
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

στο σχέδιο νόμου

ιιΔιατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την

ανάπτυξη των Υπεράκτιων λιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την

προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις»

Άρθρο Ι

Αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα από ψορείς οι οποίοι κατέχουν δικαίωμα ή άδεια

έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων

1. Φορείς στους οποίους έχει παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, κατά τον ν. 2289/1995 (Α’ 27),

δικαίωμα ή άδεια έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε συγκεκριμένη Περιοχή, και οι

οποίοι διαθέτουν επαρκή δεδομένα, ιδίως γεωλογικά, γεωψυσικά και γεωτρητικά, για την

τεκμηρίωση της καταρχήν επιλεξιμότητας ως τόπου αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (Ο2»),

γεωλογικού σχηματισμού ή σχηματισμών που βρίσκονται στο υπέδαψος της παραχωρηθείσας

περιοχής (χερσαίας ή θαλάσσιας), αποκτούν, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος, το δικαίωμα

συνέχισης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας διερεύνησης της συγκεκριμένης περιοχής με σκοπό να

διαπιστωθεί η καταλληλότητά της για την αποθήκευση ς02. Εψόσον διαπιστωθεί η καταλληλότητα

του συγκεκριμένου γεωλογικού σχηματισμού ως τόπου αποθήκευσης Ο2, ύστερα από σχετική

περιβαλλοντική εκτίμηση και αδειοδότηση, οι εν λόγω Φορείς ή οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις αυτών,

κατά την παρ. 5, αποκτούν το δικαίωμα αποθήκευσης Ο2 του παρόντος. Η απόκτηση δικαιωμάτων

διερεύνησης και αποθήκευσης Ο2 στις παραπάνω περιοχές, οι οποίες έχουν παραχωρηθεί για την

άσκηση της δραστηριότητας έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, διέπεται από το παρόν

και συμπληρωματικώς από την υπό στοιχεία Η.Π. 48416/2037/Ε.103/7.11.2011 κοινή απόψαση του

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και

Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 2516), συγκεκριμένα δε από τα

άρθρα 3, 11, 12 παρ. 1, 3 και 4, 13 έως 20, 22 έως 28 και 32 αυτής.

2. Η διάρκεια του δικαιώματος αποθήκευσης ορίζεται καταρχήν σε εικοσιπέντε (25) έτη από την

έκδοση της απόψασης της Παρ. ό και δύναταινα τιαρατείνεται με τροποποίηση της απόψασης αυτής.

Το δικαίωμα αποθήκευσης Ο2 δύναται να αψορά οποιοδήποτε γεωλογικό σχηματισμό ή
σχηματισμούς, οι οποίοι βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει εντός της παραχωρηθείσας περιοχής έρευνας

και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, με τους όρους και περιορισμούς που προβλέπει το άρθρο 2

της Οδηγίας 2009/31/Εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου

2009, για την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς (1 140). Αν ο

γεωλογικός σχηματισμός βρίσκεται εν μέρει εντός της παραχωρηθείσας περιοχής, το εκτός

παραχώρησης τμήμα πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το τμήμα που βρίσκεται εντός της

παραχωρηθείσας περιοχής.

3. Για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων της παρ. 1, ο ψορέας υποβάλλει, εντός προθεσμίας

δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αίτηση στην Ελληνική Διαχειριστική

Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε. (ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε.), με την οποία τεκμηριώνει

ότι, με βάση τα δεδομένα, ιδίως γεωλογικά, γεωψυσικά και γεωτρητικά, τα οποία έχει συλλέξει στο

πλαίσιο του παραχωρημένου δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε

συγκεκριμένη περιοχή, ο προτεινόμενος τόπος είναι καταρχήν επιλέξιμος για την αποθήκευση ςΟ2.

Η αίτηση αυτή περιλαμβάνει ειδικότερα τα εξής:



α) Όνομα και διεύθυνση του ενδιαφερόμενου φορέα.

β) Τη σύμβαση και τυχόν λοιπά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η κατοχή του δικαιώματος ή της

άδειας έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη συγκεκριμένη περιοχή.

γ) Τεχνική έκθεση η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

γα) Περιγραφή του χώρου, με αναφορά και του όγκου αυτού, που προτείνεται ως κατάλληλος τόπος

αποθήκευσης Ο2 και της ευρύτερης περιοχής σε ακτίνα το λιγότερο ενός (1) χιλιομέτρου.

γβ) Τεκμηρίωση ότι ο προτεινόμενος τόπος είναι καταρχήν επιλέξιμος για την αποθήκευση ς02,

βάσειτων δεδομένων, ιδίωςγεωλογικών, γεωφυσικών καιγεωτρητικών, που έχεισυλλέξειο φορέας.

γγ) Χρονοδιάγραμμα εξέλιξης των εργασιών που απομένουν για την ολοκλήρωση της διερεύνησης

της περιοχής, σύμφωνα μετα κριτήρια καιτις ψάσεις διεξαγωγής που προβλέπονται στο Παράρτημα

Ι της υπό στοιχεία Η.Π. 48416/2037/Ε.103/2011 κοινής απόψασης.

γδ) Μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των εργαζόμενων.

4. Εντός Τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η ΕΔΕΥΕΠ εκδίδει απόφαση μετην οποία

διαπιστώνει εάν ο προτεινόμενος τόπος αποθήκευσης είναι καταρχήν επιλέξιμος για την

αποθήκευση ς02, αξιολογώντας τα στοιχεία που έχει συλλέξει και υποβάλει ο φορέας. Με την

παραπάνω απόφαση καθορίζονται η έκταση και ο όγκος του εν λόγω τόπου, όπως επίσης η διάρκεια

ισχύος του δικαιώματος συνέχισης και ολοκλήρωσης της διερεύνησης. Η διάρκεια αυτή καθορίζεται

με βάση το υποβληθέν από τον φορέα χρονοδιάγραμμα εξέλιξης των σχετικών εργασιών και πάντως

δεν μπορείνα υπερβαίνειτο χρονικό διάστημαπου απαιτείταιγιατην ολοκλήρωση της διερεύνησης.

Τυχόν απόκλιση της οριζόμενης διάρκειας από το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα τεκμηριώνεται με

ειδική αιτιολογία. Η διάρκεια του δικαιώματος μπορεί να παρατείνεται ύστερα από σχετική αίτηση

του φορέα, όταν η διάρκεια αυτή δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της διερεύνησης. Ως προς το

περιεχόμενο της απόφασης της παρούσας, εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου ό της υπό στοιχεία Η.Π.

4841ό/2037/Ε.103/2011 κοινής απόφασης.

Σε περιοχές για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση του

προγράμματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, για την προσαρμογή του στην

αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, εφαρμόζεται η διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου του

άρθρου 5 της υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 (Β’ 1225) κοινής απόφασης των

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων. Εάν διαπιστωθεί η καταρχήν επιλεξιμότητα του

τόπου και εγκριθούν σι τυχόν αναγκαίες προτάσεις, μέτρα και κατευθύνσεις για την πρόληψη, τον

περιορισμό και την, κατά το δυνατόν, αντιμετώπιση οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών επιπτώσεων,

ενεργοποιείται το δικαίωμα του φορέα να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τη διερεύνηση της

καταλληλότητας του τόπου για την αποθήκευση ςΟ2.

5. Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης της καταλληλότητας και πριν τη λήξη της ισχύος του

δικαιώματος ολοκλήρωσης της διερεύνησης, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει αίτηση στην

ΕΔΕΥΕΠ, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του γεωλογικού σχηματισμού ως τόπου

αποθήκευσης ςΟ2, να εγκριθούν οι σχετικοί περιβαλλοντικοί όροι καινα ενεργοποιηθείτο δικαίωμα

αποθήκευσης του φορέα. Ως ενδιαφερόμενος φορέας νοείται είτε ο φορέας του δικαιώματος

συνέχισης και ολοκλήρωσης της διερεύνησης, είτε συνδεδεμένη με αυτόν επιχείρηση, η οποία έχει

ως αποκλειστικό σκοπό τη δραστηριότητα της αποθήκευσης Ο2 και η οποία, άμεσα ή έμμεσα,

ελέγχεται από ή τελεί υπό κοινό έλεγχο με τον φορέα του δικαιώματος ολοκλήρωσης της

διερεύνησης, μέσω: α) της κατοχής ποσοστού μεγαλύτερου του πενήντα τοις εκατό (50%) του

μετοχικού κεφαλαίου ή της εταιρικής περιουσίας, β) της εξουσίας άσκησης της πλειοψηφίας των



δικαιωμάτων ψήΦου ή γ) της εξουσίας διορισμού ή παύσης της πλειοψηΦίας των μελών του οργάνου

διοίκηση ς.

Η αίτηση περιλαμβάνει ειδικότερα τα εξής:

α) Όνομα και διεύθυνση του ενδιαψερόμενου Φορέα. Αν ο αιτών συνιστά επιχείρηση συνδεδεμένη

με τον Φορέα του δικαιώματος ολοκλήρωσης της διερεύνησης, στην αίτηση περιλαμβάνεται και

αναλυτική περιγραΦή της εταιρικής διάρθρωσης και σχέσης με τον ως άνω Φορέα.

β) Στοιχεία που αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα και επάρκεια του Φορέα σε σχέση με τη

δραστηριότητα αποθήκευσης 002.

γ) Τεχνική έκθεση στην οποία στοιχειοθετείται η καταλληλότητα του ιτροτεινόμενου τόπου και του

συγκροτήματος αποθήκευσης 002 και αξιολογείται η αναμενόμενη ασΦάλεια της αποθήκευσης,

σύμΦωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχεία Η.Π. 48416/2037/Ε.103/2011 κοινής

απόΦασης.

δ) Τη συνολική ποσότητα 002 που εγχέεται και αττοθηκεύεται, καθώς και τις προβλεπόμενες πηγές

και μεθόδους μεταΦοράς, τη σύνθεση των ρευμάτων 002, τους ρυθμούς και τις πιέσεις έγχυσης,

καθώς και τον τόπο των εγκαταστάσεων έγχυσης.

ε) Αναλυτική περιγραΦή των εργασιών και έργων κατασκευής που τυχόν απαιτούνται στο πλαίσιο

της δραστηριότητας αποθήκευσης 002. Εγκαταστάσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται από τον Φορέα

εκμετάλλευσης, προς εξυπηρέτηση της δραστηριότητας της έρευνας και εκμετάλλευσης της άδειας

έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, δύνανται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της

δραστηριότητας αποθήκευσης 002, χωρίς όμως να ισχύουν επ’ αυτών οι υποχρεώσεις που

επιβάλλονται μετά το κλείσιμο ενός τόπου αποθήκευσης για τις εγκαταστάσεις αμιγούς

αποθήκευσης 002, που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 της υπό στοιχεία Η.Π.

48416/2037/Ε.103/2011 κοινής απόΦασης.

ζ) Το προτεινόμενο προσωρινό σχέδιο, μετά το κλείσιμο του τόπου αποθήκευσης, της παρ. 3 του

άρθρου 18 της υπό στοιχεία Η.Π. 48416/2037/Ε.103/2011 κοινής απόΦασης.

η) Στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι η χρηματική εγγύηση του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Η.Π.

48416/2037/Ε.103/2011 κοινής απόΦασης είναι έγκυρη και πραγματική, πριν από την έναρξη της

έγχυσης.

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, εΦαρμόζεται το ΚεΦάλαιο Α’ του ν. 4014/2011 (Α’ 209). Για

την έκδοση ΑπόΦασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), ο ενδιαΦερόμενος Φορέας

υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), η οποία

περιλαμβάνει επιπλέον: α) περιγραΦή των μέτρων για την πρόληψη σημαντικών ανωμαλιών, β)

προτεινόμενο σχέδιο παρακολούθησης της Παρ. 2 του άρθρου 14 και προτεινόμενο σχέδιο

διορθωτικών μέτρων της παρ. 2 του άρθρου 17, της υπό στοιχεία Η.Π. 48416/2037/Ε.103/2011 κοινής

απόΦασης, τα οποία εντάσσονται σε παράρτημα της ΜΠΕ ως αναπόσπαστα μέρη της, και εγκρίνονται

με την ΑΕΠΟ, γ) κάθε άλλο στοιχείο και αναγκαία πληροφορία για την τεκμηρίωση ότι δεν υΦίσταται

σημαντικός κίνδυνος διαρροής 002, ούτε σημαντικός κίνδυνος για το περιβάλλον ή την υγεία από

την αδειοδοτούμενη δραστηριότητα, και δ) εκτίμηση των σωρευτικών και συνεργιστικών

επιπτώσεων από την παράλληλη άσκηση των δραστηριοτήτων, αψενός έρευνας και εκμετάλλευσης

υδρογονανθράκων, αΦετέρου αποθήκευσης 002.

6. Εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης και μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ, συντρεχουσών

των προϋποθέσεων του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Η.Π. 48416/2037/Ε.103/2011 κοινής απόΦασης,

η ΕΔΕΥΕΠ εκδίδει απόΦαση με την οποία:

α) διαπιστώνεται ότι ο προτεινόμενος γεωλογικός σχηματισμός είναι κατάλληλος για να

χρησιμοποιηθεί ως τόπος αποθήκευσης 002, σύμψωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος Ι της υπό
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στοιχεία Η.Π. 48416/2037/Ε.103/2011 κοινής απόφασης. ‘Ενας γεωλογικός σχηματισμός επιλέγεται

ως τόπος αποθήκευσης μόνον εάν, υπό τις προτεινόμενες προϋποθέσεις χρήσης, δεν υψίοταται

σημαντικός κίνδυνος διαρροής, ούτε σημαντικός κίνδυνος γιατο περιβάλλον ή την υγεία, και

β) ενεργοποιείταιτο δικαίωματου ψορέα για αποθήκευση Ο2 στον γεωλογικό σχηματισμό ο οποίος

κρίθηκε κατάλληλος για το σκοπό αυτό. Η απόψαση της ΕΔΕΥ περιέχει τα στοιχεία της παρ. Ι του

άρθρου 10, πλην εκείνων της περ. ι), της υπό στοιχεία Η.Π. 48416/2037/Ε.103/2011 κοινής

απόψασης. Η απόψαση της ΕΔΕΥ καθορίζει και το ποσό της χρηματικής εγγύησης που υποχρεούται

να καταβάλει και να διατηρεί ο Φορέας του έργου, σύμψωνα με το άρθρο 20 της υπό στοιχεία Η.Π.

48416/2037/Ε.103/2011 κοινής απόψασης. Η απόψαση επέχει θέση άδειας αποθήκευσης κατά το

άρθρο ό της Οδηγίας 2009/31/Εκ.

7. Με απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης

Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του ίδιου Υπουργείου, εγκρίνεται η

διενέργεια οποιωνδήποτε εργασιών κατασκευής απαιτηθούν στο πλαίσιο της δραστηριότητας

αποθήκευσης ςΟ2. Η επικαιροποίηση ή τροποποίηση των αποψάσεων των παρ. 4 και ό είναι δυνατή,

μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος του φορέα μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατά την

ίδια διαδικασία.

8. Αν υψίσταται σύμβαση παραχώρησης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης

υδρογονανθράκων προς τον ψορέα, τα δικαιώματα συνέχισης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας

διερεύνησης και αποθήκευσης δύνανται να αποτυπώνονται και στην υψιστάμενη σύμβαση, η οποία

ενημερώνεται και συμπληρώνεται αντιστοίχως από τα ήδη αντισυμβαλλόμενα μέρη. Εάν η σύμβαση

είχε κυρωθεί με νόμο, τροποποιείται με τον ίδιο τρόπο.

9. Με τη διαδικασία του παρόντος και αν η παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων βρίσκεται σε ισχύ, ο ψορέας μπορεί να αποκτά τα δικαιώματα της

παρ. 1 και σε άλλους γεωλογικούς σχηματισμούς, που βρίσκονται εντός της παραχωρηθείσας

περιοχής.

10. Αν ο ψορέας δεν υποβάλει εμπρόθεσμα την αίτηση της παρ. 3, όπως και σε περίπτωση

παραίτησης του ψορέα από τα δικαιώματα της παρ. 1, ανάκλησης της απόψασης της παρ. 4 ή της

παρ. ό ή μη υποβολής αίτησης για την ενεργοποίηση του δικαιώματος αποθήκευσης, μέχρι τη λήξη

ισχύος της απόψασης της παρ. 4, η ΕΔΕΥΕΠ μπορεί να κινήσει τη διαδικασία χαρακτηρισμού

συγκεκριμένου γεωλογικού σχηματισμού εντός της παραχωρηθείσας περιοχής ως τόπου κατάλληλου

για την αποθήκευση Ο2 και να χορηγήσει σε οποιονδήποτε τρίτο άδεια εξερεύνησης και άδεια

αποθήκευσης κατά την υπό στοιχεία Η.Π. 48416/2037/Ε.103/2011 κοινή απόψαση, μόνο εψόσον

τεκμηριωθεί από την ΕΔΕΥΕΠ η δυνατότητα ακώλυτης συνύπαρξης της δραστηριότητας εξερεύνησης

ή αποθήκευσης Ο2 με τη δραστηριότητα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Η σχετική

κρίση της ΕΔΕΥ διατυπώνεται ύστερα από προηγούμενη ακρόαση του ψορέα του δικαιώματος

έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Αν διαπιστωθεί κατά τα ανωτέρω η δυνατότητα

ακώλυτης συνύπαρξης και χορηγηθεί σε οποιονδήποτε τρίτο άδεια εξερεύνησης ή αποθήκευσης

εντός της παραχωρηθείσας στον ψορέα περιοχής, σύμψωνα με την υπό στοιχεία Η.Π.

48416/2037/Ε.103/2011 κοινή απόψαση, η εν λόγω άδεια περιλαμβάνει υποχρεωτικά τους όρους

που διασψαλίζουν την ακώλυτη συνύπαρξη της δραστηριότητας εξερεύνησης ή αποθήκευσης ςΟ2,

με τη δραστηριότητα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

11. Ο ψορέας εκμετάλλευσης, μετά το κλείσιμο ενός τόπου αποθήκευσης, σύμψωνα με την παρ. Ι

του άρθρου 18 της υπό στοιχεία Η.Π. 4841ό/2037/Ε.103/2011 κοινής απόψασης και πριν από τη

μεταβίβαση της ευθύνης, σύμψωνα με το άρθρο 19 της εν λόγω απόψασης, υποχρεούται να

καταβάλλει σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Πράσινου Ταμείου του ν. 3889/2010 (Α’ 182),



χρηματοδοτική συνεισψορά, η οποία συναρτάται με το ύψος των δαπανών παρακολούθησης μετά

τη μεταβίβαση της ευθύνης. Η συνεισψορά του Φορέα εκμετάλλευσης λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια

του Παραρτήματος της υπό στοιχεία Η.Π. 48416/2037/Ε.103/2011 κοινής απόψασης, καθώς καιτα

στοιχεία που σχετίζονται με το ιστορικό της αποθήκευσης Ο2 και καλύπτει τις αναμενόμενες

δαπάνες παρακολούθησης επί τριάντα (30) έτη. Η παρούσα εψαρμόζεται συμπληρωματικά με το π.δ.

