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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Ιουλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/926
Διαδικασία Υπαγωγής Δικαιούχων σε Κατηγορίες
Μειωμένων Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης
Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ).
Ο ΥΦYΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 «Για
τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179),
όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει, ιδίως με τις διατάξεις του
άρθρου 7 του ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 139), όπως ισχύει.
2. Τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και
λοιπές διατάξεις» (Α’ 129), όπως ισχύει.
3. Τον ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης
Οκτωβρίου 2012 “Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και
την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ”,
όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του
Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 “Για την προσαρμογή
της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω
της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας” και
άλλες διατάξεις» (Α’143), όπως ισχύει.
4. Tον ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας»
(Α’ 45), όπως ισχύει.
5. Tον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης»
(Α΄ 133), όπως ισχύει.
6. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών. Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
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7. Tο π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄160).
8. Tο π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
(Α΄ 114).
9. Tην υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67409/8288/23.07.2019
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμο
Θωμά.» (Β’ 3107).
10. Την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917/31.8.2019 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Καθορισμός Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων ανά κατηγορία καταναλωτών».
( Β΄ 3373).
11. Την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/108553/2053/22.11.2019
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασία Αναδρομικής Εκκαθάρισης Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων
(ΕΤΜΕΑΡ)» ( Β΄ 4295).
12. Την υπ’ αρ. οικ. 175275/30.05.2018 απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και
Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων» (Β’ 1927).
13. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
«Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις
στους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας (2014-2020)»
(C 200/2014).
14. Την υπ’ αρ. C(2018)8884 final/13.12.2018 απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία κρίθηκε ότι το
εν θέματι μέτρο είναι συμβατό με την εσωτερική αγορά,
δυνάμει του άρθρου 107 παρ. 3 (στοιχ. γ’) της ΣΛΕΕ.
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ.651/2014 της ΕΕ της 17ης
Ιουνίου 2014 (L187).
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα καθορίζεται η διαδικασία υποβολής
αιτήσεων από Δυνητικούς Δικαιούχους για υπαγωγή σε
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κατηγορία δικαιούχων μειωμένης χρέωσης Ειδικού Τέλους Μείωσης Αερίων Ρύπων (εφεξής ΕΤΜΕΑΡ), η διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων υπαγωγής, το ύψος του
ανταποδοτικού τέλους για την εξέταση των αιτήσεων
υπαγωγής, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των μειωμένων χρεώσεων, τα πρόστιμα και ο τρόπος επιβολής τους
σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων αυτών,
καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή
των παραπάνω.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία – ΑΠΑ: Η Ακαθάριστη
Προστιθέμενη Αξία όπως ορίζεται στο Παράρτημα 4 των
Κατευθυντηρίων Γραμμών.
Αριθμός Παροχής ΑΠ Ηλεκτρικής Ενέργειας: Ο κωδικός
που αποδίδεται μονοσήμαντα από τον αρμόδιο διαχειριστή σε κάθε Παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Αυτοπαραγωγός: Ο παραγωγός, ο οποίος παράγει ηλεκτρική ενέργεια κυρίως για δική του χρήση και διοχετεύει τυχόν πλεόνασμα της ενέργειας αυτής στο σύστημα
μεταφοράς ή στο δίκτυο διανομής, σύμφωνα με τον
ν. 3468/2006 (Α’ 129).
Δικαιούχοι Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ: Οι καταναλωτές που θα καταστούν δικαιούχοι Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της Υπουργικής απόφασης ΥΠΕΝ/
ΓΔΕ/76979/4917/31.08.2019 (εφεξής απόφαση Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ).
Δυνητικός Δικαιούχος Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ:
Ο υποβάλλων αίτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ
για υπαγωγή των καταναλώσεων των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας των οποίων είναι χρήστης, σε Καθεστώς
Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.
Εγκατάσταση: Το σύνολο των κτηριακών εγκαταστάσεων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που
χρησιμοποιούνται από μία επιχείρηση για την παραγωγική διαδικασία επιλέξιμης ή μη δραστηριότητας όπως
αυτή ορίζεται στις Κατευθυντήριες Γραμμές.
Εγκριτική απόφαση: Η υπ’ αρ. C(2018)8884final/
13.12.2018 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την
οποία κρίθηκε ότι το εν θέματι μέτρο είναι συμβατό με
την εσωτερική αγορά, δυνάμει του άρθρου 107 παρ. 3
(στοιχ. γ’) της ΣΛΕΕ.
Ένταση Ηλεκτρικής Ενέργειας - ΕΗΕ: Η Ένταση Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως ορίζεται στο Παράρτημα 4 των
Κατευθυντηρίων Γραμμών.
Εικαζόμενη Τιμή Ηλεκτρικής Ενέργειας - ΕΤΗΕ: Η μέση
τιμή ηλεκτρικής ενέργειας λιανικής που εφαρμόζεται
στην Ελλάδα σε επιχειρήσεις με παρεμφερές επίπεδο
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά παροχή κατά τα
πλέον πρόσφατα έτη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα
στοιχεία.
Επιλέξιμες δραστηριότητες: Οι δραστηριότητες που
ορίζονται στα παραρτήματα 3 και 5 των Κατευθυντηρίων
Γραμμών.
Ιστορικά μεγέθη αναφοράς: Τα μεγέθη που καθορίζονται στο Παράρτημα 4 των Κατευθυντηρίων Γραμμών
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και απαιτούνται για τους υπολογισμούς του αριθμητικού μέσου όρου της τελευταίας τριετίας της Έντασης
Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ: Η υπαγωγή των καταναλώσεων ενός δυνητικού δικαιούχου, με
βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας των Κατευθυντηρίων
Γραμμών 2014/C 200/01 της ΕΕ, σε μία ή περισσότερες
από τις κατηγορίες καταναλώσεων του άρθρου 4 της
υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917 για
τις οποίες ισχύουν μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ (Β’ 3373).
Κατηγορίες Α1, Α2, Α3 και Α4: Οι κατηγορίες καταναλωτών που ορίζονται στον Πίνακα Α της απόφασης
Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ (Κατηγορίες του Πίνακα Α).
Κατηγορίες Β1, Β2, Β3 και Β4: Οι κατηγορίες καταναλωτών που ορίζονται στον Πίνακα Β της απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ (Κατηγορίες του Πίνακα Β).
Κατευθυντήριες Γραμμές: Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές
ενισχύσεις στους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας
(2014- 2020)» (C 200/2014)Μέγιστη Ετήσια Χρέωση ΜΕΧ
ΕΤΜΕΑΡ (σε €): Το μέγιστο ποσό χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ στη
βάση ημερολογιακού έτους, που μπορεί να χρεωθεί σε
καταναλώσεις δικαιούχου που ανήκουν στις κατηγορίες
Α.2, Α.3 και Α.4 του άρθρου 4 της απόφασης Χρεώσεων
ΕΤΜΕΑΡ.
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις – ΜΜΕ /Μεγάλες Επιχειρήσεις: οι μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις όπως
αυτές ορίζονται στις Κατευθυντήριες Γραμμές.
Μοναδιαία Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ ΜΧ (σε €/MWh): Ως
Μοναδιαίες Χρεώσεις νοούνται οι μειωμένες χρεώσεις
ΕΤΜΕΑΡ που επιβάλλονται στις κατηγορίες καταναλώσεων, οι οποίες είναι επιλέξιμες για μειωμένες χρεώσεις
ΕΤΜΕΑΡ, σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.
Παροχή Δυνητικού Δικαιούχου με ρήτρα κεκτημένης
επιλεξιμότητας: Ως Παροχή Δυνητικού Δικαιούχου με
ρήτρα κεκτημένης επιλεξιμότητας (εφεξής Παροχή με
Ρήτρα Επιλεξιμότητας) νοείται η παροχή της οποίας ο
Δυνητικός Δικαιούχος είναι χρήστης συνεχώς και αδιαλείπτως είτε ως πελάτης Υ.Τ. ή Μ.Τ., είτε ως καταναλωτής
αγροτικής χρήσης από την 30/06/2014, μέχρι να καταστεί δικαιούχος μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρούσας.
Παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας: Η τυποποιημένη διεπαφή (ηλεκτρική διασύνδεση) μίας και μοναδικής
Εγκατάστασης με το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας ή το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
του Διασυνδεδεμένου Συστήματος ή του Συστήματος
των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Για τις ανάγκες της
παρούσας θεωρείται ότι σε κάθε Εγκατάσταση αντιστοιχεί μία και μοναδική Παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Στοιχεία αναφοράς δικαιούχου: Το σύνολο των απαραίτητων προς δημοσίευση πληροφοριών που αφορούν κάθε Δυνητικό Δικαιούχο και καθορίζονται στο
άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ.651/2014 της ΕΕ της
17ης Ιουνίου 2014.
Υπαγωγή σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων: Η διαδικασία κατά την οποία η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ αξιολογεί τις αιτήσεις των Δυνητικών Δικαιούχων, υπάγει τις καταναλώσεις
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τους σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ και
υπολογίζει τα αντίστοιχα μεγέθη χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ. Χρέωση Βάσης – ΧΒ: Η χρέωση ΕΤΜΕΑΡ
που επιβάλλεται ενιαία σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών που δεν είναι δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων,
επί της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφούν από το
Δίκτυο ή το Σύστημα.
Άρθρο 3
Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων
ΕΤΜΕΑΡ της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ
1. Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ είναι ο αρμόδιος φορέας για την υπαγωγή των καταναλώσεων των Δυνητικών Δικαιούχων σε
Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, μέσω υλοποίησης και διαχείρισης κατάλληλου πληροφοριακού
συστήματος. Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ οφείλει εντός 30 ημερών
από τη θέση σε ισχύ της παρούσας, να θέσει σε λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων
ΕΤΜΕΑΡ.
