ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
με τίτλο «Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου
και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Α.Ε. με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση
Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου και της KAVALA OIL A.E., η οποία κυρώθηκε με το ν.
2779/1999 (ΦΕΚ Α΄ 296)»
Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 36 του ν.
4067/2012, ώστε να απαλλαγεί από τις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)
το τμήμα τετραμηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ημέρας το οποίο δεν
υπερβαίνει τα 10.000 kWh για τους δικαιούχους του Τιμολογίου Υπηρεσιών
Αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο της προστασίας των ευπαθών ομάδων καταναλωτών
ηλεκτρικής ενέργειας και της στήριξης των σχετικών πρωτοβουλιών της κοινωνίας
των πολιτών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
εισήγαγε την πρόβλεψη, δια του άρθρου 17 του νόμου 4203/2013 «Ρυθμίσεις
θεμάτων ΑΠΕ και άλλες διατάξεις», που πρόσθεσε το άρθρο 58Α στο ν. 4001/2011,
ότι η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο σε Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κοινωφελείς
σκοπούς (προνοιακές υποδομές στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων,
κοινωνικά συσσίτια κλπ.) αποτελεί υπηρεσία κοινής ωφέλειας, με σκοπό την
υποστήριξη των εν λόγω φορέων κοινωφελούς χαρακτήρα που στηρίζουν ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες. Με την εν λόγω ρύθμιση συμπληρώνεται ο στόχος της
υποστήριξης των κοινωφελών αυτών φορέων.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Η παράγραφος 7 του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Απαλλάσσεται από τη χρέωση ΥΚΩ το σύνολο των καταναλώσεων ημέρας
των δικαιούχων των τιμολογίων Πολυτέκνων και Κοινωνικού Οικιακού
Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.), καθώς και το τμήμα τετραμηνιαίας κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας ημέρας έως και 10.000kWh για τους δικαιούχους
Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης.»

Αθήνα, 10/9/2014
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