
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    ΥΠΕΝ/Δ ΑΠΕΕΚ/81329/3660  
Καθορισμός διαδικασίας υπολογισμού, επιμε-

ρισμού και τιμολόγησης χρέωσης Εκπροσώ-

πων Φορτίου για την αποζημίωση νέων Έργων 

Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στόχων Ε.Σ.Ε.Κ., του Υπο-

λογαριασμού νέων Έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

στόχων Ε.Σ.Ε.Κ. του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε., 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Αποθήκευσης Διασυνδεδεμένου 

Συστήματος και Δικτύου και σχετικών διατάξε-

ων εφαρμογής.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 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 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 129).

2. 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) και ειδικότερα το άρθρο 
143 αυτού όπως τροποποιήθηκε ιδίως με το άρθρο 7 
του ν. 4625/2019 (Α’139), το άρθρο 226 του ν. 4920/2022 
(A’74) και το άρθρο 180 του ν. 4964/2022 (Α’ 150).

3. Τον ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθ-
μών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και 
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό 
και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας 
και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 149).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α’ 133).

5. Τον 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).

6. Τον ν. 4951/2022 «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτι-
κής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Β’ φάση, 
Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων 
Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες δια-
τάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλ-
λοντος» (Α’ 129).

7. Την Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 
για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσι-
μες πηγές (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(L 328/82/21.12.2018).

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019, 
σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
(αναδιατύπωση).

9. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2021) 
8651/24.11.2021 με θέμα State Aid SA 60064 - (2021/N) 
Greece “Greek RES and heCHP scheme 2021-2025”, σύμ-
φωνα με την οποία κρίθηκε ότι το σχήμα ανταγωνιστι-
κών διαδικασιών για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ για την 
περίοδο 2021-2025 είναι συμβατό με την εσωτερική 
αγορά, βάσει του άρθρου 108 της ΣΛΕΕ.

10. Την από 28.06.2014 υπό στοιχεία 2014/C 200/01 
ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις 
«Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις 
στους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας (2014-2020)».

11. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
C(2018)8884/13.12.2018, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε 
ότι το εν θέματι μέτρο είναι συμβατό με την εσωτερική 
αγορά, βάσει του του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ,

12. 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).

13. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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14. Tο π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

15. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/79631/1868/
01.08.2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.

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

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα καθορίζεται η μεθοδολογία υπολο-
γισμού της μοναδιαίας χρέωσης, η δημιουργία και το 
ύψος αποθεματικού ασφαλείας του Υπολογαριασμού, 
η διαδικασία επιβολής και αναπροσαρμογής της χρέ-
ωσης, η διαδικασία τιμολόγησης και εκκαθάρισης των 
Εκπροσώπων Φορτίου για την αποζημίωση νέων Έργων 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στόχων Ε.Σ.Ε.Κ. που τίθενται σε λει-
τουργία από 1.1.2021, καθώς και ο τρόπος ένταξης των 
Έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που τέθηκαν σε λειτουργία 
μετά την 1.1.2021. στον Υπολογαριασμό Νέων Έργων 
και κάθε σχετική λεπτομέρεια και διαδικασία κατά την 
λειτουργία του Υπολογαριασμού νέων Έργων Α.Π.Ε. και 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. στόχων Ε.Σ.Ε.Κ. του Ειδικού Λογαριασμού 
Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Αποθήκευσης Διασυνδεδεμένου 
Συστήματος και Δικτύου.

Οι Εκπρόσωποι Φορτίου με την επιβολή προς αυτούς 
των χρεώσεων της παρούσης, μεταφέρουν ισόποσα, την 
αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση που προκύπτει στους κα-
ταναλωτές που εκπροσωπούν, βάσει της ενέργειας που 
απορροφούν από το Δίκτυο ή το Σύστημα. Αντίστοιχα 
στους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες επιβάλλεται η 
σχετική μοναδιαία χρέωση που προκύπτει βάσει της 
ενέργειας που απορροφούν από το Δίκτυο ή το Σύστημα 
σύμφωνα με τους μετρητές που εκπροσωπούν.

