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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
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ΣΥΖΗΤΑ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
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Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Ως μονάδες Α.Π.Ε (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) θεωρούνται οι φωτοβολταϊκές, οι αιολικές, οι
υδροηλεκτρικές, οι γεωθερμικές και οι μονάδες χρήσης βιοκαυσίμων.
Ως αυτοπρομηθευόμενος πελάτης θεωρείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο επιλέγει
να προμηθεύεται ενέργεια απευθείας από τις αγορές ενέργειας προς ιδία αποκλειστική χρήση.
Ως φορέας εκτενούς εκπροσώπησης θεωρείται κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αθροιστικά
εκπροσωπεί έναν ή περισσότερους παραγωγούς ή καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.
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Άρθρο 2
Σύνθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε)
Η Ρ.Α.Ε απαρτίζεται από επτά μέλη, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ο Πρόεδρος και δύο
Αντιπρόεδροι.
Τα μέλη της Ρ.Α.Ε διορίζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από
προκήρυξη διαγωνισμού για διορισμό με μοριοδότηση, που δημοσιεύεται σε τέσσερις,
τουλάχιστον, ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και προκύπτουν ύστερα από
δημοσιευμένη διαδικασία επιλογής.
Ο αριθμός και τα στοιχεία των υποψηφίων, καθώς και η διαδικασία επιλογής για διορισμό,
δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε.
Άρθρο 3
Θητεία Μελών Ρ.Α.Ε
Τα μέλη της Ρ.Α.Ε έχουν κλειστή πενταετή θητεία.
Κανένα μέλος της Ρ.Α.Ε δεν μπορεί να υπηρετήσει για περισσότερες από δύο θητείες.
Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της Ρ.Α.Ε. απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι,
μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή μελετητές
σε επιχείρηση που υπάγεται άμεσα ή έμμεσα στον έλεγχο και την εποπτεία της Ρ.Α.Ε.
Εξαιρείται η έμμεση κατοχή τέτοιων μετοχών μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων ή συνταξιοδοτικών
προγραμμάτων με επενδύσεις σε μετοχές.
Τα μέλη της Ρ.Α.Ε δεν επιτρέπεται, για πέντε έτη μετά τη λήξη της θητείας τους με οποιονδήποτε
τρόπο, να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή να
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απασχολούνται, με ή χωρίς αμοιβή, με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε
εταιρεία ή επιχείρηση των οποίων οι δραστηριότητες υπήχθησαν, άμεσα ή έμμεσα, στον έλεγχο
και την εποπτεία της Ρ.Α.Ε κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
Η παράβαση των δύο προηγούμενων παραγράφων, ανεξάρτητα από την ευθύνη που
στοιχειοθετείται δυνάμει άλλων διατάξεων, επιφέρει πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των
συνολικών αποδοχών που τα εν λόγω πρόσωπα έλαβαν ως μέλη της Ρ.Α.Ε κατά τη διάρκεια της
θητείας τους.
Άρθρο 4
Μελέτη για Ενεργειακό Σχεδιασμό
Ανατίθεται στη Ρ.Α.Ε η πραγματοποίηση μελέτης για τον νέο δεκαετή ενεργειακό σχεδιασμό της
χώρας για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Ρ.Α.Ε δύναται να πραγματοποιήσει τη μελέτη και με ανάθεση της σε εξωτερικό συνεργάτη, ο
οποίος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
Ο νέος ενεργειακός σχεδιασμός θα πρέπει να προβλέπει τη διείσδυση των μονάδων ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας ( Α.Π.Ε), σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ποσοστό:
(α)
40% στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής,
(β)
20% για ανάγκες θέρμανσης-ψύξης και
(γ)
10% για τις μεταφορές.
Μέγιστο όριο συμμετοχής των μονάδων Α.Π.Ε (φωτοβολταϊκών και αιολικών μονάδων) ορίζεται
το 60% της συνολικής παραγωγής ενέργειας.
