
Τροπολογία
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ιιΕνσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της Ι7ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας

Προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της

ανάπτυξης»

Άρθρο 1
Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροψής Μέρους Εσόδων από τους Προμηθευτές

Ηλεκτρικής Ενέργειας
1. Θεσπίζεται Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων Λιανικής Αγοράς, ο

οποίος εφαρμόζεται για το χρονικό διάστημα ισχύος της Παρ. Ι του άρθρου 138 του ν.

4951/2022 (Α’ 129). Κατ’ εφαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού, επιβάλλεται στους

Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας έκτακτη εισφορά, βάσει των υπερβαλλόντων εσόδων

τους από τη δραστηριοποίηση εκάστου στην εγχώρια λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

κατά την Περίοδο του Πρώτου εδαΦίου.

2. Για τον υπολογισμό των υπερβαλλόντων εσόδων, ορίζεται ανά μήνα (εφεξής μήνας

εξέτασης) Εύλογη Μέγιστη Τιμή Λιανικής (Ε.Μ.Τ.Λ.), με βάση το μέσο κόστος προμήθειας

ηλεκτρικής ενέργειας, προσαυξημένο με εύλογο μέγιστο περιθώριο κέρδους και

λαμβάνοντας υπόψη εύλογο ποσοστό για απώλειες συστήματος, λειτουργικό κόστος και

επισφάλειες, όπως καθορίζεται με την κοινή απόψαση της παρ. 12.

Επιπλέον, υπολογίζεται η Μέση Τιμή Χρέωσης (Μ.Τ.Χ.) ανά μήνα εξέτασης, ως η

μεσοσταθμική τιμή χρέωσης επί των τιμολογίων που παρέχονται από τον Προμηθευτή, επί

τη βάσειτων καταναλώσεων ανά τιμολόγιο, εξαιρουμένης κάθε κρατικής επιδότησης. Για τον

υπολογισμό της Μ.Τ.Χ. ανά μήνα εξέτασης, δύναται να συνυπολογίζονται και τύποι

τιμολογίων σταθερής χρέωσης των καταναλωτών χαμηλής τάσης, καθώς και εκπτώσεις που

παρέχουν οι Προμηθευτές, όπως καθορίζεται με την κοινή απόφαση της Παρ. 12.

3. Τα υπερβάλλοντα έσοδα ανά μήνα για κάθε Προμηθευτή υπολογίζονται ως το γινόμενο

της διαφοράς της Μ.Τ.Χ. και της αντίστοιχης Ε.Μ.Τ.Λ., επί την ποσότητα της προμηθευόμενης

ανά μήνα ηλεκτρικής ενέργειας, αψαιρουμένων των ποσών που ο υπόχρεος έχει καταβάλει

στο πλαίσιο εκκαΘάρισης μηνιαίων συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και μηνιαίων

πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου, όπως καθορίζεται με την κοινή απόφαση της παρ. 12.

4. Η εισφορά της παρ. 1 ισούται με τα συνολικά υπερβάλλοντα έσοδα του μήνα εξέτασης για

κάθε Προμηθευτή, εφόσον αυτά έχουν Θετική τιμή. Αν τα υπερβάλλοντα έσοδα του μήνα

εξέτασης λάβουν αρνητική τιμή, η εισφορά μήνα για τον ΠρομηΘευτή λογίζεται ως μηδενική

και το εν λόγω αρνητικό ποσό απομειώνει την έκτακτη εισφορά των αμέσως επόμενων

μηνών, μέχρι το πέρας εφαρμογής του παρόντος Προσωρινσύ Μηχανισμού.

5. Αν κατάτον χρόνο υπολογισμού της εισφοράς, οι μετρήσεις ορισμένων καταναλώσεων επί

λογαριασμών κατανάλωσης δεν είναι διαθέσιμες, υπολογίζεται και επιβάλλεται προσωρινό

ποσό εισψοράς με βάση την ενέργεια που χρεώθηκε σε έκαστσ λογαριασμό κατανάλωσης.

Με το πέρας ισχύος του παρόντος Προσωρινού Μηχανισμού υπολογίζεται το οριστικό ποσό

της εισφοράς βάσει των διαθέσιμων μετρήσεων κατανάλωσης του μήνα εξέτασης και

πραγματοποιείται η τελική εκκαθάριση.

6. Μέχριτο πέρας Του χρονικού διαστήματος ισχύος του παρόντος Προσωρινού Μηχανισμού

επιβάλλεται και εισπράπεται σε τριμηνιαία βάση το εξήντα τοις εκατό (60%) της έκτακτης

εισφοράς που υπολογίζεται κατά τις παρ. 2 έως 5 και το υπολειπόμενο σαράντα τοις εκατό



(40%) με το πέρας του χρονικού διαστήματος ισχύος αυτού. Με το πέρας ισχύος του

παρόντος Προσωρινού Μηχανισμού πραγματοποιείται συνολική εκκαθάριση της εισψοράς

που αντιστοιχεί στα Τυχόν υπερβάλλοντα έσοδα του συνόλου της περιόδου. Αν η συνολικώς

αντιστοιχούσα έκτακτη εισψορά υπολείπεται αυτής που αρχικά υπολογίσθηκε βάσει των

περιοδικών τριμηνιαίων εκκαθαρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη την εκκαθάριση της παρ. 5,

τότε απομειώνεται αναλόγως το υπολειπόμενο σαράντα τοις εκατό (40%) της εισψοράς που

δεν είχε επιβληθεί και βεβαιωθεί ακόμη και μέχριτου ύψους αυτού. Σε κάθε περίπτωση δεν

επιστρέψονται ούτε αναζητούνται νομίμως συμψηψισθέντα ή εισπραχθέντα ποσά.

7. Ειδικά για την πρώτη εψαρμογή του παρόντος, η έκτακτη εισψορά αψορά το εξήντα τοις

εκατό (60%) της από Ιης Αυγούστου 2022 έως 3Ιης Οκτωβρίου 2022, έκτακτης εισψοράς που

υπολογίζεται επί των υπερβαλλόντων εσόδων της περιόδου αυτής και επιβάλλεται έως την

23η Δεκεμβρίου 2022. Κατόπιν η έκτακτη εισψορά επιβάλλεται σε τριμηνιαία βάση και

αψορά περιοδικά τους αμέσως επόμενους τρεις (3) μήνες.

8. Το ποσό της εισψοράς της παρ. Ι υπολογίζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.),

ανά προμηθευτή, και επιβάλλεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πράξη

προσδιορισμού του ανωτέρω ποσού κοινοποιείται επ’ αποδείξει αμελλητί στον υιιόχρεο.

Στη συνέχεια: α) εψόσον εκκρεμούν αιτήματα πληρωμής από τον ειδικό λογαριασμό «Ταμείο

Ενεργειακής Μετάβαοης» (Τ.Ε.Μ.) προς τον Προμηθευτή, κατά τον χρόνο που βεβαιώνεται η

εισψορά, ο Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.), ως

διαχειριστής του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού, συμψηψίζει απαιτήσεις σύμψωνα με την

παρ. 17 του άρθρου 61 του ν. 4839/2022, και β) εψόσον υπάρχει υπολειπόμενο ποσό, η
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. αποστέλλει τα σχετικά στοιχεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, το οποίο αποστέλλει τα σχετικά δεδομένα μαζί με τον οικείο χρηματικό κατάλογο

ανά προμηθευτή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το υπολειπόμενο ποσό
βεβαιώνεται ταμειακά και εισπράττεται, ως δημόσιο έσοδο, σύμψωνα με τον Κώδικα

Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α1 190).

Τα έσοδα από την ειοψορά αποδίδονται στη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ως διαχειριστή του Τ.Ε.Μ. για
την επιδότηση λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας σε καταναλωτές.

9. Οι διαψορές που γεννώνται στο πλαίσιο εψαρμογής του παρόντος υπόκεινται

αποκλειστικώς στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων. Η προθεσμία και η άσκηση

ενδίκων βοηθημάτων κατά της πράξης προσδιορισμού ή συμψηψισμού δεν αναστέλλει την

εκτέλεση αυτών.

10. Οι υπόχρεοι δύνανται, κατά τον προσδιορισμό των ψορολογητέων κερδών για σκοπούς

επιβολής ψόρου εισοδήματος, να εκπίπτουν το ποσό της εισψοράς της παρ. 1, ως δαπάνη,

σύμψωνα μετον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167).

11. Ο Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. ΑΕ, ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

και ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταψοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και οι

Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, παρέχουν στη Ρ.Α.Ε. και το Υπουργείο Περιβάλλοντος

και Ενέργειας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τις ανάγκες εΦαρμογής και εποπτείας του

παρόντος.

12. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών

καθορίζονται ή μεταβάλλονται:

α) παραδοχές, ζητήματα εψαρμογής της μεθοδολογίας, παράμετροι και κάθε ειδικότερο

Θέμα για τον υπολογισμό της εισψοράς, κατόπιν πρότασης της Ρ.Α.Ε.,

β) η διαδικασία και ο χρόνος επιβολής, βεβαίωσης, είσπραξης και απόδοσης της εισψοράς

στο Τ.Ε.Μ., ο τύπος και το περιεχόμενο της πράξης επιβολής, τα αρμόδια όργανα για την

έκδοσή της, και



γ) κάθε σχετική λεπτομέρεια και διαδικασία.

Άρθρο 2
Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας — Προσθήκη άρθρου 143Ζ στον ν.

