
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

στο σχέδιο νόμου

«Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο Τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού

Δημοσίου Τομέα — Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των 0.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των

αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροψιάς — Λοιπές επείγουσες

ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι

Ποσό ειδικής εισψοράς ανά θερμική μεγαβατώρα υπέρ Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης —

Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 62 ν. 4986/2022

1. Η τιαρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4986/2022 (Α’ 204), περί ύψους και τρόπου υπολογισμού της ειδικής

εισψοράς, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η εισψορά της παρ. Ι ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του αριθμητικού μέοου όρου,

εκψρασμένου σε δύο (2) δεκαδικά, των ημερήσιων μέσων τιμών «Τ11θ ΤΓπΓ ΕεΙΊγ» («ΠΕ») για τον

μήνα παράδοσης («ιιι»), που ταυτίζεται με τον μήνα εψαρμογής, κατά τις εργάσιμες ημέρες Λονδίνου

του αμέσως προηγούμενου μήνα (ι’πι-1») από τον μήνα παράδοσης, όπως αυτές προκύπτουν κάθε
ημέρα ως μέσος όρος, εκψρασμένος σε δύο (2) δεκαδικά, των τιμών «Βις» και <ιΟΥΙ&» που

δημοσιεύονται στο περιοδικό «Ιιι ρπιπ οπιπιοώγ 1π1Ιίπςθ 5θΓν (105) Ευορπ 5ρο 6
Μΐ1ι1», στον πίνακα «ΠΕ Ριί& Α555πιθπ €/ΜνιΙ[ι», και αψορούν τις ημέρες του μήνα (ιιτι-1») που
προηγούνται της ημέρας υπολογισμού, με μέγιστο ποσό τα δέκα (ΙΟ) ευρώ ανά μεγαβατώρα Ανώτερης

Θερμογόνου Δύναμης Φυσικού Αερίου, η οποία υπολογίζεται επί της ποσότητας Φυσικού αερίου που

χρησιμοποιείται από κάθε υπόχρεο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής

ενέργειας.)).

2. Η παρ. Ι εψαρμόζεται για ψυσικό αέριο που καταναλώνεται από την πρώτη ημέρα του μήνα που

έπεται της έναρξης ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 2

Αντιστάθμιση κινδύνου από ενεργειακές κρίσεις — Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 58Γ ν. 400 1/2011

Η παρ. Ι του άρθρου 58Γ του ν. 4001/2011 (Α’ 179), περί αντιστάθμισης κινδύνου από ενεργειακές

κρίσεις, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η αντιστάθμιση του κινδύνου από ενεργειακές κρίσεις συνιστά Υπηρεσία Κοινής Ωψέλειας (ΥΚΩ), οι

υπόχρεοι για την παροχή της οποίας ορίζονται με απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με την απόψαση του πρώτου εδαψίου, εξειδικεύονται το είδος του κινδύνου που αντισταθμίζεται κατά

περίπτωση, ο ακριβής τρόπος αντιστάθμισης, το ύψος του ποσού που είναι απαραίτητο για την
αποτελεσματική αντιστάθμιση και τα σχετικά Θέματα μεταψοράς του, από τον διαχειριστικό λογαριασμό

για τις ΥΚΩ του άρθρου 55. Παράλληλα, προσδιορίζεται η σχετική ΥΚΩ, η χρονική περίοδος κατά την



οποία αυτή παρέχεται, οι εττωψελούμενοι από την παροχή της, κατά περίπτωση, καθώς και κάθε άλλο
συναψές ζήτημα. Για την έκδοση της ανωτέρω απόψασης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
δύναται να ζητά εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή.».

Άρθρο 3

Εψαρμογή Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροψής Μέρους Εσόδων από τους Προμηθευτές

Ηλεκτρικής Ενέργειας - Τροποποίηση άρθρου 40 ν. 4994/2022

Στο άρθρο 40 του ν. 4994/2022 (Α’ 215), περί Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροψής Μέρους Εσόδων
από του Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι παρ. 4, 6 και 7 αντικαθίστανται, το δεύτερο εδάψιο της

παρ. 5 τροποποιείται, ως προς την εξειδίκευση της έννοιας της τελικής εκκαθάρισης, και το άρθρο 40

διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 4θ

Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροψής Μέρους Εσόδων από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας
1. Θεσπίζεται Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροψής Μέρους Εσόδων Λιανικής Αγοράς, ο οποίος
εψαρμόζεται γιατο χρονικό διάστημα ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 138 του ν. 495 1/2022 (Α’ 129). Κατ’
εψαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού, επιβάλλεται στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας
έκτακτη εισψορά, βάσει των υπερβαλλόντων εσόδων τους από τη δραστηριοποίηση εκάστου στην

εγχώρια λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά την περίοδο του πρώτου εδαψίου.
2. Για τον υπολογισμό των υπερβαλλόντων εσόδων, ορίζεται ανά μήνα (εψεξής μήνας εξέτασης) Εύλογη
Μέγιστη Τιμή Λιανικής (Ε.Μ.Τ.Λ.), με βάση το μέσο Κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας,
προσαυξημένο με εύλογο μέγιστο περιθώριο κέρδους και λαμβάνοντας υπόψη εύλογο ποσοστό για
απώλειες συστήματος, λειτουργικό κόστος και επισψάλειες, όπως καθορίζεται με την κοινή απόψαση
της παρ. 12. Επιπλέον, υπολογίζεται η Μέση Τιμή Χρέωσης (ΜΤΧ.) ανά μήνα εξέτασης, ως η
μεσοσταθμική τιμή χρέωσης επί των τιμολογίων που παρέχονται από τον Προμηθευτή, Επί τη βάσει των
καταναλώσεων ανά τιμολόγιο, εξαιρουμένης κάθε κρατικής επιδότησης. Για τον υπολογισμό της ΜΤΧ.
ανά μήνα εξέτασης, δύναται να συνυπολογίζονται και τύποι τιμολογίων σταθερής χρέωσης των
καταναλωτών, κατά προτεραιότητα, χαμηλής τάσης, καθώς και εκπτώσεις που παρέχουν οι
Προμηθευτές, όπως καθορίζεται με την κοινή απόψαση της παρ. 12.

3. Τα υπερβάλλοντα έσοδα ανά μήνα για κάθε Προμηθευτή υπολογίζονται ως το γινόμενο της διαψοράς

της Μ.Τ.Χ. και της αντίστοιχης Ε.Μ.Τ.Λ., επί την ποσότητα της προμηθευόμενης ανά μήνα ηλεκτρικής
ενέργειας, αψαιρουμένωντων ποσών που ο υπόχρεος έχει καταβάλει στοπλαίσιο εκκαθάρισης μηνιαίων

συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και μηνιαίων πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου, όπως
καθορίζεται με την κοινή απόψαση της παρ. 12.

4. Η εισψορά της παρ. 1, για κάθε περίοδο υπολογισμού, όπως καθορίζεται στην παρ. 7, ισούται με το
αλγεβρικό άθροισμα των υπερβαλλόντων εσόδων που υπολογίστηκαν για κάθε μήνα εξέτασης εντός της
εκάστοτε περιόδου υπολογισμού, για κάθε Προμηθευτή. Αν τα υπερβάλλοντα έσοδα της περιόδου
υττολογισμού λάβουν αρνητική τιμή, η εισψορά περιόδου υπολογισμού για τον Προμηθευτή λογίζεται
ως μηδενική και το εν λόγω αρνητικό ποσό απομειώνει την έκτακτη εισψορά της επόμενης περιόδου
υπολογισμού, μέχρι το πέρας εψαρμογής του παρόντος Προσωρινού Μηχανισμού.

5. Αν κατά τον χρόνο υπολογισμού της εισψοράς, οι μετρήσεις ορισμένων καταναλώσεων επί
λογαριασμών κατανάλωσης δεν είναι διαθέσιμες, υπολογίζεται και επιβάλλεται προσωρινό ποσό
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εισψοράς με βάση την ενέργεια που χρεώθηκε σε έκαστο λογαριασμό κατανάλωσης. Μετά το πέρας

ισχύος του παρόντος Προσωρινού Μηχανισμού υπολογίζεται το οριστικό ποσό της εισψοράς βάσει των

διαθέσιμων μετρήσεων κατανάλωσης της περιόδου υπολογισμού και πραγματοποιείται τελική

εκκαθάριση που αντιστοιχεί στα τυχόν υπερβάλλοντα έσοδα του συνόλου της περιόδου εψαρμογής του

Προσωρινού Μηχανισμού («τελική εκκαθάριση>)).

6. Μέχρι το πέρας του χρονικού διαστήματος ισχύος του παρόντος Προσωρινού Μηχανισμού,

επιβάλλεται και εισπράπεται, ανά περίοδο υπολογισμού, το εξήντα τοις εκατό (60%) της έκτακτης

εισψοράς που υπολογίζεται κατά τις παρ. 2 έως 5 και το υπολειπόμενο σαράντα τοις εκατό (40%) με το

πέρας του χρονικού διαστήματος ισχύος αυτού, στο πλαίσιο εκκαθάρισης που πραγματοποιείται βάσει

των έως τότε διαθέσιμων στοιχείων («ενδιάμεση εκκαθάριση»). Μετά το πέρας ισχύος του παρόντος

Προσωρινού Μηχανισμού και γιατο σύνολο της περιόδου εψαρμογής του, επιβάλλεται και εισπράπεται

η επιπλέον υποχρέωση για τον Προμηθευτή, όπως αυτή προκύπτει κατά την τελική εκκαθάριση που
καθορίζεται στο δεύτερο εδάψιο της παρ. 5. Αν το υπολογισθέν, κατά την τελική εκκαθάριση, οριστικό

ποσό έκτακτης εισψοράς, υπολείπεται του ποσού έκτακτης εισψοράς που αρχικά υιτολογίσθηκε βάσει

των περιοδικών εκκαθαρίσεων, τότε απομειώνεται αναλόγως το υπολειπόμενο σαράντα τοις εκατό

(40%) της εισψοράς που δεν είχε επιβληθεί και βεβαιωθεί, ακόμη και μέχρι του ύψους αυτού. Σε κάθε

περίπτωση, δεν επιστρέψονται ούτε αναζητούνται νομίμως συμψηψισθέντα ή ειστιραχθέντα ποσά.

7. Για την πρώτη εψαρμογή του παρόντος, ως περίοδος υπολογισμού της εισψοράς της παρ. Ι ορίζεται
το χρονικό διάστημα από την Ιη Αυγούστου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 και το εξήντα τοις εκατό

(60%) της έκτακτης εισψοράς, που υπολογίζεται επί των υπερβαλλόντων εσόδων της περιόδου αυτής,
επιβάλλεται έως την 31η Μαρτίου 2023. Κατόπιν, η έκτακτη εισψορά επιβάλλεται σε τριμηνιαία βάση, η
οποία λογίζεται ως περίοδος υπολογισμού, και αψορά περιοδικά τους αμέσως επόμενους τρεις (3)
μήνες.

8. Το ποσό της εισψοράς της παρ. Ι υπολογίζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), ανά

προμηθευτή, και επιβάλλεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πράξη προσδιορισμού

του ανωτέρω ποσού κοινοποιείται επ’ αποδείξει αμελλητί στον υπόχρεο. Στη συνέχεια: α) εψόσον

εκκρεμούν αιτήματα πληρωμής από τον ειδικό λογαριασμό «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» (Τ.Ε.Μ.)

προς τον Προμηθευτή, κατά τον χρόνο που βεβαιώνεται η εισψορά, ο Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων

Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.), ως διαχειριστής του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού, συμψηψίζει

απαιτήσεις σύμψωνα με την παρ. 17 του άρθρου 61 του ν. 4839/2022, και β) εψόσον υπάρχει
υπολειτιόμενο ποσό, η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ατιοστέλλει τα σχετικά στοιχεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος

και Ενέργειας, το οποίο αποστέλλει τα σχετικά δεδομένα μαζί με τον οικείο χρηματικό κατάλογο ανά

προμηθευτή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων καιτο υτιολειπόμενο ποσό βεβαιώνεται ταμειακά

και εισπράπεται, ως δημόσιο έσοδο, σύμψωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.

4978/2022, Α’ 190). Τα έσοδα από την εισψορά αποδίδονται στη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ως διαχειριστή του
Τ.Ε.Μ. γιατην επιδότηση λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας σε καταναλωτές.

9. Οι διαψορές που γεννώνται στο πλαίσιο εψαρμογής του παρόντος υπόκεινται αποκλειστικώς στη

δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων. Η προθεσμία και η άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά των
πράξεων προσδιορισμού και ταμειακής βεβαιώσεως δεν αναστέλλουν την εκτέλεση αυτών.



10. Οι υπόχρεοι δύνανται, κατά τον προσδιορισμό των ψορολογητέων κερδών για σκοπούς επιβολής

Φόρου εισοδήματος, να εκπίπτουν Το ποσό της εισψοράς της παρ. 1, ως δαπάνη, σύμψωνα μετον Κώδικα

Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167).

11. Ο Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο

Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταψοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής

Ενέργειας, παρέχουν στη Ρ.Α.Ε. και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας όλα τα απαιτούμενα

στοιχεία για τις ανάγκες εψαρμογής και εποπτείας του παρόντος.

12. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται ή
μεταβάλλονται:

α) παραδοχές, ζητήματα εψαρμογής της μεθοδολογίας, παράμετροι, κριτήρια συνυπολογισμού τύπων

τιμολογίων και κάθε ειδικότερο θέμα για τον υπολογισμό της εισψοράς, κατόπιν πρότασης της Ρ.Α.Ε.,

β) η διαδικασία και ο χρόνος επιβολής, βεβαίωσης, είσπραξης και απόδοσης της εισψοράς στο Τ.Ε.Μ., ο
τύπος και το περιεχόμενο της πράξης επιβολής, τα αρμόδια όργανα για την έκδοσή της, και

γ) κάθε σχετική λεπτομέρεια και διαδικασία.».

Άρθρο 4

ΕΦαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροψής Μέρους Εσόδων Αγορών Επόμενης Ημέρας και
Ενδοημερήσιας σε συμβάσεις ψυσικής παράδοσης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας - Τροποποίηση

άρθρου 12Α ν. 4425/2016

Στο άρθρο 12Α του ν. 4425/2016 (Α’ 185), περί Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροψής Μέρους Εσόδων

Αγορών Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας, α) στην παρ. 1 τροποποιούνται το πρώτο εδάψιο ως προς
την ημερομηνία λήξης της ισχύος του Προσωρινού Μηχανισμού και το δεύτερο εδάψιο ως προς την

εξουσιοδότηση, ώστε να ορίζεται προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία λήξης της ισχύος αυτού,
β) προστίθεται παρ. 3Α, γ) στην παρ. 6 προστίθεται η αναψορά στην παρ. 3Α, δ) η παρ. 9 τροποποιείται

ως προς την κάλυψη του κόστους του Φορέα Εκκαθάρισης και του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης και συμπληρώνεται ως προς την κάλυψη του κόστους του

Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, καιτο άρθρο 12Α διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 12Α

Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροψής Μέρους Εσόδων Αγορών Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας

1. Θεσπίζεται Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροψής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας, ο οποίος
εψαρμόζεται μετά την Ιη Ιουλίου 2022 έως την 30ή Ιουνίου 2023. Με απόψαση του Υπουργού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να ορίζεται η λήξη ισχύος του Προσωρινού Μηχανισμού σε
προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία από αυτήν που προβλέπει τσ πρώτο εδάψιο. Στο πεδίο

εψαρμογής του Προσωρινού Μηχανισμού δεν εμπίπτουν οι θερμικές μονάδες που είναι εγκατεστημένες

στο Μικρό Συνδεδεμένο Σύστημα (Μ.Σ.Σ.) της Κρήτης.

2. Κατ’ εψαρμογή του Προσωρινού Μ ηχανισμού παρακρατείται, από τον Φορέα Εκκαθάρισης της Αγοράς

Επόμενης Ημέρας του άρθρου 7, μέρος των εσόδων που δικαιούνται οι Συμμετέχοντες στην Αγορά
Επόμενης Ημέρας από τη συμμετοχή τους σε αυτή. Το παρακρατούμενο ποσό προκύπτει σύμψωνα με
τη διαδικασία της παρ. 3 και αποτελεί το Επιστρεπτέο Εσοδο Αγοράς Επομένης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.). Το



Ποσό που απομένει μετά την παρακράτηση του Ε.Ε.Α.Ε.Η. αποτελεί το Εσοδο Παραγωγού Αγοράς

Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.).

3. Κατά Τις διαδικασίες εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, σύμψωνα με όσα ορίζονται στον

Κανονισμό της παρ. 2 του άρθρου 13, ο Φορέας Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας υπολογίζει

σύμψωνα και με την απόψαση της παρ. 8, για κάθε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή
χαρτοψυλάκιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) το Ε.Π.Α.Ε.Η. και το Ε.Ε.Α.Ε.Η., σύμψωνα με τις

παρ. 4 και 5.

3Α. α) Από την Ιη Μαρτίου 2023, ή με μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία ορίζεται με ανακοίνωση της

Ρυθμιοτικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), κατόπιν διαπίστωσης της Τεχνικής και κανονιστικής ετοιμότητας

και όχι αργότερα από τη 10η Μαρτίου 2023, κατά τον υπολογισμό του Επιοτρεπτέου Εσόδου Αγοράς

Επόμενης Ημέρας και του Εσόδου Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας για κάθε μονάδα Παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας ή χαρτοψυλάκιο Α.Π.Ε., σύμψωνα με την Παρ. 3, εξαιρούνται και δεν

προσμετρώνται οι συναλλαγές που αψορούν ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που πωλούνται και

εκκαθαρίζονται στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, οι οποίες διατίθενται από κάθε υπόχρεο Συμμετέχοντα

Παραγωγό ή Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟ.Σ.Ε.) Α.Π.Ε. και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού —

Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ..Υ.Α.), δυνάμει συ μβάσεων ψυσικής παράδοσης, σε ενεργοβόρους

βιομηχανικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εν λόγω καταναλωτές μπορούν να είναι αποδέκτες

της ενέργειας που διατίθεται μέσω σύμβασης, είτε απευθείας μετον Συμμετέχοντα Παραγωγό ή ΦΟ.Σ.Ε.

Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., είτε διαμέσου κατόχων άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που

εκπροσωπούν το ψορτίο των εν λόγω καταναλωτών.

Ως ενεργοβόροι βιομηχανικοί καταναλωτές ηλεκτρικής Ενέργειας, για τους σκοπούς της παρούσας,

νοούνται οι καταναλωτές βιομηχανικής χρήσης που δραστηριοποιούνται στους Τομείς του

παραρτήματος Ι της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές του 2022 για τις

κρατικές ενισχύσεις στους Τομείς του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας»

(2022/α 80/01).

Για τον χαρακτηρισμό των ποσοτήτων ηλεκτρικής Ενέργειας ως εξαιρούμενων, σύμψωνα με το πρώτο

εδάψιο, οι εν λόγω ποσότητες πρέπει να αψορούν, είτε κύρια, είτε δευτερεύουσα δραστηριότητα σε

επίπεδο επιχείρησης, σύμψωνα με τις υποπερ. αα) και αβ).