2. Το Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων
ΕΤΜΕΑΡ είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής
και αξιολόγησης αιτήσεων Δυνητικών Δικαιούχων, με τη
χρήση της οποίας η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ εξετάζει και αποφαίνεται
για την υπαγωγή των καταναλώσεων κάθε Δυνητικού
δικαιούχου σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων και υπολογίζει τη Μοναδιαία Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ (σε €/MWh) και
τη Μέγιστη Ετήσια Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ (σε €), όπου αυτή
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ξεχωριστά για
κάθε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας της οποίας χρήστης
είναι ο Δυνητικός Δικαιούχος.
3. Πυρήνας της διαδικτυακής πλατφόρμας είναι το
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δικαιούχων Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ (εφεξής Ηλεκτρονικό Μητρώο ΕΤΜΕΑΡ
/e-Registry). Το Ηλεκτρονικό Μητρώο ανανεώνεται ετησίως και περιλαμβάνει το πλέον ενημερωμένο αποτύπωμα του συνόλου των Δικαιούχων Μειωμένων Χρεώσεων.
4. Κάθε Δυνητικός Δικαιούχος δημιουργεί κατά την
πρώτη είσοδό του στο Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων, Μερίδα Δικαιούχου στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο ΕΤΜΕΑΡ (εφεξής Μερίδα Δικαιούχου). Η Μερίδα
Δικαιούχου είναι μοναδική και ορίζεται μονοσήμαντα με
βάση το ΑΦΜ του Δυνητικού Δικαιούχου.
5. Η Μερίδα Δικαιούχου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
ΕΤΜΕΑΡ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία υποβάλλονται κατά την αρχική αίτηση του
Δυνητικού Δικαιούχου:
α. Στοιχεία Αναφοράς Δικαιούχου
i. ΑΦΜ και Επωνυμία Δικαιούχου
ii. Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο και Νομική Μορφή
iii. Διεύθυνση ή Έδρα σε περίπτωση Νομικού Προσώπου
iv. Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου σε περίπτωση Νομικού Προσώπου
v. Είδος Επιχείρησης (ΜΜΕ/Μεγάλη)
vi. Στοιχεία Επικοινωνίας Δικαιούχου.
β. Στοιχεία Αναφοράς Παροχής /ων Ηλεκτρικής Ενέργειας
i. Αριθμός Παροχής
ii. Διεύθυνση εγκατάστασης που τροφοδοτεί η παροχή
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iii. Τυποποιημένη χρήση και επίπεδο τάσης
iv. Ημ/νια έναρξης χρήσης
v. Κωδικοί NACE Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της κάθε παροχής, όπου αυτοί απαιτούνται
γ. Ιστορικά Στοιχεία Μεγεθών Αναφοράς για τα τρία
προηγούμενα έτη (με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 4 του άρθρου 7 της παρούσας)
i. Ιστορικές τιμές ΑΠΑ και κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας συνολικά για το ΑΦΜ του Δικαιούχου
ii. Ιστορικές τιμές ΑΠΑ και κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας ανά επιχειρηματική δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στο ΑΦΜ του Δικαιούχου
iii. Ιστορικές τιμές ΑΠΑ και κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας συνολικά για κάθε παροχή και διακριτά για
κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα που περιλαμβάνεται σε αυτή.
Τα στοιχεία i έως και iii ανωτέρω δεν εφαρμόζονται
για παροχές που ανήκουν στις κατηγορίες Β.3 και Β.4 της
απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.
δ. Μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης Υπαγωγής σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, η Μερίδα του Δικαιούχου, περιλαμβάνει και τα εξής στοιχεία:
i. Κατηγορία /κατηγορίες μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ ανά παροχή και τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας
ii. Μοναδιαίες Χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ για κάθε Αριθμό Παροχής για κάθε κατηγορία κατανάλωσης
iii. Μέγιστες Ετήσιες Χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ για τις καταναλώσεις κάθε Αριθμού Παροχής, που εντάσσονται στις
κατηγορίες Α.2, Α.3 και Α.4 της απόφασης Χρεώσεων
ΕΤΜΕΑΡ.
6. Στην περίπτωση Δυνητικού Δικαιούχου που αποτελεί νομικό πρόσωπο η υποβολή στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ΕΤΜΕΑΡ, γίνεται υποχρεωτικά από
Εξουσιοδοτημένο Λογιστή/Φοροτέχνη του TAXISnet, ο
οποίος πρέπει να υποβάλλει στοιχεία αναφοράς για τον
εαυτό του και να εξασφαλίσει την εξουσιοδότηση του
Δυνητικού Δικαιούχου.
7. Στην περίπτωση επιχείρησης/Δυνητικού Δικαιούχου που προκύπτει από απορρόφηση ή συγχώνευση
επιχειρήσεων, στα στοιχεία τελευταίας τριετίας της επιχείρησης που προκύπτει μετά την απορρόφηση ή συγχώνευση, υποβάλλονται αθροιστικά τα ιστορικά μεγέθη αναφοράς από τις αρχικές επιχειρήσεις. Αντίστροφα
στην περίπτωση επιχείρησης/Δυνητικού Δικαιούχου που
προκύπτει με απόσχιση κλάδου από άλλη επιχείρηση,
στα ιστορικά μεγέθη αναφοράς τελευταίας τριετίας της
επιχείρησης που προκύπτει μετά την απόσχιση, υποβάλλονται τα ιστορικά μεγέθη αναφοράς του κλάδου
που αποσχίστηκε.
8. Κάθε Δικαιούχος οφείλει, για κάθε έτος μετά την
ένταξη του στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ΕΤΜΕΑΡ, να ενημερώνει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη Μερίδα του,
έτσι ώστε αυτή να ανταποκρίνεται σε κάθε αλλαγή που
διενεργήθηκε μετά την υποβολή της αρχικής αίτησής
του. Η ενημέρωση των εν λόγω στοιχείων γίνεται κατά
τις περιόδους του έτους, κατά τις οποίες το Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ καθίσταται
ελευθέρως προσβάσιμο μέσω διαδικτύου.
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9. Η υποβολή στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα
Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ επέχει θέση Υπεύθυνης
Δήλωσης εκ μέρους του Δυνητικού Δικαιούχου ή του
Εξουσιοδοτημένου Λογιστή/Φοροτέχνη που τον εκπροσωπεί για τις ανάγκες της παρούσας στην περίπτωση
Νομικών Προσώπων. Πριν από την οριστική υποβολή
τους στην διαδικτυακή πλατφόρμα δηλώνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένο πεδίο ότι «Με ατομική του ευθύνη
και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986,
α. Όλα τα στοιχεία αναφοράς δικαιούχου, τα στοιχεία
αναφοράς παροχής και τα ιστορικά στοιχεία μεγεθών
αναφοράς που υποβάλλονται στις ηλεκτρονικές φόρμες
της διαδικτυακής πλατφόρμας είναι αληθή και ακριβή.
β. Η ΔΑΠΕΕΠ θα ενημερωθεί άμεσα για οποιαδήποτε αλλαγή στα υποβληθέντα στοιχεία αναφοράς και τα
ιστορικά στοιχεία μεγεθών αναφοράς.»
10. Για την αξιόπιστη διενέργεια των υπολογισμών
και των ελέγχων που απαιτούνται για την Υπαγωγή σε
Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, τα στοιχεία
που υποβάλλουν οι Δυνητικοί Δικαιούχοι στη διαδικτυακή πλατφόρμα, διασταυρώνονται με τα στοιχεία που
τηρούνται σε πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων
μέσω κατάλληλων ηλεκτρονικών διεπαφών. Ενδεικτικά:
α. Προκειμένου να διασφαλίζονται η εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, αυθεντικότητα και μη αποποίηση
στοιχείων των δυνητικών χρηστών του Πληροφοριακού
Συστήματος Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, η πρόσβαση τους στη διαδικτυακή πλατφόρμα θα γίνεται από το
διαδίκτυο με βάση τους κωδικούς τους TAXISNet με χρήση της, διατιθέμενης από τη ΓΓΠΣ, ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth-2 ή όποιας
άλλης διαθέσιμης σχετική υπηρεσίας.
β. Προκειμένου να αξιολογηθεί η επιλεξιμότητα των
καταναλώσεων των Δυνητικών Δικαιούχων για υπαγωγή
τους στις κατηγορίες των Πινάκων Α και Β της απόφασης
Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, απαιτείται επιβεβαίωση των τομέων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που υποβάλλονται
από τον Δυνητικό Δικαιούχο. Για το σκοπό αυτό η πλατφόρμα θα αξιοποιεί την προσφερόμενη από τη ΓΓΠΣ
«Υπηρεσία Διαδικτύου (G2G Web Service) Πληροφοριών Μητρώου για Φυσικά και Μη Φυσικά Πρόσωπα»
η οποία αξιοποιεί τη διατιθέμενη από την ΑΑΔΕ, «Διαδικτυακή Υπηρεσία Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου
(retrieveInfoByAFM)». Η αξιολόγηση των αιτήσεων και
η κατάταξη της κατανάλωσης των παροχών ηλεκτρικής
ενέργειας των Δυνητικών Δικαιούχων στις κατηγορίες
των Πινάκων Α και Β της απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ
γίνεται με βάση τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας των Δυνητικών Δικαιούχων, όπως αυτή καθορίζεται από τα 4 πρώτα ψηφία των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (εφεξής ΚΑΔ) του Φορολογικού Μητρώου
που αντιστοιχούν στο ΑΦΜ τους.
γ. Προκειμένου να επιβεβαιώνονται κατ’ ελάχιστον
η ετήσια κατανάλωση που υποβάλλουν οι Δυνητικοί
Δικαιούχοι για τους διακριτούς τομείς επιχειρηματικής
δραστηριότητας για κάθε έτος αναφοράς, αλλά και οι
Παροχές των Δικαιούχων με ρήτρα Επιλεξιμότητας,
υλοποιείται στο Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων
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Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ ηλεκτρονική διεπαφή με τις πληροφοριακές υποδομές των αρμόδιων διαχειριστών Συστήματος και Δικτύου.
