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Άρθρο Ι

Ανάθεση δημόσιων συμβάσεων μελετών και έργων για τις ανάγκες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος

Παράκτιας Χειροσψαίρισης και των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2023

1. Αποκλειστικά για τις ανάγκες της διοργάνωσης: α) του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Παράκτιας

Χειροσφαίρισης (Β ΗπςΠΙΙ), κατά το χρονικό διάστημα από τις 13 έως και τις 27 Ιουνίου 2022 και
β) των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2023, που θα διεξαχθούν στην Περιψερειακή Ενότητα

Ηρακλείου της Περιψέρειας Κρήτης, μελέτες και έργα που αψορούν στην κατασκευή αθλητικών

εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για τις ως άνω διεθνούς εμβέλειας αθλητικές διοργανώσεις, καθώς

και στις υποστηρικτικές των εγκαταστάσεων αυτών υποδομές, αν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι

κατώτερη των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016(Α’ 147), μπορούν να ανατίθενται από τη Γενική

Γραμματεία Αθλητισμού, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης εθνικής διάταξης, με προσψυγή στη

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμψωνα με την περ. γ) της παρ. 2 του

άρθρου 32 του ν. 4412/2016 με την πρόσκληση τριών (3) τουλάχιστον Οικονομικών ψορέων.

2. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι υποοτηρικτικές υποδομές της παρ. Ι πρόκειται να κατασκευαστούν

στο γήπεδο της παρ. Ι του άρθρου 2.».

3. Στις περιπτώσεις της παρ. Ι το σύνολο των πράξεων της διαδικασίας ανάθεσης εκδίδεται από το

αρμόδιο όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση

ή εισήγηση άλλου συλλογικού οργάνου.

Άρθρο 2

Ειδικοί όροι δόμησης επί τμήματος εντός του τουριστικού ακινήτου «ΞενΙα Καρτερού Ηρακλείου»

1. Στο τμήμα Π.01-Π.02-Π.03-...-Π.051-Π.052-Π.01 εμβαδού τετραγωνικών μέτρων πενήντα οκτώ

χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τριών και εβδομήντα οκτώ τετραγωνικών μέτρων (58653,78 τ.μ.) εντός του

τουριστικού ακινήτου «Ξενία Καρτερού Ηρακλείου», του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί έναντι

ανταλλάγματος από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) στο εποπτευόμενο από τη Γενική

Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Εθνικό

Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου (Ε.Α.Κ.Η.)»όπως αυτό το τμήμα εμψαίνεται στο συνημμένο τοτιογραψικό

διάγραμμα του Παραρτήματος 1, επιτρέπεται η εγκατάσταση υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων και

συνοδών υποστηρικτικών κτιρίων και η έκδοση εντός του τμήματος αυτού των αναγκαίων οικοδομικών

αδειών και αδειών μικρής κλίμακας, σύμψωνα με τον σκοπό της παραχώρησης και ειδικότερα για τις

εξής εγκαταστάσεις:

α. Υπαίθριες Αθλητικές εγκαταστάσεις



αα) Γήπεδα τιαράκτιων αθλημάτων με άμμο

αβ) Γήπεδο αντισαίρισης (θππί5)

αγ) Δύο γήπεδα τοιχοσψαίρισης (5ηυ5·ι)

αδ) Γήπεδο ποδοσψαίρου

αε) Γήπεδο αντιιττέρισης (άπποπ)

αστ) Πίστα παρκούρ

αζ) Γήπεδο καλαθοσψαίρισης 3Χ3

β. Οικίσκοι (Μέγιστης δόμησης 1000 τμ.) και κερκίδες

βα) Χημικές τουαλέτες κλειστού τύπου με απολυμαντικό υγρό

β β) Προκατασκευασμένοι οικίσκοι με έροντα οργανισμό από κοιλοδοκούς και τοιχώματα από

Θερμομονωτικά πανέλαπολυουρεθάνης

βγ) Προσωρινές μεταλλικές κερκίδες

γ. Εξοπλισμός

γα) Ντουζιέρες παραλίας

γβ) Πτυσσόμενες τέντες σκίασης

γγ) Πινακίδες σήμανσης

δ. Διαμόρψωση περιβάλλοντα χώρου

δα) Ξυλοδιάδρομοι επί άμμου

δβ) Δαπεδοοτρώσεις της διαμόρψωσης στις μόνιμες αθλητικές εγκαταστάσεις

δγ)Σταθεροποιημένο χώμα στους χώρους στάθμευσης

δε) Εγκατάσταση ψωτισμού

δστ) Εγκατάσταση παροχής ρεύματος

δζ) Φύτευση

δη) Εγκατάσταση συστήματος αποστράγγισης ομβρίων,

με τους κάτωθι όρους δόμησης επί του ανωτέρω αναφερόμενου τμήματος:

α) Αρτιότητα οικοπέδου: 58.653,78τ.μ.

β) Συντελεστής δόμησης: 0,10

γ) Μέγιστη κάλυψη:10%

δ) Μέγιστο ύψος: 9,00 μέτρα

ε) Ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του τμήματος: 2,50 μέτρα

στ) Στην περιοχή Ζώνης Πρασίνου της Περιοχής Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ) να μπορούν

να χωροθετηθούν Θέσεις στάθμευσης σε κατάλληλα επεξεργασμένο χωμάτινο υδροιτερατό δάπεδο.

2. Η έκδοση πάσης φύσεως οικοδομικής άδειας επί του τμήματος της παρ. Ι για την εγκατάσταση των

κατασκευών των περ. α), β), γ), και δ) της παρ. Ι πραγματοποιείται με τη διαδικασία της κατηγορίας 3
οικοδομικών αδειών με βεβαίωση όρων δόμησης.

3. Οι αναγκαίες οικοδομικές άδειες για κατασκευές ή εγκαταστάσεις εντός του τμήματος της παρ.Ι

εκδίδονται κατόπιν αίτησης της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας

Αθλητισμού ή του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου (ΕΑ.Κ.Η.)», ως εχόντων
νόμιμο δικαίωμα.



Άρθρο 3

Ειδικοί όροι δόμησης για την επισκευή και αναβάθμιση του Εθνικού Ναυταθλητικού Κέντρου Χανίων

Σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που ευρίσκεται επί της Ακτής Κανάρη

εντός της επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως των Χανίων, εμβαδού τετραγωνικών μέτρων

εννέα χιλιάδων ενενήντα τριών και είκοσι οκτώ τετραγωνικών μέτρων (9.093,28 τ.μ.), όπως αυτό

εμψαίνεται στο συνημμένο τοπογραψικό διάγραμμα του Παραρτήματος ΙΙ, ορίζονται οι κάτωθι νέοι

ειδικοί όροι δόμησης:

1. Συντελεστής δόμησης: 0,6

2. Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 60,00%

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος για αθλητικές εγκαταστάσεις: 12,00 μ.

4. Πλάγιες αποστάσεις:

α) για νέα κτίσματα με πρόσωπο επί της Ακτής Κανάρη: 6,00 μ.,

β) για νέα κτίσματα με πρόσωπο σε όλες τις άλλες πλευρές: απόσταση Δ (3,00 μ. + 10% του

πραγματοποιούμενσυ ύψους), και

γ) ως έχουν για τα νομίμως υψιστάμενα κτίσματα, σύμψωνα με το άρθρο 23 του ν. 4067/2012 (Α’ 79) και

τις κατασκευές, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 4014/2011 (Α’ 209), 4178/2013 (Α’ 174) και

4495/2017 (Α’ 167).

Άρθρο 4

Παράταση προθεσμιών κατάθεσης Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού και

επανακαθορισμός των εξαιρετέων κατηγοριών σταθμών - Τροποποίηση παρ. 7 και 8 του άρθρου

11Α του ν. 4685/2020

Στο άρθρο 11Α του ν. 4685/2020 (Α’ 92), α) στην παρ. 7 παρατείνονται οι προβλεπόμενες προθεσμίες,

ρυθμίζεται η αξιολόγηση των εκκρεμών αιτήσεων και προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάψιο στην περ.

α), β) στην παρ. 8 τροποποιείται η περ. α) ως προς τη μέγιστη ισχύ παραγωγής, βελτιώνεται νομοτεχνικά

η περ. γ), προστίθεται περ. δ) και σι παρ. 7 και 8 διαμορψώνσνται ως εξής:

ιι7.α) Οι κάτοχοι αδειών παραγωγής σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., Βεβαιώσεων Παραγωγού,

Βεβαιώσεων Ειδικών ‘Εργων, σι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος ή θα

εκδοθούν μέχρι τη 15η.4.2022, συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών αιτήσεων χορήγησης Άδειας

Παραγωγής, Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών’Εργων για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι

τη 15η.4.2022 πλήρες αίτημα χορήγησης οριστικής προσψοράς σύνδεσης, οψείλουν να προσκομίσουν

την Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού μέχρι τη 15η.4.2022, προκειμένου να διατηρηθούν σε

ισχύ σι Άδειες Παραγωγής οι Βεβαιώσεις Παραγωγού ή σι Βεβαιώσεις Ειδικών’Εργων ή προκειμένου να

αξιολογηθούν σι εκκρεμείς αιτήσεις. Ο αρμόδιος Διαχειριστής αναρτά στην ιστοσελίδα του

ανακοινώσεις, με τις οποίες ενημερώνει τους αιτούντες για τη διαπίστωση της πληρότητας ή μη των

οικείων αιτημάτων χορήγησης οριστικής προσψοράς σύνδεσης για την εψαρμσγή του παρόντος. Σε

περίπτωση υποβολής κοινού αιτήματος χορήγησης οριστικής προψοράς σύνδεσης, η πληρότητα του

αιτήματος χορήγησης οριστικής προσψοράς σύνδεσης κρίνεται διακριτά για κάθε σταθμό.



Σε περίπτωση μη προσκόμισης της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού μέχρι την ως άνω

προθεσμία παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν σι Άδειες Παραγωγής, οι Βεβαιώσεις Παραγωγού ή σι

Βεβαιώσεις Ειδικών ‘Εργων, καθώς και κάθε άδεια που έχει εκδοθεί για τον σταθμό και αψορά στις ως

άνω άδειες, ενώ σι εκκρεμείς αιτήσεις αιτορρίπτονται.

β) Ειδικά σι κάτοχοι Βεβαιώσεων Παραγωγού σι οποίοι έχουν καταβάλει το Τέλος του άρθρου 17 για την

έκδοση της Βεβαίωσης Παραγωγού, δύνανται μέχριτην 15η.3.2022 να δηλώσουν, με ανέκκλητη δήλωσή

τους προς τον Φορέα Αδειοδότησης κατά τη Φάση Α’, ότι δεν επιθυμούν τη διατήρηση της Βεβαίωσης

Παραγωγού και αιτούνται την επιστροψή του τέλους του άρθρου 17 το οποίο έχουν καταβάλει. Με την

υποβολή της ανέκκλητης δήλωσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει η Βεβαίωση Παραγωγού ή η Βεβαίωση

Ειδικών ‘Εργων, καθώς και κάθε άδεια που έχει εκδοθεί για τον σταθμό αυτόν. Στην περίπτωση αυτή, το

Τέλος επιστρέψεται από την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. σε τραπεζικό λογαριασμό του κατόχου της Βεβαίωσης που

δηλώνεται στην ως άνω ανέκκλητη δήλωση, μέχρι την 15η.4.2022.

