
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για 
δανεισμό της εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., πο-
σού 50.000.000,00 €.

2 Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς κα-
ταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθ-
μοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί, σύμφωνα με το 
άρθρο 25 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/15217/0025 (1)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 

προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για 

δανεισμό της εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., πο-

σού 50.000.000,00 €.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
(α) του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105/τ.A΄/14.6.2018) και ιδίως 

τα άρθρα 91, 96 και 97,
(β) του άρθρου 126 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.A΄/

28.6.2014),
(γ) του άρθρου 176 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.A΄/

8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων),
(δ) του π.δ. 185/6.10.2009 «Ανασύσταση του Υπουρ-

γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο-
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω-
νιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί-
ας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(ΦΕΚ 213/τ.A΄/7.10.2009),

(ε) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.B΄/23.9.2015),

(στ) την υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.2015 (ΦΕΚ 2168/τ.Β΄/
9.10.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Γεώργιο Χουλιαράκη»,

(ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (ΦΕΚ 181/τ.A΄/23.11.2017).

2) Tην με αριθμ. FI 82.305/18.9.2014 δανειακή σύμβα-
ση μεταξύ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε (AM) και της Ευρωπα-
ϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

3) Το με αριθμ. πρ. ΓΛΚ 2/15217/18.2.2019 μήνυμα ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε και το 
συνημμένο στο εν λόγω μήνυμα ALX-66948/15.2.2019 
έγγραφό της.

4) Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. κατά την αριθμ. 1493(δ)/7.2.2019 
συνεδρίασή του.

5) Το με αριθμ. πρ. ΓΛΚ 2/16450/20.2.2019 μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Κεντρικής Μονάδας 
Κρατικών Ενισχύσεων.

6) Το με αριθμ. πρ. ΓΛΚ 2/44470/21.5.2019 μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΤΕπ με τους τελικούς 
όρους χρηματοδότησης.

7) Την από 22.4.2019 απόφαση της 9ης Συνεδρία-
σης της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 96 του 
ν. 4549/2018, αποφασίζει:

Ι. Την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη 
δανείου ποσού 50.000.000,00 € της εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε., σύμφωνα με την αριθμ. FI 82.305/18.9.2014 
Δανειακή Σύμβαση.

Οι κυριότεροι οικονομικοί όροι του δανείου έχουν ως 
εξής:

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ FI 82.305/18.9.2014 

Ποσό: 50.000.000,00 € 

Ημερομηνία εκταμίευσης: 4.6.2019 

Διάρκεια δανείου: 30 έτη 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Περίοδος Χάριτος: 7 έτη και 6 μήνες 

Επιτόκιο: Σταθερό, ίσο με 1,836% 
ετησίως 

Πληρωμή τόκων: Σε 6-μηνη βάση, στις 4.6 
και 4.12 κάθε έτους 

Αποπληρωμή κεφαλαίου: Σε 6-μηνη βάση, στις 4.6 
και 4.12 κάθε έτους, με 1η 
καταβολή στις 4.12.2026 
και τελευταία στις 4.6.2049

ΙΙ. Με την απόφαση αυτή και κατά τα ειδικότερα ορι-
ζόμενα στη Σύμβαση Εγγύησης μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της ΕΤΕπ, το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται, 
σε περίπτωση κατάπτωσης, την καταβολή στην ETEπ των 
εκάστοτε οφειλόμενων και καταβλητέων από την ΑΜ 
ποσών, σύμφωνα με την ανωτέρω Δανειακή Σύμβαση.

Για τους σκοπούς της ως άνω καταβολής, η ΕΤΕπ ενη-
μερώνει το Ελληνικό Δημόσιο, με επιστολή της απευθυ-
νόμενη στην αρμόδια Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων 
και Κίνησης Κεφαλαίων του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, αποστέλλοντας κατάσταση με ανάλυση της 
οφειλής και καλώντας το να προβεί σε εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του ως εγγυητή.

Η ΑΜ, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, ενημερώ-
νει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση προ διαστήματος 
10 εργάσιμων ημερών από την εκάστοτε καταληκτική 
ημερομηνία πληρωμής, το Ελληνικό Δημόσιο, με όμοια 
επιστολή, αιτούμενη την καταβολή από αυτό των οφει-
λόμενων ποσών. Το Ελληνικό Δημόσιο ακολούθως, με-
ριμνά για τη βεβαίωση των ως άνω ποσών από την αρ-
μόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
126 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει κάθε φορά. Η δια της 
παρούσης επιβαλλόμενη στην ΑΜ υποχρέωση ενημέρω-
σης, δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εγγυητική 
ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της ΕΤΕπ.

III. Καθορίζουμε προμήθεια υπέρ του Ελληνικού Δημο-
σίου 1,5% για την παρεχόμενη εγγύησή του, την οποία η 
ΑΜ θα καταβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφω-
να με την αριθμ. 2/9441/0025/23.1.2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών.