4001/2011
Στον ν. 4001/2011 (Α’ 179) προστίθεται άρθρο 143Ζ ως εξής:

«Αρθρο 143Ζ
Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας

1. Συστήνεται Υπηρεσία Μείωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως υποχρέωση των καταναλωτών
ηλεκτρικής ενέργειας ή των ψορέων σωρευτικής εκπροσώπησης ψορτίου, για τον περιορισμό
της ενεργού ισχύος που καταναλίσκουν ή εκπροσωπούν κατά τις ώρες αιχμής, τουλάχιστον
κατά μια ποσότητα, όπως αυτή ορίζεται στην απόΦαση της παρ. 4, έναντι οικονομικού
αντισταθ μίσματος.
2. Το οικονομικό αντιστάθμισμα που δικαιούνται οι πάροχοι της Υπηρεσίας Μείωσης
Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, καταβάλλεται από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού
«Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (Τ.Ε.Μ.»>. Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιοι διαχειριστές
κοινοποιούν στον Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.), ως
διαχειρίοτρια εταιρεία του Τ.Ε.Μ., σε μηνιαία βάση, κατάσταση με την αποζημίωση που
δικαιούται κάθε πάροχος της υπηρεσίας, προκειμένου η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. να προβαίνει στις
σχετικές πιστώσεις.
3. Αν οι πάροχοι της Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν εξασψαλίσουν
τον περιορισμό της ενεργού ισχύος που καταναλίσκουν ή εκπροσωπούν κατά τις ώρες
αιχμής, τουλάχιστον κατά τη συμπεψωνημένη ποσότητα, επιβάλλονται χρεώσεις μη
συμμορψώσεως, οι οποίες αποτελούν έσοδα του Τ.Ε.Μ..
4. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών
καθορίζονται η περιγραψή της Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο τρόπος
συμμετοχής και επιλογής των καταναλωτών, οι κατηγορίες καταναλωτών που δικαιούνται να
συμμετέχουν και να παρέχουν την υπηρεσία αυτή και οι υποχρεώσεις των αρμοδίων
διαχειριστών, ιδίως της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., καθώς και των συμμετεχόντων καταναλωτών για
την εψαρμογή της.
Με την απόψαση καθορίζονται, επίσης, οι προϋποθέσεις παροχής της υπηρεσίας, οι ώρες
αιχμής κατά τις οποίες παρέχεται, ο τρόπος προσδιορισμού της ποσότητας μείωσης της
καταναλισκόμενης ή εκπροσωπούμενης ενέργειας, ο τρόπος προσδιορισμού, ο τρόπος, ο
χρόνος και οι προϋποθέσεις καταβολής του οικονομικού αντισταθμίσματος των
επιλεγομένων συμμετεχόντων για παροχή της υπηρεσίας και το ύψος των χρεώσεων μη
συμμορψώσεως της παρ. 3, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
5. Στην κοινή απόψαση της παρ. 4 δύναται, μετά από σχετική εισήγηση του αρμόδιου
Διαχειριστή Συστήματος και Δικτύου και γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, να
καθορίζονται ιδίως η μέθοδος και τα κριτήρια επιλογής, οι κατηγορίες καταναλωτών που
υποχρεούνται να παρέχουν την Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς
και η εύλογη αποζημίωσή τους, σε περίπτωση που η συμμετοχή τους στην υπηρεσία δεν
κρίνεται επαρκής για την κάλυψη του στόχου του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ)
2022/1854 του Συμβουλίου της όης Οκτωβρίου 2022 «σχετικά με την παρέμβαση έκτακτης
ανάγκης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας» (11 261).
6. Η Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας του παρόντος δύναται να παρέχεται
γιατο χρονικό διάστημα από Ιης Δεκεμβρίου 2022 έως 31 Μαρτίου 2023.».

Άρθρο 3
Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης — Προσθήκη Παρ. 15, 16 και 17 στο εξηκοστό Πρώτο

άρθρο του ν. 4839/2021
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Στο εξηκοστό Πρώτο άρθρο του ν. 4839/2021 (Α’ 181), περί συστάσεως ειδικού λογαριασμού
με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (Τ.Ε.Μ.»>, προστίθενται παρ. 15, 16 και
17 ως εξής:
«15. Από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού της Παρ. Ι χρηματοδοτείται το οικονομικό
αντιστάθμισμα που καταβάλλεται στους παρόχους Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής
Ενέργειας για τις υπηρεσίες που παρέχουν, σύμψωνα με το άρθρο 143Ζ του ν. 4001/2011.
16. Οι χρεώσεις που επιβάλλονται λόγω μη συμμόρψωσης, στο Πλαίσιο της παροχής της
Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, του άρθρου 143Ζ του ν. 4001/2011,
αποτελούν έσοδα του ειδικού λογαριασμού της παρ. 1.
17. Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., ως διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού της παρ. 1, δύναται να
συμψηψίζει απαιτήσεις μεταξύ του Υπολογαριασμού Εσόδων και του Υπολογιαριασμού
Εξόδων του ειδικού λογαριασμού της παρ. 1, αν είναι καταχωρισμένες στον ίδιο διακριτό
λογιστικό λογαριασμό και αφορούν τον ίδιο δικαιούχο ή υπόχρεο. Το πρώτο εδάψιο
εΦαρμόζεται και σε περίπτωση γεγενημένων προκαταβολών οτους προμηθευτές ηλεκτρικής
ενέργειας προ της Ι8ης Νοεμβρίου 2022, για τη χορήγηση των επιδοτήσεων στους τελικούς
καταναλωτές, σύμψωνα με τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 3 και
4. Ως προς τη διαδικασία εφαρμόζεται η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/73978/911/28.7.2020 (Β
3 149) απόψαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.».

Άρθρο 4
Πρόγραμμα «Ετοιμότητα Υποδομών για’Εξυπνα Κτίρια» (<ι5τι1 Εθ3ώπθ55»)

1. Θεσπίζεται πρόγραμμα με τίτλο «Ετοιμότητα Υποδομών για Εξυπνα Κτίρια» («5τ

Ι1έπ55») από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο χρηματοδοτείται από το

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης καιλνθεκτικότητας Ελλάδα 2.0., και υλοποιείται από την ανώνυμη

εταιρεία του ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ

Μ.Α.Ε.). Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση κτιρίων μέσω συστήματος επιταγών

(νουι&), που διατίθενται στους δικαιούχους για την αντιστάθμιση του κόστους

εγκατάστασης υποδομών, προκειμένου τα κτίρια να καταστούν «έξυπνα».

2. Επιλέξιμα είναι όλα τα κτίρια εντός των περιοχών παρέμβασης, όπως νομίμως

εκπροσωπούνται από τους διαχειριστές τους. Ως διαχειριστής νοείται ο ιδιοκτήτης

μονοκατοικίας ή ο εκπρόσωπος των ιδιοκτητών πολυκατοικίας. Δεν είναι επιλέξιμα και

εξαιρούνται του προγράμματος τα κτίρια ιδιοκτησίας των φορέων γενικής κυβέρνησης της

περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

3. Οι διαχειριστές δύνανται να επιλέξουν τον εγκαταστάτη που θα αναλάβει την υλοποίηση
των εργασιών από το Μητρώο Εγκαταστατών. Οι επιλεχθέντες εγκαταστάτες υποβάλλουν
αίτηση χρηματοδότησης για λογαριασμό των δικαιούχων της ενίσχυσης της παρ. 1, στην
ηλεκτρονική πλατψόρμα του προγράμματος, την οποία αναπτύσσει, τηρεί και διαχειρίζεται
η ΚτΠ Μ.Α.Ε..
4. Κάθε εγκαταστάτης, αφότου αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς του και τα
διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροψοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (χπ), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.
4727/2020 (Α’ 184), εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και αιτείται την έκδοση της
επιταγής για λογαριασμό των δικαιούχων, που τον έχουν εξουσιοδοτήσει. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε.
διενεργεί έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα και, εφόσον
επιβεβαιώσει την επιλεξιμότητα των τελικών δικαιούχων, αυτοί λαμβάνουν την
επιχορήγηση.
5. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε., ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασψαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων

των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα

με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (1 119) [Γενικού Κανονισμού για

την Προστασία Δεδομένων) καιτου ν. 4624/2019 (Α’ 137)].

6. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηψιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις,
η διαδικασία, οι όροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του προγράμματος, τα αρμόδια για
την υλοποίηση όργανα και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διαχείριση, παρακολούθηση,
χρηματοδότηση, υλοποίηση, λειτουργία και εκτέλεση του προγράμματος, η σύσταση και σι
λεπτομέρειες λειτουργίας του Μ ητρώου Εγκαταστατών, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για
τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατψόρμας του προγράμματος, οι απαραίτητες
διαλειτουργικότητες και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
παρόντος.

Άρθρο 5
Χρηματοδοτικά και άλλα κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης νέων και

υψιστάμενων κτιρίων — Εξουσιοδοτική διάταξη — Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 10 ν.
4122/2013

Στην παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4122/2013 (Α’ 42), περί βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης κτιρίων, προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Με κοινή απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καιτων κατά περίπτωση
αρμόδιων Υπουργών προκηρύσσονται προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον
κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, περιλαμβανομένων και
κτιρίων κατοικιών, λαμβάνοντας υπόψη τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα
ενεργειακής απόδοσης. Στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων δύνανται να
περιλαμβάνονται, ως συμπληρωματικές, και ευρύτερες παρεμβάσεις ανακαίνισης για την
αισθητική και λειτουργική ανακαίνιση και αναβάθμιση των κτιρίων και κτιριακών μονάδων.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο προϋπολογισμός του σχετικού προγράμματος, οι
επιλέξιμες κατηγορίες κτιρίων και οι επιλέξιμες κτιριακές παρεμβάσεις, το είδος της
χρηματοδότησης καιτο ποσοστό αυτής, τα κριτήρια επιλογής των έργων για την καθεμία, οι
ωφελούμενοι από το πρόγραμμα, ο τρόπος πληροφόρησης του κοινού για το πρόγραμμα, η
διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής σε αυτό, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η
προθεσμία υποβολής τους, η διαδικασία παραλαβής, ελέγχου, αξιολόγησης και έγκρισης των
αιτήσεων, η διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησης των επί μέρους έργων που έχουν
εγκριθεί και πιστοποίησης των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, ο τρόπος καταβολής της
χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις αυτών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και οι
συνέπειες μη τήρησης των όρων καιτων προϋποθέσεων του προγράμματος, καθώς και κάθε
άλλο Θέμα σχετικό με την εφαρμογή του προγράμματος.».