Για τις κατηγορίες καταναλωτών δικαιούχων μειωμέ-
νων χρεώσεων του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών 
Αέριων Ρύπων, επιβάλλεται αντίστοιχα η προβλεπόμε-
νη μειωμένη χρέωση και εφαρμόζονται ανάλογα οι δι-
αδικασίες της υποπερ. βα) της περ. β) του άρθρου 143 
ν. 4001/2011.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Υπολογαριασμός Νέων Έργων: Ο Υπολογαριασμός 
νέων Έργων Ειδικού λογαριασμού Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 
στόχων Ε.Σ.Ε.Κ. του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε., 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Αποθήκευσης Διασυνδεδεμένου Συστή-
ματος και Δικτύου, όπως ορίζεται στο άρθρο 143 του 
ν. 4001/2011.

Περίοδος αξιολόγησης: Η χρονική περίοδος ανάλυσης 
της μελέτης εκτίμησης εσόδων και εξόδων του Υπολο-
γαριασμού Νέων Έργων, ως διεξάγεται κάθε φορά, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

Ειδική Τιμή Αγοράς (E.T.A.): η ανηγμένη μεσοσταθμι-
κή αξία της εγχεόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε ευρώ 
ανά μεγαβατώρα (€/MWh) ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και 
Σ.Η.Θ.Υ.Α..

Λειτουργική Ενίσχυση: η ενίσχυση που παρέχεται σε 
κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh).

Άρθρο 3
Διαδικασία καθορισμού χρέωσης 
Εκπροσώπων Φορτίου

Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., βάσει των διατάξεων του άρθρου 5, 
καταρτίζει ετησίως προϋπολογιστική εκτίμηση εσόδων 
και εξόδων του Υπολογαριασμού Νέων Έργων για το 
επόμενο ημερολογιακό έτος, την οποία κοινοποιεί στη 
Ρ.Α.Ε. και στο Υ.Π.Ε.Ν., αρχής γενομένης από την 15η Νο-
εμβρίου 2022. Στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας, κατά 
την πρώτη φορά που προκύπτει αναγκαιότητα χρέωσης 
Εκπροσώπων Φορτίου συμπεριλαμβανομένων των Αυ-
τοπρομηθευόμενων Πελατών, υπολογίζει και εισηγείται 
το ύψος της απαιτούμενης μοναδιαίας χρέωσης προς τη 
Ρ.Α.Ε., έως την 15η και 30η Νοεμβρίου αντίστοιχα, του 
αυτού ημερολογιακού έτους.

Μετά την εισήγηση της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. του προηγού-
μενου εδαφίου, η Ρ.Α.Ε., με απόφαση που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει έως την 
15η Δεκεμβρίου εκείνου του ημερολογιακού έτους τη 
μοναδιαία χρέωση για το επόμενο ημερολογιακό έτος. 
Η μοναδιαία χρέωση σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να 
είναι αρνητική.

Άρθρο 4
Διαδικασία αναπροσαρμογής και τιμολόγησης 
χρέωσης Εκπροσώπων Φορτίου

Μετά την έκδοση της απόφασης εφαρμογής μοναδιαίας 
χρέωσης προς τους Εκπροσώπους Φορτίου, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. καταρτί-
ζει εφεξής έως την 15η Νοεμβρίου κάθε ημερολογιακού 
έτους, έκθεση προϋπολογιστικής εκτίμησης εσόδων και 
εξόδων του Υπολογαριασμού Νέων Έργων για περίοδο 
αξιολόγησης ίση με το επόμενο ημερολογιακό έτος, και 
εφόσον συνάγεται αναγκαιότητα επιβολής χρέωσης Εκ-
προσώπων Φορτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 5 και 6, υπολογίζει εκ νέου τη μοναδιαία χρέωση για 
το επόμενο έτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.

Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., σε συνέχεια της διαδικασίας του 
προηγούμενου εδαφίου, αναπροσαρμόζει και ανακοινώ-
νει έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους 
το ύψος της μοναδιαίας χρέωσης για το επόμενο έτος, 
με έναρξη ισχύος εφαρμογής από 1η Ιανουαρίου του 
επόμενου έτους, ενώ εάν δεν προκύπτει αναγκαιότητα 
χρέωσης Εκπροσώπων Φορτίου, εφαρμόζονται μηδενι-
κές χρεώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.

Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. οφείλει να καταρτίζει έκθεση προ-
ϋπολογιστικής εκτίμησης εσόδων και εξόδων του Υπο-
λογαριασμού Νέων Έργων έως την 15η Ιουνίου κάθε 
έτους, μετά την έκδοση της απόφασης εφαρμογής της 
μοναδιαίας χρέωσης προς τους Εκπροσώπους Φορτίου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, για περίοδο 
αξιολόγησης ίση με την υπολειπόμενη διάρκεια του 
έτους διεξαγωγής της ως άνω έκθεσης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 5.

