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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
Γενική Δ/νση Ενέργειας
Δ/νση  Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Τμήμα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119, ΑΘΗΝΑ
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Πληροφορίες : Θ. Παυλόπουλος
Τηλ. : 213 1513480

ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη χορήγηση λειτουργικής 
ενίσχυσης στο Σταθμό Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας Αμφιλοχίας 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 133). 

2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικα Νομοθεσίας για την  Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα»(Α’ 98).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 5).
5. 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 Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α’ 114).

6. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α' 160).
7. Τον ν. 4001/2011 «Για την Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 

για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179 ) 
και ιδίως την υποπαρ. 2Β της παραγράφου 2 του άρθρου 143ΣΤ του νόμου αυτού.

8. Τον  ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
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Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 185).

9. Τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 129).

10. Τον ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 
251).

11. Τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς 
του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020) (2014/C 200/01, 28.06.2014).

12. Τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για 
τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (2014/C 
249/01, 31.07.2014).

13. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπ’ αριθμ. C(2021) 9753 με θέμα «State Aid SA.57473 
(2021/N) – Greece RRF - Pumped Hydro plant – Amfilochia».

14. Την υπ’ αριθμ. 703/01.08.2012 (ΑΔΑ:Β4Θ4ΙΔΞ-1ΒΧ)  απόφαση της ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας 
Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αντλησιοταμιευτικό (αποθηκευτικό) σταθμό, στη θέση 
«Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Αμφιλοχίας, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 236/15.07.2016 (ΑΔΑ: 7ΜΟΔΙΔΞ-ΤΜΝ) απόφαση της Αρχής, 

15. Την υπ’ αριθμ. 1454/30.11.2011 (ΑΔΑ: 45ΨΠΙΔΞ-332) απόφαση της ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας 
Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αντλησιοταμιευτικό (αποθηκευτικό) σταθμό, στη θέση 
«Πύργος» του Δήμου Αμφιλοχίας, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 237/15.07.2016 (ΑΔΑ: Ω2ΖΣΙΔΞ-427) απόφαση της Αρχής, 

16. Την υπ’ αριθμ. 728/11.01.2018  (ΑΔΑ: ΩΙ7Ρ4653Π8-1ΒΓ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Έργα αντλησοταμίευσης “Άγιος Γεώργιος” (μέγιστης απορροφούμενης 
ισχύος 496MW και μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 460MW) και “Πύργος” (μέγιστης 
απορροφούμενης ισχύος 234MW και μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 220MW) και συνοδά τους 
έργα» της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. στους Δήμους Αμφιλοχίας και Αγρινίου, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/34529/2373/09.04.2021 (ΑΔΑ: 6ΒΕ64653Π8-
ΒΜΨ)απόφαση.

17. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/51875/1136/26.05.2022 (ορθή επανάληψη) εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

18. Το γεγονός ότι, σύμφωνα και με την υπό σημείο 17 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού.

αποφασίζουμε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1

Ορισμοί 

1. Για την εφαρμογή της παρούσας  απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

α) «Ενισχυόμενος Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας Αμφιλοχίας» ή «ΕΣΑΗΕ 
Αμφιλοχίας»: Ο αντλησιοταμιευτικός «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας Αμφιλοχίας» 
(εφεξής και ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας), για τον οποίο έχουν εκδοθεί οι υπό ως άνω σχετικά στοιχεία 14, 15 
και 16 αναφερόμενες άδειες και εγκρίσεις και ο οποίος εντάσσεται με την παρούσα απόφαση στο 
καθεστώς ενίσχυσης σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 143ΣΤ του ν. 
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4001/2011, κατόπιν και της ως άνω υπό σχετικό στοιχείο 13 εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

β) «Κάτοχος (του) Σταθμού Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας Αμφιλοχίας» ή «Κάτοχος  (του) 
ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας», πρόκειται για την εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, η οποία είναι κύριος, 
κάτοχος και λειτουργός του Σταθμού Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας Αμφιλοχίας. Επιτρέπεται η 
δημιουργία 100% θυγατρικής εταιρείας ειδικού σκοπού για την κατασκευή και λειτουργία του ΣΑΗΕ 
Αμφιλοχίας, υπό τον όρο της πλήρους μεταβίβασης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που 
αφορούν τον ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, όπως ειδικότερα καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, και 
ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 143ΣΤ του ν. 4001/2011 και τις κατ’ εξουσιοδότησή του κανονιστικές 
και ρυθμιστικές αποφάσεις, καθώς επίσης και την οικεία εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (υπ’ αριθμ. 13 σχετικό). 

γ) «Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ»: Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ που προβλέπεται στα άρθρα 17 του ν. 
4425/2016 και 97 του ν. 4001/2011. 

δ) «Μεθοδολογία Ετήσιας Ενίσχυσης Σταθμού Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας» ή 
«Μεθοδολογία Ετήσιας Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας»: Η Μεθοδολογία υπολογισμού του 
Απαιτούμενου πρόσθετου εσόδου ενίσχυσης του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, η οποία ορίζεται στην περ. β της 
υποπαρ. 2Β της παρ. 2 του άρθρου 143ΣΤ του ν. 4001/2011, και την οποία εκδίδει και εφαρμόζει 
περιοδικώς η ΡΑΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του εν λόγω 
άρθρου, στην παρούσα απόφαση και τα ειδικότερα καθοριζόμενα στην οικεία απόφαση της ΡΑΕ με 
την οποία θα εγκριθεί η μεθοδολογία αυτή.

ε) «Συνδεδεμένο Πρόσωπο» ή «Συνδεδεμένη Εταιρεία»: Τα νομικά Πρόσωπα που θεωρούνται 
Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις με τον Δικαιούχο Ενίσχυσης του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, κατά την έννοια της 
περίπτωσης (κστ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011. Εν προκειμένω, πρόκειται για 
τα νομικά πρόσωπα που συνδέονται κατά την έννοια αυτή με την εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ή 
τυχόν θυγατρική της που νοείται ως Δικαιούχος Ενίσχυσης του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας.

στ) «Περίοδος Ενίσχυσης Σταθμού Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας Αμφιλοχίας» ή «Περίοδος 
Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας»: Η προκαθορισμένη συνολική χρονική διάρκεια κατά την οποία 
παρέχεται η εγκεκριμένη ενίσχυση στον Σταθμό Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας Αμφιλοχίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α της υποπαρ. 2Β της παρ. 2 του άρθρου 143ΣΤ του ν. 4001/2011 
και τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και η οποία ειδικότερα καθορίζεται στο άρθρο 3. 

ζ) «Υπολογαριασμός Συστημάτων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας» ή «ΥΛ ΣΑΗΕ»: Ο 
Υπολογαριασμός Συστημάτων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασμού 
Α.Π.Ε, Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Αποθήκευσης Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του άρθρου 143 του 
ν. 4001/2011, όπως ισχύει, ο οποίος συστήνεται και τηρείται για την παροχή ενίσχυσης σε σταθμούς 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβανομένου του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας. 

η) «Μηχανισμός Κινήτρων Μεθοδολογίας Ετήσιας Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας»: Ο μηχανισμός 
κινήτρων προς τον Κάτοχο του Αποθηκευτικού Σταθμού Ηλεκτρικής Ενέργειας Αμφιλοχίας που 
περιλαμβάνονται στη Μεθοδολογία Ετήσιας Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας για τη βελτίωση της 
αποδοτικής λειτουργίας του σταθμού και τη συμβολή του στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, 
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 4 και 7 της παρούσας.

θ) «Ανεξάρτητος Μηχανικός Πιστοποίησης Κόστους ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας» (εφεξής και «Ανεξάρτητος 
Μηχανικός»), ο εξειδικευμένος μηχανικός, στον οποίο, βάσει της περ. δ και του τελευταίου 
εδαφίου της υποπαρ. 2Β της παρ. 2 του άρθρου 143ΣΤ του ν. 4001/2011, ανατίθεται η πιστοποίηση 
των στοιχείων κόστους του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, όπως ειδικότερα καθορίζεται με το άρθρο 8 της 
παρούσας. 

ι) «Διαχειριστής του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Αποθήκευσης του 
Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου (Διαχειριστής του ΕΛΑΠΕ)», είναι ο ΔΑΠΕΕΠ, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 143 του ν. 4001/2011 για τη διαχείριση του εν λόγω Ειδικού Λογαριασμού και 
των Υπολογαριασμών του. 
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ια) Ως Δικαιούχος Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας νοείται ο Κάτοχος του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας. 

ιβ) «Κώδικες»: Οι Κώδικες που διέπουν τη λειτουργία του Διασυνδεδεμένου Συστήματος 
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και των αντίστοιχων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, και τα λοιπά 
κανονιστικά κείμενα, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του ν. 4425/2016 ή και του ν. 4001/2011, 
και ιδίως ο Κώδικας Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ.

ιγ) «Κανονισμοί»: Οι Κανονισμοί Λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4425/2016 και των κατ’ εξουσιοδότησή τους λοιπών κανονιστικών κειμένων.

ιδ) «Ενισχυόμενες Δραστηριότητες ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας»: Η Βασική Ενισχυόμενη Δραστηριότητα 
ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας περιλαμβάνει την δραστηριότητα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας όπως 
αυτή περιλαμβάνει την παραγωγή και την αγορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και την 
κατασκευή, την συντήρηση και την λειτουργία του σταθμού για τη συμμετοχή του στις αγορές 
ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 (Α` 129) και των άρθρων 2 και 
143ΣΤ του ν. 4001/2011 (Α` 179) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών Κωδίκων και Κανονισμών.

Άρθρο 2

Βασικές αρχές λειτουργικής ενίσχυσης του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας

1. Η οικονομική ενίσχυση του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, μέσω ετήσιας λειτουργικής ενίσχυσης, λαμβάνει χώρα 
στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143ΣΤ του ν.4001/2011, της οικείας έγκρισης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (υπ’ αρίθμ. 13 σχετικό), καθώς και των ειδικότερων κατευθύνσεων και 
επιλογών της παρούσας απόφασης, βάσει των οποίων εκδίδονται και εφαρμόζονται οι 
προβλεπόμενες μεθοδολογίες υπολογισμού των σχετικών ποσών των συναλλαγών που λαμβάνουν 
χώρα, πραγματοποιείται η διαχείριση παγίων και λογαριασμών, θεσπίζονται και εφαρμόζονται οι 
αναγκαίες διαδικασίες για την παροχή της ενίσχυσης αυτής.