Άρθρο ό
Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως ψορέα υλοποίησης προγραμμάτων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας — Εξουσιοδοτική διάταξη - Τροποποίηση Παρ. 1

άρθρου 102 ν. 4821/2021
Στο πρώτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 102 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), περί δράσεων που
ανατίθενται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), διευρύνεται το αντικείμενο της
εξουσιοδότησης και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να ανατίθενται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ),
για τις δράσεις της εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, της ενεργειακής
απόδοσης και αναβάθμισης κατοικιών με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ),
της μείωσης εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του
θερμοκηπίου και της επίτευξης καθαρότερου περιβάλλοντος, καθώς και της αισθητικής και
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λειτουργικής ανακαίνισης και αναβάθμισης των κατοικιών σε συνδυασμό με τις ανωτέρω
παρεμβάσεις, καθήκοντα υλοποίησης και διαχείρισης του εκάστοτε σχετικού προγράμματος,
ιδίως δε η διαχείριση και υποστήριξη του πληροψοριακού συστήματος, η διαχείριση και
αξιολόγηση των αιτήσεων, ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η συνεργασία με τις αρμόδιες
αρχές, η εισήγηση προς τον Φορέα του προγράμματος για επίλυση τυχόν προβλημάτων που
ανακύπτουν κατά τη διαδικασία και η ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος,
σύμψωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του. Τα παραπάνω καθήκοντα ασκούνται σε
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
τους συναρμόδιους Φορείς. Με την ίδια απόψαση, μέρος των καθηκόντων υλοποίησης και
διαχείρισης του εκάστοτε σχετικού προγράμματος δύναται να ανατίθεται στην Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.».
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜ1ΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Τροπολογία

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ιιΕνσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της Ι7ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας

προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της

ανάπτυξης»

Επισπεύδον Υπουργείο

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Στοιχεία επικοινωνίας: Αλέξανδρος - Σωτήριος Β. Ντόβας, γραψείο Υπουργού Περιβάλλοντος

και Ενέργειας, 2131513861,

Αντιγόνη Γιαννακάκη, γραψείο Υπουργού Επικρατείας αρμόδιου για την ψηψιακή

διακυβέρνηση, 2109098002, Μ.8Ί1Ί@8ιτιίΙ.οπι.

Επεξατε απο τον παρακατω κατονο τον τομεα η τους τομεις νομοϋετησης /
στους οποιους αφορουν σι όασικες δέαταξεές της αξέολοουμενης ρυι5μισης

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΟΕΤΗΣΗΣ

(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΟΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — Ε:ΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑΔΙΟΙΚΗΣΗ—ΔΗΜΟΣΙΑΤΑΞΗ—ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5 Χ

ΑΝΑΠΙΥ:Η — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6 Χ

Ι Τομέας νομσθέτησης Επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

2 Τομέας νσμσθέτησης Επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

3 Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

4 Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Και Υπουργείου Υγείος.

5 Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ό Τομέας νσμοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγρστικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και
Υπουργείου Τουρισμού.
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Α. ΑιτιοΛοπκΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Με το προτεινόμενο άρθρο Ι θεσπίζεται Προσωρινός Μηχανισμός Επιστρσψής

Μέρους Εσόδων επί της λιανικής αγοράς, από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής

Ενέργειας.

Με το προτεινόμενο άρθρο 2 εξειδικεύεται σ τρόπος συμμόρψωσης στον

Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1854 του Συμβουλίου της 6 Οκτωβρίου 2022 «σχετικά με

την παρέμβαση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών

ενέργειας» ( 261), για την, μεταξύ άλλων, υποχρέωση μείωσης της ακαθάριστης

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής.

Με το προτεινόμενο άρθρο 3 προσαρμόζεται σ ειδικός λογαριασμός «Ταμείο

Ενεργειακής Μετάβασης» (Τ.Ε.Μ.) στις ανάγκες χρηματοδοτήσεως του νέου

μηχανισμού μείωσης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Με το άρθρο 4 θεσπίζεται η εκπόνηση προγράμματος για την ενίσχυση κτιρίων, ως

προς την πρόβλεψη για την υποδοχή δικτύων οπτικών ινών, καθώς και την

εγκατάσταση των αναγκαίων υποδομών διασύνδεσης και καλωδιώσεων, που
συνίστανται σε γενικά έργα πολιτικού μηχανικού, μέσω συστήματος επιταγών

(νσυΙιΓ). Το πρόγραμμα υλοποιείται στο Πλαίσιο Δράσης του Εθνικού Σχεδίου

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου

2021-2027 του Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης. Εξαιρούνται του

προγράμματος τα κτίρια ιδιοκτησίας των Φορέων γενικής κυβέρνησης της περ. (β)

της παρ. Ι του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

Με το προτεινόμενο άρθρο 5 διευρύνεται το πεδίο εψαρμογής των προγραμμάτων

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, προκειμένου να

συμπεριλαμβάνονται σε αυτά και ευρύτερες παρεμβάσεις ανακαίνισης με στόχο

την αισθητική και λειτουργική ανακαίνιση και αναβάθμιση αυτών.

Με το προτεινόμενο άρθρο 6, παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης στο Τεχνικό

Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) δράσεων αισθητικής και λειτουργικής ανακαίνισης

και αναβάθμισης κατοικιών, σε συνδυασμό με δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας

και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών και αναβάθμισης αυτών με τη

____________

χρήση_Ανανεώσιμων_Πηγών_Ενέργειας_(ΑΠΕ).

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Με το τιροτεινόμενο άρθρο Ι αντιμετωπίζεται το αυξημένο ενεργειακό κόστος

μέσω της προσωρινής επιστροΦής, των «υπερεσόδων» των προμηθευτών λιανικής

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Με το προτεινόμενο άρθρο 2 λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την έγκαιρη

συμμόρΦωση με τους εκτάκτους ενεργειακούς στόχους περί πανευρωπαϊκής

καταπολέμησης τής ηλεκτρικής ενεργειακής ακρίβειας σε ώρες αιχμής.



Με το προτεινόμενο άρθρο 3 λαμβάνονται συμπληρωματικές ρυθμίσεις για το

Τ.Ε.Μ. στο πλαίσιο της σμαλής λειτουργίαςτου νέου μηχανιομού μείωσης ζήτησης

ηλεκτρικής ενέργειας, του άρθρου 2 της τροιτολογίας.

Η αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 4, αποτελεί μία από τις προτεινόμενες

πρωτοβουλίες που έχει ενταχθεί στον πυλώνα « Ψηψιακός Μετασχηματισμός» του

Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Ειδικότερα,

επιδιώκεται η ενίσχυση των κτιρίων, μέσω παροχής κινήτρων, με τη μορψή

επιταγών (νουιθΓ) γιατην εγκατάσταση οπτικής ίνας καιτου συνοδού εξοπλισμού

στα κτίρια, καθώς επίσης και για την εγκατάσταση των αναγκαίων υποδομών

διασύνδεσης και καλωδιώσεων, που αψορσύν σε γενικά έργα πολιτικού

μηχανικού, με απώτερο στόχο τη διασψάλιση της «έξυπνης ετοιμότητας»

υψιστάμενων κτιρίων.

Με το προτεινόμενο άρθρο 5 επιδιώκεται η ενίσχυση της ενεργειακής

αναβάθμισης των κτιρίων, καθώς και η ευρύτερη ανακαίνιση και λειτουργική

αναβάθμιση αυτών, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της τρέχουσας ενεργειακής

συγκυρίας.

Με το προτεινόμενο άρθρο ό διευρύνεται το πεδίο αρμοδιότητας του Τ.Ε.Ε. για την

υλοποίηση δράσεων ευρύτερης ανακα[νισης και αναβάθμισης κατοικιών και τη

____________

διευκόλυνση της εΦαρμογής σχετικών προγραμμάτων.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, τον Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων

Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.), τους διαχειριστές συστήματος και δικτύου, τους ψορείς

σωρευτικής εκπροσώπησης, το Τ.Ε.Μ., τους παρόχους της νέας Υπηρεσίας

Μείωσης Ζήτησης, τους ιδιοκτήτες κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, το Τ.Ε.Ε., τους

διοικουμένους που επιθυμούν να αναβαθμίσουν ενεργειακά και λειτουργικά τα

ακίνητά τους, καθώς και τους καταναλωτές.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

4. ΝΑΙ Οχι

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

Ν. 4001/2011 (Α’ 179), ν. 4839/2021 (Α’ 181).

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο Πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

) με αλλαγή προεδρικού

διατάγματος, υπουργικής

απόΦασης ή άλλης

κανονιστικής πράξης;

11) με αλλαγή δισ ικητικής

πρακτικής

συ μτιεριλαμβανομένης

της δυνατότητας νέας

Οι ρυθμίσεις αψορούν είτε την τροποποίηση

υψιστάμενων τυπικών νόμων, είτε θεσπίζουν το

πρώτον διατάξεις τυπικών νόμων, άνευ

εξουσιοδοτήσεως.

Δεν επαρκεί η αλλαγή της διοικητικής πρακτικής ή η

επιλογή νέας ερμηνευτικής προσέγγισης. Πρόκειται

είτε για τροποποίηση υψιστάμενου κανόνα δικαίου είτε

για θέσπιση νέου και όχι για ερμηνεία του.

Ιο



ερμηνευτικής

προσέγγισης της

υψιστάμενης νομοθεσίας;

ιέ) με διάθεση Απαιτείται παρέμβαση στο νομοθετικό επίπεδο. Η

περισσότερων απλή διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών

ανθρώπινων και υλικών πόρων κρίνεται απρόσψορη και δεν επιλύειτα τιθέμενα

πόρων; — ζητήματα.

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

. επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

Ι

Π Χ Π

χ Χ Π Π Π

Π Π

8. Ποιοι είναι οι στόχοιτης αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρα 1-3: Η ρύθμιση επειγόντων ζητημάτων

που ανέκυψαν στην αγορά ενέργειας.

