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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Ιουλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/76149/2579
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/
926/30.7.2020 υπουργικής απόφασης “Διαδικασία Υπαγωγής Δικαιούχων σε Κατηγορίες Μειωμένων Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)” (Β’ 3152).
Ο YΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 143 του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου,
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179), ιδίως με το
άρθρο 7 του ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (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, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
25ης Οκτωβρίου 2012 “Για την ενεργειακή απόδοση, την
τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ
και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/
ΕΚ”, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ
του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή
απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της
Κροατίας» και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
4. Tον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999,
Α’ 45).
5. Tον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
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 Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’160).
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8. Tο π.δ. 70/2015 περί μετονομασίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Α’ 114).
9. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917/31.8.2019
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Καθορισμός Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων ανά κατηγορία καταναλωτών»
(Β’ 3373).
10. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/108553/2053/
22.11.2019 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας «Διαδικασία Αναδρομικής Εκκαθάρισης
Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων
Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)» (Β’ 4295).
11. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/926/30.07.2020
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Διαδικασία Υπαγωγής Δικαιούχων σε Κατηγορίες Μειωμένων Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών
Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)» (Β’ 3152).
12. Την υπ’ αρ. οικ. 175275/30.05.2018 απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και
Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων» (Β’ 1927).
13. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
«Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις
στους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας (2014-2020)»
(C 200/2014).
14. Την υπό στοιχεία C(2018)8884final/13.12.2018 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία κρίθηκε ότι
το εν θέματι μέτρο είναι συμβατό με την εσωτερική αγορά,
δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 107 (στοιχ. γ’) της ΣΛΕΕ.
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 της Ε.Ε. της
17ης Ιουνίου 2014 (L187).
16. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/61530/2145/15.6.2022
υπηρεσιακό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας
προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
17. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/64297/1439/
22.6.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (αρ. εισερχομένου ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/
64301/2221/22.6.2022).
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18. Το γεγονός ότι σύμφωνα και με την υπό σημείο
17 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/926/
30.07.2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας «Διαδικασία Υπαγωγής Δικαιούχων σε
Κατηγορίες Μειωμένων Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)» (Β’ 3152), ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/926/30.7.2020 υπουργικής
απόφασης.
Στο άρθρο 2 «Ορισμοί» τροποποιείται ο ορισμός «Κατηγορίες Β1, Β2, Β3, Β4 και Β5» ως εξής:
«Κατηγορίες Β.1, Β.2, Β.3, Β.4, Β.5 και Β.6: Οι κατηγορίες
καταναλωτών που ορίζονται στον Πίνακα Β της απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ (Κατηγορίες του Πίνακα Β)».
Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 3 της υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/926/30.7.2020 υπουργικής
απόφασης.
Στο άρθρο 3 «Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων
Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ» αντικαθίσταται το
προτελευταίο εδάφιο της περ. γ της παρ. 5 ως εξής:
«Τα στοιχεία i έως και iii ανωτέρω δεν εφαρμόζονται
για παροχές που ανήκουν στις κατηγορίες Β.3, Β.4, Β.5
και Β.6 της απόφασης χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ».
Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 4 της υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/926/30.7.2020 υπουργικής
απόφασης.
Στο άρθρο 4 «Διαδικασία και Χρονοδιάγραμμα υπαγωγής καταναλώσεων Δυνητικών Δικαιούχων σε Καθεστώς
Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ» γίνονται οι ακόλουθες
τροποποιήσεις:
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Την 1η Ιουλίου κάθε έτους αρχής γενομένης από το
έτος 2023 και εφεξής μέχρι και το έτος 2027, η ΔΑΠΕΕΠ
ΑΕ καθιστά ελεύθερη την πρόσβαση μέσω διαδικτύου
των Δυνητικών Δικαιούχων στο Πληροφοριακό Σύστημα
Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ».
2. Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους από το έτος 2023
μέχρι και το έτος 2027, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ διακόπτει την πρόσβαση των Δυνητικών Δικαιούχων στο Πληροφοριακό
Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ και διενεργεί
την ετήσια διαδικασία υπαγωγής καταναλώσεων σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ».
3. Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Μέχρι τη 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους από το
έτος 2023 μέχρι και το έτος 2027, εκδίδονται Προσωρινά Ενημερωτικά Σημειώματα με τα προκαταρκτικά
αποτελέσματα της Υπαγωγής σε Καθεστώς Μειωμένων
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Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ και αποστέλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος στους Δυνητικούς Δικαιούχους».
4. Το πρώτο εδάφιο της περ. β της παρ. 8, αντικαθίσταται ως εξής:
«β. για τις παροχές με καταναλώσεις στις κατηγορίες
Α.1, Β.1, Β.2, Β.3, Β.5 και Β.6 ορίζονται δύο διαστήματα
ετήσιας κατανάλωσης».
5. Στο τέλος της περ. α της παρ. 11Α προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εντός του Ιουλίου του 2022, ο ΔΑΠΕΕΠ επανακαθιστά ελεύθερη την πρόσβαση μέσω διαδικτύου των
Δυνητικών Δικαιούχων στο Πληροφοριακό Σύστημα
Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ και στο υποσύστημα
παροχών αγροτικής χρήσης για χρονικό διάστημα ενός
μήνα αποκλειστικά και μόνο για την υποβολή αιτήσεων
υπαγωγής σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ
στην κατηγορία Β.6 για τα έτη 2019 και 2020».
6. Στο τέλος της περ. α της παρ.12 προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Εντός του Αυγούστου του 2022, ο ΔΑΠΕΕΠ επανακαθιστά ελεύθερη την πρόσβαση μέσω διαδικτύου των
Δυνητικών Δικαιούχων στο Πληροφοριακό Σύστημα
Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ και στο υποσύστημα
παροχών αγροτικής χρήσης για χρονικό διάστημα ενός
μήνα αποκλειστικά και μόνο για την υποβολή αιτήσεων
υπαγωγής σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ
στην κατηγορία Β.6 για το έτος 2021».
7. Η παρ. 13 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Για την Υπαγωγή σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2022, το χρονοδιάγραμμα
έχει ως εξής:
α. Εντός του Σεπτεμβρίου του 2022, ο ΔΑΠΕΕΠ επανακαθιστά ελεύθερη την πρόσβαση μέσω διαδικτύου των
Δυνητικών Δικαιούχων στο Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ και στο Υποσύστημα Παροχών Αγροτικής Χρήσης για χρονικό διάστημα ενός μήνα
αποκλειστικά για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2022.
β. Εικοσιπέντε (25) ημέρες μετά την ολοκλήρωση της
υποβολής των αιτήσεων για το έτος 2022, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ
εκδίδει Προσωρινά Ενημερωτικά Σημειώματα προς τους
Δυνητικούς Δικαιούχους με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Υπαγωγής σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2022.
γ. Συγκεντρωτικά στοιχεία των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων αποστέλλονται στη ΡΑΕ.
δ. Εντός δέκα (10) ημερών από την αποστολή των συγκεντρωτικών στοιχείων στη ΡΑΕ, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ ενημερώνει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Υπαγωγής
σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, εκδίδει
προς τους Δυνητικούς Δικαιούχους οριστικές Αποφάσεις
Υπαγωγής σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ
για το έτος 2022 και κοινοποιεί συγκεντρωτικά τα αντίστοιχα αποτελέσματα ανά ΑΦΜ και Αριθμό Παροχής
στους αρμόδιους διαχειριστές».
8. Μετά την παρ.13, προστίθεται παρ. 14 ως εξής:
«14. Για την Υπαγωγή σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2023, το χρονοδιάγραμμα
έχει ως εξής:
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α. Εντός του Οκτωβρίου του 2022, ο ΔΑΠΕΕΠ επανακαθιστά ελεύθερη την πρόσβαση μέσω διαδικτύου των
Δυνητικών Δικαιούχων στο Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ και στο Υποσύστημα Παροχών Αγροτικής Χρήσης για χρονικό διάστημα ενός μήνα
αποκλειστικά για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2023.
