
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός του μέγιστου ορίου συνολικής ισχύ-
ος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη 
εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκού σταθμού ≤ 1 MW σε αγροτική γη 
υψηλής παραγωγικότητας σε MW ανά Περιφε-
ρειακή Ενότητα και προσδιορισμός των ενεργει-
ών των αρμόδιων υπηρεσιών με βάση την παρ. 
6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α’ 200) όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 24 του 
ν. 4643/2019 (Α΄ 193) και ισχύει.

2 Συμψηφισμός απαιτήσεων που καταχωρίζονται 
στους λογιστικούς λογαριασμούς των Διαχειρι-
στών του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Ελληνικού Δικτύου 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και του 
Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης, 
κατά το άρθρο 41 του ν.  4643/2019 (Α’  193), ως 
ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  -

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των 

Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.» (Α΄92) 
και ιδίως το άρθρο 128.

2. Τον ν. 4643/2019 «Απελευθέρωση της αγοράς ενέρ-
γειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ και στήριξη των Α.Π.Ε. 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193) και ιδίως το άρθρο 24.

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 133).

4. Τον ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθ-
μών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και 
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό 
και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας 
και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 149), όπως ισχύει.

5. Τον ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουρ-
γείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
(Α’ 185), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4512/2018 «Ρυθ-
μίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθ-
μίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 5).

6. Τον ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη 
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.» (Α’ 241).

7. Τον ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης 
Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 174), όπως ισχύει.

8. Τον ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρο-
μίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της 
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσί-
μων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/
ΕΚ2012)» (Α’ 70), όπως ισχύει.

9. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, 
Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179), όπως ισχύει.

10. Τον ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της 
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κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρ-
μοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής» (Α' 85), όπως ισχύει.

11. Τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 129), όπως ισχύει.

12. Τον ν.  2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας – Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής 
πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 286), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

13. Τον ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποί-
ησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσε-
ων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών 
Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπι-
κού στο Υπουργείο Γεωργίας και "Εταιρείας Αξιοποίησης 
Αγροτικής Γης" Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α’ 200), όπως 
ισχύει και ιδίως το άρθρο 56.

14. Τον ν. 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των 
πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις.» 
(Α’ 124).

15. Τον ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών 
σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.» 
(Α’ 33).

16. Την υπ’ αρ. 168040/2010/03.09.2010 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η 
αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγο-
ρίες παραγωγικότητας.» (Β’ 1528), όπως τροποποιήθη-
κε με την υπ’ αρ. 072528/26.01.2011 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β’ 102).

17. Την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67409/8288/23.07.2019 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμο 
Θωμά.» (Β’ 3107).

18. Την υπ’ αρ. 242/14-1-2020 κοινή απόφαση Πρω-
θυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο Σκρέ-
κα.» (Β’ 34).

19. Την Ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα του έτους 
2017 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

20. Το π.δ. 59/2018 (Α’ 114) «Κατηγορίες και περιεχό-
μενο χρήσεων γης.» και ιδίως το άρθρο 14.

21. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

22. Το π.δ. 132/2017 (Α΄160) «Οργανισμός Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

23. Το π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα αφορά σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς 
εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW 
που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε αγροτεμάχια 
που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγω-
γικότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της 
Αττικής, καθώς και των περιοχών της Επικράτειας που 
καθορίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας 
από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή 
Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης 
(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), σε Ζώνες Οικι-
στικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 
(Α΄ 33) και σε Τοπικά Χωρικά Σχέδια του ν. 4447/2016 
(Α΄ 241) (εφεξής αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ή 
καθορίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότη-
τας), με βάση την παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 
(Α’ 200) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
24 του ν. 4643/2019 (Α΄ 193) και ισχύει.

Με την παρούσα καθορίζεται το μέγιστο όριο συνο-
λικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη, 
εντός του οποίου επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολ-
ταϊκού σταθμού ≤ 1 MW σε αγροτική γη υψηλής παρα-
γωγικότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα και οι ενέργειες 
των αρμόδιων υπηρεσιών.

Άρθρο 2
Προσδιορισμός του μέγιστου ορίου συνολικής 
ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη 
εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάστα-
ση φωτοβολταϊκού σταθμού ≤ 1 MW σε αγροτι-
κή γη υψηλής παραγωγικότητας ανά Περιφερει-
ακή Ενότητα

1. Το μέγιστο όριο συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών 
σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου είναι επιτρε-
πτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ≤ 1MW σε 
αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ή καθορίζονται ως 
αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ανά Περιφερει-
ακή Ενότητα, καθορίζεται στον Πίνακα 1 λαμβάνοντας 
υπόψη το σύνολο της καλλιεργούμενης γεωργικής γης 
και αγρανάπαυσης (σύνολο καλλιεργούμενων εκτάσε-
ων) ανά Περιφερειακή Ενότητα του Πίνακα 1α «Εκτάσεις 
καλλιεργειών και αγρανάπαυσης, κατά κατηγορία, Πε-
ριφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα, 2017» της Ετήσι-
ας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας του έτους 2017 της 
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Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το όριο 0,5% επί του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων ανά Περιφερειακή 
Ενότητα για την Περιφέρεια Αττικής και τις νησιωτικές περιφέρειες και το όριο 1% επί του συνόλου των καλλιερ-
γούμενων εκτάσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα για τις λοιπές περιφέρειες και τυπική στρεμματική κάλυψη ίση με 
16 στρέμματα ανά εγκατεστημένο MW φωτοβολταϊκού σταθμού.