2. Η ετήσια λειτουργική ενίσχυση του Δικαιούχου Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας (Ετήσια Λειτουργική 
Ενίσχυση ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας), λαμβάνει χώρα στη βάση καθορισμού ετήσιου ποσού ενίσχυσης 
(Απαιτούμενο (Ετήσιο) Πρόσθετο Έσοδο Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας) μέσω της Μεθοδολογίας 
Ετήσιας Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, κατά την υποπαρ. 2Β της παραγράφου 2 του άρθρου 143ΣΤ 
του ν. 4001/2011. 

3. Η Μεθοδολογία Ετήσιας Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού του 
Επιτρεπόμενου (Ετήσιου) Εσόδου ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας  και του Απαιτούμενου (Ετήσιου) Πρόσθετου 
Εσόδου Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας  του κατόχου  του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, προκειμένου για τον 
υπολογισμό των σχετικών ετήσιων ποσών ενίσχυσης του Σταθμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην παρούσα.

4. Ως αρμόδια για την κατάρτιση και εφαρμογή της Μεθοδολογίας Ετήσιας Ενίσχυσης ΣΑΗΕ 
Αμφιλοχίας νοείται η ΡΑΕ, βάσει των διατάξεων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 143ΣΤ του ν. 
4001/2011.

5. Η πιστοποίηση του κόστους κατασκευής του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, καθώς και του εύλογου μέγιστου 
λειτουργικού κόστους του σταθμού, γίνεται με τη συνδρομή του Ανεξάρτητου Μηχανικού 
Πιστοποίησης Κόστους ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, κατά τις διατάξεις της υποπαρ. 2Β της παρ. 2 του άρθρου 
143ΣΤ του ν. 4001/2011.    

6. Ο ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας συμμετέχει πλήρως και ανταγωνιστικά στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας για την 
αγορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητάς του, όπως και 
οι λοιποί σταθμοί της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς εξαιρέσεις από τους βασικούς κανόνες 
της αγοράς αυτής, σύμφωνα με τις γενικές και ειδικότερες προβλέψεις του οικείου ρυθμιστικού και 
κανονιστικού πλαισίου, όπως αυτό καθορίζεται ιδίως με τους Κανονισμούς του άρθρου 18 του 
ν.4425/2016 και τους οικείους Κώδικες διαχείρισης.

7. Ο Κάτοχος του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ή θυγατρικής της), εφόσον ασκεί και άλλες 
δραστηριότητες, πέραν των Ενισχυόμενων Δραστηριοτήτων του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, οφείλει να τηρεί 
χωριστούς λογαριασμούς για τις Ενισχυόμενες Δραστηριότητες του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας (Λογιστικός 
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Διαχωρισμός), ωσάν να επρόκειτο για διακριτή εταιρεία (νομική οντότητα), βάσει των κανόνων 
λογιστικού διαχωρισμού που απορρέουν από τη σχετική κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. 
Η ΡΑΕ ελέγχει την εφαρμογή του λογιστικού διαχωρισμού στη βάση των κανόνων που επιβάλλει, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω.

8. Η λειτουργική ενίσχυση του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας σωρεύεται με κάθε άλλη κρατική ενίσχυση που 
αφορά διαφορετικές προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες.

9. Η λειτουργική ενίσχυση του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας αναστέλλεται εάν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης για τον 
δικαιούχο.

10. Σε περίπτωση που ο Κάτοχος του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας καταστεί προβληματική επιχείρηση κατά την 
έννοια των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 
για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων  (υπ’ 
αριθμ. 12 σχετικό), η λειτουργική ενίσχυση του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας αναστέλλεται.

11. Ο Κάτοχος του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας δεν δύναται να συνάπτει διμερή ή προθεσμιακά συμβόλαια για την 
αγορά ή την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Ρυθμίσεις Ενίσχυσης του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας βάσει της υπ’ αριθμ. C(2021) 9753 
final/20.12.2021 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Άρθρο 3

Περίοδος παροχής Λειτουργικής Ενίσχυσης στον ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας

Η Περίοδος Ενίσχυσης του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας ορίζεται, βάσει της ως άνω εγκριτικής απόφασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε εικοσιπέντε (25) έτη, και εκκινεί από την ημερομηνία θέσης του ΣΑΗΕ 
Αμφιλοχίας σε εμπορική λειτουργία, οπότε και άρχεται η καταβολή της ετήσιας λειτουργικής 
ενίσχυσης.

Άρθρο 4

Παράμετροι Μεθοδολογίας Ετήσιας Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας

1. Ο προσδιορισμός του ρυθμιζόμενου εσόδου του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας πραγματοποιείται, δυνάμει της 
σχετικής Μεθοδολογίας Ετήσιας Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, βάσει των στοιχείων που τηρούνται 
για τον σταθμό αυτό. Το έσοδο του προηγούμενου εδαφίου  προσδιορίζεται για χρονική περίοδο 
που καλείται «Ρυθμιστική Περίοδος (ΡΠ) ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας» και καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 143ΣΤ του ν. 4001/2011, για την οποία 
καθορίζονται από τη ΡΑΕ το Επιτρεπόμενο Ετήσιο Έσοδο και το Απαιτούμενο Ετήσιο Πρόσθετο 
Έσοδο Ενίσχυσης του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, καθώς και οι παράμετροι υπολογισμού τους.

2. Ως «Επιτρεπόμενο (Ετήσιο) Έσοδο του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας» νοείται το ετήσιο εκείνο συνολικό έσοδο 
του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας που διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητά του, βάσει της οικείας έγκρισης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (υπ’ αριθμ. 13 σχετικό), ήτοι, το αναγκαίο ετήσιο ποσό που επιτυγχάνει, 
εντός της Περιόδου Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, την ανάκτηση των κεφαλαιουχικών δαπανών 
κατασκευής του σταθμού και των σχετικών χρηματοπιστωτικών εξόδων, όπως επίσης και των 
πρόσθετων επενδύσεων ενίσχυσης/προσαρμογής του στις απαιτήσεις της αγοράς κατά την Περίοδο 
Ενίσχυσης αυτή, επιτυγχανόμενης της εγκεκριμένης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οικονομικής 
απόδοσης της επένδυσης (Project IRR).  
Ως εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οικονομική, μετά φόρων, απόδοση της επένδυσης 
(Project IRR) νοείται η απόδοση που καθορίζεται στην οικεία εγκριτική απόφαση (υπ’ αριθμ. 13 
σχετικό) για το σύνολο των ιδίων και ξένων (δανειακών) κεφαλαίων της επένδυσης, ανεξάρτητα από 
τη διάρθρωσή τους και την ποσοστιαία αναλογία καθεμιάς συνιστώσας, εξαιρουμένων, ωστόσο, 
τυχόν επιχορηγήσεων από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους στο αρχικό κόστος κατασκευής ή 
μεταγενέστερης προσθήκης παγίων του σταθμού (Εφάπαξ Επιχορήγηση Κατασκευής του ΣΑΗΕ 
Αμφιλοχίας). 
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Ειδικότερα, το Επιτρεπόμενο Ετήσιο Έσοδο του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας περιλαμβάνει τα ποσά που 
προκύπτουν από τις εξής συνιστώσες: 

(α) την ετήσια απόσβεση των αναπόσβεστων Συνολικών Κεφαλαιουχικών Δαπανών 
Κατασκευής (παγίων) του ΣΑΗΕ, σύμφωνα με το τηρούμενο Ρυθμιστικό Μητρώο Παγίων (ΡΜΠ) 
και την Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ) για τον σταθμό και τις βασικές κατευθύνσεις της 
παρούσας απόφασης,
(β) τις ετήσιες Λειτουργικές Δαπάνες για μισθούς, ημερομίσθια και συναφή έξοδα, συντήρηση 
και επισκευή του σταθμού και της σύνδεσής του στο δίκτυο, κάθε είδους τέλη και δασμούς για 
τη λειτουργία του, πλην φόρων εισοδήματος, καθώς και τις δαπάνες υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας.
(γ) την ετήσια επιτρεπόμενη απόδοση του δεσμευμένου κεφαλαίου, στο οποίο 
περιλαμβάνονται οι κατά το αντίστοιχο έτος αναπόσβεστες Συνολικές Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 
και το εύλογο Κεφάλαιο Κίνησης (ΚΚ), το οποίο υπολογίζεται βάσει των εκτιμώμενων 
συνολικών μέσων εκταμιεύσεων τριμήνου (3μηνου) του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας και τυχόν 
αποθεματικού που τεκμηριωμένα τηρείται ιδίως για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για την 
εύρυθμη λειτουργία του σταθμού, και ενσωματώνεται στην ΡΠΒ του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, βάσει 
της οικείας εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η απόδοση του δεσμευμένου 
κεφαλαίου βασίζεται στην Εγκεκριμένη Απόδοση Δεσμευμένων Κεφαλαίων (ΕΑΔΚ, 
συμβολιζόμενη με τον χαρακτήρα r), η οποία καθορίζεται σε κάθε Ρυθμιστική Περίοδο του 
ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, ώστε να επιτυγχάνεται η 
καθοριζόμενη με την οικεία εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά φόρων, 
απόδοση της επένδυσης του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας (post-tax Project IRR), για όλη την Περίοδο 
Ενίσχυσης του σταθμού αυτού,
(δ) τα ετήσια εκτιμώμενα λοιπά έσοδα από Ενισχυόμενες και μη Δραστηριότητες του ΣΑΗΕ 
Αμφιλοχίας, εφόσον δεν έχει γίνει διαχωρισμός αυτών των δραστηριοτήτων και δεν υπάρχουν 
διακριτά κόστη (κεφαλαιοποιηθείσες δαπάνες και έξοδα) που έχουν αφαιρεθεί από τις 
εκτιμώμενες δαπάνες του Κατόχου του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας για τις Ενισχυόμενες Δραστηριότητες 
του σταθμού αυτού,
(ε) τα ποσά που προστίθενται ή αφαιρούνται κατ’ έτος, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των 
Μηχανισμού Κινήτρων Μεθοδολογίας Ετήσιας Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας που 
προβλέπονται από την παρούσα απόφαση.

