ΤΡΟΠΟΛΟΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΜ ΕΝΕΡΓΕ1Σ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΤΛΟ
«Τροποποιή σεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, λοιπές διατάξεις τοε
Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο
Διά@εσ ποσού απ6 τα έσοδα του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης νια τη χ ήνηση ιόιτα:ος
Θέρμανσης και νια παρεμερείς σκοπούς Τροποποίηση του αρθρου εξηκοσϊου πρωτύν· του ν.
-

4839/2021

Στο άρθρο εξηκοστό Πρώτο του ν. 4839/2021 (Α Ι81 προστίθενται παρ. 5, 6, 7 και Ε
εξρ κοστό πρώτο διαμοοψώνεται ως εξής:
«Αρθρο εηκοστό πρώτο
Σύστασο Ειδικού Αογαοαομσύ με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάθαοπς»
εΊιόότΓσπς λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και ψυσικού αερίου σε καταναλωτές

-

1. Συστήνεται ειδικός λογαριασμός με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής ΜετάθασΓ αι
διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού ορίζεται ς Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.
2. 0 ειδικός λογασιασμός
περ. Α.2.1 της

τος παρ.

1, πέρα από τα έσοδα που προβλέπονται στον

:.<

υΓιΟΠεα. (οπ τς

Α.2. του άρθσου 25 του ν. 3468/2006 (Α’129), δύναται να χρπιιατοΞοϊείται από
ταν κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και κατόπιν απόφασης του Υπουρνσύ Περιβάλλοντος ται
Ενέρνειας και από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συυτυτρανωνός
Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΛ) του άρθρου 143 του ν. 4001/έύιί (Α’17).
Παρ.

3. ιΊαρχεται από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. Ι ετιιδότηση της τιιολογπτέας κατανάλωσης
ολεκτρικής ενέργειας και πιστώνεται στους λοναοιασμούς των δικαιούχων ως έκπτωσο από τους
προμηθευτές ηλεκτρικής ενέογειας. Δικαιούχοιτη ανωτέρω επιδάτησης είναι καταναλωτές χαμπλύο
τάσης. Με κοινή ατιόψαση των Υπουργών Πεοιάλλοντος και Ενέρνειας και Οικονομικών
καθορίζονται οι δικαιούχοι καταναλωτές, λαμβάνοντας υπόώη οικουουικά και κοινωνικά κρι-:ήοια.
το ύψος επιδότησπς σε ευσώ ανα μεγαβατώρα (Μ), ς διαδικασία, ο τρόπος και ο
σρήγηοής της, ο χρόνος εκκαθάρισπς, ς περίοδος κα:ο:νάλωσης, ανώτατα και κατώτοτα έοια
κατανα\ώσεων, καθώς και κάθε άλλο Θέμα σχετικό με το χοσήγησο της επιδότπσπς.
4. Με κοινή ατιόώασο των Υπουρνών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται να
Παρέχεται από τον ειδικό λογαριασμό της Παρ. Ι επιδότηση της κατανάλωσης ώυσικού αερίου ται

να πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτές Φυσικού
αερίου. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι οι οικιακοί καταναλωτές Φυσικού αερίου. Με κοινή
απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται οι δικαιούχοι
καταναλωτές, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια για τη χορήγηση της
επιδότησης, το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα (Μ\Α/Ιι), η διαδικασία, ο
τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, η περίοδος κατανάλωσης, ανώτατα και
κατώτατα όρια καταναλώσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης.
5. Από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού της παρ. 1 δύναται να επιδοτείται μέρος της δαπάνης για
την χορήγηση επιδόματος θέρμανσης του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 (Α’ 235). Με κοινή απόψαση
των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος του ποσού που
διατίθεται κατ’ έτος σύμψωνα με το Πρώτο εδάψιο. Το ποσό αυτό μεταψέρεται σε λογαριασμό του
Ελληνικού Δημοσίου και εμψανίζεται στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού με εγγραψή
ισόποσων πιστώσεων στον ΑΛΕ 2250904001 «Επίδομα θέρμανσης» του Ειδικού Φορέα 1023-7110000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών για τις ανάγκες ενίσχυσης του
επιδόματος θέρμανσης.
6. Ειδικά γιατην χορήγηση επιδόματος θέρμανσης χειμερινής περιόδου 2021-2022 η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.
μεταΦέρει στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου της Παρ. 5 από τα έσοδα του ειδικού
λογαριασμού της παρ. 1 ποσό έως ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ, χωρίς να απαιτείται η
έκδοση της κοινής απόψασης της παρ. 5, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών προς τη
Δ.Α.Π.ΕΕ.Π. Α.Ε.
7. Ειδικά για την κάλυψη του κόστος λειτουργίας της τηλεθέρμανσης του Δήμου Εορδαίας της
Περιψερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιψέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και μέχρι τη σύνδεση της
τηλεθέρμανσης του Δήμου με την υπό κατασκευή μονάδα Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ν», Παρέχεται έκτακτη ενίσχυση στη Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης
Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π. Α.Ε.), από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1. Με κοινή απόψαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της ενίσχυσης,
«ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