Πίνακας 1: Μέγιστο όριο συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου είναι επι-
τρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ≤1MW σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ή καθορίζονται ως 
αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα

Σύνολο 
καλλιεργούμενων 

εκτάσεων 
(στρέμματα)

0,5% επί του συνόλου 
των καλλιεργούμενων 
εκτάσεων για την Περι-
φέρεια Αττικής και τις 
νησιωτικές περιφέρει-

ες και 1% επί του συνό-
λου των καλλιεργού-
μενων εκτάσεων για 

τις λοιπές περιφέρειες 
(στρέμματα)

Μέγιστο όριο συνολι-
κής ισχύος φ/β σταθ-
μών σε αγροτική γη 

εντός του οποίου είναι 
επιτρεπτή η εγκατά-

σταση φωτοβολταϊκού 
σταθμού ≤ 1 MW σε 
αγροτική γη υψηλής 

παραγωγικότητας 
(MW)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης 3.774.767

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης 789.212 7.892 493

Περιφερειακή Ενότητα Δράμας 553.440 5.534 346

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 1.532.985 15.330 958

Περιφερειακή Ενότητα Θάσου 65.876 659 41

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας 388.864 3.889 243

Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης 444.390 4.444 278

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 6.795.639

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης 1.501.756 15.018 939

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας 491.120 4.911 307

Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς 1.041.456 10.415 651

Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας 886.132 8.861 554

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας 562.697 5.627 352

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών 1.479.951 14.800 925

Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής 832.527 8.325 520

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 2.017.102

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 912.644 9.126 570

Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών 425.464 4.255 266

Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς 229.793 2.298 144

Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας 449.201 4.492 281

Περιφέρεια Ηπείρου 657.454

Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων 124.527 1.245 78

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας 164.525 1.645 103

Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 196.942 1.969 123

Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας 171.460 1.715 107

Περιφέρεια Θεσσαλίας 4.435.951

Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας 2.238.157 22.382 1.399

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας 1.005.542 10.055 628

Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας 633.902 6.339 396
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Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων 22.587 226 14

Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων 535.763 5.358 335

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 2.982.150

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας 1.359.372 13.594 850

Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας 894.234 8.942 559

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας 599.661 5.997 375

Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας 18.220 182 11

Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας 110.663 1.107 69

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 447.608

Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας 181.265 1.903 119

Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου 124.606 1.308 82

Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης 12.353 130 8

Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας 73.541 772 48

Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας 55.843 586 37

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 2.865.651

Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας 599.328 5.993 375

Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νανίας 1.223.441 12.234 765

Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας 1.042.882 10.429 652

Περιφέρεια Πελοποννήσου 3.791.476

Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας 561.889 5.619 351

Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας 614.396 6.144 384

Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας 754.907 7.549 472

Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας 883.132 8.831 552

Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας 977.152 9.772 611

Περιφέρεια Αττικής 413.159

Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών 0 0 0

Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα 
Αθηνών 234 1 0

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα 
Αθηνών 143 1 0

Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα 
Αθηνών 0 0 0

Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Ατ-
τικής 201.688 1.008 63

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής 104.341 522 33

Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς 0 0 0

Περιφερειακή Ενότητα Νήσων 106.753 534 33

Περιφέρεια Κρήτης 2.682.888

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 1.287.130 6.436 402

Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 421.750 2.109 132

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης 410.673 2.053 128

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 563.335 2.817 176
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Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 845.606

Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου 474.200 2.371 148

Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας 34.914 175 11

Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου 98.615 493 31

Περιφερειακή Ενότητα Σάμου 83.751 419 26

Περιφερειακή Ενότητα Χίου 154.126 771 48

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 499.501

Περιφερειακή Ενότητα Σύρου 7.547 38 2

Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου 29.157 146 9

Περιφερειακή Ενότητα Θήρας 35.514 178 11

Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου 12.648 63 4

Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου 15.923 80 5

Περιφερειακή Ενότητα Κύθνου 27.198 136 8

Περιφερειακή Ενότητα Κω 58.608 293 18

Περιφερειακή Ενότητα Μήλου 39.873 199 12

Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου 5.629 28 2

Περιφερειακή Ενότητα Νάξου 53.162 266 17

Περιφερειακή Ενότητα Πάρου 33.824 169 11

Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου 170.330 852 53

Περιφερειακή Ενότητα Τήνου 10.088 50 3

2. Για τον υπολογισμό τυχόν υπέρβασης του μέγιστου 
ορίου συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών του 
Πίνακα 1 σε αγροτική γη δεν συμπεριλαμβάνεται φωτο-
βολταϊκός σταθμός που εγκαθίσταται σε χορτολιβαδική 
έκταση και φωτοβολταϊκός σταθμός που εγκαθίσταται 
σε έκταση που έχει χαρακτηριστεί πριν από την έναρξη 
ισχύος του ν. 4643/2019 ως έκταση για εξόρυξη και εκ-
μετάλλευση λιγνίτη ακόμα και αν αυτή ήθελε χαρακτη-
ριστεί αγροτική γη.

