
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. απόφ. 1019/2019 
Καθορισμός του οφειλόμενου ανταλλάγματος 

Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) περιόδου 

2007-2011, σε εφαρμογή του άρθρου  16 του 

ν. 4635/2019. 

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση την 31η Οκτωβρίου 2019, 
η οποία συνεχίστηκε την 1η Νοεμβρίου 2019) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη Λειτουργία 

Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αε-
ρίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», όπως ισχύει 
(ΦΕΚ 179/τ.Α΄/22-08-2011), ο οποίος ενσωμάτωσε στην 
ελληνική νομοθεσία τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά με τους κοινούς κανό-
νες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και 
για την κατάργηση της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ» (ΕΕ L 211/
14-8-2009) και ιδίως τα άρθρα 1, 3, 22, 48, 52, 53, 55, 56, 
58Α και 140 (εφεξής ο «Νόμος»).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 «Νέος 
Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ  79/τ.Α΄/09-04-2012), 
σχετικά με τη «Διασφάλιση παροχής Υπηρεσιών Κοινής 
Ωφέλειας (ΥΚΩ) στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργει-
ας», όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους 
με το άρθρο 55 παρ. 11 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287/
τ.Α΄/31-12-2013), με το άρθρο τέταρτο του ν. 4296/2014 
(ΦΕΚ 214/τ.Α΄/02-10-2014), το άρθρο 9 του ν. 4467/2017 
(ΦΕΚ 56/τ.Α΄/13-4-2017), το άρθρο 55 του ν. 4508/2017 
(ΦΕΚ 200/τ.Α΄/22-12-2017) και τα άρθρα 41 και 124 του 
ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105/τ.Α΄/14-6-2018).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4635/2019 «Επεν-
δύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/
30-10-2019) σχετικά με την είσπραξη οφειλόμενου 
ανταλλάγματος Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας από τη 
ΔΕΗ Α.Ε.

4. Την υπ’ αριθμ. 2153/03-04-1996 απόφαση της Επι-
τροπής Τιμών και Εισοδημάτων, με θέμα: «Τιμολόγια 
ηλεκτρικού ρεύματος οικιακής χρήσεως», καθώς και 
την υπ’ αριθμ. Δ5/Β/Φ29/22891/17-12-2004 (ΦΕΚ 1908/

τ.Β΄/23-12-2004) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
«Ειδικό Τιμολόγιο Οικιακής Χρήσεως για τις Πολύτεκνες 
Οικογένειες».

5. Την υπ’ αριθμ. ΠΔ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924/2007 απόφα-
ση του Υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός Υπηρεσιών 
Κοινής Ωφέλειας» (ΦΕΚ  1040/τ.Β΄/25-06-2007), όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε διαδοχικά 
από την υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/19046/2010 απόφα-
ση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «Ένταξη του Κοινωνικού Οικιακού 
Τιμολογίου -Κ.Ο.Τ.- στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας» 
(ΦΕΚ 1614/τ.Β΄/06-10-2010) και στη συνέχεια από την 
υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β7Φ.1/οικ. 27547/2011 απόφαση του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Ορισμός Παροχών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)» 
(ΦΕΚ 2783/τ.Β΄/02-12-2011).

6.Την υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/06-08-2010 
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει-
ας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού 
Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ  1403/τ.Β΄/06-09-2010), 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις 
υπ’ αριθμ. ΑΠ Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.4541/28-2-2011 
(ΦΕΚ 322/τ.Β΄/28-2-2011), Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.878/2013 
(ΦΕΚ 94/τ.Β΄/23-01-2013), Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.21235/2013 
(ΦΕΚ  2957/τ.Β΄/21-11-2013) και Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/
οικ.10205/2014 (ΦΕΚ  1657/τ.Β΄/23-06-2014) αποφά-
σεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής και την Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.23823 
(ΦΕΚ 3274/τ.Β΄/23-12-2013) απόφαση του Υπουργού 
και Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα-
τικής Αλλαγής.

7. Την υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/2467/30-11-2007 από-
φαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Μεθοδολογία υπολο-
γισμού του ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών 
Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)» (ΦΕΚ 2353/τ.Β΄/11-12-2007), 
όπως ισχύει, ιδίως μετά την με την υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/
Φ1Β/3018/οικ.7504/2009 απόφαση του Υπουργού Ανά-
πτυξης «Τροποποίηση μεθοδολογίας υπολογισμού του 
ετήσιου ανταλλάγματος για την κάλυψη παροχής Υπη-
ρεσιών Κοινής Ωφέλειας» (ΦΕΚ 664/τ.Β΄/09-04-2009) και 
την υπ’ αριθμ. 1525/2011 απόφαση ΡΑΕ «Τροποποίηση 
μεθοδολογίας υπολογισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος 
για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέ-
λειας (ΥΚΩ)» (ΦΕΚ 2991/τ.Β΄/28-12-2011).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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8. Την υπ’ αριθμ. 2014/536/ΕΚ/14-08-2014 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία χορηγήθηκε 
παρέκκλιση στην Ελληνική Δημοκρατία από ορισμένες 
διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου (εφεξής «Απόφαση Παρέκκλισης»).

9. Την υπ’ αριθμ. 309/2008 γνωμοδότηση ΡΑΕ, με θέμα: 
«Υπολογισμός του Ετήσιου Ανταλλάγματος για την Κάλυ-
ψη των Δαπανών Παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 
για το έτος 2007».

10. Την υπ’ αριθμ Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.13/2038/ΟΙΚ.25052/
17-10-2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με 
θέμα: «Έγκριση Ετήσιου Ανταλλάγματος για την Κάλυψη 
των Δαπανών Παροχής ΥΚΩ για το έτος 2007».

11. Την υπ’ αριθμ. 178/2009 γνωμοδότηση ΡΑΕ, με 
θέμα: «Υπολογισμός του Ετήσιου Ανταλλάγματος για 
την Κάλυψη των Δαπανών Παροχής Υπηρεσιών Κοινής 
Ωφέλειας για το έτος 2008».

