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Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 1

Ορισμός - σκοπός

1. Η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.) είναι αστικός συ-
νεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο την προώ-
θηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, όπως 
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4430/2016 
(Α΄ 205), και της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή 
της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, 
ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την 
ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε 
νησιωτικούς δήμους, καθώς και τη βελτίωση της ενερ-
γειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο, μέσω της δραστηριοποίη-
σης στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμό-
τητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της ορθολογικής 
χρήσης ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, των 
βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και 
της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας.

2. Για όσα θέματα δεν ορίζονται ειδικότερα στον πα-
ρόντα, οι Ε.Κοιν. διέπονται συμπληρωματικά από τις δι-
ατάξεις του ν. 1667/1986 (Α΄ 196).

3. Στις Ε.Κοιν. δεν εφαρμόζονται οι παρακάτω διατάξεις 
του ν. 1667/1986:

α) Οι αριθμητικοί περιορισμοί των τριών (3) μελών για 
το αίτημα σύγκλησης γενικής συνέλευσης του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5, των επτά (7) 
μελών για την ελάχιστη απαρτία στη γενική συνέλευση 
του τελευταίου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, των τρι-
ών (3) μελών για την υποχρεωτική αναβολή της συζήτη-

σης θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια 
διάταξη της γενικής συνέλευσης του έβδομου εδαφίου 
της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου και των δύο (2) 
μελών για το αίτημα σύγκλησης διοικητικού συμβουλίου 
της παραγράφου 2 του άρθρου 7,

β) η υποχρέωση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής 
ελέγχου της παραγράφου 1 του άρθρου 7,

γ) οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 και 
του άρθρου 13.

4. Όπου στις διατάξεις του ν. 1667/1986 αναφέρεται 
καταχώρηση σε μητρώο, για τις ανάγκες του παρόντος 
νοείται το Μητρώο Ε.Κοιν. του άρθρου 8 και δεν απαιτεί-
ται εγγραφή, καταχώρηση ή ενημέρωση οποιουδήποτε 
άλλου μητρώου.

Άρθρο 2

Μέλη Ενεργειακής Κοινότητας

1. Μέλη μιας Ε.Κοιν. μπορεί να είναι:
α) Φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανό-

τητα,
β) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός των οργα-

νισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού 
ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,

γ) Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της ίδιας Περιφέρειας εντός της 
οποίας βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. ή επιχειρήσεις αυτών, 
κατ’ εξαίρεση του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),

δ) Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού της έδρας της Ε.Κοιν., κατ’ εξαίρεση 
του άρθρου 107 του ν. 3852/2010.

2. Ο ελάχιστος αριθμός μελών της Ε.Κοιν. είναι:
α) Πέντε (5), αν τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσί-

ου δικαίου εκτός των Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου ή φυσικά πρόσωπα,

β) τρία (3), αν τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου 
ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, από τα οποία τα 
δύο (2) τουλάχιστον είναι Ο.Τ.Α.,

γ) δύο (2), αν τα μέλη είναι μόνο Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού νη-
σιωτικών περιοχών με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιά-
δες εκατό (3.100) κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία 
απογραφή.

3. Τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα 
των μελών πρέπει να σχετίζονται με τον τόπο στον οποίο 
βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. και συγκεκριμένα τα φυσι-
κά πρόσωπα- μέλη να έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα 
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ή επικαρπία σε ακίνητο το οποίο βρίσκεται εντός της 
Περιφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν. ή να είναι δημότες 
δήμου της Περιφέρειας αυτής, ενώ τα νομικά πρόσωπα 
μέλη να έχουν την έδρα τους εντός της Περιφέρειας της 
έδρας της Ε.Κοιν..

4. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και Ο.Τ.Α. α΄ και 
β΄ βαθμού μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερες 
από μία Ε.Κοιν. ως μέλη κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 1667/1986.

Άρθρο 3

Συνεταιριστικές Μερίδες Ενεργειακής 

Κοινότητας

1. Κάθε μέλος μπορεί να κατέχει πέραν της υποχρεω-
τικής συνεταιριστικής μερίδας και μία ή περισσότερες 
προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, με ανώτατο όριο 
συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο το 20%, με 
εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. που μπορούν να συμμετέχουν στο 
συνεταιριστικό κεφάλαιο με ανώτατο όριο:

α) Το πενήντα τοις εκατό (50%) για τους Ο.Τ.Α. α΄βαθ-
μού νησιωτικών περιοχών με πληθυσμό κάτω από τρεις 
χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους σύμφωνα με την τελευ-
ταία απογραφή,

β) το σαράντα τοις εκατό (40%) για τους λοιπούς Ο.Τ.Α..
2. Κάθε μέλος, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνε-

ταιριστικών μερίδων που κατέχει, συμμετέχει στη γενική 
συνέλευση με μία μόνο ψήφο.

