
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης  - Επαγγελματικού Λυ-
κείου (ΕΠΑ.Λ.) και καθορισμός Τομέα και Ειδικο-
τήτων του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ.- ΤΣΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/ 
12477/435/09.02.2022 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Τα-
μείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικι-
ακών καταναλωτών» (Β’  603), για την επέκταση 
χορήγησης επιδότησης τον μήνα Οκτώβριο του 
έτους 2022.

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/
12468/434/09.02.2022 (Β’  603) κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, για την επέκταση χορήγη-
σης επιδότησης της τιμολογητέας κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών 
και καταναλωτών ειδικών τιμολογίων τον μήνα 
Οκτώβριο του έτους 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 157261/Ν1 (1)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης - Επαγγελματικού Λυ-

κείου (ΕΠΑ.Λ.) και καθορισμός Τομέα και Ειδικο-

τήτων του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ.- ΤΣΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ .

 H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν.  682/1977 (Α’ 244), σε συνδυασμό με τον 

ν. 4713/2020 (Α’ 147).
2. Την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 

ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα 

Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» 
(Α’ 222).

3. Το άρθρο 9 του ν. 3475/2006 (Α’ 146).
4. Τα άρθρα 8 και 9 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκαν από τις παρ. 4 και 5 του 
άρθρου 66 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 83), την περ. ιβ της παρ. 2 του άρθρου 43 
του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 16 
του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), και την παρ. 15 του 
άρθρου 46 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως προστέθηκε με 
την παρ. 19 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α’ 83).

5. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών 
για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά 
την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» (Β’ 3057), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-
2013 (Β’ 756) κοινή υπουργική απόφαση.

6. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/03-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο-
ποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρί-
ου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθη-
σης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις 
προσώπων και ΝΠΔΔ» (Β’ 3324), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική 
απόφαση (Β’ 1584).

7. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

8. Την υπό στοιχεία Φ20/82041/Δ4/20-5-2016 υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός των Τομέων και των Ειδι-
κοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του 
ν. 4386/2016 (Α’ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους» 
(Β’ 1489).

9. Την υπό στοιχεία 128110/Ν1/26-7-2018 (Β’ 3398) 
απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Επαγγελματικού Λυκείου 
(ΕΠΑ.Λ.) στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΤΣΑ-
ΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», η οποία τροποποιήθηκε με τις 
υπό στοιχεία 45582/Ν1/19-9-2019 (Β’  3665) και 92780/
Ν1/15-7-2020 (Β’ 3199) όμοιές της.
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

20 Δεκεμβρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 6534

68295



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ68296 Τεύχος B’ 6534/20.12.2022

10. Το υπό στοιχεία Υ.ΠΑΙ.Θ. 148995/Ν1/01-12-2022 
έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

11. Την υπό στοιχεία Υ.ΠΑ.Ι.Θ. 29111/Ν1/15-3-2022 
αίτηση του νομίμου εκπροσώπου της Αστικής μη Κερ-
δοσκοπικής Εταιρείας «ΤΣΑΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ».

12. Την υπό στοιχεία ΔΑ/14551/17-10-2022 (496ης/13-
10-2022 Συνεδρίασης του Δ.Σ.) απόφαση διατύπωσης θετι-
κής γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε συνδυασμό με την υπό στοι-
χεία 42712/Γ2/20-3-2014 υπουργική απόφαση «Αριθμός 
μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια» (Β’ 833).

13. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

14. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

15. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Α) Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 128110/Ν1/26-
7-2018 (Β’ 3398) υπουργική απόφαση με την οποία χο-
ρηγήθηκε άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης - Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), η οποία 
τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 145582/Ν1/19-9-
2019 (Β’ 3665) και 92780/Ν1/15-7-2020 (Β’ 3199) όμοιές 
της, ως προς τον αριθμό των αιθουσών διδασκαλίας και 
τον αριθμό των εργαστηρίων, ως εξής:

Από το σχολικό έτος 2022-2023, χορηγούμε στην Αστική 
μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΤΣΑΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», 
άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- 
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) για εννέα (9) αίθουσες 
διδασκαλίας επί της οδού Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανά-
κη 38, εκ των οποίων τρεις (3) δυναμικότητας είκοσι πέντε 
(25) μαθητών έκαστη, μία (1) δυναμικότητας δεκαοχτώ (18) 
μαθητών, δύο (2) δυναμικότητας δεκαεννέα (19) μαθητών 
έκαστη, μία (1) δυναμικότητας δεκαέξι (16) μαθητών και 
δύο (2) δυναμικότητας δεκαεπτά (17) μαθητών έκαστη. 
Επίσης για πέντε (5) εργαστήρια, επί της οδού Αεροπόρου 
Ροδοκανάκη 37 χορηγούμε άδεια για μία (1) αίθουσα διδα-
σκαλίας δυναμικότητας είκοσι ενός (21) μαθητών και μία 
(1) αίθουσα εργαστηρίου μηχανολογίας.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
είναι: «Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. - ΤΣΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΤΗΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ».