11. Για κάθε έτος αναφοράς, το Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, εξάγει αρχεία με
αναλυτικούς πίνακες Δικαιούχων και των Μοναδιαίων
Χρεώσεων και Μέγιστων Ετήσιων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ
ανά κατηγορία κατανάλωσης των Πινάκων Α και Β της
απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, στις οποίες κατατάσσονται οι καταναλώσεις των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας
που εντάσσονται σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων
ΕΤΜΕΑΡ. Τα αρχεία αυτά αποστέλλονται στους αρμόδιους διαχειριστές προκειμένου αυτοί με τη σειρά τους
να κοινοποιήσουν τις κλίμακες κατανάλωσης και τις
αντίστοιχες Μοναδιαίες Χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ ανά Αριθμό
Παροχής, στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας/
εκπροσώπους φορτίου των δικαιούχων.
12. Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ δύναται να τροποποιεί τις φόρμες
υποβολής στοιχείων για τις ανάγκες διαχείρισης του
Πληροφοριακού Συστήματος Μειωμένων Χρεώσεων
ΕΤΜΕΑΡ και να δημοσιεύει εγχειρίδια χρήσης του στην
ιστοσελίδα της.
Άρθρο 4
Διαδικασία και Χρονοδιάγραμμα υπαγωγής
καταναλώσεων Δυνητικών Δικαιούχων
σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.
1. Την 1η Ιουλίου κάθε έτους αρχής γενομένης από το
έτος 2021 και εφεξής μέχρι και το έτος 2027, η ΔΑΠΕΕΠ
ΑΕ καθιστά ελεύθερη την πρόσβαση μέσω διαδικτύου
των Δυνητικών Δικαιούχων στο Πληροφοριακό Σύστημα
Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ. Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι
υποβάλλουν αιτήσεις υπαγωγής των καταναλώσεων των
παροχών ηλεκτρικής ενέργειας των οποίων είναι χρήστες, σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, για
το επόμενο ημερολογιακό έτος από το έτος υποβολής
των αιτήσεών τους.
Με τον όρο υποβολή αίτησης υπαγωγής σε Καθεστώς
Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, νοείται α) στην περίπτωση αρχικής αίτησης, η υποβολή των απαιτούμενων
στοιχείων για τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη ή
β) η επικαιροποίηση των ιστορικών στοιχείων μεγεθών
αναφοράς με τις τιμές του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Τα απαιτούμενα στοιχεία κατά κατηγορία
καταναλώσεων ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 της παρούσας για τις κατηγορίες του Πίνακα Α και του Πίνακα Β της
απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, αντιστοίχως.
2. Τυχόν μεταβολές στα υποβαλλόμενα στοιχεία μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια, κατά την
οποία το πληροφοριακό σύστημα είναι ελευθέρως προσβάσιμο και πριν την οριστική υποβολή των στοιχείων
από τους Δυνητικούς Δικαιούχους.
3. Την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους από το έτος 2021
μέχρι και το έτος 2027, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ διακόπτει την πρόσβαση των Δυνητικών Δικαιούχων στο Πληροφοριακό
Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ και διενεργεί
την ετήσια διαδικασία υπαγωγής καταναλώσεων σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.
4. Μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους από το έτος
2021 μέχρι και το έτος 2027, εκδίδονται Προσωρινά
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Ενημερωτικά Σημειώματα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Υπαγωγής σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ και αποστέλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος στους Δυνητικούς Δικαιούχους.
5. Στα Προσωρινά Ενημερωτικά Σημειώματα περιλαμβάνονται πληροφορίες για την υπαγωγή των καταναλώσεων του Δυνητικού Δικαιούχου σε κατηγορίες
μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, βάσει του ποσοστιαίου
επιμερισμού της συνολικής κατανάλωσης της παροχής,
που υπερβαίνει τις 250 MWh, καθώς και για τις χρεώσεις
ΕΤΜΕΑΡ ανά κατηγορία, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5
της απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.
6. Συγκεντρωτικά στοιχεία των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων αποστέλλονται από τη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ στη ΡΑΕ
και κοινοποιούνται στο ΥΠΕΝ μέχρι την 15η Οκτωβρίου κάθε έτους, για τον υπολογισμό της ΧΒ ΕΤΜΕΑΡ του
επόμενου έτους.
7. Εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης
υπολογισμού της ΧΒ ΕΤΜΕΑΡ για το επόμενο έτος στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ ενημερώνει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Υπαγωγής σε
Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ και εκδίδει
οριστικές αποφάσεις Υπαγωγής των Δικαιούχων σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για το επόμενο
ημερολογιακό έτος.
8. Για κάθε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζονται
μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ ανά κλίμακα συνολικής ετήσιας κατανάλωσης της παροχής. Με τον όρο μειωμένες
χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ ανά κλίμακα συνολικής ετήσιας κατανάλωσης της παροχής, νοείται ο καθορισμός διαστημάτων για την ετήσια κατανάλωση της παροχής, εντός
των οποίων επιβάλλονται διακριτές χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ.
Αναλυτικά:
α. για της παροχές με κατανάλωση στην κατηγορία Β.4
επιβάλλεται ενιαία η Μοναδιαία Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ για όλη
την κατανάλωση της παροχής.
β. για τις παροχές με καταναλώσεις στις κατηγορίες
Α.1, Β.1, Β.2 και Β.3 ορίζονται δύο διαστήματα ετήσιας
κατανάλωσης:
i. διάστημα: 0-250MWh στο οποίο επιβάλλεται η ΧΒ
ΕΤΜΕΑΡ και
ii. διάστημα: >250MWh στο οποίο επιβάλλεται Μοναδιαία Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ ανάλογα με τις κατηγορίες στις
οποίες εντάσσονται οι καταναλώσεις της παροχής.
γ. για τις παροχές που περιλαμβάνουν καταναλώσεις
στις κατηγορίες Α.2, Α3 και Α.4:
i. διάστημα 0-250MWh στο οποίο επιβάλλεται η ΧΒ και
ii. διακριτά διαστήματα, όπου για κάθε Μέγιστη Ετήσια Χρέωση ανά κατηγορία, καθορίζεται και ένα όριο
ετήσιας κατανάλωσης σε MWh, εντός του οποίου επιβάλλεται διακριτή Μοναδιαία Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ. Τα όρια
των διαστημάτων καθορίζονται από το λόγο, πέραν των
250MWh, της Ετήσιας Μέγιστης Χρέωσης των καταναλώσεων των ως άνω κατηγοριών προς τη Μοναδιαία
Χρέωση της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμισμένης ως
προς το ποσοστό της κατανάλωσης που αντιστοιχεί στην
κατηγορία αυτή.
iii. Σε κάθε περίπτωση δεν δύναται η μοναδιαία χρέωση ΕΤΜΕΑΡ της παροχής να είναι μικρότερη από 0,3€/
MWh (ελάχιστη χρέωση).

31975

9. Η υπαγωγή των καταναλώσεων σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για το επόμενο ημερολογιακά
έτος, ισχύει αποκλειστικά και μόνο μετά την έκδοση της
οριστικής απόφασης Υπαγωγής σε Μειωμένες Χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ από τη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ. Σε καμιά περίπτωση,
η έκδοση του Προσωρινού Ενημερωτικού Σημειώματος
δεν δημιουργεί έρεισμα για την τελική υπαγωγή των καταναλώσεων του Δυνητικού Δικαιούχου σε Καθεστώς
Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.
10. Οι οριστικές αποφάσεις Υπαγωγής σε Μειωμένες
Χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ με τις κλιμακωτές μειωμένες χρεώσεις, κοινοποιούνται συγκεντρωτικά ανά ΑΦΜ και
Αριθμό Παροχής στους αρμόδιους κατά περίπτωση διαχειριστές, προκειμένου αυτοί με τη σειρά τους να τις
κοινοποιήσουν στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας /εκπρόσωπους φορτίου των επιμέρους δικαιούχων.
11. Ειδικότερα για τα έτη 2019 και 2020, η Υπαγωγή σε
Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ θα γίνει από
κοινού για τα δύο έτη, με βάση τα ιστορικά στοιχεία μεγεθών αναφοράς της τριετίας 2016-2018. Τα αποτελέσματα της Υπαγωγής και οι οριστικές αποφάσεις Υπαγωγής
σε Μειωμένες Χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ θα ισχύουν για τα έτη
2019 και 2020. Το χρονοδιάγραμμα της Υπαγωγής σε
Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για τα 2019
και 2020 έχει ως εξής:
α. 45 ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας, η
ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ καθιστά ελεύθερη την πρόσβαση μέσω διαδικτύου των Δυνητικών Δικαιούχων στο Πληροφοριακό
Σύστημα για χρονικό διάστημα 45 ημερών, προκειμένου αυτοί να δημιουργήσουν Μερίδα Δικαιούχου και
να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με στοιχεία αναφοράς
δικαιούχου, στοιχεία αναφοράς παροχής και με ιστορικά στοιχεία μεγεθών αναφοράς της τριετίας 2016-2018,
όπου αυτό απαιτείται.
β. Εντός 30ημερών μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ εκδίδει τα Προσωρινά
Ενημερωτικά Σημειώματα και τις οριστικές αποφάσεις
Υπαγωγής σε Μειωμένες Χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη
2019 και 2020.
γ. 30 μέρες μετά την έκδοση των Αποφάσεων Υπαγωγής σε Μειωμένες Χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ των ετών 2019
και 2020, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ κοινοποιεί συγκεντρωτικά τα
αντίστοιχα αποτελέσματα στους αρμόδιους διαχειριστές, προκειμένου με βάση τις διατάξεις των άρθρων
4 και 5 της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/108553/2053/22.11.2019
υπουργικής απόφασης (Β’ 4295), να διενεργήσουν την
αναδρομική εκκαθάριση για τα έτη 2019 και 2020.
