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Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων 
χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων 
σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας 
και άλλες διατάξεις. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΥΟ

Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 1
Σκοπός

Με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εναρμονί−
ζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2004/8/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Φεβρουαρίου 2004 για την προώθηση της συμπα−
ραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη 
θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για 
την τροποποίηση της Οδηγίας 92/42/ΕΟΚ (ΕΕ L 52/50) 
και συμπληρώνεται το νομικό πλαίσιο για την προώθη−
ση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων 
μορφών ενέργειας.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζο−
νται στη συμπαραγωγή δύο ή περισσότερων χρήσιμων 
μορφών ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3, 
και στις σχετικές τεχνολογίες, που αναφέρονται στο 
άρθρο 4.

Άρθρο 3
Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι όροι που 
χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:

«Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ)»: 
Η ταυτόχρονη παραγωγή χρήσιμης θερμικής ενέργειας 
και ηλεκτρικής ή/και μηχανικής ενέργειας από την ίδια 
αρχική ενέργεια, στο πλαίσιο μόνο μίας διεργασίας. 
Όπου στο παρόν κεφάλαιο αναφέρεται ο όρος «συ−

μπαραγωγή», νοείται η Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και 
Θερμότητας (ΣΗΘ), όπως εδώ ορίζεται.

«Χρήσιμη θερμική ενέργεια»: Η θερμική ενέργεια που 
παράγεται στο πλαίσιο διεργασίας συμπαραγωγής, 
προκειμένου να ικανοποιήσει οικονομικά δικαιολογη−
μένη ζήτηση για θέρμανση ή ψύξη.

«Οικονομικά δικαιολογημένη ζήτηση»: Η ζήτηση που 
δεν υπερβαίνει τις ανάγκες θέρμανσης ή ψύξης και η 
οποία διαφορετικά θα ικανοποιείτο, σύμφωνα με τις 
συνθήκες της αγοράς, από διαδικασίες παραγωγής 
χρήσιμων μορφών ενέργειας διαφορετικές από τη συ−
μπαραγωγή.

«Ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή»: Η ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται στο πλαίσιο μιας διεργασίας 
συνδεόμενης με την παραγωγή χρήσιμης θερμικής ενέρ−
γειας και υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 
περιγράφεται στο άρθρο 5. Όπου στο παρόν κεφάλαιο 
αναφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή, νο−
είται ότι περιλαμβάνεται και η μηχανική ενέργεια που 
ενδεχομένως παράγεται από τη συμπαραγωγή.

«Εφεδρική ηλεκτρική ενέργεια»: Η ηλεκτρική ενέργεια 
που απορροφά ο κάτοχος άδειας παραγωγής από το 
Σύστημα ή το Δίκτυο στις περιπτώσεις που η διεργα−
σία συμπαραγωγής διακόπτεται, όπως σε περιόδους 
συντήρησης ή θέσης εκτός λειτουργίας.

«Συμπληρωματική ηλεκτρική ενέργεια»: Η ηλεκτρική 
ενέργεια που απορροφά ο κάτοχος άδειας παραγωγής 
από το Σύστημα ή το Δίκτυο, σε περιπτώσεις που η 
ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια είναι μεγαλύτερη από 
την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στη διεργασία συ−
μπαραγωγής.

«Ολικός βαθμός απόδοσης»: Ο λόγος της ετήσιας πο−
σότητας της παραγόμενης ηλεκτρικής ή και μηχανικής 
ενέργειας και της παραγόμενης χρήσιμης θερμικής 
ενέργειας προς το ενεργειακό περιεχόμενο των καυσί−
μων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της διεργασίας 
συμπαραγωγής.

«Μονάδα συμπαραγωγής»: Η μονάδα, η δυνάμενη να 
λειτουργεί κατά τον τρόπο της συμπαραγωγής.

«Αποδοτικότητα συμπαραγωγής»: Το ποσοστό εξοικο−
νόμησης πρωτογενούς ενέργειας, που επιτυγχάνεται με 
τη συμπαραγωγή σε σύγκριση με τη χωριστή παραγω−
γή χρήσιμης θερμικής και ηλεκτρικής ή και μηχανικής 
ενέργειας.
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της ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα 
(Πίνακες Α, B και Γ) της απόφασης του Υπουργού Ανά−
πτυξης Δ5/ΗΛ/A/25396/20.12.2007 (ΦΕΚ 2487 Β΄).»

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων συ−
γκροτείται Επιτροπή, η οποία θα καταρτίσει πρόταση 
για την τροποποίηση και απλοποίηση της ισχύουσας 
διαδικασίας χορήγησης αδειών στον τομέα της ηλε−
κτρικής ενέργειας, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων το 
συντονισμό των αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν κατά 
το νόμο στη διαδικασία αυτή. Στην ανωτέρω Επιτροπή 
συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη−
μόσιων Έργων, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και 
του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής και 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, στελέχη ή εμπειρογνώμονες 
και άλλων κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργείων 
ή φορέων, καθηγητές ΑΕΙ ή ΤΕΙ, καθώς και ειδικοί για 
ζητήματα ενέργειας.

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος λειτουρ−
γίας της Επιτροπής, η διάρκειά της, η αποζημίωση των 
μελών της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 34
Άλλες διατάξεις

1. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 
2 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄) εφαρμό−
ζεται και για τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού.

2.α. Στο άρθρο 22 του ν.δ. 1044/1971 (ΦΕΚ 245 Α΄) προ−
στίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Είναι δυνατή η εγκατάσταση στα περίπτερα φω−
τοβολταϊκών συστημάτων κατάλληλου μεγέθους απο−
κλειστικά για την κάλυψη των ιδίων ενεργειακών τους 
αναγκών. Στην περίπτωση αυτή ο τύπος και οι διαστά−
σεις των περιπτέρων, οι κατασκευαστικές επεμβάσεις 
για την αύξηση των διαστάσεων υφιστάμενων περιπτέ−
ρων, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εγκατάσταση των φωτο−
βολταϊκών συλλεκτών στη στέγη και του συνοδευτικού 
εξοπλισμού εντός του περιπτέρου, καθώς και τη σχετική 
σήμανση ως «ηλιακό περίπτερο» καθορίζονται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.»

