
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγήματος 
για δαπάνες καθαριότητας της Εφορείας Αρχαιο-
τήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας.

2 Ορισμός του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης 
Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) και καθορι-
σμός των υποχρεώσεων, του πλαισίου λειτουργί-
ας του και των χρεώσεων που επιβάλει για την πα-
ροχή των υπηρεσιών του, σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρου 5 του ν. 4414/2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΦΕΥ/ (1)
ΤΔΟΥ/134158/92767/1284/589 
Καθορισμός πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγήματος 

για δαπάνες καθαριότητας της Εφορείας Αρχαι-

οτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας. 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 4/2018 (Α’ 7) «Οργανισμός Υπουργείου Πο-

λιτισμού και Αθλητισμού»,
β) του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομο-

θεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
γ) του π.δ.  70/2015 (Α’  114) «Περί ανασυστάσεως 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»,
δ) του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ε) του π.δ. 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 

της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών»,

στ) της ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/115620/350/15-3-2018 (Β’ 1255) 
απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους 
των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρε-
σιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων 
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους 
των Περιφερειακών Υπηρεσιών Αρμοδιότητας της Γενι-

κής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών 
Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,

ζ) της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/49541/4190/
3975/2990/02-02-2018 (ΑΔΑ:974Ν4653Π4-2ΜΛ) από-
φαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Περί 
τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής 
Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

2. Το ν. 2314/1953 (Α’ 59) «Περί καθαρισμού των δη-
μοσίων καταστημάτων».

3. Το άρθρο 37 του ν. 2072/1992 (Α’ 125) «Ρύθμιση 
επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθω-
τικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης 
και άλλες διατάξεις». 

4. Την αριθμ. 41/2-3-2004 πράξη του IV τμήματος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

5. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/4613/
401/407/344/4-1-2018 έγγραφο του ΥΠΠΟΑ περί μη 
ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων προσωπικού κα-
θαριότητας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και 
Ευρυτανίας.

6. Το π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους διατάκτες».

7. Το ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής δι-
αχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το ν. 2286/1995 (Α’ 19) «Προμήθειες του Δημόσιου 
Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει.

9. Το ν. 3871/2010 (Α’ 141) «περί Δημοσιονομικής Δια-
χείρισης και Ευθύνης».

10. Την 2/5091/0026/25-05-2012 (Β’ 1741) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας 
και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών παγίων 
κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων 
δημοσίων υπηρεσιών».

11. Το ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έρ-
γων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις 
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

12. Την απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανά-
πτυξης και του Οικονομικών (Β’ 2336) «Καθορισμός κρι-
τηρίων υπαγωγής στην έννοια της χωριστής επιχειρησι-
ακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη 
συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» 
του άρθρου 6, παρ. 2, ε’ εδάφιο β’ του ν. 4412/2016.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

27 Μαρτίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1020

11715



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ11716 Τεύχος Β’ 1020/27.03.2019

13. Τη διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού (Β’ 2425) «Ορισμός επιχειρησιακών μο-
νάδων υποκείμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, 
παράγ. 2, εδάφιο β’ του ν. 4412/2016 (Α’ 147)».

14. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/70600/5526/16-02-2018 (Β’ 827) 
απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 
«Ορισμός δευτερευόντων διατακτών στο Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού».

15. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/97347/7406/07-03-2018 (Β’ 875) 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού 
και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 
24,26,66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που 
διενεργούνται από τις Περιφερειακές και Ειδικές Περι-
φερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου πολιτισμού και 
Αθλητισμού στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας 
και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του ΓΛΚ».

16. Το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα της 
Εφορείας για το οικονομικό έτος 2019 σύμφωνα με την 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/46060/31425/30-1-2019 απόφαση της 
Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού.

17. Τις υπάρχουσες πιστώσεις της Εφορείας από τον 
τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού στον ΑΛΕ 2410288001 του οικονομικού 
έτους 2019 που μεταβιβάσθηκαν με το ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/
ΔΠΟΔΤΠ/68331/4710/3207/763/11-2-2019 έγγραφο.

18. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΦΕΥ/ΤΔΟΥ/128230/88739/
1223/554/13-3-2019 απόφαση Έγκρισης Δαπάνης 
(ΑΔΑ:6Ρ394653Π4-ΔΞ7).

19. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΦΕΥ/ΤΔΟΥ/128410/88866/
1225/556/13-3-2019 απόφαση Έγκρισης Δαπάνης 
(ΑΔΑ:Ω76Π4653Π-Γ2Ρ).

20. Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί-
ζουμε:

Καθορίζουμε:
α) Το πάγιο μηνιαίο χορήγημα για την καθαριότητα 

των γραφείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και 
Ευρυτανίας στην Λαμία, στο ποσό των χιλίων ογδόντα 
εννέα ευρώ και δώδεκα λεπτών (1.089,12 €), για το χρονι-
κό διάστημα από 01-04-2019 έως 31-12-2019 (συνολικό 
ετήσιο ποσό 9.802,08 €).

β) Το πάγιο μηνιαίο χορήγημα για την καθαριότητα 
της Αρχαιολογικής Συλλογής Αταλάντης της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας στην Αταλά-
ντη, στο ποσό των εκατόν εξήντα ευρώ και ενός λεπτού 
(160,01 €), για το χρονικό διάστημα από 01-04-2019 έως 
31-12-2019 (συνολικό ετήσιο ποσό 1.440,09 €).

γ) Το πάγιο χορήγημα για την προμήθεια ειδών καθα-
ριότητας των γραφείων, Μουσείων και Αρχαιολογικών 
Συλλογών της Εφορείας, που ανέρχεται στο ποσό των 
τριών χιλιάδων οχτακοσίων ενενήντα οχτώ ευρώ και 
ογδόντα πέντε λεπτών (3.898,85 €).

Η ανωτέρω συνολική δαπάνη των δεκαπέντε χιλιάδων 
εκατόν σαράντα ενός ευρώ και δύο λεπτών (15.141,02 €), 
θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ειδικός Φο-
ρέας 1021.201.0000000 του Αναλυτικού Λογαριασμού 
Εξόδου 2410288001 οικονομικού έτους 2019.

Η πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά από την Προ-
ϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και 
Ευρυτανίας μέσω χρηματικού εντάλματος σύμφωνα με 
την 2/5091/0026/25-05-2012(Β’ 1741) απόφαση του Υπ. 
Οικονομικών.

Με την λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους η Προ-
ϊσταμένη της Εφορείας ως υπεύθυνη διαχειρίστρια της 
πίστωσης υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό δια-
χείρισης με πλήρη δικαιολογητικά δαπάνης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λαμία, 15 Μαρτίου 2019

Η Προϊσταμένη

ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗ   

Ι

 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883 (2)
Ορισμός του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης 

Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) και καθο-

ρισμός των υποχρεώσεων, του πλαισίου λειτουρ-

γίας του και των χρεώσεων που επιβάλει για την 

παροχή των υπηρεσιών του, σύμφωνα με την 

παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4414/2016. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθ-

μών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και 
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό 
και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας 
και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλ-
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 149 Α’) και ιδιαίτερα την παρ. 5 του 
άρθρου 5.

2. Το ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, 
Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 179 Α’), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πο-
λιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 286 Α’), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

4. Το ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 129 Α’), όπως ισχύει.

5. Το ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 85 Α’), όπως ισχύει.

6. Το ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρο-
μίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ -Προώθηση της 
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσί-
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μων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/
ΕΚ2012)» (ΦΕΚ 70 Α’), όπως ισχύει.

7. Το ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του 
ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85 Α’), και ειδικά 
την παρ. ΙΓ, όπως ισχύει.

8. Το ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουρ-
γείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 185 Α’), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4512/2018 
«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρ-
ρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμο-
γής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 5 Α’) και ισχύει.

9. Το ν. 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 9 Α’) και ειδικά την παρ. 3 του άρθρου 11.

10. Την Δ6/Φ1/οικ.13310/10.07.2007 υπουργική από-
φαση «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και 
λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (ΦΕΚ 1153 Β’).