12. Για την Υπαγωγή σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2021, το χρονοδιάγραμμα
έχει ως εξής:
α. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων για τα έτη 2019 και 2020, ο ΔΑΠΕΕΠ επανακαθιστά
ελεύθερη την πρόσβαση μέσω διαδικτύου των Δυνητικών Δικαιούχων στο Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για χρονικό διάστημα ενός
μήνα αποκλειστικά για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για
το έτος 2021.
β. Εικοσιπέντε(25) ημέρες μετά την ολοκλήρωση της
υποβολής των αιτήσεων για το έτος 2021, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ
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εκδίδει Προσωρινά Ενημερωτικά Σημειώματα προς τους
Δυνητικούς Δικαιούχους με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Υπαγωγής σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2021.
γ. Συγκεντρωτικά στοιχεία των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων αποστέλλονται στη ΡΑΕ εντός πέντε(5) ημερών από την έκδοσή τους, για τον υπολογισμό της ΧΒ
ΕΤΜΕΑΡ.
δ. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της
απόφασης της ΡΑΕ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
σχετικά με τον υπολογισμό ΧΒ ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2021,
η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ ενημερώνει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Υπαγωγής σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, εκδίδει προς τους Δυνητικούς Δικαιούχους
οριστικές αποφάσεις Υπαγωγής σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2021 και κοινοποιεί
συγκεντρωτικά τα αντίστοιχα αποτελέσματα ανά ΑΦΜ
και Αριθμό Παροχής στους αρμόδιους διαχειριστές.
Άρθρο 5
Στοιχεία υποβολής στο Πληροφοριακό
Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων για παροχές
με καταναλώσεις των κατηγοριών του Πίνακα Α
της απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ
1. Για καταναλώσεις παροχών ηλεκτρικής ενέργειας
που υπάγονται στις κατηγορίες του πίνακα Α της απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, πέραν των στοιχείων που
απαιτούνται για τη δημιουργία Μερίδας Δικαιούχου,
υποβάλλονται από τους Δυνητικούς Δικαιούχους κατ’
ελάχιστον τα εξής στοιχεία:
α. Για κάθε διακριτή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στη
Μερίδα Δικαιούχου:
i. Στοιχεία της εγκατάστασης που τροφοδοτεί η παροχή (περιγραφή,, κωδικός NUTS-II της περιοχής που
βρίσκεται η εγκατάσταση, αρμόδιος επικοινωνίας, στοιχεία επικοινωνίας)
ii. Τους κωδικούς NACE των τομέων επιχειρηματικής
δραστηριότητας που εντάσσονται στην παροχή, αναλυτικά ταξινομημένους σε αυτούς που περιλαμβάνονται
στο Παράρτημα-3, στο Παράρτημα-5 και σε αυτούς εκτός
Παραρτημάτων 3 και 5 των Κατευθυντηρίων Γραμμών.
iii. Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας όπως
αυτή προκύπτει από τα τιμολόγια προμήθειας που εκδόθηκαν για κάθε έτος της προηγούμενης τριετίας.
iv. Ετήσια ΑΠΑ της εγκατάστασης που τροφοδοτείται από την παροχή για κάθε έτος της προηγούμενης
τριετίας.
v. Ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας (εξαιρουμένου
του ΕΤΜΕΑΡ), όπως προκύπτει από τα τιμολόγια προμήθειας που εκδόθηκαν για κάθε έτος της προηγούμενης
τριετίας.
vi. Ετήσια χρέωση ΕΤΜΕΑΡ, όπως προκύπτει από τα
μηνιαία τιμολόγια προμήθειας που εκδόθηκαν για κάθε
έτος της προηγούμενης τριετίας.
β. Για κάθε έναν από τους διακριτούς κωδικούς NACE
των τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας που
εντάσσει ο Δυνητικός Δικαιούχος σε διακριτή παροχή
ηλεκτρικής ενέργειας.
i. Ετήσια Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στον τομέα με διακριτό κωδικό NACE για κάθε
έτος της προηγούμενης τριετίας.
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ii. Ετήσια ΑΠΑ που αντιστοιχεί στον τομέα με διακριτό
κωδικό NACE στη συγκεκριμένη παροχή για κάθε έτος
της προηγούμενης τριετίας.
2. Ο επιμερισμός τόσο της ετήσιας κατανάλωσης που
αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο Αριθμό Παροχής, όσο και
της ετήσιας ΑΠΑ της εγκατάστασης που τροφοδοτείται
από την παροχή αυτή, σε τετραψήφιους κωδικούς NACE
τομέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, γίνεται με
ευθύνη του Δυνητικού Δικαιούχου και για την περίπτωση
νομικών προσώπων με ευθύνη του εξουσιοδοτημένου
από το Δυνητικό Δικαιούχο Λογιστή/Φοροτέχνη. Η μεθοδολογία και τα αναλυτικά στοιχεία των επιμερισμών
αυτών πρέπει να είναι διαθέσιμα για έλεγχο από τη
ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ.
Άρθρο 6
Στοιχεία υποβολής στο Πληροφοριακό
Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων
για καταναλώσεις στις κατηγορίες του Πίνακα Β
της απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ
1. Για καταναλώσεις παροχών ηλεκτρικής ενέργειας
που υπάγονται στις κατηγορίες του πίνακα Β της απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, πέραν των στοιχείων που
απαιτούνται για τη δημιουργία Μερίδας Δικαιούχου,
υποβάλλονται από τους Δυνητικούς Δικαιούχους τα
εξής στοιχεία:
α. Για καταναλώσεις που υπάγονται στις κατηγορίες Β.1
και Β.2 υποβάλλονται τα ίδια στοιχεία με τα στοιχεία που
υποβάλλονται για τις κατηγορίες του Πίνακα Α σύμφωνα
με το άρθρο 5 της παρούσας.
β. Για καταναλώσεις που υπάγονται στις κατηγορίες
Β.3 και Β.4 υποβάλλονται τα εξής στοιχεία:
i. Στοιχεία αναφοράς της παροχής (Αριθμός Παροχής,
ημ/νια ενεργοποίησης ή ημ/νία μεταβίβασης του Αριθμού Παροχής στο ΑΦΜ του Δικαιούχου, τυποποιημένη
χρήση της παροχής)
ii. Ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας (εξαιρουμένου
του ΕΤΜΕΑΡ) όπως προκύπτει από τα τιμολόγια προμήθειας που εκδόθηκαν για κάθε έτος της προηγούμενης
τριετίας.
iii. Ετήσια χρέωση ΕΤΜΕΑΡ όπως προκύπτει από τα
τιμολόγια προμήθειας που εκδόθηκαν για κάθε έτος της
προηγούμενης τριετίας
Άρθρο 7
Υπολογισμός Ακαθάριστης Προστιθέμενης
Αξίας (ΑΠΑ)
1. Ο υπολογισμός της ΑΠΑ απαιτείται για τις κατηγορίες των Δυνητικών Δικαιούχων με καταναλώσεις στις
κατηγορίες του Πίνακα Α και τις κατηγορίες Β.1 και Β.2
της απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.
2. Ο υπολογισμός της ΑΠΑ γίνεται στα εξής επίπεδα:
α. Ανά επιχείρηση (όπως αυτή ορίζεται μονοσήμαντα
από το ΑΦΜ του Δυνητικού Δικαιούχου).
β. Ανά παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (όπως αυτή ορίζεται μονοσήμαντα από τον Αριθμό Παροχής, που της
έχει αποδώσει ο αρμόδιος διαχειριστής)
γ. Ανά τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας, κατά το
μέρος, που αναλογεί στην εκάστοτε παροχή ηλεκτρικής
ενέργειας (όπως αυτός ορίζεται μονοσήμαντα από τον
τετραψήφιο NACE).
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3. Σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται υπολογισμός της
ΑΠΑ σε κόστος συντελεστών. Η ΑΠΑ σε κόστος συντελεστών είναι η ΑΠΑ σε τιμές αγοράς, μείον τυχόν έμμεσους
φόρους, συν τυχόν επιδοτήσεις. Η ΑΠΑ σε κόστος συντελεστών υπολογίζεται σε ακαθάριστο επίπεδο διότι δεν
αφαιρούνται οι διορθώσεις αξιών (όπως οι αποσβέσεις).
4. Για τους σκοπούς της παρούσας, σε όλα τα επίπεδα
υπολογισμού θα χρησιμοποιείται ο αριθμητικός μέσος
των τελευταίων 3 ετών για τα οποία διατίθεται η ΑΠΑ της
αντίστοιχης οντότητας, είτε επιχείρησης, είτε παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας, είτε επιχειρηματικής δραστηριότητας σε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.
α. Εάν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ΑΠΑ για 3 ολόκληρα έτη, τότε ο αριθμητικός μέσος όρος θα υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη και τα 3 έτη.
β. Εάν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ΑΠΑ μόνο για 2
ολόκληρα έτη, τότε ο αριθμητικός μέσος όρος θα υπολογιστεί βάσει αυτών των 2 ετών (μόνο για νέες οντότητες
που λειτουργούν λιγότερο από 3 έτη).
γ. Εάν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ΑΠΑ μόνο για
1 ολόκληρο έτος, τότε θα χρησιμοποιηθούν μόνο δεδομένα από αυτό το έτος (μόνο για νέες οντότητες που
λειτουργούν λιγότερο από 2 έτη).
δ. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ΑΠΑ για ολόκληρο έτος (μόνο για νέες οντότητες που λειτουργούν
λιγότερο από 1 έτος), θα χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα
δεδομένα ανηγμένα στο πρώτο έτος λειτουργίας.