12. Την υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.15/13796/2009 απόφα-
ση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1321/τ.Β΄/03-07-2009), 
με θέμα: «Έγκριση Ετήσιου Ανταλλάγματος για την κάλυ-
ψη των δαπανών παροχής ΥΚΩ για το έτος 2008».

13. Την υπ’ αριθμ. 502/2009 γνωμοδότηση ΡΑΕ, με 
θέμα: «Υπολογισμός του Ετήσιου Ανταλλάγματος για 
την Κάλυψη των Δαπανών Παροχής Υπηρεσιών Κοινής 
Ωφέλειας για το έτος 2009».

14. Την υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/27/οικ. 2528/2010 
(ΦΕΚ 189/τ.Β΄/25-2-2010) απόφαση του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με 
θέμα: «Υπολογισμός του Ετήσιου Ανταλλάγματος για την 
κάλυψη των δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέ-
λειας για το έτος 2009», η οποία ακυρώθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 469/2012 απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας.

15. Την υπ’ αριθμ. 370/2010 γνωμοδότηση ΡΑΕ, με 
θέμα: «Υπολογισμός του Ετήσιου Ανταλλάγματος για 
την Κάλυψη των Δαπανών Παροχής Υπηρεσιών Κοινής 
Ωφέλειας για το έτος 2010».

16. Την υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.17/2124/οικ.28532/2010 
(ΦΕΚ 2045/τ.Β΄/30-12-2010) απόφαση του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με 
θέμα: «Υπολογισμός του Ετήσιου Ανταλλάγματος για 
την Κάλυψη των Δαπανών Παροχής Υπηρεσιών Κοινής 
Ωφέλειας για το έτος 2010».

17. Την υπ’ αριθμ. 1526/2011 απόφαση ΡΑΕ, με θέμα: 
«Υπολογισμός του Ετήσιου Ανταλλάγματος για την Κάλυ-
ψη των Δαπανών Παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 
για το έτος 2011».

18. Την υπ’ αριθμ. Γρ.Δ/2357/17-05-2010 (ΡΑΕ Ι-113308/
17-05-2010) επιστολή της ΔΕΗ Α.Ε., με θέμα: «Υπολογι-
σμός του ετήσιου εκκαθαριστικού ανταλλάγματος για 
την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας το έτος 2009».

19. Την υπ’ αριθμ. Γρ.Δ/4946/12-12-2011 (ΡΑΕ Ι-148238/
15-12-2011) επιστολή της ΔΕΗ Α.Ε., με θέμα: «Ετήσιο 
Αντάλλαγμα για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέ-
λειας το έτος 2011».

20. Το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-159698 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ 
με στοιχεία πελατών ΚΟΤ για το έτος 2011.

21. Την υπ’ αριθμ. Ο-55282/25-06-2013 επιστολή της 
ΡΑΕ προς τη ΔΕΗ Α.Ε., με θέμα: «Αντάλλαγμα για την πα-
ροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας».

22. Την υπ’ αριθμ. ΓρΔ/2283/09-07-2013 (ΡΑΕ Ι-173257/
09-07-2013) επιστολή της ΔΕΗ, με θέμα: «Αντάλλαγμα 
για παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας», βασισμέ-
νη σε στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ (αριθμ. πρωτ. ΔΕΔΔΗΕ 
ΔΔΝ/8481/09-07-2013, αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-263666).

23. Το από 13-09-2013 έγγραφο ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου της ΔΕΗ Α.Ε. (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-175376), με 
διευκρινίσεις σχετικά με τα έσοδα περιόδου 2011-2012, 
όπως υποβλήθηκαν με το σχετικό έγγραφο 22 της ΔΕΗ.

24. Τη με αριθμ. Ο-56266/17-10-2013 επιστολή της 
ΡΑΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με 
θέμα: «Αντάλλαγμα για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής 
Ωφέλειας».

25. Την υπ’ αριθμ. 10/2017 γνωμοδότηση ΡΑΕ, με θέμα: 
«Αναμόρφωση του πλαισίου χρεώσεων για την κάλυ-
ψη του κόστους παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλει-
ας (ΥΚΩ)».

26. Την υπ’ αριθμ. ΓρΔ/2950/27-09-2017 (ΡΑΕ Ι-226657/
27-09-2017) επιστολή της ΔΕΗ Α.Ε., με θέμα: «Έγκριση 
ανταλλάγματος για την κάλυψη δαπανών ΥΚΩ μετά το 
ν. 4067/2012, καθώς και την αναμόρφωση του πλαισίου 
χρεώσεων ΥΚΩ».

27. Την υπ’ αριθμ. ΓρΔ/1159/30-04-2018 (ΡΑΕ Ι-236106/
02-05-2018) επιστολή της ΔΕΗ Α.Ε., με θέμα: «Οφειλόμενο 
αντάλλαγμα για την παροχή ΥΚΩ περιόδου 2007-2016».

28. Την υπ’ αριθμ. Γρ.Δ/3194/14-11-2018 (ΡΑΕ Ι-249284/
14-11-2018) επιστολή της ΔΕΗ ΑΕ προς τη ΡΑΕ, με κοι-
νοποίηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
με θέμα: «Οφειλόμενο αντάλλαγμα για την παροχή ΥΚΩ, 
περιόδου 2012-2016».

29. Την υπ’ αριθμ. O-77009/03-05-2019 επιστολή της 
ΡΑΕ προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
με θέμα: «Αντάλλαγμα για την παροχή ΥΚΩ κατά την 
περίοδο 2007-2011».

30. Την υπ’ αριθμ. O-77010/03-05-2019 επιστολή της 
ΡΑΕ προς τη ΔΕΗ Α.Ε., με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά 
με το αντάλλαγμα για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής 
Ωφέλειας».

31. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/51701/6626/06-06-2019 
επιστολή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-262600/07-06-2019).