3. Σε περίπτωση που το γήπεδο εγκατάστασης ενός 
φωτοβολταϊκού σταθμού είναι μερικώς αγροτική γη και 
μερικώς γη άλλης μορφής (πχ δασική κλπ), για τον υπο-
λογισμό του μέγιστου ορίου ισχύος (MW) του Πίνακα 1 
θεωρείται ότι ο σταθμός εγκαθίσταται στο σύνολό του 
σε αγροτική γη.

Άρθρο 3
Ενέργειες αρμόδιων υπηρεσιών

1. Για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, 
από τον αρμόδιο διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε.), για φωτοβολταϊκό σταθμό που πρόκειται να εγκα-
τασταθεί σε αγροτική γη, συνυποβάλλεται με τα υπόλοι-
πα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία αί-
τησης ή υποβάλλεται συμπληρωματικά για τις εκκρεμείς 
αιτήσεις, έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής και σχετικό πρακτικό της 
Περιφερειακής επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλο-
ντος από τα οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός της 
γης (υψηλής ή μη παραγωγικότητας) ή υπεύθυνη δήλωση 

μηχανικού, η οποία δύναται να περιλαμβάνεται επί του 
τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την αίτηση, 
ότι το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε περιοχή της Αττικής ή 
περιοχή της Επικράτειας που έχουν καθοριστεί χρήσεις 
γης εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή 
Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης 
(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), σε Ζώνες Οικι-
στικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 
(Α΄ 33) και σε Τοπικά Χωρικά Σχέδια του ν. 4447/2016 
(Α΄ 241), με αναφορά στο αν το αγροτεμάχιο βρίσκεται 
σε περιοχή που έχει καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής 
παραγωγικότητας ή όχι.

2. Η αρμοδιότητα ελέγχου μη υπέρβασης του μέγιστου 
ορίου ισχύος της τελευταίας στήλης του Πίνακα 1 του άρ-
θρου 2 της παρούσας, ανήκει αποκλειστικά στον αρμό-
διο διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή ΑΔΜΗΕ Α.Ε.). Ο έλεγχος 
μη υπέρβασης του μέγιστου ορίου ισχύος της τελευταί-
ας στήλης του Πίνακα 1 του άρθρου 2 της παρούσας 
διενεργείται από τον αρμόδιο Διαχειριστή στο στάδιο 
χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης και αφού 
έχει ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Στην 
περίπτωση που κατά τη διαδικασία χορήγησης οριστικής 
προσφοράς σύνδεσης ο αρμόδιος διαχειριστής (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε. ή ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) διαπιστώσει ότι ο φωτοβολταϊκός 
σταθμός εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 
MW εγκαθίσταται σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότη-
τας, θα πρέπει να ελέγξει ότι η ισχύς του φωτοβολταϊκού 
σταθμού αυτού, αθροιζόμενη με τη συνολική ισχύ των 
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φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη που έχουν ήδη 
τεθεί σε λειτουργία ανεξαρτήτως ισχύος και τη συνολική 
ισχύ των φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη για 
τους οποίους έχουν χορηγηθεί δεσμευτικές προσφορές 
σύνδεσης και δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία ανεξαρτήτως 
ισχύος, δεν υπερβαίνει το μέγιστο όριο συνολικής ισχύ-
ος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός του 
οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού 
σταθμού ≤1MW σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ή 
καθορίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας 
ανά Περιφερειακή Ενότητα (MW) της τελευταίας στήλης 
του Πίνακα 1 του άρθρου 2 της παρούσας.