148/2009 (Α’ 190).

Μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης, η χρηματοδοτική αυτή συνεισψορά χρησιμοποιείται για την

κάλυψη των δαπανών που βαρύνουν την αρμόδια αρχή, προκειμένου να εξασψαλίζεται η μόνιμη και

ασψαλής απομόνωση του Ο2 σε τόπους αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς.

Το ύψος της χρηματοδοτικής συνεισψοράς καθορίζεται με απόψαση της ΕΔΕΥΕΠ, η οποία εκδίδεται

μετά το κλείσιμο του τόπου αποθήκευσης και πριν από τη μεταβίβαση της ευθύνης, μετά από

εισήγηση του ψορέα αποθήκευσης, σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη

τις δαπάνες παρακολούθησης του συγκεκριμένου τόπου αποθήκευσης.

12. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος

και Ενέργειας, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα ή λεπτομέρεια σε σχέση με την

εψαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 2

Πιλοτική εψαρμογή Υπεράκτιων λιολικών Πάρκων

1. Η θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται νοτίως της ακτογραμμής της Περιψερειακής Ενότητας ‘Εβρου

και βορείως-βορειοανατολικώς της Σαμοθράκης, ορίζεται ως περιοχή ανάπτυξης πιλοτικών ‘Εργων

ΥΑΠ, για ‘Εργα ΥΑΠ μέχρι συνολικής ισχύος εξακοσίων (600) Μ’Ν.

2. Για τα έργα Υπεράκτιων λιολικών Πάρκων (ΥΑΠ) του παρόντος άρθρου:

α) η απόσταση μεταξύ ανεμογεννητριών του ίδιου έργου ΥΑΠ που χωροθετούνται εντός μιας

Περιοχής Εγκατάστασης ΥΑΠ δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από «40»,

β) η απόσταση των ανεμογεννητριών του ίδιου έργου ΥΑΠ από τα όρια της οικείας Περιοχής

Εγκατάστασης ΥΑΠ δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από <(3,5*0)>, στο κοινό σύνορο όμορων

Περιοχών Εγκατάστασης ΥΑΠ,

όπου για τους σκοπούς του παρόντος ως «0 Θεωρείται η μεγαλύτερη διάμετρος των γειτονικών

ανεμογεννητριών. Η εν λόγω απόσταση δύναται να είναι μικρότερη από <(3,5*0» με τη σύμψωνη

γνώμη των ψορέων των ΥΑΠ που αναπτύσσουν έργα εντός των εν λόγω όμορων Περιοχών

Εγκατάστασης ΥΑΠ.

Ειδικά σε περιπτώσεις αιτημάτων τροποποίησης Αδειών Παραγωγής ή Βεβαιώσεων Ειδικών’Εργων,

καθώς και για περιπτώσεις υψιστάμενων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Αδειών Παραγωγής,

επιτρέπεται παρέκκλιση από τον κανόνα της περ. α), εψόσον η μεγαλύτερη απόσταση υπαγορεύεται

στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και της έκδοσης της άδειας εγκατάστασης του έργου.

3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και

Ενέργειας και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και Αμψισβητήσεων, το

τμήμα της περιοχής ανάπτυξης πιλοτικών ‘Εργων ΥΑΠ της παρ. 1, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό

Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΑΠ, οριοθετείται ως Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ και ορίζονται οι

όροι ανάπτυξης ‘Εργων ΥΑΠ, σύμψωνα με τη σχετική Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων του άρθρου 72. Με το προεδρικό διάταγμα του πρώτου εδαψίου ορίζονται επίσης, μετά

από εισήγηση του Φορέα ΥΑΠ, η κατανομή των Περιοχών Εγκατάστασης ΥΑΠ, εντός της Περιοχής

Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ, και η μέγιστη ισχύς ‘Εργων ΥΑΠ που εκτιμάται ότι μπορεί να



εγκατασταθεί σε κάθε μία από αυτές, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των διακοσίων (200)

Μνν.

4. Οι κάτοχοι υψιστάμενων αδειών Παραγωγής ή Βεβαιώσεων Ειδικών ‘Εργων για έργα ΥΑΠ και οι

κάτοχοί εκκρεμών αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για την

έκδοση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή Βεβαιώσεων Ειδικών’Εργων που μέρος των έργων

τους εντάσσεται στην περιοχή ανάπτυξης πιλοτικών έργων ΥΑΠ της παρ. 1, υποβάλλουν εντός

αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 3,

σχετικό αίτημα στον Φορέα Αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής

Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΛ) της Α’ Φάσης, ώστε να:

α) επικαιροποιήσουν το αίτημα ή την άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή τη Βεβαίωση Ειδικών

‘Εργων που κατέχουν, σύμψωνα με τον ν. 4685/2020 (Α’ 92) και τον Κανονισμό Βεβαιώσεων

Παραγωγού ΑΠΕ καιΣΗΘΥΛ,

β) μετακινήσουν τη θέση εγκατάστασης του έργου ΥΑΠ, εντός της πλησιέστερης χωρικά Περιοχής

Εγκατάστασης ΥΑΠ, όπως αυτές ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 3, υπό τους

περιορισμούς χωροθέτησης της παρ. 2, εψόσον είναι αναγκαίο,

γ) τροποποιήσουν τη μέγιστη ισχύ Παραγωγής την εγκατεστημένη ισχύ του σταθμού τους, μέχρι τη

μέγιστη ισχύ έργων ΥΑΠ, που δύναται να εγκατασταθούν στην Περιοχή Εγκατάστασης ΥΑΠ στην

οποία υλοποιείται το έργο τους, σύμψωνα με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 3, εψόσον είναι

αναγκαίο,

δ) τροποποιήσουν τον αριθμό και τον τύπο των ανεμογεννητριών και της διαμέτρου της ψτερωτής

των ανεμογεννητριών, εψόσον είναι αναγκαίο,

ε) κατατμήσουν την άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή Βεβαιώσεων Ειδικών ‘Εργων ή το

αίτημα για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή Βεβαίωσης Ειδικών ‘Εργων για την

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από έργο ΥΑΠ, εψόσον είναι αναγκαίο,

ζ) υποβάλλουν Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού του άρθρου ΙΙΑ του ν. 4685/2020, η

οποία ορίζεται ίση με εκατό χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ (100.000 €/Μ’ιΝ), βάσειτης ισχύος του’Εργου

ΥΑΠ, σύμψωνα μετην υπό έκδοση νέα άδεια παραγωγής ή Βεβαίωση Ειδικών’Εργων.

Σε αντίθετη περίπτωση ο Φορέας Αδειοδότησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΛ της Α’ Φάσης προβαίνει σε ανάκληση

των σχετικών Αδειών Παραγωγής ή Βεβαιώσεων Ειδικών’Εργων.

5. Με απόψαση του Φορέα Αδειοδότησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΛ της Α’ Φάσης, που εκδίδεται εντός τριών

(3) μηνών από την υποβολή της αίτησης της παρ. 4, εκδίδεται Βεβαίωση Παραγωγού Ειδικών Εργων

για χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τριάντα (30) έτη.

6. Οι προθεσμίες του άρθρου 12 του ν. 4685/2020 τίθενται σε εψαρμογή με την έκδοση της

Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικού ‘Εργου της παρ. ό και αρχίζουν να υπολογίζονται από την ημερομηνία

έκδοσης αυτής.

7. Οι κάτοχοι των αδειών Παραγωγής ή Βεβαιώσεων Ειδικών ‘Εργων της παρ. 5, από την έκδοση της

σχετικής απόψασης του Φορέας Αδειοδότησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ της Α’ Φάσης καθίστανται Επενδυτές

ΥΑΠ και αποκτούν το αποκλειστικό δικαίωμα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης’Εργων ΥΑΠ.

8. Οι κάτοχοί των αδειών Παραγωγής ή Βεβαιώσεων Ειδικών ‘Εργων της παρ. 1, δύνανται, μετά από

σχετική έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να λαμβάνουν

Τιμή Αναψοράς, εκτός της ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 77. Στην περίπτωση αυτή

συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαψορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.), σύμψωνα με το

άρθρο 3 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), η οποία διέπεται από την Τιμή Αναψοράς (ΤΑ.) του πρώτου

εδαψίου. Η Σ.Ε.Δ.Π. ισχύει για είκοσι (20) έτη.

-



9. Στην περίπτωση έκδοσης απόΦασης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής για χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης στα έργα ΥΑΠ του παρόντος άρθρου, με απόφαση

του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περιγράφεται το ακριβές χρονοδιάγραμμα

αδειοδότησης, υλοποίησης και θέσης σε λειτουργία των έργων ΥΑΠ.

10. Οι Επενδυτές ΥΑΠ που λαμβάνουν για τα έργα τους λειτουργική ενίσχυση εκτός ανταγωνιστικής

διαδικασίας υποβολής προσφορών, υποχρεούται να αποκτήσουν όλες τις αναγκαίες άδειες και

εγκρίσεις και να θέσουν το ‘Εργο ΥΑΠ τους σε λειτουργία το αργότερο εντός έξι (6) ετών από την

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για χορήγηση

μεμονωμένης ενίσχυσης.

11. Η διάρκεια ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης, της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και της

Σύμβασης Σύνδεσης των’Εργων ΥΑΠ που λαμβάνουν μεμονωμένη ενίσχυση σύμφωνα μετην παρ. 8,

παρατείνεται αυτοδίκαια μέχριτην αναφερόμενη στην ίδια παράγραφο προθεσμία.

12. Αν δεν τηρηθούν από τους Επενδυτές ΥΑΠ που λαμβάνουν για τα έργα τους λειτουργική ενίσχυση,

εκτός ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, οι προθεσμίες της παρ. 9, όλες οι σχετικές

άδειες και εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί για τα έργα αυτά ακυρώνονται, και για την περιοχή που

καταλάμβανε το ‘Εργο ΥΑΠ του Επενδυτή ΥΑΠ, ακολουθείται από τον Φορέα ΥΑΠ η διαδικασία

έκδοσης Αδειών’Ερευνας ΥΑΠ σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 75.

13. Αν η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απορρίψει ή δεν εγκρίνει το

αίτημα για τη χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης στα’Εργα ΥΑΠ του παρόντος άρθρου, οι Επενδυτές

ΥΑΠ υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών που θα

διενεργηθεί για τη χορήγηση ενίσχυσης σε έργα ΥΑΠ, άλλως ακυρώνονται οι σχετικές Βεβαιώσεις

Ειδικών’Εργων. Κατάτη διαγωνιστική διαδικασίατου πρώτου εδαφίου, οι κάτοχοιτων έργων αυτών

υποβάλλουν προσφορά για την αποζημίωση που επιθυμούν να λαμβάνουν για την ενέργεια που

παράγουν τα ‘Εργα ΥΑΠ τους. Αν η προσφορά τους είναι μικρότερη των προσφορών των υπόλοιπων

‘Εργων ΥΑΠ που επιλέγονται κατά την ανταγωνιστική διαδικασία του άρθρου 77, τα ‘Εργα ΥΑΠ του

παρόντος άρθρου επιλέγονται για τη λήψη λειτουργικής ενίσχυσης και δύναται να λάβουν οριστική

προσφορά σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή.

14. Το άρθρο 83 εφαρμόζεται και για την περιοχή ανάπτυξης των ‘Εργων ΥΑΠ του παρόντος άρθρου.

15. Οι άδειες Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι Βεβαιώσεις Ειδικών ‘Εργων και οι εκκρεμείς

αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ για χορήγηση άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή
Βεβαίωσης Ειδικών’Εργων για την εγκατάσταση ‘Εργων ΥΑΠ, οι οποίες δεν εντάσσονται στην περιοχή

ανάπτυξης πιλοτικών ‘Εργων ΥΑΠ της παρ. 1, ακυρώνονται αυτοδικαίως, με την έναρξη ισχύος του

παρόντος.

Άρθρο 3

Διεύρυνση του σκοπού της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων — Τροποποίηση

Παρ. Ι άρθρου 146 ν. 4001/2011

Στην παρ. Ι του άρθρου 146 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) προστίθενται περ. ιθδ, ιθε, ιθστ, ιθζ και ιθη,

και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α. Η διαχείριση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου των αποκλειστικών δικαιωμάτων του στην

αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στις χερσαίες, υπολίμνιες και

υποθαλάσσιες περιοχές, στις οποίες η Ελληνική Δημοκρατία ασκεί κυριαρχία ή κυριαρχικά

δικαιώματα.



β. Η διαχείριση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση όλων των σχετικών συμβάσεων που έχουν συναψθεί

στο παρελθόν από το Δημόσιο ή για λογαριασμό αυτού με τρίτους.

γ. Η διερεύνηση και αξιολόγηση του δυναμικού της χώρας σε υδρογονάνθρακες, καθώς και ο

προγραμματισμός της ανάθεσης και η επίβλεψη εργασιών διερεύνησης και αξιολόγησης του

δυναμικού αυτής.

δ. Η συγκέντρωση, αποθήκευση, επεξεργασία, αποτίμηση και διαχείριση των στοιχείων και

δεδομένων που αποκτήθηκαν ή αποκτώνται κατά τη διάρκεια ερευνών για την αποτίμηση του

δυναμικού της χώρας σε υδρογονάνθρακες, καθώς και των στοιχείων και δεδομένων που

προκύπτουν από την ανάπτυξη και εκμετάλλευση κοιτασμάτων και η δημιουργία σχετικού

πληροψοριακού συστήματος.

ε. Η αιτιολογημένη εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας των προτεινόμενων

περιοχών προς παραχώρηση δικαιωμάτων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης

υδρογονανθράκων.

στ. Η χορήγηση των αδειών αναζήτησης υδρογονανθράκων σύμψωνα με τις παραγράψους 5 έως και

9 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995.

ζ. Η προετοιμασία και διεξαγωγή των σχετικών διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων έρευνας και

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και η προβολή τους στη διεθνή σχετική αγορά.

η. Η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής στους εν λόγω διαγωνισμούς σύμψωνα με τις σχετικές

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

8. Η διαπραγμάτευση των όρων των συμβάσεων για την παραχώρηση δικαιωμάτων, έρευνας και

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, καθώς και η υπογραψή και υποβολή για έγκριση στον Υπουργό

Περιβάλλοντος και Ενέργειας των σχετικών συμβάσεων σύμψωνα με την παράγραψο 39 του άρθρου

2 του ν. 2289/1995.

ι. Η συνεχής και συστηματική παρακολούθηση και έλεγχος της ορθής εκτέλεσης των όρων των

παραπάνω συμβάσεων, καθώς και η υποβολή κάθε έτος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

έκθεσης σε σχέση με την πρόοδο των εργασιών και την τήρηση των όρων της σύμβασης από τον

ανάδοχο.

ια. Η κατάρτιση Κανονισμών Ασψαλείας και Υγιεινής, καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος για

τις εργασίες της περίπτωσης α’, οι οποίες εγκρίνονται με απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και

Ενέργειας καιτου κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού.

ιβ. Η εκπόνηση οικονομοτεχνικών αποτιμήσεων των προς παραχώρηση περιοχών και η ανάλυση των

σχετικών επιχειρηματικών κινδύνων, καθώς και οικονομοτεχνικών μελετών ανάπτυξης κοιτασμάτων

με στόχο την μεγιστοποίηση του δημόσιου οψέλους από τις εργασίες των επενδυτών.

ιγ. Η υποβολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανά τριετία επιχειρησιακού σχεδίου

(υΊπθ55ρΙ8π) προγραμματισμού και υλοποίησης των στόχων της.

ιδ. Η συνεχής παρακολούθηση και ανάλυση της διεθνούς ενεργειακής αγοράς, ιδιαιτέρως σε θέματα

έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων τους στο

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ιε. Εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για διάθεση σε τρίτους με αντάλλαγμα

στοιχείων και δεδομένων της περίπτωσης δ’ του άρθρου 146.

ιστ. Εισήγηση προς τους Υπουργούς Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Προστασίας του

Πολίτη/Ελληνική Ακτοψυλακή για παραχώρηση χρήσης υψιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων που

θα διευκολύνουν τον ελλιμενισμό πλοίων ή άλλων πλωτών μέσων που θα εξυπηρετούν τις

υποθαλάσσιες έρευνες.

—



Ιζ. Εισήγηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής

Αλλαγής για τον καθορισμό της διαδικασίας και των προϋποθέσεων χρήσης, ανάπτυξης και

εκμετάλλευσης υπόγειων ψυσικών χώρων για την αποθήκευση ψυσικού αερίου. Η διαχείριση για

λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου της ως άνω διαδικασίας και η παρακολούθηση των σχετικών

συ μβάσεων.

ιη. Η συμμετοχή σε υψιστάμενα διεθνή έργα και σε έργα που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο

άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής της σε εταιρείες που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη, την κατασκευή,

την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση έργων υποδομών διασύνδεσης με γειτονικές χώρες.

ιθ. Η απόκτηση, ανάπτυξη, διαχείριση, εκμετάλλευση και κατασκευή έργων υποδομής που

σχετίζονται με διασυνοριακά έργα ψυσικού αερίου ή/και άλλων μορψών ενέργειας, πλην αργού

πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων, με γειτονικές ή άλλες χώρες, κατά τα προβλεπόμενα

στην κείμενη νομοθεσία και στο ρυθμιστικό πλαίσιο.

ιθα. Η χορήγηση αδειών εξερεύνησης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς

σχηματισμούς και η εν γένει διαχείριση των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με την

εκμετάλλευση γεωλογικών σχηματισμών για την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα και άλλων

αερίων ή υγρών στοιχείων και ενώσεων, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης και της

παρακολούθησης της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων, σύμψωνα με την υπό στοιχεία

48416/2037/ Ε.103/7.11.2011 κοινή απόψαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των

Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και

Κλιματικής Αλλαγής (Β’216) και την κείμενη νομοθεσία.

ιθβ. Η παρακολούθηση της ασψαλούς λειτουργίας των έργων των περ. ιζ και ιθα. Με απόψαση του

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών καθορίζονται

οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της ΕΔΕΥ Α.Ε. για την εψαρμογή της παρούσας περίπτωσης και οι

ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για την παρακολούθηση.

ιθγ. Η εισήγηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς για την έκδοση των εκάστοτε προβλεπόμενων στην

κείμενη νομοθεσία κανονιστικών πράξεων για τον καθορισμό της διαδικασίας και των

προϋποθέσεων χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης γεωλογικών σχηματισμών για την

αποθήκευση αερίων και υγρών στοιχείων και ενώσεων.