3. Η μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας σε μέλος ή 
σε τρίτο πρόσωπο γίνεται μόνο ύστερα από συναίνεση 
του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο 
δεν συναινεί στη μεταβίβαση, όταν εξαιτίας αυτής της 
μεταβίβασης παύει να συντρέχει μία από τις προϋποθέ-
σεις του άρθρου 2 ή του άρθρου 6 παράγραφος 4. Η από-
φαση του διοικητικού συμβουλίου για μεταβίβαση συ-
νεταιριστικής μερίδας καταχωρείται στο Μητρώο Ε.Κοιν.
του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του άρθρου 8.

Άρθρο 4

Σκοπός - Αντικείμενο δραστηριότητας 

Ενεργειακής Κοινότητας

1. Η Ε.Κοιν. ασκεί υποχρεωτικά τουλάχιστον μία από 
τις κατωτέρω δραστηριότητες:

α) Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώ-
ληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από 
σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικούς Σταθμούς 
εγκατεστημένους εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται 
η έδρα της Ε.Κοιν. ή και εντός όμορης Περιφέρειας για 
Ε.Κοιν. με έδρα εντός της Περιφέρειας Αττικής,

β) διαχείριση, όπως συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, 
αποθήκευση ή διάθεση, πρώτης ύλης για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από βιο-
μάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή μέσω ενεργειακής αξιο-
ποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών 
αποβλήτων,

γ) προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων, 
συσκευών και εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση της 
ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών 
καυσίμων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής απο-
δοτικότητας,

δ) προμήθεια για τα μέλη της ηλεκτροκίνητων οχημά-

των, υβριδικών ή μη, και εν γένει οχημάτων που χρησι-
μοποιούν εναλλακτικά καύσιμα,

ε) διανομή ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Περιφέρει-
ας που βρίσκεται η έδρα της,

στ) προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αε-
ρίου προς τελικούς πελάτες, σύμφωνα με το άρθρο 2
του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), εντός της Περιφέρειας που 
βρίσκεται η έδρα της,

ζ) παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυ-
κτικής ενέργειας εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται 
η έδρα της,

η) διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής 
χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας και εκπροσώπηση 
παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας,

θ) ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκμετάλλευ-
ση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, σύμφωνα με
το ν. 4439/2016 (Α΄ 222) ή διαχείριση μέσων βιώσιμων 
μεταφορών εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα 
της Ε.Κοιν.,

ι) εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης 
νερού με χρήση Α.Π.Ε. εντός της Περιφέρειας που βρί-
σκεται η έδρα της Ε.Κοιν.,

ια) παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με το 
άρθρο 10 της Δ6/13280/7.6.2011 (Β΄1228) απόφασης 
της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής.

2. Η Ε.Κοιν. μπορεί να ασκεί οποιαδήποτε από τις κα-
τωτέρω δραστηριότητες:

α) Προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή πα-
ρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης εντός 
της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.,

β) σύνταξη μελετών αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή της 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή υλοποίησης παρεμβάσεων βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης ή παροχή στα μέλη της τεχνικής 
υποστήριξης στους ανωτέρω τομείς,

γ) διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρηματο-
δοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς της,

δ) παροχή συμβουλών για τη διαχείριση ή συμμετο-
χή των μελών της σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα 
από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με τους σκοπούς της,

ε) ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για θέματα ενεργειακής 
αειφορίας,

στ) δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων κατανα-
λωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας 
πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, εντός 
της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν., 
ανεξάρτητα αν είναι μέλη της Ε.Κοιν., όπως παροχή ή 
συμψηφισμός ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κα-
τοικιών ή άλλες δράσεις που μειώνουν την κατανάλωση 
της ενέργειας στις κατοικίες των ανωτέρω.