11. Την ΥΑΠΕ/Φ1/14810/4.10.2011 υπουργική απόφα-
ση «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω 
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής 
Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.)» (ΦΕΚ 2373 Β’).

12. Την ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480/7.12.2016 υπουρ-
γική απόφαση «Μεθοδολογία υπολογισμού της ειδικής 
τιμής αγοράς τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας 
υψηλής απόδοσης, κριτήρια και περιορισμοί χορήγησης 
της προσαύξησης ανάπτυξης ετοιμότητας συμμετοχής 
στην αγορά και διαδικασία χορήγησης της, καθώς και 
διαδικασία απομείωσης της λειτουργικής ενίσχυσης για 
τους σταθμούς που έχουν λάβει επενδυτική ενίσχυση 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 3, 5 και 6 του ν. 4414/2016» 
(ΦΕΚ 3955 Β’).

13. Την ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573/13.12.2017 υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός τεχνολογιών ή και κατη-
γοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς 
στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω 
ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, 
χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υπο-
βολής προσφορών ως τεχνολογικά ουδέτερων ή μη και 
καθορισμός μεθοδολογίας και διαδικασίας επιμερισμού 
ισχύος για συμμετοχή, στις ανταγωνιστικές διαδικασίες 
υποβολής προσφορών, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται 
σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου 
ενέργειας με αυτές, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 7 του 
ν. 4414/2016» (ΦΕΚ 4488 Β’),όπως ισχύει.

14. Την ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172859/22.03.2018 υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός εγκατεστημένης ισχύος, 
ανά τεχνολογία ή και κατηγορία σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία 
δημοπρατείται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υπο-

βολής προσφορών για τα έτη 2018,2019 και 2020, ελά-
χιστου αριθμού ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής 
προσφορών ανά έτος, ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής 
προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβο-
λής προσφορών και τέλους συμμετοχής σε ανταγωνιστι-
κή διαδικασία υποβολής προσφορών, με βάση τις παρ. 3 
και 6 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016» (ΦΕΚ 1267 Β’), 
όπως ισχύει.

15. Την ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172857/22.03.2018 υπουρ-
γική απόφαση «Πλαίσιο συμμετοχής στην αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, μεθοδολογία και διαδικασία 
εκκαθάρισης, τιμολόγησης και διακανονισμού των 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης σύμ-
φωνα με τα άρθρα 9 έως 11 του ν. 4414/2016 (Α’ 149) 
ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα 
με το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) ή αντίστοιχη 
σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ 
του ν. 3468/2006 (Α’ 129), και οι οποίοι συνεχίζουν να λει-
τουργούν μετά την ημερομηνία λήξης των αντίστοιχων 
συμβάσεων, και εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες 
κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, με 
βάση την παρ. 19 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016, όπως 
ισχύει» (ΦΕΚ 1150 Β’).

16. Τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που 
εγκρίθηκε με την Ρ.Α.Ε. 56/2012 απόφαση (ΦΕΚ 104 Β’), 
όπως ισχύει.

17. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την  
57/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ 103 Β’), όπως ισχύει.

18. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την 
395/2016 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ  78/Β’/2017), όπως 
ισχύει.

19. Τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων 
Προέλευσης, που εγκρίθηκε με την 509/2018 απόφαση 
ΡΑΕ (ΦΕΚ 2307 Β’), όπως ισχύει.

20. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων 
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπως εγκρίθηκε με την 
39/2014 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ 304/Β’/2014).

21. Την C(2016) 7272/16.11.2016 απόφαση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής με θέμα State Aid SA 44666 - Greece 
"New operating aid scheme for the production of 
electricity from RES and HECHP".

22. Την C(2017) 9102/4.11.2018 απόφαση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής με θέμα State Aid SA 48143 -(2017/Ν) 
Greece "Tenders for the production of electricity from 
renewable energy sources and highly efficient combined 
heat and power installations".