Άρθρο 5
Σταθμοί υγροποίησης Φυσικού Αερίου (LNG liquefaction terminals)
Ανατίθεται στη Ρ.Α.Ε η πραγματοποίηση γνωμοδότησης για την έκδοση δύο αδειών παραχώρησης
δραστηριοτήτων σε δύο λιμάνια για την κατασκευή και εκμετάλλευση τερματικών σταθμών
υγροποίησης φυσικού αερίου.
Οι άδειες παραχωρούνται με διαγωνισμό που προκηρύσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
έχουν διάρκεια τριάντα έτη.
Για τη διενέργεια των ανωτέρω δραστηριοτήτων είναι δυνατή η σύμπραξη δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα.
Ανάκληση της άδειας μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν δεν πληρούνται οι περιορισμοί για την
προστασία του περιβάλλοντος, όπως προβλέπονται από την μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων που έχει καταθέσει κάθε εταιρεία.
Οι ανάδοχες εταιρείες δύνανται να προβούν σε κατασκευή μονάδων φυσικού αερίου για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εντός της περιοχής της αντίστοιχης περιφέρειας, όπου θα
βρίσκεται ο εκάστοτε τερματικός σταθμός υγροποίησης φυσικού αερίου.
Η τοποθεσία των μονάδων καθορίζεται από τη Ρ.Α.Ε. με τη σύμφωνη γνώμη της αντίστοιχης
περιφέρειας.
Άρθρο 6
Αξιοποίηση Μονάδων Λιγνίτη και Δημιουργία Μονάδων Αεριοποίησης Αποβλήτων για
Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την παραχώρηση δύο λιγνιτικών μονάδων της Δ.Ε.Η με
προτεραιότητα την παραχώρηση των μονάδων με υψηλότερους συντελεστές εκπομπών αερίων
ρύπων ή για την παραχώρηση άδειας κατασκευής νέας μονάδας της Δ.Ε.Η.
Οι ανάδοχες εταιρείες υποχρεούνται να κατασκευάσουν νέες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας ή να μετατρέψουν τις υπάρχουσες μονάδες σε μονάδες αεριοποίησης, βιομάζας ή
οργανικών αποβλήτων, με στόχο την παραγωγή βιοαερίου/αερίου σύνθεσης (syngas).
Οι νέες μονάδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως πρώτη ύλη γεωργικά απόβλητα, στερεά αστικά
απόβλητα και βιομηχανικά απόβλητα.
Η μέγιστη ισχύς των νέων μονάδων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 350 και τα 400 MW αντίστοιχα.
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Οι νέες μονάδες υποχρεούνται να απασχολήσουν τουλάχιστον το 50% του υπάρχοντος
προσωπικού των υφιστάμενων μονάδων.
Οι νέες μονάδες αεριοποίησης, βιομάζας ή οργανικών αποβλήτων απαλλάσσονται από φόρο
εκπομπών CO2. Για τις υπόλοιπες λιγνιτικές μονάδες ορίζεται φόρος εκπομπών CO2 στη σταθερή
τιμή:
(α)
των 7€/tn για τα έτη 2019 και 2020,
(β)
των 10€/tn για τα έτη 2021 και 2022,
(γ)
των 15€/tn για τα έτη 2023 και 2024 και
(δ)
των 20€/tn για τα μετέπειτα έτη.
Ανατίθεται στη Ρ.Α.Ε η πραγματοποίηση γνωμοδότησης για την έκδοση δέκα επιπλέον αδειών για
την κατασκευή μονάδων αεριοποίησης, βιομάζας ή οργανικών αποβλήτων, με στόχο την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Με βάση τη γνωμοδότηση της Ρ.Α.Ε, οι άδειες παραχωρούνται με διαγωνισμό που προκηρύσσει
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η συνολική δυναμικότητα των νέων μονάδων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 350 MW.