IV. Η ΕΤΕπ θα αποστείλει στην ανωτέρω Διεύθυνση του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, θεωρημένο αντίγρα-
φο της Σύμβασης Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για 
το δάνειο της ΑΜ ποσού 50.000.000,00 €.

V. Από τις διατάξεις της παρούσας δύναται να προκλη-
θεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε 
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, το 
ύψος της οποίας υπολογίζεται σε 50.000.000,00 € πλέον 
τόκων και εξόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2019 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597 (2)
Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς κα-

ταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθ-

μοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί, σύμφωνα με το 

άρθρο 25 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλε-

κτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 
Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129) και ιδίως 
του άρθρου 25, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του 
ν. 4585/2018 (ΦΕΚ Α΄ 216) και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανά-
πτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντι-
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε 
θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85).

3. Τις διατάξεις του ν. 4585/2018 «Επείγουσες ρυθμί-
σεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κύρω-
ση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 
23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογοναν-
θράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους 
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με τον ν. 2779/1999 
(Α΄ 296) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 216) και ιδίως της 
παρ. 2 του άρθρου 3.

4. Τις διατάξεις του ν. 4001/2001 «Για τη λειτουργία 
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο-
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179) και ιδίως 
του άρθρου 118.

5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).

6. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυν-
ση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίω-
ση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργί-
ας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοι-
πές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 133).

7. Τις διατάξεις ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεω-
χωρικών Πληροφοριών - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. 
Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματο-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24477Τεύχος B’ 2172/07.06.2019

λογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 141)» (ΦΕΚ Α΄ 166).

8. Τις διατάξεις του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό 
Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (ΦΕΚ Α΄ 38).

9. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45), 
όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 13 έως 15.

10. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ-
γανα» (ΦΕΚ Α΄ 98), και ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού.

11. Τις διατάξεις του π.δ/τος 132/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄ 160) 
και του π.δ/τος 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (ΦΕΚ Α΄ 180).

12. Τις διατάξεις του π.δ/τος 70/2015 «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων...» (ΦΕΚ Α’114) και του π.δ/τος 123/2016 «Ανα-
σύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... » 
(ΦΕΚ Α΄ 208).

13. Τις διατάξεις του π.δ/τος 125/2016 «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ Α΄ 210) και του π.δ/τος 88/2018 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
Α΄ 160).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

1. Με την παρούσα καθορίζονται ο τρόπος προσδιο-
ρισμού και επιμερισμού των ποσών που αντιστοιχούν 
σε μέρος του ειδικού τέλους της παρ. Α1 του άρθρου 
25 του ν. 3468/2006, τα οποία αποδίδονται στους κατό-
χους άδειας προμήθειας που προμηθεύουν ηλεκτρική 
ενέργεια (εφεξής: Προμηθευτές) με σκοπό να αποδο-
θούν τελικά στους οικιακούς καταναλωτές των Τοπικών 
ή Δημοτικών Κοινοτήτων του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 
(εφεξής: Κοινότητες) των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, στους οποί-
ους λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ και Υβριδικοί σταθμοί, 
μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, σύμφωνα με την περ. i) της παρ. Α3 του άρθρου 
25 του ν. 3468/2006. Το ειδικό τέλος παρακρατείται 
από τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και για την περίπτωση των Μη Δια-
συνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως 
Διαχειριστή ΜΔΝ, από σταθμούς ΑΠΕ και Υβριδικούς 
σταθμούς, σύμφωνα με την παρ. Α1 του άρθρου 25 του 
ν. 3468/2006 (εφεξής: Σταθμοί). Επίσης, καθορίζονται 
η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ενστάσεων, ο 
τρόπος προσδιορισμού των δικαιούχων, ο τρόπος επι-
μερισμού των ανωτέρω ποσών ανά δικαιούχο, ο χρόνος 
εκκαθάρισης, τα ανώτατα όρια καταναλώσεων προς πί-
στωση των δικαιούχων και η σχετική διαδικασία.

2. Τα ποσά που επιμερίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 
του παρόντος αντιστοιχούν στο 1/3 του ειδικού τέλους 
της παρ. Α1 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006.

3. Τυχόν αναδρομικές χρεοπιστώσεις των παραγωγών 
ηλεκτρικής ενέργειας των Σταθμών, που ενδεχομένως θα 
προκύψουν, θα υπολογίζονται κατά το έτος που γίνεται 
η τιμολόγησή τους.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι της πίστωσης

1. Δικαιούχοι της πίστωσης είναι οι οικιακοί καταναλω-
τές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδε-
ση κατά την ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ της από-
φασης επιμερισμού της παρ. 3 του άρθρου 4, εντός των 
διοικητικών ορίων της Κοινότητας του Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, 
όπου λειτουργούν οι Σταθμοί και εντός των διοικητι-
κών ορίων όλου του Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, στην περίπτωση 
που δεν αποτελείται από Κοινότητες. Στις περιπτώσεις 
Σταθμών που λειτουργούν εντός ΟΤΑ Α΄ βαθμού που δεν 
αποτελείται από Κοινότητες, οι διατάξεις της παρούσας 
εφαρμόζονται αναλογικά για τον ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

2. Οι οικιακοί καταναλωτές της ανωτέρω παραγράφου 
προσδιορίζονται με βάση τα στοιχεία του αρμόδιου Δι-
αχειριστή.