αα) Για ενεργοβόρους βιομηχανικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, που έχουν ως κύρια

δραστηριότητα επιχείρησης, δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στους Τομείς του παραρτήματος Ι της

ως άνω Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξαιρείται το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που

παραδίδεται με ψυσική παράδοση, δυνάμει των συμβάσεωντου πρώτου εδαψίου.

αβ) Για ενεργοβόρους βιομηχανικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, που έχουν ως δευτερεύουσα

δραστηριότητα επιχείρησης, δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στους τομείς του παραρτήματος της

ως άνω Ανακοίνωσης, εξαιρείται αποκλειστικά η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που παραδίδεται

με ψυσική παράδοση, δυνάμει των συμβάσεων του πρώτου εδαψίου, στην εγκατάσταση όπου

διεξάγεται η δευτερεύουσα αυτή δραστηριότητα. Η δραστηριότητατου προηγούμενου εδαψίου πρέπει

να είναι καταχωρισμένη ως η κύρια δραστηριότητα της εγκατάστασης στο μητρώο που τηρεί η

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η εν λόγω εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει διακριτό μετρητικό

σημείο.



β) Οι συμβάσεις Φυσικής παράδοσης της περ. α) δηλώνονται στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

(Ε.Χ.Ε.). Οι σχετικές ποσότητες ενέργειας, οι οποίες διατίθενται δυνάμει των ως άνω συμβάσεων,

καταχωρίζονται ως Δήλωση Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης από την πλευρά του Συμμετέχοντος

παραγωγού ή ΦΟ.Σ.Ε. Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και ως Δήλωση Προγραμμάτων Φυσικής Απόληψης, από την

πλευρά του εκπροσώπου Φορτίου του καταναλωτή ή την πλευρά του αυτοπρομηΘευόμενου πελάτη,

σύμΦωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας του Ε.Χ.Ε, και οι

συναλλαγές που προκύπτουν γνωστοποιούνται στον Φορέα Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας.

Η πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας κατά το προηγούμενο εδάΦιο δεν δύναται να αποΦέρει έσοδο στον

παραγωγό ή ΦΟ.Σ.Ε. Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μεγαλύτερο του ανώτατου ορίου της παρ. 1 του άρθρου ότου

Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854 του Συμβουλίου της όης Οκτωβρίου 2022 «σχετικά με παρέμβαση έκτακτης

ανάγκης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας» (1 261). Η δήλωση κατά τα ανωτέρω, της

σύμβασης, από τον Συμμετέχοντα παραγωγό ή ΦΟ.Σ.Ε. Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., στο Ε.Χ.Ε., επέχει Θέση

υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ότι η σύμβαση που δηλώνεται εμπίπτει στην

παρούσα παράγραΦο και το έσοδο που πρόκειται να λάβει δυνάμει αυτής δεν υπερβαίνει το ανώτατο

όριο της παρ. Ι του άρθρου ό του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854.

γ) Για την εΦαρμογή της παρούσας παραγράΦου, πλέον άλλων στοιχείων που δύναται να ζητήσει η

Ρ.Α.Ε., οι απευθείας ή εμμέσως εμπλεκόμενοι Συμμετέχοντες Παραγωγοί, ΦΟ.Σ.Ε Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,

Εκπρόσωποι Φορτίου και Ενεργοβόροι Βιομηχανικοί Καταναλωτές, υποβάλλουν σε μηνιαία βάση στη

Ρ.Α.Ε., από κοινού ή διακριτή δήλωση με κοινό περιεχόμενο, σχετικά με τις συνολικές ποσότητες που

αναμένεται να διατεθούν εντός του εκάστοτε μηνιαίου διαστήματος εξέτασης, την τιμή που συμΦωνούν

οι αντισυμβαλλόμενοι καιτη χρονική διάρκεια ισχύος της σχετικής σύμβασης. Επιπροσθέτως, εντός επτά

(7) ημερών από τη λήξη εκάστου διαστήματος εξέτασης, οι αμέσως ή εμμέσως εμπλεκόμενοι

Συμμετέχοντες Παραγωγοί, ΦΟ.Σ.Ε Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., Εκπρόσωποι Φορτίου και Ενεργοβόροι

Βιομηχανικοί Καταναλωτές και Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες, υποβάλλουν από κοινού ή διακριτή

σχετική απολογιστική δήλωση, με κοινό περιεχόμενο για το εκάστοτε μηνιαίο διάστημα εξέτασης. Οι

ανωτέρω δηλώσεις επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

δ) Η συμμόρψωση όλων των εμπλεκόμενων με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος, η μη

υπέρβαση του ανώτατου ορίου της παρ. 1 του άρθρου ό του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854 και η

συμμόρΦωση με τις υποχρεώσεις του επόμενου εδαΦίου ελέγχονται από τη Ρ.Α.Ε. σε μηνιαία βάση.

Συγκεκριμένα, η Ρ.Α.Ε. ελέγχει:

δα) Αν η τιμή που προβλέπεται στη σύμβαση Φυσικής παράδοσης υπερβαίνει το ανώτατο όριο της παρ.

1 του άρθρου ό του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854, ως εκάστοτε ισχύει.

δβ) Την ταύτιση των προγραμμάτων Φυσικής παράδοσης και Φυσικής απόληψης ηλεκτρικής ενέργειας,

που αΦορούν τις συμβάσεις της περ. α).

δγ) Τη μη υπέρβαση της συνολικής δηλωθείσας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας (η/ε) με προγράμματα

Φυσικής απόληψης, σε επίπεδο μήνα, σε σχέση με τη συνολική μηνιαία καταναλωθείσα ποσότητα η/ε,

βάσει διαθέσιμων μετρητικών στοιχείων που παρέχουν ο Διαχειριστής Συστήματος ΜεταΦοράς και ο

Διαχειριστής Δικτύου Διανομής, δυνάμει των χρονισμών εκκαθάρισης των αγορών.

ε) Αν κατά τον ως άνω έλεγχο διαπιστωθεί ότι:

εα) Για την υποπερ. δα), σε περίπτωση υπέρβασης, η Ρ.Α.Ε., λαμβάνοντας στοιχεία από το Ε.Χ.Ε. και τον

Φορέα Εκκαθάρισης, υπολογίζει τα έσοδα που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο της παρ. Ι του άρθρου ό

του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854, σύμΦωνα με τον τύπο «Χρέωση παραγωγού = [(τιμή σε €/Μλ/ι της



σύμβασης ψυσικής παράδοσης) — (ανώτατο όριο σε €/Μλ1Ιι που προβλέπεται στην παρ. Ι του άρθρου ό

του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854) ως εκάστοτε ισχύει] * (ποσότητα ψυσικής παράδοσης σε ΜλΙΙή» και

ενημερώνει τον Φορέα Εκκαθάρισης, προκειμένου να παρακρατηθούν τα αντίστοιχα ποσά και να

αποδοθούν, σύμψωνα με την παρ. ό.

εβ) Για την υποπερ. δβ), η δηλωθείσα ποσότητα ψυσικής παράδοσης υπερβαίνει τη δηλωθείσα ποσότητα

ψυσικής απόληψης, σε ωριαία βάση, τότε ο Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροψής Μέρους Εσόδων

Αγοράς Επόμενης Ημέρας του παρόντος εψαρμόζεται επΙ των συναλλαγών που αψορούν την

υπερβάλλουσα ποσότητα. Η Ρ.Α.Ε., λαμβάνοντας στοιχεία από τον Φορέα Εκκαθάρισης, υπολογίζει το

ύψος του Ε.Ε.Α.Ε.Η. που κατά παράβαση της παρούσας δεν παρακρατήθηκε. Κατόπιν, η Ρ.Α.Ε.

Ενημερώνει τον Φορέα Εκκαθάρισης, Προκειμένου να παρακρατηθούν τα αντίστοιχα Ε.Ε.Α.Ε.Η. και να

αποδοθούν, σύμψωνα με την παρ. ό.

εγ) Για την υΠοπερ. δγ), η συνολικώς δηλωθείσα Ποσότητα μέσω προγραμμάτων Φυσικής απόληψης

υπερβαίνει, μηνιαίως, τη συνολική μηνιαία καταναλωθείσα ποσότητα η/ε βάσει διαθέσιμων μετρητικών

στοιχείων που παρέχουν ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταψοράς και ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής,

τότε ο Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροψής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας του παρόντος

εψαρμόζεται επί των συναλλαγών που αψορούν την υπερβάλλουσα ποσότητα. Η Ρ.Α.Ε. ακολουθεί τη

διαδικασία των δύο τελευταίων εδαψίων της υποπερ. εβ). Στην περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι

εξαιρούνται σι συναλλαγές που αντιστοιχούν σε ποσότητες, μέχρι την κάλυψη του ορίου της συνολικής

μηνιαίας καταναλωθείσας ποσότητας. Το όριο της συνολικής μηνιαίας καταναλωθείσας ποσότητας

καλύπτεται με τη λήψη υπόψη των ποσοτήτων, βάσει του χρόνου της ψυσικής τους παράδοσης (αρχή

της χρονικής προτεραιότητας).

οτ) Οι Συμμετέχοντες δύνανται να προβάλουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις προς τη Ρ.Α.Ε. επί των

υιτολογισμών αυτής, σύμψωνα με τις υποπερ. εα), εβ), και εγ), εντός επτά (7) ημερών από την

γνωστοποίησή τους σε αυτούς. Η Ρ.Α.Ε. λαμβάνει υπόψη τις αντιρρήσεις και αποστέλλει αναθεωρημένο

υπολογισμό, αν απαιτείται, εντός επτά (7) ημερών. Με τη λήξη της ανωτέρω διαδικασίας, ο Φορέας

Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας παρακρατεί και αποδίδει στις αμέσως επόμενες

εκκαθαρίσεις, τα τελικώς προ κύπτοντα προς απόδοση ποσά, σύμψωνα με την παρ. ό.

ζ) Για την ορθή εψαρμογή της παρούσας, οι Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταψοράς και Διανομής

ηλεκτρικής ενέργειας, το Ε.Χ.Ε., ο Φορέας Εκκαθάρισης και οι παραγωγοί ΦΟ.Σ.Ε. Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,

κάτοχοι άδειας προμήθειας, καθώς και οι καταναλωτές που έχουν συμβληθεί στην αγορά ηλεκτρικής

ενέργειας με ψυσική παράδοση, σύμψωνα με την περ. α) ή οι Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες, παρέχουν

στη Ρ.Α.Ε., αμελλητί, και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από αίτημα της Αρχής,

όλα τα αναγκαία στοιχεία.

η) Εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη ισχύος της εψαρμοζόμενης εξαίρεσης, δυνάμει της παρούσας

ιταραγράψου, η Ρ.Α.Ε. διενεργεί απολογιστικό έλεγχο, Επί του συνόλου των δηλωμένων ποσοτήτων των

προγραμμάτων ψυσικής παράδοσης και, σε περίπτωση απόκλισης, προσδιορίζει τις συναλλαγές

ηλεκτρικής Ενέργειας, οι οποίες κατά παράβαση της παρούσας παραγράψου, θεωρήθηκαν ως

εξαιρούμενες και δεν ελήψθησαν υπόψη για τον υπολογισμό του Ε.Ε.Α.Ε.Η.. Ακολούθως, η Ρ.Α.Ε.

ενημερώνειτο Ε.Χ.Ε. καιτον Φορέα Εκκαθάρισης, καθώς καιτον ενδιαψερόμενο Συμμετέχοντα, σχετικά

με το τελικώς προκύπτον προς απόδοση Ε.Ε.Α.Ε.Η.. Κατά τον έλεγχο αυτό η Ρ.Α.Ε. λαμβάνει υπόψη

μετρητικά στοιχεία που παρέχουν ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταψοράς και ο Διαχειριστής Δικτύου

Διανομής. Ο Συμμετέχων δύναται να προβάλει αιτιολογημένες αντιρρήσεις προς τη Ρ.Α.Ε., εντός επτά (7)



ημερών. Η Ρ.Α.Ε. λαμβάνει υπόψη τις αντιρρήσεις και αποστέλλει αναθεωρημένα υπολογισμό, αν

απαιτείται, εντός επτά (7) ημερών. Με τη λήξη της ανωτέρω διαδικασίας, ο Φορέας Εκκαθάρισης της

Αγοράς Επόμενης Ημέρας παρακρατεί και αποδίδει στις αμέσως επόμενες εκκαθαρίσεις, το τελικώς

προκύπτον προς απόδοση Ε.Ε.Α.Ε.Η., σύμψωνα με την παρ. 6.

8) Με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται να

εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις ενημέρωσης της Ρ.Α.Ε. από τα πρόσωπα του δεύτερου εδαψίου της περ.

γ), καθώς και να ρυθμίζεται κάθε Θέμα συναψές με την εψαρμογή της παρούσας.

4. Για κάθε συναλλαγή πώλησης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η χαρτοψυλακίου ΑΠΕ,. η

οποία δεν έχει προκύψει από Εντολή Πώλησης Πακέτου ως εξής:

α. Αν η τιμή εκκαθάρισηςτης αγοράς, ανά Αγοραία Χρονική Μονάδα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, είναι

μικρότερη ή ίση από τη διοικητικά καθοριζόμενη μοναδιαία τιμή της παρ. 8, το Ε.Π.Α.Ε.Η. υπολογίζεται

ως το γινόμενο της ποσότητας ενέργειας της συναλλαγής της μονάδας παραγωγής και της τιμής

εκκαθάρισης αγοράς, ενώ το Ε.Ε.Α.Ε.Η. λογίζεται ως μηδενικό.

β. Αν η τιμή εκκαθάρισης της αγοράς, ανά Αγοραία Χρονική Μονάδα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, είναι

μεγαλύτερη από τη διοικητικά καθοριζόμενη μοναδιαία τιμή της παρ. 8: βα) το Ε.Π.Α.Ε.Η. για κάθε

συναλλαγή υπολογίζεται ως το γινόμενο της ποσότητας ενέργειας της συναλλαγής και της διοικητικά

καΘορισμένης μοναδιαίας τιμής της παρ. 8. και ββ) το Ε.Ε.Α.Ε.Η. για κάθε συναλλαγή υπολογίζεται ως το

γινόμενο της ποσότητας ενέργειας της συναλλαγής επί της διαψοράς της τιμής εκκαθάρισης και της

διοικητικά καθορισμένης μοναδιαίας τιμής της παρ. 8.

5. Για κάθε Εντολή Πακέτου, που έχει ενταχθεί οτα αποτελέσματα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας,

υπολογίζεται η Σταθμισμένη Μέση Τιμή Συναλλαγών Πακέτου (Σ.Μ.Τ.Σ.Π.) ως ο σταθμισμένος μέσος

όρος των τιμών εκκαθάρισης της αγοράς, προς τις ποσότητες ενέργειας των συναλλαγών που προέκυψαν

από την αποδεκτή Εντολή Πώλησης Πακέτου.

α. Αν η Σ.Μ.Τ.Σ.Π. είναι μικρότερη ή ίση από τη διοικητικά καθοριζόμενη μοναδιαία τιμή της παρ. 8, το

Ε.Π.Α.Ε.Η. για κάθε συναλλαγή της Εντολής Πακέτου υπολογίζεται ως το γινόμενο της ποσότητας

ενέργειας της συναλλαγής και της τιμής εκκαθάρισης αγοράς, ενώ το Ε.Ε.Α.Ε.Η. λογίζεται ως μηδενικό.

β. Αν η Σ.Μ.Τ.Σ.Π. είναι μεγαλύτερη από την διοικητικά καθοριζόμενη μοναδιαία τιμή της παρ. 8: βα) το

Ε.Π.Α.Ε.Η. για κάθε συναλλαγή της Εντολής Πακέτου υπολογίζεται ως το γινόμενο της ποσότητας

ενέργειας της συναλλαγής και της διοικητικά καθοριζόμενης μοναδιαίας τιμής της παρ. 8 και ββ) το

Ε.Ε.Α.Ε.Η. για κάθε συναλλαγή της Εντολής Πακέτου υπολογίζεται ως το γινόμενο της ποσότητας της

ενέργειας της συναλλαγής επί την διαψορά της Σ.Μ.Τ.Σ.Π. και της διοικητικά καθοριζόμενης μοναδιαίας

τιμής της παρ. 8.

6. Ο Φορέας Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, κατά την εκτέλεση των διαδικασιών

εκκαθάριση ς: α) υπολογίζει ως συνολικό Ε.Ε.Α.Ε.Η. το άθροισμα των ποσών που προκύπτουν για όλες τις

ώρες κάθε ημέρας ψυσικής παράδοσης, για όλες τις συναλλαγές και για κάθε μονάδα παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας ή χαρτοψυλάκιο Α.Π.Ε. σύμψωνα με την υποπερ. ββ’ της περ. β’ της παρ. 4, την

υποπερ. ββ’ της περ. β’ της παρ. 5, τις υποπερ. εα, εβ’ και εγ’ της περ. ε’ της Παρ. 3Α και την περ. η’ της

παρ. 3Α καιτον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί στο ποσό αυτό, και β) καταβάλλει το

συνολικό Ε.Ε.Α.Ε.Η., πλέον Φ.Π.Α. στον Ειδικό Λογαριασμό «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» του

άρθρου εξηκοοτού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α’181).



7. Ο Φορέας Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας γνωστοποιεί κάθε εργάσιμη ημέρα στη

Ρυθμιοτική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) και τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων

Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) τα ποσά που παρακρατούνται και πιστώνονται σύμψωνα με το παρόν,

ανά μονάδα παραγωγής ή χαρτοψυλάκιο ΑΠΕ. και ανά Συμμετέχοντα, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο

στοιχείο. Η Ρ.Α.Ε. δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τα δεδομένα της εψαρμογής του Προσωρινού

Μηχανισμού Επιστροψής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας.

8. Με Κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται

πριν την έναρξη εψαρμογής του Προσωρινού Μηχανισμού, καθορίζονται η μεθοδολογία και ο

μαθηματικός τύπος, ο οποίος εψαρμόζεται για τον υπολογισμό της διοικητικά καθοριζόμενης

μοναδιαίας τιμής για κάθε κατηγορία μονάδων παραγωγής και για τα χαρτοψυλάκια Α.Π.Ε. και

ρυθμίζεται κάθε άλλο συναψές Θέμα σχετικά με την εψαρμογή του παρόντος. Ο Φορέας ΕκκαΘάρισης

της Αγοράς Επόμενης Ημέρας υπολογίζει, σύμψωνα με την απόψαση της παρούσας, τη μοναδιαία τιμή

για κάθε κατηγορία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και για τα χαρτοψυλάκια Α.Π.Ε.

9. Κατόπιν υποβολής σχετικών εισηγήσεων του Φορέα Εκκαθάρισης, του Ε.Χ.Ε. και της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.,

με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών εγκρίνεται η κάλυψη,

από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», του κόστους του Φορέα

Εκκαθάρισης, του Ε.Χ.Ε., και της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., που προκύπτει από την εψαρμογή του παρόντος και

συνδέεται, είτε με χρεώσεις τρίτων, είτε με τη χρήση εσωτερικών πόρων των παραπάνω εταιρειών.

10. Το παρόν και οι αποψάσεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού εψαρμόζονται συμπληρωματικά στις

ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας

Αγοράς, που εκδίδεται σύμψωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13, περιλαμβανομένων των κανόνων

καθορισμού Θέσης και υπολογισμού της χρηματικής αξίας των χρεώσεων και πιστώσεων των

Συμμετεχόντων στην Αγορά Επόμενης Ημέρας.