τηρουμένων των ενωσιακών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.
8. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται να
χρηματοδοτεί.ται από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 ο ειδικός λογαριασμός για την επανασύνδεση
παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που έχει συσταθεί με το άρθρο 36 του ν. 4508/2017 (Α’ 200).)).

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2021
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΑΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Υ[ΙΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΑΑΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΛΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ιίοινικής Δικονομίας,
λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

έ·πισπεύδον Υπουενε.ίο:

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Στοιχεία

επικοινωνίας:

Φωτεινή

τηλ.

Αντωνοπούλου,

Επιλέξατε απότον παρακάτω κατάλογο τον τομέα

2Ί3Ι5Ί3Β7Ο,

ή τους τομείς νομοθέτησης

στους οποίους αφορούν σι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης:

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΟΕΤΗΣΙ-ΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

/ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑ ΓΙΤΥΞΗ

2

-

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

Χ
Χ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΛΣΤΗΡΙΟΤΗΤΛ6

Τομέας νοιιοΘέττως επί Θεμάτων Υπουονείου Παιδείας & Θρησκευμάτων καιΥπσυρνείου Πολιτισμού &Α3λρτισιού.
Τοιιέας νομοΘέπισης ετιί Θεμάτων Υπουογείου Εθνικής Άμυνας και Υπονογείου άξωτεοικών.
Το.έας νοιιοθέτησης επί Θεμάτων Υπουρνείου Οικονομικών.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουρνείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουρνείου Υγείας.
Τοιιέας νομοΘέτησ-ης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υτιουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του
Π ολίτιι και Υπουργείου Δικαιοσύνη ς.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιάλλοντος & Ενέρνειας, Υπουογείου
οδο ιων & ιεταισοοω πουονειου Νιυά σο & ισ τιης Ποι τις ποονε Ου νοο—ικιις α-υΕ
& οει
Υπουονεου Τουρισμού.
-

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογο ύ μενη ς ρύθμισης

1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Με

τιροτεινόιιενες ρυθμίσεις ενισγύονται

ΟΙ ΟΚΟΟ Του έιδικσύ
Λοναριασμου με την επωνυμία « Γαμειο νερειακς Μεταβασης» νια την
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, με την ποοσθήκρ παρ. 5 έως και 8
στο άρθρο εξηκσσϊό πρώτο του ν. 4839/2021 (Α 18ί.
Τις

Ειδικότερα, με
των

Τις

αυξηυένων

παο. 5 και ό αντιμετωπίζεται Το ζήτημα χρπατοδότσης
αναγκών

του

επιδόματος

θέρμανση

απίας

ενσκήψασας ενερνειακς κοίσηα
Με

Την

παρ. 7 αντιμετωπίζεται το πρόβλπμα χρηματσδάτοση

ϊ3υ

αυξημένου

κόστους
λειτουονίας
τς
Δπμοτικής
ιΞτιιχείοησι’
Τπλεθέομανσης Πτολειιαΐδας
(Δ.ΕΞΗΠ. Α.Ε.), λέγω τΐις ενεονειακής
κρίσης, π οποία μεταβατικά λειτουρνεί με ηλεκτοικό ρεύμα.
Με την παο. 8 αντιμετωπίζεται το ζήτημα χρηματσ6ότηση ισω του
Ταμείου του ειδικού λογαριασμού νια την επανασύνδεσί :ταροών
ηλεκτρικού ρεύματος που έχει συσταθεί με το άρθρο 35 του ν. 4508/2017
(Α 200).

