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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ 12/7/2019 
 

Αρ. Πρωτ/λου 29_7/2019   

Ημερ/νία 12/7/2019 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Στης 10/7/2019 πραγματοποιήθηκε άτυπη ενημέρωση φορέων ΑΠΕ στον ΔΑΠΕΕΠ για τις νέες 

υπηρεσίες και λειτουργίες του, την  οποία παρακολούθησαν για την Ομοσπονδία ο Αντιπρόεδρος κος 

Μπογδάνης και το Μέλος ΔΣ κος Τσικούρας. 

 

Τα θέματα της ενημέρωσης ήταν τα ακόλουθα: 

 

1) Ο τρόπος επιβολής του Τέλους υπέρ ΔΑΠΕΕΠ στους παραγωγούς ΑΠΕ – ΣΗΘΥΑ. 

2) Η υπηρεσία αυτοτιμολόγησης. 

3) Οι διαδικασίες για την ορθή αποστολή φορολογικών – ασφαλιστικών ενημεροτήτων. 

 

1) Σε συνέχεια της ενημέρωσης μελών την οποία σας αποστείλαμε από 1/7/2019 (αρ. πρωτ 

27_7/2019), ο ΔΑΠΕΕΠ πλέον θα εκδίδει σε κάθε παραγωγό το ανάλογο παραστατικό για την 

παρακράτηση του Τέλους υπέρ ΔΑΠΕΕΠ.  Πέραν αυτού, όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση, ο 

ΔΑΠΕΕΠ θα επιβάλλει αναδρομικά την ανωτέρω χρέωση για το 2ο εξάμηνο του 2018 

έχοντας υπολογίσει ο ίδιος, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του 2018, την μοναδιαία 

τιμή της χρέωσης στα 0,34€/ΜWH.  Το ανωτέρω γεγονός είχε ως συνέπεια την απολύτως 

δικαιολογημένη αντίδραση μας καθώς το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο του ν.4001 ειδικότερα τα 

αρ. 117 Β, 118 και του αρ. 22 του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ δεν προβλέπουν αυτή την διαδικασία. Με 

βάση τον Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ η ΡΑΕ με απόφαση της εγκρίνει την εισήγηση του ΔΑΠΕΕΠ για 

την μοναδιαία χρέωση τουλάχιστον 3 μήνες πριν την έναρξη του έτους επιβολής. Συνεπώς, ο 

ΔΑΠΕΕΠ αφενός δεν μπορεί να επιβάλλει μονομερώς οποιαδήποτε χρέωση προς τους 

παραγωγούς γιατί δεν προβλέπεται θεσμικά, αφετέρου το Τέλος υπέρ ΔΑΠΕΕΠ μπορεί να 

επιβληθεί κατόπιν της σχετικής απόφασης της ΡΑΕ για την ετήσια μοναδιαία χρέωση. 

Θυμίζουμε ότι η ΡΑΕ με την απόφαση 476/2019 έγκρινε την μοναδιαία χρέωση για το Τέλος 

υπερ ΔΑΠΕΕΠ για το έτος 2019 ενώ δεν υπάρχει καμία αναφορά για το 2018. Η έντονη 

διαφωνία μας στην διαδικασία που θα ακολουθήσει ο ΔΑΠΕΕΠ δεν αφορά μόνο το οικονομικό 

σκέλος αλλά ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε σε πρακτικές που δεν είναι σύμφωνες με το θεσμικό 

πλαίσιο.  

