
ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

στο σχέδιο νόμου

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

με τίτλο

Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηψιακή εποχή - Τροποποίηση του ν.

3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου της ΙΙ’ Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές

ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους

κανόνες και για τη διασψάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι

Δημοσίευση εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής

της πανδη μίας ςονιο-ι9

1. Για την αντιμετώπιση της επιτακτική ς ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας από τον

άμεσο κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊσύ ςΟνΙο-19, επιτρέπεται η δημοσίευση της

εμπορικής επωνυμίας των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα κατά της διασποράς του

κορωνοϊσύ ςΟνιο-ι9, όπως προβλέπονται στην υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π.οικ.2158/14.1.2022

Κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας,

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του

Πολίτη, Πολιτισμού καιλθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,

Ψηψιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταψορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

Επικρατείας και του Υψυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 67), όπως εκάστοτε ισχύει. Η

δημοσίευση της εμπορικής επωνυμίας μιας επιχείρησης λαμβάνει χώρα μόνο στην

περίπτωση που έχει επιβληθεί σε αυτή η διοικητική κύρωση της αναστολής λειτουργίας της,

οποιαδήποτε και αν είναι η διάρκεια ισχύος του μέτρου της αναστολής.

2. Οι εμπορικές επωνυμίες των επιχειρήσεων της παρ. Ι μπορούν να δημοσιεύονται με

απόψαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με

οποιοδήποτε πρόσψορο μέσο. Η προθεσμία υποβολής και η υποβολή αντιρρήσεων δεν

αναστέλλουν την εκτέλεση του μέτρου της δημοσίευσης της εμπορικής επωνυμίας της

επιχείρησης.

3. Οι παρ. Ι και 2 εψαρμόζονται μέχρι τη λήξη της ισχύος των μέτρων κατά της διασποράς

του κορωνοϊού Ονο-Ι9 και, πάντως, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει

τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Για τους σκοπούς του παρόντος ως «εμπορική επωνυμία>) μιας επιχείρησης νοείται το

όνομα, ή η εμπορική ή εταιρική επωνυμία, ή ο διακριτικός τίτλος αυτής, ή άλλο ιδιαίτερο
διακριτικό γνώρισμα ή σημείο, με το οποίο η επιχείρηση, κατά τρόπο ευδιάκριτο, καθίσταται

Φ



γνωστή και το οποίο χρησιμοποιεί στην εμπορική της δραστηριότητα, τις υπηρεσίες ή τα

προϊόντα της, κατά τον χρόνο παραβίασης των μέτρων της παρ. 1.

Άρθρο 2

Ενίσχυση Επικουρικού Κεψαλαίου — Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ.

237/1986

Στο δεύτερο εδάψιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ. 237/1986 (Α· 110), η ψράση «μέχρι

την 31η Δεκεμβρίου 2021» αντικαθίσταται απότη ψράση «μέχριτην 31η Δεκεμβρίου 2023))

και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του το Επικουρικό Κεψάλαιο μπορεί να συνάιττει δάνεια

και να εκχωρεί ή ενεχυριάζει σε ασψάλεια του δανείου απαιτήσεις του ληξιπρόθεσμες ή και

μελλοντικές εισψορές υπέρ αυτού μέχρι ποσοστό 2/3 του συνόλου τους.

Αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Επικουρικού Κεψαλαίου, είτε εις

χείρας του, είτε εις χείρας τρίτων, από την έναρξη ισχύος του παρόντος μέχρι την 31η

Δεκεμβρίου 2023.

Απαγορεύεται, Επίσης, ο συμψηψισμός των εισψορών των μελών του με τυχόν οψειλές του

Επικουρικού Κεψαλαίου προς αυτά.»

Άρθρο 3

Παρατάσεις προθεσμιών λήξης, εμψάνισης και πληρωμής αξιογράψων και παρατάσεις

σχετικά με το ευεργέτημα μη καταχώρησης αξιογράψων σε αρχεία δεδομένων

οικονομικής συμπεριΦοράς υπό όρους — Τροποποίηση παρ. Ι και 2 άρθρου 34 του ν.

4829/2021

Στο άρθρο 34 του ν. 4829/2021 (Α 166), τροποποιούνται ως προς τις προβλεπόμενες

προθεσμίες, οι οποίες παρατείνονται έως την 31η.8.2022, α) οι Περ. α’, δ’ και ε’ της παρ. 1,

β) η υποττερ. αα’, το πρώτο εδάψιο της υττοπερ. αβ’ της περ. α’ και τα τρία πρώτα εδάψια της

περ. β’ της παρ. 2 και το άρθρο 34 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 34

Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμψάνισης και πληρωμής αξιογράψων και ρυθμίσεις για την

παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράψων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής

συ μπεριψοράς

1. α) Από την 7η.9.2021 και μέχρι την 31η12.2021, για τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα

τους στους Δήμους Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης Αγίας Άννας της

Περιψερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιψέρειας Στερεάς Ελλάδας, σι οποίοι κηρύχθηκαν

σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δυνάμει των υπ’ αρ. 7076/3.8.2021, 13374/5.8.2021 και

7248/6.8.2021 αποψάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, οι προθεσμίες



λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράψων αναστέλλονται έως τις

31.8.2022.

β) Τα οριζόμενα στην περ. α’ Ισχύουν για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια

σε διαταγή, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει

υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα

που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των

υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής

του ν. 4621/2014 (Α’107), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων

πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α’ 84), των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν.

4021/2011 (Α’ 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων

πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της

δημοσίευσης του παρόντος. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων σύμφωνα με

το προηγούμενο εδάφιο πραγματοποιείται με ειδική σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή των

πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ Α.Ε., η οποία

λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση

εφαρμογής της παρούσας και ιδίως, τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα,

προκειμένου να ισχύσει γι’ αυτά η προβλεπόμενη στην περ. α’ αναστολή των προθεσμιών.

Η διαβίβαση των απαιτούμενων στοιχείων από τη φορολογική διοίκηση γίνεται απευθείας

από την ΛΑΔΕ μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφοράς αρχείου. Ειδικά για τα πιστωτικά και

χρηματοδοτικά ιδρύματα, η διαβίβαση των στοιχείων γίνεται μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να ορίζονται και άλλα αξιόγραφα, πλην

των οριζομένων στην περ. β’, για τα οποία εφαρμόζεται το παρόν, και να ρυθμίζεται κάθε

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

δ) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 40

του ν. 3259/2004 (Α’ 149), αξιόγραφα οψειλόμενα από επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο

πεδίο εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 1 του παρόντος, για τα οποία έχει βεβαιωθεί αδυναμία

πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 3η.8.2021 έως την όη.9.2021, δεν

καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από

πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν

αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν, μετά από τη σφράγιση ή τη λήξη τους, έως την
31η82022 Αξιόγραψα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν

εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς,

διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά,

εάν αποδεδειγμένα εξοψληθούν μετά από τη σφράγιση ή τη λήξη τους, έως τις 31.8.2022.

Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραψα της παρούσας, αναστέλλονται, μετά

από τη σφράγιση ή τη λήξη εκάστου αξιογράψου, έως τις 31.8.2022, η έκδοση διαταγής

πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής

εκτέλεσης.

ε) Κατά τιαρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. Ι του άρθρου 40

του ν. 3259/2004, αξιόγραφα πληρωτέα από επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο

εφαρμογής της περ. α’ της παρ. Ι του παρόντος, για τα οποία ενδέχεται να βεβαιωθεί

αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων

οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά

ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα

εξοφληθούν, μετά από τη σφράγιση ή τη λήξη τους, έως την 31η82022 Αξιόγραφα που



εμπίπτουν στο πεδίο εψαρμογής της περ. α’ της Παρ. 1 του παρόντος, τα οποία ενδέχεται να

καταχωρί.στηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη

δημοσίευση του Παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα

εξοφληΘούν μετά από τη σψράγιση ή τη λήξη τους, έως την 31η82022 Για τις απαιτήσεις

που απορρέουν από τα αξιόγραψα της παρούσας, αναστέλλονται, μετά από τη σψράγιση ή
τη λήξη εκάστου αξιογράψου, έως την 31π.Β.2022, η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και

η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

2. α) Για τους κομιοτές αξιογράψων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν εμπίπτουν

στο Πεδίο εΦαρμογής των επιχειρήσεων της περ. α’ της Παρ. Ι του παρόντος, εάν το σύνολο

της αξίας των αξιογράψων που αναστέλλονται, σύμψωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι

μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του

αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις

συνολικές εκροές που έχουν περιληψθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή
εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο

κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. παρατείνονται οι προΘεσμίες

καταβολής Φ.Π.Α. ως εξής:

αα) μέχρι και 31η.8.2022 οι προΘεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά

Κέντρα οψειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), σι οποίες

λήγουν ή έληξαν από Ιης.8.2021 έως 30η.9.2021,

αβ) για Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκε ή Θα βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει

εμπρόΘεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής από την

30ή.9.2021 έως και την 31η,12.2021, ώστε οι οψειλές που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια

του Σεπτεμβρίου 2021 να καταβάλλονται μέχρι την 31η Αυγούστου 2022, ενώ οι οψειλές που

βεβαιώνονται τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2021, να

καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Αυγούστου του έτους 2022.

Με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή

της ΛΑΔΕ, καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εψαρμογή της

παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη φορολογική διοίκηση από τους

ψορολογουμένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή
διαδικαστικού χαρακτήρα.

β) Οι κομιστές αξιογράψων, οι οποίοι Κατά Τ δημοσίευση του παρόντος δεν εμπίιττουν στο

πεδίο εφαρμογής των επιχειρήσεων της περ. α’ της παρ. 1, εάν το σύνολο της αξίας των

αξιογράψων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο

του πενήντα τοις εκατό (50%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως

προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές

εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες

δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών

τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α., απολαμβάνουν κατά παρέκκλιση του δεύτερου

και τρίτου εδαψίου της Περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004, το ευεργέτημα

της μη καταχώρισης των οψειλόμενων από αυτούς αξιογράψων σε αρχεία δεδομένων

οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά

ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα

εξοφλήσουν μετά από τη σψράγιση ή τη λήξη Τους, έως την 31η.8.2022, αξιόγραψα τα οποία

οφείλουν και για τα οποία έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα

απότην 3η.8.2021 έωςτην 31η.12.2021. Αξιόγραψαπου εμπίπτουν στο Πεδίο εψαρμογήςτης



παρούσας, τα οποία δεν εξοψλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων

Οικονομικής συμπεριψοράς, διαγράψονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν

καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοψληθούν μετά τη σψράγιση ή τη

λήξη τους, έως την 31.8.2022. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραψα της

παρούσας περίπτωσης, αναστέλλονται, μετά από τη σψράγιση ή τη λήξη εκάστου

αξιογράψου, έως την 31η82022 η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης

Φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Για την εψαρμογή της

παρούσας οι κομιστές των αξιογράψων λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από τη Φορολογική

διοίκηση, σχετικά με τον μέσο μηνιαίο κύκλο συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου

Φορολογικού έτους.