Κάθε πιθανή επέκταση της δυναμικότητας των νέων μονάδων εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Ε, εφόσον
είναι σύμφωνη με τον ενεργειακό σχεδιασμό που έχει πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
Άρθρο 7
Κατασκευή Μονάδας Πυρηνικής Ενέργειας
Ανατίθεται στη Ρ.Α.Ε η πραγματοποίηση γνωμοδότησης για την έκδοση μίας άδειας για την
κατασκευή ενός πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Με βάση τη γνωμοδότηση της Ρ.Α.Ε προκύπτουν οι προϋποθέσεις λήψης της άδειας από την
ανάδοχο εταιρεία.
Η άδεια παραχωρείται με διαγωνισμό που προκηρύσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και έχει διάρκεια πενήντα έτη.
Η ανάδοχος εταιρεία έχει δικαίωμα ανανέωσης της άδειας για επιπλέον δέκα έτη.
Η μέγιστη ισχύς της νέας μονάδας δεν μπορεί να ξεπερνά τα 800 MW.
Κάθε πιθανή επέκταση της δυναμικότητας της μονάδας εγκρίνεται από την Ρ.Α.Ε, εφόσον είναι
σύμφωνη με τον ενεργειακό σχεδιασμό που έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο
1 του άρθρου 4 του παρόντος σχεδίου νόμου.
Άρθρο 8
Κατασκευή Μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε)
Ανατίθεται στη Ρ.Α.Ε η πραγματοποίηση γνωμοδότησης για την έκδοση αδειών για την κατασκευή
μονάδων Α.Π.Ε στα νησιωτικά συμπλέγματα:
(α)
Κυκλάδες,
(β)
Δωδεκάνησα,
(γ)
Επτάνησα,
(δ)
Σποράδες και
(ε)
νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.
Η διαδικασία χορήγησης των αδειών ανατίθεται στις αντίστοιχες περιφέρειες, οι οποίες
υποχρεούνται να προκηρύξουν διαγωνισμούς για την χορήγηση των αδειών σε διάστημα ενός
έτους.
Η άδεια έχει διάρκεια πενήντα (50) έτη.
Η εκάστοτε ανάδοχος εταιρεία οφείλει να προβεί στην κατασκευή τουλάχιστον δύο μονάδων
Α.Π.Ε σε δύο ξεχωριστές νήσους, καθώς και στην κατασκευή γραμμής διασύνδεσης μεταξύ
τουλάχιστον δύο νήσων.
Η μέγιστη ισχύς των νέων μονάδων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 300 MW σε κάθε σύμπλεγμα νήσων.
Αν τα παραπάνω δεν τηρηθούν, η άδεια αφαιρείται από την εκάστοτε ανάδοχο εταιρεία και
δίδεται στην αντίστοιχη περιφέρεια.
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Άρθρο 9
Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων
Θεσπίζεται απαλλαγή φορολογίας για τις νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
κατασκευή και τη λειτουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων για διάρκεια πέντε
ετών.
Στη συνέχεια, εφαρμόζεται κλιμακωτή αύξηση στη φορολογία των παραπάνω επιχειρήσεων κατά
10% για τα επόμενα δύο έτη και κατά 15% για τα δύο επόμενα που ακολουθούν.
Απαλλάσσονται από φορολογία τα πρατήρια καυσίμων στο ποσό που επενδύουν σε τοποθέτηση
εγκαταστάσεων τεχνολογιών που αφορούν τη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
Προκηρύσσεται διαγωνισμός παραχώρησης μίας άδειας κατασκευής πολλαπλών σταθμών
φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων ανά αυτοκινητόδρομο στα δίκτυα των κύριων
αυτοκινητοδρόμων.
Οι ανάδοχες εταιρείες υποχρεούνται να κατασκευάσουν σταθμούς φόρτισης αυτοκινήτων κατά
μήκος των αυτοκινητoδρόμων.
Οι παραπάνω εταιρείες εντάσσονται στην απαλλαγή φορολογίας για τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην κατασκευή και τη λειτουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών
αυτοκινήτων, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου.
Άρθρο 10
Φορολογικές Ρυθμίσεις για Ηλεκτρικά & Επαναφορτιζόμενα Υβριδικά Οχήματα
Όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα απαλλάσσονται από την πληρωμή τελών κυκλοφορίας έως το έτος
2030.