Το καταστατικό της Ε.Κοιν. δεν περιλαμβάνει άλλες 
δραστηριότητες εκτός αυτών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2.
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Άρθρο 5

Τύπος - Ελάχιστο περιεχόμενο 

του καταστατικού

Το καταστατικό της Ε.Κοιν. καταρτίζεται με ιδιωτικό 
έγγραφο που χρονολογείται και υπογράφεται από τα 
μέλη και καθορίζει τουλάχιστον:

α) Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση 
και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) των φυ-
σικών προσώπων- μελών της, καθώς και την επωνυμία, 
την έδρα, τον ΑΦΜ και, εφόσον υφίσταται υποχρέωση 
εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών 
προσώπων- μελών της,

β) την επωνυμία και την έδρα της. Η επωνυμία περι-
λαμβάνει υποχρεωτικά τον όρο «Ενεργειακή Κοινότητα» 
ή τη συντομογραφία «Ε.Κοιν.» και ένδειξη της έκτασης 
της ευθύνης των μελών της. Ονόματα φυσικών προσώ-
πων ή επωνυμίες νομικών προσώπων δεν περιλαμβά-
νονται στην επωνυμία της Ε.Κοιν.. Ως έδρα της Ε.Κοιν. 
ορίζεται δήμος ή δημοτικό διαμέρισμα της ελληνικής 
επικράτειας,

γ) το σκοπό και τις δραστηριότητές της,
δ) τις προϋποθέσεις εισόδου, αποχώρησης και διαγρα-

φής των μελών, καθώς και τα δικαιώματα, τις υποχρεώ-
σεις και τις συνέπειες της μη εκπλήρωσης των υποχρε-
ώσεών τους προς την Ε.Κοιν.,

ε) το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας, τον τρόπο 
και το χρόνο καταβολής της, καθώς και τη διαδικασία 
απόδοσής της,

στ) την έκταση ευθύνης των μελών της,
ζ) τη διάρκειά της,
η) τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλί-

ου που δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3), κατά 
παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1667/1986,

θ) την τύχη της συνεταιριστικής μερίδας σε περίπτωση 
θανάτου συνεταίρου,

ι) τον ορισμό προσωρινής διοικητικής επιτροπής που 
μεριμνά για την έγκριση του καταστατικού και τη σύ-
γκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη 
των οργάνων διοίκησης,

ια) τον τρόπο διάθεσης των πλεονασμάτων χρήσης,
ιβ) τη λήξη και τους ελεγκτές της πρώτης διαχειριστι-

κής χρήσης.

Άρθρο 6

Διάθεση πλεονασμάτων χρήσης

1. Από τα πλεονάσματα έκαστης χρήσης της Ε.Κοιν. 
παρακρατείται τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) 
για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η πα-
ρακράτηση δεν είναι υποχρεωτική όταν το ύψος του 
αποθεματικού είναι τουλάχιστον ίσο με το ύψος του 
συνεταιριστικού κεφαλαίου της Ε.Κοιν..

2. Τα πλεονάσματα της χρήσης δεν διανέμονται στα 
μέλη, αλλά παραμένουν στην Ε.Κοιν. υπό τη μορφή 
αποθεματικών και διατίθενται για τους σκοπούς της με 
απόφαση της γενικής συνέλευσης.

3. Ειδικά, για Ε.Κοιν. στις οποίες συμμετέχουν αποκλει-
στικά Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού της Περιφέρειας στην οποία 
έχει την έδρα της η Ε.Κοιν. και για Ε.Κοιν. που έχουν την 
έδρα τους σε νησιωτικό δήμο με πληθυσμό κάτω από 

τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, σύμφωνα με την 
τελευταία απογραφή, εφόσον συμμετέχει στην Ε.Κοιν. 
Ο.Τ.Α α΄ ή β΄ βαθμού της Περιφέρειας στην οποία έχει την 
έδρα της η Ε.Κοιν., μπορεί μέρος ή το σύνολο των πλεο-
νασμάτων χρήσης της Ε.Κοιν. να διατίθεται για δράσεις 
κοινής ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με 
την επάρκεια και τον ανεφοδιασμό πρώτων υλών, καυ-
σίμων και νερού μετά την παρακράτηση του τακτικού 
αποθεματικού της παραγράφου 1.

4. Ε.Κοιν. στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον δεκα-
πέντε (15) μέλη ή δέκα (10) προκειμένου για Ε.Κοιν. με 
έδρα σε νησιωτικό δήμο με πληθυσμό κάτω από τρεις 
χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους σύμφωνα με την τε-
λευταία απογραφή, και το 50% συν ένα εξ αυτών είναι 
φυσικά πρόσωπα, μπορούν να διανέμουν στα μέλη τους 
τα πλεονάσματα της χρήσης μετά την αφαίρεση του τα-
κτικού αποθεματικού της παραγράφου 1, εφόσον υπάρ-
χει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό. Η προϋπόθεση 
της πλειοψηφικής συμμετοχής φυσικών προσώπων του 
προηγούμενου εδαφίου, πρέπει να πληρούται κατά τη 
σύσταση της Ε.Κοιν. και καθ’ όλη τη διάρκειά της.

