
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση αναστολής της διενέργειας κάθε πρά-
ξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή 
ακίνητης περιουσίας σε πληγέντες από τον σει-
σμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, στους Δήμους: 
α) Μινώα Πεδιάδας και β) Αχαρνών - Αστερου-
σίων της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο του 
άρθρου 53 του ν. 4797/2021 (Α΄66).

2 Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς 
δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για 
το έτος 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 133455 ΕΞ 2021 (1)
Χορήγηση αναστολής της διενέργειας κάθε πρά-

ξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή 

ακίνητης περιουσίας σε πληγέντες από τον σει-

σμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, στους Δήμους: 

α) Μινώα Πεδιάδας και β) Αχαρνών - Αστερου-

σίων της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο του 

άρθρου 53 του ν. 4797/2021 (Α΄66). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 53 του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή 

προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φο-
ρείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη 
της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολο-
γισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση» (Α΄66),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,  
Α΄ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετο-
νομασία Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων 
τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» (Α΄119),

δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121),

ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄181),

στ) της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Πράξης Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερ-
νητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής» (Α΄56).

2. Την από 19.10.2021 εισήγηση της Κυβερνητικής Επι-
τροπής Κρατικής Αρωγής «Εισήγηση προς τον Υπουρ-
γό Οικονομικών για αναστολή διενέργειας πράξεων 
αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης 
περιουσίας των πληττόμενων από το σεισμό της 27ης 
Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Κρήτης για τις οποίες 
εκδίδονται αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση Έκτα-
κτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας».

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Αναστέλλεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών 

από την 27η Σεπτεμβρίου 2021, ημερομηνία επέλευσης 
της φυσικής καταστροφής, η διενέργεια κάθε πράξης 
αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης 
περιουσίας τους, εξαιρουμένων των απαιτήσεων για 
διατροφή, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και 
νομικές οντότητες, που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από 
τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της 
Κρήτης, όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρ. 3.

2. Η αναστολή καταλαμβάνει, ιδίως, τη διενέργεια πλει-
στηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών 
κρατήσεων. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδα-
φίου, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων 
μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς δι-
αδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

3. Δικαιούχοι της αναστολής της παρ. 1 είναι μόνον 
όσοι έχουν την κατοικία ή την επαγγελματική εγκατά-
σταση εντός των διοικητικών ορίων των εξής περιοχών:
α) Του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και β) του Δήμου Αχαρ-
νών-Αστερουσίων της Περιφέρειας Κρήτης που επλή-
γησαν από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, και 
εφόσον αυτή έχει υποστεί ζημιές, το οποίο προκύπτει 
από το δελτίο αυτοψίας πρωτοβάθμιου ελέγχου από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Με-
ταφορών, με το οποίο πιστοποιείται ότι το ακίνητο έχει 
χαρακτηριστεί ως μη κατοικήσιμο, ή δευτεροβάθμιου 
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ελέγχου, με το οποίο πιστοποιείται ότι το ακίνητο έχει 
χαρακτηριστεί ως επικίνδυνο ή προσωρινά ακατάλληλο.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2021

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   

Ι

 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/100628/1904 (2)
Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηρια-

σμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμο-

κηπίου για το έτος 2021. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 

από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοι-
πές διατάξεις» (Α΄129) και ειδικότερα το άρθρο 25 αυτού.

2. Τον ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄85) και ειδικότερα το 
άρθρο 7 αυτού.

3. Τον ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών 
Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄182) και ειδικότερα το άρθρο 30 
αυτού, καθώς και το άρθρο 3 αυτού, όπως οι παρ. 3 και 4 
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 36 του ν. 4599/2019 (Α΄40).

4. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, 
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄179).

5. Τον ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τρο-
ποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέ-
ρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 
Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος "Κοινωφελές 
Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δημοσίου 
για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον 
τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες 
επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄181) και ειδικότερα 
το εξηκοστό πρώτο άρθρο αυτού.

6. Τον ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας 
Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄156) και ιδίως το άρθρο 
47 αυτού.

7. Τον ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρο-
μίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της 
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων 
και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)» 
(Α΄70).

8. Τoν v. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελε-
χών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέ-
σεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής 
Προϊσταμένων» (Α΄33) και ειδικότερα το άρθρο 50 αυτού.

9. Τον ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις 
υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρο-
γονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, 
τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις» 
(Α΄136) και ειδικότερα το άρθρο 47 αυτού.

10. Τον ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση 
της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτι-
κών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄105) και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.

