2010) έγινε η αποτίμηση της εφαρμογής των 
μέτρων. Στο πλαίσιο του Ν. 3855/2010 εκδόθηκε επίσης η 
Δ6/7094/2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 918) που θέτει ένα 
πλαίσιο μεθοδολογίας μέτρησης και επαλήθευσης της 
εξοικονομούμενης ενέργειας.  

Η νέα Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση 
στοχεύει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με 
οικονομικά αποτελεσματικούς τρόπους μέσω μέτρων και 
κατάλληλων κινήτρων, αλλά και με την άρση των οικονομικών, 
νομικών και θεσμικών εμποδίων. Επίσης, στοχεύει στη 
δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την εύρυθμη ανάπτυξη 
της αγοράς των ενεργειακών υπηρεσιών και παροχής μέτρων 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στους τελικούς 
καταναλωτές, καθώς και στην τόνωση της ανταπόκρισης στη 
ζήτηση, δηλαδή της αλλαγής της ενεργειακής συμπεριφοράς 
του τελικού καταναλωτή με μείωση ή μετατόπιση της 
κατανάλωσης με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας 
μέσω της πλήρους πληροφόρησης για τα οφέλη που θα έχει.   

Στο πλαίσιο της νέας Οδηγίας, η οποία είναι έτοιμη για 
κατάθεση στην Ελληνική Βουλή, εκπονήθηκε Έκθεση Στόχων 
(2013), σύμφωνα με την οποία το 2020 η συνολική τελική 
κατανάλωση ενέργειας στη χώρα πρέπει να ανέρχεται στα 20.5 
Mtoe. Ο συγκεκριμένος στόχος επικαιροποιήθηκε με την 
έκδοση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης 
(ΕΣΔΕΑ) ώστε το 2020 η τελική κατανάλωση ενέργειας στη 
χώρα πρέπει να ανέρχεται στα 18.4 Mtoe.  

1.6.2.2 Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs).  

Σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης αποτελεί ο θεσμός των Επιχειρήσεων 
Ενεργειακών Υπηρεσιών (Energy Service Companies, ESCOs) 
οι οποίες παρέχουν ολοκληρωμένες ενεργειακές υπηρεσίες, 
από την προμήθεια του εξοπλισμού και την εγκατάσταση, έως 
τη χρηματοδότηση της δαπάνης και τη διαχείριση του 
συστήματος, ενώ η πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών 
βασίζεται στην εξοικονομούμενη ενέργεια που θα επιτυγχάνεται 
μέσω των βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης.  

Στο ΥΠΕΚΑ, περά από το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο, έχει 
συσταθεί Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών 
(www.escoregistry.gr ) στο οποίο έχουν ενταχθεί μέχρι 
σήμερα 28 επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα έχουν συνταχθεί 
υποδείγματα Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης. 

Η Γενική Γραμματεία συντονίζει την προσπάθεια αξιοποίησης 
του θεσμού των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών 
(ESCOs) σε δημόσια κτίρια και υποδομές, που θα περιορίσουν 
τη δημοσιονομική επιβάρυνση των δημόσιων φορέων, καθώς 
και το αντίστοιχο επενδυτικό ρίσκο για την υλοποίηση 
αναβαθμιστικών έργων στο δημόσιο. Ο στόχος είναι η 
συνολική αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων με κατάλληλη 
μόχλευση των επενδύσεων ώστε να αναβαθμιστούν όσο το 
δυνατό περισσότερα δημόσια κτίρια.  

1.6.3 Έργα εξοικονόμησης ενέργειας 

Με σκοπό την μεγαλύτερη δυνατή διείσδυση των μέτρων 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης υλοποιείται πλήθος 
προγραμμάτων με διαφορετικούς δικαιούχους και φορείς 
υλοποίησης, συνολικού προϋπολογισμού της τάξης του 1 δις  
ευρώ. Τα έργα αναπτύσσονται σε συνεργασία με τις Ειδικές 
Υπηρεσίες Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ενώ έχουν 
συναφθεί προγραμματικές συμφωνίες με εποπτευόμενους 
φορείς, όπως το ΚΑΠΕ για την υποστήριξη της διαχείρισης 
προγραμμάτων. Μερικά από τα σημαντικότερα έργα είναι: 

1.6.3.1 Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον» 

Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε από τη ΓΓΕΚΑ και αποτέλεσε 
ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα εξοικονόμησης, σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Κύρια χαρακτηριστικά του ήταν η θέσπιση κριτηρίων 
που συνδυάστηκαν με την καθιέρωση των Ενεργειακών 
Πιστοποιητικών και επιτρέπουν όχι μόνο τον έλεγχο της 
αναγκαιότητας των αλλά και της αποτελεσματικότητας 
παρεμβάσεων εξοικονόμησης σε κατοικίες. Παράλληλα 
δημιουργεί μια βάση δεδομένων, ιδιαίτερα χρήσιμη για την 
αποτίμηση των συνολικών αποτελεσμάτων στην οικονομία ενώ 
δίνει τη βάση για σχεδιασμό παραπέρα παρεμβάσεων του 
είδους αυτού. 

Στα πλαίσια του προγράμματος συγκροτήθηκε το Ταμείο 
«Εξοικονόμηση Κατ Οίκον», που σε συνεργασία με ιδιωτικές 
τράπεζες προωθεί τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων. Η 
συμμετοχή των τραπεζών με βέλτιστους για το πρόγραμμα 
όρους εξασφαλίστηκε κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού και 
διαπραγματεύσεων που διεξήγαγε η ΓΓΕΚΑ. 

Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον» αποτελεί μία 
πραγματικά βέλτιστη πρακτική και ένα πραγματικό εργαλείο 
μέσω του οποίου έχουν αναβαθμιστεί έως σήμερα περίπου 
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50.000 κατοικίες, κυρίως σε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, 
βελτιώνοντας τις συνθήκες θερμικής άνεσης και μειώνοντας τις 
ενεργειακές τους δαπάνες. Συνοπτικά αναφέρεται ότι μέχρι το 
τέλος του έτους 2014 έχουν υπαχθεί 49.514 αιτήσεις συνολικού 
επιλέξιμου π/υ 515,6εκ. ευρώ, έχουν υπογραφεί 43.917 
συμβάσεις δανείων και έχουν ολοκληρωθεί 39.210 έργα 
συνολικού επιλέξιμου π/υ 392,8εκ. ευρώ.  

Το Πρόγραμμα θεωρείται από τα πλέον αναπτυξιακά με άμεσο 
όφελος στους πολίτες, αλλά και την απασχόληση, που 
δημιουργεί άμεσα κύκλο εργασιών σε επιχειρήσεις και 
επαγγελματίες και μάλιστα σε κλάδους της ελληνικής 
οικονομίας με καλή θέση και προοπτικές. Ειδικά για τον 
κατασκευαστικό τομέα, που βρίσκεται σε παρατεταμένη 
περίοδο ύφεσης λόγω της οικονομική κρίσης, το Πρόγραμμα 
αποτελεί μία πραγματική ένεση, που εγγυάται απασχόληση, 
καθώς και προώθηση οικοδομικών και άλλων υλικών που 
συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, τα οποία μάλιστα 
έχουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, καθώς πολλά από αυτά 
παράγονται στη χώρα μας. 

Είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι μέσω του Προγράμματος 
δημιουργούνται περίπου 3.000 νέες θέσεις εργασίας ετησίως, 
ενώ μέχρι το τέλος του Προγράμματος αναμένεται να έχουν 
επενδυθεί στην πραγματική οικονομία τουλάχιστον 750 εκατ. 
ευρώ.   

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, λόγω του αυξημένου 
ενδιαφέροντος των πολιτών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα 
αλλά και για τη συνέχισή του σε όλες τις περιφέρειες της 
χώρας, με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας αυξήθηκε ο 
προϋπολογισμός του Προγράμματος από 396 εκατ. ευρώ σε 
548 εκατ. ευρώ.  

Ο στόχος είναι η συνέχιση του Προγράμματος και στη νέα 
προγραμματική περίοδο, με περαιτέρω μείωση της 
γραφειοκρατίας, ώστε να επιδοτηθούν όσο το δυνατό 
περισσότεροι πολίτες, και παράλληλα να μειώσουμε το 
ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτιριακού μας 
αποθέματος, να μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, να τονώσουμε την απασχόληση, να ενισχύσουμε την 
ενεργειακή μας ασφάλεια και να καταπολεμήσουμε την 
ενεργειακή φτώχεια. 

1.6.3.2 Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΟΤΑ» 

Το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» στους ΟΤΑ, έχει ως 
αντικείμενο την εφαρμογή δράσεων και αποδεδειγμένων καλών 
πρακτικών για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο 
αστικό περιβάλλον, με έμφαση στον κτιριακό τομέα (δημοτικά 
κτίρια) και την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων. Το 
πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις (η πρώτη ξεκίνησε το 
2009 και η δεύτερη το 2012) με αρχικό προϋπολογισμό της 
τάξης των 175 εκ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι με νομοθετική 
ρύθμιση αυξήθηκε το ποσοστό της δημόσιας δαπάνης από το 
70% στο 100% του προϋπολογισμού των έργων και 
σημειώθηκε σημαντική επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων 
και προοδευτική αύξηση της απορρόφησης κονδυλίων. Λόγω 
της εξυγίανσης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ τελικά 
παρέμειναν ενταγμένες 79 προτάσεις συνολικού 
προϋπολογισμού 37,4 εκατ. ευρώ (64 αφορούν το 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ι συνολικού προϋπολογισμού 32 εκατ. ευρώ 
και 15 προτάσεις αφορούν το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ συνολικού 

προϋπολογισμού 5,4 εκ. ευρώ), οι οποίες βρίσκονται σε φάση 
υλοποίησης. 

1.6.3.3 Προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων 
κτιρίων μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ» 

Η Γενική Γραμματεία έχει συνδράμει τεχνικά στην έκδοση 
πλήθος προσκλήσεων που αφορούν κυρίως την ενεργειακή 
αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων με πόρους του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρου Ανάπτυξης» της 
προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Ενδεικτικά αναφέρονται 
οι παρακάτω προσκλήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 
ενταγμένων έργων της τάξης των 140 εκατ. ευρώ, οι οποίες 
βρίσκονται σε φάση υλοποίησης:  

• Πρότυπα Επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ή και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) 
σε δημόσια κτίρια (8 ενταγμένα έργα συνολικού π/υ 16,8 εκατ. 
ευρώ)    
• Επιδεικτικά βιοκλιματικά σχολεία (5 ενταγμένα έργα 
συνολικού 17,2 εκατ. ευρώ)  
• Προώθηση συστημάτων ΣΗΘΥΑ σε νοσοκομεία (3 
ενταγμένα έργα συνολικού π/υ 8,1 εκατ. ευρώ) 
• Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την 
ορθολογική διαχείριση της ενέργειας - Πράσινη Γειτονιά (1 
ενταγμένο έργο συνολικού π/υ 7,1 εκατ. ευρώ) 
• Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ και δράσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά 
κτίρια Α' βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης (70 ενταγμένα 
έργα συνολικού π/υ 31,1 εκατ. ευρώ) 
• Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα 
δημοτικά κτίρια και υποδομές των ΟΤΑ Α’ Βαθμού. (55 
ενταγμένα έργα συνολικού π/υ 19,5 εκατ. ευρώ) 
• Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε 
υφιστάμενα δημόσια ενιαία μεγάλα συγκροτήματα σχολικών 
κτιρίων πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (1 
ενταγμένο έργο συνολικού π/υ 5,9 εκατ. ευρώ) 
• Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε νέα 
υπό ανέγερση ή υφιστάμενα κτίρια, γυμναστήρια και 
κολυμβητήρια, των Ο.Τ.Α. και των Δημοτικών Επιχειρήσεων 
των Ο.Τ.Α. (4 ενταγμένα έργα συνολικού π/υ 20,2 εκατ. ευρώ). 
• Πράσινα Δώματα σε Δημόσια κτίρια (36 ενταγμένα έργα 
συνολικού π/υ 9 εκατ. ευρώ) 
• Ενεργειακά Ευφυή θεματικά Μουσεία σχεδόν Μηδενικής 
Ενεργειακής Κατανάλωσης (5 ενταγμένα έργα συνολικού π/υ 
2,1 εκατ. ευρώ) 

1.6.3.4 Πρόγραμμα αντικατάστασης καυστήρων πετρελαίου  

Στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης και της 
εξοικονόμησης ενέργειας των κατοικιών έχει τεθεί σε εφαρμογή 
δράση που αφορά στην αντικατάσταση των συστημάτων 
θέρμανσης πετρελαίου με φυσικό αέριο στις κατοικίες. Σκοπός 
της δράσης είναι η επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής 
εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς 
αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης 
πετρελαίου, ώστε να περιοριστούν οι ρύποι και να 
εξοικονομηθεί ενέργεια. Ο προϋπολογισμός της δράσης 
ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ συνολικής δημόσιας δαπάνης και 
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αφορά τις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας και Δυτικής 
Μακεδονίας. 

Με την δράση αυτή, η οποία βρίσκεται σε φάση υλοποίησης,  
εκτιμάται ότι περίπου 50.000 οικογένειες θα επιχορηγηθούν για 
να αντικαταστήσουν τα παλιά συστήματα θέρμανσης 
πετρελαίου με πολύ καθαρότερα και οικονομικότερα στη 
λειτουργία τους συστήματα φυσικού αερίου στις κατοικίες τους. 
Το πρόγραμμα υλοποιείται με κονδύλια του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 
και ήδη σημαντικό πλήθος ωφελούμενων έχει εκδηλώσει 
έντονο ενδιαφέρον και έχουν απευθυνθεί στις ΕΠΑ Αττικής, 
Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας.  

1.6.3.5 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Δικαιούχων για την 
απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού 
Επιθεωρητή»  

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σαν στόχο την οικονομική 
ενίσχυση των υποψήφιων ενεργειακών επιθεωρητών 
επιδοτώντας το ποσό της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την 
απόκτηση της ιδιότητας του ενεργειακού επιθεωρητή. Η δράση 
ξεκίνησε το 2013 με αρχικό προϋπολογισμό 8 εκατ. ευρώ, τα 
οποία μειώθηκαν σε 4,5 εκατ. ευρώ λόγω της εξυγίανσης των 
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και συνολικά έχουν εγκριθεί 6.500 
αιτήσεις. 

1.7 Ενεργειακός Σχεδιασμός  

Θεσμοθετήθηκε η Εθνική Επιτροπή Ενεργειακού Σχεδιασμού, 
με πρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας, σε 
αντικατάσταση του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής 
Στρατηγικής. Το έργο της επιτροπής περιγράφεται συνοπτικά 
παρακάτω.  

1.7.1 Σχεδιασμός 2009-2012 

Στις 3/4/2012 δημοσιοποιήθηκε ο Οδικός Ενεργειακός Χάρτης 
Πορείας ως το 2050. Προτεραιότητα του Ενεργειακού Χάρτη 
αποτέλεσε η προστασία του τελικού καταναλωτή από τις 
διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας, κάτι που διασφαλίζεται 
μέσα από την προώθηση των πλέον αποδοτικών ενεργειακών 
επιλογών. Βασικοί άξονες του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού 
αποτελούν η μέγιστη αξιοποίηση εγχώριων πηγών ενέργειας 
και κατ’ επέκταση η μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές 
ενέργειας, η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, η 
επίτευξη σημαντικής μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα μέχρι το 2050 και η αξιοποίηση εν δυνάμει 
ενεργειακών πόρων, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας. 
Επιπλέον,  παραμένουν ως ουσιαστικές επιλογές στο πλαίσιο 
του ενεργειακού σχεδιασμού, η μηδενική αξιοποίηση της 
πυρηνικής ενέργειας και η περιορισμένη χρήση της 
τεχνολογίας συλλογής και αποθήκευσης άνθρακα (CCS). 

1.7.2 Ενεργειακός Σχεδιασμός 2012-2014 

Η συνεχιζόμενη ύφεση στη χώρα, οι προσπάθειες για  
οικονομική προσαρμογή και οι διαμορφούμενες διεθνείς 
συνθήκες σε συνδυασμό με τις ακολουθούμενες πολιτικές σε 
υπερεθνικό επίπεδο  δεν άφησαν ανεπηρέαστο τον τομέα της 
ενέργειας όπου παρουσιάστηκαν σημαντικές επιπτώσεις. 
Σημαντικότερες από αυτές: η μείωση της κατανάλωσης 

ενεργειακών προϊόντων, η μεταβολή του μίγματος, η αύξηση 
των τιμών των ενεργειακών προϊόντων και γενικότερα η αύξηση 
της μεταβλητότητας στον τομέα, Παρουσιάστηκαν σαν 
επιτακτική ανάγκη η στενότερη παρακολούθηση του τομέα 
καθώς και η προσαρμογή του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού 
στη βάση ότι ο τομέας της Ενέργειας στη χώρα αποτελεί  
θεμελιώδη Πυλώνα κοινωνικής ευημερίας και οικονομικής 
ανάπτυξης. 

Από τις αρχές του 2013 ξεκίνησε εκτεταμένη και συστηματική 
ανασκόπηση/προσαρμογή των εργαλείων σχεδιασμού και του 
Οδικού Ενεργειακού Χάρτη με χρονικό ορίζοντα την περίοδο 
2015-2035. Επικαιροποιήθηκαν τεχνικές και οικονομικές 
παράμετροι των υπολογιστικών εργαλείων. Εξετάστηκαν 
σενάρια εξέλιξης κρίσιμων μεταβλητών  όπως η εφαρμογή 
πολιτικών σχετικά με το ενεργειακό μίγμα, την ενεργειακή 
αποδοτικότητα  και την μείωση των εκπομπών, οι ρυθμοί 
μεταβολής της οικονομίας, οι τιμές των καυσίμων  και οι τιμές 
των δικαιωμάτων εκπομπών του συστήματος ETS, η επίδραση 
των γειτονικών διασυνδεδεμένων αγορών κυρίως στον τομέα 
του ηλεκτρισμού, οι επιπτώσεις της κρίσης σε σημαντικούς 
κλάδους όπως οι μεταφορές, κλπ. Τέλος προτάθηκε η 
εφαρμογή συγκεκριμένης μεθοδολογίας ex ante αξιολόγησης 
των εναλλακτικών επιλογών με βάση σύστημα  δεικτών που 
αντιπροσωπεύουν τον βαθμό επίτευξης συγκεκριμένων στόχων 
που πρέπει να επιτυγχάνει το ενεργειακό σύστημα. Στην 
διαδικασία που ακολουθήθηκε υπήρξε συντονισμός και με 
σχετικές πρωτοβουλίες όπως ο σχεδιασμός και προώθηση 
μέτρων για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας όσο 
στα κτήρια όσο και σε άλλους τομείς δραστηριότητας.   

Έχει διαμορφωθεί ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό σύνολο 
εργαλείων ανάλυσης και σχεδιασμού μαζί με εκτεταμένο υλικό 
και αποτελέσματα ενώ βρίσκονται στο στάδιο της τελικής 
επεξεργασίας τα συμπεράσματα και οι προτεινόμενοι άξονες 
πολιτικής. Ενδεικτικά αναφέρουμε: την σημασία της 
εξοικονόμησης ενέργειας σε κάθε δραστηριότητα, την 
προτεραιότητα στην βελτίωση της αποδοτικότητας των 
επιμέρους συστημάτων με στόχο την συγκράτηση του κόστους 
και την βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών 
καθώς και την αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων, 
Τέλος παραμένουν ως ουσιαστικές επιλογές, η μηδενική 
αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας και η περιορισμένη χρήση 
της τεχνολογίας συλλογής και αποθήκευσης άνθρακα (CCS). 

2 Ορυκτοί Πόροι 

Έχει υλοποιηθεί ένα σύνολο παρεμβάσεων που εκσυγχρονίζει 
το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις εξορυκτικές και μεταλλευτικές 
δραστηριότητες, διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία  των 
δραστηριοτήτων αυτών με σεβασμό στις ανάγκες των τοπικών 
κοινωνιών και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι 
σημαντικότερες από αυτές τις παρεμβάσεις είναι οι παρακάτω: 

2.1 Νομοθετικές Παρεμβάσεις 

Κατά την περίοδο 2010-2014 προωθήθηκαν αποφάσεις και 
νομοθετικές παρεμβάσεις που αφορούν στη διασφάλιση της 
απρόσκοπτης λειτουργίας των εξορυκτικών δραστηριοτήτων 
και της συνέχισης της αξιοποίησης των Δημόσιων Μεταλλείων 
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αλλά και των αντίστοιχων ιδιωτικών από προϋφιστάμενα 
λειτουργούντα σχήματα, σε συνθήκες αειφορίας και δημοσίου 
συμφέροντος. 

Στο νόμο 4001/2011 (λειτουργία Ενεργειακών Αγορών 
Ηλεκτρισμού …) περιλήφθηκαν παρεμβάσεις που αφορούν τον 
Ορυκτό Πλούτο της Χώρας στα άρθρα 178 (Αποκέντρωση 
αρμοδιότητας χορήγησης άδειας λειτουργίας ANFO και 
SLURRIES), 180 (Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3175/ 2003), 
181 (Τροποποίηση διατάξεων του ν. 998/1979 σχετικά με 
μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες), 182 (Παράταση 
προθεσμίας για τον καθορισμό λατομικών περιοχών και 
τροποποίησης άρθρων του ν.1428/1984), 183 (Παράταση 
λειτουργίας λατομείων αδρανών υλικών και λατομείων 
μαρμάρων), 184 (Λατομεία σχιστολιθικών πλακών), 185 
(Τροποποίηση του ν. 3557/2007) και 194 (Τροποποίηση του 
άρθρου 148 του ν.δ. 210/1973). 

Στο ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/1.11.2013) (Ρυθμίσεις θεμάτων 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις) επίσης 
περιλήφθηκαν παρεμβάσεις που αφορούν τον Ορυκτό Πλούτο 
της Χώρας, με τροποποίηση διατάξεων της λατομικής και 
μεταλλευτικής νομοθεσίας και διατάξεις για την πρακτική 
υλοποίηση της είσπραξης των τελών στα ιδιωτικά μεταλλεία, 
στα άρθρα 11-17. Τροποποιήσεις διατάξεων των ν.4001/2011, 
ν.1428/1984 και ν.4061/2012. Τροποποιήσεις των άρθρων 23, 
84, 89, 90, 146 και 176 του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού 
Κώδικος» (ΦΕΚ 277/Α/5.10.1973). Τροποποίηση του άρθρου 
33 του π.δ. «Περί Κωδικοποιήσεως των κειμένων διατάξεων 
“περί Ναξίας Σμύριδας”» (ΦΕΚ 429/Α/28.9.1935).   

2.2 Εθνική Μεταλλευτική Πολιτική 

Κατά την περίοδο 2011-2012 έγινε σημαντική δουλειά στο  
σχεδιασμό και τελικά στη διαμόρφωση Εθνικής Μεταλλευτικής 
Πολιτικής που ανακοινώθηκε στις 29/2/2012. Η Χώρα μας με 
την ανακοίνωση αυτή ήταν μια από τις πρώτες στην ΕΕ που 
έθεσαν τις βάσεις και τα θεμέλια για την ορθολογική ανάπτυξη 
του ορυκτού πλούτου με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και 
την κοινωνία (Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία VERHEUGEN). Με την  
Υ.Α. Δ7/6685/905/10.4.2012 συστήθηκε η Εθνική Επιτροπής 
για τις ΟΠΥ, με σκοπό να αποτελέσει συμβουλευτικό όργανο 
της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας για το στρατηγικό σχεδιασμό 
αξιοποίησης ΟΠΥ. 

2.3 Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών 
Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.) 

Ύστερα από τις εργασίες άμισθης επιτροπής που 
συγκροτήθηκε από στελέχη του ΥΠΕΚΑ, για την εκπόνηση του 
σχεδίου του νέου ΚΜΛΕ για την ορθολογική και ασφαλή 
διενέργεια των εξορυκτικών εργασιών, εκδόθηκε το  2011 (ΦΕΚ 
1227/Β/14.06.2011) ο νέος ΚΜΛΕ, αντικαθιστώντας τον 
προηγούμενο του 1984. Ο νέος αυτός ΚΜΛΕ είναι πλήρως 
εναρμονισμένος με τις σύγχρονες και καλές πρακτικές και 
παράλληλα προάγει την προστασία του φυσικού, κοινωνικού 
και εν γένει ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

2.4 Καταγραφή Δημόσιων Μεταλλευτικών Χώρων 

Καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν όλοι οι Δημόσιοι 
Μεταλλευτικοί Χώροι (ΔΜΧ) και οι Δημόσιες Εκτάσεις 
Βιομηχανικών Ορυκτών (ΔΕΒΟ) με πρόταση αξιοποίησής τους. 
Η καταγραφή έγινε από ομάδα που ορίστηκε το 2011 
(5.5.2011, Υ.Α. Δ7/Α/Φ.7/οικ.10706/1971)και αποτελείτο από  
στελέχη του Υπουργείου και του ΙΓΜΕ, που ολοκλήρωσε το 
έργο της τον Ιούλιο 2014 (15/7/2014).  Έγινε καταγραφή 115 
Δημόσιων Μεταλλευτικών Χώρων (ΔΜΧ) και 22 Δημόσιων 
Εκτάσεων Βιομηχανικών Ορυκτών (ΔΕΒΟ), αξιολόγηση αυτών  
και συγκεκριμένη πρόταση αξιοποίησής τους.  

 

2.5  Τέλη Παραχωρήσεων Μεταλλείων 

Για πρώτη φορά θεσπίστηκε με το άρθρο 63 του ν. 4042/2012 
(ΦΕΚ 24 Α’) τέλος για τα ιδιωτικά μεταλλεία ( ενεργές, 
αποθεματικές και αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων και 
άδειες μεταλλευτικών ερευνών). Με την K.Y.A 
Δ8/Δ/Φ1/οικ.10697/2714/ ΦΕΚ 1800/Β/1.7.2014, καθορίστηκε 
το  τέλος, καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας με αυτό, για 
ενεργές, αποθεματικές και αργούσες παραχωρήσεις 
μεταλλείων και για άδειες μεταλλευτικών ερευνών κατ' 
εξουσιοδότηση του ν. 4042/2012 και του ν.4203/2013. 

2.6 Γεωθερμία 

Προκηρύχθηκαν 4+4 διεθνείς πλειοδοτικοί διαγωνισμοί για την 
εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων υψηλής θερμοκρασίας σε 
Έβρο, Νέστο, Χίο, Σαμοθράκη, Καβάλα, Σπερχειό, Ικαρία και 
Σουσάκι και έγινε ανάθεση των πρώτων τεσσάρων. 

 Το σύνολο των γεωθερμικών πεδίων της χώρας που μπορεί 
άμεσα να αξιοποιηθεί εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει σε επενδύσεις 
τα 400 εκατ. Ευρώ, με δυνατότητα παραγωγής έως 300MW 
ηλεκτρικής ενέργειας.  

Ολοκληρώθηκε επιπλέον το σύνολο των απαιτούμενων 
Υπουργικών Αποφάσεων και Κανονιστικών ρυθμίσεων για τη 
διανομή της γεωθερμίας χαμηλής θερμοκρασίας για χρήση 
στον αγροτικό τομέα. 
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2.7 Λατομεία 

Με τον Ν. 4001/2011, επανεργοποιήθηκε η διαδικασία 
καθορισμού λατομικών περιοχών εκμετάλλευσης αδρανών 
υλικών, με σκοπό την ορθολογική εκμετάλλευση και την 
οικονομία των ασβεστολιθικών κοιτασμάτων και την ένταξή 
τους στον χωροταξικό σχεδιασμό της Χώρας. 

Επιπροσθέτως με τροπολογία αναπροσαρμόστηκαν κατά 50% 
- 100% τα μισθώματα για την εκμίσθωση δικαιωμάτων 
μεταλλειοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου σε ιδιώτες, καθώς 
και τα παράβολα – τέλη για τα δικαιώματα που απορρέουν 
από άδειες μεταλλευτικών ερευνών, με παράλληλη απόδοση 
του 20% των ως άνω μισθωμάτων στις τοπικές κοινωνίες με 
την μορφή ανταποδοτικών τελών.  