23. Τη γνωμοδότηση αριθμ. 8/2018 και το έγγραφο 
αριθμ. 0-75994/21.02.2019 (αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/
16308/451/22.02.2019) της Ρ.Α.Ε.

24. Το αριθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/76910/216/1.11.2018 έγ-
γραφο του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών 
Πρώτων Υλών.

25. Το αριθμ.  6657/28.11.2018 έγγραφο της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. 
Α.Ε (αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/86859/471/03.12.2018).

26. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ 160 Α’).
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27. Τα π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’), σχετικά με την ανασύ-
σταση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, και 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α’) σχετικά με 
το διορισμό Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών.

28. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’), και 
ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού.

29. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

Με την παρούσα ορίζεται ο Φορέας Σωρευτικής Εκ-
προσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) και 
καθορίζονται οι υποχρεώσεις, το πλαίσιο λειτουργίας 
του και οι χρεώσεις που επιβάλει για την παροχή των 
υπηρεσιών του στους κατόχους σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν 
δικαίωμα εκπροσώπησης σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
παρούσας.

Άρθρο 2
Ορισμός Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης 
Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.)

Ως Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου 
Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμ-
βρίου 2022 η εταιρεία Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων 
Προέλευσης Α.Ε. (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.).

Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. θα πρέπει να ξεκινήσει τη λειτουργία 
της ως Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. και να μπορεί να αναλάβει τις υπο-
χρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας 
έναντι των κατόχων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που δύναται να 
εκπροσωπηθούν από αυτή, την 1η ημερολογιακή ημέρα 
του επόμενου μήνα μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών 
από τη δημοσίευση της παρούσας. Ως την ημερομηνία 
αυτή η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει 
όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες. 
Η ισχύς των προβλέψεων του άρθρου 87Α του Κώδικα 
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας άρχεται από την ίδια 
ημερομηνία.

Άρθρο 3
Δικαίωμα εκπροσώπησης από το Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.

Δικαίωμα εκπροσώπησης από τον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. έχουν 
οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με υποχρέωση συμμετοχής στην 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
ν. 4414/2016, οι οποίοι έχουν συνάψει:

α. Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προ-
σαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.),

β. Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφω-
να με το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 ή αντίστοιχη σύμ-
βαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του 
ν. 3468/2006, και οι σταθμοί τους συνεχίζουν να λει-
τουργούν μετά την ημερομηνία λήξης των αντίστοιχων 

συμβάσεων, εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες κατά 
την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις (παρ. 19 του 
άρθρου 3 του ν. 4414/2016), σε περίπτωση που αυτοί 
αδυνατούν προσωρινά να λάβουν τις υπηρεσίες αυτές 
από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.). Οι κά-
τοχοι των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μπορούν να εκπροσωπηθούν 
από το Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. χωρίς χρονικό περιορισμό.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. έναντι των 
κατόχων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που 
εκπροσωπούνται από αυτόν

Ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. αναλαμβάνει τις παρακάτω υποχρεώ-
σεις έναντι των κατόχων των σταθμών παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 1 
της παρούσας που εκπροσωπούνται από αυτόν:

α) κατά το μεταβατικό στάδιο, μέχρι τη θέση σε 
λειτουργία των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας του 
ν.  4425/2016, να καλύπτει την υποχρέωσή τους στο 
πλαίσιο συμμετοχής στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προ-
γραμματισμό (Η.Ε.Π.) για κάθε περίοδο της επόμενης 
Ημέρας Κατανομής, σύμφωνα με τις προβλέψεις των 
οικείων Κωδίκων,

β) με τη θέση σε λειτουργία των Αγορών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας του ν. 4425/2016, να καλύπτει τις υποχρεώ-
σεις τους στο πλαίσιο συμμετοχής στην Αγορά Επόμε-
νης Ημέρας, στην Ενδοημερήσια Αγορά και στην Αγορά 
Εξισορρόπησης σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανο-
νισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και 
της Ενδοημερήσιας Αγοράς και του Κανονισμού Αγοράς 
Εξισορρόπησης, καθώς και των οικείων Κωδίκων ή Κα-
νονισμών,

γ) να υπολογίζει το ποσό που θα χρεοπιστώνει, κατά 
τον μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης, σε κάθε κάτοχο σταθ-
μού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. από την εκπροσώπηση στην αγορά ηλεκτρι-
κής ενέργειας του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ,

δ) να χρεοπιστώνει το εν λόγω ποσό από την εκπρο-
σώπηση του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργει-
ας, κατά τον μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης, στον κάτοχο 
του σταθμού,

ε) να υπολογίζει και να επιβάλλει μια μηνιαία χρέωση 
για την παροχή των υπηρεσιών του.

Ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. υποβάλλει τις Προσφορές Έγχυσης, 
κατά το μεταβατικό στάδιο, ή Εντολές Συναλλαγών, με 
τη θέση σε λειτουργία των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας του ν. 4425/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους 
οικείους Κώδικες και Κανονισμούς.

Άρθρο 5
Σύμβαση εκπροσώπησης από το Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.

1. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 1, προκειμένου 
να συμμετέχουν στο Σύστημα Συναλλαγών του Η.Ε.Π. 
ή στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 4425/2016 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11719Τεύχος Β’ 1020/27.03.2019

μέσω του Φο.Σ.Ε.Τε.Κ., υποβάλλουν στον εν λόγω φορέα 
Αίτηση Εκπροσώπησης για σύναψη «Σύμβασης Εκπρο-
σώπησης από το Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης 
Τελευταίου Καταφυγίου» (εφεξής «Σύμβαση Εκπροσώ-
πησης από Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.» ή Σ.Ε.Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.).

Η Αίτηση Εκπροσώπησης συνοδεύεται από τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά, αναλυτικό κατάλογο των οποί-
ων δημοσιεύει ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. στον δικτυακό τόπο του, 
μαζί με το έντυπο της Αίτησης Εκπροσώπησης.

2. Ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. ελέγχει την Αίτηση Εκπροσώπησης 
και τα δικαιολογητικά και την αποδέχεται ή την απορ-
ρίπτει αιτιολογημένα ή ζητά περαιτέρω δικαιολογητι-
κά, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή 
της αίτησης και σε κάθε περίπτωση μετά την κατάρτιση 
της Σύμβασης Εκπροσώπησης από το Φο.Σ.Ε.Τε.Κ., σύμ-
φωνα με την παράγραφο 4. Ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. δύναται να 
απορρίψει την Αίτηση Εκπροσώπησης στις περιπτώσεις 
όπου:

α) είτε υφίστανται εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις 
του αιτούντος προς την Ε.Χ.Ε. Α.Ε. από τη συμμετοχή του 
στον Η.Ε.Π. ή στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας ή από 
την εφαρμογή της Σ.Ε.Δ.Π.,

β) είτε υφίστανται εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις 
του αιτούντος προς την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.,

γ) είτε υφίστανται εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις 
του αιτούντος προς το Διαχειριστή του Συστήματος στο 
πλαίσιο της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστή-
ματος Ηλεκτρικής Ενέργειας,

δ) είτε δεν είναι σε ισχύ η αντίστοιχη Σ.Ε.Δ.Π.
3. Ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. κοινοποιεί την αποδοχή ή την απόρ-

ριψη της Αίτησης Εκπροσώπησης στον αιτούντα κάτο-
χο του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην Ε.Χ.Ε. Α.Ε. και στον Διαχειριστή 
του ΕΣΜΗΕ.

4. Στην περίπτωση αποδοχής της Αίτησης Εκπροσώ-
πησης ο κάτοχος του σταθμού παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. συνάπτει με το 
Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. Σύμβαση Εκπροσώπησης από Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. 
(Σ.Ε.Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.).

5. Ο τύπος και το περιεχόμενο της Σ.Ε.Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. κα-
ταρτίζεται με ευθύνη του Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. και αναρτάται σε 
σχετικό σημείο της ιστοσελίδας του εντός τριών μηνών 
από την έκδοση της παρούσης.

