
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/135277/4706 
   Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργει-

ας (Υ.Μ.Ζ.Η.Ε.) του άρθρου 143Ζ του ν. 4001/2011 

(Α’ 179).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λει-

τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. 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).

4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)» (Α’ 160).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

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

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

8. 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) και ιδίως το άρθρο 143Ζ όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4994/2022 «Ενσωμά-
τωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 
σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας Προϊόντων 
και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την 
ενίσχυση της ανάπτυξης» (Α’ 215).

9. Τον ν.  4839/2021 «Κύρωση της από 26.07.2021 
τροποποίησης και αντικατάστασης της από 03.06.2019 
επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 
06.09.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος 
“Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελλη-
νικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των 
υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημά-
των της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181) 
και ιδίως το άρθρο εξηκοστό πρώτο.

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1854 του Συμβουλίου 
της 6ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την παρέμβαση 
έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των υψηλών 
τιμών ενέργειας.

11. Την υπό στοιχεία 2022/C 426/01 ανακοίνωση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο κρίσης για τη λήψη 
μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικο-
νομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

12. Το γεγονός ότι το κόστος χρηματοδότησης του 
μέτρου της Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας δεν υπερβαίνει τα σαράντα επτά εκατομμύρια 
ευρώ (47.000.000,00 €).

13. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/124481/2728/ 
30.11.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

14. Το γεγονός ότι σύμφωνα και με την υπό σημείο 13 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό 
και στο ισχύον Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορι-
σμός των ειδικότερων χαρακτηριστικών της Υπηρεσίας 
Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Υ.Μ.Ζ.Η.Ε.) που 
θεσπίστηκε με το άρθρο 143Ζ του ν. 4001/2011 (Α’ 179), 
των ωρών αιχμής και των προϋποθέσεων για την παρο-
χή της Υ.Μ.Ζ.Η.Ε., των κατηγοριών καταναλωτών που 
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δύνανται να συμμετέχουν, του τρόπου συμμετοχής και 
επιλογής τους, των υποχρεώσεων των αρμοδίων διαχει-
ριστών και των συμμετεχόντων καταναλωτών καθώς και 
η ρύθμιση κάθε άλλου θέματος σχετικά με την εφαρμογή 
του άρθρου 143Ζ του ν. 4001/2011 (Α’ 179).

2. Περαιτέρω, με την παρούσα απόφαση, καθορί-
ζεται ο τρόπος προσδιορισμού του οικονομικού αντι-
σταθμίσματος που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες στην 
Υ.Μ.Ζ.Η.Ε. και ο τρόπος, ο χρόνος και οι προϋποθέσεις 
καταβολής αυτού για την παροχή της Υ.Μ.Ζ.Η.Ε., καθώς 
και το ύψος των χρεώσεων μη συμμορφώσεως που επι-
βάλλονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 143Ζ του 
ν. 4001/2011.

Άρθρο 2
Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας

1. Η Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας (Υ.Μ.Ζ.Η.Ε.) συνίσταται στην υποχρέωση των Κα-
ταναλωτών ή των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης 
Απόκρισης Ζήτησης για περιορισμό της ενέργειας που 
καταναλώνουν ή εκπροσωπούν κατά τις Ώρες Αιχμής, 
τουλάχιστον μέχρι μιας συμφωνημένης ποσότητας η 
οποία προκύπτει από τις Δημοπρασίες Μείωσης Ζήτη-
σης Ηλεκτρικής Ενέργειας, έναντι οικονομικού αντισταθ-
μίσματος.

2. Η Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας του παρόντος δύναται να παρέχεται για το χρονικό 
διάστημα από την Ημερομηνία Έναρξης Δημοπρασιών 
έως την 31η Μαρτίου 2023.

Άρθρο 3
Ορισμοί

1. Δημοπρασία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας (Δημοπρασία): Δημοπρασία που διενεργείται από τον 
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την επιλογή των Παρόχων και 
τους όρους παροχής της Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης 
Ηλεκτρικής Ενέργειας.

