
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Ναυτοδικείου Πειραιώς.

2 Διαχείριση και καθορισμός κίνησης του Ειδικού 
Λογαριασμού υπό την επωνυμία «Πράσινο Τα-
μείο - Ταμείο Διαχείρισης Ενεργειακής Απόδοσης» 
για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και άλλων 
μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, 
καθώς και δράσεων για την ανάπτυξη της αγοράς 
παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. απόφ. 3/2020 (1)
Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπη-

ρεσίας του Ναυτοδικείου Πειραιώς.   

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 Αφού έλαβε υπόψη:
α. Το άρθρο 146 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενό-

πλων Δυνάμεων (ν. 2304/1995, Α΄83).
β. Τις παρ. 2 α΄ και β΄ του άρθρου 11, το άρθρο 12 

και το άρθρο 43 του π.δ. 21/2002 «Κανονισμός Οργανώ-
σεως και Λειτουργίας των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και 
του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου» (Α΄ 12).

γ. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ναυτο-
δικείου Πειραιώς (Β΄626/2005).

δ. Την υπ’ αρ. 2/26-06-2020 απόφαση της Ολομέλειας 
του Ναυτοδικείου Πειραιώς.

ε. Την εισήγηση του ορισθέντος εισηγητή, Αναθεωρη-
τή Γ΄ Ανδρέα Καναβάρη.

στ. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη.
Για τους λόγους αυτούς, αποφασίζει, κατά πλειοψηφία, 

την έγκριση της τροποποίησης των άρθρων 4, 9, 14, 19 
και 22 του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ναυ-
τοδικείου Πειραιώς (Β΄ 626/2005), ως ακολούθως:

«Άρθρο 4
Αιτιολόγηση αποφάσεων

1. Εκείνος που προεδρεύει σε κάθε δικάσιμο, αμέσως 
μετά το πέρας της διαδικασίας, ορίζει ποιος στρατιωτι-
κός δικαστής, από αυτούς που μετείχαν στη σύνθεση 
του δικαστηρίου, θα είναι ο εισηγητής για την αιτιολογία 
απόφασης εκδικασθείσας υποθέσεως. Ο ορισμός γίνε-
ται με την εντολή του προεδρεύοντος στον γραμματέα 
έδρας να εγγράψει το όνομα κάθε οριζόμενου δικαστή 
στο «βιβλίο χρέωσης δικογραφιών στους εισηγητές δικα-
στές έδρας» ως εισηγητή για τη συγκεκριμένη υπόθεση. 
Ο ορισθείς εισηγητής, αφού υπογράψει στο προανα-
φερθέν βιβλίο την ίδια ημέρα, λαμβάνει αυθημερόν τη 
σχετική δικογραφία από τον γραμματέα έδρας και φω-
τοαντίγραφα των υπογεγραμμένων από τον προεδρεύ-
οντα πρόχειρων πρακτικών και καταρτίζει και παραδίδει 
ενυπογράφως στον γραμματέα έδρας την αιτιολογία της 
απόφασης μαζί με τη σχετική δικογραφία. Ο εισηγητής 
δικαστής μπορεί, εφ΄ όσον το επιθυμεί, να ζητήσει κα-
θαρογραμμένα τα πρακτικά, οπότε η αιτιολογία καταρτί-
ζεται μετά την παράδοση των πρακτικών από τον γραμ-
ματέα έδρας. Για την άσκηση αυτών των καθηκόντων 
του ο εισηγητής συνεργάζεται με τον γραμματέα της 
έδρας, ο οποίος και εκτελεί τις εντολές του εισηγητή. 
Μετά την καθαρογραφή της απόφασης ο γραμματέας 
έδρας δίνει ενυπογράφως αυτήν στον εισηγητή δικαστή, 
ο οποίος ελέγχει την ορθότητα της καθαρογραφής και 
προσυπογράφει γι΄ αυτήν στο περιθώριο κάθε φύλλου 
του κειμένου του πρωτοτύπου της απόφασης.

Στο Τμήμα Διοικητικού της Γραμματείας του Δικαστη-
ρίου τηρείται φάκελος για κάθε στρατιωτικό δικαστή με 
καθήκοντα Δικαστή ή Ανακριτή, τόσο σε έντυπη όσο και 
σε ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει τις αιτιολογίες 
αποφάσεων, η σύνταξη των οποίων του ανατέθηκε ανά 
έκαστο δικαστικό έτος.

2. Η αιτιολόγηση της γνώμης της μειοψηφίας γίνεται 
από το μέλος ή ένα από τα μέλη που μειοψήφησαν.