3. Στην περίπτωση που από τον έλεγχο της παρ. 2 
προκύπτει σε κάποια Περιφερειακή Ενότητα υπέρβαση 
του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου ισχύος της τελευ-
ταίας στήλης του Πίνακα 1 του άρθρου 2 της παρούσας, 
ο αρμόδιος διαχειριστής (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) 
εξετάζει (ζητώντας κατά περίπτωση τη συνδρομή του 
άλλου διαχειριστή) αν ο μεγαλύτερος σε ισχύ φωτοβολ-
ταϊκός σταθμός που έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία ή του 
έχει χορηγηθεί δεσμευτική προσφορά σύνδεσης είναι 
εγκατεστημένος σε αγροτική γη ή πρόκειται να εγκα-
τασταθεί σε αγροτική γη. Στην περίπτωση που ο υπό 
εξέταση σταθμός δεν είναι εγκατεστημένος σε αγροτική 
γη ή δεν πρόκειται να εγκατασταθεί σε αγροτική γη, η 
ισχύς του δεν λαμβάνεται υπόψη στο άθροισμα της παρ. 
2. Στη συνέχεια ο αρμόδιος διαχειριστής (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) επαναλαμβάνει τον έλεγχο της παρ.2. Εφό-
σον πληρούται ο έλεγχος, ο αρμόδιος διαχειριστής (ΔΕΔ-
ΔΗΕ Α.Ε. ή ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) προχωρά στο επόμενο βήμα της 
διαδικασίας χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης 
σε φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος μικρό-
τερης ή ίσης του 1 MW που πρόκειται να εγκατασταθεί σε 
αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας. Στην περίπτωση 
που δεν πληρούται ο έλεγχος της παρ. 2, ο αρμόδιος 
διαχειριστής (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή ΑΔΜΗΕ. Α.Ε.) ακολουθεί 
την ίδια διαδικασία για τον επόμενο μεγαλύτερο σε ισχύ 
φωτοβολταϊκό σταθμό που έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία 
ή του έχει χορηγηθεί δεσμευτική προσφορά σύνδεσης. 
Αν και αυτή τη φορά δεν πληρούται ο έλεγχος της παρ. 
2, ο αρμόδιος διαχειριστής (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή ΑΔΜΗΕ. 
Α.Ε.) επαναλαμβάνει την ανωτέρω διαδικασία μέχρι να 
διαπιστώσει ότι πληρούται ο έλεγχος της παρ. 2 οπότε 
και προχωρά στο επόμενο βήμα για τη χορήγηση της 
οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Στην περίπτωση που 
εξετάσει με την ανωτέρω διαδικασία όλους τους φωτο-
βολταϊκούς σταθμούς που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία 
ή τους έχει χορηγηθεί δεσμευτική προσφορά σύνδεσης 
και διαπιστώσει τελικά ότι δεν πληρούται ο έλεγχος της 
παρ. 2 απορρίπτει την αίτηση για χορήγηση οριστικής 
προσφοράς σύνδεσης.

4. Οι υπηρεσίες των διαχειριστών (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΑΔ-
ΜΗΕ Α.Ε.) συνεργάζονται μεταξύ τους για τη συγκέντρω-
ση όλων των απαραίτητων στοιχείων για τη διενέργεια 
του ελέγχου της παρ. 2, τα οποία δημοσιοποιούν στους 
δικτυακούς τους τόπους ανά δύο μήνες.

Άρθρο 4
Λοιπές Διατάξεις

Στις περιπτώσεις εκκρεμών κατά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας, αιτήσεων χορήγησης οριστικής προσφο-
ράς σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών που πρόκειται 
να εγκατασταθούν σε αγροτική γη, εφόσον δεν υποβλη-
θούν, στον αρμόδιο Διαχειριστή, εντός ενός μηνός από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας τα έγγραφα ή υπεύ-
θυνη δήλωση μηχανικού της παρ. 1 του άρθρου 3 της 
παρούσας,  τότε η αίτηση θα θεωρείται πλήρης κατά 
την ημερομηνία υποβολής στον αρμόδιο Διαχειριστή 
των εγγράφων ή της δήλωσης της παρ. 1 του άρθρου 
3 της παρούσας.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος - Δημοσίευση

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει τη δέκατη 
ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στην ιστο-
σελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(http://www.ypeka.gr).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός 
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Εσωτερικών

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης Υφυπουργός Αγροτικής
και Τροφίμων Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Ι

      Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/73978/911 (2)
Συμψηφισμός απαιτήσεων που καταχωρίζονται 

στους λογιστικούς λογαριασμούς των Διαχειρι-

στών του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Ελληνικού Δικτύ-

ου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και 

του Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευ-

σης, κατά το άρθρο 41 του ν. 4643/2019 (Α’ 193), 

ως ισχύει.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης » (Α' 133), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
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που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160).

4. Το π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτά-
κη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της ''Νέας 
Δημοκρατίας'' (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α' 118).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121).

6. Το π.δ. 70/2015«Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού,… και του Υπουργείου Παρα-
γωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ...» (Α’ 114).

7. Tην υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67409/8288/23.7.2019 από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμο 
Θωμά» (Β' 3107).

8. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο-
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α' 179), όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμί-
σεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις » (Α' 185), όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την 
εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις » (Α' 5), όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις του ν. 4643/2019 «Απελευθέρωση 
αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποί-
ηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις 
» (Α’ 193), όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 41 αυτού.

12. Την υπ’ αρ. 57/2012 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση 
του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Με-
ταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας » (Β’ 103), όπως ισχύει.

13. Την υπ’ αρ. 395/2016 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση 
του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας » (Β’ 78/20.01.2017), όπως ισχύει.

14. Την υπ’ αρ 39/2014 απόφαση της ΡΑΕ «Κώδικας δι-
αχείρισης ηλεκτρικών συστημάτων μη διασυνδεδεμένων 
νησιών (κώδικας ΜΔΝ) » (Β’ 304/11.02.2014), όπως ισχύει.

15. Την υπ’ αρ. 509/2018 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση 
του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέ-
λευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 117Ε του 
ν. 4001/2011 (Α΄ 179) » (Β’ 2307/18.06.2018), όπως ισχύει.

16. Την υπ’ αρ. 1116/2018 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκρι-
ση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης 
Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με τα 
άρθρα 9,10 και 18 του ν. 4425/2016 (Α’ 185), ως ισχύει» 
(Β’ 5914/31.12.2018), όπως ισχύει.