32. Την υπ’ αριθμ. ΓρΔ/1563/10-06-2019 (ΡΑΕ Ι-262743/
10-06-2019) επιστολή της ΔΕΗ Α.Ε., με θέμα: «Αντάλλαγ-
μα για την παροχή ΥΚΩ κατά την περίοδο 2007-2011».

33. Το από 25-06-2019 έγγραφο ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου της ΔΕΗ Α.Ε. (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-263858/
25-06-2019), με θέμα: «Διευκρινίσεις για έσοδα ΥΚΩ πε-
ριόδου 2007-2011».

34. Την υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ο-77947/27-06-2019 επιστολή 
της ΡΑΕ προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, με θέμα: «Αντάλλαγμα για την παροχή ΥΚΩ κατά την 
περίοδο 2007-2011».

35. Την υπ’ αριθμ. Γρ.Δ/2680/14-10-2019 (ΡΑΕ Ι-269437/
14-10-2019) επιστολή της ΔΕΗ ΑΕ προς τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα: «Οφειλόμενα 
ανταλλάγματα στη ΔΕΗ για την παροχή Υπηρεσιών 
Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)».
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36. Την υπό στοιχεία C (2014) 6436 final/16-9-2014 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση 
«Κρατική ενίσχυση SA. 32060 (2014/NN) – Ελλάδα, Ει-
καζόμενη παράνομη ενίσχυση μέσω της επιβολής υπο-
χρεώσεων παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στα Μη 
Διασυνδεδεμένα Νησιά» (εφεξής υπόθεση SA 32060 ή 
Απόφαση Επιτροπής περί Κρατικής Ενίσχυσης).

37. Την υπό στοιχεία C(2014) 5902/14-8-2014 (2014/
536/ΕΕ) απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για την 
παραχώρηση στην Ελληνική Δημοκρατία παρέκκλισης 
από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2009/72/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (εφεξής 
Απόφαση 2014/536 ή Απόφαση Παρέκκλισης).

38. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής «Πλαίσιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορ-
φή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας 
(2011) 2012/C 8/03, ΕΕ C8, σ. 0015-0022 της 11-1-2012» 
(αναφερόμενη ως Πλαίσιο ΥΓΟΣ).

39. Την υπό στοιχεία 2012/21/ΕΕ απόφαση της Επιτρο-
πής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, για την εφαρμογή του 
άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουρ-
γία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό 
μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρε-
σίας που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορ-
τισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομι-
κού συμφέροντος, Επίσημη Εφημερίδα αριθμ. L 007/
11-01-2012 σ. 0003-0010.

40. Την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την 
εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τις κρατικές ενισχύσεις στην αντιστάθμιση για παροχή 
δημόσιας υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος, 
Επίσημη Εφημερίδα αριθμ. C 008/11-01-2012 σ. 0004-
0014.

41. Το έγγραφο εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής 
«Οδηγός για την εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, τις δημόσιες 
συμβάσεις και την εσωτερική αγορά στις υπηρεσίες γενι-
κού οικονομικού συμφέροντος, και ιδίως στις κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας», υπό SWD(2013) 53 final/
2/29-4-2013.

42. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, κατόπιν της απόφασης του Συμβουλίου της 

Επικρατείας ΣτΕ 461/20121, ο νομοθέτης, με το άρθρο 36 
1 Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), με την υπ’ αριθμ. 

469/2012 απόφασή του, ακύρωσε τις αποφάσεις Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.15/
1415/οικ.13796/23-6-2009 «Έγκριση Ετήσιου Ανταλλάγματος για 
την Κάλυψη των Δαπανών Παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 
για το έτος 2008» και Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.15/1416/οικ.13797/23-6-2009 
«Καθορισμός συντελεστών επιμερισμού του ετήσιου ανταλλάγ-
ματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 
(ΥΚΩ) και χρεώσεις ανά κατηγορία Πελατών» του Υπουργού Ανά-
πτυξης (ΦΕΚ 1321/τ.Β΄/3-7-2009), καθώς και τις αποφάσεις Δ5/
ΗΛ/Β/Φ.1.16/11/οικ. 2829/11-2-2010 «Συντελεστές επιμερισμού 
του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπη-
ρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και χρεώσεις ανά κατηγορία Πελα-
τών για το έτος 2010» και Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/27/οικ.2528/11-2-2010 
«Υπολογισμός του Ετήσιου Ανταλλάγματος για την κάλυψη των 
δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για το έτος 2009» 
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-

παρ. 3 του ν. 4067/2012, καθόρισε συγκεκριμένο τρόπο 
ανάκτησης του ανταλλάγματος που αντιστοιχούσε στο 
κόστος εκπλήρωσης υποχρεώσεων παροχής ΥΚΩ, όπως 
αυτό έχει θεσπισθεί για τον τομέα της ηλεκτρικής ενερ-
γείας, για την χρονική περίοδο από το έτος 2008 έως και 
το έτος 2011, μέσω επιμερισμού του στους εκάστοτε 
χρήστες παροχής ηλεκτροδότησης αντί στους κατόχους 
αδειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμέ-
να, ο νομοθέτης έκρινε ότι το αντάλλαγμα ΥΚΩ για τα 
έτη 2008-2011 ανακτάται από τις χρεώσεις που προβλέ-
πονται σε Πίνακα χρεώσεων. Για το λόγο αυτό, δεν ήταν 
νομικά δυνατή η διεκδίκηση ποσών από τη ΔΕΗ ως μη 
ανακτηθέντα για την περίοδο αυτή, έως τη θέσπιση της 
διάταξης του άρθρου 16 του ν. 4635/2012.