Η παρακράτηση του Τέλους υπερ ΔΑΠΕΕΠ θα πραγματοποιείται κατά την εξόφληση του μήνα 

που αφορά το παραστατικό και όχι προγενέστερα. Η μεθοδολογία επιβολής και ο τρόπος 

είσπραξης του Τέλους υπέρ ΔΑΠΕΕΠ παρατίθεται στον παρακάτω Πίνακα.  

http://www.pospief.gr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100036982633050
mailto:info@pospief.gr
mailto:grammateia@pospief.gr
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ 
ΜΗΝΑΣ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΕΡ 
ΔΑΠΕΕΠ 

ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ 
ΧΡΕΩΣΗ 

 
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 3ο Τριμηνο 2018 0,34€/mwh  
 

ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ 
ΤΕΛΟΥΣ ΥΠΕΡ 

ΔΑΠΕΕΠ 
ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΊΤΑΙ 

ΑΠΕΥΘΥΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΘΕ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΜΑΪΟΣ 2019 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 4ο Τρίμηνο 2018 0,34€/mwh 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 1ο Τρίμηνο 2019 0,326€/mwh 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 2ο Τρίμηνο 2019 0,326€/mwh 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 7ος - 8ος 2019 0,326€/mwh 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 9ος 2019 0,326€/mwh 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 10ος 2019 0,326€/mwh 

Εφεξής μηνιαία επιβολή της χρέωσης, η οποία θα παρακρατείται κατά την 
εξόφληση του κάθε μήνα που αφορά, όπως αυτό φαίνεται στην τελευταία 

γραμμή του ανωτέρω πίνακα, ο οποίος αφορά την τιμολόγηση του Τέλους υπερ 
ΔΑΠΕΕΠ για τον Οκτώβριο του 2019 και η οποία θα παρακρατηθεί τον Ιανουάριο 

του 2020. 
 

Η Ομοσπονδία εξετάζει τις περεταίρω ενέργειες της σχετικά με την αναδρομική χρέωση 

του Τέλους υπέρ ΔΑΠΕΕΠ για το 2ο εξάμηνο του 2018.  

 

2) Ο ΔΑΠΕΕΠ από το επόμενο ενημερωτικό σημείωμα θα μπορεί, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης 

του παραγωγού, να εκδίδει ο ίδιος το τιμολόγιο για την μηνιαία παραγωγή των σταθμών 

(αυτοτιμολόγηση). Στην μερίδα του κάθε παραγωγού στον ΔΑΠΕΕΠ, όπου αναρτώνται τα 

ενημερωτικά σημειώματα, θα υπάρχει ένα πλαίσιο με την υπεύθυνη δήλωση και ένα κουτάκι 

επιλογής (check box) για την σύμφωνη γνώμη του παραγωγού για να τιμολογεί εξ ονόματος του 

ο ΔΑΠΕΕΠ. Θα πρέπει να επισημανθούν τα κάτωθι για την διαδικασία αυτοτιμολόγησης : 

 

a. Ο ΔΑΠΕΕΠ θα εκδίδει τα παραστατικά με ημερομηνία την τελευταία μέρα του μηνός 

στον οποίο αναφέρεται το τιμολόγιο. Για παράδειγμα το επόμενο ενημερωτικό σημείωμα 

θα αφορά την παραγωγή του Ιουνίου 2019, στην διαδικασία αυτοτιμολόγησης ο 

ΔΑΠΕΕΠ θα εκδώσει το παραστατικό με ημερομηνία 30/6/2019. 

b. Όσοι στο παρόν έχουν ενταχθεί στο Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ του αρ. 39 Β του Κώδικα 

ΦΠΑ, ο ΔΑΠΕΕΠ αυτομάτως θα εκδίδει τα παραστατικά αναγράφοντας το σχετικό 

κείμενο για το Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. Οι παραγωγοί που θα ενταχθούν από εδώ και 

πέρα στο Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ και επιλέξουν την διαδικασία αυτοτιμολόγησης θα 

πρέπει να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του ΔΑΠΕΕΠ το σχετικό έγγραφο ώστε να 

ενημερωθεί το σύστημα και να ενσωματώσει στο παραστατικό το σχετικό κείμενο. 

c. Κατά την αυτοτιμολόγηση θα πρέπει σε κάθε αλλαγή, η οποία επιφέρει τροποποίηση στα 