2. Ημερομηνία Έναρξης Δημοπρασιών: Η ημερομη-
νία έναρξης παροχής της Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία καθορίζεται από την ημε-
ρομηνία έναρξης της Περιόδου Δημοπρασίας της πρώ-
της Δημοπρασίας, όπως αυτή καθορίζεται στη σχετική 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

3. Θέση Κατανάλωσης Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (Θέση Κατανάλωσης): Θέση Κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένη στο Ελληνικό Σύ-
στημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή στο Ελληνικό 
Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας εκτός των μη 
Διασυνδεδεμένων Νησιών.

4. Μέγιστη Συμφωνηθείσα Ζήτηση (MWh): Η διαφορά 
σε MWh, με ακρίβεια 0,1 MWh, του Φορτίου Αναφοράς 
και του αθροίσματος των Ποσοτήτων Μείωσης Ζήτησης 
Ηλεκτρικής Ενέργειας που κατακυρώθηκαν ως αποτέλε-
σμα των σχετικών Δημοπρασιών για κάθε Χαρτοφυλάκιο 
και για κάθε Ώρα Αιχμής.

5. Οριακή Τιμή Δημοπρασίας (€/MWh): Η ενιαία τιμή 
πληρωμής σε €/MWh, με ακρίβεια 1€/MWh, που προκύ-
πτει ως αποτέλεσμα της Δημοπρασίας Μείωσης Ζήτησης 
Ηλεκτρικής Ενέργειας.

6. Πάροχος Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας (Πάροχος): Ο Καταναλωτής ηλεκτρικής 
ενέργειας, όπως ορίζεται στην περ. ιστ της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4001/2011 ή ο Φορέας Σωρευτικής Εκ-
προσώπησης Απόκρισης Ζήτησης (ΦοΣΕ ΑΖ), κατά την 
έννοια του άρθρου 5 του ν. 4425/2016 που δύναται να 
παρέχει την Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας.

7. Περίοδος Δημοπρασίας: Η περίοδος κατά την οποία 
παρέχεται η Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας όπως αυτή ορίζεται στη σχετική Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κάθε Δημοπρασία.

8. Ποσότητα Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας (MWh): Η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας σε MWh, 
με ακρίβεια 0,1 MWh, η οποία προκύπτει ως αποτέλε-
σμα της Δημοπρασίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας για συγκεκριμένο Χαρτοφυλάκιο και για κάθε 
Δημοπρασία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας.

9. Συνολική Δημοπρατούμενη Ενέργεια: Η συνολική 
δημοπρατούμενη ποσότητα μείωσης ζήτησης ηλεκτρι-
κής ενέργειας σε MWh για κάθε Δημοπρασία Μείωσης 
Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας.

10. Φορτίο Αναφοράς (MWh): Η εκτίμηση της ηλεκτρι-
κής ενέργειας σε MWh με ακρίβεια 0,1 MWh, που θα είχε 
καταναλωθεί από ένα Χαρτοφυλάκιο στην περίπτωση 
που δεν είχε μειώσει την ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας 
με σκοπό την παροχή της Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 
παρούσας απόφασης.

11. Χαρτοφυλάκιο: Χαρτοφυλάκιο το οποίο περιλαμ-
βάνει τις Θέσεις Κατανάλωσης που εκπροσωπεί ένας 
ΦοΣΕ ΑΖ ή ένας Καταναλωτής και με το οποίο συμμετέχει 
στις Δημοπρασίες Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας υποβάλλοντας σχετικές προσφορές. Το Χαρτοφυ-
λάκιο είναι δυνατό να περιλαμβάνει μια ή περισσότερες 
Θέσεις Κατανάλωσης που είναι συνδεδεμένες στο ίδιο 
επίπεδο τάσης.

12. Ώρες Αιχμής: Οι ώρες 18.00-21.00 κάθε ημέρας για 
την περίοδο από την Ημερομηνία Έναρξης Δημοπρασι-
ών μέχρι και την 31η Μαρτίου 2023.

Άρθρο 4
Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης 
Ηλεκτρικής Ενέργειας

1. Προϋπόθεση συμμετοχής των Παρόχων στις Δημο-
πρασίες για την Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας είναι η εγγραφή τους στο Μητρώο Παρόχων 
Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας και 
η εγγραφή των Χαρτοφυλακίων τους στο Μητρώο Χαρ-
τοφυλακίων Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, τα 
οποία τηρεί ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ.

2. Η εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείω-
σης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας συνιστά ταυτόχρονα 
δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των διατάξεων της 
παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης και του Κανο-
νισμού Δημοπρασιών για την παροχή της Υπηρεσίας 
Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας.

3. Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων Υπηρε-
σίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας έχουν οι 
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ΦοΣΕ ΑΖ και οι Καταναλωτές που εκπροσωπούν Χαρτο-
φυλάκια με μία ή περισσότερες Θέσεις Κατανάλωσης, 
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική ετήσια κατανάλωση 
εκάστου Χαρτοφυλακίου για το έτος 2021 είναι τουλά-
χιστον 13GWh.

4. Οι ΦοΣΕ ΑΖ δύνανται να εκπροσωπούν Θέσεις Κα-
τανάλωσης σε συνέχεια υπογραφής σχετικής σύμβασης 
με τους Καταναλωτές στους οποίους ανήκουν.

5. Οι Καταναλωτές δύνανται να εκπροσωπούν απο-
κλειστικά Θέσεις Κατανάλωσης που βρίσκονται στην 
ιδιοκτησία τους.

6. Για την εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας 
Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας απαιτείται η 
αποστολή κατ’ ελάχιστον των παρακάτω:

- Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας 
Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με 
πρότυπο που αναρτά ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ στην 
ιστοσελίδα του, στην οποία γίνεται ρητή αναφορά στην 
αποδοχή εκ μέρους του Παρόχου των διατάξεων που 
αναφέρονται στην παρούσα απόφαση.

- Νομιμοποιητικά έγγραφα του αιτούντος και έγγραφα 
από τα οποία να προκύπτει η πλήρης ονομασία ή επω-
νυμία του Παρόχου με αναγραφή του Αριθμού Φορο-
λογικού Μητρώου ή του Αριθμού Μητρώου του οικείου 
Επιμελητηρίου, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο και ο 
ορισμός του νομίμου εκπροσώπου αυτού.

- Έγγραφα από τα οποία προκύπτει το δικαίωμα εγγρα-
φής στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης 
Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με την παρούσα από-
φαση και τον Κανονισμό Δημοπρασιών για την παροχή 
της Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας.

- Στοιχεία επικοινωνίας του Παρόχου.
7. Δικαίωμα συμμετοχής στις Δημοπρασίες έχουν απο-

κλειστικά και μόνο οι ΦοΣΕ ΑΖ και οι Καταναλωτές που 
είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Παρόχων Μείωσης 
Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Άρθρο 5
Μητρώο Χαρτοφυλακίων Μείωσης Ζήτησης 
Ηλεκτρικής Ενέργειας

1. Στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Μείωσης Ζήτησης 
Ηλεκτρικής Ενέργειας εγγράφονται Χαρτοφυλάκια για 
τα οποία συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋ-
ποθέσεις:

- Κάθε Θέση Κατανάλωσης που περιλαμβάνεται στο 
Χαρτοφυλάκιο έχει δυνατότητα τηλεμέτρησης.

- Κάθε Θέση Κατανάλωσης που περιλαμβάνεται στο 
Χαρτοφυλάκιο δεν συμπεριλαμβάνεται σε άλλο Χαρ-
τοφυλάκιο.

- Κάθε Χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει Θέσεις Κατανάλω-
σης οι οποίες συνδέονται αποκλειστικά είτε στη Μέση 
Τάση είτε στην Υψηλή Τάση.

- Κάθε Χαρτοφυλάκιο αντιστοιχίζεται με έναν Πάροχο 
Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης.

- Κάθε Χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει μία ή περισσότε-
ρες Θέσεις Κατανάλωσης.

2. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Παρόχων Μείωσης 
Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας αποστέλλουν στον Δια-
χειριστή του ΕΣΜΗΕ και τον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ το 

αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργεια 
κάθε Δημοπρασίας δήλωση στην οποία συμπεριλαμ-
βάνονται τα στοιχεία της παραγράφου 3 του παρόντος 
άρθρου για τα Χαρτοφυλάκια που εκπροσωπούν και με 
τα οποία θα συμμετέχουν στη σχετική Δημοπρασία. Η 
σύνθεση του Χαρτοφυλακίου για κάθε Δημοπρασία δεν 
μπορεί να μεταβληθεί μετά το πέρας της προθεσμίας των 
δύο (2) εργάσιμων ημερών πριν τη διενέργεια της Δημο-
πρασίας. Εφόσον το Χαρτοφυλάκιο πληροί τις προϋπο-
θέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο Διαχειριστής 
του ΕΣΜΗΕ καταχωρεί αυτό στο Μητρώο Χαρτοφυλακί-
ων Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας.