ιθδ. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Φορέα Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ).

ιθε. Η εκπόνηση τεχνικής μελέτης και στη βάση αυτής, σχεδίου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης

ΥΑΠ.

ιθστ. Η εκπόνηση τεχνικών μελετών για τον προσδιορισμό και την οριοθέτηση των Περιοχών

Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ.

ιθζ. Η έκδοση Αδειών’Ερευνας ΥΑΠ.

ιθη. Η συγκέντρωση, αποθήκευση και επεξεργασία και η συνολική διαχείριση στοιχείων και

δεδομένων για την αποτίμηση του υπεράκτιου αιολικού δυναμικού.

κ. Τυχόν άλλη συναψής, με τα ανωτέρω, δραστηριότητα.».

Άρθρο 4

Καθορισμός εσόδων από τη λειτουργία Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων ως

Φορέα Υπεράκτιων λιολικών Πάρκων — Τροποποίηση Παρ. Ι και 2 άρθρου 147 ν. 4001/2011

Στο τρίτο εδάψιο της παρ. 1 του άρθρου 147 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), περί εκπροσώπησης του

Ελληνικού Δημοσίου, αψαιρείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην παρ. 2 προστίθεται

περ. ζ) και οι παρ. Ι και 2 διαμορψώνονται ως εξής:

«Αρθρο 147



Μετοχικό κεφάλαιο - Έσοδα Χρηματοδότηση

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, το οποίο

καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο με μετρητά σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις. Γιατο μετοχικό

κεφάλαιο εκδίδεται μία μετοχή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία είναι αμεταβίβαστη. Το

Δημόσιο για την άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων του εκπροσωπείται από τον Υπουργό

Οικονομικών, ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

2. Έσοδα της Εταιρείας Είναι ιδίως:

α) Τα ποσά που εισπράπει από τη διάθεση με αντάλλαγμα των στοιχείων και δεδομένων που έχει

στην διάθεση της.

β) Οι τυχόν χορηγίες προς αυτήν, οι οποίες δεν μπορεί να προέρχονται από πηγές που άμεσα ή
έμμεσα έχουν σχέση με την κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας και με οποιονδήποτε τρόπο να

επηρεάζουν τις ανταγωνιστικές διαδικασίες ερευνών και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

γ) Τα ποσά που εισπράπει από την παραχώρηση δικαιωμάτων αναζήτησης, έρευνας και

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ιδίως το αντάλλαγμα υπογραφής της σύμβασης (5Ί8πυθ
ίοπυ5), το αντάλλαγμα παραγωγής (ρΓουοπ 3οπυ5) και η ετήσια ανά στρέμμα αποζημίωση

(5υΓ1 1θ5), που προβλέπονται στις σχετικές συμβάσεις, οι οποίες υπογράψονται από την ίδια ή το

Ελληνικό Δημόσιο ή για λογαριασμό αυτού.

δ) Ποσά από κάθε άλλη νόμιμη και συμβατή με το σκοπό της δραστηριότητα.

ε) Δυνατότητα επιχορήγησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και

Ενέργειας.

στ) Τα ποσά που εισπράπει από τη διαχείριση των δικαιωμάτων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων

των περ. ιθα και ιΘβ της παρ. Ι του άρθρου 146. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος

και Ενέργειας και Οικονομικών, καθορίζονται: α) οι πηγές των χρηματοοικονομικών πόρων της ΕΔΕΥ

Α.Ε. για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του πρώτου εδαψ[ου, β) τυχόν δαπάνες συμμετοχής των

ενδιαφερομένων και το οικονομικό αντάλλαγμα της παραχώρησης των δικαιωμάτων των περ. ιθα

και ιθβ της παρ. Ι του άρθρου 146, γ) η διαδικασία είσπραξης των εσόδων, καθώς και δ) κάθε άλλο

αναγκαίο για τα ανωτέρω Θέμα.

ζ) Τα ποσά που εισιτράπει από τη διαχείριση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Ελληνικού

Δημοσίου, ως προς την υλοποίηση και λειτουργία των Υιτεράκτιων λιολικών Πάρκων, σύμφωνα με

τις περ. ιΘδ, ιθε, ιθοτ, ιΘζ και ιθη της παρ. 1 του άρθρου 146 καιτις οικείες συμβάσεις παραχώρησης

των ΥΑΠ.».

Άρθρο 5

Ρυθμίσεις για υψιστάμενα πυροψυλάκια και παρατηρητήρια — Προσθήκη Παρ. 24 στο άρθρο 52

του ν. 4280/2014

Τα πυροφυλάκια και τα παρατηρητήρια, μετά των συνοδών τους έργων και εγκαταστάσεων, εντός

των δασών και των δασικών εκτάσεων ή των χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων των περ. α’

και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/7979 (Α’ 289), που έχουν κατασκευαστεί από τους

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ.) Α’ και Β’ βαΘμού, μέχρι την έναρξη ισχύος του

παρόντος, εξαιρούνται από την κατεδάφιση, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί για αυτά τελεσίδικες

δικαστικές αποφάσεις κατεδάφισης. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαψ[ου απαιτείται αίτημα του

ενδιαφερόμενου ΟΤΑ., το οποίο: α) συνοδεύεται από σχετική τεχνική μελέτη, που περιλαμβάνει

έλεγχο στατικότητας, και β) βεβαιώνεται από κοινή έκΘεση της οικείας Πυροσβεστικής και Δασικής

Υπηρεσίας, η αναγκαιότητα διατήρησής τους για την αντιπυρική προστασία και η ένταξή τους στον

μηχανισμό πρόληψης και καταστολής δασικών πυρκαγιών. Για την έκδοση της απαιτούμενης



οικοδομικής άδειας εψαρμόζονται κατ’ εξαίρεση σι διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας. Μέχρι

την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας ανακαλούνται οι διοικητικές πράξεις αποβολής και

επιβολής προστίμων κατεδάψισης, από την οικεία δασική υπηρεσία, εψόσον εκδοθεί η σχετική

διαπιστωτική πράξη.

Άρθρο ό

Παράταση βεβαίωσης της Παρ. ό του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 — Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου

26 ν. 4280/2014

Η προθεσμία του τελευταίου εδαψίου της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4280/2014 (Α’ 159), περί

ισχύος των εκδοθεισών βεβαιώσεων της παρ. ό του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 (Α’ 124) για τις

περιοχές ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης, παρατείνεται, και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Εκκρεμείς διαδικασίες για την πολεοδόμηση εκτάσεων με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.

2508/1997 συνεχίζονται με βάση είτε τις παρούσες είτε τις προΙσχύουσες διατάξεις, αν κατά τη

δημοσίευση του παρόντος νόμου έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ψάκελος για τη χορήγηση βεβαίωσης του άρθρου 24 παρ. ό του ν.

2508/1997, η οποία για τις περιπτώσεις αυτές Ισχύει για τρία (3) έτη από την έκδοσή της. Σε εκκρεμείς

διαδικασίες για την πολεοδόμηση εκτάσεων, για τις οποίες έχει εκδοθεί βεβαίωση της παρ. ό του

άρθρου 24 του ν. 2508/1997, η βεβαίωση αυτή ισχύει έως τις 8.8.2023, υπό την προϋπόθεση ότι

εντός τριετίας από την έκδοσή της έχει υποβληθεί προς έγκριση η πολεοδομική μελέτη.».

Άρθρο 7

Συστήματα επιστροΦής, συλλογής και ανάκτησης αποβλήτων — Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 86

ν. 4819/2021

Η ημερομηνία του πρώτου εδαψίου της παρ. Ι του άρθρου 86 του ν. 4819/2021 (Α’ 129),

τροποποιείται, και η παρ. 1 διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Από την 1.7.2023, οι υπόχρεοι, σύμψωνα με την παρ. 2 του άρθρου 84, ψορείς συσκευασίας

ποτών από αλουμίνιο έως και ενάμιση (1,5) λίτρο, από γυαλί μιας χρήσης έως και τρία (3) λίτρα,

καθώς και από πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης σύμψωνα με το Μέρος ΣΤ’ του Παραρτήματος Ι του

ν. 4736/2020 (Α’ 200), για την τήρηση της υποχρέωσης της παρ. 3 του άρθρου 84, οψείλουν να

σχεδιάσουν, να εψαρμόσουν και να λειτουργήσουν Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης

(ΣΣΕΔ) αποβλήτων συσκευασιών πανελλαδικής εμβέλειας, με σκοπό την εψαρμογή συστήματος

επιστροψής εγγύησης για τις εν λόγω συσκευασίες, κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 77,

προκειμένου να επιτύχουν τους ποσοτικούς στόχους χωριστής συλλογής, προετοιμασίας για

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση που προβλέπονται από τη νομοθεσία, ήτοι των στόχων του

άρθρου 82 καιτης παρ. Ι του άρθρου 13 του ν. 4736/2020 αντίστοιχα.

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις εψαρμογής συστήματος επιστροψής εγγύησης για τις

συσκευασίες του πρώτου εδαψίου εψαρμόζονται οι παρ. 4 έως 9 του άρθρου 13 του ν. 4736/2020

και η απόψαση της παρ. 7 του άρθρου 92.

Υψιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή νέα εθελοντικά συστήματα επιστροψής

εγγύησης που εψαρμόζονται για άλλες συσκευασίες πέραν των αναψερόμενων στο πρώτο εδάψιο,

όπως για τις γυάλινες ψιάλες, δηλώνονται υποχρεωτικά στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης

(Ε.Ο.ΑΝ.) από τους ψορείς των συστημάτων, σύμψωνα με τη διαδικασία της παρ. Ι του άρθρου 81.».

Άρθρο 8



Μεθοδολογία υπολογισμού της χρέωσης για την αποζημίωση έργων Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού — Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης των στόχων του

Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα — Τροποποίηση Περ. γ) παρ. 3 άρθρου 143 ν.

4001/2011

Η υποπερ. γβ) της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), περί εσόδων του

Υπολογαριασμού νέων ‘Εργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής

Ηλεκτρισμού — Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την

Ενέργεια καιτο Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ., Β’ 4893/2019), αντικαθίσταται, προστίθεται υποπερ. γγα), και η περ.

γ) διαμορψώνεται ως εξής:

«γ. Έσοδα του Υπολογαριασμού νέων ‘Εργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στόχων Ε.Σ.Ε.Κ. του Ειδικού

Λογαριασμού Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Αποθήκευσης Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου και

ειδικότερα:

γα) Τα ποσά που καταβάλλουν οι συμμετέχοντες στο Πλαίσιο λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής

ενέργειας της περ. γ) του άρθρου 5 του ν. 4425/2016 για την ενέργεια από σταθμούς παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. καιΣ.Η.Θ.Υ.Α., με σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης σταθερής τιμής,

που τίθενται σε λειτουργία από την Ιη.1.2021.

γβ) Τα έσοδα από τη χρέωση που επιβάλλεται στους εκπροσώπους ψορτίου για την αποζημίωση των

νέωνΐργων Α.Π.Ε. και Σ.ΗΘ.Υ.Α. στόχων Ε.Σ.Ε.Κ. που τίθενται σε λειτουργία από την Ιη.1.2021, για

το σύνολο της ενέργειας που παρέχουν στην εγχώρια κατανάλωση. Η χρέωση αυτή επιβαρύνειτους

πελάτες εκάστου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, ανάλογα με την κατανάλωση ενέργειας και

αποτυπώνεται στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Με απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται η διαδικασία επιβολής και

αναπροσαρμογής της χρέωσης, η μεθοδολογία υπολογισμού της χρέωσης, η δημιουργία και το ύψος

αποθεματικού ασψάλειας του υπολογαριασμού, η διαδικασία τιμολόγησης των Εκπροσώπων

Φορτίου, η διαδικασία εκκαθάρισης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή της χρέωσης.

Η «ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.», κατ’ εψαρμογή της μεθοδολογίας του τρίτου εδαψίου, υπολογίζει μέχρι τη 15η

Νοεμβρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από τη 15η Νοεμβρίου 2022, την αναγκαία χρέωση προς

τους εκπροσώπους ψορτίου, για τον ισοσκελισμό του Υπολογαριασμού και τη διατήρηση του

απαιτούμενου αποθεματικού ασψαλείας για το επόμενο ημερολογιακό έτος.

Γιατο πρώτο έτος που προκύπτει ανάγκη επιβολής χρέωσης στους εκπροσώπους ψορτίου, σύμψωνα

με το τέταρτο εδάψιο, η «ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.» Εισηγείται έως την 3θή Νοεμβρίου στη Ρυθμιστική Αρχή

Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), τη μοναδιαία χρέωση που επιβάλλεται στους Εκπροσώπους Φορτίου, για τον

ισοσκελισμό του Υπολογαριασμού και τη διατήρηση του απαιτούμενου αποθεματικού ασψαλείας

γιατο επόμενο έτος. Η Ρ.Α.Ε., με απόψαση που δημοσιεύεται στην Εψημερίδατης Κυβερνήσεως έως

την 15η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, καθορίζειτη μοναδιαίαχρεώση του πέμπτου εδαψίου. Αρνητική

χρέωση δεν νοείται.

Μετά το πρώτο έτος εψαρμογής των χρεώσεων, η «ΔΑΠ ΕΕΠ Α.Ε.», αν απαιτείται τροποποίηση της

μοναδιαίας χρέωσης των Εκπροσώπων Φορτίου για να διατηρηθεί ισοσκελισμένος ο

Υπολογαριασμός και το απαιτούμενο αποθεματικό ασψαλείας, υπολογίζει και επιβάλλει εκ νέου

χρεώσεις, βάσει των οριζόμενων στην απόψαση του τρίτου εδαψίου.

Σε κάθε περίπτωση, η «ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.», μετά το πρώτο έτος επιβολής των χρεώσεων, υπολογίζει και,

αν προκύπτει ανάγκη επιβολής χρέωσης στους Εκπροσώπους Φορτίου, ανακοινώνει τη μοναδιαία

χρέωση έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος επιβολής, με ισχύ από την Ιη

Ιανουαρίου του έτους επιβολής.



Ειδικά ως προς τις κατηγορίες των καταναλωτών που είναι δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων του

Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων, σύμψωνα με την υποπερ. βα) της περ. β),

επιβάλλεται αντίοτοιχα η προβλεπόμενη μειωμένη μοναδιαία χρέωση.

Η «Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.» ορίζεται ως αρμόδιος ψορέας για τη διαδικασία υπαγωγής των δικαιούχων σε

μειωμένες χρεώσεις, μέσω υλοποίησης και διαχείρισης κατάλληλου πληροψοριακού συστήματος,

για την υποδοχή αιτήσεων των δυνητικών δικαιούχων και καταγραψής των σχετικών στοιχείων του

εκπροσώπου ψορτίου που τους εκπροσωπεί.

Με απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα ποσοστά μειωμένων

χρεώσεων ανά κατηγορία δικαιούχων, οι κατηγορίες καταναλωτών στους οποίους επιβάλλεται

ακέραια η χρέωση, η μέγιστη και η ελάχιστη χρέωση που επιβάλλεται σε μεμονωμένους

καταναλωτές, ο χρόνος θέσης των χρεώσεων σε εψαρμογή, η διαδικασία εκκαθάρισης των χρεώσεων

και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εψαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας και των

όρων αναθεώρησής τους.

Για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής σε κατηγορία δικαιούχων μειωμένης χρέωσης, τη

διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων υπαγωγής, το ύψος του ανταποδοτικού τέλους για την εξέταση

των αιτήσεων υπαγωγής, τις υποχρεώσεις των δικαιούχων των μειωμένων χρεώσεων, τα πρόστιμα

και τον τρόπο επιβολής τους, σε περιπτώσεις παραβίασης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την

εΦαρμογή των παραπάνω, ισχύουν τα οριζόμενα στην απόψαση του δεκάτου τρίτου εδάψιου της

υποπερ. βα) της περ. β).

γγ) Το μέρος των εσόδων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

που τίθενται σε λειτουργία από την Ιη.1.2021 και το οποίο οι κάτοχοί των σταθμών επιστρέψουν

στον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Αποθήκευσης Διασυνδεδεμένου Συστήματος και

Δικτύου, σύμψωνα με το άρθρο 5Β του ν. 4414/2016.

γγα) Το πρόστιμο που επιβάλλεται στους κατόχους σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σύμψωνα με την

περ. δ της παρ. 5 του άρθρου 12α του ν. 4414/2016 (Α’ 149).

γδ) Ποσά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.».

Άρθρο 9

Ζητήματα επιδότησης της κατανάλωσης ψυσικού αερίου και καταβολής των επιδοτήσεων στο

πλαίσιο του προσωρινού μηχανισμού επιστροψής μέρους εσόδων αγοράς επόμενης ημέρας —

Τροποποίηση εξηκοστού πρώτου άρθρου ν. 4839/2021

1. Ο χρονικός περιορισμός της περιόδου κατανάλωσης για την έκδοση της κοινής απόψασης του

τετάρτου εδαψίου της παρ. 3 του εξηκοστού πρώτου άρθρου του ν. 4839/2021 (Α’ 181), περί

επιδότησης της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, καταργείται, διευρύνεται το

αντικείμενο της εξουσιοδότησης του πρώτου εδαψίου της παρ. 4 και οι παρ. 3 και 4 διαμορψώνονται

ως εξής:

«3. Παρέχεται από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. Ι 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 απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται

ενδεικτικά:

α) οι δικαιούχοι καταναλωτές, β) το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (ΜΙ), γ) η

διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος χορήγησης και ο χρόνος εκκαθάρισης της επιδότησης, δ) η περίοδος

-Ι3



κατανάλωσης, ε) ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, οτ) ανώτατα όρια επιδότησης ανά

επιχείρηση, ζ) η διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων και σι συναψείς με αυτές

προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης, εάν αυτό απαιτηθεί, και σι αρμόδιοι για τα

ανωτέρω ψορείς, η) οι υποχρεώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και 8) 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 ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρήσεων, καθώς και το είδος των τιμολογίων προμήθειας

ηλεκτρικής ενέργειας.

Με Κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροψίμων δύναται να χορηγείται η επιδότηση του πρώτου εδαψίου σε καταναλωτές

με παροχές αγροτικής χρήσης, ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης και συμπεριλαμβανομένων

επιχειρήσεων που δραοτηριοποιούνται στον τομέα της ξήρανσης αγροτικών προϊόντων,

λαμβανομένου υπόψη του είδους των τιμολογίων προμήθειας. Με την απόψαση του προηγούμενου

εδαψίου καθορίζονταιτο ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (Μν][ή, η διαδικασία, ο τρόπος

και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων,

ανώτατα όρια επιδότησης, η διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων και οι συναψείς με

αυτές προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης, αν αυτό απαιτηθεί, οι αρμόδιοι για τα

ανωτέρω ψορείς, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης, λαμβανομένου

υπόψη του είδους των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

4. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται να

παρέχεται από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. Ι επιδότηση της κατανάλωσης ψυσικού αερίου και

να πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτές ψυσικού

αερίου ή να αποδίδεται απευθείας στους δικαιούχους στις περιπτώσεις ιδιοκατανάλωσης.