8. Από την υποχρέωση προσκόμισης της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού, εξαιρούνται οι

κάτωθι κατηγορίες σταθμών:

α) οι σταθμοί με μέγιστη ισχύ παραγωγής μικρότερη ή ίση του μισού (0,5) μεγαβάτ (ΜΑΙ),

β) οι σταθμοί που είναι ενταγμένοι στις στρατηγικές επενδύσεις του ν. 3894/2010 (Α’ 204) και του ν.

4608/2019 (Α’ 66) πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος ή έχουν υποβάλει αίτηση στην εταιρεία

«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» για τον χαρακτηρισμό τους ως

στρατηγικών επενδύσεων πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος,

γ) οι σταθμοί ΟΤΑ. α’ και β’ βαθμού, ιδρυμάτων, καθώς και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού

δικαίου κοινωψελούς σκοπού, πλην των ενεργειακών κοινοτήτων, όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας,

σχολεία όλων των βαθμίδων,

δ) τα θαλάσσια αιολικά πάρκα.».

Άρθρο 5

Θέσπιση ενιαίας διαδικασίας σύναψης σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης στο Πλαίσιο

ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσψορών — Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 12Α του ν.

4414/2016

1. Η παρ. 5 του άρθρου 12Α του ν. 4414/2016 (Α’ 149), περί ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής

προσψορών που προκηρύσσονται μετά την 1Γ>,12021 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Ειδικά για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσψορών του άρθρου 7, σι οποίες

προκηρύσσονται μετά την Ιη.1.2021, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Οι κάτοχοιτων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), που επιλέγονται σε

ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσψορών του άρθρου 7, συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής

Ενίσχυσης, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοση της απόψασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

(Ρ.Α.Ε.), με τα αποτελέσματα της ανταγωνιστικής διαδικασίας και με την προϋπόθεση, ότι έχουν

προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, όπως προβλέπεται.

—1—



β) Ο Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) συνάπτει τη σύμβαση

λειτουργικής ενίσχυσης εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

γ) Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των προθεσμιών της περ. α), καταπίπτουν οι εγγυητικές

επιστολές που έχουν προσκομισθεί στο Πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με την παρ.

5 του άρθρου 7 και επιλέγεται για ένταξη σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης, ο επόμενος, στη σειρά

μειοδοτικής κατάταξης της εκάστοτε ανταγωνιστικής διαδικασίας, σταθμός. Η Τιμή Αναφοράς του

σταθμού αυτού ορίζεται ίση με τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής προσψοράς που υπέβαλε ο κάτοχος

του σταθμού στη διαγωνιστική διαδικασία και της μεσοσταθμικής τιμής των προσψορών των έργων που

επελέγησαν αρχικώς στη διαγωνιστική διαδικασία. Ο κάτοχος του σταθμού υποχρεούται να προσκομίσει

την απαιτούμενη εγγυ ητική επιστολή και εν συνεχεία να συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εντός

δύο (2) μηνών από την ενημέρωση που λαμβάνει από τη Ρ.Α.Ε., σχετικά με την επιλογή του για ένταξη

στο καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης. Σε περίπτωση άρνησης του κατόχου του σταθμού Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α. να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης, επιλέγεται για ένταξη σε

καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης, ο αμέσως επόμενος, στη σειρά μειοδστικής κατάταξης της εκάστοτε

ανταγωνιστικής διαδικασίας, σταθμός. Η ανωτέρω διαδικασία εψαρμόζεται μέχρι να καλυψθεί η τελικά

δημοπρατούμενη ισχύς. Επιτρέπεται υιτερκάλυψη της δημοπρατούμενης ισχύος από τον τελευταίο

σταθμό που επιλέγεται κατά την ανωτέρω διαδικασία.

6) Σε περίπτωση που ο κάτοχος σταθμού Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. λύσει τη Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης,

την οποία σύναψε σύμψωνα με τις περ. α) και β), πριν τη λήξη της συμβατικής της διάρκειας, επιβάλλεται

μηνιαίως και για χρονική περίοδο τεσσάρων (4) ετών, πρόστιμο από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., υπέρ του

Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), ίσο με τη διαψορά

της Ειδικής Τιμής Αγοράς της αντίστοιχης Τεχνολογίας του σταθμού Α.Π.Ε., από την Τιμή Αναψοράς του

σταθμού αυτού, εάν η διαψορά αυτή είναι μεγαλύτερη του μηδενός, επί τη μηνιαία παραγωγή του

σταθμού Α.Π.Ε.. Σε περίπτωση μη καταβολής του ως άνω προστίμου από μεριάς κατόχου του σταθμού

εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την εκάστοτε μηνιαία επιβολή του προστίμου, η

Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταψοράς

Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) που εκπροσωπεί τον σταθμό,

μετά την ενημέρωσή τους από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., διαγράψουν αμελλητί τον σταθμό αυτό από τα

σχετικά μητρώα και κοινοποιούν αντίγραψο της πράξεως διαγραψής στη Ρ.Α.Ε.. Επιπλέον, ο κάτοχος του

σταθμού αυτού απαγορεύεται να συμμετέχει στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, είτε άμεσα, είτε μέσω

Φο.Σ.Ε., είτε στο πλαίσιο διμερών συμβάσεων.».

2. Η παρ. 1 ισχύει από 28.2.2022.

Άρθρο ό

Παρατάσεις προθεσμιών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

1. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαψίου, παρατείνεται έως την 31η.3.2022η εψαρμογή των τιμών

αναψοράς εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας, σι οποίες ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος

και έχουν καθοριστεί με τον Πίνακα 1 της περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 4 του ν. 4414/201& (Α’ 149).

Ειδικά για αιολικούς σταθμούς της περ. 61 της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2Ο0 (Α’ 129),

παρατείνεται κατά δέκα (10) μήνες η εφαρμογή των τιμών αναψοράς, σι οποίες ισχύουν κατά την έναρξη

-5.-



ισχύος του παρόντος και έχουν καθοριστεί με τον Πίνακα 1 της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.

4414/2016.

2. Παρατείνεται κατά έξι (ό) μήνες η έναρξη εψαρμογής των τιμών αναψοράς, οι οποίες ορίζονται στην

υπό στοιχεία ΥΠ ΕΝ/ΔΑΠ ΕΕΚ/30971/1190/26.3.2020 απόψαση του Υψυπουργού Περιβάλλοντος και

Ενέργειας (Β’ 1045) για τις κατηγορίες 29α, 29β, 30α, 30β, 3Ογ του Πίνακα Ι της περ. β’ της παρ. Ι του

άρθρου 4 του ν. 4414/2016, ώστε οι τιμές αναψοράς των κατηγοριών αυτών να ισχύουν από την

Ιη.9.2022.

3. Παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες η ισχύς των οριστικών προσψορών σύνδεσης σταθμών, για τους

οποίους δεν έχει συναψθεί σύμβαση σύνδεσης και η ισχύς τους έληξε την Ιη.1.2022 ή λήγει έως και την

31η.3.2022.

4. Παρατείνονται κατά δώδεκα (12) μήνες οι προθεσμίες για τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία των

σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) που έχουν

επιλεγεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, μέσω της ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του

ν. 4414/2016.

5. Η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης υβριδικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας σε
Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.) παρατείνεται κατά έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της

απόψασης της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4414/2016.

6. Παρατείνεται κατά δεκατέσσερις (14) μήνες η διάρκεια ισχύος των οριστικών προσψορών σύνδεσης
σταθμών βιομάζας, βιοαερίου, βιορευστών, Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής
Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), για τους οποίους έχουν συναψθεί συμβάσεις σύνδεσης και οι οριστικές
προσψορές σύνδεσής έχουν λήξει από την 1.22022 και λήγουν μέχρι την 31η.122022, εψόσον οι
ενδιαψερόμενοι προσκομίσουν εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόσθετη

εγγυητική επιστολή προςτον αρμόδιο διαχειριστή, σύμψωνα με το υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής που

έχει καθοριστεί βάσει της περ. 3 της υποπαρ. 1.1. της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’
107), ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ ανά μεγαβάτ (100.000€/Μ\Ν).

7. Παρατείνονται κατά είκοσι δύο (22) μήνες:

α) Η έναρξη εψαρμογής των τιμών αναψοράς που ορίζονται με την υπό στοιχεία
ΥΠ ΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25511/882/2.3.2019 απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1021),

ώστε να ισχύουν από την Ιη.Ι.2024,

β) η έναρξη εψαρμογής των τιμών αναψοράς που ορίζονται με την υπό στοιχεία
ΥΠ ΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190/26.3.2020 απόψαση του υψυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκτός

των τιμών αναψοράς των κατηγοριών 29α, 29β, 30α, 30β, 3Ογ, ώστε να ισχύουν από την Ιη.1.2025.

8. Η προθεσμία της παρ. 3δ του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, περί σύναψης συμβάσεων λειτουργικής

ενίσχυσης ψωτοβολταϊκών σταθμών Ενεργειακών Κοινοτήτων, παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες.

Άρθρο 7

Επανακαθορισμός κατηγοριών και αναπροσαρμογή Τιμών Αναψοράς σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας με συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης



1. Οι κατηγορίες σταθμών Ια και 1β του Πίνακα 1 της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016

(Α’ 149), τροποποιούνται ως προς το αναψερόμενο πλαίσιο ισχύος παραγωγής, στους σταθμούς της
κατηγόριας Ια Τίθεται ειδικότερη προϋπόθεση και οι κατηγορίες Ια και Ιβ, διαμορψώνονται ως εξής:

α) «Ια - λιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης

ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των έξι μεγαβάτ (6 Μ\Ν), οι οποίες δεν εντάσσονται σε καθεστώς

στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής

προσφορών», και

β) <ιιβ - λιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης

ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των εξήντα κιλοβάτ (60 ν’.Ι) και μικρότερης ή ίσης των έξι μεγαβάτ (6

Μνν)».

2. Με την επιψύλαξη των αιολικών σταθμών της περ. δί της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α’

129), για το χρονικό διάστημα από την 15η.4.2022, μέχρι την έναρξη εφαρμογής των τιμών αναψοράς

που ορίζονται στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25511/882/20.3.2019 απόφαση του Υπουργού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1021), οιΐιμές Αναψοράς γιατις κατηγορίες Ια, ιβ, Ιγ και 2 του Πίνακα

1 της περ. β’ της παρ. 1. του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), καθορίζονται ως εξής:

. Τ.Α.
α/α Κατηγορία σταθμων

(€/Μ)

λιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις
εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης

Ια των έξι μεγαβάτ (6 Μ\Ν), οι οποίες δεν εντάσσονται σε καθεστώς 70
στήριξης με τη μορψή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής
διαδικασίας υποβολής προσψορών.

λιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις
εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης

89των εξήντα κιλοβάτ (60 Γ’Ν) και μικρότερης ή ίσης των έξι μεγαβάτ (6
ΜνιΙ).

λιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της απόψασης της
Ρ.Α.Ε. υπ’ αριθμ. 904/2011, όπως έχει τροποποιηθεί με τις αποψάσεις
της Ρ.ΑΕ. υπ’ αριθμ. 155/2012 (ΦΕΚ Β’ 908) και 452/2015 (ΦΕΚ Β’
2859) και ισχύει, και κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της Παρ. 3 του

1γ άρθρου 15 του ν. 3175/2003 (Α’ 207), καθώς και οι κάτοχοί αδειών 65
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που έχουν
λάβει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η οποία προβλέπει
στους Ειδικούς της Ορους ότι ο κάτοχος της άδειας αυτής θα
συμπεριληφθεί στον Πίνακα 3 των νέων χρηστών των παραπάνω
αποψάσεων της Ρ.Α.Ε.

λιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις
ιδ εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μικρότερης ή 157

ίσης των 60 Ιι\Ν



λιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαί.ες εγκαταστάσεις

2
εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης

90των 60 ιΝ και μικρότερης ή ίσης των 6Μ’Ψ/, Που ανήκουν σε
Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018

Άρθρο 8

Προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων Διευθύνσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων του πρώτου εδαψίου της παρ. Ι του άρθρου 15 του ν. 3889/2010

(Α’ 182), για τους δασικούς χάρτες των Διευθύνσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,
παρατείνεται, από τη λήξη της, για σαράντα πέντε (45) ημέρες. Η ως άνω παράταση επεκτείνεται για
είκοσι (20) επιπλέον ημέρες για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή.
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Αθήνα, 1η Μαρτίου 2022
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕπΕΙΩΝ ΡΥΘΜΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜ!ΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

«ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

Επισπεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Στοιχεία επικοινωνίας: Γραψείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Φωτεινή

Αντωνοπούλου, 21315 1387Ο,αοπορουου@ ρνγρθΙι3.ι-, γραψείο Υψυπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού Παναγιώτης Παπανότης, νομικός συνεργάτης, τηλ. 2131316889,

Επιλεξατε απο Τον παρακατω καταλονο τον τομεα η τους τομε1ς νομοιετησης
στους οποιους αφορουν οι όασικες διαταξεις της αξιολο’ουμενης ρυιμισης

Ι ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΟΕΤΗΣΗΣ
Ι (Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1 Χ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΠΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΠΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5 Χ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6 Χ Ι

Ι Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.

2 Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής μυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνηοης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.



Α. Αιτισλογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου Ι ρυθμίζεται η δυνατότητα ανάθεσης

από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) συμβάσεων μελετών και έργων, που

αψορούν στην Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και των

υποστηρικτικών των εγκαταστάσεων αυτών υποδομών, σι οποίες είναι αναγκαίες

για τη διεξαγωγή του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Παράκτιας Χειροσψαίρισης

πςΙΙΙ), κατά το χρονικό διάστημα από την Ι3> έως και την 27η Ιουνίου

2022 και β) των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2023, που Θα διεξαχθούν στην

Περιψερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιψέρειας Κρήτης, κατά παρέκκλιση κάθε

αντίθετης διάταξης, με προσψυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση σύμψωνα με την περ. γ) της παρ. 2 του άρΘρου 32 του
ν. 4412/2016 (Α’ 147), αν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι κατώτερη των

ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 2 αντιμετωπίζονται α) το ζήτημα της
αναγκαιότητας πρόβλεψης νέων ειδικών όρων δόμησης σε τμήμα οικοπέδου

εμβαδού τετραγωνικών μέτρων πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τριών

και εβδομήντα οκτώ τετραγωνικών μέτρων (58.653,78 τ.μ.) εντός του τουριστικού

ακινήτου «Ξενία Καρτερού Ηρακλείου», του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί

έναντι ανταλλάγματος από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) στο

εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) νομικό πρόσωπο

δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου

(Ε.Α.Κ.Η.)» και β) το ζήτημα της κατά παρέκκλιση έκδοσης πάσης ψύσεως

οικοδομικών αδειών με τη διαδικασία της κατηγορίας 3 οικοδομικών αδειών με

βεβαίωση όρων δόμησης, δηλ. χωρίς να απαιτείται προέγκριση της αρμόδιας

πολεοδομικής υπηρεσίας για λόγους ετιιτάχυνσης των διαδικασιών, αλλά με

βεβαίωση των προτεινόμενων με την αξιολογούμενη ρύθμιση όρων δόμησης.

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 3 προβλέπονται νέοι ειδικοί όροι

δόμησης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που

ευρίσκεται επί της Ακτής Κανάρη, εντός της επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου

πόλεως των Χανίων.

Με το προτεινόμενο άρθρο 4, παρατείνονται οι καταληκτικές ημερομηνίες

προσκόμισης της προβλεπόμενης Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού

από τους κάτοχους αδειών Παραγωγής σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

(Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης



(Σ.Η.Θ.Υ.Α.), Βεβαιώσεων Παραγωγού και Βεβαιώσεων Ειδικών ‘Εργων και

επανακαθορίζονται οι εξαιρετέες κατηγορίες σταθμών,

Με το ιτροτεινόμενο άρθρο 5 κατ’ επιταγή της ασφάλειας δικαίου διασαψηνίζεται

πως το άρθρο 41 του ν. 4843/2021 (Α’ 193), για τους κατόχους σταθμών που

επιλέγονται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες, αψορά τις ανταγωνιστικές διαδικασίες

που προκηρύσσονται μετά την Ιη.1.202Ι.

Με το προτεινόμενο άρθρο ό Παρατείνονται κρίσιμες ημερομηνίες που αψορούν

τις Α.Π.Ε.,

Με το προτεινόμενο άρθρο 7, επανακαθορίζονται οι κατηγορίες και

αναπροσαρμόζονται σι Τιμές αναψοράς των σταθμών Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α..

Με το προτεινόμενο άρθρο 8 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

για τους δασικούς χάρτες των Διευθύνσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

___________

Κρήτης.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Για το προτεινόμενο άρθρο 1, επισημαίνεται το εξής: Αμψότερες οι διεθνείς

αθλητικές διοργανώσεις α) του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Παράκτιας

Χειροσψαίρισης [πιΗ3ΙΙ), και β) των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων

2023, πρόκειται να διεξαχθούν σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σι οποίες, μαζί με τις

αναγκαίες υποστηρικτικές χρήσεις (ενδεικτικά: αποδυτήρια αθλητών και

διαιτητών, ιατρείο, χώροι δειγματοληψίας για έλεγχο ντόπινγκ, γραΦεία διοίκησης

διοργάνωσης, χώροι συνεντεύξεων, συναντήσεων και εργασίας δημοσιογράψων,

προσωρ ινές εγκαταστάσεις του αλετών, ηλε κτρο μηχανολογικός εξοπλισμός,

αναψυκτήριο και χώροι στάΘμευσης αυτοκινήτων), πρόκειται να

κατασκευαστούν στο τμήμα Π.01Π.02-Π.03-...-Π.051-Π.052-Π.01 εμβαδού

τετραγωνικών μέτρων πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τριών και

εβδομήντα οκτώ τετραγωνικών μέτρων (58.653,78 τ.μ.) εντός του τουριστικού

ακινήτου «Ξενία Καρτερού Ηρακλείου», του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί

έναντι ανταλλάγματος από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) στο

εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) νομικό πρόσωπο

δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου

(Ε.Α.Κ. Η.)».

Οι εγκαταστάσεις και οι υποστηρικτικές χρήσεις που θα κατασκευαστούν για το

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ίπ1ΙΙ θα αποτελέσουν το μεγαλύτερο τμήμα

(σχεδόν το ογδόντα τοις εκατό)) των εγκαταστάσεων και των υποστηρικτικών

χρήσεων που απαιτούνται για τους Παράκτιους Μεσογειακούς Αγώνες του 2023.

Ενδεικτικά αναψέρεται ότι για τις ανάγκες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ι3ςΙ·ι

ιπΠ32ΙΙ πρόκειται να κατασκευαστούν 4 γήπεδα (ένα Κεντρικό με περιμετρικές

κερκίδες χωρητικότητας δυόμιση χιλιάδων Θεατών, δύο με κερκίδες

χωρητικότητας πεντακοσίων Θεατών και ένα βοηθητικό γήπεδο). Τα ίδια γήπεδα

με την προσθήκη ενός γηπέδου ακόμη, χωρητικότητας πεντακοσίων θεατών, θα

ψιλοξενήσουν και τους αγώνες νοΙΙθγ, 13θ2ΊΊ 5οθ, 1ΙΊ θΓ1Π15 και ςΙ

των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων, ενώ για τις ανάγκες των



τελευταίων Θα απαιτηθεί επιπλέον η δημιουργία γηπέδων πάλης, καράτε και

ρακετών, αλλά και η αύξηση των αποδυτηρίων των αθλητών (από δώδεκα σε

δεκαέξι) καιτων διαιτητών (από τρία σε τέσσερα).

Αν ακολουθηθούν σι διαδικασίες και σι προθεσμίες των διατάξεων του ν.

4412/2016 (Α’147), το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την πρόσψατη

επίσημη ανάληψη από τη χώρα μας των δύο ως άνω διεθνούς εμβέλειας

αθλητικών διοργανώσεων, δεν επαρκεί για την ανάθεση και την ολοκλήρωση των

αναγκαίων έργων κατασκευής των αθλητικών εγκαταστάσεων και των

υποστηρικτικών χρήσεων που Πρόκειται να ψιλοξενήσουν τις διοργανώσεις αυτές.

Σημειώνεται ότι ο χρόνος που διανύθηκε εντός του έτους 2021, μετά από τις

επίσημες αναθέσεις των Παραπάνω διοργανώσεων, δεν Θα μπορούσε να

αξιοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) διότι δεν υπήρχαν οι

απαιτούμενες Πιστώσεις υπέρ της Γ.Γ.Α., προκειμένου να ενταχθούν τα σχετικά

έργα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.).

Ως εκ τούτου προτείνεται η αξιολογούμενη διάταξη, η οποία Θα ισχύσει για

περιορισμένο χρονικό διάστημα και αποκλειστικά τις ανάγκες της άρτιας

διοργάνωσης και ολοκλήρωσης των δύο ως άνω διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων.

‘Οσον αψορά στο τιροτεινόμενο άρθρο 2, παρατηρούνταιτα εξής προβλήματα:

Η έκταση, της οποίας η χρήση έχει παραχωρηθεί έναντι ανταλλάγματος

από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) στο εποπτευόμενο από τη

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου

(ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου (Ε.Α.Κ.Η.)»,

αποτελεί τμήμα μεγαλύτερης έκτασης,

. εντός συγκεκριμένου άλλου τμήματος της συνολικής έκτασης υψίστανται

αυθαίρετες κατασκευές που προέκυψαν από καταπατήσεις,

. λόγω της ύπαρξης των αυθαίρετων αυτών κατασκευών προκαλείται

αδυναμία έκδοσης οικοδομικών αδειών ή και αδειών μικρής κλίμακας στο

σύνολο της έκτασης.