Η Σ.Ε.Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, τους 
παρακάτω όρους:

α) ο κάτοχος του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. αποδέχεται ανεπι-
φύλακτα τις διατάξεις του Κ.Σ.Η.Ε., του Κ.Δ.Σ. και του 
Κ.Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π., όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται 
και ισχύουν, και

β) η μη έγκαιρη εκπλήρωση από τον κάτοχο του 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων του 
που απορρέουν από την Σ.Ε.Δ.Π. καθώς και τυχόν οι-
κονομικών υποχρεώσεων προς την Ε.Χ.Ε. Α.Ε. και το Δι-
αχειριστή του ΕΣΜΗΕ, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα 
στην παρ. 2 του παρόντος, αποτελούν σπουδαίο λόγο 
καταγγελίας από το Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. της οικείας Σύμβασης 
Εκπροσώπησης.

6. Η Σ.Ε.Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. λύεται αυτοδικαίως:
α) είτε με την εγγραφή του εκπροσωπούμενου κατό-

χου στο οικείο Μητρώο Συμμετεχόντων,
β) είτε με την υποβολή Δήλωσης Εκπροσώπησης από 

Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.),
γ) είτε στην περίπτωση καταγγελίας της,
δ) είτε με τη λήξη της Σ.Ε.Δ.Π.
Μετά τη λύση της σύμβασης ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. ενημερώνει 

την Ε.Χ.Ε. Α.Ε. και το Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την παύ-
ση εκπροσώπησης του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

Άρθρο 6
Δήλωση εκπροσώπησης

Ο κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μετά τη σύναψη της 
Σ.Ε.Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. δηλώνει, μέσω Δήλωσης Εκπροσώπη-
σης, στην Ε.Χ.Ε. Α.Ε. και στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ 
την εκπροσώπησή του από το Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.

Η ισχύς της Δήλωσης Εκπροσώπησης άρχεται την 1η 
ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από την απο-
δοχή της Αίτησης Εκπροσώπησης, σύμφωνα με τα όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας.

Με την έναρξη ισχύος της Δήλωσης Εκπροσώπησης 
μεταβιβάζονται στον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις των κατόχων σταθμών παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σχετικά με τη 
Συμμετοχή τους στο Σύστημα Συναλλαγών Η.Ε.Π. ή στις 
Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 4425/2016.

Άρθρο 7
Ειδικές Περιπτώσεις Εκπροσώπησης

1. Σε περίπτωση καταγγελίας ή επέλευσης άλλου γεγο-
νότος που επιφέρει την αυτοδίκαιη λύση της Σύμβασης 
Συναλλαγών Η.Ε.Π. ή της Σύμβασης Συναλλαγών Δια-
χειριστή Συστήματος, για Φο.Σ.Ε., η Ελληνικό Χρημα-
τιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (Ε.Χ.Ε. Α.Ε.) ενημερώνει άμεσα 
το Φο.Σ.Ε.Τε.Κ., την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., το Διαχειριστή του 
ΕΣΜΗΕ και τους Διαχειριστές των Δικτύων ή ο Διαχει-
ριστής ΕΣΜΗΕ ενημερώνει άμεσα το Φο.Σ.Ε.Τε.Κ., την 
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., την Ε.Χ.Ε. Α.Ε. και τους Διαχειριστές 
των Δικτύων για την πράξη αυτή κατά περίπτωση. Με 
τη λύση της Σύμβασης Συναλλαγών Η.Ε.Π. ή της Σύμβα-
σης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος ή την απώλεια 
της ιδιότητας Συμμετέχοντα από το Φο.Σ.Ε. παύει η ισχύς 
των Δηλώσεων Εκπροσώπησής του.

Ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. δρα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή κά-
ποιας δήλωσης εκπροσώπησης εκ μέρους του κατόχου 
του σταθμού, ως εκπρόσωπος των κατόχων αυτών των 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από την ημέρα λύσης της Σύμβασης Συ-
ναλλαγών του Φο.Σ.Ε., εκτός εάν ο κάτοχος του Σταθμού 
ΑΠΕ ενημερώσει ότι δεν επιθυμεί να εκπροσωπηθεί από 
τον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. Ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. ολοκληρώνει, εντός ευ-
λόγου διαστήματος, τον έλεγχο των νομιμοποιητικών 
εγγράφων.