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι καταναλωτές ψυσικού αερίου εκτός των παραγωγών

ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και

θερμότητας υψηλής ή μη απόδοσης γιατο σκέλος της κατανάλωσης ψυσικού αερίου που αψορά οε

παραγωγή θερμικής ενέργειας.

Με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται

ενδεικτικά:

α) οι δικαιούχοι καταναλωτές, β) το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα (Μ’Α1[ιι),

γ) η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος χορήγησης και ο χρόνος εκκαθάρισης της επιδότησης, δ) η

περίοδος κατανάλωσης, ε) ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, στ) ανώτατα όρια

επιδότησης, ζ) η διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων και οι συναψείς με αυτές

προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης, αν αυτό απαιτηθεί, και οι αρμόδιοι για τα

ανωτέρω ψορείς, η) οι υποχρεώσεις των προμηθευτών ψυσικού 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

ψυσικού αερίου.».

2. Στο εξηκοστό πρώτο άρθρο του ν. 4839/2021 προστίθεται παρ. 14 ως εξής:

«14. Με απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορίζονται οι όροι,

προϋποθέσεις και διαδικασίες καταβολής προκαταβολών στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας,

για τη χορήγηση των επιδοτήσεων στους τελικούς καταναλωτές, σύμψωνα με τις αποψάσεις που

εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3, λαμβάνοντας υπόψη και τον προσωρινό μηχανισμό



επιστροψής μέρους εσόδων αγοράς επόμενης ημέρας του άρθρου 12Α στον ν. 4425/2016 (Α’ 185).

Με την Ιδια απόψαση καθορίζεται καιτα θέματα εκκαθαρίσεων των προκαταβολών.».

-ί



Αθήνα, 27 Ιουλίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

) 5Ι Κ
Κ(Ν5ΙλΝΙ ίΝΟ ‘Κ5ΞΚ

2

(Ι[1λΙ)Σ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑ’ΙΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ

\1[ΟϊΙ)1 5]) ΜΑ\ΓΟ[1[)1 \‘ΟΚ1Γ)Ι ΠΟΛΙΤΙ ΚΗΣ
27072022 20:25

10\ΝΡ1ΟΤ.ΚΙ
ΛΙΟ1/\ΚΙ

Κ.\1
ΚΝΓΑΝΤΊΝΟ λ1ΑΝ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΙΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(()Ρ(Ή)· ίΕί ΑΤ5
6Εί)Ιί2ΙΟ1ίΞΗΞΟΚί·\Ν ΙΑ5

ΊΙ115Γο’ Ι[) (ΗΚ[ΞΤΟΙΥΕΙΛΝΙ1)15

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

1)Ο15
ΓΥ1Ι4 ) ρ4 ΞΤΥ1.ΙΑΝΟ ΡΕΤΑ

27.07.2022 1 Ξ:56

Νικο:\ο ΙΡΛΊΗ\Ν\½5
ΝΊΚΟ1ΑΟΡΑΡΑΤΙΙ\ΝΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

υή

‘



Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

στο σχέδιο νόμου
«Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση Πλαισίου για την
ανάπτυξη των Υπεράκτιων λιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την

προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις»

Ειτισιτεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Στοιχεία επικοινωνίας: Φωτεινή Αντωνοπούλου, .3ποπορουΙου@ ρνγρθΙιΓ, τηλ.
213 151 382, Ιωάννα Μπαλτά, Ι. Ι@ρΓν.γρ&.θΓ, τηλ. 213 151 3360

Ετ1ιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοιέτησης

στους οποιους αφορουν οι όασικες έ5ιαταξεις της αξιολογουμενης ρυιμισης

ΤΟΜΙΣ ΝΟΜΟΟΕΤΣΗΣ

(Χ)

ΕΥΠΛΙΔΕΥΣΗ ΠΟ Γ ΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΙ(Η / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ1

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ1

Ι Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
2 Τομέας νομοΘέτησης Επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νσμοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
‘Ι Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου ΨηΦιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

Χ



ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Με το προτεινόμενο άρθρο Ι ρυθμίζεται ειδικότερα η αποθήκευση διοξειδίου του

άνθρακα από Φορείς σι οποίοι κατέχουν δικαίωμα ή άδεια έρευνας και εκμετάλλευσης

υδρογονανθράκων.

Με το προτεινόμενο άρθρο 2 ρυθμίζεται η πιλοτική εΦαρμογή Υπεράκτιων λιολικών
Πάρκων και εισάγονται μεταβατικές διατάξεις.
Μετα προτεινόμενα άρθρα 3 και 4 διευρύνεται ο σκοπός της Ελληνικής Διαχειριστικής
Εταιρίας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε.) στο Πλαίσιο των
ιέων αρμοδιοτήτων που της απονέμονται ως Φορέα ΥΑΠ (Υπεράκτιων Αισλικών
Πάρκων).
Με το προτεινόμενο άρθρο 5 εξυπηρετείται η άμεση ανάγκη διατήρησης των
τυροψυλακίων και παρατηρητηρίων που έχουν κατασκευαστεί εντός εκτάσεων που
υπάγονται στη δασική νομοθεσία για την προστασία των δασών.
Με το προτεινόμενο άρθρο ό αντιμετωπίζεται το ζήτημα της προσεχούς λήξης της
ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. ό του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 (Α’ 124).
Με το προτεινόμενο άρθρο 7 προβλέπεται η χρονική μετάθεση της έναρξης
εΦαρμογής των υποχρεώσεων για την εΦαρμογή συστήματος επιστροΦής εγγύησης
για τις συσκευασίες ποτών από πλαστικό, αλουμίνιο και γυαλί.
Με το προτεινόμενο άρθρο 8 εισάγεται η απαραίτητη εξουσιοδοτική διάταξη για την
έκδοση υπουργικής απόΦασης αναΦορικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού κα
επιμερισμού της ήδη προβλεπόμενης χρέωσης των εκπροσώπων Φορτίου για την
αποζημίωση των νέων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής
Ηλεκτρισμού — Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΛ), στο πλαίσιο των στόχων του
Εθνικού Σχεδίου γιατην Ενέργεια καιτο Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ., Β’ 4893/2019).
Με το προτεινόμενο άρθρο 9 αποσαψηνίζεται η διαδικασία με την οποία Οο
αποδίδεται η επιδότηση που προβλέπεται στις περιπτώσεις αυτοπρομήθειας με
σκοπό την ιδιοκατανάλωση Φυσικού αερίου και προβλέπεται η δυνατότητο
τροκαταβολών των ποσών που καταβάλλονται στους προμηθευτές για τη χορήγηση
:ων σχετικών εκπτώσεων.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Ως προς το άρθρο 1: Με την προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται ειδική διαδικασία για
:ην αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα από Φορείς οι οποίοι κατέχουν δικαίωμα ή
άδεια έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε παραχωρηθείσες περιοχές,
καλύπτοντας το σχετικό κενό της νομοθεσίας.
Ως προς το άρθρο 2: Θεσπίζεται η αναγκαία πρόβλεψη για την ανάπτυξη πιλοτικώ
ΥΑΠ.
Ως προς τα άρθρα 3 και 4: Είναι απαραίτητη η διεύρυνση του σκοπού της ΕΔΕΥΕΠ,
τροκειμένου να ανταποκρίνεται στις αυξημένες αρμοδιότητες που της χορηγούντα
στο πλαίσιο ανάπτυξης των ΥΑΠ.
Ως προς το άρθρο 5: ΥΦίσταται κίνδυνος κατεδάΦισης των πυροΦυλακίων κα
ταρατηρητηρ[ων από τις αρμόδιες αρχές, τη στιγμή που η διατήρησή τους είνα
απαραίτητη για την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές.
Ως προς το άρθρο ό: ‘Εχει προκληθεί κλίμα ανασΦάλειας, καθ’ ότι υπάρχουν
τεριπτώσεις που, αν και έχει εκδοθεί βεβαίωση και έχει υποβληθεί προς έγκριση η
τολεοδομική μελέτη, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.



Ως προς το άρθρο 7: Η προβλεπόμενη ρύθμιση Είναι απαραίτητη για την1
αποτελεσματική εψαρμογή των σχετικών υποχρεώσεων.
Ως προς το άρθρο 8: Η διάταξη είναι αναγκαία για την πρόβλεψη εξουσιοδότησης,
καθώς η έκδοση της σχετικής απόφασης απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30ή
Ιουλίου 2022, κατά τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Ως προς το άρθρο 9: Είναι απαραίτητη η πρόβλεψη για την ιδιοκατανάλωση Φυσικού
αερίου, που μέχρι σήμερα δεν μπορεί να εψαρμοστεί, καθώς και η πρόβλεψη
διαδικασίας για τη χορήγηση προκαταβολών με σκοπό την ευχερή και αποδοτική

__________

εφαρμογή του μηχανισμού χορήγησης των εκπτώσεων.

3. Ποιους Φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Ως προς τα άρθρα 1, 2, 3 και 4: Όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα έρευνας κα
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και των ΥΑΠ, καθώς και την ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε..
Ως προς τα άρθρα 5, 6, 7, 8 και 9: Τις δασικές υπηρεσίες, τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, τους ιδιοκτήτες των προς πολεοδόμηση εκτάσεων, τα Συλλογικά
Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης
(Ε.Ο.ΑΝ.), τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, τη
ιιΔ.Α.Π.Ε.Ε.Π. ΑΕ», τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας καιτους ιδιοκαταναλωτές
ψυσικού αερίου.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

,. 4001/2011 (Α’ 179), 4839/2021 (Α’ 181), 4819/2021 (Α’ 129), 4280/2014 (Α’ 159)

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

1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος, Πρόκειται για διατάξεις που τροποποιούν τυπικό νόμο.
υπουργική ς απόψασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

ί) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής Δεν υφίσταται δυνατότητα διαψορετικής ερμηνείας της
συμπεριλαμβανομένης ισχύουσας νομοθεσίας.
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υ ψιστάμενης
νομοθεσίας;

Γα ζητήματα, τα οποία επιχειρούν να επιλύσουν οίί) με διάθεση
τροτεινομενες ρυθμίσεις δεν οψείλονται σε έλλειψηπερισσότερων
ανθ ρώπινων και υλικών πόρων.

ανθ ρώπινων και
υλικών_πόρων;

-Δ-



Ποιοι είναι σι στόχοιτης αξιολογούμενης ρύθμισης;

1) βραχυπρόθεσμοι: Η ρύθμιση της αποθήκευσης διοξειδίου του
άνθρακα από Φορείς οι οποίοι κατέχουν
δικαίωμα ή άδεια έρευνας και εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων.
Η πρόβλεψη ρυθμίσεων για την ανάπτυξη
πιλοτικών ΥΑΠ.

Η διεύρυνση του σκοπού της ΕΔΕΥΕΠ.
Η διατήρηση των πυροψυλακίων.
Η ολοκλήρωση διαδικασιών ττολεοδόμησης
εκτάσεων.
Η αποτελεσματική υλοποίηση των
υποχρεώσεων των ψορέων του άρθρου 7.

Η εψαρμογή του άρθρου 143 του ν. 4001/2011
για την αποζημίωση των έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΛ
στόχων ΕΣΕΚ.
Η αποτελεσματική εψαρμογή των ρυθμίσεων
για τη χορήγηση εκπτώσεων στους

________________________________

καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.

ί) μακροπρόθεσμοι: Η εύρυθμη λειτουργία της ΕΔΕΥΕΠ, η
αντιμετώπιση της άναρχης ανοικοδόμησης, η
προστασία του περιβάλλοντος και η εύρυθμη

________________________________

λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

!



Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρι5ρο Στόχος

Ι Οι Φορείς οι οίτοίοι κατέχουν δικαίωμα ή άδεια έρευνας κα
εκμετάλλευσης υδρογονανΘράκων, στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής
υς στις παραχωρηΘείσες περιοχές, πραγματοποιούν έρευνες στο

υπέδαΦος των περιοχών αυτών και επομένως είναι σε Θέση νι
διαθέτουν κρίσιμα στοιχεία (γεωλογικά, γεωψυσικά, γεωτρητικά) για
το εάν Οι γεωλογικοί σχηματισμοί στο υπέδαΦος της παραχωρηΘείσας
περιοχής είναι καταρχήν επιλέξιμοι ως τόποι αποθήκευσης
Επομένως, εΦόσον σι παραπάνω Φορείς διαθέτουν ήδη στοιχεία γιο]
μην καταρχήν επιλεξιμότητα ενός ή περισσότερων γεωλογικών
σχηματισμών ως τόπων αποθήκευσης ς02, δεν υΦίσταται ανάγκη νι
άβει χώρα εξαρχής εξερεύνηση της περιοχής, σύμΦωνα και με το
ιρώτο εδάψιο του άρθρου 5 της Οδηγίας 2009/31/ΕΕ. Γιατο λόγο αυτό,

η προτεινόμενη διάταξη προβλέπει ότι Φορείς σι οποίοι, λόγω της
δραστηριοποίησής τους στην έρευνα και εκμετάλλευση
υδρογονανθράκων, διαθέτουν επαρκή στοιχεία για την καταρχήνι
επιλεξιμότητα ενός τόπου αποθήκευσης, συνεχίζουν και1
ολοκληρώνουν τη διαδικασία διερεύνησης κατά τις προβλέψεις της
προτεινόμενης ρύθμισης.

διαδικασία του προτεινόμενου άρθρου αποσκοπεί στην ταχεία κα
αποτελεσματική αξιοποίηση, ως τόπων αποθήκευσης, γεωλογικών
σχηματισμών για τους οποίους υΦίστανται επαρκή δεδομένα λόγω της
δραστηριοποίησης Φορέων έρευνας και εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων στη συγκεκριμένη περιοχή. Με αυτό τον τρόπο, η
ρύθμιση συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, προωθώντας την
απανθρακοποίηση και τη μείωση των συγκεντρώσεων Ο2 στην

__________

ατμόσΦαιρα.
2 Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπονται ρυθμίσεις για την ανάπτυξη

ιιλοτικών ΥΑΠ. Σκοπός του προτεινόμενου άρθρου είναι η επιτάχυνση
ης διαδικασίας υλοποίησης ΥΑΠ, μέσω της εγκατάστασης πιλοτικώ

Εργων ‘(ΑΠ στη θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται νοτίως τηι
ικτογραμμής της ΠεριΦερειακής Ενότητας ‘Εβρου και βορείως.
3ορειοανατολικώς της Σαμοθράκης με στόχο τη δοκιμή της τεχνολογίαι
ιυτής και την ενίσχυση της διείσδυσης της παραγωγής ΑΠΕ στε
:νεργειακό μείγμα της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η προτεινόμενη
ύθμιση αποσκοπεί να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντο
<αι την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, προωθώντας τη
ιπανθρακοποίηση του ενεργειακού μείγματος της χώρας. Η ταχύτερη
λοποίηση των ‘Εργων ΥΑΠ Θα δώσει τη δυνατότητα μείωσης τηι
ρήσης ορυκτών καυσίμων, μείωσης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειαι

<αι ενίσχυσης της ενεργειακής ανεξαρτησίας.
3 Με το προτεινόμενο άρθρο ρυθμίζεται η άσκηση αρμοδιοτήτων της

ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε., ως Φορέα ‘(ΑΠ και προστίθενται στον σκοπό της η
εκπόνηση τεχνικής μελέτης και στη βάση αυτής, του σχεδίου Εθνικού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΥΑΠ, η εκπόνηση τεχνικών μελετών για τον
ιροσδιορισμό και την οριοθέτηση των Περιοχών Οργανωμένης
\νάπτυξης ‘(ΑΠ καιτην έκδοση Αδειών’Ερευνας ‘(ΑΠ.

4 Με το προτεινόμενο άρθρο καθορίζεται ως έσοδο της ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε., το
έλος Άδειας’Ερευνας ΥΑΠ, προκειμένου η ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε να μπορέσει νε

ανταποκριθεί στις εκτεταμένες αρμοδιότητές της και να διασΦαλισθε
η οικονομική της αυτοδυναμία, χωρίς να επιβαρύνεται ο κρατικόςι



τροϋπολογισμός.

5 Με το προτεινόμενο άρθρο σκοπείται η διατήρηση των πυροψυλακίων
και των παρατηρητηρίων που είναι κρίσιμα για την πυροπροστασία. Τα
τυροψυλάκια και τα παρατηρητήρια αποτελούν βασικό μέσο
ανίχνευσης των δασικών πυρκαγιών, οτοχεύοντας στον άμεσο
εντοπισμό τους. Ο έγκυρος εντοπισμός ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο που
μπορεί να προκληθεί στο περιβάλλον, το οικοσύστημα (χλωρίδα
πανίδα) καιτις ανθρώπινες ζωές, ενώ παράλληλα μειώνει το κόστος της
δασοπυρόσβεσης και διευκολύνει την ευκολότερη και ασψαλέστερη

___________

αντιμετώπιση της απειλής.

ό Γο προτεινόμενο άρθρο παρατείνει έως την 8η Αυγούστου 2023 την
ισχύ των βεβαιώσεων της παρ. ό του άρθρου 24 του ν. 2508/1997, η
οποία λήγειτην 8η Αυγούστου 2022. Άνευ της παράτασης αυτής είνα
αδύνατη η συνέχιση των εκκρεμών διαδικασιών για την πολεοδόμηση

___________

εκτάσεων του άρθρου 24 του ν. 2508/1997.
7 Με την πρόσψατη υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/7ό254/21.7.1331 κοινή

απόψαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κα
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 3883) εξειδικεύθηκαν οι υποχρεώσεις
και οι λεπτομέρειες εψαρμογής του ν. 4819/2021, καΘιστώντας
αναγκαία τη μετάθεση της έναρξης της ισχύουσας προθεσμίας για την
αποτελεσματική εφαρμογή των οικείων υποχρεώσεων των

__________

εμπλεκομένων μερών (ψορέων ΣΣΕΔ και ΕΟΑΝ).
8 Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η απαραίτητη εξουσιοδοτική

διάταξη για την έκδοση υπουργικής απόΦασης αναψορικά με τη
μεθοδολογία υπολογισμού και επιμερισμού της ήδη προβλεπόμενης
ρέωσης των εκπροσώπων φορτίου για την αποζημίωση των νέων

__________

έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στόχων Ε.Σ.Ε.Κ..
9 Με το προτεινόμενο άρθρο αποσαψηνίζεται η διαδικασία με την οποί

Θα αποδίδεται η επιδότηση στις περιπτώσεις αυτοπρομήθειας για την
ιδιοκατανάλωση ψυσικού αερίου. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητι
προκαταβολών των ποσών που καταβάλλονται στους προμηθευτές για
Εη χορήγηση των εκπτώσεων, εψόσον τα ποσά αυτά είναι διαθέσιμι
στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (Τ.Ε.Μ.), πριν από τον μήνα
ιμολόγησης της κατανάλωσης, καθώς πλέον Θα είναι διαθέσιμα στο
Γ.Ε.Μ. σε πρωθύστερο χρόνο, λόγω εφαρμογής του μηχανισμού του
άρθρου 12Α στον ν. 4425/2016 (Α’ 185), με σκοπό τη μείωση των
επιοψαλειών των προμηθευτών, η οποία αναμένεται να οδηγήσει κα
σε μείωση των τιμών στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.