3. Οι Παρ. Ι και 2 δεν εμποδίζουν τον υπόχρεο να χορηγήσει εντολή πληρωμής του

αξιογράψου προς τα πιστωτικά ιδρύματα της περ. β’ της παρ. ι ή τον υπόχρεο και τον

δικαιούχο να συμψωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράψου από τον

υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραψόμενη ημερομηνία λήξης. Με απόψαση του

Υπουργού Οικονομικών, δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο, διαδικαστικό και τεχνικό

ζήτημα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια γιατην εψαρμογή της παρούσας.>)

Άρθρο 4

Διεύρυνση πεδίου εψαρμογής Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης - Αντικατάσταση Παρ. 3

και 4 στο άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021

Στο άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021 (Α’ 181), αντικαθίστανται οι παρ. 3 και 4 και το

άρθρο διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο εξηκοστό πρώτο

Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης»

Χορήγηση επιδότησης λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και ψυσικού αερίου σε

καταναλωτές

1. Συστήνεται ειδικός λογαριασμός με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» και

ως διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού ορίζεται η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε..

2. Ο ειδικός λογαριασμός της παρ. 1, πέρα από τα έσοδα που προβλέπονται στην υποπερ.

(στ) της περ. Α.2.1 της παρ. Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α’129), δύναται να

χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και κατόπιν απόψασης του

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΛ)

του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’179).

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.

ζ



Με Κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών

καθορίζονται:

α) οι δικαιούχοι καταναλωτές,

β) το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (Μ’ΝΙ-ι),

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 εττιδότησης ανά επιχείρηση,

ζ) η διαδικασία ελέγχου σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων και οι συναψείς με αυτές

προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης, εάν αυτό απαιτηθεί, και οι 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.

Ειδικά για την περίοδο κατανάλωσης από την Ιη.8.2021 μέχρι και τις 31.122021, με κοινή

απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροψίμων δύναται να χορηγείται η εττιδότηση του πρώτου εδαψίου σε

καταναλωτές με παροχές αγροτικής χρήσης, ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης και

συμπεριλαμβανόμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ξήρανσης

αγροτικών προϊόντων, λαμβανομένου υπόψη του είδους των τιμολογίων προμήθειας. Με

την απόψαση του προηγούμενου εδαψίου καθορίζονται το ύψος ετιιδότησης σε ευρώ ανά

μεγαβατώρα (Μ\νι), 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. 1 επιδότηση της κατανάλωσης ψυσικού

αερίου και να πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους

προμηθευτές ψυσικού αερίου. Δικαιούχοι της επιδότησης Είναι όλοι σι καταναλωτές

ψυσικού αερίου εκτός των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των

περιπτώσεων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και Θερμότητας υψηλής ή μη απόδοσης για το

σκέλος της κατανάλωσης ψυσικού αερίου που αψορά σε παραγωγή θερμικής ενέργειας.

Με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών

καθορίζονται:

α) οι δικαιούχοι καταναλωτές,

β) το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα (Μ\λ!τή,

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 σι αρμόδιοι για

τα ανωτέρω ψορείς,

η) σι υποχρεώσεις των προμηθευτών ψυσικού αερίου, 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 δραοτηριότητας και την ένταση θερμικής ενέργειας των

επιχειρήσεων, καθώς και το είδος των τιμολογίων προμήθειας ψυσικού αερίου.

5. Από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού της παρ. Ι δύναται να επιδοτείται μέρος της

δαπάνης για την χορήγηση επιδόματος θέρμανσης του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 (Α 235).

Με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών

καθορίζεται το ύψος του ποσού που διατίθεται κατ’ έτος σύμψωνα με το Πρώτο εδάψιο. Το

ποσό αυτό μεταψέρεται σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και εμψανίζεται στα έσοδα

του Κρατικού Προϋπολογισμού με εγγραψή ισόποσων πιστώσεων στον ΑΛΕ 2250904001

(<Επίδομα θέρμανσης» του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες»

του Υπουργείου Οικονομικών για τις ανάγκες ενίσχυσης του επιδόματος θέρμανσης.

6. Ειδικά για την χορήγηση επιδόματος θέρμανσης χειμερινής περιόδου 2021-2022 η

Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. μεταψέρει στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου της Παρ. 5, από τα

έσοδα του ειδικού λογαριασμού της παρ. 1 ποσό έως ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000)

ευρώ, χωρίς να απαιτείται η έκδοση της κοινής απόψασης της παρ. 5, κατόπιν αιτήματος του

Υπουργού Οικονομικών προς τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε..

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

της Περιψερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιψέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και μέχρι τη

σύνδεση της τηλεθέρμανσης του Δήμου με την υπό κατασκευή μονάδα παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας «ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ν», παρέχεται έκτακτη ενίσχυση στη Δημοτική

Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.), από τον ειδικό λογαριασμό της Παρ. 1.

Με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών

καθορίζεται το ύψος της ενίσχυσης, τηρουμένων των ενωσιακών κανόνων περί κρατικών

ενισχύσεων.

8. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται

να χρηματοδοτείται από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 ο ειδικός λογαριασμός για την

επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που έχει συσταθεί με το άρθρο 36 του ν.

4508/2017 (Α 200).

9. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται

να χρηματοδοτείται από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1, ο ειδικός λογαριασμός για τη

χορήγηση ενίσχυσης σε οικιακούς καταναλωτές λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από

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



Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2022
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠ8ΩΝΡΥΘΜΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ — ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

στο σχέδιο νόμου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ με τίτλο
«Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηψιακή εποχή - Τροποποίηση του

ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συμβουλίου της 11 Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές

ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους

Κανόνες και για τη διασψάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠ ΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Ι Τομέας νομοθέτησις Επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
2 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης εαί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη κειι Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομαθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Νιιυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και
Υπουργείου Τουρισμού.

Επισπεύδον Υπουργείο: Οικονομικών

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραψείο Υπουργού Οικονομικών
(οδός Νίκης 5-7, Τ.Κ. 105 63, τηλ. 210 3332621, 210 3332441 (Δ. Καββαδά, Αγ. Φραγκίστας, Μ.
Καλλιάνης), 210 3332631, 210 3332647, ηλ. ταχ.:

Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλογο τον Τομέα τους Τομείς νομοιέτησης

στους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύμισης:

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

Χ

(Χ)

Χ
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Χ



Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η εξασψάλιση της δυνατότητας
δημοσιοτιοίησης των εμπορικών επωνυμιών των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα
μέτρα κατάτης διασποράς της νόσου του κορωνοϊσύ ςονίο-ι9. Σκοπός της διάταξης
είναι άμεσα και δημόσια, μέσω της έγκαιρης ενημέρωσης των καταναλωτών -

Ά
πολιτών, να δημοσιοτιοιείται η παραβίαση μέτρων που θέτουν σε κίνδυνο τη

ρ ρ
δημόσια υγεία. Αποθαρρύνεται με αυτή τη διάταξη, τόσο η επιχείρηση από τη μη
τήρηση της σχετικής νομοθεσίας, όσο και το καταναλωτικό κοινό, από την
προσέλευση και συναλλαγή του με επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν σύννομα, ως
προς τα μέτρα Προστασίας από τη μετάδοση του κορωνοϊού ςονιο-ι9.

Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην παράταση της ισχύος αναστολής της
αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασψάλισης Ευθύνης

Άρθρο 2 απο Ατυχήματα Αυτοκινήτων (εψεξής Επικουρικό Κεφάλαιο) για δύο επιπλέον έτη,
ήτοι μέχριτις 31.122023.

Λαμβάνεται η απαραίτητη μέριμνα, ώστε να παραταθεί η προθεσμία που

είχε δοθεί δυνάμει του άρθρου 34 του ν. 4829/2021 (Α’ 166) σε επιχειρήσεις

που είχαντην έδρατους κατάτην 3η82021 στους Δήμους Ιστιαίας—Αιδηψού

και Μαντουδίου—Λίμνης—Αγίας Άνναςτης Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας

της Περιψέρειας Στερεάς Ελλάδας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του

Αυγούστου 2021 για την εξόληση των οειλόμενων από αυτές αξιόγραψα,

κατά το χρονικό διάστημα από 7.9.2021 έως 31.12.2021. Αξιόγραψα για τα

οποία ενδέχεται να βεβαιώθηκε αδυναμία πληρωμής από 3.8.2021 έως
Άρθρο 3 6.9.2021 δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής

συμπεριψοράς, ώστε να μην αποκλείεται δυνατότητα δανειοδότησης των

επιχειρήσεων αυτών. Επιπρόσθετα, λαμβάνεται μέριμνα για τους κομιστές

των αξιογράων των οποίων οι προθεσμίες αναστέλλονται με την

αξιολογούμενη ρύθμιση. Η παράταση της προθεσμίας πέραν των εκατόν

είκοσι (120) ημερών κρίνεται αναγκαία, καθώς δεν έχει επανέλθει έως

σήμερα η οικονομική δραστηριότητα των πυρόπληκτων ως άνω

επιχειρήσεων.

Το ζήτημα της ραγδαίας αύξησης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, των

συνεπειών της παγκόσμιας ενεργειακής Κρίσης στους καταναλωτές

Άρθρο 4 ηλεκτρικής ενέργειας και ψυσικού αερίου και της συνακόλουθης ανάγκης

επέκτασης των δικαιούχων της επιδότησης.



2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τους χώρους και τις επιχειρήσεις που τελούν
ή έχουν τελέσει σε αναστολή λειτουργίας, λόγω παραβίασης των σχετικών
υγε ιονομικών μέτρων, είναι απαραίτητη, προκειμένου οι επιχειρήσεις — παραβάτες,
σε βάρος των οποίων επιβάλλεται η κύρωση της αναστολής λειτουργίας, να

Άρθρο Ι αποθαρρυνθούν από την εφεξής παράλειψη τήρησης των υγειονομικών μέτρων
κατά του κορωνοϊού ΟΙΟ-19, και, ταυτόχρονα, οι καταναλωτές να γνωρίζουν
εστίες διασποράς της νόσου του κορωνοΙού ςονιο-ι9 και να προστατευθούν μέσω
της μη προσέλευσης και πιθανής έκθεσής τους στους χώρους αυτούς.