Άρθρο 7

Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας

1. Για τη σύσταση της Ε.Κοιν. τηρείται η διαδικασία 
ίδρυσης ενός αστικού συνεταιρισμού. Το καταστατικό 
πρέπει να υπογράφεται από τα μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 2.

2. Για τη σύσταση της Ε.Κοιν. προσκομίζονται στο αρ-
μόδιο Ειρηνοδικείο τα εξής δικαιολογητικά:

α) το καταστατικό της Ε.Κοιν., το οποίο αποτυπώνει 
την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 και έχει 
το ελάχιστο περιεχόμενο του άρθρου 5,

β) συμβολαιογραφικά έγγραφα ή δηλώσεις στοιχεί-
ων ακινήτων (Ε9) για τα φυσικά πρόσωπα - μέλη που να 
αποδεικνύουν την πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία 
σε ακίνητο εντός της Περιφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν. 
ή τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης των φυ-
σικών προσώπων - μελών τους που είναι δημότες δήμου 
της Περιφέρειας, εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της 
Ε.Κοιν.,

γ) τα καταστατικά των νομικών προσώπων- μελών της 
Ε.Κοιν..

3. Η Ε.Κοιν. αποκτά νομική προσωπικότητα με την κα-
ταχώρηση του καταστατικού της στο Μητρώο Ε.Κοιν. του 
Γ.Ε.ΜΗ. του ν. 3419/2005 (Α΄ 267), το οποίο συνιστάται 
με το άρθρο 8. Δεν απαιτείται καταχώρηση στο μητρώο 
συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της παρ. 3 του άρθρου 
1 του ν. 1667/1986, ούτε οι κοινοποιήσεις του τελευταίου 
εδαφίου της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου.

Άρθρο 8

Μητρώο Ε.Κοιν. - Δικαιολογητικά

1. Συνιστάται Μητρώο Ε.Κοιν., το οποίο είναι δημόσιο 
βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Αρμόδια 
αρχή για την τήρηση του Μητρώου Ε.Κοιν. και για την 
καταχώρηση των καταστατικών και των στοιχείων των 
Ε.Κοιν. σε αυτό, ορίζεται το Γ.Ε.ΜΗ., δια των αρμόδιων 
υπηρεσιών των κατά τόπους επιμελητηρίων.
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2. Με την επιφύλαξη των υποχρεωτικών στοιχείων και 
πράξεων που καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με 
το ν. 3419/2005 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδι-
δόμενες αποφάσεις, το Μητρώο Ε.Κοιν. περιέχει:

α) Την επωνυμία και το σκοπό της Ε.Κοιν.,
β) την κατηγορία της Ε.Κοιν. σε σχέση με την ευθύνη 

των συνεταίρων,
γ) τα ονοματεπώνυμα των νόμιμων εκπροσώπων της 

Ε.Κοιν..
3. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών 

από την καταχώρηση στο Μητρώο Ε.Κοιν., προσκο-
μίζεται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. πρακτικό της 
προσωρινής διοικητικής επιτροπής ή του διοικητικού 
συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής του συ-
νεταιριστικού κεφαλαίου που ορίζεται στο καταστατικό. 
Αν δεν προσκομιστεί το ανωτέρω μέσα στην αποκλειστι-
κή προθεσμία των τριών (3) μηνών, το Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει 
σε διαγραφή της Ε.Κοιν. από το Μητρώο Ε.Κοιν.

Με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των προϋποθέσε-
ων του άρθρου 2, σε περίπτωση μερικής καταβολής ή μη 
καταβολής από μέλος ή μέλη του συνεταιριστικού κεφα-
λαίου, η προσωρινή διοικητική επιτροπή ή το διοικητικό 
συμβούλιο υποβάλλει και κωδικοποιημένο κείμενο του 
ισχύοντος καταστατικού που περιλαμβάνει αντίστοιχη 
μείωση του συνεταιριστικού κεφαλαίου και των συνε-
ταιριστικών μερίδων.

4. Όταν μεταβάλλονται στοιχεία που καθιστούν αδύνα-
τη την εκπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 ή 
του άρθρου 6 παράγραφος 4, με ευθύνη του διοικητικού 
συμβουλίου ενημερώνεται το Γ.Ε.ΜΗ..