ΕΝΟΤΗΤΑ Δ:’Εκθεση γενικών συνεπειών

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

Αύξηση εσόδων

λλσ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Τα προτεινόμενα άρθρα Θα επιτρέψουν την αποτελεσματική λειτουργία της ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε. και την ανάπτυξη ‘Εργων ΥΑΠ.
Επίσης ενισχύουν την ασψάλεια δικαίου, την προστασία του περιβάλλοντος, την εύρυθμη λειτουργία των αγορών
ηλεκτρικής ενέργειας και την προστασία των καταναλωτών.

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝ ΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

Ο ΜΑΔ ΕΣ

ΦΥΣΙ ΚΟ,

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙ ΒΜΟΝ

Ν ΗΣ ΙΩΤΙ ΚΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΑ

Μείωση δαπανών

Εξοικονόμηση
χρόνσυ

Μεγαλύτερη Χ

ατισδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Ε Μ Μ ΕΣΑ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία

/ διαψάνεια θεσμών

Χ
Βελτιωμένη

διαχείριση κινδύνων

Άλλο

-3



19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙΟΙΚΟΝ Ο Μ ΙΛ, ΚΟΙΝΩΝ Ι ΚΕΣ Ν Η Σ ΟΤΙ ΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΜΛΟΝ

Σχεδιασμός /
Προετοιμασία

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΓΙΑ ΤΗΝ

____________ _____________ ______________ _____________

ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Προολήψεις /

ΤΗΣ κινητικότητα
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

______________ ________________ ________________ _______________ _______________ _________________

Ενημέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων
ΚΟΣΤΟΣ

______________ ________________ ________________ _______________ _______________ _________________

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Άλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ Διαχείριση

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & αλλαγών κατά

ΑΠΟΔΟΣΗ την εκτέλεση

ΤΗΣ Κόστος
ΡΥΘΜΙΣΗΣ συμμετσχης

στη νέα
ρύθμιση

_________________ __________________ ________________ ________________ __________________

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτ[μηση:

Δεν προκύπτει κόστος από την εψαρμογή της ιτροτεινόμενης ρύθμισης.



20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι από την εψαρμογή της αξιολογούμενης ρύθμισης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ:’Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

24 και 106

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό

δίκαιο
(συμπεριλαμόανομένου

του Χάρτη Θεμελιωδών

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Α ΓΟ ΡΑ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝ ΙΣΜΟΣ

Αναγνώριση /
εντσπισμός

κινδύνου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους
στόχους

Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιοτάθμισης
κινδύνων

.λλσ

Πιλοτική
εψαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης

κινδύνων

Άλλο

Δικαιωμάτων)



Κανονισμός

αδη γ [α

Απόψαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροτιοποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29 Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολσγσύμενης ρύιμισης Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 3 «1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

Διεύρυνση του σκοπού της Ελληνικής Διαχεφιοτικής Εταιρίας α. Η διαχείριση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου τω
αποκλειστικών δικαιωμάτων του στην αναζήτηση, έρευνα καΥδρογονανθράκων — Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 146 ν.
εκμετάλλευση Των υδρογονανθράκων στις χερσαίες, υπσλίμνιες κα

4001/2011
υπσθαλάσσιες περιοχές, στις οποίες η Ελληνική Δημοκρατία ασκε’

:την παρ. Ι του άρθρου 146 του ν. 4001/2011 (Α 179) προστίθεντα κυριαρχια η κυριαρχικά δικαιώματα.
τερ. ιθδ, ιθε, ιθστ, ιθζ και ιθη, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: β. Η διαχείριση, σ έλεγχος και η παρακολούθηση όλων των σχετικώ
«Ι. Σκσπός της Εταιρίας είναι: συμβάσεων που έχουν συνοψθεί στο παρελθόν από το Δημόσιο ή γιι

α. Η διαχείριση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου τω’ ογαριασμό αυτού με τρίτους.

αποκλειστικών δικαιωμάτων του στην αναζήτηση, έρευνα κα γ. Η διερεύνηση και αξιολόγηση του δυναμικού της χώρας σε

εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στις χερσαίες, υπολίμνιες κο υδρσγσνάνθρακες, καθώς και ο Προγραμματισμός της ανάθεσης και η
επίβλεψη εργασιών διερεύνησης και αξιολόγησης του δυναμικού αυτής.

υποθαλάσοιες περιοχές, στις οποίες η Ελληνική Δημοκρατία ασκε’
δ. Η συγκέντρωση, αποθήκευση, επεξεργασία, απστίμηση και διαχείριση

κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα. ων στοιχείων και δεδομένων που αποκτήθηκαν ή αποκτώνται κατά τη
β. Η διαχείριση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση όλων των σχετικώ διάρκεια ερευνών για την αποτίμηση του δυναμικού της χώρας σε
συμβάσεων που έχουν συνοψθεί στο παρελθόν από το Δημόσιο ή γιι υδρογσνάνθρακες, καθώς και των στοιχείων και δεδομένων που

ωγαριαομό αυτού με τρίτους. ιροκύπτουν από την ανάπτυξη και εκμετάλλευση κοιτασμάτων και η

. Η διερεύνηση και αξιολόγηση του δυναμικού της χώρας δημιουργία σχετικού πληροΦοριακού συστήματος.
ε. Η αιτιολογημένη εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,

υδρογονάνθρακες, καθώς και ο προγραμματισμός της ανάθεσης κα
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής των προτεινόμενων περιοχών προ

η επίβλεψη εργασιών διερεύνησης και αξιολόγησης του δυναμικού
ταραχωρηση δικαιωμάτων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευση

αυτής. υδρογονανθράκων.
5. Η συγκέντρωση, αποθήκευση, επεξεργασία, οπατίμηοη Κα στ. Η χορήγηση των αδειών αναζήτησης υδρογονανθράκων σύμφωνο με
διαχείριση των στοιχείων και δεδομένων που αποκτήθηκαν ή ·ις παραγράψους 5 έως και 9 του άρθρου 2 τσυ ν. 2289/1995.

αποκτώνται κατά τη διάρκεια ερευνών για την αποτίμηοη του ζ. Η Προετοιμασία Και διεξαγωγή των σχετικών διαγωνισμών για τη

δυναμικού της χώρος σε υδρογονάνθρακες, καθώς καιτων στσιχείω σύναψη συμβάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και η
ιρσβολή τους στη διεθνή σχετική αγορά.

και δεδομένων που προκύπτουν από την ανάπτυξη και εκμετάλλευση
η. Η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής στους εν λόγω διαγωνισμού

κοιτασμάτων και η δημιουργία σχετικού με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.



συστήματος.

ε. Η αιτισλογημένη εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος κα

Ενέργειας Των προτεινόμενων περιοχών προς παραχώρηση

δικαιωμάτων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευση<

υδρογσνανθράκων.

στ. Η χορήγηση των αδειών αναζήτησης υδρσγονανθράκων ούμφωνι

με τις παραγράψσυς 5 έως και 9 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995.

ζ. Η Προετοιμασία και διεξαγωγή Των σχετικών διαγωνισμών για τη

σύναι]η συμβάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκω<

και η προβολή τους στη διεθνή σχετική αγορά.

η. Η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής στους εν λόγω

διαγωνισμούς σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης

‘ομοθεσίας.

θ. Η διαπραγμάτευση των όρων των συμβάσεων για την παραχώρηση

δικαιωμάτων, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρσγονανθράκων, καθώς

και η υπογραφή και υποβολή για έγκριση στον Υπουργό

Περιβάλλοντος και Ενέργειας των σχετικών συμβάσεων σύμ4ωνα με

ην παράγραφο 39 του άρθρου 2 Του ν. 2289/1995.

ι. Η συνεχής και συστηματική παρακολούθηση και έλεγχος της ορθής

εκτέλεσης των όρων των παραπάνω συμβάσεων, καθώς και η

υποβολή κάθε έτος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

έκθεσης σε σχέση με την πρόοδο των εργασιών και την τήρηση των

όρων της σύμβασης από ταν ανάδσχσ.

ια. Η κατάρτιση Κανονισμών Ασφαλείας και Υγιεινής, καθώς κα

ιρσσταοίας του περιβάλλοντος για τις εργασίες της περίπτωσης α, ο

οποίες εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος κα

Ενέργειας καιτου κατά περίπτωση συναρμάδιου Υπουργού.

ιβ. Η εκπόνηση οικσνσμστεχνικών αποτιμήσεων των προ<

ιαραχώρηση περιοχών και η ανάλυση των σχετικών επιχειρηματικώ<

κινδύνων, καθώς και οικονομοτεχνικών μελετών ανάπτυξη<

κοιτασμάτων με στόχο την μεγιστοπσίηση του δημόσιου οψέλους

από τις εργασίες των επενδυτών.

ιγ. Η υποβολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανάΤριετίε

επιχειρησιακού σχεδίου (Ιυυιπσ55ρΙαπ) προγραμματισμού κα

υλοποίησης των στόχων Της.

ιδ. Η συνεχής παρακολούθηση και ανάλυση της διεθνούς ενεργειακή

αγοράς, ιδιαιτέρως σε θέματα έρευνας και εκμετάλλευση<

υδρογανανθράκων και η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων τους στο

‘παυργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ιε. Εισήγηση προς ταν Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας γις

διάθεση σε τρίτους με αντάλλαγμα στοιχείων και δεδομένων τη<

ιερίπτωσης δ’ του άρθρου 146.

Ιστ. Εισήγηση προς τους Υπουργούς Ναυτιλίας και Νησιωτική<

Πολιτικής και Προστασίας του Πολίτη/Ελληνική Ακτοψυλακή γιε

ιαραχώρηση χρήσης υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων που θι

διευκολύνσυν τον ελλιμενισμό πλοίων ή άλλων πλωτών μέσων που

θα εξυπηρετούν τις υποθαλάοσιες έρευνες.

ιζ. Εισήγηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τον καθορισμό της διαδικασία<

και Των προϋποθέσεων χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευση<

υπόγειων φυσικών χώρων για την αποθήκευση φυσικού αερίου. Η

διαχείριση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου της ως άνω

διαδικασίας και η παρακολούθηση των σχετικών συμβάσεων.

ιη. Η συμμετοχή σε υφιστάμενα διεθνή έργα και σε έργα που

ιρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσια άμεσης ή έμμεση<

συμμετοχής της σε εταιρείες που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη, τη<

κατασκευή, την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση έργων υπσδαμώι

διαούνδεοης με γειτονικές χώρες.

ιθ. Η απόκτηση, ανάπτυξη, διαχείριση, εκμετάλλευση και κατασκευή

έργων υποδομής που σχετίζονται με διασυναριακά έργα ψυσικαύ

αερίου ή/και άλλων μορφών ενέργειας, πλην αργού πετρελαίου κα

ιετρελαιοειδών πρσ·ιόντων, με γειτονικές ή άλλες χώρες, Κατά Τί

ιραβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία καιστα ρυθμιστικό πλαίσια.

ιθα. Η χορήγηση αδειών εξερεύνησης και αποθήκευσης διαξειδίου

θ. Η διαπραγμάτευση των όρων των συμβάσεων για την παραχώρηση
δικαιωμάτων, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, καθώς Κα

υπογραφή και υποβολή για έγκριση στον Υπουργό Περιβάλλοντος
Ξνέργειας και Κλιματικής Αλλαγής των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με
ην παράγραφο 39 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995.

ι. Η συνεχής και συστηματική παρακολούθηση και έλεγχος της ορθή
ικτέλεσης των όρων Των παραπάνω συμβάσεων, καθώς και η υποβολή
ιάθε έτος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματική
λλαγής (ΥΠΕΚΑ) έκθεσης σε σχέση με την πρόοδο Των εργασιών και τη
ήρηση των όρων της σύμβασης από ταν ανάδοχα.
ια. Η κατάρτιση Κανονισμών Ασφαλείας και Υγιεινής, καθώς κα
:ροστασίας του περιβάλλοντος για τις εργασίες της περίπτωσης α, σ
πσίες εγκρίνονται με απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργεια

ιαι Κλιματικής Αλλαγής καιτου κατά περίπτωση ουναρμόδισυ Υπουργού
ιβ. Η εκπόνηση σικσνσμστεχνικών αποτιμήσεων των προς παραχώρηση
τεριοχών και η ανάλυση των σχετικών επιχειρηματικών κινδύνων, καθώ
ιαι αικονομοτεχνικών μελετών ανάπτυξης κοιτασμάτων με στόχο τη
ιεγιστοποίηση του δημόσιου οψέλους από τις εργασίες των επενδυτών.
ιγ. Η υποβολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματική
λλλαγής ανά τριετία επιχειρηοιακού σχεδίου (υυϋιευε ρΙπ)
τρογραμματισμσύ και υλοποίησης των στόχων Της.
ιδ. Η συνεχής παρακολούθηση και ανάλυση της διεθνούς ενεργειακή
αγοράς, ιδιαιτέρως σε Θέματα έρευνας και εκμετάλλευση
δρσγσνανθράκων και η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων τους στο

(πουργείσ Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
ιε. Εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματική
λλαγής για διάθεση σε τρίτους με αντάλλαγμα στοιχείων και δεδομένω
ης περίπτωσης δ’ του άρθρου 146.
ιστ. Εισήγηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας κα
ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη/Ελληνική Ακταφυλακή γι
.αραχώρηση χρήσης υψιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων που Θ

διευκολύνσυν Τον ελλιμενισμό πλοίων ή άλλων πλωτών μέσων που θ
Ξξυπηρεταύν τις υπαθαλάσοιες έρευνες.
ιζ. Εισήγηση προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Περιβάλλοντος
Ξνέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για ταν καθορισμό της διαδικασίας κα
ων προϋποθέσεων χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης υπόγειω
ιυσικών χώρων για την αποθήκευση φυσικού αερίου. Η διαχείριση γι
ογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου της ως άνω διαδικασίας Και η
αρακσλσύθηση των σχετικών συμβάσεων.

.η. Η συμμετοχή σε υφιστάμενα διεθνή έργα και σε έργα που πρόκειτα
α αναπτυχθούν στο πλαίσια άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής της σε
:ταιρείες που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη
:κμετάλλευοη ή τη διαχείριση έργων υποδομών διασύνδεσης με
ειτονικές χώρες.

ιθ. Η απόκτηση, ανάπτυξη, διαχείριση, εκμετάλλευση και κατασκευή
ργων υποδομής που σχετίζονται με διασυνοριακά έργα φυσικού αερίου
ή/και άλλων μορφών ενέργειας, πλην αργού πετρελαίου κα
.ετρελαιαειδών πραιόντων, με γειτονικές ή άλλες χώρες, κατά τα προ
3λεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και στο ρυθμιστικό πλαίσια,
ιθα. Η χορήγηση αδειών εξερεύνησης και αποθήκευσης διαξειδίαυ του
ινθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς Και η εν γένει διαχείριση τω
δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με την εκμετάλλευση
εωλογικών σχηματιομών για την αποθήκευση διοξειδίαυ του άνθρακ

ιαι άλλων αερίων ή υγρών στοιχείων και ενώσεων
αυμπεριλαμβανομένης της ούναψης και της παρακολούθησης τη
:κτέλεσης των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με την υπό σταιχεί
8416/2037/Ε.103/7.11.2011 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού

)ικονσμικών και των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Κα
ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β 2516
ιαιτην κείμενη νομοθεσία.
ιθβ. Η παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας των έργων των περ. ι
ιαι ιθα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καιτω
ιατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι αρμοδιότητες και η
ειΤουργία της ΕΔΕΥ Α.Ε. για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης κα
ι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για την παρακολούθηση.

ιθγ. Η εισήγηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς για την έκδοση τω<
ικάσταΤε πραβλεπόμενων στην κείμενη νομοθεσία κανονιστικώ<
.ράξεων για ταν καθορισμό της διαδικασίας και των προϋποθέοεω<
ρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης γεωλαγικών σχηματισμών για Τη<

αποθήκευση αερίων και υγρών στοιχείων και ενώσεων.)>.
κ. Τυχόν άλλη συναφής μετα ανωτέρω δραστηριότητα..»



ου άνθρακα σε γεωλογικούς σχημστισμούς και η εν γένει διαχείριση

ων δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με την

εκμετάλλευση γεωλογικών σχηματισμών για την αποθήκευση

διοξειδίσυ του άνθρακα και άλλων αερίων ή υγρών στοιχείων κα

ενώσεων, συμπεριλαμβανομένης της σύνοψης και τηι

ιαρακολούθηοης της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων, σύμήωνι

με την υπό στοιχεία 48416/2037/ Ε.103/7.11.2011 κοινή από4αση

ου Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργώ

νάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’2516) και την κείμενη’

‘ομοθεσία.

ιθβ. Η παρακολούθηση της αοψαλούς λειτουργίας των έργων τω

ιερ. ιζ και ιθα. Με από4αοη του Υπουργού Περιβάλλοντος κα

Ενέργειας καιτων κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών καθορίζοντα

αι αρμοδιότητες και η λειτουργία της ΕΔΕΥ Α.Ε. για την εψαρμογή τη

ταρούοας περίπτωσης και Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις γιο την)

ταρακολούθηοη.

ιθγ. Η εισήγηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς για την έκδσση τω

εκάστοτε πρσβλεπόμενων στην κείμενη νομοθεσία κανονιστικώ

πράξεων για τον καθορισμό της διαδικασίας και των προϋποθέοεω

χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης γεωλογικών σχηματιομών για

ην αποθήκευση αερίων και υγρών στοιχείων και ενώσεων.

ιθδ. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Φορέα Υπεράκτιων Αιαλικώ

Πάρκων (ΥΑΠ).

ιθε. Η εκπόνηση τεχνικής μελέτης και στη βάση αυτής, σχεδίου

Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΥΑΠ.

ιθστ. Η εκπόνηση τεχνικών μελετών για τον προσδιορισμό και τη

οριοθέτηση των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΛΓΙ.