Το Επικουρικό Κεψάλαιο συστάθηκε με τον ν. 489/1976 (Α’ 331) και εξυπηρετεί
κοινωνικό σκοπό, καθώς εξασψαλίζει αποζημιώσεις λόγω Θανάτωσης ή σωματικών
βλαβών ή υλικών ζημιών από τροχαία ατυχήματα, για τα οποία ο υπεύθυνος
παραμένει άγνωστος ή προκλήθηκαν από ανασψάλιστο όχημα, περιπτώσεις στις
οποίες ο ασψαλιστής πτώχευσε ή η εις βάρος του εκτέλεση ατιέβη άκαρπη ή
ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του.

Άρθρο 2 Το Επικουρικό Κεψάλαιο τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει έντονο οικονομικό
πρόβημα εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων στην ασψαλιστική αγορά, καθώς πολλές
επιχειρήσεις πτώχευσαν και τέθηκαν σε καθεστώς εκκαθάρισης. Συνεπώς, η
προτεινόμενη ρύθμιση είναι απαραίτητη, Προκειμένου να μην επηρεαστούν η
απρόσκοπτη λειτουργία και η επιτέλεση του κοινωνικού έργου του Επικουρικού
Κεψαλαίου.

Η οικονομική δραστηριότητα στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας επλήγη δραματικά
εξαιτίας των πρόσψατων πυρκαγιών, με αποτέλεσμα οι εκεί δραοτηριοποιούμενες

Άρθρο 3 επιχειρήσεις να μην είναι σε Θέση να καλύψουν άμεσα τα οψειλόμενα από αυτές
αξιόγραψα.

Το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας έχει αυξηθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα τη
δυσκολία πληρωμής των λογαριασμών και την αύξηση του κόστους παραγωγής.

Άρθρο 4 Απαιτείται η ευρύτερη πρόβλεψη των δικαιούχων επιδότησης, καθώς και η
ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου, για τη χορήγηση της επιδότησης.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Το σύνολο του καταναλωτικού κοινού.
Άρθρο Ι Τις επιχειρήσεις.

Ά Θ 2
Η αξιολογούμενη ρύθμιση αψορά στο Επικουρικό Κεψάλαιο, τις ασψαλιστικές

Ρ Ρ επιχειρήσεις και έμμεσα σε όλους τους πολίτες που διαθέτουν αυτοκίνητο.

Επιχειρήσεις όλων των κλάδων που δραστηριοποιούνται στους Δήμους Ιστιαίας —

Αιδηψού και Μαντουδίου — Λίμνης — Αγίας Άννας της Περιψερειακής Ενότητας
Άρθρο 3 Εύβοιας της Περιψέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς, επίσης, και τους κομιστές των

αξιογράψων αυτών.

Τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης και όλους
Άρθρο 4 τους καταναλωτές ψυσικού αερίου, εκτός των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας,

τους αγρότες, τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, τις επιχειρήσεις.



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

4.
ΝΑΙ Χ Οχι

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

Άρθρο 1 Όχι

Άρθρο 2 Η παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ. 237/1986, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 278 του

ν. 4364/2016 (Α’ 13) και με το άρθρο 85 του ν. 4583/2018 (Α’212).

Άρθρο 3 Οιπαρ. Ι και2του άρθρου 34του ν. 4829/2021 (Α’Ιόό).

Άρθρο 4 Άρθρο εξηκοστό πρώτο ν. 4839/2021 (Α’ 181).

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωιτιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεοίας

Η δυνατότητα αυτή δεν προβλέπεται από διάταξη

1) με αλλαγή προεδρικού νόμου, ούτε έχει παρασχεθεί σχετική νομοθετική

διατάγματος, Ι εξουσιοδότηση σε όργανο της Διοίκησης για τον σκοπό

υπουργικής απόφασης αυτό.

ή άλλης κανονιοτικής
πράξης;

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής Αλλαγή διοικητικής πρακτικής ή νέα ερμηνευτική

πρακτικής προσέγγιση υψιοτάμενης νομοθεσίας δεν δύνανται να

συμπεριλαμβανομένης επιέρουν την επίτευξη των σκοπών της προτεινόμενης

της δυνατότητας νέας διάταξης.

ε ρ μηνε υτικ ή ς
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

Απαιτείται παρέμβαση στο νομοθετικό επίπεδο. Η

ΙΗ) με διάθεση διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων

περισσότερων κρίνεται απρόσψορη.
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε
λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ ΟΧΙ Χ

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης



Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της ΕΕ. ή
του ΟΟΣΑ:

Η) σε όργανα της Ε.Ε.:

ίί) σε διεθνείς
οργανισμούς:

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

[Ι
Π Π Γ Π Π ιι π

ΕΕΞΞΞΞ!Ι
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Π Π Π Π

,

8. Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο 1: Η αποτροπή της περαιτέρω
διασποράς της νόσου του κορωνοϊού Ονιο
19 από εστίες όπου δεν τηρούνται τα
υγειονομικά μέτρα περιορισμού της
διασποράς της, η αποτροπή του
καταναλωτικού κοινού από την προσέλευσή
του σε επιχειρήσεις — παραβάτες, η αποτροπή
των επιχειρήσεων — ιταραβατών από την
εψεξής παράλειψη τήρησης των μέτρων.

1) βραχυπρόθεσμοι:
Άρθρο 2: Να παραταθεί νια δύο έτη η
ισχύουσα αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης
σε βάρος του Επικουρικού Κεψαλαίου.

Άρθρο 3: Ενισχύεται η ρευστότητα και δεν
αποκλείεται η δανειοδότηση των
επιχειρήσεων που ειτλήγησαν δραστικά από
τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 στις
περιοχές της Βόρειας Εύβοιας.



Άρθρο 4: Η διεύρυνση του πεδίου εψαρμογής
του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν.
4839/2021, των δικαιούχων της
προβλεπόμενης επιδότησης ηλεκτρικής
ενέργειας και ψυσικού αερίου, η απαλοιψή
του περιορισμού στο Επίπεδο τάσης ως
κριτηρίου επιλεξιμότητας, η ενίσχυση και
σαψέστερη διατύπωση του ρυθμιστικού
περιεχόμενου της προβλεπόμενης κοινής
απόψασης.

Άρθρο 2: Να διασψαλιστεί η βιωσιμότητα του
Επικουρικού Κεψαλαίου και η δυνατότητά του
να εκπληρώνει αποτελεσματικά τον κοινωνικό
του ρόλο.

Άρθρο 3: Η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων
που επλήγησαν από τις εν λόγω πυρκαγιές και
τις εκτεταμένες καταστροψές που υπέστησαν.

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι:
Αρθρο 4: Η μειωση του κοοτους των

λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και

ψυσικού αερίου για ευρύτερη βάση

καταναλωτών, η θέσπιση αναλυτικότερου και

πιο εξειδικευμένου κανονιστικού πλαισίου για

την απλοποίηση και επιτάχυνση της

διαδικασίας χορήγησης επιδότησης.



Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρϋρο Στόχος
Ι Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η εξασψάλιση της

δυνατότητας δημοσιοποίησης των εμπορικών επωνυμιών των
επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα κατά της διασποράς
της νόσου του κορωνοϊσύ ςονιο-ι9, προκειμένου να είναι
δυνατή η άμεση ενημέρωση των πολιτών, σχετικά με τους
χώρους και τις επιχειρήσεις που τελούν ή έχουν τελέσει σε
αναστολή λειτουργίας, λόγω παραβίασης των σχετικών
υγειονομικών μέτρων. Η σχετική ενημέρωση των πολιτών είναι
απαραίτητη, προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν να
προστατευθούν από την πιθανή έκθεσή τους σε εστίες
διασποράς της νόσου του κορωνοΙού ςΟνιο-ι9 μέσω της μη
προσέλευσής τους στους χώρους αυτούς. Ταυτόχρονα, η
επιβολή της κύρωσης της αναστολής λειτουργίας στην
επιχείρηση — παραβάτη αποσκοπεί στην αποψυγή της
παράλειψης τήρησης από πλευράς τους των υγειονομικών
μέτρων και στην έμμεση ενίσχυση των επιχειρήσεων που τα
τηρούν.

2 Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στη διατήρηση της
προστασίας του Επικουρικού Κεψαλαίου, δηλαδή, των πόρων
που αυτό διαθέτειγιατην καταβολή αποζημιώσεων, κυρίωςγια
να εξασψαλιστεί ο προγραμματισμός των πληρωμών
απαιτήσεων τρίτων και να μπορεί αυτό να εκπληρώνει κατά
προτεραιότητα τις υποχρεώσεις του προς τους δικαιούχους των
αποζη μιώσεων.

3 Παρ. 1: Από 7.9.2021 έως και την 31η.12.2021 για τις
επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στους Δήμους Ιστιαίας —

Αιδηψού και Μαντουδίου — Λίμνης — Αγίας Άννας της
Περιψερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιψέρειας Στερεάς
Ελλάδας, σι οποίοι κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης δυνάμει των με αρ. πρωτ. 7076/3.8.2021, ΓΓ
13374/5.8.2021 και 7248/6.8.2021 αποψάσεων του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αναστέλλονται οι
προθεσμίες λήξης, εμψάνισης και πληρωμής οψειλόμενων από
αυτές αξιογράψων έως την 31η.8.2022.
Παρ. 2: Τα αξιόγραψα επί των οποίων ενδέχεται να
βεβαιώθηκε αδυναμία πληρωμής από 3.8.2021 έως 6.9.2021
δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής
συμπεριψοράς αν εξοψληθούν έως την 31η.8.2022.
Παρ. 3: Τα αξιόγραψα επί των οποίων ενδέχεται να
βεβαιώθηκε αδυναμία πληρωμής από 7.9.2021 δεν
καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής
συμπεριψοράς αν εξοψληθούν έως την 31η.8.2022.
Παρ. 4: Οι κομιστές αξιογράψων, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο
πεδίο εψαρμογής της ρύθμισης της παρ. Ια, δύνανται να



λάβουν αναστολή των ψορολογικών τους υποχρεώσεων
εψόσον το σύνολο των αξιογράψων που διαθέτουν προς

εμψάνιση και πληρωμή και έχει ανασταλεί κατ’ εψαρμογή της

ρύθμισης της παρ. Ι υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του

μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως
προηγούμενου ψορολογικού έτους.
Παρ. 5: Οι κομιστές αξιογράψων, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο

πεδίο εψαρμογής της ρύθμισης της Παρ. Ια, δύνανται να
λάβουν το ευεργέτημα της μη καταχώρισης σε αρχεία
δεδομένων οικονομικής συμπεριψοράς, εάν εξοψλήσουν έως
την 31η.8.2022 αξιόγραψα επί των οποίων έχει ή πρόκειται να

βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από 3.8.2021 έως 31.12.2021,

υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των αξιογράψων που
διαθέτουν προς εμψάνιση και πληρωμή και έχει αναοταλεί κατ’
εψαρμογή της ρύθμισης της παρ. Ι υπερβαίνει το πενήντα τοις
εκατό (5θ%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του

αμέσως προηγούμενου ψορολογικού έτους.

