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4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019.

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

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

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

8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

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

10. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

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

12. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

13. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε 
Πελάτες, που εκδόθηκε με την από 29-3-2013 (Β’ 832) 
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής.

14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.7.2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για 
την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυ-
νάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017, όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει» (Β’ 3088).

15. Την υπ’ αρ. 404/12.11.2015 απόφαση της ΡΑΕ «(α)
Τροποποίηση διατάξεων του «Εγχειριδίου Διαχείρισης 
Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών 
Δικτύου» (Β’ 1463/2013), μετονομασία του σε «Εγχειρίδιο 
Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης» 
και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο (β) Τροποποίηση 
διατάξεων του «Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συ-
στήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Β’ 103) και 
του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Β’ 104), 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν» (Β’ 2773).

16. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/135430/4709/20.12.2022 
υπηρεσιακό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας 
προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
ΥΠΕΝ, με θέμα: «Σχέδιο Κοινής Απόφασης «Τροποποίηση 
της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 από-

φασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανα-
σύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του 
άρθρου 36 του ν. 4508/2017, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει» (Β’ 3088) όπως ισχύει» - Επιπτώσεις στον κρατικό 
προϋπολογισμό».

17. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/135879/3013/ 
21.12.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, σύμφωνα με την οποία από την παρούσα θα 
υπάρξει ισόποση επιβάρυνση στον Ειδικό Λογαριασμό 
Επανασύνδεσης παροχών ηλεκτρικού ρεύματος του 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., που θα καλυφθεί από τα ταμειακά διαθέ-
σιμα αυτού, ύψους 13.172.971,59 € και ως εκ τούτου δεν 
θα υπάρξει επιβάρυνση στον Κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/
861/14.07.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
μικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφάπαξ ειδικό 
βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού 
ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β’ 3088), ως ακολού-
θως:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 κοινής 
υπουργικής απόφασης

Η περ. Α του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και η αποσύνδε-

ση από το δίκτυο να έχει συντελεστεί μέχρι τις 31.12.2022 
καθώς και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3.»

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2023

Οι Υπουργοί 
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