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Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή

Άρθρο πρώτο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙ−
ΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013−2016

1. Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονο−
μικής Στρατηγικής 2013−2016, το οποίο επισυνάπτεται 
ως Παράρτημα I στον παρόντα νόμο, αποτελεί αναπό−
σπαστο μέρος του νόμου αυτού και στο οποίο περιλαμ−
βάνονται για το τρέχον έτος και τα τέσσερα επόμενα 
έτη, κατά κύριο λόγο, τα εξής:

− Οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι για τη Γενική Κυβέρνηση 
και τους επί μέρους φορείς της.

− Η περιγραφή και αξιολόγηση των μακροοικονομικών 
και δημοσιονομικών εξελίξεων και προβλέψεων για το 
προηγούμενο έτος το τρέχον έτος, το έτος προϋπολο−
γισμού και τα επόμενα τρία έτη.

− Οι παραδοχές των οικονομικών και δημοσιονομικών 
προβλέψεων (μισθολογικές και συνταξιοδοτικές εξελί−
ξεις, παροχές, δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών, δαπάνες 
επενδύσεων και δαπάνες τόκων).

− Οι κύριες πηγές κινδύνου για τις δημοσιονομικές 
προβλέψεις.

− Ο στόχος για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης.
− Τα συνολικά ανώτατα όρια δαπανών για τη Γενική 

Κυβέρνηση, καθώς και τα ανώτατα όρια του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, των ΟΤΑ και των ΟΚΑ για την περίοδο.

− Οι δαπάνες και τα έσοδα σε Κεντρική Κυβέρνηση, 
τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνική ασφάλιση για τα αντί−
στοιχα έτη.

− Οι προβλεπόμενες δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρ−
νησης ανά Υπουργείο για τον Προϋπολογισμό του επό−
μενου έτους, καθώς και οι συνολικές δαπάνες τους για 
την υπό εξέταση περίοδο.

− Τα έσοδα και οι δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης 
ανά οικονομική κατηγορία και οι προβλέψεις για τα φο−

ρολογικά έσοδα, καθώς και οι δαπάνες για την περίοδο, 
οι εκτιμήσεις ανά οικονομική κατηγορία των ακαθάρι−
στων εξόδων, εσόδων, και ελλείμματος ή πλεονάσματος 
του Κοινωνικού Προϋπολογισμού και των Ενοποιημένων 
Προϋπολογισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ. ΥΠΟΥΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.

1.α. Οι διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 91/1943 (Α΄ 129), 1 
και 2 του ν.δ. 99/1974 (Α΄ 295) και της παρ. 19 του άρθρου 
4 του ν. 3513/2006 (Α΄ 265) παύουν να ισχύουν για όσους 
από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα αποκτούν για 
πρώτη φορά την ιδιότητα του Βουλευτή ή του Δημάρ−
χου, από την επομένη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος 
του παρόντος νόμου. Τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται 
για κύρια σύνταξη, πρόσθετη ασφάλιση και υγειονομι−
κή περίθαλψη, στους φορείς που ασφαλίζονταν πριν 
την εκλογή τους στα αξιώματα αυτά και ο χρόνος της 
θητείας τους λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους 
φορείς αυτούς.

Σε περίπτωση που δεν υφίσταται προγενέστερη κατά 
τα ανωτέρω ασφάλιση, για τα εν λόγω πρόσωπα έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του 
άρθρου 2 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120).

Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυ−
τές καθορίζονται από τη νομοθεσία του κάθε φορέα, 
βαρύνουν του μεν ασφαλισμένου τους ίδιους, του δε 
εργοδότη τη Βουλή ή το Δήμο, κατά περίπτωση, παρα−
κρατούνται από τη βουλευτική αποζημίωση ή την αντιμι−
σθία και αποδίδονται ανά μήνα στους οικείους φορείς.

Όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα πριν την εκλογή τους 
υπάγονταν στο ασφαλιστικό− συνταξιοδοτικό καθεστώς 
του Δημοσίου, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται 
επί των συντάξιμων αποδοχών της οργανικής τους θέ−
σης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθο−
ρίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
των διατάξεων του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της 
παρούσας παραγράφου των προηγούμενων εδαφίων.