Το ΕΠΑ.Λ. θα λειτουργήσει επί της οδού Αεροπόρου 
Χρήστου Ροδοκανάκη 38 και επί της οδού Αεροπόρου Ρο-
δοκανάκη 37, στη Χίο, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Μπελέγρη Μιχαήλ.

Β) Προσθέτουμε από το σχολικό έτος 2022-2023 τον 
Τομέα «Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού» 
και τις Ειδικότητες του τομέα α) «Τεχνικός Ηλεκτρονικών 
και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων 
και Τηλεπικοινωνιών» και β) «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών 
Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων». Βάσει των 
ανωτέρω οι τομείς και οι ειδικότητες που θα λειτουργή-
σουν βάσει των διατάξεων του ν. 4386/2016 (Α’ 83) στο 
Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. - ΤΣΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής 
Εταιρείας «ΤΣΑΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Βορείου Αιγαίου, καθορίζονται ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΕΠΑ.Λ.-ΤΣΑΚΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 
ΝΑΥΤΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ

Ναυτιλιακών 
Επαγγελμάτων

1) Πλοίαρχος 
Εμπορικού 
Ναυτικού
2) Μηχανικός 
Εμπορικού 
Ναυτικού

Ηλεκτρολογίας, 
Ηλεκτρονικής 
και 
Αυτοματισμού

1) Τεχνικός 
Ηλεκτρονικών 
και 
Υπολογιστικών 
Συστημάτων, 
Εγκαταστάσεων, 
Δικτύων και 
Τηλεπικοινωνιών
2) Τεχνικός 
Ηλεκτρολογικών 
Συστημάτων, 
Εγκαταστάσεων 
και Δικτύων

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 19 Δεκεμβρίου 2022

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   

Ι

 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/135282/4707 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/ 

12477/435/ 09.02.2022 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Τα-

μείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οι-

κιακών καταναλωτών» (Β’ 603), για την επέκτα-

ση χορήγησης επιδότησης τον μήνα Οκτώβριο 

του έτους 2022. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ.  3 του άρθρου εξηκοστού πρώτου του 

ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης 
και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβα-
σης 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 
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της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγου-
σες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181).

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, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α’ 133).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

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

6. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

7. 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 Νη-
σιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πο-
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α’ 114).

8. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομιών» (Α’ 181).

10. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε 
Πελάτες (Β’ 832/2013).

11. Τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων 
Προέλευσης, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 509/2018 
απόφαση της ΡΑΕ (Β’ 2307).

12. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήμα-
τος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Β’ 4658/2020), 
που τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 1000/2021 (Β’ 6256) 
απόφαση της ΡΑΕ.

13. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη 
Διασυνδεδεμένων Νησιών (Κώδικας ΜΔΝ), όπως εγκρίθηκε 
με την υπ’ αρ. 39/2014 (Β’ 304) απόφαση της ΡΑΕ.

14. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την 
υπ’ αρ. 395/2016 (Β’ 78/2017) απόφαση της ΡΑΕ.

15. Την υπ’ αρ. 1443/2020 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα 
«Θέσπιση Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και 
Περιοδικής Εκκαθάρισης» (Β’ 4737).

16. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/5952/183/20.01.2022 
επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

17. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/435/09.02.2022 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το 
Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κα-
τανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών κα-
ταναλωτών» (Β’ 603).

18. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/21941/817/04.03.2022 
μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Κεντρικής Μο-
νάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

19. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/128054/4566/
05.12.2022 υπηρεσιακό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή 
Ενέργειας προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

20. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/131091/2896/ 
12.12.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

21. Το γεγονός ότι, σύμφωνα και με την υπό σημείο 20 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης απαι-
τείται συνεισφορά από τον κρατικό προϋπολογισμό 
ύψους 300.000.000,00 €, η οποία θα βαρύνει τον ΑΛΕ 
2390904003 του Ε.Φ. 1031- 204-0000000 του ΥΠΕΝ. Για την 
κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΟΙΚΔ/124611/8530/09-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΥΧΞ4653Π8-
ΥΗΝ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/ 
435/09.02.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση 
επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της 
τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των 
μη οικιακών καταναλωτών», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/ 435/09.02.2022 κοινής 
υπουργικής απόφασης

Στο άρθρο 2 «Δικαιούχοι της επιδότησης», προστίθεται 
4ο εδάφιο ως εξής:

«Για το μήνα Οκτώβριο του έτους 2022, δικαιούχοι 
είναι επιπλέον οι μη οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα 
τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα 
αναπροσαρμογής».

Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/435/09.02.2022 κοινής 
υπουργικής απόφασης

Στο άρθρο 3 «Ύψος Επιδότησης - Διάρκεια Χορήγησης 
Επιδότησης» γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των 

μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, 
Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και 
Οκτωβρίου του έτους 2022.»

2. Στην παρ. 2 προστίθεται 6ο εδάφιο ως εξής:
«2. Για όλους τους μη οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρι-

κής ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαι-
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νόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 
ή σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, η μοναδιαία 
επιδότηση ορίζεται για τον μήνα Οκτώβριο του έτους 
2022 στο ποσό των διακοσίων τριάντα (230) ευρώ (€) ανά 
Μεγαβατώρα (ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης.»

Άρθρο 3
Ισχύς

1. Κατά τα λοιπά ισχύει η  υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/ 
12477/435/09.02.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής 
Οικονομικών Υπουργός Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ   

Ι

 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/135293/4708 (3)
Τροποποίηση της υπό στοιχείαΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/ 

434/09.02.2022 (Β’  603) κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, για την επέκταση χορήγησης επιδότησης 

της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργει-

ας οικιακών καταναλωτών και καταναλωτών ειδι-

κών τιμολογίων τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ.  3 του άρθρου εξηκοστού πρώτου του 

ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης 
και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβα-
σης 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 επείγου-
σες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181) .

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 κυβερ-

νητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκη-
σης» (Α’ 133).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

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

6. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

7. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, 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, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

8. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομιών» (Α’181).

10. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε 
Πελάτες (Β’ 832/2013).

11. Τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων 
Προέλευσης, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 509/2018 
(Β’ 2307) απόφαση της ΡΑΕ.

12. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων 
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Κώδικας ΜΔΝ), όπως 
εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 39/2014 (Β’ 304) απόφαση της ΡΑΕ.

13. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την 
υπ’ αρ. 395/2016 (Β’ 78/2017) απόφαση της ΡΑΕ.

14. Την υπ’ αρ. 1443/2020 απόφαση της ΡΑΕ «Θέσπιση 
Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής 
Εκκαθάρισης» (Β’ 4737).

15. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/434/ 
09.02.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
μικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση 
επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, 
της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργει-
ας οικιακών καταναλωτών και καταναλωτών ειδικών 
τιμολογίων, των οποίων οι παροχές συνδέονται στην 
χαμηλή τάση» (Β’603).

16. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/21941/817/04.03.2022 
μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Κεντρικής Μο-
νάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

17. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/128052/4565/ 
05.12.2022 υπηρεσιακό σημείωμα του Γενικού Διευθυ-
ντή Ενέργειας προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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18. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/131089/ 
2895/12.12.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.

19. Το γεγονός ότι, σύμφωνα και με την υπό σημείο 
18 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, από τις διατάξεις της παρούσας απόφα-
σης απαιτείται συνεισφορά από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό ύψους 300.000.000,00 €, η οποία θα βαρύνει 
τον ΑΛΕ 2390904003 του Ε. Φ. 1031-204-0000000 
του ΥΠΕΝ. Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί 
η υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/124611/8530/09-12-2022 (ΑΔΑ: 
ΨΥΧΞ4653Π8-ΥΗΝ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/ 
434/09.02.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
μικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/434/09.02.2022 κοινής 
υπουργικής απόφασης

Στο άρθρο 2 «Δικαιούχοι της επιδότησης» προστίθεται 
έβδομο εδάφιο ως εξής:

«Για τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022, δικαιούχοι 
είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, 
οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμο-
λόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα 
αναπροσαρμογής, καθώς και οι καταναλωτές, οι οποί-
οι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα ανα-
προσαρμογής, οι οποίοι είναι δικαιούχοι των ειδικών 
τιμολογίων Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) 
και Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ).».

Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/434/09.02.2022  κοινής 
υπουργικής απόφασης

Στο άρθρο 3 «Ύψος Επιδότησης - Διάρκεια Χορήγησης 
Επιδότησης» γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των 

μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, 
Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και 
Οκτωβρίου του έτους 2022.»