17. Την υπ’ αρ. 1125A/2019 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση 
του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς 
Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα 
με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 4425/2016 (Α' 185), όπως 
ισχύει » (Β' 428/12.02.2020), όπως ισχύει.

18. Την υπ’ αρ. 1090/2018 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση 
του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τα 
άρθρα 17 και 18 του ν. 4425/2016 (Α’ 185), όπως ισχύει» 
(Β’ 5910/31.12.2018), όπως ισχύει.

19. Την υπ’ αρ. 943/2020 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση 
του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορ-
ρόπησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του 
ν. 4425/2016 (Α’ 185), όπως ισχύει» (Β’ 3076/24.07.2020), 
όπως ισχύει.

20. Την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12855/172/04.02.2020 επι-
στολή του Υφυπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 
προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ανεξάρ-
τητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Ανώνυμος Εταιρεία και το διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε., 
την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Διαχειριστής Ελ-
ληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ και 
το διακριτικό τίτλο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., την ανώνυμη εταιρεία 
με την επωνυμία Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προ-
έλευσης Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και τη 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

21. Την υπ’ αρ. 20777/24.02.2020 (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΓρΥ-
ΕΦΠ/21580/491/26.02.2020 εισήγηση της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία Ανεξάρτητος Διαχειριστής 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμος Εταιρεία 
και το διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

22. Την υπ’ αρ. 1754/24.02.2020 (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/ 
20356/239/24.02.2020) εισήγηση της ανώνυμης εται-
ρείας με την επωνυμία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ και το διακριτικό 
τίτλο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

23. Την υπ’ αρ. 1665/24.02.2020 (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΓρΥ-
ΕΦΠ/21680/494/26.02.2020) εισήγηση της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσε-
ων Προέλευσης Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε..

24. Τα αποτελέσματα της από 06 Μαρτίου 2020 Δη-
μόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ για την υποβολή γνώμης 
ΡΑΕ σχετικά με τους συμψηφισμούς απαιτήσεων στους 
λογιστικούς λογαριασμούς των Διαχειριστών (http://
www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_
consultation/history_new/2020/0304_lix_0603_3.csp).

25. Την υπ’ αρ. Ο-82365/21.05.2020 (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΓρΥ-
ΕΦΠ/48822/1520/25.05.2020) έγγραφο της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’ 
αρ. 8/2020 γνώμη.

26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το πλαί-
σιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 41 του 
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ν. 4643/2019, ως ισχύει, αναφορικά με τη διενέργεια 
συμψηφισμών επί εκατέρωθεν απαιτήσεων που κατα-
χωρίζονται σε λογιστικούς λογαριασμούς που τηρούν 
και διαχειρίζονται ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστή-
ματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας - ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ο 
Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας - ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ο Διαχειριστής Α.Π.Ε. 
και Εγγυήσεων Προέλευσης – ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., αντίστοιχα.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 
και 2 του άρθρου 41 του ν. 4643/2019, όπως ισχύει, οι 
λογιστικοί λογαριασμοί των Διαχειριστών και οι καταχω-
ριζόμενες σε αυτούς απαιτήσεις έχουν ως εξής:

Ι. Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ - ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Α. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 

41 του ν. 4643/2019, απαιτήσεις δεκτικές συμψηφισμού, 
νοούνται όσες είναι καταχωρισμένες στους κάτωθι λογι-
στικούς λογαριασμούς του Διαχειριστή:

1. (ΛΓ) Λογαριασμός Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Παρα-
γωγής – Ζήτησης και Εκκαθάρισης Επιβεβλημένων και 
Μη επιβεβλημένων Μεταβολών Παραγωγής.

2. (ΛΠ-2) Λογαριασμός Προσαυξήσεων για το Λογα-
ριασμό Ισοσκελισμού Εκκαθάρισης

3. (ΛΔ) Λογαριασμός Επικουρικών και Λοιπών Υπη-
ρεσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται και το σκέλος των 
απαιτήσεων για την Ανάκτηση Μεταβλητού Κόστους 
Μονάδων Παραγωγής.

4. (ΛΠ-3) Λογαριασμός Προσαυξήσεων για το Λογα-
ριασμό για την Παροχή Επικουρικών και Λοιπών Υπη-
ρεσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται και το σκέλος των 
απαιτήσεων για την Ανάκτηση Μεταβλητού Κόστους 
Μονάδων Παραγωγής.

Β. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 
41 του ν. 4643/2019, απαιτήσεις δεκτικές συμψηφισμού, 
νοούνται όσες είναι καταχωρισμένες στους κάτωθι λογι-
στικούς λογαριασμούς του ΑΔΜΗΕ.

1. (ΛΓ) Λογαριασμός Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Παρα-
γωγής – Ζήτησης και Εκκαθάρισης Επιβεβλημένων και 
Μη επιβεβλημένων Μεταβολών Παραγωγής.

2. (ΛΠ-2) Λογαριασμός Προσαυξήσεων για το Λογα-
ριασμό Ισοσκελισμού Εκκαθάρισης.