3. Δικαιούχοι της πίστωσης παραμένουν οι οικιακοί 
καταναλωτές, οι οποίοι διέθεταν σύμβαση προμήθειας 
με Προμηθευτή κατά την ημερομηνία δημοσίευσης σε 
ΦΕΚ της απόφασης επιμερισμού της παρ. 1, ακόμη και 
αν, κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δη-
μοσίευσης της εν λόγω απόφασης έως την ημερομηνία 
απόδοσης της πίστωσης, λυθεί η σύμβαση προμήθειας 
του Προμηθευτή με τον οικιακό καταναλωτή ή υπογρα-
φεί για την συγκεκριμένη ενεργή σύνδεση νέα σύμβαση 
με άλλον οικιακό καταναλωτή ή η συγκεκριμένη ενεργή 
σύνδεση εκπροσωπείται από άλλον Προμηθευτή ή δεν 
εκπροσωπείται πλέον από κανένα Προμηθευτή λόγω 
διακοπής της σύνδεσης.

Άρθρο 3
Παραδοχές και μεθοδολογία απόδοσης 
των πιστώσεων στους δικαιούχους

1. Η θέση των Σταθμών προσδιορίζεται από τα στοι-
χεία που τηρεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Ως 
διοικητικά όρια των Κοινοτήτων χρησιμοποιούνται τα 
ψηφιοποιημένα διοικητικά όρια αυτών. Αν δεν υπάρχουν 
τα ανωτέρω όρια, η Επιτροπή Επιμερισμού του ειδικού 
τέλους του άρθ. 25 παρ. Α1 υποπαρ. 3 ν. 3468/2006, (εφε-
ξής: Επιτροπή Επιμερισμού) χρησιμοποιεί τα όρια της 
Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) 
και, αν δεν υπάρχουν και αυτά, τα απογραφικά όρια των 
Κοινοτήτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). 
Ο επιμερισμός του ποσού της πίστωσης από κάθε Σταθ-
μό προκύπτει από την επεξεργασία των ανωτέρω, σύμ-
φωνα με την παρ. 2.

2. Όταν ο Σταθμός είναι εγκατεστημένος εντός των 
διοικητικών ορίων περισσοτέρων της μίας Κοινότητας, 
τα ποσά της πίστωσης από το Σταθμό επιμερίζονται λαμ-
βάνοντας υπόψη τις μονάδες του Σταθμού ως κατωτέρω:

(α) Στην περίπτωση αιολικού Σταθμού, ως μονάδες του 
Σταθμού θεωρούνται οι ανεμογεννήτριες αυτού. Τα ποσά 
της πίστωσης επιμερίζονται στις Κοινότητες ανάλογα με 
την εγκατεστημένη ισχύ των ανεμογεννητριών. Εάν μία 
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ανεμογεννήτρια βρίσκεται ακριβώς στα διοικητικά όρια 
περισσοτέρων της μίας Κοινότητας, η ισχύς της ανεμο-
γεννήτριας ισοκατανέμεται σε αυτές.

(β) Στην περίπτωση υδροηλεκτρικού Σταθμού με 
εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε (15) 
MWe, ως μονάδες του Σταθμού θεωρούνται η υδρολη-
ψία, το φράγμα και ο σταθμός παραγωγής αυτού. Εάν 
τμήμα, έστω και μίας εκ των μονάδων του υδροηλεκτρι-
κού Σταθμού, βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων πε-
ρισσοτέρων της μίας Κοινότητας, τα ποσά της πίστωσης 
ισοκατανέμονται σε αυτές.

(γ) Για Σταθμό Α.Π.Ε., εκτός αιολικού και υδροηλεκτρι-
κού Σταθμού, εάν τμήμα του γηπέδου εγκατάστασης 
του Σταθμού βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων 
περισσοτέρων της μίας Κοινότητας, τα ποσά της πίστω-
σης ισοκατανέμονται σε αυτές.

(δ) Στην περίπτωση υβριδικού Σταθμού, τα ποσά της 
πίστωσης που προέρχονται από την ενέργεια που πα-
ράγεται από μονάδα Α.Π.Ε. και εγχέεται απευθείας στο 
Δίκτυο του Mη Διασυνδεδεμένου Νησιού επιμερίζονται 
σύμφωνα με τις ανωτέρω περιπτώσεις (α) ή (γ) κατά 
περίπτωση. Για μονάδα ελεγχόμενης παραγωγής του 
υβριδικού Σταθμού, τα ποσά της πίστωσης που προέρχο-
νται από την ενέργεια που παράγεται με αξιοποίηση της 
αποθηκευμένης ενέργειας στο σύστημα αποθήκευσης 
και εγχέεται στο Δίκτυο του Mη Διασυνδεδεμένου Νη-
σιού, επιμερίζονται σύμφωνα με την περίπτωση (β) για 
σύστημα αποθήκευσης με αντλησιοταμίευση και σύμ-
φωνα με την περίπτωση (γ) για σύστημα αποθήκευσης 
με συσσωρευτές.

