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17 Οκτωβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός του μέγιστου ορίου συνολικής ισχύος
φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός
του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ≤ 1 MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε MW ανά Περιφερειακή
Ενότητα και προσδιορισμός των ενεργειών 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), το άρθρο 7 του ν. 4711/2020 (Α’ 145), το
άρθρο 88 του ν. 4951/2022 (Α’ 129) και την παρ. 3
του άρθρου 106 του ν. 4964/2022 (Α’ 150).

2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1/506/08.04.2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (Β΄ 834).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΑΠΕΕΚ/104605/4389
(1)
Καθορισμός του μέγιστου ορίου συνολικής ισχύος
φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός
του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ≤ 1 MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε MW ανά Περιφερειακή
Ενότητα και προσδιορισμός των ενεργειών 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), το άρθρο 7 του ν. 4711/2020 (Α’ 145), το
άρθρο 88 του ν. 4951/2022 (Α’ 129) και την παρ. 3
του άρθρου 106 του ν. 4964/2022 (Α’ 150).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και
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Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης
Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και "Εταιρείας
Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. και άλλες διατάξεις»
(Α’ 200), και ιδίως το άρθρο 56, όπως τροποποιήθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4643/2019 (Α’ 193),
το άρθρο 7 του ν. 4711/2020 (Α’ 145), το άρθρο 88 του
ν. 4951/2022 (Α’ 129) και την παρ. 3 του άρθρου 106 του
ν. 4964/2022 (Α’ 150).
2. Τον ν. 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου
για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων,
την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» (Α’ 150) και
ιδίως το άρθρο 106.
3. Τον ν. 4951/2022 «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής
διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β’ φάση,
Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής
ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων
Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 129) και ιδίως το άρθρο 88.
4. Τον ν. 4711/2020 «Απλούστευση πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις» (Α’ 145) και ιδίως το άρθρο 7.
5. Tον ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής
νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 92)
και ιδίως το άρθρο 128.
6. Τον ν. 4643/2019 «Απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ και στήριξη των Α.Π.Ε.
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193) και ιδίως το άρθρο 24.
7. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).
8. Τον ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες 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).
9. Τον ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των
Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

55022

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής 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 «Ρυθμίσεις για
την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5).
10. Τον ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 241).
11. Τον ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης
Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις»
(Α’ 174).
12. Τον ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/
ΕΚ2012)» (Α’ 70).
13. 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).
14. Τον ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής» (Α’ 85).
15. Τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και
λοιπές διατάξεις» (Α’ 129).
16. Τον ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής
πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (Α’ 286).
17. Τον ν. 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη
των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (Α’ 124).
18. Τον ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών
σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις»
(Α’ 33).
19. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/
29.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (Β’ 3149).
20. Την υπ’ αρ. 168040/2010/03.09.2010 κοινή απόφαση 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 κατηγορίες παραγωγικότητας» (Β’ 1528), όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αρ. 072528/26.01.2011 (Β’ 102) κοινή υπουργική απόφαση.
21. Την ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα του έτους
2017 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
22. Το π.δ. 59/2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (Α’ 114) και ιδίως το άρθρο 14.
23. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-