2.8 Λατομικό νομοσχέδιο 

Από το 2011 έως το 2014 συγκροτήθηκαν και λειτούργησαν 
άμισθες επιτροπές από στελέχη του ΥΠΕΚΑ, που 
διαμόρφωσαν πλήρες Σχέδιο Νόμου που εκσυγχρονίζει το 
πλαίσιο που διέπει τον καθορισμό και τη λειτουργία λατομείων  
και περιλαμβάνει σημαντικές και εκτεταμένες παρεμβάσεις 
εκσυγχρονισμού του Μεταλλευτικού Κώδικα (Κωδικοποίηση 
και Αναμόρφωση λατομικής και μεταλλευτικής νομοθεσίας). Το 
νομοσχέδιο είναι έτοιμο για κατάθεση στη Βουλή. 

2.9 Σμύριδα 

Την τετραετία 2011-2014ή πουλήθηκε σχεδόν το σύνολο των 
αποθεμάτων της σμύριδας που είχαν συγκεντρωθεί επί 
δεκαετίες στις αποθήκες στη Νάξο. Μάλιστα δε από τα τέλη του 
2013 και μετά σε υπερδιπλάσια τιμή. Με τον τρόπο αυτό 
αξιοποιήθηκαν πλήρως τα αποθέματα σμύριδας και 
διασφαλίστηκαν τα ασφαλιστικά δικαιώματα 500 κατοίκων της 
Νάξου στις κοινότητες Απειράνθου και Κορώνου. 

2.10 Προτυποποίηση διαγωνιστικής διαδικασίας 
για τα δημόσια μεταλλεία 

Το 2012 διενεργήθηκε ανοικτός, διεθνής διαγωνισμός για την 
εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης του 
Δημόσιου Μεταλλείου Βάθης – Γερακαριό στο Κιλκίς. 
Πρόκειται για ένα διαγωνισμό πρότυπο ως προς τις 
διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου, που για 
πρώτη φορά τίθενται ως βασικές  προτεραιότητες το φυσικό 
περιβάλλον και οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας με 
ταυτόχρονη μεγιστοποίηση των οικονομικών ωφελειών του 
Δημοσίου, σε συνθήκες ορθολογικής αξιοποίησης του ορυκτού 
πλούτου της χώρας μας.   

2.11 Λιγνιτωρυχείο Βεύης 

Η διαδικασία της απευθείας εκμίσθωσης του Δημόσιου 
Λιγνιτωρυχείου της Βεύης ολοκληρώθηκε, μετά από μακρά 
διαδικασία για την επιλογή του αναδόχου, διαδικασία που 
έφερε σε πέρας άμισθη επιτροπή αποτελούμενη από 
Πανεπιστημιακούς Καθηγητές και Υπηρεσιακούς παράγοντες. 
Με  την υπουργική Απόφαση Υ.Α. 

Δ9/Δ/Φ6/οικ.16933/4140/22.10.2014 εγκρίθηκαν οι συμβατικοί 
όροι της Σύμβασης που συνήψε το Ελληνικό Δημόσιο με τον 
πλειοδότη (ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ). Με τη σύμβαση αυτή το Ελληνικό 
Δημόσιο εξασφαλίζει τουλάχιστον 10 εκατ € ετησίως για 
περίοδο αρχικά 15 ετών με δυνατότητα παράτασης και για 
άλλα 35 χρόνια και ανεξάρτητα του ύψους παραγωγής που θα 
επιτυγχάνει η ανάδοχος εταιρεία. Έτσι αν ξεπερνά η εταιρεία 
το όριο παραγωγής που αντιστοιχεί στα ετήσια έσοδα των 10 
εκ. € τότε το δημόσιο θα έχει και επιπλέον έσοδα. Έχει 
συνταχθεί το σχέδιο νόμου για την κύρωση της εν λόγω 
σύμβασης από τη Βουλή.  

3 Υδρογονάνθρακες 

Οι Υδρογονάνθρακες αποτελούν ορυκτό ενεργειακό πόρο, που 
μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μελλοντική 
διαμόρφωση του ενεργειακού τοπίου, της διεθνούς θέσης της 
χώρας και της οικονομικής της ανάπτυξης. Αποτελούν γι’ αυτό 
αντικείμενο χωριστής ενότητας. 

3.1 Έρευνα και αξιοποίηση υδρογονανθράκων 

Ο τότε Υφυπουργός Γιάννης Μανιάτης, στις αρχές του 2011 
έλαβε την πρωτοβουλία της επανεκκίνησης της διαδικασίας  
αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και 
το άνοιγμα της πετρελαϊκής αγοράς στη χώρα μας, μετά από 
μια περίοδο 15 ετών πλήρους απραξίας.  

Το πρώτο βήμα ήταν η θέσπιση ενός εκσυγχρονισμένου 
θεσμικού, κανονιστικού και χρηματοοικονομικού πλαισίου. 
Αυτό έγινε με ενσωμάτωση της  επικαιροποίησης του 
υφιστάμενου πετρελαϊκού νόμου 2289/95 στο σχέδιο νόμου 
που ετοιμάζονταν για τις αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού 
αερίου, που αποτέλεσε τον νόμο 4001/2011. Η επικαιροποίηση 
αυτή συνέβαλλε στη δημιουργία ενός σύγχρονου, διαφανούς 
και ανταγωνιστικού νομοθετικού πλαισίου, με ενισχυμένα 
επενδυτικά κίνητρα, εναρμονισμένου με τις διεθνείς πρακτικές, 
που ενσωματώνει νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της 
αναζήτησης, αυστηρές περιβαλλοντικές ρήτρες και βέλτιστες 
πρακτικές στην παραχώρηση δικαιωμάτων Έρευνας και 
Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων και στη λειτουργία του 
πετρελαϊκού τομέα.  

Σε επίπεδο θεσμών, θέσπισε την αρμόδια κρατική αρχή υπό 
την  επωνυμία «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία 
Υδρογονανθράκων ΑΕ (ΕΔΕΥ ΑΕ)» που αναλαμβάνει τη 
διαχείριση των αποκλειστικών δικαιωμάτων του Ελληνικού 
Δημοσίου στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση 
υδρογονανθράκων.  

3.1.1  Γεωφυσικές Έρευνες  

Η πρώτη Διεθνής Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
τη διενέργεια σεισμικών ερευνών - μη αποκλειστικής χρήσης - 
στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου Πελάγους και νότια της 
Κρήτης, δημοσιοποιήθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου 2011. 
Συνολικά οκτώ (8) μεγάλες εταιρίες εξειδικευμένες στον τομέα 
των σεισμικών ερευνών για τον εντοπισμό Υδρογονανθράκων, 
με παγκόσμια παρουσία και εμπειρία, ανταποκρίθηκαν στην 
πρόσκληση και κατέθεσαν προσφορές. Η αξιολόγηση των 
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προσφορών έγινε από Επιτροπή που όρισε το ΥΠΕΚΑ με 
επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας, προκειμένου να 
προταθεί στον Υπουργό  ανάδοχος. 

 

Χάρτης-1:Θαλάσσια περιοχή σεισμικών ερευνών 

 

Χάρτης-2:Πρόγραμμα σεισμικών ερευνητικών εργασιών 
ερευνών 

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και οι έρευνες 
ανατέθηκαν στη νορβηγική εταιρεία PGS η οποία επιλέχθηκε 
μετά από τον διεθνή ανοικτό διαγωνισμό. Το πρόγραμμα 
αναπτύχτηκε σε έκταση 220.000 τετρ. χιλιομέτρων (Χάρτης 1). 
Η φάση της καταγραφής των δεδομένων (12.347 χιλιόμετρα 
σεισμικές γραμμές όπως αυτές απεικονίζονται στο Χάρτη 2) 
ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 και ολοκληρώθηκε τον 
Φεβρουάριο του 2013.  

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος, 
συμμετείχαν γεωεπιστήμονες του ΥΠΕΚΑ και επόπτευαν τις 
σχετικές εργασίες. Ακολούθησε η επεξεργασία των δεδομένων 
η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2014.  

Επανεπεξεργάστηκαν με νέες τεχνολογίες 9.727 χιλ. παλαιών 
σεισμικών γραμμών και επαναρυθμίστηκαν 13.000 χιλ. 
παλαιών επίσης σεισμικών γραμμών καθώς και όλα τα 
γεωτρητικά δεδομένα της περιοχής, ώστε να δημιουργηθεί ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών, που περιλαμβάνει τα 
νέα και παλιά γεωλογικά & γεωφυσικά δεδομένα της περιοχής 
σε συμβατή μορφή και από στοιχεία όλων των θαλάσσιων 
γεωτρήσεων που είχαν ορυχθεί κατά το παρελθόν και το οποίο 
είναι εύχρηστο, εύκολα αναγνώσιμο και προσπελάσιμο. 

Ολοκληρώθηκε επίσης η ερμηνεία όλων των δεδομένων της 
περιοχής (γεωλογικών, γεωφυσικών, γεωτρητικών) με τη 

συνεργασία του BEICIP Franlab θυγατρική εταιρεία του 
Γαλλικού Ινστιτούτου Πετρελαίων.  

Το άμεσο δημόσιο όφελος από τη διανομή των ερευνητικών 
δεδομένων είναι σημαντικό, υπερβαίνει το 50% ανάλογα με τον 
αριθμό των πωλήσεων και ήδη έχουν προκύψει έσοδα από τις 
πρώτες πωλήσεις. 

3.1.2 Παραχώρηση δικαιωμάτων Έρευνας & 
Εκμετάλλευσης με τη διαδικασία “Ανοικτής 
Πρόσκλησης- Open Door”  

Μετά την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, την υποβολή 
προσφορών, την αξιολόγηση των προσφορών και την 
διαπραγμάτευση που ακολούθησε με τους αναδόχους οι 
οποίοι πληρούσαν τα τεχνικά και οικονομικά κριτήρια της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, υπεγράφησαν οι συμβάσεις 
μισθώσεις με τους επιλεγέντες αναδόχους για τις τρείς 
περιοχές στη Δυτική Ελλάδα : «Ιωάννινα» η κοινοπραξία 
Energean Oil & Gas και Petra Petroleum, «Πατραϊκός κόλπος 
δυτικά» η κοινοπραξία HELPE, Edison και Petroceltic και 
«Κατάκολο» η κοινοπραξία Energean Oil & Gas και Trajan Oil 
Limited.   Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε από Επιτροπή 
που όρισε το ΥΠΕΚΑ με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα 
Ενέργειας, προκειμένου να προταθεί στον Υπουργό  ανάδοχος 

 

Πριν την υποβολή των προσφορών, προηγήθηκε η εκπόνηση 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για κάθε 
περιοχή και καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη των σχετικών δραστηριοτήτων με στόχο τη 
διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και των 
τοπικών κοινωνιών. 

Οι συμβάσεις μετά τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
κυρώθηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 3 Οκτωβρίου 
2014.  

Το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2014 έως σήμερα, 
οι Ανάδοχοι έχουν προχωρήσει στην υποβολή των 
προγραμμάτων ερευνητικών εργασιών και των αντίστοιχων 
προϋπολογισμών, έχουν λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις από 
τις υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με τους όρους των 
συμβάσεων και έχουν ξεκινήσει τις εργασίες σε κάθε περιοχή.  
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3.1.3 Διεθνής διαγωνισμός για την παραχώρηση 
δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης σε τρείς 
περιοχές στη Δ. Ελλάδα  

Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από την Εταιρεία ENEL 
(Μάρτιος 2014) για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και 
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις χερσαίες περιοχές της 
Δ. Ελλάδας «Άρτα-Πρέβεζα», «Αιτωλοακαρνανία» και «ΒΔ 
Πελοπόννησο», σύμφωνα με το ν. 2289/95 ως ισχύει, 
προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός υποβολής προσφορών 
από κάθε άλλο ενδιαφερόμενο για τις περιοχές αυτές. Οι όροι 
και προϋποθέσεις του διαγωνισμού, η διαδικασία της 
αξιολόγησης, τα διαθέσιμα δεδομένα, το προτεινόμενο σχέδιο 
μίσθωσης καθώς και κάθε άλλη πληροφορία βρίσκονται 
αναρτημένα στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.  

 

Η διαδικασία βρίσκεται στο τελικό στάδιο με καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών την 6η Φεβρουαρίου 2015.  
Επισημαίνεται ότι και στην περίπτωση αυτή έχουν ήδη 
εκπονηθεί οι σχετικές Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και οι οποίες είναι επίσης αναρτημένες προς 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Τα δεδομένα έχουν 
αγοραστεί από αριθμό εταιρειών που επισκέφτηκαν το Data 
Room του Υπουργείου και ήδη εργάζονται επί της 
διαμόρφωσης των φακέλων των προσφορών τους.  

3.1.4  2ος Γύρος παραχώρησης δικαιώματος έρευνας και 
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων  

Με βάση τα πρωτογενή και επεξεργασμένα νέα σεισμικά 
δεδομένα, τα επανεπεξεργασμένα παλαιά σεισμικά δεδομένα, 
τα στοιχεία της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που καλύπτει όλη την έκταση όπου 
προγραμματίζεται η εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου 
ώστε να προσδιοριστούν τυχόν ευάλωτες περιοχές καθώς και 
οι βασικές παράμετροι και οι όροι περιβαλλοντικής 
προστασίας καθώς και τη μελέτη της ερμηνείας και 
αξιολόγησης της πετρελαιοπιθανότητας της περιοχής 
ενδιαφέροντος, πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός από το 
Ελληνικό Δημόσιο των προς αδειοδότηση υποπεριοχών 

(blocks), στην θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και νότια της 
Κρήτης όπως αυτά παρουσιάζονται στον επισυναπτόμενο 
χάρτη της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού. 

 

Η προκήρυξη του Διεθνούς Διαγωνισμού για την παραχώρηση 
δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων 
στις είκοσι (20) θαλάσσιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο) 
και νοτίως της Κρήτης, δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13/11/2014 και η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 14η Μαΐου 2015. 

Όλα τα διαθέσιμα δεδομένα βρίσκονται σε ειδικό χώρο στο 
ΥΠΕΚΑ ο οποίος έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί για τον 
σκοπό αυτό ως data room, ενώ είναι παράλληλα διαθέσιμα και 
στα data rooms της  PGS που λειτουργούν σε Λονδίνο, 
Χιούστον, Όσλο και Σιγκαπούρη. 

Είναι αξιόλογος ο αριθμός των πετρελαϊκών εταιρειών που 
έχουν επισκεφτεί μέχρι σήμερα τους χώρους των δεδομένων 
και έχει ήδη αγοραστεί ένας σημαντικός αριθμός χιλιομέτρων 
σεισμικών γραμμών διαθέσιμων στην περιοχή.  

Η επίσημη αναγγελία του Γύρου Παραχωρήσεων 
πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 2014 σε μεγάλη 
εκδήλωση με συμμετοχή σημαντικού αριθμού πετρελαϊκών 
εταιρειών. 

Η διεθνής προώθηση της Ελλάδας στην πετρελαϊκή αγορά 
είναι συστατικό στοιχείο της οργάνωσης του Γύρου 
Παραχωρήσεων τόσο στο στάδιο της προετοιμασίας του όσο 
και μετά την προκήρυξη του, όπου απαιτείται η παρουσίαση 
όλων των εν εξελίξει δραστηριοτήτων και το χρονοδιάγραμμά 
τους καθώς και η παρουσίαση του θεσμικού, κανονιστικού και 
χρηματοοικονομικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς των 
αδειοδοτήσεων. Το ΥΠΕΚΑ, έχει αξιοποιήσει και αξιοποιεί όλα 
τα σημαντικά «βήματα» που προσφέρουν τα διεθνή φόρα για 
να επικοινωνήσει με σοβαρότητα όλες τις πλευρές του 
πετρελαϊκού εγχειρήματος και να συζητήσει με στελέχη και 
εμπειρογνώμονες του πετρελαϊκού τομέα. 

3.1.5  Οργάνωση και λειτουργία της (ΕΔΕΥ Α.Ε) 

Μετά την ολοκλήρωση του διορισμού των μελών του ΔΣ 
(Οκτώβριος 2014), ξεκίνησε σταδιακά η οργάνωση της 
σύστασης και λειτουργίας της Ελληνικής Διαχειριστικής 
Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) ΑΕ. (Παραχωρήθηκε με 
απόφαση Υπουργού χώρος στο ΥΠΕΚΑ ως έδρα της εταιρείας. 
Ολοκληρώθηκαν οι τυπικές διαδικασίες για τη συγκρότηση και 
λειτουργία της και ξεκίνησε η εκπόνηση του κανονισμού 
εσωτερικής λειτουργίας καθώς και του κανονισμού προμηθειών 
της)  
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3.1.6 Ψήφιση Νόμου για τη θέσπιση Ταμείου Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Γενεών 

Σύμφωνα, με τον  ν.4162 ο οποίος ψηφίστηκε τον Ιούνιο  του 
2013, το σύνολο των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου από την 
αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων διατίθεται 
αποκλειστικά και μόνο για τη συγκρότηση του Εθνικού Ταμείου 
Αλληλεγγύης Γενεών, προκειμένου να διασφαλιστεί 
μακροπρόθεσμα και με ασφάλεια η βιωσιμότητα του Εθνικού 
Ασφαλιστικού Συστήματος και η αξιοπρεπής διαβίωση των 
Ελλήνων συνταξιούχων, σύμφωνα με το νορβηγικό πρότυπο. 

3.1.7 Επεξεργασία ΚΥΑ του τρόπου καταβολής του 
Περιφερειακού Φόρου 

Σε τελική φάση βρίσκεται η διαμόρφωση της ΚΥΑ σχετικά με 
τον τρόπο καταβολής του περιφερειακού φόρου και της 
διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του, ο οποίος 
αποδίδεται στις τοπικές κοινωνίες 

3.1.8 Ενσωμάτωση Κοινοτικής Οδηγίας 2013/30/ΕΕ στην 
εθνική νομοθεσία 

Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη της ομάδας εργασίας η οποία 
συγκροτήθηκε για την διαμόρφωση σχεδίου νόμου σχετικά με 
την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2013/30/ΕΕ Του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 12ης 
Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, στην εθνική νομοθεσία. 

4 Διεθνή 

Οι διεθνείς σχέσεις σε θέματα ενέργειας απετέλεσαν ένα 
σημαντικό μέρος της δραστηριότητας της Γενικής Γραμματείας 
την περίοδο αυτή. Αναπτύχθηκαν διμερείς πρωτοβουλίες, 
ενισχύθηκε η σχέση με Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίου η 
χ ώρα μας είναι μέλος και προωθήθηκαν μεγάλα διακρατικά 
ενεργειακά έργα. Η επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν 
περισσότερες του συνήθους, τόσο λόγω της ανάγκης 
εκπλήρωσης των τυπικών υποχρεώσεων εναρμόνισης 
οδηγιών, σύνταξης εκθέσεων κλπ, όσο και ειδικότερων 
αντικειμένων που προέκυπταν από το πρόγραμμα στήριξης της 
Ελληνικής οικονομίας. Επι πλέον, το πρώτο εξάμηνο του 2014 
η Ελλάδα ανέλαβε την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
και η Γενική Γραμματεία ήταν επιφορτισμένη με το συντονισμό 
της διοργάνωσης όλων των ενεργειακών θεμάτων. 

Ο Γενικός Γραμματέας, καθ όλη  τη διάρκεια της θητείας του, 
συμμετείχε σε πλήθος αποστολών συνοδεύοντας ανωτέρους 
του η εκπροσωπώντας ίδιος τη χώρα σε διεθνείς 
διοργανώσεις. 

Παρακάτω γίνεται μια σύντομη αναφορά στα κύρια θέματα που 
απασχόλησαν τις διεθνείς δραστηριότητες.  

4.1 Διακρατικές Σχέσεις 

4.1.1 Βουλγαρία 

Tον Απρίλιο του 2009, υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης στον 
τομέα της Ενέργειας, το οποίο επικαιροποιήθηκε τον Ιούλιο του 
2010 με Πρωτόκολλο, στο πλαίσιο της πρώτης συνάντησης του 
Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας, στη 
Σόφια. Η δεύτερη συνάντηση του μηχανισμού έλαβε χώρα στην 
Αθήνα, στις 17.12.2012. 

Με το Μνημόνιο, ορίστηκε ως έργο προτεραιότητας η 
κατασκευή του νέου αγωγού φυσικού αερίου διπλής ροής 
Κομοτηνή – Χάσκοβο (Interconnector Greece – Bulgaria: IGB) 
και ξεκίνησε η εξέταση από τα δύο Μέρη της δυνατότητας 
κατασκευής τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού 
Αερίου (LNG) στη Βόρεια Ελλάδα. Επιπλέον, υπογραμμίστηκε 
η σπουδαιότητα της υλοποίησης της 2ης ηλεκτρικής 
διασύνδεσης 400 KV Ελλάδας - Βουλγαρίας (Νέα Σάντα - 
Μαρίτσα). Από τη δεκαετία του 1970, υφίσταται η διασυνδετική 
γραμμή απλού κυκλώματος 400 KV μεταξύ Θεσσαλονίκης και 
Blagoevgrad.  

4.1.2 Γερμανία  

Το Σύμφωνο Ελληνο-Γερμανικής Συνεργασίας υπεγράφη από 
την Ομοσπονδιακή Καγκελάριο και τον Πρωθυπουργό της 
Ελλάδας, τον Μάρτιο του 2010 και μπήκε σε εφαρμογή από 
τους Υπουργούς Εξωτερικών των δυο κρατών, το Νοέμβριο του 
2010.Στόχος του Συμφώνου είναι η στενή συνεργασία σε 
διαφόρους σημαντικούς τομείς, ανάμεσα στους οποίους 
βρίσκεται και η Ενέργεια. Σχετικά με το Πρόγραμμα παροχής 
Τεχνικής Βοήθειας για τον Τομέα των ΑΠΕ (TARES Project), 
για το οποίο υπεγράφη Μνημόνιο τον Μάρτιο του 2013, γίνεται 
αναφορά στο υποκεφάλαιο 1.5.1. του παρόντος εγγράφου. 

4.1.3 Ελβετία 

Στις 26 Μαρτίου 2012 υπεγράφη Σύμφωνο Συνεργασίας σε 
θέματα Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

4.1.4 Ισραήλ 

Στις 8.8.2013 υπεγράφη Τριμερές Μνημόνιο ανάμεσα στην 
Ελλάδα, το Ισραήλ και την Κύπρο στον τομέα της Ενέργειας, 
του Περιβάλλοντος και των Υδάτων. Δυο μήνες αργότερα, 
υπεγράφη Κοινή Διακήρυξη Ελλάδας-Ισραήλ για την ενίσχυση 
των διμερών σχέσεων στον τομέα της Ενέργειας, η οποία 
αποβλέπει στην ανάπτυξη ενεργειακών σχέσεων, που 
ενισχύουν την ευρύτερη σταθερότητα και την ασφάλεια. Σε 
αυτό το πλαίσιο, προωθείται η υλοποίηση της ηλεκτρικής 
διασύνδεσης  EuroAsia Interconnector και ο αγωγός φυσικού 
αερίου East Med.  

4.1.5 Κατάρ 

Στις 3.5.2010 υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης για την 
προώθηση της συνεργασίας στον τομέα  της Ενέργειας 
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4.1.6 Ρωσία 

Στις 11.3.2014, επετεύχθη η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ 
της GAZPROM EXPORT και της ΔΕΠΑ, για τη μείωση της 
τιμής προμήθειας του φυσικού αερίου από τη Ρωσία, στο 
πλαίσιο εφαρμογής της Διακρατικής Συμφωνίας του 2007, που 
επεκτάθηκε μέχρι το 2026. Η μείωση της τιμής ισχύει 
αναδρομικά από την 01.07.2013, επιτρέποντας την επιστροφή 
ποσών σε όλους τους καταναλωτές φυσικού αερίου εντός της 
ελληνικής αγοράς. 

Στις 11 Απριλίου 2014, υπεγράφη Πρωτόκολλο στο πέρας της 
3ης Συνάντησης της Κοινής Ομάδας για την Ενέργεια μεταξύ 
Ελλάδας και Ρωσίας, το οποίο συμπεριλήφθηκε στο 
Πρωτόκολλο της 8ης Συνόδου Μεικτής Διυπουργικής 
Επιτροπής Ελλάδας-Ρωσίας. Οι εργασίες των ΜΔΕ 
συντονίζονται από το ΥΠΕΞ. 

4.1.7 Τουρκία  

Στις 14.5.2010, υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης από τους 
Υπουργούς Ενέργειας των δυο κρατών, που κυρώθηκε από τη 
Βουλή των Ελλήνων με το νόμο 4136/2013.  

4.2 Αγωγοί Φυσικού Αερίου 

4.2.1 Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη 

Ο σχεδιασμός του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη 
αποτέλεσε απόρροια της προσπάθειας της Ρωσίας να 
παρακάμψει τα Στενά του Βοσπόρου, όπως και την Ουκρανία, 
στην μεταφορά ρωσικού πετρελαίου στην Ευρώπη. Στην 
Ελλάδα, με τον Ν.4001/11 ψηφίστηκαν ειδικές ρυθμίσεις για 
την προώθηση της υλοποίησής του και χαρακτηρίστηκε έργο 
εθνικής σημασίας. Δυο χρόνια αργότερα, όμως, τον Μάρτιο του 
2013 η Εθνοσυνέλευση της Βουλγαρίας ψήφισε νόμο με τον 
οποίο κατήγγειλε την Συμφωνία ανάμεσα στις Κυβερνήσεις της 
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Ρωσικής Ομοσπονδίας και 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, που αφορούσε στην κατασκευή  
και την εκμετάλλευση του εν λόγω αγωγού, χαρακτηρίζοντάς 
τον ως μη-βιώσιμο. Σήμερα, το έργο παραμένει σε αδράνεια, 
δεδομένου ότι η Ρωσία και η Ελλάδα δεν αναγνωρίζουν το 
δικαίωμα της μονόπλευρης αποχώρησης από τη Συμφωνία, και 
ιδιαίτερα όταν προβάλλονται οικονομικοί λόγοι, που δεν 
μπορούν να δικαιολογηθούν. 

4.2.2 Αρχικός Σχεδιασμός για Άνοιγμα του Νοτίου 
Διαδρόμου  με τον Αγωγό ITGI 

Ο αγωγός ITGI (Interconnector Turkey-Greece-Italy) 
σχεδιάστηκε με την προοπτική της μεταφοράς περίπου 10 δις 
κυβικών μέτρων αερίου το χρόνο από την Κασπία και τη Μ. 
Ανατολή προς την Ιταλία, δια μέσου της Τουρκίας και της 
Ελλάδας. Το έργο διακρίθηκε στα παρακάτω τμήματα: 

• ITG (Interconnector Turkey-Greece), το οποίο βρίσκεται σε 
λειτουργία από τον Νοέμβριο του 2007, και 
• IGI (Interconnector Greece-Italy), αποτελούμενο από το: 

 χερσαίο τμήμα, επί ελληνικού εδάφους, και 
 θαλάσσιο τμήμα, μεταξύ των ελληνικών και ιταλικών 
ακτών ( υποθαλάσσιο αγωγό POSEIDON). 

Στις αρχές Ιουλίου του 2013, η απόφαση της Κοινοπραξίας 
Shah-Deniz να συνάψει συμφωνία συνεργασίας με τη διεθνή 
εταιρεία ΤΑΡ, οδήγησε στην αναβολή της κατασκευής του 
αγωγού POSEIDON.  

Ωστόσο, ο Ελληνο-Ιταλικός αγωγός έχει χαρακτηριστεί ως 
Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος του καταλόγου έργων που 
ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο 2013,  ενώ το 
χερσαίο τμήμα του έχει περιληφθεί στο εγκεκριμένο (2014) 
πρόγραμμα ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, ως μέρος του ελληνικού 
δικτύου μεταφοράς φ.α. που κατασκευάζει και διαχειρίζεται ο 
ΔΕΣΦΑ. 