Άρθρο 4: Η παροχή κινήτρων στα υψιστάμενα

κτίρια, προκειμένου να καταστούν «έξυπνα>)

για τη σύνδεσή τους σε υποδομές κοινής

ωψέλειας και για εργασίες αναβάθμισης ως

προς την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών,
ι) βραχυπροθεσμοι:

την αναβαθμιση κοινων συστηματων

συλλογικήςλήηςσήματοςευρυεκπομπής και

την εγκατάσταση καλωδιακών υποδομών

σύνδεσης όλων των μετρητών των υπηρεσιών

Κοινής ωψέλειας (ηλεκτρικού ρεύματος,

ψυσικού αερίου, ύδρευσης), που συνιστούν

γενικά έργα πολιτικού μηχανικού.



Άρθρα 5 και 6: 0 σχεδιασμός δράσεων που

αψορούν στην αναβάθμιση κτιρίων.

Άρθρα 1-3: Η ομαλή λειτουργία της αγοράς

ενέργειας.

Άρθρο 4: 0 ψηψιακός εκσυγχρονισμός και η

παροχή αναβαθμισμένων εν γένει υπηρεσιών

κοινής ωψέλειας, καθώς και η πρόσβαση των
ιι) μακροιτροθεσμοι:

πολιτων σε υπερυψηλες ταχυτητες στις

ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Άρθρα 5 και 6: Η λειτουργική, αισθητική και

ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών

υποδομών.

Ψηφιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια Θα είναι

10. η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:

ΑΜΕΣΗ ί1 ή/και ΕΜΜΕΣΗ 1

Με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατψόρμας του

άρθρου 4, την οποία τηρεί και διαχειρίζεται η

) Εάν είναι άμεση, Κοινωνία της Πληροψορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε. (ΚτΠ

εξηγήστε: Μ.Α.Ε.), καθίσταται δυνατή η συμμετοχή των

δικαιούχων κτιρίων στο πρόγραμμα του ιτ

ι Ι Π

ΙΙ) Εάν είναι έμμεση,

εξη γ ήστε:

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή

11. στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);

ΝΑΙ Χ Οχι Ι

Η ηλεκτρονική εφαρμογή είναι συμβατή με τις

, βασικές αρχές και κατευθύνσεις της Βίβλου
Εξηγηστε:

Ψηφιακου Μετασχηματισμου.

βλ.:

12
ΔιασΦαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με

· άλλαυφιστάμενασυστήματα; ΝΑΙ Χ ΟΧΙ ίΙ

· Το πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 4

διαλειτουργεί με άλλα συστήματα φορέων του
Αναψέρατε ποια είναι

δημόσιου τομέα και ιδίως, με το πληροφοριακό
αυτά τα συστήματα:

σύστημα χΙπε1 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

._________ Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού

συστήματος; ΝΑΙ 1ΞΙ ΟΧΙ

Εξηγή στε:



Κατ’ άρθρο ανάλυση αξισλσγούμενης ρύθμισης

14. ΣύνοψηστόχωνκάΘεάρΘρου

Άρι9ρο Στόχος

Ι Με το προτεινόμενο άρθρο θεσπίζεται Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροψής

Μέρους Εσόδων από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η έκτακτη εισψορά

επιβάλλεται στους προμηθευτές από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

κατόπιν εκκαθαρίσεως και εισηγήσεως της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Την έκδοση

και κοινοποίηση της οικείας πράξεως προσδιορισμού στους υποχρέους Θα

ακολουθεί ο διενεργούμενος από τον Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. συμψηψισμός τυχόν αντιθέτων

πιστωτικών υπολοίπων στο Τ.Ε.Μ.. Αν το υπόλοιπο είναι χρεωστικό, Θα διενεργείται

η εγγραψή τού ποσού σε χρηματικό κατάλογο, ο οποίος και Θα διαβιβάζεται στην

Α.Α.Δ.Ε.. προκειμένου να βεβαιωθεί ταμειακώς και να εισπραχθεί κατά τον Κώδικα

Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α 190) για να αποδοθεί στον

Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π., υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστού του Τ.Ε.Μ.. Με τον τρόπο αυτό,

ενισχύονται τα έσοδα του Τ.Ε.Μ., τροψοδότης του οποίου είναι και ο κρατικός

προϋπολογισμός, προκειμένου να εξακολουθεί να αποδίδει εγκαίρως τις
θεσμοθετημένες έκτακτες ενεργειακές επιδοτήσεις προς απάμβλυνση του
ενεργειακού και συνακόλουθα σχετικού κοινωνικού κόστους. Παράλληλα, λόγω

εκτάκτου περιστάσεως και ανάγκης αμέσου εψαρμογής της ρύθμισης προβλέπεται

κοινή απόψαση για την εξειδίκευση των επιμέρους μέτρων κατόπιν προτάσεως της

_______

Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

2 Με το προτεινόμενο άρθρο συστήνεται η Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής

Ενέργειας για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας και ορίζεται ότι το

οικονομικό αντιστάθμισμα που δικαιούνται οι πάροχοι της Υπηρεσίας Μείωσης

Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, Θα καταβάλλεται από τα έσοδα του Τ.Ε.Μ..

Περαιτέρω, προβλέπεται η έκδοση κοινής απόψασης για τις λεπτομέρειες

εψαρμογής της νέας αυτής υπηρεσίας και τον προσδιορισμό των καταναλωτών που

Θα κληθούν να συμμετάσχουν στον οικείο μηχανισμό.

3 Με το προτεινόμενο άρθρο προσαρμόζεται η νομοθεσία του Τ.Ε.Μ. και

προσδιορίζεται ότι Θα καλύπτεται απ’ αυτό και το οικονομικό αντιστάθμισμα ή η

εύλογη αποζημίωση που Θα οψείλεται στους αντιστοίχως οικειοθελώς ή
αναγκαστικώς συμμετέχοντες στην ανωτέρω έκτακτη Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης

Ηλεκτρικής Ενέργειας.

4 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 4, καθίσταται δυνατή η εκπόνηση του

Προγράμματος με τίτλο «Ετοιμότητα Υποδομών για Εξυπνα Κτίρια)> (<τΓ

ςΊπθ») για την έξυπνη ετοιμότητα υψιοτάμενων κτιρίων, μέσω ενίσχυσης των

κτιριακών υποδομών για υποδοχή οπτικής ίνας και εγκατάσταση των αναγκαίων

υποδομών διασύνδεσης και καλωδιώσεων στις περιοχές παρέμβασης. Ως περιοχή

παρέμβασης, λογίζεται η περιοχή που περιλαμβάνει όλα τα κτίρια από τα οποία



διέρχεται ή πρόκειται να διέρχεται έως το 2026 δίκτυο που αναπτύσσεται μέσω
ιδιωτικών ή δημόσιων επενδύσεων, που δύναται να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες

άμεσα αναβαθμίσιμες σε 1 καθώς και οποιοδήποτε άλλο κτίριο βρίσκεται σε

απόσταση έως χίλια (1000) μέτρα από τα ως άνω κτίρια. Με το προωθούμενο

πρόγραμμα παρέχονται κίνητρα, με τη μορψή επιταγών (<ινουΓ») στους τελικούς

χρήστες για γενικά έργα πολιτικού μηχανικού, που δύνανται να αξιοποιηθούν από

όλους τους ιταρόχους υπηρεσιών κοινής ωψέλειας (επικοινωνιών, ευρυεκπομπής,

ηλεκτρικής ενέργειας, ψυσικού αερίου και ύδρευσης). Η εν λόγω επιχορήγηση

Παρέχεται στο πλαίσιο δράσης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ελλάδα 2.0 και του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου 20212027 του Υπουργείου

Ψηψιακής Διακυβέρνησης και υλοποιείται από την ανώνυμη εταιρία του Δημοσίου

«Κοινωνία της Πληροψορίας» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.). Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμα και

εξαιρούνται του Προγράμματος τα κτίρια ιδιοκτησίας των ψορέων γενικής

κυβέρνησης της Περ. (β) της Παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

5 Με το προτεινόμενο άρθρο συμπληρώνεται η εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου

10 του ν. 4122/2013, ώστε να είναι εψικτή η δημιουργία προγραμμάτων,

συμπληρωματικών των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας, με στόχο την

αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κτιρίων και κτιριακών μονάδων.

ό Με το προτεινόμενο άρθρο συμπληρώνεται η εξουσιοδότηση της παρ. Ι του άρθρου
102 του ν. 4821/2021 ώστε το Τ.Ε.Ε. να μπορεί να αποτελεί ψορέα υλοποίησης

προγραμμάτων ανακαίνισης, Παρέχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και

αξιοποιώντας την ευρύτατη σχετική εμπειρία που διαθέτει, προς τον σκοπό της

σκοπού μενης αναβάθμισης κτιρίων και κτιριακών μονάδων.



Δ. ‘ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ

18. Οψέλη αξιολσγούμενης ρύθμισης

ΑΓΟΡΑ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ

ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

Εξοικονόμηση χρόνου Χ Χ

ΑΜΕΣΑ Μεγαλύτερη

απαδστικότητα / Χ Χ Χ Χ Χ

αποτελεσματικότητα

Άλλο

ΟΦΕΛΗ
Βελτίωση

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
παρεχόμενων Χ Χ Χ Χ Χ

υπηρεσιών

Δίκαιη μεταχείριση

πολιτών
ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη αξιαπιστία

/ διαψάνεια θεσμών

_______________

Ι Βελτιωμένη

διαχείριση κινδύνων

Άλλα

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Όσον αφορά το άρθρο 4, αναμένεται να συμβάλει ουσιωδώς στη διευκόλυνση για εγκατάσταση υποδοχής
οπτικών ινών στα κτίρια, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων

στους κοινόχρηστους χώρους κτιρίων, καθώς και στην εγκατάσταση καλωδιακών υποδομών σύνδεσης όλων
των μετρητών των υπηρεσιών Κοινής ωψέλειας (ηλεκτρικού ρεύματος, ψυσικού αερίου, ύδρευσης) που

συνιστούν (<γενικά έργα πολιτικού μηχανικού>), προκειμένου να επιτευχθεί η έξυπνη ετοιμότητα υψιστάμενων
κτιρίων.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΚΑΙ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχκδιασμός /

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προετοιμασία

ΓΙΑΤΗΝ
Υποδομή/

εξοπλισμός
ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Πρασλήψεις /

ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ
κινητικότητα

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Ενημέρωση

Εκπαίδευση

ε μπλε κομένων

Άλλο

ΓΙΑ ΤΗ Στήριξη και

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & λειτουργία

ΑΠΟΔΟΣΗ διαχείρισης

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

Δ ΑΦΑ ΝΕΑ

Ν Η Σ ΙΩΤΙ ΚΟΤΗΤΑ



ΤΗΣ Διαχείριση

ΡΥΘΜΙΣΗΣ αλλαγών κατά

την εκτέλεση

Κόστος

συμμετοχής

στη νέα

ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμη ση:

Όσον αψορά στο άρθρο 4, αναμένεται ένα εύλογο κόστος για την υλοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής

εψαρμογής, το οποίο αποτυτιώνεται στην οικεία έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΦΥΣΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Αναγνώριση /
εντοπισμός

κινδύνου

Διαπίστωση

συνεπειών
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ κινδύνων στους
ΚΙΝΔΥΝΩΝ στόχους

Σχεδιασμός

αποτροπής /
αντιστάθμισης

κινδύνων
ΚΙΝΔΥΝΟΙ Άλλο
ΡΥΘΜΙΣΗΣ Πιλοτική

εψαρμσγή

Ανάδειξη καλών

πρακτικών κατά

την υλοποίηση

ΜΕΙΩΣΗ της ρύθμισης

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής

αξιολόγηση

διαδικασιών

διαχείρισης

κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

‘Οσον αφορά στο άρθρο 4, δεν αναμένονται συγκεκριμένοι κίνδυνοι από την εφαρμογή του, δεδομένου ότι,

κατά την υλοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής εψαρμογής, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα τεχνικά και

οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των διακινούμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των

φυσικών προσώπων.

21
Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

εττισύναψη).



Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.

Στ. ‘ΕκΘΕΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

24. [ Συναφείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρα 24, 25, 106

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό Άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της

δίκαιο ΕυρωπαΙκής’Ενωσης.

(συμπεριλαμόανομένου

του Χάρτη Θεμελιωδών

Δικαιωμάτων)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου

1 2016, για την προστασία των ψυσικών προσώπων

, έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
Κανονισμος

χαρακτηρα και για την ελευθερη κυκλοψορια των

δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας

95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία

Δεδομένων) (1 119)

Οδηγία

Απόψαση
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Ευρωπαϊκή Σύμβαση Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

·____________

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό

δικαστήριο

(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή

(αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία



Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

ί1

Ζ. Πίνακας τροτιοποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

Άρθρο 3
Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης — Προσθήκη Παρ. 15, 16 και 17 στο

εξηκοστό Πρώτο άρθρο του ν. 4Β39/2021

ΣΤΟ εξηκσστό Πρώτο άρθρο του ν. 4839/2021 (Α 181), περί συστάσεως
ειδικού λογαριασμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης
(Τ.Ε.Μ.)», προστίθενται παρ. 15, 16 και 17 ως εξής:
«15. Από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού της παρ. Ι χρηματοδοτείται το
οικονομικό αντιοτάθμιομα που καταβάλλεται στους παρόχσυς Υπηρεσίας
Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας για τις υπηρεσίες που παρέχουν,
σύμΦωνα με το άρθρο 143Ζ του ν. 4001/2011.
16. Οι χρεώσεις που επιβάλλονται λόγω μη συμμόρψωσης, στο Πλαίσιο της
παροχής της Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, του άρθρου
143Ζ του ν. 4001/2011, αποτελούν έσοδα του ειδικού λογαριασμού της Παρ.
1.
17. Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., ως διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού της παρ. 1,
δύναται να συμψηψίζει απαιτήσεις μεταξύ του Υπολογαριασμού Εσόδων και
του Υπολογιαριασμού Εξόδων του ειδικού λογαριασμού της παρ. 1, ον είναι
καταχωριομένες στον ίδιο διακριτό λογιστικό λογαριασμό και αψορούν τον
ίδιο δικαιούχο ή υπόχρεο. Το Πρώτο εδάψιο εψαρμόζεται και σε περίπτωση
γεγενημένων προκαταβολών στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προ
της ΙΞης Νοεμβρίου 2022, γιατη χορήγηση των επιδοτήσεων στους τελικούς
καταναλωτές, σύμφωνα με τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότηση των παρ, 3 και 4. Ως προς τη διαδικασία εψαρμόζεται η υπό
στοιχείο ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/73978/911/28.7.2020 (Β 3149) απόψαοη του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.».

Αρθρο εξηκσστό πρώτο
Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού μετην ονομασία «Ταμεία Ενεργειακής

Μετάβασης» - Χορήγηση επιδότησης λογαριασμού ηλεκτρικής
ενέργειας και Φυσικού αερίου σε καταναλωτές

Ι. Συστήνεται ειδικός λογαριασμός με την ονομασία «Ταμείο
Ενεργειακής Μετάβασης» και ως διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού
ορίζεται η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Γί. Α.Ε.
2. Ο ειδικός λογαριασμός της παρ. 1, πέρα από τα έσοδα Που
προβλέπονται στην υποπερ. (στ) της Περ. Α.2.Ι της Παρ. Α.2. του
άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α’Ι29), δύναται νο χρηματοδοτείται από
τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και κατόπιν απόψασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από τον Ειδικό Λογαριασμό
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης )ΣΗΘΥΑ) του άρθρου 143 ταυ ν.
4001/2011 )Α’179).
3. Παρέχεται από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 επιδότηση της
τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και πιστώνεται στους
λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτές
ηλεκτρικής ενέργειας. Δικαιούχοι της ανωτέρω επιδότησης δύναται να
είναι όλοι Οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως επιπέδου
τάσης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Οικονομικών καθορίζονται ενδεικτικά:
α) αι δικαιούχοι καταναλωτές, β) το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά
μεγαβατώρα (Μνι’Η), γ) η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος χορήγησης και
ο χρόνος εκκαθάρισης της επιδότησης, δ) η Περίοδος κατανάλωσης, ε(
ανώτατα και κατώτατο όρια καταναλώσεων, στ) ανώτατα όρια
επιδότηοης ανά επιχείρηση, ζ) η διαδικασία ελέγχου σώρευοης
κρατικών ενισχύσεων και οι συναφείς με αυτές προϋποθέσεις, η
διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης, εάν αυτό απαιτηθεί, και σι αρμόδιοι
νια τα ανωτέρω ψορείς, η( οι υποχρεώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής
ενέργειας, καθώς και θ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της
επιδότηοης, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικό και κοινωνικά κριτήρια, τις
κατηγορίες πελατών, το είδος, το μέγεθος και το αντικείμενο
δραστηριότητας και την ένταση ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρήσεων,
καθώς και το είδος των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβόλλοντος και Ενέργειας,
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροΦίμων δύναται να
χορηγείται η επιδότηση του πρώτου εδαψίου οκ καταναλωτές με
παροχές αγρστικής χρήσης, ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης και
συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων Που δραστηριαπαισύνται στον
Τομέα της ξήρανσης αγροτικών πρσιόντων, λαμβανομένου υπόψη του
είδους των τιμολογίων προμήθειας. Με την απόφαση του
προηγούμενου εδαψίου καθορίζονται το ύψος ετιιδότησης σε ευρώ ανά
μεγαβατώρα )ΜνΙΗ(, η διαδικασία, σ τρόπος και ο χρόνος χαρήγηοής
της, ο χρόνος εκκαθάριοης, ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων,
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ανώτατα όρια επιδότησης, η διαδικασία ελέγχου σώρευσης Κρατικών
ενισχύσεων και Οι συναφείς με αυτές προϋποθέσεις, η διαδικασία
ανάκτησης ενίσχυσης, αν αυτό απαιτηθεί, Οι αρμόδιοι για τα ανωτέρω
φορείς, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη Χορήγηση της
επιδότησης, λαμβανομένου υπόψη του είδους των τιμολογίων
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντας και Ενέργειας και
Οικονομικών δύναται να παρέχεται από ταν ειδικό λογαριασμό της παρ.
Ι επιδότηοη της κατανάλωσης ψυσικού αερίου και να πιστώνεται στους
λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτές
ψυοικού αερίου ή να αποδίδεται απευθείας στους δικαιούχους στις
περιπτώσεις ιδιοκατανάλωσης. Δικαιούχοι της επιδότηοης είναι όλοι οι
καταναλωτές ψυοικού αερίου εκτός Των Παραγωγών ηλεκτρικής
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων συμπαραγωγής
ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής ή μη απόδοσης γιατο σκέλος της
κατανάλωσης φυσικού αερίου που αψορά οε παραγωγή Θερμικής
ενέργειας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Οικονομικών καθορίζονται ενδεικτικά:
α) οι δικαιούχοι καταναλωτές, β) το ύψος επιδότηοης σε ευρώ ανά
Θερμική μεγαβατώρα (Μ\ΝιΤΙ), γ) η διαδικαοία, Ο τρόπος, ο χρόνος
χορήγησης και ο χρόνος εκκαθάριοης της επιδότηοης, δ) η περίοδος
κατανάλωσης, ε) ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώοεων, οτ)
ανώτατο όρια επιδότησης, ζ) η διαδικασία ελέγχου οώρευοης Κρατικών
ενισχύσεων και οι συναΦείς με αυτές προύποθέσεις, η διαδικασία
ανάκτησης ενίοχυοης, αν αυτό απαιτηθεί, και οι αρμόδιοι για τα
ανωτέρω ψορείς, η) Οι υποχρεώσεις των προμηθευτών φυσικού αερίου,
καθώς και θ) κάθε άλλο Θέμα σχετικό με τη Χορήγηση της επιδότησης,
λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, τις κατηγορίες
πελατών, το είδος, το μέγεθος και το αντικείμενο δραστηριότητας και
την ένταση θερμικής ενέργειας Των επιχειρήσεων, καθώς και το είδος
των τιμολογίων προμήθειας ψυοικού αερίου.
5. Από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού της παρ. 1 δύναται να
επιδοτείται μέρος της δαπάνης για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης
του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 (Α 235). Με κοινή απόψαση Των
Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζεταιτο
ύψος του ποσού που διατίθεται Κατ έτος σύμφωνα με Το πρώτο εδάψιο.
Το ποσό αυτό μεταψέρεται οε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και
εμψανίζεται οτα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού με εγγραφή
ισόποσων πιστώοεων στον ΑΛΕ 2250904001 «Επίδομα θέρμανσης» του
Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες)) του
Υπουργείου Οικονομικών για τις ανάγκες ενίσχυσης του επιδόματος
θέρμανοης.
6. Ειδικά για τη χορήγηση επιδάματος 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 απόφασης της παρ. 5, κατόπιν αιτήματος
Του Υπουργού Οικονομικών προςτη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.
7. Ειδικά για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας της τηλεθέρμανοης
του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της
Περιψέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και μέχρι τη ούνδεση της
τηλεθέρμανοης του Δήμου με την υπό καταοκευή μονάδα Παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας «ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ν», παρέχεται έκτακτη ενίσχυση
στη Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμα[δας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.), από
ταν ειδικό λογαριασμό της παρ. 1. Με κοινή απόψαοη των Υπουργών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της
ενίσχυοης, τηρουμένων των ενωσιακών κανόνων Περί κρατικών
ενισχύοεων.
8. Με Κοινή απόΦαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Οικονομικών δύναται να χρηματοδοτείται από τον ειδικό λογαριασμό
της παρ. Ι ο ειδικός λογαριασμός για την επαναούνδεοη παροχών
ηλεκτρικού ρεύματος που έχει συσταθεί με το άρθρο 36 του ν.
4508/2017 (Α 200).
9. Με Κοινή απόψαοη των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Οικονομικών δύναται να χρηματοδοτείται από Τον ειδικό λογαριασμό

