
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917 
Καθορισμός Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης 

Εκπομπών Αερίων Ρύπων ανά κατηγορία κατα-

ναλωτών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-

σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α’/98).

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

3) Το π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτά-
κη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της ’’Νέας 
Δημοκρατίας’’ (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α’/118).

4) Το π.δ. 82/2019 «Αποδοχή παραίτησης Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’/120).

5) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης,Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών.» (Α’/121).

6) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’/123).

7) Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 «Απε-
λευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση 
θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’/286/22.12.1999), όπως ισχύει.

8) Τις διατάξεις του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 «Για 
τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα με-
ταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 
Α’/179/22.08.2011), όπως ισχύει.

9) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4585/2018 «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας - Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μετα-
ξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN 
OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑ-

ΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποι-
είται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση 
Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού 
Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑ-
ΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με τον 
ν. 2779/1999 (Α’/296) και άλλες διατάξεις. » (ΦΕΚ Α’/216).

10) Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’/133).

11) Τις διατάξεις του από 30/8/2019 ψηφισθέντος 
ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α’/139/2019) και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού.

12) Την υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.290/8.1.2013 
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής «Μεθοδολογία επιμερισμού 
του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ΄ του 
ν. 4001/2011.» (ΦΕΚ Β’/10/09.01.2013).

13) Την υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 4123/05.03.2014 
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
Δ5- ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ. 290/08.01.2013 απόφασης του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής: Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους 
του άρθρου 143 παρ. 3 περ. γ’ του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Β’/ 
10/9.01.2013)» (ΦΕΚ Β’/719/21.03.2014).

14) Την υπ’ αριθμ. 1.101/2017 απόφαση της ΡΑΕ «Σχε-
τικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθο-
δολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 
143 παρ. 3 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, για το ημερο-
λογιακό έτος 2018 » (ΦΕΚ Β’/4670/29.12.2017).

15) Tην υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67409/8288/23.7.2019 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμο 
Θωμά» (ΦΕΚ Β’/3107/02.08.2019).

16) Τη με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/67864/8352/
24-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί ανάθεσης 
καθηκόντων της Σδούκου Αλεξάνδρας του Δημητρίου 
στη θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και 
Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. (Υ.Ο.Δ.Δ. 510).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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17) Την από 28.06.2014 υπ’ αριθμ. 2014/C 200/01 
ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις 
«Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις 
στους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας (2014-2020)».

18) Την υπ’ αριθ. C(2018)8884final/13.12.2018 απόφα-
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία 
κρίθηκε ότι το εν θέματι μέτρο είναι συμβατό με την εσω-
τερική αγορά, βάσει του άρθρου 107 παρ. 3 (στοιχ. γ’)
της ΣΛΕΕ.

19) Τη με αρ. πρωτ. 93990ΕΞ2019ΕΜΠ/30.8.2019 επι-
στολή της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

20) Την με αρ. πρωτ. ΔΑΠΕΕΠ/5150/30.8.2019 επιστο-
λή της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ.

21) Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/76974/2591/
30-8-2019 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών 
Υπηρεσιών.

22) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα καθορίζουμε, ειδικά για τα έτη 2019 
και 2020 και με ισχύ από 01.01.2019, τη Χρέωση Βάσης 
(ΧΒ) που, επιβάλλεται στους καταναλωτές Οικιακής Χρή-
σης Xαμηλής Tάσης (ΧΤ), στους καταναλωτές Λοιπών 
Χρήσεων Χαμηλής Τάσης (XT) και στους λοιπούς κατα-
ναλωτές που δεν θα καταστούν δικαιούχοι σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 4, τις κατηγορίες καταναλωτών 
που είναι δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ., 
τα ποσοστά μειωμένων χρεώσεων, σε σχέση με τη Χρέω-
ση Βάσης (ΧΒ) ανά κατηγορία δικαιούχων, τις μοναδιαίες 
χρεώσεις για τα έτη 2019-2020 ανά κατηγορία δικαιού-
χων, τη μέγιστη και την ελάχιστη χρέωση που μπορεί 
να επιβληθεί σε μεμονωμένο καταναλωτή και το χρόνο 
θέσης των μειωμένων χρεώσεων σε εφαρμογή.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Χρέωση Βάσης - ΧΒ: Η χρέωση που επιβάλλεται ενι-
αία σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών που δεν είναι 
δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων, επί της ηλεκτρικής 
ενέργειας που απορροφούν από το Δίκτυο ή το Σύστημα