5. Ο υπολογισμός της ΑΠΑ σε κόστος συντελεστών
ανά ΑΦΜ Δυνητικού Δικαιούχου, γίνεται από τον κύκλο
εργασιών της επιχείρησης, συν την κεφαλαιοποιημένη
παραγωγή, συν λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, συν ή μείον
τις αλλαγές στα αποθέματα, μείον τις αγορές αγαθών και
υπηρεσιών, μείον άλλους φόρους επί των προϊόντων
που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών αλλά δεν είναι
εκπεστέοι, μείον τα τέλη και τους φόρους που συνδέονται με την παραγωγή. Προς αποφυγή αμφιβολιών τα
αγαθά και οι υπηρεσίες δεν θα περιλαμβάνουν το κόστος
προσωπικού. Εναλλακτικά, μπορεί να υπολογιστεί από
το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα της επιχείρησης,
προσθέτοντας το κόστος προσωπικού. Τα έσοδα και οι
δαπάνες που εγγράφονται ως χρηματοοικονομικά ή
έκτακτα στους λογαριασμούς εταιρειών δεν περιλαμβάνονται στην προστιθέμενη αξία.
6. Ο υπολογισμός της ΑΠΑ ανά παροχή ηλεκτρικής
ενέργειας αναφέρεται στην ΑΠΑ σε κόστος συντελεστών
της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στην παροχή αυτή,
η οποία είναι η ΑΠΑ της εγκατάστασης σε τιμές αγοράς
μείον τυχόν έμμεσους φόρους, συν τυχόν επιδοτήσεις.
Η ΑΠΑ σε τιμές κόστους συντελεστών μιας εγκατάστασης μπορεί να υπολογιστεί από τον κύκλο εργασιών της
επιχείρησης στην εγκατάσταση αυτή, συν την κεφαλαιοποιημένη παραγωγή από την εγκατάσταση, συν λοιπά
έσοδα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης, συν ή μείον
τις αλλαγές στα αποθέματα στην εγκατάσταση, μείον
τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών για την εγκατάσταση αυτή, μείον άλλους φόρους επί των προϊόντων που
συνδέονται με τον κύκλο εργασιών της εγκατάστασης
αλλά δεν είναι εκπεστέοι, μείον τα τέλη και τους φόρους
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που συνδέονται με την παραγωγή της. Προς αποφυγή
αμφιβολιών τα αγαθά και οι υπηρεσίες δεν περιλαμβάνουν το κόστος προσωπικού. Εναλλακτικά, μπορεί να
υπολογιστεί από το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα
της εγκατάστασης, προσθέτοντας το κόστος προσωπικού που απασχολείται στην εγκατάσταση. Τα έσοδα και
οι δαπάνες που εγγράφονται ως χρηματοοικονομικά ή
έκτακτα στους λογαριασμούς εταιρειών δεν περιλαμβάνονται στην προστιθέμενη αξία της εγκατάστασης.
7. Ο υπολογισμός της ΑΠΑ ανά τομέα επιχειρηματικής
δραστηριότητας σε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται
με βάση τον κύκλο εργασιών της συγκεκριμένης δραστηριότητας στην εγκατάσταση που αντιστοιχεί στην
παροχή αυτή, συν την κεφαλαιοποιημένη παραγωγή της
δραστηριότητας στην εγκατάσταση, συν λοιπά έσοδα
εκμετάλλευσης αποκλειστικά γι’ αυτή την δραστηριότητα της εγκατάστασης, συν ή μείον τις αλλαγές στα
αποθέματα των προϊόντων της δραστηριότητας στην
εγκατάσταση, μείον τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών
που απαιτούνται γι’ αυτή την δραστηριότητα της εγκατάστασης. Προς αποφυγή αμφιβολιών τα αγαθά και οι
υπηρεσίες δεν περιλαμβάνουν το κόστος προσωπικού.
8. Στις περιπτώσεις υπολογισμού σε επίπεδο επιχείρησης, και σε επίπεδο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
με ευθύνη του Δυνητικού Δικαιούχου συμπληρώνεται ο
αντίστοιχος πίνακας του Παραρτήματος I της παρούσας
και πρέπει να είναι διαθέσιμος για έλεγχο από τη ΔΑΠΕΕΠ
ΑΕ καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της παρούσας.
9. Ο πίνακας του Παραρτήματος-Ι συμπληρώνεται και
στις περιπτώσεις υπολογισμού της ΑΠΑ για τομείς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε εγκαταστάσεις δικαιούχων όταν οι καταναλώσεις των τομέων υπερβαίνουν
τις 70.000MWh.
10. Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ δύναται να εξειδικεύει την μεθοδολογία υπολογισμού της ΑΠΑ και να τη θέτει στην διάθεση
των δυνητικών δικαιούχων, χρηστών του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΤΜΕΑΡ.
Άρθρο 8
Υπολογισμός Έντασης Ηλεκτρικής Ενέργειας
1. Ο υπολογισμός της Έντασης Ηλεκτρικής Ενέργειας
απαιτείται για τις κατηγορίες των Δυνητικών Δικαιούχων
με καταναλώσεις στις κατηγορίες του Πίνακα Α και τις
κατηγορίες Β1 και Β.2 της απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.
2. Ο υπολογισμός της Έντασης Ηλεκτρικής Ενέργειας
γίνεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ στα ακόλουθα επίπεδα:
α. Ανά επιχείρηση (όπως αυτή ορίζεται μονοσήμαντα
από το ΑΦΜ του Δυνητικού Δικαιούχου μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ).
β. Ανά παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (όπως αυτή ορίζεται μονοσήμαντα από τον Αριθμό Παροχής που της
έχει αποδώσει ο αρμόδιος διαχειριστής).
γ. Ανά τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας (όπως
αυτός ορίζεται μονοσήμαντα από τον τετραψήφιο
NACE), κατά το μέρος της ενεργειακής του κατανάλωσης
που εξυπηρετείται από την εκάστοτε παροχή ηλεκτρικής
ενέργειας.
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γ. Εάν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα μόνο για 1 ολόκληρο έτος, τότε θα χρησιμοποιηθούν μόνο δεδομένα από
αυτό το έτος (μόνο για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες που υφίστανται λιγότερο από 2 έτη).
δ. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για ολόκληρο έτος (μόνο για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες που
υφίστανται λιγότερο από 1 έτος), θα χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα δεδομένα ανηγμένα στο πρώτο έτος λειτουργίας.
Η υπαγωγή των καταναλώσεων του Δυνητικού Δικαιούχου στις κατηγορίες του Πίνακα Α και τις κατηγορίες Β1 και
Β.2 της απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ λαμβάνει χώρα στη βάση της υπολογιζόμενης Έντασης Ηλεκτρικής Ενέργειας
ανά τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα και με το άρθρο 12 της παρούσας.
Άρθρο 9
Εικαζόμενη Τιμή Ηλεκτρικής Ενέργειας ΕΤΗΕ
1. Η Εικαζόμενη Τιμή περιλαμβάνει τη βασική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, τις δαπάνες μεταφοράς και διανομής,
τους φόρους, τις εισφορές, τις εισφορές μη φορολογικού χαρακτήρα, τα λοιπά τέλη. Στην τιμή αυτή δεν περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ καθώς και οι λοιποί ανακτήσιμοι φόροι/εισφορές/τέλη.
Για τον υπολογισμό της τιμής αυτής δεν λαμβάνεται υπόψη η εκάστοτε χρέωση ΕΤΜΕΑΡ του Δυνητικού Δικαιούχου, αλλά λαμβάνεται η Χρέωση Βάσης του αντίστοιχου έτους.
Ειδικά για τους απαιτούμενους υπολογισμούς για την Υπαγωγή σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ των
ετών 2019 και 2020, ως Χρέωση Βάσης ΕΜΤΕΑΡ, λαμβάνεται η τιμή 17,50€/MWh.
2. Για κάθε έτος αναφοράς η Εικαζόμενη Τιμή Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά επίπεδο κατανάλωσης (Q σε MWh) και
μέχρι τις 150.000MWh λαμβάνεται από τα στοιχεία που συλλέγει και επεξεργάζεται η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ
με σκοπό την αποστολή τους στην EUROSTAT, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1952 για τις τιμές ηλεκτρικής
ενέργειας με τις ακόλουθες προσαρμογές:
• Για τον υπολογισμό της τιμής δεν λαμβάνεται υπόψη η εκάστοτε χρέωση ΕΤΜΕΑΡ, αλλά η Χρέωση Βάσης του
αντίστοιχου έτους,
• ειδικά για τους απαιτούμενους υπολογισμούς για την Υπαγωγή σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ
των ετών 2019 και 2020, ως Χρέωση Βάσης ΕΜΤΕΑΡ λαμβάνεται η τιμή 17,50€/MWh.
Ειδικά για τις καταναλώσεις που είναι ίσες ή υπερβαίνουν τις 150.000MWh ισχύουν τα ακόλουθα:
Επίπεδο Κατανάλωσης
Εικαζόμενη Τιμή Ηλεκτρικής Ενέρεγιας που λαμβάνεται υπόψη
(Q σε MWh)
Η Τιμή της κατηγορίας με εύρος από 70.000MWh ως 150.000MWh από τα στοιχεία που
συλλέγει και επεξεργάζεται η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ με σκοπό την αποστολή τους
150.000 ≤ Q < 350.000
στην EUROSTAT, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1952 για τις τιμές ηλεκτρικής
ενέργειας μειωμένη κατά 1%.
Η Τιμή της κατηγορίας με εύρος από 70.000MWh ως 150.000MWh από τα στοιχεία που
συλλέγει και επεξεργάζεται η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ με σκοπό την αποστολή τους
350.000 ≤ Q < 800.000
στην EUROSTAT, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1952 για τις τιμές ηλεκτρικής
ενέργειας μειωμένη κατά 3%.
Η Τιμή της κατηγορίας με εύρος από 70.000MWh ως 150.000MWh από τα στοιχεία που
συλλέγει και επεξεργάζεται η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ με σκοπό την αποστολή τους
800.000 ≤ Q < 1.500.000
στην EUROSTAT, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1952 για τις τιμές ηλεκτρικής
ενέργειας μειωμένη κατά 5%.