11. Τον ν. 4585/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Κύρωση 
της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η 
από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρο-
γονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού 
Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της 
ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με 
τον ν.2779/1999 (Α΄ 296) και άλλες διατάξεις» (Α΄216) 
και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

12. Τον ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπε-
ζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες 
διατάξεις.» (Α΄66).

13. Ο ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική Νομοθεσία των 
Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α΄92) 
και ειδικότερα το άρθρο 27 αυτού.

14. Την Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχε-
τικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και 
την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).

15. Την υπ’ αρ. 181478/965/2017 «Τροποποίηση και 
κωδικοποίηση της υπό στοιχεία Η.Π. 54409/2632/2004 
κοινής υπουργικής απόφασης ’’Σύστημα εμπορίας δικαι-
ωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφω-
ση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ «σχετικά με 
τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπο-
μπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου» 
κοινή υπουργική απόφαση του Συμβουλίου της 13ης 
Οκτωβρίου 2003 και άλλες διατάξεις’’ (Β΄1931), όπως 
αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄3763)

16. Τη βασική αρχή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δι-
καίου ενάντια στη κλιματική αλλαγή δηλαδή την αρχή 
της κοινής αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης ("Principle 
of Common but Differentiated Responsibility") την οποία 
καθιέρωσε το πρωτόκολλο του Κιότο.

17. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό 
στοιχεία SWD(2012) 130 και 131 τελικό «Κατευθυντήριες 
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γραμμές για ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων στο 
πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπο-
μπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012», (ΕΕ C 158 της 
5.6.2012, σ. 4).

18. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετι-
κά με την τροποποίηση της Ανακοίνωσης της Επιτροπής 
«Κατευθυντήριες γραμμές για ορισμένα μέτρα κρατικής 
ενίσχυσης στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαι-
ωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012» 
(ΕΕ C 387 της 15.12.2012, σ.6).

19. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπ’ αρ. 
278/2011 «σχετικά με τον καθορισμό ενωσιακών μεταβα-
τικών κανόνων για την εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή 
δικαιωμάτων εκπομπής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10α 
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου», (ΕΕ L 130 της 17.05.2011, σελ. 1).

20. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/33377/732/
16.04.2020 απόφαση «Άνοιγμα λογαριασμού ειδικού 
σκοπού στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδό-
τηση έργων και δράσεων για την προώθηση της ηλε-
κτροκίνησης και καθορισμός της κίνησής του» (Β’1451).

21. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).

22. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄2).

23. Την υπ΄ αρ. 35/20.01.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β΄178).

24. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/99531/2178/ 
22.10.2021 εισήγηση ΓΔΟΥ ΥΠΕΝ, σύμφωνα με την οποία 
από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη 
για τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς τα έσοδα προ-
κύπτουν από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με την παρ. Α.2. του 
άρθρου 25 του ν. 3468/2006, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος κατα-
νομής των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2021, σύμ-
φωνα με την περ. Α.2.1 της παρ. Α.2. του άρθρου 25 του 
ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Κατανομή εσόδων

Τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς των δικαιωμά-
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατανέμονται ως 
ακολούθως για το έτος 2021:

α. Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των εσόδων απο-
τελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 
του ν. 4001/2011.

β. Ποσοστό έντεκα τοις εκατό 11% των εσόδων δια-
τίθεται για να καλύψει τις ανάγκες της ενίσχυσης για 
επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε 
σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως προβλέ-

πεται στην υπό στοιχεία ΑΠ/21906/2014 (Β’ 3304) κοινή 
υπουργική απόφαση. Τυχόν ποσό, το οποίο δεν χρησι-
μοποιείται για τον παραπάνω σκοπό αποτελεί πόρο της 
παραπάνω παραγράφου (α), δηλ. του Ειδικού Λογαρια-
σμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011.