4 Με τις αλλαγές στην παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4839/2021
επιδιώκεται η ενίσχυση της εξουσιοδοτικής διάταξης και η
αναλυτικότερη πρόβλεψη του ρυθμιοτικού περιεχομένου της
προβλεπόμενης κοινής απόψασης των Υπουργών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών για την
επιδότηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η
απαλοιψή του κριτηρίου του επιπέδου τάσης για τη χορήγηση
της επιδότησης, με αποτέλεσμα δικαιούχοι να είναι όλοι οι
καταναλωτές ανεξαρτήτως επιπέδου τάση ς.

Με την τροποποίηση της παρ. 4, διευρύνεται η βάση των
δικαιούχων καταναλωτών ψυσικού αερίου και εμπλουτίζεταιτο
ρυθμιστικό περιεχόμενο της προβλεπόμενης κοινής απόψασης
των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών,
με την οποία εξειδικεύεται η διαδικασία χορήγησης της

__________

επιδότη ση ς.

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟ
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ

ΔΗΜ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΓΙΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αύξηση εσόδων Χ Χ Χ

ΟΦΕΛΗ
ΑΜΕΣΑ Μείωση δαπανών Χ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Εξσικσνόμηση χρόναυ



Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Άρθρο 2: Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στη διασψάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Επικουρικού
Κεψαλαίου και οτην επιτέλεση του κοινωνικού του έργου.

Άρθρο 4: Από την παρούσα ρύθμιση Θα προκύψουν οψέλη για το σύνολο των καταναλωτών ηλεκτρικής
ενέργειας και ψυσικού αερίου, Θα στηριχθούν οικονομικά σι δικαιούχοι της επιδότησης για την κάλυψη των
ενεργειακών τους αναγκών και κυρίως, σι ευάλωτοι καταναλωτές, Θα στηριχθεί ο επιχειρηματικός κλάδος μέσω
της μείωσης του κόστους παραγωγής και Θα υποστηριχθεί συνολικά η εθνική οικονομία.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δ ΙΑΦΑ ΝΕΑ
ΑΝΤΑΓΩ ΝΙ Σ Μ ΟΣ Ο ΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟ Ν

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΓΙΑ ΤΗΝ
Ε ΝΑ ΡΞ Η

Πρασληψεις /
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κινητικστητα
ΚΟΣΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Ενημέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

Αλλο

ΓΙΑ ΤΗ Στηριξη και
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & λειτουργια Χ Χ Χ

ΑΠΟΔΟΣΗ διαχείρισης

ι

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /

αποτελεσματικότητα

Αλλα

Χ

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών

Χ

Χ

Χ Χ Χ

ΕΜΜ Ε ΣΑ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία

/ διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

‘Αλλο Χ



ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση

Ι

Άλλο

Κόστος
συμμετοχής

στη νέα
ρύθμιση

Χ

Σχολιασμός! ποιοτική αττοτίμηση:

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟ
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ

ΔΗΜ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
ενταπισμός
κινδύνου

Διαπίστωση
Ί συνεπειών

κινδύνων στους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στόχους

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
αποτροπής!

αντιατάΟμιαης
κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτική
εψαρμογή

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά

την υλοποίηση

ΜΕΙΩΣΗ της ρύθμισης

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής
αξιολόγηαη
διαδικασιών
διαχείρισης

κινδύνων

Άλλα

Σχολιασμός! ποιοτική ατιοτίμηση:

Δεν προκύπτουν κίνδυνοι από την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων.



Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

ειτισύ ναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

και της αξιολογού μενης ρύθμισης.

Ε. ‘Εκθεση διαβούλευσης

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την

22. έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραψή από τους

συναρμόδιους Υπουργούς

Συνεργασία με άλλα

υπουργεία / υπηρεσίες

Συνεργασία με Άρθρο 2: Τράπεζα της Ελλάδος — Εττικουρικό
κοινωνικούς ψορείς / Κεψάλαιο

Ανεξάρτητες Αρχές

Ί Διεθνής διαβούλευση

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρο 4: Η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου (άρθρο 25 Σ)

Η αρχή της αναλογικότητας (Περ. δ’, παρ. 1, άρθρο 25 Σ).

Ζ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ Η ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Υψιστάμενες διατάξεις



Άρθρο Ι

Δημοσίευση εμπορικής επωνυ μίας

επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα

μέτρα περιστολής της πανδημίας

ονι 0-19

1. Για την αντιμετώπιση της επιτακτικής

ανάγκης προστασίας της δημόσιας

υγείας από τον άμεσο κίνδυνο

διασποράς του κορωνοϊού ςΟνιο-19,
επιτρέπεται η δημοσίευση της

εμπορικής επωνυμίας των

επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα

μέτρα κατά της διασποράς του

κορωνοΙού ςΟνΙο-19, όπως

προβλέπονται στην υπό στοιχεία

ΔΙα/Γ.Ποικ.2158/14.1.2022 κοινή

απόψαση των Υπο υ ργών Οικονομικών,

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής

Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

Υγείας, Προστασίας του Πολίτη,

Πολιτισμού και Αθλητισμού,

Δικαιοσύνης, Εσωτερικών,

Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηψιακής

Διακυβέρνησης, Υποδομών και

Μεταψορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής, Επικρατείας και του

Υψυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’

67), όπως εκάστοτε ισχύει. —1

δημοσίευση της εμπορικής επωνυμίας

μιας επιχείρησης λαμβάνει χώρα μόνο

στην περίπτωση που έχει επιβληθεί σε

αυτή η διοικητική κύρωση της

αναστολής λειτουργίας της,

οποιαδήποτε και αν είναι η διάρκεια

ισχύος του μέτρου της αναστολής.

2 Οι εμπορικές επωνυμίες των

επιχειρήσεων της παρ. Ι μπορούν να

δημοσιεύονται με απόψαση του

αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου



Ανάπτυξης και Επενδύσεων με

οποιοδήποτε πρόσψορο μέσο. Η

προθεσμία υποβολής και η υποβολή

αντιρρήσεων δεν αναστέλλουν την

εκτέλεση του μέτρου της δημοσίευσης

της εμπορικής επωνυμίας της

επιχείρησης.

3. Οι παρ. Ι και 2 εψαρμόζονται μέχριτη

λήξη της ισχύος των μέτρων κατά της

διασποράς του κορωνοΙού ςΟνΙΟ-19

και, πάντως, για χρονικό διάστημα που

δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6)

μήνες από την έναρξη ισχύος του

παρόντος.

4. Για τους σκοπούς του παρόντος ως

«εμπορική επωνυμία)) μιας επιχείρησης

νοείται το όνομα, ή η εμπορική ή
εταιρική επωνυμία, ή ο διακριτικός

τίτλος αυτής, ή άλλο ιδιαίτερο

διακριτικό γνώρισμα ή σημείο, με το

οποίο η επιχείρηση, κατά τρόπο

ευδιάκριτο, καθίσταται γνωστή και το

οποίο χρησιμοποιεί στην εμπορική της

δραστηριότητα, τις υπηρεσίες ή τα

προϊόντα της, κατά τον χρόνο

παραβίασης των μέτρων της παρ. 1»

Άρθρο 2

Ενίσχυση Επικουρικού Κεψαλαίου —

Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου

20 του π.δ. 237/1986

Στο δεύτερο εδάψιο της παρ. 2 του

άρθρου 20 του π.δ. 237/1986 (Α’ 110), η

ψράση «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου

2021» αντικαθίσταται από τη ψράση

«μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023» και η

παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του

το Επικουρικό Κεψάλαιο μπορεί να

Τροποποιείται το δεύτερο εδάψιο της
παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ. 237/1986
(Α’ΙΙΟ), το οποίο έχει ως εξής:

«Αναστέλλεται κάθε αναγκαστική
εκτέλεση σε βάρος του Επικουρικού
Κεψαλαίου, είτε εις χείρας του, είτε εις
χείρας τρίτων, από την έναρξη ισχύος του
παρόντος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
2021.)).



συνάιττει δάνεια και να εκχωρεί ή
ενεχυριάζει σε ασψάλεια του δανείου

απαιτήσεις του ληξιπρόθεσμες ή και

μελλοντικές εισψορές υπέρ αυτού μέχρι

ποσοστό 2/3 του συνόλου Τους.

Αναστέλλεται κάθε αναγκαστική

εκτέλεση σε βάρος του Επικουρικού

Κεψαλαίου, είτε εις χείρας του, ΕίΤΕ εις

χείρας Τρίτων, από την έναρξη ισχύος

του παρόντος μέχριτην 31η Δεκεμβρίου

2023.

Απαγορεύεται, επίσης, ο συμψηψισμός

των εισψορών των μελών του με τυχόν

οψειλές του Επικουρικού Κεψαλαίου

προς αυτά.»

Άρθρο 3

Παρατάσεις προθεσμιών λήξης,

εμψάνισης και πληρωμής αξιογράψων

και παρατάσεις σχετικά με το

ευεργέτημα μη καταχώρησης

αξιογράψων σε αρχεία δεδομένων

οικονομικής συμπεριψοράς υπό όρους

— Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου

34 του ν. 4829/2021

Στο άρθρο 34του ν. 4829/2021 (Α 166),

τροποποιούνται ως προς τις

προβλεπόμενες προθεσμίες, οι οποίες

παρατείνονται έως την 31η.8.2022, α) οι

περ. α’, δ’ και ε’ της παρ. 1, β) η υποπερ.

αα’, το πρώτο εδάψιο της υποπερ. αβ’

τηςπερ. α’ καιτατρίαπρώταεδάψιατης

περ. β’ της παρ. 2 και το άρθρο 34

διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 34

Αναστολή προθεσμιών λήξης,

εμψάνισης και πληρωμής αξιογράψων

και ρυθμίσεις για την παροχή

ευεργετήματος μη καταχώρισης

Τροποποιείται το άρθρο 34 του ν.