της παρ. 1, ο ειδικός λογαριασμός για τη χορήγηση ενίσχυσης οε
οικιακούς καταναλωτές λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από
λιγνιτική δραστηριότητα που έχει συσταθεί με το άρθρο 26 του ν.
4513/2018 (Α 9).«

Η



10. Με Κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Οικονομικών δύναται να χρηματοδοτείται ο ειδικός λογαριασμός της
Παρ. Ι από τον ειδικό λογαριασμό Υπηρεσιών Κοινής Ωψέλειας Του
άρθρου 55 του ν. 4001/2011 (Λ 179).
ΙΙ. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών δύναται να
χρηματοδοτούνται από τον Ειδικό Λογαριασμό της παρ. 1, δράσεις Που
αψορούν στην απόσυρση και αντικατάσταση οικιακών ηλεκτρικών
συσκευών μέσω συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και
ανακύκλωοης από πιστσποιημένσυς ψσρείς. Με την ως άνω απόψαση
δύναται να καθορίζεται η διαδικασία μεταψοράς των πιστώσεων νια τον
ως άνω σκοπό.
12. 0 ειδικός λογαριασμός «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβαοης»

διαχωρίζετοι λογιστικά στους εξής δύο (2) Υπολογαριασμούς: α) Τον
Υπαλογαριασμό Εσόδων και β) τον Υπολογαριασμό Εξόδων.
α) 0 Υπολογαριασμός Εσόδων του ειδικού λογαριασμού έχει τις εξής
εισροές:
αα) έσοδα από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
)Σ.Η.Θ.Υ.Α.) του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 )Α’179),
αβ) Έσοδα που προβλέπονται ατην υποπερ. (στ) της περ. Α.2.1 της παρ.
Λ.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Λ 129),
αγ( έσοδα από τον ειδικό λογαριασμό Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας του
άρθρου 55 του ν. 4001/2011,
αδ) έσοδα από τον Κρατικό Προόπολογισμό,
αε) ποσά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
β) Ο Υπολογαριασμός Εξόδων του ειδικού λογαριασμού ((Ταμείο
Ενεργειακής Μετάβασηςιι έχειτις εξής εκροές:
βα) τις επιδοτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και ψυσικού αερίου,
ββ) τα ποσά Που αφορούν στο επίδομα θέρμανοης του άρθρου 79 του
ν. 4756/2020 (Α 235),
βγ) τα ποσά που αφορούν στο κόστος λειτουργίας τηλεθέρμανοης του
Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας, μέχρι τη σύνδεση της τηλεθέρμανοης του Δήμου
με την υπό κατασκευή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
«ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ν»,
βδ) τα ποσά που αψαρούν στον ειδικά λογαριασμό για την
επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που έχει συσταθεί με Το
άρθρο 36 του ν. 4508/2017 (Α 200),
βε) το ποσά που αψορούν στον ειδικό λογαριασμό γιο τη χορήγηση
ενίσχυσης οε οικιακαύς καταναλωτές λόγω περιβαλλοντικής
επιβάρυνσης από λιγνιτική δραστηριότητα που έχει συσταθεί με το
άρθρο 26 του ν. 4513/2018 (Α 9).
βοτ) δράοεις που αψορούν στην απόσυρση και αντικατάσταση οικιακών
ηλεκτρικών συσκευών μέσω συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και
ανακύκλωσης από πιστοποιημένους ψορείς,
βζ( ποσά που προβλέπονται αό την κείμενη νομοθεσία.
Κάθε θέμα σχετικό με τις εκροές των υπαπερ. βα( έως βζ( καθορίζεται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Οικονομικών καιτων κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών.
Με απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται
το Ποσοστό Των ειοροών που αποδίδεται, ως ανταποδοτικό τέλος, στον
Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήοεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.), για την
κάλυψη των λειτουργικών και διαχειριστικών δαπανών του Ταμείου
Ενεργειακής Μετάβασης.
13. Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. δύναται, αποκλειστικά εντός του έτους 2022, να
ουνάπτει μια ή περισσότερες συμβάσεις για την ανάπτυξη
Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη Του Ταμείου
Ενεργειακής Μετάβαοης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
κατά παρέκκλιση του άρθρου 36 και της παρ. Ι του άρθρου 118 του ν.
4412/2016 (Α 147), μετην επιψύλαξη του άρθρου 235 του ίδιου νόμου.
Το συνολικό ποσό των συμβάσεων του πρώτου εδαψίου δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ πλέον Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας.
14. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται
να καθορίζονται οι όροι, πραύτιοθέσεις και διαδικασίες καταβαλής
προκαταβολών στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, για τη
χορήγηση των επιδοτήσεων στους τελικούς καταναλωτές, σύμφωνα με
τις αποφάσεις που εκδίδονται Κατ’ εξουοιοδότηση της παρ. 3,
λαμβάνοντας υπόψη και ταν προσωρινό μηχανισμό επιστροφής μέρους
εσόδων αγοράς επόμενης ημέρας του άρθρου 12Α στον ν. 4425/2016 (Λ



Άρθρο 5
Χρηματοδοτικά και άλλα κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής

185). Με την Ιδια απόφαση καθορίζεται και τα θέματα εκκαθαρίσεων
των προκαταβολών.

απόδοσης νέων και υφιστάμενων κτιρίων — Εξουσισδστική διάταξη —

Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου ΙΟν. 4122/2013
Στην Παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4122/2013 (Α 42), περί βελτίωσης της
ενεργειακής αΠόδοοης κτιρίων, προστίθεται νέο δεύτερο εδάψιο και η Παρ.
4 διαμορψώνεται ως εξής:
«4. Με κοινή απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Των
κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών προκηρύσσονται Προγράμματα που
αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα γιο τη βελτίωση της ενεργειοκής
απόδοσης κτιρίων, περιλαμβανομένων και κτιρίων κατοικιών, λαμβάνοντας
υπόψη τα βέλτιστο από πλευράς κόστους επίπεδο ενεργειακής απόδοσης.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων δύνανται να περιλαμβάνονται, ως
συμπληρωματικές, και ευρύτερες παρεμβάσεις ανακαίνιοης για την
αισθητική και λειτουργική ανακαίνιση και αναβάθμιση των κτιρίων και
κτιριακών μονάδων.
Με την ίδια απόψαση καθορίζονται ο προυπολογισμός του σχετικού
προγράμματος, οι επιλέξιμες κατηγορίες κτιρίων και οι επιλέξιμες κτιριακές
παρεμβάσεις, το είδος της χρηματοδότησης και το ποοαστό αυτής, τα
κριτήρια επιλογής των έργων για την καθεμία, οι ωψελούμενοι από το
Πρόγραμμα, ο τρόπος πληροφόρησης του κοινού για το πρόγραμμα, η
διαδικασία υποβολής αιτήοεων υπαγωγής σε αυτό, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, η προθεσμία υποβολής τους, η διαδικασία παραλαβής,
ελέγχου, αξιολόγησης και έγκρισης των αιτήσεων, η διαδικασία
παρακολούθησης της υλοποίησης των επί μέρους έργων που έχουν εγκριθεί
και πιστοποίησης των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, ο τρόπος καταβολής
της χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις αυτών Που έχουν ενταχθεί στο
πρόγραμμα και οι συνέπειες μη τήρηοης των όρων και των προυποθέσεων
του Προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό μετην εψαρμογή του
Προγράμματος.».

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών προκηρύοσονται
προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, περιλαμβανομένων και
κτιρίων κατοικιών, λαμβάνοντας υπόψη το βέλτιστο από πλευράς
κόστους επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.
Με την ίδιο απόφαοη καθορίζονται ο προϋπολογισμός του σχετικού

προγράμματος, οι επιλέξιμες κατηγορίες κτιρίων και σι επιλέξιμες
κτιριακές παρεμβάσεις, το είδος της χρηματοδότησης και το ποσοστό
αυτής, τα κριτήρια επιλογής των έργων για την καθεμία, οι ωψελούμενοι
από το Πρόγραμμα, ο τρόπος πληροψόρηοης του κοινού για Το
πρόγραμμα, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής οε αυτό, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, η Προθεσμία υποβολής τους, η
διαδικασία παραλαβής, ελέγχου, αξιολόγησης και έγκρισης των
αιτήσεων, η διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησης των επί
μέρους έργων που έχουν εγκριθεί και πιστοποίησης των εργασιών που
έχουν εκτελεσθεί, ο τρόπος καταβολής της χρηματοδότησης, οι
υποχρεώσεις αυτών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και σι
συνέπειες μη τήρησης των όρων και των προύποθέσεων του
πραγράμματος, καθώς και κά0ε άλλο θέμα σχετικό μετην εφαρμογή του
προγράμματος.