Άνευ της πρόβλεψης ειδικών όρων δόμησης λόγω των ως άνω ιδιαιτεροτήτων, δεν

είναι δυνατή η εγκατάσταση υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων για τους

σκοπούς της διοργάνωσης: α) του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Παράκτιας

Χειροσψαίρισης (ίεΙ ΙπςΙ1ΙΙ), που Θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από

την 13η έως και 27η Ιουνίου 2022 και β) των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων

2023. Επιπλέον κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη περί έκδοσης των πάσης ψύσεως

αναγκαίων οικοδομικών αδειών με τη διαδικασία της κατηγορίας 3 οικοδομικών

αδειών, δηλ. χωρίς να απαιτείται προέγκριση της αρμόδιας πολεοδομικής

υπηρεσίας για λόγους επιτάχυνσης των διαδικασιών, αλλά με βεβαίωση των
προτεινόμενων με την αξιολογούμενη ρύθμιση όρων δόμησης.

Με το προτεινόμενο άρθρο 3, επιλύεται το ζήτημα της επισκευής του Εθνικού
Ναυταθλητικού Κέντρου Χανίων (ΝΚΧ). άνευ της πρόβλεψης ειδικών όρων



δόμησης λόγω των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής δεν καθίσταται δυνατή η επισκευή

και αναβάθμιση του Εθνικού Ναυταθλητικού Κέντρου Χανίων (ΝΚΧ), η οποία

κρίνεται αναγκαία για λόγους δημοσίου συμψέροντος. Ο ειδικός συντελεστής

δόμησης 0,6 έχει οριστεί, συνυπολογιζομένων των υπαρχουσών αυθαίρετων

κατασκευών, το σύνολο των οποίων έχει υπαχθεί και συνυττολογισθεί στους

προτεινόμενους όρους δόμησης. Σημειωτέον ότι ο εν λόγω συντελεστής δόμησης

(0,6) είναι πολύ χαμηλός και είναι ο απολύτως αναγκαίος για να νομιμοποιηθούν

τα υψιστάμενα ακίνητα και οι ελάχιστες νέες προσθήκες που δεν ξεπερνούν το δύο

τοις εκατό (2%) του συνολικού ακινήτου, αψού ο μέσος συντελεστής δόμησης στην

πολεοδομική ενότητα, στην οποία υπάγεταιτο ΝΚΧ, είναι 2,00.

Με το προτεινόμενο άρθρο 4, παρατείνεται το διάστημα που χορηγείται για την

προσκόμιση της προβλεπόμενης στην παρ. 7 του άρθρου 11Α του ν. 4685/2020 (Α’

92) εγγυητικής επιστολής, για την αντιμετώπιση των συνεπειών του έκτακτου και

ακραίου καιρικού ψαινομένου «ΕΛΠΙΣ», της πανδημίας του κορωνοΙού ςονί-ι9,

καθώς και της Παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης.

Με το προτεινόμενο άρθρο 5 απαλείψεται, προς άρση αμψιβολιών για την έναρξη

ισχύος και το Πεδίο εψαρμογής του άρθρου 41 του ν. 4843/2021 (Α’ 193), η

αναψορά στη διαδικασία σύναψης σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης για κατόχους

σταθμών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που ήδη

έχουν επιλεγεί σε ανταγωνιστικές διαδικασίες που έχουν προκηρυχθεί πριν την

Ιη.1.2021.

Με το ιτροτεινόμενο άρθρο ό αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των καθυστερήσεων

στην ολοκλήρωση έργων Α.Π.Ε., εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοίού ςονίςί-19

και των συνακόλουθων ελλείψεων σε τεχνικό εξοπλισμό, της παγκόσμιας

ενεργειακής κρίσης και της αξιοσημείωτης αύξησης του σχετικού κόστους

κατασκευής, καθώς και του ακραίου καιρικού ψαινομένου «ΕΛΠΙΣ», το οποίο

ενέτεινε τις ήδη σψοδρές καθυστερήσεις.

Με το προτεινόμενο άρθρο 7, αντιμετωπίζεται η απρόβλεπτη και ιδιαίτερα

σημαντική αύξηση του κόστους κατασκευής αιολικών σταθμών, που έχει

σημειωθεί κατά τα τελευταία δύο έτη, λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και

της αύξησης του κόστους των πρώτων υλών.

Με το προτεινόμενο άρθρο 8 επιλύονται ζητήματα που δημιουργήθηκαν από την

κατάληψη υπό την οποία τελούσαν οι Διευθύνσεις Δασών της Κρήτης, οι οποίες

αποτελούν Διευθύνσεις Δασών, άνευ Δασαρχείων, όντας επιψορτισμένες με όλες

τις αρμοδιότητες Δασαρχείων και Διευθύνσεων Δασών.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α), τους μηχανικούς, τις Υπηρεσίες

Δόμησης, τους αθλητές και τους πολίτες, καθώς και τους Δήμους Ηρακλείου και

Χανίων.

Τους κατόχους σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., τον Διαχειριστή Α.Π.Ε. και

Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.), το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

(Ε.Χ.Ε. Α.Ε.), τον Ανεξάρτητο__Διαχειριστή Μεταψοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

-1€—



(Α.Δ.Μ.Η.Ε.), τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), τους πολίτες και τις δασικές

υπηρεσίες της Κρήτης.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

ί)με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

)με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση αψενός λόγω έλλειψης
σχετικής εξουσιοδότησης σε άλλο όργανο, αψετέρου
διότι οι διαλαμβανόμενες τροποποιήσεις αψορούν
υψιστάμενους νόμους.

Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες
ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με
αλλαγή διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
υψιστάμενης νομοθεσίας.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙΟΧΙΧ

4.

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Άρθρο 4: άρθρο 11Α του ν. 4685/2020.
Άρθρο 5: άρθρο 12Α του ν. 4414/2016 (Α’ 149).
Άρθρο 6: σχετικές πρόσψατες παρατάσεις χορηγήθηκαν με το άρθρο 93 του ν.
4796/2021 (Α’ 63).
Άρθρο 7: άρθρο 4 του ν. 4414/2016.

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

ΙΙΙ) με διάθεση Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες
περισσότερων ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να. επιτευχθούν με
ανθρώπινων και διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών
υλικών πόρων; πόρων.

Συναφείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙΟΧΙ
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:



ίί)σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς

Οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

‘ επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
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8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Προτεινόμενο άρθρο 1: Η ειτιτυχής και

ασψαλής διοργάνωση α) του Παγκόσμιου

Πρωταθλήματος Παράκτιας Χειροσψαίρισης

(ίΙ- ιπςΙΙΙ), κατά το χρονικό διάστημα

από την 13η έως και την 2/ Ιουνίου 2022 και

β) των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων

2023.
Ι)βραχυπρόθεσμοι:

Προτεινόμενο άρθρο 2: Επιτυγχάνεται η

επίλυση πολεοδομικών προβλημάτων για την

επίτευξη των απαιτούμενων προσωρινών

διαμορψώσεων επί τμήματος του τουριστικού

ακινήτου «Ξενία Καρτερού Ηρακλείου)> για τις

ανάγκες α) του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος

1) σε άλλη/ες χώρα/ες
της Ε.Ε. ή του
ΟΟΣΑ:



Παράκτιας Χειροσψαίρισης (13± πςΙΙΙ)

από την 13η έως και την 27η Ιουνίου 2022 και

β) των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων

2023.

Προτεινόμενο άρθρο 3: Επιτυγχάνεται η

επίλυση πολεοδομικών προβλημάτων για την

επίτευξη του έργου επισκευής και

αναβάθμιση ς στο Εθνικό Ν αυταθλητικό

Κέντρο Χανίων.

Προτεινόμενα άρθρα 4-7: Η άμεση επίλυση

ζητημάτων που ταλανίζουν την αγορά των

Α.Π.Ε..

Προτεινόμενο άρθρο 8: Η εγκυρότητα του υπό

σύνταξη δασικού χάρτη.

Προτεινόμενο άρθρο 1: Η καθιέρωση της

Ελλάδας ως τόπου διεξαγωγής εμβληματικών

διεθνών αθλητικών διοργανώσεων.

Προτεινόμενο άρθρο 2: Πρόκειται Περί

διάταξης ειδικού σκοπού περιορισμένης

διάρκειας, η οποία εξυπηρετεί δημόσιο

συμψέρον (διεθνής προβολή της χώρας μέσω

της διοργάνωσης διεθνών αθλητικών

διοργανώσεων).

ίί)μακροπρόθεσμοι:

Προτεινόμενο άρθρο 3: Επιτυγχάνεται ο

ορθός πολεοδομικός σχεδιασμός, σύμψωνα

με τις ανάγκες της περιοχής, προς τον σκοπό

επισκευής και αναβάθμισης του Εθνικού

Ναυταθλητικού Κέντρου Χανίων.

Προτεινόμενα άρθρα 4-7: Η ομαλή λειτουργία

της αγοράς ενέργειας.

Προτεινόμενο άρθρο 8: Η ενίσχυση της

προστασίας των δασών.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρρο

________Στόχος
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Ι Με το ιιροτεινόμενο άρθρο σκοπείται η ταχεία ανάθεση των συμβάσεων με

στόχο την άμεση ολοκλήρωση των μελετών και εν συνεχεία των έργων για τις

αθλητικές εγκαταστάσεις και τις υποστηρικτικές χρήσεις που Θα

κατασκευαστούν για τη διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωτάθλημα ε[

πεΙ1ΙΙ και τους Παράκτιους Μεσογειακούς Αγώνες του 2023 και την

εύρυθμη απορρόψηση των κονδυλίων του Επιχειρησιακού Προγράμματος

___________

Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.), στο οποίο Θα ενταχθούν τα εν λόγω έργα και οι μελέτες.

2 0 στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι να θεσμοθετηθούν οι αναγκαίοι

ειδικοί όροι δόμησης, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση των απαιτούμενων

οικοδομικών αδειών για την εγκατάσταση προσωρινών υπαίθριων αθλητικών

εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της διοργάνωσης α) του Παγκόσμιου

Πρωταθλήματος Παράκτιας Χειροσψαίρισης (ε[ι πεΙΙΙΙ), που θα

διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από την 13η έως και την 27η Ιουνίου 2022

και β) των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2023.

3 0 στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι να θεσμοθετηθούν οι αναγκαίοι

ειδικοί όροι δόμησης, οι οποίοι υπαγορεύονται από λόγους δημοσίου

συμψέροντος, για την επισκευή και αναβάθμιση του Εθνικού Ναυταθλητικού

Κέντρου Χανίων, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες όλης της ΠΕ Χανίων ως χώρος

άθλησης και ψυχαγωγίας, ψιλοξενώντας καθημερινά περί τους χίλιους

αθλητές και αθλήτριες στις εγκαταστάσεις του.

4 Με το ιτροτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται ο επαναπροσδιορισμός των

καταληκτικών ημερομηνιών και η παράταση των οικείων προθεσμιών για την

προσκόμιση της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού από τους

υπόχρεους κατόχους Βεβαιώσεων Παραγωγού ή Ειδικών ‘Εργων, λαμβάνοντας

υπόψη τις υψιστάμενες δυσχερείς συγκυρίες. Χορηγείται επομένως ένα

εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου σι παραγωγοί να διασψαλίσουν τους

αναγκαίους οικονομικούς πόρους για να εγγυηθούν την ολοκλήρωση του

σταθμού τους, ώστε να μην παύσει η ισχύς των αδειών και εγκρίσεων που

έχουν ήδη εξασψαλίσει. Συμπληρωματικά με την ως άνω παράταση,

παρατείνονται συνακόλουθες προθεσμίες, ιδίως για τη δήλωση των κατόχων

Βεβαιώσεων περί μη διατήρησης της Βεβαίωσης Παραγωγού. Περαιτέρω, στις

εξαιρετέες από την υποχρέωση προσκόμισης Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης

Παραγωγού κατηγορίες σταθμών, προστίθενται και τα θαλάσσια αιολικά

ιτάρκα, καθώς κατ’ επιταγή της αρχής της αναλογικότητας, δεν κρίνεται

σκόπιμο να απαιτείται εγγυητική επιστολή, εν αναμονή της διαμόρψωσης του

σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου.

