
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/47286/638 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/

926/30.7.2020 υπουργικής απόφασης «Διαδικα-

σία Υπαγωγής Δικαιούχων σε Κατηγορίες Μειω-

μένων Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπο-

μπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)» (Β’ 3152). 

 Ο YΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 «Για 

τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μετα-
φοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179), 
όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει, ιδίως με τις διατάξεις του 
άρθρου 7 του ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες δια-
τάξεις» (Α’ 139).

2. Τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 129).

3. Τον ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσω-
μάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 
Οκτωβρίου 2012 “Για την ενεργειακή απόδοση, την τρο-
ποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και 
την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ”, 
όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του 
Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 “Για την προσαρμογή 
της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω 
της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας” και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Tον ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» 
(Α’ 45).

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

6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

7. Tο π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

8. Tο π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση του Υπουργείου Παρα-
γωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 114).

9. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/926/30.7.2020 
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία Υπαγωγής Δικαι-
ούχων σε Κατηγορίες Μειωμένων Χρεώσεων Ειδικού 
Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)» 
(Β’ 3152).

10. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917/31.8.2019 
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Καθορισμός Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκ-
πομπών Αερίων Ρύπων ανά κατηγορία καταναλωτών» 
(Β’ 3373), όπως ισχύει.

11. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/108553/2053/22.11.2019 
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Διαδικασία Αναδρομικής Εκκαθάρισης Χρεώσεων Ειδι-
κού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕ-
ΑΡ)» (Β’ 4295).

12. Την υπ’ αρ. οικ. 175275/30.05.2018 απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συστή-
ματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενερ-
γειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και 
Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων» (Β’ 1927).

13. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
«Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις 
στους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας (2014-2020)» 
(C 200/2014).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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14. Την υπό στοιχεία C(2018)8884final/13.12.2018 από-
φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία κρίθηκε ότι 
το εν θέματι μέτρο είναι συμβατό με την εσωτερική αγορά, 
δυνάμει της παρ. 3 (στοιχ. γ’) του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ.

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Ε.Ε. της 
17ης Ιουνίου 2014 (L187).

16. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/34444/438/13.04.2021 
εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.

17. Το γεγονός ότι σύμφωνα και με την υπό σημείο 
16 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπη-
ρεσιών από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/
926/30.7.2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας «Διαδικασία Υπαγωγής Δικαιούχων 
σε Κατηγορίες Μειωμένων Χρεώσεων Ειδικού Τέλους 
Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)» (Β’ 3152), 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 2 «Ορισμοί» γίνονται οι ακόλουθες τρο-

ποποιήσεις:
1. Ο ορισμός «Κατηγορίες Β1, Β2, Β3 και Β4» τροπο-

ποιείται ως εξής: «Κατηγορίες Β.1, Β.2, Β.3, Β.4 και Β.5: Οι 
κατηγορίες καταναλωτών που ορίζονται στον Πίνακα 
Β της απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ (Κατηγορίες του 
Πίνακα Β)».

2. Προστίθεται ορισμός ως ακολούθως:
«Ελάχιστη Χρέωση Ανηγμένη σε Ετήσια Βάση (ΕΧΑΕΒ) 

(σε €/MWh): η Μοναδιαία Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ με την οποία 
πρέπει να χρεωθεί κατ’ ελάχιστο η ετήσια κατανάλωση 
μιας παροχής στη βάση ημερολογιακού έτους, όπως 
αυτή καθορίζεται στην Απόφαση Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, 
ήτοι ίση με 0,3 €/MWh.»

Άρθρο 2
Στο άρθρο 3 «Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων 

Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ» γίνονται οι ακό-
λουθες τροποποιήσεις:

1. Στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Το Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων 
ΕΤΜΕΑΡ περιλαμβάνει διακριτό Υποσύστημα Παροχών 
Αγροτικής Χρήσης στο οποίο οι δυνητικοί δικαιούχοι με 
καταναλώσεις στην κατηγορία Β.4 της Απόφασης Χρε-
ώσεων ΕΤΜΕΑΡ υποβάλλουν αιτήσεις για υπαγωγή των 
αντίστοιχων παροχών αγροτικής χρήσης σε Καθεστώς 
Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ».