11. Με απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Προσωρινός Μηχανισμός του παρόντος

δύναται να εψαρμόζεται και στις συναλλαγές πώλησης που πραγματοποιούνται στην Ενδοημερήσια

Αγορά, εψαρμοζομένων αναλογικά των παρ. 2, 3, 4 και 6, για το σύνολο ή μέρος των κατηγοριών

μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και χαρτοψυλακίων Α.Π.Ε..

12. Για τον υπολογισμό της Ειδικής Τιμής Αγοράς κάθε τεχνολογίας σταθμών Α.Π.Ε., κατά την περίοδο

εψαρμογής του Προσωρινού Μηχανισμού, η ωριαία Αξία της Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Χονδρεμπορική

Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ορίζεται με την υπό στοιχεία ΑΠΕΗΛ/Α/ΦΙ/οικ. 187480/7.12.2016

απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β· 3955), ισούται με την Τιμή Εκκαθάρισης της

Αγοράς, ανά Αγοραία Χρονική Μονάδα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, όταν η τελευταία είναι μικρότερη

από τη διοικητικά καθοριζόμενη μοναδιαία τιμή για τους σταθμούς και χαρτοψυλάκια Α.Π.Ε. του άρθρου

3 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70248/2434/2022 κοινής απόψασης των Υπουργών Οικονομικών και

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β· 3517), και με την ανωτέρω διοικητικά καθοριζόμενη μοναδιαία τιμή,

όταν η Τιμή Εκκαθάρισηςτης Αγοράς, ανά Αγοραία Χρονική Μονάδα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, Είναι

μεγαλύτερη από την ως άνω διοικητικά καθοριζόμενη μοναδιαία τιμή.

13. Ειδικά για τον μήνα Ιούλιο 2022, ο Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.)

υπολογίζει διακριτά την Ειδική Τιμή Αγοράς για κάθε τεχνολογία σταθμού για τις χρονικές περιόδους: α)

από Ιης Ιουλίου 2022 έως την εψαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού, και β) από την εψαρμογή του
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Μηχανισμού έως το τέλος Ιουλίου 2022. Για τον υπολογισμό της Ειδικής Τιμής Αγοράς της κάθε

Τεχνολογίας οταθμών Α.Π.Ε., για την περ. α) του πρώτου εδαψίου, εψαρμόζεται η διαδικασία της υπό

στοιχεία ΑΠ ΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480/2016 απόψασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για τον

υπολογισμό της Ειδικής Τιμής Αγοράς της κάθε τεχνολογίας σταθμών Α.Π.Ε., για την περ. β) του πρώτου

εδαψίου, εψαρμόζεται η παρ. 12. Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. προβαίνει στις σχετικές χρεοπιστώσεις των σταθμών

Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σύμψωνα με το πρώτο εδάψιο της παρούσας έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.».

Άρθρο 5

Περιορισμός επιδότησης καταναλωτών που έχουν συνάψει συμβάσεις ψυσικής παράδοσης

ηλεκτρικής ενέργειας που εμπίπτουν στην παρ. 3Α του ν. 4425/2016 — Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου

εξηκοστού πρώτου ν. 4839/2021

Στην παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181), περί επιδότησηςτηςτιμολογητέας

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, προστίθεται νέο τρίτο εδάψιο, και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Παρέχεται από τον ειδικό λογαριασμό της Παρ. Ι επιδότηση της τιμολογητέας κατανάλωσης

ηλεκτρικής ενέργειας και πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους

προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Δικαιούχοι της ανωτέρω επιδότησης δύναται να είναι όλοι οι

καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης. Για τις περιπτώσεις καταναλωτών που

έχουν συνάψει συμβάσεις ψυσικής παράδοσης ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες δεν προσμετρώνται και

δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του Επιστρεπτέου Εσόδου Αγοράς Επόμενης Ημέρας και

του Εσόδου Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας, σύμψωνα με την παρ. 3Α του άρθρου 12Α του ν.

4425/2016 (Α’ 185), δεν χορηγείται επιδότηση για τις ποσότητες που παραδίδονται δυνάμει των

συμβάσεων αυτών.

Με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται

ενδεικτικά:

α) οι δικαιούχοι καταναλωτές, β) το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (Μ\ΝΙή, γ) η διαδικασία,

ο τρόπος, ο χρόνος χορήγησης και ο χρόνος εκκαθάρισης της επιδότησης, δ) η Περίοδος κατανάλωσης,

ε) ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, στ) ανώτατα όρια επιδότησης ανά επιχείρηση, ζ) η
διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων και οι συναψείς με αυτές προϋποθέσεις, η

διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης, εάν αυτό απαιτηθεί, και οι αρμόδιοι για τα ανωτέρω ψορείς, η) σι

υποχρεώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και 8) κάθε άλλο Θέμα σχετικό με τη

χορήγηση της επιδότησης, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, τις κατηγορίες

πελατών, το είδος, το μέγεθος και το αντικείμενο δραστηριότητας και την ένταση ηλεκτρικής ενέργειας

των επιχειρήσεων, καθώς και το είδος των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροψίμων δύναται να χορηγείται η επιδότηση του πρώτου εδαψίου σε καταναλωτές με παροχές

αγροτικής χρήσης, ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης και συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων που

δραστηριοποιούνται στον τομέα της ξήρανσης αγροτικών προϊόντων, λαμβανομένου υπόψη του είδους
των τιμολογίων προμήθειας. Με την απόψαση του προηγούμενου εδαψίου καθορίζονται το ύψος

επιδότησης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (Μ\Ιή, η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο

χρόνος εκκαθάρισης, ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, ανώτατα όρια επιδότησης, η
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διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων και οι συναψείς με αυτές προϋποθέσεις, η

διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης, αν αυτό απαιτηθεί, σι αρμόδιοι για τα ανωτέρω ψορείς, καθώς και

κάθε άλλο Θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης, λαμβανομένου υπόψη του είδους των

τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.».

Άρθρο ό

Πρόγραμμα Παραγωγικών Επενδύσεων Πράσινης Οικονομίας (Ρου-Ε 6ι»)

1. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και

Οικονομικών, προκηρύσσεται Πρόγραμμα «Παραγωγικών Επενδύσεων Πράσινης Οικονομίας (ΡΓους-Ε

Γ&π)», για την παροχή ενισχύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις στον τομέα κατασκευής και παραγωγής

νέου μηχανολογικού και τεχνολογικού εξοπλισμού για την προώθηση της πράσινης οικονομίας, της

καινοτομίας και της οικονομίας χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στο πλαίσιο

της «Δράσης 16831» στον άξονα 1.3 - «Επαναψόρτιση και Ανεψοδιασμός» του Ταμείου Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

2. Με την απόψαση της παρ. 1 καθορίζονται το αντικείμενο, η διάρκεια, οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

επιλεξιμότητας, η διαδικασία υπαγωγής των επενδύσεων, οι όροι, τα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις,

τα όργανα και η διαδικασία αξιολόγησης, το ύψος/ποσοστό των ενισχύσεων, η διαδικασία και οι

προϋποθέσεις χορήγησης των ενισχύσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης

των επενδυτικών προτάσεων, ο τρόπος καταβολής και ανάκτησης των ενισχύσεων, καθώς και κάθε άλλη

αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή του παρόντος.

3. Η αίτηση του ψορέα της επένδυσης περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναψέρονται στην απόψαση

της παρ. 1, καθώς και έγκριση του επιχειρηματικού του σχεδίου αναψορικά με την οικονομική του

βιωσιμότητα, από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή άλλου κράτους μέλους της

Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.

4. Προϋπόθεση για την παροχή των ενισχύσεων, στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία εντάσσονται στην

παρούσα κατηγορία, είναι η ολοκλήρωση της υλοποίησής τους μέχρι την εκάστοτε λήξη του έργου

ιιΡος1υς-Ε Γ&π» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η αποδοχή της ως άνω προϋπόθεσης

αναψέρεται στην εκάστοτε αίτηση του επενδυτή και στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που τη συνοδεύει.

Σε περίπτωση υπέρβασης της ως άνω προθεσμίας υλοποίησης, η επένδυση αποχαρακτηρίζεται από

επένδυση «ΡΓοςυςθ-Ε Γπ» και τα εγκεκριμένα κίνητρα ανακαλούνται σύμψωνα με τη διαδικασία

ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων.

5. Φορέας διαχείρισης και ενισχύσεων ορίζεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, του Τομέα Ενέργειας του

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας («Επιτελική Δομή») ή άλλος ψορέας ο οποίος δύναται να

ασκήσει τις σχετικές αρμοδιότητες. Με την απόψαση της παρ. 1, καθορίζεται ο Φορέας Διαχείρισης και

περιγράψονται οι σχετικές αρμοδιότητές του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με

την ανάληψη, εκπλήρωση και εποπτεία της άσκησης των καθηκόντων που απορρέουν από αυτή.

6. Με απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης του Φορέα Διαχείρισης,

δύναται, γιατην αξιολόγηση της επιλεξιμότητας επενδυτικών σχεδίων, να εκδίδεται δημόσια πρόσκληση

για τη δημιουργία καταλόγου αξιολογητών, οι οποίοι συνεργάζονται με τους ψορείς των επενδυτικών

σχεδίων και μετα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν πιστώσεις σ’ αυτούς, στο πλαίσιο της αξιολόγησης
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της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται για χρηματοδότηση στο παρόν. Στην

πρόσκληση ορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι που πληρούν σι αξιολογητές, καθώς και κάθε άλλη

σχετική λεπτομέρεια αναΦορικά με την κατάρτιση του καταλόγου και την εκτέλεση του έργου της

αξιολόγησης των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων.

Άρθρο 7

Πρόγραμμα ετιιδότησης αντικατάστασης οικιακών συστημάτων Παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με

ηλιοθερμικά συστήματα

1. Με απόΦαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων

Υπουργών δύναται να ιτροκηρύσσονται δράσεις, χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή και από άλλες πηγές, που αΦορούν

στην αντικατάσταση οικιακών συστημάτων παραγωγής Ζεοτού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ), με ηλιοθερμικά

συστήματα παραγωγής ΖΝΧ και στην ανακύκλωση των αποσυρόμενων συσκευών, μέσω συστήματος

εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης από πιστοποιημένους Φορείς, σύμΦωνα μετον ν. 4819/2021

(Α’ 129).

2. Με την απόψαση της παρ. 1 καθορίζονται ο προϋπολογισμός της σχετικής δράσης, οι ετιιλέξιμες προς

χρηματοδότηση και απόσυρση συσκευές, το ποσοστό χρηματοδότησης αυτών, οι ωψελούμενοι από τη

δράση, η διάρκεια και οι διαδικασίες εΦαρμογής της, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο Φορέας

καταβολής της χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις των ωψελούμενων και οι συνέπειες μη τήρησης των

όρων και των προϋποθέσεων της δράσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εΦαρμογή

της.

3. Φορέας υλοποίησης και ελέγχου των δράσεων της παρούσας ορίζεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, του

Τομέα Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την απόΦαση της παρ. Ι

προβλέπονται οι αρμοδιότητες του Φορέα υλοποίησης, τα καθήκοντα και οι όροι υλοποίησης των

δράσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα σχετικό με την ανάληψη, εκπλήρωση και εποπτεία της

άσκησης των καθηκόντων που απορρέουν από αυτήν.

4. Με απόΦαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων

Υπουργών δύναται να ορίζονται ως αρμόδιοι Φορείς για την πιστοποίηση της αντικατάστασης ή και της

απόσυρσης των συσκευών, καθώς και για την καταβολή της χρηματοδότησης στους δικαιούχους, οι

εγκεκριμένοι, ως Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), Φορείς, σύμψωνα με τον ν.

4819/2021, που διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων

προγραμμάτων. Στην περίπτωση αυτή, στην απόΦαση της παρ. 1, καθορίζονται επιπλέον και οι

αρμοδιότητες του ως άνω Φορέα και ο Φορέας Ελέγχου για την πιστοποίηση της τήρησης των όρων και

προϋποθέσεων της δράσης.

. Στην περίπτωση ορισμού αρμόδιων Φορέων σύμψωνα με την παρ. 4, καθορίζονται με την ίδια

απόΦαση η διαδικασία, οι όροι μεταΦοράς των πιστώσεων που εγγράΦονται στο Π.Δ.Ε. ή των πόρων

από άλλη πηγή προς τους Φορείς αυτούς, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσιονομικής

τακτοποίησης των πληρωμών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση των

δράσεων. Με την ίδια ή όμοια απόΦαση, προσδιορίζεται το ποσοστό επί του προϋπολογισμού των

δράσεων που σι αρμόδιοι Φορείς διαχειρίζονται, το οποίο δεν υπερβαίνει το ενάμισι τοις εκατό (1,5%)



και τους καταβάλλεται για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών που συνδέονται αποκλειστικά

με την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνουν, δυνάμει της απόψασης ορισμού τους. Η

προμήθεια αγαθών, η λήψη ή η ανάθεση υπηρεσιών και η ανάθεση έργων και μελετών από τους

αρμόδιους ψορείς, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που τους καταβάλλονται, σύμψωνα με

τα εδάψια πρώτο και δεύτερο, διενεργούνται σύμψωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών, Υπηρεσιών,

Εργων και Μελετών του εκάστοτε ψορέα.



Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2023
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Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

στοσχέδιονόμου
«Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου

Δυναμικού Δημοσίου Τομέα Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των

αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροψιάς — Λοιπές επείγουσες

ουθιιίσεις του Υπουονείου Εσωτεσικών»

Επισπεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Στοιχεία Επικοινωνίας: Γραψείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

Αλέξανδρος - Σωτήριος Β. Ντόβας, 2131513861, θιαν2Ε@ρΓν.γρ

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλονο τον τομέα ή τους τομείς νομοιέτησης /
οτους οποίους αφορούν οι όασικές δέατάξεις της αξιολο’ούμενης ρύμισης.· /
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Ι Τομέας νομοθέτησης ει-ά Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
2 Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Αμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νσμοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών ΥττοΘέοεων Και Υπουργείου Υγείας.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνηοης, Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου
Υποδομών & ΜεταΦορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & ΤροΦίμων και
Υπουργείου Τουρισμού.



ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτισλογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Με το ιτροτεινόμενο άρθρο 1, αντιμετωπίζει το ζήτημα που προέκυψε από την

εισαγωγή της ειδικής εισψοράς ανά θερμική μεγαβατώρα ψυσικού αερίου, και τη

μεταγενέστερη αποκλιμάκωση των τιμών ψυσικού αερίου.

Με το προτεινόμενο άρθρο 2, τροποποιείται η παρ. Ι του άρθρου 58Γτου ν. 4001/2011

(Α’ 179) και ορίζεται ρητά ότι με την προβλεπόμενη απόψαση του Υπουργού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξειδικεύονται η υπηρεσία που πρέπει νς

αντισταθμιστεί, οι δικαιούχοι, καθώς και κάθε άλλο συναψές ζήτημα.

Με το προτεινόμενο άρθρο 3, αντιμετωπίζονται ζητήματα που προέκυψαν κατά την

τροετοιμασία της κοινής υπουργικής απόψασης, στο πλαίσιο του άρθρου 12Α του ν.

425/2016 (Α’ 185) για την εφαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής

Μέρους Εσόδων από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Με το προτεινόμενο άρθρο 4, αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που προέκυψε μετά τη

εισαγωγή του μηχανισμού Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδω

Δγορών Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας, που περιόρισε τη δυνατότητα σύναψης

διμερών συμβάσεων.

Με το προτεινόμενο άρθρο 5, περιορίζεται η επιδότηση του κόστους ηλεκτρική

ενέργειας για τις περιπτώσεις κατανωτών που συνάπτουν συμβάσεις ψυσικής

ταράδοσης και οι ποσότητές τους εξαιρούνται από τον μηχανισμό του άρθρου 12Α του

.‘. 4425/2016 (Α’ 185).

Με το προτεινόμενο άρθρο 6, παρέχεται εξουσιοδότηση προκήρυξης δράσης,

τρογράμματος στο πλαίσιο του έργου «ΡΓο1υςθ-Ε αΓθθπ».

Με το προτεινόμενο άρθρο 7, τίθεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος κα

Ενέργειας και στους κατά περίπτωση συναρμόδιους Υπουργούς, ώστε νς

τροκηρύσσουν δράσεις, χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από άλλες

τηγές, που αφορούν στην αντικατάσταση οικιακών συστημάτων παραγωγής Ζεστού

Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) με ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής, καθώς και στην

ανακύκλωση των αποσυρόμενων συσκευών, μέσω συστήματος εναλλακτικήι,

διαχείρισης και ανακύκλωσης από πιοτοποιημένους ψορείς.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Μετο προτεινόμενο άρθρο 1, εισάγεται μηχανισμός προσαρμογής της ειδικής

εισψοράς ανά θερμική μεγαβατώρα ψυσικού αερίου, ώστε να εναρμονίζεται με την

ρέχουσα διεθνή τιμή.

Με το προτεινόμενο άρθρο 2, εξειδικεύεται η νέα Υπηρεσία Κοινής Ωψέλειας

«Αντιστάθμιση κινδύνου από ενεργειακές κρίσεις», προκειμένου να καταστεί άμεσι

___________

ειτουργικώς εψαρμόσιμη.



Με το ιτροτεινόμενο άρθρο 3, αντιμετωπίζονται προβλήματα που προέκυψαν κατά την

τροετοιμασία της προβλεπόμενης υπουργικής απόψασης, ιδίως ως προς την

εξειδίκευση της διαδικασίας και τους χρόνους εκκαθάρισης.

Με το προτεινόμενο άρθρο 4, αντιμετωπίζονται προβλήματα που προέκυψαν στη

σύναψη διμερών συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Με το προτεινόμενο άρθρο 5, κρίνεται αναγκαίος ο εμπλουτισμός της διάταξης

δεδομένου ότι με την προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο 12Α του ν. 4425/2016,

συγκεκριμένοι καταναλωτές δύνανται να εξαιρούνται της εψαρμογής του

υψιστάμενου άρθρου και συνεπώς δεν χρήζουν επιδότησης.

Με το προτεινόμενο άρθρο 6, η παρούσα ρύθμιση κρίνεται αναγκαία στο πλαίσιο του

έργου «ΡΓοιυς-Ε ΓΘΠ» και ειδικότερα της Δράσης 16831 στον άξονα 1.3 -

«Επαναψόρτιση και Ανεοδιασμός» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ελλάδα 2.0., που χρηματοδοτείται σύμψωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης κα

\νθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Με το προτεινόμενο άρθρο 7, αντιμετωπίζεται η ενεργειακή κρίση με στόχο την

ενεργειακή μετάβαση σε πράσινη ενέργεια με δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος

και Ενέργειας για την αντικατάσταση οικιακών συστημάτων παραγωγής ΖΝΧ, με

ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής, και στην ανακύκλωση των αποσυρόμενων

συσκευών, μέσω συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης από

τιστοποιημένους Φορείς.