5. Αν η Ε.Κοιν. οδηγηθεί σε λύση και εκκαθάριση, σύμ-
φωνα με το άρθρο 9, το Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει σε διαγραφή 
της Ε.Κοιν. από το Μητρώο Ε.Κοιν. μετά την ολοκλήρωση 
της εκκαθάρισης.

6. Το πρακτικό της γενικής συνέλευσης για την εκλογή 
του διοικητικού συμβουλίου και το πρακτικό του διοι-
κητικού συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα 
και για την κατανομή αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης 
υποβάλλονται μέσα σε ένα (1) μήνα για καταχώρηση 
στο Γ.Ε.ΜΗ.

7. Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων 
χρήσης μαζί με την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου 
και των ελεγκτών δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε ένα 
(1) μήνα από την έγκρισή τους από την ετήσια τακτική 
γενική συνέλευση.

8. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορούν να 
καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του Μητρώου 
Ε.Κοιν. και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία 
του και την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 9

Λύση- Εκκαθάριση- Συγχώνευση- Μετατροπή

1. Κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ. 1 του άρ-
θρου 10 του ν. 1667/1986, η Ε.Κοιν. λύεται:

α) Αν μειωθεί ο αριθμός των μελών της κάτω από τα 
όρια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 ή αν πάψουν να 
ισχύουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του ίδιου 
άρθρου ή του άρθρου 6 παρ. 4 και δεν αντικατασταθούν 

ή συμπληρωθούν τα μέλη σύμφωνα με τις ως άνω δια-
τάξεις εντός τριμήνου,

β) όταν λήξει η χρονική διάρκειά της,
γ) με απόφαση της γενικής συνέλευσης,
δ) αν κηρυχθεί σε πτώχευση.
2. Τη λύση της Ε.Κοιν. ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν η 

Ε.Κοιν. κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η διαδικα-
σία του Πτωχευτικού Κώδικα. Την εκκαθάριση διενερ-
γούν δύο (2) εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενι-
κή συνέλευση. Η Ε.Κοιν. λογίζεται ότι εξακολουθεί να 
υφίσταται και μετά τη λύση της για όσο χρόνο διαρκεί 
η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται 
οι εκκρεμείς υποθέσεις και ιδίως εισπράττονται οι απαι-
τήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται 
τα χρέη της Ε.Κοιν. Από το τυχόν θετικό υπόλοιπο της 
εκκαθάρισης, επιστρέφονται στα μέλη οι δοθείσες συ-
νεταιριστικές μερίδες και οι εισφορές τους. Το υπόλοιπο 
που απομένει διανέμεται σε κοινότητες παραγωγών ή 
σωματεία ή συλλόγους ή φορείς ή ενώσεις προσώπων 
ή οργανώσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται στους τομείς 
ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος εντός της Περι-
φέρειας της έδρας της Ε.Κοιν.. Για τις Ε.Κοιν. του άρθρου 
6 παράγραφος 4 το υπόλοιπο που απομένει διανέμεται 
στα μέλη, αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο συνε-
ταιριστικό κεφάλαιο.

3. Αν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης δεν καταστεί 
δυνατή η μεταβίβαση αδειών ή σταθμού παραγωγής 
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή υβριδικού σταθμού 
της Ε.Κοιν., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 
12, παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως η Άδεια Παραγω-
γής, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η 
Προσφορά Όρων Σύνδεσης, η Άδεια Εγκατάστασης και 
γενικά όλες οι άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί 
για τον εν λόγω σταθμό.

4. Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε 
σταθμούς που έχουν τεθεί σε δοκιμαστική ή κανονική 
λειτουργία κατά το χρόνο λύσης της Ε.Κοιν. Οι σταθμοί 
αυτοί επιτρέπεται να μεταβιβαστούν σε οποιονδήποτε 
τρίτο. Ο νέος κάτοχος που αποκτά το σταθμό, σύμφω-
να με τα παραπάνω και κατά παρέκκλιση της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 12, δεν λαμβάνει Λειτουργική 
Ενίσχυση, αλλά αποζημιώνεται: α) μόνο στο πλαίσιο 
της συμμετοχής του σταθμού στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 19 του άρθρου 3
του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) για σταθμό εγκατεστημένο 
στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ή β) κατά τα οριζόμενα 
στην παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 4414/2016 για σταθμό 
εγκατεστημένο σε Μη Διασυνδεδεμένο Νησί.