β. Η κοινή απόφαση που προβλέπεται στο σημείο α΄ 
εκδίδεται εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος.

3. Οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ, οι οποίες κατα−
νεμήθηκαν για το έτος 2008 και δεν θα έχουν διατεθεί 
από τους δικαιούχους μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 
2008, διατίθενται εντός του έτους 2009 και μέχρι την 
εξάντλησή τους, εφαρμοζομένων των ισχυουσών συ−
ναφών διατάξεων των νόμων 3054/2002 και 2960/2001 
και των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων. Η ισχύς 
της διατάξεως του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από 
1.1.2009.

4.α. Στο άρθρο 4 του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄) προ−
στίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8.α. Επιτρέπεται η επέκταση της εγκατάστασης βι−
ομηχανικών μονάδων, εγκατεστημένων στα όρια νο−
μών, σε συνεχόμενα γήπεδα των όμορων νομών. Στην 
περίπτωση αυτή αδειοδοτούσα είναι η αρχή της υφι−

στάμενης εγκαταστάσεως, η οποία πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη και τους τυχόν ειδικούς περιορισμούς ή όρους 
της περιοχής επέκτασης. Σε περίπτωση που η έκταση 
είναι δασικού χαρακτήρα, απαιτείται η προβλεπόμενη 
από το άρθρο 56 του ν. 998/1979 έγκριση επέμβασης.

β. Για την επέκταση από όμορο νομό στην περιοχή του 
Νομού Αττικής βιομηχανικών μονάδων, οι οποίες ασκούν 
τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 17 
του ν. 3325/2005, απαιτείται να συντρέχουν οι προϋπο−
θέσεις της διατάξεως αυτής, τη συνδρομή των οποίων 
βεβαιώνουν οι αρμόδιες αρχές του νομού αυτού.

γ. Για τις επεκτάσεις του προηγούμενου εδαφίου είναι 
δυνατή η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 28 του 
ν. 3325/2005. Με την κοινή υπουργική απόφαση που 
προβλέπεται στη διάταξη αυτή καθορίζεται επιπλέον η 
χρήση του γηπέδου της επέκτασης της εγκατάστασης, 
ε−γκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι για την επέκταση 
και λειτουργία της μονάδας και καθορίζονται οι υπο−
χρεώσεις, οι περιορισμοί και οι λοιποί αναγκαίοι όροι 
και προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας της 
εγκαταστάσεως. Η περιοχή επέκτασης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του εμβαδού 
της έκτασης της κύριας εγκατάστασης.»

β. Οι παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 4 του ν. 3325/2005 
αναριθμούνται σε 9 και 10 αντιστοίχως.

5.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του ν. 3054/2002 
(ΦΕΚ 230 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:

«1.α. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ή του 
αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου, για κάθε παράβαση 
των διατάξεων του νόμου αυτού, και των κατ’ εξουσι−
οδότησή του εκδιδόμενων κανονιστικών αποφάσεων, 
επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως 
ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ. 
Για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου λαμβάνονται 
υπόψη ως κριτήρια, ιδίως, η βαρύτητα της παράβασης, 
οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν, ο βαθμός 
υπαιτιότητας και η τυχόν υποτροπή του παραβάτη. Για 
την αξιολόγηση της παραβατικής συμπεριφοράς ως 
υποτροπής, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες εγγραφές 
στο Βιβλίο Κυρώσεων. Σε υποτροπή βρίσκεται όποιος 
μέσα σε τρία χρόνια από την έκδοση της απόφασης, 
με την οποία επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο ή άλλη 
κύρωση για κάποια από τις ανωτέρω παραβάσεις, τελεί 
νέα παράβαση.

β. Με απόφαση του ιδίου Υπουργού μπορούν να κατη−
γοριοποιούνται οι ανωτέρω παραβάσεις και να καθορί−
ζονται η διαδικασία επιβολής και τα όρια του προστίμου 
κάθε κατηγορίας ή και κάθε επί μέρους παράβασης 
εντός των ορίων του πρώτου εδαφίου της παρούσας, 
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια 
απόφαση μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα όρια 
αυτά.

γ. Για την ίδια παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο μόνο 
από ένα προς τούτο αρμόδιο όργανο κατ’εφαρμογήν 
των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας αρμοδιότη−
τας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τυχόν επιβολή δεύ−
τερου προστίμου για την ίδια παράβαση δεν παράγει 
οποιαδήποτε έννομη συνέπεια. Η επιβολή του προστίμου 
δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων 
που τυχόν προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

δ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, σε κάθε περίπτωση πα−
ράβασης των διατάξεων του παρόντος, μπορεί, λαμ−
βάνοντας υπόψη τις συνέπειές της για το ευρύτερο 
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καταναλωτικό κοινό, να δημοσιοποιεί δια του τύπου ή με 
άλλο πρόσφορο τρόπο τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
κατά την παράγραφο 1 του παρόντος.»

β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν. 3335/2005 
(ΦΕΚ 95 Α΄) καταργείται και η παράγραφος 5 αυτού 
αναριθμείται σε παράγραφο 4.

γ. Η παράγραφος 7 του άρθρου 22 του ν.3054/2002 
(ΦΕΚ 230 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«7.α. Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων της 
υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παρά−
γραφο 1 και των αποφάσεων των Νομαρχών που εκδί−
δονται σύμφωνα με την παράγραφο 3, επιβάλλεται με 
απόφαση του οικείου Νομάρχη πρόστιμο από δεκαπέντε 
χιλιάδες (15.000) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Το 
ως άνω πρόστιμο βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρε−
σία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και εισπράττεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, από τη Δ.Ο.Υ. του 
νομού όπου εδρεύει το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο 
οποίο αυτό επιβάλλεται. Με απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης είναι δυνα−
τόν να αναπροσαρμόζεται το ύψος του προστίμου της 
παραγράφου αυτής.

β. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του 
ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α΄), όπως ισχύει, εφαρμόζονται και 
εν προκειμένω.»

6. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ν. 272/1976 
(ΦΕΚ 70 Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικώς για τις προσόδους του ΙΓΜΕ που προέρχονται 
από την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους είναι δυνατόν, 
μέρος αυτών, μετά την αφαίρεση των δαπανών υλοποίη−
σής τους, να διατίθεται με απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του ΙΓΜΕ, για τη 
διενέργεια ερευνητικών προγραμμάτων βασικής έρευ−
νας, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, 
καθώς επίσης για τη χρηματοδότηση και άλλων δρα−
στηριοτήτων ή υποχρεώσεων του ΙΓΜΕ, όπως εκείνων 
που προκύπτουν από ασφαλιστικές συμβάσεις, που δεν 
καλύπτονται από την κρατική επιχορήγηση του Τακτικού 
Προϋπολογισμού.»

7. Στο άρθρο 3 του Οργανισμού Διοίκησης και Δι−
αχείρισης του Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ−
ΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», που 
κυρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου μόνου του 
προεδρικού διατάγματος «Έγκριση σύστασης του κοι−
νωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ−
ΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και 
κύρωση του οργανισμού αυτού» (ΦΕΚ 1411/Β΄/22.10.2001) 
προστίθεται τρίτη παράγραφος ως εξής:

«3. Το ίδρυμα για την εκπλήρωση των σκοπών του 
δύναται να επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Ανάπτυξης και τον Τακτικό Προϋπολογισμό 
της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και από κάθε άλλη νό−
μιμη πηγή.»

8. Η ισχύς των προσωρινών αδειών λειτουργίας που 
προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 3279/2004 (ΦΕΚ 205 
Α΄) παρατείνεται έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2013.

9. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστάται θέση Εθνικού 
Συντονιστή για την Έρευνα και Τεχνολογία, με σκοπό 
την προώθηση και την παρακολούθηση της εφαρμο−
γής της Στρατηγικής της Λισαβόνας στα αντίστοιχα 
θέματα.

Ο Εθνικός Συντονιστής αποτελεί ανεξάρτητο, μο−
νοπρόσωπο συμβουλευτικό όργανο, το οποίο υπο−
δεικνύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και υπάγεται 
απευθείας σε αυτόν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης 
καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Συντονιστή, 
το μισθολογικό του καθεστώς, τα απαραίτητα προσόντα 
διορισμού, η σύνθεση του γραφείου του και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια.

10. Για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν για 
την αξιολόγηση των αιτήσεων που προβλέπεται στην 
παράγραφο 6 του άρθρου 27Α, στη Γραμματεία της 
ΡΑΕ, συνιστώνται είκοσι (20) θέσεις εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, πέραν αυτών που προβλέ−
πονται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του 
άρθρου 37 του ν. 3428/2005. Η διάρκεια των συμβάσεων 
αυτών δεν μπορεί να παραταθεί και λήγει αυτοδίκαια 
την 30.6.2010, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη 
πράξη. Η πρόσληψη στις θέσεις αυτές γίνεται από τον 
Πρόεδρο της ΡΑΕ και για το προσλαμβανόμενο προ−
σωπικό εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της πα−
ραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 
Α΄). Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή 
των προηγούμενων διατάξεων βαρύνουν αποκλειστικά 
τον προϋπολογισμό της ΡΑΕ.

11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του ν. 2773/1999 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζεται το τέλος για 
την έκδοση, τροποποίηση και μεταβίβαση των αδειών 
παραγωγής και αποφάσεων εξαίρεσης και τα ετήσια 
τέλη για τη χρήση των αδειών και των εξαιρέσεων 
αυτών.»

12. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κα−
θορίζονται τα όργανα και εξιδικεύονται οι διαδικασίες 
σχεδιασμού, προγραμματισμού, διαχείρισης και ελέγχου 
των κρατικών ενισχύσεων αρμοδιότητας του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 
267 Α΄).

13. Το άρθρο 14 της υπουργικής απόφασης 91852/ 
4359/9.12.1975 «Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 1510 
Β΄) καταργείται.

Άρθρο 35
Επιτροπή για τον «Αγωγό πετρελαίου

Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη»

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικο−
νομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να συνι−
στάται Επιτροπή αποτελούμενη από τον Νομάρχη του 
Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου και από εκπροσώ−
πους της Περιφερειακής Διοίκησης, των ΟΤΑ α΄ βαθμού, 
καθώς και των επαγγελματικών και λοιπών φορέων του 
ίδιου Νομαρχιακού Διαμερίσματος σε σχέση με το έργο 
«Αγωγός πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη», 
κατ’ εφαρμογή της Τριμερούς Συμφωνίας που κυρώθηκε 
με το ν. 3558/2007 (ΦΕΚ 101 Α΄). Για τη συγκρότηση της 
Επιτροπής εκδίδεται σχετική απόφαση του Νομάρχη.

Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται οι 
αρμοδιότητες της Επιτροπής, ο τρόπος λειτουργίας της, 
οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται για την επιχορή−
γηση του έργου της σε σχέση με την υποβοήθηση των 
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αρμόδιων Υπουργείων στη διαπραγμάτευση των όρων 
της Συμφωνίας Διέλευσης με την εταιρεία του έργου 
TRANS BALKAN P.B.V., στη διενέργεια των διαδικασιών 
για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του αγωγού 
που προβλέπεται στην ανωτέρω συμφωνία, καθώς και 
στην επίβλεψη των σχετικών εργασιών. Επίσης καθορί−
ζονται ο τρόπος και τα όργανα διαχείρισης και ελέγχου 
της επιχορήγησης, οι σχετικές διαδικασίες και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 36
Ρυθμίσεις για την Εφεδρική Αγορά Ενέργειας

1.α. Στο άρθρο 15 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, προ−
στίθενται παράγραφοι 5, 6 και 7 ως εξής:

«5. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγρά−
φου 4 και προκειμένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα 
άμεσης διαθεσιμότητας ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας και επαρκών περιθωρίων ισχύος για τα έτη 
2009 και 2010, ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται 
να συνάπτει συμβάσεις διαθεσιμότητας ισχύος με νέους 
αεριοστροβιλικούς σταθμούς παραγωγής ταχείας εκκί−
νησης, ονομαστικής ισχύος στην άδεια παραγωγής ηλε−
κτρικής ενέργειας έως 150 MW, οι οποίοι εντάσσονται 
στο Σύστημα έως την 1.12.2009. Στους σταθμούς αυτούς 
χορηγείται οικονομικό κίνητρο υπό τη μορφή Εγγυη−
μένου Εσόδου, με το οποίο διασφαλίζεται το ελάχιστο 
καθαρό έσοδο που ο σταθμός δύναται να λαμβάνει, 
συνολικά, από τη συμμετοχή του στον Ημερήσιο Ενερ−
γειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ), την Αγορά Εφεδρείας 
και το Μηχανισμό Διαθεσιμότητας Ισχύος, αφαιρουμέ−
νου του μεταβλητού κόστους του σταθμού και ιδίως 
του κόστους καυσίμου. Αν ο σταθμός τεθεί σε εμπορική 
λειτουργία έως την 1.7.2009, το ύψος του Εγγυημένου 
Εσόδου ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων 
(70.000) ευρώ ανά MW διαθέσιμης ισχύος και έτος. Για 
σταθμό που τίθεται σε εμπορική λειτουργία μετά την 
1.7.2009 και έως την 1.12.2009, το ποσό αυτό μειώνεται 
αναλογικά ανά ημέρα, κατά τρόπο που την 1.12.2009 το 
Εγγυημένο Έσοδο να ανέλθει σε πενήντα πέντε χιλιάδες 
(55.000) ευρώ ανά MW διαθέσιμης ισχύος και έτος. Το 
ανωτέρω Εγγυημένο Έσοδο χορηγείται για τρία (3) έτη 
από τη θέση του σταθμού σε εμπορική λειτουργία. Το 
χρονικό διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί για ένα 
επιπλέον έτος με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
μετά από γνώμη της ΡΑΕ. Με απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται 
εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρό−
ντος νόμου, καθορίζονται οι λεπτομέρειες υπολογισμού 
του Εγγυημένου Εσόδου, τυχόν ειδικές τεχνικές προδι−
αγραφές που λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνολογίες, ο τρόπος εκκαθάρισης των 
συναλλαγών, οι ειδικότεροι όροι των ανωτέρω συμβά−
σεων διαθεσιμότητας ισχύος και ιδίως οι εγγυήσεις και 
ποινικές ρήτρες για μη διαθεσιμότητα, καθώς και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

6. Για την αδειοδοτική διαδικασία των σταθμών πα−
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της παραγράφου 5 του 
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι αντίστοιχες ρυθμί−
σεις της υφιστάμενης νομοθεσίας για την αδειοδότηση 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα 
ως προς τις προθεσμίες της αδειοδοτικής διαδικασίας 
των σταθμών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Οι προθεσμίες της υπουργικής απόφασης Δ5/ΗΛ/
Β/Φ1/17951/6.12.2000 (ΦΕΚ 1498 Β΄/8.12.2000) ισχύουν ως 
εξής:

αα) Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 5 
ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες.

αβ) Η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 5 
ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες.

αγ) Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 6 
ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες.

αδ) Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 10 
ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες.

αε) Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 11 
ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες,

β) Η προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της 
κοινής υπουργικής απόφασης 11014/703/Φ104/14.3.2003 
(ΦΕΚ 332 Β΄/20.3.2003) ορίζεται σε τριανταπέντε (35) 
ημέρες.

γ) Οι προθεσμίες της υπουργικής απόφασης Δ6/Φ1/ 
8295/19.4.1995 (ΦΕΚ 385 Β΄/10.5.1995) ισχύουν ως εξής:

γα) Η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 1.Ι.Δ 
ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες.

γβ) Η προθεσμία του άρθρου 1.ΙΙ.Β ορίζεται σε τριάντα 
(30) ημέρες.

7. Η ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά τα 
προβλεπόμενα στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 5 του ν.2773/1999, κατά την αξιολό−
γηση των αιτήσεων που υποβάλλονται για χορήγηση 
αδειών, μεριμνά για τη διασφάλιση συνθηκών ανταγω−
νισμού, περιλαμβανομένης και της παρακολούθησης 
ζητημάτων συγκεντρώσεων επιχειρήσεων.»

β. Οι υφιστάμενες παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 
15 του ν. 2773/1999 αναριθμούνται σε 8 και 9 αντιστοί−
χως.

2. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 του ν. 2244/1994 
(ΦΕΚ 222 Α΄) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Με τη διαδικασία του ανωτέρου εδαφίου δύναται, 
κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθε−
σίας, να προσλαμβάνεται στη ΔΕΗ το με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας έκτακτο προσωπικό της, το οποίο έχει 
υποστεί μόνιμη σωματική αναπηρία σε ποσοστό του−
λάχιστον 50% συνεπεία εργατικού ατυχήματος στην 
Επιχείρηση. Σε περίπτωση που η πρόσληψη δεν είναι 
δυνατή λόγω νομίμως διαπιστωθείσας ανικανότητας 
εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας στην Επιχείρηση, 
έχει εφαρμογή η διάταξη του πρώτου εδαφίου της πα−
ρούσας παραγράφου.

Η ισχύς των ανωτέρω εδαφίων αρχίζει από 1ης Ια−
νουαρίου 2008.»

3. Καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του 
ν. 134/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄), η δε παράγραφος 4 του ίδιου 
άρθρου αναριθμείται σε 3.

Άρθρο 37
Ρυθμίσεις για γεωθερμία

1. Στο στοιχείο θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 
του ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως 
εξής:

«Η διαχείριση μπορεί να αφορά και σε τμήμα του 
γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας.»

2. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
4 του ν. 3175/2003 η λέξη «πέντε» αντικαθίσταται από 
τη λέξη «δέκα (10).»



118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 3175/2003 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για χώρους που δεν έχουν ερευνηθεί ή για πιθανά 
γεωθερμικά πεδία εκμισθώνεται το δικαίωμα έρευνας. 
Ο συναγωνισμός μεταξύ των διαγωνιζομένων αναφέ−
ρεται στις δαπάνες για τη διενέργεια ερευνών εντός 
του υπό μίσθωση χώρου, στο είδος των ερευνών και 
τη σταδιακή εξέλιξή τους σε συνάρτηση με το χρόνο 
εκτέλεσής τους και πραγματοποίησης των δαπανών. 
Εφόσον μετά τη λήξη της ερευνητικής περιόδου, που 
καθορίζεται στη σύμβαση, πιστοποιηθεί βεβαιωμένο γε−
ωθερμικό πεδίο και υποβληθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες 
από τον μισθωτή οικονομοτεχνική μελέτη διαχείρισης 
του πεδίου, παρέχεται σε αυτόν και το δικαίωμα δια−
χείρισης, εκτός εάν η μελέτη κριθεί από τον εκμισθωτή, 
με αιτιολογημένη απόφαση, ως ανακριβής, ανεπαρκής 
ή και μη συμφέρουσα. Στην περίπτωση αυτή επέρχεται, 
αυτοδικαίως, λύση της μίσθωσης και ακολουθείται η 
διαδικασία πλειοδοτικού διαγωνισμού, όπως προβλέ−
πεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για την 
παραχώρηση του δικαιώματος διαχείρισης ακολουθείται 
επιπλέον η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14, 
εφόσον η διαχείριση περιλαμβάνει και τη διανομή θερ−
μικής ενέργειας σε τρίτους.»

4. Στο άρθρο 4 του ν. 3175/2003 προστίθενται παρά−
γραφοι 5 και 6, η δε υπάρχουσα παράγραφος 5 ανα−
ριθμείται σε 7:

«5. Στην περίπτωση που βεβαιωμένα γεωθερμικά πεδία 
χαμηλής θερμοκρασίας περικλείονται από ή γειτνιά−
ζουν με πιθανά γεωθερμικά πεδία, η εκμίσθωση του 
δικαιώματος διαχείρισης των βεβαιωμένων και του δι−
καιώματος έρευνας των πιθανών γεωθερμικών πεδίων 
χαμηλής θερμοκρασίας δύναται να διενεργείται ενιαία, 
με έναν πλειοδοτικό διαγωνισμό. Ο συναγωνισμός των 
διαγωνιζομένων στην περίπτωση αυτή αναφέρεται στα 
κριτήρια τόσο της παραγράφου 2 όσο και της παρα−
γράφου 3 του παρόντος άρθρου.

6. Σε περιπτώσεις που ο διαγωνισμός για την εκ−
μίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης βεβαιωμένου 
γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας κηρυχθεί 
άγονος, αυτός επαναλαμβάνεται εντός έτους από την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης που τον κηρύσσει 
άγονο. Αν και ο δεύτερος διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, 
ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας δύναται, βάσει 
σχετικής γεωλογικής και οικονομοτεχνικής μελέτης που 
εκπονείται από το ΙΓΜΕ, να εκμισθώνει το δικαίωμα 
διαχείρισης για τμήματα του γεωθερμικού πεδίου, δίνο−
ντας προτεραιότητα στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Η 
εκμίσθωση γίνεται με διαγωνισμό που διενεργείται σύμ−
φωνα με τους όρους της παραγράφου 1 και τημελέτη 
του ΙΓΜΕ. Ο συναγωνισμός μεταξύ των διαγωνιζομένων 
αναφέρεται στο ύψος του προϋπολογισμού, τη βιωσιμό−
τητα της επένδυσης, καθώς και στο είδος της χρήσης 
των τμημάτων του γεωθερμικού πεδίου.

Η εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης τμημάτων 
του γεωθερμικού πεδίου γίνεται για δέκα (10) έτη. Η δι−
άρκεια της μίσθωσης μπορεί να ανανεώνεται για επιπλέ−
ον πέντε (5) έτη, εφόσον τηρούνται οι όροι των σχετικών 
συμβάσεων και οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος 
όπου αυτοί απαιτούνται. Όταν η εκμίσθωση αυτή αφορά 
σε αγροτική εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου, για 
την κατακύρωση του διαγωνισμού απαιτείται η προη−
γούμενη γνώμη του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., η οποία παρέχεται εντός 

ενός μηνός από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.
Σε κάθε περίπτωση, μετά την πάροδο πέντε (5) ετών 

από την κήρυξη αγόνου και του δεύτερου διαγωνισμού 
της παρούσας παραγράφου και σύμφωνα με τη δια−
δικασία της παραγράφου 3 του παρόντος δύναται να 
διεξάγεται διαγωνισμός για την εκμίσθωση του δικαιώ−
ματος διαχείρισης του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδί−
ου χαμηλής θερμοκρασίας στο σύνολό του, ακόμα και 
αν υπάρχουν μισθώσεις του δικαιώματος διαχείρισης 
για τμήματα του γεωθερμικού πεδίου.

Στην περίπτωση αυτή, ο μισθωτής του δικαιώματος 
διαχείρισης του γεωθερμικού πεδίου υπεισέρχεται στα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Δημοσίου, ως εκ−
μισθωτής των προηγηθεισών συμβάσεων εκμίσθωσης 
του δικαιώματος διαχείρισης τμημάτων του γεωθερμι−
κού πεδίου.»