5 Με το προτεινόμενο άρθρο, απαλείψεται, προς άρση αμψιβολιών για την

έναρξη ισχύος και το πεδίο εψαρμογής του άρθρου 41 του ν. 4843/2021, η

αναψορά στη διαδικασία σύναψης σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης για

κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,

που ήδη έχουν επιλεγεί σε ανταγωνιστικές διαδικασίες που έχουν

προκηρυχθεί πριν την Ιη.1.2021 και μέχρι την 28η.02.2022. Περαιτέρω,

προβλέπεται ρητά πως το ρυθμιστικό περιεχόμενο της παρ. 5 του άρθρου 12Α

του ν. 4685/2020 καταλαμβάνει μόνον κατόχους σταθμών που συμμετέχουν

σε ανταγωνιστικές διαδικασίες που προκηρύσσονται μετά την Ιη.1.2021, κατ’

-0-



επιταγή της αρχής της ασψάλειας δικαίου. Διευκρινίζεται δε πως σι έννομες

συνέπειες και σι διαδικασίες που προβλέψθηκαν με το άρθρο 41 του ν.

4843/2021, με το οποίο προστέθηκε και η παρ. 5 στο άρθρο 12Α του ν.

4685/2020, αναψορικά με κατόχους σταθμών που είτε δεν προβαίνουν

εμπροΘέσμως στη σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης με τη

Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., είτε προβαίνουν σε πρόωρη λύση ήδη συναψΘείσας

σύμβασης, αναπτύσσονται μόνο ως προς κατόχους σταθμών που συμμετέχουν

σε ανταγωνιστικές διαδικασίες που προκηρύσσονται μετά την Ιη.1.2021,

δηλαδή σε ανταγωνιστικές διαδικασίες που παράγουν έννομα αποτελέσματα

μετά τη Θέση σε ισχύ της παρ. 5 του άρθρου 12Α του ν. 4414/2016.

Με το προτεινόμενο άρθρο χορηγούνται αναγκαίες παρατάσεις στους

κατόχους σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Οι προτεινόμενες παρατάσεις είναι

επιτακτικές, προκειμένου να διασψαλισθεί η ομαλή και υγιής λειτουργία της

αγοράς Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., δεδομένων των σψοδρών

πιέσεων που έχει δεχθεί τα τελευταία (2) έτη και των παγκόσμιων διαταραχών

που έχουν σημειωθεί στην ενεργειακή αγορά.

Με το προτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται ο επανακαθορισμός των κατηγοριών

των αιολικών σταθμών και η αναπροσαρμογή των Τιμών Αναψοράς που έχουν

καθορισθεί για αυτούς, συνεκτιμώντας την απρόβλεπτη και σημαντική αύξηση

του κόστους κατασκευής τους. Η δε αύξηση του ορίου ισχύος σε έξι (6)

μεγαβάτ (Μν), είναι αναγκαία καθώς πλέον το όριο εξαίρεσης αιολικών

σταθμών από ανταγωνιστικές διαδικασίες τέθηκε στην ως άνω τιμή.

8 Η παροχή εύλογου χρόνου ενημέρωσης των πολιτών Κρήτης, από τα Τοπικά

Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη, Προκειμένου να ασκήσουν το

δικαίωμα αμψισβήτησης του οικείου δασικού χάρτη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος

(βλ. συνημμένο έγγραψο)

ΕΝΟΤΗΤΑΓ: ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος

(βλ. συνημμένο έγγραΦο)

Δ:Εκοεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης



ΟΦΕΛΗ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

λλσ

Βελτίωση

παρεχόμενων

υπηρεσιών

Σχολιασμός! Ποιοτική αποτίμηση:

Προτεινόμενα άρθρα 1-2: Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις Θα ενισχυθεί το κύρος της χώρας, μέσω της

ψιλοξενίας αθλητικών διοργανώσεων διεθνούς εμβέλειας καιταυτόχρονα Θα ωψεληθεί και η Τοπική κοινωνία.

Προτεινόμενο άρθρο 3: Με την Προτεινόμενη ρύθμιση Θα ωψεληθεί η κοινωνία με την επισκευή και

αναβάθμιση του Εθνικού Ναυταθλητικού Κέντρου Χανίων, καθώς: α) το εν λόγω κέντρο καλύπτει τις ανάγκες

όλης της ΠΕ Χανίων ως χώρος άθλησης και ψυχαγωγίας, ψιλοξενώντας καθημερινά Περί τους χίλιους αθλητές

και αθλήτριες στις εγκαταστάσεις του, β) οε αυτό δραστηριοποιείται ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων και γ)

διοργανώνονται διεθνούς ψήμης αγώνες.

Προτεινόμενα άρθρα 4-7: Με τις Προτεινόμενες ρυθμίσεις Θα ενισχυθεί η επενδυτική ασφάλεια των κατόχων

σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., με σκοπό την ολοκλήρωση των έργων τους και την τόνωση της παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., με συνακόλουθο όφελος για την εθνική οικονομία και τη μετάβαση στην

πράσινη ενέργεια.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Α ΓΟ ΡΑ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

&

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙ ΚΟ,

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ν ΗΣΙΩΤΙ ΚΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΑ Εξσικσνόμηση

χρσνσυ

Μεγαλύτερη

αποδοτικότητα / Χ Χ

απστελεσματικότητα

Χ

ΕΜΜΕΣΑ

Δίκαιη μεταχείριση

πσλιτών

Αυξημένη

αξιοπιστία / Χ Χ

διαψάνεια θεσμών

Βελτιωμένη

διαχείριση κινδύνων

Άλλο



Υποδομή /
εξοπλισμός

Προσλήψεις/

κινητικότητα

Ενημέρωση

εκπαίδευση

εμπλεκομένων

Διαχείριση

αλλαγών κατά

την εκτέλεση

Κόστος

συμμετοχής

στη νέα

ρύθμιση

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Προτεινόμενα άρθρα 4-8: Από την εψαρμογή των προτεινόμενων ρυθμ[σεων δεν πιθανολογείται κόστος,
αντιθέτως αναμένεται άμεσο όψελος. Το οποιοδήποτε ενδεχόμενο κόστος εκτιμάται στις εκθέσεις

δημοσιονομικής επίπτωσης.

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, Γ ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΦΥΣΙΚο, ΑΣΤΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Αναγνώριση /
ενταπισμός

κινδύναυ
ι— Ι

Διαπίστωση

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ συνεπειών

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ κινδύνων στους

στόχους

Σχεδιασμός

αποτροπής /
αντιστάθμισης

κινδύνων

Σχεδιασμός /
πραεταιμασία

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Άλλο

Στήριξη και

λειτουργία

διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

& ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλα



Άλλο

Πιλοτική

εψαρμογή

Σχολιασμός / ποιοτική ατιοτίμηση:

Στ.’Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Παρ. 9 άρθρου 16 Συντάγματος και άρθρα 17, 24 και 106 Συντάγματος

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό

δίκαιο

(συμπεριλαμόανομέ νου

του Χάρτη Θεμελιωδών

Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Π

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ (ν. 4412/2016)
Οδηγία

Π

Απόψαση

26.
Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

ΜΕΙΩΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών

τιρσκτικών Κατά

την υλοποίηση

της_ρύθμισης

Συνεχής

αξιολόγηση

διαδικασιών

διαχείρισης

κινδύνων

Άλλο



Ευρωπαϊκή Σύμβαση

Π

Ζ. Πίνακας Τρσπσπσισύμενων/ Καταργού μενων Διατάξεων

Άρθρο 4

Τροποποίηση — αντικατάσταση —συμπλήρωση διατάξεων

Παράταση προθεσμιών κατάθεσης Εγγυητικής Επιστολής
Βεβαίωσης Παραγωγού και επανακαθορισμός των εξαιρετέων

κατηγοριών σταθμών Τροποποίηση παρ. 7 και 8 του άρθρου 11Α
του ν. 4685/2020

Στο άρθρο 11Α του ν. 4685/2020 (Α 92), α) στην παρ. 7
παρατείνονται σι προβλεπόμενες προθεσμίες, ρυθμίζεται η
αξιολόγηση Των εκκρεμών αιτήσεων και προστίθενται δεύτερο και
τρίτο εδά4ιο στην περ. α), β) στην Παρ. 8 τροποποιείται η Περ. α) ως
προς τη μέγιστη ισχύ Παραγωγής, βελτιώνεται νομοτεχνικά η περ. γ),
προστίθεται περ. δ) και σι παρ. 7 και 8 διαμορφώνονται ως εξής:
«7.α) Οι κάτοχοί αδειών παραγωγής σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,
Βεβαιώοεων Παραγωγού, Βεβαιώσεων Ειδικών Εργων, Οι οποίες
έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος ή θα εκδοθούν
μέχρι τη 15η.4.2022, συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών αιτήσεων
χορήγησης Άδειας Παραγωγής, Βεβοίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης
Ειδικών ‘Εργων για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι τη 15η.4.2022
πλήρες αίτημα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης, οφείλουν
να προσκομίσουν την Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού
μέχρι τη 15η.4.2022, προκειμένου να διατηρηθούν σε ισχύ Οι Άδειες
Παραγωγής οι Βεβαιώσεις Παραγωγού ή Οι Βεβαιώσεις Ειδικών
‘Εργων ή Προκειμένου να αξιαλογηθσύν σι εκκρεμείς αιτήσεις. Ο
αρμόδιας Διαχειριστής αναρτά στην ιστοσελίδα του ανακοινώσεις, με
τις οποίες ενημερώνει τους αιτούντες για τη διαπίστωση της
πληρότητας ή μη των οικείων αιτημάτων χορήγησης οριστικής
προσφοράς σύνδεσης γιατην εφαρμογή του παρόντος. Σε περίπτωση
υποβολής κοινού αιτήματος χορήγησης οριστικής προψοράς
σύνδεσης, η πληρότητα του αιτήματος χορήγησης οριστικής
προσψοράς σύνδεσης κρίνεται διακριτά για κάθε σταθμό.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης
Παραγωγού μέχρι την ως άνω προθεσμία παύουν αυτοδικαίως να
ισχύουν σι Άδειες Παραγωγής, οι Βεβαιώσεις Παραγωγού ή σι
Βεβαιώσεις Ειδικών ‘Εργων, καθώς και κάθε άδεια που έχει εκδοθεί
γιο ταν σταθμό και αφορά στις ως άνω άδειες, ενώ Οι εκκρεμε[ς
αιτήσεις απορρίπτονται.