3. Κατά την αιτιολόγηση δίνεται προτεραιότητα στις 
υποθέσεις που αφορούν σε προσωρινά κρατούμενους, 
σε εκείνες που ενέχουν κίνδυνο παραγραφής, σ΄ αυτές 
που αφορούν σε αξιωματικούς και γενικότερα μόνιμους 
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στρατιωτικούς, των οποίων η υπηρεσιακή εξέλιξη επη-
ρεάζεται από την εκκρεμότητα της ποινικής διαδικασί-
ας καθώς και σε εκείνες κατά των οποίων έχει ασκηθεί 
ένδικο μέσο.».

«Άρθρο 9
Οργάνωση και λειτουργία της Γραμματείας

1. Στο Ναυτοδικείο Πειραιώς λειτουργεί Γραμματεία 
Δικαστηρίου, της οποίας προΐσταται ο Πρόεδρος του 
Ναυτοδικείου. Ο Πρόεδρος, μετά από εισήγηση του 
Γραμματέα του Δικαστηρίου, μπορεί να εκδώσει ανα-
λυτική περιγραφή καθηκόντων («καθηκοντολογία») για 
όσους υπηρετούν στη Γραμματεία.

2. Η Γραμματεία του Δικαστηρίου συγκροτείται από αξι-
ωματικούς στρατιωτικούς δικαστικούς γραμματείς καθώς 
και από στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, σύμφωνα 
με τον εκάστοτε ισχύοντα Πίνακα Οργανώσεως και Υλικού 
(ΠΟΥ), διαιρείται δε σε τμήματα, στα οποία κατανέμεται 
όλο το προαναφερθέν προσωπικό σύμφωνα με απόφαση 
του Προέδρου και κατόπιν εισηγήσεως του Γραμματέα του 
Δικαστηρίου. Σε κάθε τμήμα ορίζεται από τον Πρόεδρο, 
ύστερα από εισήγηση του ίδιου Γραμματέα, προϊστάμενος 
αυτού, κατά προτίμηση στρατιωτικός δικαστικός γραμμα-
τέας. Ο προϊστάμενος του τμήματος διευθύνει το τμήμα 
και είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του και τη 
διεκπεραίωση της υπηρεσίας.

3. Τα τμήματα της γραμματείας είναι:
Α. Τμήμα Διοικητικού
Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγεται: 

α) η διεξαγωγή της διοικητικής αλληλογραφίας, β) η υπο-
βολή στον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου 
αντιγράφων των αθωωτικών αποφάσεων και των πρακτι-
κών τους, όταν απαιτείται, γ) η σύνταξη δελτίων ποινικού 
μητρώου, δ) η φύλαξη και η παράδοση των πειστηρίων, 
ε) η φύλαξη των αποφάσεων και των συγγραμμάτων της 
βιβλιοθήκης του δικαστηρίου, στ) η χορήγηση αντιγρά-
φων, ζ) η εκκαθάριση και βεβαίωση των δικαστικών εξό-
δων, η) η υποβολή στον Εισαγγελέα του Ναυτοδικείου 
των δικογραφιών που εκδικάστηκαν, θ) η σύνταξη εκθέ-
σεων άσκησης ενδίκων μέσων, ι) η τήρηση των βιβλίων 
της γραμματείας, ια) η τήρηση του μητρώου και των 
φακέλων των στρατιωτικών δικαστικών γραμματέων 
και υπαλλήλων και του βιβλίου των αδειών και των πει-
θαρχικών ποινών των υπαλλήλων, ιβ) η διαχείριση των 
πιστώσεων για τις ανάγκες του δικαστηρίου και ιγ) η κα-
ταστροφή των δικογραφιών, σύμφωνα με την ισχύουσα 
κάθε φορά διαδικασία.

Β. Τμήμα Βουλευμάτων
Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγεται η επι-

μέλεια για την εισαγωγή των προτάσεων του Εισαγγελέα 
στο Δικαστικό Συμβούλιο, η καθαρογραφή των βουλευ-
μάτων και η καταχώρησή τους στα οικεία βιβλία.».