5. Δύο ή περισσότερες Ε. Κοιν. μπορούν να συγχωνευ-
θούν, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 1667/1986, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι υπό συγχώνευση Ε.Κοιν. 
εφαρμόζουν όμοιο τρόπο διάθεσης των πλεονασμά-
των χρήσης σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του 
άρθρου 6 και έχουν έδρα εντός της ίδιας Περιφέρειας.

6. Επιπλέον των δυνατοτήτων μετατροπής του άρθρου 
16 του ν. 1667/1986, επιτρέπεται η μετατροπή κάθε τύ-
που συνεταιρισμού σε Ε.Κοιν. σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος νόμου.
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Άρθρο 10

Ενώσεις- Ομοσπονδία

1. Πέντε (5) τουλάχιστον Ε.Κοιν. που έχουν την έδρα 
τους στην ίδια Περιφέρεια μπορούν να συστήσουν ένω-
ση ενεργειακών συνεταιρισμών με σκοπό το συντονισμό 
και την προώθηση των δραστηριοτήτων τους. Η Γενική 
Συνέλευση της ένωσης ενεργειακών συνεταιρισμών 
απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των Ε.Κοιν. που 
μετέχουν στην ένωση. Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται από 
τις γενικές συνελεύσεις των Ε.Κοιν. σε αναλογία ένα (1) 
στα πέντε (5) μέλη της Ε.Κοιν. Αν το υπόλοιπο της διαίρε-
σης του αριθμού των μελών υπερβαίνει τον αριθμό δύο 
(2), η Ε.Κοιν. εκλέγει έναν ακόμη αντιπρόσωπο. Ε.Κοιν. με 
λιγότερα από πέντε (5) μέλη εκλέγει έναν αντιπρόσωπο. 
Ε.Κοιν. με περισσότερα από πενήντα (50) μέλη εκλέγει 
δέκα αντιπροσώπους.

2. Οι ενώσεις ενεργειακών συνεταιρισμών όλης της 
χώρας μπορούν να συστήσουν την Ομοσπονδία των 
Ενεργειακών Συνεταιρισμών της Ελλάδας για το συντο-
νισμό και τη γενικότερη εκπροσώπηση του ενεργεια-
κού συνεταιριστικού κινήματος της χώρας. Στη γενική 
συνέλευση της Ομοσπονδίας των Ενεργειακών Συνε-
ταιρισμών της Ελλάδας συμμετέχουν όλες οι ενώσεις 
ενεργειακών συνεταιρισμών με δύο αντιπροσώπους η 
καθεμία. Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται από τις γενικές 
συνελεύσεις των ενώσεων.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις 
του άρθρου 12 του ν. 1667/1986.

Άρθρο 11

Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης 

των Ε. Κοιν.

1. Οι Ε.Κοιν. μπορούν να εντάσσονται στο ν. 4399/2016 
(Α΄ 117), εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων του 
νόμου αυτού για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχει-
ρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016 (Α΄ 205), καθώς και 
σε άλλα προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς 
πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με 
τους σκοπούς τους.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας μπορεί να καθορίζονται ειδικές προϋποθέ-
σεις και όροι προνομιακής συμμετοχής ή εξαίρεσης από 
τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών 
του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 για σταθμούς Α.Π.Ε. και 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. που πρόκειται να λειτουργήσουν από Ε.Κοιν.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας μπορεί να καθορίζονται ειδικοί όροι, όπως 
προνομιακές χρεώσεις, μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης, για 
χρήση των υπηρεσιών του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώ-
πησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) του άρθρου 
5 του ν. 4414/2016 από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 
που κατέχουν Ε.Κοιν.

4. Ο Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω 
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 
Απόδοσης της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3468/2006 
(Α΄ 129) μπορεί να προβλέπει ειδικούς όρους για σταθ-
μούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικούς Σταθμούς που 
αδειοδοτούνται από Ε.Κοιν.

5. Οι Ε.Κοιν. απαλλάσσονται από την υποχρέωση κα-
ταβολής του ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώματος 
κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που 
προβλέπεται για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβρι-
δικούς Σταθμούς στην υποπαράγραφο Ι.2. της παρ. Ι΄ του 
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).

6. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από Ε.Κοιν. για χο-
ρήγηση άδειας παραγωγής στη Ρ.Α.Ε. για σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβρι-
δικούς Σταθμούς εξετάζονται κατά προτεραιότητα ένα-
ντι λοιπών αιτήσεων, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη 
γενική ή ειδική διάταξη, εφόσον παρουσιάζουν εδαφική 
επικάλυψη και έχουν υποβληθεί εντός του ίδιου κύκλου 
υποβολής αιτήσεων, όπως αυτός ορίζεται στον Kανονι-
σμό Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, με χρήση 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης της 
παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3468/2006. Αιτήσεις για χορή-
γηση προσφοράς σύνδεσης και έγκρισης περιβαλλοντι-
κών όρων που αφορούν σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής 
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικούς Σταθμούς που 
πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Ε.Κοιν. εξε-
τάζονται κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων.

7. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής της παρ. 3 της 
υποπαραγράφου Ι.1. της παρ. Ι΄ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4152/2013 για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβρι-
δικούς Σταθμούς, οι οποίοι ανήκουν σε Ε.Κοιν., μειώνεται 
κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

8. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 134
του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«(α) έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας πε-
ριορισμένης ευθύνης με εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 
εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ ή είναι Ε.Κοιν. με 
συνεταιριστικό κεφάλαιο τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων 
(60.000) ευρώ».

9. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 
(Ρ.Α.Ε.), ύστερα από εισήγηση των λειτουργών της αγο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας και των αρμόδιων διαχειρι-
στών, μπορεί να ορίζονται μειωμένα ποσά εγγυήσεων 
για την εγγραφή των Ε.Κοιν. στα μητρώα συμμετεχόντων 
στο πλαίσιο των συμβάσεων Συναλλαγών Ημερήσιου 
Ενεργειακού Προγραμματισμού (Η.Ε.Π.) και διαχείρισης 
των ηλεκτρικών δικτύων, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια, 
όπως ο πληθυσμός ή η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας 
στην Περιφέρεια της έδρας της Ε.Κοιν..

10. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. και 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικών Σταθμών από Ε.Κοιν. για την 
κάλυψη ενεργειακών αναγκών των μελών τους και ευά-
λωτων καταναλωτών ή πολιτών που ζουν κάτω από το 
όριο της φτώχειας εντός της Περιφέρειας στην οποία 
βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν., με εφαρμογή εικονικού 
ενεργειακού συμψηφισμού, όπως αυτός ορίζεται στην 
παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006. Πλεόνασμα 
ενέργειας που προκύπτει από το συμψηφισμό του προ-
ηγούμενου εδαφίου, μετά τη διενέργεια της τελικής 
εκκαθάρισης στο τέλος της χρονικής περιόδου συμψη-
φισμού, διοχετεύεται στο δίκτυο χωρίς υποχρέωση για 
οποιαδήποτε αποζημίωση στην Ε.Κοιν. Με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από 
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γνώμη της Ρ.Α.Ε., ορίζονται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται 
ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός των Ε.Κοιν. και 
ειδικότερα οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί, οι χρεώσεις, 
το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα υπολογίζεται ο 
συμψηφισμός, ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία 
κατάρτισης των συμβάσεων συμψηφισμού, καθώς και 
κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Με την ανωτέρω απόφαση μπορεί να διαφοροποι-
είται ο τρόπος συμψηφισμού βάσει του μεγέθους των 
σταθμών, του επιπέδου τάσης σύνδεσης και των ειδικό-
τερων χαρακτηριστικών των τιμολογίων κατανάλωσης. 
Με την ίδια απόφαση, με μέγιστο όριο το 1 MW για τους 
σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ορίζονται τα ανώτατα 
όρια εγκατεστημένης ισχύος, διαφοροποιημένα ανά 
ηλεκτρικό σύστημα διασυνδεδεμένο ή αυτόνομο, για 
σταθμούς του πρώτου εδαφίου, και η μοναδιαία τιμή με 
την οποία υπολογίζεται η αποζημίωση για το πλεόνασμα 
της ενέργειας, η οποία καταβάλλεται από τους προμη-
θευτές υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 
του ν. 4001/2011. Οι εν λόγω σταθμοί εξαιρούνται από 
την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής.

11. Η απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (νυν Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης, Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας) της παρ. 2 του άρθρου 134 του ν. 4001/2011 
μπορεί να προβλέπει ειδικούς όρους για τις Ε.Κοιν. που 
λειτουργούν ως φορείς εκμετάλλευσης υποδομών φόρ-
τισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

12. Ο Κανονισμός Αδειών του άρθρου 135 του 
ν. 4001/2011 μπορεί να προβλέπει ειδικούς όρους για 
τις άδειες που χορηγούνται σε Ε.Κοιν..

Άρθρο 12

Λοιπές διατάξεις Ε.Κοιν.