Η Τιμή της κατηγορίας με εύρος από 70.000MWh ως 150.000MWh από τα στοιχεία που
συλλέγει και επεξεργάζεται η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ με σκοπό την αποστολή τους
στην EUROSTAT, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1952 για τις τιμές ηλεκτρικής
ενέργειας μειωμένη κατά 8%. Η Τιμή της κατηγορίας αυτής δεν δύναται να υπερβαίνει την
Q ≥ 1.500.000
Τιμής της κατηγορίας με κατανάλωση μεγαλύτερη των 150.000MWh από τα στοιχεία που
συλλέγει και επεξεργάζεται η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ με σκοπό την αποστολή τους
στην EUROSTAT, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1952 για τις τιμές ηλεκτρικής
ενέργειας.
Για την κατάταξη σε επίπεδο κατανάλωσης λαμβάνεται υπόψη ο αριθμητικός μέσος όρος των ετών της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της Έντασης Ηλεκτρικής Ενέργειας.
3. Οι ανωτέρω τιμές αποστέλλονται στη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ από το ΥΠΕΝ μέχρι τις 31 Μαΐου του επόμενου έτους από
το έτος στο οποίο αφορούν.
Άρθρο 10
Ειδικές διατάξεις για τους αυτοπαραγωγούς
1. Στην περίπτωση παροχών ηλεκτρικής ενέργειας με αυτοπαραγωγή στους υπολογισμούς της Έντασης Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 8 της παρούσας χρησιμοποιείται η συνολική κατανάλωση της παροχής, δηλαδή το
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άθροισμα της απομαστευόμενης, από το Σύστημα ή το
Δίκτυο, ηλεκτρικής ενέργειας συν την ιδιοπαραγωγή του
δυνητικού δικαιούχου στους ακροδέκτες της γεννήτριας,
που καταναλώνεται αποκλειστικά για χρήση εντός της
παροχής, εξαιρουμένου του πλεονάσματος της ιδιοπαραγωγής στους ακροδέκτες της γεννήτριας που εγχέεται
στο Σύστημα ή το Δίκτυο, όπως προκύπτει από τα παραστατικά τιμολόγησης του αντίστοιχου προμηθευτή.
2. Στις περιπτώσεις αυτές:
α. Για κάθε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με αυτοπαραγωγή, ο Δυνητικός δικαιούχος δηλώνει με κατάλληλο
ηλεκτρονικό τρόπο ότι πρόκειται για μονάδα αυτοπαραγωγής.
β. Για κάθε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με αυτοπαραγωγή, υποβάλλεται στη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ αναλυτικός πίνακας
με την ανά μήνα ιδιοπαραγωγή στους ακροδέκτες της
γεννήτριας ώστε να υπολογίζεται η συνολική ιδιοκατανάλωση της παροχής, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω και
βάσει αυτής η Ένταση Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου
8 της παρούσας. Σε αντίθετη περίπτωση ο υπολογισμός
της Έντασης Ηλεκτρικής Ενέργειας θα γίνεται μόνο με
βάση την απομαστευόμενη από το Σύστημα ή το Δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια, όπως αυτή προκύπτει από τα
παραστατικά τιμολόγησης που εκδίδει ο αντίστοιχος
προμηθευτής του Δυνητικού Δικαιούχου.
γ. Για τον υπολογισμό της ΑΠΑ δεν λαμβάνεται υπόψη
το κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας αυτοπαραγωγής.
δ. Στις παροχές ηλεκτρικής ενέργειας, ο επιμερισμός
της συνολικής κατανάλωσης της παροχής, σε τομείς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων γίνεται με ευθύνη του
Δυνητικού Δικαιούχου.
Άρθρο 11
Παροχή Δυνητικού Δικαιούχου
με ρήτρα κεκτημένης επιλεξιμότητας
1. Τριάντα (30) ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ οφείλει να καταρτίσει και να
αναρτήσει στην ιστοσελίδα της πίνακα Παροχών με ρήτρα Επιλεξιμότητας, κατά την έννοια του άρθρου 2 της
παρούσας, ο οποίος περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τον
Αριθμό Παροχής, το ΑΦΜ του χρήστη, και την τυποποιημένη χρήση της παροχής.
2. Για τη κατάρτιση του ανωτέρω πίνακα, εντός δέκα
ημερών από την έκδοση της παρούσας, ο αρμόδιος, για τις
παροχές Μέσης και Χαμηλής Τάσης, διαχειριστής, θα αποστείλει στη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ αναλυτικό κατάλογο με τα στοιχεία των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες ήταν
ενεργές το διάστημα από 30/06/2014 έως 01/01/2019
και οι οποίες ανήκαν βάσει του πίνακα-5 της υπ’ αρ.
1.101/2017 απόφασης ΡΑΕ “Σχετικά με τις αριθμητικές
τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού
του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 3 του ν. 4001/
2011 όπως ισχύει, για το ημερολογιακό έτος 2018” σε μία
από τις ακόλουθες κατηγορίες καταναλωτών:
α. Καταναλωτές ΜΤ με κατανάλωση >13GWh
β. Καταναλωτές ΜΤ με κατανάλωση <13GWh
γ. Καταναλωτές αγροτικής χρήσης ΜΤ
δ. Καταναλωτές αγροτικής χρήσης ΧΤ
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3. Τα στοιχεία του καταλόγου θα περιλαμβάνουν κατ’
ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες με επικαιροποίηση την 01η/01/2019:
α. Τον Αριθμό Παροχής ΑΠ της παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας.
β. Το ΑΦΜ του χρήστη της παροχής την 01/01/2019.
γ. Την επωνυμία του διαδόχου της παροχής την
01/01/2019.
δ. Τον αύξοντα αριθμό του διαδόχου της παροχής την
01/01/2019, από την έναρξη ηλεκτροδότησής της.
ε. Την τάση της παροχής.
στ. Την τυποποιημένη χρήση της παροχής.
ζ. Όλους τους διαδόχους της παροχής κατά το διάστημα 30/06/2014-01/01/2019 σημαινόμενους με το ΑΦΜ
του, τον αύξοντα αριθμό του διαδόχου από την έναρξη
ηλεκτροδότησής της παροχής ή τον αύξοντα αριθμό του
διαδόχου την ημερομηνία που διακόπηκε η παροχή στην
περίπτωση, που αυτή δεν είναι ενεργή και ξεχωριστή
σήμανση εάν ο κάθε διάδοχος ήταν μη ενεργός, έστω
και μία μέρα το διάστημα 30/06/2014-01/01/2019.
η. Την ετήσια κατανάλωση κάθε διαδόχου για το διάστημα 30/06/2014-01/01/2019.
θ. Την ετήσια κατανάλωση του Αριθμού Παροχής για
το διάστημα 30/06/2014- 01/01/2019.
4. Κατ’ αντιστοιχία, ο αρμόδιος, για τις παροχές Υψηλής
Τάσης, διαχειριστής θα αποστείλει στη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ αναλυτικό κατάλογο με τα στοιχεία των παροχών ηλεκτρικής
ενέργειας Υψηλής Τάσης, οι οποίες ήταν ενεργές το διάστημα από 30/06/2014 έως 01/01/2019 και οι οποίες,
ανήκαν στην κατηγορία καταναλωτών Υψηλής Τάσης
του πίνακα-5 της απόφασης ΡΑΕ υπ’ αρ. 1.101/2017
“Σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της
μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ.3 του ν. 4001/2011 όπως ισχύει, για το
ημερολογιακό έτος 2018”.
Τα στοιχεία αυτά θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τις
ακόλουθες πληροφορίες για το διάστημα 30/06/2014 έως
01/01/2019, με επικαιροποίηση κατά την 01η/01/2019:
α. Τον Αριθμό Παροχής ΑΠ της παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας.
β. Το ΑΦΜ του χρήστη της παροχής.
γ. Την επωνυμία του χρήστη της παροχής.
δ. Τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
ε. Την Ετήσια κατανάλωση (σε MWh).
στ. Τη συνολική ετήσια χρέωση ΕΤΜΕΑΡ σε € με σήμανση των περιπτώσεων επιβολής ορίου μέγιστης ετήσιας
επιβάρυνσης ΕΤΜΕΑΡ κατά θέση κατανάλωσης (πλαφόν).
5. Η γραμμογράφηση και ο τύπος των αρχείων για την
αποστολή των ανωτέρω στοιχείων καθορίζεται από τη
ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ σε συνεργασία με τους αρμόδιους, κατά περίπτωση, διαχειριστές.
6. Στις περιπτώσεις που τα διαθέσιμα προς εκμετάλλευση στοιχεία για τους σκοπούς της κατάρτισης του
πίνακα Παροχών με ρήτρα Επιλεξιμότητας, δεν είναι
πλήρη και ειδικότερα στις περιπτώσεις που δεν είναι
διαθέσιμα τα στοιχεία αναφοράς, όπως το ΑΦΜ, του
χρήστη /διαδόχου της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας,
η οποία δύναται να συμπεριληφθεί στον πίνακα Παροχών με ρήτρα Επιλεξιμότητας, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ δύναται να
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αναζητεί με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο τα ελλείποντα στοιχεία ή να καλεί τους χρήστες /διαδόχους των εν
λόγω παροχών να υποβάλλουν ηλεκτρονικά Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνουν ότι είναι χρήστες των παροχών αυτών συνεχώς κι αδιαλείπτως από
την 30η/06/2014 και μετά. Η υποβολή της Υπεύθυνης
Δήλωσης γίνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα εντός
προκαθορισμένου, από τη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, χρονικού διαστήματος, αλλιώς θα θεωρείται εκπρόθεσμη και δε θα
λαμβάνεται υπόψη.
7. Από το έτος 2021 και εφεξής, ο πίνακας Παροχών με
ρήτρα Επιλεξιμότητας καταρτίζεται από τη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ
σε ετήσια βάση και αναρτάται στην ιστοσελίδα της, πριν
από την έναρξη της Υπαγωγής σε Καθεστώς Μειωμένων
Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ. Η ετήσια ενημέρωση του πίνακα
Παροχών με ρήτρα Επιλεξιμότητας γίνεται με βάση στοιχεία του προηγούμενου ημερολογιακού έτους τα οποία
αποστέλλουν στη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ οι αρμόδιοι διαχειριστές
το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου κάθε έτους, από το
έτος 2021 και εφεξής.