4.2.3 Άνοιγμα του Νοτίου Διαδρόμου με τον Αγωγό ΤΑΡ 
(Διαδριατικό Αγωγό) 

Με τους νόμους 4145/2013 και 4217/2013 κυρώθηκαν 
αντίστοιχα από τη Βουλή των Ελλήνων α) η Διακρατική 
Συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας αναφορικά με τον 
Αγωγό Φυσικού Αερίου The Trans Adriatic Pipeline Project, και 
β) η Συμφωνία Φιλοξενούσας Χώρας μεταξύ της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της TRANS ADRIATIC PIPELINE AG. 
Επιπλέον, ο ΤΑΡ βρίσκεται στη λίστα των Έργων Κοινού 
Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Πρόσφατα, οι Ρυθμιστικές Αρχές Ελλάδας, Αλβανίας και 
Ιταλίας ενέκριναν το αίτημα της εταιρείας ΤΑΡ για την 
παράταση της ισχύος του δικαιώματος εξαίρεσης από την 
πρόσβαση τρίτων στο Διαδριατικό Αγωγό. Τον Μάιο του 2013, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εγκρίνει σχετικό δικαίωμα για 
διάστημα 25 ετών, αλλά η καθυστέρηση της Κοινοπραξίας 
Shah-Deniz στην εκμετάλλευση του κοιτάσματος επηρέασε την 
έναρξη λειτουργίας του αγωγού, που μετατέθηκε για το 
Δεκέμβρη του 2020, το αργότερο. 

Εντωμεταξύ, στις 12 Σεπτεμβρίου 2014, με Υπουργική 
Απόφαση εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την 
κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Διαδριατικός Αγωγός 
Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) & Συνοδευτικές 
Εγκαταστάσεις-Ελληνικό Τμήμα». 

Σημειώνεται ότι, μετά το κενό που δημιούργησε η ακύρωση της 
κατασκευής του αγωγού South Stream, συζητιέται ο άμεσος 
διπλασιασμός της μεταφορικής δυναμικότητας του ΤΑΡ από 10 
bcm/έτος σε 20 bcm/έτος. Πέρα από την κομβική συμβολή του 
στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, και την εξασφάλιση 1 
δις κμ αζερικού αερίου φα για την Ελλάδα, ισχυροποιεί την 
γεωπολιτική μας θέση, ως χώρα διαμετακόμισης και 
διασύνδεσης  

4.2.4 Αγωγός IGB 

Ο αγωγός IGB πρόκειται να συνδέσει τα δίκτυα φυσικού 
αερίου της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, μεταφέροντας αρχικά 
ποσότητες 3 δισ. κυβ. μέτρων ετησίως, από διάφορες πηγές, 
μέσω Ελλάδας. Η ποσότητα μπορεί να αυξηθεί σε 5 δισ. κυβ. 
μέτρων ετησίως με την κατασκευή Σταθμού Συμπίεσης. 
Επίσης, προβλέπεται και αντίστροφη ροή. 

Το έργο αυτό έχει χαρακτηριστεί έργο εθνικής σημασίας 
(Νόμος 4001/2011) και Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος, καθώς 
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περιλαμβάνεται στη σχετική λίστα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Επιπλέον, εγκρίθηκε η συγχρηματοδότησή του από την ΕΕ με 
45 εκατ. Ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος EERP. 

Αποτελεί μέρος του Νοτίου Διαδρόμου, ιδιαίτερα μετά την 
υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (6.1.2014) μεταξύ της ICGB 
(εταιρεία υλοποίησης του IGB, που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 
2011) και της TAP AG για τη διασύνδεση των δυο αγωγών. 
Σύντομα θα ολοκληρωθεί η αδειοδοτική διαδικασία για την 
έναρξη κατασκευής του έργου στο Ελληνικό τμήμα (Άδεια 
ΑΣΦΑ και Άδεια Εγκατάστασης). 

4.2.5 South Stream  

Πρόκειται για αγωγό συνολικής δυναμικότητας 63 bcm/έτος, 
που στον αρχικό του σχεδιασμό περιλάμβανε έναν υπεράκτιο 
αγωγό μήκους 900χλμ. στη Μαύρη Θάλασσα, έναν κύριο 
κλάδο στο έδαφος της Βουλγαρίας και δύο κλάδους προς την 
Κεντρική Ευρώπη, από τους οποίους ο νότιος θα διέσχιζε την 
Ελλάδα. Η σχετική Διακρατική Συμφωνία υπεγράφη το 2008 
και αφορούσε στη μεταφορά 10bcm φυσικού αερίου μέσω 
Ελλάδας. 

Λόγω του υπέρογκου οικονομικού κόστους κατασκευής του 
αγωγού, η πολυετής επιμονή της Ρωσίας για την προώθηση 
της υλοποίησής του θεωρείται πως συνδέεται περισσότερο με 
πολιτική επιλογή. Συγκεκριμένα, αφορά στη γενικότερη 
διαφοροποίηση των οδεύσεων τροφοδοσίας της Ευρώπης με 
ρωσικό αέριο, αλλά και στον έλεγχο της ροής του φα προς τη 
Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Ωστόσο, οι ρωσικές προσπάθειες 
δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν τα νομικά εμπόδια που 
προβλήθηκαν από την Ευρώπη, καθώς ζητήθηκε με επιμονή 
και συνέπεια η συμμόρφωση με το κοινοτικό κεκτημένο. Η 
υποχώρηση εκ μέρους της Ρωσίας εκδηλώθηκε αρχικά με την 
αναβολή κατασκευής του νοτίου κλάδου και στη συνέχεια, με 
την ακύρωση ολόκληρου του αγωγού -όπως είχε σχεδιαστεί- με 
την ανακοίνωση του Πούτιν στις 1.12.2014. 

Μετά από αυτή την ανακοίνωση, η GAZPROM εξαγόρασε το 
υπόλοιπο 50% της South Stream Transport BV, από την 
ιταλική Eni (20%), τη γερμανική Wintershall (15%) και την 
γαλλική EDF (15%). Ο Ρώσος Πρόεδρος προσέγγισε και 
πρότεινε στον Ερντογάν την κατασκευή νέου αγωγού μεταξύ 
Ρωσίας-Τουρκίας, χωρητικότητας 63 bcm/έτος και τη 
δημιουργία κόμβου διαμετακόμισης φυσικού αερίου στα 
ελληνοτουρκικά σύνορα. Αυτή η πρόταση παραπέμπει στην 
υπόθεση αναβίωσης του αγωγού South Stream, ακολουθώντας 
διαδρομή εκτός συνόρων ΕΕ. Ωστόσο, τα άμεσα εμπλεκόμενα 
κράτη του βόρειου κλάδου τονίζουν το έλλειμμα στην 
ενεργειακή τους τροφοδοσία και ασφάλεια και ασκούν πιέσεις 
στην ΕΕ για την υλοποίηση του αγωγού, ενώ αναζητούν 
εναλλακτικές λύσεις.   

4.2.6 Αγωγός EAST MED 

Ο αγωγός East Med θα διαθέτει χωρητικότητα τουλάχιστον 8 
bcm/έτος. Θα ξεκινά από την Κύπρο, όπου θα διοχετεύεται 
αέριο από πηγές της Ανατολικής Μεσογείου (Κύπρου και 
Ισραήλ) και θα καταλήγει στην Ελλάδα, ενεργοποιώντας 
πιθανά τη δυνατότητα κατασκευής του Ελληνο-Ιταλικού 
αγωγού ως συμπληρωματικό έργο του East Med.  

Βρίσκεται στη λίστα των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος και 
στοχεύει στην χρηματοδότησή του από το πρόγραμμα 
Connecting Europe Facilities (CEF). Η προμελέτη Εφικτότητας 
(Pre-feasibility Study) του αγωγού ολοκληρώθηκε δίνοντας 
θετικά αποτελέσματα,  ενώ ο διαγωνισμός για την ανάθεση της  
Μελέτης Εφικτότητας (Feasibility Study) βρίσκεται σε εξέλιξη. 

4.2.7 Κάθετος Διάδρομος 

Ο Κάθετος Διάδρομος θα αποτελέσει συνέχεια του Νοτίου 
Διαδρόμου, καθώς το φυσικό αέριο -προερχόμενο από 
διάφορες πηγές- θα διοχετεύεται μέσω του ελληνικού δικτύου, 
και αρχικά μέσω του IGB προς βορειότερες χώρες. Σχετικά, 
υπεγράφη Κοινή Διακήρυξη από τον Υπουργό ΠΕΚΑ και το 
Βούλγαρο και Ρουμάνο ομόλογό του στις 9.12.2014.  

Στόχος είναι η  πρόσβαση κρατών της Ανατολικής και 
Κεντρικής Ευρώπης στο φυσικό αέριο του Νοτίου Διαδρόμου, 
μέσω της Ελλάδας, ενώ η φιλοσοφία του θεμελιώνεται στην 
διασύνδεση εθνικών δικτύων και όχι στην απαραίτητη 
κατασκευή νέων αγωγών, που θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά. 

4.3 Διεθνείς Οργανισμοί 

4.3.1 Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) 

 Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στις εργασίες των Οργάνων του 
ΔΟΕ και, κυρίως, στη Διοικούσα Επιτροπή (Governing Board). 
Ο Γενικός Γραμματέας είναι μέλος της Διοικούσας επιτροπής, 
ως εκπρόσωπος της χώρας. 

4.3.2 Ενεργειακή Κοινότητα 

Η συμμετοχή της Ελλάδας είναι ενεργή, με στόχο τη δημιουργία 
ολοκληρωμένης αγοράς ενέργειας (ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των 
συμβαλλόμενων μερών. 

4.3.3 Διεθνές Ενεργειακό Φόρουμ (IEF) 

Το Φεβρουάριο του 2011, υπεγράφη από τον Υπουργό ΠΕΚΑ 
το Καταστατικό του Φόρουμ. Η πλήρης ένταξη της χώρας 
πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2012 και η Ελλάδα επελέγη 
ως Μέλος εκ περιτροπής (Rotating Member) στο Εκτελεστικό 
Συμβούλιο του IEF για την περίοδο 2012-2014. 

4.3.4 Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(IRENA) 

Το Καταστατικό του Οργανισμού κυρώθηκε με τον 
Ν.4017/2011 από την Βουλή των Ελλήνων, και η Ελλάδα 
απέκτησε ιδιότητα πλήρους μέλους. 

4.3.5  Οργανισμός για τη Συνεργασία των χωρών του 
Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ) 

Στις 12.10.2010, πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο Διάσκεψη 
των Υπουργών Ενέργειας του ΟΣΕΠ, όπου υιοθετήθηκε 
Διακήρυξη για την προώθηση της πράσινης ενεργειακής 
ανάπτυξης, η οποία  αποτέλεσε πρωτοβουλία της τότε 
Ελληνικής Προεδρίας στον Οργανισμό. Ακολούθησε, εντός του 
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2011, η διαμόρφωση σχετικής «task force» για την υλοποίησή 
της. Η Ελλάδα και η Τουρκία ανέλαβαν το συντονισμό της για 
δυο έτη, 2012-2014. 

4.4 Ελληνική Προεδρία Συμβουλίου Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

Η Ελληνική προεδρία, πρώτο εξάμηνο του 2014, 
χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα επιτυχής, σε όλους τους τομείς, 
ανάμεσα τους και ο τομέας Ενέργειας. Διοργανώθηκαν 
Συμβούλια Υπουργών Ενέργειας, τέθηκαν υπό την αιγίδα της 
προεδρίας μεγάλος αριθμός εκδηλώσεων και προωθήθηκαν οι 
διεθνείς σχέσεις της Ένωσης. Τα ενεργειακά θέματα 
αποτέλεσαν σημαντικό μέρος των δυο Ευρωπαϊκών 
Συμβουλίων που έλαβαν χώρα την περίοδο αυτή. 

4.4.1 Ευρωπαϊκά Συμβούλια 

Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 20ηςκα ι21ης Μαρτίου 
Τα συμπεράσματα περιείχαν εκτενείς αναφορές (παρ.15-22) 
στις πολιτικές κλίματος και ενέργειας με ιδιαίτερη αναφορά, 
σχετικά με τον ενεργειακό τομέα, στα βασικά βήματα για την 
προώθηση του Πλαισίου 2030, στην ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς και την ενίσχυση των διασυνδέσεων, στην 
προώθηση των έργων κοινού ενδιαφέροντος και ελέγχου των 
τιμών ενέργειας ώστε να διασφαλίζεται και η 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και να 
επωφελούνται οι καταναλωτές. 

ΕυρωπαικόΣυμβούλιοτης26ηςκαι27ηςΙουνίου 
Στις παρ.21-24 των συμπερασμάτων καταγράφηκε η πρόοδος 
όσον αφορά την εξέταση του Πλαισίου 2030 εν όψει λήψης των 
τελικών αποφάσεων τον Οκτώβριο 2014, επισημάνθηκε ο 
σημαντικός ρόλος της ενεργειακής απόδοσης και 
υπογραμμίστηκε η ανάγκη προώθησης της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την ενεργειακή ασφάλεια στη βάση της 
σχετικής Ανακοίνωσης της Επιτροπής, ενώ συμφωνήθηκαν οι 
βραχυπρόθεσμες και μεσο-μακροπρόθεσμες δράσεις-κλειδιά 
για την υλοποίηση της. 

4.4.2 Νομοθετικές και λοιπές πρωτοβουλίες σε επίπεδο 
Ε.Ε. 

Πλαίσιο 2030 για τις πολιτικές ενέργειας και κλίματος 
Τόσο στο τακτικό Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας του 

Μαρτίου όσο και στ ο Άτυπο Συμβούλιο των Αθηνών καθώς 
και στη συνάντηση Γενικών Διευθυντών Ενέργειας 
εξετάστηκαν τα βασικά στοιχεία της αντίστοιχης 
Ανακοίνωσης της Επιτροπής και συμφωνήθηκαν οι βασικές 
αρχές που θα διέπουν την πορεία υλοποίησης των στόχων 
του Πλαισίου 2030. Ειδικότερα επισημάνθηκε ο κεντρικός 
ρόλος του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, η συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών στην 
προώθηση αειφόρων και ανταγωνιστικών ενεργειακών 
συστημάτων, η πολλαπλή σημασία της βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης, εν ώ συζητήθηκαν εκτενώς οι αρχές 
του συστήματος διακυβέρνησης του Πλαισίου 2030 και η 
συμβολή των αντίστοιχων δεικτών για την ευθυγράμμιση με 
τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε. 

 

Συμπεράσματα Συμβουλίου για τις ενεργειακές τιμές και κόστη, 
την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών και την 
ανταγωνιστικότητα 
Στη βάση της Ανακοίνωσης της Ε. Επιτροπής για «Τιμές 

και κόστος ενέργειας στην Ευρώπη» και ανταποκρινόμενη 
σε αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Μαΐου 2013 για 
ενδελεχή ανάλυση των τιμών και του κόστους της ενέργειας 
στην Ευρώπη και της ανταγωνιστικότητας, η Προεδρία 
παρουσίασε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου, το 
οποίο εξετάστηκε ενδελεχώς στην Ομάδα «Ενέργεια» του 
Συμβουλίου και υιοθετήθηκε με ομοφωνία στο Συμβούλιο 
Υπουργών Ενέργειας Ιουνίου. 
 
ILUC (τροποποίηση Οδηγιών σχετικά με έμμεσες αλλαγές 
χρήσεων γης για την παραγωγή βιοκαυσίμων) 
Σε συνέχεια της προεργασίας του δεύτερου εξαμήνου 

2013, επιτεύχθηκε ευρύτατη πολιτική συμφωνία στο 
Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας του Ιουνίου 2014, με στόχο 
μια ευέλικτη και ρεαλιστική αειφόρο παραγωγή βιοκαυσίμων 
δεύτερης γενιάς, εναρμονισμένη με την αγροτική και την 
κλιματική πολιτική, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι 
επιπτώσεις των έμμεσων αλλαγών χρήσεων γης στις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και να προστατευθούν οι 
υφιστάμενες επενδύσεις στην παραγωγή βιοκαυσίμων. 

 
Πολυμερής  Διεθνή ενεργειακά Πλαίσια 
Αξιολογήθηκε η τρέχουσα σημασία των διεθνών πολυμερών 

ενεργειακών πλαισίων (π.χ. Χάρτης Ενέργειας, Ενεργειακή 
Κοινότητα, ΔΟΕ, ευρω- μεσογειακή συνεργασία) στη βάση, 
μεταξύ άλλων, αντίστοιχης προεργασίας στην Ομάδα 
Στρατηγικής για τη Διεθνή Ενεργειακή Συνεργασία της 10 ης 
Απριλίου και η Προεδρία επέτυχε ομόφωνη στήριξη σε 

σχετικό έγγραφο του Συμβουλίου όπου αποτυπώνεται η 
υφιστάμενη κατάσταση και οι προοπτικές στους 
σημαντικότερους οργανισμούς, αναδεικνύοντας παράλληλα την 
προστιθέμενη αξία τους. 

 
Ανακοίνωση της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή στρατηγική 
ενεργειακής ασφάλειας 
Το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας εξετάστηκε αναλυτικά 

κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας προετοιμάζοντας 
την σχετική Ανακοίνωση της Ε. Επιτροπής η οποία 
παρουσιάστηκε στις 28 Μαΐου. Ιδιαίτερα, κατά το Άτυπο 
Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Αθήνας, τονίστηκαν, 
μεταξύ άλλων, η ανάγκη ενιαίας φωνής της Ε.Ε. στις 
διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες και η διάσταση της 
αλληλεγγύης μεταξύ των Κ -Μ καθώς και των ιδιαίτερων 
περιφερειακών ή και τοπικών προβλημάτων. Στο Συμβούλιο 
Υπουργών Ενέργειας του Ιουνίου, συζητήθηκαν εκτενώς και 
έτυχαν θετικής υποδοχής οι δράσεις-κλειδιά της 
Ανακοίνωσης της Επιτροπής και ειδικότερα η διάκρισή τους 
σε βραχυπρόθεσμες και μεσο-μακροπρόθεσμες, καθώς και 
ο καθορισμός στόχων για τις διασυνδέσεις με βάση 
περιφερειακά κριτήρια. 

 
Ανακοίνωση της Επιτροπής για την Γαλάζια Ενέργεια 
Παρουσιάστηκε από την Επιτροπή στις 4 Φεβρουαρίου 

και συζητήθηκε δύο φορές στην Ομάδα «Ενέργεια», όπου 
έτυχε γενικής αποδοχής η οποία καταγράφηκε σε επίσημο 
έγγραφο του Συμβουλίου ενώ, σε συνέχεια της 
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Ανακοίνωσης, συστάθηκε το φόρουμ για την Ωκεάνια 
Ενέργεια του οποίου η πρώτη συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου. Η στρατηγική για την 
Γαλάζια Ενέργεια θα συμπεριλάβει όλες τις τρέχουσες 
συναφείς πρωτοβουλίες, θα βασιστεί στην πρόοδο των 
ενεργειακών τεχνολογιών και της καινοτομίας και αναμένεται 
να συμβάλει στη ν προώθηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. 

5 Κλιματική Αλλαγή 

Οι δράσεις της ΓΓΕΚΑ, που κατ αρχήν αφορούν τον τομέα 
ενέργειας, συμβάλλουν επίσης στην αντιμετώπιση της 
Κλιματικής Αλλαγής. Μέτρα όπως η αναβάθμιση της ποιότητας 
των καυσίμων και ο εντεινόμενος έλεγχος της διακίνησης και 
αποθήκευσης τους, σε συνδυασμό με τα μέτρα εξοικονόμησης 
ενέργειας (π.χ πρόγραμμα «εξοικονομώ», ενημερωτικές 
εκστρατείες που έμμεσα οδηγούν σε μείωση εκπομπών κλπ), 
αλλά και ο εκσυγχρονισμός των μονάδων της ΔΕΗ, η 
εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών στις βιομηχανίες, η 
διεύρυνση της χρήσης φυσικού αερίου,  συμβάλλουν τόσο 
στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής όσο και στον 
περιορισμό των ρύπων. Άμεση συμβολή είχε η ΓΓΕΚΑ σε 
θέματα κλιματικής αλλαγής, μέσω της δραστηριότητας που 
ανέπτυξε στα πλαίσια του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών 
(ETS) της EE. 

5.1 Δημοπρασία Αδιάθετων Δικαιωμάτων 
Εκπομπών CO2 για τα έτη 2011-2012 

5.1.1 Δημοπρασία Αδιάθετων Δικαιωμάτων Εκπομπών 
CO2 για τα έτη 2011-2012 

Στις αρχές του 2011 ύστερα από εκτενή διερεύνηση 
σχεδιάστηκαν από στελέχη της ΓΓΕΚΑ οι δημοπρασίες των 
Αδιάθετων Δικαιωμάτων Εκπομπών CO2 της περιόδου 2008-
2012. Παρ’ ότι είχαν υπάρξει εισηγήσεις για ανάθεση του 
έργου σε εξειδικευμένο εξωτερικό σύμβουλο, η ΓΓΕΚΑ ανέλαβε 
την προετοιμασία και υλοποίηση του εγχειρήματος, με 
αποτέλεσμα την ολοκλήρωση του χωρίς κόστος για το 
Ελληνικό Δημόσιο. Ετοιμάστηκαν υπουργικές αποφάσεις που 
ήταν απαραίτητες για τη διενέργεια των δημοπρασιών και 
προχώρησαν οι απαραίτητες ενέργειες για την 
πραγματοποίηση τους.  

Οι δημοπρασίες  για τα έτη 2011-2012 διενεργήθηκαν από 
στελέχη της ΓΓΕΚΑ με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 
Ομίλου ΕΧΑΕ.  Δημοπρατήθηκαν, σε 26 δημοπρασίες, 
συνολικά  18.750.000 εκ τόνοι  δικαιώματα (για την περίοδο 
2011-2012) και εισπράχθηκαν 173.990.950 €. Το μεγαλύτερο 
μέρος του ποσού για το 2011, το 95%, στήριξε το Λογαριασμό 
για τις ΑΠΕ ενώ το υπόλοιπο 5% κατευθύνθηκε στο «ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ». Αντίστοιχα, για το έτος 2012, το συνολικό ποσό 
κατευθύνθηκε στον Λογαριασμό των ΑΠΕ. 

5.1.2 Δημοπρασία Δικαιωμάτων Εκπομπών CO2 
περιόδου 2013-2020 

Η δημοπράτηση των Δικαιωμάτων Εκπομπών CO2 της 
περιόδου 2013-2020 αποφασίστηκε να γίνει, όπως και για τα 
περισσότερα κράτη μέλη της Ε.Ε., μέσα από την Κοινή 
Πλατφόρμα Δημοπρασιών της Ε.Ε. Για την πρώτη περίοδο 
10/2012-10/2014 ορίστηκε από τη Γενική Γραμματεία 
Περιβάλλοντος εκπλειστηριαστής επ’ αμοιβή  η ΕΧΑΕ ΑΕ. Μετά 
από εισήγηση της ΓΓΕΚΑ, ορίστηκε εκπλειστηριαστής από το 
2015  ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ 
Α.Ε), χωρίς αμοιβή από το Υπουργείο. Τα ετήσια έσοδα από 
τις δημοπρασίες διαμορφώνονται μεταξύ 150 και 200 εκατ. €. 
και για τη περίοδο 2013-2015 στηρίζουν αποκλειστικά τον 
λογαριασμό των ΑΠΕ. 

6 Χρηματοδοτικά Εργαλεία 

Η προώθηση και υλοποίηση πολιτικών έχει ανάγκη και 
χρηματοδοτικών εργαλείων που στηρίζουν τις νέες 
κατευθύνσεις που χαράσσονται και ενισχύουν τις αντίστοιχες 
πρωτοβουλίες. Το ΥΠΕΚΑ χρησιμοποίησε επιχειρησιακά 
προγράμματα της προγραμματικής περιόδου, 2007-2013 
δηλαδή το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αειφόρος 
Ανάπτυξη» και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή 
Σύγκλιση, μέσα από τα οποία προωθήθηκαν οι δράσεις που 
υποστήριζε η Γενική Γραμματεία Ενέργειας. Η ΓΓΕΚΑ σχεδίασε 
επίσης τα προγράμματα και εξειδίκευσε τα έργα του τομέα της 
ενέργειας που θα υλοποιηθούν στην επόμενη 
συγχρηματοδοτούμενη από πόρους της ΕΕ προγραμματική 
περίοδο 2014-2020. 

6.1 Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα  

Έργα που προωθήθηκαν μέσα από το πρόγραμμα αυτό είναι: 

• Έργα ΔΕΗ προϋπολογισμού 600 εκ. ευρώ : αφορά 
σε 12 έργα ανάπτυξης των δικτύων μεταφοράς και διανομής 
• Έργα Συστημάτων Τηλεμέτρησης : σε συνεργασία με 
ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ) προωθούνται δύο (2) πιλοτικά έργα 
τηλεμέτρησης και λειτουργίας εφαρμογών "έξυπνων δικτύων". 
Παράλληλα έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός του συνολικού έργου 
για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών" σε όλες τις παροχές 
(> 7 εκ.) σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (οδ. 
2006/32/EC), συν. Προϋπολογισμού 75 εκ. ευρώ. 
• Έργα ΔΕΣΦΑ : αφορά στα 6 έργα ανάπτυξης του 
δικτύου μεταφοράς Φ.Α. και την αναβάθμιση του σταθμού 
υγροποιημένου Φ.Α. της Ρεβυθούσας, συν. προϋπολογισμού 
~ 400 εκ. ευρώ 
• Έργα ΔΕΠΑ προϋπολογισμού 24 εκ και έργα ΕΤΕΑΝ 
προϋπολογισμού 396 εκ. 

6.2 ΕΠΠΕΡΑΑ 

Με βάση τον προϋπολογισμό του, είναι το τρίτο μεγαλύτερο 
τομεακό και πέμπτο μεταξύ των 13 συνολικά Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων και δομείται σε έντεκα (11) Άξονες 
Προτεραιότητας, εκ των οποίων οι πέντε (1-5), 
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συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και οι έξι (6-
11), συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. Ο προϋπολογισμός 
του, ανέρχεται σε 2.117,6 εκ. €. εκ των οποίων   1.858,8 εκ. € 
χρηματοδοτούν έργα του Ταμείου Συνοχής (Τ.Σ.) στις 13 
Περιφέρειες της χώρας και 258,8 εκ. €, έργα του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στις 8 
Περιφέρειες του Στόχου (Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος, 
Δυτική Ελλάδα, Ιόνια, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ανατολική 
Μακεδονία – Θράκη). 

Η κατηγορία θεμάτων του προγράμματος που σχετίζονταν με 
τις αρμοδιότητες της ΓΓΕΚΑ είναι «Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας, βιοκλιματικές αναπλάσεις και ενεργειακή 
αποδοτικότητα, καθαρές μεταφορές». Η κατηγορία αυτή 
εστίασε σε έργα ΑΠΕ, βιοκλιματικές αναπλάσεις και ενεργειακή 
αποδοτικότητα : πάνω από 100 ιδιωτικές επενδύσεις 
αξιοποίησης ΑΠΕ, τηλεθερμάνσεις, καθαρές αστικές 
μεταφορές, επιδεικτικά βιοκλιματικά σχολεία, επιδεικτικά έργα 
ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας σε 
κοινόχρηστους δημόσιους χώρους. 

6.3 Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση 

Στην Ψηφιακή Σύγκλιση ήταν ενταγμένο και ένα έργο του 
πρώην ΔΕΣΜΗΕ, προϋπολογισμού 66,8 εκ. για την δημιουργία 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. 

6.4 ΣΕΣ 2014-2020 

Η ΓΓΕΚΑ σχεδίασε τα προγράμματα και εξειδίκευσε τα έργα 
του τομέα της ενέργειας που θα υλοποιηθούν στην επόμενη 
συγχρηματοδοτούμενη από πόρους της ΕΕ προγραμματική 
περίοδο 2014-2020.  

Σύμφωνα με τα σχέδια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 που έχουν 
υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο συνολικός 
προϋπολογισμός των έργων του τομέα της ενέργειας 
υπερβαίνει τα 2,0 δις. € ενώ οι διαθέσιμοι δημόσιοι πόροι 
αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 1,05 δις € σε (832 εκ. € σε 
όρους ενωσιακής συνδρομής). 

