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   ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Για την εφαρμογή της υπ’ αριθ. ΑΠΕΗΛ/οικ.181851/09.08.2016 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, ….» (ΑΔΑ: ΩΙ094653Π8-Υ5Ψ). 

Κατ’ εφαρμογή της ΚΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.23840/23.12.2014 «Επιμερισμός ειδικού τέλους 

στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ» (ΦΕΚ Β’ 

3497/29.12.2014) εκδόθηκε η υπ’ αριθ. ΑΠΕΗΛ/οικ.181851/09.08.2016 υπουργική απόφαση: 

“Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα με τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε μία ή 

περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, για τα έτη 2010-2014, κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου 4, παρ. 6 της ΚΥΑ με αρ. 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” (ΑΔΑ: ΩΙ094653Π8-Υ5Ψ).  

 

Σύμφωνα με τα άρθρο 3 και 4 της ΚΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.23840/23.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 

3497/29.12.2014), η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστής Δικτύου Διανομής προσδιορίζει, μετά την 

έκδοση του τελικού πίνακα απόδοσης των ποσών ανά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα, τους 

δικαιούχους της Πίστωσης και γνωστοποιεί τα ποσά προς πίστωση ανά προμηθευτή σε 

ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Οι ΛΑΓΗΕ 

Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. πιστώνουν στη συνέχεια τα ποσά στους κατόχους Άδειας Προμήθειας, 

οι οποίοι πιστώνουν τα ποσά μέσω του πρώτου λογαριασμού που εκδίδεται μετά το πέρας 

της ανωτέρω διαδικασίας στους δικαιούχους το ποσό με την ένδειξη «Έκπτωση στο 

ηλεκτρικό ρεύμα λόγω σταθμών ΑΠΕ στην Περιοχή σας». 

 

Κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των δικαιούχων οι Δήμοι στους οποίους 

επιμερίζονται τα ποσά, δυνάμει της ΑΠΕΗΛ/οικ.181851/09.08.2016 Απόφασης “Ανάρτηση 

Οριστικού Πίνακα …………”, ενημερώθηκαν για την ανάγκη επιβεβαίωσης των στοιχείων με το 

Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών 

Γενική Δ/νση Ενέργειας 

Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 

και Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2016 

Αρ. Πρωτ.: ΑΠΕΗΛ/οικ.187934 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Ταχ. Δ/νση : 

Ταχ. Κώδικας : 

Πληροφορίες :  

Τηλ. :  

Fax :   

Ε-mail :                  

Μεσογείων 119 

101 92 ΑΘΗΝΑ 

Αικ. Τουρτούρα 

210-69.69.357 

210-69.69.448 

tourtourak@prv.ypeka.gr 

Dapel_telos_oikiakoi@prv.ypeka.gr 

 

        

ΠΡΟΣ:   ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
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Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ.183510/23.09.2016 έγγραφο. Η προθεσμία που είχε τεθεί για τους Δήμους 

ήταν η 30.09.2016.  

Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ καλείται να προβεί στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα της των Αριθμών 

Παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών στις περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί 

ΑΠΕ, ανά Τοπική Κοινότητα (όπως αυτές αναφέρονται στον Πίνακα 1 της 

ΑΠΕΗΛ/οικ.181851/09.08.2016). Στις περιπτώσεις που το αποδιδόμενο ποσό είναι μικρότερο 

του ενός λεπτού (0,01 €), οι Αριθμοί Παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών δεν 

αναρτώνται και το ποσό δεν αποδίδεται, αλλά παραμένει στον ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και στην ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. ως Διαχειριστή ΜΔΝ ώστε να αποδοθεί στους οικιακούς καταναλωτές των αυτών 

Τοπικών Κοινοτήτων σε επόμενο επιμερισμό.  Αναλυτικά στοιχεία του Πίνακα αποστέλλονται 

στο ΥΠΕΝ (Αρ. Παροχής, Ποσό, Προμηθευτής). Το ΥΠΕΝ εκδίδει Δελτίο Τύπου προς τους 

Δήμους οι οποίοι ενημερώνουν τις Τοπικές Κοινότητες. 