8. Ενδιαφερόμενοι καταναλωτές, χρήστες παροχών με
καταναλώσεις που δυνητικά εντάσσονται στις κατηγορίες του Πίνακα Β της απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ δύνανται να υποβάλλουν ενστάσεις επί του περιεχομένου
του πίνακα Παροχών με ρήτρα Επιλεξιμότητας, μέχρι και
δέκα (10) ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της Υπαγωγής Δυνητικών Δικαιούχων σε Καθεστώς Μειωμένων
Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.
9. Ο πίνακας Παροχών με ρήτρα Επιλεξιμότητας δύνανται να συμπληρώνεται με νέες παροχές καταναλωτών
που διαθέτουν άλλη παροχή με ρήτρα Επιλεξιμότητας,
η οποία της οποίας είναι χρήστες μετά την 30/06/2014.
10. Προϋπόθεση για την Υπαγωγή σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων για τα έτη 2022- 2028 είναι ο ΑΦΜ του
δικαιούχου να περιλαμβάνεται στα μητρώα που τηρεί ο
αρμόδιος Διαχειριστής.
Άρθρο 12
Μεθοδολογία Υπαγωγής σε Καθεστώς
Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για κατηγορίες
του Πίνακα Α και Β1-Β.2 της απόφασης
Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ
1. Η υπαγωγή των καταναλώσεων Δυνητικού Δικαιούχου σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ των
κατηγοριών του Πίνακα Α και των κατηγοριών Β.1 και Β.2,
γίνεται ανά παροχή ηλεκτρικής ενέργειας που εισάγει ο
Δυνητικός Δικαιούχος στη Μερίδα του στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο ΕΤΜΕΑΡ, βάσει των στοιχείων που υποβάλλει
για τους τομείς των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
της εγκατάστασης που τροφοδοτείται από τη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Για κάθε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας Δυνητικού
Δικαιούχου με Αριθμό Παροχής ΑΠ, η πλατφόρμα του
Πληροφοριακού Συστήματος υπολογίζει, διακριτά για
κάθε τομέα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με κωδικό
NACE, τα ακόλουθα:
α. Το μέσο όρο QNACEj της τελευταίας τριετίας της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στις
επιχειρηματικές δραστηριότητες του τομέα.
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β. Την Ένταση Ηλεκτρικής Ενέργειας που αντιστοιχεί
στον τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της
παρούσας.
γ. Την κατηγορία στην οποία εντάσσονται, σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, οι
καταναλώσεις που αντιστοιχούν στις επιχειρηματικές
δραστηριότητες του τομέα.
δ. Τη Μοναδιαία Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ (ΜΧNACE), που αντιστοιχεί στις καταναλώσεις των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του τομέα.
ε. Τη Μέγιστη Ετήσια Χρέωση ΕΤΜΑΕΡ (ΜΕΧNACE) για τις
καταναλώσεις που εντάσσονται στις κατηγορίες Α.2, Α.3
και Α.4 τις της απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.
3. Τα τιμολογιακά μεγέθη για τις μειωμένες χρεώσεις
ΕΤΜΕΑΡ ανά Αριθμό Παροχής ΑΠ, υπολογίζονται ως
εξής:
α. Επιμερισμός της συνολικής κατανάλωσης της Παροχής ανά κατηγορία κατανάλωσης:
Η συνολική κατανάλωση QΑΠ της παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας επιμερίζεται στις κατηγορίες κατανάλωσης του
Πίνακα Α και τις κατηγορίες Β.1, Β2, QA.1 – QA.4 και QB.1 –
QB.2,με βάση το λόγο του αθροίσματος των μέσων όρων
τελευταίας τριετίας των καταναλώσεων των τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας, που εντάσσονται στην
αντίστοιχη κατηγορία κατανάλωσης, ως προς το μέσο
όρο τελευταίας τριετίας της συνολικής κατανάλωσης.
β. Μοναδιαία Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ
Για την κατανάλωση που αντιστοιχεί σε κάθε μία από
τις κατηγορίες του Πίνακα Α και τις κατηγορίες Β.1 και
Β.2, η μοναδιαία χρέωση ΕΤΜΕΑΡ (εφεξής ΜΧΑ.1 έως
ΜΧΑ.4 και ΜΧΒ.1, ΜΧΒ.2) υπολογίζεται με βάση το %
της ΧΒ όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 4 της απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για την αντίστοιχη κατηγορία
καταναλώσεων.
γ. Μέγιστη Ετήσια Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ.
Για τις καταναλώσεις που εντάσσονται στην κατηγορία Α.2, καθορίζεται Μέγιστη Ετήσια Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ
(εφεξής ΜΕΧΑ.2), ίση με το 4% του αθροίσματος των μέσων όρων τελευταίας τριετίας των ΑΠΑNACE των τομέων
επιχειρηματικής δραστηριότητας NACE του Δυνητικού
Δικαιούχου των οποίων οι καταναλώσεις εντάσσονται
στην κατηγορία Α.2.
Για τις καταναλώσεις που εντάσσονται στην κατηγορία
Α.3 και Α.4, καθορίζεται Μέγιστη Ετήσια Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ (εφεξής ΜΕΧΑ.3 και ΜΕΧΑ.4 ), ίση με το 0,5% του αθροίσματος των μέσων όρων τελευταίας τριετίας των ΑΠΑNACE
των τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας NACE του
Δυνητικού Δικαιούχου, των οποίων οι καταναλώσεις
εντάσσονται στην κατηγορία Α.3 και Α.4 αντιστοίχως.
δ. Χρέωση Βάσης:
Το υπόλοιπο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
της κάθε παροχής τιμολογείται με τη ΧΒ.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή των καταναλώσεων παροχής Δυνητικού Δικαιούχου, σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ των κατηγοριών
Β.1 και Β.2, είναι ο Δυνητικός Δικαιούχος να είναι χρήστης/διάδοχος μίας τουλάχιστον ενεργής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με Ρήτρα κεκτημένης Επιλεξιμότητας
με την ίδια τυποποιημένη, κατά τον αρμόδιο διαχειριστή,
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χρήση, την οποία ο Δυνητικός Δικαιούχος εντάσσει επίσης στη Μερίδα του.
Στις περιπτώσεις που α) ο Δυνητικός Δικαιούχος έπαψε μετά την 30/06/2014 ή παύσει οποιαδήποτε στιγμή
στο μέλλον να είναι χρήστης της παροχής με Ρήτρα
Επιλεξιμότητας, ή β) η τυποποιημένη χρήση της παροχής με Ρήτρα Επιλεξιμότητας τροποποιήθηκε μετά
την 30/06/2014, ή τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή
στο μέλλον παύει να τεκμαίρεται η επιλεξιμότητα της
υπαγωγής της κατανάλωσης σε Καθεστώς Μειωμένων
Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ των κατηγοριών Β.1 και Β.2.
5. Σε κάθε περίπτωση οι πρώτες 250MWh κατανάλωσης της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, χρεώνονται με
τη ΧΒ και οι μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ με βάσει τον
επιμερισμό της συνολικής κατανάλωσης σε τομείς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Δυνητικού Δικαιούχου
ως ανωτέρω, εφαρμόζονται κάθε φορά για την υπερβάλλουσα ενέργεια.
6. Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ δύναται να επεξηγεί και να δημοσιεύει
στην ιστοσελίδα της τη μεθοδολογία υπαγωγής καταναλώσεων Δυνητικού Δικαιούχου σε Καθεστώς Μειωμένων
Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για καταναλώσεις στις κατηγορίες
του Πίνακα Α και τις κατηγορίες Β1 και Β2.
Άρθρο 13
Μεθοδολογία υπαγωγής σε Καθεστώς
Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ
για καταναλώσεις στις κατηγορίες Β.3 και Β.4
της απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ
1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή παροχής Δυνητικού Δικαιούχου,σε Καθεστώς Μειωμένων
Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ των κατηγοριών Β.3 και Β.4, είναι ο
Δυνητικός Δικαιούχος να είναι χρήστης/διάδοχος μίας
τουλάχιστον ενεργής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με
Ρήτρα κεκτημένης Επιλεξιμότητας με την ίδια τυποποιημένη, κατά τον αρμόδιο διαχειριστή, χρήση, την οποία ο
Δυνητικός Δικαιούχος εντάσσει επίσης στη Μερίδα του.
2. Στις περιπτώσεις που α) ο Δυνητικός Δικαιούχος
έπαψε μετά την 30/06/2014 ή παύσει οποιαδήποτε
στιγμή στο μέλλον να είναι χρήστης της Παροχής με
ρήτρα Επιλεξιμότητας, ή β) η τυποποιημένη χρήση της
Παροχής με ρήτρα Επιλεξιμότητας τροποποιήθηκε μετά
την 30/06/2014, ή τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή
στο μέλλον, παύει να τεκμαίρεται η επιλεξιμότητα της
υπαγωγής της κατανάλωσης των παραπάνω παροχών
σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.
3. Μέχρι την 1η Ιουνίου κάθε ημερολογιακού έτους,
οι αρμόδιοι διαχειριστές, κοινοποιούν στη ΔΑΠΕΕΠ
ΑΕ αναλυτικούς καταλόγους των παροχών ηλεκτρικής
ενέργειας, οι οποίες το προηγούμενο ημερολογιακά
έτος περιλάμβαναν καταναλώσεις για τους Δυνητικούς
Δικαιούχους της κατηγορίας Β.3 και Β.4 της απόφασης
Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και
3 του άρθρου 11 της παρούσας.