2. Το τελευταίο εδάφιο της περ. γ της παρ. 5 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Τα στοιχεία i έως και iii ανωτέρω δεν εφαρμόζονται 
για παροχές που ανήκουν στις κατηγορίες Β.3, Β.4 και 
Β.5 της Απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ. Στην περίπτωση 
παροχών που εντάσσονται στην κατηγορία Β.4 της Από-
φασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ υποβάλλονται τα στοιχεία 
των εδαφίων (i) και (vi) της περ. α και του εδαφ. (i) της 
περ. β ανωτέρω».

3. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Στην περίπτωση Δυνητικού Δικαιούχου που 

αποτελεί νομικό πρόσωπο, εκτός των περιπτώσεων 
που υποβάλλεται αίτηση Υπαγωγής στην κατηγορία 
Β.4, η υποβολή στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
ΕΤΜΕΑΡ, γίνεται υποχρεωτικά από Εξουσιοδοτημένο 
Λογιστή/Φοροτέχνη του TAXISnet, ο οποίος πρέπει 
να υποβάλλει στοιχεία αναφοράς για τον εαυτό του 
και να εξασφαλίσει την εξουσιοδότηση του Δυνητικού 
Δικαιούχου».

Άρθρο 3
Στο άρθρο 4 «Διαδικασία και Χρονοδιάγραμμα υπαγω-

γής καταναλώσεων Δυνητικών Δικαιούχων σε Καθεστώς 
Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ» γίνονται οι ακόλουθες 
τροποποιήσεις:

1. H περ. β της παρ. 8, αντικαθίσταται ως εξής:
«β. για τις παροχές με καταναλώσεις στις κατηγορίες 

Α.1, Β.1, Β.2, Β.3 και Β.5 ορίζονται δύο διαστήματα ετή-
σιας κατανάλωσης:

I. διάστημα: 0-250MWh στο οποίο επιβάλλεται η ΧΒ 
ΕΤΜΕΑΡ και

II. διάστημα: >250MWh στο οποίο επιβάλλεται Μονα-
διαία Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ ανάλογα με τις κατηγορίες στις 
οποίες εντάσσονται οι καταναλώσεις της παροχής».

2. Η περ. γ της παρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. για τις παροχές που περιλαμβάνουν καταναλώσεις 

στις κατηγορίες Α.2, Α.3 και Α.4:
I. Διάστημα 0-250MWh στο οποίο επιβάλλεται η ΧΒ.
II. Διακριτά διαστήματα, όπου για κάθε Μέγιστη Ετή-

σια Χρέωση ανά κατηγορία, καθορίζεται και ένα όριο 
ετήσιας κατανάλωσης σε MWh, εντός του οποίου επι-
βάλλεται διακριτή Μοναδιαία Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ. Τα όρια 
των διαστημάτων καθορίζονται από το λόγο, πέραν των 
250MWh, της Μέγιστης Ετήσιας Χρέωσης των κατανα-
λώσεων των ως άνω κατηγοριών προς τη Μοναδιαία 
Χρέωση της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμισμένης ως 
προς το ποσοστό της ετήσιας κατανάλωσης που αντι-
στοιχεί στην κατηγορία αυτή.

III. Διακριτό διάστημα με Μοναδιαία Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ 
μεγαλύτερη ή ίση από 0 €/MWh και μικρότερη ή ίση από 
την ΕΧΑΕΒ ώστε η μεσοσταθμική μοναδιαία χρέωση της 
παροχής ανηγμένη σε ετήσια βάση, πέραν των 250MWh, 
να μην είναι μικρότερη από την ΕΧΑΕΒ».

3. Μετά την παρ. 11 προστίθεται παρ. 11Α ως εξής:
«11Α. Για τα έτη 2019 και 2020, πέραν των όσων ορίζο-

νται στην ανωτέρω παρ. 11, καθίσταται δυνατή η πρώτη 
υποβολή ή η επανυποβολή αιτήσεων από δυνητικούς 
δικαιούχους για Υπαγωγή σε Καθεστώς Μειωμένων Χρε-
ώσεων ΕΤΜΕΑΡ, με βάση τα ιστορικά στοιχεία μεγεθών 
αναφοράς της τριετίας 2016-2018, σύμφωνα με το ακό-
λουθο χρονοδιάγραμμα:

α. Το αργότερο εντός 5 ημερών από τη θέση σε ισχύ 
της παρούσας, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, καθιστά εκ νέου ελεύθερη 
την πρόσβαση των δυνητικών δικαιούχων μέσω διαδι-
κτύου στο Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώ-
σεων ΕΤΜΕΑΡ και στο Υποσύστημα Παροχών Αγροτικής 
Χρήσης.

