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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Δεκεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Χορήγηση παράτασης της παρ. 2 (γ), του άρθρου 33
του ν. 4712/2020 (Α’ 146) στην εταιρεία «Επιχειρηματικό Πάρκο Μαντουδίου Μονοπρόσωπη Α.Ε.»,
για την ολοκλήρωση εκτέλεσης των έργων υποδομής του Επιχειρηματικού Πάρκου Μαντουδίου.

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/
109471/1763/18.11.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο
Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών,
των οποίων οι παροχές συνδέονται στη χαμηλή
τάση» (Β’ 5402).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 142317
(1)
Χορήγηση παράτασης της παρ. 2 (γ), του άρθρου
33 του ν. 4712/2020 (Α’ 146) στην εταιρεία «Επιχειρηματικό Πάρκο Μαντουδίου Μονοπρόσωπη Α.Ε.», για την ολοκλήρωση εκτέλεσης των
έργων υποδομής του Επιχειρηματικού Πάρκου
Μαντουδίου.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης
τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα
την παρ. 4 του άρθρου 53 αυτού.
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005 «Κω-
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δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» - Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
4. Την υπ’ αρ. 59/17-02-2019 εγκύκλιο του Υπουργού
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του
ν. 4622/2019 σχετικά με την αρμοδιότητα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για την
τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων».
5. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α’ 192), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4512/2018 (Α’ 5).
6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119) και ιδιαίτερα το
άρθρο 4.
7. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Τον ν. 2545/1997 «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές
Περιοχές και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), όπως εφαρμόζεται εν προκειμένω στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου
63 του ν. 3982/2011.
9. Τον ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α’ 68).
10. Τον ν. 4712/2020 «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου
Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη
διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων
προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις» (Α’ 146) και
ειδικότερα την παρ. 2(γ) του άρθρου 33 αυτού.
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11. Την υπό στοιχεία Φ/Α.5.33/15088/945/21-12-2012
κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Α Μαντουδίου (ΕΠ.ΠΑ.
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ) στη θέση Φούρνοι Μαντουδίου Δήμου
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας» (Β΄3540).
12. Την υπό στοιχεία Φ/Α.5.3.3/7646/565/27-06-2013
(ΑΔΑ: ΒΛΩΦ-4ΛΚ) υπουργική απόφαση «Περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας υποβολής από την
εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Α
Μαντουδίου στη Διεύθυνση Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών και Δικτύων της βεβαίωσης κατάθεσης σε
τραπεζικό λογαριασμό του προβλεπόμενου από την
διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 3982/2011
(Α’ 143) ποσού».
13. Την υπό στοιχεία Φ/Α.5.33/14968/9/23-12-2014
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 3622) «Τροποποίηση της
υπό στοιχεία Φ/Α.5.33/15088/945/21-12-2012 (Β΄ 3540)
κοινής υπουργικής απόφασης "Περί έγκρισης ανάπτυξης
Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Α Μαντουδίου (ΕΠ.ΠΑ.
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ) στη θέση Φούρνοι Μαντουδίου Δήμου
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας"».
14. Την υπ’ αρ. 2687/109761/7-12-2016 (ΑΑΠ 291) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του Επιχειρηματικού Πάρκου Μαντουδίου
(ΕΠΠΑΜΑΝ) Τύπου Α’, στις θέσεις "Φούρνοι Μαντουδίου»
και «Σκάλα Δαφνοποτάμου» της Δ.Ε. Μαντουδίου, Δήμου
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας, Π.Ε. Ευβοίας".
15. Την υπό στοιχεία Φ/Α.5.33/136834/161028/12/2017 (Β΄ 4861) κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση της προθεσμίας κοινοποίησης από την ΕΠ.ΠΑ
Μαντουδίου της εγκεκριμένης πράξης εφαρμογής του
Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Α’ Μαντουδίου στη Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών
Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», ήτοι έως
31/12/2017.
16. Το υπ΄ αρ. 173562/4823/11-9-2018 (υπό στοιχεία
ΓΓΒ:98010/1295/20-09-2018) έγγραφο της Διεύθυνσης
Προστασίας Δασών, της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και
Δασικού Περιβάλλοντος, της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ «Περί Επιχειρηματικού Πάρκου στη
θέση Φούρνου - Μαντουδίου του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης - Αγ. Άννας Π.Ε. Ευβοίας».
17. Την υπό στοιχεία Φ/Α.5.33/140039/170524/12/2018 (Β΄ 5840) κοινή υπουργική απόφαση χορήγησης παράτασης της παρ. 3γ του άρθρου 52 του
ν. 3982/2011 στην «Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού
Πάρκου Μαντουδίου Α.Ε.», με την οποία χορηγήθηκε
παράταση της προθεσμίας κοινοποίησης της εγκεκριμένης πράξης εφαρμογής του ΕΠ, έως την 31/12/2018.
18. Την υπ’ αρ. 3970/220221/2018 (ΑΔΑ:916ΝΟΡ10Δ0Ν) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «Κύρωση Πράξης
Εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου
στην περιοχή του Επιχειρηματικού Πάρκου Μαντουδίου
(ΕΠΠΑΜΑΝ) Τύπου Α’, στη θέση "Φούρνοι Μαντουδίου",
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της Δ.Ε. Μαντουδίου, Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης-Αγ.
Άννας, Π.Ε. Ευβοίας».
19. Την υπ’ αρ. 133780/1402/08-12-2021 επιστολή, με
την οποία ο φορέας ανάπτυξης αιτήθηκε τη χορήγηση
παράτασης για την ολοκλήρωση εκτέλεσης των έργων
υποδομής του ΕΠ, λόγω COVID-19.
20. Το από 22/12/2021 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.
21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη χορήγηση παράτασης της περ. (γ) της παρ. 2, του
άρθρου 33 του ν. 4712/2020, στην εταιρεία «Επιχειρηματικό Πάρκο Μαντουδίου Μονοπρόσωπη Α.Ε.» για την
ολοκλήρωση εκτέλεσης των έργων υποδομής του ΕΠ
Μαντουδίου, χρονικής διάρκειας δέκα (10) μηνών, ήτοι
