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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και
Εναλλακτικών Καυσίμων
Τμήμα Αδειοδότησης, Τεκμηρίωσης και Ελέγχου

ΠΡΟΣ: Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) Α.Ε.
Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5
117 43  ΑΘΗΝΑ
infodeddie@deddie.gr 

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

Μεσογείων 119
101 92 Αθήνα
Β. Βλαγκούλης
213 1513 461
v.vlagkoulis@prv.ypeka.gr

ΚΟΙΝ: Πίνακας Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση αποσπάσματος της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999/31.07.2020 
Απόφασης του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Επιμερισμός του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε 
περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί σε μία ή περισσότερες 
Κοινότητες, για την περίοδο των ετών 2015 – 2019, 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».

 
Σχετ: (α) το άρθρο 25 του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129), όπως ισχύει

(β) το άρθρο 3 του ν.4585/2018 (ΦΕΚ Α’ 216)
(γ) η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2172), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/9021/349/27.01.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 203) 
και ισχύει 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. i) της παρ. Α3 του άρθ. 25 του ν.3468/2006 (σχετ. α), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθ. 3 του ν.4585/2018 (σχετ. β), και της παρ. 5 του άρθ. 4 της (γ) σχετικής 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), σας διαβιβάζουμε απόσπασμα της υπ’ αριθ. 
ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999/31.07.2020 (ΦΕΚ Β’ 3154) Απόφασης του Γενικού Διευθυντή 
Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με τον επιμερισμό του ειδικού 
τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και 
Υβριδικοί σταθμοί σε μία ή περισσότερες Κοινότητες, για την περίοδο από 01.01.2015 έως και 
31.12.2019, το οποίο και κοινοποιούμε στους οικείους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.
Στο συνημμένο απόσπασμα περιλαμβάνονται μόνο οι περιπτώσεις σταθμών για τις οποίες δεν 
έχουν υποβληθεί ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης. Οι περιπτώσεις των σταθμών, για τις 
οποίες υποβλήθηκαν ενστάσεις σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 4 της ΚΥΑ, δεν 
συμπεριλαμβάνονται στο απόσπασμα αλλά επισημαίνονται με σκούρο χρωματισμό. Η Επιτροπή 
Εξέτασης Ενστάσεων θα εξετάσει τις εν λόγω ενστάσεις σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7 του άρθ. 4 
της ΚΥΑ. 
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Δικαιούχοι της πίστωσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι έχουν 
ενεργή σύνδεση εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων του συνημμένου αποσπάσματος, 
κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999/31.07.2020 (ΦΕΚ Β’ 
3154) Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), ήτοι την 31.07.2020.

Η διαδικασία επιμερισμού και απόδοσης των ποσών του ειδικού τέλους στους δικαιούχους 
οικιακούς καταναλωτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 4 (παρ. 8, 9, 
10, 11 και 12) της ΚΥΑ. 

Ειδικότερα:

α. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. : 

1. Εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση του παρόντος, προσδιορίζει τους 
δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές και προβαίνει στους υπολογισμούς του άρθρου 
3 (παρ. 3, 4, 5 και 6) της ΚΥΑ για όλους τους δικαιούχους, του Διασυνδεδεμένου 
Δικτύου και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) και αναρτά στην ιστοσελίδα 
της πίνακα με τους αριθμούς ενεργούς σύνδεσης των δικαιούχων οικιακών 
καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, τον οποίο γνωστοποιεί στους 
οικείους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού. 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.

2. Μετά την διαβίβαση των σχετικών βεβαιώσεων των δικαιούχων οικιακών 
καταναλωτών από τους οικείους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, (σημ. β.2 κατωτέρω), 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 τον σχετικό πίνακα με τα αναλυτικά 
στοιχεία (αριθμό παροχής, ποσό, προμηθευτή, Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού) στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

3. Επιμερίζει στους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (Προμηθευτές) 
τα ποσά ανά δικαιούχο της πίστωσης, ενημερώνει σχετικά τους Προμηθευτές και το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και γνωστοποιεί στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και, για 
την περίπτωση των ΜΔΝ, στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (MΔN), τα συνολικά ποσά ανά 
Προμηθευτή.