4829/2021 (Α’Ιόό), το οποίο έχει ως εξής:

« 1.α) Από την 7η.9.202Ι και μέχρι την

31η.12.2021, για τις επιχειρήσεις που

έχουν την έδρα τους στους Δήμους

Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου -

Λίμνης - Αγίας Άννας της Περιψερειακής

Ενότητας Ευβοίας της Περιψέρειας

Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι κηρύχθηκαν

σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δυνάμει

των υπ’ αρ. 7076/3.8.2021,

13374/.8.2021 και 7248/6.8.2021

αποψάσεων του Γενικού Γραμματέα

Πολιτικής Προστασίας, αναστέλλονται οι

προθεσμίες λήξης, εμψάνισης και

πληρωμής οψειλό-μενων από αυτές

αξιογράψων κατά εκατόν είκοσι (120)

ημέρες από την αναγραψόμενη

ημερομηνία επί εκάοτου αξιογράψου.

β) Τα οριζόμενα στην περ. α’ ισχύουν για

τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα

γραμμάτια σε διαταγή, τα οποία πρέπει



αξιογράψων σε αρχεία δεδομένων

οικονομικής συμπεριψοράς

1. α) Από την 7η.9.202Ι και μέχρι την

3Ιη.12.2021, για τις επιχειρήσεις που

έχουν την έδρα τους στους Δήμους

Ιστιαίας Αιδηψού και Μαντουδίου -

Λίμνης - Αγίας Άννας της Περιψερειακής

Ενότητας Ευβοίας της Περιψέρειας

Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι κηρύχθηκαν

σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

δυνάμει των υπ’ αρ. 7076/3.8.2021,

13374/5.8.2021 και 7248/6.8.2021

αποψάσεων του Γενικού Γραμματέα

Πολιτικής Προστασίας, σι προθεσμίες

λήξης, εμψάνισης και πληρωμής

οψειλόμενων από αυτές αξιογράψων

αναστέλλονται έως τις 3 1.8.2022.

β) Τα οριζόμενα στην περ. α’ ισχύουν για

τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα

γραμμάτια σε διαταγή, τα οποία πρέπει

να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από

όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει

υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή
αποδέκτες ή κομιστές τους, στα

πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν

στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορψή,

περιλαμβανομένων των

υποκαταστημάτων αλλοδαπών

πιστωτικών ιδρυ μάτων που ε μπίπτο υν

στο Πεδίο εψαρμογής του ν. 4621/2014

(Α 107), του Ταμείου Παρακαταθηκών

και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών

του ν. 4537/2018 (Α 84), των ιδρυμάτων

ηλεκτρονικού χρήματος του ν.

4021/2011 (Α’ 218), καθώς και των

υποκαταστημάτων και των

αντιπροσώπων ιδρυ μάτων πληρωμών

και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος

που εδρεύουν σε άλλα κράτη και

να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον

έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως

από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές

τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που

λειτουργούν στην Ελλάδα με

οποιαδήποτε μορψή, περιλαμβανομένων

των υποκαταστημάτων αλλοδαπών

πιστωτικών ιδρυ μάτων που εμπίπτουν

στο πεδίο εψαρμογής του ν. 4621/2014

(Α’

107), του Ταμείου Παρακαταθηκών και

Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του

ν. 4537/2018 (Λ.’

84), των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού

χρήματος του ν. 4021/2011 (Α’ 218),

καθώς καιτων υποκαταστημάτων καιτων

αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και

ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που

εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν

νόμιμα στην Ελλάδα, εντός έξι (6)

εργάσιμων ημερών από την επόμενη της

δημοσίευσης του παρόντος. Η διαβίβαση

και γνωστοποίηση των αξιογράψων

σύμψωνα με το προηγούμενο εδάψιο

πραγματοποιείται με ειδική σχετική

ηλεκτρονική εψαρμογή των πιστωτικών

ιδρυμάτων μέσω του συστήματος

πληρωμώντης εταιρίας ΔΙΑΣ Α.Ε., η οποία

λειτουργεί σύμψωνα με τις οδηγίες των

πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη

διευκόλυνση εψαρμογής της παρούσας

και ιδίως, τη διαβίβαση των αξιογράψων

στα πιστωτικά ιδρύματα, προ κειμένου να

ισχύσει γι’ αυτά η προβλεπόμενη στην

περ. α’ αναστολή των προθεσμιών. Η

διαβίβαση των απαιτο ύ μενων στοιχείων

από τη ψορολογική διοίκηση γίνεται

απευθείας από την ΛΑΔΕ μέσω ασψαλούς

συστήματος μεταψοράς αρχείου. Ειδικά

για τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά

23



λειτουργούν νόμιμα οτην Ελλάδα, εντός

έξι (6) εργάσιμων ημερών από την

επόμενη της δημοσίευσης του

παρόντος. Η διαβίβαση και

γνωστοποίηση των αξιογράψων

σύμψωνα με το προηγούμενο εδάψιο

πραγματοποιείται με ειδική σχετική

ηλεκτρονική εψαρμογή των πιστωτικών

ιδρυμάτων μέσω του συστήματος

πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ Α.Ε., η

οποία λειτουργεί σύμψωνα με τις

οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, με

σκοπό τη διευκόλυνση εψαρμογής της

παρούσας και ιδίως, τη διαβίβαση των

αξιογράψων οτα πιοτωτικά ιδρύ ματα,

προκειμένου να ισχύσει γι’ αυτά η

προβλεπόμενη στην περ. α’ αναστολή

των προθεσμιών. Η διαβί.βαση των

απαιτούμενων στοιχείων από τη

ψορολογική διοίκηση γίνεται απευθείας

από την ΛΑΔΕ μέσω ασψαλούς

συστήματος μεταψοράς αρχείου. Ειδικά

για τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά

ιδρύματα, η διαβίβαση των στοιχείων

γίνεται μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε.

γ) Με απόψαση του Υπουργού

Οικονομικών, δύναται να ορίζονται και

άλλα αξιόγραψα, πλην των οριζομένων

στην περ. β’, για τα οποία εψαρμόζεται

το παρόν, και να ρυθμίζεται κάθε

αναγκαία λεπτομέρεια για την

εψαρμογή της παρούσας.

δ) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και

τρίτου εδαψίου της περ. α’ της παρ. Ι

του άρθρου 4θ του ν. 3259/2004 (Α’

149), αξιόγραψα οψειλόμενα από

επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο

εψαρμογής της περ. α’ της παρ. 1 του

παρόντος, για τα οποία έχει βεβαιωθεί

αδυναμία πληρωμής από την

ιδρύματα, η διαβίβαση των στοιχείων

γίνεται μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε.

γ) Με απόψαση του Υπουργού

Οικονομικών, δύναται να ορίζονται και

άλλα αξιόγραψα, πλην των οριζομένων

στην περ. β’, για τα οποία εψαρμόζεται το

παρόν, και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία

λεπτομέρεια για την εψαρμογή της

παρούσας.

δ) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και

τρίτου εδαψίου της περ. α’ της παρ. 1 του

άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α’ 149),

αξιόγραψα οψειλόμενα από επιχειρήσεις

που εμπίπτουν στο πεδίο εψαρμογής της

περ. α’ της παρ. 1 του παρόντος, για τα

οποία έχει βεβαιωθεί αδυναμία

πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα

από την 3η.8.2021 έως την όη.9.2021, δεν

καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων

οικονομικής συμπεριψοράς που

τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από ψορείς

που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν

αποδεδειγμένα εξοψληθούν εντός εκατόν

είκοσι (120) ημερών από τη σψράγιση ή τη

λήξη τους. Αξιόγραψα που εμπίπτουν στο

πεδίο εψαρμογής της παρούσας, τα οποία

δεν εξοψλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε

αρχεία δεδομένων οικονομικής

συμπεριψοράς, διαγράψονται από τη

δημοσίευση του παρόντος και δεν

καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν

αποδεδειγμένα εξοψληθούν εντός εκατόν

είκοσι (120) ημερών από τη σψράγιση ή τη

λήξη τους. Για τις απαιτήσεις που

απορρέουν από τα αξιόγραψα της

παρούσας, αναστέλλονται, για περίοδο

εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη



πληρώτρια τράπεζα από την 3η.8.2021

έως την όη92021, δεν καταχωρίζονται

σε αρχεία δεδομένων Οικονομικής

συμπεριψοράς που τηρούνται από

πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά

ιδρύματα ή από ψορείς που

λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν

αποδεδειγμένα εξοψλη θούν, μετά από

τη σψράγιση ή τη λήξη τους, έως την

31η.82022. Αξιόγραψα που εμπίπτουν

στο πεδίο εψαρμογής της παρούσας, τα

οποία δεν εξοψλήθηκαν και

καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων

οικονομικής συμπεριψοράς,

διαγράψονται από τη δημοσίευση του

παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ

νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα

εξοψληθούν μετά από τη σψράγιση ή τη

λήξη τους, έως τις 31.8.2022. Για τις

απαιτήσεις που απορρέουν από τα

αξιόγραψα της παρούσας,

αναστέλλονται, μετά από τη σψράγιση ή
τη λήξη εκάστου αξιογράψου, έως τις

31.8.2022, η έκδοση διαταγής

πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης

ψύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων

αναγκαστικής εκτέλεσης.

ε) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και

τρίτου εδαψίου της περ. α’ της παρ. Ι

του άρθρου 40 του ν. 3259/2004,

αξιόγραψα πληρωτέα από επιχειρήσεις

που εμπίπτουν στο πεδίο εψαρμογής

της περ. α’ της παρ. 1 του παρόντος, για

τα οποία ενδέχεται να βεβαιωθεί

αδυναμία πληρωμής από την

πληρώτρια τράπεζα, δεν

καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων

οικονομικής συμπεριψοράς που

τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από ψορείς

σψράγιση ή τη λήξη εκάστου αξιογράψου,

η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και

η λήψη πάσης ψύσεως μέτρων ή η

διενέργεια πράξεων αναγκαστικής

εκτέλεσης.

ε) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και

τρίτου εδαψίου της περ. α’ της παρ. 1 του

άρθρου 40 του ν. 3259/2004, αξιόγραψα

πληρωτέα από επιχειρήσεις που

εμπίπτουν στο Πεδίο εψαρμογής της περ.