3. (ΛΔ) Λογαριασμός Επικουρικών και Λοιπών Υπη-
ρεσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται και το σκέλος των 
απαιτήσεων για την Ανάκτηση Μεταβλητού Κόστους 
Μονάδων Παραγωγής.

4. (ΛΠ-3) Λογαριασμός Προσαυξήσεων για το Λογα-
ριασμό για την Παροχή Επικουρικών και Λοιπών Υπη-
ρεσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται και το σκέλος των 
απαιτήσεων για την Ανάκτηση Μεταβλητού Κόστους 
Μονάδων Παραγωγής.

5. (Λ-ΙΕ) Λογαριασμός Μεταβατικού Μηχανισμού Απο-
ζημίωσης Ευελιξίας.

ΙΙ. Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ - ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Α. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του 

ν. 4643/2019, απαιτήσεις δεκτικές συμψηφισμού είναι 

όσες είναι καταχωρισμένες στους κάτωθι λογιστικούς 
λογαριασμούς του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ:

1. (Λ-Α/ΜΔΝ) Λογαριασμός Εκκαθάρισης Αγοροπωλη-
σίας Ενέργειας για το σύνολο των καταχωριζόμενων σε 
αυτόν απαιτήσεων (χρεώσεων και πιστώσεων).

2. (Λ-Ζ/ΜΔΝ) Ειδικός Λογαριασμός για Μονάδες ΑΠΕ/ 
ΣΗΘΥΑ, για το σύνολο των καταχωριζόμενων σε αυτόν 
απαιτήσεων (χρεώσεων και πιστώσεων).

3. (Λ-Η/ΜΔΝ): Ειδικός Λογαριασμός για τις Υπηρεσίες 
Κοινής Ωφελείας («ΥΚΩ»).

Β. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του 
ν. 4643/2019, εκατέρωθεν απαιτήσεις δεκτικές συμψη-
φισμού είναι όσες είναι καταχωρισμένες στους κάτωθι 
λογιστικούς λογαριασμούς του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ.

1. (Λ-Α/ΜΔΝ) Λογαριασμός Εκκαθάρισης Αγοροπωλη-
σίας Ενέργειας για το σύνολο των καταχωριζόμενων σε 
αυτόν απαιτήσεων (χρεώσεων και πιστώσεων)

2. (Λ-Ζ/ΜΔΝ) Ειδικός Λογαριασμός για Μονάδες ΑΠΕ/ 
ΣΗΘΥΑ για το σύνολο των καταχωριζόμενων σε αυτόν 
απαιτήσεων (χρεώσεων και πιστώσεων)

3. (Λ-Η/ΜΔΝ): Ειδικός Λογαριασμός για τις Υπηρεσίες 
Κοινής Ωφελείας («ΥΚΩ») για το σύνολο των καταχωριζό-
μενων σε αυτόν απαιτήσεων (χρεώσεων και πιστώσεων)

4. Λογαριασμός Χρεώσεων Χρήσης του ΕΔΔΗΕ, με 
την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της 
παρούσας.

5. Λογαριασμός ενοικίου χρήσης ΕΔΔΗΕ, με την επι-
φύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της παρούσας.

6. Λογαριασμός Έργων Ανάπτυξης Δικτύου, με την επι-
φύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της παρούσας.

ΙΙΙ. Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης - 
ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.

Α. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του 
ν. 4643/2019, απαιτήσεις δεκτικές συμψηφισμού είναι 
όσες είναι καταχωρισμένες στους κάτωθι λογιστικούς 
λογαριασμούς:

1. (ΛΓ) Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδε-
δεμένου Συστήματος και Δικτύου («ΕΛΑΠΕ-ΔΣΔ») κατά 
το Άρθρο 143 του ν. 4001/2011, Λ-Γ2 Υπολογαριασμός 
Ενισχύσεων, κατά το σκέλος που αφορά τον Ισοσκελισμό 
του Ειδικού Λογαριασμού.

2. (ΛΓ) Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδε-
δεμένου Συστήματος και Δικτύου («ΕΛΑΠΕ-ΔΣΔ») κατά 
το Άρθρο 143 του ν. 4001/2011, Λ-Γ1: Υπολογαριασμός 
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατά το σκέλος που αφο-
ρά Αποκλίσεις Παραγωγής.

Β. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του 
ν. 4643/2019, εκατέρωθεν απαιτήσεις δεκτικές συμψη-
φισμού είναι όσες είναι καταχωρισμένες στους κάτωθι 
λογιστικούς λογαριασμούς:

1. (ΛΓ) Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδε-
δεμένου Συστήματος και Δικτύου («ΕΛΑΠΕ-ΔΣΔ») κατά 
το Άρθρο 143 του ν. 4001/2011, Λ-Γ1: Υπολογαριασμός 
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατά το σκέλος που αφο-
ρά Αποκλίσεις Παραγωγής

2. (ΛΓ) Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυν-
δεδεμένου Συστήματος και Δικτύου («ΕΛΑΠΕ-ΔΣΔ») 
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κατά το Άρθρο 143 του ν. 4001/2011, Λ-Γ2 Υπολογα-
ριασμός Ενισχύσεων, κατά το σκέλος που αφορά την 
επιβολή του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων 
Ρύπων -ΕΤΜΕΑΡ.