β. Οι διατάξεις της παρ.  14 του άρθρου 8 του 
ν. 2592/1998 (Α΄ 57), αντικαθίστανται ως εξής:

«14. Οι συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου, 
γενικά, συμπεριλαμβανομένων όσων λαμβάνουν βου−
λευτική σύνταξη ή χορηγία, οι οποίοι υπηρετούν ή προ−
σλαμβάνονται σε θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
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λυκειακής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Μ.Ε) και δεν εντάσσονται 
στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.13 της πα−
ρούσας παραγράφου, συνεχίζουν να παρέχονται έως 
την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, οπότε 
και καταργούνται.

5. Στους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης των 
περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3 της πα−
ρούσας παραγράφου που διαθέτουν ισχύουσα άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας, ο έλεγχος της περίπτωσης 13 
της υποπαραγράφου Θ.3. της παρούσας παραγράφου 
αντικαθίσταται από δήλωση του ν. 1599/1986 του ιδιο−
κτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου ή του κατά νόμο υπευ−
θύνου ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές στα κτίρια που 
ελέγχθηκαν ή αδειοδοτήθηκαν με την ισχύουσα άδεια.

Θ.18. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Από την 30ή Απριλίου 2013 καταργούνται:
α. Τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, και 8, τα στοιχεία α΄, β΄ και 

δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12, και τα άρθρα 19 και 
20 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
45 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), το άρθρο 31 του ν. 4027/2011 
(Α΄ 233) και το άρθρο 9 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159).

β. Το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου 1 και τα στοιχεία 
3 και 4 της παραγράφου 6 του άρθρου 10 και η παρά−
γραφος 6 του άρθρου 12 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163).

γ. Οι παράγραφοι 1 του άρθρου 5, το άρθρο 7 και 
οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 6 και 7 του άρθρου 8 του 
ν. 682/1977 (Α΄ 244).

δ. Το άρθρο 65 του α.ν. 2545/1940, όπως τροποποιή−
θηκε από το άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 3907/2011.

ε. Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 68 του α.ν. 
2545/1940 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 45 παρ. 1 
του ν. 3907/2011.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 

1 ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του 
ν. 3848/2010, το άρθρο 31 του ν. 4027/2011 και το άρθρο 
9 του ν. 4076/2012.

β. Το στοιχείο γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 
του ν. 3879/2010 κατά το μέρος που αφορά στα Κέντρα 
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.

γ. Οι παράγραφοι 2 και 7 του άρθρου 5, το άρθρο 6, 
η παρ. 5 του άρθρου 8 και οι παράγραφοι 1 έως και 3 
του άρθρου 12 του ν. 682/1977.

δ. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 11 και το άρθρο 
66 του α.ν. 2545/1940,, όπως τροποποιήθηκε από το άρ−
θρο 45 παρ. 1 του ν. 3907/2011.

ε. Το άρθρο 13 του ν. 3879/2010.
στ. Η απόφαση με αρ. 916031/Οικ.3.2815/10.9.2009 

(Β΄1999) «Σύστημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελμα−
τικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)» ισχύει έως την 30ή Αυγούστου 
2013.

ζ. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 8 της υ.α. 
Ζ/3378/1993 (Β΄ 722) «Τροποποίηση της Απόφασης Υπουρ−
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζ/3378/1993 
«Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δι−
καίου ή Ιδιώτες», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει.

η. Η με αρ. ΣΤ/17029/22.7.2012 σχετικά με «Τροποποί−
ηση της υ.α. Ζ/3378/93 (Β΄ 356) όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει (Β΄ 722). Οι παράγραφοι 2, 3, 
4 και 5 του άρθρου 68 του α.ν. 2545/1940.

θ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 68 του α.ν. 2545/1940.
ι. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει 

θέματα της παρούσας παραγράφου Θ΄.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ−
ΓΗΣ

Ι.1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
H αμοιβή για η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης 

κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και 
εγκαταστάσεων κλιματισμού καθορίζεται ελεύθερα 
με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Οι 
προβλεπόμενες στο π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) ως ελάχιστες 
νόμιμες αμοιβές καταργούνται. Οι εισφορές και τα δικαι−
ώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, 
υπολογίζονται εφεξής επί της συμβατικής αμοιβής.