Υποβολή ενστάσεων από δικαιούχους είναι δυνατή αποκλειστικά μέσω των Δήμων στους 

οποίους ανήκουν. Η προθεσμία υποβολής είναι δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 

ανάρτησης στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Οι Δήμοι θα εξετάσουν τις ενστάσεις που θα 

έχουν υποβληθεί και θα ενημερώσουν το ΥΠΕΝ και τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τα αποτελέσματα της 

εξέτασης των ενστάσεων με προθεσμία δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω 

προθεσμίας υποβολής ενστάσεων των δικαιούχων. 

Εν συνεχεία ο τελικός πίνακας παροχών δικαιούχων καταναλωτών αναρτάται εκ νέου 

στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και αποστέλλεται στο ΥΠΕΝ και στους προμηθευτές 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της διαδικασίας απόδοσης των ποσών από τους 

προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στους δικαιούχους παραθέτουμε παρακάτω 

κατηγοριοποίηση των περιπτώσεων που ενδέχεται να παρουσιαστούν καθώς και τον τρόπο 

χειρισμού τους: 

 

1. Περιπτώσεις κατά τις οποίες, κατά το χρονικό διάστημα από 09.08.2016, ημερομηνία 

έκδοσης του οριστικού πίνακα επιμερισμού, έως  την ημερομηνία απόδοσης της 

πίστωσης, έχει λυθεί η σύμβαση προμήθειας με τον συμβαλλόμενο πελάτη κατά την 

09.08.2016, ανεξαρτήτως εάν έχει γίνει αλλαγή του συμβεβλημένου πελάτη (αλλαγή 

ονόματος) στην συγκεκριμένη παροχή, ή η παροχή εκπροσωπείται από άλλο ή κανένα 

προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, δικαιούχος της Πίστωσης παραμένει ο 

συμβαλλόμενος πελάτης κατά την 09.08.2016. Το ποσό πιστώνεται διακριτά στην 

μερίδα του δικαιούχου πελάτη και συμψηφίζεται με τυχόν λοιπές χρεώσεις προς τον 

Προμηθευτή του. Ο πελάτης ενημερώνεται για την πίστωση αυτή μέσω έκτακτου 

λογαριασμού ρεύματος. Στην περίπτωση που ο λογαριασμός είναι πιστωτικός, το 

ποσό καταβάλλεται στον πελάτη, αφού πρώτα προσκομίσει τα απαραίτητα 

αποδεικτικά ταυτοπροσωπίας (ΑΔΤ και αποδεικτικό ΑΦΜ). 

Στην περίπτωση που μετά το πέρας τριών μηνών από την έκδοση του έκτακτου 

λογαριασμού το ποσό της πίστωσης παραμείνει ανείσπρακτο, τότε θα επιστρέφεται 

με τη λήξη της διαδικασίας στον ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατά περίπτωση, με 

ταυτόχρονη ενημέρωση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και του ΥΠΕΝ. 

2. Περιπτώσεις κατά τις οποίες το αποδιδόμενο ποσό, μετά τον συμψηφισμό τυχόν 

οφειλών, παραμένει πιστωτικό, καταβάλλεται εφόσον το επιθυμεί ο δικαιούχος, ή 

πιστώνεται σε επόμενο λογαριασμό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες του 

εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. 
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3. Περιπτώσεις κατά τις οποίες ο συμβαλλόμενος της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 

κατά την 09.08.2016 διαφέρει από αυτόν που κατοικούσε στην εν λόγω οικία την 

09.08.2016, τότε δικαιούχος της πίστωσης είναι αυτός που κατοικούσε στην εν λόγω 

οικία κατά την 09.08.2016. Προκειμένου αυτός να εισπράξει το αποδιδόμενο ποσό θα 

πρέπει να προσκομίζονται για την περίπτωση των ενοίκων μισθωτήριο ενεργό κατά 

την 09.08.2016 και σε άλλες περιπτώσεις τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον 