1. Η παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006, όπως προ-
στέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4414/2016, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«13. Εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός: ο συμψηφι-
σμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθ-
μούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγού, με τη συνολική 
καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις 
του αυτοπαραγωγού, από τις οποίες τουλάχιστον η μία 
είτε δεν βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με το σταθμό 
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. είτε, αν βρίσκεται, τροφοδοτείται από 
διαφορετική παροχή. Ειδικά για Ενεργειακή Κοινότητα 
(Ε.Κοιν.), ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής 
ενέργειας από σταθμό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικό 
Σταθμό της Ε.Κοιν. γίνεται με τη συνολική καταναλισκό-
μενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις μελών της 
Ε.Κοιν. και ευάλωτων καταναλωτών ή πολιτών που ζουν 
κάτω από το όριο της φτώχειας, εντός της Περιφέρειας 
στην οποία βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.».

2. Η μεταβίβαση αδειών σταθμών παραγωγής ενέργει-
ας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικών Σταθμών που 
ανήκουν σε Ε.Κοιν. επιτρέπεται μόνο σε Ε.Κοιν. με όμοιο 
επιτρεπόμενο τρόπο διάθεσης των πλεονασμάτων χρή-
σης, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 6 

και έδρα εντός της ίδιας Περιφέρειας. Οι Ε.Κοιν. της πα-
ραγράφου 4 του άρθρου 6 επιτρέπεται να μεταβιβάσουν 
τις άδειες και τους σταθμούς τους και σε Ε.Κοιν. που δεν 
εμπίπτουν στην παράγραφο 4 του άρθρου 6.

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 13

Τροποποίηση του ν. 3463/2006

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 209 του 
ν. 3463/2006 (Α΄ 114) μετά τη λέξη «αποχέτευση» προ-
στίθενται τα εξής: «, την τηλεθέρμανση».

Άρθρο 14

Τροποποίηση του ν. 3468/2006

1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4
του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) αιολικές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ηλεκτρι-
κή ισχύ μικρότερη ή ίση των εξήντα (60) kW».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 η περί-
πτωση η΄ αναριθμείται σε ι΄ και προστίθενται περιπτώ-
σεις η΄ και θ΄ ως εξής:

«η) οι σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται 
από αυτοπαραγωγούς, σύμφωνα με το άρθρο 14Α,

θ) Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί με εγκατεστημέ-
νη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του μισού (0,5) MW 
που εγκαθίστανται σε δίκτυα ύδρευσης ή άρδευσης ή 
αποχέτευσης.».

Άρθρο 15

Ρυθμίσεις για τη θερμική ενέργεια

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 τροποποι-
είται ως εξής:

α) Στην περίπτωση η΄ μετά τη φράση «η εμπορία ηλε-
κτρικής ενέργειας,» προστίθεται η φράση «η παραγωγή, 
η διανομή και η προμήθεια θερμικής ενέργειας,».

β) Στην περίπτωση ιδ΄ μετά τη φράση «ή/και ο Πελάτης 
ηλεκτρικής ενέργειας» προστίθεται η φράση «ή/και ο 
Πελάτης θερμικής ενέργειας».

γ) Στην περίπτωση ιστ΄ μετά τη φράση «ή ηλεκτρική 
ενέργεια» προστίθεται η φράση «ή θερμική ενέργεια».

δ) Στην περίπτωση κα΄ η φράση «και ηλεκτρικής ενέρ-
γειας σε Πελάτες» αντικαθίσταται από τη φράση «και 
ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας σε Πελάτες».

ε) Στην περίπτωση κβ΄ μετά τη φράση «ή και Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας» προστίθεται η φράση «ή και θερμικής 
ενέργειας».

2. Στο άρθρο 2 του ν. 4001/2011 η παράγραφος 4 ανα-
ριθμείται σε 5 και προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Ορισμοί που αναφέρονται ιδίως στη θερμική ενέρ-
γεια:

(α) Διανομή Θερμικής Ενέργειας: Η διοχέτευση Θερμι-
κής Ενέργειας μέσω Δικτύου Διανομής Θερμικής Ενέρ-
γειας με σκοπό την τροφοδότηση τρίτων καταναλωτών 
(τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη).

(β) Δίκτυο Διανομής Θερμικής Ενέργειας: Οι αγωγοί, 
τα αντλιοστάσια, οι εγκαταστάσεις μετρήσεων, ο εξοπλι-
σμός και οι εγκαταστάσεις ελέγχου και συντήρησης και 
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