3. (ΛΓ) Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδε-
δεμένου Συστήματος και Δικτύου («ΕΛΑΠΕ-ΔΣΔ») κατά 
το Άρθρο 143 του ν. 4001/2011, κατά το σκέλος που 
αφορά Δαπάνη Φωτοβολταϊκών σε Στέγες.

4. (ΛΓ) Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδε-
δεμένου Συστήματος και Δικτύου («ΕΛΑΠΕ-ΔΣΔ») κατά 
το Άρθρο 143 του ν. 4001/2011, Λ-Γ2 Υπολογαριασμός 
Ενισχύσεων, κατά το σκέλος που αφορά Αντιστάθμιση 
Δικαιωμάτων Ρύπων.

5. Ειδικός λογαριασμός παροχής ενίσχυσης λόγω πε-
ριβαλλοντικής επιβάρυνσης (ΠΕΝ/ΥΠΡΓ/26359/4101 
(Β' 1936, ως ισχύει).

Άρθρο 3
Όροι και προϋποθέσεις

Συμψηφισμός δύναται να διενεργηθεί επί όλων των 
εκατέρωθεν απαιτήσεων των λογαριασμών του άρθρου 
2 της παρούσας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακό-
λουθες προϋποθέσεις:

1. Έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής αι-
τιολογημένων αντιρρήσεων κατά των αντίστοιχων εκ-
καθαριστικών σημειωμάτων ή αυτές έχουν απορριφθεί 
από τον αρμόδιο Διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Με-
ταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Κώδικα Διαχείρισης 
του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
ή/και του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων 
ΜΔΝ και του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων 
Προέλευσης, αντίστοιχα.

2. Έχουν εκδοθεί από τον αρμόδιο Διαχειριστή και το 
συμμετέχοντα ή έτερο αντισυμβαλλόμενο Διαχειριστή 
όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά.

3. Έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των αντίστοιχων ως άνω Κωδίκων, 
οι προς συμψηφισμό απαιτήσεις, ως απεικονίζονται στα 
αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά.

4. Δεν περιλαμβάνονται επίδικες απαιτήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 41 του 
ν. 4643/2019.

5. Αναφορικά με τους λογαριασμούς του Διαχειριστή 
του ΕΔΔΗΕ – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., είναι δυνατός ο συμψηφισμός 
των καθαρών απαιτήσεών του που αφορούν την καταβολή 
Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου έναντι του Κυρίου του ΕΔΔΗΕ, 
εταιρείας με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρι-
σμού Ανώνυμη Εταιρεία - ΔΕΗ Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως 
Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, με το υπόλοιπο υπο-
χρεώσεων του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ προς τη ΔΕΗ Α.Ε. 
που απομένουν μετά τον συμψηφισμό των ακόλουθων:

α) των καθαρών υποχρεώσεων του Διαχειριστή του 
ΕΔΔΗΕ προς τη ΔΕΗ Α.Ε., ως Κύριο του Δικτύου, οι οποίες 
απορρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Διαχεί-
ρισης του ΕΔΔΗΕ (ήτοι το ενοίκιο του Δικτύου μείον το 
αντάλλαγμα παραχώρησης) με

β) τις καθαρές απαιτήσεις του Διαχειριστή από τη ΔΕΗ 
Α.Ε. , ως Κύριο του Δικτύου, οι οποίες απορρέουν από τις 
Συμβάσεις Ανάπτυξης Έργων (ήτοι το τίμημα που κατα-
βάλλεται από τη ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ για τη μεταβίβαση 
των έργων δικτύου, επώνυμων και επαναληπτικού χα-
ρακτήρα, που κατασκευάζει ο Διαχειριστής).

6. Αναφορικά με τους λογαριασμούς του Διαχειριστή 
ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης – ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. ισχύει 
ότι: Στο πλαίσιο του συμψηφισμού απαιτήσεων που 
καταχωρίζονται στο Λογαριασμό (ΛΓ), οι παραγωγοί 
ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ δύνανται να 
υποβάλλουν αίτημα συμψηφισμού τυχόν υποχρε-
ώσεών τους έναντι του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυή-
σεων Προέλευσης, δυνάμει Σύμβασης Λειτουργικής 
Ενίσχυσης για συγκεκριμένο σταθμό παραγωγής και 
στο πλαίσιο εκτέλεσης της σχετικής Σύμβασης, με 
απαιτήσεις τους έναντι του ανωτέρω Διαχειριστή, σύμ-
φωνα με την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4643/2019 
(Α’), ως ισχύει και τoυς όρους και προϋποθέσεις του 
παρόντος άρθρου και τη διαδικασία του άρθρου 4 
της παρούσας.

Άρθρο 4
Διαδικασία

Α. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 
41 του ν. 4643/2019:

1. Ο συμψηφισμός διενεργείται με επιμέλεια του 
τηρούντος τους σχετικούς λογαριασμούς αρμόδιου 
Διαχειριστή, την επομένη της ημέρας κατά την οποία 
καθίστανται ληξιπρόθεσμες οι απαιτήσεις, ως αποτυ-
πώνονται στα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά των 
συμμετεχόντων ή αντισυμβαλλόμενου Διαχειριστή προς 
τον Διαχειριστή που διενεργεί τον συμψηφισμό.