Οι βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020 επικεντρώνονται στην 
εξοικονόμηση ενέργειας, στην αξιοποίηση του δυναμικού των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας & της συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού και θερμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό 
και την αναβάθμιση των υποδομών ηλεκτρισμού και φυσικού 
αερίου. 

7 Διοικητική μέριμνα 

Η ανάγκη εκσυγχρονισμού της διοίκησης και βελτιστοποίησης 
της χρήσης των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων οδήγησε σε 
μια αναδιοργάνωση της δομής του Υπουργείου 

7.1 Νέο Οργανόγραμμα 

Υλοποιήθηκε με την έκδοση του ΠΔ 100/2014 και τέθηκε σε 
ισχύ την 29/10/2014.  Βασικά σημεία της αναδιοργάνωσης 
ήταν: 

• Μείωση των οργανικών μονάδων κατά περίπου 40%. 
• Το νέο οργανόγραμμα εκπονήθηκε κατόπιν εκτεταμένης 
εσωτερικής διαβούλευσης και με κύριο στόχο τον 
εξορθολογισμό της λειτουργίας του ΥΠΕΚΑ και τον 
εκσυγχρονισμό των δομών του. Για τη διαμόρφωση του νέου 
οργανογράμματος ως βασικός κανόνας τέθηκε η ύπαρξη κατ’ 
ελάχιστον τριών Διευθύνσεων σε κάθε Γενική Διεύθυνση και 
τριών Τμημάτων σε κάθε Διεύθυνση προκειμένου η νέα 
οργανωτική δομή να είναι λειτουργική και αποτελεσματική. 
Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής είχαν διατυπώσει προτάσεις για τα 
θέματα που τους αφορούν, που πάρθηκαν μερικά υπ όψη 
στην τελική του δομή. 
• Το νέο οργανόγραμμα περιλαμβάνει τη συγκέντρωση 
όλων των υποστηρικτικών μονάδων που ήταν 
κατακερματισμένες σε τρεις Γραμματείες και πέντε Γενικές 
Διευθύνσεις σε μία Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, 
Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
Περαιτέρω, καταργήθηκαν Διευθύνσεις και Τμήματα που 
ήταν από μακρού ανενεργά. 

7.2 Εποπτευόμενοι φορείς 

Το ΥΠΕΚΑ εποπτεύει εταιρείες και φορείς που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς Ενέργειας και Ορυκτών 
Πόρων. Κατά την τελευταία πενταετία υπήρξαν αλλαγές, που 
προέκυψαν από την αλλαγή της δομής της Ενεργειακής αγοράς 
αλλά και σε μια προσπάθεια βελτιστοποίησης της λειτουργίας 
εποπτευομένων φορέων. 

Στον τομέα του ηλεκτρισμού καταργήθηκε ο Διαχειριστής 
Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΔΕΣΜΗΕ) Α.Ε. και αντικαταστάθηκε από τον Ανεξάρτητο 
Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και 
τον Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ), ενώ 
δημιουργήθηκε ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) Α.Ε.  

Δημιουργήθηκε επίσης η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία 
Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ) Α.Ε. 

Με την ΚΥΑ 25200 (ΦΕΚ 2612/8-11-2011) συγχωνεύτηκαν τα 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και 
Αειφόρου Ανάπτυξης» (ΕΚΠΑΑ) και «Ινστιτούτο Γεωλογικών 
και Μεταλλευτικών Ερευνών» (ΙΓΜΕ), που ιδρύθηκαν με το 
άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 2742/1999 και τον Ν. 272/1976 
αντίστοιχα, με απορρόφηση του δεύτερου από το πρώτο, το 
οποίο και μετονομάστηκε «Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και 
Αειφόρου Ανάπτυξης» (ΕΚΒΑΑ). Η ΓΓΕΕΚΑ είχε ορίσει ομάδα 
εργασίας που είχε καταθέσει προτάσεις για αναδιοργάνωση 
και εκσυγχρονισμό του ΙΓΜΕ. 
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Κατάλογος Νομοθετικών, Κανονιστικών Πράξεων 

   ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ     

A/A 
Κανονιστική 

πράξη 
Αριθμός 
εγγράφου 

Θέμα / Τίτλος ΦΕΚ  Ημ/νία 
δημοσίευσης 

Θεματική 
Ενότητα Σχόλια 

1 Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ.21/44
1/οικ.23609 

Τροποποίηση υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 
Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ.23824/23.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 
3274/23.12.2013). Αναπροσαρμογή ορίων κατανάλωσης για 
τους φορείς ενταγμένους στο ειδικό "Τιμολόγιο Υπηρεσιών 
Αλληλεγγύης" 

Β' 3545 30.12.2014 Τ.Υ.Α. 

  

2 Κ.Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/οικ.21906 Ενίσχυση για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που 
εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, λόγω του 
κόστους δικαιωμάτων του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Ε.Ε. που 
μετακυλίεται στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας (ενίσχυση για 
έμμεσο κόστος εκπομπών), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Οδηγία 2003/87/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2009/29/ΕΚ και ισχύει καθώς και στην Ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρ. SWD(2012) 130 και 131 τελικό 
(Κατευθυντήριες γραμμές για ορισμένα μέτρα κρατικών 
ενισχύσεων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012 − 
EE 2012/C 158/04). Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης 
από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ, για την περίοδο 2013−2020, δικαιούχοι, 
μέγιστο ποσό ενίσχυσης και μεθοδολογία χορήγησης της 
ενίσχυσης. 

Β' 3304 09.12.2014 Δικαιώματα 
εκπομπών 
αερίων 

θερμοκηπίο
υ 

  

3 Κ.Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/οικ.21230 Καθορισμός του τμήματος των εσόδων από πλειστηριασμούς 
δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, που διατίθεται 
μέσω της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., ως ενίσχυση επιχειρήσεων τομέων και 
υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα, για την περίοδο 2013-2015 

Β' 3299 09.12.2014 Δικαιώματα 
εκπομπών 
αερίων 

θερμοκηπίο
υ 

  

4 Υ.Α. 2/85252/0026 Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή ειδικής 
επιδότησης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών 
μέσω των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 1 της 
αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.238/03.01.2014 κ.υ.α. (Β' 5) 

Β' 3115 20.11.2014 Κ.Ο.Τ. 

  

5 Νόμος 4277/2014 Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας − Αττικής και άλλες διατάξεις Α' 156 01.08.2014 Ηλεκτρικά 
Οχήματα 

και 
Εξουσιοδότ
ηση για 
έκδοση 
ΚΥΑ 

αντιστάθμι
σης 

Άρθρο 47 :      
αντιστάθμιση 
κόστους 
ηλεκτρικής 
ενέργειας        
Άρθρο 53 : 
Υποδομές 
φόρτισης Η/Ο 

6 Νόμος 4273/2014 Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής 
ενέργειας 

Α' 146 11.07.2014 Αγορά Η/Ε 
  

7 Υ.Α. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ.29/οικ.102
05 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027 Απόφασης 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου». 
Διεύρυνση και βελτίωση του Κ.Ο.Τ. με ειδικές προβλέψεις για 
τους δικαιούχους των Φορέων Πρόνοιας και τους ανέργους 

Β' 1657 23.06.2014 Κ.Ο.Τ. 

  

8 Υ.Α. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/25/
10404 

Τροποποίηση της ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/62/21658/12.10.2010 
απόφαση των Υφυπουργών .... με θέμα «Καθορισμός της 
διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για ένταξη στο 
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία 
διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ)» 

Β' 1172 07.05.2014 Κ.Ο.Τ. 

  

9 Υ.Α. ∆5-
ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.
7042 

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης με Α.Π. Δ5-ΗΛ/Β/ 
Φ.5.179/οικ.2284/06.02.2013 με θέμα: «Κατανομή, Διάθεση 
και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών 
παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς» 
(ΦΕΚ Β΄ 400/22.02.2013) 

Β' 1154 06.05.2014 Λιγνιτικό 
Τέλος 

  



 
Νομοθετικές, Κανονιστικές Πράξεις αρμοδιότητας ΓΓΕΚΑ 

 
2 / 38 

   ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ     

A/A 
Κανονιστική 

πράξη 
Αριθμός 
εγγράφου 

Θέμα / Τίτλος ΦΕΚ  Ημ/νία 
δημοσίευσης 

Θεματική 
Ενότητα Σχόλια 

10 Νόμος 4258/2014 Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 
υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και 
άλλες διατάξεις 
Άρθρο 22 παρ.16 τροποποιεί Άρθρο 189 παρ.3 του ν.4001/11 
Θέματα τήρησης αποστάσεων από αιγιαλό κτιρίων ή 
εγκαταστάσεων του δικτύου μεταφοράς ή διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας 

Α' 94 14.04.2014    

11 Νόμος 4254/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 
πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις  
κοινό με ΑΠΕ      ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Π.Ε.Κ.Α. Τιμολόγηση Η/Ε 
από ΣΗΘΥΑ - Δημόσιες ενισχύσεις 

Α' 85 07.04.2014 ΑΠΕ - 
ΣΗΘΥΑ 

 

12 Εγκ. Δ5/ΗΛ/οικ.5475      
(ΑΔΑ: ΒΙΞΡ0-ΞΙ3) 

Διευκρινίσεις εφαρμογής Υπουργικής Απόφασης 
Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.23823 (ΦΕΚ Β' 3274/23.12.2013) και Κοινή 
Υπουργική Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.238/03.01.2014 
«Ειδική Επιδότηση οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρικού 
ρεύματος για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
από αιωρούμενα σωματίδια» (ΦΕΚ Β' 5/03.01.14) 

    Κ.Ο.Τ. 
(Αιθαλομίχ

λη)  

  

13 Υ.Α. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ.4
123 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.290/ 
08.01.2013 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Μεθοδολογία 
επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ.2, περ. 
γ΄ του Ν. 4001/2011» (ΦΕΚ Β΄ 10/09.01.2013) 

Β' 719 21.03.2014 ΕΤΜΕΑΡ Μεθοδολογία 
επιμερισμού 

14 Νόμος 4237/2014 Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις Α' 36 12.02.2014 Αγορά Η/Ε Ιδιωτικοποίησ
η ΑΔΜΗΕ ΑΕ 

15 Κ.Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 
238 

Ειδική επιδότηση οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρικού 
ρεύματος για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
από αιωρούμενα σωματίδια 

Β' 5 03.01.2014 Αιθαλομίχλ
η 

  

16 Νόμος 4223/2013 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις 
 
άρθρο 55, παρ. 5, 11                              Προσωρινή Άδεια 
Λειτουργίας ΔΕΗ ΑΕ, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 

Α' 287 31.12.2013 Αδειοδότησ
η 

 

17 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.21/οι
κ.23824 

Κριτήρια και διαδικασία ένταξης σε ειδικό «Τιμολόγιο 
Υπηρεσιών Αλληλεγγύης» 

Β' 3274 23.12.2013 Τ.Υ.Α. 
  

18 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.
23823 

Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Δ5-
ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού 
Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ Β' 1403 /06.09.2010), όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

Β' 3274 23.12.2013 Κ.Ο.Τ. 
(Αιθαλομίχ

λη)    

19 Υ.Α. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ29/οικ.212
35 

Τροποποίηση υπουργικής απόφασης Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/ 
06.08.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» 
(ΦΕΚ Β’1403 /06.09.2010), όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

Β' 2957 21.11.2013 Κ.Ο.Τ.   

20 Νόμος 4203/2013 Ρυθµίσεις Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες 
διατάξεις 
 
κοινό με ΑΠΕ                                                                     
Άρθρο 20, παρ.10 
Άρθρο 17. Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4001/2011 (ΥΚΩ, 
Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου) 

Α’ 235 01.11.2013 Αγορά Η/Ε  
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   ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ     

A/A 
Κανονιστική 

πράξη 
Αριθμός 
εγγράφου 

Θέμα / Τίτλος ΦΕΚ  Ημ/νία 
δημοσίευσης 

Θεματική 
Ενότητα Σχόλια 

21 Υ.Α. 169810 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και 
δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 11ης ομάδας 
«Μεταφορά Ενέργειας, Καυσίμων και Χημικών Ουσιών», α/α 
11: «Μεμονωμένα κέντρα υπερυψηλής τάσης και 
μεμονωμένοι υποσταθμοί επί της επιφάνειας του εδάφους 
(συμπεριλαμβάνονται και οι επεκτάσεις σε υφιστάμενους 
υποσταθμούς) με τάση λειτουργίας από 50 έως και 150 kV» 
του παραρτήματος ΧΙ της Υ.Α. 1958/2012 (Β΄ 21), όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

Β' 1999 14.08.2013     

22 Υ.Α. 45964 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις 
δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 9ης Ομάδας 
«Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις» 
που ανήκουν στην υποομάδα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας 

Β' 1987 14.08.2013     

23 Υ.Α. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ.1
2112 

Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους 
Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας 

Β' 1521 21.06.2013 Ευάλωτοι 
Πελάτες   

24 Υ.Α. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ29/οικ.848
6 

Τιμολόγια Προμήθειας της ΔΕΗ Α.Ε. Β' 1038 26.04.2013 Αγορά Η/Ε 
  

25 Υ.Α. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.6
262 

Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες Β' 832 09.04.2013 Αγορά Η/Ε 
  

26 Υ.Α. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.
2284 

Κατανομή, Διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης 
Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος 
από Λιγνιτικούς Σταθμούς. 

Β' 400 22.02.2013 Λιγνιτικό 
Τέλος 

  

27 Υ.Α. Δ5-
ΗΛ/Α/Φ33/2067 

Αντικατάσταση συστημάτων μέτρησης τελικής κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας 

Β' 297 13.02.2013 Μετρητές 
Η/Ε   

28 Υ.Α. Δ5-
ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.1183 

Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας 
σταθμών συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) 
και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής 
αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) με χρήση συμβατικών καυσίμων 

Β' 192 04.02.2013 ΣΗΘΥΑ 

  

29 Νόμος 4111/2013 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, 
κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση 
των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της 
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση 
Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο 
«Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή 
εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και 
άλλες επείγουσες διατάξεις. 

Α' 18 25.01.2013 Μεθοδολογί
α 

επιμερισμο
ύ ΕΤΜΕΑΡ 

Άρθρο 32, 
παρ. 1             
Τροποποιήσε
ις διατάξεων 
ν.4001/11 και 
ν.3889/10        
Άρθρο 49, 
παρ.3 

30 Υ.Α. ∆5-
ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.8
78 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027 (ΦΕΚ Β' 
1403/06.09.2010) υπουργικής απόφασης (Κ.Ο.Τ.) 

Β' 94 23.01.2013 Κ.Ο.Τ. 
  

31 Υ.Α. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ29/οικ.440 

Τιμοκατάλογος ανταγωνιστικών χρεώσεων Τιμολογίων 
Προμήθειας χαμηλής τάσης της ΔΕΗ Α.Ε., για το έτος 2013 

Β' 20 10.01.2013 Αγορά Η/Ε 
  

32 Υ.Α. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ1.20/οικ.20
9 

Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 
143 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4001/2011 

Β' 10 09.01.2013 ΕΤΜΕΑΡ 
  

33 Υ.Α. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ29/οικ.170 

Τιμολόγια Προμήθειας της ΔΕΗ Α.Ε. Β' 5 07.01.2013 Αγορά Η/Ε 
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   ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ     

A/A 
Κανονιστική 

πράξη 
Αριθμός 
εγγράφου 

Θέμα / Τίτλος ΦΕΚ  Ημ/νία 
δημοσίευσης 

Θεματική 
Ενότητα Σχόλια 

34 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Α/Φ43/638
5                             
(ΑΔΑ: ΒΕΑΚ0-
ΛΝΚ) 

Καθορισμός εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ 
Α.Ε. που πληρούν τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους 
στο σύστημα χορήγησης άδειας εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου 

    Άδεια 
εκπομπών 
αερίων 

θερμοκηπίο
υ 

  

35 Υ.Α. Δ5-
ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.2327
8 

Συμπληρωματικές Διατάξεις για μονάδες Συμπαραγωγής 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας, τύπος 
και περιεχόμενο Συμπληρωματικών Συμβάσεων Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ και 
Τεχνικό Προσάρτημα Μονάδων ΣΗΘΥΑ του Μητρώου 
Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ. 

Β' 3108 23.11.2012 ΣΗΘΥΑ 

  

36 Π.Ν.Π.   Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν. 
4093/2012. 
 
Άρθρο 9 
Τροποποίηση διατάξεων του ν.4001/2011 και του 
ν.3889/2010                                           έσοδα από ΕΤΜΕΑΡ 
με μεθοδολογία με απόφαση ΥΠΕΚΑ και γνώμη ΡΑΕ 

Α' 229 19.11.2012   

 

37 Νόμος 4093/2012 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016. 
 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ                                                    
έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης στους παραγωγούς 
ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, η 
οποία υπολογίζεται επί του τιμήματος των πωλήσεων 
ηλεκτρικής ενέργειας 

Α' 222 12.11.2012   

 

38 Υ.Α. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ1.20/543/οι
κ.20506 

Έκδοση του Πρώτου Μέρους του Κανονισμού Αδειών «Άδεια 
Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 135 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179) 

Β' 2940 05.11.2012 Αγορά Η/Ε 

  

39 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Α/Φ43/184/
5000                       
(ΑΔΑ: Β4Γ70-ΘΓΤ) 

Καθορισμός εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ 
Α.Ε. που πληρούν τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους 
στο σύστημα χορήγησης άδειας εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και καθορισμός ημερομηνιών έναρξης 
λειτουργίας νεοεισερχόμενων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής 

    Άδεια 
εκπομπών 
αερίων 

θερμοκηπίο
υ 

  

40 Υ.Α. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ.1.19/οικ.8
600 

Τροποποίηση Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες Β' 1303 17.04.2012 Αγορά Η/Ε 
  

41 Νόμος 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Α' 79 09.04.2012 ΥΚΩ Άρθρο 36        
Διασφάλιση 
παροχής ΥΚΩ 

42 Νόμος 4062/2012 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού − 
Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ − Προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) − 
Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών 
(Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ) 
 
άρθρο 40 παρ.2                                                 Θέματα 
φορολογίας και λιγνιτικού τέλους (τέλος ανάπτυξης περιοχών) 

A' 70 30.03.2012 Λιγνιτικό 
Τέλος 
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Θεματική 
Ενότητα Σχόλια 

43 Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749 Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του 
Υπουργού Ανάπτυξης Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641 (ΦΕΚ Β' 
1420/15.07.2009) περί καθορισμού των λεπτομερειών της 
μεθόδου υπολογισμού της ηλεκτρικής ενέργειας από 
συμπαραγωγή και της αποδοτικότητας συμπαραγωγής και 
ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την αδειοδότηση των Μονάδων 
παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Συμπαραγωγή και 
Συμπαραγωγή Υψηλής Αποδοτικότητας και τη συμμετοχή 
τους στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και το Σύστημα 
Εγγυημένων Τιμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ καθώς και την 
αποζημίωση αυτών. 

Β' 889 22.03.2012 ΣΗΘΥΑ 
Αδειοδότησ

η 

  

44 Υ.Α. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ.1.19/οικ.4
154 

Άρση της απαγόρευσης των εξαγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 
από την Ελληνική Επικράτεια. 

Β' 412 22.02.2012 Αγορά Η/Ε 
  

45 Υ.Α. Δ5/Β/οικ.3982 Ειδικό τέλος παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη Β' 342 16.02.2012 Λιγνιτικό 
Τέλος   

46 Υ.Α. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ.1.19/οικ.3
514 

Απαγόρευση των εξαγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από την 
Ελληνική Επικράτεια 

Β' 306 14.02.2012 Αγορά Η/Ε 
  

47 Νόμος 4038/2012 Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015 
 
Άρθρο 32 παρ.1 Αντικατάσταση περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 
του άρθρου 195 του ν.4001/2011                                          
τιμολόγια προμήθειας ΔΕΗ Α.Ε 

Α' 14 02.02.2012   

. 

48 Υ.Α. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ.1.19/90/οι
κ.2402 

Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας σε 
Πελάτες (ΦΕΚ Β΄ 270/15.03.2001), όπως ισχύει. 

Β' 97 31.01.2012 Αγορά Η/Ε 
  

49 Υ.Α. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ.1.19/οικ.1
629 

Παράταση προθεσμίας του πρώτου εδαφίου του άρθρου 99 
παρ.1, ν.4001/2011 για τη μεταφορά στην Α.Δ.Μ.Η.Ε Α.Ε των 
οργανωτικών μονάδων και δραστηριοτήτων της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Α.Ε. 

Β' 55 24.01.2012 Αγορά Η/Ε 

  

50 Υ.Α. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ29/οικ.77 

Τιμοκατάλογος Ανταγωνιστικών χρεώσεων Τιμολογίων 
Προμήθειας χαμηλής τάσης της ΔΕΗ Α.Ε., για το 2012 

Β' 7 05.01.2012 Αγορά Η/Ε 
  

51 Υ.Α. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ29/οικ.298
91 

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 
ΦΕΚ Β' 1403/06.09.2010 υπουργικής απόφασης με θέμα 
«Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου». 

Β' 3254 30.12.2011 Κ.Ο.Τ. 

  

52 Υ.Α. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ29/οικ.300
94 

Τιμολόγια Προμήθειας της ΔΕΗ Α.Ε. Β' 3044 30.12.2011 Αγορά Η/Ε 
  

53 Υ.Α. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.
28485 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/ 
Φ5.179/17788/23.09.2005 υπουργικής απόφασης σχετικά με 
την Κατανομή, Διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης 
Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος 
από Λιγνιτικούς Σταθμούς (ΦΕΚ 1370/Β/03.10.2005), όπως 
τροποποιήθηκε με τις με Α.Π. 
Δ5/ΗΛ/Β/Φ.5.179/14921/17.07.2006 (ΦΕΚ 1020/Β/2006) και 
την Δ5/ΗΛ/Β/Φ.5.179/456/οικ.575/08 (ΦΕΚ 12 Β/2008) 

Β' 2882 19.12.2011 Λιγνιτικό 
Τέλος 

  

54 Υ.Α. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ1/οικ.2754
7 

Ορισμός παρόχων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Β' 2783 02.12.2011 Υ.Κ.Ω. 
  

55 Νόμος 4001/2011 Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα 
μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις 

Α' 179 22.08.2011 Αγορά Η/Ε 

  

56 Υ.Α. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ.1.19/523/1
3175 

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του 
Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας(ΦΕΚ Β' 
655/17.05.2005) 

Β' 1798 09.08.2011 Αγορά Η/Ε 
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57 Υ.Α. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ.29/393/93
79 

Τιμοκατάλογος ανταγωνιστικών χρεώσεων των Τιμολογίων 
Ρυθμιστικού Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε. για Πελάτες Μέσης 
Τάσης 

Β' 1009 26.05.2011 Αγορά Η/Ε 
  

58 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.19/3
39/8274 

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του 
Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 
655/17.05.2005) 

Β' 920 23.05.2011 Αγορά Η/Ε 
  

59 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Α/Φ43/778
1                             
(ΑΔΑ: 4ΑΘΘ0-Θ) 

Καθορισμός εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ 
Α.Ε. που πληρούν τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους 
στο σύστημα χορήγησης άδειας εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και καθορισμός ημερομηνιών έναρξης 
λειτουργίας νεοεισερχόμενων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής 

    Άδεια 
εκπομπών 
αερίων 

θερμοκηπίο
υ 

  

60 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.19/1
58/3801 

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του 
Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 
655/17.05.2005) 

Β' 492 31.03.2011 Αγορά Η/Ε 
  

61 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.
6713 

Τροποποίηση της αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/16027/06/08/2010 ΦΕΚ 
Β΄1403/06/09/2010 Υπ. απόφασης με θέμα: «Εφαρμογή 
Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» 

Β' 475 28.03.2011 Κ.Ο.Τ. 

  

62 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.
4541 

Τροποποίηση της Υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού 
Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ Β΄ 1403/06.09.2010), όπως 
τροποποιήθηκε με την Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.26884/15.12.2010 
(ΦΕΚ Β΄ 1963/21.12.2010) και με την 
Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.2036/31.01.2011 (ΦΕΚ Β΄ 302/22.02.2011) 
απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής 

Β' 322 28.02.2011 Κ.Ο.Τ. 

  

63 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.
2036 

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπ΄αρ. 
Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού 
Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ Β' 1403/06.09.2010), όπως 
τροποποιήθηκε με την Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.26884/15.12.2010 
(ΦΕΚ Β' 1963/21.12.2010) απόφαση του υφυπουργού 
Π.Ε.Κ.Α. 

Β' 302 22.02.2011 Κ.Ο.Τ. 

  

64 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.17/7
4/1629 

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του 
Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 
655/17.05.2005) 

Β' 129 09.02.2011 Αγορά Η/Ε 
  

65 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.17/2
8573 

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του 
Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 
655/17.05.2005) 

Β' 2194 31.12.2010 Αγορά Η/Ε 
  

66 Υ.Α. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ.1.17/1074
5/οικ.28556 

Καθορισμός αριθμητικών τιμών των συντελεστών της 
μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 
40, παρ. 3 περ. γ’ του ν. 2773/1999 και αναπροσαρμογή του 
Ειδικού Τέλους για το έτος 2011 

Β' 2095 31.12.2010 Αγορά Η/Ε 

  

67 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.17/2
123/28571 

Συντελεστές επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για 
κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 
(ΥΚΩ) και χρεώσεις ανά κατηγορία Πελατών για το έτος 2011 

Β' 2095 31.12.2010 Υ.Κ.Ω. 

  

68 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.67/218
6/23882 

Ετήσιο Κόστος και Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου Διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2011 

Β' 2094 31.12.2010 Αγορά Η/Ε 
  

69 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.67/217
0/28381 

Προϋπολογισμός Ετήσιου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις 
Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011 

Β' 2094 31.12.2010 Αγορά Η/Ε 
  

70 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.17/2
124/οικ.28532 

Υπολογισμός του Ετήσιου Ανταλλάγματος για την Κάλυψη 
των Δαπανών Παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για το 
έτος 2010 

Β' 2045 30.12.2010 Υ.Κ.Ω. 
  

71 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.
28241 

Μέσο Επιτρεπόμενο Έσοδο ανά κατηγορία πελατών και 
Τιμοκατάλογος Ανταγωνιστικών Χρεώσεων Τιμολογίων 
Ρυθμιστικού Ελέγχου μέσης και χαμηλής τάσης της ΔΕΗ 
Α.Ε., για το έτος 2011. 

Β' 2031 29.12.2010 Αγορά Η/Ε 

  

72 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ.
28005 

Καθορισμός διαδικασίας υποβολής και ελέγχου στοιχείων 
που υποβάλλουν οι αιτούντες για την ένταξή τους στο 
«Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο» προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας, βάσει του άρθρου 34 του ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α' 
166/22.09.2010) 

Β' 2015 27.12.2010 Κ.Ο.Τ. 
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73 Υ.Α. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ.1.17/1614/
οικ.27217 

Μεθοδολογία Επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για 
κάλυψη Δαπανών Παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 
(Υ.Κ.Ω.) 

Β' 1960 20.12.2010 Υ.Κ.Ω. 
  

74 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.17/2
122/26904 

Τροποποίηση μεθοδολογίας υπολογισμού του Ετήσιου 
Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών 
Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.) 

Β' 1953 17.12.2010 Υ.Κ.Ω. 

  

75 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.
26884 

Τροποποίηση υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού 
Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ Β' 1403/06.09.2010) 

Β' 1963 21.12.2010 Κ.Ο.Τ. 

  

76 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.17/1
615/οικ.25947 

Μεθοδολογία Επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 
40 παρ. 3 περ. γ΄ του ν.2773/1999 

Β' 1911 08.12.2010 Υ.Κ.Ω. 
  

77 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.17/1
873/23959 

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του 
Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 
655/17.05.2005) 

Β' 1874 30.11.2010 Αγορά Η/Ε 
  

78 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/Γ
ΔΕ9384/οικ.22029 

Καθορισμός Μοναδιαίου Τιμήματος Πληρωμής Ισχύος κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 333 του Κώδικα Διαχείρισης του 
Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 
655/17.05.2005) 

Β' 1700 29.10.2010 Αγορά Η/Ε 

  
79 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.