β) Ειδικά σι κάτοχοι Βεβοιώοεων Παραγωγού οι Οποίοι έχουν
καταβάλει το Τέλος του άρθρου 17 για την έκδοση της Βεβαίωσης
Παραγωγού, δύνανται μέχρι την 15η.3.2022 να δηλώσουν, με
ανέκκλητη δήλωσή τους προς τον Φορέα Αδεισδότησης κατά τη
Φάση Α’, ότι δεν επιθυμούν τη διατήρηση της Βεβοίωσης
Παραγωγού και αιτσύνται την επιστροφή του τέλους του άρθρου 17
το οποίο έχουν καταβάλει. Με την υποβολή της ονέκκλητης δήλωσης
παύει αυτοδικαίως να ισχύει η Βεβαίωση Παραγωγού ή η Βεβαίωση
Ειδικών ‘Εργων, καθώς και κάθε άδεια που έχει εκδοθεί για Τον
σταθμό αυτόν. Στην Περίπτωση αυτή, το Τέλος επιστρέφεται από την
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. σε τραπεζικό λογαριασμό του κατόχου της
Βεβαίωσης Που δηλώνεται στην ως άνω ανέκκλητη δήλωση, μέχρι
την 15η.4.2022.

8. Από την υποχρέωση προσκόμισης της Εγγυητικής Επιστολής
Βεβαίωσης Παραγωγού, εξαιρούνται Οι κάτωθι κατηγορίες σταθμών:

α) Οι σταθμοί με μέγιστη ισχύ παραγωγής μικρότερη ή ίση του μισού
(0,5) μεγαβάτ )Μ\Λ/),

Οι παρ.7 και η παρ.8 του άρθρου ΙΙΑ του ν.4685/2020 έχει ως εξής:
«7. α) Οι κάτσχσι αδειών Παραγωγής σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Ο.Υ.Α.,
Βεβαιώοεων Παραγωγού, Βεβαιώσεων Ειδικών ‘Εργων, οι Οποίες έχουν
εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος ή θα εκδοθούν μέχρι την
28η.02.2022 και για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι την
28η.02.2022 πλήρες αίτημα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης,
οφείλουν να πρσσκσμίσουν την Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωαης
Παραγωγού μέχρι την 28η.02.2022, Προκειμένου να διατηρηθούν σε
ισχύ σι Άδειες Παραγωγής οι Βεβαιώσεις Παραγωγού ή Οι Βεβαιώσεις
Ειδικών ‘Εργων.
Σε περίπτωση μη προσκόμιοης της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης
Παραγωγού μέχρι την ως άνω Προθεσμία παύουν αυτοδικαίως να
ισχύουν σι Άδειες Παραγωγής, οι Βεβαιώσεις Παραγωγού ή η
Βεβαιώσεις Ειδικών ‘Εργων, καθώς και κάθε άδεια που έχει εκδοθεί γιο
τον σταθμό και αφορά στις ως άνω άδειες.
β) Ειδικά οι κότοχοι Βεβαιώσεων Παραγωγού σι οποίοι έχουν
καταβάλει το Τέλος του άρθρου 17 για την έκδοση της Βεβαίωσης
Παραγωγού, δύνανται μέχρι την 31η.12.2021 να δηλώσουν, με
ανέκκλητη δήλωσή τους προς τον Φορέα Αδειοδότησης κατά τη Φάση
Α’, ότι δεν επιθυμούν τη διατήρηση της Βεβαίωσης Παραγωγού και
αιτούνται την επιστροφή του τέλους του άρθρου 17 τα ΟΠΟίΟ έχουν
καταβάλει. Με την υποβολή της ανέκκλητης δήλωσης παύει
αυτοδικαίως να ισχύει η Βεβαίωση Παραγωγού ή η Βεβαίωση Ειδικών
‘Εργων, καθώς και κάθε άδεια που έχει εκδοθεί για τον σταθμό αυτόν.
Στην περίπτωση αυτή, το Τέλος επιστρέφεται από την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.
σε τραπεζικό λογαριασμό του κατόχου της Βεβαίωοης Που δηλώνεται
στην ως άνω ανέκκλητη δήλωση, μέχριτην 31η.01.2022.
8. Από την υποχρέωση πρσσκόμισης της Εγγυητικής Επιστολής
Βεβαίωσης Παραγωγού, εξαιρούνται Οι κάτωθι κατηγορίες σταθμών:
α) οι σταθμοί με μέγιστη ισχύ παραγωγής μικρότερη ή ίση του ενός (1)
μεγαβάτ (Μ\Ν),
β) Οι σταθμοί που είναι ενταγμένσι στις στρατηγικές επενδύσεις του ν.
3894/2010 (Α 204) και του ν. 4608/2019 )Α 66) πριν την έναρξη ισχύος
του παρόντος ή έχουν υποβάλει αίτηση στην εταιρεία «Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.« για τον
χαρακτηρισμό τους ως στρατηγικών επενδύσεων πριν την έναρξη
ισχύος του παρόντος,
γ) Οι σταθμοί ΟΤΑ. α και β βαθμού, ιδρυμάτων, καθώς και νομικών
πρόσωπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς σκοπού, πλην
Των ενεργειακών κοινοτήτων, όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, σχολεία
και όλων των βαθμίδων.<>.

των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

1 29,

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Υφιστάμενες διατάξεις

β) σι σταθμοί που είναι ενταγμένσι στις στρατηγικές επενδύσεις του



Άρθρο 5

Θέστιιση Ενιαίας διαδικασίας σύναψης σύμβασης λειτουργικής
ενίσχυσης στο Πλαίσιο ανταγωνιοτικών διαδικασιών υποβολής

προσψορών — Αντικατάσταση Παρ. 5 άρθρου 12Α του ν. 4414/2016

1. Η παρ 5 του άρθρου 12Α του ν. 4414/2016 (Α’ 149),
ανταγωνιοτικών διαδικαοιών υποβολής προσΦορών
προκηρύσσονται μετά την 1η12021, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ειδικά για τις ανταγωνιστικές διαδικαοίες υποβολής προσφορών
του άρθρου , οι οποίες προκηρύοσανται μετά την Ιη.1.2021,
ισχύουν ιο ακόλουθα:
α) Οι κάτοχοι Των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ.) και Συμπαραγωγής
ΗλεκτρισμούΘερμότητας Υψηλής Απόδοοης )Σ.Η.Θ.Υ.Α.), που
επιλέγονται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών
του άρθρου 7, ουνάπτουν Σύμβαση Λειταυργικής Ενίσχυσης, εντός
τεσσάρων (4( μηνών από την έκδοση της απόψασης της Ρυθμιοτικής
Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.(, με τα αποτελέσματα της ανταγωνιστικής
διαδικασίας και με την πραυπόθεση, ότι έχουν προσκομίσει την
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, όπως προβλέπεται.

β( Ο Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ,Α.Π.Ε.Ε.Π.
Α.Ε.) συνάπτει τη σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εντός δέκα (10)
ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

γ( Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευοης των προθεσμιών της περ. α),
καταπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές που έχουν προσκομισθεί στα
πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα μετην παρ 5 του
άρθρου 7 και επιλέγεται για ένταξη σε καθεστώς λειτουργικής
ενίσχυσης, ο επόμενος, στη σειρά μειαδοτικής κατάταξης της
εκάστοτε ανταγωνιστικής διαδικασίας, σταθμός. Η Τιμή Αναφοράς
του σταθμού αυτού ορίζεται ίση με τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της
τιμής προσφοράς Που υπέβαλε ο κάτοχος του σταθμού στη
διαγωνιστική διαδικασία και της μεσοσταθμικής τιμής των
προσφορών των έργων που επελέγησαν αρχικώς στη διαγωνιστική
διαδικασία. Ο κάτοχος του σταθμού υποχρεούται να προσκομίσει την
απαιτούμενη εγγυητική επιστολή και εν συνεχεία να συνάψει
σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εντός δύο (2) μηνών από την
ενημέρωση που λαμβάνει από τη Ρ.Α.Ε., σχετικά με την επιλογή του
γιο ένταξη στο καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης. Σε περίπτωση
άρνησης του κατόχου του σταθμού Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. να
προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης,
ετιιλέγεται για ένταξη σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης, ο
αμέσως επόμενος, στη σειρά μειοδοτικής κατάταξης της εκάστοτε
ανταγωνιστικής διαδικασίας, σταθμός. Η ανωτέρω διαδικασία
εφαρμόζεται μέχρι να καλυφθεί η τελικά δημοπρατούμενη ισχύς.
Επιτρέπετοι υπερκάλυψη της δημοπραταύμενης ισχύος από τον
τελευταίο σταθμό που επιλέγεται κατά την ανωτέρω διαδικασία,
δ( Σε περίπτωση που ο κάτοχος σταθμού Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. λύσειτη
Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, την οποία σύναψε σύμφωνα με τις
περ. α( και β), πριν τη λήξη της συμβατικής της διάρκειας,
επιβάλλεται μηνιαίως και για χρονική περίοδο τεσσάρων (4) ετών,
πρόστιμο από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), ίσο
με τη διαφορά της Ειδικής Τιμής Αγοράς της αντίστοιχης Τεχνολογίας
του σταθμού Α.Π.Ε., από την Τιμή Αναφοράς του σταθμού αυτού, εάν
ς διαφορά αυτή είναι μεγαλύτερη του μηδενός, επί τη μηνιαία
Παραγωγή του σταθμού Α.Π.Ε.. Σε περίπτωση μη καταβολής του ως
άνω προστίμου από μεριάς κατόχου του σταθμού εντός χρονικού
διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την εκάστοτε μηνιαία επιβολή
του προοτίμου, ς Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., το Ελληνικό Χρηματιστήριο
Ενέργειας, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Η παρ.5 του άρθρου 12Α του ν.4414/2016 έχει ως εξής:
5. Οι κάτοχοι Των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α,, που επιλέγονται ή έχουν επιλεγεί σε ανταγωνιστικές
διαδικασίες υποβολής προσφορών του άρθρου 7, ουνάπτουν Σύμβαση
Λειτουργικής Ενίσχυσης:

περι α) για ανταγωνιστικές διαδικασίες που προκηρύσσονται μετά την
που 1η.1.2021, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοση της απόφασης

