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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/123779/1582
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/
66759/811/09.07.2020 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου, τύπος και περιεχόμενο
Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου και καθορισμός συντελεστών διαφοροποίησης ανά κατηγορία Μονάδων Παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 143Α και 143Β του ν. 4001/2001,
όπως προστέθηκαν με την παρ. 11 του άρθρου
17 του ν. 4203/2013» (Β’ 2997).
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 Νομοθεσίας 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).
3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄ 160).
4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, … και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. …» (Α΄ 114).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών.» (Α΄ 121).
6. Το π.δ. 57/2020 «Αποδοχή παραίτησης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.» (Α΄ 150).
7. Τις διατάξεις 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), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τα άρθρα 94, 95, 96, καθώς
και τα άρθρα 143Α, 143Β και 143Γ αυτού, όπως προστέθηκαν με την παρ. 11 του άρθρου 17 του ν. 4203/2013,

Αρ. Φύλλου 5762

«Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 235).
8. Την υπ’ αρ. 4/2019 απόφαση του Κυβερνητικού
Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Κύρωση του
Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).»
(Β’ 4893).
9. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/66759/811/09.07.2020
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου, τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου και καθορισμός συντελεστών διαφοροποίησης ανά κατηγορία
Μονάδων Παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 143Α και 143Β του ν. 4001/2001, όπως προστέθηκαν με την παρ. 11 του άρθρου 17 του ν. 4203/2013.»
(Β’ 2997).
10. Την υπ’ αρ. 56/2012 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας «Έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.» (Β’ 104), όπως ισχύει.
11. Την υπ’ αρ. 57/2012 απόφαση της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας «Έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης του
Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.» (Β’ 103), όπως ισχύει.
12. Την υπ’ αρ. 395/2016 απόφαση της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας «Έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης του
Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας»
(Β’ 78), όπως ισχύει.
13. Την υπ’ αρ. 1116/2018 απόφαση της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας «Έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 18 του
ν. 4425/2016 (Α΄ 185), ως ισχύει», (Β’ 5914), όπως ισχύει.
14. Την υπ’ αρ. 1090/2018 απόφαση της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας «Έγκριση του Κανονισμού Αγοράς
Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του
ν. 4425/2016 (Α΄ 185), όπως ισχύει», (Β’ 5910), όπως ισχύει.
15. Την υπό στοιχεία SA. 56103 (2020/N) επίσημη κοινοποίηση της νέας Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της πλατφόρμας κοινοποίησης κρατικών ενισχύσεων (SANI2).
16. Την υπό στοιχεία B.2 VI/MDB/mkl D*2020/085527/
14.07.2020 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την
οποία γίνεται αποδεκτό το αίτημα παράτασης της εφαρμογής της Υπηρεσίας διακοπτόμενου φορτίου.
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17. Την υπό στοιχεία C(2020) 6658 final/29.09.2020
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία κρίνεται ότι η παράταση εφαρμογής της Υπηρεσίας διακοπτόμενου φορτίου είναι συμβατή με την εσωτερική
αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις σημείο γ της παρ. 3
του άρθρου 107, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18. Την υπό στοιχεία 2020/C 224/02/08.07.2020 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση και
τροποποίηση των Κατευθυντηρίων Γραμμών σχετικά με
Κρατικές Ενισχύσεις και ιδίως την παράγραφο 15 αυτής.
19. Το υπό στοιχεία ΓρΔ/2118/16.09.2020 (Α.Π. ΥΠΕΝ/
ΔΗΕ/90351/1106/21.09.2020) έγγραφο του Προέδρου
και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. με θέμα «Δήλωση πρόθεσης διακοπής κανονικής λειτουργίας των
υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.».
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στην υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/66759/811/09.07.2020 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου, τύπος και περιεχόμενο
Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου και καθορισμός
συντελεστών διαφοροποίησης ανά κατηγορία Μονάδων Παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
143Α και 143Β του ν. 4001/2001, όπως προστέθηκαν με
την παρ. 11 του άρθρου 17 του ν. 4203/2013.» (Β’ 2997):
1. Αντικαθίσταται η παρ. 10 του άρθρου 1 ως εξής:
«10. Μέγιστη Ισχύς Τριμήνου: Υπολογίζεται σε MW με
ακρίβεια 0,1MW, για κάθε δημοπρασία, και ισούται με
τη μέγιστη μετρηθείσα ωριαία κατανάλωση ενέργειας
σε MWh ανά ώρα για συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης
κατά το τρίμηνο που προηγείται του μήνα που διενεργείται η δημοπρασία».
2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:
«Ο Καταναλωτής δύναται να εγγράφεται στο Μητρώο
ακόμη και εάν έχει τεθεί μετά την 01.01.2020 και μέχρι
τις 30.06.2021 σε διαδικασία εκκαθάρισης (εκούσιας ή
αναγκαστικής) ή σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης
ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή περιέλθει σε κατάσταση
παύσης πληρωμών ή τεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση ή σε διαδικασία αφερεγγυότητας. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις Καταναλωτών που είχαν ήδη περιέλθει σε ανάλογη κατάσταση
πριν την 31.12.2019, ακόμα και εάν αυτή δεν είχε κατά
το χρόνο εκείνο αναγνωριστεί.

Τεύχος B’ 5762/28.12.2020

Στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου δεν δύναται να
εγγράφονται οι καταναλώσεις των ορυχείων που τροφοδοτούν αποκλειστικά σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας που έχουν σταματήσει ή θα σταματήσουν την
λειτουργία τους πριν την διενέργεια της κάθε δημοπρασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.».
3. Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του
άρθρου 6 ως εξής:
«Ο μέγιστος αριθμός Εντολών Περιορισμού Ισχύος
κατά τη διάρκεια ενός (1) μήνα είναι πέντε (5)».
4. Αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 9 ως εξής:
«Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις Δοκιμαστικές Εντολές περιορισμού ισχύος, οι ποινικές ρήτρες ισούνται με το ήμισυ αυτής που προκύπτει από την εφαρμογή
της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, και, σε περίπτωση που
η μη συμμόρφωση με τις Δοκιμαστικές Εντολές περιορισμού ισχύος επαναλαμβάνεται από μεριάς Καταναλωτή,
με το πλήρες αυτής που προκύπτει από την εφαρμογή
της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.».
5. Αντικαθίσταται η παρ. 10 του άρθρου 10 ως εξής:
«10. Στην περίπτωση που η Μέγιστη Ισχύς Τριμήνου,
η οποία υπολογίζεται πριν την διενέργεια της δημοπρασίας, είναι μικρότερη από το 65% της Μέγιστης Ιστορικής Ισχύος τότε ο Καταναλωτής οφείλει να υποβάλλει
έκθεση αιτιολόγησης με την οποία να δικαιολογείται η
ανωτέρω απόκλιση καθώς και η πραγματική δυνατότητα
προσφοράς του. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ προβαίνει
στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τις προβλέψεις
του Κανονισμού Δημοπρασιών».
6. Διαγράφεται η τρίτη περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου 4.
7. Διαγράφεται η περίπτωση γ), της παρ. 1, του σημείου 9 του Παραρτήματος Ι και αναριθμείται η επόμενη
περίπτωση.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
εφαρμόζεται από την πρώτη δημοπρασία που θα λάβει
χώρα μετά τη δημοσίευση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

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