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 
του ν. 3175/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται 
οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης του 
αναφερόμενου στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρ−
θρου 4 δικαιώματος και της εν γένει διαχείρισης των 
γεωθερμικών πεδίων της Χώρας.»

6. Στο άρθρο 5 του ν. 3175/2003 προστίθεται παρά−
γραφος 2 και οι υπάρχουσες παράγραφοι 2 και 3 ανα−
ριθμούνται σε 3 και 4 αντιστοίχως:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται 
οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης του 
δικαιώματος διαχείρισης τμημάτων βεβαιωμένων γεω−
θερμικών πεδίων της παραγράφου 6 του άρθρου 4. Με 
την απόφαση αυτή μεταξύ άλλων καθορίζονται:

(α) Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
(β) Οι ειδικότεροι όροι της προκήρυξης.
(γ) Τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι 

μισθωτές.
(δ) Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων.
(ε) Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο διαγωνι−

σμό και καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.
(στ) Οι όροι της σύμβασης μίσθωσης.
(ζ) Ο τρόπος καθορισμού των ελάχιστων και αναλο−

γικών μισθωμάτων.»
7. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 

9 του ν.3175/2003 διαγράφεται η λέξη «αποκτήσει».
8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν.3175/2003 

διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο.
9. Στο άρθρο 9 του ν. 3175/2003 προστίθεται νέα πα−

ράγραφος 3 ως εξής:
«3. Ο έλεγχος των εργασιών έρευνας και εκμετάλ−

λευσης των γεωθερμικών πεδίων ασκείται και από 
τις Επιθεωρήσεις Μεταλλείων βάσει του Κανονισμού 
Μεταλλευτικών Λατομικών Εργασιών, του Κανονισμού 
Γεωθερμικών Εργασιών και του Μεταλλευτικού Κώδικα. 
Για την άσκηση των ελέγχων αυτών οι επιθεωρήσεις 
δύνανται να ζητούν τη συνδρομή του ΙΓΜΕ.»

10. Στο ν. 3175/2003 προστίθεται νέο άρθρο 10 ως 
εξής:

«Άρθρο 10
Κίνητρα για την ανάπτυξη της γεωθερμίας

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να θεσπίζονται ειδι−
κά κίνητρα για την ανάπτυξη ενεργειακών συστημάτων 
θέρμανσης − ψύξης του άρθρου 11.
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2. Με όμοια απόφαση μπορεί να θεσπίζονται ειδικά 
κίνητρα για την ανάπτυξη έργων έρευνας και εκμε−
τάλλευσης των γεωθερμικών πεδίων. Η απόφαση αυτή 
εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ, εφόσον μεταξύ 
των κινήτρων που προβλέπονται, συμπεριλαμβάνεται η 
εγγυημένη τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για την 
περίπτωση που το γεωθερμικό πεδίο χρησιμοποιείται 
για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.»

11. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
1 του άρθρου 13 του ν. 3175/2003 προστίθεται η φράση 
«εκτός από την εκχώρηση των μισθωτικών δικαιωμάτων, 
για τα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 7 του παρόντος».

12. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 
του άρθρου 14 προστίθεται η φράση «εκτός από την πε−
ρίπτωση της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου».

13. Στο άρθρο 14 του ν. 3175/2003 προστίθεται παρά−
γραφος 9 ως εξής:

«9. Στην περίπτωση που η εκμετάλλευση γεωθερμικού 
πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας αφορά αποκλειστικά σε 
διανομή θερμικής ενέργειας για αγροτικές εκμεταλλεύ−
σεις, η άδεια διανομής θερμικής ενέργειας χορηγείται 
από τον Υπουργό Ανάπτυξης μετά από γνώμη της οικεί−
ας Περιφέρειας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι της άδειας διανομής 
του προηγούμενου εδαφίου, οι οποίοι πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να διασφαλίζουν την εξυπηρέτηση του δημόσι−
ου συμφέροντος, την υποχρέωση τήρησης διαφανών 
όρων συναλλαγής, τον καθορισμό της μεθοδολογίας 
για τον υπολογισμό των τιμολογίων,την τήρηση των 
όρων ασφαλείας και την προστασία του περιβάλλοντος, 
τον τρόπο ελέγχου της τήρησης των όρων της άδειας, 
τη διαδικασία ανάκλησης αυτής και την παροχή τυχόν 
εγγυήσεων.»

Άρθρο 38
Ασφάλιση ΕΛΓΑ − Κανονισμός Υποτροφιών

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 εδάφια α΄ και β΄ 
του άρθρου 7 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α΄) συνεχίζουν 
να ισχύουν τροποποιούμενες ως εξής:

«3.α. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, από 
τα αντικείμενα ασφάλισης και τους ασφαλιζόμενους 
κινδύνους που ορίζονται στα άρθρα 3 και 3α του ν. 
1790/1988, ασφαλίζονται άμεσα μόνο εκείνα ή εκείνοι 
που καθορίζονται στους Κανονισμούς ασφάλισης του 
ΕΛΓΑ, οι οποίοι ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του 
νόμου αυτού. Η ασφάλιση γίνεται σύμφωνα με τους 
παραπάνω Κανονισμούς μέχρι την τροποποίησή τους.

β. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που 
εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του ΕΛΓΑ και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο χρόνος έναρξης και 
οι όροι ασφάλισης των ασφαλιστικών αντικειμένων και 
κινδύνων των άρθρων 3 και 3α του ν. 1790/1988, που 
δεν ασφαλίζονται άμεσα σύμφωνα με την προηγούμε−
νη περίπτωση α΄. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται 
το ύψος της δαπάνης που προκαλείται και ο τρόπος 
κάλυψής της.

2. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 10 του ν. 3698/ 
2008 προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:

«8. α) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων καταρτίζεται Κανονισμός καταβολής 

των υποτροφιών που προβλέπονται στην παράγραφο 7 
του παρόντος άρθρου.

β) Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της επιτροπής που 
προβλέπεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου 
ανατίθεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργεί−
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως 
γραμματέας της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του, 
ορίζεται υπάλληλος της ως άνω Διεύθυνσης.»

Άρθρο 39
Λειτουργική Ενοποίηση Όμορων Κύριων

Ξενοδοχειακών Συγκροτημάτων

Όμορα ή τεμνόμενα από φυσικό ή τεχνικό εμπόδιο 
κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα είναι δυνατόν να λαμ−
βάνουν έγκριση, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελλη−
νικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), της λειτουργικής 
ενοποίησής τους και να τους χορηγείται ενιαίο Ειδικό 
Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ) με τις ακόλουθες προϋποθέ−
σεις:

1) Οι ξενοδοχειακές μονάδες να είναι όμορες ή να 
τέμνονται από φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο και να έχει 
προσκομισθεί η κατά το νόμο έγκριση υπέργειας ή υπό−
γειας διάβασης.

2) Οι ξενοδοχειακές μονάδες να ανήκουν ιδιοκτησιακά 
στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

3) Οι ξενοδοχειακές μονάδες να είναι κύρια ξενοδο−
χειακά καταλύματα της ίδιας μορφής και κατάταξης 
σε αστέρια.

4) Να έχουν εκδοθεί και υλοποιηθεί οι κατά την υφι−
στάμενη νομοθεσία απαραίτητες οικοδομικές άδειες.

5) Δεν θα υπάρξει καμία τροποποίηση (επαύξηση ή 
μείωση) του συντελεστή δόμησης ή κάλυψης εκάστης 
των συνενούμενων επιχειρήσεων.

6) Δεν θα υπάρξει καμία επαύξηση του συνολικού 
αριθμού των κλινών των προς συνένωση ξενοδοχειακών 
μονάδων.

7) Οι κοινόχρηστοι χώροι να καλύπτουν το σύνολο 
της δυναμικότητας της ενιαίας μονάδας.

8) Σε περίπτωση μελλοντικής εκ νέου ανεξαρτητοποί−
ησης μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων, οι μονάδες 
που θα δημιουργηθούν θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως 
τις κατά το νόμο τεχνικές και ποιοτικές προδιαγρα−
φές που θα ισχύουν κατά το χρόνο επανακατάτμησής 
τους.

Άρθρο 40

1. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 
12 του ν. 3631/2008 παρατείνεται μετά τη λήξη της, την 
31.12.2008, μέχρι την 31.12.2009. Μέχρι την ίδια ημερομη−
νία εφαρμόζεται η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της 
παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 3419/2005.

2. Η ισχύς του ν. 3653/2008 (ΦΕΚ 49 Α΄) αρχίζει την 
1.1.2010, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους 
διατάξεις του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου 
ισχύει από 1.1.2009.

Άρθρο 41

1) To Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούμενο από τον 
Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης ή πρόσωπο ειδικά 
εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Υπουργού αυτού, 
δύναται να συστήσει Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 
«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΨΥ−
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ΧΗΣ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΑΓΡΟ.Τ.Η.Μ.Α. Α.Ε.» με 
σκοπό τη διαμόρφωση και τη διαδικασία της εφαρμογής 
της πολιτικής του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης 
για τον τουρισμό υπαίθρου και τις ήπιες εναλλακτικές 
μορφές τουρισμού, στα πλαίσια της αρχής της αειφό−
ρου ανάπτυξης.

2) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα 
ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο ποσό των τριακοσίων 
χιλιάδων (300.000) ευρώ, διαιρούμενο σε ονομαστικές 
μετοχές, οι οποίες αναλαμβάνονται εξ ολοκλήρου από 
το Ελληνικό Δημόσιο και είναι αμεταβίβαστες.

3) Στη Γενική Συνέλευση το Ελληνικό Δημόσιο εκπρο−
σωπείται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομι−
κών και Τουριστικής Ανάπτυξης. Η εταιρία εποπτεύεται 
από τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης και λειτουργεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 
Α΄), του καταστατικού της και συμπληρωματικώς των 
διατάξεων του ν. 2190/1920.

4) Με το καταστατικό της εταιρείας που θα συνταχθεί 
με συμβολαιογραφική πράξη καθορίζονται η έδρα, η 
διάρκεια, ο σκοπός και τα θέματα οργάνωσης, διοίκησης 
και λειτουργίας αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος, του ν. 3429/2005 και του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 
144 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν.

5) Οι πόροι της εταιρείας προέρχονται: α) από επι−
χορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 
περιλαμβανομένων και προγραμμάτων τεχνικής βοή−
θειας που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ή από εθνικούς πόρους, β) τον Τακτικό Προϋπο−
λογισμό, γ) την εκμετάλλευση της περιουσίας της, δ) 
δωρεές, κληροδοτήματα ή επιχορηγήσεις από οποιον−
δήποτε φορέα, ε) από δάνεια κάθε μορφής και στ) από 
κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

6) Στα πλαίσια εκπλήρωσης των σκοπών της η εταιρία 
δύναται να λειτουργεί και ως φορέας παροχής υπηρε−
σιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, δυνάμενη να 
επιχορηγείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, με 
την έκδοση σχετικών αποφάσεων των Υπουργών Του−
ριστικής Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών, με 
τις οποίες θα καθορίζεται και κάθε αναγκαία ρύθμιση 
για την εφαρμογή της παρούσας.

7) Η εταιρεία διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό 
Συμβούλιο.

8) Όλα τα ειδικότερα θέματα τα σχετικά με τη δι−
άρθρωση των υπηρεσιών, τις αρμοδιότητές τους, το 
προσωπικό της εταιρείας, τις κάθε είδους αμοιβές και 
αποζημιώσεις αυτού, καθώς και τα έξοδα παράστασης 
και τις αποζημιώσεις των οργάνων Διοίκησης της εται−
ρείας ρυθμίζονται εκάστοτε με κανονισμό που καταρ−
τίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και 
εγκρίνεται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης.