3. Το Επιτρεπόμενο Έσοδο του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας μπορεί να αυξομειώνεται, διαφοροποιώντας την 
τελική οικονομική απόδοση του σταθμού, βάσει του σχετικού Μηχανισμού Κινήτρων Μεθοδολογίας 
Ετήσιας Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας της παρούσας απόφασης για τη συνεχή βελτίωση της 
λειτουργίας και απόδοσης του σταθμού προς όφελος της αγοράς και των καταναλωτών.

4. Ως «Απαιτούμενο Πρόσθετο (Ετήσιο) Έσοδο Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας» νοείται το κατ’ έτος 
πρόσθετο απαιτούμενο έσοδο του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας που αυτός λαμβάνει στο πλαίσιο της παροχής 
οικονομικής ενίσχυσης κατά την παρ. 3 του άρθρου 143ΣΤ του ν. 4001/2011, και το οποίο 
συμπληρώνει το Καθαρό Έσοδο Αγοράς του σταθμού αυτού από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, 
προκειμένου να λαμβάνει τελικά το Επιτρεπόμενο Έσοδο κατ’ έτος που εξασφαλίζει την οικονομική 
βιωσιμότητα του σταθμού. Το Απαιτούμενο Πρόσθετο Έσοδο Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας μπορεί 
να περιλαμβάνει και ποσά από εκκαθαρίσεις παλαιότερων ετών, όπως θα εξειδικεύεται στην οικεία 
απόφαση της ΡΑΕ. Στο εν λόγω πρόσθετο έσοδο περιλαμβάνεται και το αποτέλεσμα του 
μηχανισμού εκκαθάρισης Yπερ-ανακτήσεων/Yπο-ανακτήσεων του Καθαρού Εσόδου Αγοράς του 
ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας παρελθόντων ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 

5. Για τον προσδιορισμό του Επιτρεπόμενου Εσόδου του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας τηρείται, από τον 
Διαχειριστή του ΕΛΑΠΕ, ειδικό «Ρυθμιστικό Μητρώο Παγίων (ΡΜΠ) ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας», στο οποίο 
τηρούνται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για την εγγραφή, διαχείριση, απόσβεση και απόσυρση 
(διαγραφή) των παγίων στοιχείων του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας κατά τις διατάξεις της παρούσας. Το ΡΜΠ 
ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας τηρείται παράλληλα και από τον Κάτοχο του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, ως αντίγραφο 
αυτού που τηρεί ο Διαχειριστής του ΕΛΑΠΕ. Στο αρχικό κεφάλαιο επένδυσης που περιλαμβάνεται 
στο ΡΜΠ ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, ενσωματώνονται οι τόκοι κατασκευαστικής περιόδου του Σταθμού, 
όπως αυτοί προκύπτουν από την εφαρμογή της ΕΑΔΚ(r) στις ετήσιες κεφαλαιουχικές δαπάνες που 
καταβλήθηκαν για την κατασκευή του σταθμού (Work In Progress), εξαιρουμένων τυχόν 
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επιχορηγήσεων. Η ΕΑΔΚ (r) που εφαρμόζεται για τις δαπάνες της κατασκευαστικής περιόδου 
αντιστοιχεί στη μετά φόρων απόδοση κεφαλαίων (Project IRR) που έχει εγκριθεί με την οικεία 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εν γένει, στο αρχικό κεφάλαιο επένδυσης δεν λαμβάνονται 
υπόψη τυχόν επιχορηγήσεις που ελήφθησαν από εθνικούς ή και ευρωπαϊκούς πόρους (Εφάπαξ 
Επιχορήγηση Κατασκευής). Στο τελευταίο έτος της Περιόδου Ενίσχυσης του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, 
αφαιρείται η εκτιμώμενη εναπομένουσα αξία του σταθμού, όπως ειδικότερα προβλέπεται στην 
εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για τις πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες του 
σταθμού αυτού που είναι πιθανό να λάβουν χώρα κατά την Περίοδο Ενίσχυσής του, υπό τις 
προϋποθέσεις και περιορισμούς του άρθρου 143ΣΤ του ν. 4001/2011 και τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, η απόδοση των κεφαλαίων αυτών μέχρι την ενσωμάτωση των νέων παγίων στο ΡΜΠ 
του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας (Work In Progress), αποδίδεται με βάση την τρέχουσα ΕΑΔΚ (r) του έτους 
καταβολής τους, και λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του Επιτρεπόμενου Εσόδου της 
αντίστοιχης Ρυθμιστικής Περιόδου, όπως ειδικότερα θα καθορίζεται στη Μεθοδολογία Ετήσιας 
Ενίσχυσης του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας.  

6. Ομοίως, προκειμένου για την παρακολούθηση των δεσμευμένων κεφαλαίων ώστε να 
προσδιορίζεται η απόδοσή τους για κάθε έτος της Ρυθμιστικής Περιόδου του σταθμού, τηρείται από 
τον Διαχειριστή του ΕΛΑΠΕ, η «Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ) ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας», η οποία 
και αποτελεί τη βάση υπολογισμού της προβλεπόμενης απόδοσης δεσμευμένων κεφαλαίων για τις 
Ενισχυόμενες Δραστηριότητες σταθμού αυτού. Η ΡΠΒ ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας τηρείται παράλληλα και 
από τον Κάτοχο του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, ως αντίγραφο αυτής που τηρεί ο Διαχειριστής του ΕΛΑΠΕ.

7. Ο υπολογισμός της ετήσιας εύλογης απόδοσης των δεσμευμένων κεφαλαίων (ιδίων και δανειακών) 
του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, μέσω της αντίστοιχης Εγκεκριμένης Απόδοσης Δεσμευμένων Κεφαλαίων 
(ΕΑΔΚ, r), η οποία προσδιορίζεται περιοδικώς από τη ΡΑΕ για κάθε Ρυθμιστική Περίοδο του 
σταθμού (ενιαία για όλα τα έτη ή διαφορετική ανά έτος κατά την κρίση της Αρχής), γίνεται με τρόπο 
ώστε να επιτυγχάνεται η εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά φόρων, απόδοση (post-
tax Project IRR) στη συνολική Περίοδο Ενίσχυσης του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 143ΣΤ του ν. 4001/2011 και τις διατάξεις της παρούσας. Ο υπολογισμός δεν βασίζεται στη 
διάρθρωση των δεσμευμένων κεφαλαίων και στο κόστος δανεισμού ή ιδίων κεφαλαίων, αλλά στην 
αναζήτηση της κατάλληλης, προ φόρου, ονομαστικής (nominal) τιμής της ΕΑΔΚ, r, που οδηγεί σε 
τέτοιες χρηματορροές, ώστε να επιτυγχάνεται η εν λόγω εγκεκριμένη, μετά φόρων, απόδοση της 
επένδυσης (ιδίων και δανειακών κεφαλαίων) του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας για όλη την Περίοδο Ενίσχυσης 
του σταθμού αυτού, χωρίς ανεπίτρεπτη Yπερ-απόδοση ή Yπο-απόδοση. Ο υπολογισμός αυτός 
βασίζεται στις ετήσιες χρηματορροές των προηγούμενων Ρυθμιστικών Περιόδων του σταθμού, 
εξαιρουμένης της επίδρασης του Μηχανισμού Κινήτρου Μεγιστοποίησης Καθαρών Εσόδων Αγοράς 
ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας που εφαρμόζεται βάσει της παρούσας απόφασης, καθώς και σε εύλογες 
υποθέσεις για τις εν λόγω χρηματορροές των επόμενων Ρυθμιστικών Περιόδων μέχρι τη λήξη της 
Περιόδου Ενίσχυσης του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας.     

8. Για τον προσδιορισμό του Απαιτούμενου Πρόσθετου (Ετήσιου) Εσόδου Ενίσχυσης του ΣΑΗΕ 
Αμφιλοχίας, ως «Καθαρό Έσοδο Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΑΕ Αμφιλοχίας» (ή «Καθαρό 
Έσοδο Αγοράς ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας»), νοείται το Καθαρό Έσοδο που έχει ο ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας από τη 
συμμετοχή του στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας ή από την αξιοποίηση των παγίων του για άλλους 
λόγους, και ορίζεται ως αυτό που προκύπτει από τη διαφορά, για κάθε ημερολογιακό έτος 
λειτουργίας του σταθμού αυτού, α) των πάσης φύσης δαπανών του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας που 
καταβάλλονται λόγω της συμμετοχής του σταθμού και της λειτουργίας του στις εν λόγω αγορές, είτε 
απ’ ευθείας σε συμμετέχοντες είτε σε λειτουργούς/διαχειριστές των αγορών αυτών, ή των δαπανών 
για την αξιοποίηση των παγίων του, β) από τα πάσης φύσης ακαθάριστα έσοδα και αμοιβές για 
προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει ο σταθμός αυτός στις αγορές αυτές ή εσόδων από την 
αξιοποίηση των παγίων του. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τα πάσης φύσεως ακαθάριστα έσοδα 
από την Αγορά Επόμενης Ημέρας, την Ενδοημερήσια Αγορά και την Αγορά Εξισορρόπησης του 
άρθρου 7 του ν. 4425/2016, καθώς και από όλους τυχόν τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται, όπως 
ενδεικτικά, αμοιβής διαθεσιμότητας, αμοιβής ευελιξίας κλπ., για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, 
ισχύος, διαθεσιμότητας, θετικές διαφορές αποκλίσεων κλπ. Ομοίως, ως δαπάνες του σταθμού 
αυτού στις αγορές αυτές θεωρούνται αντίστοιχα όλες οι δαπάνες για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
προς αποθήκευση, τέλη και εισφορές, αρνητικές διαφορές αποκλίσεων, εξαιρουμένων των 
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χρεώσεων μη συμμόρφωσης, καθώς και τυχόν προστίμων που επιβάλλονται από τη ΡΑΕ για 
παράβαση νόμου ή κανόνων της αγοράς από τον σταθμό. Τα έσοδα και οι δαπάνες του ΣΑΗΕ 
Αμφιλοχίας λόγω της αξιοποίησης των παγίων του, υπολογίζονται και τηρούνται στη βάση 
αντίστοιχων παραστατικών που έχουν εκδοθεί. 