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Η ενεργειακή κρίση και π ραγδαία αύξηση του ενερνειακού κόστους,
αποτελούν πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντι:ιεϊωπιστεί άμεσα με τι
στοχευμένη διάθεση χρηματοδοτικών πόρων.

3.

Ποιους ψορείς

ή ττληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Όλους τους πολίτες/καταναλωτές ±υσικού αερίου
Τ Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέριανσης Πτολεμολόας Δ.ΞΤΗ.Π. Α.Ε.) καί
τους κατοίκους του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ξνότητας Κοζάνης
της Πεοιώέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Τους ευάλωτους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.
Η ανάκι’ τητα ϊ

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωττιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο
παρελθόν;
ΝΑΙ Χ
ΟΧΙ

4.

Άρθρο εξηκοστό Πρώτο ν. 483/2Ο21 (Α’ 181)

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιοτεί στο Πλαίσιο της υψιστάμενης
νομοθεσίας

5
.

1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;
με
αλλαγή
διοικητικής
)
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατοτητας νεας
ερμηνευτικης
προσέγγισης της
υψι.στάμενης
νομοθεσίας;
Η) ιε διάθεση
τιρισσότερων
ανθρώπινων και υλικών
πόρων;
,

Απαιτείται. νομοθετική ρύθμιση καθώς εισάγονται νέες ρυθιιίσει.,
συμπληρωματικές προς τις ήδη ισχύουσες, και νέες εξουσιοόοτιές
διατάξεις.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν Θα μπορούσαν να εισαχθούν ιιε αλλανι
διοικπτικής πρακτικής, συμπεριλαβανομένης τς όυνατότιτας νέας
ερμηνευτικής

προσέγγισης

τς

αΘώ

Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων δεν δύναται υα
Θεραπεύσει ιν ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης των Θεμάτων της
παρούσας.

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;
ΝΑΙ
ΟΧΙ Χ
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

)

νομοΘεσ[α,

απαιτουν νομοθετικη προβλεώπ.

Συναφείς πρακτικές

6.

υιστάμενς

σε άλλη/ες χώρα/ες της Ε.Ε.

ή του

ΟΟΣΑ:

.-

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:
ΙΙΙ) σε διεθνείς οργανισμούς:

ς

Στόχοι αξιολονούμενης ρύθμισης
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών ετιιδιώκοντα
με την αξιολογούμενη ρύθμιση

..

Χ

Π

ΙΙ

Π

ιΊ

ΙΙΙ

ιι

Π

Χ

8.

Ποιοι είναι σι στόχοι της αξισλσγούμενης ρύθμισης;
Η άμεσπ ανάσχεση της αύξησης του ενεοεακού
1)

βραχυπρόθεσμοι:

κόστους στους καταναλωτές ενέρνειεις.
Η στήριξη των ευάλωτων καταναλωτών.

ΙΙ) μακροπρύϋεσιοι:

9.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

Οικονομικί

/ Δ ημοσιονουική / Φορολογική πολιτική:

Ο1)<ΟΝΟΜΙΑ

Α ;αθά;0

εχχώΑ0 -ρ0;ό

9Εός Αεταβολης ΑΕΠ

ΕξέλΕξη την τελευτί 5ετία

ΠΡοσψΤ

Επιδιωκόμεν3ς

στοιχεια

σταχος (3ετια)

Αε ΑνΑΠαίες ερές (δ;0.)
01

0Α1έζ τμες

ίσοζύρ;ο τρεχοεσώε ολλονών ί% ΑΕΠ)
οζύν;ο

γενεής

ευβέρνησης (χωρίς ες Τράπεζες, %

ΑΕ ΓΙ
Χεέ0ς ηεε;εής ευβέρκησης (κατά Μάαστρι % ΑΕΠ)
Ποωτογεκες ελκοκασμα ως ΕΕ ΑΕΠ;
-_________

Εναρι0ν;σιεν3ς Δείκτης Τιμών ΚαταναλωτΕ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

8μ

Εέλιη την Τελευταία 5ετία

Επι8ιωκόενο
στοιχεια

Ία τν ενδεικτική παράθεση
δεικτών
αξιοποιήθηκαν σι βάσεις
(ύι ))Ξ/Ι οώιίοχ7ώώώςυ.}ιυη) και της ΕΛΣΤΑΤ (\τιΙΞιοΪ/)

(

στοχας (3ετιει)

δεδομένων

του

ΟΣΞ

Φορολογικό έσοδα ως

ποσοστό Του

ΑΕΠ

Αυπλονα άμεσης και έμμεσης φορολογίας

Ι

Ποσά Που εισιτράττονται μέχρι σήμερα από Τον Φόρ
ή τους φόρους στους οποίους αφορούν οι διατάξεις
τοιι νομοσχεδίου.