2. Στο άρθρο 3 προστίθεται παρ. 2Α ως εξής:
«2Α. Για τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022, για τους 

οικιακούς καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημέ-
νοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, εκτός των δι-
καιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και του 
Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), χορηγείται 
επιδότηση ως ακολούθως:

α) Στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς του αρμόδιου διαχειριστή, επετεύχθη ο 
στόχος εξοικονόμησης, η μοναδιαία επιδότηση για το 
πρώτο διάστημα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
της παρ. 5 του άρθρου 4 της παρούσας ορίζεται στο 

ποσό των τετρακοσίων τριάντα έξι (436) ευρώ (€) ανά 
Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας, για το δεύτερο διάστημα κατανάλωσης της 
παρ. 5 του άρθρου 4 της παρούσας ορίζεται στο ποσό 
των τετρακοσίων τριάντα έξι (436) ευρώ (€) ανά Με-
γαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας και για το τρίτο διάστημα κατανάλωσης 
της παρ. 5 του άρθρου 4 της παρούσας ορίζεται στο 
ποσό των τριακοσίων ογδόντα έξι (386) ευρώ (€) ανά 
Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας.

β) Στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με 
τους υπολογισμούς του αρμόδιου διαχειριστή, δεν 
επετεύχθη ο στόχος εξοικονόμησης, η μοναδιαία επι-
δότηση για το πρώτο διάστημα κατανάλωσης ηλεκτρι-
κής ενέργειας της παρ. 5 του άρθρου 4 της παρούσας 
ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα έξι (436) 
ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλω-
σης ηλεκτρικής ενέργειας, για το δεύτερο διάστημα 
κατανάλωσης της παρ. 5 του άρθρου 4 της παρούσας 
ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα έξι (386) 
ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλω-
σης ηλεκτρικής ενέργειας και για το τρίτο διάστημα 
κατανάλωσης της παρ. 5 του άρθρου 4 της παρούσας 
ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα έξι (336) 
ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλω-
σης ηλεκτρικής ενέργειας.»

3. Στην παρ. 3 προστίθεται δέκατο εδάφιο ως εξής:
«Για τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022 και για τους 

καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαι-
νόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 
χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής και είναι δικαιούχοι του 
Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) ή του Τιμολογίου 
Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), εφαρμόζεται μοναδιαία 
επιδότηση, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης ηλεκτρι-
κής ενέργειας, ίση με τετρακόσια ογδόντα πέντε (485) 
ευρώ ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) επί της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας».

Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/434/09.02.2022  κοινής 
υπουργικής απόφασης

Στο άρθρο 4 «Μεθοδολογία υπολογισμού της επιδό-
τησης και διαδικασία απόδοσης της στους δικαιούχους» 
προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 και 6 ως εξής:

«4. Από τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022 το ύψος 
της μοναδιαίας επιδότησης που χορηγείται στους οικι-
ακούς καταναλωτές, πλην αυτών που είναι δικαιούχοι 
ειδικών τιμολογίων ΚΟΤ και ΤΥΑ, συναρτάται από την 
επίτευξη ή μη ενός ποσοστιαίου στόχου εξοικονόμησης 
ηλεκτρικής ενέργειας. Για τον μήνα Οκτώβριο του έτους 
2022 ο στόχος αυτός ορίζεται ίσος με 15%.

5. Για τους μήνες εφαρμογής του μέτρου της χορήγη-
σης επιδότησης της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρι-
κής ενέργειας οικιακών καταναλωτών, για τους οποίους 
ορίζεται στόχος εξοικονόμησης κατανάλωσης ηλεκτρι-
κής ενέργειας και για τους οικιακούς καταναλωτές, οι 
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οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός των δικαιούχων 
του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και του Τιμολογίου 
Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), ορίζεται για ημερολογια-
κό μήνα 30 ημερών πρώτο διάστημα κατανάλωσης ηλε-
κτρικής ενέργειας από 0 kWh έως και 500 kWh, δεύτερο 
διάστημα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από 501 
kWh έως και 1000 kWh και τρίτο διάστημα κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας άνω των 1000 kWh. Τα παραπάνω 
διαστήματα κατανάλωσης για έκαστο μήνα εφαρμογής 
του μέτρου αναπροσαρμόζονται αναλογικά με βάση τις 
ημέρες κάθε μήνα.