3
Ποιους Φορείς ή ιτληθυσμιακές ομάδες αψορά;

1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόΦασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

Καταναλωτές και συμμετέχοντες στην αγορά ενέργειας, το σύνολο των ψορέων

επένδυσης για παραγωγικές — βιομηχανικές επενδύσεις αποκλειστικά

περιβαλλοντικού χαρακτήρα και προσανατολισμού και έμμεσα όλους τους πολίτες.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ ΟΧΙΣ

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό Πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

Ν. 4986/2022 (Α’ 204), 4001/2011, 4994/2022 (Α’ 215), 4425/2016, 4839/2021 (Α’
181).

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

Σχετικά με τις προτεινόμενες διατάξεις χρειάζετα

ιομοθετική παρέμβαση για την τροποποίηση

υψιστάμενων τυπικών νόμων.



“. , Ωςάνω
ιιι) με διαθεση

περισσότερων
ανθρώιτινων και
υλικών πόρων;

1) με αλλαγή διοικητικής Ως άνω
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής

προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

Συναψείς πρακτικές

6. ‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ ΟΧΙ Χ1
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:
1) σε άλλη/ες

χώρα/ες της ΕΕ, ή
του ΟΟΣΑ:

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:

________________________________________________

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

_____________________________________________________



Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολσγούμενη ρύθμιση

: : : :: :
Π ΓΞ Π Π

Π 1ΙΠ
8

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

1) βραχυπρόθεσμοι: Ή διαχείριση της ενεργειακής κρίσης.

Η δημιουργία ειδικού Πλαισίου σχετικά με τη

κατηγορία επενδύσεων «Ρουι-Ε αΓΠ».

Η παροχή ενισχύσεων για την αντικατάσταση

συστημάτων Παραγωγής ζεστού νερού.

11) μακροπρόθεσμοι: Η μείωση ρύπων και η απανθρακοποίηση, η

ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και τηι

ανταγωνιστικότητας, της έρευνας και τη

καινοτομίας, των εξαγωγών και των θέσεων

απασχόλησης επιστημονικού προσωπικού

υψηλής κατάρτισης.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρϋρο Στόχος
Άρθρο Ι Με το άρθρο 62 του ν. 4986/2022, ετιιβλήθηκε ειδικό τέλος/έκτακτη

εισψορά ύψους δέκα (10) ευρώ, ανά θερμική μεγαβατώρα, υπολογιζόμενη

επί της ποσότητας ψυσικού αερίου που χρησιμοποιείται από του

υπόχρεους παραγωγούς για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η εν λόγω

ρύθμιση εισήχθη σε μια περίοδο ιδιαίτερα υψηλών τιμών στο ολλανδικό

ρηματιστήριο ψυσικού αερίου (ιΠΕ»), καθώς και προβλέψεων για τη

διατήρηση των εξαιρετικά υψηλών αυτών τιμών, καθ’ όλη τη διάρκεια τω



ετών 2022 και 2023. Σκοπός της ρύθμισης ήταν η ενίσχυση των εσόδων του

αμείου Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ), μέσω μιας οριακής προσαύξησης

ου κόστους του Φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για

ηλεκτροπαραγωγή, αποΦεύγοντας τη διαταραχή της εσωτερικής αγορά

ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ιδιαιτέρως μειωμένες τιμές Φυσικού αερίου στο1

«ΠΕ» το Τελευταίο διάστημα, καθώς και η αναθεώρηση των προβλέψεων

ια την πορεία των τιμών τους προσεχείς μήνες, έχουν ως συνέπεια το

ειδικό τέλος να αντιστοιχεί πλέον σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό

ιροσαύξησης της τρέχουσας τιμής αναΦοράς Φυσικού αερίου. Ως

αποτέλεσμα, περιορίζεται η κατανομή των εγχώριων ηλε κτροπαραγωγικών

μονάδων με καύσιμο το Φυσικό αέριο, προς όΦελος των εισαγωγών

ηλεκτρισμού, γεγονός που οδηγεί σε σημαντικό περιορισμό της

αποτελεσματικότητας του μέτρου, ήτοι ασύμμετρη πτώση των

ιροσδοκώμενων εσόδων του ΤΕΜ λόγω της μειωμένης κατανάλωσης

ψυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή. Με το προτεινόμενο άρθρο

βελτιώνεται ο σχεδιασμός του ειδικού τέλους ώστε να διασΦαλίζεται η

_______________

μεγιοτοποίηση της εισροής εσόδων στο ΤΕΜ.

Με το προτεινόμενο άρθρο, τροποποιείται η παρ. Ι του άρθρου 58Γ του ν.

4001/2011 και ορίζεται ρητά ότι με την προβλεπόμενη απόΦαση του

‘ιτουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υποχρέωση παροχής
‘πηρεσιών Κοινής ΩΦέλειας, εξειδικεύονται η υπηρεσία που πρέπει να

αντισταθμιστεί, οιδικαιούχοιλήψηςτης υπηρεσίας,το ύψοςτου ποσού που

είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική αντιστάθμιση, ο ακριβής τρόπος

ιντιστάθμιοης, καθώς και κάθε άλλο συναΦές ζήτημα.

Με το προτεινόμενο άρθρο, αντιμετωπίζονται ζητήματα που προέκυψαν
<ατά την προετοιμασία της κοινής υπουργικής απόΦασης, σχετικά με την

ΕΦαρμογή Προσωρινού Μηχανισμού ΕπιστροΦής Μέρους Εσόδων από τους

Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, και επέρχονται οι απαραίτητες

ροποποιήσεις για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4 Μετο προτεινόμενο άρθρο, επιλύεταιτο πρόβλημα που προέκυψε μετάτην

εισαγωγή του μηχανισμού Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροψής Μέρους

Εσόδων Αγορών Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας, που στην πράξη

δυσκόλεψε τη σύναψη διμερών συμβάσεων Φυσικής παράδοσης.

Άρθρο 5 Με το προτεινόμενο άρθρο, εμπλουτίζεται η εξουσιοδοτική διάταξη και

προβλέπεται ότι περιορίζεται η επιδότηση του κόστους ηλεκτρικής

ενέργειας για τις περιπτώσεις καταναλωτών που συνάπτουν συμβάσεις

Φυσικής παράδοσης και οι ποσότητές τους εξαιρούνται από τον μηχανισμό

ου άρθρου 12Α του ν. 4425/2016.

Άρθρο ό Με το προτεινόμενο άρθρο, θεσπίζεται ειδικό πλαίσιο για την ενίσχυση

Παραγωγικών Επενδύσεων Πράσινης Οικονομίας (ιιΡΓου-Ε Γπ»), η

οποία αΦορά ιδιωτικές παραγωγικές — βιομηχανικές επενδύσεις,

αποκλειστικά περιβαλλοντικού χαρακτήρα και προσανατολισμού, για τη
ενίσχυση έργων που αΦορούν επενδύσεις στον Τομέα της κατασκευής κα

ιαραγωγής νέου μηχανολογικού και τεχνολογικού εξοπλισμού για τη

Εροώθηση της πράσινης οικονομίας, της καινοτομίας και της οικσνομίαι

:αμηλού και ενεργειακού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Η ενίσχυση της



ταραγωγικής βιομηχανίας χαμηλού Ενεργειακού και περιβαλλοντικού

αποτυπώματος (προϊόντων της αλυσίδας της ηλεκτροκίνησης, τωή
εναλλακτικών καυσίμων και της ενεργειακής αναβάθμισης) δημιουργεί·
επιπλέον ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ελληνικήςι
οικονομίας, παρέχοντας προς τους δυνητικούς επενδυτές κίνητρα μέσω
ενός διαψανούς και οργανωμένου Πλαισίου. Τέλος παρέχονται ο

απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις.

Άρθρο 7 Με το προτεινόμενο άρθρο, τίθεται εξουσιοδότηση για τον Υπουργό

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τους κατά περίπτωση συναρμόδιους

Υπουργούς, ώστε να τιροκηρύσσουν δράσεις, χρηματοδοτούμενες από το
Π.ΔΕ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από άλλες πηγές,
ιου αψορούν στην αντικατάσταση οικιακών συστημάτων παραγωγής ΖΝΧ

με ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής και στην ανακύκλωση των

αποσυρόμενων συσκευών, μέσω συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και
ανακύκλωσης από πιστοποιημένους ψορείς. Με την ως άνω απόψαση, θς
καθοριστούν η διάρκεια, ο προϋπολογισμός, η διαδικασία και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια, στο πλαίσιο αντιμετώπισης και της ενεργειακής

_________________

κρίσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ:’Εκθεση γενικών συνεπειών

18. ΟΦέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

Άλλο

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Αυξημένη αξιοπιστία

/ διαφάνεια θεσμών

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

Χ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΑ

Χ Χ

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Χ
Εξοικονόμηση

χρόνου

Μεγαλύτερη Χ Χ

οποδοτικότητο /
αποτελεσματικότητα

Χ Χ Χ

ΕΜΜΕΣΑ

Χ

Χ

Χ Χ Χ
Δίκαιη μεταχείριση

πολιτών



Χ Χ Χ
Βελτιωμένη

διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτ[μηση:

19. Κόστος οξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ. ΦΥΣΙΚΟ.ΑΓΟΡΑ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΚΩ Ί ΝΩ ΝΙ ΚΕΣ Ν ΗΣΙΩΤΙ ΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΟΊΚΗΣΗ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

] Σχεδιασμός
προετοιμασια

Υποδομή:

εξοπλισμός

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

Ε ΦΑΡ Μ Ο ΓΗΣ Π ροσλή ψεις
ΤΗΣ κινητικοτητα

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ενημέρωση
εκπαίδευση

ΚΟΣΤΟΣ εμπλεκομένων

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

λλο

:τήριξη Και
ειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ \ιαχείριοη

ΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & αλλαγών κατά την

ΓΙΟΔΟΣΗ ΤΗΣ εκτέλεση

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα ρύθμιση

‘\λλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμη ση

20. Κίνδυνοι αξιολσγούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟίΚΗΣΗ,
ΔΙΑ ΦΑΝ Ε Ιλ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙ ΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΜΑΟΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός

κινδύνου

Ν Η ΣΙΩΤΙΚΟΤΗ ΤΑ



ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Πιλοτική
εφαρμογή

Σχολιασμός / ποιοτική αιτοτίμη ση:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ:Εκθεση νομιμότητας

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις

Παρ. Ι του άρθρου 5, άρθρα 22, 24 και παρ. Ι του άρθρου 106

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό -Αρθρο 107 Συνθήκης για τη Λειτουργία
δίκαιο Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης (ΣΛΕΕ)

11 (συμπεριλαμόανομένου -Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής
του Χάρτη Θεμελιωδών της Ι7ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων
Δικαιωμάτων) κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την

εσωτερική αγορά κατ εψαρμογή των άρθρων 107
και 108 της Συνθήκης.
-Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ενωσης:
- Άρθρο Ιό (επιχειρηματική ελευθερία)
- Άρθρο 37 (προστασία του περιβάλλοντος)

Κανονισμός

Οδηγία

,

Απόψαση

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους
στόχους

Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της_ρύθμισης

Σιινεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο



Π

Π

_______________

Π

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποποισύμενων ή

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

καταργούμενων διατάξεων

Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Υψιστάμενες διατάξεις

Αρθρα Ι
Ποσό ειδικής εισψαράς ανά θερμική μεγαβατώρα υπέρ Ταμείου

Ενεργειακής Μετάβασης — Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 62 ν.

4986/2022
«2, Η εισφορα της παρ. Ι ανερχεται σε ποσο δεκα (10) ευρω ανα μεγαβατωρα

1. Η παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4986/2022 (Α’ 204), περί ύψους και Ανώτερης Θερμογόνου Δύναμης Φυσικού Αερίου και υπολογίζεται επί της
τρόπου υπολογισμού της ειδικής εισψοράς, αντικαθίσταται ως εξής: ποσότητας ψυσικού αερίου που χρησιμοποιείται από κάθε υπόχρεο παραγωγό

. . ηλεκτρικής ενέργειας για την Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.».«2. Η εισψορα της παρ. Ι ανερχεται σε ποσαστο πεντε τοις εκατο (5%)

του αριθμητικού μέσου όρου, εκψρασμένου σε δύο (2) δεκαδικά, των

ημερήσιων μέσων τιμών «ΤίεΙε ΤΓΓ151εΓ ΕαΙιεγ» («ΠΕ») για τον μήνα

παράδοσης (»ου>), που ταυτίζεται με τον μήνα εψαρμσγής, κατά τις

εργάσιμες ημέρες Λονδίνου του αμέσως προηγούμενου μήνα (ιιπι-Ι»)

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό

Π
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
Π (αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

29.

9



από Τον μήνα παράδοσης, όπως αυτές προκύπτουν κάθε ημέρα ως

μέσος όρος, εκψρασμένσς σε δύο (2) δεκοδικά, Των τιμών «Βιι» και

«ΟΘεΓ» που δημοσιεύονται οτα περιοδικό «Ιο ρσπειιΕ αιυπιοώΕγ

ΙπΕ1Ιι9ει·ιτε Ξεενιτει )ΙΙ5) ΕυΓσρεπ 5ρσΕ ίιι ΜΓΙισΕ», στον πίνακα

«ΠΕ ΡΓΙτε Ατειιησπ1 €/Μνιήι», και αφορούν τις ημέρες του μήνα (ιιι»

1») που πρσηγούνταιτης ημέρας υπολογισμού, με μέγιστα ποσό τα δέκα

(10) ευρώ ανά μεγαβατώρα Ανώτερης Θερμογόνου Δύναμης Φυσικού

Αερίου, η οποία υπολογίζεται επί της ποσότητας φυσικού αερίου που

χρησιμοποιείται από κάθε υπόχρεσ παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας για

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας».

2. Η Παρ. Ι εφαρμόζεται για φυσικό αέριο Που καταναλώνετοι από την

πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της έναρξης ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 2

Αντιστάθμιση κινδύνου από ενεργειακές κρίσεις — Αντικατάσταση παρ.

Ι άρθρου 58Γ ν 4001/2011

Η παρ. 1 του άρθρου 58Γ του ν. 4001/2011 (Α’ 179), περί αντιστάθμισης

κινδύνου από ενεργειακές κρίσεις, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η αντιστάθμιση του κινδύνου από ενεργειακές κρίσεις συνιστά

Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), οι υπόχρεοιγια την παροχή της οποίας

ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με

την απόψαση του πρώτου εδαψίου, εξειδικεύονται τα είδος του

κινδύνου που αντισταθμίζεται κατά περίπτωση, ο ακριβής τρόπος

αντιστάθμισης, το ύψος του ποσού που είναι απαραίτητα για την

αποτελεσματική αντιστάθμιση Και τα σχετικά θέματα μεταφοράς του,

από ταν διαχειριατικό λογαριασμό για τις ΥΚΩ του άρθρου 55.

Παράλληλα, προσδιορίζεται η σχετική ΥΚΩ, η χρονική περίοδος κατά την

οποία αυτή παρέχεται, σι επωφελαύμενοι από την παροχή της, κατά

περίπτωση, καθώς και κάθε άλλο συναψές ζήτημα. Για την έκδοση της

ανωτέρω απόφασης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται

να ζητά εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή.».

Άρθρο 3

«1. Η αντιστάθμιση του κινδύνου από ενεργειακές κρίσεις συνιστά Υπηρεσία
Κοινής Ωψέλειας, αι υπόχρεοι για την παροχή της οποίας ορίζονται με
απόψαση Του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από εισήγηση του
αρμόδιου Διαχειριστή σχετικά με την εξειδίκευση της αναγκαίας κάθε ψορά
παρεχόμενης υπηρεσίας.».

Εψαρμσγή Προοωριναύ Μηχανισμού Επιστροψής Μέρους Εσόδων

από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας - Τροττοποίηοη άρθρου

40 ν. 4994/2022

Στα άρθρο 40του ν. 4994/2022 (Α’ 215), περί Προσωρινού Μηχανισμού

Επιστροφής Μέρους Εσόδων από του Προμηθευτές Ηλεκτρικής

Ενέργειας, σι παρ. 4, 6 και 7 αντικαθίστανται, το δεύτερο εδάφιο της

παρ. 5 τροποποιείται, ως προς την εξειδίκευση της έννοιας της τελικής

εκκαθάρισης, καιτα άρθρα 40 διαμορφώνεται ως εξής:

«Αρθρο 40

Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων από τους

Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ι. Θεσπίζεται Πρσσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων

Λιανικής Αγοράς, ο οποίας εφαρμόζεται γιατο χρονικό διάστημα ισχύος

της παρ. 1 του άρθρου 138 του ν. 4951/2022 (Α 129). Κατ’ εφαρμογή

του Πρσσωρινσύ Μηχανισμού, επιβάλλεται στους Προμηθευτές

Ηλεκτρικής Ενέργειας έκτακτη εισψορά, βάσει των υπερβαλλόντων

εσόδων τους από τη δραστηριοποίηση εκάστου στην εγχώρια λιανική

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά την περίοδο του πρώτου εδαψίου.

2. Για ταν υπολογισμό Των υπερβαλλόντων εσόδων, ορίζεται ανά μήνα

(εφεξής μήνας εξέτασης) Εύλογη Μέγιστη Τιμή Λιανικής (Ε.Μ.Τ.Λ.), με

βάση τσ μέσο κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, προσαυξημένο

με εύλογο μέγιστο περιθώριο κέρδους και λαμβάνοντας υπόψη εύλογο

ποσοστό για απώλειες συστήματος, λειτουργικό κάστας και

επισφάλειες, όπως καθορίζεται με Την κοινή απόψαση της παρ. 12.