β. Οι Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού : 

1. Ενημερώνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο τις Κοινότητες, οι οποίες 
βρίσκονται στην εδαφική τους περιφέρεια και οι οποίες περιλαμβάνονται στον 
πίνακα του συνημμένου αποσπάσματος, για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. του πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών 
καταναλωτών ανά Κοινότητα (σημ. α.1 ανωτέρω) και για το δικαίωμα των 
δικαιούχων οικιακών καταναλωτών να υποβάλλουν, εντός ενός (1) μηνός από την 
ανάρτηση του πίνακα στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., αίτηση προς τον οικείο 
Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού για έκδοση βεβαίωσης, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι η ενεργή 
σύνδεσή τους δεν συμπεριλαβάνεται στον εν λόγω πίνακα και βρίσκεται εντός των 
ορίων Κοινότητας, οι οικιακοί καταναλωτές της οποίας είναι δικαιούχοι σύμφωνα με 
το συνημμένο απόσπασμα. 

2. Στη συνέχεια, διαβιβάζουν αμελλητί τις σχετικές βεβαιώσεις των δικαιούχων 
οικιακών καταναλωτών στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
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3. Οφείλουν να παρακολουθούν και να παρέχουν με κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωση 
για την εξέλιξη της διαδικασίας επιμερισμού του ειδικού τέλους, στις Κοινότητες, οι 
οποίες βρίσκονται στην εδαφική τους περιφέρεια και οι οποίες περιλαμβάνονται 
στον πίνακα του συνημμένου αποσπάσματος.  

Για διευκόλυνση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επισυνάπτεται επεξεργασμένος πίνακας σε ηλεκτρονική 
μορφή (excel) με τα αναλυτικά ποσά που παρακρατήθηκαν από την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και για την 
περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για κάθε Κοινότητα. 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Δ. Αντωνόπουλος

Συνημμένα: 
- Απόσπασμα πίνακα επιμερισμού ποσών ειδικού τέλους ΑΠΕ σε Κοινότητες
- Πίνακας σε ηλεκτρονική μορφή (excel) με τα αναλυτικά ποσά για κάθε Κοινότητα

 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
- Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
- Διεύθυνση ΑΠΕ και Εναλλακτικών Καυσίμων
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Πίνακας Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού

Δήμος Περιφερειακή Ενότητα e-mail

Αγιάς Λάρισας

mayordagias@0559.syzefxis.gov.gr
info@dimosagias.gr
dagias@0559.syzefxis.gov.gr 

Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου dimoslam@otenet.gr  
Αγίου Νικολάου Λασιθίου grafdim@yahoo.gr 

Αγράφων Ευρυτανίας
info@agrafa.gr
mayor@agrafa.gr 

Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας

dimarxos@agrinio.gr 
dhmarxos2@agrinio.gr 
admin@agrinio.gr

Αιγιαλείας Αχαΐας dimosa@otenet.gr 

Ακτίου - Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας

anact@otenet.gr
dhmos.aktiouvonitsas@1258.syzefxis.g
ov.gr

Αλεξανδρούπολης Έβρου
dimarxos@alexpolis.gr
dimos@alexpolis.gr

Αλμυρού Μαγνησίας gram.dhmarxou@almiros.gr 
Αλμωπίας Πέλλας syzefxis@0598.syzefxis.gov.gr 
Αμυνταίου Φλώρινας dimarxos@amyntaio.gr 
Αμφιλοχίας Αιτωλοακαρνανίας dimamfil@otenet.gr 
Ανατολικής Μάνης Λακωνίας dimarxos@1315.syzefxis.gov.gr 
Ανατολικής Σάμου Σάμου news@vathi.gr 
Άνδρου Άνδρου dimos@andros.gr 
Αποκορρώνου Χανίων info@apokoronas.gov.gr 
Αργιθέας Καρδίτσας d.argitheas@kep.gov.gr 
Αργοστολίου Κεφαλληνίας dimarxos_arg@kefallonia.gov.gr 
Άργους - Μυκηνών Αργολίδας dimos@argos.gr 
Αρριανών Ροδόπης filyra@0924.syzefxis.gov.gr 
Αρταίων Άρτας dimos@arta.gr
Αρχαίας Ολυμπίας Ηλείας dolympia@otenet.gr 
Ασπροπύργου Δυτικής Αττικής grafeiodimarxou@aspropyrgos.gr 
Βελβεντού Κοζάνης grammatia@velvento.eu 
Βέροιας Ημαθίας dimosverias@veria.gr 
Βοΐου Κοζάνης dimos_siatista@yahoo.gr 
Βόλου Μαγνησίας mayor@volos-city.gr
Βόρειας Κυνουρίας Αρκαδίας astros01@otenet.gr 

Βόρειων Τζουμέρκων Ιωαννίνων
info@pramanta.gr 
info@voreiatzoumerka.gr

Γόρτυνας Ηρακλείου gortyna@0440.syzefxis.gov.gr

Γορτυνίας Αρκαδίας
info@gortynia.gov.gr
grammateia@gortynia.gov.gr

Γρεβενών Γρεβενών dimosgrevenon@0641.syzefxis.gov.gr

Δελφών Φωκίδας
dimarxos@delphi.gov.gr
k.mihalopoulou@delphi.gov.gr 

Διστόμου - Αράχωβας - 
Αντίκυρας Βοιωτίας info@daa.gov.gr 
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Δήμος Περιφερειακή Ενότητα e-mail