β. Δέκα (10) ημέρες μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων για το έτος 2023, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ εκδίδει
Προσωρινά Ενημερωτικά Σημειώματα προς τους Δυνητικούς Δικαιούχους με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Υπαγωγής σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων
ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2023.
γ. Συγκεντρωτικά στοιχεία των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων αποστέλλονται από τη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ στη ΡΑΕ
και κοινοποιούνται στο ΥΠΕΝ μέχρι την 6η Δεκεμβρίου
2022, για τον υπολογισμό της ΧΒ ΕΤΜΕΑΡ του έτους
2023.
δ. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της
απόφασης υπολογισμού της ΧΒ ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2023
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ ενημερώνει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Υπαγωγής
σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, εκδίδει
οριστικές αποφάσεις Υπαγωγής των Δικαιούχων σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2023
και κοινοποιεί συγκεντρωτικά τα αντίστοιχα αποτελέσματα ανά ΑΦΜ και αριθμό παροχής στους αρμόδιους
διαχειριστές».
Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 6 της υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/926/30.7.2020 υπουργικής
απόφασης.
Στο άρθρο 6 «Στοιχεία υποβολής στο Πληροφοριακό
Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων για καταναλώσεις στις
κατηγορίες του Πίνακα Β, εκτός της κατηγορίας Β.4, της
απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ» προστίθεται στο τέλος
της παρ. 1 περ. γ ως εξής:
«γ. Για καταναλώσεις που υπάγονται στην κατηγορία
Β.6 υποβάλλονται τα εξής στοιχεία:
i. Στοιχεία αναφοράς της παροχής (Αριθμός Παροχής,
ημ/νία ενεργοποίησης ή ημ/νία μεταβίβασης του Αριθμού Παροχής στο ΑΦΜ του Δικαιούχου, τυποποιημένη
χρήση της παροχής)».
Άρθρο 5
Τροποποίηση του άρθρου 13 της υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/926/30.7.2020 υπουργικής
απόφασης.
Στο 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» γίνονται
οι εξής τροποποιήσεις:
1. Αντικαθίσταται o τίτλος του άρθρου ως εξής:
«Άρθρο 13
Μεθοδολογία υπαγωγής σε Καθεστώς Μειωμένων
Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για καταναλώσεις στις κατηγορίες
Β.3, Β.4, Β.5 και Β.6 της απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ»
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2. Αντικαθίσταται η παρ. 1 ως εξής:
«1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή παροχής Δυνητικού Δικαιούχου, σε Καθεστώς Μειωμένων
Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ των κατηγοριών Β.3,Β.4, Β.5 και Β.6
τα έτη 2019-2028, είναι ο Δυνητικός Δικαιούχος να είναι
χρήστης/διάδοχος μίας τουλάχιστον ενεργής παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας με Ρήτρα κεκτημένης Επιλεξιμότητας με την ίδια τυποποιημένη, κατά τον αρμόδιο
διαχειριστή, χρήση, την οποία ο Δυνητικός Δικαιούχος
εντάσσει επίσης στη Μερίδα του.»
3. Αντικαθίσταται η παρ. 3 ως εξής:
«3. Μέχρι την 1η Ιουνίου κάθε ημερολογιακού έτους
μέχρι το 2028 για τις κατηγορίες Β.3, Β.4, Β.5 και Β.6 της
Απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, οι αρμόδιοι διαχειριστές,
κοινοποιούν στη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ αναλυτικούς καταλόγους των
παροχών ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες το προηγούμενο
ημερολογιακά έτος περιλάμβαναν καταναλώσεις για τους
Δυνητικούς Δικαιούχους των ανωτέρω κατηγοριών σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 της παρούσας.»