Επιπλέον, υπολογίζεται η Μέση Τιμή Χρέωσης (ΜΤΧ.) ανά μήνα

εξέτασης, ως η μεσσοταθμική τιμή χρέωσης επί Των τιμολογίων που

παρέχονται από ταν Πρσμηθευτή, επί τη βάσει Των καταναλώσεων ανά

τιμολόγιο, εξαιραυ μένης κάθε κρατικής επιδότησης. Για τον υπολογισμό

της ΜΤΧ. ανά μήνα εξέτασης, δύναται να συνυπολογίζσνται και τύποι

τιμολογίων σταθερής χρέωσης των καταναλωτών, κατά προτεραιότητα,

«1. Θεσπίζεται Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων
Λιανικής Αγοράς, α οποίας εψαρμόζεται για το χρονικό διάστημα ισχύος της
παρ. 1 του άρθρου 138 του ν. 4951/2022 )Α’ 129). Κατ’ εψαρμαγή του
Γίρσσωριναύ Μηχανισμού, επιβάλλεται στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής
Ενέργειας έκτακτη εισφαρά, βάσει των υπερβαλλόντων εσόδων τους από τη
δραστηριοπαίηση εκάστου στην εγχώρια λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
κατά την περίοδο του πρώτου εδαφίου.
2. Για ταν υπολογισμό των υπερβαλλόντων εσόδων, ορίζεται ανά μήνα (εφεξής
μήνας εξέτασης) Εύλογη Μέγιστη Τιμή Λιανικής (Ε.Μ.Τ.Λ.), με βάση το μέσο
κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, πρασαυξημένο με εύλογα μέγιστο
περιθώριο κέρδους και λαμβάνοντας υπόψη εύλογο ποσοστό για απώλειες
συστήματος, λειτουργικό κόστος και επισφάλειες, όπως καθορίζεται με την
κοινή απόφαση της παρ. 12.
Επιπλέον, υπολογίζεται η Μέση Τιμή Χρέωσης (ΜΤΧ.) ανά μήνα εξέτασης, ως

η μεσοσταθμική τιμή χρέωσης επί των τιμολογίων Που παρέχονται από ταν
Προμηθευτή, επί τη βάσει των καταναλώσεων ανά τιμολόγιο, εξαιρουμένης
κάθε κρατικής επιδότησης. Για ταν υπολογισμό της ΜΤΧ. ανά μήνα εξέτασης,
δύναται να συνυπολαγίζονται και τύποι τιμολογίων σταθερής χρέωσης των
καταναλωτών, κατά προτεραιότητα, χαμηλής τάσης, καθώς και εκπτώσεις που
παρέχουν οι Προμηθευτές, όπως καθορίζεται μετην κοινή απόφαση της παρ.
12.
3. Τα υπερβάλλοντα έσοδα ανά μήνα για κάθε Προμηθευτή υπολογίζονται ως

το γινόμενα της διοψσράς της Μ.Τ.Χ. και της αντίστοιχης Ε.Μ.Τ.Λ,, επί την
ποσότητα της πρσμηθευόμενης ανά μήνα ηλεκτρικής ενέργειας,
αφαιρουμένων των πασών παν σ υπόχρεος έχει καταβάλει στα πλαίσια
εκκαθάρισης μηνιαίων συμβάσεων αγσράς ηλεκτρικής ενέργειας και μηνιαίων
πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου, όπως καθορίζεται με την κοινή απόφαση
της παρ. 12.
4. Η εισφαρό της παρ. Ι ισούται με τα συνολικά υπερβάλλοντα έσοδα του
μήνα εξέτασης γιο κάθε Πραμηθευτή, εφόσον αυτά έχουν θετική τιμή. Αν τα
υπερβάλλοντα έσοδα του μήνα εξέτασης λάβουν αρνητική τιμή, η εισψορά
μήνα για ταν Προμηθευτή λογίζεται ως μηδενική καιτο εν λόγω αρνητικό ποσό
απομειώνει την έκτακτη εισφαρά των αμέσως επόμενων μηνών, μέχρι το
πέρας εφαρμογής του παρόντος Προσωρινού Μηχανισμού.
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χαμηλής τάσης, καθώς και εκπτώσεις που παρέχουν οι Προμηθευτές,

όπως καθορίζεται με την Κοινή απόψαση της παρ. 12.

3. Τα υπερβάλλοντα έοοδα ανά μήνα νια Κάθε Προμηθευτή

υπολογίζονται ως το γινόμενο της διαψοράς της ΜΤΧ. και της

αντίστοιχης Ε.Μ.Τ.Λ., επί την ποσότητα της προμηθευόμενης ανά μήνα

ηλεκτρικής ενέργειας, αψαιραυμένων των ποσών που ο υπόχρεος έχει

καταβάλει στο πλαίσιο εκκοθάριοης μηνισίων συμβάσεων αγοράς

ηλεκτρικής ενέργειας και μηνιαίων πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου,

όπως καθορίζεται με την κοινή απόψαοη της Παρ. 12.

4. Η εισψορά της παρ. 1, για κάθε περίοδο υπολογισμού, όπως

καθορίζεται ατην παρ. 7, ισούται με το αλγεβρικό άθροισμα των

υπερβαλλόντων εσόδων που υπολογίστηκαν γιο κάθε μήνα εξέτασης

εντός της εκάστοτε περιόδου υπαλαγισμού, για κάθε Προμηθευτή. Αν τα

υπερβάλλοντα έσοδα της περιόδου υπολογιομού λάβουν αρνητική τιμή,

η ειοψορά περιόδου υπολαγισμού για τον Προμηθευτή λογίζεται ως

μηδενική και το Εν λόγω αρνητικό ποσό απομειώνει την έκτακτη

ειοψαρά της επόμενης περιόδου υπολογισμαύ, μέχρι το πέρας

εψαρμσγής του παρόντος Πρασωρινού Μηχανισμού.

5. Αν κατά τον χρόνο υπαλογιομού της εισψαράς, σι μετρήσεις

ορισμένων καταναλώσεων επί λογαριασμών κατανάλωσης δεν είναι

διαθέσιμες, υπολογίζεται και επιβάλλεται προσωρινό ποσό εισψοράς με

βάση την ενέργεια που χρεώθηκε σε έκαστο λογαριασμό κατανάλωσης.

Μετά το πέρας ισχύος του παρόντος Προοωριναύ Μηχανισμού

υπολογίζεται το οριστικό ποσό της ειοψοράς βάσει των διαθέσιμων

μετρήοεων κατανάλωσης της περιόδου υπολογισμού και

πραγματοποιείται τελική εκκαθάριση που αντιστοιχεί οτα τυχόν

υπερβάλλοντα έσοδα του συνόλου της περιόδου εψαρμογής του

Πρασωρινού Μηχανισμού («τελική εκκαθάριση»).

6. Μέχρι το πέρας του χρονικού διαστήματος ισχύος του παρόντος

Πραοωρινσύ Μηχανισμού, επιβάλλεται και ειοπράπεται, ανά περίοδο

υπολσγιομσύ, το εξήντα τοις εκατό (60%) της έκτακτης ειοψοράς που

υπολογίζεται κατά τις παρ. 2 έως 5 και τα υπολειπόμενο σαράντα τοις

εκατό (40%) με Το πέρας του χρονικού διαστήματος ισχύος αυτού, στο

Πλαίσιο εκκαθόρισης που πραγματοποιείται βάσει των έως τότε

διαθέσιμων στοιχείων («ενδιάμεση εκκαθάριση«). Μετά το πέρας

ισχύος του παρόντος Πρασωρινσύ Μηχανισμού και για το σύνολο της

περιόδου εφαρμογής του, επιβάλλεται και εισπράττεται η επιπλέον

υποχρέωση για τον Προμηθευτή, όπως αυτή Προκύπτει κατά την τελική

εκκαθάριση Που καθορίζεται στο δεύτερα εδάφια της Παρ. 5. Αν το

υπολαγισθέν, κατά την τελική εκκαθάριση, οριστικό ποσό έκτακτης

εισφαρός, υπολείπεται Του ποσού έκτακτης εισφοράς που αρχικά

υπολσγίοθη κε βάσει των περιοδικών εκκαθαρίσεων, τότε απαμειώνεται

αναλόγως το υπολειπόμενο σαράντα τοις εκατό (40%) της εισψοράς που

δεν είχε επιβληθεί και βεβαιωθεί, ακόμη και μέχριταυ ύψους αυτού. Σε

κάθε περίπτωση, δεν επιστρέφονται ούτε αναζηταύνται νομίμως

συμψηφισθέντα ή εισπραχθέντα ποσά.

7. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, ως Περίοδος υπαλογισμού της

εισψαράς της παρ Ι ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Ιη

Αυγούστου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 και το εξήντα τοις εκατό

(60%) της έκτακτης εισφαράς, που υπολογίζεται επίτων υπερβαλλόντων

εσόδων της περιόδου αυτής, επιβάλλεται έως την 31η Μαρτίου 2023.

Κατόπιν, η έκτακτη ειοφορά επιβάλλεται σε τριμηνιαία βάση, η οποία

λογίζεται ως Περίοδος υπαλαγισμού, και αψορά περιοδικά τους αμέσως

επόμενους τρεις (3) μήνες.

8. Το ποσό της εισψοράς της παρ. Ι υπολογίζεται από τη Ρυθμισ·τική

Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.(, ανά προμηθευτή, και επιβάλλεται από το

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πράξη προοδιαρισμού του

ανωτέρω ποσού κοινοποιείται επ’ αποδείξει αμελλητί οταν υπόχρεο. Στη

συνέχεια: α) εφόσον εκκρεμούν αιτήματα πληρωμής από ταν ειδικό

λογαριασμό «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης« (Τ.Ε.Μ.) προς τον

Προμηθευτή, κατά τον χρόνο που βεβαιώνεται η εισφορά, ο

Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.), ως

5. Αν κατά ταν χρόνο υπαλογισμού της ειοψαρός, οι μετρήσεις ορισμένων
καταναλώσεων επί λογαριασμών κατανάλωσης δεν είναι διαθέσιμες,
υπολογίζεται και επιβάλλεται προσωρινό ποσό εισφαράς με βάοη την ενέργεια
που χρεώθηκε σε έκαστο λογαριασμό κατανάλωσης. Με τα πέρας ισχύος Του
παρόντος Προσωρινού Μηχανισμού υπολογίζεται τα αριστικό ποσό της
εισφαράς βάσειτων διαθέσιμων μετρήσεων κατανάλωσης του μήνα εξέτασης
και πραγματοποιείται η τελική εκκαθάριση.
6. Μέχρι τσ πέρας του χρονικού διαστήματος ισχύος του παρόντος
Προσωρινού Μηχανισμού επιβάλλεται και εισπράττεται σε τριμηνιαία βάση τα
εξήντα τοις εκατό (60%) της έκτακτης εισφοράς που υπολογίζεται κατά τις Παρ.
2 έως 5 και τα υπαλειπόμενο σαράντα τοις εκατό (40%) με το πέρας του
χρονικού διαστήματος ισχύος αυτού. Μετά το πέρας ισχύος του Παρόντας
Προσωρινού Μηχανισμού πραγματοποιείται συνολική εκκαθάριση της
ειοφσράς που αντιστοιχεί στα τυχόν υπερβάλλοντα έσοδα του συνόλου της
περιόδου. Αν η συνολικώς αντιστοιχούσα έκτακτη εισφορά υπολείτιεταιαυτής
Που αρχικά υπολογίσθηκε βάσει των Περιοδικών τριμηνιαίων εκκαθαρίσεων,
λαμβάναντας υπόψη την εκκαθάριση της Παρ. 5, τότε απομειώνεται αναλόγως
τα υΠολειπόμενο σαράντα τοις εκατό (40%) της εισφαράς που δεν είχε
επιβληθεί και βεβαιωθεί ακόμη και μέχρι του ύψους αυταύ. Σε κάθε
περίπτωση δεν επιστρέφονται ούτε αναζητούνται νομίμως συμψηψισθέντα ή
εισπραχθέντα ποσά.
7. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του Παρόντος, το εξήντα τοις εκατό (60%)

της από Ιης Αυγούοτου 2022 έως 31ης Οκτωβρίου 2022 έκτακτης εισψοράς
που υπαλαγίζεται ΕΠΙ Των υπερβαλλόντων εσόδων της περιόδου αυτής
επιβάλλεται έως την 23η Δεκεμβρίου 2022. Κατόπιν η έκτακτη εισψορά
επιβάλλεται σε τριμηνιαία βάση και αφορά περιοδικά τους αμέσως επόμενους
τρεις (3) μήνες.
8. Το ποσό της εισψοράς της παρ. Ι υπολογίζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), ανά προμηθευτή, και επιβάλλεται από το Υπουργεία
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πράξη πρσσδιορισμού του ανωτέρω ποσού
κοινοποιείται επ’ αποδείξει αμελλητί στον υπόχρεα.
Στη συνέχεια: α( εφόσον εκκρεμούν αιτήματα πληρωμής από τον ειδικό
λογαριασμό «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβαοης» (Τ.Ε.Μ.( προς τον Πραμηθευτή,
κατά ταν χρόνο που βεβαιώνεται η εισφορά, ο Διαχειριστής Α.Π.Ε. και
Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.), ως διαχειριστής του ανωτέρω
ειδικού λογαριασμού, συμψηψίζει απαιτήσεις σύμφωνα με την παρ. 17 του
άρθρου 61 του ν, 4839/2022, και β) εφόσον υπάρχει υπαλειπόμενο ποσό, η
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. απαστέλλειτα σχετικά στοιχεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, τσ οποία απαστέλλει τα σχετικά δεδομένα μαζί με τον οικείο
χρηματικό κατάλογο ανά τιραμηθευτή ατην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων καιτο υπολειπόμενα ποσό βεβαιώνεται ταμειακά καιεισπράπεται, ως
δημόσια έσοδα, σύμφωνα με ταν Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.
4978/2022, Α’ 190).
Τα έσοδα από την εισψσρά αποδίδονται στη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ως διαχειριστή

του Τ.Ε.Μ. για την επιδότηση λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας σε
καταναλωτές,
9. Οι διαφορές που γεννώνται στο πλαίσια εφαρμογής του παρόντος
υπόκεινται αποκλειστικώς στη δικαιαδοσία των διοικητικών δικαστηρίων. Η
Προθεσμία και η άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά των πράξεων
πρσσδισρισμού και ταμειακής βεβαιώσεως δεν αναστέλλουν την εκτέλεση
αυτών.
10. Οι υπόχρεοι δύνανται, κατά ταν προσδιορισμό των φαραλαγητέων κερδών

για σκοπούς επιβολής φόρου εισοδήματος, να εκπίπταυν το ποσό της
ειοφοράς της παρ. 1, ως δαπάνη, σύμφωνα με ταν Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος )ν. 4172/2013, Ν 167).
11. Ο Δ.Α.ΠΕ.Ε.Π. Α.Ε., α Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας, καθώς και σι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, παρέχουν στη
Ρ.Α.Ε. και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας όλα τα απαιτούμενα
στοιχεία για τις ανάγκες εφαρμογής και εποπτείας Του παρόντος.
12. Με Κοινή απόφαση Των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

Οικονομικών καθορίζονται ή μεταβάλλονται:
α) παραδοχές, ζητήματα εψαρμογής της μεθοδολογίας, παράμετροι, κριτήρια
συνυπσλσγισμσύ τύπων τιμολογίων Και κάθε ειδικότερο θέμα γιο ταν
υπολογισμό της εισψοράς, κατόπιν πρότασης της Ρ.Α.Ε.,
β) η διαδικασία και ο χρόνος επιβολής, βεβαίωσης, είσπραξης και απόδοσης

της εισφοράς στο Τ.Ε.Μ., ο τύπος Και Το περιεχόμενα της πράξης επιβολής, τα
αρμόδια όργανα για την έκδοσή της, και
γ) κάθε σχετική λεπτομέρεια και διαδικασία.«.



διαχειριστής του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού, συμψηψίζει

απαιτήσεις σύμψωνα με την παρ. 17 του άρθρου 61 του ν. 4839/2022,

και β) εψόσον υπάρχει υπολειπόμενο ποσό, η Δ,Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.

αποστέλλει τα σχετικά στοιχεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, το οποίο αποστέλλει τα σχετικά δεδομένα μαζί με Τον οικείο

χρηματικό κατάλογο ανά προμηθευτή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοοίων

Εσόδων και το υπολειπόμενο ποσό βεβαιώνεται ταμειακά και

εισπράπεται, ως δημόσισ έσοδα, σύμφωνα με ταν Κώδικα Εισπράξεως

Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190). Τα έσοδα από την εισψορά

αποδίδονται στη Δ.Α.Π.Ε.Ε.[Ι. Α.Ε. ως διαχειριστή του Τ.Ε.Μ. για την

επιδότηση λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας σε καταναλωτές.

9. Οι διαψορές που γεννώνται στα πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος

υπόκεινται απακλειατικώς στη δικαιοδοσία Των διοικητικών

δικαστηρίων. Η Προθεσμία και η άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατάτων

πράξεων πρσσδιορισμού και ταμειακής βεβαιώοεως δεν αναστέλλουν

την εκτέλεση αυτών.

10. Οι υπόχρεοι δύνανται, κατά ταν προσδιορισμό των φαραλογητέων

κερδών για σκοπούς επιβολής φόρου εισοδήματος, να εκπίπτουν το

ποσό της εισψοράς της Παρ. 1, ως δαπάνη, σύμφωνα με τον Κώδικα

Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, 4’ 167).

11. Ο Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., α Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής

Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς

Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και σι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας,

Παρέχουν στη Ρ.Α.Ε, καιτο Υπουργείο Περιβάλλαντος και Ενέργειας όλα

τα απαιτούμενα στοιχεία γιο τις ανάγκες εφαρμογής και εποπτείας του

παρόντος.

12. Με Κοινή απόφαση Των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

Οικονομικών καθορίζονται ή μεταβάλλονται:

α) παραδοχές, ζητήματα εφαρμογής της μεθσδαλαγίας, παράμετροι,

κριτήρια συνυπαλογιομού τύπων τιμολογίων και κάθε ειδικότερο θέμα

για τον υπολογισμό της εισψοράς, κατόπιν Πρότασης της Ρ,Α.Ε.,

β) η διαδικασία και α χρόνος επιβολής, βεβαίωοης, είσπραξης και

απόδοσης της ειοψσράς στο Τ.Ε.Μ., ο τύπος και το περιεχόμενο της

πράξης επιβολής, τα αρμόδια όργανα για την έκδοσή της, και

γ) κάθε σχετική λεπτομέρεια και διαδικασία.».

Άρθρο 4

Εψαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους

Εσόδων Αγορών Επόμενης Ημέρας Και Ενδοημερήσιας σε συμβάσεις

ψυσικής παράδοσης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας - Τροποποίηση

άρθρου 12Α ν. 4425/2016

Στα άρθρο Ι2Ατου ν. 4425/2016 (Α 185), περί Πρασωρινού Μηχανισμού

Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγορών Επόμενης Ημέρας και

Ενδοημερήσιας, α) στην παρ. 1 τροποποιούνται το πρώτο εδάφιο ως

προς την ημερομηνία λήξης της ισχύος του Πρασωρινού Μηχανισμαύ

και το δεύτερο εδάψιο ως προς την εξουσιαδότηση, ώστε να ορίζεται

προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία λήξης της ισχύος αυτού, β)

προστίθεται Παρ. 3Α, γ) στην παρ. ό προστίθεται η αναφορά στην Παρ.