α’ της παρ. 1 του παρόντος, για τα οποία

ενδέχεται να βεβαιωθεί αδυναμία

πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα,

δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων

οικονομικής συμπεριψοράς που

τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από ψορείς

που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν

αποδεδειγμένα εξοψληθούν εντός εκατόν

είκοσι (120) ημερών από τη σψράγιση ή τη

λήξη τους. Αξιόγραψα που εμπίπτουν οτο

πεδίο εψαρμογής της περ. α’ της παρ. 1

του παρόντος, τα οποία ενδέχεται να

καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων

οικονομικής συμπεριψοράς,

διαγράψονται από τη δημοσίευση του

παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου

σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοψληθούν

εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη

σψράγιση ή τη λήξη τους. Για τις

απαιτήσεις που απορρέουν από τα

αξιόγραψα της παρούσας, αναστέλλονται,

για περίοδο εκατόν είκοσι (120) ημερών

από τη σψράγιση ή τη λήξη εκάστου

αξιογράψου, η έκδοση διαταγής

πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης

ψύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων

αναγκαστικής εκτέλεσης.



που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών,

εάν αποδεδειγμένα εξοψληθούν, μετά

από τη σψράγιση ή τη λήξη Τους, έως την

31η.8.2022. Αξιόγραψα που εμπίπτουν

στο πεδίο εψαρμογής της περ. α’ της

Παρ. Ι του παρόντος, τα οποία

ενδέχεται να καταχωρίστηκαν σε αρχεία

δεδομένων οικονομικής συμπεριψοράς,

διαγράφονται από τη δημοσίευση του

παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ

νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα

εξοψληθούν μετά από τη σψράγιση ή τη

λήξη τους, έως την 31η.8.2022. Για τις

απαιτήσεις που απορρέουν από τα

αξιόγραψα της παρούσας,

αναστέλλονται, μετά από τη σψράγιση ή
τη λήξη εκάστου αξιογράψου, έως την

31η.8.2022, η έκδοση διαταγής

πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης

φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων

αναγκαστικής εκτέλεσης.

2. α) Για τους κομιστές αξιογράψων, σι

οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας

δεν εμπίπτουν στο πεδίο εψαρμογής

των επιχειρήσεων της περ. α’ της παρ. Ι

του παρόντος, εάν το σύνολο της αξίας

των αξιογράψων που αναοτέλλονται,

σύμφωνα με τη διαδικασία της Παρ. 1,

είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό

(20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου

συναλλαγών τους του αμέσως

προηγούμενου ψορολογικού έτους,

όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση

τις συνολικές εκροές που έχουν

περιληψθεί σε αρχικές και

τροποπσιητικές, εμπρόθεσμες ή
εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. ΕίτΕ με

βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες

προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν

2.α) Για τους κομιστές αξιογράψων, οι

οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν

εμπίπτουν στο πεδίο εψαρμογής των

επιχειρήσεων της περ. α’ της παρ. Ι του

παρόντος, εάν το σύνολο της αξίας των

αξιογράψων που αναστέλλονται,

σύμψωνα με τη διαδικασία της παρ. 1,

είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό

(20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου

συναλλαγών τους του αμέσως

προηγούμενου ψορολογικού έτους, όπως

αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις

συνολικές εκροές που έχουν περιληψθεί

σε αρχικές και τροποποιητικές,

εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις

Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες δηλώσεις από

τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών

τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α.

παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής

Φ.Π.Α. ως εξής:

αα) μέχρι και την 31η.1.2022 οι

προθεσμίες καταβολή ς των βεβαιωμένων

στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οψειλών από

δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό ψόρου προς

καταβολή (χρεωστικές), σι οποίες λήγουν

ή έληξαν από Ιης.8.2021 έως την

30ή .9. 202 1,

αβ) για Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκε ή θα

βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα

βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων

Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία

υποβολής από την 30ή.9.2021 έως καιτην

31η.12.2021, ώστε οι οψειλές που

βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια του

Σεπτεμβρίου 2021 να καταβάλλονται

μέχρι την 31η Ίανουαρί-ου 2022, ενώ οι

οψειλές που βεβαιώνονται τους μήνες

Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του



δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α.

παρατείνονται οι προθεσμίες

καταβολής Φ.Π.Α. ως εξής:

αα) μέχρι και 31η.8.2022 σι προθεσμίες

καταβολής των βεβαιωμένων στις

Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οψειλών από

δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό ψόρου προς

καταβολή (χρεωστικές), οι οποίες

λήγουν ή έληξαν από Ιης.8.2021 έως

30η .9. 202 1,

αβ) για Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκε ή Θα

βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα

βάσει εμπρόθεσμης υποβολής

δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική

ημερομηνία υποβολής από την

30ή.9.2021 έως και την 31η.12.2021,

ώστε οι οψειλές που βεβαιώνονται κατά

τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2021 να

καταβάλλονται μέχρι την 31η

Αυγούστου 2022, ενώ οι οψειλές που

βεβαιώνονται τους μήνες Οκτώβριο,

Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους

2021, να καταβάλλονται μέχρι την

Τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα

Αυγούστου του έτους 2022. Με

απόψαση του Υπουργού Οικονομικών,

που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του

Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα

απαιτούμενα στοιχεία και

δικαιολογητικά για την εψαρμογή της

παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής ή
διαβίβαοής τους στη ψορολογική

διοίκηση από τους ψσρολογουμένους ή
τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία

λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού

χαρακτήρα.

β) Οι κομιστές αξιογράψων, οι οποίοι

κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν

εμπίιττουν στο πεδίο εψαρμογής των

επιχειρήσεων της περ. α’ της παρ. 1, εάν

έτους 2021, να καταβάλλονται μέχρι την

τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών

Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου του

έτους 2022 αντίστοιχα. Με απόψαση του

Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδε-ται

ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της

ΛΑΔΕ, καθορίζονται τα απαιτούμενα

στοιχεία και δικαιολογητικά για την

εψαρμογή της παρούσας, οι διαδικασίες

αποστολής ή διαβίβασής τους στη

ψορολογική διοίκηση από τους

ψορολογουμένους ή τρίτους, καθώς και

κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια

τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.

β) Οι κομιστές αξισγράψων, σι οποίοι

κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν

εμπίπτουν στο πεδίο εψαρμογής των

επιχειρήσεων της περ. α’ της παρ. 1, εάν

το σύνολο της αξίας των αξιογράψων που

αναστέλλονται, σύμψωνα με τη

διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο

του πενήντα τοις εκατό (50%) του μέσου

μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του

αμέσως προηγούμενου ψορολογικού

έτους, όπως αυτός υπολογίζεται Είτε με

βάση τις συνολικές εκροές που έχουν

περιληψθεί σε αρχικές και

τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή
εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με

βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες

προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν

υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α.,

απολαμβάνουν κατά παρέ κκλιση του

δεύτερου και τρίτου εδαψίου της περ. α’

της παρ. Ι του άρθρου 40 του ν.

3259/2004, το ευεργέτημα της μη

καταχώρισης των οψειλόμενων από

αυτούς αξιογράψων σε αρχεία δεδομένων

οικονομικής συμπεριψοράς που



το σύνολο της αξίας των αξιογράψων

Που αναστέλλονται, σύμψωνα με τη

διαδικασία της Παρ. 1, Είναι μεγαλύτερο

του Πενήντα τοις εκατό (50%) του μέσου

μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του

αμέσως Προηγούμενου ψορολογικού

έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με

βάση τις συνολικές εκροές που έχουν

περιληψθεί σε αρχικές και

τροποΠοιητικές, εμΠρόθεσμες ή
εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με

βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες

Προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν

δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α.,

απολαμβάνουν κατά παρέκκλιση του

δεύτερου και τρίτου εδαψίου τηςπερ. α’

της παρ. Ι του άρθρου 40 του ν.

3259/2004, το ευεργέτημα της μη

καταχώρισης των οψειλόμενων από

αυτούς αξιογράψων σε αρχεία

δεδομένων οικονομικής συμπεριψοράς

που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν

γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από

ψορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν

αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοψλήσουν

μετά από τη οψράγιση ή τη λήξη τους,

έως την 31η.8.2022, αξιόγραψα τα

οποία οψείλουν και για τα οποία έχει

βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την

πληρώτρια τράπεζα από την 3η.8.2021

έως την 31η.12.2021. Αξιόγραψα που

εμπίπτουν στο πεδίο εψαρμογής της

παρούσας, τα οποία δεν εξοψλήθηκαν

και καταχωρίοτηκαν σε αρχεία

δεδομένων οικονομικής ουμπεριψοράς,

διαγράψονται από τη δημοοίευοη του

παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ

νέου οε αυτά, εάν αποδεδειγμένα

εξοψληθούν μετά τη σψράγιση ή τη λήξη

τους, έως την 31η.8.2022. Για τις

τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από ψορείς

που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν

αποδεδειγμένα εξοψλήσουν εντός εκατόν

είκοσι (120) ημερών από τη σψράγιση ή τη

λήξη τους, αξιόγραψα τα οποία οψείλουν

και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή
πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία

πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα

από την 3η.8.2021 έως την 31η.12.2021.

Αξιόγραψα που εμπίπτουν στο Πεδίο

εψαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν

εξοψλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε

αρχεία δεδομένων οικονομικής

ουμπεριψοράς, διαγράψονται από τη

δημοσίευση του παρόντος και δεν

καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν

αποδεδειγμένα εξοψληθούν εντός εκατόν

είκοσι (120) ημερών από τη σψράγιση ή τη

λήξη τους. Για τις απαιτήσεις που

απορρέουν από τα αξιόγραψα της

παρούσας περίπτωσης, αναστέλλονται,

για περίοδο εκατόν είκοσι (120) ημερών

από τη σψράγιση ή τη λήξη εκάστου

αξιογράψου, η έκδοση διαταγής

πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης

ψύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων

αναγκαστικής εκτέλεσης. Για την

εψαρμογή της παρούσας οι κομιστές των

αξιογράψων λαμβάνουν σχετική

βεβαίωση από τη ψορολογική διοίκηση,

σχετικά με τον μέσο μηνιαίο κύκλο

συναλλαγών τους του αμέσως

προηγούμενου ψσρολογικού έτους.

3. Οι παρ. Ι και 2 δεν εμποδίζουν τον

υπόχρεο να χορηγήοει εντολή πληρωμής

του αξιογράψου προς τα πιστωτικά

ιδρύματα της περ. β’ της παρ. Ι ή τον

υπόχρεο και ταν δικαιούχο να



απαιτήσεις που απορρέουν από τα

αξιόγραψα της παρούσας περίπτωσης,

αναστέλλονται, μετά από τη σψράγιση ή
τη λήξη εκάστου αξιογράψου, έως την

31η.8.2022, η έκδοση διαταγής

πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης

ψύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων

αναγκαστικής εκτέλεσης. Για την

εψαρμογή της παρούσας οι κομιστές

των αξιογράψων λαμβάνουν σχετική

βεβαίωση από τη ψορολογική διοίκηση,

σχετικά με τον μέσο μηνιαίο κύκλο

συναλλαγών τους του αμέσως

προηγούμενου ψορολογικού έτους.