Άρθρο 42

1. Τα χρονικά όρια λειτουργίας των καταστημάτων 
εμφιαλωμένων ποτών (κάβες) ρυθμίζονται κατά το άρ−
θρο1 της κοινής απόφασης 1169/3.2.1994 των Υπουργών 
Εργασίας και Δημόσιας Τάξης, όπως αυτή κυρώθηκε με 
το άρθρο 14 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α΄).

2. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του 
ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α΄), όπως ισχύει, προστίθενται 
εδάφια που έχουν ως εξής:

«Οι δικαιούχοι άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου των περιπτώσεων (α), (γ), (δ) και (ε), εξαιρού−
νται από τη διαδικασία της κλήρωσης για τον καθορισμό 
συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο 
κάτοχος της άδειας. Επίσης, από τη διαδικασία της κλή−
ρωσης για τον καθορισμό συγκεκριμένης θέσης, εξαι−
ρούνται οι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου των οποίων η άδεια πρόκειται να ανανεωθεί, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 254/ 
2005 (ΦΕΚ 307 Α΄).»

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 
17 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθί−
σταται, ως ακολούθως:

«Επίσης, επιτρέπεται η πώληση βιβλίων σε υπαίθριους 
χώρους, από φορείς εκδοτών ή βιβλιοπωλών, εφόσον 
αυτά έχουν εκδοθεί πριν από πέντε (5) τουλάχιστον 
χρόνια και διατίθενται σε μειωμένες τιμές.»

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του ν. 3297/2004 
(ΦΕΚ 259 Α΄) τροποποιείται ως εξής:

«5. Η θητεία του Συνηγόρου του Καταναλωτή και των 
Βοηθών Συνηγόρων ορίζεται τετραετής. Επανεκλογή 
του ίδιου προσώπου ως Συνηγόρου του Καταναλωτή 
επιτρέπεται για μία ακόμη θητεία, διαδοχική ή μη. Σε 
περίπτωση παραίτησης ή παύσης Συνηγόρου ή Βοηθού 
Συνηγόρου, διορίζεται αντικαταστάτης για το υπόλοιπο 
της θητείας του παραιτηθέντος ή παυθέντος, η οποία 
κατά τη λήξη της παρατείνεται αυτοδίκαια για μία 
ακόμη πλήρη θητεία. Η θητεία του Συνηγόρου και των 
Βοηθών Συνηγόρων παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το 
διορισμό των νέων.»

Άρθρο 43

1. To δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
17 του ν. 1023/1980 (ΦΕΚ 47 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Το ύψος του δικαιώματος αυτού, η διαδικασία και ο 
τρόπος καταβολής και είσπραξής του, καθώς και κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του 
Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας − Πειραιά για τις 
λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην περιφέρεια της 
Ν.Α. Αθηνών−Πειραιώς, του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών 
Θεσσαλονίκης για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν 
στην περιφέρεια της Ν.Α. Θεσσαλονίκης και του Γενι−
κού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας για τις λοιπές 
λαϊκές αγορές της χώρας.»

2. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 
του άρθρου 17 του ν. 1023/1980, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

«Το ποσό που αποδίδεται στις ανωτέρω Ομοσπονδίες 
και σε φορείς με όμοιο σκοπό, μπορεί να διατίθεται 
για τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση της λειτουργίας 
και την προβολή των λαϊκών αγορών, καθώς και για 
την κάλυψη μέρους των λειτουργικών αναγκών των 
Ομοσπονδιών αυτών και των φορέων με όμοιο σκοπό. 
Η διάθεση του ποσού αυτού από τις Ομοσπονδίες και 
τους φορείς με όμοιο σκοπό, για τους ανωτέρω σκο−
πούς, επιτρέπεται ύστερα από έγκριση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.»

3. Από τους πόρους του καταργηθέντος Ειδικού Λο−
γαριασμού Ταμείου Λαϊκών Αγορών για την ενίσχυση 
των Ομοσπονδιών που αναφέρονται στην παράγραφο 
4 του άρθρου 17 του ν. 1023/1980, όπως αυτοί εγγρά−



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 121

φονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με την 
απόφαση 2/82565/12.11.2008 του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών, χρηματοδοτούνται όλοι οι φορείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 17 του ν. 
1023/1980. Με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγρά−
φου 4 του άρθρου 17 του ν. 1023/1980, καθορίζονται 
επιπλέον και οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία 
διάθεσης του ποσού που αποδίδεται στους φορείς με 
όμοιο σκοπό, κατά το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της 
παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν. 1023/1980.

Άρθρο 44

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 
του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουρ−
γός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή το μέλος 
του Υπουργικού Συμβουλίου το οποίο ασκεί την επο−
πτεία των Γενικών Γραμματειών Επικοινωνίας και Ενη−
μέρωσης, στο εξής νοείται ο Υπουργός Εσωτερικών.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 
2 του ν. 3242/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από 
πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, θεσπίζεται ο ορ−
γανισμός των παραπάνω Γενικών Γραμματειών, κατανέ−

μονται οι αρμοδιότητές τους και ρυθμίζεται κάθε άλλο 
θέμα σχετικό με τη λειτουργία τους.»

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 
αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Με απόφαση του Πρωθυπουργού μπορεί να συνι−
στάται στο Υπουργείο Εσωτερικών θέση Υφυπουργού 
ακόμη και καθ’ υπέρβαση του ανώτατου αριθμού της 
παραγράφου 4 του άρθρου 47 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄).»

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 52 του Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, 
καταργείται. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 
του ίδιου άρθρου προστίθενται υποπεριπτώσεις εε΄ και 
στστ΄, ως εξής: «εε) Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, 
στστ) Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης».

Άρθρο 45
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ−
γείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη 
με το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος νόμου 
ή αναφέρεται σε θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν.
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Άρθρο 46
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

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

 Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2009
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Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2009
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