3Α, δ) η παρ. 9 τροποποιείται ως προς την κάλυψη του κόστους του

Φορέα Εκκαθάριοης καιτου Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

και Εγγυήσεων Προέλευσης και συμπληρώνεται ως προς την κάλυψη

του κόστους του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, και το άρθρο

12Α διαμορφώνεται ως εξής:

«‘Αρθρο 12Α

Προοωρινός Μηχανισμός Επιστροψής Μέρους Εσόδων Αγορών

Επόμενης Ημέρας και Ενδσημερήσιας

1. Θεσπίζεται Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροψής Μέρους Εσόδων

Αγοράς Επόμενης Ημέρας, σ οποίος εφαρμόζεται μετά την Ιη Ιουλίου

2022 έως την 30ή Ιουνίου 2023. Με απόφαση ταυ Υπουργού

Περιβάλλοντσς και Ενέργειας δύναται να ορίζεται η λήξη ισχύος του

«1. Θεσπίζεται Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς
Επόμενης Ημέρας, σ οποίας εφαρμόζεται μετάτην Ιη Ιουλίου 2022 έωςτην Ιη
Ιουνίου 2023. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης ισχύος του Πραοωρινού
Μηχανισμού, καθώς και η ημερομηνία λήξεως αυτού, αν η τελευταία είναι
προγενέστερη της Ιης Ιουνίου 2023, καθορίζεται με απόφαση του Υπαυργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο πεδίο εφαρμογής του Προσωρινού
Μηχανισμού δεν εμπίπτουν σι θερμικές μονάδες που είναι εγκατεστημένες
στα Μικρό Συνδεδεμένα Σύστημα (Μ.Σ,Σ.) της Κρήτης.
2. Κατ’ εφαρμογή του Πρασωρινού Μηχανισμού παρακρατείται, από τον
Φορέα Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας του άρθρου 7, μέρος των
εσόδων Που δικαιούνται σι Συμμετέχοντες στην Αγαρά Επόμενης Ημέρας από
τη συμμετοχή τους σε αυτή. Το παρακρατούμενα ποσό προκύπτει σύμφωνα με
τη διαδικασία της παρ. 3 και αποτελείτο Επιστρεπτέο’Εοαδα Αγοράς Επομένης
Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.). Το ποσό που απομένει μετά την παρακράτηση του
Ε,Ε,Α,Ε.Η. αποτελεί το Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας
(ΕΠ Α.Ε .Η.).
3. Κατά τις διαδικασίες εκκαθάριοης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, ούμψωνα
με όσα αρίζανται στον Κανονισμό της παρ. 2 του άρθρου 13, ο Φορέας
Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας υπολογίζει σύμφωνα και με την
απόψαση της παρ. 8, για κάθε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή
χαρτοφυλάκιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π Ε.) το Ε.Π.Α,Ε.Η. και το
Ε.Ε.Α.Ε.Η., σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5.
4. Για κάθε συναλλαγή πώλησης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η

χαρτοψυλακίου ΑΠΕ,. η οποία δεν έχει προκύψει από Εντολή Πώλησης
Πακέτου ως εξής:
α. Αν η τιμή εκκαθόρισης της αγοράς, ανά Αγοραία Χρανική Μσνάδα της

Αγοράς Επόμενης Ημέρας, είναι μικρότερη ή ίση από τη διαικητικά
καθοριζόμενη μοναδιαία τιμή της Παρ. 8, το Ε.Π.Α.Ε.Η. υπσλσγίζεται ως το



Προσωρινού Μηχανισμού σε Προγενέστερη ή μεταγενέστερη

ημερομηνία από αυτήν που προβλέπει το πρώτο εδάψιο. Στο πεδία

εψαρμογής του Προσωρινού Μηχανισμού δεν εμπίπτουν οι θερμικές

μονάδες που Είναι εγκατεστημένες στο Μικρό Συνδεδεμένο Σύστημα

(Μ.Σ.Σ.) της Κρήτης.

2. Κατ εψαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού πορακρατείται, από τον

Φορέα Εκκαθάριοηςτης Αγοράς Επόμενης Ημέρας του άρθρου 7, μέρος

των εσόδων που δικαιούνται οι Συμμετέχοντες στην Αγορά Επόμενης

Ημέρας από τη συμμετοχή τους σε αυτή. Το παρακρατσύμενα ποσό

προκύπτει σύμψωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 και αποτελεί το

Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επομένης Ημέρας )Ε.Ε.Α.Ε.Η.). Τα ποσό που

απομένει μετά την παρακράτηση του Ε.Ε.Α.Ε.Η. αποτελεί το Έσοδο

Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας )Ε.Π.Α.Ε.Η.).

3. Κατά τις διαδικασίες εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας,

σύμΦωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό της παρ. 2 του άρθρου 13, α

Φορέας Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας υπολογίζει

σύμΦωνα και με την απόψαση της παρ. 8, για κάθε μονάδα παραγωγής

ηλεκτρικής Ενέργειας χαρτοψυλάκιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

(Α.Π.Ε.) το Ε.Π.Α.Ε.Η. και το Ε.Ε.Α.Ε.Η., σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5.

3Α. α) Από την Ιη Μαρτίου 2023, ή με μεταγενέστερη ημερομηνία, η

οποία ορίζεται με ανακοίνωση της ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.),

Κατόπιν διαπίστωσης της τεχνικής και κανονιστικής εταιμότητας και όχι

αργότερα από τη ΙΟη Μαρτίου 2023, κατά τον υπολογισμό του

Επιοτρεπτέαυ Εσόδου Αγοράς Επόμενης Ημέρας και του Εσόδου

Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας για κάθε μονάδα παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας ή χαρτοψυλάκιο Α.Π.Ε., σύμΦωνα με την παρ 3,

εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται σι συναλλαγές που αΦορούν

ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που πωλούνται και εκκαθαρίζονται

στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, οι οποίες διατίθενται από κάθε υπόχρεο

Συμμετέχαντα Παραγωγό ή Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης )ΦΟ.Σ.Ε.)

Α.Π.Ε. και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού — Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

(Σ.Η.Θ..Υ.Α,), δυνάμει συμβάσεων φυσικής παράδοσης, αε

ενεργσβόρους βιομηχανικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι Εν

λόγω καταναλωτές μπορούν να Είναι αποδέκτες της ενέργειας που

διατίθεται μέσω σύμβασης, Είτε απευθείας με τον Συμμετέχοντα

Παραγωγό ή ΦΟ.Σ.Ε. Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., είτε διαμέσου κατόχων

άδειας προμήθειας ηλεκτρικής Ενέργειας που εκπροσωπούν το Φορτία

των Εν λόγω κοταναλωτών.

Ως ενεργοβόροι βιομηχανικοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, για

τους σκοπούς της παρούσας, νοούνται οι καταναλωτές βιομηχανικής

χρήσης που δραστηριοποιούνται στους Τομείς του παραρτήματας Ι της

Ανακοίνωσης της Ευρωπαικής Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές του

2022 για τις κρατικές ενισχύσεις στους Τομείς του κλίματος, της

προστασίας Του περιβάλλοντος και της ενέργΕιας» (2022/0 80/01)

Για ταν χαρακτηρισμό των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας ως

εξαιραύμενων, σύμφωνα με το πρώτο εδάψιο, αι Εν λόγω ποσότητες

πρέπει να αψορούν, είτε κύρια, ΕίΤΕ δευτερεύουσα δραστηριότητα σε

Επίπεδο επιχείρησης, σύμψωνα με τις υποπερ. αα) και αβ).

αα) Για ενεργοβόρους βιομηχανικούς καταναλωτές ηλεκτρικής

Ενέργειας, που έχουν ως κύρια δραστηριότητα επιχείρησης,

δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στους Τομείς του παραρτήματος Ι

της ως άνω Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εξαιρείται το

σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που παραδίδεται με ψυαική

παράδοση, δυνάμειτων συμβάσεωντου πρώτου εδαψίου.

αβ) Γιο ενεργοβόρους βιομηχανικούς καταναλωτές ηλεκτρικής

ενέργειας, που έχουν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα επιχείρησης,

δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στους Τομείς του παραρτήματος Ι

της ως άνω Ανακοίνωσης, εξαιρείται αποκλειστικά η ποσότητα της

ηλεκτρικής ενέργειας που παραδίδεται με Φυσική παράδοση, δυνάμει

των συμβάσεων του πρώτου εδαψίου, στην εγκατάσταση όπου

διεξάγεται η δευτερεύουσα αυτή δραστηριότητα. Η δραστηριότητα του

προηγούμενου εδαψίου Πρέπει να είναι καταχωρισμένη ως η κύρια

δραστηριότητα της εγκατάστασης στο μητρώο που τηρεί η Ανεξάρτητη

γινόμενο της ποσότητας ενέργειας της συναλλαγής της μονάδας παραγωγής
και της τιμής εκκαθάρισης αγαράς, Ενώ το Ε.Ε.Α.Ε,Η. λογίζεται ως μηδενικό.
β. Αν η τιμή εκκαθάρισης της αγοράς, ανά Αγοραίο Χρονική Μονάδα της

Αγοράς Επόμενης Ημέρας, είναι μεγαλύτερη από τη διοικητικά καθοριζόμενη
μοναδιαία τιμή της παρ. 8. βα) το Ε.Π.Α.Ε.Η. για κάθε συναλλαγή υπολογίζεται
ως το γινόμενο της ποσότητας ενέργειας της συναλλαγής και της διοικητικά
καθαρισμένης μοναδιαίας τιμής της παρ. 8. και ββ) το Ε.Ε.Α.Ε.Η. για κάθε
συναλλαγή υπολογίζεται ως τα γινόμενο της ποσότητας Ενέργειας της
συναλλαγής επί της διαφοράς της τιμής εκκαθάρισης και της διοικητικά
καθορισμένης μοναδιαίας τιμής της παρ. 8.
5. Για κάθε Εντολή Πακέτου, που έχει ενταχθεί στα αποτελέσματα της Αγοράς
Επόμενης Ημέρας, υπολογίζεται η Σταθμισμένη Μέση Τιμή Συναλλαγών
Πακέτου )Σ.Μ.Τ.Σ.Π.) ως σ σταθμισμένος μέσος όρος των τιμών εκκαθάριοης
της αγοράς, προς τις ποσότητες Ενέργειας των συναλλαγών που προέκυψαν
από την αποδεκτή Εντολή Πώλησης Πακέτου.
α. Αν η Σ.Μ.Τ.Σ.Π. είναι μικρότερη ή ίση από τη διοικητικά καθοριζόμενη
μοναδιαία Τιμή της Παρ. 8, το Ε.Π.Α.Ε.Η. για κάθε συναλλαγή της Εντολής
Πακέτου υπολογίζεται ως το γινόμενο της ποσότητας ενέργειας της
συναλλαγής καιτης τιμής εκκαθάρισης αγοράς, Ενώ το Ε.Ε.Α.Ε.Η. λογίζεται ως
μηδενικό.
β. Αν η Σ.Μ.Τ.Σ.Π. Είναι μεγαλύτερη από την διοικητικά καθοριζόμενη

μοναδιαία τιμή της παρ. 8: βα) το Ε.Π.Α.Ε.Η. για κάθε συναλλαγή της Εντολής
Πακέτου υπολογίζεται ως το γινόμενο της ποσότητας Ενέργειας της
συναλλαγής και της διοικητικά καθοριζόμενης μοναδιαίας τιμής της παρ. 8 και
ββ) Το Ε.Ε.Α.Ε.Η. γιο κάθε συναλλαγή της Εντολής Πακέτου υπολογίζεται ως Το
γινόμενα της ποσότητας της Ενέργειας της συναλλαγής ΕΠί την διαψορά της
Σ.Μ.Τ.Σ.Π. και της διοικητικά καθαριζόμενης μσναδιαίας τιμής της Παρ. 8.
6. Ο Φορέας Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, κατά Την εκτέλεση

Των διαδικασιών εκκαθάριοης: α) υπαλογίζει ως συνολικό Ε.Ε.Α.Ε.Η. το
άθροισμα των ποσών που προκύπτουν για όλες τις ώρες κάθε ημέρας Φυσικής
παράδοσης, για όλες τις συναλλαγές και για κάθε μονάδα Παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας ή χαρταψυλάκιο Α.Π.Ε. σύμΦωνα μετην υπαπερ. ββ’ της
περ. β’ της παρ. 4 και υπαπερ. ββ’ της περ. β’ της Παρ. 5 και τον Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) Που αναλογεί στο ποσό αυτό, και β) καταβάλλει
το συνολικό Ε.Ε.Α.Ε.Η., πλέον Φ.Π.Α. στον Ειδικό Λογαριασμό «Ταμεία
Ενεργειακής Μετάβαοης» του άρθρου εξηκοαταύ πρώτου του ν. 4839/2021
(Α 181).
7. Ο Φορέας Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας γνωστοποιεί, κάθε
εργάσιμη ημέρα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας )Ρ.Α.Ε.) και ταν Διαχειριστή
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ,Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.)
τα ποσό Που παρακρατούνται και πιστώνονται σύμφωνα με τσ παρόν, ανά
μονάδα παραγωγής ή χαρτοψυλάκιο Α.Π.Ε. και ανά Συμμετέχοντα, καθώς και
κάθε άλλο αναγκαίο στοιχεία. Η Ρ.Α.Ε. δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τα
δεδομένα της εψαρμογής του Πρασωρινού Μηχανισμού Επιστρσψής Μέρους
Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

Οικονομικών, η οποία εκδίδεται πριν την έναρξη εψαρμογής του Προσωρινού
Μηχανισμού, καθορίζονται η μεθοδολογία και ο μαθηματικός τύπος, ο οποίος
εΦαρμόζεται για τον υπολογισμό της διοικητικά καθαριζόμενης μοναδιαίας
τιμής για κάθε κατηγορία μονάδων παραγωγής και για τα χαρτοψυλάκια Α.Π.Ε.
και ρυθμίζεται κάθε άλλο συναψές θέμα σχετικά με την εψαρμογή του
παρόντος. Ο Φορέας Εκκαθάριοης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας υπολογίζει,
σύμΦωνα με την απόψαση της παρούσας, τη μοναδιαία τιμή για κάθε
κατηγορία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γιο τα
χαρτσψυλάκια Α.Π.Ε. 9. Κατόπιν υποβολής σχετικών εισηγήσεων του Φορέα
Εκκαθάρισης και της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., με καινη απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών εγκρίνεται η κάλυψη, από
πόρους του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», των
πρόσθετων διαχειριστικών εξόδων του Φορέα Εκκαθάρισης και της
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., που προκύπτουν από την εψαρμογή του παρόντος.
10. Το παρόν και οι αποψάσεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού εψαρμόζονται

συμπληρωματικά στις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού Εκκαθόρισης
Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήοιας Αγοράς, που εκδίδεταισύμψωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 13, περιλαμβανομένων των κανόνων καθορισμού
Θέσης και υπολογισμού της χρηματικής αξίας των χρεώσεων και πιστώσεων
των Συμμετεχόντων στην Αγορά Επόμενης Ημέρας.
11. Με απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Προσωρινός
Μηχανισμός του παρόντος δύναται να εψαρμόζεται και στις συναλλαγές
πώλησης Που πραγματοποιούνται στην Ενδοημερήσια Αγορά,
εψαρμοζομένων αναλογικά των παρ. 2, 3, 4 και 6, γιατο σύνολο ή μέρας των
κατηγοριών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και χαρταψυλακίων
Α.Π.Ε.



Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η εν λόγω εγκατάσταση Πρέπει να διαθέτει

διακριτό μετρητικό σημείο.

β) Οι συμβάσεις φυσικής παράδοσης της περ. α) δηλώνονται στο

Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (Ε.Χ.Ε ). Οι σχετικές ποσότητες

ενέργειας, Οι οποίες διατίθενται δυνάμει των ως άνω συμβάσεων,

καταχωρίζονται ως Δήλωση Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης από

την πλευρά Του Συμμετέχοντος παραγωγού ή ΦΟ.Σ.Ε. Α.Π.Ε. και

Σ.Η.Θ.Υ.Α. και ως Δήλωση Προγραμμάτων Φυσικής Απόληψης, από την

πλευρά του Εκπροσώπου ψορτίου του καταναλωτή ή την πλευρά του

αυτοπρομηΘευόμενσυ πελάτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον

Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας του Ε.Χ.Ε, και οι

συναλλαγές που προκύπτουν γνωστοποιούνται στον Φορέα

Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρος. Η πώληση της ηλεκτρικής

ενέργειας κατά το προηγούμενο εδάψιο δεν δύναται να αποψέρει έσοδα

στον παραγωγό ή ΦΟ.Σ.Ε. Α.Π.Ε. κοι Σ.ΗΟ.Υ,Α. μεγαλύτερο του

ανώτατου ορίου της παρ. 1 του άρθρου ό του Κανονισμού (ΕΕ)

2022/1854 Του Συμβουλίου της όης Οκτωβρίου 2022 «σχετικά με

παρέμβαση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών

ενέργειας» (1 261). Η δήλωση κατά τα ανωτέρω, της σύμβασης, από Τον

Συμμετέχσντα παραγωγό ή ΦΟ.Σ.Ε. Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., στο Ε.Χ.Ε.,

επέχει Θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 )Α’ 75),

ότι η σύμβαση που δηλώνεται εμπίπτει στην παρούσα παράγραφο και

το έσοδο που πρόκειται νο λάβει δυνάμει αυτής δεν υπερβαίνει το

ανώτατο όριο της παρ. 1 του άρθρου ότου Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854.

γ) Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράψου, πλέον άλλων

στοιχείων που δύναται να ζητήσει η Ρ.Α.Ε., σι απευθείας ή εμμέσως

εμπλεκόμενοι Συμμετέχοντες Παραγωγοί, ΦΟ.Σ.Ε Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,

Εκπρόσωποι Φορτίου Και Ενεργοβόρσι Βιομηχανικοί Κατανολωτές,

υποβάλλουν σε μηνιαία βάση στη Ρ.ΑΕ., από Κοινού ή διακριτή δήλωση

με κοινό περιεχόμενο, σχετικά με τις συνολικές ποσότητες που
αναμένεται νο διατεθούν εντός του εκάστοτε μηνιαίου διαστήματος

εξέτασης, την τιμή που συμφωνούν οι αντισυμβαλλόμενσι και τη

χρονική διάρκεια ισχύος της σχετικής σύμβασης. Επιπροσθέτως, εντός

επτά (7) ημερών από τη λήξη εκάστου διαστήματος εξέτασης, σι αμέσως

ή εμμέσως εμπλεκόμενοι Συμμετέχοντες Παραγωγοί, ΦΟ.Σ.Ε Α.Π.Ε. και

Σ.Η.Θ.Υ.Α., Εκπρόσωποι Φορτίου και Ενεργοβόροι Βιομηχανικοί

Καταναλωτές και Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες, υποβάλλουν από

κοινού ή διακριτή σχετική απολογιστική δήλωση, με κοινό περιεχόμενο

γιο το εκάστοτε μηνιαίο διάστημα εξέτασης. Οι ανωτέρω δηλώσεις

επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης Του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

δ( Η ουμμόρψωση όλων των εμπλεκόμενων με τις υποχρεώσεις τους

δυνάμει του παρόντος, η μη υπέρβαση του ανώτατου ορίου της παρ. Ι

του άρθρου ότου Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854 και η συμμόρφωση με τις

υποχρεώσεις του επόμενου εδαψίσυ ελέγχονται από τη Ρ.Α.Ε. οκ

μηνιαία βάση. Συγκεκριμένα, η Ρ.Α.Ε. ελέγχει;

δα) Αν η τιμή που προβλέπεται στη σύμβαση φυσικής παράδοσης

υπερβαίνει το ανώτατο όριο της παρ. Ι του άρθρου ό του Κανονισμού

(ΕΕ) 2022/1854, ως εκάστοτε ισχύει.

δβ( Την ταύτιση των προγραμμάτων ψυσικής παράδοσης και ψυσικής

απόληψης ηλεκτρικής ενέργειος, που αφορούν τις συμβάσεις της περ.

α(.

δγ( Τη μη υπέρβαση της συνολικής δηλωθείσας ποσότητας ηλεκτρικής

ενέργειας (η/ε( με προγράμματα φυσικής απόληψης, σε επίπεδο μήνα,

σε σχέση με τη συνολική μηνιαία καταναλωθείσα ποσότητα η/ε, βάσει

διαθέσιμων μετρητικών στοιχείων που παρέχουν ο Διαχειριστής

Συστήματος Μεταφοράς και ο Διαχεφιστής Δικτύου Διανομής, δυνάμει

Των χρονισμών εκκαΘάρισης των αγορών,

ε) Αν κατά τον ως άνω έλεγχο διαπιστωθεί ότι.