της Ρ.Α.Ε. με τα αποτελέσματα της ανταγωνιστικής διαδικασίας και με
την προϋπόθεοη, ότι έχουν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης, όπως προβλέπεται, ή
β( σε περίπτωση που ήδη έχουν επιλεγεί οε ανταγωνιστικές διαδικασίες
που έχουν προκηρυχθεί πριν την Ιη.1.2021 μέχρι την 28η.02.2022.
Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α Ε. ουνάπτει τη σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εντός
δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των προθεσμιών του πρώτου
εδαψίου, καταπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές που έχουν προσκομισθεί
στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας σύμψωνα με την Παρ. 5
του άρθρου 7.
Ειδικά για ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών του
άρθρου 7, οι οποίες προκηρύσσονται μετά την 1η.1.2021, στην
περίπτωση του τρίτου εδαφίαυ, επιλέγεται για ένταξη σε καθεστώς
λειτουργικής ενίσχυσης ο επόμενος στη σειρά μειοδοτικής κατάταξης
της εκάστοτε ανταγωνιστικής διαδικασίας σταθμός. Η Τιμή Αναφοράς
του σταθμού αυτού ορίζεται [ση με τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της
τιμής προσφοράς που υπέβαλε ο κάτοχος του σταθμού στη
διαγωνιστική διαδικασία και της μεσοσταθμικής τιμής των προσφορών
των έργων που επελέγηοαν σρχικώς στη διαγωνιστική διαδικασία. Ο
κάτοχος Του σταθμού υποχρεούται να προοκομίοει την απαιτούμενη
εγγυητική επιστολή και εν συνεχεία να συνάψει σύμβαση λειτουργικής
ενίσχυσης εντός δύο (2) μηνών από την ενημέρωση που λαμβάνει από
τη Ρ.Α.Ε., σχετικά με την επιλογή του για ένταξη στο καθεστώς
λειτουργικής ενίσχυσης. Σε περίπτωση άρνησης του κατόχου του
σταθμού Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης
λειτουργικής ενίσχυσης, επιλέγεται για ένταξη σε καθεστώς
λειτουργικής ενίσχυσης, ο αμέσως επόμενος στη σειρά μειοδοτικής
κατάταξης της εκάστοτε ανταγωνιστικής διαδικασίας σταθμός. Η
διαδικασία των παρ. 2, 3 και 4 εψαρμόζετοι μέχρι να καλυψθεί η τελικό
δημοπρατούμενη ισχύς. Επιτρέπεται υπερκάλυψη της
δημοπρατούμενης ισχύος από Τον τελευταίο σταθμό που επιλέγεται
Κατά την ανωτέρω διαδικασία.
Ειδικά για ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών του
άρθρου 7, οι οποίες προκηρύοσοντοι μετά την Ιη.1.2021, σε περίπτωση
Που ο κάτοχος ενός σταθμού Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχει επιλεγεί σε
ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών του άρθρου 7 λύσει
τη Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης πριν τη λήξη της συμβατικής της
διάρκειας, επιβάλλεται μηνιαίως και για χρονική περίοδο τεσσάρων (4)
ετών, πρόστιμο από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, ίσο με τη
διαψορά μεταξύ της Ειδικής Τιμής Αγοράς της αντίστοιχης τεχνολογίας
του σταθμού Α.Π.Ε. από την Τιμή Αναφοράς του σταθμού αυτού, εάν η
διαφορά αυτή είναι μεγαλύτερη του μηδενός, επί τη μηνιαία παραγωγή
του σταθμού Α.Π.Ε.. Σε περίπτωση μη καταβολής του ως άνω
προοτίμσυ από μεριάς κατόχου του σταθμού εντός χρονικού
διαστήματος τεσσόρων (4) μηνών από την εκάστοτε μηνιαία επιβολή
Του προστίμου, η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., καθώς και η Ε.Χ.Ε. Α.Ε. και η
Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. και ο Φο.Σ.Ε. που εκπροσωπεί τον σταθμό μετά την
ενημέρωσή τους από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., διαγράφουν αμελλητί τον
σταθμό αυτό από τα σχετικά μητρώα Και καινοποισύν αντίγραφο της
πράξεως διαγραφής στη Ρ.Α.Ε.. Επιπλέον, ο κάτοχος του σταθμού αυτού
απαγορεύεται να συμμετέχει στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, είτε

ι άμεσα, είτε μέσω Φο.Σ.Ε., είτε στο πλαίσιο διμερών συμβάσεων.

ν. 3894/2010 (Α’ 204) και του ν. 4608/2019 (Α’ 66) πριν την έναρξη
ισχύος του παρόντος ή έχουν υποβάλει αίτηση στην εταιρεία
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. για
τον χαρακτηρισμό τους ως στρατηγικών επενδύσεων πριν την έναρξη
ισχύος Του παρόντος,

γ( οι σταθμοί ΟΤΑ. α’ και β’ βαθμού, ιδρυμάτων, καθώς Και νομικών
προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καινωψελούς σκοπού,
πλην των ενεργειακών κοινοτήτων, όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας,
σχολεία όλων των βαθμίδων,

δ( τα θαλάσσια αιαλικά πάρκα,».



Ενέργειας και ο Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) Που
εκπροσωπεί τον σταθμό, μετά την ενημέρωσή τους από τη
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. διαγράφαυν αμελλητί τον σταθμό αυτό από τα
σχετικά μητρώα και κοινοποιούν αντίγραφο της πράξεως διαγραψής
στη Ρ.Α.Ε.. Επιπλέον, ο κάτοχος του σταΘμού αυτού απαγορεύεται να
συμμετέχει στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, είτε άμεσα, είτε μέσω
Φο.Σ.Ε., είτε στο πλαίσιο διμερών συμβάσεων.».

2. Η παρ. Ι ισχύει από 28.2,2022.

Άρθρο 7
Εττανακαθορισμός κατηγοριών Και αναπροσαρμογή Τιμών
Αναι4οράς σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Και
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας με συμβάσεις

λειτουργικής ενίσχυσης
1. Οι κατηγορίες σταθμών Ια και Ιβ του Πίνακα 1 της περ. β’ της Παρ.
Ι του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), τροποποιούνται ως προς
το αναφερόμενο πλαίσια ισχύος παραγωγής, στους σταθμούς της
κοτηγόριας Ια τίθεται ειδικότερη προυπόθεση και αι κατηγορίες Ια
και Ιβ, διαμορφώνονται ως εξής:

ο) «Ιο - Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χεροα[ες
εγκαταστάσεις εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος Παραγωγής
μεγαλύτερης των έξι μεγαβάτ (6 Μν<Ι), αι οποίες δεν εντάσσονται σε
καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω
ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών», και

β) «Ιβ - λιαλική Ενέργεια που αξιοπαιείται με χερσαίες
εγκαταστάσεις εγκοτεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής
μεγαλύτερης των εξήντα κιλοβάτ (60 ίιλ) και μικρότερης ή ίσης των
έξι μεγαβάτ (6 Μ\Λ/)«.

2. Με την επιφύλαξη των αιολικών σταθμών της περ. δΙ της παρ. 10
ταυ άρθρου 8 του ν 3468/2006 (Α 129), γιο το χρονικό διάστημα
από την 15η.4.2022, μέχρι την έναρξη εφαρμογής των τιμών
αναφοράς Που ορίζονται στην υπό στοιχεία
ΥΠ ΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25511/882/20.3.2019 απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (8’ 1021), σι Τιμές Αναφοράς για τις
κατηγορίες Ια, Ιβ, Ιγ και 2 του Πίνακα Ι της περ. β’ της παρ. 1 του
άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α 149), καθορίζονται ως εξής:

α/α Κατηγορία σταθμών
(€/Μν<Ι)

λιολική Ενέργεια παυ αξιοπαιείται
με χερσαίες εγκαταστάσεις
εγκστεστημένης ισχύος ή μέγιστης
ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης

Ια
των έξι μεγαβάτ (6 Μ\Ν), Οι οποίες

70
δεν εντάσσονται σε καθεστώς
στήριξης με τη μορψή Λειτουργικής
Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής
διαδικασίας υποβολής
προσφορών.

λιαλική Ενέργεια που αξιοποιείται
με χερσαίες εγκαταστάσεις
εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης

Ιβ ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης 89
των εξήντα κιλοβάτ (60 Ιιν<Ι) και
μικρότερης ή ίοης των έξι μεγαβάτ
(6 Μ»](.

λιολική Ενέργεια Που αξιοποιείται
με χερσαίες εγκαταστάσεις που
εμπίπτουν στα πεδίο εφαρμογής
των διατάξεων της απόφασης της
Ρ.Α.Ε. υπ αριθμ. 904/2011, όπως
έχει τροποποιηθεί με τις
αποφάσεις της Ρ.Α.Ε. υ’ αριθμ.
155/2012 (ΦΕΚ Β 908) και
452/2015 (ΦΕΚ Β 2859) και ισχύει,
και κατά τα οριζόμενα στις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15
του ν. 3175/2003 (Α 207), καθώς
και σι κάτοχαι αδειών σταθμών
Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε. πσυ ένουν λάΒει άδειπ

1. Οι κατηγορίες σταθμών Ια, Ιβ, Ιγ και 2 του Πίνακα Ι της περ. β’ της
παρ. Ι του άρθρου 4 του ν. 4414/2016, έχουν ως εξής:

α/α Κατηγορία σταθμών ΤΑ.

(€/Μ\Ν6)

Ιο λιολική Ενέργεια που αξιοπσιε[ται με χερσαίες 60
εγκαταστάσεις εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης
ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 3ΜΛ/

Ιβ Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χεροαίες 72
εγκαταστάσεις εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης
ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 60 \Λ/ και
μικρότερης ή ίσης των 3Μν<Ι

Ιγ λιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες 56
εγκαταστάσεις Που εμπίπτουν στα πεδίο εφαρμογής
των διατάξεων της απόφασης της Ρ.Α.Ε. υ αριθμ.
904/2011, όπως έχειτροτιοποιηθεί με τις αποφάσεις
της Ρ.Α.Ε. υπ αριθμ. 155/2012 (ΦΕΚ Β 908) και
452/2015 (ΦΕΚ 8’ 2859) και ισχύει, και κατά τα
οριζόμενα στις διατάξεις της Παρ. 3 του
άρθρου 15 του ν 3175/2003 (Α 207(, καθώς και σι
κάτοχοι αδειών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. που έχουν λάβει άδεια
Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η οποία Προβλέπει
στους Ειδικούς της Ορους ότι ο κάτοχος της άδειας
αυτής Θα συμπεριληφθεί στον Πίνακα 3 των νέων
χρηστών των Παραπάνω αποφάσεων της Ρ.Α.Ε.

Ιδ Αισλική Ενέργεια που αξιοπαιείται με χεροαίες 157
εγκαταστάσεις εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης
ισχύος Παραγωγής μικρότερης ή ίοης των 60 ΚΛ’

ιιολική Ενέργεια που αξιοπσιείται με χερσαίες
:γκαταστάσεις εγκοτεστημένης ισχύος ή μέγιστης
.σχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 60 ινι’ και

.ιικρότερης ή ίσηςτων 6Μ\ΛΙ, που ανήκουν σε
Ξνεργειακές Κοινότητες του ν.45 13/2018

75

Ιγ 65



30.

λιολική Ενέργεια που αξιοποιείται
με χερσαίες εγκαταστάσεις

Ιδ εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης 157
ισχύος Παραγωγής μικρότερης ή
[σης Των 60 ιΛ/

Η. ‘Εκθεση εψαρμογής της ρύθμισης

Εξουσιοδοτική
διάταξη

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προιεσμία)

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η
οποία προβλέπει στους Ειδικούς
της Όρους ότι ο κάτοχος της άδειας
αυτής Θα συμπεριληψθεί στον
Πίνακα 3 των νέων χρηστών των
παραπάνω αποήάοεων της Ρ.Α.Ε.

Αισλική Ενέργεια που αξιοπσιείται
με χερσαίες εγκαταστάσεις
εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης
ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης
των 60 ινι και μικρότερης ή ίσης
των 6Μ\Λ/, που ανήκουν σε
Ενεργειακές Κοινότητες του ν.
4513/2018

90

Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης που προβλέπουν κατάργηση Καταργούμενες διατάξεις

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών! ιορέων
Σχετική διάταξη

Συναρμοδιαγπσυργεια—
αξιολογουμενης Αντικειμενο ουναρμοδιοτητας

ύΘ ιο
Συναρμοδιες υπηρεσιες / 4σρεις

ΆρΘρο 4 Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., Ανάρτηση από Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. ανακοινώσεων Περί πληρότητας
Ρ.Α.Ε. αιτημάτων χορήγησης οριστικής πρσσψοράς σύνδεσης σταθμού.