20955 
Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε. Β' 1736 05.11.2010 Αγορά Η/Ε 

  

80 Νόμος 3889/2010 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις 
 
Άρθρο 29 Θέματα Υ.Α.Π.Ε.                                                   
Άρθρο 30 παρ.9                  Διαχείριση εσόδων από 
δημοπρατήσεις αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου 

Α' 182 14.10.2010   

 

81 Κ.Υ.Α. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/62/
21658 

Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης 
για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ηλεκτρικής 
ενέργειας, η οποία διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 

Β' 1644 14.10.2010 Κ.Ο.Τ. 

  

82 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/οι
κ.19379 

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του 
Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 
655/17.05.2005) 

Β' 1585 29.09.2010 Αγορά Η/Ε 
  

83 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/οι
κ.18803 

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του 
Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 
655/17.05.2005) 

Β' 1557 22.09.2010 Αγορά Η/Ε 
  

84 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ.
19046 

Ένταξη του «Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» Κ.Ο.Τ. στις 
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 

Β' 1614 06.10.2010 Κ.Ο.Τ. 
  

85 Υ.Α. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ29/16027 

Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου Β' 1403 06.09.2010 Κ.Ο.Τ. 
  

86 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/155
68 

Τροποποίηση της υπ΄αρ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/23860/30.11.2007 
Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ Β' 2332/07.12.2007) 

Β' 1158 30.07.2010 Αγορά Η/Ε 
  

87 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/οι
κ.13396 

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του 
Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 
Β΄655/17.05.2005) 

Β΄ 985 30.06.2010 Αγορά Η/Ε 
  

88 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.67/608
/οικ.12312 

Ετήσιο Κόστος και Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου Διανομής για 
το έτος 2010 

Β' 947 30.06.2010 Αγορά Η/Ε 

  
89 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.67/609

/οικ.12311 
Προϋπολογισμός Ετήσιου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις 
Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 

Β' 947 30.06.2010 Αγορά Η/Ε 

  
90 Νόμος 3851/2010 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 
άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

Α' 85 04.06.2010 ΑΠΕ - 
ΣΗΘΥΑ 

κοινό με ΑΠΕ 

91 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/6
71/οικ.8328 

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του 
Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 
655/17.05.2005) 

Β' 569 30.04.2010 Αγορά Η/Ε 
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92 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/4
29/οικ.4766 

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του 
Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 
655/17.05.2005) 

Β' 296 22.04.2010 Αγορά Η/Ε 
  

93 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/οι
κ.2507 

Αριθμητικές τιμές Συντελεστών Απωλειών του δικτύου Μέσης 
Τάσης της ΔΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το δίκτυο του Διεθνούς 
Αερολιμένα Αθηνών 

Β' 184 25.02.2010   

  

94 Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/2
565/οικ.1896 

Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΔΕΗ 
Α.Ε. που τροφοδοτεί το Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα 
Αθηνών 

Β' 168 22.02.2010   
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Α/Α Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ Θέμα Σχόλιο 

1 30.3.2012 Ν. 4062 «Αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου 
Ελληνικού-Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ-Προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

Α΄70 Ενσωμάτωση 
Οδηγιών 
2009/30/ΕΚ και 
2009/28/ΕΚ 

Ενσωμάτωση 
Οδηγιών 
2009/30/ΕΚ και 
2009/28/ΕΚ 

2 19.05.2010 ΚΥΑ Δ1/Α/10085  «Πρόσκληση για συμμετοχή στην 
κατανομή έτους 2010 ποσότητας 164.000 χιλιολίτρων 
αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 15Α του ν.3054/2002, όπως ισχύει» 

Β’ 750 Κατανομή βιοντίζελ Κατ΄ εξουσιοδότηση 
του ν. 3054/2002 

3 30.5.2010 ΚΥΑ Δ1/Α/12725  «Τροποποίηση ΚΥΑ 
Δ1/Α/25573/10.12.2009 για την κατανομή αυτούσιου 
βιοντίζελ έτους 2009, λόγω απόκλισης της πρόβλεψης 
ζήτησης πετρελαίου για χρήση στις μεταφορές» 

Β΄963 Κατανομή βιοντίζελ Κατ΄ εξουσιοδότηση 
του ν. 3054/2002 

4 04.08.2010 ΚΥΑ Δ1/Α/15555 «Κατανομή για το έτος 2010 
ποσότητας 164.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του 
ν.3054/2002, όπως ισχύει» 

Β’ 
1174 

Κατανομή βιοντίζελ Κατ΄ εξουσιοδότηση 
του ν. 3054/2002 

5 12.11.2010 ΚΥΑ Δ1/Α/21816 «Τροποποίηση ΚΥΑ 
ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α/15555/4.8.2010 για την κατανομή έτους 
2010 ποσότητας 164.000 χιλιολίτρων αυτούσιου 
βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α 
παρ. 7 του ν.3054/2002, όπως ισχύει» 

Β’ 
1780 

Κατανομή βιοντίζελ Κατ΄ εξουσιοδότηση 
του ν. 3054/2002 

6 10.05.2011 ΚΥΑ Δ1/Α/11079 «Τροποποίηση της ΚΥΑ 
ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α/15555/04.08.2010 για την κατανομή 
έτους 2010 ποσότητας 164.000 χιλιολίτρων αυτούσιου 
βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α 
παρ. 7 του ν.3054/2002, όπως ισχύει» 

Β’ 
1071 

Κατανομή βιοντίζελ Κατ΄ εξουσιοδότηση 
του ν. 3054/2002 

7 16.06.2011 ΚΥΑ Δ1/Α/13972 «Πρόσκληση για συμμετοχή στην 
κατανομή έτους 2011 ποσότητας 132.000 χιλιολίτρων 
αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 15Α του ν.3054/2002, όπως ισχύει» 

Β’ 
1307 

Κατανομή βιοντίζελ Κατ΄ εξουσιοδότηση 
του ν. 3054/2002 

8 29.07.2011 ΚΥΑ Δ1/Α/17970 «Κατανομή για το έτος 2011 
ποσότητας 132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του 
ν.3054/2002, όπως ισχύει» 

Β’ 
1700 

Κατανομή βιοντίζελ Κατ΄ εξουσιοδότηση 
του ν. 3054/2002 

9 21.10.2011 ΚΥΑ Δ1/Α/23603 «Κατανομή για το έτος 2011 
ποσότητας 132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του 
ν.3054/2002, όπως ισχύει και ανάκληση της 
Δ1/Α/17970/29.07.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’1700)» 

Β’΄243
2 

Κατανομή βιοντίζελ Κατ΄ εξουσιοδότηση 
του ν. 3054/2002 

10 20.04.2012 ΥΑ Δ1/Α/8876 «Ορισμός αρμόδιας Υπηρεσίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Β παρ. 2 και 3 
του ν.3054/2002» 

Β’ 
1421 

Μητρώο 
προμηθευτών 

Κατ΄ εξουσιοδότηση 
του ν. 3054/2002 
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Α/Α Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ Θέμα Σχόλιο 

11 15.05.2012 ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.10838 «Γραφείο Εποπτείας της 
Αειφορίας των Βιοκαυσίμων και Βιορευστών» 

Β’ 
1661 

Αειφορία 
Βιοκαυσίμων και 
Βιορευστών 

Κατ΄ εξουσιοδότηση 
του ν. 4062/2012 

12 15.05.2012 ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.10839 «Εξειδίκευση πρώτων υλών και 
καθορισμός διαδικασίας πιστοποίησης των 
ποσοτήτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του 
ν.4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70)» 

Β’ 
1667 

Αειφορία 
Βιοκαυσίμων και 
Βιορευστών 

Κατ΄ εξουσιοδότηση 
του ν. 4062/2012 

13 02.08.2012 ΥΑ Δ1/Α/οικ.16421 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
Δ1/Β/7364/30.03.2012 απόφασης «Δημιουργία 
Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών 
για την αναλυτική παρακολούθηση της παραγωγής, 
διύλισης, αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής και 
διακίνησης αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και 
πετρελαιοειδών προϊόντων)» (ΦΕΚ Β’ 
1116/10.04.2012)» 

Β’ 
2328 

Διακίνηση 
βιοκαυσίμων 

Κατ΄ εξουσιοδότηση 
του ν. 3054/2002 

14 14.09.2012 ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.18571 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
Δ1/Α/23603/21.10.2011 απόφασης «Κατανομή για το 
έτος 2011 ποσότητας 132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου 
βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α 
παρ. 7 του ν.3054/2002, όπως ισχύει και ανάκληση της 
Δ1/Α/17970/29.07.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’1700)» (ΦΕΚ Β’ 
2432/02.11.2011) και ρύθμιση θεμάτων παράτασης της 
περιόδου κατανομής» 

Β’ 
2590 

Κατανομή βιοντίζελ Κατ΄ εξουσιοδότηση 
του ν. 3054/2002 

15 08.02.2013 ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497 «Καθορισμός κριτηρίων, 
μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και 
ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως 
ισχύει» 

Β’ 253 Κατανομή βιοντίζελ Κατ΄ εξουσιοδότηση 
του ν. 3054/2002 

16 18.02.2013 ΥΑ Δ1/Α/οικ.3008 «Πρόσκληση για συμμετοχή στην 
κατανομή έτους 2013 ποσότητας 92.000 χιλιόλιτρων 
αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 4α του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως 
ισχύει» 

Β’ 335 Κατανομή βιοντίζελ Κατ΄ εξουσιοδότηση 
του ν. 3054/2002 

17 14.03.2013 ΥΑ Δ1/Α/οικ. 5206 «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
της απόφασης Δ1/Α/οικ.3008/18.2.2013 «Πρόσκληση 
για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2013 ποσότητας 
92.000 χιλιόλιτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 15Α του ν. 
3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 335/2013)” « 

Β’ 626 Κατανομή βιοντίζελ Κατ΄ εξουσιοδότηση 
του ν. 3054/2002 

18 14.06.2013 ΚΥΑ Δ1/Α/11750 «Κατανομή έτους 2013 ποσότητας 
92.000 χιλιόλιτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002, 
όπως ισχύει» 

Β’ 
1452 

Κατανομή βιοντίζελ Κατ΄ εξουσιοδότηση 
του ν. 3054/2002 

19 14.11.2013 ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.20891 «Τροποποίηση της 
Δ1/Α/11750/14.06.2013 ΚΥΑ ‘Κατανομή έτους 2013 
ποσότητας 92.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του 
ν. 3054/2002, όπως ισχύει’ (ΦΕΚ Β’ 1452) όπως 
τροποποιήθηκε με τη Δ1/Α/20891/14.11.2013 όμοια 
απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2959)» 

Β’ 
2959 

Κατανομή βιοντίζελ Κατ΄ εξουσιοδότηση 
του ν. 3054/2002 

20 05.03.2014 ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.4074 «Τροποποίηση της 
Δ1/Α/11750/14.06.2013 ΚΥΑ ‘Κατανομή έτους 2013 
ποσότητας 92.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του 
ν. 3054/2002, όπως ισχύει’ (ΦΕΚ Β’ 1452) όπως 
τροποποιήθηκε με τη Δ1/Α/20891/14.11.2013 όμοια 
απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2959)» 

Β’ 587 Κατανομή βιοντίζελ Κατ΄ εξουσιοδότηση 
του ν. 3054/2002 
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Α/Α Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ Θέμα Σχόλιο 

21 05.03.2014 ΚΥΑ Δ1/Α/οικ4075 «Τροποποίηση της ΚΥΑ 
Δ1/Α/οικ.2497/08.02.2013 «Καθορισμός κριτηρίων, 
μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και 
ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως 
ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 253)» 

Β’ 586 Κατανομή βιοντίζελ Κατ΄ εξουσιοδότηση 
του ν. 3054/2002 

22 14.04.2014 ΥΑ Δ1/Α/οικ.6769 «Πρόσκληση για συμμετοχή στην 
κατανομή έτους 2014 ποσότητας 133.000 χιλιόλιτρων 
αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 4α του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002» 

Β’ 937 Κατανομή βιοντίζελ Κατ΄ εξουσιοδότηση 
του ν. 3054/2002 

23 29.05.2014 ΥΑ Δ1/Α/οικ.9477 «Τροποποίηση της ΥΑ 
Δ1/Α/οικ.6769/14.04.2014 (ΦΕΚ Β’ 937)» 

Β’ 
1458 

Κατανομή βιοντίζελ Κατ΄ εξουσιοδότηση 
του ν. 3054/2002 

24 07.08.2014 ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.13316 «Κατανομή έτους 2014 ποσότητας 
133.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002, 
όπως ισχύει» 

Β’ 
2220 

Κατανομή βιοντίζελ Κατ΄ εξουσιοδότηση 
του ν. 3054/2002 

25 19.12.2014 ΥΑ οικ. 23327 «Πρόσκληση για συμμετοχή στην 
κατανομή έτους 2015 ποσότητας 140.000 χιλιόλιτρων 
αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 4α του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002» 

Β΄3549 Κατανομή βιοντίζελ Κατ΄ εξουσιοδότηση 
του ν. 3054/2002 

1 02.10.2014 N.4296/2014 «Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης 
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών 
KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL 
AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου 
συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με την 
οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για 
την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια 
περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της KAVALA OIL Α.Ε., η οποία κυρώθηκε 
με το ν. 2779/1999 (Α΄ 296)» 

ΦΕΚ Α’ 
214 

Υδρογονάνθρακες   

2 03.10.2014 Ν.4298/2014 «Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης 
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιριών 
ENERGEAN OIL & GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και TRAJAN OIL AND GAS 
LIMITED για την παραχώρηση του δικαιώματος 
έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη 
θαλάσσια περιοχή ΚΑΤΑΚΟΛΟ» 

ΦΕΚ 
Α΄220 

Υδρογονάνθρακες   

3 03.10.2014 Ν.4299/2014 «Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης 
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιριών 
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Edison International S.p.A. 
και Petroceltic Resources plc για την παραχώρηση του 
δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ 
ΚΟΛΠΟΣ (Δυτικά)» 

ΦΕΚ 
Α΄221  

Υδρογονάνθρακες   

4 03.10.2014 Ν.4300/2014 «Kύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης 
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών 
«ΕΝERGEAN OIL & GAS − ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και PETRA PETROLEUM 
INC.» για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας 
και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία 
περιοχή των Ιωαννίνων» 

ΦΕΚ 
Α΄222 

Υδρογονάνθρακες   

5 24/6/2014 ΥΑ Δ1/Β/10233 «Επέκταση Ορισμού 
Προστατευόμενων Καταναλωτών Φυσικού Αερίου κατ’ 
εφαρμογή του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/19.8.2011 
όπως ισχύει» 

ΦΕΚ  
Β’ 
1684 

Φυσικό αέριο   
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Α/Α Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ Θέμα Σχόλιο 

6 31.7.2014 ΥΑ Δ1/Α/12891 «Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού 
για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και 
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις χερσαίες 
περιοχές «Άρτα-Πρέβεζα», «Αιτωλοακαρνανία» και 
«Βορειοδυτική Πελοπόννησος» 

ΦΕΚ Β’ 
2185/8.
8.2014 

Υδρογονάνθρακες   

7 31.7.2014 ΥΑ Δ1/Α/12892 «Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού 
για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και 
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε είκοσι (20) 
θαλάσσιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο) και 
νοτίως της Κρήτης» 

ΦΕΚ Β’ 
2186/8.
8.2014 

Υδρογονάνθρακες   

8 01.08.2013 Δ1/Α/14805, Καθορισμός των όρων διενέργειας και 
των προϋποθέσεων συμμετοχής σε διεθνείς 
διαγωνισμούς για την ανάδειξη  ιδιωτών επενδυτών 
στις Εταιρείες Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Στερεάς 
Ελλάδας και Εύβοιας, Κεντρικής Μακεδονίας, και 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αντίστοιχα 

ΦΕΚ Β’ 
1955  

Φυσικό Αέριο   

9 19.03.2013 Ν. 4135 «Κύρωση της από 31.10.2012 Πρώτης 
Τροποποιητικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και των Αναδόχων εταιριών ΚΑVALA OIL 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ENERGEAN OIL & 
GAS−ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 
και των Παραρτημάτων Ι και II αυτής» 

ΦΕΚ 
Α΄69 

Υδρογονάνθρακες   

10 26.10.2012 ΥΑ Δ1/Γ/21281, Απόφαση χορήγησης άδειας 
αναζήτησης υδρογονανθράκων με γεωφυσικές και 
γεωλογικές έρευνες μη αποκλειστικής χρήσης (non-
exclusive syrveys) εντός της θαλάσσιας ζώνης στη 
Δυτική και Νότια Ελλάδα 

- Υδρογονάνθρακες   

11 30.07.2012 ΥΑ Δ1/Α/16168,  Εξαίρεση των περιοχών “Πατραϊκός 
Κόλπος (Δυτικά)”,  “Κατάκολο” και “Ιωάννινα” από τις 
διαθέσιμες περιοχές σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο 
παρ. 17, αρθ. 2 του Ν.2289/1995 

ΦΕΚ 
Β’2498 

Υδρογονάνθρακες   

12 14.03.2012 ΥΑ Δ1/Γ/3015  Τροποποίηση Άδειας Εκμετάλλευσης 
Πρίνου λόγω διεύρυνσης της Περιοχής Εκμετάλλευσης 
βάσει του άρθρου 5 παρ. 7 του Ν. 2779/1999 

(ΦΕΚ 
Β’ 752  

Υδρογονάνθρακες   

13 02.01.2012 ΥΑ Δ1/Α/33 «Διεθνής Δημόσια Ανοικτή Πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παραχώρηση 
δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές 
“Πατραϊκός Κόλπος (Δυτικά)” και “Κατάκολο” και στη 
χερσαία περιοχή “Ιωάννινα”» 

ΦΕΚ 
Β΄76 

Υδρογονάνθρακες   

14 13.02.2012 ΠΔ 14/2012 «Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας με την 
επωνυμία «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία 
Υδρογονανθράκων Α.Ε (ΕΔΕΥ Α.Ε) στην αγγλική 
Hellenic Hydrocarbon Resources Management SA 
(H.H.R.M S.A) – Κατάρτιση καταστατικού αυτής». 

ΦΕΚ 
Α΄21 

Υδρογονάνθρακες   

15 30.12.2011 ΥΑ Δ1/Α/30260 «Επιλογή είδους σύμβασης για 
παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και 
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων» 

ΦΕΚ 
Β΄376 

Υδρογονάνθρακες   

16 05.09.2011 ΥΑ Δ1/Γ/20472 «Διεθνής δημόσια πρόσκληση για 
συμμετοχή σε σεισμικές ερευνητικές εργασίες 
απόκτησης δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης εντός 
της θαλάσσιας ζώνης στη Δυτική και Νότια Ελλάδα» 

ΦΕΚ Β’ 
2201/3
0.9.201
1 

Υδρογονάνθρακες   

17 02.12.2011 Δ1/Α/27489, Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και 
Υπηρεσιών της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ 
ΑΕ)  

ΦΕΚ Β’ 
Β’2964  

Φυσικό Αέριο   
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Α/Α Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ Θέμα Σχόλιο 

18 11.11.2011 ΥΑ Δ1/Γ/25457, Κανονισμός Προμηθειών ΔΕΣΦΑ ΦΕΚ 
Β’2695  

Φυσικό Αέριο   

19 09.11.2011 ΥΑ Δ1/Α/25302, Καθορισμός των όρων διενέργειας και 
των προϋποθέσεων συμμετοχής σε διεθνείς 
διαγωνισμούς για την ανάδειξη  ιδιωτών επενδυτών 
στις Εταιρείες Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Στερεάς 
Ελλάδας και Εύβοιας, Κεντρικής Μακεδονίας, και 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αντίστοιχα 

ΦΕΚ Β’ 
2638 

Φυσικό Αέριο   

20 22.08.2011 Ν.4001/2011 “Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών 
Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, 
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις” 

ΦΕΚ Α’ 
179 

Υδρ/κες –Φυσικό 
Αέριο 

  

21 30.05.2011 ΔΥΑ 1/Α/12722, Περίληψη απόφασης έγκρισης του 
προγράμματος ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2010-2014 

ΦΕΚ 
Β’1399 

Φυσικό Αέριο   

22 22.02.2011 ΥΑ Δ1/A/6537, Χορήγηση Άδειας Κυριότητας και 
Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 
στη ‘Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.’ 

ΦΕΚ Β’ 
614  

Φυσικό Αέριο   

23 23.04.2010 ΥΑ Δ1/Α/7754, Κανονισμός μετρήσεων του Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου 

ΦΕΚ Β’ 
584 

Φυσικό Αέριο   

24 18.05.2010 ΥΑ Δ1/Α/1110/9860 Τροποποίηση της απόφασης 
ΥΠΑΝ/4955/27.03.06 περί ορισμού του τιμολογίου 
μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης 
υγροποιημένου φυσικού αερίου 

ΦΕΚ Β’ Φυσικό Αέριο   

25 18.06.2010 ΥΑ Δ1/Α/12616, Κανονισμός Συμβάσεων Ανοιχτής 
Διαδικασίας Δέσμευσης Δυναμικότητας Μεταφοράς 
στο υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού φυσικού αερίου 
Ελλάδας – Ιταλίας (Αγωγός Ποσειδών) 

ΦΕΚ Β’ Φυσικό Αέριο   

26 22.03.2010 ΥΑ ∆1/Α/5346, Κώδικας διαχείρισης του 
Εθνικού  Συστήματος Φυσικού Αερίου»  

ΦΕΚ 
Β΄379 

Φυσικό Αέριο   

1 20/3/2012 

Υ.Α. Δ3/Α/οικ.6598/20-03-2012 "Τεχνικός Κανονισμός 
Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση 
λειτουργίας έως και 500mbar" 

976/Β/
28-03-
2012 

Τεχνικός 
Κανονισμός για 
εσωτερικές 
εγκαταστάσεις έως 
και 500mbar 

Κατ' εξουσιοδότηση 
της παρ. 2 του 
άρθρου 70 του 
ν.4001/2011 

2 22/2/2012 Υ.Α. Δ3/Α/οικ. 4303/22-02-2012 "Τεχνικός Κανονισμός 
Συστημάτων μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη 
Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar" , όπως 
τροποποιήθηκε με την Δ3/Α/8857/15-06-2012 

 
603/Β/
05-03-
2012 

Τεχνικός 
Κανονισμός για 
Συστήματα 
Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου 

Κατ' εξουσιοδότηση 
της παρ. 1 του 
άρθρου 70 του 
ν.4001/2011 

3 7/8/2013 Τεχνικός Κανονισμός με τίτλο «Τεχνικές οδηγίες για 
τηναποθήκευση και διακίνηση βιοκαυσίμων στις 
εγκαταστάσεις διυλιστηρίων και στις εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών 
προϊόντων». 

2055/Β
/23-08-
2013 

Υ.Α. με την οποία 
καθορίζονται οι 
προδιαγραφές 
ασφαλούς 
σχεδίασης, 
κατασκευής και 
λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης 
βιοκαυσίμων των 
εταιρειών Διύλισης, 
Εμπορίας, Λιανικής 
Εμπορίας και 
Μεγάλων Τελικών 
Καταναλωτών. 

Κατ' εξουσιοδότηση 
του άρθρου 6 του 
ν.3054/2002 



 
Νομοθετικές, Κανονιστικές Πράξεις αρμοδιότητας ΓΓΕΚΑ 

 
13 / 38 

ΝΟΜΟΙ-ΠΔ-ΥΑ-ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ_ΔΝΣΗ_ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 

Α/Α Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ Θέμα Σχόλιο 

4 20/8/2014 Κανονισμός Πιστοποίησης Πλοίων «Τεχνική και 
Λειτουργική Συμβατότητα με το Σταθμό ΥΦΑ 
Ρεβυθούσας». 

2389/Β
/08-09-
2014 

Αναγκαίες τεχνικές 
προδιαγραφές της 
εκφόρτωσης ή της 
φόρτωσης πλοίων 
ΥΦΑ στις 
Εγκαταστάσεις 
ΥΦΑ και κάθε 
τεχνικό ή άλλο 
χαρακτηριστικό, 
που αφορά την 
έγχυση ΥΦΑ στις ή 
από τις 
Εγκαταστάσεις 
αυτού 

Κατ' εξουσιοδότηση 
της παρ. 4 του 
άρθρου 69 του 
ν.4001/2011 

1 ν. 4123 (15/2/2013) 

Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων 
αργού πετλελαίου ή και προϊόντων πετρελαίου και 
άλλες διατάξεις. Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου 
προπς ην ογησία 2009/119/ΕΚ Α/43 

αποθέματα 
έκτακτης ανάγκης 

ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2009/119 

2 Δ1 /Β/7364/30-3-2012 

Δημιουργία συστήματος διαχείρισης στοιχείων και 
πληροφοριών για την αναλυτική παρακολούθηση της 
παραγωγής διύλισης αποθήκευσης εισαγωγής 
εξαγωγης και διακίνησης αργού πετρελαίου 
ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων Β/1116 

καταγραφή 
στατιστικών 
στοιχείων 
πετρελαιοειδών 

ΥΑ κατ' 
εξουσιοδότηση του 
αρθρου 11 
ν.3054/2002 

3 Α3-978/24.10.2011 Γνωστοποίηση τιμών καυσίμων Β/2361 

διαδικασίες 
αναφοράς τιμών 
πετρελαιοειδών 

ΚΥΑ κατ' 
εξουσιοδότηση 
άρθρου 20 ν. 
3054/2002 

4 Δ1/Β/21196/19.11.2013 Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης Β/2956 
αποθέματα 
έκτακτης ανάγκης 

ΥΑ κατ' 
εξουσιοδότηση του 
αρθρου 12 
ν.3054/2002 

5 πράξη 27 της 19.9.2013 

Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης για την 
αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών του ε φοδιασμού 
σε πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα Α/196 

αποθέματα 
έκτακτης ανάγκης 

Πράξη Υπουργικού 
Συμβουλίου κατ' 
εξουσιοδότηση του 
αρθρου 13 ν. 
3054/2002 

            

  ν.4233/2014  
με το άρθρο 27 τροποποιήθηκαν τα άρθρα 6 και 11 του 
ν. 3054/2002 και το άρθρο 21 του ν. 4123/2013        

  ν.4258/2014 
με το άρθρο 33 τροποποιήθηκε το άρθρο 21 του ν. 
4123/2013       

  ν.4203/2013 
με το άρθρο 19 τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3,7 και 17 
του ν. 3054/2002 και το άρθρο 8 του ν. 4123/2013        

  ν. 3851/2010 
με το άρθρο 13 τροποποιήθηκε το άρθρο 20 του ν. 
3054/2002       

 

Εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις αρμοδιότητας ΔΕΔΑΚ περιόδου 2010-2014 

α/α 
Είδος και 
Αριθμός 

Ημερο
μηνία 

Τίτλος 
ΦΕΚ 

δημοσίευσης 
Θέμα Σχόλιο 

1 ΥΑ,  
Δ19/Φ11/οικ.

13098/1156 

 
25/6/2
010 

Κατηγορίες 
παραβάσεων του Ν. 
3054/2002 (ΦΕΚ 
230 Α'), όρια 
προστίμου ανά 
κατηγορία και άλλα 
σχετικά ζητήματα - 
Σφράγιση 
εγκαταστάσεων.   

Β 1039/7-7-2010 Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων ως 
προς την ποιότητα των διακινούμενων 
στην αγορά καυσίμων και καθορισμός 
των ορίων του προστίμου κάθε 
κατηγορίας, βάσει της οποίας 
εκδίδονται ατομικές πράξεις επιβολής 
προστίμου σε πρατήρια υγρών 
καυσίμων και εταιρείες εμπορίας 
πετρελαιοειδών. Επιπλέον, καθορισμός 
της διαδικασίας προσωρινής 

Η ΥΑ έχει εκδοθεί κατ' 
εξουσιοδότηση του Ν. 
3054/2002 "Οργάνωση της 
αγοράς πετρελαιοειδών και 
άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 
230/2.10.2002), και 
ειδικότερα της παραγράφου 
1 του άρθρου 17 αυτού, 
όπως αντικαταστάθηκε με 
την παράγραφο 5α του 
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Εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις αρμοδιότητας ΔΕΔΑΚ περιόδου 2010-2014 

α/α 
Είδος και 
Αριθμός 

Ημερο
μηνία 

Τίτλος 
ΦΕΚ 

δημοσίευσης 
Θέμα Σχόλιο 

σφράγισης για χρονικό διάστημα από 
μία (1) εβδομάδα έως και έξι (6) μήνες 
της εγκατάστασης, στην οποία 
διαπιστώθηκαν παραβάσεις καθ’ 
υποτροπήν που αφορούν στον τύπο 
και στην ποιότητα των διακινούμενων 
καυσίμων.   