3. Για κάθε Κοινότητα για την οποία προκύπτει πίστω-
ση από έναν ή περισσότερους Σταθμούς, σύμφωνα με τις 
παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, αθροίζονται ανά έτος 
τα επιμέρους ποσά. Από την άθροιση των επί μέρους πο-
σών, σε ετήσια βάση, προκύπτει το Συνολικό Ποσό προς 
Πίστωση για κάθε Κοινότητα (ΣΠΠ.Κ). Το ποσό αυτό επι-
μερίζεται σε δύο επιμέρους ποσά, στο Ποσό Άμεσης Πί-
στωσης (ΠΑΠ) και στο Ποσό Έμμεσης Πίστωσης (ΠΕΠ), σε 
ποσοστό 30% και 70%, αντίστοιχα, του συνολικού ποσού, 
έτσι ώστε για κάθε Κοινότητα (Κ), να ισχύει: (ΣΠΠ.Κ) = 
(ΠΑΠ. Κ) + (ΠΕΠ. Κ), όπου (ΠΑΠ. Κ) = 0,30 x (ΣΠΠ. Κ) και 
(ΠΕΠ. Κ) = 0,70 x (ΣΠΠ. Κ).

4. Το ετήσιο Ποσό Άμεσης Πίστωσης της κάθε Κοινότη-
τας (ΠΑΠ. Κ) αποδίδεται ισόποσα σε όλους τους δικαιού-
χους, δηλαδή: (ΠΑΠ.ΔΠ) = (ΠΑΠ. Κ) / ν, όπου ν το πλήθος 
των Δικαιούχων της Πίστωσης σε κάθε Κοινότητα.

5. Το ετήσιο Ποσό Έμμεσης Πίστωσης της κάθε Κοι-
νότητας (ΠΕΠ. Κ) αποδίδεται στους δικαιούχους εντός 
των ορίων της, σύμφωνα με την ακόλουθη μεθοδολογία:

Πίνακας 1:
Συντελεστής Επιδότησης Κατανάλωσης Ενέργειας

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑIAΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (σε KWh) Συντελεστής 

Επιδότησης
Από έως

0 2000 100%

2001 3000 50%

3001 - 0%

(α) Για κάθε δικαιούχο της πίστωσης, και με βάση τα 
στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας που αναγράφονται σε 
κάθε τετραμηνιαίο εκκαθαριστικό λογαριασμό, υπολο-
γίζεται η Τετραμηνιαία Επιδοτούμενη Κατανάλωση Ενέρ-
γειας κάθε Δικαιούχου της Πίστωσης, ως το άθροισμα 
των γινομένων της ποσότητας της καταναλισκόμενης 
ενέργειας, εντός κάθε ενός από τα διαστήματα κατα-
νάλωσης του Πίνακα 1, επί τον αντίστοιχο συντελεστή 
επιδότησης.

(β) Η Ετήσια Επιδοτούμενη Κατανάλωση Ενέργειας 
κάθε Δικαιούχου της Πίστωσης (ΕΚΕ.ΔΠ) προκύπτει ως 
το άθροισμα των τριών τελευταίων Τετραμηνιαίων Επι-
δοτούμενων Καταναλώσεων Ενέργειας αυτού. Σε περί-
πτωση μη ύπαρξης τετραμηνιαίων εκκαθαριστικών λο-
γαριασμών, χρησιμοποιείται αντίστοιχος αριθμός αυτών 
ώστε να αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα ενός έτους. 
Σε περίπτωση που οι εκκαθαριστικοί λογαριασμοί δεν 
αντιστοιχούν σε χρονική διάρκεια ενός ημερολογιακού 
έτους, γίνεται η κατάλληλη αναγωγή, λαμβάνοντας υπό-
ψη και το χρονικό διάστημα που η παροχή είναι ενεργή.

(γ) Η συνολική ετήσια Επιδοτούμενη Κατανάλωση 
Ενέργειας ανά Κοινότητα (ΕΚΕ.ΔΤΚ) προκύπτει ως το 
άθροισμα των συνολικών ετήσιων Επιδοτούμενων Κα-
ταναλώσεων Ενέργειας όλων των Δικαιούχων της Πίστω-
σης εντός των ορίων του.

(δ) Το ετήσιο Ποσό Έμμεσης Πίστωσης (ΠΕΠ.ΔΠ), το 
οποίο αποδίδεται σε κάθε Δικαιούχο της Πίστωσης, προ-
κύπτει βάσει του τύπου: (ΠΕΠ.ΔΠ) = (ΠΕΠ. Κ) x (ΕΚΕ.ΔΠ) /
(ΕΚΕ. Κ).