Εάν από την προϋπολογιστική εκτίμηση του προη-
γούμενη εδαφίου εκτιμάται δημιουργία ελλείματος ή 
πλεονάσματος για το υπολειπόμενο έτος, ύψους μεγα-
λύτερου του 10% του ύψους του Αποθεματικού Νέων 
Έργων, ως ορίζεται στο άρθρο 6, ήτοι δύο εκατομμυρίων 
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(2.000.000) ευρώ, η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. αναπροσαρμόζει αντίστοιχα τη μοναδιαία χρέωση και την ανακοινώνει στους 
Εκπροσώπους Φορτίου έως την 30η Ιουνίου του έτους διεξαγωγής της έκθεσης, με ισχύ εφαρμογής από 1η Ιουλίου 
έως το τέλος του αυτού έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.

Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. υπολογίζει σε μηνιαία βάση την χρέωση των Εκπροσώπων Φορτίου συμπεριλαμβανομένων των 
Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών, λαμβάνοντας υπόψιν την μοναδιαία χρέωση, ως υπολογίζεται βάσει του άρθρου 
5, και την ποσότητα ενέργειας που παρέχει στους καταναλωτές ο κάθε Εκπρόσωπος Φορτίου ή, για τον μήνα προς 
τιμολόγηση, βάσει στοιχείων που αποστέλλει εγκαίρως, και σε κάθε περίπτωση πριν την 25η του επόμενου μήνα 
από τον μήνα προς τιμολόγηση, ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, βάσει 
της παρακάτω εξίσωσης.

,
Όπου:
— Qp, m: Ποσότητα ενέργειας σε ΜWh, την οποία ο Εκπρόσωπος Φορτίου p παρέχει στους καταναλωτές τον 

ημερολογιακό μήνα m, η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. τιμολογεί τους Εκπροσώπους Φορτίου συμπεριλαμβανομένων των Αυ-
τοπρομηθευόμενων Πελατών, βάσει των διαδικασιών που ορίζονται στον Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων 
Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.).

Άρθρο 5
Μεθοδολογία υπολογισμού μοναδιαίας χρέωσης

Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., έχοντας την αρμοδιότητα και την ευθύνη, διατήρησης ισοσκελισμένου Υπολογαριασμού Νέων 
Έργων στο τέλος κάθε έτους, προβαίνει ετησίως σε εκτίμηση εσόδων και εξόδων του Υπολογαριασμού Νέων Έργων 
για το επόμενο ημερολογιακό έτος, καθώς και τυχόν ελλείματος ή πλεονάσματος στο τέλος κάθε περιόδου αξιολό-
γησης (ετήσια ή εξαμηνιαία), τα οποία ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 8. Για την εκτέλεση των παραπάνω υπο-
λογισμών, η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. τηρεί επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την εγκατεστημένη ισχύ, τεχνολογία, τύπο 
σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης και Τιμή Αναφοράς για κάθε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε 
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στόχων Ε.Σ.Ε.Κ. που τέθηκε σε λειτουργία μετά την 1.1.2021, καθώς και προβλέψεις για τα παρακάτω:

(α) Εκτίμηση νέας εγκατεστημένης ισχύος σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α με σύμ-
βαση λειτουργικής ενίσχυσης ανά τεχνολογία, προς ένταξη σε Σύστημα και Δίκτυο κατά την περίοδο αξιολόγησης.

(β) Ύψος Τιμής Αναφοράς (Τ.Α.) ανά τεχνολογία και ανά κατηγορία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του σημείου α), προς ένταξη σε Σύστημα και Δίκτυο κατά την περίοδο αξιολόγησης.

(γ) Εκτίμηση εξέλιξης μέσης τιμής Αγοράς Επόμενης Ημέρας, καθώς και των επιμέρους Ειδικών Τιμών Αγοράς 
(Ε.Τ.Α.), για κάθε επιμέρους τεχνολογία Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α για την περίοδο αξιολόγησης.

(δ) Εκτίμηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και ανά μονάδα ισχύος (ΜW), 
που θα εγχυθεί στο Σύστημα και Δίκτυο κατά τη περίοδο αξιολόγησης για τους σταθμούς παραγωγής Α.Π.Ε. και 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Υπολογαριασμού Νέων Έργων.