Ι

ίίοσάπου εισοοάχθηκαν ατού φορολογικούς ελέγχου

πτσΞπα
---

-

Ψηκη δικυβερνση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα
είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ή/και ΕΜΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
Δεν έχει εψαρμογή.

ιο

1) Εάν είναι άμεση, εξηγήστε:

1) Εάν είναι έμμεση, εξηγήστε:
Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙΟΧΙ

11.

Εξηήστε:

Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόνω πληροψοριακού συστήματος με
άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ
ΟΧΙ

Αναψέρατε ποια είναι αυτά τα συστήματα:

‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού
συστήματος; ΝΑΙ ί ΟΧΙ

13
.

Εξηήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

1.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Στόχος
Ι

Με την παρ. 5 δίδεται η δυνατότητα να καλύπτεται μέρας τπς
δαπάνης που προκαλείται από την παροχή του επιδόματα
θέομανσης του άοθρσυ 79 του ν4756/2020 (Α’ 235) και

καλύπτονται κατά τον τρόπο αυτό σι αυξημένες ανάγκες του
επιδόματος θέρμανσης εξαιτίας της ενσκήψασας ενεργειακής
κρίσης. Ειδικότερα, μετηνπαρ. όπροβλέπεταιη συμβολή του
Ταμείου Ενεργειακς Μετάβασης εποπτείας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με ποσό έως ενενήντα
εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ για τη χειμερινή περίοδο
2021-2022, προς τον σκοπό κάλυψης των εν λόγω αναγκών.
Με την παρ. 7, δίνεται η δυνατότητα για την παροχή έκτακτης
ενίσχυσης στη Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης
Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π. Α.Ε.), από τον ειδικό λογαριασμό
«Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», ώστε να καλυφθεί το
αυξημένο κόστος λειτουργίας της ηλεθέρμανσης του Δήμου
Εορδαίας της Περιψερειακής Ενότητας Κοζάνης της
Περιψέρειας Δυτικής Μακεδονίας η οποία μεταβατικά, μετά
την οριστική απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων του ΑΗΣ
Καρδιάς και μέχρι τη σύνδεση της τηλεθέρμανσης της
περιοχής με την υπό κατασκευή μονάδα παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ν, λειτουργεί με
ηλεκτρικό ρεύμα.
Με την παρ. 8, δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης του ειδικού
λογαριασμού για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού
ρεύματος που έχει συσταθεί με το άρθρο 36 του ν. 4508/2017
(Α1 200), από τον ειδικό λογαριασμό «Ταμείο Ενεργειακής
Μετάβασης».

ι

Ι

Β. ‘Εκθεση ςου άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος
Βλ. συνημμένη
Γ. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος
Βλ. συνημμένη

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
&ΑΦΑΝΕΙΙ

Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

4ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΑΜΕΣΑ

Μείωση δαπανών
Εξοικονόμηση χρόνου

Ι

Ι

Ι

9

Ι

ΟΜΑΔΕΣ

Ι

Αύξηση εσόδων

!

Ι

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΜ ΝιΙΣιΩΤιΚέ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟιΗ1Α ι
ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Άλλο
Βελτίωση παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
τισλιτων

,

Ι

Αυξημένη αξιοπιστία,’
διαψάνεια θεσμων

ΕΜΜΕΣΑ

Βελτιωμένπ διαχείριση
<ινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός

22.

/ ποιοτική

ατιοτίμηση:

Δια βούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την έναρξη
κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους συναρμόδιους
Υπουργούς
Συνεργασία Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Υπουργείου Οικονομικών.
Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες

,

Ί Χ

Συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς /
Ανεξάρτητες Αρχές

Ί1

Διεθνής διαβούλευση

Στ. Έκθεση νομιμότητας
24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Άσθρο 21
‘

Άρθρο 25

—

Άρθρο 106

25.