Επειδή, ακολούθως, με το άρθρο 16 του ν. 4635/2019 
αναγνωρίσθηκε αρμοδιότητα της ΡΑΕ για τον καθορισμό 
ανταλλάγματος για τα ως άνω έτη. Ειδικότερα, καθο-
ρίσθηκε ότι «Το οφειλόμενο αντάλλαγμα για Υπηρεσί-
ες Κοινής Ωφέλειας της περιόδου 2007-2011 που δεν 
έχει αποδοθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. καθορίζεται με απόφαση 
της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης 
και σύμφωνα με σχετικά στοιχεία που διαθέτει, ιδίως, 
από τον αρμόδιο διαχειριστή του Ειδικού Λογαριασμού 
ΥΚΩ. Ο αρμόδιος διαχειριστής του Ειδικού Λογαρια-
σμού ΥΚΩ, σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4001/2011, 
οφείλει να αποδώσει το αντάλλαγμα αυτό στη ΔΕΗ Α.Ε. 
χωρίς άλλη διαδικασία. Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών δύναται να καλύπτεται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό το ανωτέρω κόστος παροχής ΥΚΩ της 
περιόδου 2007-2011, με αντίστοιχη πίστωση ως εισροή 
του Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ, η οποία προστίθεται στις 
προβλεπόμενες πιστώσεις του τελευταίου εδαφίου της 
παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.».

Επειδή, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της 
κατά τις ως άνω διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 55 του ν 4001/2011, προέβη σε διερεύνηση των 
στοιχείων που διέθετε κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ της 
ως άνω διάταξης νόμου, σχετικά με τα έσοδα και έξοδα 
του Ειδικού Λογαριασμού για τις ΥΚΩ αναφορικά με την 
χρονική περίοδο 2007-2011, προκειμένου να διαπιστώ-
σει τυχόν οφειλόμενα ανταλλάγματα στη ΔΕΗ Α.Ε.
γής (ΦΕΚ 189/τ.Β΄/25-2-2010). Ως ευχερώς προκύπτει, η ακύρωση 
των ανταλλαγμάτων ΥΚΩ των ετών 2009, 2009 και 2010, χώρησε 
στη βάση της θεώρησης του ΣτΕ της μη τήρησης των όρων διαφά-
νειας και αμεροληψίας, όπως ορίζει το άρθρο 3 παρ. 2 της Οδηγίας 
2003/54, λόγω του ότι μόνος αποδέκτης των ανταλλαγμάτων ήταν 
η ΔΕΗ Α.Ε. ένεκα της αποκλειστικής δραστηριοποίησής της στα 
ΜΔΝ. Το εν λόγω «μονοπώλιο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργει-
ας από την ΔΕΗ» θεωρήθηκε ότι αντιβαίνει στο ενωσιακό δίκαιο 
(βλ. άρθρο 26 της προϊσχύσασας Οδηγίας 2003/54), καθότι το 
ενωσιακό δίκαιο επιτάσσει το άνοιγμα των αγορών στον ανταγω-
νισμό και ανέχεται το αντίθετο, δηλαδή τη διατήρηση μονοπωλι-
ακού καθεστώτος, μόνον υπό τη προϋπόθεση της έγκρισης από 
την Επιτροπή σχετικής παρέκκλισης. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, 
όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα στο ΣτΕ κατά 
τον κρίσιμο χρόνο, διαπιστώθηκε ότι «υπό τα δεδομένα αυτά, 
εφόσον, δηλαδή, δεν έχει χορηγηθεί η παραπάνω παρέκκλιση, 
η –έστω εν τοις πράγμασι– διατήρηση του επίμαχου μονοπωλια-
κού καθεστώτος αντιβαίνει προς τις προαναφερθείσες διατάξεις 
της οδηγίας 2003/54/ΕΚ.» (απόφαση, σημείο 10 fin).
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Επειδή, η ΔΕΗ Α.Ε., διαχρονικά από την ίδρυσή της, 
παρείχε υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο των ΥΚΩ, 
ανακτούσε δε τη σχετική δαπάνη μέσω των τιμολογίων 
της, συνολικά για τις παρεχόμενες από την επιχείρηση 
υπηρεσίες. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους κα-
ταναλωτές των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων (ΜΔΝ) 
με τιμολογήσεις ίδιες με αυτές των καταναλωτών του 
Διασυνδεδεμένου Συστήματος, αποτελούσε υποχρέω-
ση του προμηθευτή και εφαρμοζόταν ήδη πριν από τη 
θέσπιση τήρησης υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών κοι-
νής ωφέλειας στον ν. 2773/1999 και στον ν. 3426/2005, 
μέσω της έγκρισης των τιμολογίων λιανικής προς τους 
καταναλωτές, στο πλαίσιο της τήρησης της συνταγμα-
τικής αρχής της ισότητας και του άρθρου 106 παρ. 1 
του Συντάγματος, χωρίς να υπάρχει ειδικό νομοθετικό 
περίβλημα.

Επειδή, το δικαίωμα των καταναλωτών των Μη Δια-
συνδεδεμένων Νησιών να απολαμβάνουν ηλεκτρική 
ενέργεια σε τιμή και ποιότητα, ανάλογη με αυτή, την 
οποία απολαμβάνουν οι καταναλωτές του διασυνδε-
δεμένου συστήματος, ήταν πάντοτε επιλογή της πολι-
τείας για λόγους οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, 
η οποία προσδιορίζεται, κατά κύριο λόγο, από τη γε-
νικότερη υποχρέωση του κράτους για παροχή όμοιου 
προϊόντος, από άποψη ποιότητας και τιμής, σε κατανα-
λωτές με τα ίδια χαρακτηριστικά κατανάλωσης. Έτσι, 
κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, τα εγκεκριμένα τιμολόγια 
λιανικής της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τα έτη πριν από το έτος 2007, 
περιελάμβαναν το κόστος αυτό, δηλαδή την οικονομική 
αντιπαροχή για το κόστος που αντιπροσώπευε για την 
επιχείρηση η παροχή ενιαίων τιμολογίων σε όλη την Επι-
κράτεια (τιμολόγια για τους καταναλωτές στα ΜΔΝ ίσα 
με τα αντίστοιχα τιμολόγια για τους καταναλωτές του 
Διασυνδεδεμένου Συστήματος), καθώς και την παροχή 
μειωμένου τιμολογίου σε πολύτεκνες οικογένειες (ΣτΕ 
1726/2018).