ιθζ. Η έκδοση Αδειών ‘Ερευνας ΥΑΓΙ.

ιθη. Η συγκέντρωση, αποθήκευση και επεξεργασία και η συνολική

διαχείριση στοιχείων και δεδομένων για την αποτίμηση του

υπεράκτιου αιολικού δυναμικού.

κ. Τυχόν άλλη συναψής, με τα σνωτέρω, δραστηριότητα.».

Άρθρο 4 Άρθρο 147

Καθορισμός εσόδων από τη λειτουργία Ελληνικής Διαχειριστικής Μετοχικό κεψόλαιο Έσοδα - Χρηματοδότηση

Εταιρίας Υδρογονανθράκων ως Φορέα Υπεράκτιων λιολικών 1. Το μετοχικό κεψάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο
(1.000.000) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο μεΠάρκων —Τροποποίηση Παρ. Ι και 2 άρθρου 147 ν. 4001/2011
μετρητα σε τρεις ισαποοες ετήσιες δόσεις. Για το μετοχικό κεψάλαισ

το τρίτο εδάψισ της παρ. Ι του άρθρου 147 του ν. 4001/2011 (Α’εκδίδεται μία μετοχή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία είναι
179), περί εκπροσώπησης του Ελληνικού Δημοσίου, αψαιρείται σαμεταβίβαστη. Το Δημόσιο για την άσκηση των μετσχικών δικαιωμάτων
‘πουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ατην παρ. 2 προστίθεται Περ. ου εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας κα

ζ) και οι παρ. Ι και 2 διαμορψώνονται ως εξής: Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών ή το νόμιμο εκπρόσωπό Τους.

«Αρθρο 147 2. Έοσδα της Εταιρίας είναι ιδίως:

Μετοχικό κεψάλαιο - Έσοδα - Χρηματοδότηση α) Τα ποσά που εισπράττει από τη διάθεση με αντάλλαγμα των στοιχείω’
και δεδομένων που έχει στην διάθεση της.

Ι. Το μετοχικό κεψάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο
β) Οι τυχόν χορηγίες προς αυτήν, σι οποίες δεν μπορεί να προέρχοντα

(1.000.000) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο . ‘ , ,απο πηγες που αμεοα η εμμεσα εχουν σχεση μετην Κύρια δραστηριότητι
με μετρητά σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις. Για το μετοχικό ης Εταιρίας και με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάζουν τι
κεψάλαιο εκδίδεται μία μετοχή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ηανταγωνιστικές διαδικασίες ερευνών και εκμετάλλευση

οποίο είναι αμεταβίβαστη. Το Δημόσιο για την άσκηση των μετοχικώι υδρογονανθράκων.

δικαιωμάτων του εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, ή ) Τα ποσά που εισπράττει από την παραχώρηση δικαιωμάτω’
αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογανανθράκων, ιδίως τιον νόμιμο εκπρόσωπό Του,
αντάλλαγμα υπογραψής της σύμβασης (»χιωυΓε οπυν), το αντάλλαγμι

2. Έοαδα της Εταιρείας είναι ιδίως:
ιαραγωγής (ρΓοςίυςΗοπ ίοπυτ) και η ετήσια ανά στρέμμα αποζημίωση

α) Τα ποσά που εισπράττει από τη διάθεση με αντάλλαγμα τω’ (ευετε νεν), που προβλέπονται στις σχετικές συμβάσεις, οι οποίε
στοιχείων και δεδομένων που έχει στην διάθεση της. υπογράψονται από την Ιδια ή το Ελληνικό Δημόσιο ή για λσγαριασμι’
β( Οι τυχόν χορηγίες προς αυτήν, οι οποίες δεν μπορεί νααυτού.

προέρχονται από πηγές που άμεσα ή έμμεσα έχουν σχέση με την δ) Ποσά από κάθε άλλη νόμιμη και συμβατή με το σκοπό τη

κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας και με οποιονδήποτε τρόπο δραστηριότητα.
ε) Δυνατότητα επιχορήγησης από τον τακτικό προύπολογισμό τουεπηρεάζουν τις ανταγωνιστικές διαδικασίες ερευνών

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

γ) Τα ποσά που εισπράττει από την παραχώρηση δικαιωμάτων
στ) Τα ποσά που εισπράπει από τη διαχείριση των δικαιωμάτων και Τη’

‘άσκηση των αρμοδιοτήτων των περ. ιθα και ιθβ της παρ. Ι του άρθρου
αναζήτησης, έρευνας καιεκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ιδίως Τσ146. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα
αντάλλαγμα υπογραψής της σύμβασης )επ31υΓν ύοπυε), τοΟικονομικών, καθορίζονται: α) σι πηγές των χρηματοοικονομικών πόρω’

σια αν’ ης ΕΔΕΥ Α.Ε. για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του πρώτου εδαψίαυ, β)αντάλλαγμα παραγωγής )ρουτιιοπ οπυτ) και η ετή
υχόν δαπάνες συμμετοχής των ενδιαψερομένων και το οικονομικόστρέμμα αποζημίωση )»υ Εσεν), Που προβλέπονται στις

της παραχώρηοης των δικαιωμάτων των Περ. ιθα και ιθβ τη
συμβάσεις, οι οποίες υπογράψονται από την ίδια ή το Ελληνικό



ημόσιο ή για λογαριασμό αυτού.

5) Ποσά από κάθε άλλη νόμιμη και συμβατή με το σκοπό τη

δραστη ριότητα.

ε) Δυνατότητα επιχορήγησης από Τον Τακτικό προϋπολογισμό του

‘πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

στ) Τα ποσά που εισπράττει από τη διαχείριση των δικαιωμάτων κα

-ην άσκηση των αρμοδιοτήτων των περ. ιθα και ιθβ της παρ. 1 του

άρθρου 146. Με Κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος κα

Ενέργειας και Οικονομικών, καθορίζονται: α) οι πηγές τω

ρηματοοικονομικών πόρων της ΕΔΕΥ Α.Ε. για την άσκηση τω·

αρμοδιοτήτων του πρώτου εδαψίου, β) τυχόν δαπάνες συμμετοχή

ων ενδιαφερομένων και το οικονομικό οντάλλαγμα τη

ταραχώρησης των δικαιωμάτων των περ. ιθο Και ιθβ της Παρ. Ι του

άρθρου 146, γ) η διαδικασία είσπραξης των εσόδων, καθώς και δ)

κάθε άλλο αναγκαίο γιατο ανωτέρω Θέμα.

ζ) Τα ποσά που εισπράττει από τη διαχείριση των δικαιωμάτων κα

αρμοδιοτήτων του Ελληνικού Δημοσίου, ως προς την υλοποίηση κα

ιειτσυργία των Υπεράκτιων λιολικών Πάρκων, σύμφωνα με τις περ.

ιθδ, ιθε, ιθοτ, ιθζ και ιθη της παρ. 1 του άρθρου 146 και τις οικείε

συμβάσεις παραχώρησης των ΥΑΠ.ιι.

Άρθρο ό

Παράταση βεβαίωσης της Παρ. ότου άρθρου 24 του ν. 2508/1997

— Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 26 ν. 4280/2014

Η προθεσμία του τελευταίου εδαψίου της παρ. 2 του άρθρου 26 του

ν. 4280/2014 (Α 159), περί ισχύος των εκδοθεισών βεβαιώοεων τη

ταρ. ό του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 (Α 124) για τις περιοχέ

ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμηοης, παρατείνεται, και η παρ.

διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Εκκρεμείς διαδικασίες για την πολεοδόμηση εκτάσεων με τι

διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 συνεχίζονται με βάση είτε

:ις παρούσες είτε τις προϊοχύουοες διατάξεις, ον κατά τη δημοσίευση

ου παρόντος νόμου έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του

(πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Φάκελος για τη χορήγηση

βεβαίωσης του άρθρου 24 παρ. ό του ν. 2508/1997, η οποία για τιι

τεριπτώσεις αυτές ισχύει για τρία (3) έτη από την έκδοσή της. Σε

εκκρεμείς διαδικασίες για την πολεοδόμηση εκτάσεων, για τις οποίε

έχει εκδοθεί βεβαίωση της παρ. ότου άρθρου 24 του ν. 2508/1997, η

βεβαίωση αυτή ισχύει έως τις 8.8.2023, υπό την προϋπόθεση ότ

εντός τριετίας από την έκδοσή της έχει υποβληθεί προς έγκριση

τολεσδαμική μελέτη.».

Άρθρο 7

Συστήματα επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης αποβλήτων —

Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 86 ν. 4819/2021

Η ημερομηνία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν.

819/2021 (Α 129), τροποποιείται, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ω

εξής:

‘1. Από την 1.7.2023, οι υπόχρεοι, σύμφωνα με την παρ. 2 του

άρθρου 84, Φορείς συσκευασίας ποτών από αλουμίνιο έως κα

ενάμιση (1,5) λΙτρο, από γυαλί μιας χρήσης έως και τρία (3) λίτρα.

καθώς και από πλαστικά προιόντα μιας χρήσης σύμφωνα με τι

Μέρος ΣΤ του Παραρτήματος Ι του ν. 4736/2020 (Α 200), για τη

ήρηση της υποχρέωσης της παρ. 3 του άρθρου 84, οφείλουν νι

σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να λειτουργήσουν Συλλογικι’

υστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ( αποβλήτω

συσκευασιών πανελλαδικής εμβέλειας, με σκοπό την εφαρμογ

συστήματος επιστροφής εγγύησης για τις εν λόγω ουσκευασίες, κατι’

ην έννοια της παρ. 7 του άρθρου 77, προκειμένου να επιτύχουν του

.οσοτικούς στόχους χωριστής συλλογής, προετοιμασίας γιι

εποναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση που προβλέπονται από τ

ομοθεοία, ήτοιτωνοτόχωντου άρθρου 82 καιτηςπαρ. Ιταυ άρθρου

13 του ν. 4736/2020 αντίστοιχο.

Για τους όρους και τις προυποθέσεις εφαρμογής συστήματα

επιστροψής εγγύησης για τις συοκευαοίες του πρώτου εδαψίοι

εφαρμόζονται οι παρ. 4 έως 9 του άρθρου 13 του ν. 4736/2020 και Γ

ιαρ. 1 του άρθρου 146, γ( η διαδικασία είσπραξης των εσόδων, καθώς κα
6) κάθε άλλο αναγκαίο γιο Τα ανωτέρω θέμα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος κα
Ενέργειας ορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία εκκαθάρισης των ποσώ
ιου εισπράττει η Εταιρία από την άσκηση των δραστηριοτήτων της, τι
ισσοστό που παρακρατεί υπέρ αυτής για τον σκοπό της και ο τρόπος κα

η διαδικασία απόδοσης του υπολοίπου στο Δημόσιο, καθώς και κάθε
επτομέρεια σχετικά με την επιχορήγηση που προβλέπεται στη
ιερίπτωση ε( της παραγράφου 2 του παρόντος.
4. Στην Εταιρία για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ποι
συνδέσνται άμεσα με την επίτευξη του σκοπού της μπορούν νι
καταβάλλονται επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους μέσω ται
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας κα
Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγή
καθορίζονται τα έργα και οι υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται, τι
συνολικό κόστος αυτών και το ύψος της σχετικής χρηματοδότησης, ι
·ρόπος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της, ο
υποχρεώσεις της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τηε
εψαρμογή της παρούσας παραγράφου.

«2. Εκκρεμείς διαδικασίες γιο την πολεοδόμηση εκτάσεων με τι
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 συνεχίζονται με βάση είτε τι
ιαρούσες είτε τις προιοχύουσες διατάξεις, ον κατά τη δημοσίευση ται
ιαρόντος νόμου έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Φάκελος για τη χορήγηση βεβαίωοης ται
άρθρου 24 παρ. ότου ν. 2508/1997, η οποία για τις περιπτώσεις αυτέι
ισχύει για Τρία (3) έτη από την έκδοσή της. Σε εκκρεμείς διαδικασίες γι
ην πολεοδόμηση εκτάσεων, για τις οποίες έχει εκδοθεί βεβαίωση τη
ιαρ. ό του άρθρου 24 του ν. 2508/1997, η βεβαίωση αυτή ισχύει έως τι
8.8.2022, υπό την προϋπόθεση ότι εντός τριετίας από την έκδοσή της έχε
υποβληθεί προς έγκριση η πολεσδομική μελέτη.»

«1. Από τις 5.1.2023, σι υπόχρεοι, σύμφωνα μετην παρ. 2 του άρθρου 84,
ψορείς συσκευασίας ποτών από αλουμίνιο έως και ενάμιση (1,5) λΙτρο,
από γυαλί μιας χρήσης έως και τρία (3) λίτρα, καθώς και από πλαοτικέ
ιροιάντα μιας χρήσης σύμφωνα με το Μέρος ΣΤ’ του Παραρτήματος Ι του

ν. 4736/2020 (Α 200), για την τήρηση της υποχρέωσης της παρ. 3 του
άρθρου 84, οφείλουν να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και νι
ιειτουργήοουν Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ)
αποβλήτων συσκευασιών πανελλοδικής εμβέλειας, με σκοπό την
εφαρμογή ουστήματος επιστροφής εγγύηοης για τις εν λόγω
συοκευασίες, κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 77, προκειμένου νι
επιτύχουν τους ποσοτικσύς στόχους χωριστής συλλογής, προετοιμαοίαι
‘υα επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση που προβλέπονται από τη
ιομοθεσία, ήτοι των στόχων του άρθρου 82 και της παρ. Ι του
άρθρου 13 του ν. 4736/2020 αντίστοιχα.
Για τους όρους και τις προϋποθέσεις εψαρμογής συστήματος επιστροφή
εγγύηοης γιο τις συσκευασίες του πρώτου εδαψίου εφαρμόζονται σι παρ.

έως 9 του άρθρου 13 του ν. 4736/2020 και η απόφαση της παρ. 7 του
άρθρου 92.
(ψιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή νέα εθελοντικι’
συστήματα επιστροφής εγγύησης που εψαρμόζονται για άλλε
συσκευασίες Πέραν των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο, όπως για τι
ιυάλινες φιάλες, δηλώνονται υποχρεωτικά στον Ελληνικό Οργανισμό
νακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.( από τους φορείς των συστημάτων, σύμφωνα με
:η διαδικασίατηςπαρ. Ιτου άρθρου 81.»



απόψαση της παρ. 7 του άρθρου 92.

‘ψιστάμενα Κατά την έναρξη ισχύος Του παρόντος ή νέα εθελοντια’

συστήματα επιστροφής εγγύησης που εψαρμόζονται για άλλε

συσκευασ[ες Πέραν των αναψερόμενων στο πρώτο εδάψιο, όπως γι

ις γυάλινες ψιάλες, δηλώνονται υποχρεωτικά στον Ελληνικέ

3ργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) από τους φορείς τω

συστημάτων, σύμψωνα με τη διαδικασία της παρ. Ι του άρθρου 81»

Αρθρο 8 «γ.’Εσσδατου Υπολογαριασμού νέων’Εργων Α.Π.Ε. καιΣ.ΗΘ.Υ.Α. στόχων
Μεθοδολογία απολογισμού της χρέωσης νια την αποζημίωση , ΙΕ.Σ.Ε.Κ. του Ειδικου Λογαριασμου ΑΠΕ., Σ.Η.ΘΥ.Α. και Αποθηκευσηη

έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργείας και Συμπαραγωγής Ι
Λιασυνδεδεμενου Συστηματος και Δικτυου και ειδικοτερα:

Ηλεκτρισμου — Θερμοτητας Υψηλης Αποδοσης των στοχων του

Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια Και το Κλίμα—Τροποποίηση περ. α) Τα ποσά που καταβάλλουν οι συμμετέχοντες στοπλαίσιο λειτουργίας

γ) παρ. 3 άρθρου 143 ν. 4001/2011 ων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της περ. γ) του άρθρου 5 του ν.

Η υποπερ. γβ) της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 425/2016 για την ενέργεια από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικήι

(Α 179), περί εσόδων του Υπολογαριαομού νέων Έργων1ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.ΘΥΑ., με σύμβαση λειταυργικής εν[σχυση
ινανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π Ε.) και Συμπαραγωγήαθερής τιμής, που τίθενται σε λειτουργία από την 1η12021.

Ηλεκτρισμού — Θερμότητος Υψηλής Απόδοσης (ΣΗ.Θ.Υ.Α.( στόχωβ) Τα έσοδα από τη χρέωση που επιβάλλεται στους εκπροσώπου
ου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα )Ε.Σ.Ε.Κ., Β ,

ψορτιου για την αποζημιωση των νεων Εργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στοχω
14893/2019), αντικαθισταται. προστιθεται υποπερ. γγα(, και η περ. γ)

Ε.Σ.Ε.Κ. που τιθενται σε λειτουργία απο την Ιη.1.2021, γιατο σύνολο τηδιαμορψωνεται ως εξης:

«γ. Έσαδα του Υπολογαριαομσύ νέων Εργων Α.Π.Ε. και γενέργειος που παρέχουν στην εγχώρια κατανάλωση. Η χρέωοη αυτή

στόχων Ε.Σ.Ε.Κ. του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε., Σ,Η.Θ.Υ.Α. κα1επιβαρύνει τους πελάτες εκάστου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας,

Αποθήκευσης Διοσυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου καανάλσγα με την κατανάλωση ενέργειας και αποτυπώνεται στα

ειδικότερα: ογοριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
γα) Τα ποσά που καταβάλλουν οι συμμετέχοντες στο πλαίσιΕιδικά ως προς τις κατηγορίες Των καταναλωτών που είναι δικαιούχο

ειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της περ. γ) του άρθρου . .

Ιμειωμενων χρεωσεων Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ., συμψωνα με τα εβδομο και ογδοο
5 του ν. 4425/2016 για την ενεργεια απο σταθμους παραγωγη ,

Ιεδαψια της υποπερ. βα) της περ. β), δυναται να επιβαλλεται αντιστοιχα η
ηλεκτρικης ενεργειας απο Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥ.Α., με συμβαοηί

ειτουργικής ενίσχυσης σταθερής τιμής, που τίθενται σε λειταυργί (πραβλεπόμενη μειωμένη μοναδιαία χρέωοη. Με απόψαση του Υπουργού

από την Ιη.12021.

β) Τα έσοδα από τη χρέωση που επιβάλλεται στους εκπροσώπου

Φορτίου γιο την αποζημίωση των νέων Εργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α

στόχων Ε.Σ.Ε.Κ. που τίθενται σε λειτουργία από την Ιη.1.2021, γιατο

σύνολο της ενέργειας που παρέχουν στην εγχώρια κατανάλωση. Η

ρέωση αυτή επιβαρύνει τους πελάτες εκάστου προμηθευτή

ηλεκτρικής ενέργειας, ανάλογο με την κατανάλωση ενέργειας κα

απατυπώνεται στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Με απόψαοη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

καθορίζονται η διαδικασία επιβολής και αναπροσαρμογής τη

ρέωσης, η μεθοδολογία υπαλογιομού της χρέωσης, η δημιουργί

και Το ύψος απαθεματικού ασφάλειας του υπολογαριασμού, η

διαδικασία τιμαλόγησης των Εκπροσώπων Φορτίου, η διαδικασί

εκκαθάρισης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή τη

ρέωοης.