Ενωσιακό

δίκαιο

Πρωτογενές ενω σιακό
δίκαιο
(σ νμ περιλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δ ιιιαιωμάτων)

ΊΙ

Κανονισμός

Οδηνία

Α ιτόφαση

Ζ. ΠίνυκιΧς τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων
Τροποποίηση

2ν

ον τ ικατάσταση

συμπλήρωση

Διατάξεις αξιολοσώμενηςρύμισης
Με

διατάξεων

Υφιστάμενες διατάξεις

Τί ποοτεινόυενες &ατάξεις δεν επέρχεται

:οοτιοποίπση

σχυουσύ

διατάξεων.

-.-

Ί

30.

Κατάργηση

Διατάξεις

αξιολογούμενης ρύι5μισης

:

Καταρουμενες διαταξεις

,

πουπρο8λεπουνκαταρμηση

:

Με

διατάξεων

τις προτεινόμενες διατάξεις δεν

επέρχεται Κατάργηση ιοχυουσών
&ατάξεων.

Η. Έκθεση εψαρμογής της ρύθμισης

31,

Συναρμο&ότητα Υπουργείων

/ υπηρεσιών / φορέων

Σχετική διάταξη
ΣυναρμοδιαΥτιουργεια—
οξιολογουμενης

,

Συναρμοδιες υπηρεσιες
ρύθμισης

32.

‘Εκδοση
Εξουσισδοπκή
διάταξπ

,

/ ψορεις

Αντικειμενο συναρμοδιοτητας

κανονιικών πράξεων και εγκυκλίων
Αρμόδιο ή

Είδος πράξης

Αντικείμενο
επισπεύδον

Ι

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική

ή

Ι
Ι

Υπουργείο

ή

υπηρεσία
Παρ. 5

Κοινή υπουργική
απόψαση

Πα. 7

Κοινή υπουργική
απόψαση

Παρ. 8

Κοινή υπουργική
απόψαση

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
και
Υπουργείο
Οικονομικών
Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
και
Υπουργείο
Οικονομικών
Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
και
Υπουργείο
Οικονομικών

Επίδομα
θέρμανσης

Επιχορήγηση
δημοτικής
επιχείρησης
τηλεθέρμανσ
ης
Πτολεμαΐδας
(Δ. Ε .ΤΥ. Π.)
Χρηματοδότη
ση ειδικού
λογαριασμού
γιατην
επανασύνδεσ
η παροχών
ηλεκτρικού
ρεύματος

αττοκλειστική
προιεσυία)
Από τον χειμώνα 2022
2023

Άμεσα

Άμεσα

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας
Ποιες διατάξεις της αξιο2Ιογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου νομικοί
προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;
Δεν προβλέπεται σε καμία ρύθμιση της παρούσας προτεινόμενης τροπολογ[ας.

34

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέον οργάνου και δεν επαρκούν οι υφιστάμενε
διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Δεν ευρίσκει εφαρμογή.
35.

Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

Δεν ευρίσκει εφαρμογή.

36.

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου
οργάνου;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Εάν ΝΑΙ, να επιουναφθεί ηλεκτρονικά.

Δεν ευρίσκει εφαρμογή.
Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας
37.

Επωνυμία

ή

ονομασία και νομική μορφή

Δεν προβλέπεται σε Καμία ρύθμιση της παρούσας προτεινόμενης τροπολογίας.
38.

Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου
Δεν ευρίσκει εφαρμογή.

3 ),

Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχν ικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Δεν ευρίσκει εφαρμογή.

