
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 

Προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης 

της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2021» 

Οδηγία(ΕΕ) 2018/2001 Προτεινόμενο 
Άρθρο στο 
νομοσχέδιο 

Τίτλος 

 1 Συνοπτικός τίτλος 

Άρθρο 2- Ορισμοί 2 Ερμηνεία 

Άρθρο 1-Αντικείμενο 3 Σκοπός 

Άρθρο 1-Αντικείμενο 4 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 

Άρθρο 3 - 
Δεσμευτικός συνολικός στόχος σε 

επίπεδο Ένωσης για το 2030 

5 Δεσμευτικός συνολικός στόχος. 

Άρθρο 4 - 
Καθεστώτα στήριξης της ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές 

6 Καθεστώτα στήριξης της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές 

Άρθρο 5 - 
Άνοιγμα των καθεστώτων στήριξης 

της ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές 

7 Άνοιγμα των καθεστώτων στήριξης της 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές 

Άρθρο 6 - 
Σταθερότητα της χρηματοδοτικής 

στήριξης 

8 Σταθερότητα της χρηματοδοτικής στήριξης 

Άρθρο 7 - 
Υπολογισμός του μεριδίου της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

9 Υπολογισμός του μεριδίου της ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές 

Άρθρο 8 - 
 Πλατφόρμα της Ένωσης για την 

ανάπτυξη των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και τις στατιστικές 
μεταβιβάσεις μεταξύ των κρατών 

μελών 

10 Πλατφόρμα της Ένωσης για την ανάπτυξη 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις 

στατιστικές μεταβιβάσεις μεταξύ των 
κρατών μελών 

Άρθρο 9 - 
Κοινά έργα μεταξύ κρατών μελών 

11 Κοινά έργα μεταξύ της Δημοκρατίας και 
κρατών μελών 

Άρθρο 10 - 
Επιπτώσεις των κοινών έργων 

μεταξύ κρατών μελών 

12 Επιπτώσεις των κοινών έργων μεταξύ 
κρατών μελών 

Άρθρο 11- 
Κοινά έργα μεταξύ κρατών μελών 

και τρίτων χωρών 

13 Κοινά έργα μεταξύ Δημοκρατίας και τρίτων 
χωρών 

Άρθρο 12 - 14 Επιπτώσεις των κοινών έργων μεταξύ 
Δημοκρατίας και τρίτων χωρών 



Επιπτώσεις των κοινών έργων 
μεταξύ κρατών μελών και τρίτων 

χωρών 

Άρθρο 13 - 
Κοινά καθεστώτα στήριξης 

15 Κοινά καθεστώτα στήριξης 

Άρθρο 14 - 
Αύξηση δυναμικότητας 

16 Αύξηση δυναμικότητας 

Άρθρο 15 - 
Διοικητικές διαδικασίες,  
κανονισμοί και κώδικες 

παρ. 1 

17 Διαδικασίες έγκρισης, πιστοποίησης και 
χορήγησης άδειας 

Άρθρο 16 - 
Οργάνωση και διάρκεια της 
διαδικασίας αδειοδότησης 

18 Οργάνωση και διάρκεια της διαδικασίας 
αδειοδότησης 

Άρθρο 18 - 
Πληροφόρηση και κατάρτιση 

παρ. 1,2,5,6 

19 Πληροφόρηση και κατάρτιση 

Άρθρο 15 - 
Διοικητικές διαδικασίες,  
κανονισμοί και κώδικες 

παρ. 2 

20 Τεχνικές Προδιαγραφές 

Άρθρο 15 - 
Διοικητικές διαδικασίες,  
κανονισμοί και κώδικες 

παρ. 3 

21 Υποχρεώσεις ενσωμάτωσης και ανάπτυξης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

Άρθρο 15 - 
Διοικητικές διαδικασίες,  
κανονισμοί και κώδικες 

παρ. 4, 5, 6,7 

22 Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στα κτίρια 

 
 
 
 
 
 
 
 

Άρθρο 19 - 
Εγγυήσεις προέλευσης για την 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 

23 Εγγυήσεις προέλευσης για την ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές 

24 Εγγυήσεις προέλευσης και καθεστώτα 
στήριξης 

25 Περιγραφή Εγγυήσεων Προέλευσης 

26 Έκδοση  εγγυήσεων προέλευσης 

27 Ανάκληση ή τροποποίηση εγγύησης 
προέλευσης 

28 Μεταβίβαση εγγύησης προέλευσης 

29 Ακύρωση εγγυήσεων προέλευσης 

30 Τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου εγγυήσεων 
προέλευσης 

31 Αμοιβαία αναγνώριση εγγυήσεων 
προέλευσης 

32 Εποπτεία διαδικασίας έκδοσης, 
τροποποίησης, ανάκλησης, μεταβίβασης 
και ακύρωσης εγγυήσεων προέλευσης 



33 Έκδοση Κανονισμών και Αποφάσεων από 
τους αρμόδιους φορείς εγγυήσεων 

προέλευσης 

Άρθρο 23 - 
Ενσωμάτωση της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στη θέρμανση 
και την ψύξη 

34 Ενσωμάτωση της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στη θέρμανση  

και την ψύξη 

Άρθρο 24 - 
Τηλεθέρμανση και τηλεψύξη 

(πλην παρ.8) 

35 Τηλεθέρμανση και τηλεψύξη 

Άρθρο 18 - 
Πληροφόρηση και κατάρτιση 

παρ. 3,4 

36 Μητρώο εγκαταστατών μικρής κλίμακας 
συστημάτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας 

Άρθρο 22 - 
Κοινότητες Ανανεώσιμης 

Ενέργειας 
(πλην παρ. 6) 

37 Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας 

Άρθρο 21- 
Αυτοκαταναλωτές Ενέργειας από 

Ανανεώσιμες Πηγές 
(πλην παρ. 3) 

38 Αυτοκαταναλωτές Ενέργειας από 
Ανανεώσιμες Πηγές 

 39 Εξουσίες επιθεώρησης  
και ελέγχου 

 40 Παροχή πληροφοριών  
στην αρμόδια αρχή 

 41 Διοικητικά πρόστιμα 

 42 Ιεραρχική προσφυγή 

 43 Επίδοση απόφασης και επικοινωνία 

 44 Αδικήματα και ποινές 

 45 Διατάγματα 

 46 Έκδοση Κανονισμών 

 47 Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις 

 