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν καταβάλλουν ειδικό τέλος ταξινόμησης, ενώ ακόμη απαλλάσσονται
από την υποχρέωση καταβολής φόρου πολυτελείας ανεξάρτητα από την τιµολογιακή αξία τους.
Από την πληρωμή τελών κυκλοφορίας και ειδικού τέλους ταξινόμησης απαλλάσσονται όλα τα
επαναφορτιζόµενα υβριδικά οχήµατα, τα οποία διαθέτουν επιπρόσθετη θερµική µονάδα
κινητήρα που χρησιµοποιεί βενζίνη, πετρέλαιο ή εναλλακτικά καύσιµα, εφόσον ο θερµικός
κινητήρας τους είναι χωρητικότητας έως 1.999 κ.εκ., ενώ καταβάλλουν το 30% των τελών
κυκλοφορίας που τους αντιστοιχεί, εάν ο θερµικός κινητήρας τους είναι µεγαλύτερος από 2.000
κ.εκ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
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Άρθρο 11
Ίδρυση & Σκοπός Ενεργειακών Κοινοτήτων
Η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.) είναι αστικός συνεταιρισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με
εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Σκοπός των
Ε.Κοιν. είναι:
(α)
η προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό
τομέα,
(β)
η προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας,
(γ)
η παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας και
(δ)
η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Για τη σύσταση συνεταιρισμού απαιτείται η σύνταξη καταστατικού που υπογράφεται από τα μέλη
του και η καταχώριση του καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με την
περίπτωσης (β) της παραραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3419/05 (Α΄297).
Από την κατά το προηγούμενο άρθρο καταχώριση, οι Ε.Κοιν. αποκτούν νομική προσωπικότητα
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται ειδικότερα στον παρόντα νόμο διέπονται συμπληρωματικά από τις
διατάξεις του νόμου 1667/1986 (Α΄ 196).
Άρθρο 12
Δραστηριότητες Ενεργειακών Κοινοτήτων
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Η Ε.Κοιν. ασκεί υποχρεωτικά τουλάχιστον μία από τις παρακάτω δραστηριότητες εντός της
περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.:
(α)
παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής
ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
(Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) εγκατεστημένους εντός
της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.. Οι Ε.Κοιν. υποβάλλουν στη
Ρ.Α.Ε. αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίες εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών
αιτήσεων,
(β)
ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και
σημείων ανεφοδιασμού με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), υγροποιημένο φυσικό αέριο
(LNG), υγραέριο ή βιοαέριο ή διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών,
(γ)
εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε. και
(δ)
διαχείριση πρώτης ύλης για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας από βιομάζα
ή βιοαέριο ή μέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών
αποβλήτων.
Η Εν. Κοιν. δύναται να ασκεί τις παρακάτω δραστηριότητες:
(α)
προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης,
(β)
διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς της,
(γ)
ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για
θέματα ενεργειακής αειφορίας και
(δ)
δράσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας ευάλωτων καταναλωτών ή πολιτών
κάτω από τα όρια της φτώχειας, ανεξάρτητα αν είναι μέλη της Ε.Κοιν., όπως ενδεικτικά
παροχή ή συμψηφισμός ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ή άλλα μέτρα που
μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας στις κατοικίες των πολιτών αυτών.
Αρθρο 13
Σύνθεση Ενεργειακών Κοινοτήτων
Μέλη μιας Ε.Κοιν. μπορεί να είναι:
(α)
φυσικά πρόσωπα,
(β)
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εκτός των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
Α' και Β' βαθμού, ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,
(γ)
Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού της ίδιας περιφερειακής ενότητας εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της
Ε.Κοιν.,
(δ)
Ο.Τ.Α. Β’ βαθμού εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.