Δικαιούχοι Μειωμένων Χρεώσεων: Οι καταναλωτές 
που θα καταστούν δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4

Κατευθυντήριες Γραμμές: Οι Κατευθυντήριες γραμμές 
για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλο-
ντος και της ενέργειας (2014-2020) (Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014/C200/01)

Επιλέξιμες δραστηριότητες: Οι δραστηριότητες όπως 
ορίζονται στα παραρτήματα 3 και 5 των Κατευθυντηρίων 
Γραμμών

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία – ΑΠΑ: Η Ακαθάριστη 
Προστιθέμενη Αξία της επιχείρησης, όπως ορίζεται στο 
Παράρτημα 4 των Κατευθυντηρίων Γραμμών

Ένταση Ηλεκτρικής Ενέργειας - ΕΗΕ: Η Ένταση Ηλε-
κτρικής Ενέργειας όπως ορίζεται στο Παράρτημα 4 των 
Κατευθυντηρίων Γραμμών

Καταναλωτές Λοιπών Χρήσεων ΧΤ: Οι καταναλωτές 
που δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες Οικιακής Χρή-
σης ΧΤ ή Αγροτικής χρήσης ΧΤ.

Άρθρο 3
Χρέωση Βάσης (ΧΒ) και κατηγορίες καταναλωτών 
στις οποίες επιβάλλεται

1. Η Χρέωση Βάσης (ΧΒ) για τα έτη 2019 και 2020 ορί-
ζεται σε 17€/MWh.

2. Ακέραια η Χρέωση Βάσης επιβάλλεται στις κάτωθι 
κατηγορίες καταναλωτών

α) στους καταναλωτές Οικιακής Χρήσης Xαμηλής Tά-
σης (ΧΤ),

β) στους καταναλωτές Λοιπών Χρήσεων Χαμηλής Τά-
σης (XT),

γ) στους λοιπούς καταναλωτές που δεν θα καταστούν 
δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο άρθρο 4.

Άρθρο 4
Κατηγορίες δικαιούχων μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ

Δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ από 
01.01.2019 και έως 31.12.2028 είναι οι κατηγορίες κα-
ταναλωτών των κατωτέρω περιπτώσεων Α και Β. Όλοι 
οι κατωτέρω δικαιούχοι των περιπτώσεων Α και Β, εξαι-
ρουμένης της κατηγορίας Β.4, καταβάλουν ακέραια τη 
χρέωση βάσης για τις πρώτες 250 MWh ετήσιας κατανά-
λωσης. Οι δε μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ εφαρμόζονται 
για την υπερβάλλουσα ενέργεια.

Α. Κατηγορίες Καταναλωτών, οριζόμενες στον πίνακα 
Α, είναι δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για 
παροχές κατανάλωσης στο βαθμό που αφορούν επιλέ-
ξιμες δραστηριότητες. Οι μειωμένες χρεώσεις, οι οποίες 
επιβάλλονται στις ανωτέρω κατηγορίες Καταναλωτών 
υπολογίζονται ως ποσοστό επί της Χρέωσης Βάσης (ΧΒ), 
σύμφωνα με τον πίνακα Α.