Το Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων 
ΕΤΜΕΑΡ, που αφορά τις κατηγορίες καταναλώσεων πλην 
της Β.4, θα παραμείνει διαθέσιμο για χρονικό διάστη-
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μα 15 ημερών, προκειμένου νέοι Δυνητικοί Δικαιούχοι 
να δημιουργήσουν Μερίδα Δικαιούχου και να υποβάλ-
λουν τις αιτήσεις τους με στοιχεία αναφοράς δικαιούχου, 
στοιχεία αναφοράς παροχής και με ιστορικά στοιχεία 
μεγεθών αναφοράς της τριετίας 2016-2018, όπου αυτό 
απαιτείται. Δυνητικοί Δικαιούχοι με υφιστάμενες Μερί-
δες στο Πληροφοριακό Σύστημα οι οποίες περιλαμβά-
νουν καταναλώσεις στις κατηγορίες Α.1-Α.4 και Β.1-Β.3 
δύνανται να τροποποιήσουν τα στοιχεία των αιτήσεών 
τους και να τις επανυποβάλλουν.

Το Υποσύστημα Παροχών Αγροτικής Χρήσης θα παρα-
μείνει διαθέσιμο για χρονικό διάστημα ενός μήνα, προ-
κειμένου νέοι Δυνητικοί Δικαιούχοι να υποβάλλουν τις 
αιτήσεις τους. Δυνητικοί Δικαιούχοι που έχουν ήδη υπο-
βάλλει στο Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώ-
σεων ΕΤΜΕΑΡ αιτήσεις Υπαγωγής των καταναλώσεών 
τους στην κατηγορία Β.4 δύνανται να τροποποιήσουν τα 
στοιχεία των αιτήσεών τους και να τις επανυποβάλλουν.

β. Εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση της υποβο-
λής των αιτήσεων, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ εκδίδει τα Προσωρινά 
Ενημερωτικά Σημειώματα και τις οριστικές Αποφάσεις 
Υπαγωγής σε Μειωμένες Χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 
2019 και 2020.

γ. Εντός 30 ημέρων μετά την έκδοση των Αποφάσεων 
Υπαγωγής σε Μειωμένες Χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ των ετών 
2019 και 2020, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ κοινοποιεί συγκεντρωτικά 
τα αντίστοιχα αποτελέσματα στους αρμόδιους διαχειρι-
στές, προκειμένου με βάση τις διατάξεις των άρθρων 4 και 
5 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/108553/2053/22.11.2019 
(Β’ 4295), να διενεργήσουν αναδρομική εκκαθάριση».

4. Η παρ. 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Για την Υπαγωγή σε Καθεστώς Μειωμένων Χρε-

ώσεων ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2021, το χρονοδιάγραμμα 
έχει ως εξής:

α. Το αργότερο εντός 35 ημερών από τη θέση σε ισχύ 
της παρούσας, ο ΔΑΠΕΕΠ επανακαθιστά ελεύθερη την 
πρόσβαση μέσω διαδικτύου των Δυνητικών Δικαιού-
χων στο Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσε-
ων ΕΤΜΕΑΡ και στο Υποσύστημα Παροχών Αγροτικής 
Χρήσης για χρονικό διάστημα ενός μήνα αποκλειστικά 
για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε Καθεστώς Μει-
ωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2021.

β. Εικοσιπέντε (25) ημέρες μετά την ολοκλήρωση της 
υποβολής των αιτήσεων για το έτος 2021, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ 
εκδίδει Προσωρινά Ενημερωτικά Σημειώματα προς τους 
Δυνητικούς Δικαιούχους με τα προκαταρκτικά αποτελέ-
σματα της Υπαγωγής σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσε-
ων ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2021.

γ. Συγκεντρωτικά στοιχεία των προκαταρκτικών απο-
τελεσμάτων αποστέλλονται στη ΡΑΕ.

δ. Εντός δέκα (10) ημερών από την αποστολή των συ-
γκεντρωτικών στοιχείων στη ΡΑΕ, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ ενημε-
ρώνει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Υπαγωγής 
σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, εκδίδει 
προς τους Δυνητικούς Δικαιούχους οριστικές Αποφάσεις 
Υπαγωγής σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ 
για το έτος 2021 και κοινοποιεί συγκεντρωτικά τα αντί-
στοιχα αποτελέσματα ανά ΑΦΜ και Αριθμό Παροχής 
στους αρμόδιους διαχειριστές».