«Άρθρο 14
Οργάνωση και λειτουργία της Γραμματείας

2. Η Γραμματεία συγκροτείται από αξιωματικούς στρα-
τιωτικούς δικαστικούς γραμματείς καθώς και από στρα-
τιωτικό και πολιτικό προσωπικό, που ο Πρόεδρος του 
Ναυτοδικείου διαθέτει στην Εισαγγελία, αφού πρώτα 

ακούσει τον Εισαγγελέα, ο οποίος μπορεί και εγγράφως 
να εκθέσει τις απόψεις του, διαιρείται δε σε τμήματα, στα 
οποία κατανέμεται όλο το προαναφερθέν προσωπικό 
σύμφωνα με την απόφαση του Εισαγγελέα, κατόπιν ει-
σηγήσεως του Γραμματέα της Εισαγγελίας. Σε κάθε τμή-
μα ορίζεται από τον Εισαγγελέα, ύστερα από εισήγηση 
του Γραμματέα της Εισαγγελίας, προϊστάμενος αυτού, 
κατά προτίμηση στρατιωτικός δικαστικός γραμματέας. 
Ο προϊστάμενος του τμήματος διευθύνει το τμήμα και 
είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του και τη 
διεκπεραίωση της υπηρεσίας. Εποπτεία σε κάθε τμήμα 
ασκεί ο Αντεισαγγελέας, που είναι προϊστάμενος του 
ομώνυμου τμήματος της Εισαγγελίας ή που θα οριστεί 
ειδικώς από τον Εισαγγελέα.».

«Άρθρο 19
Όργανα Υπηρεσίας Ναυτοδικείου

1. Στο Ναυτοδικείο ορίζεται για κάθε μέρα, με απόφα-
ση του προϊστάμενου της Γραμματείας του Δικαστηρίου, 
η οποία εκδίδεται εντός του δεύτερου ημερολογιακού 
δεκαημέρου του προηγούμενου, από εκείνον που αφορά 
ο ορισμός, μήνα του έτους, και εγκρίνεται από τον Πρό-
εδρο του Ναυτοδικείου, ένας στρατιωτικός δικαστικός 
γραμματέας, Αξιωματικός, Ανθυπασπιστής μόνιμος ή 
εθελοντής μακράς θητείας υπαξιωματικός, που υπηρετεί 
στο Ναυτοδικείο, ως «Γραμματέας Υπηρεσίας», ο οποίος 
είναι υπεύθυνος για την αντιμετώπιση όλων των θεμά-
των που ανακύπτουν κατά την 24ωρη υπηρεσία του, 
επικοινωνώντας όταν απαιτείται με τον κατά περίπτωση 
αρμόδιο, και υποχρεούμενος να βρίσκεται στο Δικαστή-
ριο κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος του Ναυτοδικείου μπορεί να προσδιορί-
σει ειδικότερα σε ποιες μη εργάσιμες ημέρες και ώρες 
υφίσταται αυτή η υποχρέωση.

Σε κάθε περίπτωση, ο Γραμματέας Υπηρεσίας βρίσκε-
ται στο κατάστημα του Ναυτοδικείου όταν ο Εισαγγελέας 
Υπηρεσίας ζητήσει τούτο, προκειμένου ο Γραμματέας να 
βοηθήσει αυτόν στο έργο του.

Στην υπηρεσία αυτή εναλλάσσονται όλοι οι στρατι-
ωτικοί δικαστικοί γραμματείς, Αξιωματικοί, μόνιμοι ή 
εθελοντές μακράς θητείας υπαξιωματικοί και Ανθυπα-
σπιστές, που υπηρετούν στο Ναυτοδικείο (Δικαστήριο 
και Εισαγγελία) εκτός από τους προϊσταμένους των αντί-
στοιχων Γραμματειών.

2. Στο έργο του ο Γραμματέας Υπηρεσίας επικουρείται 
από έναν από τους οπλίτες, που υπηρετούν τη στρατιω-
τική τους θητεία στο Ναυτοδικείο, ο οποίος ορίζεται για 
κάθε μέρα, με διαταγή του προϊστάμενου της Γραμμα-
τείας του Δικαστηρίου, που εγκρίνεται από τον Πρόεδρο 
του Ναυτοδικείου.

Η υπηρεσία αυτών είναι 24ωρη και διανυκτερεύουν εντός 
του καταστήματος του Ναυτοδικείου, εκτός αν ο Πρόεδρος 
ορίσει διαφορετικά για κάποια ημέρα ή και για μια χρονική 
περίοδο, όταν συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις.

3. Τα ανωτέρω όργανα υπηρεσίας είναι υπεύθυνα 
για την εσωτερική φύλαξη του Ναυτοδικείου κατά τις 
εκάστοτε ισχύουσες διαταγές του Προέδρου του Ναυ-
τοδικείου. Την ευθύνη της εξωτερικής φύλαξης του δι-
καστικού καταστήματος του Ναυτοδικείου έχει η κατά 
τόπο αρμόδια αστυνομική αρχή.».
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«Άρθρο 22
1. Οι στρατιωτικοί δικαστές με καθήκοντα Δικαστή 

οφείλουν να ευρίσκονται στο Κατάστημα του Ναυτο-
δικείου, πλην των συνεδριάσεων του Δικαστηρίου, στο 
οποίο μετέχουν, (συνεδριάσεις ακροατηρίου και Δικαστι-
κού Συμβουλίου) και όποτε ο Πρόεδρος του Ναυτοδικεί-
ου ορίσει σχετικώς προς έκτακτη συνεργασία.