2. Σε περίπτωση καταγγελίας ή επέλευσης άλλου γεγο-
νότος που επιφέρει την αυτοδίκαιη λύση της Σύμβασης 
Συναλλαγών Η.Ε.Π. ή της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχει-
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ριστή Συστήματος ή την απώλεια της ιδιότητας Συμμετέ-
χοντα από τον κάτοχο σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, η Ε.Χ.Ε. Α.Ε. ενημερώνει 
άμεσα το Φο.Σ.Ε.Τε.Κ., την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., το Διαχειρι-
στή του ΕΣΜΗΕ και τους Διαχειριστές των Δικτύων ή ο 
Διαχειριστής ΕΣΜΗΕ ενημερώνει άμεσα το Φο.Σ.Ε.Τε.Κ., 
την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., την Ε.Χ.Ε. Α.Ε. και τους Διαχειριστές 
των Δικτύων για την πράξη αυτή κατά περίπτωση.

Ο κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. δύναται να εκπροσωπείται από 
το Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. από την ημέρα λύσης της Σύμβασης Συ-
ναλλαγών Η.Ε.Π. ή απώλειας της ιδιότητας Συμμετέχοντα, 
λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στον Κώδικα Συναλλα-
γών Ηλεκτρικής Ενέργειας και στο άρθρο 5 της παρούσας.

3. Ειδικότερα θέματα σχετικά με την υποβολή προσφο-
ρών έγχυσης, καθώς και για τη διαδικασία ενημέρωσης 
της Ε.Χ.Ε. Α.Ε., του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ, της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. 
Α.Ε., του ΦοΣ.Ε.Τε.Κ. και των σχετικών μητρώων που δι-
ατηρούν οι παραπάνω φορείς, για τις περιπτώσεις των 
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, ρυθμίζονται στους 
οικείους Κώδικες.

Άρθρο 8
Χρεώσεις και αντικίνητρο παρατεταμένης παρα-
μονής στον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.

1. Ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. επιβάλει στους κάτοχους σταθμών πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 
που εκπροσωπεί, για τις υπηρεσίες που τους παρέχει, μια 
μηνιαία χρέωση που ισούται με 1% επί της αντίστοιχης 
μηνιαίας Ειδικής Τιμής Αγοράς (Ε.Τ.Α.) της τεχνολογίας 
που ανήκει ο σταθμός, με μέγιστο όριο χρέωσης 1€/MWh, 
επί της συνολικής μετρούμενης μηνιαίας ποσότητας εγ-
χεόμενης ενέργειας του σταθμού αυτού στο Σύστημα ή 
στο Δίκτυο.

Ειδικά κατά το έτος 2019 η εν λόγω χρέωση θα ανέρχε-
ται σε 0,5% επί της αντίστοιχης μηνιαίας Ε.Τ.Α. της τεχνο-
λογίας που ανήκει ο σταθμός, με μέγιστο όριο χρέωσης 
0,5€/MWh, επί της συνολικής μετρούμενης μηνιαίας 
ποσότητας εγχεόμενης ενέργειας του σταθμού αυτού 
στο Σύστημα ή στο Δίκτυο.

Ειδικά για σταθμούς που είναι εγκατεστημένοι στο 
Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δί-
κτυο και οι κάτοχοι τους έχουν συνάψει σύμβαση Λει-
τουργικής Ενίσχυσης σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του 
ν. 4414/2016 ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας 
σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 ή αντίστοι-
χη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ 
του ν. 3468/2006, οι οποίοι συνεχίζουν να λειτουργούν 
μετά την ημερομηνία λήξης της αντίστοιχης σύμβασης 
και αποζημιώνονται μόνο στο πλαίσιο της συμμετοχής 
τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την 
παρ. 19 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 και την ΑΠΕΕΚ/Α/
Φ1/οικ.172857/22.3.2018 απόφαση του υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, η μηνιαία χρέωση ισούται με 
2% επί της αντίστοιχης μηνιαίας Ειδικής Τιμής Αγοράς 
(Ε.Τ.Α.) της τεχνολογίας που ανήκει ο σταθμός, με μέγιστο 
όριο χρέωσης 2€/MWh, επί της συνολικής μετρούμενης 
μηνιαίας ποσότητας εγχεόμενης ενέργειας του σταθμού 
αυτού στο Σύστημα ή στο Δίκτυο.