9. Η εκτίμηση του Καθαρού Εσόδου Αγοράς ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας για την προσεχή κάθε φορά Ρυθμιστική 
Περίοδο πραγματοποιείται βάσει της προεκβολής των απολογιστικών τιμών του εν λόγω μεγέθους 
κατά τα έτη των δύο τελευταίων Ρυθμιστικών Περιόδων για τα οποία διατίθενται απολογιστικά 
στοιχεία για τον ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας ή άλλων σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με 
αντίστοιχα χαρακτηριστικά, λαμβανομένων υπόψη εμφανών και σημαντικών μεταβολών των 
συνθηκών της αγοράς που βάσιμα εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν το καθαρό αυτό έσοδο, όπως ιδίως 
μεταβολές στη δομή των συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας κ.α. Για 
την εκτίμηση του Καθαρού Εσόδου Αγοράς ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας για την προσεχή κάθε φορά 
Ρυθμιστική Περίοδο η ΡΑΕ εκπονεί επίσης μελέτη για την εκτίμηση της λειτουργίας των αγορών 
ηλεκτρικής ενέργειας και την εκτίμηση των αναμενόμενων εσόδων του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας από την 
συμμετοχή του σε αυτές. 

10. Διαχείριση Αποσβέσεων ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας. Για τον υπολογισμό της ΡΠΒ του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας κάθε 
έτους της Περιόδου Ενίσχυσής του, η αναπόσβεστη Συνολική Κεφαλαιουχική Δαπάνη Κατασκευής 
του σταθμού αυτού αποσβένεται γραμμικά, στα εναπομένοντα κάθε φορά έτη της Περιόδου 
Ενίσχυσής του. Για τη ρυθμιστική αντιμετώπιση του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, δεν λαμβάνει χώρα 
αναπροσαρμογή των παγίων και συνεπώς του ΡΜΠ του. Τυχόν αύξηση του εν λόγω ΡΜΠ, λόγω 
προσθήκης νέων παγίων κατά την Περίοδο Ενίσχυσης του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, η οποία αναγνωρίζεται 
ως επιτρεπτή Κεφαλαιουχική Δαπάνη βάσει των διατάξεων του παρόντος, οδηγεί σε 
αναπροσαρμογή των ετήσιων αποσβέσεων για τα έτη που ακολουθούν την αύξηση αυτή, ώστε η 
αντίστοιχη αξία της οικείας ΡΠΒ να αποσβεστεί γραμμικά στα εναπομένοντα, κάθε φορά, έτη της 
Περιόδου Ενίσχυσης του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας.

11. Οι Λειτουργικές Δαπάνες του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας δύνανται να διαχωρίζονται σε ελεγχόμενες και μη, 
με βάση τον βαθμό της δυνατότητας που έχει ο Λειτουργός του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας να επηρεάζει το 
ύψος τους. Για τις Ελεγχόμενες Δαπάνες του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, θα πρέπει να προβλέπεται κίνητρο 
αποδοτικότητας, ώστε από ΡΠ σε ΡΠ του σταθμού να προβλέπεται ελαφρώς και εύλογα μειωμένη 
δαπάνη για την κάλυψη των ίδιων αναγκών. 

12. Για σημαντική, από άποψη προϋπολογισμού, επένδυση που αφορά στην ενίσχυση ή την 
αντικατάσταση και ανακαίνιση του εξοπλισμού του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, ιδίως όταν αντικαθιστά 
πάγια με υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή, τα οποία, συνεπώς, δεν έχουν πλήρως αποσβεστεί στη ΡΠΒ 
ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, ο Κάτοχος του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας υποχρεούται να τεκμηριώσει την επένδυση ή/και 
την ανάγκη απόσυρσης ή αντικατάστασης των υφιστάμενων παγίων, υποβάλλοντας σχετική 
εισήγηση στη ΡΑΕ, στο πλαίσιο προσδιορισμού της Ετήσιας Λειτουργικής Ενίσχυσης του σταθμού. Η 
ΡΑΕ αποφαίνεται κατά την έγκριση του Επιτρεπόμενου Εσόδου του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας της επόμενης 
Ρυθμιστικής Περιόδου αυτού, ή εντός εύλογου χρόνου, σε περίπτωση που παρίσταται ανάγκη 
έκτακτης αναθεώρησής του για την ενσωμάτωση του εσόδου των νέων επενδύσεων.

13. Για τον υπολογισμό των εκτιμώμενων ποσών φόρων του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας προκειμένου να 
προσδιοριστεί η μετά φόρων απόδοση του σταθμού κατά τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, 
χρησιμοποιούνται οι θεσμοθετημένοι συντελεστές φορολόγησης και ακολουθούνται οι αντίστοιχοι 
πάγιοι κανόνες λογιστικής, σύμφωνα και με τα ειδικότερα καθοριζόμενα στην παρούσα.  

14. Για τις κατάλληλες αναγωγές των ποσών μεταξύ των ετών, όπου δεν προβλέπεται διαφορετικά, 
χρησιμοποιείται ο «Μέσος Ετήσιος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή», είτε εκτιμώμενος από τη ΡΑΕ για 
τα προσεχή κάθε φορά έτη, με βάση τα σχετικώς καθοριζόμενα στη Μεθοδολογία Ετήσιας 
Ενίσχυσης του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας είτε ο απολογιστικός ετήσιος ΜΔΤΚ που καταρτίζεται από την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή.

15. Ο προσδιορισμός της Λειτουργικής Ενίσχυσης του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας πραγματοποιείται το έτος πριν 
την έναρξη της νέας κάθε φορά Ρυθμιστικής Περιόδου του σταθμού, καλούμενο ως «Έτος 
Υπολογισμού του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας», κατά το οποίο υπολογίζεται το Επιτρεπόμενο Έσοδο και το 
Απαιτούμενο Πρόσθετο Έσοδο Ενίσχυσής του για την επόμενη Ρυθμιστική Περίοδο για τις 
Ενισχυόμενες Δραστηριότητες του σταθμού αυτού. 
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16. Σε περίπτωση που το Απαιτούμενο Πρόσθετο (Ετήσιο) Έσοδο Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας 
λαμβάνει αρνητική τιμή για ένα έτος της ΡΠ του σταθμού, αυτό εξομαλύνεται εντός της ΡΠ με τυχόν 
θετικές τιμές άλλων ετών, αν τούτο είναι εφικτό. Εφόσον προκύπτει αρνητική τιμή του εσόδου 
αυτού για όλα τα έτη της ΡΠ του σταθμού, τότε ο Δικαιούχος Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας 
επιστρέφει τα αντίστοιχα ετήσια ποσά προς τον ΥΛ ΣΑΗΕ, με τον ίδιο τρόπο που του καταβάλλεται η 
Λειτουργική Ενίσχυση κατά τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Το συνολικό ποσό από τις 
επιστροφές του προηγούμενου εδαφίου καθ’ όλη την Περίοδο Ενίσχυσης του σταθμού, δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το σύνολο της ενίσχυσης που έχει καταβληθεί στον ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας κατά την 
περίοδο αυτή από τον ΥΛ ΣΑΗΕ, εξαιρουμένης της προσαύξησης/απομείωσης των εσόδων του 
σταθμού λόγω της επίδρασης του Μηχανισμού Κινήτρων της μεθοδολογίας αυτής.     

17. Τηρείται πλήρως και κατά τις κείμενες διατάξεις, η εμπιστευτικότητα των στοιχείων που αφορούν 
τον ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας ή τον Δικαιούχο Ενίσχυσης του σταθμού αυτού. Ειδικότερα ως προς τα ποσά 
και τις σχετικές παραμέτρους των συναλλαγών που προβλέπεται τήρηση εμπιστευτικότητας και 
συνεπώς μη δημοσιοποίηση, η ΡΑΕ λαμβάνει σχετική μέριμνα για τη δέουσα τήρηση του 
επιχειρηματικού απορρήτου.  

18. Η Μεθοδολογία Ετήσιας Ενίσχυσης του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς 
προβλέψεις για την έναρξη της Περιόδου Ενίσχυσης του σταθμού αυτού και κατά το μεταβατικό 
στάδιο της πρώτης Ρυθμιστικής Περιόδου του. Ενδεικτικά:

α) Η διάρκεια της πρώτης Ρυθμιστικής Περιόδου του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας εκκινεί κατά το 
εκτιμώμενο έτος έναρξης της εμπορικής λειτουργίας του σταθμού αυτού. Ως Έτος Υπολογισμού 
του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας των παραμέτρων που αφορούν την πρώτη αυτή ΡΠ νοείται το 
προηγούμενο της θέσης σε εμπορική λειτουργία του σταθμού αυτού έτος. Σε περίπτωση μη 
αναμενόμενης καθυστέρησης της έναρξης της εμπορικής λειτουργίας του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, 
ενώ έχει ήδη προσδιοριστεί το Έσοδο (Επιτρεπόμενο και Απαιτούμενο) του σταθμού στην 
πρώτη αυτή ΡΠ, δεν καταβάλλεται το Απαιτούμενο Πρόσθετο Έσοδο Ενίσχυσης πριν από την 
έναρξη της εμπορικής λειτουργίας, αλλά αμέσως μετά, και, εφόσον απαιτείται, λαμβάνει χώρα 
κατάλληλη επικαιροποίηση των μεγεθών σε Έκτακτη Αναθεώρηση κατά τις διατάξεις της εν 
λόγω μεθοδολογίας.
β) Για την πρώτη Ρυθμιστική Περίοδο του σταθμού, ο Διαχειριστής του ΕΛΑΠΕ και ο Λειτουργός 
του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας οφείλουν να υποβάλουν εισήγηση με τα αναγκαία στοιχεία για τον 
υπολογισμό του Επιτρεπόμενου Εσόδου και του Απαιτούμενου Πρόσθετου Εσόδου Ενίσχυσης 
του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω μεθοδολογίας. Δεν εφαρμόζεται 
για την πρώτη αυτή Ρυθμιστική Περίοδο ο Μηχανισμός Κινήτρου της μεθοδολογίας αυτής που 
περιγράφεται στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης.  
γ) Αναφορικά με τις Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες του σταθμού, οι αναλυτικές 
προβλέψεις-εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην εισήγηση αυτή διαμορφώνονται με 
αναφορά στις γενικές αρχές της προσέγγισης που θα περιγράφεται στην εν λόγω μεθοδολογία, 
με εξαίρεση τον συνυπολογισμό τυχόν συντελεστών αποδοτικότητας των δαπανών αυτών, ο 
οποίος δεν εφαρμόζεται για την πρώτη αυτή ΡΠ. Πιο συγκεκριμένα, για την πρόβλεψη των 
Λειτουργικών Δαπανών του σταθμού, λαμβάνονται υπόψη οι εκτιμώμενες λειτουργικές 
δαπάνες του πρώτου πλήρους έτους λειτουργίας του σταθμού, κατά το μέρος αυτών που 
πληροί κριτήρια ανταποδοτικότητας και συνάφειας με τις Ενισχυόμενες Δραστηριότητες του 
σταθμού και μετά από την αφαίρεση τυχόν δαπανών που σχετίζονται με έκτακτα συμβάντα. 
Στη συνέχεια, οι όποιες μεταβολές προβλέπονται για τα έτη της πρώτης αυτής Ρυθμιστικής 
Περιόδου, παρουσιάζονται αναλυτικά στη βάση των παρακάτω συγκεκριμένων και 
στοιχειοθετημένων εκτιμήσεων, προβλέψεων και προτάσεων του Κατόχου του ΣΑΗΕ 
Αμφιλοχίας, ως εξής:

i. εκτιμήσεις ή προβλέψεις του Κατόχου του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, ενδεικτικά, για 
μεταβολές στο μέγεθος των Ενισχυόμενων Δραστηριοτήτων του σταθμού, για αλλαγές 
στις πραγματικές τιμές βασικών πόρων, για μεταβολές στο αντικείμενο, τις συνθήκες 
άσκησης ή τον τρόπο άσκησης των εν λόγω Ενισχυόμενων Δραστηριοτήτων, 
περιλαμβανομένων μεταβολών σε απαιτήσεις που απορρέουν από το ρυθμιστικό ή το 
ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο, για τυχόν ασυνεχείς ή κλιμακωτές αλλαγές στον όγκο ή στο 
κόστος των Ενισχυόμενων Δραστηριοτήτων αυτών και,
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ii. προτάσεις του Λειτουργού του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας για ποσοτικά προσδιοριζόμενες 
πρόσθετες Λειτουργικές Δαπάνες για τα επόμενα έτη λόγω σταδιακής ένταξης του 
σταθμού στην αγορά, καθώς και τυχόν βελτιώσεις της αποτελεσματικότητας της 
δραστηριότητας, της αποδοτικότητας του σταθμού αυτού.

Ο υπολογισμός των εν λόγω Λειτουργικών Δαπανών του σταθμού λαμβάνει υπόψη σχετική 
Έκθεση του Ανεξάρτητου Μηχανικού Πιστοποίησης Κόστους ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, που 
τεκμηριώνει την αναγκαιότητα και το ύψος των δαπανών αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις 
της οικείας εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

δ) Για την εκτίμηση του κατά πόσο είναι εύλογο και αποδεκτό το κόστος που αφορά σε 
υπηρεσίες ή αγαθά που παρέχονται στον Λειτουργό του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας από Συνδεδεμένα 
Πρόσωπα, βάσει συμβάσεων που συνάπτονται πριν τη θέση σε ισχύ της εν λόγω 
μεθοδολογίας, η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη τα σχετικώς αναφερόμενα στη σχετική Έκθεση του 
Ανεξάρτητου Μηχανικού Πιστοποίησης Κόστους ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, ο οποίος, μεταξύ άλλων, 
δύναται να λάβει υπόψη εάν:
i. τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα των συναλλαγών με τα Συνδεδεμένα Πρόσωπα 

ii. οι συναλλαγές με τα Συνδεδεμένα Πρόσωπα πραγματοποιούνται σε βάση θεμιτού 
ανταγωνισμού (‘arms-length’), ενδεικτικά κατόπιν διαγωνισμών,

iii. τα κόστη των Συνδεδεμένων Προσώπων αντικατοπτρίζουν το κόστος παροχής των 
υπηρεσιών ή αγαθών, συμπεριλαμβανομένων εύλογων επιμεριζόμενων έμμεσων 
δαπανών, καθώς και μια εμπορικά εύλογη απόδοση ή περιθώριο κέρδους,

iv. δύναται να αποδειχθεί ότι το κόστος των Συνδεδεμένων Προσώπων είναι συγκρίσιμο 
με στοιχεία αναφοράς (benchmarking) της αγοράς (εφόσον υπάρχουν αρκετοί πάροχοι των 
υπηρεσιών ή αγαθών στην αγορά για τις σχετικές υπηρεσίες ή τα αγαθά).

ε) Η αξία της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ) του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας και οι 
αποσβέσεις για το πρώτο έτος της Ρυθμιστικής Περιόδου αυτού θα εκτιμηθούν στη σχετική 
απόφαση της ΡΑΕ για το οικείο Επιτρεπόμενο Έσοδο, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός το 
Ρυθμιστικό Μητρώο Παγίων της δραστηριότητας του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας με ημερομηνία 31 
Δεκεμβρίου του προηγούμενου του Έτους Υπολογισμού έτους, και, αφετέρου, τις εκτιμώμενες 
επενδύσεις του έτους πριν την έναρξη της πρώτης ΡΠ του σταθμού, ύστερα από σχετική 
Έκθεση του Ανεξάρτητου Μηχανικού Πιστοποίησης Κόστους ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, η οποία 
ενσωματώνει και σχετικό πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή του Κατόχου του ΣΑΗΕ 
Αμφιλοχίας, ως προς την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων που περιέχει, βάσει και των 
όσων θα έχουν εγκριθεί με την εν λόγω μεθοδολογία.
στ) Για τη διαμόρφωση του ΡΜΠ του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας της πρώτης ΡΠ αυτού, λαμβάνονται 
υπόψη οι επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί απολογιστικά, καθώς επίσης και τυχόν 
κεφαλαιοποιήσεις τόκων κατασκευαστικής περιόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, 
όπως επίσης και λειτουργικών δαπανών κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου. Για 
την ενσωμάτωση των εν λόγω δαπανών στο ΡΜΠ ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, θα πρέπει να υποβληθεί 
σχετική Έκθεση του εν λόγω Ανεξάρτητου Μηχανικού Πιστοποίησης Κόστους ΣΑΗΕ 
Αμφιλοχίας, η οποία ενσωματώνει και σχετικό πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή του 
Κατόχου του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας ως προς την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων που 
περιέχει, βάσει και των όσων θα έχουν εγκριθεί με την εν λόγω μεθοδολογία.

19. Ειδικότερα θέματα για τον τρόπο και τη διαδικασία τήρησης των παγίων στο ΡΜΠ, της 
Συνολικής Κεφαλαιουχικής Δαπάνης Κατασκευής και της ΡΠΒ του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας 
καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ.

Άρθρο 5

Διαδικασία Εφαρμογής της Μεθοδολογίας Ετήσιας Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας και καταβολής 
του αντίστοιχου Απαιτούμενου Πρόσθετου Εσόδου Ενίσχυσης

1. Ο υπολογισμός του Επιτρεπόμενου (Ετήσιου) Εσόδου του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας για κάθε έτος της 
προσεχούς κάθε φορά ΡΠ που τον αφορά, πραγματοποιείται το έτος πριν την έναρξη της ΡΠ αυτής 
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(Έτος Υπολογισμού). Ομοίως και ο υπολογισμός του αντίστοιχου Απαιτούμενου Πρόσθετου Εσόδου 
Ενίσχυσης του εν λόγω σταθμού για κάθε έτος της προσεχούς κάθε φορά ΡΠ του. Για τον 
υπολογισμό του Επιτρεπόμενου Εσόδου και του Απαιτούμενου Πρόσθετου Εσόδου Ενίσχυσης του 
ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας για κάθε έτος της ΡΠ αυτού, ο Διαχειριστής του ΕΛΑΠΕ, έως την 30ή Ιουνίου του 
Έτους Υπολογισμού, και ο Κάτοχος του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, έως την 30ή Σεπτεμβρίου του Έτους 
Υπολογισμού, υποβάλλουν, διακριτά, μεταξύ άλλων, τα αναγκαία στοιχεία στη ΡΑΕ, όπως θα 
καθορίζονται πλήρως και επαρκώς στη Μεθοδολογία Ετήσιας Ενίσχυσης του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας.

2. Ο Διαχειριστής του ΕΛΑΠΕ υποβάλλει τα αναγκαία δεδομένα για τον υπολογισμό του δεσμευμένου 
κεφαλαίου και των αποσβέσεων.

3. Οι λειτουργοί των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλουν  στη ΡΑΕ έως την 30ή Ιουνίου του 
Έτους Υπολογισμού, τα αναγκαία στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό του Μηχανισμού 
Κινήτρων Μεθοδολογίας Ετήσιας Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας που περιλαμβάνει η μεθοδολογία 
αυτή.

4. Ο Κάτοχος του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας υποβάλλει τα αναγκαία δεδομένα για τον καθορισμό των 
λειτουργικών δαπανών, του ΡΜΠ και της ΡΠΒ, καθώς επίσης και του εκτιμώμενου Εσόδου Αγοράς 
του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας. Επίσης υποβάλλει πρόταση για τον καθορισμό της ΕΑΔΚ, r.    

5. Λαμβάνοντας υπόψη τα υποβληθέντα από τον Διαχειριστή του ΕΛΑΠΕ, τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ 
και από τον Κάτοχο του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας στοιχεία, σύμφωνα με την εν λόγω μεθοδολογία, η ΡΑΕ 
καθορίζει το Επιτρεπόμενο Έσοδο του Λειτουργού του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας για κάθε έτος της 
αντίστοιχης ΡΠ, καθώς και το αντίστοιχο Απαιτούμενο Πρόσθετο Έσοδο Ενίσχυσης για κάθε έτος της 
ΡΠ, μέχρι την 30η Νοεμβρίου του Έτους Υπολογισμού. Πριν από τη λήψη της εν λόγω απόφασης της 
ΡΑΕ, και εφόσον οι Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας υπερβαίνουν κατά 
περισσότερο από 5% τις αντίστοιχες μέσες ετήσιες Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες της 
προηγούμενης ΡΠ, η ΡΑΕ ζητά και λαμβάνει σχετική Έκθεση από ανεξάρτητο μηχανικό, κατά τις 
εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις, με δαπάνες του Δικαιούχου Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας.