3. Στις πληροφορίες που αποστέλλονται για τα Χαρ-
τοφυλάκια από τους Παρόχους περιλαμβάνονται του-
λάχιστον τα εξής:

i Κωδικός EIC Παρόχου.
ii Όνομα Χαρτοφυλακίου.
iii Αριθμοί παροχής ή αριθμοί μετρητή για κάθε Θέση 

Κατανάλωσης.

Άρθρο 6
Δημοπρασίες Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας

1. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ διενεργεί Δημοπρασίες 
Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας για την παροχή 
της Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας 
σύμφωνα με Κανονισμό Δημοπρασιών για την Παροχή 
Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας που 
συντάσσεται από τον ίδιο και δημοσιεύεται στην ιστο-
σελίδα του.

2. Οι Δημοπρασίες Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας διενεργούνται υπό την αίρεση λήψης σύμ-
φωνης γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του πε-
ριεχομένου της επίσημης κοινοποίησης της Ελληνικής 
Πολιτείας για την Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας.

3. Καθορίζονται δύο Τύποι Δημοπρασιών Μείωσης Ζή-
τησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, η Δημοπρασία Τύπου 1 και 
η Δημοπρασία Τύπου 2, οι οποίοι διακρίνονται ως εξής:

Τύπος 1: Τριμηνιαίες Δημοπρασίες
Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ διενεργεί τρεις Δημοπρασί-

ες, μια Δημοπρασία για κάθε Ώρα Αιχμής για την περίοδο 
από την Ημερομηνία Έναρξης Δημοπρασιών μέχρι και 
την 31η Μαρτίου 2023. Η ποσότητα που δημοπρατείται 
για κάθε Ώρα Αιχμής και ημερολογιακή ημέρα της εν 
λόγω περιόδου ισούται με 150 MWh, σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα.

Περίοδος Δημοπρασίας Ώρα Αιχμής

Ημερομηνία 
Έναρξης Δημοπρασιών - 
31.03.2023

19
(18:00-
19:00)

20
(19:00-
20:00)

21
(20:00-
21:00)

Ποσότητα 
(MWh/ώρα/ημέρα) 150 150 150

Τύπος 2: Μηνιαίες Δημοπρασίες
Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ διενεργεί, επιπλέον, εννέα 

δημοπρασίες, μια δημοπρασία για κάθε Ώρα Αιχμής και 
για κάθε Περίοδο Δημοπρασίας από την Ημερομηνία 
Έναρξης Δημοπρασιών μέχρι και την 31η Μαρτίου 2023. 
Για κάθε Ώρα Αιχμής και ημερολογιακή ημέρα της αντί-
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στοιχης περιόδου δημοπρατείται ποσότητα 250MWh, 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Ποσότητα (MWh/ώρα/
ημέρα)

Ώρα Αιχμής

Περίοδος Δημοπρασίας
19

(18:00-
19:00)

20
(19:00-
20:00)

21
(20:00-
21:00)

Ημερομηνία Έναρξης 
Δημοπρασιών - 31.01.2023 250 250 250

01.02.2023 - 28.02.2023 250 250 250
01.03.2023 - 31.03.2023 250 250 250

Για κάθε Ώρα Αιχμής οι ποσότητες του ανωτέρω πίνα-
κα αναφορικά με τις Δημοπρασίες Τύπου 2 προσαυξάνο-
νται ισόποσα σε όλες τις περιόδους με τυχόν ποσότητα 
που δημοπρατήθηκε αλλά δεν απονεμήθηκε σε Πάροχο 
κατά τη διενέργεια των Δημοπρασιών Τύπου 1 για την 
αντίστοιχη Ώρα Αιχμής.