άρθρου 34 του Ν. 3734/2009 
"Προώθηση της 
συμπαραγωγής δύο ή 
περισσότερων χρήσιμων 
μορφών ενέργειας, ρύθμιση 
ζητημάτων σχετικών με το 
Υδροηλεκτρικό Έργο 
Μεσοχώρας και άλλες 
διατάξεις" (ΦΕΚ Α 8/28-1-
2009). 

2     Διόρθωση 
σφάλματος στην υπ' 
αριθμ. 
Δ19/Φ11/οικ.13098/
1156 απόφαση του 
Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής  

Β 1298/8-17-2010 Διόρθωση στο Υπόδειγμα Απόφασης 
Προσωρινής Σφράγισης 
εγκαταστάσεων του Παραρτήματος Β' 
της Υ.Α. των κυρώσεων, από το 
λανθασμένο "Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ" στο ορθό "Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ" 

  

3 ΥΑ,  
ΔΕΔΑΚ/Φ11/
οικ.15193/13

57 

 
26/7/2
010 

Τροποποίηση της 
υπ' αριθ. 
ΔΕΔΑΚ/14056/28.0
6.2007 ΥΑ 
"Κλιμάκια ελέγχου 
διακίνησης και 
αποθήκευσης 
καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) 
- Μητρώο Ελεγκτών 
(ΦΕΚ 1199 Β')" 

Β 
1141/28.07.2010 

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 
ΔΕΔΑΚ/14056/28.06.2007 ΥΑ 
"Κλιμάκια ελέγχου διακίνησης και 
αποθήκευσης καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) - 
Μητρώο Ελεγκτών (ΦΕΚ 1199 Β')", και 
ειδικότερα κατάργηση της παραγράφου 
5 και της περίπτωσης δ της 
παραγράφου 6 του άρθρου 1 αυτής. 
Αφορά στο χρόνο θητείας των μελών 
του Μητρώου Ελεγκτών που τηρείται 
στη ΔΕΔΑΚ. 

Η τροποποιούμενη ΥΑ 
ΔΕΔΑΚ/14056/28.06.2007 
έχει εκδοθεί κατ' 
εξουσιοδότηση του Ν. 
3335/2005 "Έλεγχος της 
διακίνησης και 
αποθήκευσης 
πετρελαιοειδών προϊόντων - 
Ρύθμιση θεμάτων 
Υπουργείου Ανάπτυξης" 
(ΦΕΚ Α 95/20.04.2005), και 
ειδικότερα της παραγράφου 
3 του άρθρου 3 αυτού. 

4 ΚΥΑ,  
2/21214/0022 

 
23/4/2
012 

Καθορισμός 
αμοιβής των μελών 
που συγκροτούν τα 
Κλιμάκια Ελέγχου 
Διακίνησης και 
Αποθήκευσης 
Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) 
της Γενικής 
Γραμματείας 
Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής 
του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και 
Κλιματικής 
Αλλαγής. 

ΥΟΔΔ 
207/25.04.2012 

Καθορισμός αμοιβής των μελών που 
συγκροτούν τα Κλιμάκια Ελέγχου 
Διακίνησης και Αποθήκευσης 
Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) της Γενικής 
Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής. 

Κατ' εξουσιοδότηση του 
άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 
4024/2011 "Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 
- βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012-2015" (ΦΕΚ 
Α΄226/27.10.2011). 
Επισπεύδον το Υπουργείο 
Οικονομικών. 

 

ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
α/α Ημερομηνία Τιτλος ΦΕΚ Θέμα Σχόλιο  

1 30/3/2010 ΚΥΑ Δ6/Β/οικ. 5825 
Β' 
2010 

Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής 
Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕνΑΚ) Κατ' εξουσιοδότηση του ν. 3661/2008 

2 15/2/2013 ν. 4122/2013 
Α' 
2013 Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρμόνιση Οδηγίας 2010/31 

3 30/9/2010 π.δ. 100/2010 
Α' 
177 

Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, 
λεβήτων και εγκα 
ταστάσεων θέρμανσης και 
εγκαταστάσεων κλιμα 
τισμού Κατ' εξουσιοδότηση του ν. 3661/2008 
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ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
α/α Ημερομηνία Τιτλος ΦΕΚ Θέμα Σχόλιο  

4 23/6/2010 ν. 3855/2010 Α' 95 

Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης κατά την τελική χρήση, 
ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες 
διατάξεις   

5 7/6/2011 ΥΑ Δ6/13280 
Β' 
1228 

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. 
Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας 
Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις Κατ' εξουσιοδότηση του ν. 3855/2010 

6 28/12/2011 YA Δ6/29826 
Β' 
3254 

Υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας, 
διαχειριστών δικτύων διανομής και 
εοιχειρήσεων λιανικής πώλησης 
ενέργειας για την παροχή στοιχείων 
τελικής ενεργειακής χρήσης Κατ' εξουσιοδότηση του ν. 3855/2010 

7 23/6/2011 ΥΑ Δ6/7094 
Β' 
918 

Πλαίσιο μεθοδολογίας μέτρησης και 
επαλήθευσης της εξοικονομούμενης 
ενέργειας για την επίτευξη του ενδεικτικού 
εθνικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας 
στην τελική χρήση-Κατάλγος ενδεικτικών 
επιλέξιμων μέτρων βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης-Ενεργειακό 
περιεχόμενο καυσίμων για τελική χρήση Κατ' εξουσιοδότηση του ν. 3855/2010 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ 
α/α Ημερομηνία Τίτλος / Θέμα ΦΕΚ Αριθμός Θέμα Σχόλιο 

1 31.12.2014 Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με 
συμψηφισμό ενέργειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
14Α του Ν. 3468/2006 

Β' 
3583 

ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1
/οικ. 
24461/30.12.
2014 

Όροι και οι προϋποθέσεις 
ανάπτυξης 
φωτοβολταϊκών 
συστημάτων από 
αυτοπαραγωγούς. 

  

2 29.12.2014 Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς κατα− 
ναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί 
ΑΠΕ 

Β' 
3497 

ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1
/ οικ. 
23840/23.12.
2014 

    

3 24.12.2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα − Ρυμοτομικές 
απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις 

Α' 269 ν. 4315/2014 Τιμές αποζημίωσης 
παραγωγής ηλ. ενέργειας 
από Φ/Β,                               
Καταβολή ειδικού τέλους 
από αυτοπαραγωγούς,         
Επανέκδοση αδειών 
εγκατάστασης 

Άρθρα 
7, 30, 
53, 54, 
55, 58 

4 02.10.2014 Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του 
Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS - 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 
και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με την οποία τροποποιείται η από 
23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση 
Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του 
Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου 
και της KAVALA OIL A.E., η οποία κυρώθηκε με το 
ν.2779/1999 (Α΄ 296) 

Α' 214 ν.4296/2014 Ανώτατα όρια εγκατ. 
ισχύος σε Φ/Β-
Προτεραιότητες εξέτασης 
αιτημάτων για χορήγηση 
άδειας παραγωγής, 
προσφοράς σύνδεσης 
και έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων, 
οριστικής προσφοράς 
σύνδεσης 

Άρθρα 
πέμπτο
, έκτο, 
έβδομο
, όγδοο 
         

5 08.08.2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο− 
μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών 
και άλλες διατάξεις. 

Α' 160 ν. 4281/2014 Ηλεκτρονικό μητρώο 
πληροφοριών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής από 
ΑΠΕ 

Άρθρο 
210 

6 07.04.2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 
και άλλες διατάξεις 
 
Άρθρο 1, παράγραφος ΙΓ 
Ρυθμίσεις για την εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού 
του ΛΑΓΗΕ, του άρθρου 40, Ν.2773/1999 
υποπαράγραφος ΙΓ.1 
Επανακαθορισμός στοιχείων τιμολόγησης ηλεκτρικής 

Α' 85 ν.4254/2014  Άρθρο 
πρώτο, 
παράγ
ραφος 
ΙΓ 



 
Νομοθετικές, Κανονιστικές Πράξεις αρμοδιότητας ΓΓΕΚΑ 

 
16 / 38 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ 
α/α Ημερομηνία Τίτλος / Θέμα ΦΕΚ Αριθμός Θέμα Σχόλιο 

ενέγρειας λειτουργούντων σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ  
υποπαράγραφος ΙΓ.2 
Καθορισμός προϋποθέσεων ένταξης των έργων ΑΠΕ 
και ΣΗΘΥΑ ως «ΜΕ» (με χρήση ενίσχυσης) ή «ΧΕ» 
(χωρίς ενίσχυση)  
υποπαράγραφος ΙΓ.3 
πρόβλεψη έκδοσης πιστωτικού - εκπτωτικού 
τιμολογίου από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας 
από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ προς τον ΛΑΓΗΕ και τον 
ΔΕΔΔΗΕ, κατά περίπτωση, για την παροχή έκπτωσης 
επί της ηλεκτρικής ενέργειας που τιμολογήθηκε εντός 
της διαχειριστικής χρήσης του 2013 
υποπαράγραφος ΙΓ.4 
Επέκταση συμβάσεων πώλησης και συμψηφισμού 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 
υποπαράγραφος ΙΓ.5 
Καθορισμός τιμών αποζημίωσης νέων σταθμών ΑΠΕ & 
ΣΗΘΥΑ 
υποπαράγραφος ΙΓ.6 
Καθορισμός ανώτατου ορίου ετήσιας εγκατεστημένης 
ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς μέχρι και το 
2020 
υποπαράγραφος ΙΓ.7 
Ρύθμιση εγγυητικών επιστολών και ανεκτέλεστου 
κόστους έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης, 
απαλλασσόμενων από την υποχρέωση έκδοσης άδειας 
παραγωγής, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ, πλην φωτοβολταϊκών, που δεν 
υλοποιήθηκαν 
υποπαράγραφος ΙΓ.8 
Μεταβατικές, τροποποιούμενες, καταργούμενες 
διατάξεις 

7 31.12.2013 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες 
διατάξεις 

Α' 287 ν.4223/2013 Αναστολή Συμβάσεων 
Σύνδεσης Φ/Β 

Άρθρο 
55 
παρ. 1-
4 
(τροπο
λογία) 

8 01.11.2013 Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
άλλες διατάξεις 
 
Άδειες εγκατάστασης, Μεγάλοι Υδροηλεκτρικοί 
Σταθμοί, Μεταφορά θέσης εγκατάστασης,  Μικρές 
ανεμογεννήτριες, Επιμερισμός ειδικού τέλους στους 
οικιακούς 
καταναλωτές περιοχών όπου 
εγκαθίστανται έργα ΑΠΕ, προσθήκη στον 3468/2004: 
Προσφορές σύνδεσης σε κορεσμένα δίκτυα και 
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών 
μικρών ανεμογεννητριών από αυτοπαραγωγούς, 
Ρύθμιση θεμάτων τιμών αποζημίωσης ενέργειας 
από σταθμούς Α.Π.Ε., Έργα υποδομής σε γεωργική γη 
υψηλής 
παραγωγικότητας, Όροι δόμησης για αιολικές 
εγκαταστάσεις 

Α' 235 ν.4203/2013    

9 30.05.2013 Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 
Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1289/9012/30.04.2013 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β’ 1103/02.05.2013) με την οποία 
τροποποιήθηκε το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων. 

Β' 
1310 

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/
1506/οικ.106
62/29.05.201
3 

    

10 09.05.2013 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4027/2013 (Παράγραφος Ι΄ - Ρυθμίσεις 
θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας).  

Α' 107 ν. 4152/2013 Πρόσβαση στα Δίκτυα, 
Ετήσιο τέλος διατήρησης 
άδειας παραγωγής, έσοδα 
ειδικού λογαριασμού 
άρθρου 40 του ν. 
2773/1999, ρυθμίσεις Φ/Β 

Άρθρο 
πρώτο, 
παράγ
ραφος 
Ι' 
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11 02.05.2013 Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης 
Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων 

Β' 
1103 

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/
1289/9012/30
.04.2013 

    

12 02.05.2013 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2262/31.01.2012 (Β΄ 97/31.01.2012) 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Τιμολόγηση 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 
φωτοβολταϊκούς σταθμούς», όπως ισχύει. 

Β' 
1103 

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/
1288/9011/30
.04.2013 

    

13 19.02.2013 Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων 
αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και 
άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς 
την Οδηγία 2009/119/ΕΚ) 
 
Άρθρο 24 (αναδιατύπωση παρ.1 και προσθήκη παρ.5 
με τροπολογία) 
Άρθρα 26 – 27 (τροπολογία) 

Α' 43 ν. 4123/2013 Ρυθμίσεις Φ/Β, Εξαίρεση 
από έκτακτη ειδική 
εισφορά αλληλεγγύης 

 

14 12.11.2012 Έγκριση μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 

Α' 222 ν.4093/2012 Ρυθμίσεις ΑΠΕ και 
ΣΗΘΥΑ: Έκτακτη ειδική 
εισφορά αλληλεγγύης από 
σταθμούς ΑΠΕ και 
ΣΗΘΥΑ 

Άρθρο 
πρώτο, 
υποπα
ράγρα
φος Ι'2 

15 10.08.2012 Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης 
προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, 
λόγω κάλυψης των στόχων που έχουν τεθεί με την 
απόφαση Α.Υ./Φ1/οικ.19598/01.10.2010 του Υπουργού 
Π.Ε.Κ.Α. 

Β' 
2317 

Υ.Α.Π.Ε. 
/Φ1/2300/ 
οικ.16932/09.
08.2012 

    

16 10.08.2012 Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης 
Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκατα− 
στάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων 

Β' 
2317 

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/
2302/16934/0
9.08.2012 

    

17 10.08.2012 Προσδιορισμός ποσοστού της εισφοράς υπέρ της 
Ε.Ρ.Τ. 
Α.Ε. του άρθρου 14 του ν. 1730/1987, το οποίο αποτε− 
λεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 
του ν. 2773/1999. 

Β' 
2317 

Υ.Α.Π.Ε. 
/Φ1/2303/οικ.
16935/09.08.
2012 

    

18 10.08.2012 Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 
Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2262/ 
31.1.2012 (Β΄97) σχετικά με την τιμολόγηση ηλεκτρι− 
κής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς 

Β' 
2317 

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/
2301/οικ.169
33/09.08.201
2 

    

19 30.03.2012 Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού – 
Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ – Προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/28/ΕΚ) – Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και 
Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ 
 
Άρθρα 10 - 13                               Άρθρα 14 - 17, 23 - 
28, 36 και 39 

Α' 70 ν.4062/2012 Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ, 
Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/28/ΕΚ, Διατάξεις για 
τις ΑΠΕ 

 

20 13.02.2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση 
με την  Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και 
διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
 
Άρθρα 52, 55(τροπολογία), 61(τροπολογία) 

Α' 24 ν. 4042/2012 Αδειοδότηση μεγάλων 
Υδροηλεκτρικών, Λιγνιτικό 
Τέλος , κατάργηση 
έγκρισης επέμβασης 

 

21 31.01.2012 Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης 
Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων 

Β' 97 Υ.Α.Π.Ε./Φ1/
οικ.2266/31.0
1.2012 

    

22 31.01.2012 Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 
φωτοβολταϊκούς σταθμούς 

Β' 97 Υ.Α.Π.Ε./Φ1/
οικ.2262/31.0
1.2012 

    

23 11.01.2012 Τροποποίηση της παρ.1, του άρθρου 6, της 
υπ’αριθμ.9154/28-2-2011 απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, 
οικόπεδα και κτίρια» (ΦΕΚ Β΄583. 

Β' 14 ΥΑ οικ. 
52911 
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24 28.12.2011 Ειδικό τέλος και παροχή κινήτρων στους οικιακούς 
καταναλωτές στις περιοχές όπου εγκαθίστανται Α.Π.Ε. 

Β' 
3005 

ΥΑΠΕ/Φ1/οικ
.28287/12.02.
2011 

    

25 25.11.2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου 
κατασκευών και λοιπές διατάξεις 

Α' 249 ν. 4030/2011   Άρθρο 
42 
παρ. 
19-21 

26 25.10.2011 Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω 
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 
Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.). 

Β' 
2373 

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/
14810/04.10.
2011 

    

27 23.09.2011 Τροποποίηση της υπʼ αρ. πρωτ. 
Δ6/Φ1/οικ.19500/4.11.2004 (Β΄1671) κοινής 
υπουργικής απόφασης με την οποία τροποποιήθηκε η 
υπʼαρ. πρωτ. 13727/724/24.7.2003 (Β΄1087) κοινή 
υπουργική απόφαση  ως  προς την αντιστοίχιση 
δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται 
στην  πολεοδομική νομοθεσία. 

Β' 
2132 

Υ.Α.Π.Ε. 
/Φ1/οικ.1801
8 

    

28 22.08.2011 Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού 
και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα 
μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις 

Α' 179 ν.4001/2011 Σύμβαση Πώλησης 
ηλεκτρικής ενέργειας από 
Φ/Β, Τιμολόγηση 
ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από Φ/Β, 
Προσφορά Σύνδεσης, 
Ηλιοθερμικοί σταθμοί, 
Προτεραιότητα σύνδεσης 
σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής από 
βιοαέριο 

Άρθρα 
186-
188, 
192 
παρ.1, 
195-
197 

29 17.06.2011 Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες 
διατάξεις 

Α' 144 ν. 3983/2011 Άδεια παραγωγής, 
απόδοση 1% υπερ 
καταναλωτων σε δήμους 
με ΑΠΕ: μεθοδολογία μετα 
από ΥΑ 

Αρθρο 
24 
(τροπο
λογία) 

30 14.04.2011 Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, 
οικόπεδα και κτίρια. 

Β' 583 Υ.Α. 
9154/28.02.2
011 

    

31 05.04.2011 Συμπλήρωση και εξειδίκευση τεχνικών και λοιπών 
λεπτομερειών των κριτηρίων χωροθέτησης Μικρών 
Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) που προβλέπονται 
στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για ΑΠΕ (ΕΠΧΣΑΑ – ΑΠΕ) 
σύμφωνα με την παρ. 5 του 9 του ν.3851/2010.» 

Β' 518 Υ.Α. οικ. 
196978/08.04
.2011 

    

34 01.02.2011 Τροποποίηση της με αριθμ. 168040/03−09−2010 
κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός κριτηρίων με τα 
οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και 
κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας» 

Β' 102 Κ.Υ.Α. 
072528/26.01
.2011 

    

35 31.12.2010 Τροποποίηση της Δ6/Φ1/οικ. 8684/24.4.2007 (ΦΕΚ Β΄ 
694) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως 
τροποποιήθηκε με την Δ6/Φ1/οικ.15450/18.7.2007 
(ΦΕΚ Β΄ 1276) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
για την Έγκριση Α΄ Φάσης του κατ’ άρθρο 14 παρ. 1 
του ν. 3468/2006 Προγράμματος Ανάπτυξης 
Φωτοβολταϊκών Σταθμών. 

Β' 
2143 

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/
οικ.27904/24.
12.2010 

    

36 31.12.2010 Καθορισμός αριθμητικών τιμών των συντελεστών της 
μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του 
άρθρου 40, παρ. 3 περ. γ’ του ν. 2773/1999 και 
αναπροσαρμογή του Ειδικού Τέλους για το έτος 2011 

Β' 
2095 

Υ.Α. 
Δ5-
ΗΛ/Β/Φ1.17/1
0745/ 
οικ.28556/31.
12.2010 

    

37 03.12.2010 Τήρηση Μητρώου Αδειών και υποβολή στοιχείων και 
πληροφοριών στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης 
Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. από κατόχους μονάδων 
Α.Π.Ε. 

Β' 
1900 

Υ.Α.Π.Ε. 
/Φ1/οικ.2484
0/25.11.2010 
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38 25.11.2010 Εγγυοδοσία για την υπογραφή Συμβάσεων Σύνδεσης 
στα δίκτυα διανομής σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με 
χρήση Α.Π.Ε. που εξαιρούνται από την υποχρέωση 
λήψης άδειας παραγωγής. 

Β' 
1901 

Υ.Α.Π.Ε. 
/Φ1/οικ. 
24839/25.11.
2010 

    

39 21.10.2010 Κατάργηση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 
με αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.7037/24.03.2008 

Β' 
1674 

Α.Υ/Φ1/οικ.1
9384/29.09.2
010 

 Δ6/Φ1/οικ 7037:  
Αναστολή υποβολής 
αιτήσεων στο πλαίσιο του 
κατ’ άρθρο 14 παρ. 1 του 
ν. 3468/2006 
Προγράμματος Ανάπτυξης 
Φωτοβολταϊκών Σταθμών. 

  

40 14.10.2010 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, 
Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες 
διατάξεις.(Άρθρο 30 "Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής", Άρθρο 29 "Θέματα Υπηρεσίας Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας") 

Α' 182 ν. 3889/2010    Άρθρο 
29 - 30 

41 01.10.2010 Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία 
εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο 
μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας. 

Β' 
1630 

Α.Υ/Φ1/οικ.1
9598/29.09.2
010 

    

42 22.09.2010 Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης 
Φωτοβολταϊκών  Συστημάτων σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις. 

Β' 
1557 

Α.Υ./Φ1/οικ.1
8513/20.09.2
010 

    

43 22.09.2010 Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων 
σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές. 

B'1556 40158/25.08.
2010 

    

44 07.09.2010 Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η 
αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε 
κατηγορίες παραγωγικότητας. 

Β' 
1528 

Κ.Υ.Α.168040
/03.09.2010 

Γεωργική Γη   

45 06.09.2010 Τύπος και περιεχόμενο συμβάσεων πώλησης 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με χρήση 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω 
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 
Απόδοσης στο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο 
και στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 
3468/2006, όπως ισχύει, πλην ηλιοθερμικών και 
υβριδικών σταθμών. 

Β' 
1497 

Α.Υ./Φ1/οικ.1
7149/30.08.2
010 

    

46 06.09.2010 Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και 
οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. 

Α.Α.Π.
376 

36720/25.08.
2010 

    

47 19.07.2010 Οδηγίες εφαρμογής διατάξων του Ν. 3851/2010 
σχετικά με το άρθρο 2 παρ. 1 – κριτήριο ι) και  το 
άρθρο 15 παρ. 3, προς την Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας. 

  ΑΥ/Φ1/οικ. 
14586 

    

49 10.06.2010 Προσδιορισμός του ειδικού τέλους άρθρου 40 παρ. 3 
περ. γ΄ του ν.2773/1999 σε 5,57 Ευρώ/MWh. 

Β' 815 Δ6/Φ1/οικ.11
484/ 
04.06.2010 

    

50 14.05.2010 Εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης 
Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και 
Μηχανισμού Διασφάλισής του. 

Β' 646 Δ6/Φ1/οικ.87
86/ 
06.05.2010 

    

51 04.06.2010 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλ− 
λαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι− 
ματικής Αλλαγής. 
 
- Ορίζεται ως εθνικός δεσμευτικός στόχος το 20% για 
την συμμετοχή των Α.Π.Ε. στην κάλυψη της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας το έτος 2020.                - 
Απλοποιείται και ορθολογικοποιείται η διαδικασία 
υλοποίησης των έργων σε αδειοδοτικά και 
περιβαλλοντικά θέματα.                                                 - 
Ενδυναμώνεται το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε.με 
στόχο την αποσαφήνιση κρίσιμων ρυθμίσεών του 
και την παροχή της δυνατότητας άμεσης και 

Α' 85 ν. 3851/2010    Άρθρα 
1-12, 
14-
15,17 
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αποτελεσματικής εφαρμογής του.                                       
- Αποδίδεται σημαντικό μέρος των εσόδων από το 
Ειδικό τέλος υπέρ των ΟΤΑ.                                               
- Συνιστάται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης 
επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. 

52 04.06.2009 Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών 
Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε 
δώματα και στέγες κτηρίων 

Β' 
1079 
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ΝΟΜΟΙ 

1 4.06.2010 
3851/2010                                          
(Άρθρο 16, Παρέμβαση για τα 
λατομεία Σχιστολιθικών Πλακών) 

ΦΕΚ 85/Α/4.6.2010 

Επιτάχυνση της ανάπτυξης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής και άλλες διατάξεις σε 
θέματα αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.  

Ρύθμιση για τη δυνατότητα 
συνέχισης, υπό προυποθέσεις, της 
λειτουργίας των λατομείων 
σχιστολιθικών πλακών που 
ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 34 του ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 
15 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 
2702/1999 (ΦΕΚ 70 Α΄), εφόσον 
μέχρι την ψήφιση του νόμου  δεν 
είχαν λάβει άδεια εκμετάλλευσης ή 
δεν είχαν συνάψει σύμβαση 
μίσθωσης με το Δημόσιο, κατά την 
παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 
1428/1984, όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 9 του ν. 2115/1993. 

2 22.08.2011 

4001/2011                                          
Οι παρεμβάσεις που αφορούν τον 
Ορυκτό Πλούτο της Χώρας στα 
άρθρα 178 (Αποκέντρωση 
αρμοδιότητας χορήγησης άδειας 
λειτουργίας ANFO και SLURRIES), 
180 (Τροποποίηση διατάξεων του 
ν. 3175/ 2003), 181 (Τροποποίηση 
διατάξεων του ν. 
998/1979 σχετικά με μεταλλευτικές 
και λατομικές δραστηριότητες), 182 
(Παράταση προθεσμίας για τον 
καθορισμό 
λατομικών περιοχών και 
τροποποίησης άρθρων του 
ν.1428/1984), 183 (Παράταση 
λειτουργίας λατομείων αδρανών 
υλικών 
και λατομείων μαρμάρων), 184 
(Λατομεία σχιστολιθικών πλακών), 
185 (Τροποποίηση του ν. 
3557/2007) και 194 (Τροποποίηση 
του άρθρου 148 του ν.δ. 210/1973). 

ΦΕΚ 179/Α/ 
22.8.2011 

Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού 
Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και 
δίκτυα μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες 
ρυθμίσεις. 
 