Τεύχος B’ 5342/17.10.2022

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, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).
24. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).
25. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
26. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).
27. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
28. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του
π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και το άρθρο 1 του
π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση
και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).
29. Την υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στυλιανό Πέτσα (Β’ 2607),
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.5.2022
(Β’ 2357) απόφαση του Πρωθυπουργού».
30. To υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/93498/2154/
15.09.2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας για τον προσδιορισμό της δημοσιονομικής
επιβάρυνσης.
31. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε
Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής
1. 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 παραγωγικότητας, 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 Οικιστικού 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 παραγωγικότητας), με βάση την παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998
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(Α’ 200), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου
24 του ν. 4643/2019 (Α’ 193), το άρθρο 7 του ν. 4711/2020
(Α’ 145), το άρθρο 88 του ν. 4951/2022 (Α’ 129) και την
παρ. 3 του άρθρου 106 του ν. 4964/2022 (Α’ 150).
2. Με την παρούσα καθορίζεται το μέγιστο όριο συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη,
εντός του οποίου επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ≤ 1 MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας 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 εγκατάσταση
φωτοβολταϊκού σταθμού ≤1 MW σε αγροτική
γη υψηλής παραγωγικότητας ανά Περιφερειακή
Ενότητα
1. Το μέγιστο όριο συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών
σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ≤ 1MW
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σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ή καθορίζονται
ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα, καθορίζεται στον Πίνακα 1 λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της καλλιεργούμενης γεωργικής γης και αγρανάπαυσης (σύνολο καλλιεργούμενων
εκτάσεων) ανά Περιφερειακή Ενότητα του Πίνακα 1α
«Εκτάσεις καλλιεργειών και αγρανάπαυσης, κατά κατηγορία, Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα, 2017» της
Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας του έτους 2017
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το όριο 0,5% επί του
συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων για τις νησιωτικές περιφέρειες και το όριο 0,8% επί του συνόλου των
καλλιεργούμενων εκτάσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα για τις λοιπές περιφέρειες και τυπική στρεμματική
κάλυψη ίση με 14 στρέμματα ανά εγκατεστημένο MW
φωτοβολταϊκού σταθμού.
Πίνακας 1: Μέγιστο όριο συνολικής ισχύος 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
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Περιφερειακή Ενότητα:
2. Για τον υπολογισμό τυχόν υπέρβασης του μέγιστου
ορίου συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών του Πίνακα 1 σε αγροτική γη δεν συμπεριλαμβάνεται φωτοβολταϊκός 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 εκμετάλλευση λιγνίτη ακόμα και αν αυτή ήθελε χαρακτηριστεί αγροτική γη.
3. Σε περίπτωση που το γήπεδο εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού σταθμού είναι μερικώς αγροτική γη και μερικώς γη άλλης μορφής (πχ δασική κ.λπ.), για τον υπολογισμό
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 Α.Δ.ΜΗ.Ε.
Α.Ε.), για φωτοβολταϊκό σταθμό που πρόκειται να εγκατασταθεί σε αγροτική γη, συνυποβάλλεται με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία
αίτησης έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής και σχετικό πρακτικό της
Περιφερειακής επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος 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 καθορίζεται 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 Οικιστικού Ελέγχου
(Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α’ 33) και σε
Τοπικά Χωρικά Σχέδια του ν. 4447/2016 (Α’ 241).
2. Η αρμοδιότητα ελέγχου μη υπέρβασης του μέγιστου
ορίου ισχύος της τελευταίας στήλης του Πίνακα 1 του άρθρου 2 της παρούσας, ανήκει αποκλειστικά στον αρμόδιο
διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή Α.Δ.ΜΗ.Ε. Α.Ε.). Ο έλεγχος μη
υπέρβασης του μέγιστου ορίου ισχύος της τελευταίας 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 Α.Δ.ΜΗ.Ε. Α.Ε.)
διαπιστώσει ότι ο φωτοβολταϊκός σταθμός εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW εγκαθίσταται
σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, θα πρέπει να
ελέγξει ότι η ισχύς του φωτοβολταϊκού σταθμού αυτού,
αθροιζόμενη με τη συνολική ισχύ των φωτοβολταϊκών
σταθμών σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας που
έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία ή έχουν χορηγηθεί δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή,
μετά την 28η Ιουλίου 2020, έναρξη ισχύος της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/29.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Αγροτι-
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κής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 3149), και για τις εκτάσεις
που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί που εγκαθίστανται
σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013
(Α’ 174), δεν υπερβαίνει το μέγιστο όριο συνολικής ισχύος 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. Οι υπηρεσίες των διαχειριστών (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και
Α.Δ.ΜΗ.Ε. Α.Ε.) συνεργάζονται μεταξύ τους για τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων για τη διενέργεια του ελέγχου της παρ. 2, τα οποία δημοσιοποιούν
στους δικτυακούς τους τόπους ανά δύο μήνες.
Άρθρο 4
Καταργούμενες Διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η
ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/29.7.2020 (Β’ 3149) κοινή
απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος - Δημοσίευση
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(http://www.ypeka.gr).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2022
Οι Υπουργοί
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΣΚΡEΚΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝOΣ ΠEΤΣΑΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤAΣ
I

Αριθμ. 13/966
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1/506/08.04.2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (Β΄ 834).
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 6 και την παρ. 5 του άρθρου
35 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
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2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την με την
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
3. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (Α’ 137),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του
ν. 2198/1994 (Α’ 43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6
του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (Α’ 146), αποφασίζει
ομόφωνα:
Άρθρο 1
1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 1/506/8.4.2009
(Β΄ 834) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η απόφαση αυτή αφορά τις ακόλουθες εταιρείες
(εφεξής «οι Εταιρείες»):
(α) Τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου μέχρι
την εισαγωγή τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή
μηχανισμό διαπραγμάτευσης,
(β) τις εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων,
(γ) τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και
τους συνδεδεμένους αντιπροσώπους τους,
(δ) τις εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης,
(ε) τις εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών μέχρι την εισαγωγή τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή
πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης,
(στ) τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία
μέχρι την εισαγωγή τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης,
(ζ) τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων,
(η) τους παρόχους υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων και
(θ) τους παρόχους υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών.
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2. Η παρ. 2 του άρθρου 10 της υπ’ αρ. 1/506/8.4.2009
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης συντάσσει κάθε χρόνο
Ετήσια Έκθεση με την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, που υπάρχει στον υπερσύνδεσμο “Εφαρμογή για
την εισαγωγή των στοιχείων της Ετήσιας Έκθεσης”, της
θεματικής ενότητας “Αντιμετώπιση της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Money
Laundering)” του δικτυακού τόπου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί την Ετήσια Έκθεση και, αφού την εγκρίνει, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης
προβαίνει στην υποβολή της μέσω του ως άνω υπερσύνδεσμου εντός του μηνός Μαρτίου.
Ειδικά για την Ετήσια Έκθεση με τα δεδομένα του
έτους 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο την υποβάλλει
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έως τις 30 Νοεμβρίου
2022».
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αναθεωρεί
ετησίως, ή όποτε άλλοτε κριθεί σκόπιμο, τη μορφή της
Ετήσιας Έκθεσης, ενημερώνοντας σχετικά τα υπόχρεα
πρόσωπα».
Άρθρο 2
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2022
Η Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02053421710220008*