4. Στις Δημοπρασίες συμμετέχουν αποκλειστικά οι εγ-
γεγραμμένοι στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης 
Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας υποβάλλοντας οικονο-
μικές προσφορές διακριτά για κάθε Χαρτοφυλάκιο που 
εκπροσωπούν και το οποίο έχει εγγραφεί στο Μητρώο 
Χαρτοφυλακίων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας. Οι οικονομικές προσφορές αποτελούνται 
κατά μέγιστο από 3 βήματα. Το κάθε βήμα προσφοράς 
συνίσταται σε μια ποσότητα σε MWh με ακρίβεια 0,1 
MWh και μια τιμή σε €/ΜWh με ακρίβεια 1€/ΜWh. Τα 
βήματα των προσφορών είναι υποχρεωτικά γνησίως αύ-
ξοντα όσον αφορά στην τιμή με διαφορά τουλάχιστον 
1€/ΜWh.

5. Η ελάχιστη προσφερόμενη ποσότητα για κάθε βήμα 
είναι 1MWh/ώρα/ημέρα.

6. Το ανώτατο όριο της προσφερόμενης τιμής για τις 
Δημοπρασίες ορίζεται σε 400€/MWh

και το κατώτατο όριο σε 0€/MWh.
7. Με τη συμμετοχή τους στη Δημοπρασία οι Πάροχοι 

αποδέχονται ως δεσμευτικό το αποτέλεσμα των Δημο-
πρασιών.

8. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
συμμετοχή στις Δημοπρασίες εξειδικεύονται τουλάχι-
στον τα παρακάτω:

i. Ημερομηνία διεξαγωγής Δημοπρασίας.
ii. Τυχόν απαιτούμενα έγγραφα.
iii. Προϋποθέσεις συμμετοχής.
iv. Συνολική Δημοπρατούμενη Ενέργεια σε MWh.
v. Η περίοδος υποβολής προσφορών.
vi. Ώρα Αιχμής που αφορά η Δημοπρασία.
vii. Περίοδος που αφορά η Δημοπρασία.
viii. Στοιχεία αρμόδιας υπηρεσίας του Διαχειριστή του 

ΕΣΜΗΕ για την παροχή διευκρινίσεων.
ix. Η Προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των απο-

τελεσμάτων της Δημοπρασίας.
9. Κατά τη Δημοπρασία τα βήματα των προσφορών 

των συμμετεχόντων κατατάσσονται με αύξουσα σειρά. 
Η τιμή της Δημοπρασίας ισούται με την τιμή του τελευ-
ταίου επιλεγμένου βήματος προσφοράς (Οριακή Τιμή 
Δημοπρασίας) και αποτελεί την ενιαία τιμή πληρωμής 
της Δημοπρασίας.

10. Τα βήματα των προσφορών μπορεί να ικανοποιού-
νται είτε ολόκληρα είτε μόνο κατά ένα μέρος.

11. Εάν κατά τη διενέργεια μιας Δημοπρασίας δια-
πιστωθεί ότι υπάρχουν περισσότερα του ενός βήματα 
προσφορών με την ίδια τιμή η οποία ταυτίζεται με την 
Οριακή Τιμή Δημοπρασίας τότε η εναπομένουσα δημο-
πρατούμενη ποσότητα επιμερίζεται σε κάθε Χαρτοφυλά-
κιο κατ’ αναλογία της ποσότητας του οριακού βήματος 
της προσφοράς του. Ο επιμερισμός γίνεται σε ποσότητες 
πολλαπλάσιες του 0,1 MWh. Αν απαιτηθεί, οι ποσότητες 
στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω.

12. Ως αποτέλεσμα της Δημοπρασίας προκύπτουν οι 
επιλεγέντες Πάροχοι και Χαρτοφυλάκια, οι Ποσότητες 
Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά Χαρτοφυ-
λάκιο για την Ώρα Αιχμής που αφορούσε η Δημοπρασία, 
και η Οριακή Τιμή της Δημοπρασίας.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις Παρόχων

1. Κάθε Πάροχος υποχρεούται να προσαρμόζει την 
απορρόφηση ενέργειας του Χαρτοφυλακίου του σε 
επίπεδο μικρότερο ή ίσο με τη Μέγιστη Συμφωνηθείσα 
Ζήτηση για κάθε Ώρα Αιχμής που του έχει απονεμηθεί 
Ποσότητα Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από 
τις σχετικές Δημοπρασίες.