A/A Κατηγορίες Καταναλωτών Ποσοστό 
της ΧΒ

Α.1

Επιχειρήσεις με δραστηριότητες 
του Παραρτήματος 3 των 
Κατευθυντήριων Γραμμών 
με ΕΗΕ < 10%

15%

Α.2

Επιχειρήσεις με δραστηριότητες 
του Παραρτήματος 3 των 
Κατευθυντήριων Γραμμών 
με ΕΗΕ ≥ 10% και ΕΗΕ < 20%

15%

Α.3

Επιχειρήσεις με δραστηριότητες 
του Παραρτήματος 3 των 
Κατευθυντήριων Γραμμών 
με ΕΗΕ ≥ 20%

15%

Α.4

Επιχειρήσεις με δραστηριότητες 
του Παραρτήματος 5 των 
Κατευθυντήριων Γραμμών 
με ΕΗΕ ≥ 20%

15%

Πίνακας Α. Κατηγορίες καταναλωτών με επιλέξιμες 
δραστηριότητες και αντίστοιχες χρεώσεις

Καθορίζεται μέγιστη ετήσια χρέωση (στην βάση ημε-
ρολογιακού έτους), η οποία ανέρχεται σε 4% της Ακαθά-
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ριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) για επιχειρήσεις της 
κατηγορίας Α.2 και σε 0,5% της ΑΠΑ για επιχειρήσεις των 
κατηγοριών Α.3 και Α.4, ενώ για την κατηγορία Α.1 δεν 
ορίζεται μέγιστη ετήσια χρέωση.

Σε κάθε περίπτωση δεν δύναται η μοναδιαία χρέωση ΕΤΜΕ-
ΑΡ να είναι μικρότερη από 0,3€/MWh (ελάχιστη χρέωση).

Β. Καταναλωτές οι οποίοι είχαν ενεργή παροχή ως πε-
λάτες Υ.Τ. ή Μ.Τ. ή ήταν καταναλωτές αγροτικής χρήσης 
την 30.06.2014 και διατηρούν συνεχώς ενεργή την παρο-
χή τους μέχρι να καταστούν δικαιούχοι μειωμένων χρε-
ώσεων ΕΤΜΕΑΡ, σύμφωνα με την παρούσα, και ανήκουν 
σε μία από τις κατηγορίες του πίνακα Β.

A/A Κατηγορίες Καταναλωτών

Ποσοστό 
της 

Χρέωσης 
Βάσης

B.1

Επιχειρήσεις με δραστηριότητες 
του Παραρτήματος 5 των 
Κατευθυντήριων Γραμμών με ΕΗΕ 
≥ 10% και ΕΗΕ < 20%

20%

B.2

Επιχειρήσεις με δραστηριότητες 
που δεν περιλαμβάνονται 
στα Παραρτήματα 3 και 5 των 
Κατευθυντήριων Γραμμών με ΕΗΕ 
≥ 20%

20%

Β.3

Λιγνιτωρυχεία και Αντλητικοί 
Σταθμοί με σύνδεση στην Υψηλή 
Τάση, και Μέσα Σταθερής Τροχιάς 
με σύνδεσης στη Μέση ή στην 
Υψηλή Τάση

20%

Β.4 Αγροτικής Χρήσης ΧΤ και 
Αγροτικής Χρήσης ΜΤ 53%

Πίνακας Β. Λοιπές κατηγορίες καταναλωτών με μειω-
μένες χρεώσεις

Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. αναπτύσσει πληροφοριακό σύστημα 
για την υποδοχή αιτήσεων των δυνητικών δικαιούχων 
μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, καθώς και την υπαγωγή 
των δικαιούχων του παρόντος άρθρου σε κατηγορία 
μειωμένων χρεώσεων.

Άρθρο 5
Μοναδιαίες χρεώσεις για τα έτη 2019-2020

Οι μοναδιαίες χρεώσεις των κατηγοριών καταναλω-
τών μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, για τα έτη 2019 και 
2020 υπολογίζονται ως το γινόμενο του ποσοστού της 
Χρέωσης Βάσης (ΧΒ) των Πινάκων Α και Β επί τη Χρέ-
ωση Βάσης (Χ.Β.) και, με την επιφύλαξη του άρθρου 4, 
ορίζονται ως εξής:

Κατηγορίες Καταναλωτών
Μοναδιαία 

Χρέωση
(€/MWh)