Επειδή, περαιτέρω, η ΔΕΗ Α.Ε. ως μοναδικός προμη-
θευτής, παραγωγός κύρια και έχοντας αποκλειστικό δι-
καίωμα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, δεν είχε προβεί 
σε λογιστικό διαχωρισμό των λογαριασμών ΥΚΩ έως 
και το έτος 2006 (ΣτΕ 1725/2019). Τα τιμολόγια αυτά, 
ως συζευγμένα, δεν αποτύπωναν τον διαχωρισμό των 
χρεώσεων σε ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες, ενώ δεν 
είχαν εγκριθεί μοναδιαίες χρεώσεις για την παροχή ΥΚΩ 
κατά τα πρώτα δύο έτη της επίμαχης χρονικής περιόδου, 
ήτοι κατά τα έτη 2007 και 2008. Η οικονομική αντιπα-
ροχή για την κάλυψη του κόστους παροχής των ΥΚΩ, 
που αντιστοιχούσε στα ανταλλάγματα των ετών αυτών, 
εισπράχθηκε μέσω των ενιαίων τιμολογίων της ΔΕΗ Α.Ε. 
που εφαρμόσθηκαν κατά τα έτη αυτά, κατά τον τρόπο 
που ελάμβανε χώρα και κατά τα προηγούμενα του 
έτους 2007 έτη.

Επειδή, με την υπ’ αριθμ. 2014/536/ΕΕ απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν αιτήσεως της χώρας, 
χορηγήθηκε, υπό προϋποθέσεις, παρέκκλιση από τις δια-
τάξεις του άρθρου 33 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/72/
ΕΚ, στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας των Μη Διασυν-
δεδεμένων Νησιών ΜΔΝ. Η Επιτροπή αποφάσισε την 
αναδρομική ισχύ της παρέκκλισης από την 05-12-2003, 

οπότε και είχε υποβληθεί η αρχική αίτηση της χώρας. 
Ακολούθως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπό-
ψη την Απόφαση Παρέκκλισης και την αναγνώριση ανα-
δρομικής ισχύος στο καθεστώς των ΜΔΝ (Υπόθεση SA 
32160, παρ. 78-84, 113, 132), αξιολόγησε τη συμβατότη-
τα της οργάνωσης των ΥΚΩ στα ΜΔΝ με τις απαιτήσεις 
που θέτει το ενωσιακό πλαίσιο για τις Υπηρεσίες Γενικού 
Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ2). Με την απόφαση 
αυτή, μεταξύ άλλων, κρίθηκε ότι το ελληνικό πλαίσιο ορ-
γάνωσης και αντιστάθμισης των ΥΚΩ «είναι συμβατό με 
την εσωτερική αγορά δυνάμει του άρθρου 106 παράγρα-
φος 2 της ΣΛΕΕ, κατά τη διάρκεια της παρέκκλισης από 
το άνοιγμα της αγοράς που χορηγήθηκε με την απόφαση 
C(2014) 5902 της Επιτροπής, της 14ης Αυγούστου 2014.» 
(παρ. 210-211). Στο πλαίσιο της ενδελεχούς αξιολόγη-
σης της κρατικής ενίσχυσης βάσει των κριτηρίων των 
ΥΓΟΣ, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τα υποβληθέντα στοι-
χεία αντιπαραβολής κόστους ΥΚΩ και Ανταλλάγματος 
ΥΚΩ (βλ. Πίνακας ΙΙ στην παρ. 52 της Υπόθεσης SA 32160) 
και διαπίστωσε ότι υφίσταται καταρχήν ένα «έλλειμμα 
αντιστάθμισης», εκτιμώμενο σε περίπου 205 εκ. € για 
τα έτη 2007-2011. Η εν λόγω, ωστόσο, διαπίστωση της 
υποανάκτησης «…η αντιστάθμιση δεν υπολογίστηκε με 
βάση πραγματικά στοιχεία σχετικά με το κόστος της πα-
ροχής της υπηρεσίας, αλλά με βάση παραδοχές σχετικά 
με την εν λόγω μεθοδολογία, λαμβάνοντας υπόψη το 
κόστος παραγωγής (σχετικά με τα ΜΔΝ εν συγκρίσει με 
το διασυνδεδεμένο δίκτυο) χρησιμοποιώντας το 2006 ως 
σημείο αναφοράς.» (παρ. 171 της Υπόθεσης SA 32160). 
Για το λόγο αυτό, άλλωστε, γίνεται αναφορά σε εκτίμηση 
του κόστους, «που αναμένεται να αποφύγει ο πάροχος 
της υπηρεσίας και των εσόδων, που αναμένεται να μην 
επιτύχει, εάν δεν εκπληρωθεί η ΥΚΩ» (παρ. 173 Υπόθε-
σης SA 32160). Συναφώς, η Επιτροπή επισημαίνει ότι […] 
η ΔΕΗ έχει αποζημιωθεί, ακόμη και αν όχι πάντα πλήρως, 
με βάση τα δικά της έξοδα και όχι βάσει των δαπανών 
μιας τυπικής, εύρυθμα λειτουργούσας επιχείρησης3. Σχε-

2 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της ενδελεχούς 
αξιολόγησης της κρατικής ενίσχυσης βάσει των κριτηρίων των 
ΥΓΟΣ, κομβικό στοιχείο αποτέλεσε η διασφάλιση έναντι τυχόν 
υπεραντιστάθμισης, δηλαδή αποζημίωσης του παρόχου των ΥΚΩ 
(ΔΕΗ Α.Ε.) με ποσό που υπερβαίνει «το μέτρο του αναγκαίου για 
την κάλυψη του καθαρού κόστους για την εκπλήρωση της υπο-
χρέωσης παροχής της δημόσιας υπηρεσίας» (βλ. συνδυαστικό (το 
σημείο 21 του Πλαισίου 2012 για τις ΥΓΟΣ, καθώς και τις παρ. 164 
και 191 της Υπόθεσης SA 32160). Συναφώς, η Επιτροπή αξιολόγησε 
τις μεθόδους για τον καθορισμό του Ανταλλάγματος ΥΚΩ (παρ. 177 
Υπόθεσης SA 32160) και έκρινε ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του 
Ενωσιακού Πλαισίου των ΥΓΟΣ (παρ. 194 Υπόθεσης SA 32160).