2. Κάθε Πάροχος, για κάθε Χαρτοφυλάκιο που εκπρο-
σωπεί, αν του έχει απονεμηθεί Ποσότητα Μείωσης Ζή-
τησης Ηλεκτρικής Ενέργειας σε μια τουλάχιστον Ώρα 
Αιχμής, υποχρεούται να μη μεταφέρει κατανάλωση ενέρ-
γειας στις υπόλοιπες Ώρες Αιχμής της ίδιας περιόδου 
Δημοπρασίας, διατηρώντας την απορρόφηση ενέργειας 
του Χαρτοφυλακίου του σε επίπεδο μικρότερο ή ίσο με 
το Φορτίο Αναφοράς για κάθε Ώρα Αιχμής της περιόδου 
της Δημοπρασίας ακόμα και αν δεν του έχει απονεμηθεί 
Ποσότητα Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από 
τις σχετικές Δημοπρασίες για τις ώρες αυτές.

3. Κάθε Πάροχος οφείλει να εξασφαλίζει ότι η μείωση 
της κατανάλωσης επιτυγχάνεται με έναν ή περισσότε-
ρους από τους παρακάτω τρόπους:

i. μετατόπιση ή αποφυγή της κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας,

ii. αποθήκευση πίσω από τον μετρητή και
iii. με χρήση στοιχειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-

ας πίσω από τον μετρητή τα οποία δεν χρησιμοποιούν 
ως καύσιμο φυσικό αέριο.

4. Κάθε Πάροχος, για κάθε Χαρτοφυλάκιο που εκπρο-
σωπεί στο οποίο έχει απονεμηθεί Ποσότητα Μείωσης 
Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας για οποιαδήποτε Ώρα 
Αιχμής, δεσμεύεται να διατηρήσει την συνολική αύξηση 
κατανάλωσης ενέργειας του Χαρτοφυλακίου στις υπό-
λοιπες ώρες κάθε ημέρας της Περιόδου Δημοπρασίας 
κάτω από το 50% της συνολικής απονεμημένης Ποσό-
τητας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας. Επιπρο-
σθέτως, δεσμεύεται ότι κατά τη διάρκεια της ανωτέρω 
Περιόδου Δημοπρασίας η μείωση της κατανάλωσής 
ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα οδηγήσει σε αύξηση της 
συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου.

5. Οι Πάροχοι οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι οι 
ίδιοι και εφόσον πρόκειται για ΦοΣΕ ΑΖ, οι ιδιοκτήτες 
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των Θέσεων Κατανάλωσης των Χαρτοφυλακίων που 
εκπροσωπούν:

i. Έχουν λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε σε κάθε 
περίπτωση να δύνανται να προσαρμόζουν την απορ-
ρόφηση ισχύος τους σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 
Δημοπρασιών,

ii. η παροχή της Υπηρεσίας δεν είναι δυνατόν να προ-
καλέσει βλάβες στις εγκαταστάσεις ή τραυματισμούς 
στους εργαζομένους τους.

Άρθρο 8
Οικονομικό αντιστάθμισμα για την Υπηρεσία 
Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας

1. Οι Πάροχοι στους οποίους έχει απονεμηθεί Ποσό-
τητα Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, με την 
επιφύλαξη των παρ. 3 και 4 του άρθρου 10, δικαιούνται 
οικονομικό αντιστάθμισμα για την παροχή της Υπηρε-
σίας. Το ως άνω οικονομικό αντιστάθμισμα καταβάλλε-

ται στους Παρόχους από το ΔΑΠΕΕΠ σε μηνιαία βάση 
αποκλειστικά από τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού 
με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» του 
εξηκοστού πρώτου άρθρου του ν. 4839/2021, σύμφωνα 
με το άρθρο 9 της παρούσας απόφασης.

2. Για κάθε Ώρα Αιχμής, ω, της κάθε Περιόδου Δημο-
πρασίας Τύπου 2, ΠΔ, το Φορτίο Αναφοράς για κάθε 
χαρτοφυλάκιο Χ, ΦΑΧ,ΠΔ,ω, υπολογίζεται, σε MWh με 
ακρίβεια 0,1 MWh, και ισούται με το μέγιστο μεταξύ 
(α) του μέσου όρου του αθροίσματος των μετρούμε-
νων ωριαίων καταναλώσεων ενέργειας σε MWh για τις 
Θέσεις Κατανάλωσης που απαρτίζουν το Χαρτοφυλάκιο, 
για την αντίστοιχη ώρα της αντίστοιχης περιόδου του 
προηγούμενου έτους, και (β) του μηνιαίου μέσου όρου 
του αθροίσματος των μετρούμενων ωριαίων κατανα-
λώσεων ενέργειας σε MWh για τις Θέσεις Κατανάλωσης 
που απαρτίζουν το Χαρτοφυλάκιο, για την αντίστοιχη 
ώρα του Σεπτεμβρίου του 2022, ως εξής:

:
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Άρθρο 10
Διακανονισμός οικονομικού αντισταθμίσματος 
και χρεώσεων μη συμμόρφωσης

1. Ο Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ για τα Χαρτοφυλάκια με 
Θέσεις Κατανάλωσης συνδεδεμένες στη Μέση Τάση και 
ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ για τα Χαρτοφυλάκια με Θέ-
σεις Κατανάλωσης συνδεδεμένες στην Υψηλή Τάση υπο-
λογίζουν και παρέχουν σε μηνιαία βάση στον ΔΑΠΕΕΠ, 
το αργότερο εξήντα πέντε (65) ημερολογιακές ημέρες 
μετά το πέρας κάθε μήνα, το οικονομικό αντιστάθμισμα 
και τις χρεώσεις μη συμμόρφωσης ανά Χαρτοφυλάκιο 
και Πάροχο.

2. Για κάθε Πάροχο ο ΔΑΠΕΕΠ διενεργεί συμψηφισμό 
του οικονομικού αντισταθμίσματος και των χρεώσεων 
μη συμμόρφωσης για το σύνολο των Χαρτοφυλακίων 
του Παρόχου και αποστέλλει ενημερωτικό σημείωμα 

στον Πάροχο το αργότερο εβδομήντα πέντε (75) ημέρες 
μετά τον μήνα που αφορούν οι υπολογισμοί.

3. Στην περίπτωση που, μετά τον συμψηφισμό που 
προβλέπεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ο Πά-
ροχος δικαιούται οικονομικό αντιστάθμισμα για την 
παροχή της Υπηρεσίας, ο Πάροχος βάσει των στοιχείων 
του ενημερωτικού σημειώματος του ΔΑΠΕΕΠ εκδίδει 
σχετικό τιμολόγιο, το οποίο, με την επιφύλαξη της παρ. 4 
του παρόντος άρθρου, είναι πληρωτέο εντός δέκα (10) 
ημερών από την παραλαβή του από τον ΔΑΠΕΕΠ.

4. Ο ΔΑΠΕΕΠ υποχρεούται σε καταβολή του ανωτέρω 
οικονομικού αντισταθμίσματος στον Πάροχο, εφόσον 
υπάρχει διαθέσιμο ποσό στο Ταμείο Ενεργειακής Με-
τάβασης. Ο ΔΑΠΕΕΠ δεν ευθύνεται έναντι του Παρόχου 
λόγω μη επαρκούς υπολοίπου στο Ταμείο Ενεργειακής 
Μετάβασης. Τυχόν έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού 
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με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» επι-
μερίζεται αναλογικά σε όλους τους Παρόχους που δικαι-
ούνται οικονομικό αντιστάθμισμα.

5. Πέραν της ανωτέρω υποχρέωσης του ΔΑΠΕΕΠ για 
την καταβολή οικονομικού αντισταθμίσματος, ο ΔΑΠΕ-
ΕΠ, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ και ο Διαχειριστής του 
ΕΔΔΗΕ, ουδεμία άλλη υποχρέωση, οικονομική ή άλλη, 
έχουν έναντι του Παρόχου και ουδεμία ευθύνη φέρουν 
έναντι αυτού για οποιαδήποτε ζημία αυτός υποστεί.

6. Στην περίπτωση που, μετά τον συμψηφισμό που 
προβλέπεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, στον 
Πάροχο επιβάλλονται χρεώσεις μη συμμόρφωσης, ο 
ΔΑΠΕΕΠ εκδίδει σχετικό τιμολόγιο, το οποίο είναι πλη-
ρωτέο από τον Πάροχο εντός εννέα (9) ημερών από την 

παραλαβή του από τον Πάροχο. Οι ανωτέρω Χρεώσεις 
μη Συμμόρφωσης εισπράττονται από τον ΔΑΠΕΕΠ και 
αποτελούν έσοδο του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης.

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

 Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ   
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*02066492312220012*

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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