2. Επίσης ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. επιβάλει στους κάτοχους 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εκπροσωπεί πρόσθετη μηναία χρέωση 
ως αντικίνητρο για την παρατεταμένη παραμονή του 
κατόχου σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. Η χρέωση αυτή 
υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αντίστοιχης μηνιαί-
ας Ε.Τ.Α. της τεχνολογίας που ανήκει ο σταθμός, επί της 
συνολικής μετρούμενης μηνιαίας ποσότητας εγχεόμε-
νης ενέργειας του σταθμού αυτού στο Σύστημα ή στο 
Δίκτυο.

Για το έτος 2019, η χρέωση αυτή είναι μηδενική.
Από 1.1.2020 και μέχρι την ύπαρξη ανταγωνιστικής εν-

δοημερήσιας αγοράς με επαρκή ρευστότητα, όπως αυτή 
καθοριστεί στους οικείους Κώδικες και Κανονισμούς, 
για τον υπολογισμό της ανωτέρω χρέωσης, το ποσοστό 
επί της αντίστοιχης μηνιαίας Ε.Τ.Α. της τεχνολογίας που 
ανήκει ο σταθμός της χρέωσης ορίζεται σε 5%.

Από την ύπαρξη ανταγωνιστικής ενδοημερήσιας αγο-
ράς με επαρκή ρευστότητα το ποσοστό της ανωτέρω 
χρέωσης προσαυξάνεται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες για 
κάθε επιπλέον εξάμηνο, κατά το οποίο ο κάτοχος σταθ-
μών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. με Σ.Ε.Δ.Π. εκπροσωπείται από τον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. 
ανεξαρτήτως τυχόν διακοπών στην εκπροσώπηση, με 
ανώτατο όριο το 20%.

Ειδικά στην περίπτωση που ο κάτοχος αυτών των σταθ-
μών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. είναι Ενεργειακή Κοινότητα του ν. 4513/2018, 
το ανώτατο όριο του ποσοστού της ανωτέρω χρέωσης, 
ανεξαρτήτως τυχόν διακοπών στην εκπροσώπηση, ορί-
ζεται σε 10%.

Ειδικά για σταθμούς που είναι εγκατεστημένοι στο 
Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δί-
κτυο και οι κάτοχοί τους έχουν συνάψει σύμβαση Λει-
τουργικής Ενίσχυσης σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του 
ν. 4414/2016 ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας 
σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 ή αντίστοι-
χη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ 
του ν. 3468/2006, οι οποίοι συνεχίζουν να λειτουργούν 
μετά την ημερομηνία λήξης της αντίστοιχης σύμβασης 
και αποζημιώνονται μόνο στο πλαίσιο της συμμετοχής 
τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την 
παρ. 19 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 και την ΑΠΕΕΚ/Α/
Φ1/οικ.172857/22.3.2018 απόφαση του υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, το ποσοστό της ανωτέρω 
χρέωσης ορίζεται σε 3%.

Τα ποσά από την πρόσθετη χρέωση αποτελούν έσοδο 
του Υπολογαριασμού Αγοράς του Ειδικού Λογαριασμού 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και 
Δικτύου.

3. Για τους κατόχους των σταθμών παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. των ειδικών 
περιπτώσεων του άρθρου 7 της παρούσας, από την ημέ-
ρα λύσης της Σύμβασης Συναλλαγών και μέχρι την παρέ-
λευση αρχικού χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών 
δεν εφαρμόζεται η πρόσθετη χρέωση της παραγράφου 
2 του παρόντος.
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Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος - Περίοδος Εφαρμογής -
Δημοσίευση

Η έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η χρονική περίοδος εφαρμογής της παρούσας απόφασης ορίζεται από την έναρξη ισχύος της και μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2022.
Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

(http://www.ypeka.gr).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Μαρτίου 2019

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ  
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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