4. Αντικαθίσταται η παρ. 5 ως εξής:
«5. Για κάθε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με καταναλώσεις που εντάσσονται στις κατηγορίες Β.3, Β.4,
Β.5 και Β.6 για τα έτη 2019-2028, η Μοναδιαία Χρέωση
ΕΤΜΕΑΡ 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 Β.5 και Β.6, οι πρώτες
250MWh ετήσιας κατανάλωσης χρεώνονται με τη ΧΒ.»
5. Αντικαθίσταται η παρ. 6 ως εξής:
«6. Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ δύναται να επεξηγεί τη μεθοδολογία υπαγωγής καταναλώσεων Δυνητικού Δικαιούχου σε
Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για καταναλώσεις στις κατηγορίες Β.3, Β.4, Β.5 και Β.6 και να την
δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της».
Άρθρο 6
Τροποποίηση του άρθρου 14 της υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/926/30.7.2020, υπουργικής
απόφασης.
Στο άρθρο 14 «Αιρεσιμότητα Ενίσχυσης και Διενέργεια
Ελέγχων» αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της περ. γ
της παρ. 3 ως εξής:
«Οι Εκθέσεις Επαλήθευσης που αφορούν την Υπαγωγή
των ετών 2019-2020 την Υπαγωγή του έτους 2021 και την
Υπαγωγή του έτους 2022 πρέπει να υποβληθούν εντός
45 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των αντίστοιχων οριστικών Αποφάσεων Υπαγωγής».
Άρθρο 7
Τροποποίηση του άρθρου 17 της υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/926/30.7.2020 υπουργικής
απόφασης.
Στο άρθρο 17 «Ανταποδοτικό τέλος υπέρ της ΔΑΠΕΕΠ
ΑΕ» γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 ως εξής:
«2. Για τα έτη 2019-2020, το ανταποδοτικό τέλος υπολογίζεται από κοινού ανά Αριθμό Παροχής Δυνητικού
Δικαιούχου με βάση τη μέση κατανάλωση κάθε Αριθμού
παροχής για την τελευταία τριετία, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα».
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2. Προστίθεται νέα παρ. 2Α μετά το τέλος της παρ. 2
ως εξής:
«2Α. Από το έτος 2021 και εφεξής, το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος υπολογίζεται ανά Αριθμό Παροχής Δυνητικού
Δικαιούχου. Το ύψος του ανταποδοτικού τέλους για κάθε
Αριθμό Παροχής ορίζεται στο 0,7% του εκτιμώμενου
ποσού ενίσχυσης. To ελάχιστο ύψος του ανταποδοτικού
τέλους ανέρχεται στα διακόσια ευρώ (200 €) και το μέγιστο ύψος στις σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000 €). Για κάθε
Αριθμό Παροχής που είναι υπόχρεος σε ανταποδοτικό
τέλος, το εκτιμώμενο ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται με
βάση τη μέση κατανάλωση του Αριθμού Παροχής την
τελευταία τριετία, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί το Πληροφοριακό Σύστημα του ΔΑΠΕΕΠ κατά την υποβολή
της αίτησης του δυνητικού δικαιούχου και τη Χρέωση
Βάσης του έτους το οποίο αφορά η ενίσχυση, όπως αυτή
καθορίζεται από την Απόφαση ΡΑΕ του Άρθρου 18 της
παρούσας. Το εκτιμώμενο ποσό ενίσχυσης είναι η διαφορά του γινομένου της μέσης κατανάλωσης τελευταίας
τριετίας του Αριθμού Παροχής επί τη Χρέωση Βάσης του
έτους για το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, μείον την τελική χρέωση ΕΤΜΕΑΡ για τη μέση κατανάλωση τελευταίας
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τριετίας, όπως αυτή υπολογίζεται μετά την υπαγωγή του
αριθμού παροχής σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων
ΕΤΜΕΑΡ για το έτος υποβολής της αίτησης με βάση τη
μεθοδολογία του άρθρου 12».
Άρθρο 8
Ισχύς
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/
74949/926/30.7.2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασία Υπαγωγής Δικαιούχων 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, 21 Ιουλίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02039212507220004*