έως την 31/10/2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2021
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΙΑΚΟΥΔΗΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124574/2147
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/
109471/1763/18.11.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο
Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών,
των οποίων οι παροχές συνδέονται στη χαμηλή
τάση» (Β’ 5402).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018
Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές
Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών
στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και
άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181) και ιδίως
το εξηκοστό πρώτο άρθρο.
2. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα,
Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων
και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).
3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης»
(Α’ 133).
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4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
6. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).
7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).
8. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε
Πελάτες (Β’ 832/2013).
9. Τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων
Προέλευσης, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 509/2018
απόφαση ΡΑΕ (Β’ 2307).
10. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Κώδικας ΜΔΝ), όπως
εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 39/2014 απόφαση της ΡΑΕ
(Β’ 304).
11. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την
υπ’ αρ. 395/2016 απόφαση της ΡΑΕ (Β’ 78).
12. Την υπ’ αρ. 1443/2020 απόφαση ΡΑΕ «Θέσπιση
Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής
Εκκαθάρισης» (Β’ 4737).
13. Τα μερίδια εκπροσώπησης προμηθευτών στη
Χαμηλή Τάση για τις αγροτικές παροχές, σύμφωνα
με το από 15.12.2021 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/
97054/1486/18.10.2021).
14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/109471/1763/
18.11.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης,
από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών,
των οποίων οι παροχές συνδέονται στη χαμηλή τάση.»
(Β’ 3088).
15. Το γεγονός ότι η χρηματοδότηση του ειδικού λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» θα προέλθει
από μέρος των εσόδων που προκύπτουν από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
σύμφωνα με την υποπερ. στ) της περ. Α.2.1 της παρ. Α.2.
του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) και όχι από τον
κρατικό προϋπολογισμό.
16. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/122929/2071/
22.12.2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή
Ενέργειας προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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17. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/122933/2806/
22.12.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
18. Το γεγονός ότι, σύμφωνα και με την υπό σημείο
17 εισήγηση του Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/109471/
1763/18.11.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση
επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης,
της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
καταναλωτών, των οποίων οι παροχές συνδέονται στη
χαμηλή τάση», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
H παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που συμπεριλαμβάνουν ρήτρες
αναπροσαρμογής, σχετιζόμενες με την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός των
δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και
του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται για το μήνα Σεπτέμβριο
στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα
(ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για
το μήνα Οκτώβριο στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ
(€) ανά Μεγαβατώρα (ΜWh), για τον μήνα Νοέμβριο
στο ποσό των εκατόν τριάντα (130) ευρώ ανά Μεγαβατώρα (ΜWh), ενώ για τον μήνα Δεκέμβριο ορίζεται
στο ποσό των εκατόν εξήντα πέντε (165) ευρώ ανά
Μεγαβατώρα (ΜWh). Για τους καταναλωτές, οι οποίοι
είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που συμπεριλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής, σχετιζόμενες με την
χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και
είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου
και του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), η
μηνιαία επιδότηση για το μήνα Σεπτέμβριο, ορίζεται
στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ ανά Μεγαβατώρα επί
της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΜWh), για το
μήνα Οκτώβριο στο ποσό των ογδόντα (80) ευρώ (€)
ανά Μεγαβατώρα (ΜWh), για τον μήνα Νοέμβριο στο
ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (Μwh) και για τον μήνα Δεκέμβριο στο ποσό
των εκατόν ογδόντα πέντε (185) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (ΜWh).
Για τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι
σε τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που
δεν συμπεριλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής,
σχετιζόμενες με τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται
για έκαστο μήνα της περιόδου εφαρμογής του μέτρου
της παρούσας, στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ (€) ανά
Μεγαβατώρα (ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας.»
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Άρθρο 2
Στην παρ. 2 του άρθρου 5 προστίθεται περ. γ) ως εξής:
«γ) μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2021, το ποσό που προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο:
3η Δόση πίστωσης σε προμηθευτή = 0.80 x [(0.75 x
Μερίδιο Εκπροσώπησης στη ΧΤ x Πλήθος παροχών χώρας στη ΧΤ x (0.31 MWh x 165 €/MWh))+ Μερίδιο Εκπροσώπησης ΚΟΤ στη ΧΤ x Πλήθος δικαιούχων ΚΟΤ x
(0.31 MWh x 20€/MWh) + 0.05 x Μερίδιο Εκπροσώπησης
στη ΧΤ x Πλήθος παροχών χώρας στη ΧΤ x (0.31 MWh x
20 €/Mwh)].»

Τεύχος B’ 6321/30.12.2021

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
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