6. Η Μεθοδολογία Ετήσιας Ενίσχυσης του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας θα πρέπει να προβλέπει διαδικασία 
έκτακτης αναθεώρησης του Επιτρεπόμενου και του Απαιτούμενου Πρόσθετου Εσόδου Ενίσχυσης 
του σταθμού, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.  Εφόσον, με πρωτοβουλία της Αρχής ή 
με αίτημα του Διαχειριστή του ΕΛΑΠΕ ή του Κατόχου του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, θεωρείται, 
τεκμηριωμένα, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για έκτακτη αναθεώρηση, η ΡΑΕ εξετάζει την 
ανάγκη επικαιροποίησης του Επιτρεπόμενου ή και Απαιτούμενου Πρόσθετου Εσόδου Ενίσχυσης του 
ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, και εφόσον το κρίνει σκόπιμο, προβαίνει σε διαδικασία διαβούλευσης με τον 
Κάτοχο του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας ώστε να εκκινήσει η διαδικασία της Έκτακτης Αναθεώρησης αυτής.  

7. Το Απαιτούμενο Πρόσθετο Έσοδο Ενίσχυσης για κάθε έτος της ΡΠ καταβάλλεται από τον 
Διαχειριστή του ΕΛΑΠΕ σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 143ΣΤ του ν. 4001/2011, όπως εξειδικεύονται στις οικείες κατ’ εξουσιοδότησή του 
αποφάσεις, και ανακτάται κατά τις ίδιες διατάξεις. Σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής μιας δόσης, 
λόγω μη διαθέσιμων ποσών ή και ελλείμματος του εν λόγω Ειδικού Λογαριασμού, καταβάλλονται 
τα διαθέσιμα ποσά και η διαφορά καταβάλλεται το ταχύτερο δυνατό εντός του έτους. Σε περίπτωση 
αδυναμίας καταβολής όλων των ποσών Απαιτούμενου Πρόσθετου Εσόδου Ενίσχυσης εντός του 
έτους που αφορούν, καταβάλλονται το ταχύτερο δυνατό εντός του επόμενου ή επόμενων ετών, με 
ετήσια προσαύξηση βάσει του πραγματικού πληθωρισμού του αντίστοιχου έτους, εφόσον αυτός 
έχει θετική τιμή.

Άρθρο 6

Συνολική Κεφαλαιουχική Δαπάνη Κατασκευής ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας και μηχανισμός 
αναπροσαρμογής της απόδοσης των κεφαλαίων 

1. Η Συνολική Κεφαλαιουχική Δαπάνη Κατασκευής του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας λαμβάνεται υπόψη για τον 
καθορισμό της συνολικής απόδοσης της επένδυσης (ιδίων και δανειακών κεφαλαίων), όπως αυτή 
έχει εγκριθεί με την οικεία απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (post tax Project IRR). Ως Συνολική 
Κεφαλαιουχική Δαπάνη Κατασκευής του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας νοείται το συνολικό ποσό που 
καταβλήθηκε, απολογιστικά, για την κατασκευή του σταθμού αυτού, τόσο κατά την αδειοδοτική και 
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κατασκευαστική περίοδο του σταθμού (Αρχική Κεφαλαιουχική Δαπάνη Κατασκευής ΣΑΗΕ 
Αμφιλοχίας), όσο και κατά την Περίοδο Ενίσχυσης για την προσθήκη νέων παγίων για την 
προσαρμογή του σταθμού στις σχετικές απαιτήσεις του Ρυθμιστικού πλαισίου (Συμπληρωματική 
Κεφαλαιουχική Δαπάνη Κατασκευής ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, εφόσον οι δαπάνες αυτές λαμβάνουν χώρα εντός των πρώτων δέκα ετών της Περιόδου 
Ενίσχυσης του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας. Οι δαπάνες που εκταμιεύθηκαν για τον ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας κατά τις 
φάσεις της αδειοδότησης ή προετοιμασίας κατασκευής και προηγήθηκαν της έκδοσης της 
παρούσας απόφασης δύνανται να ενσωματωθούν πλήρως στην Αρχική Κεφαλαιουχική Δαπάνη του 
σταθμού, θεωρούμενες ως εκταμιευθείσες κατά το έτος έκδοσης της παρούσας. Οι 
χρηματοοικονομικές δαπάνες των κεφαλαιουχικών δαπανών κατασκευής του σταθμού 
ενσωματώνονται διακριτά στην Αρχική Κεφαλαιουχική Δαπάνη Κατασκευής του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, 
όπως αυτή υπολογίζεται στη ΡΠΒ της πρώτης ΡΠ του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας κατά τις διατάξεις της 
παρούσας. Η Συμπληρωματική Κεφαλαιουχική Δαπάνη Κατασκευής ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας προκύπτει ως 
το άθροισμα των κατ’ έτος δαπανών για την προσθήκη νέων παγίων οι οποίες λαμβάνουν χώρα 
εντός των πρώτων δέκα ετών της Περιόδου Ενίσχυσης του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, αναγόμενες στο πρώτο 
έτος λειτουργίας του σταθμού, με βάση την εγκεκριμένη Ονομαστική Απόδοση της Επένδυσης του 
ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, IRRref, όπως αυτή υπολογίζεται από τη ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη Συνολική 
Κεφαλαιουχική Δαπάνη Κατασκευής του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2. Εφόσον η Συνολική Κεφαλαιουχική Δαπάνη Κατασκευής του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας υπερβεί το 25% του 
Προϋπολογισμού Αναφοράς του ΣΑΗΕ, ο Κάτοχος του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας υποβάλλει σχετική έκθεση 
στον Υπουργό ΠΕΝ, αιτιολογώντας πλήρως την υπέρβαση αυτή. Εάν η υπέρβαση αυτή οφείλεται σε 
παράγοντες εκτός της σφαίρας ελέγχου του Κατόχου του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, ο Υπουργός ΠΕΝ, 
κατόπιν σχετικής διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επικαιροποίησης της εγκριτικής 
απόφασης για τη χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης αυτής, καθορίζει εκ νέου την απόδοση του 
σταθμού, βάσει της επικαιροποιημένης εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3. Έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την έναρξη κατασκευής του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, ο Κάτοχος του 
ΣΗΑΕ Αμφιλοχίας υποβάλει υπόμνημα στον Υπουργό ΠΕΝ, στο οποίο περιλαμβάνεται αναλυτικός 
προϋπολογισμός του κόστους κατασκευής του σταθμού αυτού, καθώς και χρονοδιάγραμμα 
κατασκευής με επαρκή αριθμό χρονικών ορόσημων μέχρι τη θέση του σταθμού σε εμπορική 
λειτουργία. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός Πιστοποίησης Κόστους ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, στη βάση της 
έκθεσης αυτής που του κοινοποιείται από τον Υπουργό ΠΕΝ, υποβάλει στον Υπουργό ΠΕΝ εντός 
προθεσμίας που τού τάσσεται, έκθεση σχετικά με την πιστοποίηση του προϋπολογιζόμενου από τον 
Κάτοχο του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας κόστους κατασκευής του σταθμού αυτού, καθώς επίσης και του 
χρονοδιαγράμματος κατασκευής του σταθμού. Ο Υπουργός ΠΕΝ, εντός μηνός από την υποβολή του 
υπομνήματος κατά το πρώτο εδάφιο, εγκρίνει, ως έχει ή επιφέροντας τροποποιήσεις, τον 
προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Σε επιμέρους συνιστώσες του 
προϋπολογισμού ή και του χρονοδιαγράμματος κατασκευής μπορεί να προβλέπονται όρια ανοχής. 
Με την επιφύλαξη τυχόν απόφασης παράτασης ολοκλήρωσης των έργων που χρηματοδοτούνται 
από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το χρονοδιάγραμμα κατασκευής δεν μπορεί να 
εκτείνεται πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2025, οπότε ο σταθμός πρέπει να τεθεί σε λειτουργία. Στο 
τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου, από την έναρξη κατασκευής του ΣΑΗΕ μέχρι και τη θέση του 
σε εμπορική λειτουργία, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός Πιστοποίησης Κόστους ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας 
υποβάλλει έκθεση στον Υπουργό ΠΕΝ, σχετικά με την πρόοδο της κατασκευής του έργου, τα 
αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου και τη βεβαίωση ή μη της τήρησης του προϋπολογισμού και 
των οροσήμων του χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του έργου, καθώς και την ανάγκη 
αναθεώρησής τους για σπουδαίο λόγο, με τεκμηριωμένη εισήγηση, ιδίως για λόγους απρόβλεπτων 
γεωλογικών συνθηκών ή ανωτέρας βίας. Η τελική Συνολική Κεφαλαιουχική Δαπάνη Κατασκευής του 
ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας πιστοποιείται απολογιστικά κατά την κατάρτιση του ΡΜΠ και της ΡΠΒ του ΣΑΗΕ 
Αμφιλοχίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 
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Άρθρο 7

Μηχανισμός Κινήτρων Μεθοδολογίας Ετήσιας Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας και επιβολή ποινής 
για μη αποδοτική λειτουργία του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας

1. Η Μεθοδολογία Ετήσιας Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας που θα καταρτιστεί από τη ΡΑΕ για τον 
προσδιορισμό της Λειτουργικής Ενίσχυσης του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, βάσει των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης, θα πρέπει να περιλαμβάνει τον ακόλουθο Μηχανισμό Κινήτρου 
Μεγιστοποίησης Καθαρών Εσόδων Αγοράς ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας για τη συνεχή βελτίωση της 
αποδοτικότητας του σταθμού αυτού, για τον οποίο οι σχετικοί υπολογισμοί λαμβάνουν χώρα κατά 
το Έτος Υπολογισμού της Λειτουργικής Ενίσχυσης της επόμενης ΡΠ που τον αφορά.
Ο Μηχανισμός Κινήτρου Μεγιστοποίησης Καθαρών Εσόδων Αγοράς ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας εφαρμόζεται 
ανά Ρυθμιστική Περίοδο και αποτελεί μηχανισμό μερικής εκκαθάρισης τυχόν Υπερ-
ανακτήσεων/Υπο-ανακτήσεων του σταθμού που λαμβάνει χώρα σε ένα ποσοστό της σωρευτικής 
διαφοράς που θεωρείται ως συνολική Υπερ-ανάκτηση ή Υπο-ανάκτηση του Εσόδου Αγοράς του 
ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, κατά τα έτη λειτουργίας της Ρυθμιστικής Περιόδου του εν λόγω σταθμού, για τα 
οποία υπάρχουν πλήρη στοιχεία για την εκκαθάριση αυτή. 
Σε περίπτωση που το αλγεβρικό άθροισμα των Υπερ-ανακτήσεων/Υπο-ανακτήσεων του ΣΑΗΕ 
Αμφιλοχίας κατά τα έτη της τελευταίας ΡΠ είναι θετικό δηλαδή το άθροισμα των πραγματικά 
απολογιστικών Καθαρών (ετήσιων) Εσόδων Αγοράς του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας κατά τα έτη αυτά είναι 
μεγαλύτερο από το άθροισμα των Εσόδων Αγοράς του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας που ελήφθησαν υπόψη για 
τον καθορισμό του Απαιτούμενου Πρόσθετου Εσόδου Ενίσχυσης του σταθμού αυτού, όπως το 
έσοδο αυτό είχε καθοριστεί ή αναθεωρηθεί με τη σχετική απόφαση της ΡΑΕ για την αντίστοιχη 
Ρυθμιστική Περίοδο στην οποία εμπίπτει το έτος αυτό, το ενενήντα τοις εκατό (90%) της διαφοράς 
αυτής θα πρέπει να αφαιρείται από το Απαιτούμενο Πρόσθετο Έσοδο Ενίσχυσης της προσεχούς 
κάθε φορά Ρυθμιστικής Περιόδου του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας. Σε περίπτωση που το αλγεβρικό άθροισμα 
των Υπερ-ανακτήσεων/Υπο-ανακτήσεων του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας κατά τα έτη της τελευταίας ΡΠ είναι 
αρνητικό δηλαδή το άθροισμα των πραγματικά απολογιστικών Καθαρών (ετήσιων) Εσόδων Αγοράς 
του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας κατά τα έτη αυτά είναι μικρότερο από το άθροισμα των Εσόδων Αγοράς του 
ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας που ελήφθησαν υπόψη για τον καθορισμό του Απαιτούμενου Πρόσθετου Εσόδου 
Ενίσχυσης του σταθμού αυτού, όπως το έσοδο αυτό είχε καθοριστεί ή αναθεωρηθεί με τη σχετική 
απόφαση της ΡΑΕ για την αντίστοιχη Ρυθμιστική Περίοδο στην οποία εμπίπτει το έτος αυτό, το 
ενενήντα τοις εκατό (90%) της διαφοράς αυτής θα πρέπει λαμβάνεται υπόψη και να προστίθεται 
στο Απαιτούμενο Πρόσθετο Έσοδο Ενίσχυσης της προσεχούς κάθε φορά Ρυθμιστικής Περιόδου του 
ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας. 
Είναι επίσης δυνατή, για λόγους σταθερότητας του πλαισίου και διασφάλισης επαρκούς 
ρευστότητας, η προσωρινή ετήσια εκκαθάριση τέτοιων Υπερ-ανακτήσεων/Υπο-ανακτήσεων, εφόσον 
αυτές υπερβαίνουν το 30% του ετήσιου Εσόδου Αγοράς του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας που λήφθηκε υπόψη 
για τον καθορισμό του Απαιτούμενου Πρόσθετου Εσόδου Ενίσχυσης του σταθμού αυτού, τηρώντας 
τα ποσοστά της προηγούμενης παραγράφου (ενενήντα τοις εκατό 90%), ωστόσο, αυτές δεν 
επηρεάζουν την τελική κατά τα ανωτέρω εκκαθάριση, και λαμβάνονται υπόψη μόνο για τον 
προσδιορισμό των τελικών ποσών που θα δοθούν ή θα επιστραφούν. 

2. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται, κατόπιν γνώμης της ΡΑΕ, να μειώσει το ποσοστό 
μερικής εκκαθάρισης Υπο-ανακτήσεων του παρόντος ή/και να επιβάλει την αναστολή ή ακόμη και 
τη διακοπή της παροχής Λειτουργικής Ενίσχυσης στον Κάτοχο του Έργου, εάν διαπιστωθεί πρόθεση 
ή αμέλεια του τελευταίου να διασφαλίσει την τεχνική διαθεσιμότητα του έργου ή την 
αποτελεσματική δραστηριοποίησή του στις αγορές. Η αποτυχία διασφάλισης της αποτελεσματικής 
δραστηριοποίησης του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας στις αγορές διαπιστώνεται στην περίπτωση που τα ετήσια 
έσοδα αγοράς του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας υπολείπονται κατά ποσοστό 50% και άνω των  Εσόδων Αγοράς 
του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας που ελήφθησαν υπόψη για τον καθορισμό του Απαιτούμενου Πρόσθετου 
Εσόδου Ενίσχυσης του σταθμού αυτού σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας. Το ανωτέρω 
ποσοστό μπορεί να μειώνεται, έπειτα από γνώμη της ΡΑΕ, μετά το πέρας των τριών πρώτων ετών 
λειτουργίας του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας.
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3. Η προηγούμενη παραγράφος δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή έκτακτης 
κατάστασης.

4. Ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με τον Κώδικα Διαχείρισης 
του ΕΣΜΗΕ.

Άρθρο 8

Μηχανικός Πιστοποίησης του Κόστους ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας 

1. Η πιστοποίηση του κόστους κατασκευής του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, καθώς και η  παρακολούθηση του 
χρονοδιαγράμματος κατασκευής του σταθμού, διενεργείται από τον «Ανεξάρτητο Μηχανικό 
Πιστοποίησης Κόστους ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας». 

2. Ο «Ανεξάρτητος Μηχανικός Πιστοποίησης Κόστους ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας» προσδιορίζεται κατ’ 
επιλογή του Δικαιούχου Ενίσχυσης του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας από σχετικό κατάλογο που εγκρίνεται από 
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για την έγκριση του καταλόγου αυτού, ο Δικαιούχος της 
Ενίσχυσης υποβάλλει σχετική πρόταση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον πέντε (5) υποψήφια πρόσωπα, προσκομίζοντας παράλληλα τα 
δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι της παρόντος Κεφαλαίου. Ο κατάλογος αυτός έχει ισχύ για τρία 
(3) έτη από την έγκρισή του. Μετά το πέρας των τριών (3) ετών επαναλαμβάνεται η παραπάνω 
διαδικασία διαμόρφωσης και έγκρισης του καταλόγου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

3. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός Πιστοποίησης Κόστους ΣΑΗΕ μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο   
και πρέπει να ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα:
(α) το φυσικό πρόσωπο ή, στην περίπτωση νομικού προσώπου, οι υπάλληλοι που θα 
απασχοληθούν με την πιστοποίηση του κόστους κατασκευής του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας και την  
παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του σταθμού να διαθέτουν δίπλωμα 
Μηχανικού και να είναι εγγεγραμμένοι στο επαγγελματικό επιμελητήριο της χώρας που εδρεύουν.
(β) Να έχει εμπειρία  κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη σε έργα Παραγωγής Ενέργειας. 
(γ) Να διαθέτει ισχύουσα ασφάλιση των κινδύνων επαγγελματικής ευθύνης για ποσό τουλάχιστον 
πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) Ευρώ ανά γεγονός και δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) Ευρώ 
αθροιστικά.
(δ) Να διαθέτει κύκλο εργασιών, ο οποίος ανέρχεται αθροιστικά κατά τα τελευταία πέντε (5) 
οικονομικά έτη τουλάχιστον στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000).
(ε) Να είναι διαπιστευμένος φορέας ελέγχου κατά ISO / IEC 17020:2012 ή/και να λειτουργεί στο 
πλαίσιο πιστοποιημένου συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου τουλάχιστον 
κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη.

4. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δεν πρέπει να συνδέεται με τον Δικαιούχο Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας 
με σχέση, η οποία να δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. Ειδικότερα, δεν πρέπει να 
έχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό ή προσωπικό ή άλλο κοινό συμφέρον με τον Δικαιούχο Ενίσχυσης 
ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, το οποίο μπορεί να θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία του. Σε περίπτωση 
φυσικών προσώπων, η σύγκρουση συμφερόντων ελέγχεται στους συζύγους και συγγενείς εξ 
αίματος ή εξ αγχιστείας α΄ και β΄ βαθμού. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, η σύγκρουση 
συμφερόντων ελέγχεται στα πρόσωπα που μετέχουν στα όργανα διοίκησης αυτών, στα πρόσωπα 
που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό άνω του 5% στο εταιρικό κεφάλαιο του νομικού 
προσώπου, καθώς και στους συζύγους και συγγενείς των παραπάνω προσώπων εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας α΄ και β΄ βαθμού.

5. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δεν πρέπει να συνδέεται με τους εργολάβους του έργου με οποιαδήποτε 
σχέση, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια 
της παρ. 4 του παρόντος. 

6. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός βαρύνεται έναντι του Δικαιούχου Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας και του 
Ελληνικού Δημοσίου με υποχρέωση πίστης και ιδιαίτερης επιμέλειας κατά την εκτέλεση των 
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καθηκόντων του, και οφείλει να εκτελεί εγκαίρως και προσηκόντως τις υποχρεώσεις του, όπως 
αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα και συμβατικά.

7. Κατά την επιλογή του εν λόγω Ανεξάρτητου Μηχανικού από τον Δικαιούχο Ενίσχυσης ΣΑΗΕ 
Αμφιλοχίας, συνάπτεται μεταξύ τους σχετική Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού, το ελάχιστο 
περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στο άρθρο 9 της παρούσας.  