Άρθρο ό
Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως φορέα υλοποίησης

προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας —

Εξουσιοδοτική διάταξη - Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 102 ν. 4821/2021
Στο πρώτο εδάψιο της Παρ. Ι του άρθρου 102 του ν. 4821/2021 (Α 134), περί
δράσεων που ονατίθενται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας )ΤΕΕ),
διευρύνεται το αντικείμενο της εξουσισδότησης και η Παρ. Ι διαμορφώνεται
ως εξής:
ιιι. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να ανατίθενται στο
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας )ΤΕΕ), για τις δράσεις της εξοικονόμησης
ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, της ενεργειακής απόδοσης και
αναβάθμισης κατοικιών με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ),
της μείωσης εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του
φαινομένου του θερμοκηπίου και της επίτευξης καθαρότερου
περιβάλλοντος, καθώς και της αιοθητικής και λειτουργικής ανοκαίνιοης και
αναβάθμισης των κατοικιών οε συνδυασμό με τις ανωτέρω παρεμβάσεις,
καθήκοντα υλοποίησης και διαχείρισης του εκάστοτε σχετικού
προγράμματος, ιδίως δε η διαχείριση και υποστήριξη του πληροψοριακού
συστήματος, η διαχείριση και αξιολόγηση των αιτήσεων, ο έλεγχος των
δικαιολογητικών, η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, η ειοήγηοη προς τον
φορέα του προγράμματος για επίλυση τυχόν προβλημάτων που ονακύπτουν
κατά τη διαδικασία και η ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος,
σύμφωνα με τους όρους καιτις προυποθέσεις του. Τα παραπάνω καθήκοντα
ασκούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τους συναρμόδιους ψορείς. Με την ίδια
απόψαση, μέρος των καθηκόντων υλοποίησης και διαχείρισης του εκάστοτε

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να ανατίθενται
στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος )ΤΕΕ), για τις δράοεις της
εξοικονόμηοης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, της ενεργειακής
απόδοσης και αναβάθμισης κατοικιών με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ), της μείωσης εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην
επιδείνωση του ψαινομένου Του θερμοκηπίου και της εΠίτευξης
καθαρότερου περιβάλλοντος, καθήκοντα υλοποίησης και διαχείρισης
του εκάστοτε σχετικού προγράμματος, ιδίως δε η διαχείριση και
υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος, η διαχείριση και
αξιολόγηση των αιτήσεων, ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η
συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, η εισήγηση προς τον φορέα του
προγράμματος για επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά
τη διαδικασία και η ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος,
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του.
Τα παραπάνω καθήκοντα ασκούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τους
συναρμόδιους φορείς. Με την ίδια απόΦαση, μέρος των καθηκόντων
υλοποίησης και διαχείρισης του εκάστοτε σχετικού Προγράμματος
δύναται να ανατίθεται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε..

σχετικού προγράμματος δύναται να ανατίθεται στην Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα Α.Ε.».
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ.2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ι7ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις
απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες
επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης»

Α. Με Τις διατάζει; Της υπόψη τροπολογία;, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α. Θεσπίζεται Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων
Λιανικής Αγορά;, κατ εφαρμογή του οποίου επιβάλλεται στους Προμηθευτές
Ηλεκτρικής Ενέργεια; έκτακτη εισφορά με βάση τα υπερβάλλοντα έσοδά Τους
από τη δραστηριοποίηση καθενός στην εγχώρια λιανική αγορά ηλεκτρικής
ενέργεια;. για το μνημονευόμενο χρονικό διάστημα αντιμετώπισης της
ενεργειακής κρίσης (άρθρο 13Ξ παρ.Ι του ‘.4951/2Ο22).

β. Καθορίζεται ο Τρόπος υπολογισμού των υπερβαλλόντων εσόδων ανά
μήνα και εφόσον έχουν θετική τιμή. η προαναφερόμενη εισφορά ισούται με τα
συνολικά υπερβάλλοντα έσοδα του υπό εξέταση μήνα για κάθε προμηθευτή,
ενώ εάν λάβουν αρνητική τιμή, η εισφορά μήνα για αυτόν λογίζεται ως
μηδενική και το εν λόγω αρνητικό ποσό απομειώνει την έκτακτη εισφορά των
επόμενων μηνών μέχρι το πέρας εφαρμογής του θεσπιζόμενου Προσωρινού
Μηχανισμού.

Προβλέπεται η επιβολή προσωρινού ποσού εισφοράς σε περίπτωση που
κατά τον χρόνο υπολογισμού αυτής, οι μετρήσεις ορισμένων καταναλώσεων
δεν είναι διαθέσιμες.

Καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και επιβολής της έκτακτη;
εισφοράς κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και εισάγεται ειδική πρόβλεψη για την
πρώτη εφαρμογή της προτεινόμενη; ρύθμισης.

γ. Το ποσό της προαναφερόμενης εισφορά; υπολογίζεται από τη
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), ανά προμηθευτή και επιβάλλεται από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Περαιτέρω, ο Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης
(Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) προβαίνει στους αναγκαίους συμψηφισμούς στην
περίπτωση που εκκρεμούν αιτήματα πληρωμής από τον ειδικό λογαριασμό
«Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» (Τ.Ε.Μ.) προς τους Προμηθευτές και

ΥΠΕΡΕΝ.τροπ. — Εκτακτη εισφορά προμηθευτών κ.λπ.. Ευπνα κτίρια (ΠΧΧΑ)



εφόσον υπάργει υπολειπόμενο ποσό βεβαιώνεται ταμειακά και εισπράττεται
ω δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τον Κώδικα ΕίσπραιΞης Δημοσίων Εσόδων.

δ. Τα έσοδα από την εισφορά αποδίδονται στον Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.. ως
διαχειριστή του Τ.Ε.Μ., για την επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικής
ενέργειας σε καταναλωτές.

ε. Στους υπόχρεους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας. Παρέχεται η
δυνατότητα να εκπίπτουν το ποσό της προαναφερόμενης εισφοράς, ως δαπάνη,
κατά τον προσδιορισμό των φορολογητεων κερδών για σκοπούς επιβολής
φόρου εισοδήματος.
στ. Παρέχονται οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις, για την εξειδίκευση

λοιπών Θεμάτων εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης (η διαδικασία και ο
χρόνος επιβολής, βεβαίωσης, είσπραξης και απόδοσης της εισφοράς στο
Τ.Ε.Μ., τα αρμόδια όργανα και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια).

2.α. Συστήνεται Υπηρεσία Μείωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, τι οποία μπορεί
να παρέχεται για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, ως υποχρέωση των
καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας ή των φορέων σωρευτικής εκπροσώπησης
φορτίου, για περιορισμό της ενεργού ισχύος που καταναλίσκουν ή
εκπροσωπούν κατά τις ώρε αιχμής, έναντι οικονομικού αντισταϋμίσματος. το
οποίο καταβάλλεται από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού Τ.Ε.Μ.

β. Εάν οι πάροχοι της Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής
Ενέργειας δεν εασφαλίσουν τον κατά τα ανωτέρω περιορισμό της ενεργού
ισχύος. επιβάλλονται χρεώσεις μη συμμορφώσεω, οι οποίες αποτελούν έσοδα
του Τ.Ε.Μ.

γ. Με κ.υα. ρυΘμίζονται Θέματα εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης
και μεταξύ άλλων, οι ώρες αιχμής. ο τρόπος προσδιορισμού της ποσότητας
μείωσης της καταναλισκόμενης ή εκπροσωπούμενης ενέργειας, ο τρόπος
προσδιορισμού, ο χρόνος και οι προϋποΘέσεις καταβολής του οικονομικού
αντισταθμίσματος, το ύψος των χρεώσεων μη συμμορφώσεως, η μέθοδος και
τα κριτήρια επιλογής. οι κατηγορίες των υπόχρεων καταναλωτών, η εύλογη
αποζημίωσή τους, σε περίπτωση που η συμμετοχή τους στην υπηρεσία δεν
κρίνεται επαρκής για την κάλυψη του τιθέμενου από την κοινοτική νομοθεσία
στόχου κ.λπ.

3.α. Θεσπίζεται πρόγραμμα με τίτλο «Ετοιμότητα Υποδομών για Έξυπνα
Κτίρια» (ιΞπιτ ώιι») από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνηση. με
σκοπό την ενίσχυση των κτιρίων μέσω συστήματος επιταγών (νουΙιΓ). για
την αντιστάΘμιση του κόστους εγκατάστασης υποδομών στην υποδοχή της
οπτικής ίνας, προκειμένου να καταστούν «έξυπνα».

β. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και υλοποιείται από την «Κοινωνία της
Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.).

γ. Επιλέζιμα είναι όλα τα κτίρια, εντός των περιοχών παρέμβασης (στις
οποίες υπάρχει δίκτυο οπτικών ινών), εκπροσωπούμενα από τους διαχειριστές
τους, κατά την οριζόμενη έννοια, πλην των κτιρίων ιδιοκτησίας των φορέων
της γενικής ιβέρνησης.
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δ. Παρέχεται στους διαχειριστές η δυνατότητα επιλογής, από Το Μητρώο
Εγκαταστατών που Θα συσταθεί για τις ανάγκες Του προγράμματος. του
εγκαταστάτη για την υλοποίηση των εργασιών.