Οικιακής Χρήσης Xαμηλής Tάσης (ΧΤ) 17,00 €

Λοιπών Χρήσεων Χαμηλής Τάσης (XT) 17,00 €

Λοιποί καταναλωτές που δεν θα 
καταστούν δικαιούχοι, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 4

17,00 €

Επιχειρήσεις με δραστηριότητες του 
Παραρτήματος 3 των Κατευθυντήριων 
Γραμμών με ΕΗΕ < 10%

2,55 €

Επιχειρήσεις με δραστηριότητες του 
Παραρτήματος 3 των Κατευθυντήριων 
Γραμμών με ΕΗΕ ≥ 10% και ΕΗΕ < 20%

2,55 €

Επιχειρήσεις με δραστηριότητες του 
Παραρτήματος 3 των Κατευθυντήριων 
Γραμμών με ΕΗΕ ≥ 20%

2,55 €

Επιχειρήσεις με δραστηριότητες του 
Παραρτήματος 5 των Κατευθυντήριων 
Γραμμών με ΕΗΕ ≥ 20%

2,55 €

Επιχειρήσεις με δραστηριότητες του 
Παραρτήματος 5 των Κατευθυντήριων 
Γραμμών με ΕΗΕ ≥ 10% και ΕΗΕ < 20%

3,40 €

Επιχειρήσεις με δραστηριότητες που δεν 
περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα 3 
και 5 των Κατευθυντήριων Γραμμών με 
ΕΗΕ ≥ 20%

3,40 €

Λιγνιτωρυχεία και Αντλητικοί Σταθμοί 
με σύνδεση στην Υψηλή Τάση, και Μέσα 
Σταθερής Τροχιάς με σύνδεσης στη 
Μέση ή στην Υψηλή Τάση

3,40 €

Αγροτικής Χρήσης ΧΤ και Αγροτικής 
Χρήσης ΜΤ 9,01 €

Πίνακας Γ. Μοναδιαίες χρεώσεις για τα έτη 2019-2020

Άρθρο 6
Χρόνος θέσης των χρεώσεων σε εφαρμογή 
και λοιπές διατάξεις

Για τις κατηγορίες καταναλωτών των περ. α) και β) της 
παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας, οι νέες χρεώσεις 
τίθενται σε εφαρμογή από τον πρώτο λογαριασμό που 
εκδίδεται για κάθε καταναλωτή μετά τη δημοσίευση της 
παρούσας.

Για τις κατηγορίες καταναλωτών, εκτός των περ. α) 
και β) της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας, οι νέες 
χρεώσεις τίθενται σε εφαρμογή μετά τη θέση σε λει-
τουργία του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 
4 και έως τότε εξακολουθούν να ισχύουν οι μοναδιαίες 
χρεώσεις της απόφασης της ΡΑΕ με αριθμό 1.101/2017 
(Β’/4670/2017).

Μέχρι να τεθούν σε εφαρμογή οι μειωμένες χρε-
ώσεις του άρθρου 5 της παρούσας, εξακολουθεί να 
ισχύει η υπ’  αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.290/8.1.2013 
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β’/10/09.01.2013), όπως 
έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.21/
οικ. 4123/05.03.2014 απόφαση του Υφυπουργού Πε-
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 
Β’/719/21.03.2014), στο μέρος που αφορά τις κατηγο-
ρίες καταναλωτών, που δεν εντάσσονται στις κατηγορί-
ες των περιπτώσεων α) και β) της παρ. 2 του άρθρου 3 
της παρούσας, χρονικό σημείο μετά το οποίο η εν λόγω 
υπουργική απόφαση καταργείται.

Ο ακριβής χρόνος θέσης σε εφαρμογή των μειωμένων 
χρεώσεων καθώς και η διαδικασία εκκαθάρισης ων χρε-
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ώσεων από 01.01.2019 μέχρι το χρονικό σημείο εφαρμο-
γής των χρεώσεων της παρούσας, θα καθοριστεί με νέα 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2019

Ο Υφυπουργός

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ

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