8. Ο Δικαιούχος Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας ενημερώνει εγγράφως και αμελλητί τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας και τη ΡΑΕ για την επιλογή του, τόσο κατά την αρχική επιλογή όσο και 
κατά την πιθανή αντικατάστασή του. Αντικατάσταση του εν λόγω Μηχανικού είναι δυνατή μόνο από 
τον εγκεκριμένο κατάλογο, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

9. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αν διαπιστώσει ότι ο εν λόγω Ανεξάρτητος Μηχανικός 
έχει ουσιωδώς παραβεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις, δύναται να ζητήσει από τον Δικαιούχο 
Ενίσχυσης την καταγγελία της σύμβασης με τον εν λόγω Ανεξάρτητο Μηχανικό και τη σχετική 
αντικατάστασή του, εφόσον δεν αρθεί η παράβαση, μετά από σχετική ειδοποίηση που επιδίδει ο 
Δικαιούχος Ενίσχυσης στον Ανεξάρτητο Μηχανικό για την διαπιστωθείσα παράβαση από τον 
Ανεξάρτητο Μηχανικό των όρων της Σύμβασης Ανεξάρτητου Μηχανικού. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός 
έχει καθήκον επιμελείας και είναι υπεύθυνος έναντι του Δημοσίου καθώς και του Δικαιούχου 
Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, όπως αυτό προβλέπεται στην Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού. 

10. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός Πιστοποίησης Κόστους ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας δεν μπορεί να αντικατασταθεί 
ούτε μπορούν να τροποποιηθούν οι όροι της Σύμβασης Ανεξάρτητου Μηχανικού (ή να αποτελέσουν 
αντικείμενα οιουδήποτε είδους παραίτησης από δικαιώματα) χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

11. Στις αρμοδιότητες του Ανεξάρτητου Μηχανικού Πιστοποίησης Κόστους του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας 
περιλαμβάνεται και κάθε άλλη σχετική υποχρέωσή του η οποία περιγράφεται στη παρούσα 
απόφαση.

Άρθρο 9
Ελάχιστο περιεχόμενο Σύμβασης Ανεξάρτητου Μηχανικού

Η σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ Ανεξάρτητου Μηχανικού και του Δικαιούχου Ενίσχυσης ΣΑΗΕ 
Αμφιλοχίας πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο το ακόλουθο περιεχόμενο: 
1. Τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
2. Το αντικείμενο της σύμβασης. 
3. Αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων και υποχρεώσεων του Ανεξάρτητου Μηχανικού που 
προβλέπονται στην παρούσα, καθώς και τυχόν πρόσθετων, συμβατικά προβλεπόμενων, 
υποχρεώσεων. 
4. Το  ύψος της αμοιβής τού Ανεξάρτητου Μηχανικού και τον τρόπο καταβολής της. 
5. Όρο περί υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικής ευθύνης του Ανεξάρτητου 
Μηχανικού, για ποσό τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000 €) ανά γεγονός, και δέκα 
εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000 €) αθροιστικά καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
6. Όρο περί υποχρέωσης του Ανεξάρτητου Μηχανικού να προστατεύει το δημόσιο συμφέρον και να 
ενεργεί ανεξάρτητα, δίκαια και αμερόληπτα. 
7. Όρο περί υποχρέωσης πίστης, καθήκοντος ιδιαίτερης επιμέλειας του Ανεξάρτητου Μηχανικού και 
ευθύνης του έναντι του Δημοσίου καθώς και του Δικαιούχου Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς και περί έγκαιρης και προσήκουσας εκτέλεσης των 
υποχρεώσεών του, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα και συμβατικά, ευθυνόμενος έναντι 
αυτών κατά τις κείμενες διατάξεις. 
8. Όρο σύμφωνα με τον οποίο ο Δικαιούχος Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας είναι ο μόνος υπόχρεος για 
την πληρωμή αμοιβών και λοιπών δαπανών και εξόδων του Ανεξάρτητου Μηχανικού, το δε Δημόσιο 
δεν θα έχει καμία ευθύνη για τις δαπάνες αυτές. 
9. Καταγραφή των λόγων καταγγελίας, λύσης ή/και αναστολής της σύμβασης και των συνεπειών 
αυτών, σε συμφωνία με την παρούσα. 
10. Όρο περί υποχρέωσης του Ανεξάρτητου Μηχανικού να τηρεί εμπιστευτικά και να μη 
γνωστοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο, έγγραφα ή πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση του κατά 
την παροχή των υπηρεσιών του και την εν γένει εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 
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11. Όρο ότι από την εν λόγω σύμβαση δεν γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα των συμβαλλομένων 
έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. 
12. Όρο που ορίζει ως εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο και καθορίζει τις 
λεπτομέρειες της διαδικασίας επίλυσης διαφορών. 
13. Περιγραφή όλων των παραδοτέων (εγγράφων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κ.λπ.), τα οποία ο 
Ανεξάρτητος Μηχανικός υποχρεούται να εκδώσει ή να παραδώσει κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 
14. Δήλωση του Ανεξάρτητου Μηχανικού ότι κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης δεν τελεί σε 
κατάσταση σύγκρουσης καθηκόντων/συμφερόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του 
άρθρου 8 της παρούσας με τον Δικαιούχο Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας. Πρόβλεψη ότι καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα πρέπει να μην τελεί σε κατάσταση 
σύγκρουσης καθηκόντων/συμφερόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 8 
της παρούσας, με τον Δικαιούχο Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας και τους εργολάβους του. Σε 
περίπτωση που ο Ανεξάρτητος Μηχανικός σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο θεωρεί ότι τελεί σε 
κατάσταση σύγκρουσης καθηκόντων/συμφερόντων οφείλει να ενημερώνει αμελλητί τον Δικαιούχο 
Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Δικαιολογητικά Ανεξάρτητου Μηχανικού

Τα δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει ο Ανεξάρτητος Μηχανικός (ΑΜ) για την απόδειξη 
της πλήρωσης των κριτηρίων του άρθρου 8 είναι τα εξής:
(α) Για την απόδειξη της ταυτότητας του Ανεξάρτητου Μηχανικού και λοιπά νομιμοποιητικά 
έγγραφα:
Για τα φυσικά πρόσωπα:
- Αντίγραφο ΑΔΤ ή Διαβατηρίου, 
- Δίπλωμα Μηχανικού,
- Πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας εγκατάστασής του, και
- Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των καθηκόντων και των ορίων των αρμοδιοτήτων του ΑΜ, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας.
Για τα νομικά πρόσωπα:
-  Δίπλωμα Μηχανικού για τους υπαλλήλους τους που θα απασχοληθούν με το έργο,
- Πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας εγκατάστασής του,
- Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό,
- Γενικό πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.,
- Πιστοποιητικό εκπροσώπησης Γ.Ε.ΜΗ., και
- Απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου περί αποδοχής των καθηκόντων και των ορίων των 
αρμοδιοτήτων του ΑΜ, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας.
(β) Για την απόδειξη της εμπειρίας (περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 8):
- Πίνακας έργων, συνοδευόμενος από αντίστοιχες βεβαιώσεις περαίωσης ή/και καλής εκτέλεσης 
των κυρίων των έργων.
(γ) Για την πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας (παρ. 3 του άρθρου 8):
- Πιστοποιητικό ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο για την τελευταία πενταετία.
(δ) Για την απόδειξη διαπίστευσης φορέα ελέγχου (παρ. 3 του άρθρου 8):
- Πιστοποιητικό ISO / IEC 17020:2012.
(ε) Για την απόδειξη ασφαλιστικής ενημερότητας: 
- Βεβαίωση από τον οικείο φορέα ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
(στ) Για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής επάρκειας (περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 8):
Για τα φυσικά πρόσωπα: 
- Δηλώσεις φόρου εισοδήματος και εκκαθαριστικά σημειώματα για τις πέντε (5) τελευταίες 
οικονομικές χρήσεις.
Για τα νομικά πρόσωπα: 
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- Δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και πίνακα 
διάθεσης κερδών (σε εταιρικό και, εφόσον υπάρχουν, σε ενοποιημένο επίπεδο) για τις πέντε (5) 
τελευταίες οικονομικές χρήσεις.
(ζ) Για την απόδειξη απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων (παρ. 4 και 5 του άρθρου 8):
- Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ΑΜ θα δηλώνει ότι τα ελεγχόμενα πρόσωπα δεν 
τελούν σε σχέση με τον Δικαιούχο Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας και τους εργολάβους του, η οποία 
δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια των παρ. 4 και 5 του άρθρου 8 
της παρούσας.
(η) Για την απόδειξη της συνδρομής γενικών προϋποθέσεων καταλληλότητας:
- Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ΑΜ θα δηλώνει ότι:
 δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, και
 δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης 

υποχρεώσεων εμπόρων και δεν έχει κινηθεί σχετική ή άλλη αντίστοιχη διαδικασία.
Εφόσον ο ΑΜ είναι νομικό πρόσωπο, στην Υπεύθυνη Δήλωση ο ΑΜ θα δηλώνει επιπλέον ότι:
 δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση,
 δεν έχει διοριστεί εκκαθαριστής ή συνεκκαθαριστής,
 δεν υφίσταται σχέδιο αναδιοργάνωσης,
 δεν έχει λυθεί ή τεθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης,
 δεν έχει υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης, και
 δεν έχει κινηθεί κάποια από τις παραπάνω ή άλλη αντίστοιχη διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως.

Αθήνα, … Μαΐου 2022

O Υπουργός

Κώστας Σκρέκας

ΑΔΑ: 9ΟΦΟ4653Π8-ΔΓΝ
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Κοινοποίηση:
1. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Πειραιώς 132, ΤΚ 11854, Αθήνα
Γραφείο Προέδρου: info@rae.gr

2. ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  
Δυρραχίου 89 & Κηφισού, 104 43 Αθήνα
Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου ceo@admie.gr

3. Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. 
Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα, 104 42 Αθήνα
Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου info@enexgroup.gr

4. Εθνικό  Τυπογραφείο (και σε cd)

Εσωτερική Διανομή:
— Γραφείο κ. Υπουργού ΠΕΝ
— Γραφείο κας Γενικής Γραμματέως Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
— Γενική Δ/νση Ενέργειας
—ΔΗΕ / Διευθύντρια
— ΔΗΕ / Τμήμα Α’ (ΔΗΕ/Α/Φ01)

mailto:info@rae.gr
mailto:ceo@admie.gr
mailto:info@enexgroup.gr
ΑΔΑ: 9ΟΦΟ4653Π8-ΔΓΝ
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