3 Η εν λόγω διαπίστωση της υποανάκτησης, από τη ΔΕΗ Α.Ε., 
του κόστους των ΥΚΩ συντέλεσε στην ευμενή κρίση της Επιτρο-
πής, καθότι, ιδίως, διαπιστώθηκε ότι «όσον αφορά τη μεθοδολογία 
που εφαρμόστηκε για την περίοδο 2007-2011, η αντιστάθμιση δεν 
υπολογίστηκε με βάση πραγματικά στοιχεία σχετικά με το κόστος 
της παροχής της υπηρεσίας, αλλά με βάση παραδοχές σχετικά με 
την εν λόγω μεθοδολογία, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος παραγω-
γής (σχετικά με τα ΜΔΝ εν συγκρίσει με το διασυνδεδεμένο δίκτυο) 
χρησιμοποιώντας το 2006 ως σημείο αναφοράς.» (παρ. 171 της 
Υπόθεσης SA 32160). Για το λόγο αυτό, άλλωστε, γίνεται αναφορά 
σε εκτίμηση του κόστους, «που αναμένεται να αποφύγει ο πάρο-
χος της υπηρεσίας και των εσόδων, που αναμένεται να μην επιτύ-
χει, εάν δεν εκπληρωθεί η ΥΚΩ» (παρ. 173 Υπόθεσης SA 32160). 
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τικώς, η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι το αντάλλαγμα των 
αναφερόμενων ετών εξετάστηκε από την Επιτροπή, στο 
πλαίσιο της Απόφασης Κρατικής Ενίσχυσης (Υπόθεση 
SA 32060), στάθμισε ιδίως το ζήτημα της διαπίστωσης 
υποανάκτησης. Συναφώς, σημειώνεται ότι το ενωσιακό 
δίκαιο απαγορεύει μεν την ««υπεραντιστάθμιση» του 
παρόχου ΥΓΟΣ, όχι, όμως, και την «υποαντιστάθμιση». 
Όπως ειδικότερα αναλύεται στο έγγραφο εργασίας της 
Επιτροπής (Σχετικό 40): «Σύμφωνα με τους κανόνες κρα-
τικών ενισχύσεων, οι πάροχοι ΥΓΟΣ/ΚΥΚΩ δεν μπορούν 
να λαμβάνουν υπεραντισταθμίσεις, δηλαδή αποζημιώ-
σεις μεγαλύτερες από αυτό που είναι αναγκαίο για να 
εκπληρώσουν την αποστολή που τους ανατέθηκε. Οι κα-
νόνες αυτοί δεν απαγορεύουν την υποαντιστάθμιση ή 
τη μη αντιστάθμιση στους παρόχους ΥΓΟΣ. Αρμόδια να 
καθορίζουν τον τρόπο και το επίπεδο της χρηματοδότη-
σης των ΥΓΟΣ/ΚΥΚΩ που υλοποιούν είναι τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ. […] Στην περίπτωση 
υποαντιστάθμισης, αρμοδιότητα έχουν τα κράτη μέλη να 
αποφασίσουν για τις λεπτομέρειες μιας πιθανής διόρθω-
σης του ποσού της αντιστάθμισης, υπό την προϋπόθεση 
ότι η διόρθωση αυτή δεν συνεπάγεται υπεραντιστάθμι-
ση. ….» (Ενότητα 3.4.2.5).

Υπό το ανωτέρω πρίσμα, η ΡΑΕ ερμηνεύει το κείμενο 
πλαίσιο και προβαίνει, κατ’ εφαρμογή της εξουσιοδό-
τησης, στη διόρθωση της διαπιστούμενης υποανάκτη-
σης, σύμφωνα με τα πλέον επίκαιρα στοιχεία, που έχει 
στη διάθεσή της και βάσει του σκεπτικού που εκτίθεται 
κατωτέρω.

Επειδή, για τη χρονική περίοδο 2007-2011, η ΔΕΗ 
διεκδικεί ποσό τουλάχιστον ίσο με το αντάλλαγμα του 
έτους 2011 (681,7 εκ. €), όπως είχε προϋπολογιστεί με 
την υπ’ αριθμ 1526/2011 απόφαση ΡΑΕ, προς ανάκτηση 
μέσω των χρεώσεων ΥΚΩ του έτους 2012, το οποίο θεω-
ρεί ότι δεν ανακτήθηκε ποτέ. Ωστόσο, η απαίτηση αυτή 
Περαιτέρω, η Επιτροπή αναφέρει τη μη συμπερίληψη κινήτρου 
αποδοτικότητας, κατά τον υπολογισμό της Αντιστάθμισης ΥΚΩ 
(παρ. 186 Υπόθεσης SA 32160) και δεν παραλείπει να επισημάνει 
ότι:

«(108) […] η ΔΕΗ έχει αποζημιωθεί, ακόμη και αν όχι πάντα πλή-
ρως, με βάση τα δικά της έξοδα και όχι βάσει των δαπανών μιας 
τυπικής, εύρυθμα λειτουργούσας επιχείρησης. Οι ελληνικές αρχές 
αναφέρουν ότι η τέταρτη προϋπόθεση της Altmark πληρούται, 
καθώς μπορούν να δοθούν τα κατάλληλα μηνύματα στη ΔΕΗ, ώστε 
να ενθαρρυνθεί να καταβάλει κάθε συντονισμένη προσπάθεια για 
να περιορίσει τις δαπάνες της, γεγονός που διασφαλίζει ένα επίπε-
δο αντιστάθμισης σε επίπεδα κάτω του πραγματικού κόστους των 
εν λόγω υπηρεσιών. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο περιορισμός 
των δαπανών της ΔΕΗ δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι αντίστοιχες 
δαπάνες είναι δαπάνες μιας τυπικής, εύρυθμα λειτουργούσας επι-
χείρησης, όπως απαιτείται από τη δοκιμή Altmark. Τεκμηριωμένα 
και συγκεκριμένα στοιχεία θα έπρεπε να έχουν παρασχεθεί από 
τις ελληνικές αρχές σε σχέση με το γιατί οι δαπάνες της ΔΕΗ θα 
μπορούσαν να ληφθούν υπόψη ως δαπάνες μιας τυπικής, εύρυθμα 
λειτουργούσας επιχείρησης, για παράδειγμα, αποδεικνύοντας ότι 
για κάθε μία από τις κατηγορίες δαπανών της, οι δαπάνες της ΔΕΗ 
αντιστοιχούν στις δαπάνες μιας τυπικής, εύρυθμα λειτουργούσας 
επιχείρησης.

(109) Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ελληνικές αρχές 
δεν έχουν παράσχει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηρι-
ώνουν ότι η ΔΕΗ αποζημιώνεται ανάλογα με τις δαπάνες μιας τυ-
πικής εύρυθμα λειτουργούσας επιχείρησης στον σχετικό τομέα.».

αγνοεί πλήρως τα πραγματικά έσοδα (χρεώσεις ΥΚΩ) 
και έξοδα (απόδοση ανταλλάγματος) του λογαριασμού 
ΕΛΥΚΩ από το έτος 2007 και μετά και δεν ανταποκρίνε-
ται στην πραγματική κατάσταση του λογαριασμού, ως 
όφειλε να τηρείται, ο οποίος εμφανίζει έσοδα για όλα 
τα έτη, άρα για το σύνολο των ετών της υπό συζήτηση 
περιόδου 2007-2011. Η προσέγγιση της Αρχής είναι ολι-
στική με σύνδεση εσόδων και εξόδων του ΕΛΥΚΩ (και 
συνεπώς κατά βάση της ΔΕΗ), άλλως με τη θεώρηση ότι 
η ΔΕΗ δεν έχει ανακτήσει το αντάλλαγμα ενός ολόκλη-
ρου έτους –του 2011–, θα οδηγούμασταν στο παράξοδο 
της μη αναγνώρισης των εσόδων ενός ολόκληρου έτους 
από την εφαρμογή των χρεώσεων ΥΚΩ.

Επειδή, η οικονομική αντιπαροχή για την κάλυψη του 
κόστους παροχής των ΥΚΩ και κάλυψης των σχετικών 
ανταλλαγμάτων, αποδίδεται, βάσει των ανωτέρω, δια-
χρονικά στη ΔΕΗ είτε μέσω εφαρμογής ενιαίων τιμολο-
γίων της για τα έτη 2007 και 2008 είτε μέσω απόδοσης 
σε αυτή ανταλλάγματος βάσει διακριτών χρεώσεων ΥΚΩ, 
που αποτελούν έσοδα του ΕΛΥΚΩ για τα έτη 2009-2011 
και εφεξής.

Επειδή, για την αναγνώριση τυχόν υποανάκτησης των 
ετών 2009, 2010 και 2011, ελέγχεται δια της συγκριτικής 
θεώρησης του εσόδου, βάσει των ως άνω μοναδιαίων 
χρεώσεων έναντι του οφειλόμενου ανταλλάγματος. Συ-
νεπώς, για τον καθορισμό του οφειλόμενου ανταλλάγ-
ματος για ΥΚΩ της περιόδου 2007-2011, σύμφωνα με το 
άρθρο 16 του ν. 4635/2019, η ΡΑΕ ανέλυσε τα στοιχεία 
που διέθετε αναφορικά με τις εισροές και εκροές του 
Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ αποκλειστικά για τα έτη 2009-
2011, όπως αναλύεται περαιτέρω κάτωθι.

- Αναφορικά με τα ανταλλάγματα ΥΚΩ 2009-2011
Επειδή, για τα υπό εξέταση έτη η Αρχή έχει στη διάθε-

σή της απολογιστικά στοιχεία για το οριστικό οφειλόμε-
νο αντάλλαγμα για την παροχή ΥΚΩ ΜΔΝ και τιμολογίου 
πολυτέκνων. Σημειώνεται ότι η μεθοδολογία υπολογι-
σμού του ανταλλάγματος ΥΚΩ πριν από το έτος 2012 
ελήφθη υπόψη από την Αρχή και δεν επανεξετάσθη-
καν εγκεκριμένα εκκαθαριστικά ανταλλάγματα ΜΔΝ 
και Πολυτέκνων. Συνεπώς, αντί για τα προϋπολογιστικά 
ανταλλάγματα που λαμβάνονταν υπόψη, μαζί με τυχόν 
εκκαθαρίσεις, στις γνωμοδοτήσεις/αποφάσεις για το 
αντάλλαγμα κάθε έτους με στόχο τον καθορισμό του 
απαιτούμενου από τις χρεώσεις ΥΚΩ εσόδου, στην ανά-
λυση για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 16 του 
ν. 4635/2019 εξετάστηκαν τα απολογιστικά στοιχεία για 
τα ανταλλάγματα παροχής ΥΚΩ ΜΔΝ, τιμολογίου πολυ-
τέκνων και ΚΟΤ για την εν λόγω περίοδο.

Επειδή, ειδικότερα, τα εγκεκριμένα ανταλλάγματα για 
τα έτη 2009 και 2010 αναλύονται, ως εξής:

- 2009: € 433.316.292 για ΥΚΩ ΜΔΝ και € 10.831.496 
για ΥΚΩ Πολυτέκνων, σύμφωνα με την γνωμοδότηση 
ΡΑΕ 370/2010 (σχετικό έγγραφο 15) και την υπουργική 
απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.17/2124 (σχετικό έγγραφο 16).