Ι.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ
1. Επιβάλλεται έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης 

στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς 
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, η οποία υπολογίζεται επί του τιμήματος 
των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν 
χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2012 έως και 
30.6.2014 και αφορά τους λειτουργούντες σταθμούς, 
καθώς και όσους σταθμούς τεθούν σε δοκιμαστική λει−
τουργία ή ενεργοποιηθεί η σύνδεσή τους εφεξής.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται ως 
εκατοστιαίο ποσοστό επί του, προ Φ.Π.Α., τιμήματος 
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, που εγχέεται από τον 
Παραγωγό στο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο 
ή στα ηλεκτρικά συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων 
Νησιών, και ανέρχεται:

α) Σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τους φωτο−
βολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λει−
τουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους έως 31.12.2011.

β) Σε τριάντα τοις εκατό (30%) για τους φωτοβολταϊ−
κούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία 
ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την 1.1.2012 και η 
αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται 
βάσει της τιμής αναφοράς του πίνακα του άρθρου 27Α 
του ν. 3734/2009, όπως κάθε φορά ισχύει, που αντι−
στοιχεί σε μήνα προγενέστερο του Φεβρουαρίου 2012.

γ) Σε είκοσι επτά τοις εκατό (27%) για τους φωτο−
βολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λει−
τουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την 
1.1.2012 και η αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας 
υπολογίζεται βάσει της τιμής αναφοράς του πίνακα του 
άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, όπως κάθε φορά ισχύει, 
που αντιστοιχεί στο διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου 2012 
και 9 Αυγούστου 2012.

δ) Σε δέκα τοις εκατό (10%) για τους λοιπούς σταθ−
μούς ΑΠΕ και τους σταθμούς ΣΗΘΥΑ.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να παραταθεί για 
ένα ακόμη έτος η υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω 
εισφοράς.

Η ανωτέρω εισφορά δεν επιβάλλεται στους φωτοβολ−
ταϊκούς σταθμούς για τους οποίους η αποζημίωση της 
παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιμής 
αναφοράς του πίνακα του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, 
που αντιστοιχεί σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 9 
Αυγούστου 2012, καθώς και για τους φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φω−
τοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Τα ποσά που αντιστοιχούν στην ανωτέρω εισφορά 
υπολογίζονται και παρακρατούνται σε κάθε εκκαθά−
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ριση από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ και, για την περίπτωση των 
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και 
αποτελούν έσοδο του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 
40 του ν. 2773/1999. Για τον υπολογισμό της εισφο−
ράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα, αντίγραφο του 
οποίου αποστέλλεται στον υπόχρεο.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα 
για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

2. Η παράγραφος 5α) του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 
(Α΄ 8), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 186 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), αντικαθίσταται 
ως εξής:

«5.α) Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από 
φωτοβολταϊκό σταθμό συνάπτεται για είκοσι έτη, συ−
νομολογείται με την τιμή αναφοράς που αναγράφεται 
στον ανωτέρω πίνακα και αντιστοιχεί στην τιμή που 
ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης της δοκιμαστικής 
λειτουργίας ή, αν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμα−
στικής λειτουργίας, κατά την ημερομηνία της ενεργο−
ποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού.

Ο αρμόδιος διαχειριστής υποχρεούται στη θέση του 
φωτοβολταϊκού σταθμού σε δοκιμαστική λειτουργία ή, 
εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουρ−
γίας, στην ενεργοποίηση της σύνδεσής του, εντός προ−
θεσμίας ενός μήνα από τότε που ο ενδιαφερόμενος 
θα δηλώσει την ετοιμότητα του σταθμού για έναρξη 
της δοκιμαστικής λειτουργίας ή για ενεργοποίηση της 
σύνδεσης, εφόσον, κατά την ημερομηνία υποβολής του 
σχετικού αιτήματος, έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα προβλε−
πόμενα στην οικεία σύμβαση σύνδεσης έργα επέκτασης 
για σύνδεση ή έχει παρέλθει ο συνομολογημένος στην 
σύμβαση σύνδεσης χρόνος υλοποίησης των εν λόγω 
έργων.