ε. Ρυθμίζονται Θέματα σχετικά με: ) την υποβολή στην εφαρμογή, μέσω
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος, την οποία αναπτύσσει, τηρεί και
διαχειρίζεται η ΚτΠ ΜΑ.Ε., από κάθε εγκαταστάτη της αίτησης έκδοσης της
επιταγής για λογαριασμό των δικαιούχων και ϋ) τον έλεγχο των προϋποθέσεων
συμμετοχής στο πρόγραμμα, από την ΚτΠ Μ.Α.Ε., η οποία διασφαλίζει την
τήρηση των όρων Προστασίας των προσωπικών δεδομένων και επιβεβαιώνει
την επιλεζιμότητα των τελικών δικαιούχων που λαμβάνουν την επιχορήγηση.

στ. Παρέχεται η εουσιοδότηση. για τον καθορισμό. με κ.υα., των
προϋποθέσεων, της διαδικασίας. των όρων, του χρόνου και των αρμοδίων
οργάνων για την υλοποίηση του προγράμματος καθώς και κάθε άλλου
ζητήματος σχετικού με τη διαχείριση, τη χρηματοδότηση. την υλοποίηση, τη
λειτουργία και την εκτέλεση του προγράμματος, της σύστασης και λειτουργίας
του Ι\4ητρώου Εγκαταστατών, της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
του προγράμματος, των απαραίτητων διαλειτουργικοτήτων και κάθε άλλης
αναγκαίας λεπτομέρεια.

4. Παρέχεται η δυνατότητα, στο πλαίσιο των προγραμμάτων που αφορούν
παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
κτιρίων (άρθρο 10 του ν4Ι22/20Ι3). να περιλαμβάνονται συμπληρωματικά
και ευρύτερες παρεμβάσεις ανακαίνισης για την αισθητική και λειτουργική
ανακαίνιση και αναβάθμιση των κτιρίων και κτιριακών μονάδων.

5. Διευρύνονται οι δράσεις που μπορεί ‘α ανατίθενται, με κ.υ.α.. στο
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ.), συμπεριλαμβανομένης της
αισθητικής και λειτουργικής ανακαίνισης και αναβάθμισης των κατοικιών, σε
συνδυασμό με τις παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό
και κτιριακό τομέα (άρθρο 102 του ν.4821/2021).

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του Κρατικού προϋπολογισμού

Ι. Δαπάνη, από την υλοποίηση από την Κοινωνία της Πληροφορίας
Μονοπρόσωπη ΛΕ. (ΚτΠ Μ.Α.Ε., φορέας της Γενικής Κυβέρνησης), του
προγράμματος «Ετοιμότητα Υποδομών για Έξυπνα Κτίρια» (<Ξιπι
Κώπ») (έκδοση επιταγών (νουΙιτ), ανάπτυξη, λειτουργία και
συντήρηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Προγράμματος κ.λπ.), με
χρηματοδότηση από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Ελλάδα 2.0.

Το ύψος της ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από Πραγματικά γεγονότα
(αριθμός δικαιούχων, ποσό ενίσχυσης κ.λπ.) και από την έκδοση σχετικής
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κ.υ.α. Οι δαπάνες που καλύπτονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητα είναι δη μοσιονομικά ουδέτερες.

2. Ενδεχόμενη δαπάνη από την κάλυψη Του κόστους, με δυνατότητα
χρηματοδότησης μέσω Π.Δ.Ε.: α) της εκτέλεσης προγραμμάτων αισθητική
και λειτουργική ανακαίνιση κτιρίων και κτιριακών μονάδων. στο πλαίσιο
βελτίωσης τη ενεργειακής απόδοσης αυτών.

β) τη ανάθεσης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) δράσεων
σχετικά με την αισθητική και λειτουργική ανακαίνιση και αναβάθμιση των
κατοικιών στο πλαίσιο εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό και κτιριακό
Τομέα.

Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός
δικαιούχων, ύψος προγράμματος, είδος δράσεων, κ.λπ.) και από την έκδοση
σχετικών κ.υ.α.

3. Απώλεια εσόδων, από την παρεχόμενη δυνατότητα στους υπόχρεους
Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας να εκπίπτουν το ποσό της εισφοράς ως
δαπάνη, κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών για σκοπούς
επιβολή φόρου εισοδήματος. Το ύψος της εν λόγω απώλειας εαρτάται από
πραγματικά γεγονότα (αριθμός υπόχρεων, ύψος εισφοράς κ.λπ.).

ΙΙ. Επί του προϋπολογισμού του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβαση
[Τ.Ε.Μ.. ειδικόζ λογαριασμός που διαγειρίζεται ο Διαγειριστής
Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.) / φορέας Γενικής
Κυβέρνηση ςΙ

Ι. Δαπάνη από τη χορήγηση οικονομικού αντισταθμίσματος στους
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ή στους φορείς σωρευτικής εκπροσώπησης
φορτίου, στο πλαίσιο παροχής, κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα, της
Υπηρεσίας Μείωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας για τον περιορισμό της ενεργού
ισχύος που καταναλίσκουν ή εκπροσωπούν κατά τις ώρες αιχμής. Η εν λόγω
δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός δικαιούχων κ.λπ.) και
από την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης. με την οποία θα καθοριστεί
το ύψο του σχετικού οικονομικού αντισταθμίσματος.

2. Ενδεχόμενη δαπάνη από την καταβολή αποζημίωσης στους
καταναλωτές που υποχρεούνται να παρέχουν την Υπηρεσία Μείωσης
Ηλεκτρικής Ενέργειας, σε περίπτωση που η συμμετοχή αυτών δεν κρίνεται
επαρκή για την κάλυψη του τιθέμενου από την κοινοτική νομοθεσία στόχου
σχετικά με τον περιορισμό της ενεργού ισχύος.

3. Αύξηση εσόδων από την είσπραξη της έκτακτης εισφοράς που
επιβάλλεται, ανά τρίμηνο, στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας για το
οριζόμενο χρονικό διάστημα, κατ εφαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού
Επιστροφής Μέρους Εσόδων Λιανικής Αγοράς. Η εν λόγω αύξηση εσόδων
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εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός υπόχρεων, ύψος υπερβαλλόντων
εσόδων κ.λπ.) και από την έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων.

4. Ενδεχόμενη αύηση εσόδων από την είσπραη των χρεώσεων μη
συμμόρφωσης, που επιβάλλονται στην περίπτωση που σι πάροχοι της
Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν εασφαλίσουν τον
συμφωνημένο περιορισμό τη ενεργού ισχύος.

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια

1013Γ1Α ΑΚΝ1Α(ΟΙ3
1511.2022 21:26

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο νόμου
«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας
Προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της
ανάπτυξης»

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροιτολογίας προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1. Δαπάνη, από την υλοποίηση από την Κοινωνία της Πληροψορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.
(ΚτΠ Μ.Α.Ε., ψορέας της Γενικής Κυβέρνησης), του προγράμματος «Ετοιμότητα Υποδομών
για Έξυπνα Κτίρια» (πι3 ε2ςϋπε55») (έκδοση εττιταγών (νουεί··ΙΘΓ), ανάπτυξη, λειτουργία
και συντήρηση της ηλεκτρονικής ττλατψόρμας του Προγράμματος κ.λπ.), με χρηματοδότηση
από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός
δικαιούχων, ποσό ενίσχυσης κ.λπ.) και από την έκδοση σχετικής κ.υ.α. Οι δαπάνες που
καλύπτονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι δημοσιονομικά ουδέτερες.

2. Ενδεχόμενη δαπάνη από την κάλυψη του κόστους: α) της εκτέλεσης προγραμμάτων
αισθητικής και λειτουργικής ανακαίνισης κτιρίων και κτιριακών μονάδων, στο Πλαίσιο
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης αυτών,

β) της ανάθεσης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) δράσεων σχετικά με την
αισθητική και λειτουργική ανακαίνιση και αναβάθμιση των κατοικιών στο Πλαίσιο
εξοικονόμησης Ενέργειας στον οικιακό και κτιριακό τομέα.

Η εν λόγω δαπάνη, η οποία εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός
δικαιούχων, ύψος προγράμματος, είδος δράσεων, κ.λπ.) και από την έκδοση σχετικών κ.υ.α.,
θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού, με δυνατότητα
χρηματοδότησης μέσω Π.Δ.Ε.

3. Απώλεια εσόδων, από την παρεχόμενη δυνατότητα στους υπόχρεους Προμηθευτές
Ηλεκτρικής Ενέργειας να εκιτίπτουν το ποσό της εισψοράς ως δαπάνη, κατά τον
προσδιορισμό των ψορολογητέων κερδών για σκοπούς επιβολής ψόρου εισοδήματος.

Το ύψος της εν λόγω απώλειας, η οποία εξαρτάται από Πραγματικά γεγονότα
(αριθμός υπόχρεων, ύψος εισψοράς κ.λπ.), θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του
κρατικού προϋπολογισμού.

ΙΙ. Επί του προϋπολογισμού του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης ΓΤ.Ε.Μ., ειδικός
λογαριασμός που διαχειρίζεται ο Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης
(Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.) / ήορέας Γενικής Κυβέρνησηςί

1. Δαπάνη από τη χορήγηση οικονομικού αντισταθμίσματος στους καταναλωτές
ηλεκτρικής ενέργειας ή στους ψορείς σωρευτικής εκπροσώπησης ψορτίου, στο πλαίσιο
παροχής, κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα, της Υπηρεσίας Μείωσης Ηλεκτρικής
Ενέργειας για τον περιορισμό της ενεργού ισχύος που καταναλίσκουν ή εκπροσωπούν κατά
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τις ώρες αιχμής. Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός
δικαιούχων κ.λπ.) και από την έκδοση σχετικής υπουργικής απόψαοης, με την οποία Θα
καθοριστείτο ύψος του σχετικού οικονομικού αντιοταθμίσματος.

2. Ενδεχόμενη δαπάνη από την καταβολή αποζημίωσης στους καταναλωτές που
υποχρεούνται να παρέχουν την Υπηρεσία Μείωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, σε περίπτωση που
η συμμετοχή αυτών δεν κρίνεται επαρκής για την κάλυψη του τιθέμενου από την κοινοτική
νομοθεσία στόχου σχετικά με τον περιορισμό της ενεργού ισχύος.

Οι ανωτέρω δαπάνες Θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του ανωτέρω ειδικού
λογαριασμού.

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2022
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