φορολογικά στοιχεία έκδοσης του τιμολογίου (π.χ αλλαγή ονομασίας ή μορφής 

εταιρείας, Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ κ.τ.λ.), να υπάρχει άμεση ενημέρωση στον ΔΑΠΕΕΠ 

ώστε το σύστημα να ενημερωθεί και να εκδίδει τα παραστατικά με τα ισχύον 

φορολογικά στοιχεία. 

d. Ο παραγωγός, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να εξέλθει ανα πάσα στιγμή  της 

αυτοτιμολόγησης καταθέτοντας το ανάλογο αίτημα στο πρωτόκολλο του ΔΑΠΕΕΠ.  

http://www.pospief.gr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100036982633050
mailto:info@pospief.gr
mailto:grammateia@pospief.gr
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e. Στην αυτοτιμολόγηση ο ΔΑΠΕΕΠ θα εκδίδει τα παραστατικά χωρίς να γίνεται 

οποιαδήποτε αναφορά σε τυχόν επιφυλάξεις που αναγράφουν, στο παρόν, οι παραγωγοί 

στα τιμολόγια που εκδίδουν. Συνεπώς το τιμολόγιο θα εκδίδεται από τον ΔΑΠΕΕΠ 

«καθαρό» χωρίς καμία επιφύλαξη.  

Σε συνέχεια ο ΔΑΠΕΕΠ θα αναρτά στην μερίδα του κάθε παραγωγού όχι μόνο το τιμολόγιο για 

την μηνιαία παραγωγή αλλά και αναλυτικό παραστατικό πληρωμής για το κάθε τιμολόγιο το 

οποίο εξοφλεί. Στο παραστατικό θα αναγράφονται τα στοιχεία του παραγωγού, η ημερομηνία 

πληρωμής, ο αριθμός του παραστατικού που εξοφλήθηκε, τυχόν παρακρατήσεις υπερ τρίτων π.χ 

Εφορία κτλ, η παρακράτηση του ΜΤΑΕ (Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού) και η 

παρακράτηση του Τέλους υπέρ ΔΑΠΕΕΠ. Με αυτό το παραστατικό θα είναι πιο εύκολο για 

τους παραγωγούς να ελέγχουν τα ποσά που καταβάλλονται στην Τράπεζα και την αντιστοιχία 

τους με το παραστατικό του μήνα παραγωγής που εξοφλήθηκε. Όλα τα ανωτέρω παραστατικά 

θα μπορούν οι παραγωγοί να τα μεταφορτώσουν (Download) στον υπολογιστή τους.  

 

3) Σχετικά με το συχνό πρόβλημα που υπάρχει στην ηλεκτρονική αποστολή των φορολογικών 

ενημεροτήτων και την μη ενημέρωση του συστήματος του ΔΑΠΕΕΠ, έγινε αναφορά στον τρόπο 

ονομασίας του αρχείου αλλά ειδικότερα στον ορθό τρόπο αποθήκευσης και μορφής του αρχείου 

από το TAXIS NET.  

Για την ονομασία υπάρχει σχετική ανακοίνωση στον ΔΑΠΕΕΠ στο ακόλουθο link 

(http://www.lagie.gr/systima-eggyimenon-timon/ape-sithya/plirofories-logistirioy/) 

Όσον αφορά την αυτοματοποιημένη διαδικασία του λογισμικού του ΔΑΠΕΕΠ για την λήψη και 

ενημέρωση, σχετικά με τις ενημερότητες, το σύστημα χρειάζεται να «διαβάσει» το κείμενο της 

ενημερότητας. Συνεπώς, εάν το αρχείο που θα αποστείλει ηλεκτρονικά ο παραγωγός στον 

ΔΑΠΕΕΠ είναι σκαναρισμένο ή αποθηκευμένο ως φωτογραφία ή αρχείο pdf μέσω της εντολής 