Στο άρθρο 178 γίνεται αποκέντρωση 
της αρμοδιότητας   χορήγησης 
άδειας λειτουργίας εγκαταστασεων 
παραγωγής εκρηκτικών υλών τύπου 
ANFO και SLURRIES),                       
Στο άρθρο 180 γίνεται  απλούστερη 
και πιο ευέλικτη η διαδικασία για την 
εκμίσθωση των δικαιωμάτων 
έρευνας και διαχείρισης 
γεωθερμικού δυναμικού χαμηλής 
θερμοκρασίας,                                     
Στο άρθρο 181  παρέχεται, υπό 
αυστηρές προϋποθέσεις, η 
δυνατότητα απόθεσης καταλοίπων 
της μεταλλουργικής επεξεργασίας τα 
οποία μπορούν να αξιοποιηθούν 
περαιτέρω, εντός δασών ή δασικών 
εκτάσεων που βρίσκονται εντός της 
ζώνης οριστικής παραχώρησης του 
μεταλλευτικού χώρου όπου ασκείται 
μεταλλουργική δραστηριότητα, 
καθώς και η χρησιμοποίηση 
προσωρινά των χώρων των 
ανενεργών μεταλλείων και λατομείων 
για τα οποία έχει χορηγηθεί έγκριση 
επέμβασης, ως χώρων απόθεσης, 
επεξεργασίας και αξιοποίησης 
αποβλήτων προερχομένων από 
εκσκαφές κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), στο πλαίσιο 
της αποκατάστασης και 
αναδάσωσης των εκτάσεων αυτών, 
με  όφελος για το περιβάλλον.   
 Στο άρθρο 182 γίνεται παράταση 
της προθεσμίας για τον καθορισμό 
λατομικών περιοχών, μία ακόμη 
πενταετία, προκειμένου να 
ολοκληρωθεί το σύστημα 
καθορισμού των λατομικών 
περιοχών σε όλους τους Νομούς της 
Χώρας. Παράλληλα επικαιροποιείται 
και η συγκρότηση των επιτροπών 
καθορισμού  λατομικών περιοχών.     
Στο άρθρο 183 γίνεται παράταση της 
τελευταίας άδειας εκμετάλλευσης ή 
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α/α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΦΕΚ Θέμα, Σχόλια Σχόλιο 

της μίσθωσης  λατομείων αδρανών 
υλικών και λατομείων μαρμάρων, 
μέχρι 31.12.2013, προκειμένου να 
συνεχιστεί η λειτουργία τους, η 
οποία θα έπαυε με την ολοκλήρωση 
των προβλεπόμενων από τη 
νομοθεσία 30 ή 40 ετών αντίστοιχα,   
Στο άρθρο 184 γίνεται νέα ρύθμιση 
για τα λατομεία σχιστολιθικών 
πλακών του άρθρου 16 του Ν.3851, 
με την αναστολή εκτέλεσης 
διοικητικών αποβολών και 
είσπραξης προστίμων (πλήν αυτών 
του αφορούν περιβαλλοντικές 
παραβάσεις),                                       
Στο άρθρο 185 τροποποιείται το 
άρθρο 5 του  ν. 3557/2007, και 
ρυθμίζονται θέματα 
απαλλοτριώσεων εκτάσεων όπου θα 
πραγματοποιηθεί εξορυξη λιγνίτη για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειεας.       
Στο άρθρο 194  τροποποιείται το 
άρθρο 148 του ν.δ. 210/1973 και 
ορίζεται ότι το Δημόσιο έχει το 
αποκλειστικό δικαίωμα αναζήτησης, 
έρευνας και εκμετάλλευσης όλων των 
μεταλλευτικών ορυκτών που 
απαντώνται στις υπολίμνιες και 
υποθαλάσσιες περιοχές της χώρας, 
όπως αυτές ορίζονται 

3 21.09.2011 4014/2011 
ΦΕΚ 
209/Α/21.09.2011) 

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων 
και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με 
δημιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος 

Νόμος για την Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, καθώς και την 
κατάταξη αυτών, που αφορά και την 
λατομική και μεταλλευτική 
δραστηριότητα 

4 25.11.2011 

4030/2011                                          
Άρθρο 53, παρέμβαση για τα 
λατομεία Αράξου. Άρθρο 58,  
παρέμβαση για τα λατομεία 
Σχιστολιθικών Πλακών, 
τροποποίηση του άρθρου 16 του 
ν.3851/2010.  

ΦΕΚ 
249/Α/25.11.2011 

Νέος τρόπος έκδοσης αδειών 
δόμησης, ελέγχου κατασκευών και 
λοιπές διατάξεις. 

Στο άρθρο 53 γίνεται ρύθμιση για 
την επαναλειτουργεία των 
λατομείων αδρανών υλικών της 
περιοχής Αράξου, μέχρι τις 
31.12.2014,   για την 
αποκατάσταση - αναδάσωση  των 
λατομικών χώρων και την κάλυψη 
αναγκών έργων της περιοχής  
Στο άρθρο  58 γίνεται εκ νέου 
ρύθμιση των δικαιολογητικών για 
την λειτουργία των λατομείων 
σχιστολιθικών πλακών του άρθρου 
16 του Ν.3851, 

5 13.02.2012 

4042/2012  
Στο Άρθρο 52 παρ.6 έχει 
τροποποιηθεί το Άρθρο 182 του 
Ν.4001/2011 και στο Άρθρο 63 
γίνεται Ρύθμιση δικαιωμάτων 
μεταλλειοκτησίας με τροποποίηση 
των άρθρων 84 και 176 του ν.δ. 
210/1973 "Περί Μεταλλευτικού 
Κώδικος" (ΦΕΚ 277/Α/5.10.1973). 

ΦΕΚ 24/Α/13.02.2012 

Ποινική προστασία του 
περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο 
παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων - Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση 
θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.  

Στο Άρθρο 52  γίνονται διορθώσεις 
στο άρθρο 182 του Ν.4001/2011, 
ούτως  ώστε  όπου αναφέρεται 
Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας να 
νοείτα «Περιφερειάρχης» και όπου 
αναφέρεται «Ι.Γ.Μ.Ε.» νοείται 
«Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.                                        
Στο Άρθρο 63  ρυθμίζονται θέματα 
εκμίσθωσης δικαιωμάτων 
μεταλλειοκτησίας, και ορίζονται τα 
ανώτατα όρια θεμιτού μισθώματος 
επί της τιμής πωλήσεως του 
μεταλλεύματος ή του προϊόντος 
επεξεργασίας αυτού, προς όφελος 
του δημοσίου.                                    
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6 9.4.2012 

4067/2012                                          
Άρθρο 43, παρέμβαση για τα 
λατομεία Σχιστολιθικών Πλακών, 
που λειτουργούν σύμφωνα με το 
άρθρο 16 του ν.3851/2010 

ΦΕΚ 79/Α/9.4.2014 Νέος Οικοδομικός κανονισμός  

Δίνεται παράταση δύο (2) ετών 
στην προθεσμία που προβλέπεται 
στο άρθρο 16 του Ν.3851 για την 
έκδοση άδειας εκμετάλλευσης για 
τα λατομεία σχιστολιθικών πλακών, 
προκειμένου να δύναται να 
συνεχιστεί η λειτουργία τους.            

7 19.02.2013 

4123/2013 
Άρθρο 25 : Καθορισμός των 
δικαιωμάτων των 
συμβολαιογράφων κατά την 
κατάρτιση των συμβάσεων 
εκμίσθωσης των δικαιωμάτων 
έρευνας και διαχείρισης 
γεωθερμικού δυναμικού και εν γένει 
δημόσιων μεταλλευτικών χώρων. 

ΦΕΚ Α΄43/19.2.2013 

Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου 
αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και 
προϊόντων πετρελαίου και άλλες 
διατάξεις 

Επίλυση ζητημάτων αμοιβών 
συμβολαιογράφων, με σκοπό την 
προωθηση των συμβάσεων 
εκμίσθωσης των δικαιωμάτων 
έρευνας και διαχείρισης 
γεωθερμίας  και δημόσιων 
μεταλλευτικών χώρων. 

8 1.11.2013 

4203/2013  
Οι παρεμβάσεις που αφορούν τον 
Ορυκτό Πλούτο της Χώρας στα 
άρθρα 10-17. Τροποποιήσεις 
διατάξεων των ν.4001/2011, 
ν.1428/1984 και ν.4061/2012. 
Τροποποιήσεις των άρθρων 23, 84, 
89, 90, 146 και 176 του ν.δ. 
210/1973 «Περί Μεταλλευτικού 
Κώδικος» (ΦΕΚ 277/Α/5.10.1973). 
Τροποποίηση του άρθρου 33 του 
π.δ. «Περί Κωδικοποιήσεως των 
κειμένων διατάξεων “περί Ναξίας 
Σμύριδας”» (ΦΕΚ 429/Α/28.9.1935). 

ΦΕΚ 235/Α/1.11.2013 

Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις 
 
 Στο άρθρο 10 επικαιροποιείται  η 
συγκρότηση των επιτροπών 
καθορισμού λατομικών περιοχών και 
γίνεται παράταση της προθεσμίας 
για τον καθορισμό λατομικών 
περιοχών, μία ακόμη πενταετία, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί το 
σύστημα καθορισμού των λατομικών 
περιοχών σε όλους τους Νομούς της 
Χώρας.                                                
Στο άρθρο 11  δύνεται η δυνατότητα 
καθορισμού λατομικών περιοχών σε 
νησιωτικές ή παραμεθόριες 
περιοχές, όπου υπάρχει στενότητα 
χώρου, σε αποστάσεις μικρότερες 
των 1000 μέτρων από οικισμούς, 
προκειμένου να είναι εφικτή η 
εξασφάλιση αδρανών υλικών για την 
ομαλή λειτουργία της αγοράς και την 
εκτέλεση δημοσίων έργων.                  
Στο άρθρο 12 τροποποιούνται 
διατάξεις της μεταλλευτικής 
νομοθεσίας για την πρακτική 
υλοποίηση της είσπραξης των τελών 
στα ιδιωτικά μεταλλεία.                       
Στο άρθρο 13 ρυθμίζονται θέματα 
πώλησης Ναξίας σμύριδας, με 
αύξηση των τιμών πώλησης, επρος 
ώφελος του δημοσίου, εξαιτίας του 
αυξημένου ενδιαφέροντος για αγορά 
σμύριδας.                                            
Στο άρθρο 16 γίνεται παράταση της 
τελευταίας άδειας εκμετάλλευσης ή 
της μίσθωσης  λατομείων αδρανών 
υλικών και λατομείων μαρμάρων, 
μέχρι 31.12.2015, προκειμένου να 
συνεχιστεί η λειτουργία τους, πόυ 
διαφορετικά θα έπαυε με την 
ολοκλήρωση των προβλεπόμενων 
από τη νομοθεσία 30 ή 40 ετών 
αντίστοιχα   

 

9 31.12.2013 
4223/2013                                          
(Επανεκτύπωση 3.01.2014) 
Άρθρο 55 παρ.7  

ΦΕΚ 
287/Α/31.12.2013 

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 
και άλλες διατάξεις. 

Ρυθμίζονται θέματα της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. 
ΛΑΡΚΟ και του μεταλλουργικού 
εργοστασίου της Λάρυμνας. 
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10 7.4.2014 

4254/2014                                          
Υποπαράγραφος ΣΤ12 Αρση 
εμποδίων στον ανταγωνισμό στον 
τομέα των δομικών υλικών - 
Ρυθμίσεις λατομείων / ορυχείων. 
Τροποποίηση και αντικατάσταση  
διατάξεων των ν.669/1977 (αρθρο 
14, παρ.1), ν.1428/1984 (άρθρα 7, 
12 & 13), π.δ 285/1979 (άρθρο 13) 
και Υ.Α 9373/27/29.6.1984 (ΦΕΚ 
736Β)    

ΦΕΚ 85/Α/7.4.2014 

Μετρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 
εφαρμογής  του ν.4046/2012 και 
άλλες διατάξεις 

Τροποποιόυνται διατάξεις της 
λατομικής νομοθεσίάς ούτως ώστε 
η χρονική ισχύς των αδειών 
λειτουργίας εγκαταστάσεων εντός 
λατομείων αδρανών υλικών  να 
ταυτίζεται με την σχετική άδεια 
εκμετάλλευσης, καταργείται η 
υπόχρεωση καταγράφης στα δελτία 
δραστηριότητας λατομείων, 
στοιχείων παραγωγής και 
διακίνησς προιόντων, καθορίζεται ο 
τρόπος υπολογισμού των 
αναλογικών μισθωμάτών, ενώ 
αίρονται περιορισμοί στην έκδοση  
κατώτατων και ανώτατων ορίων 
ενιαίας έκτασης λατομείων 
μαρμάρων,  

11 14.4.2014 

4258/2014                                          
Άρθρο 27, παρέμβαση για τα 
λατομεία Σχιστολιθικών Πλακών, 
αντικατάσταση του άρθρου 16 του 
ν.3851/2010 

ΦΕΚ 94/Α/14.4.2014 

Διαδικασία Οριοθέτησης και 
ρυθμίσεις θεμάτων για τα 
υδατορέματα − ρυθμίσεις 
Πολεοδομικής νομοθεσίας 
και άλλες διατάξεις. 

Ρυθμίζεται εκ νέου η λειτουργία των 
λατομείων σχιστολιθικών πλακών 
που προβλέπεται στο άρθρο 16 του 
Ν.3851 και δίνονται νέες 
προθεσμίες  για την ολοκλήρωση 
των σχετικών διαδικασίων .    

12 5.5.2014 
4262/2014                                          
Άρθρο 43, 

ΦΕΚ 114/Α/5.5.2014 

Απλούστευση της αδειοδότησης για 
την άσκηση                                         
οικο 
νομικής δραστηριότητας και άλλες 
διατάξεις. 

Δίνεται η δυνατότητα ώστε τα 
αδρανή υλικά που εξορύσσονται ως 
παραπροϊόντα κατά την 
εκμετάλλευση των λατομείων 
βιομηχανικών ορυκτών και 
μαρμάρων, να διατίθενται ελεύθερα 
από τον εκμεταλλευτή, υπό την 
προυπόθεση ότι αυτό προβλέπεται 
στις σχετικές μελέτες του λατομείου. 

13 8.8.2014 
4280/2014                                          
Άρθρο 54, παρ.8 Τροποποίηση 
του άρθρου 161 του Ν.Δ 210/1973 

ΦΕΚ 159/Α/8.8.2014 

Περιβαλλοντική αναβάθμιση και 
ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη 
ανάπτυξη οικισμών, Ρυθμίσεις 
δασικής νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις 

Ρυθμίζονται θέματα  σχετικά με την 
έγκριση δόμησης και την άδεια 
δόμησης  εγκατάστασεων εντός 
μεταλλευτικών χώρων, με σκοπό 
την άρση των ασαφιών σχετικά με 
τις αρμοδιότητες των  
εμπλεκόμενων υπηρεσιών. 

14 2.10.2014 
4296/2014                                          
Άρθρο 9  

ΦΕΚ 214/Α/2.10.2014 

Κύρωση της από 30.12.2013 
σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και των εταιρειών  Kavala 
oil ….. 

Ρύθμιση για τους εκμεταλλευτές   
λατομείων αδρανών υλικών πoυ 
δεν είχαν υπόβάλει το 
προβλεπόμενο εμπρόθεσμο αίτημα 
παράτασης, ώστε να συνεχιστεί η 
λειτουργία των συγκεκριμένων 
λατομείων. 

15 17.12.2014 
4313/2014                                          
Άρθρο 90, παρέμβαση για τα 
λατομεία Αράξου 

ΦΕΚ 
261/Α/17.12.2014 

Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, 
Τηλεπικοινωνιών και 
Δημοσίων Έργων και άλλες 
διατάξεις. 

Γίνεται εκ νέου ρύθμιση για τη 
συνέχιση της λειτουργείας των 
λατομείων αδρανών υλικών της 
περιοχής Αράξου, μέχρι τις 
31.12.2019,   για την 
αποκατάσταση - αναδάσωση  των 
λατομικών.  

16 24.12.2014 

4315/2014                                          
Άρθρο 12 τροποποίηση του 
ν.δ.86 /69, του ν.998/1979, του 
ν.4280/2014 και του ν.3889/2010 

ΦΕΚ 269 Α/24-12-
2014 

Πράξεις εισφοράς σε γη και σε 
χρήμα-Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις 
και άλλες διατάξεις 

  

Π.Δ.  -  Κ.Υ.Α. - Υ.Α. 
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ΓΔΕΟΠΥ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ρυθμίσεων, ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2010-2014 
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16 12.5.2010 Υ.Α. Δ8/Δ/Φ.36.2/οικ.9449/1818/ 

  

Καθορισμός ποσότητας σμύριδας, η 
οποία θα παραληφθεί κατά το έτος 
2010 

Επίλυση θεμάτων που αφορούν τη 
διαχείρηση της Ναξίας σμύριδας 
και της εργασίας και ασφάλισης 
των σμυριδεργατών 

17 18.5.2010 Υ.Α. Δ8/Δ/Φ.36.2/οικ.10033/1922/ 

  

Καθορισμός εργατικού δικαιώματος 
εξόρυξης και μεταφοράς σμύριδας 
Νάξου, για το έτος 2010 

Επίλυση θεμάτων που αφορούν τη 
διαχείρηση της Ναξίας σμύριδας 
και της εργασίας και ασφάλισης 
των σμυριδεργατών 

18 12.10.2010 Π.Δ. 101/2010 Α' 178 
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος 
εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας 
σμύριδας 

Επίλυση θεμάτων που αφορούν τη 
διαχείρηση της Ναξίας σμύριδας 
και της εργασίας και ασφάλισης 
των σμυριδεργατών 

19 18.5.2010 Υ.Α. Δ8/Δ/Φ.36.1/οικ.10034/1923/ 

  

Έγκριση διενέργειας δημόσιου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για τη 
μεταφορά της Ναξίας σμύριδας           

Επίλυση θεμάτων που αφορούν τη 
διαχείρηση της Ναξίας σμύριδας 
και της εργασίας και ασφάλισης 
των σμυριδεργατών 

20 6.5.2011 
Υ.Α. Δ8/Δ/Φ.36.2/5023/785/           
A.Δ.Α.: 4ΑΘ60-Φ      

  

Καθορισμός ποσότητας σμύριδας 
Νάξου, η οποία θα παραληφθεί το 
έτος 2011    

Επίλυση θεμάτων που αφορούν τη 
διαχείρηση της Ναξίας σμύριδας 
και της εργασίας και ασφάλισης 
των σμυριδεργατών 

21 6.5.2011 
Υ.Α. Δ8/Δ/Φ.36.2/οικ.10802/2010/ 
A.Δ.Α.: 4ΑΘ60-Ο      

  

Καθορισμός εργατικού δικαιώματος 
εξόρυξης και μεταφοράς σμύριδας 
Νάξου, για το έτος 2011 

Επίλυση θεμάτων που αφορούν τη 
διαχείρηση της Ναξίας σμύριδας 
και της εργασίας και ασφάλισης 
των σμυριδεργατών 

22 3.2.2012 11/2011 Α'  17 
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος 
εξόρυξης και μεταφοράς σμύριδας 
Νάξου, για το έτος 2011 

Επίλυση θεμάτων που αφορούν τη 
διαχείρηση της Ναξίας σμύριδας 
και της εργασίας και ασφάλισης 
των σμυριδεργατών 

23 23.5.2011 
Υ.Α. Δ8/Δ/Φ.36.1/6753/1020/         
A.Δ.Α.: 4ΑΘ0-Χ      

  

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για τη 
μεταφορά της Ναξίας σμύριδας    

Επίλυση θεμάτων που αφορούν τη 
διαχείρηση της Ναξίας σμύριδας 
και της εργασίας και ασφάλισης 
των σμυριδεργατών 

24 14.06.2011 
Υ.Α 
Δ7/Α/οικ.12050/2223/23.5.2011 

ΦΕΚ 
1227/Β/14.06.2011 

Κανονισμός Μεταλλευτικών και 
Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.) 

΄Υστερα από τις εργασίες άμμισθης 
επιτροπής που συγκροτήθηκε από 
στελέχη του ΥΠΕΚΑ, για την 
εκπόνηση του σχεδίου του νέου 
ΚΜΛΕ για την ορθολογική και 
ασφαλή διενέργεια των εξορυκτικών 
εργασιών, εκδόθηκε  ο νέος ΚΜΛΕ, 
αντικαθιστώντας τον προηγούμενο 
του 1984. Ο νέος αυτός ΚΜΛΕ είναι 
πλήρως εναρμονισμένος με τις 
σύγχρονες και καλές πρακτικές και 
παράλληλα προάγει την προστασία 
του φυσικου, κοινωνικού και εν 
γένει ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος.  

25 7.09.2011 ΚΥΑ Δ7/19488/22.08.2011 
ΦΕΚ 
1986/Β/07.09.2011 

Τροποποίηση της αριθμ. 
Δ7/Β/οικ.13803/ΓΔΦΠ 4213 κοινής 
υπουργικής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και 
Ανάπτυξης "Θεσμοθέτηση 
χρηματικού αντισταθμίσματος 
(παραβόλου) για την χορήγηση 
οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης ή 
δικαιώματος που προβλέπονται από 
την Μεταλλευτική και Λατομική 
Νομοθεσία (ΦΕΚ 1228/Β/11.8.2004) 

Είσπραξη παραβόλου για την 
έκδοση αποφάσεων της διοίκησης 
στα πλαίσια της μεταλλευτικής και 
λατομικής νομοθεσίας, προς όφελος 
του δημοσίου.  
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26 17.10.2011 
Υ.Α. 
Δ7/οικ.21909/4001/26.09.2011 

ΦΕΚ 
2331/Β/17.10.2011 

Αναπροσαρμογή των ετήσιων 
παγίων μισθωμάτων των συμβάσεων 
μισθώσεως λατομείων μαρμάρων, 
που προβλέπονται από τις διατάξεις 
του Ν.669/1977 

Αναπροσαρμογή των παγίων 
μισθωμάτων των συμβάσεων 
μισθώσεως λατομείων μαρμάρων, 
προς όφελος του δημοσίου  

27 7.11.2011 
Υ.Α. 
Δ7/οικ.24425/4313/31.10.2011 

ΦΕΚ 
2580/Β/7.11.2011 

Εγγυητική επιστολή έναντι 
οφειλόμενων στο Δημόσιο 
Μισθωμάτων από την εκμετάλλευσης 
λατομείων σχιστολιθικών πλακών τα 
οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του 
άρθρου 16 του Ν. 3851/2010 

Ρύθμιση θεματών που αφορούν τη 
λειτουργία των σχιστολιθικών 
πλακών τα οποία εμπίπτουν στις 
διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 
3851/2010, προς εξασφάλιση των 
συμφερόντων του δημοσίου  

28 2.11.2011 ΚΥΑ αρθ. Δ7/οικ.24023/4220/  
ΦΕΚ 
2450/Β/2.11.2011 

Τροποποίηση της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης 
Δ7/Α/Φ1/12901/580/26.6.1997 
"Αναπροσαρμογή ύψους 
παραβόλων, δικαιωμάτων και τελών 
του δημοσίου, που ποβλέπονται από 
τις περί μεταλλείων και λατομείων 
διατάξεις" (ΦΕΚ 574/Β) 

Αναπροσαρμογή ύψους 
παραβόλων, δικαιωμάτων και 
τελών του δημοσίου, που 
ποβλέπονται από τις περί 
μεταλλείων και λατομείων διατάξεις, 
προς όφελος του δημοσίού  

29 2.11.2011 

Υ.Α.Δ9/Β/Φ166/23880/ΓΔΦΠ4211
/24.10.2011 (Κατ΄ εξουσιοδότηση 
του άρθρου 14 παρ.9 του Ν. 
3175/2003) 

ΦΕΚ 
2450/Β/02.11.2011 

Άδειες διανομής θερμικής ενέργειας 
αποκλειστικά για αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις από εκμετάλλευση 
γεωθερμικού δυναμικού γεωθερμικού 
πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας. 

Κατ'εφαρμογή του άρθρου 14 § 9 
του Ν3175/03 καθορίζονται οι 
ειδικότεροι όροι της άδειας 
διανομής θερμικής ενέργειας από 
εκμετάλλευση γεωθερμικού 
δυναμικού χαμηλής θερμοκρασίας 
αποκλειστικά για αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις 

30 09.11.2011 

Υ.Α. 
Δ9Β,Δ/Φ166/οικ.25158/ΓΔΦΠ439
8/08.11.2011 (Κατ΄ 
εξουσιοδότηση του άρθρου 5 
παρ.2 του Ν. 3175/2003) 

ΦΕΚ 
2647/Β/09.11.2011 

Όροι και διαδικασία εκμίσθωσης του 
δικαιώματος του Δημοσίου για 
έρευνα και διαχείριση του 
γεωθερμικού δυναμικού 
βεβαιωμένων ή πιθανών 
Γεωθερμικών Πεδίων Χαμηλής 
Θερμοκρασίας της Χώρας. 

Κατ'εφαρμογή της παραγράφου 6 
του άρθρου 4 και την παράγραφο 2 
του άρθρου 5 του Ν3175/03 
σύμφωνα με με το άρθρο 180 του 
Ν.4001/11 (ΦΕΚ179/Α) 
εξειδικεύονται οι διατάξεις 
διαχείρισης των ΓΘΠ χαμηλής 
θερμοκρασίας απο τις 
Αποκ.Διοικήσεις 

31 8.02.2012 ΚΥΑ αρθ. 1264/19.01.2012  
ΦΕΚ 
230/Β/08.02.2012 

Τροποποίηση της αριθμ. 
Δ7/19488/22.8.2011 κοινής 
υπουργικής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 
1986/Β/7.09.2011) ...."Θεσμοθέτηση 
χρηματικού αντισταθμίσματος 
(παραβόλου) για την χορήγηση 
οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης ή 
δικαιώματος που προβλέπονται από 
την Μεταλλευτική και Λατομική 
Νομοθεσία (ΦΕΚ 1228/Β/11.8.2004) 

Τροποποίηση ποσών παραβόλών 
που προβλεπόνται από τη 
μεταλλευτική και λατομική 
νομοθεσία, προς όφελος του 
δημοσίου  

32 22.10.2012 
Υ.Α. Δ8/Δ/Φ.36.2/οικ.20780/4029/ 
ΑΔΑ: Β4300-4ΘΙ 

  
Καθορισμός ποσότητας σμύριδας 
Νάξου που θα παραληφθεί το έτος 
2012        

Επίλυση θεμάτων που αφορούν τη 
διαχείρηση της Ναξίας σμύριδας 
και της εργασίας και ασφάλισης 
των σμυριδεργατών 

33 22.10.2012 
Υ.Α. Δ8/Δ/Φ.36.2/οικ.20781/4030/ 
ΑΔΑ: Β4300-ΚΑΛ 

  
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος 
εξόρυξης και μεταφοράς σμύριδας  
Νάξου, για το έτος 2012      

Επίλυση θεμάτων που αφορούν τη 
διαχείρηση της Ναξίας σμύριδας 
και της εργασίας και ασφάλισης 
των σμυριδεργατών 
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34 4.12.2012 Π.Δ. 130/2012 Α'  236 
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος 
εξόρυξης και μεταφοράς σμύριδας 
Νάξου, για το έτος 2012 

Επίλυση θεμάτων που αφορούν τη 
διαχείρηση της Ναξίας σμύριδας 
και της εργασίας και ασφάλισης 
των σμυριδεργατών 

35 23.10.2012 
Υ.Α. Δ8/Δ/Φ.36.2/οικ.20782/4047/ 
ΑΔΑ: Β43Γ0-2Ι0 

  
Έγκριση διενέργειας πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για τη 
μεταφορά της Ναξίας σμύριδας   

Επίλυση θεμάτων που αφορούν τη 
διαχείρηση της Ναξίας σμύριδας 
και της εργασίας και ασφάλισης 
των σμυριδεργατών 

36 8.7.2013 

Υ.Α. 
Δ8/Δ/Φ.36.2/οικ.13335/2482/8.7.
2013                   ΑΔΑ: ΒΛ4Κ0-
8ΚΔ 

  
Καθορισμός ποσότητας σμύριδας 
Νάξου που θα παραληφθεί το έτος 
2013 

Επίλυση θεμάτων που αφορούν τη 
διαχείρηση της Ναξίας σμύριδας 
και της εργασίας και ασφάλισης 
των σμυριδεργατών 

37 8.7.2013 

Υ.Α. 
Δ8/Δ/Φ.36.2/οικ.13336/2483/8.7.
2013                  ΑΔΑ: ΒΛ4Κ0-
ΨΣΖ 

  
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος 
εξόρυξης και μεταφοράς σμύριδας 
Νάξου, για το έτος 2013  

Επίλυση θεμάτων που αφορούν τη 
διαχείρηση της Ναξίας σμύριδας 
και της εργασίας και ασφάλισης 
των σμυριδεργατών 

38 5.12.2013 163/2013 Α'259 
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος 
εξόρυξης και μεταφοράς σμύριδας 
Νάξου, για το έτος 2013  

Επίλυση θεμάτων που αφορούν τη 
διαχείρηση της Ναξίας σμύριδας 
και της εργασίας και ασφάλισης 
των σμυριδεργατών 

39 30.8.2013 

Υ.Α. 
Δ8/Δ/Φ.36.2/οικ.16183/3005/30.8
.2013                  ΑΔΑ: ΒΛ940-
ΦΑ1 

  

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για τη 
μεταφορά  ης Ναξίας σμύριδας για το 
έτος 2013     

Επίλυση θεμάτων που αφορούν τη 
διαχείρηση της Ναξίας σμύριδας 
και της εργασίας και ασφάλισης 
των σμυριδεργατών 

40 20.12.2013 

Υ.Α. 
Δ10/Β/Φ 
6.12.Γεν./οικ.23981/4322/20.12.2
013 (Κατ' εξουσιοδότηση του 
άρθρου 10 του Ν.4203/2013 
(ΦΕΚ 235/Α) "Ρυθμίσεις θεμάτων 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
και άλλες διατάξεις) 

ΦΕΚ 
3432/Β/31.12.2013 

Λειτουργία επιτροπών καθορισμού 
λατομικών περιοχών 

Καθορισμός του τρόπου 
λειτουργίας των επιτροπών 
καθορισμού λατομικών περιοχών  

41 1.8.2014 
Υ.Α. Δ8/Δ/Φ36.2/οικ.12983/3255/  
ΑΔΑ: 7Ε040-Θ4Θ  

  
Καθορισμός ποσότητας σμύριδας 
Νάξου που θα παραληφθεί το έτος 
2014 

Επίλυση θεμάτων που αφορούν τη 
διαχείρηση της Ναξίας σμύριδας 
και της εργασίας και ασφάλισης 
των σμυριδεργατών 

42 1.8.2014 
Υ.Α. Δ8/Δ/Φ36.2/οικ.12984/3256/  
ΑΔΑ: 6ΡΖΩ0-1ΛΘ  

  
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος 
εξόρυξης και μεταφοράς σμύριδας 
Νάξου, για το έτος 2014   

Επίλυση θεμάτων που αφορούν τη 
διαχείρηση της Ναξίας σμύριδας 
και της εργασίας και ασφάλισης 
των σμυριδεργατών 

43 20.11.2014 Π.Δ. 165/2014 Α' 249 
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος 
εξόρυξης και μεταφοράς σμύριδας 
Νάξου, για το έτος 2014   

Επίλυση θεμάτων που αφορούν τη 
διαχείρηση της Ναξίας σμύριδας 
και της εργασίας και ασφάλισης 
των σμυριδεργατών 

44 2.9.2014 
Υ.Α. Δ8/Δ/Φ.36.2/οικ.14131/3526/ 
ΑΔΑ: 7Γ3Χ0-Φ7Β 

  

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για τη 
μεταφορά της Ναξίας σμύριδας για 
το έτος 2014     

Επίλυση θεμάτων που αφορούν τη 
διαχείρηση της Ναξίας σμύριδας 
και της εργασίας και ασφάλισης 
των σμυριδεργατών 
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ΓΔΕΟΠΥ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ρυθμίσεων, ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2010-2014 
α/α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΦΕΚ Θέμα, Σχόλια Σχόλιο 

45 23.6.2014 K.Y.A Δ8/Δ/Φ1/οικ.10697/2714/ 
ΦΕΚ 
1800/Β/1.7.2014 

Καθορισμός τέλους, καθώς και κάθε 
σχετικής λε− 
πτομέρειας με αυτό, για ενεργές, 
αποθεματικές 
και αργούσες παραχωρήσεις 
μεταλλείων και για 
άδειες μεταλλευτικών ερευνών 

Καθορισμός των σχετικών τελών 
καθώς και του τρόπου είσπραξης 
αυτών, προς όφελος του δημοσίου.  