6. Το τελικό Ποσό Πίστωσης το οποίο αποδίδεται σε 
κάθε Δικαιούχο της Πίστωσης (ΠΠ.ΔΠ) προκύπτει ως το 
άθροισμα του ποσού της παραγράφου 4 και της παρα-
γράφου 5, δηλαδή: ΠΠ.ΔΠ=ΠΑΠ.ΔΠ+ΠΕΠ.ΔΠ

Άρθρο 4
Διαδικασία επιμερισμού
του ειδικού τέλους στους δικαιούχους

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας συγκροτούνται η Επιτροπή Επιμερισμού του 
ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών και η 
Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων σύμφωνα με την περί-
πτωση i) της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006.

2. Η Επιτροπή Επιμερισμού λαμβάνει:
(α) από τη ΡΑΕ, στοιχεία σχετικά με τη θέση των Σταθ-

μών,
(β) από τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και, για την περίπτωση των 

ΜΔΝ, από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., τα ποσά της παρ. 2 του άρ-
θρου 1 για το σύνολο του προηγούμενου έτους, ανά 
Σταθμό,

(γ) από το Υπουργείο Εσωτερικών τα ψηφιοποιημέ-
να διοικητικά όρια των Κοινοτήτων ή, σε περίπτωση 
απουσίας τους, από την ΕΥΓΕΠ τα ανωτέρω όρια ή, σε 
περίπτωση απουσίας και αυτών, από την ΕΛΣΤΑΤ τα απο-
γραφικά όρια των Κοινοτήτων.

3. Η Επιτροπή Επιμερισμού επεξεργάζεται τα στοι-
χεία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Προηγούμενες 
αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
βάσει εισηγήσεων της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων ή 
γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
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περί διοικητικής υπαγωγής γεωγραφικών περιοχών σε 
Κοινότητες λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή. Η Επι-
τροπή υποβάλλει εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας με τον προσδιορισμό και επιμερισμό 
των ποσών της παρ. 2 του άρθρου 1 από κάθε Σταθμό 
σε μία ή περισσότερες Κοινότητες. Εφόσον γίνει δεκτή η 
εισήγηση, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας με τον προσδιορισμό και επιμε-
ρισμό των ανωτέρω ποσών από κάθε Σταθμό σε μία ή 
περισσότερες Κοινότητες, η οποία μετά την δημοσίευσή 
της σε ΦΕΚ αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και γνωστοποιείται στους 
Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, στην εδαφική περιφέρεια των οποίων 
υπάγονται Κοινότητες που περιλαμβάνονται στην από-
φαση επιμερισμού (εφεξής: οικείοι Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού).

4. Ενστάσεις κατά της απόφασης της παρ. 3 υποβάλλο-
νται ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανάρτησής 
της στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

5. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής 
ενστάσεων, απόσπασμα της απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον προσδιορισμό και 
επιμερισμό των ποσών της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
παρόντος σε μία ή περισσότερες Κοινότητες μόνο για 
τις περιπτώσεις των Σταθμών για τις οποίες δεν έχουν 
υποβληθεί ενστάσεις, κοινοποιείται στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και 
τους οικείους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.

6. Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων εξετάζει τις υπο-
βληθείσες ενστάσεις και υποβάλει σχετικές εισηγήσεις 
στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εφόσον 
γίνονται δεκτές οι εισηγήσεις, εκδίδονται σχετικές απο-
φάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με 
τον προσδιορισμό και επιμερισμό των ανωτέρω ποσών 
από τους Σταθμούς για τους οποίους είχαν υποβληθεί 
ενστάσεις, οι οποίες μετά την δημοσίευσή τους σε ΦΕΚ, 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας και κοινοποιούνται στη ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε. και στους οικείους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.

7. Στην περίπτωση που στις υποβληθείσες ενστάσεις 
τίθενται θέματα που αφορούν στα διοικητικά όρια μετα-
ξύ των Κοινοτήτων, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξέτασης 
Ενστάσεων προκειμένου αυτές να εξεταστούν, προσκα-
λεί στην Επιτροπή ως μέλη, και:

(α) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε Κοινότητα, οι οποί-
ες διεκδικούν τη διοικητική υπαγωγή της γεωγραφικής 
περιοχής εγκατάστασης των Σταθμών.

(β) έναν (1) μηχανικό της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης κατά προτίμηση με ειδικότητα Τοπογράφου 
Μηχανικού.

Η πρόσκληση προς τις Κοινότητες και την οικεία Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση γίνεται εγγράφως και κοινοποι-
είται με κάθε πρόσφορο μέσο είκοσι (20) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από τη σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής 
Εξέτασης Ενστάσεων.

Οι εκπρόσωποι των Κοινοτήτων ορίζονται με απόφαση 
του συμβουλίου κάθε Κοινότητας. Για Κοινότητες στις 
οποίες δεν προβλέπεται εκ του νόμου συγκρότηση και 

λειτουργία συμβουλίου, ο εκπρόσωπος υποδεικνύεται 
από τον πρόεδρο της Κοινότητας.

Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος από τις Κοινότητες ή 
την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή αν ο εκπρόσωπός 
τους δεν προσέλθει κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, 
η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων συνεδριάζει και απο-
φασίζει έγκυρα.

Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων λαμβάνει υπόψη 
της στοιχεία για τα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων που 
έχουν προσδιοριστεί με βάση τις κείμενες διατάξεις και 
αφορούν εκθέσεις των επιτροπών καθορισμού ορίων ή 
σχετικές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων. Στις περι-
πτώσεις ενστάσεων για τις οποίες δεν προσκομίζονται 
τα ανωτέρω στοιχεία ή εάν αυτά που προσκομίζονται 
δεν μπορούν να αξιολογηθούν, η Επιτροπή Εξέτασης Εν-
στάσεων απορρίπτει την ένσταση και ο επιμερισμός των 
ποσών που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος γίνεται σύμ-
φωνα με την απόφαση της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

Εάν κατά τη διαδικασία εξέτασης ενστάσεων διαπι-
στωθούν περιπτώσεις Σταθμών που λειτουργούν εντός 
ορίων Κοινοτήτων για τις οποίες εκκρεμεί διαδικασία 
νέου καθορισμού διοικητικών ορίων, με βάση τις κεί-
μενες διατάξεις, η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων δεν 
προχωρά στον προσδιορισμό και επιμερισμό του ειδικού 
τέλους γι’ αυτόν τον Σταθμό έως την ολοκλήρωση της 
σχετικής διαδικασίας.

8. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., προσδιορίζει τους δικαιούχους της 
πίστωσης (άρθρο 2) και προβαίνει στους υπολογισμούς 
του άρθρου 3 (παρ. 3, 4, 5 και 6) για όλους τους δικαιού-
χους, του Διασυνδεδεμένου Δικτύου και των ΜΔΝ, εντός 
ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση του αποσπάσματος 
της απόφασης σύμφωνα με την παρ. 5 και των αποφάσε-
ων της παρ. 6. Στην συνέχεια αναρτά στην ιστοσελίδα της 
πίνακα με τους αριθμούς ενεργούς σύνδεσης των δικαι-
ούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. 
Α΄ βαθμού, τον οποίο γνωστοποιεί στους οικείους Ο.Τ.Α. 
Α΄ βαθμού. Οι Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού ενημερώνουν αμελλητί 
τις Κοινότητες που υπάγονται στην εδαφική περιφέρειά 
τους. Στις περιπτώσεις που το αποδιδόμενο ποσό είναι 
μικρότερο του ενός λεπτού (0,01 €), οι αριθμοί ενεργούς 
σύνδεσης των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών δεν 
αναρτώνται και το ποσό δεν αποδίδεται, αλλά παραμένει 
στην ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστή 
ΜΔΝ ώστε να αποδοθεί στους οικιακούς καταναλωτές 
αυτών των Κοινοτήτων σε επόμενο επιμερισμό.

Στις περιπτώσεις ενεργών συνδέσεων οι αριθμοί 
των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες 
που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. οι 
δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές 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 τοπικής 
κοινότητας, οι οικιακοί καταναλωτές της οποίας είναι δι-
καιούχοι κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της παρού-
σας και παρέχουν εξουσιοδότηση στους οικείους ΟΤΑ Α΄ 
βαθμού να αποστείλουν στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τις σχετικές 
βεβαιώσεις. Οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού διαβιβάζουν αμελλητί τις 
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σχετικές βεβαιώσεις των δικαιούχων οικιακών κατανα-
λωτών στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. η οποία εν συνεχεία αναρτά 
στην ιστοσελίδα της τελικό πίνακα με τους αριθμούς 
παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά 
Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, ενημερώνει σχετικά τους 
οικείους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και αποστέλλει τελικό πίνακα 
με αναλυτικά στοιχεία (αριθμό παροχής, ποσό, προμη-
θευτή, Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού) στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στη συνέχεια η ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε. επιμερίζει στους Προμηθευτές τα ποσά της παρ. 2 
του άρθρου 1 ανά δικαιούχο της πίστωσης, ενημερώνει 
σχετικά τους Προμηθευτές και το Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας και γνωστοποιεί στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. 
και, για την περίπτωση των ΜΔΝ, στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., τα 
συνολικά ποσά ανά Προμηθευτή.

9. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και, για την περίπτωση των ΜΔΝ, η 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., πιστώνουν τα ποσά της παρ. 8 στους Προ-
μηθευτές, εντός δέκα (10) ημερών από την ενημέρωση 
τους από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

10. Οι Προμηθευτές πιστώνουν, μέσω του πρώτου 
λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που 
εκδίδεται μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, στους 
δικαιούχους το ποσό με την ένδειξη «Έκπτωση στο ηλε-
κτρικό ρεύμα λόγω σταθμών Α.Π.Ε. και Υβριδικών σταθ-
μών στην Περιοχή σας» και ενημερώνουν σχετικά τη ΡΑΕ, 
τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. Οι Προμηθευτές 
ενημερώνουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας με πίνακα που περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία 
(αριθμό παροχής, ποσό, Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού) 
μέχρι το τέλος του κάθε ημερολογιακού έτους.