Η «ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.», κατ’ εψαρμογή της μεθαδολαγίας του τρίτου

εδαψίου, υπολογίζει μέχρι τη 15η Νοεμβρίου κάθε έτους, αρχή

ενομένης από τη 15η Νοεμβρίου 2022, την αναγκαία χρέωση προ

συς εκπροσώπους φορτίου, για τον ισοσκελιομό του

‘πολογαριασμαύ και τη διατήρηση του απαιτούμενου αποθεματικού

ασψαλείας γιατο επόμενο ημερολογιακό έτος.

Για το Πρώτο έτος που προκύπτει ανάγκη επιβολής χρέωσης στου

εκπροσώπους ψορτίου, σύμψωνα με το Τέταρτο εδάψια, η «ΔΑΠΕΕΠ

ι.Ε.» εισηγείται έως την 30ή Νοεμβρίου στη Ρυθμιστική Αρχή

Ενέργειας )Ρ.ΑΕ.(, τη μοναδιαία χρέωση που επιβάλλεται στους

Εκπροσώπους Φορτίου, για τον ισασκελισμό του Υπαλογαριασμού

και τη διατήρηση του απσιτσύμενου αποθεματικού ασψαλείας γιατο

επόμενο έτος. Η Ρ.Α.Ε., με απόφαση που δημοσιεύεται στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως την 15η Δεκεμβρίου του ιδίου

έτους, καθορίζει τη μοναδιαία χρεώση του πέμπτου εδαψίου.

ιρνητική χρέωση δεν νοείται.

Μετά το Πρώτο έτος εψαρμαγής των χρεώσεων, η «ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.», α

απαιτείται τροποποίηση της μσναδιαίας χρέωσης των Εκπρσσώπωι

Φορτίου για να διατηρηθεί ισοσκελιομένας ο Υπαλογαριαομός καιτο

απαιτούμενο αποθεματικό ασψαλείας, υπολογίζει και επιβάλλει ει

Ίεριβάλλοντας και Ενέργειας καθορίζονται οι κατηγορίες καταναλωτών

του είναι δικαιούχοι των ως άνω μειωμένων χρεώσεων, τα ποσοστά

.ιειωμένων χρεώσεων ανά κατηγορία δικαιούχων, σι κατηγορίες

ιαταναλωτών στους οποίους επιβάλλεται ακέραια η χρέωση, η μέγιστη

ιαι η ελάχιστη χρέωση που επιβάλλεται οκ μεμονωμένους καταναλωτές,

χρόνος θέσης των χρεώσεων σε εψαρμσγή, η διαδικασία εκκαθάριση

ων χρεώσεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εψαρμογή τους,

υμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας και των όρων αναθεώρησής Τους.

γ) Το μέρος Των εσόδων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργεια

χπό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που τίθενται σε λειτουργία από την Ιη1.2021

ιαι το οποία οι κάτοχοι των σταθμών επιστρέψουν στον Ειδικό

αγαριασμό Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Αποθήκευσης Διασυνδεδεμένου

υστήματσς και Δικτύου, σύμφωνα με το άρθρα 5Β του ν. 4414/2016.

δ( Ποσά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.».
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έου χρεώσεις, βάσει Των οριζόμενων στην απόψαση Του τρίτου

εδαψίου.

:ε κάθε περίπτωση, η «ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ», μετά το πρώτο έτος επιβολή<

ων χρεώσεων, υπολογίζει και, αν προκύπτει ανάγκη επιβολή<

ρέωσης στους Εκπροσώπους Φορτίου, ανακοινώνει τη μσναδιοίς

ρέωση έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το

έτος επιβολής, με ισχύ από την Ιη Ιανουαρίου του έτους επιβολής.

Ειδικά ως προς τις κατηγορίες των καταναλωτών που είναι δικαιούχο

μειωμένων χρεώσεων του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπώ<

ιερίων Ρύπων, σύμψωνα μετην υποπερ. βα) της περ. β), επιβάλλετα

αντίστοιχα η προβλεπόμενη μειωμένη μοναδιαία χρέωση.

Η «Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.« ορίζεται ως αρμόδιος ψορέας γιατη διαδικασί

υπαγωγής των δικαιούχων σε μειωμένες χρεώσεις, μέσω υλοποίηση

και διαχείρισης κατάλληλου πληροψοριακού συστήματος, για τη

υποδοχή αιτήσεων των δυνητικών δικαιούχων Και καταγραψής τω

σχετικών στοιχείων του εκπροσώπου ψορτίσυ που τους εκπροσωπεί

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργεια

καθορίζονται τα ποσοστά μειωμένων χρεώσεων ανά κατηγορί

όικαιούχων, σι κατηγορίες καταναλωτών στους οποίους επιβάλλετα

ακέραια η χρέωση, η μέγιστη και η ελάχιστη χρέωση που επιβάλλετα

σε μεμονωμένους καταναλωτές, ο χρόνος θέσης των χρεώσεων σε

εψαρμογή, η διαδικασία εκκαθάρισης Των χρεώσεων και κάθε άλλη

.επτσμέρεια για την εψαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένης τη

Ειαδικασ[ος καιτων όρων οναθεώρησής τους.

Για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής σε κατηγορί

όικαιούχων μειωμένης χρέωσης, τη διαδικασία ελέγχου τω

κριτηρίων υπαγωγής, το ύψος του ανταποδοτικού τέλους για τη

εξέταση των αιτήσεων υπαγωγής, τις υποχρεώσεις των δικαισύχω

ων μειωμένων χρεώσεων, τα πρόστιμα και τον τρόπο επιβολής τους

σε περιπτώσεις παραβίασης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια γι

ην εψαρμσγή των παραπάνω, ισχύουν Τα οριζόμενα στην απόΦαση

ου δεκάτου τρίτου εδάψιου της υποπερ, βα) της περ. β).

γ) Το μέρος των εσόδων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρική

ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που τίθενται σε λειτουργία από

ην Ιη.1.2021 καιτο οποίο οι κάτοχαιτων σταθμών επιστρέψουν στο

Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Αποθήκευση

ιιασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, σύμΦωνα μετα άρθρο 5

ου ν. 4414/2016.

γο) Τα πρόστιμο που επιβάλλεται στους κατόχους σταθμών Α.Π.Ε

και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σύμψωνα μετην περ. δ της παρ. 5 του άρθρου 12α του

ν. 4414/2016 (Α 149),

δ) Ποσά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.».

Άρθρο 9 «Αρθρο εξηκαστό πρώτο
Ζητήματα ετιιδότησης της κατανάλωσης ψυσικού αερίου και ,

Συαταση Ειδικσυ Λογαριασμου μετην ονομααια «Ταμειο Ενεργειακης
καταβολής των επιδοτήσεων στο Πλαίσιο Του προσωρινου ,

Μεταβασης» - Χορηγηση επιδοτησης λογοριασμου ηλεκτρικης ενεργειας
μηχανισμου επιστροψης μερους εσοδων αγορας επομενης ημερας

και ψυσικού αερίου σε καταναλωτές
— Τροποποιηση εξηκοστου πρωτου αρθρου ν. 4839/2021

1, 0 χρονικός περιορισμός της περιόδου κατανάλωσης για την έκδοση 1. Συστήνεται ειδικός λογαριασμός μετην ονομασία «Ταμείο Ενεργειακή

ης κοινής απόψασης του τετάρτου εδαψίου της παρ. 3 του Μετάβασης» και ως διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού ορίζεται η

υξηκσστσύ Πρώτου άρθρου του ν. 4839/2021 (Α’ 181), περ .Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.

Ετιιδότησης της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 2. 0 ειδικός λογαριασμός της παρ. 1, Πέρα από τα έσοδα Που
αταργείται, διευρύνεται το αντικείμενο της εξουσιοδότησης του ροβλέπανται στην υπατιερ. )στ) της περ Α.2.1 της Παρ. Α.2. του
ιρώτου εδαψίου της παρ. 4 και οι Παρ. 3 και 4 διαμορψώνονται ω ,

αρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α 129), δυναται να χρηματοδατειται απο
εξης:

ον Κρατικό Προυπολογισμο, καθως καικατόπιν απόψασηςτσυ Υπουργούώ, Παρεχεται απο ταν ειδικο λογαριασμο της παρ. 1 επιδοτηση τη

ιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και πιστώνετα Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από ταν Ειδικό Λογαριασμό

πους λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από του νανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού

ιρομηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Δικαιούχοι της ανωτέρι Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης )ΣΗΘΥΑ) του άρθρου 143 του ν.

ιπιδότησης δύναται να είναι όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρική 001/2011 (Α’179).
Ενέργειας ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης. 3. Παρέχεται από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 επιδότηση τη
Με Κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα ιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και πιστώνεται στου
3ικονσμικών καθορίζονται ενδεικτικά. αγαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους πραμηθευτέ



ι) σι δικαιούχοι καταναλωτές, β) Το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανύ

.ιεγαβατώρα (Μ\Νδ), γ) η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος χορήγησηι

<αι ο χρόνος εκκαθάρισης της επιδότησης, δ) η Περίοδοι

<ατανάλωσης, ε) ανώτατα και κατώτατο όρια κατοναλώσεων, στ

ινώτατα όρια επιδότησης ανά επιχείρηση, ζ) η διαδικασία ελέγχου

ώρευσης κρατικών ενισχύσεων και σι συναΦείς με αυτέ

:ροϋποθέσεις, η διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης, εάν αυτό

:ιπαιτηθεί, και οι αρμόδιοι γιατο ανωτέρω ψσρείς, η) οι υποχρεώσει

ων προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και 8) κάθε άλλο

3έμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης, λαμβάνοντας υπόψη

ικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, τις κατηγορίες πελατών, το είδος,

ο μέγεθος και το αντικείμενο δραστηριότητας και την ένταση

ιλεκτρικής ενέργειας των επιχειρήσεων, καθώς και το είδος τωυ

ιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

νιε κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

)ικσνομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροΦίμων δύναται νι

ορηγείται η επιδότηση του πρώτου εδοψίου οε καταναλωτές με

:αροχές αγροτικής χρήσης, ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης κα

3υμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο

ομέα της ξήρανσης αγροτικών προϊόντων, λαμβανομένου υπόψη

συ είδους των τιμολογίων προμήθειας. Με την απόψαση του

ροηγούμενου εδαψίου καθορίζονται το ύψος επιδότησης οε ευρώ

ινά μεγαβατώρα (ΜνιΙ), η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνοι

ορήγηοής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, ανώτατα και κατώτατα όριι

ιαταναλώσεων, ανώτατα όρια επιδότησης, η διαδικασία ελέγχου

ώρευσης κρατικών ενισχύσεων και σι συναΦείς με αυτέ

ρούποθέσεις, η διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης, αν αυτό

ιπαιτηθεί, οι αρμόδιοι γιο τα ανωτέρω ψορείς, καθώς και κάθε άλλε

έμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης, λαμβανομένου υπόψη

ου είδους των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργεια

ιαι Οικονομικών δύναται να Παρέχεται από τον ειδικό λογαριασμό

ης παρ. 1 επιδότηση της κατανάλωσης Φυσικού αερίου και νι

.ιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από

ους προμηθευτές ψυσικού αερίου ή να αποδίδεται απευθείας στου

ικαιούχους στις περιπτώσεις ιδισκατανάλωσης. Δικαιούχοι της

:πιδότησης είναι όλοι οι καταναλωτές ψυσικού αερίου εκτός τω

αραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων τω

εριπτώσεων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής ή
ιη απόδοσης για το σκέλος της κατανάλωσης ψυσικού αερίου που

εψορό σε παραγωγή θερμικής ενέργειας.

νιτ κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα

)ικοναμικών καθορίζονται ενδεικτικά:

ι) οι δικαιούχοι καταναλωτές, β) το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανι’

)ερμική μεγαβατώρα (Μ\Λ/[ι1ι), γ) η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνο

ορήγησης και ο χρόνος εκκαθάρισης της επιδότησης, δ) η περίοδο

ιατανάλωσης, ε) ανώτατα και κατώτατα όρια κατοναλώσεων, στ)

ινώτατα όρια επιδότησης, ζ) η διαδικασία ελέγχου σώρευση

ιρατικών ενισχύσεων και οι συναψείς με αυτές προυποθέοεις, η

ιαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης, αν αυτό απαιτηθεί, και οι αρμόδιο

ιο τα ανωτέρω ψορείς, η) οι υποχρεώσεις των προμηθευτώ

)υσικού αερίου, καθώς και θ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη

ορήγηση της επιδότηοης, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικό κα

ισινωνικά κριτήρια, τις κατηγορίες πελατών, τσ είδος, το μέγεθος κα

ο αντικείμενο δραστηριότητας και την ένταση θερμικής ενέργεια

ων επιχειρήσεων, καθώς και το είδος των τιμολογίων προμήθεια

)υσικού αερίου.».

. Στο εξηκοστό Πρώτο άρθρο του ν. 4839/2021 προστίθεται παρ. 1

»ς εξής:

<14. Με απόΦαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργεια

5ύναται να καθορίζονται οι όροι, προυτιοθέσεις και διαδικασίε

ιαταβσλής προκαταβολών στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας,

ιο τη χορήγηση των επιδοτήσεων στους τελικούς καταναλωτές,

ηλεκτρικής ενέργειας. Δικαιούχοι της ανωτέρω επιδότησης δύναται νι

είναι όλοι σι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως επιπέδου

άσης.

Με κοινή απόΦαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα

Οικονομικών καθορίζονται ενδεικτικά:

α) οι δικαιούχοι καταναλωτές,

β) το ύψος επιδότησης οκ ευρώ ανά μεγαβατώρα (Μ\Ν),

γ) η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος χορήγησης και ο χρόνος εκκαθάριση

της επιδότησης,

δ) η περίοδος κατανάλωσης,

ε) ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων,

στ) ανώτατα όρια επιδότησης ανά επιχείρηση,

ζ) η διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων και οι συναψεί

με αυτές προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης, εάν αυτό

απαιτηθεί, και οι αρμόδιοι για τα ανωτέρω Φορείς,

η) οι υποχρεώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και

9) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης, λαμβάνοντα

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 τω

τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικά για την περίοδο κατανάλωσης από την 1η.8.2021 μέχρι και τι<

31.12.2021, με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος κα

Ενέργειας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροΦίμων δύνατα

να χορηγείται η επιδότηση του πρώτου εδαψίου σε καταναλωτές με

ιαροχές αγροτικής χρήσης, ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης κα

συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο

ομέα της ξήρανσης αγροτικών προϊόντων, λαμβανομένου υπόψη του

είδους των τιμολογίων προμήθειας. Με την απόΦαση του προηγούμενου

εδαψίου καθορίζονται το ύψος επιδότησης οκ ευρώ ανά μεγαβατώρο

(Μ\Λ/Ι), η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνοι

εκκαθάρισης, ανώτατα και κατώτατο όρια καταναλώσεων, ανώτατα όριο

επιδότησης, η διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων και οι

συναψείς με αυτές προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης, αι

αυτό απαιτηθεί, σιαρμόδιοιγιατα ανωτέρω ψορείς, καθώς και κάθε άλλε

θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης, λαμβανομένου υπόψη του

είδους των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Με κοινή απόΦαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα

Οικονομικών δύναται να παρέχεται από τον ειδικό λογαριασμό της παρ.

επιδότηοη της κατανάλωσης Φυσικού αερίου και να πιστώνεται στου

<ογαριασμσύς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτέ

Φυσικού αερίου. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι καταναλωτέ

Φυσικού αερίου εκτός των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας,

συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων συμπαραγωγής ηλεκτρισμοό

και θερμότητας υψηλής ή μη απόδοσης για το σκέλος της κατανάλωση

Φυσικού αερίου που αΦορά σε παραγωγή θερμικής ενέργειας.

Με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα

Οικονομικών καθορίζονται ενδεικτικά:

α) σι δικαιούχοι καταναλωτές,

β) το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα (Μ\Λ/ιΕι),

‘) η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος χορήγησης και ο χρόνος εκκαθάριση

ης επιδότησης,

δ) η περίοδος κατανάλωσης,

ε) ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων,

στ) ανώτατα όρια επιδότησης,



3ύμψωνα με τις οποψάοεις που εκδίδονται Κατ’ εξουσιοδότηση τηζ) η διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων και σι συί
αρ. 3, λαμβάνοντας υπόψη και τον προσωρινό μηχανισμό

με αυτες προυποθεσεις, η διαδικασια ανακτησης ενισχυσης, αν αυτο
:ιτιοτροψής μέρους εσόδων αγοράς επόμενης ημέρας Του άρθρου

απαιτηθει, και οι αρμοδιοι γιατο ανωτερω ψορεις,
12Α στον ν. 4425/2016 (Α 185). Με την ιδια αποψαση καθοριζεται κα

α θέματο εκκοθαρίσεων των προκαταβολών »
η) οι υποχρεώσεις των προμηθευτών ψυσικού αερίου, καθώς και

8) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης, λαμβόνοντα.

υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, τις κατηγορίες πελατών, το

είδος, το μέγεθος και το αντικείμενο δραστηριότητας και την ένταση

θερμικής ενέργειας Των Επιχειρήσεων, καθώς κοιτο είδος Των τιμολσγίω)

τρομήθειας ψυσικού αερίου.

5. Από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού της παρ. 1 δύνσται ν

επιδοτείται μέρος της δαπάνης για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανση

ου άρθρου 79 του ν. 4756/2020 (Α’ 235). Με Κοινή απόψαση τω

(πσυργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζεται Το1

ύψος του ποσού που διατίθεται Κατ’ έτος σύμψωνα με τσ πρώτο εδάψιο.;

‘Το ποσό αυτό μεταψέρεται σε λογαριασμό Του Ελληνικού Δημοσίου καΕ

εμφανίζεται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού με εγγραψή

ισόποσων πιστώσεων στον ΑΛΕ 2250904001 «Επίδομα θέρμονσης» του

Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του

(πουργείου Οικονομικών για τις ανάγκες ενίσχυσης του επιδόματο

θέρμανσης.

6. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης χειμερινής περιόδου

2021-2022 η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. μεταψέρει στον λαγαριασμό του Ελληνικού

<ημοσίου της παρ. 5, από τα έσσδα του ειδικού λογαριασμού της παρ.