Δράμας Δράμας dhmos-dramas@dra.forthnet.gr 
Δυτικής Λέσβου Λέσβου grafeiodimarxou@mwlesvos.gr 
Δυτικής Σάμου Σάμου dimosdytikissamou@gmail.com 
Δωδώνης Ιωαννίνων info@1239.syzefxis.gov.gr 
Δωρίδος Φωκίδας lidoriki@otenet.gr 

Έδεσσας Πέλλας
info@edessa.gr
mayor@edessa.gr

Ερέτριας Εύβοιας eretriad@otenet.gr 
Ερμιονίδας Αργολίδας m.ermionidas@gmail.com 
Ερυμάνθου Αχαΐας difarron@otenet.gr 

Ευρώτα Λακωνίας
dhmos-skalas@1499.syzefxis.gov.gr 
info@eurota.gr

Ζαγορίου Ιωαννίνων d.zagoriou@1376.syzefxis.gov.gr 

Ζηρού Πρέβεζας
info@dimoszirou.gr
syzefxis@1535.syzefxis.gov.gr 

Ζίτσας Ιωαννίνων zitsa@zitsa.gov.gr 
Ηράκλειας Σερρών info@dimosiraklias.gr 
Ηρακλείου Ηρακλείου info@heraklion.gr 
Ηρωικής Νήσου Ψαρών Χίου psara2@otenet.gr 
Ηρωικής Πόλεως Νάουσας Ημαθίας info@naoussa.gr 
Θέρμης Θεσσαλονίκης info@dimosthermis.gr 
Θηβαίων Βοιωτίας dimosthivas@thiva.gr 

Ιεράπετρας Λασιθίου
dimos@ierapetra.gov.gr
info@ierapetra.gov.gr 

Ιητών Θήρας info@dimosios.gr 
Ικαρίας Ικαρίας dak2@otenet.gr 
Ιωαννιτών Ιωαννίνων mayor@ioannina.gr 
Καλαβρύτων Αχαΐας dimos.kalavriton@1363.syzefxis.gov.gr 
Καντάνου - Σελίνου Χανίων info@kantanouselinou.gr 

Καρπάθου
Καρπάθου - Ηρωικής Νήσου 
Κάσου dimoskarpathou@gmail.com 

Καρπενησίου Ευρυτανίας contact@karpenissi.gr
Καρύστου Εύβοιας info@dimoskarystou.gr
Καστοριάς Καστοριάς dkast1@otenet.gr
Κατερίνης Πιερίας info@katerini.gr
Κάτω Νευροκοπίου Δράμας nevrokop@otenet.gr 
Κεντρικών Τζουμέρκων Άρτας info@dhmosktzoumerkwn.gr
Κιλκίς Κιλκίς info@dhmoskilkis.gr 
Κισσάμου Χανίων dkisamou@gmail.com 

Κοζάνης Κοζάνης
dimarkoz@otenet.gr
dhmos@kozanh.gr 

Κόνιτσας Ιωαννίνων info@konitsa.gr 
Κορινθίων Κορινθίας mail@korinthos.gr 
Κρωπίας Ανατολικής Αττικής mayor@koropi.gr 

Κύμης - Αλιβερίου Εύβοιας
dimos.kimis-
aliveriou@0902.syzefxis.gov.gr 
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Δήμος Περιφερειακή Ενότητα e-mail
Κω Κω kos_mayor@kos.gr 
Λαμιέων Φθιώτιδας info@lamia-city.gr 

Λεβαδέων Βοιωτίας
gdimarxou@livadia.gr
grtypou@livadia.gr 

Λέρου Καλύμνου dimler66@otenet.gr 
Λήμνου Λήμνου dlimnou@gmail.com 
Ληξουρίου Κεφαλληνίας dimoslixouriou@gmail.com
Λίμνης Πλαστήρα Καρδίτσας dlplastira@0847.syzefxis.gov.gr 
Λοκρών Φθιώτιδας lokron@dimos-lokron.gov.gr
Μακρακώμης Φθιώτιδας info@dimosmakrakomis.gov.gr 
Μαλεβιζίου Ηρακλείου malevizi@malevizi.gr 
Μάνδρας - Ειδυλλίας Δυτικής Αττικής gramdim@mandras-eidyllias.gr 
Μαντουδίου - Λίμνης - 
Αγίας Άννας Εύβοιας dimos@malian.gov.gr

