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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και
Εναλλακτικών Καυσίμων

ΠΡΟΣ: Γραφείο Νομικών και 
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες:
Τηλ:
E-mail:

Μεσογείων 119
115 26 Αθήνα
B. Βλαγκούλης
213 1513 461
v.vlagkoulis@prv.ypeka.gr 

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ’ αρ. 1676/26.02.2021 Αναφορά του βουλευτή κ. Ε. Αποστόλου 

Σχετ.: η υπ’ αριθ. 1676/26.02.2021 (ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/20284/770/02.03.2021) Αναφορά 

Σε απάντηση της αναφοράς του θέματος που κατατέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή κ. Ε. 
Αποστόλου, και όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας, θέτουμε υπόψη σας τα 
ακόλουθα:

Ειδικό Τέλος υπέρ των οικιακών καταναλωτών (1%):

Κατ’ εφαρμογή της περ. i) της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129) και της υπ’ 
αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΚΥΑ) (ΦΕΚ Β’ 2172), όπως ισχύουν, δημοσιεύθηκε η 
υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999/31.07.2020 (ΦΕΚ Β’ 3154) Απόφαση του Γενικού Διευθυντή 
Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον Πίνακα Επιμερισμού του ειδικού 
τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων όπου 
λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί, σε μία ή περισσότερες Κοινότητες, για την 
περίοδο των ετών 2015 – 2019. 

Ενστάσεις κατά της Απόφασης Επιμερισμού του ειδικού τέλους για τα έτη 2015-2019 ήταν δυνατό 
να υποβληθούν ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 4 
της ΚΥΑ, και της παρ. 4 της ανωτέρω Απόφασης Επιμερισμού του ειδικού τέλους, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης της Απόφασης 
Επιμερισμού του ΕΤ, ήτοι έως και 03.09.2020.

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθ. 4 της ΚΥΑ, μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, 
με το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/94054/3614/01.10.2020 έγγραφο της υπηρεσίας μας και την υπ’ 
αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/104237/3868/30.10.2020 ορθή επανάληψη του ανωτέρου εγγράφου, 
διαβιβάστηκε στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και κοινοποιήθηκε στους ΟΤΑ Α’ βαθμού, απόσπασμα της 
Απόφασης Επιμερισμού του ειδικού τέλους, με τις περιπτώσεις σταθμών για τις οποίες δεν έχουν 
υποβληθεί ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης, στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι 

mailto:v.vlagkoulis@prv.ypeka.gr


2 / 2

περιπτώσεις των σταθμών που εγκαθίστανται εντός των ορίων των Κοινοτήτων του Δήμου 
Καρύστου Π.Ε. Ευβοίας.

Στη συνέχεια, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προσδιόρισε τους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές εντός ενός (1) 
μηνός, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθ. 4 της ΚΥΑ, και ανάρτησε στην ιστοσελίδα της πίνακα με 
τους αριθμούς ενεργούς σύνδεσης των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και ΟΤΑ 
Α’ βαθμού.

Στις περιπτώσεις ενεργών συνδέσεων, οι αριθμοί των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονταν στον 
πίνακα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., οι δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές 
ήταν δυνατόν να υποβάλλουν στους οικείους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, εντός ενός (1) μηνός από την 
ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων, αίτηση για έκδοση βεβαίωσης  με την οποία θα βεβαιώνεται 
ότι η εν λόγω ενεργή σύνδεση βρίσκεται εντός των ορίων της Κοινότητας, οι οικιακοί καταναλωτές 
της οποίας είναι δικαιούχοι παρέχοντας εξουσιοδότηση στους οικείους ΟΤΑ Α΄ βαθμού να 
αποστείλουν στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τις σχετικές βεβαιώσεις. 

Μετά την επεξεργασία των ανωτέρω βεβαιώσεων, στις 24.02.2021, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανάρτησε στην 
ιστοσελίδα της τελικό πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών 
ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και ενημέρωσε σχετικά τους οικείους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού. Στη 
συνέχεια, επιμέρισε στους Προμηθευτές τα ποσά ανά δικαιούχο της πίστωσης, ενημέρωσε σχετικά 
τους Προμηθευτές και γνωστοποίησε στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και, για την περίπτωση των Μη 
Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., τα συνολικά ποσά ανά Προμηθευτή.

Σύμφωνα με τις παρ. 9 του άρθ. 4 της ΚΥΑ, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και, για την περίπτωση των ΜΔΝ, η 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., πίστωσε τα αντίστοιχα ποσά στους Προμηθευτές, εντός δέκα (10) ημερών από την 
ενημέρωση τους από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

Οι Προμηθευτές πιστώνουν, μέσω του πρώτου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
που θα εκδοθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, στους δικαιούχους το ποσό με την ένδειξη 
«Έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα λόγω σταθμών Α.Π.Ε. και Υβριδικών σταθμών στην Περιοχή σας» 
(παρ. 10 του άρθ. 4 της ΚΥΑ).

Ειδικό Τέλος υπέρ των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού (1.7%):

Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. πίστωσε στις 20.04.2021 υπέρ του Δήμου Καρύστου το ποσό των 1.014.413,58 € 
που αφορά το ειδικό τέλος υπερ Ο.Τ.Α. για την χρονική περίοδο από 01.11.2019 έως και 
30.06.2020. 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δ. Αντωνόπουλος

Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
- Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
- Διεύθυνση ΑΠΕ και Εναλλακτικών Καυσίμων
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