11. Το ποσό της παρ. 10, το οποίο πιστώνεται στους 
δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές, συμψηφίζεται με 
τις χρεώσεις που περιλαμβάνονται στον λογαριασμό κα-
τανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν το αποδιδόμενο 
ποσό, μετά τον συμψηφισμό τυχόν οφειλών, παραμένει 
πιστωτικό, πιστώνεται σε επόμενο λογαριασμό σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαδικασίες του εκάστοτε Προμηθευτή 
ή καταβάλλεται εφόσον το επιθυμεί ο δικαιούχος. Η εί-
σπραξη του πιστωτικού ποσού από τον δικαιούχο οικια-
κό καταναλωτή μπορεί να γίνει με την προσκόμιση προς 
τον Προμηθευτή, των απαραίτητων αποδεικτικών ταυ-
τοπροσωπίας (Δελτίο Ταυτότητας, αποδεικτικό Α.Φ.Μ.) 
και υπεύθυνη δήλωσή του με την οποία θα δηλώνει ότι 
ήταν ο πραγματικός καταναλωτής της ενεργούς σύν-
δεσης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ της 
απόφασης της παρ. 3 του άρθ. 4 της παρούσας.

12. Στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 2, ο Προ-
μηθευτής πιστώνει μέσω έκτακτου λογαριασμού κατα-
νάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στους δικαιούχους, το 
ποσό της πίστωσης και αναρτά στην ιστοσελίδα του, 
πίνακα με τους αριθμούς ενεργούς σύνδεσης των δι-
καιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και 
Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, για τους οποίους έχει εκδοθεί έκτα-
κτος λογαριασμός κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, 
τον οποίο κοινοποιεί στους οικείους ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Τα 
ποσά αυτά θα εισπράττονται από τους δικαιούχους οι-
κιακούς καταναλωτές βάσει της διαδικασίας της παρ. 11 
του παρόντος άρθρου. Εάν μετά το πέρας έξι (6) μηνών 

από την έκδοση του έκτακτου λογαριασμού το ποσό της 
πίστωσης παραμείνει ανείσπρακτο, τότε θα επιστρέφεται 
στην ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. ή στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστή 
ΜΔΝ κατά περίπτωση, με ταυτόχρονη ενημέρωση της 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, και το ποσό αυτό θα συνυπολογιστεί στον 
επιμερισμό του επόμενου έτους υπέρ των οικιακών 
καταναλωτών της Κοινότητας στην οποία είχε ενεργή 
σύνδεση ο δικαιούχος οικιακός καταναλωτής κατά την 
ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης επιμερισμού 
της παρ. 1 του άρθρου 2.

Άρθρο 5
Ενημέρωση Κοινοτήτων

Οι Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού οφείλουν να παρακολουθούν και 
να παρέχουν με κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωση για 
την εξέλιξη της διαδικασίας επιμερισμού του ειδικού τέ-
λους, στις Κοινότητες, οι οποίες βρίσκονται στην εδαφι-
κή περιφέρειά τους και οι οποίες περιλαμβάνονται στις 
αποφάσεις επιμερισμού των παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 
4 της παρούσας.

Ειδικότερα οφείλουν να ενημερώνουν τις Κοινότητες 
για:

(α) τις αποφάσεις επιμερισμού των παρ. 3 και 6 του 
άρθρου 4 της παρούσας

(β) τους πίνακες με τους αριθμούς παροχής των δι-
καιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα, τους 
οποίους αναρτά στην ιστοσελίδα της η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 4 της παρούσας.

(γ) τον πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιού-
χων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ 
βαθμού, για τους οποίους έχει εκδοθεί έκτακτος λογα-
ριασμός κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα 
με την παρ. 12 του άρθρου 4.