γ. Ποσοστό έξη τοις χιλίοις (0,6%) των εσόδων διατί-
θεται στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλι-
ματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), εκ του οποίου, ποσοστό 
δέκα τοις εκατό (10%) διατίθεται για την αποκλειστική 
υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλ-
λαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικότερα για υλοποίη-
ση δράσεων που σχετίζονται με την καλύτερη εφαρμογή 
των διατάξεων της οδηγίας 2003/87/ΕΚ «σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας...» και των 
αποφάσεων και κανονισμών της, καθώς και δράσεων 
που αφορούν σε θέματα Κλιματικής Αλλαγής συμπερι-
λαμβανομένων δράσεων για την κάλυψη υποχρεώσεων 
του ΥΠΕΝ που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 
7, 9, 10, 11 και 13 της Συμφωνίας των Παρισίων που πε-
ριέχονται στον ν. 4426/2016 (A’ 187) και αφορούν οικο-
νομική και τεχνική υποστήριξη αναπτυσσόμενων χωρών 
σε θέματα μετριασμού και προσαρμογής της κλιματικής 
αλλαγής, μεταφοράς τεχνογνωσίας κ.λπ. Το υπόλοιπο 
ποσό διατίθεται για τους σκοπούς, τη λειτουργία και τις 
δράσεις του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. Τυχόν ποσό που δεν θα χρησι-
μοποιηθεί εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση στα 
επόμενα έτη έως εξαντλήσεώς του.

δ. Ποσοστό τέσσερα κόμμα πέντε τοις εκατό (4,5%) 
των εσόδων διατίθεται στο Πράσινο Ταμείο για την 
χρηματοδότηση δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων 
οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού 
και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με στόχο την ενί-
σχυση και σταδιακή διαφοροποίηση των τοπικών οι-
κονομιών και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και 
στο Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας 
Αρκαδίας. Οι δράσεις θα απευθύνονται σε επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στις λιγνιτικές περιοχές ή και 
για επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν 
στις λιγνιτικές περιοχές. Οι δράσεις δύναται να αφορούν 
και σε συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα/
πανεπιστήμια. Τυχόν ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί 
εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα 
έτη, έως εξαντλήσεώς του.

ε. Ποσοστό ένα κόμμα πέντε τοις εκατό (1,5%) των εσό-
δων διατίθεται στο λογαριασμού ειδικού σκοπού στην 
Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση έργων και 
δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Τυχόν 
ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του έτους μετα-
φέρεται για χρήση στα επόμενα έτη έως εξαντλήσεώς του.

στ. Ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) των εσόδων 
διατίθεται στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση 
έργων για την προστασία, διατήρηση και βελτίωση του 
φυσικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο των επιλέξιμων δα-
πανών που προβλέπονται στους καταστατικούς σκοπούς 
το Πράσινου Ταμείου. Τυχόν ποσό που δεν θα χρησι-
μοποιηθεί εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση στα 
επόμενα έτη έως εξαντλήσεώς του.
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ζ. Ποσοστό σαράντα επτά κόμμα ογδόντα έξι τοις 
εκατό (47,86%) των εσόδων διατίθεται στον Ειδικό Λο-
γαριασμό με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετά-
βασης» του εξηκοστού πρώτου άρθρου του ν. 4839/2021 
(Α΄181). Τυχόν ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός 
του έτους μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη έως 
εξαντλήσεώς του.

η. Ποσοστό μηδέν κόμμα τέσσερα τοις χιλίοις (0,04%) 
διατίθεται στον «Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βι-
στωνίδας - Ισμαρίδας και Θάσου» και την επωνυμία «Φο-
ρέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρί-
δας», για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του. Τυχόν 
ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του έτους μετα-
φέρεται για χρήση στα επόμενα έτη έως εξαντλήσεώς 
του.

θ. Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) των εσόδων διατίθε-
ται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) για 
τη χρηματοδότηση δράσεων για την προστασία, δια-
τήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος στο 
πλαίσιο των σκοπών του ΕΟΑΝ. Τυχόν ποσό που δεν θα 
χρησιμοποιηθεί εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση 
στα επόμενα έτη έως εξαντλήσεώς του.

ι. Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) των εσόδων διατίθε-
ται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να 
καλύψει τις ανάγκες πληρωμής συνδρομών της χώρας 

σε διεθνείς οργανισμούς που συμμετέχει και διεθνείς 
συμβάσεις που έχει υπογράψει σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα σε αυτές, σχετικά με θέματα κλιματικής αλλαγής 
και προστασίας της στοιβάδας του όζοντος καθώς και για 
την εξυπηρέτηση των στόχων και δράσεων του Εθνικού 
Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα.

ια. Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) των εσόδων διατίθεται 
στο Εθνικό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης (Ε.Τ.Ε.Α.Π.) 
για χρηματοδότηση έργου και δράσεων για την βελτί-
ωση της ενεργειακής απόδοσης μέσω ανταγωνιστικών 
διαδικασιών στην τελική κατανάλωση. Τυχόν ποσό που 
δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του έτους μεταφέρεται για 
χρήση στα επόμενα έτη έως εξαντλήσεώς του.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2021

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός
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