Εάν παρέλθει άπρακτο το ανωτέρω διάστημα του 
ενός μήνα για λόγους οφειλόμενους σε υπαιτιότητα του 
διαχειριστή, που διαπιστώνεται από τον ίδιο και γνω−
στοποιείται εγγράφως προς τον Λειτουργό της Αγοράς 
ή τον διαχειριστή για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 
κατά περίπτωση, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η τιμή 
που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα και αντιστοιχεί 
στην τιμή που ίσχυε κατά την ημερομηνία παρέλευσης 
της ανωτέρω προθεσμίας του ενός μήνα. Η ανωτέρω 
έγγραφη γνωστοποίηση παρέχεται μόνον από ειδικώς 
εντεταλμένα προς τούτο όργανα του αρμόδιου διαχει−
ριστή, που ανακοινώνονται στον Λειτουργό της Αγοράς 
τη ΡΑΕ και την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για 
έργα Α.Π.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής.

Σε κάθε περίπτωση η θέση του φωτοβολταϊκού σταθ−
μού σε δοκιμαστική λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται 
περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, η ενεργοποίηση 
της σύνδεσής του, θα πρέπει να λάβει χώρα εντός προ−
θεσμίας τριών (3) μηνών από την υποβολή σχετικού 
αιτήματος, εφόσον, κατά την ημερομηνία υποβολής 
του σχετικού αιτήματος, έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα 
προβλεπόμενα στην οικεία σύμβαση σύνδεσης έργα 
επέκτασης για σύνδεση ή έχει παρέλθει ο συνομολογη−
μένος στη σύμβαση σύνδεσης χρόνος υλοποίησης των 
εν λόγω έργων. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του 
προηγούμενου εδαφίου ο διαχειριστής αποζημιώνει τον 
ενδιαφερόμενο: α) με το μισό του κόστους των έργων 
σύνδεσης, όπως αυτό αναγράφεται στη σχετική σύμβα−

ση, εάν ο διαχειριστής ανταποκριθεί στην υποχρέωσή 
του εντός διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την 
υποβολή του αρχικού αιτήματος ή β) με το σύνολο του 
κόστους των έργων σύνδεσης σε κάθε άλλη περίπτωση.

Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης του σταθμού για 
λόγους οφειλόμενους σε υπαιτιότητα του ενδιαφερο−
μένου, η οποία διαπιστώνεται από τον διαχειριστή και 
γνωστοποιείται εγγράφως προς τον Λειτουργό της 
Αγοράς ή τον διαχειριστή για τα Μη Διασυνδεδεμένα 
Νησιά κατά περίπτωση, ιδίως σε περίπτωση ανακρίβειας 
της δήλωσης περί ετοιμότητας του δεύτερου εδαφίου, 
το αίτημα απορρίπτεται και ο ενδιαφερόμενος οφεί−
λει να υποβάλει εκ νέου αίτημα για θέση του φωτο−
βολταϊκού σταθμού σε δοκιμαστική λειτουργία ή, εάν 
δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, 
για ενεργοποίηση της σύνδεσής του, αφού παρέλθουν 
τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την υποβολή του προη−
γούμενου αιτήματός του.»

3. Για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς για τους οποί−
ους έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχει 
συναφθεί σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ή 
έχει υποβληθεί αίτηση με πλήρη φάκελο για σύναψη 
σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, ως τιμή ανα−
φοράς λαμβάνεται η τιμή που ίσχυε κατά την ημερο−
μηνία σύναψης της σύμβασης ή υποβολής της αίτησης 
με πλήρη φάκελο, υπό την προϋπόθεση ότι η έναρξη 
δοκιμαστικής λειτουργίας ή, εάν δεν προβλέπεται πε−
ρίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, η ενεργοποίηση της 
σύνδεσής τους, θα λάβει χώρα:

α. Για τους σταθμούς ισχύος έως και 10 MW, εντός 
απώτατου χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών 
από τη δημοσίευση του παρόντος ή ενωρίτερα, όποτε 
συμπληρωθούν δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης, της παραγράφου 5α) του άρθρου 27Α 
του ν. 3734/2009, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή 
της με τον παρόντα νόμο.