3. Οι παρ. Ι και 2 δεν εμποδίζουν τον

υπόχρεο να χορηγήσει εντολή

πληρωμής του αξιογράψου προς τα

ιτιστωτικά ιδρύματα της περ. β’ της παρ.

ι ή τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να

συμψωνήσουν μεταξύ τους την

απευθείας πληρωμή του αξιογράψου

από τον υπόχρεο στον δικαιούχο οτην

αρχικά αναγραψόμενη ημερομηνία

λήξης. Με απόψαση του Υπουργού

Οικονομικών, δύναται να ρυθμίζεται

κάθε αναγκαίο, διαδικαστικό και

τεχνικό ζήτημα, καθώς και κάθε

αναγκαία λεπτομέρεια για την

εψαρμογή της παρούσας.)>

Άρθρο 4

συμψωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας

πληρωμή του αξιογράψου από τον

υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά

αναγραψόμενη ημερομηνία λήξης. Με

απόΦαση του Υπουργού Οικονομικών,

δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο,

διαδικαστικό και τεχνικό ζήτημα, καθώς

και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την

εψαρμογή της παρούσας».

Διεύρυνση πεδίου εψαρμογής Ταμείου

Ενεργειακής Μετάβασης -

Αντικατάσταση Παρ. 3 και 4 στο άρθρο

εξηκοστό Πρώτο του ν. 4839/2021

Στο άρθρο εξηκοοτό πρώτο του ν.

4839/2021 (Α’ 181), αντικαθίστανται οι

Τροποποιείται το άρθροεξηκοστό πρώτο
του ν. 4839/2021 (Α 181), το οποίο έχει
ως εξής:

1. Συστήνεται ειδικός λογαριασμός με την
ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής
Μετάβασης» και ως διαχειριστής του
ειδικού λογαριασμού ορίζεται η
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.



Παρ. 3 και 4 και το άρθρο

διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο εξηκσστό Πρώτο

Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού με την

ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής

Μετάβασης» Χορήγηση εΠιδότησης

λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και

ψυσικού αερίου σε καταναλωτές

1. Συστήνεται ειδικός λογαριασμός με

την ονομασία (<Ταμείο Ενεργειακής

Μετάβασης» και ως διαχειριστής του

ειδικού λογαριασμού ορίζεται η

Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε..

2. 0 ειδικός λογαριασμός της παρ. 1,

Πέρα από τα έσοδα που προβλέΠονται

στην υποπερ. (στ) της περ. Α.2.1 της

Παρ. Α.2. του άρθρου 25 του ν.

3468/2006 (Α’129), δύναται να

χρηματοδοτείται από τον κρατικό

προϋπολογισμό, καθώς και κατόπιν

απόψασης του Υπουργού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από

τον Ειδικό Λογαριασμό Ανανεώσιμων

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και

Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού

Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΛ)

του άρθρου 143 του ν. 4001/2011

(Α’179).

3. Παρέχεται από τον ειδικό λσγαριασμό

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 σι καταναλωτές

ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως

επιπέδου τάσης.

2. 0 ειδικός λογαριασμός της παρ. 1, Πέρα

από τα έσοδα που προβλέπονται στην

υΠοπερ. (στ) της περ. Α.2.1 της παρ. Α.2.

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

δύναται να χρηματοδοτείται από τον

κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και

κατόπιν απόψασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από τον

Ειδικό Λογαριασμό Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής
Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής

Απόδοσης (ΣΗΘΥΛ) του άρθρου 143 του ν.

4001/2011 (Α’ 179).

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 είναι

καταναλωτές χαμηλής τάσης και ειδικά

για την περίοδο κατανάλωσης από την
Ιη.8.2021 μέχρι τις 31.12.2022 δικαιούχοι

της ανωτέρω επιδότησης δύναται να είναι

και καταναλωτές αγρστικής χρήσης μέσης

τάσης, καθώς και επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται στον τομέα της

ξήρανσης αγροτικών προϊόντων. Με κοινή

απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Οικονομικών
καθορίζονται σι δικαιούχοι καταναλωτές,

λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και

κοινωνικά κριτήρια, τις κατηγορίες
πελατών, το είδος των τιμολογίων

προμήθειας, το ύψος επιδότησης σε ευρώ

ανά μεγαβατώρα (Μ’Μι), η διαδικασία, ο

τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο
χρόνος εκκαθάρισης, η περίοδος
κατανάλωσης, ανώτατα και κατώτατα

όρια καταναλώσεων, ανώτατα όρια

επιδότησης ανά επιχείρηση, η διαδικασία
ελέγχου σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων

και οι συναψείς με αυτές προϋποθέσεις, η
διαδικασία τυχόν ανάκτησης ενίσχυσης,
αν αυτό απαιτηθεί, οι αρμόδιοι για τα

ανωτέρω ψορείς, καθώς και κάθε άλλο

Θέμα σχετικό με τη χορήγηση της

επιδότησης. Σε περίπτωση δε που η
επιδότηση αψορά καταναλωτές αγροτικής

χρήσης, στην ως άνω Κοινή απόψαση



Με Κοινή απόφαση των Υπουργών

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

Οικονομικών καθορίζονται:

α) οι δικαιούχοι καταναλωτές,

β) το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά

μεγαβατώρα (Μ\Ι1ι),

γ) η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος

χορήγησης και ο χρόνος εκκαθάρισης

της επιδότησης,

δ) η περίοδος κατανάλωσης,

ε) ανώτατα και κατώτατα

καταναλώσεων,

στ) ανώτατα όρια επιδότησης ανά

επιχείρηση,

ζ) η διαδικασία ελέγχου σώρευσης

κρατικών ενισχύσεων και οι συναψείς

με αυτές προϋποθέσεις, η διαδικασία

ανάκτησης ενίσχυσης, εάν αυτό

απαιτηθεί, και οι αρμόδιοι για τα

ανωτέρω ψορείς,

η) οι υποχρεώσεις των προμηθευτών

ηλεκτρικής ενέργειας, 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 ηλεκτρικής ενέργειας των

επιχειρήσεων, καθώς και το είδος των

τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής

ενέργειας.

Ειδικά για την περίοδο κατανάλωσης

από την Ιη.8.2021 μέχρι και τις

31.12.2021, με κοινή απόψαση των

Υπουργών Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, Οικονομικών και Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροψίμων δύναται να

συμπράπει και ο Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροψίμων.

4. Με κοινή απόψαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Οικονομικών δύναται να παρέχεται από
τον ειδικό λογαριασμό της παρ. Ι
επιδότηση της κατανάλωσης Φυσικού
αερίου και να πιστώνεται στους
λογαριασμούς των δικαιούχων ως
έκπτωση από τους προμηθευτές ψυσικού
αερίου. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι
οι οικιακοί καταναλωτές Φυσικού αερίου.
Με κοινή απόψαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Οικονομικών καθορίζονται οι δικαιούχοι
καταναλωτές, λαμβάνοντας υπόψη
οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια για τη
χορήγηση της επιδότησης, το ύψος
επιδότησης σε ευρώ ανά θερμική
μεγαβατώρα (ΜννΙ), η διαδικασία, ο
τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο
χρόνος εκκαθάρισης, η περίοδος
κατανάλωσης, ανώτατα και κατώτατα
όρια καταναλώσεων, καθώς και κάθε
άλλο Θέμα σχετικό με τη χορήγηση της
επιδ ότη ση ς.

5. Από τα έσοδα του ειδικού
λογαριασμού της παρ. Ι δύναται να
επιδοτείται μέρος της δαπάνης για τη
χορήγηση επιδόματος θέρμανσης του
άρθρου 79 του ν. 4756/2020 (Α’ 235). Με
Κοινή απόψαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Οικονομικών καθορίζεται το ύψος του
ποσού που διατίθεται κατ’ έτος σύμψωνα
με το πρώτο εδάψιο. Το ποσό αυτό
μεταψέρεται σε λογαριασμό του
Ελληνικού Δημοσίου και εμψανίζεται στα
έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού με
εγγραΦή ισόποσων πιοτώσεων στον ΑΛΕ
2250904001 ((Επίδομα Θέρμανσης» του
Ειδικού Φορέα 1023-7110000000
(<Γενικές Κρατικές Δαπάνες>) του
Υπουργείου Οικονομικών για τις ανάγκες
ενίσχυσης του επιδόματος θέρμανσης.

6. Ειδικά για την χορήγηση ειτιδόματος
θέρμανσης χειμερινής περιόδου 2021-
2022 η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. μεταψέρει στον
λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου της

όρια
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χορηγείται η επιδότηση του πρώτου

εδαψίου σε καταναλωτές με παροχές

αγροτικής χρήσης, ανεξαρτήτως

επιπέδου τάσης

συμττεριλαμβανόμενων επιχειρήσεων

που δραστηριοποιούνται στον τομέα

της ξήρανσης αγροτικών προϊόντων,

λαμβανομένου υπόψη του είδους των

τιμολογίων προμήθειας. Με την

απόψαση του προηγούμενου εδαψίου

καθορίζονται το ύψος επιδότησης σε

ευρώ ανά μεγαβατώρα (ΜννΙ), η

διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος

χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάριοης,

ανώτατα και κατώτατα όρια

κιχταναλώσεων, 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 απόφαση 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. 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 για το σκέλος της

κατανάλωσης ψυσικού αερίου που

παρ. 5, από τα έσοδα του ειδικού
λογαριασμού της παρ. Ι ποσό έως
ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000)
ευρώ, χωρίς να απαιτείται η έκδοση της
κοινής απόψασης της παρ. 5, κατόπιν
αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών
προς τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.

7. Ειδικά για την κάλυψη του κόστους
λειτουργίας της τηλεθέρμανσης του
Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής
Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας, και μέχρι τη
σύνδεση της τηλεθέρμανσης του Δήμου
με την υπό κατασκευή μονάδα
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
«ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ν», παρέχεται έκτακτη
ενίσχυση στη Δημοτική Επιχείρηση
Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.),
από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. Ι. Με
κοινή απόψαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της
ενίσχυσης, τηρουμένων των ενωσιακών
κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

8. Με κοινή απόψαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Οικονομικών δύναται να χρηματοδοτείται
από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. Ι ο
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 και
Οικονομικών δύναται να χρηματοδοτείται
από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1, ο
ειδικός λογαριασμός για τη χορήγηση
ενίσχυσης σε οικιακούς καταναλωτές
λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από
λιγνιτική δραστηριότητα που έχει
συσταθεί με το άρθρο 26 του ν. 4513/2018
(Α’ 9).».