Άρθρο 6
Ειδικές διατάξεις

1. Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, της περίπτωσης i) 
της παρ. A.3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 και της παρ. 
6 του άρθρου 4 της παρούσας, η οποία θα συγκροτηθεί 
εντός του έτους 2019, είναι αρμόδια για την αξιολόγηση 
των εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4585/2018, 
ενστάσεων επί των αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας που αφορούν στα διοικητικά όρια 
των Κοινοτήτων, καθώς και για την υποβολή σχετικών 
εισηγήσεων στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
για τον προσδιορισμό και τον επιμερισμό των ποσών 
του ειδικού τέλους από τους σταθμούς Α.Π.Ε. στις Κοι-
νότητες. Κατά την αξιολόγηση των εκκρεμών ενστάσε-
ων η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων λαμβάνει υπόψη 
της στοιχεία για τα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων που 
έχουν προσδιοριστεί με βάση τις κείμενες διατάξεις και 
αφορούν εκθέσεις των επιτροπών καθορισμού ορίων ή 
σχετικές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων. Στις πε-
ριπτώσεις εκκρεμών ενστάσεων για τις οποίες δεν προ-
σκομισθούν τα ανωτέρω στοιχεία ή εάν αυτά που προ-
σκομισθούν δεν μπορούν να αξιολογηθούν, τα ποσά που 
αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος γι’ αυτήν την περίπτωση 
Σταθμού επιμερίζονται υπέρ των οικιακών καταναλωτών 
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των κοινοτήτων που διεκδικούν τη διοικητική υπαγωγή 
του Σταθμού ως όμορες σε αυτόν. Μετά την έκδοση των 
σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 4 της πα-
ρούσας, με τον προσδιορισμό και επιμερισμό των ποσών 
από τους σταθμούς για τους οποίους είχαν υποβληθεί 
ενστάσεις, θα εφαρμοστεί η διαδικασία απόδοσης αυ-
τών των ποσών στους δικαιούχους σύμφωνα με τις παρ. 
8, 9, 10 και 11 του άρθρου 4 της παρούσας. Δικαιούχοι 
της πίστωσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, οι οποίοι είχαν ενεργή σύνδεση κατά την ημε-
ρομηνία δημοσίευσης της ΑΠΕΗΛ/οικ.181851/9.8.2016 
(ΑΔΑ:ΩΙ094653Π8-Υ5Ψ) απόφασης του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Η Επιτροπή Επιμερισμού της περίπτωσης i) της παρ. 
A.3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 που θα συσταθεί 
εντός του έτους 2019 είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση 
της παρακολούθησης της διαδικασίας επιμερισμού των 
ποσών για την περίοδο 2010 έως και 2014 στους δικαιού-
χους οικιακούς καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένης και 
της παρακολούθησης της διαδικασίας επιμερισμού των 
ποσών στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές των 
περιπτώσεων των εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος 
του ν. 4585/2018, ενστάσεων. Στην περίπτωση που δια-
πιστωθούν ανείσπρακτα ποσά από την διαδικασία επι-
μερισμού των ποσών για την περίοδο 2010 έως και 2014, 
αυτά θα επιστρέφονται από τους Προμηθευτές στην ΔΑ-
ΠΕΕΠ Α.Ε. ή στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστή ΜΔΝ κατά 
περίπτωση, με ταυτόχρονη ενημέρωση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα 
ποσά αυτά θα συνυπολογιστούν στον επόμενο επιμερι-
σμό υπέρ των οικιακών καταναλωτών της Κοινότητας, 
στην οποία είχε ενεργή σύνδεση ο δικαιούχος οικιακός 
καταναλωτής κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της 
ΑΠΕΗΛ/οικ.181851/9.8.2016 (ΑΔΑ:ΩΙ094653Π8-Υ5Ψ) 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

3. Οι Επιτροπές Επιμερισμού και Εξέτασης Ενστάσεων, 
που θα συγκροτηθούν κατά τα ανωτέρω εντός του έτους 
2019, είναι αρμόδιες για την υποβολή εισηγήσεων στον 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τον προσδι-
ορισμό και επιμερισμό του ειδικού τέλους της περ. i) της 
παρ. Α3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει, σε 
μία ή περισσότερες Κοινότητες, για τα έτη 2015, 2016, 
2017 και 2018.

Άρθρο 7
Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργού-
νται:

(α) η ΑΠΕΗΛ/Φ50.1/185540/22.12.2015 απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Σύσταση 
και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την κατάρτιση 
πίνακα με τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ 
σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες 
κατ’ εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης με 
αριθμ. πρωτ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ.23840/23.12.2014 (ΦΕΚ 
Β΄ 3497/29.12.2014) «Επιμερισμός ειδικού τέλους στους 
οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν 
σταθμοί ΑΠΕ».

(β) η υπ’ αριθμ. ΑΠΕΗΛ/οικ.187934/15.12.2016 εγκύκλι-
ος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Για την 
εφαρμογή της υπ’ αριθμ. ΑΠΕΗΛ/οικ.181851/9.8.2016 
υπουργικής απόφασης: «Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα 
με τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε μία 
ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, για τα 
έτη 2010-2014, .... ».

2. Η με αριθμ. πρωτ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.23840/23.12.2014 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής παραμένει 
σε ισχύ μόνο για την αξιολόγηση των εκκρεμών, κατά 
την έναρξη ισχύος του ν. 4585/2018, ενστάσεων επί των 
αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
που αφορούν στα διοικητικά όρια των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού ή 
των Κοινοτήτων και μέχρι την δημοσίευση των σχετικών 
αποφάσεων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εξέτασης 
Ενστάσεων.

Μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων της παρ. 
1 του άρθρου 6, η ως άνω απόφαση καταργείται.

Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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*02021720706190008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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