Ο ελάχιστος αριθμός μελών της Ε.Κοιν. είναι:
(α)
ένα, όταν τα μέλη είναι μόνο Ο.Τ.Α.,
(β)
τρία, όταν τα μέλη είναι μόνο φυσικά πρόσωπα και
(γ)
δύο σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
Τουλάχιστον το 75% των μελών πρέπει να σχετίζονται με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η έδρα
της Ε.Κοιν. Συγκεκριμένα:
(α)
τα φυσικά πρόσωπα-μέλη πρέπει να έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο
το οποίο βρίσκεται εντός της περιφερειακής ενότητας στην οποία βρίσκεται η έδρα της
Ε.Κοιν. ή να είναι δημότες δήμου της περιφερειακής ενότητας αυτής και
(β)
τα νομικά πρόσωπα-μέλη πρέπει να έχουν την έδρα τους εντός της περιφερειακής ενότητας
στην οποία βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.
Όταν τα μέλη της Ε.Κοιν. είναι τουλάχιστον δέκα και το 50% συν ένα εξ’ αυτών είναι φυσικά
πρόσωπα, δύναται να ορίζεται στο καταστατικό ότι ο χαρακτήρας της Ε.Κοιν. είναι κερδοσκοπικός
και ότι επιτρέπεται η διανομή κερδών.
Οι Ε.Κοιν. της συγκεκριμένης κατηγορίας έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο χρηματιστήριο
ενέργειας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 15 του παρόντος νόμου.
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Άρθρο 14
Φορολογικές Ρυθμίσεις
Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 13, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος
φυσικών και νομικών προσώπων που ισχύει κατά το χρόνο σύστασης της Ε.Κοιν. παραμένει
σταθερός για χρονικό διάστημα πέντε ετών.
Αν μειωθεί ο γενικός φορολογικός συντελεστής, ο συντελεστής φορολογίας των παραπάνω
προσώπων μεταβάλλεται αναλόγως.
Οι Ε.Κοιν. απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους διατήρησης
δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπεται για σταθμούς
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Αρθρο 15
Ίδρυση & Σκοπός Χρηματιστηρίου Ενέργειας
Ανατίθεται στη Ρ.Α.Ε. η ίδρυση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Ελληνικό Χρηματιστήριο
Ενέργειας (Ε.Χ.Ε.) σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το χρηματιστήριο ενέργειας λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και διέπεται από τις
διατάξεις της παρούσας νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες και από τις διατάξεις του
παρόντος νόμου. Ανατίθεται επιπλέον στην Ρ.Α.Ε. η έκδοση κανονισμού λειτουργίας του
χρηματιστηρίου ενέργειας ο οποίος θα καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του Ε.Χ.Ε..
Για το σκοπό αυτό καταργούνται όλες οι αρμοδιότητες του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (Λ.ΑΓ.Η.Ε.) και μεταφέρονται στο Ε.Χ.Ε.. Ο Λ.ΑΓ.Η.Ε. αποκτά εποπτικές αρμοδιότητες.
Σκοπός του Ε.Χ.Ε. είναι η οργάνωση και η διαχείριση των ακόλουθων αγορών:
(α)
Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επόμενης Ημέρας,
(β)
Ενδοημερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας,
(γ)
Αγορά Εξισορρόπησης,
(δ)
Περιβαλλοντική Αγορά και
(ε)
Μακρόχρονη Αγορά (Long-term Market).
Άρθρο 16
Αγορές Ενέργειας
Δικαίωμα συμμετοχής στις παραπάνω αγορές ενέργειας έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
θεωρείται αυτοπρομηθευόμενος πελάτης ή φορέας εκτενούς εκπροσώπησης.
Στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επόμενης Ημέρας, υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες
εντολές συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας με υποχρέωση φυσικής παράδοσης την επόμενη
ημέρα.
Στην Ενδοημερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλλουν
εντολές συναλλαγών για φυσική παράδοση την ίδια ημέρα, μετά τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής εντολών συναλλαγών στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επόμενης Ημέρας.