προμηθευτή για την αλλαγή ονόματος συμβαλλομένου. Τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται θα πρέπει να τεκμηριώνουν με επίσημο τρόπο ότι ο δικαιούχος της 

παροχής ήταν κάτοικος της οικίας την 09.08.2016. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

καταβολή του ποσού στον εκάστοτε δικαιούχο, για όλες τις περιπτώσεις,  είναι η 

σύναψη σύμβασης προμήθειας στο όνομά του. 

 

Σημειώνουμε επίσης ότι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας οφείλουν να ενημερώσουν 

το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την έναρξη 

της διαδικασίας απόδοσης των ποσών στους δικαιούχους και για την ολοκλήρωσή της, 

καθώς και να αποστείλουν κατάλογο με τα ποσά που πιστώθηκαν στους δικαιούχους 

τελικούς καταναλωτές ανά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα, σε όλους τους παραπάνω φορείς. 

Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας διαθέτουν τα στοιχεία αυτών των λογαριασμών (ποσό 

ανά παροχή δικαιούχου οικιακού καταναλωτή) εφόσον αυτά ζητηθούν από το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. 

 

Η Εγκύκλιος αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ, www.ypen.gr και αποστέλλεται 

στον Διαχειριστή του Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

 

  Ο Γενικός Γραμματέας 

  Μ. Βερροιόπουλος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

1.  Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 

 Διεύθυνση Χρηστών Δικτύου 

 Περραιβού 20 και Καλλιρόης 5 

 117 43, Αθήνα 

  

2. Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής  Ενέργειας ΛΑΓΗΕ ΑΕ 

 Κάστορος 72 

 185 45 Πειραιάς 

  

3.  Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 

 Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών  

 Περραιβού 20 και Καλλιρόης 5 

 117 43, Αθήνα 

  

4. ΔΕΗ ΑΕ 

 Γραφείο Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου 

 Χαλκοκονδύλη 30 

 104 32, Αθήνα 

  

5.  ELPEDISON ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε 

 Σωρού 8-10, Κτίριο Γ’,  

 151 25,  Μαρούσι 

  

6. ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. 

 Λ. Μεσογείων 85 

 115 26, Αθήνα 

  

7. PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Αρτέμιδος 8 

 151 25, Μαρούσι 

  

8. GR.ENV. & ENRG. NET. SA 

 Ακτή Μιαούλη 57 

 185 36, Πειραιάς 

  

9. VOLTERA Α.Ε. 

 Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16 

 151 25, Μαρούσι 

  

10. WATT AND VOLT A.E. 

 Λυκαβηττού 2 

 106 71, Αθήνα 

  

11. NRG TRADING HOUSE S.A 

 Λ. Βουλιαγμένης 100 

 166 74, Γλυφάδα 
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12. NOVAERA ENERGY Α.Ε. 

 Λεωφόρος Κηφισίας 209 

 151 24, Μαρούσι 

  

13. ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. 

 Χαλκίδος 22α 

 111 43, Αθήνα 

  

14. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ 

 Χαλκίδος 22α 

 111 43, Αθήνα 

  

15. ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Σταδίου 15 

 105 61 Αθήνα 

  

16. Ελληνικά Ταχυδρομεία Ανώνυμη Εταιρεία 

 Απελλού 1 

 101 88 Αθήνα 

  

17. Economic Growth 

 ΔΑΑ “Ελ. Βενιζέλος” Κτίριο 48 

 190 19 Σπάτα Αττικής 

 
 

 

 

Εσωτερική Διανομή:  

– Γραφείο Υπουργού 

– Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 

– Γραφείο  Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών  

– Γεν. Δ/νση Ενέργειας 

– Δ/νση ΑΠΕΗΛ - Προϊσταμένη 

– Δ/νση ΑΠΕΗΛ  - Τμήμα  Α’, Β’ 
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