εα( Για την υπσπερ. δα), σε περίπτωση υπέρβαοης, η Ρ.Α.Ε.,

λαμβάνοντας στοιχεία από Το Ε.Χ.Ε. και τον Φορέα Εκκαθάρισης,

υπολογίζει τα έσοδα που υπερβαίνουν Το ανώτατο όριο της παρ. Ι του

άρθρου ό του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854, σύμψωνα με τον τύπο
«Χρέωση παραγωγού = [(τιμή σε €/Μ’ΛΙΙι της σύμβασης ψυσικής

παράδοσης) — (ανώτατο όριο σε €/Μ/Ιι που προβλέπεται στην παρ. 1

12. Για τον υπολογισμό της Ειδικής Τιμής Αγοράς κάθε τεχνολογίας σταθμών
Α.Π.Ε., κατά την περίοδο εφαρμογής του Πρσσωρινσύ Μηχανισμού, η ωριαία
Αξία της Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Χονδρεμπορική Αγορά Ηλεκτρικής
Ενέργειας. όπως ορίζεται με την υπό στοιχεία ΑΠΕΗΛ/Α/ΦΙ/οικ.
187480/7.12.2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (8’
3955), ισούται με την Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς, ανά Αγοραία Χρονική
Μονάδο της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, όταν η τελευταία Είναι μικρότερη από
τη διοικητικά κοθσριζόμενη μοναδιαία τιμή για τους σταθμούς και
χαρτοψυλάκια Α.Π.Ε. του άρθρου 3 της υπό στοιχείο
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70248/2434/2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 3517), και με την ανωτέρω διοικητικά
καθοριζόμενη μοναδιαία τιμή, όταν η Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς, ανά
Αγοραία Χρονική Μονάδα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, είναι μεγαλύτερη
από την ως άνω διοικητικά καθοριζόμενη μοναδιαία τιμή.
13. Ειδικά για τον μήνα Ιούλιο 2022, ο Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων

Προέλευσης )Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) υπολογίζει διακριτά την Ειδική Τιμή Αγοράς για
κάθε τεχνολογία σταθμού για τις χρονικές περιόδους: ει) από Ιης Ιουλίου 2022
έως την εφαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού, και β) από την εφαρμογή
του Μηχανισμού έως το τέλος Ιουλίου 2022. Για τον υπολογισμό της Ειδικής
Τιμής Αγοράς της κάθε τεχνολογίας σταθμών Α.Π.Ε., για την περ. α( του πρώτου
εδαψίου, εφαρμόζεται η διαδικασία της υπό στοιχεία
ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480/201ό απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Για Τον υπολογισμό της Ειδικής Τιμής Αγοράς της κάθε Τεχνολογίας
σταθμών Α.Π.Ε., για την περ. β) του πρώτου εδαψίσυ, εψαρμόζεται η παρ. 12.
Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. προβαίνει στις σχετικές χρεοπιστώσεις των σταθμών Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σύμφωνα με το πρώτο εδόψιο της παρούσας έως την 31η
Δεκεμβρίου 2022.<>



του άρθρου & του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854) ως εκάστοτε ισχύει]

(ποσότητα Φυσικής παράδοσης σε ΜνΟι)» και ενημερώνει τον Φορέα

Εκκαθάρισης, προκειμένου να παρακρατηθούν τα αντίστοιχα ποσά και

να αποδοθούν, σύμφωνα με την παρ. 6.

εβ) Για την υποπερ. δβ), η δηλωθείσα ποσότητα Φυσικής παράδοσης

υπερβαίνει τη δηλωθείσσ ποσότητα ψυσικής απόληψης, σε ωριαίο

βάση, τότε ο Πρσσωρινός Μηχανισμός ΕπιστροΦής Μέρους Εσόδων

Αγοράς Επόμενης Ημέρας του παρόντος εφαρμόζεται επί των

συναλλαγών που αΦορούν την υπερβάλλουσα ποσότητα. Η Ρ.Α.Ε.,

λαμβάνοντας στοιχεία από τον Φορέα Εκκαθάρισης, υπολογίζειτο ύψος

του Ε.Ε.Α.Ε.Η. που Κατά παράβαση της παρούσας δεν παρακρατήθηκε.

Κατόπιν, η Ρ.Α.Ε. ενημερώνει ταν Φορέα Εκκαθόρισης, προκειμένου να

παρακρατηθούν τα αντίστοιχα Ε.Ε.Α.Ε.Η. και να αποδοθούν, σύμφωνα

μετην παρ. 6.

εγ) Για την υποπερ. δγ), η συνολικώς δηλωθείσα ποσότητα μέσω

προγραμμάτων Φυσικής απόληψης υπερβαίνει, μηνιαίως, τη συνολική

μηνιαία καταναλωθείσα ποσότητα η/ε βάσει διαθέσιμων μετρητικών

στοιχείων που παρέχουν ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς και ο

Διαχειριστής Δικτύου Διανομής, τότε ο Προσωρινός Μηχανισμός

Επιστροψής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας του παρόντος

εψαρμόζεται επί των συναλλαγών που αφορούν την υπερβάλλουσα

ποσότητα. Η Ρ.Α.Ε. ακολουθεί τη διαδικασία των δύο τελευταίων

εδοψίων της υποπερ. εβ). Στην περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι

εξαιρούνται Οι συναλλαγές που αντιστοιχούν σε ποσότητες, μέχρι την

κάλυψη του Ορίου της συνολικής μηνιαίας καταναλωθείσας ποσότητας.

Το όριο της συνολικής μηνιαίας καταναλωθείσας ποσότητας καλύπτεται

με τη λήψη υπόψη των ποσοτήτων, βάσει του χρόνου της φυσικής τους

παράδοσης (αρχή της χρονικής προτεραιότητας).

στ) Οι Συμμετέχοντες δύνανται να προβάλουν αιτιολογημένες

αντιρρήσεις προς τη Ρ.Α.Ε. επί των υπολογισμών αυτής, σύμφωνο με τις

υποπερ. εα(, εβ), και εγ), εντός επτά (7) ημερών από την γνωστοποίησή

τους σε αυτούς. Η Ρ.Α.Ε. λαμβάνει υπόψη τις αντιρρήσεις και αποστέλλει

αναθεωρημένο υπολογισμό, αν απαιτείται, εντός επτά (7) ημερών. Με

τη λήξη της ανωτέρω διαδικασίας, σ Φορέας Εκκαθάρισης της Αγοράς

Επόμενης Ημέρας παρακρατεί και αποδίδει στις αμέσως επόμενες

εκκαθαρίσεις, τα τελικώς προκύπτοντα προς απόδοση ποσά, σύμφωνα

μετην παρ. 6.

ζ( Για την ορθή εφαρμογή της παρούσας, σι Διαχειριστές των

Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, το Ε.Χ.Ε.,

ο Φορέας Εκκαθάρισης και σι παραγωγοί ΦΟ.Σ.Ε. Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,

κάτοχοι άδειας προμήθειας, καθώς και σι καταναλωτές που έχουν

συμβληθεί στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με Φυσική παράδοση,

σύμφωνα μετην περ. α) ή σι Αυτοπρομηθευόμενσι Πελάτες, παρέχουν

στη Ρ.Α.Ε., αμελλητί, και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) εργασίμων

ημερών από αίτημα της Αρχής, όλα τα αναγκαία στοιχεία.

η) Εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη ιοχύος της εαρμαζόμενης

εξαίρεσης, δυνάμει της παρούσας παραγράου, η Ρ.Α.Ε. διενεργεί

απολογιστικό έλεγχο, επί του συνόλου των δηλωμένων ποοοτήτων των

προγραμμάτων φυσικής παράδοσης και, σε περίπτωση απόκλισης,

προσδιορίζει τις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες κατά

παράβαση της παρούσας παραγράφου, θεωρήθηκαν ως εξαιρούμενες

και δεν ελήφθηοαν υπόψη για τον υπολογισμό του Ε.Ε.Α.Ε.Η..

Ακολούθως, η Ρ.Α,Ε. ενημερώνει το Ε.Χ.Ε. και τον Φορέα Εκκαθάρισης,

καθώς και τον ενδιαφερόμενο Συμμετέχοντα, σχετικά με το τελικώς

προκύπτον προς απόδοση Ε.Ε.Α.Ε.Η.. Κατά τον έλεγχο αυτό η Ρ.Α.Ε.

λαμβάνει υπόψη μετρητικά στοιχεία που παρέχουν ο Διαχειριστής

Συστήματος Μεταφοράς και ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής. Ο

Συμμετέχων δύναται νο προβάλει αιτιολογημένες αντιρρήσεις προς τη

Ρ.Α.Ε., εντός επτά (7) ημερών. Η Ρ.Α.Ε. λαμβάνει υπόψη τις αντιρρήσεις

και αποστέλλει αναθεωρημένο υπολογισμό, αν απαιτείται, εντός επτά

(7) ημερών. Με τη λήξη της ανωτέρω διαδικασίας, α Φορέας

Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας παρακρατεί και αποδίδει

στις αμέσως επόμενες εκκαθαρίσεις, το τελικώς τιροκύπτον προς

απόδοοη Ε.Ε.Α.Ε.Η., σύμφωνα μετην παρ. 6.

3Ο



8) Με Κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Και

Οικονομικών δύναται να εξειδικεύονται σι υποχρεώσεις ενημέρωσης

της Ρ.Α.Ε. από τα Πρόσωπα του δεύτερου εδαψίου της περ. γ) Καθώς και

να ρυθμίζεται κάθε θέμα συναψές μετην εφαρμογή της παρούσας.

4. Για κάθε συναλλαγή πώλησης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας η χαρτοψυλακίου ΑΠΕ,. η οποία δεν έχει προκύψει από

Εντολή Πώλησης Πακέτου ως εξής:

α. Αν η τιμή εκκαθάριοης της αγοράς, ανά Αγοραία Χρονική Μονάδα της

Αγοράς Επόμενης Ημέρας, είναι μικρότερη ή ίση από τη διοικητικά

καθσριζόμενη μοναδιαία τιμή της παρ. 8, το Ε Π.Α.Ε.Η. υπολογίζεται ως

το γινόμενο της ποσότητας ενέργειας της συναλλαγής της μονάδας

παραγωγής Και της τιμής εκκαθάρισης αγοράς, ενώ το Ε.Ε.Α.ΕΗ.

λογίζεται ως μηδενικό.

β. Αν η τιμή εκκαθάρισης της αγοράς, ανά Αγσραία Χρονική Μονάδα της

Αγοράς Επόμενης Ημέρας, είναι μεγαλύτερη από τη διοικητικά

καθοριζόμενη μοναδιαία τιμή της παρ. 8: βο) το Ε Π.Α.ΕΗ. γιο κάθε

συναλλαγή υπολογίζεται ως το γινόμενο της ποσότητας ενέργειας της

συναλλαγής και της διοικητικά καθοριομένης μοναδιαίας τιμής της παρ.

8. και ββ) το Ε.Ε.Α.Ε.Η. για κάθε συναλλαγή υπολογίζεται ως το γινόμενο

της ποσότητας ενέργειας της συναλλαγής επί της διαφοράς της τιμής

εκκαθάρισης και της διοικητικά καθορισμένης μοναδιαίας τιμής της

παρ. 8.

5. Για κάθε Εντολή Πακέτου, που έχει ενταχθεί στα αποτελέσματα της

Αγοράς Επόμενης Ημέρας, υπολογίζεται η Σταθμισμένη Μέση Τιμή

Συναλλαγών Πακέτου (ΣΜ.Τ.Σ.Π.) ως ο οταθμισμένος μέσος όρος Των

τιμών εκκαθάρισης της αγοράς, προς τις ποσότητες ενέργειας των

συναλλαγών που προέκυψαν από την αποδεκτή Εντολή Πώλησης

Πακέτου.

α. Αν η Σ.Μ.Τ.Σ.Π. είναι μικρότερη ή ίοη από τη διοικητικό καθοριζόμενη

μοναδιαία τιμή της παρ. 8, το Ε.Π.Α.Ε.Η. για κάθε συναλλαγή της Εντολής

Πακέτου υπολογίζεται ως το γινόμενο της ποσότητας ενέργειας της

συναλλαγής και της τιμής εκκαθάριοης αγοράς, ενώ το Ε.Ε.Α.Ε.Η.

λογίζεται ως μηδενικό.

β. Αν η Σ.Μ.Τ.Σ.Π. είναι μεγαλύτερη από την διοικητικά καθοριζόμενη

μονοδιαία τιμή της παρ. 8: βα) το Ε.Π.Α.Ε.Η. για κάθε συναλλαγή της

Εντολής Πακέτου υπολογίζεται ως το γινόμενο της ποσότητας ενέργειας

της συναλλαγής καιτης διοικητικά καθοριζόμενης μοναδιαίας τιμής της

παρ. 8 και ββ) το Ε.Ε.Α.Ε.Η. για κάθε συναλλαγή της Εντολής Πακέτου

υπολογίζεται ως το γινόμενο της ποσότητας της ενέργειας της

συναλλαγής επί την διαφορά της Σ.Μ.Τ.Σ.Π. και της διοικητικά

καθοριζόμενης μοναδιαίας τιμής της παρ. 8.

6. Ο Φορέας Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, κατά την

εκτέλεση των διαδικασιών εκκαθάρισης: α) υπολογίζει ως συνολικό

Ε.Ε.Α.Ε.Η. το άθροισμα των ποσών που προκύπτουν για όλες τις ώρες

κάθε ημέρας ψυσικής παράδοσης, για όλες τις συναλλαγές και για κάθε

μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή χαρτοψυλάκιο Α.Π.Ε.

σύμφωνα μετην υποπερ. ββ’ της περ. β’ της παρ. 4, την υποπερ. ββ’ της

περ. β’ της παρ. 5, τις υτιοπερ. εα’, εβ’ και εγ’ της Περ. ε’ της παρ. 3Α και

την περ. η’ της παρ. 3Α και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που

αναλογεί στο ποσό αυτό, και β) καταβάλλει το συνολικό Ε.Ε.Α.Ε.Η.,

πλέον Φ.Π.Α. στον Ειδικό Λογαριαομό «Ταμείο Ενεργειακής

Μετάβασης» του άρθρου εξηκοστού πρώτου Του ν. 4839/2021 (Α’181(.

7. Ο Φορέας Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας γνωστοποιεί,

κάθε εργάσιμη ημέρα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) και τον

Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήοεων Προέλευσης

(Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) τα ποσά που παρακρατούνται και πιστώνονται

σύμψωνα με το παρόν, ανά μονάδα Παραγωγής ή χαρτοψυλάκιο Α.Π.Ε.

και ανά Συμμετέχοντα, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο. Η Ρ.Α.Ε.

δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τα δεδομένα της εψαρμογής του

Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροψής Μέρους Εσόδων Αγοράς

Επόμενης Ημέρας.



8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

Οικονομικών, η οποία εκδίδεται πριν την έναρξη εφαρμογής του

Προσωρινσύ Μηχανισμού, καθορίζονται η μεθοδολογία και ο

μαθηματικός τύπος, σ οποίος εφαρμόζεται για Τον υπολογισμό της

διοικητικά καθοριζόμενης μσναδιαίας τιμής γιο κάθε κατηγορία

μονάδων παραγωγής και για Τα χαρτοψυλάκια Α.Π.Ε. και ρυθμίζεται

κάθε άλλο συναψές Θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος. Ο

Φορέας Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας υπολογίζει,

σύμψωνο με την απόφαση της παρούσας, Τη μοναδιαίο τιμή για κάθε

κατηγορία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας και για Τα

χαρτοψυλάκια ΑΠΕ.

9. Κατόπιν υποβολής σχετικών εισηγήσεων Του Φορέα Εκκαθάριοης, του

Ε.Χ.Ε. και της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Γ]. Α.Ε., με κοινή απόφαση των Υπουργών

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών εγκρίνεται η κάλυψη,

από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής

Μετάβασης», του κόστους του Φορέα Εκκαθάρισης, του ΕΧΕ., και της

Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος και

συνδέεται, είτε με χρεώσεις τρίτων, είτε με τη χρήση εσωτερικών πόρων

Των παραπάνω εταιρειών.

10. Το παρόν και σι απσψάσεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού

εψαρμόζονται συμπληρωματικά στις ισχύουσες διατάξεις του

Κανονισμού Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας

Αγοράς, πσυ εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13,

περιλαμβανομένων των κανόνων καθορισμού Θέσης και υπολογισμού

της χρηματικής αξίας των χρεώσεων και πιστώσεων Των Συμμετεχόντων

ατην Αγορά Επόμενης Ημέρας.

11. Με απόφαση Του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο

Προσωρινός Μηχανισμός του παρόντος δύναται νο εψαρμόζεται και

στις συναλλαγές πώλησης που πραγματοποιούνται στην Ενδοημερήσια

Αγορά, εψαρμοζομένιυν αναλογικά των παρ. 2, 3, 4 και 6, γιατο σύνολο

ή μέρος των κατηγοριών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και

χαρτοψυλακίων Α.Π.Ε..

12. Για τον υπολογισμό της Ειδικής Τιμής Αγοράς κάθε Τεχνολογίας

σταθμών Α.Π.Ε., κατά την περίοδο εφαρμογής του Προσωρινού

Μηχανισμού, η ωριαία Αξία της Ηλεκτρικής Ενέργειας στη

Χονδρεμπορική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ορίζεται με την υπό

στοιχεία ΑΠΕΗΛ/Α/ΦΙ/οικ. 187480/7.12.2016 απόψαση του Υπουργού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (8’ 3955), ισούται με την Τιμή

Εκκαθάρισης της Αγοράς, ανά Αγοραία Χρονική Μονάδα της Αγοράς

Επόμενης Ημέρας, όταν η Τελευταία είναι μικρότερη από τη διοικητικά

καθοριζόμενη μσναδιοία Τιμή για τους σταθμούς και χαρτοψυλάκια

Α.Π.Ε. του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70248/2434/2022

κοινής απόψασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και

Ενέργειας (8’ 3517), και με την ανωτέρω διοικητικά καθοριζόμενη

μοναδιαία τιμή, όταν η Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς, ανά Αγοραία

Χρονική Μονάδα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, είναι μεγαλύτερη από

την ως άνω διοικητικά καθοριζόμενη μσναδιαίο τιμή.

13. Ειδικά γιατον μήνα Ιούλιο 2022, ο Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων

Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) υπολσγίζει διακριτά την Ειδική Τιμή

Αγοράς για κάθε Τεχνολογία σταθμού γιο τις χρονικές περιόδους: α) από

Ιης Ιουλίου 2022 έως την εφαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού, και

β) από την εφαρμογή του Μηχανισμού έως το τέλος Ιουλίου 2022. Για

τον υπολογισμό της Ειδικής Τιμής Αγοράς της κάθε Τεχνολογίας σταθμών

Α.Π.Ε., για την περ. α) του πρώτου εδαφίου, εφαρμόζεται η διαδικασία

της υπό στοιχεία ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ,187480/2016 απόφασης Του

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για Τον υπολογισμό της Ειδικής

Τιμής Αγοράς της κάθε Τεχνολογίας σταθμών Α.Π.Ε., για την περ. β) του

πρώτου εδαψίου, εφαρμόζεται η παρ. 12 Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. προβαίνει

στις σχετικές χρεοπιστώσεις των σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

σύμφωνο με το πρώτο εδάψιο της παρούσας έως την 31η Δεκεμβρίου

2022.».