β. Για τους σταθμούς ισχύος μεγαλύτερης από 10MW 
καθώς και για τους σταθμούς ισχύος μικρότερης των 
10MW, σε περίπτωση που για τη σύνδεσή τους τα ανα−
γκαία νέα έργα σύνδεσης απαιτούν την κατασκευή ενός 
τουλάχιστον νέου Υποσταθμού YT/MT, εντός απώτατου 
χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από τη δη−
μοσίευση του παρόντος ή ενωρίτερα, όποτε συμπλη−
ρωθούν τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης, της παραγράφου 5(α) του άρθρου 27Α του 
ν. 3734/2009, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της 
με τον παρόντα νόμο.

Εάν η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας, ή εάν 
δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, η 
ενεργοποίηση της σύνδεσης των ανωτέρω σταθμών δεν 
λάβει χώρα εντός των ανωτέρω προθεσμιών, ως τιμή 
αναφοράς λαμβάνεται η τιμή που αναγράφεται στον 
πίνακα του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, όπως κάθε 
φορά ισχύει, και αντιστοιχεί στην τιμή που ισχύει κατά 
την ημερομηνία έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας 
ή της ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού 
σταθμού κατά περίπτωση.

4. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του 
ν. 3468/2006 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Η σύμβαση σύνδεσης συνάπτεται εντός διαστήματος 
τριών (3) μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήμα−
τος με πλήρη φάκελο για σταθμούς ηλεκτρικής ενέργει−
ας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ που, σύμφωνα με την παράγραφο 
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1 του άρθρου 4, εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης 
άδειας παραγωγής, και εντός έξι (6) μηνών για τους 
σταθμούς του άρθρου 3. Οι Διαχειριστές υλοποιούν τα 
έργα σύνδεσης που αναλαμβάνουν συμβατικά σε διά−
στημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει από την υπογραφή 
της σύμβασης σύνδεσης: α) τους δώδεκα (12) μήνες 
για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον δεν 
απαιτούνται εργασίες σε υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ, β) τους 
δεκαοκτώ (18) μήνες για σταθμούς που συνδέονται στο 
Δίκτυο εφόσον απαιτούνται εργασίες σε υποσταθμούς 
ΥΤ/ΜΤ και γ) τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες για τους 
σταθμούς που συνδέονται στο Σύστημα. Με ειδικά αιτι−
ολογημένη απόφασή τους, που κοινοποιείται στη ΡΑΕ, 
οι διαχειριστές μπορούν σε συγκεκριμένες περιπτώ−
σεις να θέτουν μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια για την 
υλοποίηση των έργων σύνδεσης, λαμβάνοντας υπόψη 
το βαθμό δυσκολίας κατασκευής των έργων αυτών. Η 
υποχρέωση των Διαχειριστών για υλοποίηση των έργων 
σύνδεσης εντός των ανωτέρω προθεσμιών δεν ισχύ−
ει για: α) συγκροτήματα αιολικών πάρκων συνολικής 
ισχύος μεγαλύτερης από εκατόν πενήντα (150) MW, β) 
αιολικά πάρκα που συνδέονται με το Σύστημα μέσω 
ειδικού προς τούτο υποθαλάσσιου καλωδίου και γ) άλλα 
αναλόγου μεγέθους σύνθετα έργα.»

Ι.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002
1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 (Α΄ 

230) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Μεταφορέας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 

εκτελεί μεταφορά πετρελαιοειδών προϊόντων με ένα 
από τα προβλεπόμενα μέσα στην παράγραφο 6.»

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 
αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
και Οικονομικών καθορίζονται λεπτομέρειες για την 
διακίνηση των πετρελαιοειδών προϊόντων από τους 
κατόχους αδειών του παρόντος νόμου.»

3. Στο άρθρο 5Α του ν. 3054/2002 προστίθεται παρά−
γραφος 4 ως εξής:

«4. Η μεταφορά των βιοκαυσίμων και βιορευστών που 
διαθέτουν οι κάτοχοι άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων 
πραγματοποιείται με βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.), ιδι−
όκτητα ή μισθωμένα. Με την επιφύλαξη των σχετικών 
αγορανομικών διατάξεων, o εκάστοτε κύριος του προ−
ϊόντος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότη−
τα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και 
διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 17.