2. Οι Αντεισαγγελείς ομοίως οφείλουν να ευρίσκονται 
στο Κατάστημα του Ναυτοδικείου κατά τα ανωτέρω.

3. Οι Ανακριτές οφείλουν να ευρίσκονται στο Κατά-
στημα του Ναυτοδικείου κατά την ενάσκηση των καθη-
κόντων τους (διεξαγωγή ανακριτικών πράξεων επιφυ-
λασσόμενης της ρύθμισης του άρθρου 240 του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας, υπηρεσιακή ετοιμότητα για «συνο-
δείες», συνεδριάσεις ακροατηρίου και Δικαστικού Συμ-
βουλίου εφ΄ όσον έχουν οριστεί ως μέλη της σύνθεσης) 
και όποτε ο Πρόεδρος του Ναυτοδικείου ή ο Εισαγγελέας 
ορίσουν σχετικώς προς έκτακτη συνεργασία.

4. Μέχρις ότου εκδοθούν τα σχετικά π.δ. που ορίζονται 
από το άρθρο 146 του ν. 2304/1995 «Περί κυρώσεως 
του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων», 
οι αναφερόμενοι στις προηγούμενες παραγράφους Δι-
καστικοί Λειτουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους, οφείλουν να φέρουν αξιοπρεπή ένδυση συνάδου-
σα προς την ιδιότητά τους.

5. Το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό οφείλει να 
προσέρχεται στην υπηρεσία του και να ασκεί τα καθήκο-
ντά του κατά τα υπό των στρατιωτικών κανονισμών εκά-
στοτε οριζόμενα, το πρώτο και κατά τη σχετική νομοθεσία 
η οποία διέπει τη σχέση του με το δημόσιο το δεύτερο.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ

I

    Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/113269/712 (2)
Διαχείριση και καθορισμός κίνησης του Ειδικού 

Λογαριασμού υπό την επωνυμία «Πράσινο Τα-

μείο - Ταμείο Διαχείρισης Ενεργειακής Απόδο-

σης» για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και 

άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής από-

δοσης, καθώς και δράσεων για την ανάπτυξη της 

αγοράς παροχής ενεργειακών υπηρεσιών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, εν-

σωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 25ης Οκτωβρίου 2012 “Για την ενεργειακή απόδοση, 
…” και άλλες διατάξεις» A΄ 143), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 48 του ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια 
στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/
ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 136), και ιδίως το άρθρο 21 αυτού.

2. Τον ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντι-
κών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών 
Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 182), και ιδίως το άρ-
θρο 3 αυτού.

3. Τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 129).

4. Την υπ’ αρ. 15474/339/2020 κοινή υπουργική από-
φαση «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηρια-
σμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
για το έτος 2019» (Β΄ 584).

5. Την υπ’ αρ. 4/31-12-2019 απόφαση του Κυβερνητι-
κού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.) «Κύ-
ρωση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα 
(ΕΣΕΚ)» (Β΄ 4893).

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

9. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

10. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)» (Α΄ 160).

11. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/99863/2824/
22-10-2020 εισήγηση Γ.Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την περ. ε της 
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) καθώς 
και την από 26.10.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Ενερ-
γειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού
υπό την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο - 
Ταμείο Διαχείρισης Ενεργειακής Απόδοσης»

1. Ο Ειδικός Λογαριασμός υπό την επωνυμία «Πράσι-
νο Ταμείο - Ταμείο Διαχείρισης Ενεργειακής Απόδοσης» 
(εφεξής «Ειδικός Λογαριασμός») αποτελεί ειδικό λογα-
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ριασμό ταμειακής διαχείρισης των πόρων του Πράσινου 
Ταμείου για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και άλ-
λων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, κα-
θώς και δράσεων για την ανάπτυξη της αγοράς παροχής 
ενεργειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, μέχρι τη σύσταση του Ειδικού Ταμείου 
Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΤΕΑΠ).

2. Ο ως άνω Ειδικός Λογαριασμός τηρείται στην Τράπεζα 
της Ελλάδος, και ειδικότερα στο λογαριασμό με αριθμ. 
26213733 (ΙΒΑΝ GR2101000240000000026213733).