Επιστροψή τέλους άρθρου 17 ν. 4685/2020 από Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε..
Εκδοση Βεβαιώσεων Παραγωγού από Ρ.Α.Ε..

Άρθρο 5 Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., Διαγραψή κατόχου σταθμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από Μητρώα
ΕΧΕΑ.Ε., Ρ.Α.Ε. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. και Ε.Χ.Ε. Α.Ε. εψόσον δεν καταβάλλει στη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.

Α.Ε. το προβλεπόμενο πρόστιμο σε περίπτωση τιρόωρης λύσης της
σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης. Διαδικασία σύναψης σύμβασης
λειτουργικής ενίσχυσης με Δ.Α.Γ1.Ε.Ε.Π. Α.Ε. μετά την έκδοση απόψασης
Ρ.Α.Ε. μετα αποτελέσματα της ανταγωνιστικής διαδικασίας.

32. ‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Αρμόδιο ή επιστιεύδον
Είδος πράξης

Υπουργείο ή υπηρεσία
Αντικείμενο

________

Ι

--
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Αριθ. 71/4/2022

ΓΕΝΚΟ ΛΟΠΣΤΗΡΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών <ιΠρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

Α. Με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
(Γ.Γ.Α.), κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, συμβάσεων μελετών και έργων,
που αφορούν στην κατασκευή των αναγκαίων αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και
στις υποστηρικτικές των εγκαταστάσεων αυτών υποδομές, για τις ανάγκες της
διοργάνωσης α) του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Παράκτιας Χειροσφαίρισης και β)
των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2023, που θα διεξαχθούν στην Περιφερειακή
Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

2.α. Επιτρέπεται η εγκατάσταση υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων και
συνοδών υποστηρικτικών κτιρίων σε τμήμα, όπως αυτό περιγράφεται, εντός του
τουριστικού ακινήτου «Ξενία Καρτερού Ηρακλείου>).

Καθορίζονται ειδικοί όροι δόμησης των αναφερομένων εγκαταστάσεων
καθώς και η διαδικασία έκδοσης των αναγκαίων οικοδομικών αδειών και αδειών
μικρής κλίμακας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή το ν.π.δ.δ με την
επωνυμία «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου (Ε.Α.Κ.Η.) ως εχόντων νόμιμο
δικαίωμα.

β. Καθορίζονται ειδικοί όροι δόμησης για την επισκευή και αναβάθμιση του
Εθνικού Ναυταθλητικού Κέντρου Χανίων.

3.α. Παρατείνονται οι προθεσμίες αναφορικά με:
- την υποχρέωση προσκόμισης της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης

Παραγωγού, προκειμένου να διατηρηθούν σε ισχύ οι Άδειες Παραγωγής σταθμών
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σι Βεβαιώσεις Παραγωγού ή οι Βεβαιώσεις Ειδικών ‘Εργων ή
προκειμένου να αξιολογηθούν σι εκκρεμείς αιτήσεις,

- τη δυνατότητα υποβολής ανέκκλητης δήλωσης από τους κατόχους
Βεβαιώσεων Παραγωγού προς τον Φορέα Αδειοδότησης κατά τη Φάση Α’, ότι δεν
επιθυμούν τη διατήρηση της Βεβαίωσης Παραγωγού και αιτούνται την επιστροφή
του προβλεπόμενου τέλους που έχουν καταβάλει,

β. Εντάσσονται στις εξαιρετέες κατηγορίες σταθμών από την υποχρέωση
προσκόμισης της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού, οι σταθμοί με
μέγιστη ισχύ παραγωγής μικρότερη ή ίση του μισού (0,5) μεγαβάτ (Μν\’) [αντί ενός
(1) μεγαβάτ (Μ’νν) που ισχύει] καθώς και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα.



4. Ορίζεται ότι, από την 28.2.2022, σι ρυθμίσεις του άρθρου 12Α ν.4414!2016,
αναφορικά με τη διαδικασία σύναψης Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης μεταξύ των
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και του
Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.), εφαρμόζονται
στο πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών που
προκηρύσσονται μετά την Γ.Ι.2Ο2Ι.

Στις εν λόγω ρυθμίσεις δεν υπάγονται σι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι έχουν ήδη επιλεγεί σε
ανταγωνιστικές διαδικασίες που έχουν προκηρυχθεί πριν την Γ.1.2Ο21 μέχρι την
28η22022

.α. Παρατείνονται για τα μνημονευόμενα χρονικά διαστήματα και τις οριζόμενες
κατηγορίες έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σι προθεσμίες που αναφέρονται:

- στην εφαρμογή των Τιμών Αναφοράς για τον υπολογισμό της Λειτουργικής
Ενίσχυσης και την αποζημίωση των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρο 143 του ν.4001/2011
(Ε.Λ,Α.Π.Ε.),

- στην ισχύ των οριστικών προσφορών σύνδεσης καθώς και στη Οέση σταθμών
σε δοκιμαστική λειτουργία,

- στην ισχύ αδειών εγκατάστασης υβριδικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.).

β. Περαιτέρω επανακαθορίζεται η κατηγοριοποίηση των σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και αναπροσαρμόζονται ανά
κατηγορία οι Τιμές Αναφοράς, βάσει των οποίων αποζημιώνονται οι εν λόγω σταθμοί
από τον Ειδικό Λογαριασμό.

6. Γίαρατείνεται, κατά σαράντα πέντε (4) ημέρες από τη λήξη της, η Προθεσμία
για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτηθέντων δασικών
χαρτών των Διευθύνσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με
δυνατότητα παράτασης είκοσι (20) επιπλέον ημερών για όσους κατοικούν μόνιμα ή
διαμένουν στην αλλοδαπή.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά
αποτελέσματα:

Ι. Επί του κρατικού προυτιολογισμού

Ενδεχόμενη δαπάνη από τη δυνατότητα ανάθεσης, κατά παρέκκλιση κάθε
αντίθετης διάταξης, συμβάσεων μελετών και έργων για την Κατασκευή των
αθλητικών εγκαταστάσεων και των υποστηρικτικών υποδομών, για τις ανάγκες των
αναφερόμενων αθλητικών διοργανώσεων που Θα διεξαχΘούν στην Περιφερειακή
Ενότητα του Ηρακλείου Κρήτης.

ΙΙ. Επί του προϋπολογισμού του ν.π.δ.δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»
(φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Ι. Ενδεχόμενη δαπάνη σε περίπτωση επιστροφής καταβληθέντος ειδικού τέλους
στους δικαιούχους που έχουν υποβάλλει αντιρρήσεις κατά αναρτηθέντων δασικών
χαρτών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και εμπίπτουν στις διορΘούμενες
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εκτάσεις. Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από Πραγματικά γεγονότα (αριθμός
δικαιούχων, ύψος ειδικού τέλους κ.λπ).

2. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από την παράταση της προθεσμίας για την
υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των προαναφερόμενων δασικών
χαρτών και την ως εκ τούτου πιθανή υποβολή μεγαλύτερου αριθμού αντιρρήσεων. Το
ύψος των εσόδων αυτών εξαρτάται από Πραγματικά γεγονότα (αριθμός αντιρρήσεων
κ.λπ.).

ΙΙΙ. Επί του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. [τον οποίο
διαχειρίζεται ο Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης
(Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) / φορέας Γενικής Κυβέρνησηςί

1. Δαπάνη από την καταβολή αποζημιώσεων στους παραγωγούς ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., με βάση το νέο πλέγμα ρυθμίσεων
(επανακαθορισμός των κατηγοριών σταθμών παραγωγής, παράταση εφαρμογής των
ισχυουσών Τιμών Αναφοράς ή αναπροσαρμογή αυτών κ.λπ.). Η δαπάνη αυτή
αναμένεται να αντιρροτιείται, για το διάστημα κατά το οποίο οι σταθμοί υποχρεούνται
στην επιστροφή ποσών στον ανωτέρω Ειδικό Λογαριασμό με βάση την τιμή
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην αγορά.

2. Ενδεχόμενη δαπάνη από την επιστροφή του τέλους που έχουν καταβάλει σι
κάτοχοι Βεβαιώσεων Παραγωγού, σε περίπτωση που υποβάλουν, εντός της
οριζόμενης νέας προθεσμίας, ανέκκλητη δήλωση προς τον Φορέα Αδειοδότησης
κατά τη Φάση Α’, ότι δεν επιθυμούν τη διατήρηση της Βεβαίωσης Παραγωγού.

Αθήνα, Ι Μαρτίου 2022

Η Γενική /\ιευθύντρια κ.α.α.

ΤΗΕΕΧΙ ΡΞΥΕΓΑ
01.03.2022 20:25

Θέλξη Ψύλλα
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο
νόμου «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

Από τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του Κρατικού προϋπολογισμού

Ενδεχόμενη δαπάνη από τη δυνατότητα ανάθεσης, Κατά παρέκκλιση
κάθε αντίθετης διάταξης, συμβάσεων μελετών και έργων για την κατασκευή των
αθλητικών εγκαταστάσεων και των υποστηρικτικών υποδομών, για τις ανάγκες
των αναφερόμενων αθλητικών διοργανώσεων που θα διεξαχθούν στην
Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου Κρήτης.

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του Κρατικού
προϋπολογισμού.

ΙΙ. Επί του προϋπολογισμού του ν.π.δ.δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Ενδεχόμενη δαπάνη σε περίπτωση επιστροφής καταβληθέντος ειδικού
τέλους στους δικαιούχους που έχουν υποβάλλει αντιρρήσεις κατά αναρτηθέντων
δασικών χαρτών της Λποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και εμπίπτουν στις
διορθούμενες εκτάσεις.

Η ανωτέρω δαπάνη, η οποία εξαρτάται από Πραγματικά γεγονότα
(αριθμός δικαιούχων, ύψος ειδικού τέλους κ.λπ.), θα αντιμετωπίζεται από τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

ΙΙΙ. Επί του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. [τον οποίο
διαχειρίζεται ο Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης
(Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) / φορέας Γενικής ΚυβέρνησηςΙ

Ι. Δαπάνη από την καταβολή αποζημιώσεων στους παραγωγούς
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., με βάση το νέο πλέγμα
ρυθμίσεων (επανακαθορισμός των κατηγοριών σταθμών παραγωγής, παράταση
εφαρμογής των ισχυουσών Τιμών Αναφοράς ή αναπροσαρμογή αυτών κ.λπ.).

2. Ενδεχόμενη δαπάνη από την επιστροφή του τέλους που έχουν καταβάλει
σι κάτοχοι Βεβαιώσεων Παραγωγού, σε περίπτωση που υποβάλουν, εντός της



οριζόμενης νέας προθεσμίας, ανέκκλητη δήλωση προς τον Φορέα Αδειοδότησης
κατά τη Φάση Α’, ότι δεν επιθυμούν τη διατήρηση της Βεβαίωσης Παραγωγού.

Οι ανωτέρω δαπάνες Θα αντιμετωπίζονται από τους πόρους του Ειδικού
Λογαριασμού.

Αθήνα. Ιι Μαρτίου 2022
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