Άρθρο 4
Στο άρθρο 6 «Στοιχεία υποβολής στο Πληροφορια-

κό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων για καταναλώσεις 
στις κατηγορίες του Πίνακα Β της Απόφασης Χρεώσεων 
ΕΤΜΕΑΡ» γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «Στοι-
χεία υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων 
Χρεώσεων για καταναλώσεις στις κατηγορίες του Πίνακα 
Β, εκτός της κατηγορίας Β.4, της Απόφασης Χρεώσεων 
ΕΤΜΕΑΡ».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για καταναλώσεις παροχών ηλεκτρικής ενέργειας 

που υπάγονται στις κατηγορίες του πίνακα Β της Απόφα-
σης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, εκτός της κατηγορίας Β.4, πέραν 
των στοιχείων που απαιτούνται για τη δημιουργία Με-
ρίδας Δικαιούχου, υποβάλλονται από τους Δυνητικούς 
Δικαιούχους τα εξής στοιχεία:»

3. Το πρώτο εδάφιο της περ. β της παρ. 1 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«β. Για καταναλώσεις που υπάγονται στις κατηγορίες 
Β.3 και Β.5 υποβάλλονται τα εξής στοιχεία:»

Άρθρο 5
Στο άρθρο 9 «Εικαζόμενη Τιμή Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΕΤΗΕ»:
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για κάθε έτος αναφοράς η Εικαζόμενη Τιμή Ηλεκτρι-

κής Ενέργειας ανά επίπεδο κατανάλωσης (Q σε MWh) 
και μέχρι τις 150.000MWh λαμβάνεται από τα στοιχεία 
που συλλέγει και επεξεργάζεται η αρμόδια Υπηρεσία του 
ΥΠΕΝ με σκοπό την αποστολή τους στην EUROSTAT, κατ’ 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1952 για τις τιμές 
ηλεκτρικής Ενέργειας. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται 
στη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ από το ΥΠΕΝ μέχρι τις 31 Μαΐου του επό-
μενου έτους από το έτος στο οποίο αφορούν, με την επι-
φύλαξη τήρησης τυχόν θεμάτων εμπιστευτικότητας. Η 
ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ προβαίνει στους αναγκαίους υπολογισμούς 
της εικαζόμενης τιμής σύμφωνα με τα ακόλουθα:»

2. Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. δύναται να αναρτά στην ιστοσελίδα 

της την Εικαζόμενη Τιμή Ηλεκτρικής Ενέργειας ΕΤΗΕ με 
την επιφύλαξη τήρησης τυχόν θεμάτων εμπιστευτικό-
τητας».

Άρθρο 6
Στο άρθρο 11 «Παροχή Δυνητικού Δικαιούχου με ρή-

τρα κεκτημένης επιλεξιμότητας», γίνονται οι ακόλουθες 
τροποποιήσεις:

1. Η παρ. 9 αντικαθίσταται ως εξής: «9. Ο πίνακας Παρο-
χών με ρήτρα Επιλεξιμότητας δύναται να συμπληρώνε-
ται με νέες παροχές καταναλωτών μετά την 30/06/2014, 
με την προϋπόθεση ότι αυτοί οι καταναλωτές διαθέτουν 
άλλη παροχή με ρήτρα Επιλεξιμότητας, της οποίας είναι 
χρήστες».

2. Η παρ. 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Σε κάθε περίπτωση για την Υπαγωγή σε Καθεστώς 

Μειωμένων Χρεώσεων για τα έτη 2023- 2028 θα πρέπει 
να περιλαμβάνεται το ΑΦΜ του δικαιούχου στα μητρώα 
που τηρεί ο αρμόδιος Διαχειριστής».
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Άρθρο 7
1. Το άρθρο 13 «Μεθοδολογία υπαγωγής σε Καθεστώς 

Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για καταναλώσεις στις 
κατηγορίες Β.3 και Β.4 της Απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕ-
ΑΡ» αντικαθίσταται ως εξής:

«

Άρθρο 13
Μεθοδολογία υπαγωγής σε Καθεστώς 
Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για 
καταναλώσεις στις κατηγορίες Β.3 και Β.4 τα 
έτη 2019-2028 και Β.5 τα έτη 2019-2021 της 
Απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή παρο-
χής Δυνητικού Δικαιούχου, σε Καθεστώς Μειωμένων 
Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ των κατηγοριών Β.3 και Β.4 τα έτη 
2019-2028 και Β.5 τα έτη 2019-2021, είναι ο Δυνητικός 
Δικαιούχος να είναι χρήστης/διάδοχος μίας τουλάχιστον 
ενεργής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με Ρήτρα κεκτη-
μένης Επιλεξιμότητας με την ίδια τυποποιημένη, κατά 
τον αρμόδιο διαχειριστή, χρήση, την οποία ο Δυνητικός 
Δικαιούχος εντάσσει επίσης στη Μερίδα του.