2. Ο συμψηφισμός καταλαμβάνει και περιλαμβάνει 
όλες τις εκατέρωθεν απαιτήσεις που είναι καταχωρισμέ-
νες στους σχετικούς λογιστικούς λογαριασμούς, εφόσον 
ισχύουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 της 
παρούσας.

3. Ο αρμόδιος Διαχειριστής ενημερώνει τους συμμετέ-
χοντες ή τον αντισυμβαλλόμενο Διαχειριστή σχετικά με 
το τυχόν εναπομένον οφειλόμενο από αυτούς υπόλοιπο.

4. Αναφορικά με τις εισπράξεις και πληρωμές των 
Διαχειριστών και συμμετεχόντων ισχύουν οι όροι και 
προϋποθέσεις των αντίστοιχων Κωδίκων.

Β. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 
41 του ν. 4643/2019:

1. Ο συμψηφισμός καταλαμβάνει και περιλαμβάνει 
όλες τις εκατέρωθεν απαιτήσεις που είναι καταχωρισμέ-
νες στους σχετικούς λογιστικούς λογαριασμούς, εφόσον 
ισχύουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 της 
παρούσας.

2. Ο συμψηφισμός διενεργείται αυτοβούλως από 
τον τηρούντα τους οικείους λογαριασμούς αρμόδιο 
Διαχειριστή ή μετά την υποβολή έγγραφου αιτήματος 
συμμετέχοντα ή και αντισυμβαλλόμενου Διαχειριστή 
προς τον αρμόδιο Διαχειριστή με επιμέλεια του οποίου 
διενεργείται ο συμψηφισμός.
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3. Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει τις εκατέρωθεν 
απαιτήσεις που ο αιτών προτείνει προς συμψηφισμό, τα 
στοιχεία των αντίστοιχων τιμολογίων, καθώς και το προς 
συμψηφισμό ποσό.

4. Η εκχώρηση απαιτήσεων δεκτικών συμψηφισμού 
από τον δικαιούχο-εκχωρητή είναι δυνατή εφόσον 
ο εκδοχέας αποτελεί εταιρεία – συνδεδεμένο μέρος 
του δικαιούχου κατά την έννοια του άρθρου 99 του 
ν. 4548/2018, ως ισχύει. Στη περίπτωση αυτή το σχετι-
κό αίτημα υποβάλλεται από τον εκδοχέα, μαζί με την 
αναγγελία της εκχώρησης στον αρμόδιο Διαχειριστή.

5. Ο αρμόδιος Διαχειριστής ελέγχει εάν οι απαιτήσεις 
που περιλαμβάνονται στο σχετικό αίτημα πληρούν σω-
ρευτικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 και των παρα-
γράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου και εφόσον δεν 
πληρούνται, απορρίπτει το αίτημα.

6. Ο αρμόδιος Διαχειριστής του Συστήματος ενημερώ-
νει τον αιτούντα για την αποδοχή ή την απόρριψη του 
αιτήματός του εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από 
την υποβολή του.

7. Σε περίπτωση αποδοχής του σχετικού αιτήματος, ο 
συμψηφισμός διενεργείται από τον αρμόδιο Διαχειριστή 
εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την αποδοχή 
του αιτήματος. Ο συμψηφισμός ανατρέχει στην ημέρα 
υποβολής του σχετικού αιτήματος του συμμετέχοντος.

8. Υπάγονται κατά προτεραιότητα και διενεργείται 
αρχικά συμψηφισμός επί απαιτήσεων που εντάσσονται 
στους λογιστικούς λογαριασμούς της παραγράφου 1 
του άρθρου 41 του ν. 4643/2019. Το εναπομείναν υπό-
λοιπο δύναται στη συνέχεια να υπαχθεί σε συμψηφι-
σμό με απαιτήσεις που εντάσσονται στους λογιστικούς 

λογαριασμούς της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του 
ν. 4643/2019, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

9. Σε περίπτωση περισσότερων απαιτήσεων και υπο-
χρεώσεων του ίδιου συμμετέχοντος, ο συμψηφισμός 
επέρχεται αποσβήνοντας τις υποχρεώσεις του από την 
αρχαιότερη προς τη νεώτερη.

10. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτημάτων, 
ο αρμόδιος Διαχειριστής εξετάζει τα αιτήματα ανάλογα 
με το χρόνο υποβολής τους.

11. Αναφορικά με τις εισπράξεις και πληρωμές των 
Διαχειριστών και των συμμετεχόντων ισχύουν οι όροι 
και προϋποθέσεις των αντίστοιχων Κωδίκων.

12. Συμψηφισμοί απαιτήσεων διενεργούνται αυτοβού-
λως από τους αρμόδιους Διαχειριστές υπό τους όρους 
και προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της παρούσας και 
κατόπιν ολοκλήρωσης της εξέτασης των αιτημάτων των 
συμμετεχόντων κατά την εφαρμογή της παραγράφου 2 
του άρθρου 41 του ν. 4643/2019, ως ισχύει.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος - Δημοσίευση

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυ-
ακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(http://www.ypeka.gr).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουλίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ   
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*02031493007200012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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