
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/25936/310 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/

4917/2019 απόφασης «Καθορισμός Χρεώσεων 

Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύ-

πων ανά κατηγορία καταναλωτών» (Β΄ 3373).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

2) 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» (Α΄ 98) σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

3) Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α΄ 160).

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

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

6) Τις διατάξεις του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 «Για τη 
λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσι-
κού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179), όπως 
τροποποιήθηκε ιδίως με το άρθρο 7 του ν. 4625/2019 
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 139) και ισχύει.

7) Την υπό στοιχεία Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.290/8.1.2013 
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής «Μεθοδολογία επιμερισμού του 
Ειδικού Τέλους της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 143 
του ν. 4001/2011» (Β΄ 10).

8) Την υπό στοιχεία Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 4123/5.3.2014 
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση της υπό στοι-
χεία Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ. 290/8.1.2013 απόφασης του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής: Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους 
της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 
(Β΄ 10)» (Β΄ 719).

9) Την υπ’ αρ. 1.101/2017 απόφαση της ΡΑΕ «Σχετικά 
με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδο-
λογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους της παρ. 3 του 
άρθρου 143 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, για το ημε-
ρολογιακό έτος 2018 » (Β΄ 4670).

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).

11) Την από 28.6.2014 υπό στοιχεία 2014/C 200/01 
ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με 
τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύ-
σεις στους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας (2014-
2020)».

12) Την υπό στοιχεία C(2018)8884final/13.12.2018 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την 
οποία κρίθηκε ότι το εν θέματι μέτρο είναι συμβατό με 
την εσωτερική αγορά, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 107 
(στοιχ. γ΄) της ΣΛΕΕ.

13) Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/22396/395/5.3.2021 
εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρε-
σιών.

14) Το γεγονός ότι σύμφωνα και με την υπό σημείο 
13 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/ΓΔΕ/76979/
4917/31.8.2019 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας «Καθορισμός Χρεώσεων Ειδικού Τέ-
λους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων ανά κατηγορία 
καταναλωτών», ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 1
1. Το άρθρο 4 «Κατηγορίες δικαιούχων μειωμένου 

ΕΤΜΕΑΡ», αντικαθίσταται ως εξής:
«Δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ από 

1.1.2019 και έως 31.12.2028 είναι οι κατηγορίες κατα-
ναλωτών των κατωτέρω περιπτώσεων Α και Β, εξαιρου-
μένων των καταναλωτών της κατηγορίας Β.5, οι οποίοι 
είναι δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ από 

1.1.2019 έως 31.12.2021. Όλοι οι κατωτέρω δικαιούχοι 
των περιπτώσεων Α και Β, εξαιρουμένης της κατηγορίας 
Β.4, καταβάλουν ακέραια τη χρέωση βάσης για τις πρώ-
τες 250 MWh ετήσιας κατανάλωσης. Οι δε μειωμένες 
χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ εφαρμόζονται για την υπερβάλλουσα 
καταναλωθείσα ενέργεια με εξαίρεση τους δικαιούχους 
της κατηγορίας Β.4 οι οποίοι καταβάλλουν μειωμένες 
χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ από την αρχική κατανάλωση.

Α. Κατηγορίες Καταναλωτών, οριζόμενες στον πίνακα Α, είναι δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για 
παροχές κατανάλωσης στο βαθμό που αφορούν επιλέξιμες 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 Γραμ-
μών με ΕΗΕ < 10% 15%

Α.2 Επιχειρήσεις με δραστηριότητες του Παραρτήματος 3 των Κατευθυντήριων Γραμ-
μών με ΕΗΕ ≥ 10% και ΕΗΕ < 20% 15%

Α.3 Επιχειρήσεις με δραστηριότητες του Παραρτήματος 3 των Κατευθυντήριων Γραμ-
μών με ΕΗΕ ≥ 20% 15%

Α.4 Επιχειρήσεις με δραστηριότητες του Παραρτήματος 5 των Κατευθυντήριων Γραμ-
μών με ΕΗΕ ≥ 20% 15%

Πίνακας Α. Κατηγορίες καταναλωτών με επιλέξιμες δραστηριότητες και αντίστοιχες χρεώσεις

Καθορίζεται μέγιστη ετήσια χρέωση (στην βάση ημερολογιακού έτους), η οποία ανέρχεται σε 4% της Ακαθάρι-
στης 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 να προκύπτει σε ετήσια βάση χρέωση ΕΤΜΕΑΡ ανά παροχή μικρότερη από το 
γινόμενο της ετήσιας κατανάλωσης της παροχής σε MWh επί 0,3€/MWh (ελάχιστη χρέωση ανηγμένη σε ετήσια βάση).

Β. Καταναλωτές οι οποίοι την 30.6.2014 είχαν ενεργή παροχή ως πελάτες Υ.Τ. ή ως πελάτες Μ.Τ. ή ήταν καταναλω-
τές αγροτικής χρήσης και διατηρούν συνεχώς ενεργή την παροχή τους μέχρι να καταστούν δικαιούχοι μειωμένων 
χρεώσεων 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 Γραμ-
μών 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%

Β.5

i) Επιχειρήσεις με δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές (ΚΑΔ 5222)
ii) Επιχειρήσεις με δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές (ΚΑΔ 
5223)
iii) Επιχειρήσεις με δραστηριότητες συναφείς με ξενοδοχεία και παρόμοια κατα-
λύματα (ΚΑΔ 5510)
iv) Επιχειρήσεις με δραστηριότητες συναφείς με καταλύματα διακοπών και άλλα 
καταλύματα σύντομης διαμονής (ΚΑΔ 5520)
v) Επιχειρήσεις με δραστηριότητες συναφείς με χώρους κατασκήνωσης, εγκατα-
στάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα (ΚΑΔ 5530)

53%

Πίνακας Β. Λοιπές κατηγορίες καταναλωτών με μειωμένες χρεώσεις

Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. αναπτύσσει πληροφοριακό σύστημα για την υποδοχή αιτήσεων των δυνητικών δικαιούχων μειω-
μένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, καθώς και την υπαγωγή των δικαιούχων του παρόντος άρθρου σε κατηγορία μειωμένων 
χρεώσεων.».
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Άρθρο 2
1. Το άρθρο 5 «Μοναδιαίες χρεώσεις για τα έτη 2019-2020», αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι μοναδιαίες χρεώσεις των κατηγοριών καταναλωτών 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 Χρέωση 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€

Επιχειρήσεις ΥΤ και ΜΤ με δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές 
μεταφορές (ΚΑΔ 5222) 9,01€

Επιχειρήσεις ΥΤ και ΜΤ με δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 
(ΚΑΔ 5223) 9,01€

Επιχειρήσεις ΥΤ και ΜΤ με δραστηριότητες συναφείς με ξενοδοχεία και παρόμοια κατα-
λύματα (ΚΑΔ 5510) 9,01€

Επιχειρήσεις ΥΤ και ΜΤ με δραστηριότητες συναφείς με καταλύματα διακοπών και άλλα 
καταλύματα σύντομης διαμονής (ΚΑΔ 5520) 9,01€

Επιχειρήσεις ΥΤ και ΜΤ με δραστηριότητες συναφείς με χώρους κατασκήνωσης, εγκατα-
στάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα (ΚΑΔ 5530) 9,01€

Πίνακας Γ. Μοναδιαίες χρεώσεις για τα έτη 2019-2020 »

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917/31.8.2019 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας «Καθορισμός Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων ανά κατηγορία 
καταναλωτών».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 18 Μαρτίου 2021

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
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*02011602603210004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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