Λοιπές παρεμβάσεις στις Ο.Π.Υ. 

1 4/1/2012 Υ.Α. Δ8/Δ/Φ16.34/18218/3349ΠΕ 

  

Προκήρυξη δημόσιου διεθνούς 
ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού 
για την εκμίσθωση του δικαιώματος 
έρευνας και εκμετάλλευσης δημόσιου 
μεταλλευτικού χώρου στις περιοχές 
Μεταξοχωρίου, Βάθης, Γερακαριού, 
Φύσκας, Κεντρικού, Μυλοχωρίου και 
Αντιγόνειας Νομού Κιλκίς 

Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση 
αφορά την προκήρυξη του 
διαγωνισμού στο Κιλκίς, όμως η 
διάρθρωσή είναι πρότυπη και 
δύναται να αποτετελέσει τη βάση 
και το πρότυπο κάθε διαγωνιστικής 
διαδικασίας αξιοποίησης 
μεταλλευτικών δικαιωμάτων 

2 2011-2012 
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
VERHEUGEN  

  
Σχεδιασμός και Διαμόρφωση 
σχεδίου, διαβούλευση και σύνταξη 
της Εθνικής Μεταλλευιτκής Πολιτικής 

Ανακοίνωση στις 29/2/2012 της 
Εθνικής Μεταλλευτικής Πολιτικής. Η 
Χώρα μας με την ανακοίνωση αυτή 
ήταν μια από τις πρώτες στην ΕΕ 
που έθεσαν τις βάσεις και τα 
θεμέλια για την ορθολογική 
ανάπτυξη του ορυκτού πλούτου με 
απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον 
και την κοινωνία. 

3 5.5.2011 Υ.Α. Δ7/Α/Φ.7/οικ.10706/1971 

  

Συγκρότηση επιτροπής καταγραφής 
ΔΜΧ και ΔΕΒΟ 

Καταγραφή 115 Δημόσιων 
Μεταλλευτικών Χώρων (ΔΜΧ) και 
22 Δημόσιων Εκτάσεων 
Βιομηχανικών Ορυκτών (ΔΕΒΟ), 
αξιολόγηση αυτών  και 
συγκεκριμένη πρόταση 
αξιοποίησής τους.  

4 10.4.2012 Υ.Α. Δ7/6685/905 

  

Συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής για 
τις ΟΠΥ 

Συμβουλετικό όργανο της εκάστοτε 
πολιτικής ηγεσίας για το στρατηγικό 
σχεδιασμό αξιοποίησης ΟΠΥ. 

5 22.10.2014 Υ.Α. Δ9/Δ/Φ6/οικ.16933/4140/  

  

Σύμβαση Βεύης 
 
Με αυτή την υπουργική Απόφαση 
εγκρίθηκαν οι συμβατικοί όροι της 
Σύμβασης που συνήψε το Ελληνικό 
Δημόσιο με τον πλειοδότη (ΑΚΤΩΡ 
ΑΤΕ) της διαδικασίας της απευθείας 
εκμίσθωσης του δημόσιου 
λιγνιτωρυχείου της Βεύης. Με τη 
σύμβαση αυτή το Ελληνικό Δημόσιο 
εξασφαλίζει τουλάχιστον 10 εκατ € 
ετησίως για περίοδο αρχικά 15 ετών 
με δυνατότητα παράτασης και για 
άλλα 35 χρόνια και ανεξάρτητα του 
ύψους παραγωγής που θα 
επιτυγχάνει η εταιρεία. Έτσι αν 
ξεπερνά η εταιρεία το όριο 
παραγωγής που αντιστοιχεί στα 
ετήσια έσοδα των 10 εκ. € τότε το 
δημόσιο θα έχει και επιπλέον έσοδα. 
Η σύμβαση έχει ήδη προωθηθεί στη 
Βουλή για κύρωση με νόμο. 

 



 
Νομοθετικές, Κανονιστικές Πράξεις αρμοδιότητας ΓΓΕΚΑ 

 
29 / 38 

ΓΔΕΟΠΥ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ρυθμίσεων, ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2010-2014 
α/α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΦΕΚ Θέμα, Σχόλια Σχόλιο 

6 
ΕΤΗ 2011-
2014 

  

  

Σμύριδα 

Την τετραετία αυτή πουλήθηκε 
σχεδόν το σύνολο των αποθεμάτων 
της σμύριδας που είχαν 
συγκεντρωθεί επί δεκαετίες στις 
απόθήκες στη Νάξο. Μάλιστα δε 
από τα τέλη του 2013 και μετά σε 
υπερδιπλάσια τιμή. Με τον τρόπο 
αυτό αξιοποιήθηκαν πλήρως τα 
αποθέματα σμύριδας και 
διασφαλίστηκαν τα ασφαλιστικά 
δικαιώματα 500 κατοίκων της 
Νάξου στις κοινότητες Απειράνθου 
και Κορώνου. 

7 15.6.2012 Υ.Α. Δ8/Α/Φ.7.49.13/13030/2458 

  

Ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης 
Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. 

Με ενέργειες του Υπουργείου ΠΕΚΑ 
έγινε η πλήρης Ανάκτηση 
(Σεπτέμβριος 2013) από την 
εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ της 
προσδιορισθεΊσας ως κρατικής 
ενίσχυσης από την Ε.Ε.. 

8 2011-2014 Συγκρότηση Επιτροπών 

  

Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση 
λατομικής και μεταλλευτικής 
νομοθεσίας 

Από το 2011 έως το 2014 
συγκροτήθηκαν και λειτούργησαν 
άμμισθες επιτροπές από στελέχη 
του ΥΠΕΚΑ, που διαμόρφωσαν 
πλήρες Σχέδιο Νόμου για τα 
λατομικά ορυκτά και σημειακό 
εκσυχρονισμό διατάξεων του 
Μεταλλευτικού Κώδικα, που είναι 
πλέον έτοιμο να τεθεί σε 
διαβούλευση. 

9 2010-2014   

  

Ενεργός συμμετοχή σε όλα τα 
όργανα της ΕΕ και στο ανώτατο 
επίπεδο για τη διαμόρφωση της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Αξιοποίησης 
ΟΠΥ 

  

10 2010-2014 Έκδοση σειράς αποφάσεων 

  

Διασφάλιση απρόσκοπτης 
λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ και της 
συνέχισης της αξιοποίσης των 
Δημόσιων Μεταλλείων αλλά και των 
αντίστοιχων ιδιωτικών από 
προϋφιστάμενα λειτουργούντα 
σχήματα, σε συνθήκες αειφορίας και 
δημοσίου συμφέροντος. 

Οι Αποφάσεις αυτές και οι 
νομοθετικές παρεμβάσεις αφορούν 
στη διασφάλιση της απρόσκοπτης 
λειτουργίας των εξορυκτικών 
δραστηριοτήτων και της συνέχισης 
της αξιοποίσης των Δημόσιων 
Μεταλλείων αλλά και των 
αντίστοιχων ιδιωτικών από 
προϋφιστάμενα λειτουργούντα 
σχήματα, σε συνθήκες αειφορίας 
και δημοσίου συμφέροντος. 

11 7-9-2011 
Δ9/Β,/Φ465,466,467,468/20744/3
792 

  

Προκήρυξη δημόσιου διεθνούς 
ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού 
για την εκμίσθωση του δικαιώματος 
έρευνας γεωθερμικού δυναμικού 
δημόσιων μεταλλευτικών χώρων στις 
περιοχές Λεκάνης Σπερχειού, 
Περ.Ενότητας Φθιώτιδας, 
Ακροποτάμου, Περ.Ενοτήτων Σερρών 
& Καβάλας, Σουσακίου, Περ. 
Ενότητων ∆υτικής Αττικής & 
Κορινθίας και Ικαρίας, Περ. Ενότητας 
Ικαρίας 

Γεωθερμία, έχει κατακυρωθεί στη 
μοναδική συμμετέχουσα ΔΕΗ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ αλλα εκκρεμει η 
υπογραφή των συμβάσεων κατόπιν 
αλλεπάλληλων αιτημάτων 
παράτασης 

12 
2 9-1 1-. 2 0 1 
0 

Αρ. Πρωτ.:∆9/∆/Φ 
464/25165/4271 

  

Προκήρυξη δημόσιου διεθνούς 
ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού 
για την εκμίσθωση του δικαιώματος 
έρευνας γεωθερμικού δυναμικού 
δημόσιου μεταλλευτικού χώρου στην 
περιοχή Κεντρικής και Νότιας Χίου, 
Νομού Χίου 

Γεωθερμία, κατακυρώθηκε στον 
πρώτο πλειοδότη και με τα την 
έκπτωση αυτού στον δευτερο ο 
οποίος επίσης παραιτήθηκε-
εξέπεσε. Ο διαγωνισμός υπηρξε 
πρακτικά άγονος 
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ΓΔΕΟΠΥ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ρυθμίσεων, ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2010-2014 
α/α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΦΕΚ Θέμα, Σχόλια Σχόλιο 

13 
2 9-1 1-. 2 0 1 
0 

Αρ. 
Πρωτ.:∆9/∆/Φ463/25164/4270 

  

Προκήρυξη δημόσιου διεθνούς 
ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού 
για την εκμίσθωση του δικαιώματος 
έρευνας γεωθερμικού δυναμικού 
δημόσιου μεταλλευτικού χώρου 
νήσου Σαμοθράκης, Νομού Έβρου 

14 
2 9-1 1-. 2 0 1 
0 

Αρ. 
Πρωτ.:∆9/∆/Φ462/25163/4269 

  

Προκήρυξη δημόσιου διεθνούς 
ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού 
για την εκμίσθωση του δικαιώματος 
έρευνας γεωθερμικού δυναμικού 
δημόσιου μεταλλευτικού χώρου στην 
περιοχή ∆έλτα Ποταμού Νέστου, 
Νομών Ξάνθης και Καβάλας 

15 
2 9-1 1-. 2 0 1 
0 

Αρ. Πρωτ.:∆9/∆/Φ 
461/25162/4268 

  

 Προκήρυξη δημόσιου διεθνούς 
ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού 
για την εκμίσθωση του δικαιώματος 
έρευνας γεωθερμικού δυναμικού 
δημόσιου μεταλλευτικού χώρου στην 
περιοχή ∆έλτα Ποταμού Έβρου, 
Νομού Έβρου 

 

 

Σύνοψη Σημαντικών Παρεμβάσεων στις Ο.Π.Υ. 

1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΦΕΚ  ΘΕΜΑ Σχόλιο 

2 4/1/2012 
Υ.Α. 

Δ8/Δ/Φ16.34/18218/3349ΠΕ 

  

Προκήρυξη δημόσιου διεθνούς ανοιχτού 
πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση 
του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης 
δημόσιου μεταλλευτικού χώρου στις περιοχές 
Μεταξοχωρίου, Βάθης, Γερακαριού, Φύσκας, 
Κεντρικού, Μυλοχωρίου και Αντιγόνειας Νομού 
Κιλκίς 

Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση 
αφορά την προκήρυξη του 
διαγωνισμού στο Κιλκίς, όμως η 
διάρθρωσή είναι πρότυπη και 
δύναται να αποτετελέσει τη βάση 
και το πρότυπο κάθε διαγωνιστικής 
διαδικασίας αξιοποίησης 
μεταλλευτικών δικαιωμάτων 

3 2011-2012 
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 

VERHEUGEN  
  

Σχεδιασμός και Διαμόρφωση σχεδίου, 
διαβούλευση και σύνταξη της Εθνικής 
Μεταλλευιτκής Πολιτικής 

Ανακοίνωση στις 29/2/2012 της 
Εθνικής Μεταλλευτικής Πολιτικής. Η 
Χώρα μας με την ανακοίνωση αυτή 
ήταν μια από τις πρώτες στην ΕΕ 
που έθεσαν τις βάσεις και τα 
θεμέλια για την ορθολογική 
ανάπτυξη του ορυκτού πλούτου με 
απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον 
και την κοινωνία. 

4 5.5.2011 
Υ.Α. 

Δ7/Α/Φ.7/οικ.10706/1971 

  

Συγκρότηση επιτροπής καταγραφής ΔΜΧ και 
ΔΕΒΟ που ολοκλήρωσε το έργο της στις 
15/7/2014 

Καταγραφή 115 Δημόσιων 
Μεταλλευτικών Χώρων (ΔΜΧ) και 
22 Δημόσιων Εκτάσεων 
Βιομηχανικών Ορυκτών (ΔΕΒΟ), 
αξιολόγηση αυτών  και 
συγκεκριμένη πρόταση 
αξιοποίησής τους.  

5 10.4.2012 Υ.Α. Δ7/6685/905 

  

Συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής για τις ΟΠΥ 
Συμβουλετικό όργανο της εκάστοτε 
πολιτικής ηγεσίας για το στρατηγικό 
σχεδιασμό αξιοποίησης ΟΠΥ. 
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Σύνοψη Σημαντικών Παρεμβάσεων στις Ο.Π.Υ. 

1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΦΕΚ  ΘΕΜΑ Σχόλιο 

6 22.10.2014 
Υ.Α. 

Δ9/Δ/Φ6/οικ.16933/4140/  

  

Σύμβαση Βεύης 
 
Με αυτή την υπουργική Απόφαση εγκρίθηκαν οι 
συμβατικοί όροι της Σύμβασης που συνήψε το 
Ελληνικό Δημόσιο με τον πλειοδότη (ΑΚΤΩΡ 
ΑΤΕ) της διαδικασίας της απευθείας εκμίσθωσης 
του δημόσιου λιγνιτωρυχείου της Βεύης. τΜε τη 
σύμβαση αυτή το Ελληνικό Δημόσιο εξασφαλίζει 
τουλάχιστον 10 εκατ € ετησίως για περίοδο 
αρχικά 15 ετών με δυνατότητα παράτασης και για 
άλλα 35 χρόνια και ανεξάρτητα του ύψους 
παραγωγής που θα επιτυγχάνει η εταιρεία. Έτσι 
αν ξεπερνά η εταιρεία το όριο παραγωγής που 
αντιστοιχεί στα ετήσια έσοδα των 10 εκ. € τότε το 
δημόσιο θα έχει και επιπλέον έσοδα. Η σύμβαση 
έχει ήδη προωθηθεί στη Βουλή για κύρωση με 
νόμο. 
 

 

7 
ΕΤΗ 2011-

2014 
  

  

Σμύριδα 

Την τετραετία αυτή πουλήθηκε 
σχεδόν το σύνολο των αποθεμάτων 
της σμύριδας που είχαν 
συγκεντρωθεί επί δεκαετίες στις 
απόθήκες στη Νάξο. Μάλιστα δε 
από τα τέλη του 2013 και μετά σε 
υπερδιπλάσια τιμή. Με τον τρόπο 
αυτό αξιοποιήθηκαν πλήρως τα 
αποθέματα σμύριδας και 
διασφαλίστηκαν τα ασφαλιστικά 
δικαιώματα 500 κατοίκων της 
Νάξου στις κοινότητες Απειράνθου 
και Κορώνου. 

8 15.6.2012 
Υ.Α. 

Δ8/Α/Φ.7.49.13/13030/2458 

  

Ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης Ελληνικός Χρυσός 
Α.Ε. 

Μ ενέργειες του Υπουργείου ΠΕΚΑ 
έγινε η πλήρης Ανάκτηση 
(Σεπτέμβριος 2013) από την 
εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ της 
προσδιορισθεΊσας ως κρατικής 
ενίσχυσης από την Ε.Ε.. 

9 2011-2014 Συγκρότηση Επιτροπών 

  

Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση λατομικής και 
μεταλλευτικής νομοθεσίας 

Από το 2011 έως το 2014 
συγκροτήθηκαν και λειτούργησαν 
άμμισθες επιτροπές από στελέχη 
του ΥΠΕΚΑ, που διαμόρφωσαν 
πλήρες Σχέδιο Νόμου για τα 
λατομικά ορυκτά και σημειακό 
εκσυχρονισμό διατάξεων του 
Μεταλλευτικού Κώδικα, που είναι 
πλέον έτοιμο να τεθεί σε 
διαβούλευση. 

10 2010-2014   

  

Ενεργός συμμετοχή σε όλα τα όργανα της ΕΕ και 
στο ανώτατο επίπεδο για τη διαμόρφωση της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Αξιοποίησης ΟΠΥ 

  

11 2010-2014 
Έκδοση σειράς αποφάσεων 
και τροποποιήσεων της 

νομοθεσίας (με τροπολογίες) 

  

  

Οι Αποφάσεις αυτές και οι 
νομοθετικές παρεμβάσεις αφορούν 
στη διασφάλιση της απρόσκοπτης 
λειτουργίας των εξορυκτικών 
δραστηριοτήτων και της συνέχισης 
της αξιοποίσης των Δημόσιων 
Μεταλλείων αλλά και των 
αντίστοιχων ιδιωτικών από 
προϋφιστάμενα λειτουργούντα 
σχήματα, σε συνθήκες αειφορίας 
και δημοσίου συμφέροντος. 
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Σύνοψη Σημαντικών Παρεμβάσεων στις Ο.Π.Υ. 

1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΦΕΚ  ΘΕΜΑ Σχόλιο 

12 22.08.2011 4001/2011                
ΦΕΚ 

179/Α/ 
22.8.2011 

Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών 
Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, 
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις. 
 
Οι παρεμβάσεις που αφορούν τον Ορυκτό 
Πλούτο της Χώρας στα άρθρα 178 
(Αποκέντρωση αρμοδιότητας χορήγησης άδειας 
λειτουργίας ANFO και SLURRIES), 180 
(Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3175/ 2003), 181 
(Τροποποίηση διατάξεων του ν. 998/1979 
σχετικά με μεταλλευτικές και λατομικές 
δραστηριότητες), 182 (Παράταση προθεσμίας για 
τον καθορισμό 
λατομικών περιοχών και τροποποίησης άρθρων 
του ν.1428/1984), 183 (Παράταση λειτουργίας 
λατομείων αδρανών υλικών και λατομείων 
μαρμάρων), 184 (Λατομεία σχιστολιθικών 
πλακών), 185 (Τροποποίηση του ν. 3557/2007) 
και 194 (Τροποποίηση του άρθρου 148 του ν.δ. 
210/1973) 

. 

13 1.11.2013 

4203/2013  
Οι παρεμβάσεις που 

αφορούν τον Ορυκτό Πλούτο 
της Χώρας στα άρθρα 11-17. 
Τροποποιήσεις διατάξεων 

των ν.4001/2011, 
ν.1428/1984 και ν.4061/2012. 
Τροποποιήσεις των άρθρων 
23, 84, 89, 90, 146 και 176 
του ν.δ. 210/1973 «Περί 
Μεταλλευτικού Κώδικος» 
(ΦΕΚ 277/Α/5.10.1973). 

Τροποποίηση του άρθρου 33 
του π.δ. «Περί 

Κωδικοποιήσεως των 
κειμένων διατάξεων “περί 
Ναξίας Σμύριδας”» (ΦΕΚ 

429/Α/28.9.1935).   

ΦΕΚ 
235/Α/1.11.

2013 

Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και άλλες διατάξεις 

Τροποποίηση διατάξεων της 
λατομικής και μεταλλευτικής 
νομοθεσίας και διατάξεις για την 
πρακτική υλοποίηση της είσπραξης 
των τελών στα ιδιωτικά μεταλλεία 

14 14.06.2011 
Υ.Α 

Δ7/Α/οικ.12050/2223/23.5.20
11 

ΦΕΚ 
1227/Β/14.

06.2011 

Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών 
Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.) 
 
 

΄Υστερα από τις εργασίες άμμισθης 
επιτροπής που συγκροτήθηκε από 
στελέχη του ΥΠΕΚΑ, για την 
εκπόνηση του σχεδίου του νέου 
ΚΜΛΕ για την ορθολογική και 
ασφαλή διενέργεια των εξορυκτικών 
εργασιών, εκδόθηκε το  2011 ο νέος 
ΚΜΛΕ, αντικαθιστώντας τον 
προηγούμενο του 1984. Ο νέος 
αυτός ΚΜΛΕ είναι πλήρως 
εναρμονισμένος με τις σύγχρονες 
και καλές πρακτικές και παράλληλα 
προάγει την προστασία του 
φυσικου, κοινωνικού και εν γένει 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.  

23.6.2014 
K.Y.A 

Δ8/Δ/Φ1/οικ.10697/2714/ 

ΦΕΚ 
1800/Β/1.7.

2014 

Καθορισμός τέλους, καθώς και κάθε σχετικής λε− 
πτομέρειας με αυτό, για ενεργές, αποθεματικές 
και αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων και για 
άδειες μεταλλευτικών ερευνών 

Κατ' εξουσιοδότηση του ν. 
4042/2012 
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Στατιστικά Στοιχεία 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Ενδεικτικός του πλήθους αποφάσεων που υπεγράφησαν από τον ΓΓ κατά την περίοδο αυτή είναι ο αριθμός 
υπογραφεισών αποφάσεων που έχουν αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβρη 2010. Υπήρχε και 
πλήθος αποφάσεων που δεν αναρτώνται (πχ κλιμάκια ΚΕΔΑΚ). Ο ΓΓ προσυπέγραφε επίσης όλες τις αποφασεις 
Υπουργου και Υφυπουργού, που αφορούσαν στα θέματα της Γενικής Γραμματείας. 

Διαυγεια, 9‐2‐2014 

 

Προσυπογραφη Αποφάσεων Υπουργου, Υφυπουργού 

 

 

 

ΤΑΞΙΔΙΑ 

Πραγματοποιήθηκαν περίπου 70 Υπηρεσιακά ταξίδια. Ενδεικτικά, ταξίδια στο εξωτερικό αφορούσαν: 
4, συνοδεία Πρωθυπουργού 
8, συνοδεία Υπουργού σε Συμβούλια Υπουργών Ενέργειας 
5, εκπροσώπηση χώρας από ΓΓ σε Συμβούλια Υπουργών Ενέργειας 
12, εκπροσώπηση χώρας σε Διεθνη Συνέδρια 
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

 

Αρχικός διορισμός 2009 

 

Διορισμός μετά από Αναδιοργάνωση Υπουργείου και Μετονομασία Γραμματείας, Νοέμβριος 2014 
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ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, Μάρτιος 2015 

 
 
 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ  Αρ. Φύλλου 123 
12 Μαρτίου  2015 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

Yπουργείο   Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας .................................................. 1 

» Εξωτερικών ............................................................................................. 2 
 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

Κωνσταντίνου Μαθιουδάκη του  Μάρκου  (Α.∆.T. AB 340928), 
Μηχανολόγου Μηχανικού, Καθηγητή  του  Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής  του τέως Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και  Κλιματικής Αλλαγής και  νυν Υπουργείου  Πα− 
ραγωγικής  Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Η απόφαση  αυτή  να δημοσιευθεί στην  Εφημερίδα  της  Κυ− 

βερνήσεως. 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Αριθμ. 875 

 

 
 
 
(1) 

Αθήνα, 10 Μαρτίου  2015 
 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 

Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυ− 
κτών Πρώτων Υλών του  τέως  Υπουργείου  Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  και νυν Υπουργείου  Πα− 
ραγωγικής  Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 
 
 
76 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ 
 

- 
 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. των άρθρων 50 και 51 του 63/2005 π.δ/τος «Κωδικοποίηση 

της  Νομοθεσίας  για  την Κυβέρνηση  και τα  Κυβερνητικά  Όρ− 
γανα» (Α΄/98/22.4.2005), 

β. του  π.δ/τος 22/2015 «∆ιορισμός του  Αλεξίου  Τσίπρα του 
Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του «Συνασπισμού Ριζοσπαστι− 
κής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖΑ), ως Πρωθυπουργού» (Α΄/18/26.01.205), 
γ. του π.δ/τος 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργεί− 

ων, μεταφορά της  Γενικής  Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλί− 
σεων» (Α΄/20/27.01.2015), 
δ. του π.δ/τος 25/2015 «∆ιορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρ− 

νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α΄/21/27.1.2015), 

ε. του π.δ/τος 100/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλ− 
λοντος, Ενέργειας  και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄/168/28.08.2014). 

2. Την υπ’ αριθμ. 6939/26.11.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και της  Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής  (ΦΕΚ 505/τ.Υ.Ο.∆.∆/1.12.2009) με την οποία διορίστη− 
κε ο Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης  του  Μάρκου στη  θέση του 
Γενικού  Γραμματέα Ενέργειας και  Κλιματικής Αλλαγής του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 

3. Την από 28.1.2015 υποβληθείσα δήλωση  παραίτησης του 
Κωνσταντίνου Μαθιουδάκη του Μάρκου από τη θέση του Γενικού 
Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε: 
Γίνεται δεκτή,  η  υποβληθείσα δήλωση  παραίτησης του 

. 
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το γενικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων περιλαμβάνεται στο ΠΔ63/2005, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα». Ακολουθει απόσπασμα που αναφέρεται στους Γενικού Γραμματείς. 
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ΥΑ εκχώρησης Αρμοδιοτήτων (δείγμα) 
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Με στελέχη και συνεργάτες της Γενικής Γραμματείας, στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

Μάρτιος 2015 

 

 

 