PRINT – ΕΚΤΥΠΩΣΗ, MICROSOFT PRINT TO PDF, ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΤΕΙ ΣΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ.  
Το αρχείο της φορολογικής ενημερότητας ή της ασφαλιστικής (η οποία έχει εκδοθεί 

ηλεκτρονικά από το site του ΕΦΚΑ), θα πρέπει για την διαδικασία λήψης του να ακολουθηθεί ο 

παρακάτω τρόπος 1.  Κατά την έκδοση της φορολογικής ενημερότητας υπάρχουν, συνήθως, 2 

τρόποι για να ληφθεί το αρχείο στον υπολογιστή μας : 

1 ) DOWNLOAD - ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ     

Με αυτόν τον τρόπο τo αρχείο αποθηκεύεται στον υπολογιστή σε μορφή pdf με ιδιότητα 

προσβασιμότητας στο κείμενο (editable), σε αυτή την διαδικασία το αρχείο είναι 

προσβάσιμο από το λογισμικό του ΔΑΠΕΕΠ, οπότε θα ενημερωθεί το σύστημα. 

2 ) PRINT – ΕΚΤΥΠΩΣΗ    

Στην περίπτωση της διαδικασίας αποθήκευσης PRINT – ΕΚΤΥΠΩΣΗ, MICROSOFT PRINT 

TO PDF το αρχείο αποθηκεύεται στον υπολογιστή σε μορφή pdf χωρίς όμως την ιδιότητα 

προσβασιμότητας στο κείμενο (editable), με συνέπεια το σύστημα να μην αναγνωρίσει τα 

στοιχεία της ενημερότητας. Σε συνέχεια ο ΔΑΠΕΕΠ θα πρέπει να εκτυπώσει τις ενημερότητες 

οι οποίες δεν «διαβάστηκαν» από το σύστημα και να περαστούν χειροκίνητα από εργαζόμενο 

του λογιστηρίου. 
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Παράλληλα η διαδικασία που ακολουθεί ο ΔΑΠΕΕΠ για τις ενημερότητες πραγματοποιείται 

συνήθως την προηγούμενη μέρα από την ημέρα που θα πραγματοποιηθούν πληρωμές των 

παραγωγών. Συνεπώς, μπορεί κατά το μεσοδιάστημα μεταξύ 2 πληρωμών να μην έχει 

«περαστεί» η ενημερότητα στην μερίδα του παραγωγού και αυτό να γίνει την προηγούμενη μέρα 

από την  δεύτερη πληρωμή.  

 

Γνωρίζουμε ότι πολλές ενημερότητες ή τιμολόγια δεν «περνιούνται» παρότι έχουν σταλεί στα mail του 

ΔΑΠΕΕΠ αρκετές φορές, οπότε προτείνουμε στα μέλη μας, ως πρώτο βήμα για την διασφάλιση τους, 

να επιλέξουν την διαδικασία αυτοτιμολόγησης. Με αυτή τη διαδικασία αφενός ο ΔΑΠΕΕΠ έχει το 

παραστατικό αφετέρου ο παραγωγός έχει το κάθε τιμολόγιο με την ηλεκτρονική σφραγίδα του 

ΔΑΠΕΕΠ και με την απόδειξη πληρωμής την ημερομηνία που εξοφλήθηκε το κάθε τιμολόγιο. Πέραν 

αυτού η διαδικασία είναι πολύ πιο γρήγορη σε σχέση π.χ με την αποστολή του τιμολογίου με courier 

καθώς ο ΔΑΠΕΕΠ στο παρόν λαμβάνει χιλιάδες φακέλους κάθε μήνα και υπάρχει σημαντική 

καθυστέρηση και σπατάλη εργατοωρών για να ανοίγουν τους φακέλους.  

  

 
 
 
 
Με εκτίμηση 
Αντιπρόεδρος ΠΟΣΠΗΕΦ 
 
Σπύρος Μπογδάνης 
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