τοσό έως ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ, χωρίς να απαιτείτα

η έκδοση της κοινής απόψασης της παρ. 5, κατόπιν αιτήματος του

(πουργού Οικονομικών προς τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.

7. Ειδικά για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας της τηλεθέρμανσης του

ήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρεια

υτικής Μακεδονίας, και μέχριτη σύνδεση της τηλεθέρμανσης του Δήμου

με την υπό κατασκευή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργεια

<ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ν«, παρέχεται έκτακτη ενίσχυση στη Δημοτική Επιχείρηση

Γηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.), από Τον ειδικό λογαριασμό τη

ταρ. 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργεια

και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της ενίσχυσης, τηρουμένων τω·

ενωσιακών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

8. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα

Οικονομικών δύναται να χρηματσδοτε[ται από τον ειδικό λογαριασμό τη

ταρ. Ιο ειδικός λογαριασμός για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού

ρεύματος που έχει συσταθεί με το άρθρο 36 του ν. 4508/2017 (Α 200).

9. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κα

Οικονομικών δύναται να χρηματσδοτείται από τον ειδικό λογαριασμό τη

ταρ. 1, ο ειδικός λογαριασμός για τη χορήγηση ενίσχυσης σε οικιακού

καταναλωτές λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από λιγνιτική

δραστηριότητα που έχει συσταθεί με το άρθρο 26 του ν. 4513/2018 (Α’ 9).

10. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα

Οικονομικών δύναται να χρηματοδοτείται ο ειδικός λογαριασμός της παρ.

Ι από τον ειδικό λογαριασμό Υπηρεσιών Κοωής Ωψέλειας του

άρθρου 55 του ν. 4001/2011 (Α’ 179).
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών δύναται ντ
ρηματσδοτσύνται από Τον Ειδικό Λογαριασμό της Παρ. 1, δράσεις που
αψορούν στην απόσυρση και αντικατάσταση οικιακών ηλεκτρικώε
‚συσκευών μέσω συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωοηι
από πιστοποιημένους ψορείς. ΜΕ την ως άνω απόφαση δύναται νς
καθορίζεται η διαδικασία μεταψοράς των πιστώσεων για τον ως άνι&

σκοπό.



12. 0 ειδικός λογαριασμός «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης»
διαχωρίζεται λογιστικά στους εξής δύο (2) Υπολογαριασμούς: α) Το
‘πολογαριασμό Εσόδων Και β) τον Υπσλσγαριασμό Εξόδων.

α) Ο Υπσλογαριασμός Εσόδων του ειδικού λογαριασμού έχει τις εξή

ε ισροές:

αα) έσοδα από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργεια

(Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοση

(Σ.Η.Θ.Υ.Λ.) του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 )Α’179),

αβ) Έσοδα που προβλέπονται στην υποπερ. )στ) της περ. Α.2.1 της παρ.

.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α 129).

ιαγ) έσοδα από τον ειδικό λογαριασμό Υπηρεσιών Κοινής Ωέλειας του

άρθρου 55 του ν. 4001/2011,

·αδ) έσοδα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό,

.αε( ποσά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

β) Ο Υπολογαριασμός Εξόδων Του ειδικού λογαριασμού «Ταμεία

Ενεργειακής Μετάβασης» έχει τις εξής εκροές:

βα) τις επιδοτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και ψυσικού αερίου,

ββ) το ποσά που αψορούν οτα επίδομα θέρμανσης του άρθρου 79 του ν.

4756/2020 (Α 235),

βγ) τα ποσά που οψορσύν στο κόστος λειτουργίας τηλεθέρμανσης του

Δήμου Εορδαίας της Περιψερειακής Ενότητας Κοζάνης της Γίεριψέρειας

υτικής Μακεδονίας, μέχριτη σύνδεση τηςτηλεθέρμονσηςτου Δήμου με

ην υπό κατασκευή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργεια

«ΠΤΟΛΕΜΑΔΑ ν»,
βδ) τα ποσά που αψορσύν στον ειδικό λογαριασμό για την επανασύνδεοη

ταροχών ηλεκτρικού ρεύματος πσυ έχει συσταθεί με το άρθρο 36 του ν

508/2017 (Α’ 200),

βε) το ποσά που αψορσύν στον ειδικό λογαριασμό γιο τη χορήγηση

ενίσχυσης σε οικιακούς καταναλωτές λόγω περιβολλοντικής επιβάρυνση

από λιγνιτική δραστηριότητα Που έχει συσταθεί με το άρθρα 2ότου ν

513/2018 (Α 9).

βστ( δράσεις που αψσρούν στην απόσυρση και αντικατάσταση οικιακώ

ηλεκτρικών συσκευών μέσω συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης κα

ανακύκλωσης από πιστοποιημένους ψσρείς,

βζ) ποσά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Κάθε θέμα σχετικό με τις εκροές των υπσπερ. βα( έως βζ) καθορίζεται με

Κοινή απόψαση Των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

Οικονομικών καιτων Κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών.

Με απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται το

ιοοοστό των εισροών που αποδίδεται, ως ανταπσδστικό τέλος, στοε

ιιαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης )Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.), για τη

κάλυψη των λειτσυργικών και διαχειριστικών δαπανών του Ταμείου

Ενεργειακής Μετάβασης.
13. Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. δύναται, αποκλειστικά εντός του έτους 2022, νι
συνάπτει μια ή περισσότερες συμβάσεις γιο την ανάπτυξη
Πληροψαριακού Συστήματος γιο την υποστήριξη του Ταμείου
Ενεργειακής Μετάβασης, με τη διαδικασίατης απευθείας ανάθεσης, κατι’
τιαρέκκλιση του άρθρου 36 και της παρ. Ι του άρθρου 118 του ν
4412/2016 )Α’ 147), με την επιψύλαξη του άρθρου 235 του ίδιου νόμου
Γο συνολικό ποσό των συμβάσεων του πρώτου εδαψίου δεν μπορεί νι
υπερβαίνει τις εκατόν Πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ πλέον Φόροι,
Προστιθέμενης Αξίας.
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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 Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης,
θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και
λοιπές διατάξεις»

Α. Με Τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας. προβλέπονται Τα ακόλουθα:

Ι. Θεσπίζεται ειδική διαδικασία σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του
άνθρακα από φορείς σι οποίοι κατέχουν δικαίωμα ή άδεια έρευνας και
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η υποχρέωση Του
φορέα εκμετάλλευσης, μετά το κλείσιμο ενός τόπου αποθήκευσης, καταβολής
χρηματοδοτικής συνεισφοράς, σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του ΙΙράσινου Ταμείου.
Το ύψος της εν λόγω χρηματοδοτικής συνεισφοράς. τι οποία χρησιμοποιείται για
την κάλυψη των δαπανών της αρμόδιας αρχής, καθορίζεται με απόφαση της
Ελληνικής Διαχειριστική ς Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων
(Ε.Δ.Ε.Υ.Ε.Π.) Α.Ε., με συγκεκριμένη μεθοδολογία και σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα.

2. Εισάγονται ρυθμίσεις για την πιλοτική εφαρμογή των Υπεράκτιων
Αιολικών Πάρκων (Υ.Α.Π.) στη μνημονευόμενη θαλάσσια περιοχή. Μεταξύ
άλλων, προβλέπονται τα εξής:

α. Παρέχεται η δυνατότητα σε κατόχους’Εργων Υ.Α.Π. που έχουν λάβει Άδεια
Παραγωγής ή Βεβαίωση Ειδικού ‘Εργου για την εγκατάσταση των εν λόγω έργων
ή εκκρεμούν οι σχετικές αιτήσεις τους. να λαμβάνουν Τιμή Αναφοράς. εκτός της
ανταγωνιστικής διαδικασίας επιλογής επενδυτή Υ.Α.Π. για ισχύ που δεν υπερβαίνει
το οριζόμενο ανώτατο όριο και να συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης
Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα,

β. Ορίζονται οι περιπτώσεις ακύρωσης των αδειών και εγκρίσεων που έχουν
αποκτηθεί από τους ανωτέρω και προβλέπεται ότι σε περίπτωση που σι κάτοχοί των
προαναφερόμενων ‘Εργων υποβάλουν Προσφορά σχετικά με την αποζημίωση που
επιθυμούν να λαμβάνουν για την ενέργεια που παράγουν μικρότερη των
προσφορών των υπόλοιπων, τα συγκεκριμένα ‘Εργα Υ.Α.Π. επιλέγονται για την
λήψη λειτουργικής ενίσχυσης και μπορούν να λάβουν οριστική προσφορά
σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή.
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γ. Εφαρμόζεται και για την περιοχή ανάπτυξης των προαναφερόμενων ‘Εργων
Υ.Α.Π. η ρύθμιση για την χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα παραχώρηση του
δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, θαλάσσιου χώρου και πυθμένα.

3. Στο πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Δ.Ε.Υ.Ε.Π. Α.Ε., ως φορέα Υ.Α.Π.
επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές:

α. Στον σκοπό της Εταιρείας προστίθενται η εκπόνηση τεχνικών μελετών για
το σχέδιο Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υ.Α.Π. και την οριοθέτηση των
Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης αυτών καθώς και η συνολική διαχείριση
στοιχείων και δεδομένων για την αποτίμηση του υπεράκτιου αιολικού δυναμικού
της χώρας.

β. Έσοδα της Ε.Δ.Ε.Υ.Ε.Π. Α.Ε. αποτελούν επίσης και τα ποσά που αυτή
εισπράττει από τη διαχείριση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Ελληνικού
Δημοσίου, ως προς την υλοποίηση και λειτουργία των Υ.Α.Π.

4. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εξαίρεση από την κατεδάφιση των
υφιστάμενων πυροφυλακίων και παρατηρητηρίων (προϋποθέσεις, αίτηση,
αναστολή και ανάκληση διοικητικών πράξεων αποβολής και επιβολής προστίμων
κατεδάφισης από την οικεία δασική υπηρεσία κ.λπ.) και παρατείνεται η διάρκεια
ισχύος της βεβαίωσης για την πολεοδόμηση Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης
Πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.).

5. Μετατίθεται ο χρόνος έναρξης εφαρμογής της υποχρέωσης των
μνημονευόμενων φορέων συσκευασίας να σχεδιάσουν, υλοποιήσουν και
λειτουργήσουν Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε. Δ.)
αποβλήτων συσκευασιών πανελλαδικής εμβέλειας, με σκοπό την εφαρμογή
συστήματος επιστροφής εγγύησης για τις εν λόγω συσκευασίες, κατά τα οριζόμενα.

6. Τροποποιείται το άρθρο 143 παρ.3γ του ν. 4001/2011 και επέρχονται οι
αναγκαίες μεταβολές στα ισχύοντα για τα έσοδα του Υπολογαριασμού νέων’Εργων
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στόχων Ε.Σ.Ε.Κ., με σκοπό τον ισοσκελισμό αυτού και τη
διατήρηση του απαιτούμενου αποθεματικού ασφαλείας για το επόμενο έτος.

7.α. Καταργείται ο χρονικός περιορισμός ως προς την περίοδο κατανάλωσης
όσον αφορά στη χορήγηση, με κ.υ.α., της επιδότησης τιμολογητέας κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας σε καταναλωτές με παροχές αγροτικής χρήσης, ανεξαρτήτως
επιπέδου τάσης και συμπεριλαμβανομένων των μνημονευόμενων κατηγοριών
επιχειρήσεων.

β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με:
- την απόδοση της προβλεπόμενης επιδότησης στους δικαιούχους στις

περιπτώσεις αυτοπρομήθειας με σκοπό την ιδιοκατανάλιοση φυσικού αερίου,
- την καταβολή προκαταβολών στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας για

τη χορήγηση των επιδοτήσεων στους τελικούς καταναλωτές κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο,
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
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1. Επί του Κρατικού προϋπολογισμού

Απώλεια εσόδων από τη χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα παραχώρηση του
δικαιώματος χρήσης αιγιαλού. παραλίας, θαλάσσιου χώρου και πυθμένα και για τα
έργα Υ.Α.Π. στην μνημονευόμενη περιοχή.

11. Επί του προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου (φορέας Γενικής
Κυβέρνησης)

Αύξηση εσόδων από την είσπραξη της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, που
καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του εν λόγω Ταμείου, από Τους φορείς
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών Τους, μετά το
κλείσιμο ενός τόπου αποθήκευσης.

111. Επί του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβαση», τον
οποίο διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία <Διαχειριστή ΑΠΕ και
Εγγυήσεων Προέλευσης» (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε./φορέα Γενικήζ Κυβέρνησης)

Δαπάνη από τη χορήγηση της επιδότησης τιμολογητέας κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς τον υφιστάμενο χρονικό περιορισμό ως προς την
περίοδο κατανάλωσης, σε καταναλωτές με παροχές αγροτικής χρήσης,
ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης στις μνημονευόμενες κατηγορίες επιχειρήσεων, το
ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση κ.υ.α και από πραγματικά περιστατικά.

ιν. Επί του προϋπολογισμού τη ανώνυμης εταιρείας Ε.Δ.Ε.Υ.Ε.Π. Α.Ε.
(Φορέας Γενικής Κυβέρνηση)

1. Δαπάνη λόγω της διεύρυνσης του σκοπού και κατά συνέπεια των
δραστηριοτήτων της Εταιρείας (εκπόνηση τεχνικών μελετών για το σχέδιο Εθνικού
Προγράμματος Ανάπτυξης Υ.Α.Π. και την οριοθέτηση των Περιοχών
Οργανωμένης Ανάπτυξη ς αυτών, απασχόληση ανεξάρτητων τρίτων
εξειδικευ μένων τεχνικών συ μβούλων καθ ώς και πρόσθετου εξειδικευ μένου
τεχνικού προσωπικού για την εποπτεία των εργασιών και εγκαταστάσεων κ.λπ.). Η
δαπάνη εκτιμάται στο ποσό των 120 χιλ. ευρώ Περίπου.

2. Αύξηση εσόδων από την προσθήκη στους πόρους της Εταιρείας και των
ποσών που αυτή εισπράττει από τη διαχείριση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων
του Ελληνικού Δημοσίου, ως Προς την υλοποίηση και λειτουργία των Υ.Α.Π.

ν. Επί του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ — ΣΗΘΥΛ (Ε.Λ.Α.Π.Ε.) τον οποίο
διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία «Διαγειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων
Προέλευσης» (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.) Α.Ε./φορέα Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από την καταβολή λειτουργικής ενίσχυσης σε κατόχους ‘Εργων
Υ.Α.Π.:

α) που έχουν λάβει Άδεια Παραγωγής ή Βεβαίωση Ειδικού ‘Εργου για την
εγκατάσταση των εν λόγω έργων ή εκκρεμούν οι σχετικές αιτήσεις τους καθώς και
Τιμή Αναφοράς, εκτός της ανταγωνιστικής διαδικασίας επιλογής επενδυτή Υ.Α.Π.

3
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και συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύησης
(Σ.Ε.Δ.Π.),

β) υποβάλουν Προσφορά σχετικά με την αποζημίωση που επιθυμούν να
λαμβάνουν για την ενέργεια που παράγουν μικρότερη των προσφορών των
υπόλοιπων και επιλέγονται για τη λήψη οριστικής προσφοράς σύνδεσης από τον

αρμόδιο Διαχειριστή.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια κ.α.α.

ΕΓΞΤΑΤΗΙΑ ΤΑΝΤΙ
2707.2022 19:54

Ευσταθία Τσαντή

4
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο νόμου
«Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για
την ανάπτυξη των Υπεράκτιων λιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής
κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις»

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλούνται τα ακόλουθα
Οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού

Απώλεια εσόδων από τη χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα παραχώρηση του
δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, θαλάσσιου χώρου και πυθμένα και για τα έργα
Υ.Α.Π. στην μνημονευόμενη Περιοχή.

Η ανωτέρω απώλεια εσόδων Θα αναπληρώνεται από άλλες Πηγές εσόδων του
κρατικού προϋπολογισμού.

ΙΙ. Επί του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», τον οποίο
διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία «Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης»
(ΔΑΠ ΕΕΠ Α. Ε./4ορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από τη χορήγηση της επιδότησης τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας, χωρίς τον υψιστάμενο χρονικό περιορισμό ως προς την περίοδο κατανάλωσης, σε
καταναλωτές με παροχές αγροτικής χρήσης, ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης στις
μνημονευόμενες κατηγορίες επιχειρήσεων.

Η δαπάνη αυτή, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση κ.υ.α και από
πραγματικά περιστατικά, Θα αντιμετωπίζεται από τους πόρους του Ταμείου Ενεργειακής
Μετάβασης.

ιν. Επί του προϋπολογισμού της ανώνυμης εταιρείας Ε.Δ.Ε.Υ.Ε.Π. Α.Ε. (Φορέας Γενικής
Κυβέρνησης)

Δαπάνη λόγω της διεύρυνσης του σκοπού και κατά συνέπεια των δραστηριοτήτων
της Εταιρείας (εκπόνηση τεχνικών μελετών γιατο σχέδιο Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
Υ.Α.Π. και την οριοθέτηση των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης αυτών, απασχόληση
ανεξάρτητων τρίτων εξειδικευμένων τεχνικών συμβούλων καθώς και πρόσθετου
εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού για την εποπτεία των εργασιών και εγκαταστάσεων
κ.λπ.).

Η δαπάνη αυτή, το ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό των 120 χιλ. ευρώ περίπου,
Θα αντιμετωπίζεται από τον προϋπολογισμό της ανωτέρω εταιρείας.

ν. Επί του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ — ΣΗΘΥΑ (Ε.Λ.Α.Π.Ε.), τον οποίο διαχειρίζεται η
ανώνυμη εταιρεία «Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης» (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.)
Α.Ε./ορέας Γενικής Κυβέρνησης)
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Δαπάνη από την καταβολή λειτουργικής ενίσχυσης σε κατόχους’Εργων Υ.Α.Π.:

α) που έχουν λάβει Άδεια Παραγωγής ή Βεβαίωση Ειδικού Έργου για την εγκατάσταση

των εν λόγω έργων ή εκκρεμούν οι σχετικές αιτήσεις τους καθώς και Τιμή Αναψοράς, εκτός

της ανταγωνιστικής διαδικασίας επιλογής επενδυτή Υ.Α.Π. και συνάπτουν Σύμβαση

Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαψορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.),
β) υποβάλουν προσψορά σχετικά μετην αποζημίωση που επιθυμούν να λαμβάνουν νια

την ενέργεια που παράγουν μικρότερη των προσφορών των υπόλοιπων και επιλέγονται για

τη λήψη οριστικής προσψοράς σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή.

Η εν λόγω δαπάνη Θα αντιμετωπίζεται από τους πόρους του ανωτέρω ειδικού

λογαριασμού.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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