και



αψορά σε παραγωγή Θερμικής

ενέργειας.

Με Κοινή απόψαση των Υπουργών

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

Οικονομικών καθορίζονται:

α) οι δικαιούχοι καταναλωτές,

β) το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά

Θερμική μεγαβατώρα (ΜνΤ[),

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

8) κάθε άλλο Θέμα σχετικό με τη

χορήγηση της ετιιδότησης,

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.

5. Από τα έσοδα του ειδικού

λογαριασμού της παρ. Ι δύναται να

επιδοτείται μέρος της δαπάνης για την

χορήγηση επιδόματος θέρμανσης του



άρθρου 79 του ν. 4756/2020 (Α 235).

Με κοινή απόψαση των Υπουργών

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

Οικονομικών καθορίζεται το ύψος του

ποσού που διατίθεται κατ’ έτος

σύμφωνα με το πρώτο εδάψιο. Το ποσό

αυτό μεταψέρεται σε λογαριασμό του

Ελληνικού Δημοσίου και εμψανίζεται

στα έσοδα του Κρατικού

Προϋπολογισμού με εγγραψή ισόποσων

ιτιστώσεων στον ΑΛΕ 2250904001

(<Επίδομα θέρμανσης» του Ειδικού

Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές

Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου

Οικονομικών για τις ανάγκες ενίσχυσης

του επιδόματος θέρμανσης.

6. Ειδικά για την χορήγηση επιδόματος

θέρμανσης χειμερινής περιόδου 2021-

2022 η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. μεταψέρει στον

λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου

της παρ. 5, από τα έσοδα του ειδικού

λογαριασμού της παρ. 1 ποσό έως

ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000)

ευρώ, χωρίς να απαιτείται η έκδοση της

κοινής απόψασης της παρ. 5, κατόπιν

αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών

ιτροςτη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε..

7. Ειδικά για την κάλυψη του κόστους

λειτουργίας της τηλεθέρμανσης του

Δήμου Εορδαίας της Περιψερειακής

Ενότητας Κοζάνης της Περιψέρειας

Δυτικής Μακεδονίας, και μέχρι τη

σύνδεση της τηλεθέρμανσης του Δήμου

με την υπό κατασκευή μονάδα

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

«ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ν», παρέχεται έκτακτη

Ενίσχυση στη Δημοτική Επιχείρηση

Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας

(Δ.Ε.ΤΗ.Π.), από τον ειδικό λογαριασμό

της παρ. 1. Με Κοινή απόψαση των

Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος

της ενίσχυσης, τηρουμένων των



ενωσιακών κανόνων περί Κρατικών

ενισχύσεων.

8. Με κοινή απόψαση των Υπουργών

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

Οικονομικών δύναται να

χρηματοδοτείται από τον ειδικό

λογαριασμό της παρ. 1 ο ειδικός

λογαριασμός για την επανασύνδεση

παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που έχει

συσταθεί με το άρθρο 36 του ν.

4508/2017 (Α’ 200).

9. Με κοινή απόψαση των Υπουργών

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

Οικονομικών δύναται να

χρηματοδοτείται από τον ειδικό

λογαριασμό της παρ. 1, ο ειδικός

λογαριασμός για τη χορήγηση

ενίσχυσης σε οικιακούς καταναλωτές

λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης

από λιγνιτική δραστηριότητα που έχει

συσταθεί με το άρθρο 26 του ν.

4513/2018 (Α’ 9).»

30. Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης που
Καταργουμενες διαταξεις

προβλέπουν καταργηση

Η. ‘Εκθεση εψαρμογής της ρύθμισης

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / ψορέων

Σχετική διάταξη
Συναρμοδια Υπουργεία — Αντικειμενο

αξιολογουμενης .

ύθ ισ
Συναρμοδιες υπηρεσιες / ψορεις συναρμοδιοτητας

Τράπεζα της Ελλάδος, Επικουρικό Εποπτεία της Ιδιωτικής
Άρθρο 2

Κεψάλαιο Ασψάλισης
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Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας
υπηρεσίας

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου
‘ νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν σι
34. υψιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης

ρύ θ μιση ς;

35. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας

37. Επωνυμία ή ονομασία καινομική μορψή

38. Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

Εχει γίνει η σχετική οικσνσμστεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου
οργάνου; ΝΑΙ ΟΧΙ Π

36.
Εάν ΝΑΙ, να ετπσυναθεί ηλεκτρονικά.

‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος
πράξης

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή

υπηρεσία

Αντικείμενο

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προιεσμία)



39. Διασψάλιση ειταρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

40. Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άοθοο 7 παο. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάτιτυξης και
Επενδύσεων «Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την
ψηφιακή εποχή - Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωτιαίκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της ΙΙης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές
ανταγωνισμού των Κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν
αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς»

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Επιτρέπεται, μέχρι τη λήξη της ισχύος των μέτρων κατά της διασποράς
της νόσου ίΞΟνΙΓ-19 και σε κάθε περίπτωση, για χρονικό διάστημα που δεν
μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση των
προτεινομένων διατάξεων, η δημοσίευση της εμπορικής επωνυμίας των
επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα κατά της διασποράς της νόσου
ονΙΓ-ι9 και μόνο στην περίπτωση που έχει επιβληθεί, κατ’ ελάχιστο, η
κύρωση της αναστολής λειτουργίας αυτών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

2. Παρατείνεται εκ νέου, μέχρι την 3Γ Δεκεμβρίου 2023 (έληξε την 31-
12-2021), η αναστολή κάθε αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του
Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων,
είτε εις χείρας του, είτε εις χείρας Τρίτων.

3.α. Αναστέλλονται εκ νέου από τη λήξη τους και έως την 3Γ.8.2022, για
τις επιχειρήσεις με έδρα στους Δήμους Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου -

Αίμνης - Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, σι οποίοι
κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γιο τη διαχείριση των
συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που
εκδηλώθηκαν τον Αύγουστο του 2021 στην παραπάνω περιοχή, οι προθεσμίες
λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων.

β. Παρατείνονται μέχρι την 3Γ.Β.2022:
- η έκδοση διαταγής πληρωμής καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων
ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, για τις απαιτήσεις που
απορρέουν από τα ανωτέρω αξιόγραφα,



- σι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά

Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή

(χρεωστικές), (οφειλές που λήγουν ή έληξαν από Γ.8.2021 έως την 31.

8.2022).

4. Εισάγονται τροποποιήσεις στο άρΟρο εξηκοστό Πρώτο του
ν.4839/2021, με Το οποίο συστήθηκε ο Ειδικός Λογαριασμός «Ταμείο

Ενεργειακής Μετάβασης», από τον οποίο παρέχεται επιδότηση της

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε καταναλωτές.

Μεταξύ άλλων:
α. Διευρύνονται οι δικαιούχοι επιδότησης, στους οποίους περιλαμβάνονται

εφεξής όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως επιπέδου

τάσης - συμπεριλαμβανομένων και των καταναλωτών αγροτικής χρήσης για
τους οποίους περιορίζεται η κατανάλωση από την Γ.8.2Ο2Ι έως την
311τ122021

- καθώς και όλοι οι καταναλωτές φυσικού αερίου εκτός των
παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης

φυσικού αερίου για Παραγωγή θερμικής ενέργειας. (Κατά τα ισχύοντα,
δικαιούχοι επιδότησης είναι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής

τάσης και οι καταναλωτές αγροτικής χρήσης μέσης τάσης για την περίοδο από
την Ι1.8.2021 έως την 3Γ.12.2022 καθώς και οι οικιακοί καταναλωτές

φυσικού αερίου, αντίστοιχα).
β. Επανακαθορίζεται το περιεχόμενο των προβλεπόμενων κ.υ.α, με τις

οποίες ρυθμίζονται, επιτιρόσθετα, θέματα σχετικά με την επιδότηση της
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (οι υποχρεώσεις των
προμηθευτών, ο χρόνος εκκαθάρισης και τα ανώτατα όρια επιδότησης της
κατανάλωσης φυσικού αερίου κ.λπ.) καθώς και τα κριτήρια που λαμβάνονται

υπόψη (πέραν των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων που ήδη
προβλέπονται) για τη χορήγηση αυτής (κατηγορίες πελατών, είδος, μέγεθος και
αντικείμενο δραστηριότητας, ένταση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας των
επιχειρήσεων κ.λπ.).

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

Ι. Ετιί του κρατικού ιιροϋτιολογισμού

Χρονική υστέρηση είστ[ραξης εσόδων από την παράταση των

προθεσμιών καταβολής οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α.

από 1.8.2021 έως 31.8.2022 για τις επιχειρήσεις με έδρα στους Δήμους

Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας της
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.



ΙΙ. Επί του ειδικού λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης»
[τον οποίο διαχειρίζεται ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ) / φορέας Γενικής
Κυβέρνησηςί

Δαπάνη από τη διεύρυνση των δικαιούχων επιδότησης κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (όλοι σι καταναλωτές ηλεκτρικής
ενέργειας ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης συμπεριλαμβανομένων και των
καταναλωτών αγροτικής χρήσης καθώς και όλοι οι καταναλωτές φυσικού
αερίου εκτός των Παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας). Το ύψος της εν λόγω
δαπάνης εξαρτάται από την έκδοση των σχετικών κ.υ.α. και από Πραγματικά

περιστατικά.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια

ΙΟΕΙΑ ΑΚΜΑΟΟΙ)
17.01.2022 17:24

Ιουλία Γ. Αρμάγου



ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο νόμου
«Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή -

Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΙΙης
Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές
ανταγωνισμού των Κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν
αποτελεσματικότερα τους Κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς».

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας, προκαλείται σε βάρος
του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» [τον οποίο
διαχειρίζεται ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσειον
Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ) / φορέας Γενικής Κυβέρνησης], δαπάνη από τη
διεύρυνση των δικαιούχων επιδότησης κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίου (όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως
επιπέδου τάσης συμπεριλαμβανομένων και των καταναλωτών αγροτικής
χρήσης καθώς και όλοι οι καταναλωτές φυσικού αερίου εκτός των παραγωγών
ηλεκτρικής ενέργειας).

Η δαπάνη αυτή. το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση των
σχετικών κ.υα. και από πραγματικά περιστατικά, θα αντιμετωπίζεται από τους
πόρους του Ταμείου, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ενδεχόμενη
ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΑΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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