Άρθρο 2
Πόροι του Ειδικού Λογαριασμού

1. Οι πόροι του Ειδικού Λογαριασμού προέρχονται κυ-
ρίως από εισφορές των διανομέων ενέργειας, των διαχει-
ριστών δικτύων διανομής και των επιχειρήσεων λιανικής 
πώλησης ενέργειας, από έσοδα που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), καθώς από τον 
εκπλειστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά τους όρους του ν. 3468/2006 (Α΄ 129).

2. Για τους πόρους για τους οποίους συντρέχει πε-
ρίπτωση βεβαίωσης και καταλογισμού της σχετικής 
οφειλής, η είσπραξή τους διενεργείται από τις Δημόσιες 
Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), με τίτλους είσπραξης 
που συντάσσονται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες 
για την επιβολή τους υπηρεσίες, με την επιφύλαξη τυχόν 
ειδικότερων ή αντίθετων διατάξεων. Οι τίτλοι είσπραξης 
διαβιβάζονται προς βεβαίωση στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. φο-
ρολογίας των υπόχρεων. Τα έσοδα με βάση τους παρα-
πάνω τίτλους είσπραξης βεβαιώνονται στην αντίστοιχη 
κατηγορία εσόδου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις 
για την είσπραξη δημοσίων εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Εν συνε-
χεία, τα ποσά με βάση τους παραπάνω τίτλους εισπράτ-
τονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής 
απόφασης της παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 4342/2015 
και αποδίδονται με εντολή του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους στο Πράσινο Ταμείο, στο λογαριασμό της παρ. 2 
του άρθρου 1 της παρούσας.

3. Σε κάθε περίπτωση οικειοθελούς καταβολής της 
οφειλής εκ μέρους του υπόχρεου, η είσπραξη της σχε-
τικής οφειλής μπορεί να διενεργείται, με την επιφύλαξη 
τυχόν ειδικότερων ή αντίθετων διατάξεων, από ανα-
γνωρισμένες τράπεζες. Ειδικότερα, ο ενδιαφερόμενος 
προσκομίζει το αποδεικτικό της οφειλής, θεωρημένο 
από την αρμόδια εκδούσα αρχή, με υπολογισμό του 
ύψους της οφειλής κατά το χρόνο πληρωμής. Οι Τρά-
πεζες αποδίδουν τα εισπραττόμενα ποσά στην Τράπεζα 
της Ελλάδος, όπου πιστώνονται υπέρ Πράσινου Ταμείου, 
στο λογαριασμό της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

4. Η απόδοση στο Πράσινο Ταμείο και στον Ειδικό Λο-
γαριασμό πόρων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό 
του από το Δημόσιο ή άλλο φορέα, διενεργείται από την 
αντίστοιχη υπηρεσία που ορίζεται ως αρμόδια για την 
είσπραξή τους αμελλητί, σύμφωνα με τις διατάξεις που 
την διέπουν. Η αρμόδια υπηρεσία είσπραξης ενημερώνει 
το Πράσινο Ταμείο για τα ποσά που έχουν εισπραχθεί για 
λογαριασμό του προς πίστωση στον Ειδικό Λογαριασμό 
ανά ημερολογιακό τρίμηνο.

Άρθρο 3
Κίνηση του Ειδικού Λογαριασμού

1. Η μεταφορά και εκταμίευση κεφαλαίων από τον 
Ειδικό Λογαριασμό γίνεται με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν εισήγησης της 
Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας.

2. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργεια-
κής Αποδοτικότητας εισηγείται για μεταφορά και εκτα-
μίευση κεφαλαίων από τον Ειδικό Λογαριασμό για τη 
χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης καθώς και δράσεων για την 
ανάπτυξη της αγοράς παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, 
λαμβάνοντας ιδίως υπόψιν τις προτεραιότητες πολιτικής 
που αποτυπώνονται στο ΕΣΕΚ για την επίτευξη του εν-
δεικτικού εθνικού στόχου ενεργειακής απόδοσης στην 
τελική κατανάλωση ενέργειας.

3. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκρίνονται κυρίως μέ-
τρα και προωθούνται προγράμματα και δράσεις που αφο-
ρούν στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων κατοικίας, 
κτιρίων του δημόσιου, του τριτογενή τομέα και των βιο-
μηχανικών μονάδων, καθώς και στην υλοποίηση έργων 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις υποδομές, 
όπως έργα για την προώθηση μονάδων ΣΗΘΥΑ και την 
ανάπτυξη δικτύων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.

Άρθρο 4
Δημοσίευση - Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2020

O Υπουργός
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