4. Η υπαγωγή των καταναλώσεων της εκάστοτε παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, σε Καθεστώς Μειωμένων
Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, πραγματοποιείται κατόπιν επιβεβαίωσης από τη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους καταλόγους των αρμόδιων διαχειριστών
σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα στοιχεία, που υποβάλ-
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λονται από το Δυνητικό Δικαιούχο κατά την αίτησή του,
πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
5. Για κάθε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με καταναλώσεις που εντάσσονται στις κατηγορίες Β.3 και Β.4 η
Μοναδιαία Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ (ΜΧΑΠ) καθορίζεται ως
ποσοστό της ΧΒ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
4 της απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ. Ειδικά, για τις παροχές ηλεκτρικής ενέργειας με καταναλώσεις στην κατηγορία Β.3, οι πρώτες 250MWh ετήσιας κατανάλωσης
χρεώνονται με τη ΧΒ.
6. Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ δύναται να επεξηγεί τη μεθοδολογία
υπαγωγής καταναλώσεων Δυνητικού Δικαιούχου σε
Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για καταναλώσεις στις κατηγορίες Β.3 και Β.4 και να την δημοσιεύει
στην ιστοσελίδα της.
Άρθρο 14
Αιρεσιμότητα Ενίσχυσης και Διενέργεια Ελέγχων
1. Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ οφείλει να παρακολουθεί την εφαρμογή της υπαγωγής των καταναλώσεων των Δυνητικών
Δικαιούχων σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ ως μέτρο χορηγούμενης εκ των προτέρων ενίσχυσης
με τη μορφή μείωσης τελών.
2. Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ δύναται να διενεργεί συνεχείς, προληπτικούς και εκ των υστέρων ελέγχους και να επιβεβαιώνει τα στοιχεία που υποβάλλουν οι Δυνητικοί Δικαιούχοι
στο Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων
ΕΤΜΕΑΡ.
3. Δυνητικοί Δικαιούχοι, οι οποίοι εμφανίζουν στις αιτήσεις υπαγωγής τους Εντάσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας μεγαλύτερες του 20%, δηλαδή δύνανται να ενταχθούν στις
κατηγορίες Α.3, Α.4 και Β.2, οφείλουν να υποβάλλουν στη
ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, εντός διμήνου από την έναρξη του έτους
στο οποίο αφορά η ενίσχυση, Έκθεση Επαλήθευσης
θεωρημένη από Ορκωτό Λογιστή (σε ηλεκτρονική και
έντυπη μορφή), η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον
τα ακόλουθα στοιχεία για την προηγούμενη τριετία από
το έτος υποβολής της αίτησης:
α. Αναλυτικούς πίνακες υπολογισμού της ΑΠΑ:
i. σε επίπεδο ΑΦΜ,
ii. ανά Αριθμό Παροχής ενταγμένο στη Μερίδα Δικαιούχου και
iii. ανά τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας σε
κάθε διακριτή παροχή στη Μερίδα Δικαιούχου.
β. Πίνακες με την συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά Αριθμό Παροχής για κάθε διακριτή παροχή στη Μερίδα Δικαιούχου.
γ. Αναλυτικούς πίνακες επιμερισμού της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κάθε διακριτής παροχής στους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας που
εντάσσονται σε αυτή.
4. Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ δύναται να αναθέτει την αξιολόγηση
και επαλήθευση των στοιχείων των ανωτέρω Εκθέσεων
Επαλήθευσης, σε εξωτερικό Ορκωτό Λογιστή, έτσι ώστε
να διασταυρώνεται η επιλεξιμότητα υπαγωγής των καταναλώσεων των Δικαιούχων στις κατηγορίες Α.3, Α.4
και Β.2.
5. Στις περιπτώσεις που από τον οποιοδήποτε έλεγχο
διαπιστωθεί υποβολή εσφαλμένων ή ανακριβών πληρο-
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φοριών, οι οποίες τροποποιούν είτε την κατάταξη των
καταναλώσεων ενός Δυνητικού Δικαιούχου σε κατηγορία μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, είτε το ποσό του
ΕΤΜΕΑΡ που πρέπει να καταβληθεί από το Δικαιούχο,
η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ ανακαλεί την απόφαση Υπαγωγής σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για το επόμενο
έτος από εκείνο που αφορά η διαπίστωση εσφαλμένων
ή ανακριβών πληροφοριών και ενημερώνει τον αρμόδιο διαχειριστή, προκειμένου αυτός με τη σειρά του να
ανακτήσει το ποσό της ενίσχυσης προσαυξημένο με το
επιτόκιο προεξόφλησης της ΕΚΤ, από την αρχή του έτους
αναφοράς.
Άρθρο 15
Επιβολή Προστίμων
1. Η αρμοδιότητα της επιβολής προστίμων, καθώς και
ο τρόπος επιβολής τους, σε περιπτώσεις μη τήρησης
των υποχρεώσεων των Δικαιούχων Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, που απορρέουν από τις διατάξεις της
παρούσας, ανατίθεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
2. Σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχου από την ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, διαπιστωθεί, μη τήρηση των διατάξεων της
παρούσας, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΥΠΕΝ, προκειμένου να
εκκινήσει η διαδικασία του άρθρου 6 του ν. 2690/1999,
όπως ισχύει.
3. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
ΥΨΟΣ
ΧΟΡΗΓΕΙΘΗΣΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣΗΣ (Ε)
σε ευρώ

ΥΨΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (Π)
σε ευρώ

Ε≥10.000

Π=0,3xΕ

10.000<Ε≤50.000

Π=3.000+(Ε-10.000)x0,2

50.000<E≤200.000

Π=11.000+(Ε-50.000)x0,1

Ε>200.000

Π=26.000+(Ε-200.000)x0,05

4. Κάθε επιβληθείσα κύρωση καταχωρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ
που τηρεί και διαχειρίζεται η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ.
5. Τα επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα βεβαιώνονται
και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων(Κ.Ε.Δ.Ε.).
Άρθρο 16
Υποχρεώσεις Δυνητικών Δικαιούχων
1. Καταναλώσεις Δυνητικών Δικαιούχων, οι οποίοι
ανήκουν στις ακόλουθες περιπτώσεις, δεν δύνανται να
υπαχθούν σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.
α. Δυνητικοί Δικαιούχοι με εκκρεμείς φορολογικές ή
ασφαλιστικές υποχρεώσεις έναντι του κράτους ή των
δημοτικών αρχών εκτός εάν έχουν αναπρογραμματιστεί
ή αναβληθεί τέτοιες εκκρεμείς υποχρεώσεις.
β. Δυνητικοί Δικαιούχοι, οι οποίοι είναι προβληματικές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο σημείο (20)
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των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2014/C 249/01 της Ε.Ε.
σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και
αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών
επιχειρήσεων, είτε υπόκεινται σε εκκρεμή εντολή ανάκτησης μετά από απόφαση της Ε.Ε., που κηρύσσει μια
κρατική ενίσχυση παράνομη και ασυμβίβαστη με την
εσωτερική αγορά.
2. Δυνητικοί Δικαιούχοι Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 10
και 11 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015, οφείλουν να
έχουν καλύψει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από
τις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 10 ν. 4342/2015,
προκειμένου οι καταναλώσεις των παροχών τους να
υπαχθούν σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.Επίσης Δυνητικοί Δικαιούχοι Μειωμένων Χρεώσεων
ΕΤΜΕΑΡ δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στην διαδικασία
επιβολής κυρώσεων του άρθρου 13 της οικ. 175275
υπουργικής απόφασης (Β’ 1927).
Ειδικά για την Υπαγωγή σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων από το έτος 2022 και εφεξής, οι υποχρεώσεις που
απορρέουν τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του
άρθρου 10 του ν. 4342/2015 για τις Επιχειρήσεις που δεν
είναι ΜΜΕ, θα πρέπει να πληρούνται και για τις ΜΜΕ με
μέσο όρο ετήσιας κατανάλωσης ανά επιλέξιμη παροχή
για την προηγούμενη τριετία μεγαλύτερο από 5 GWh.
Με νεότερη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας δύναται να μειώνεται το όριο των 5 GWh σε
συνάρτηση με την ωριμότητα της αγοράς ενεργειακών
ελέγχων.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ επιβεβαιώνει την τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων σε συνεργασία με τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα.
3. Κατά την υποβολή της αίτησης του Δυνητικού
Δικαιούχου για Υπαγωγή των καταναλώσεών του σε
Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, ο ίδιος ή ο
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα
με ηλεκτρονικό τρόπο ότι δεν ανήκει σε καμία από τις
παραπάνω κατηγορίες. Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί από το Δυνητικό Δικαιούχο οποιοδήποτε
σχετικό αποδεικτικό ανά πάσα στιγμή.
Άρθρο 17
Ανταποδοτικό τέλος υπέρ της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ
1. Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι Μειωμένων Χρεώσεων
ΕΤΜΕΑΡ με καταναλώσεις σε παροχές Υψηλής ή Μέσης
Τάσης και μέση ετήσια κατανάλωση για την τελευταία
τριετία πάνω από 1GWh, οι οποίες εντάσσονται στις
κατηγορίες του Πίνακα Α και τις κατηγορίες Β.1 και
Β.2 της απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, είναι υπόχρεοι καταβολής ετήσιου ανταποδοτικού τέλους για την
κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών
της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ για το Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ και την Υπαγωγή των Δυνητικών Δικαιούχων σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων
ΕΤΜΕΑΡ.
2. Το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος υπολογίζεται ανά
Αριθμό Παροχής Δυνητικού Δικαιούχου με βάση τη μέση
κατανάλωση κάθε Αριθμού Παροχής για την τελευταία
τριετία, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
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Η ΡΑΕ δύναται με αποφάσεις της να εξειδικεύει την παραπάνω μεθοδολογία υπολογισμού της Χρέωσης Βάσης.
Ο τύπος και η γραμμογράφηση των αρχείων ανταλλαγής δεδομένων για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, καθορίζεται από τη ΡΑΕ σε συνεργασία με τον κατά περίπτωσης αρμόδιο διαχειριστή ΔΑΠΕΕΠ, ΑΔΜΗΕ,
ΔΕΔΔΗΕ.
Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02031523007200020*