6. Για τον προσδιορισμό της επίτευξης ή μη του στό-
χου εξοικονόμησης για κάθε παροχή, ο αρμόδιος δι-
αχειριστής υπολογίζει για κάθε ημέρα μιας χρονικής 
περιόδου καταμέτρησης A την Ημερήσια Κατανάλω-
ση κάθε 9-ψήφιου αριθμού παροχής ΑΠ (ΗΚΑΠA). 
Ως περίοδος καταμέτρησης νοείται το διάστημα που 
άρχεται την επομένη μιας μέτρησης του Διαχειριστή 
και ολοκληρώνεται την ημέρα της αμέσως επόμενης 
μέτρησης που λαμβάνεται από αυτόν. Για την εύρεση 
της ΗΚΑΠA, ο αρμόδιος διαχειριστής αφαιρεί την πι-
στοποιημένη από αυτόν καταμέτρηση της κατανάλω-
σης που λήφθηκε την προηγούμενη από την ημέρα 
έναρξης της περιόδου Α από αυτήν που λήφθηκε στο 
τέλος της περιόδου Α και το αποτέλεσμα διαιρείται με 
τον αριθμό ημερών που μεσολάβησε μεταξύ των δύο 
παραπάνω συνεχόμενων μετρήσεων της κατανάλωσης 
κάθε παροχής. Το αποτέλεσμα διατηρείται με ακρίβεια 
πέντε (5) δεκαδικών ψηφίων.

Σε περίπτωση που η περίοδος καταμέτρησης Α πε-
ριλαμβάνει χρονικά διαστήματα για τα οποία ισχύουν 
διαφορετικοί στόχοι εξοικονόμησης, ο αρμόδιος δια-
χειριστής υπολογίζει το ανηγμένο ποσοστό εξοικονό-
μησης ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΠΕΞ(%)) ως σταθμισμένο 
μέσο όρο των ποσοστών αυτών (ΠΕΞ(%)). Ενδεικτικά, 
αν για μια περίοδο καταμέτρησης 120 ημερών, για δι-
άστημα 90 ημερών δεν υπήρχε στόχος εξοικονόμησης 
(ΠΕΞ=0%) και για διάστημα 30 ημερών υπήρχε στόχος 
εξοικονόμησης 15% (ΠΕΞ=15%), τότε το ΑΠΕΞ υπολο-
γίζεται ως (90*0%+30*15%)/120. Για την περίοδο πριν 
την 01.10.2022 η ΠΕΞ=0%.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του μέτρου 
της χορήγησης επιδότησης της τιμολογητέας κατανά-
λωσης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών 
με στόχο εξοικονόμησης, δικαιούχοι αυξημένης επιδό-
τησης, καθίστανται οι οικιακοί καταναλωτές για τους 
οποίους επιτυγχάνεται ποσοστιαία εξοικονόμηση της 
μέσης ημερήσιας κατανάλωσης σε σχέση με τη μέση 
ημερήσια κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του 

προηγούμενου έτους, τουλάχιστον ίση με το ανοιγμένο 
ποσοστό εξοικονόμησης της προηγούμενης παραγρά-
φου (ΑΠΕΞ%).»

Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/434/09.02.2022  κοινής 
υπουργικής απόφασης

Στο άρθρο 5 «Διαδικασία Εκκαθάρισης της επιδότησης 
Γνωστοποιήσεις Έλεγχοι» προστίθεται παράγραφος 9 
ως εξής:

«9. Για κάθε μήνα εφαρμογής του μέτρου της χορήγη-
σης επιδότησης της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρι-
κής ενέργειας οικιακών καταναλωτών με στόχο εξοικο-
νόμησης και για περίοδο 12 μηνών μετά τη λήξη του, ο 
αρμόδιος διαχειριστής επεξεργάζεται σε ημερήσια βάση 
τα μετρητικά δεδομένα και αποστέλλει στους Προμηθευ-
τές, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την καταγραφή 
της μέτρησης, Αρχείο Δεδομένων Εξοικονόμησης στο 
οποίο αποτυπώνονται για κάθε παροχή, η περίοδος κα-
ταμέτρησης και η αντίστοιχη συνολική κατανάλωση, η 
περίοδος εφαρμογής του μέτρου που περιλαμβάνεται 
στην περίοδο καταμέτρησης και η αντίστοιχη μέση ημε-
ρήσια κατανάλωση, η μέση ημερήσια κατανάλωση της 
αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, το ποσο-
στό μεταβολής, το ΑΠΕΞ, η κλίμακα κατανάλωσης και σή-
μανση για την επίτευξη ή μη του στόχου εξοικονόμησης.

Μετά το πέρας εκάστου μήνα εφαρμογής του μέτρου 
αποστέλλονται στη ΡΑΕ και στην ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. τα ανω-
τέρω δεδομένα για τον μήνα αναφοράς, για κάθε προ-
μηθευτή».

Άρθρο 5
Ισχύς

1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΗΕ/12468/434/09.02.2022 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2022 

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής 
Οικονομικών Υπουργός Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ     
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*02065342012220008*

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,