2. Στις περιπτώσεις που α) ο Δυνητικός Δικαιούχος 
έπαψε μετά την 30/06/2014 ή παύσει οποιαδήποτε 
στιγμή στο μέλλον να είναι χρήστης της Παροχής με 
ρήτρα Επιλεξιμότητας, ή β) η τυποποιημένη χρήση της 
Παροχής με ρήτρα Επιλεξιμότητας τροποποιήθηκε μετά 
την 30/06/2014, ή τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή 
στο μέλλον, παύει να τεκμαίρεται η επιλεξιμότητα της 
υπαγωγής της κατανάλωσης των παραπάνω παροχών 
σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.

3. Μέχρι την 1η Ιουνίου κάθε ημερολογιακού έτους 
μέχρι το 2028 για τις κατηγορίες Β.3 και Β.4 και μέχρι το 
2021 για την κατηγορία Β.5 της Απόφασης Χρεώσεων 
ΕΤΜΕΑΡ, οι αρμόδιοι διαχειριστές, κοινοποιούν στη ΔΑ-
ΠΕΕΠ ΑΕ αναλυτικούς καταλόγους των παροχών ηλεκτρι-
κής ενέργειας, οι οποίες το προηγούμενο ημερολογιακά 
έτος περιλάμβαναν καταναλώσεις για τους Δυνητικούς 
Δικαιούχους των ανωτέρω κατηγοριών σύμφωνα με τις 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 της παρούσας.

4. Η υπαγωγή των καταναλώσεων της εκάστοτε πα-
ροχής ηλεκτρικής ενέργειας, σε Καθεστώς Μειωμένων 
Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, πραγματοποιείται κατόπιν επιβεβαί-
ωσης από τη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ ότι τα στοιχεία που περιλαμ-

βάνονται στους καταλόγους των αρμόδιων διαχειριστών 
σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα στοιχεία, που υποβάλ-
λονται από το Δυνητικό Δικαιούχο κατά την αίτησή του, 
πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

5. Για κάθε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με καταναλώ-
σεις που εντάσσονται στις κατηγορίες Β.3 και Β.4 τα έτη 
2019-2028 και Β.5 τα έτη 2019-2021, η Μοναδιαία Χρέ-
ωση ΕΤΜΕΑΡ (ΜΧΑΠ) καθορίζεται ως ποσοστό της ΧΒ 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της Απόφασης 
Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ. Ειδικά, για τις παροχές ηλεκτρικής 
ενέργειας με καταναλώσεις στις κατηγορίες Β.3 και Β.5, 
οι πρώτες 250MWh ετήσιας κατανάλωσης χρεώνονται 
με τη ΧΒ.

6. Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ δύναται να επεξηγεί τη μεθοδολογία 
υπαγωγής καταναλώσεων Δυνητικού Δικαιούχου σε Κα-
θεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για καταναλώ-
σεις στις κατηγορίες Β.3, Β.4 και Β.5 και να την δημοσιεύει 
στην ιστοσελίδα της.

»

Άρθρο 8
1. Στο άρθρο 14 «Αιρεσιμότητα Ενίσχυσης και Διε-

νέργεια Ελέγχων», στην παράγραφο 3 μετά την περ. γ 
προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Οι Εκθέσεις Επαλήθευσης 
που αφορούν την Υπαγωγή των ετών 2019-2020 και την 
Υπαγωγή του έτους 2021 πρέπει να υποβληθούν εντός 
45 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των αντίστοι-
χων οριστικών Αποφάσεων Υπαγωγής».

Άρθρο 9
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/

74949/926/30.7.2020 απόφαση του Υφυπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασία Υπαγωγής Δι-
καιούχων σε Κατηγορίες Μειωμένων Χρεώσεων Ειδικού 
Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)» 
(Β’ 3152).

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Μαΐου 2021

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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