(ε) Εκτίμηση υπολοίπου Αποθεματικού Υπολογαριασμού Νέων Έργων, ως αυτό ορίζεται στο άρθρο 6, την ημέρα 
πριν την εκκίνηση της περιόδου αξιολόγησης, βάσει των πλέον πρόσφατων απολογιστικών στοιχείων, καθώς και 
επικαιροποιημένων εκτιμήσεων σχετικά με τις εισροές και εκροές του Υπολογαριασμού Νέων Έργων.

Βάσει των παραπάνω, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που κρίνει απαραίτητο, η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. υπολογίζει το 
ισοζύγιο του Υπολογαριασμού Νέων Έργων στο τέλος της περιόδου αξιολόγησης, βάσει της παρακάτω εξίσωσης:

Όπου:
— T.A.i, j: Τιμή Αναφοράς ανά τεχνολογία j και ανά κατηγορία i κατά την περίοδο αξιολόγησης, όπου j κάθε δια-

κριτή τεχνολογία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και i κάθε κατηγορία σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με διακριτή Τ.Α., καθώς και για τις περιπτώσεις που υφίστανται 
πολλαπλές κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με διακριτή Τιμή Αναφοράς 
(δηλαδή σε περιπτώσεις σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έλαβαν λειτουργική 
ενίσχυση μέσω διαφορετικών ανταγωνιστικών διαδικασιών), όπου λαμβάνεται υπόψη η μεσοσταθμική Τ.Α. της 
εκάστοτε ανταγωνιστικής διαδικασίας,

— ΕΤΑj: Ειδική Τιμή Αγοράς ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. κατά την περίοδο αξιολόγησης,
— Ci, j: Εγκατεστημένη ισχύς ανά τεχνολογία j και ανά κατηγορία i της περιόδου αξιολόγησης, όπου j κάθε δια-

κριτή τεχνολογία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και i κάθε κατηγορία σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με διακριτή Τ.Α σε όσες περιπτώσεις υφίστανται πολλαπλές 
κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με διακριτή Τιμή Αναφοράς (π.χ. σε 
περιπτώσεις σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έλαβαν λειτουργική ενίσχυση 
μέσω διαφορετικών ανταγωνιστικών διαδικασιών).

— Qj: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σε MWh, ανά τεχνολογία j Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. κατά την περίοδο αξιολό-
γησης,
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— Υ.Α.: Υπόλοιπο Αποθεματικού Υπολογαριασμού την προηγούμενη ημέρα πριν την εκκίνηση της περιόδου 
αξιολόγησης, ήτοι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους ή την 30η Ιουνίου του αυτού 
ημερολογιακού έτους, αναλόγως τον χρόνο διενέργειας του υπολογισμού, σύμφωνα με το πρώτο και τρίτο εδάφιο 
του άρθρου 4, αντίστοιχα.

Σε περίπτωση αρνητικής εκτίμησης Ισοζυγίου, δεν επιβάλλονται χρεώσεις σε Εκπροσώπους Φορτίου. Σε περί-
πτωση θετικής εκτίμησης Ισοζυγίου, η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. υπολογίζει το ύψος της μοναδιαίας χρέωσης, ακολουθώντας 
την παρακάτω μεθοδολογία:

Όπου:
— Θετική Εκτίμηση Ισοζυγίου: Ίσο με το εκτιμώμενο αποτέλεσμα Ισοζυγίου της εξίσωσης του προηγούμενου 

εδαφίου, εφόσον προκύπτει θετικό αποτέλεσμα για την εκάστοτε περίοδο αξιολόγησης,
— Εκτίμηση Κατανάλωσης: Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση, σε MWh, για την εκάστοτε περίοδο αξιολόγησης
Η μοναδιαία χρέωση αποτελεί το αποκλειστικό στοιχείο για την τιμολόγηση των Εκπροσώπων Φορτίου συμπε-

ριλαμβανομένων των Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών εκ μέρους της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. εντός ενός ημερολογιακού 
έτους ή άλλης περιόδου αξιολόγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.

Για τον άνωθεν υπολογισμό της μοναδιαίας χρέωσης του παρόντος άρθρου, η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. συνεπικουρείται 
από στοιχεία και δεδομένα που αποστέλλονται από τους Διαχειριστές Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και το Ελληνικό 
Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε., μετά από αίτημά της.