Στην Αγορά Εξισορρόπησης, οι συμμετέχοντες έχουν υποχρέωση υποβολής προσφορών
ηλεκτρικής ενέργειας η οποία χρησιμοποιείται προκειμένου να διατηρηθεί το ισοζύγιο
παραγωγής και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.
Πραγματοποιούνται προσφορές ισχύος για την κάλυψη απαιτήσεων εφεδρείας του συστήματος,
η οποία διατηρείται σταθερή από τους συμμετέχοντες για προκαθορισμένο διάστημα.
Στην Περιβαλλοντική Αγορά, πραγματοποιούνται συναλλαγές σχετικές με περιβαλλοντικά
προϊόντα, όπως δικαιώματα εκπομπών ρύπων, τα οποία ορίζονται στον κανονισμό που εκδίδει η
Ρ.Α.Ε.
Στη Μακροχρόνια Αγορά, οι συμμετέχοντες μπορούν να έρχονται σε συμφωνία μεταξύ τους και
να πραγματοποιούν συναλλαγές με την σύναψη μακροχρόνιων συμβολαίων.
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Η λειτουργία των παραπάνω Αγορών διενεργείται από το Ε.Χ.Ε. σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του
κανονισμού που ορίζει η Ρ.Α.Ε.
Αρθρο 17
Κανόνες Λειτουργίας του Ε.Χ.Ε.
Το Ε.Χ.Ε. εφαρμόζει διαφανείς κανόνες για τη δίκαιη και εύρυθμη διεξαγωγή των συναλλαγών.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Ε.Χ.Ε. έχει υποχρέωση να:
(α)
αναφέρει στη Ρ.Α.Ε. τις πιθανές παραβάσεις των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία του
και να της παρέχει κάθε απαραίτητο στοιχείο για τη διερεύνηση πιθανών παραβάσεων
(β)
δημοσιοποιεί την τιμή, τον όγκο και το χρόνο των συναλλαγών που εκτελούνται σε όλες τις
επιμέρους αγορές.
Αν η Ρ.Α.Ε. ή το Ε.Χ.Ε. κρίνουν πως ένας Αυτοπρομηθευόμενος Πελάτης ή ένας Φορέας Εκτενούς
Εκπροσώπησης προβαίνει εκούσια σε οποιουδήποτε είδους ενέργειες που έχουν ως αποτέλεσμα
την έμμεση αδυναμία του ηλεκτρικού συστήματος να επιτύχει την κάλυψη της ζήτησης
ηλεκτρικής ενέργειας, μπορούν να προβούν σε κυρώσεις, οι οποίες οφείλεται να προβλέπονται
από τον κανονισμό λειτουργίας του Ε.Χ.Ε..
Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου ένας Φορέας Εκτενούς
Εκπροσώπησης παραγωγών, λόγω βλάβης σε μονάδα παραγωγής, δεν μπορεί να συνεισφέρει
στην παραγωγή ενέργειας στο δίκτυο.
Αρθρο 18
Ενιαία Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
Η Ρ.Α.Ε. αναθέτει σε πενταμελή επιτροπή την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ιταλία και τη
Βουλγαρία καθώς και με τις λοιπές χώρες της Βαλκανικής, ανάλογα με το βαθμό ετοιμότητας τους
να συμμετάσχουν στην Ενιαία Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, με στόχο τη συνεργασία των
αντίστοιχων χρηματιστηρίων ενέργειας και τη σύζευξη της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Επόμενης Ημέρας.
Ως απώτερος στόχος της επιτροπής ορίζεται η βελτίωση της ασφάλειας του δικτύου και της
αύξησης της ανταγωνιστικότητας.
Άρθρο 19
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε διάταξη γενική ή ειδική που αφορά
θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν ή που αντιβαίνει στις διατάξεις αυτού του νόμου.
Καταργούνται όλες οι διατάξεις που αναθέτουν σχετικές αρμοδιότητες στο Λ.ΑΓ.Η.Ε..

Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2018
Ο ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απόστολος Ελεκίδης

Επιστήμη Ποζίδου

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ευαγγελία Τσιφτσή

Αντώνης Τσιριγιώτης
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