32



Άρθρα 5

Περιορισμός επιδότησης καταναλωτών που έχουν συνάψει

συμβάσεις φυσικής παράδοσης ηλεκτρικής ενέργειας Που εμπίπτουν

στην παρ. 3Α του ν. 4425/2016 —Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου

εξηκσστού Πρώτου ν. 4839/2021

Στην παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181),

περί επιδότησης της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας,

προστίθεται νέο τρίτο εδάψιο, και η παρ. 3 διαμορψώνετοι ως εξής;

«3. Παρέχεται από τον ειδικό λογαριαομό της παρ. Ι επιδότηση της

τιμολσγητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειος και πιστώνεται στους

λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτές

ηλεκτρικής ενέργειας. Δικαιούχοι της ανωτέρω εττιδότησης δύναται να

είναι όλοι σι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως επιπέδου

τάσης. Για τις περιπτώσεις καταναλωτών που έχουν συνάψει συμβάσεις

φυσικής παράδοσης ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες δεν

προαμετρώνται και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του

Επιστρετττέσυ Εσόδου Αγοράς Επόμενης Ημέρας και του Εοόδσυ

Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας, ούμφωνο με την παρ. 3Α του

άρθρου 12Α του ν. 4425/2016 (Α’ 185), δεν χορηγείται εττιδότηση για τις

ποσότητες που παραδίδονται δυνάμει των συμβάσεων αυτών.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

Οικονομικών καθορίζονται ενδεικτικά:

α) οι δικαιούχοι καταναλωτές, β) το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά

μεγαβατώρα (Μ\λ’Η), γ) η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνσς χορήγησης και

ο χρόνος εκκαθάρισης της επιδότηοης, δ) η περίοδος κατανάλωσης, ε)

ανώτατα και κατώτατο όρια καταναλώσεων, στ) ανώτατα όρια

επιδότησης ανά επιχείρηση, ζ) η διαδικασία ελέγχου σώρευσης

κρατικών ενισχύσεων και οι συναφείς με αυτές προϋποθέσεις, η

διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης, εάν αυτό απαιτηθεί, Και ΟΙ αρμόδιοι

γιατο ανωτέρω ψορείς, η) οι υποχρεώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής

ενέργειας, καθώς και 8) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της

επιδότησης, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά Κριτήρια, τις

κατηγορίες πελατών, το είδος, τα μέγεθος και το αντικείμενο

δραστηριότητας και την ένταση ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρήσεων,

καθώς καιτο είδος των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Με Κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Και Ενέργειας,

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων δύναται να

χορηγείται η εττιδότηοη του πρώτου εδαφίου σε καταναλωτές με

παροχές αγροτικής χρήσης, ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης και

ουμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον

τομέα της ξήρανσης αγροτικών προϊόντων, λαμβανομένου υπόψη του

είδους Των τιμολογίων προμήθειας. Με την απόφαση του

προηγούμενου εδαψίου καθορίζονται το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά

μεγαβατώρα )Μ\ΝΙι), η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής

της, ο χρόνος εκκαθάρισης, ανώτατα και κατώτατο όρια κατανολώσεων,

ανώτατα όρια επιδότηοης, η διαδικασία ελέγχου οώρευοης Κρατικών

ενισχύσεων και σι συναΦείς με αυτές προύποθέσεις, η διαδικασία

ανάκτησης ενίσχυσης, ον αυτό απαιτηθεί, οι αρμόδιοι για τα ανωτέρω

φορείς, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της

επιδότηοης, λαμβανομένου υπόψη του είδους των τιμολογίων

προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.».

«3. Παρέχεται από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 επιδότηση της
τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και πιστώνεται στους
λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτές ηλεκτρικής
ενέργειας. Δικαιούχοι της ανωτέρω επιδότησης δύναται να είναι όλοι οι
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης.
Με κοινή απόφαοη των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

Οικονομικών καθορίζονται ενδεικτικά;
α) οι δικαιούχοι καταναλωτές, β) το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά
μεγαβατώρα )Μ\/ΙΗ), γ) η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος χορήγησης και ο
χρόνος εκκαθάρισης της επιδότησης, δ) η περίοδος κατανάλωσης, ε) ανώτατα
και Κατώτατο όρια καταναλώσεων, οτ) ανώτατα όρια επιδότησης ανά
επιχείρηση, ζ) η διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων και οι
συναψείς με αυτές προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης, εάν
αυτό απαιτηθεί, και σι αρμόδιοι για τα ανωτέρω ψσρείς, η) οι υποχρεώσεις των
προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και θ) κάθε άλλο Θέμα σχετικό με
τη χορήγηση της επιδότησης, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικό και κοινωνικά
κριτήρια, τις κατηγορίες τιελατών, το είδος, το μέγεθος και το αντικείμενο
δραστηριότητας και την ένταση ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρήσεων,
καθώς καιτο είδος των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών

καιΑγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων δύναται να χορηγείται η επιδότηση του
πρώτου εδαψίου σε καταναλωτές με παροχές αγροτικής χρήσης, ανεξαρτήτως
επιπέδου τάσης και συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της ξήροναης αγροτικών τιροιόντων,
λαμβανομένου υπόψη του είδους Των τιμολογίων προμήθειας. Με την
απόψαση του προηγούμενου εδαψίου καθορίζονται το ύψος επιδότηαης σε
ευρώ ανά μεγαβοτώρα )Μ\Ν[,), η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγηοής
της, ο χρόνος εκκαθάρισης, ανώτατα και κατώτατο όρια καταναλώοεων,
ανώτατα όρια επιδότησης, η διαδικασία ελέγχου σώρευαης κρατικών
ενισχύσεων και οι συναψείς με αυτές προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάκτησης
ενίσχυσης, ον αυτό απαιτηθεί, οι αρμόδιοι γιατο ανωτέρω ψορείς, καθώς Και
κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης, λαμβανομένου
υπόψη του είδους Των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
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Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2023

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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Αριθμ. 48 / 3 /2023

ΓΕΝ!ΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 ιιαρ.2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύστημα
Καινοτομίας στον δημόσιο Τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας
Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα — Ρυθμίσεις για τη λειτουργία
των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των ατιοκεντρωμένων δισικήσεων και για
την ευζωία των ζώων συντροφιάς — Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών»

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροτιολογίας, ρυθμίζονται Θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ειδικότερα:

1. Επαναπροσδιορίζεται η ειδική εισφορά, που επιβάλλεται υπέρ του
Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, σε κάθε κατανεμόμενη μονάδα παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο, η οποία ανέρχεται εφεξής σε
ποσοστό % επί των μνημονευόμενων μεγεθών με μέγιστο ποσό τα δέκα (10)
ευρώ ανά μεγαβατώρα Ανώτερης Θερμογόνου Δύναμης Φυσικού Αερίου
(ποσό στο οποίο ανέρχεται σήμερα) και υπολογίζεται επί της ποσότητας
φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται από κάθε υπόχρεο παραγωγό ηλεκτρικής
ενέργειας για την Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Συμπληρώνεται το περιεχόμενο της υπουργικής απόφασης, με την οποία
ορίζονται σι υπόχρεοι για την παροχή της αντιστάΘμισης του κινδύνου από
ενεργειακές κρίσεις ως Υπηρεσίας Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.) και
εξειδικεύεται το είδος του κινδύνου, ο τρόπος και το ύψος του ποσού της
αντιστάθμισης, προσδιορίζεται η σχετική Υ.Κ.Ω., η χρονική περίοδος που
παρέχεται, οι επωφελούμενοι και κάθε συναφές ζήτημα.

3. Επανακαθορίζεται η διαδικασία υτιολογισμού του οριστικού ποσού της
έκτακτης εισφοράς που επιβάλλεται στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας
βάσει των υπερβαλλόντων εσόδων τους από τη δραστηριοποίηση εκάστου
στην εγχώρια λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μετά το πέρας του
Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Λιανικής Αγοράς
(Περίοδος υπολογισμού, εκκαθάριση κ.λπ.)

4. Τροποποιούνται οι διατάξεις του ‘.4425/2Ο16 σχετικά με την εφαρμογή
του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης
Ημέρας και Ενδοημερήσιας και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:

ΥΙΙΙΕΡΕΝιροπ. — Επείγουσες ενεργειπκες ρυθμίσεις (ΧΑ)



α. Παρατείνεται η Περίοδος εφαρμογής του ανωτέρω Μηχανισμού.
β. Από την οριζόμενη ημερομηνία, κατά τον υπολογισμό του

Επιστρεπτέου Εσόδου Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και του Εσόδου
Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) για κάθε μονάδα
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή χαρτοφυλάκιο Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (Α.Π.Ε.), δεν προσμετρώνται, οι συναλλαγές που αφορούν σε
ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες πωλούνται και εκκαθαρίζονται στην
Αγορά Επόμενης Ημέρας και διατίθενται, με οποιονδήποτε τρόπο από κάθε
υπόχρεο Συμμετέχοντα Παραγωγό ή Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης
(ΦΟ.Σ.Ε.) Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α,. δυνάμει συμβάσεων φυσικής παράδοσης σε
ενεργοβόρους βιομηχανικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.

γ. Επανακαθορίζονται οι περιπτώσεις, που λαμβάνονται υπόψη για τον
υπολογισμό από τον Φορέα Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας του
συνολικού Ε.Ε.Α.Ε.Η. κατά την εκτέλεση των διαδικασιών εκκαθάρισης.

δ. Επιτρέπεται η κάλυψη από πόρους του Ταμείου Ενεργειακής
Μετάβασης και του κόστους του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας
(Ε.Χ.Ε.) που προκύπτει από την εφαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού
Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας.

5. Προβλέπεται ότι, για τις περιπτώσεις καταναλωτών που έχουν συνάψει
συμβάσεις φυσικής παράδοσης ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες δεν
προσμετρώνται και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του
Ε.Ε.Α.Ε.Η. και του Ε.Π.Α.Ε.Η., δεν χορηγείται ετιιδότηση της τιμολογητέας
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τις ποσότητες που παραδίδονται
δυνάμει των συμβάσεων αυτών.

6. Προκηρύσσεται, με κ.υ.α., πρόγραμμα «Παραγωγικών Επενδύσεων
Πράσινης Οικονομίας (ΡΓοίυε-Ε ίΞΞΓιι)», για την παροχή ενισχύσεων σε
παραγωγικές επενδύσεις στον Τομέα κατασκευής και παραγωγής νέου
μηχανολογικού και τεχνολογικού εξοπλισμού με σκοπό την προώθηση της
πράσινης οικονομίας, της καινοτομίας και της οικονομίας χαμηλού
ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στο πλαίσιο της
μνη μονευό μενης Δράσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Ελλάδα 2.0.

Καθορίζονται το περιεχόμενο της ανωτέρω κ.υ.α. (διάρκεια, δικαιούΧοι,
κριτήρια επιλεξιμότητας, ύψος/ποσοστό των ενισχύσεων, διαδικασία όροι και
προϋποθέσεις χορήγησης, τρόπος καταβολής και ανάκτησης αυτών, διαδικασία
ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδυτικών προτάσεων
κ.λπ.), οι προϋποθέσεις για την παροχή των ενισχύσεων στα επενδυτικά
σχέδια, ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης και ενισχύσεων και παρέχεται η
δυνατότητα κατάρτισης, με υπουργική απόφαση, καταλόγου αξιολογητών, για
την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα.

7. Παρέχεται η δυνατότητα προκήρυξης, με κ.υ.α., δράσεων
χρηματοδοτούμενων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του
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Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή/ και από άλλες πηγές, που
αφορούν στην αντικατάσταση οικιακών συστη μάτων παραγωγής Ζεστού
Νερού Χρήσης (Ζ.Ν.Χ.) με ηλιοθερμικά συστήματα Παραγωγής ΖΝΧ και στην
ανακύκλωση των αποσυρόμενων συσκευών μέσω συστήματος εναλλακτικής
διαχείρισης και ανακύκλωσης από πιστοποιημένους φορείς.

Με την ανωτέρω κ.υ.α., καθορίζεται ο προϋπολογισμός της σχετικής
δράσης, σι ετιιλέξιμες προς χρηματοδότηση και απόσυρση συσκευές, το
Ποσοστό χρηματοδότησης αυτών, σι ωφελούμενοι από τη δράση και σι
υποχρεώσεις αυτών, ο φορέας υλοποίησης και ελέγχου των ανωτέρω δράσεων
ο φορέας καταβολής της χρηματοδότησης κ.λπ..

Προβλέπεται δυνατότητα ορισμού, με κ.υ.α., των πιστοποιημένων ως
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) φορέων, αρμοδίων
για την πιστοποίηση της αντικατάστασης ή/και της απόσυρσης των συσκευών
ή/και για την καταβολή της χρηματοδότησης στους δικαιούχους, σύμφωνα με
τα οριζόμενα. Με την Ιδια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι
μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο Π.Δ.Ε. ή των πόρων από
άλλη πηγή προς τους φορείς αυτούς και προσδιορίζεται το ποσοστό επί του
προϋπολογισμού των δράσεων που &αχειρίζονται καθώς και το ανώτατο όριο
αυτού.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του κρατικού προϋτιολογισμού

Δαπάνη από: α) την υλοποίηση, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας του προγράμματος «Παραγωγικών Επενδύσεων Πράσινης
Οικονομίας (Ρτο1ιιε-Ε ΟΓπ)», για την παροχή ενισχύσεων σε παραγωγικές
επενδύσεις στον Τομέα κατασκευής και παραγωγής νέου μηχανολογικού και
τεχνολογικού εξοπλισμού και την κάλυψη του σχετικού διαχειριστικού
κόστους.

Η εν λόγω δαπάνη, σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου,
ανέρχεται στο ποσό των 200 εκατ. ευρώ, ενώ το σχετικό διαχειριστικό κόστος
δεν έχει προσδιορισθεί. Δεδομένου ότι η δαπάνη καλύπτεται από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το δημοσιονομικό αποτέλεσμα είναι
ουδέτερο.

β) τη χρηματοδότηση δράσεων, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), που αφορούν στην αντικατάσταση οικιακών
συστημάτων παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης (Ζ.Ν.Χ.) με ηλιοθερμικά
συστήματα παραγωγής Ζ.Ν.Χ. και στην ανακύκλωση των αποσυρόμενων
συσκευών μέσω συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης από
πιστοποιημένους φορείς καθώς και την κάλυψη του σχετικού διαχειριστικού
κόστους. Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εκτιμάται, σύμφωνα με στοιχεία του
αρμόδιου Υπουργείου, κατά την πρώτη εφαρμογή της ρύθμισης, στο ποσό των
100 εκατ. ευρώ.
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ΙΙ. Επί του τιροϋτιολογισμού του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβαιιης
(ΤΕΜ) ΓΕιδικός Λογαριασμός - φορέας Γενικής Κυβέρνησης τιου
διαχειρίζεται η «Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
Εγγυήσεων Προέλευσης» (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.) Α.Ε.Ι

1. Μείωση εσόδων από την τροποποίηση του ύψους της ειδικής εισφοράς
που επιβάλλεται σε κάθε κατανεμόμενη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο, η οποία ανέρχεται εφεξής σε ποσοστό 5%
επί των μνημονευόμενων μεγεθών, με μέγιστο ποσό τα δέκα (10) ευρώ ανά
μεγαβατώρα Ανώτερης Θερμογόνου Δύναμης Φυσικού Αερίου που ισχύει
σήμερα.

2. Απώλεια εσόδων από τη μη προσμέτρηση - κατά τον υπολογισμό του
Ε.Ε.Α.Ε.Η. και του Εσόδου Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας
(Ε.Π.Α.Ε.Η.) - των συναλλαγών που αφορούν σε ποσότητες ηλεκτρικής
ενέργειας στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και διατίθενται, από κάθε υπόχρεο,
δυνάμει συμβάσεων φυσικής παράδοσης σε ενεργοβόρους βιομηχανικούς
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Εξοικονόμηση δαπάνης από τη μη καταβολή επιδότησης της
τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τις περιπτώσεις
καταναλωτών που έχουν συνάψει συμβάσεις φυσικής παράδοσης ηλεκτρικής
ενέργειας.

4. Αύξηση εσόδων λόγω της παράτασης της περιόδου εφαρμογής του
Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης
Ημέρας.

Από τη ρύθμιση σχετικά με την κάλυψη από το ΤΕΜ και του κόστους
του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (Ε.Χ.Ε.) που προκύπτει από την
εφαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς
Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας το οικονομικό αποτέλεσμα είναι
δημοσιονομικά ουδέτερο σε επίπεδο φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2023

Η Γενική Διευθύντρια

ΙΟΕΙΑ ΑΚΜΑΟΟ
2402.2023 17:55

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο νόμου
ιιΣύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου
Δυναμικού Δημοσίου Τομέα — Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των 0.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και
των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροψιάς — Λοιπές
επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλούνται τα ακόλουθα
Οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού

Δαπάνη από: α) την υλοποίηση, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
του προγράμματος «Παραγωγικών Επενδύσεων Πράσινης Οικονομίας (ΡΓουε-Ε 6Γεπ)», για
την παροχή ενισχύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις στοντομέα κατασκευής καιπαραγωγής
νέου μηχανολογικού και τεχνολογικού εξοπλισμού και την κάλυψη του σχετικού
διαχειριστικού κόστους.

Η εν λόγω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 200 εκατ. ευρώ, ενώ το σχετικό
διαχειριστικό κόστος δεν έχει προσδιορισθεί Δεδομένου ότι η δαπάνη καλύπτεται από το
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το δημοσιονομικό αποτέλεσμα είναι ουδέτερο.

β) τη χρηματοδότηση δράσεων, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε.), που αψορούν στην αντικατάσταση οικιακών συστημάτων παραγωγής Ζεστού Νερού
Χρήσης (Ζ.Ν.Χ.) με ηλιοθερμικά συστήματα Παραγωγής Ζ.Ν.Χ. και στην ανακύκλωση των
αποσυρόμενων συσκευών μέσω συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης
από πιστοποιημένους ψορείς καθώς καιτην κάλυψη του σχετικού διαχειριστικού κόστους. Η
δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εκτιμάται, κατά την Πρώτη εψαρμογή της ρύθμισης, στο ποσό
των 100 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις Πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού.

ΙΙ. Επί του προϋπολογισμού του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ) (Ειδικός
Λογαριασμός - φορέας Γενικής Κυβέρνησης που διαχειρίζεται η «Διαχειριστής
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εννυήσεων Προέλευσης)) (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.) Α.Ε.]

1. Μείωση εσόδων από την τροποποίηση του ύψους της ειδικής εισψοράς που
επιβάλλεται σε κάθε κατανεμόμενη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο
ψυσικό αέριο, η οποία ανέρχεται εψεξής σε Ποσοστό 5% επί των μνημονευόμενων μεγεθών,
με μέγιστο ποσό τα δέκα (10) ευρώ ανά μεγαβατώρα Ανώτερης Θερμογόνου Δύναμης
Φυσικού Αερίου που ισχύει σήμερα.

2. Απώλεια εσόδων από τη μη προσμέτρηση - κατά τον υπολογισμό του Ε.Ε.Α.Ε.Η. και
του Εσόδου Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) - των συναλλαγών που
αψορούν σε ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και διατίθενται,
από κάθε υπόχρεο, δυνάμει συμβάσεων ψυσικής παράδοσης σε ενεργοβόρους
βιομηχανικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ανωτέρω μείωση/απώλεια εσόδων θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων
του ΤΕΜ.
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(Η1 ) κ

Χ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ
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