Άρθρο 6
Αποθεματικό Υπολογαριασμού Νέων Έργων

Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. διατηρεί ειδικό αποθεματικό ασφαλείας έκτακτων δαπανών Υπολογαριασμού Νέων Έργων, 
οριζόμενου ως Αποθεματικό Υπολογαριασμού Νέων Έργων, ύψους είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ.

Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., ως διαχειριστής του Αποθεματικού Υπολογαριασμού Νέων Έργων, οφείλει να αναλάβει 
όλες τις απαραίτητες δράσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου μέχρι την 31η Δε-
κεμβρίου 2023.

Άρθρο 7
Διαδικασία εκκαθάρισης

H Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. αξιολογεί το ύψος του υπολοίπου του Υπολογαριασμού Νέων Έργων τον πρώτο μήνα κάθε 
ημερολογιακού έτους που έπεται του έτους επιβολής της μοναδιαίας χρέωσης του άρθρου 3, και εφόσον είναι 
μεγαλύτερο του Αποθεματικού του Υπολογαριασμού Νέων Έργων, ως ορίζεται βάσει του άρθρου 6, τότε η θετική 
διαφορά που προκύπτει από το ύψος του υπολοίπου του Υπολογαριασμού Νέων Έργων και το Αποθεματικό Υπο-
λογαριασμού Νέων Εργων, επιστρέφεται στους Εκπροσώπους Φορτίου, συμπεριλαμβανομένων των Αυτοπρομη-
θευόμενων Πελατών, κατά την χρέωση (ή πίστωση) του πρώτου μήνα με διαθέσιμα τα πλήρη απολογιστικά στοιχεία 
του προηγούμενου έτους, βάσει της παρακάτω εξίσωσης:

Όπου:
— Ποσό Εκκαθάρισης Εκπροσώπου Φορτίου (ΕΦ)p: Ποσό προς επιστροφή σε Εκπρόσωπο Φορτίου p για ένα 

ημερολογιακό έτος, λόγω θετικής απόκλισης προϋπολογιστικής εκτίμησης και απολογισμού αναγκαίων εσόδων 
για τον ισοσκελισμό του Υπολογαριασμού Νέων Έργων,

— Ποσό Εκκαθάρισηςm: Μηνιαίο ποσό προς εκκαθάριση σε Εκπροσώπους Φορτίου, που ορίζεται ως η διαφορά 
εσόδων και εξόδων Υπολογαριασμού Νέων Έργων για τον μήνα m, το οποίο λαμβάνει είτε θετική ή αρνητική τιμή, 
αναλόγως του μήνα m προς εξέταση,

— Qp,m: Εκκαθαριζόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, σε MWh, που προμήθευσε ο Εκπρόσωπος Φορτίου p 
για τον μήνα m του ημερολογιακού έτος εκκαθάρισης,

— Qm: Εκκαθαριζόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας σε Αγορές Ενέργειας, σε MWh, για τον μήνα m του ημε-
ρολογιακού έτος εκκαθάριση.

Οι Εκπρόσωποι Φορτίου με την επιστροφή προς αυτούς του Ποσού Εκκαθάρισης που τους αναλογεί, μεταφέρουν 
ισόποσα, το ποσό αυτό στους καταναλωτές που εκπροσωπούν βάσει της κατανάλωσης που απορροφούν από το 
Δίκτυο ή το Σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη και τις μειωμένες χρεώσεις που τυχόν έχουν επιβληθεί. Αντίστοιχα στους 
Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες επιστρέφεται το Ποσό Εκκαθάρισης που τους αναλογεί, βάσει της ενέργειας που 
απορροφούν από το Δίκτυο ή το Σύστημα σύμφωνα με τους μετρητές που εκπροσωπούν.
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Άρθρο 8
Άλλες διατάξεις

Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσης, αποτυπώνει στο μηνιαίο Δελτίο του Ειδικού Λογαριασμού 
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του άρθρου 143 τουν. 4001/2011 (Α’ 179), το ισοζύγιο εσόδων - εξόδων του Υπολογαριασμού της 
παρούσας, καθώς και την αντίστοιχη πρόβλεψη εξέλιξής του.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος - Δημοσίευση

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

(https://ypen.gov.gr/).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Αυγούσου 2022

O Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ   
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*02042471008220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-

μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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