Οι κάτοχοι άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, μπορούν 
να χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των βιοκαυσίμων 
και βιορευστών τις υπηρεσίες τρίτων (μεταφορέων), μη 
κατόχων άδειας κατά το νόμο αυτόν, και στους οποίους 
δεν πραγματοποιείται μεταβίβαση της κυριότητας των 
μεταφερόμενων προϊόντων. Η μεταφορά και η πώληση 
των προϊόντων γίνεται με παραστατικά των κατόχων 
άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, οι οποίοι φέρουν την 
αποκλειστική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 
17, για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που 
διακινούν και διαθέτουν, με την επιφύλαξη των σχετικών 
αγορανομικών διατάξεων.

Τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται 
για τη διάθεση των βιοκαυσίμων και βιορευστών των 

κατόχων άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων πρέπει να φέ−
ρουν εμφανώς, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του 
κατόχου της άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της άδειάς του, ή το εμπορικό σήμα 
του μεταφορέα με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση 
μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
νόμου. Η δαπάνη εγκατάστασης του σήματος αυτού 
βαρύνει τον ιδιοκτήτη του μεταφορικού μέσου, ενώ σε 
περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή αγοράς με πα−
ρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη βαρύνει τον μισθωτή 
ή τον αγοραστή του μεταφορικού μέσου, αντίστοιχα. Με 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι 
λεπτομέρειες εφαρμογής της σήμανσης των ανωτέρω 
μεταφορικών μέσων.»

4. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 
του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων (βυτιοφόρων 
οχημάτων ή πλωτών εφοδιαστικών μέσων) που να 
μπορούν να εξασφαλίσουν την ομαλή τροφοδοσία της 
αγοράς και την ομαλή και συνεχή διακίνηση των προϊ−
όντων που εμπορεύεται ο κάτοχος της άδειας Εμπορί−
ας, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις τροφοδοσίας 
γεωγραφικών περιοχών που μπορεί να έχουν επιβληθεί 
στον κάτοχο της άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 
του νόμου αυτού.

Τα μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) και 
πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια ή σλέπια), ιδι−
όκτητα και μισθωμένα, πρέπει να φέρουν εμφανώς, κατά 
περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου της άδειας 
Εμπορίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς του, ή 
το εμπορικό σήμα του μεταφορέα με τον οποίο έχει 
συναφθεί σύμβαση μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του παρόντος νόμου. Τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα 
των εταιρειών Εμπορίας κατηγορίας Β1 και Β2 πρέπει 
να φέρουν επιπλέον ειδικά σήματα. Η δαπάνη εγκατά−
στασης των ανωτέρω σημάτων βαρύνει τον ιδιοκτήτη 
του μεταφορικού μέσου, ενώ σε περίπτωση χρηματοδο−
τικής μίσθωσης ή αγοράς με παρακράτηση κυριότητας, 
η δαπάνη βαρύνει τον μισθωτή ή τον αγοραστή του 
μεταφορικού μέσου, αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών, καθώς και 
Ναυτιλίας και Αιγαίου όπου απαιτείται, καθορίζονται οι 
λεπτομέρειες εφαρμογής της σήμανσης των ανωτέρω 
μεταφορικών μέσων και οι τεχνικές λεπτομέρειες ανά 
είδος καυσίμου.»

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 
αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Ο κάτοχος άδειας Εμπορίας έχει, σύμφωνα με τους 
όρους αυτής, την υποχρέωση της ομαλούς και συνεχούς 
τροφοδοσίας της αγοράς και φέρει την ευθύνη, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, για τη διακίνηση 
των προϊόντων που εμπορεύεται. Με την επιφύλαξη των 
σχετικών αγορανομικών διατάξεων, ο εκάστοτε κύριος 
του προϊόντος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την 
ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί 
και διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 17.»

6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 
αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Οι κάτοχοι άδειας Εμπορίας μπορούν να χρησιμο−
ποιούν για τη μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων 