Μαρωνείας - Σαπών Ροδόπης
gd.maroneias-
sapon@0873.syzefxis.gov.gr 

Μεγαλόπολης Αρκαδίας
info@megalopoli.gr 
protokollo@megalopoli.gr

Μετεώρων Τρικάλων info@dimosmeteoron.com 

Μετσόβου Ιωαννίνων
dmetsovou@1429.syzefxis.gov.gr
dimos3@otenet.gr 

Μήλου Μήλου
milos@milos.gr
d.milou@kep.gov.gr 

Μονεμβασίας Λακωνίας monemvasia@monemvasia.gr 
Μουζακίου Καρδίτσας dimos@mouzaki.gr 
Μύκης Ξάνθης info@dimosmykis.gr
Μυκόνου Μυκόνου mayor@mykonos.gr

Μυλοποτάμου Ρεθύμνου
perama1@otenet.gr
dimarxos@0456.syzefxis.gov.gr 

Μυτιλήνης Λέσβου grafeiotypou@mytilene.gr
Νάξου & Μηκρών 
Κυκλαδων Νάξου naxos@1442.syzefxis.gov.gr 
Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας info@nafpaktos.gr 
Ναυπλιέων Αργολίδας nafpldim@otenet.gr 
Νεμέας Κορινθίας nemeaota@otenet.gr 
Νέστου Καβάλας dhmoxrys@otenet.gr 
Νότιας Κυνουρίας Αρκαδίας leonidio@otenet.gr 
Ξάνθης Ξάνθης dimos@cityofxanthi.gr 
Ορχομενού Βοιωτίας info@orchomenos.gr 
Παιονίας Κιλκίς info@paionia.gov.gr
Παρανεστίου Δράμας paranest@otenet.gr 
Πάργας Πρέβεζας info@dimospargas.gr 
Πάρου Πάρου info@paros.gr 
Πάτμου Καλύμνου info@patmos.gov.gr 
Πατρέων Αχαΐας mayor@patras.gr 

Πειραιώς Πειραιώς
mayor@pireasnet.gr
webmaster@pireasnet.gr 

Πλατανιά Χανίων dimos@platanias.gr 
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Πρεσπών Φλώρινας prespa@otenet.gr 
Προσοτσάνης Δράμας info@prosotsani.gr 
Πύλης Τρικάλων dpilis@otenet.gr 
Πύλου - Νέστορος Μεσσηνίας pylos@otenet.gr 
Πύργου Ηλείας dpyrgou@yahoo.gr 
Ρήγα Φεραίου Μαγνησίας d.r.feraiou@0922.syzefgxis.gov.gr 
Ρόδου Ρόδου info@rhodes.gr 
Σάμης Κεφαλληνίας dimos@sami.gov.gr 
Σαμοθράκης Έβρου dim@samothraki.gr 
Σερβίων Κοζάνης dservion@otenet.gr 
Σερρών Σερρών mayor@serres.gr 
Σητείας Λασιθίου info@sitia.gr 
Σιντικής Σερρών info@sidiki.gr 
Σίφνου Μήλου info@sifnos.gr 
Σοφάδων Καρδίτσας info@sofades.gr 
Σπάρτης Λακωνίας dimspart@otenet.gr 

Στυλίδας Φθιώτιδας
dimarchos-stylidas@stylida.gr
info@stylida.gr 

Σύρου - Ερμούπολης Σύρου gdekavalas@gmail.com 
Τανάγρας Βοιωτίας tanagra@tanagra.gr 

Τεμπών Λάρισας

makrixor@otenet.gr
info@dimostempon.gr
poleodomia@dimostempon.gr 

Τήλου Ρόδου dimtilos@otenet.gr 
Τήνου Τήνου dt@1516.syzefxis.gov.gr 
Τρίπολης Αρκαδίας dioiktri@otenet.gr 
Τροιζηνίας - Μεθάνων Νήσων dhmostr@otenet.gr 
Τυρνάβου Λάρισας dimos@tirnavos.gr 
Ύδρας Νήσων dimosydr@otenet.gr 
Φαιστού Ηρακλείου info@moires.gov.gr
Φιλιατών Θεσπρωτίας info@filiates.gr 
Φλώρινας Φλώρινας dimosflorinas@gmail.com 
Φυλής Δυτικής Αττικής gd@fyli.gr
Χαλκηδόνος Θεσσαλονίκης dimos.xalk@n3.syzefxis.gov.gr 
Χαλκιδέων Εύβοιας contact@0932.syzefxis.gov.gr 

Χίου Χίου
mayor@chios.gov.gr
ds@chios.gov.gr 
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