40,

Ίρότιος

στελέχωσης του νέου οργάνου
Δεν ευρ ίσ κει εφαρμογή.
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ι: κΡΑτογΣ
ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης
«Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας, λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Με την υπόψη τροπολογία εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Α.
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συγκεκριμένα τροποποιείται το
άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν.4839/2021 σχετικά με τον ειδικό λογαριασμό με
την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης». Ειδικότερα, προβλέπονται
τα ακόλουθα:
1.α. Παρέχεται η δυνατότητα επιδότησης, από τα έσοδα του ανωτέρω
ειδικού λογαριασμού, μέρους της δαπάνης για τη χορήγηση επιδόματος
θέρμανσης (του άρθρου 79 του ν.476/2020).
Το ποσό, που διατίθεται κατ’ έτος, καθορίζεται με κ.υ.α., μεταφέρεται
σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και εμφανίζεται στα έσοδα του
κρατικού προϋπολογισμού με ισόποση εγγραφή, σε ύψος, πιστώσεων για τις
ανάγκες ενίσχυσης του επιδόματος θέρ μανσης.
β. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης χειμερινής περιόδου
2021-2022, η εταιρεία «Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας &
Εγγυήσεων
Προέλευσης»
(Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.
Α.Ε.)
μεταφέρει
στον
προαναφερόμενο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου από τα έσοδα του
ανωτέρω ειδικού λογαριασμού, ποσό έως 90 εκατ. ευρώ, χωρίς να απαιτείται η
έκδοση της σχετικής κ.υ.α.
Από τον ανωτέρω ειδικό λογαριασμό, παρέχεται, επίσης:
α. έκτακτη ενίσχυση στη Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης
Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π. Α.Ε.), για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας της
τηλεθέρμανσης του Δήμου Εορδαίας Κοζάνης μέχρι τη σύνδεσή της με την
υπό κατασκευή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας «ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
2.

ν»,
β. η δυνατότητα χρηματοδότησης, του ειδικού λογαριασμού για την
επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος (άρθρο 36 του ν.408/2017).
Για την εφαρμογή των ανωτέρω εκδίδονται σχετικές κ.υ.α.

Ι

Β.
Από τις προτεινόμενες
οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

διατάξεις

προκαλούνται

τα

ακόλουθα

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

Αύξηση εσόδων από τη δυνατότητα εττιδότησης για την κάλυψη μέρους
της δαπάνης χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης από τον ειδικό λογαριασμό
«Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», με αντίστοιχη αύξηση των δαπανών του εν
λόγω ειδικού λογαριασμού.
Το ύψος των ανωτέρω εσόδων εξαρτάται από την έκδοση κ.υ.α.. Ειδικά
για την κάλυψη μέρους της δαπάνης χορήγησης επιδόματος θέρμανσης
χειμερινής περιόδου 2021-2022 η επιδότηση από τον ανωτέρω ειδικό
λογαριασμό ανέρχεται στο ποσό των 90 εκατ. ευρώ.

ΙΙ.

Επί του ειδικού λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης»
[τον οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία «Διαχειριστής Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας & Εγγυήσεων Προέλευσης» (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.),
φορέας Γενικής Κυβέρνησηςί
Δαπάνη από:

α) την έκτακτη ενίσχυση της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης
Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π. Α.Ε.) για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας της
τηλεθέρμανσης του Δήμου Εορδαίας Κοζάνης, μέχρι τη σύνδεσή της με την
υπό Κατασκευή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας «ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ν»,

β) τη δυνατότητα χρηματοδότησης του ειδικού λογαριασμού για την
επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος.
Η ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από την έκδοση των σχετικών κ.υ.α.

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2021
Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟΕΙΑ ΑΙΜΑΟΟΌ
08.11.2021 19:04

Ιουλία Γ. Αρμάγου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο
νόμου «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας, λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται. σε βάρος του ειδικού
λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» [τον οποίο διαχειρίζεται η
εταιρεία «Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Εγγυήσεων
Προέλευσης» (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.), φορέας Γενικής Κυβέρνησης]. δαπάνη
από:
α) τη δυνατότητα επιδότησης για την κάλυψη μέρους της δαπάνης
χορήγησης του επιδόματος Θέρμανσης,
β) την έκτακτη ενίσχυση της Δημοτικής Επιχείρησης ΤηλεΘέρμανσης
Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π. Α.Ε.) για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας της
τηλεθέρμανσης του Δήμου Εορδαίας Κοζάνης, μέχρι τη σύνδεση της
τηλεΘέρμανσης του Δήμου με την υπό Κατασκευή μονάδα παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργεια ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ν»,
γ) τη δυνατότητα χρηματοδότησης του ειδικού λογαριασμού για την
επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος.
Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από την έκδοση των σχετικών κ.υ.α., για
δε την χειμερινή περίοδο 2021-2022 η επιδότηση για την κάλυψη μέρους της
δαπάνης χορήγησης του επιδόματος Θέρμανσης ανέρχεται στο ποσό των 90
εκατ. ευρώ.
Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετωπίζεται από τα έσοδα του ειδικού
λογαριασμού <(Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης».

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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