- 2010: € 502.559.911 για ΥΚΩ ΜΔΝ και € 10.985.668 
για ΥΚΩ Πολυτέκνων, σύμφωνα με την απόφαση ΡΑΕ 
1526/2011 (σχετικό έγγραφο 17).

Επειδή, για το έτος 2011 είχε εγκριθεί επίσημα από τη 
ΡΑΕ μόνο το προϋπολογιστικό αντάλλαγμα €681.726.194 
(απόφαση ΡΑΕ 1526/2011, σχετικό έγγραφο 17).
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Επειδή, τον Οκτώβριο του 2013, η ΡΑΕ με σχετική επιστολή (σχετικό έγγραφο 24) προς τα Υπουργεία Οικονο-
μικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, είχε ενημερώσει για τις επιπτώσεις εφαρμογής του 
ν. 4067/2012 και την αναγκαιότητα αναπροσαρμογής των χρεώσεων που επιβάλλονταν βάσει του νόμου αυτού. Για 
το σκοπό αυτό, είχε συλλέξει απολογιστικά δεδομένα για τα ανταλλάγματα παροχής ΥΚΩ κατά το έτος 2011, παρόλο 
που δεν υπήρχε νομική πρόβλεψη εκκαθάρισής τους. Σύμφωνα με τα δεδομένα που είχε συλλέξει η ΡΑΕ κατά την 
περίοδο αυτή (σχετικά έγγραφα 20 και 22), το απολογιστικό αντάλλαγμα είχε εκτιμηθεί, ως εξής:

- ΥΚΩ ΜΔΝ: € 688.778.734
- ΥΚΩ Πολυτέκνων: € 10.960.000
- ΥΚΩ ΚΟΤ: € 15.024.285.
Συνεπώς, τα συνολικά απολογιστικά ανταλλάγματα ανά έτος για την υπό εξέταση περίοδο παρουσιάζονται στον 

κάτωθι Πίνακα.

Έτος (ποσά σε €) 2009 2010 2011

Απολογιστικό αντάλλαγμα ΥΚΩ ΜΔΝ 433.316.292 502.559.911 688.778.734

Απολογιστικό αντάλλαγμα ΥΚΩ Πολυτέκνων 10.831.496 10.985.668 10.960.000

Απολογιστικό αντάλλαγμα ΥΚΩ ΚΟΤ 15.024.285

Συνολικό οφειλόμενο απολογιστικό αντάλλαγμα 444.147.788 513.545.579 714.763.019

- Αναφορικά με τις εισροές του Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ για την κάλυψη των ανταλλαγμάτων της περιόδου 2009-2011
Επειδή, σχετικά με τα έσοδα από χρεώσεις ΥΚΩ, ελήφθησαν υπόψη τα ποσά που συμπεριλαμβάνονται στον «Πίνακα 

Γ) Συνολική Αποτύπωση Ανταλλάγματος Εσόδου ΔΕΗ 2007-2011» της από 30-04-2018 επιστολής της ΔΕΗ (σχετικό 
έγγραφο 27, όπως διευκρινίσθηκαν με το σχετικό 33), τα οποία βασίζονται στην εφαρμογή των συντελεστών της 
παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4067/2012. Αντίστοιχα, τα έσοδα από την επιβολή Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος 
στους πελάτες ΜΔΝ (οι οποίες κατά την περίοδο αυτή συνεισέφεραν στην κάλυψη των ανταλλαγμάτων ΥΚΩ) περι-
λαμβάνονται σε γνωμοδοτήσεις και σχετικά έγγραφα της ΔΕΗ (σχετικά έγγραφα 13, 19, 22 και 24).

Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη τη δυσχέρεια επιβεβαίωσης απολογιστικών στοιχείων για την επίμαχη περίοδο 
(μέχρι και 10ετία), κατά την οποία, μάλιστα, οι αρμόδιοι διαχειριστές ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, δεν είχαν αναλάβει αρ-
μοδιότητες, καθώς δεν είχε ακόμη θεσπισθεί κατά νόμο ο λειτουργικός διαχωρισμός, καθώς και το περιορισμένο 
προβλεπόμενο εκ του νόμου χρονικό διάστημα, εντός του οποίου οφείλει η ΡΑΕ να εκδώσει τη σχετική απόφαση 
επί του ανταλλάγματος την για την επίμαχη περίοδο, η ΡΑΕ προχωρά στον καθορισμό του οφειλόμενου ποσού, 
σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία που διαθέτει κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ της εν λόγω διάταξης νόμου όπως ρητώς 
αναφέρεται σε αυτήν.

Συνεπώς, τα συνολικά έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ ανά έτος, για την υπό εξέταση περίοδο παρουσιά-
ζονται στον κάτωθι πίνακα.

Έτος (ποσά σε €) 2009 2010 2011

Έσοδα από ΧΧΣ ΜΔΝ 31.500.000 30.600.000 31.504.696

Έσοδα από ΥΚΩ επικράτειας (ν. 4067/2012) 510.000.000 437.000.000 437.200.000

Έσοδα ΔΕΗ 541.500.000 467.600.000 468.704.696

- Εκτίμηση του οφειλόμενου ανταλλάγματος ΥΚΩ για την περίοδο 2007-2011
Βάσει των ανωτέρω αναφερομένων, το ποσό της διαφοράς μεταξύ αφενός των ανταλλαγμάτων ΥΚΩ που δικαιού-

ταν η ΔΕΗ Α.Ε. να λάβει, όπως προσδιορίστηκαν με τις τότε αποφάσεις της ΡΑΕ και του αρμόδιου Υπουργού, καθώς 
και εκκαθαριστικά στοιχεία έτους 2011 και αφετέρου των εσόδων από τις χρεώσεις χρήσης συστήματος, όπως 
εφαρμόστηκαν στους πελάτες ΜΔΝ και από τις χρεώσεις ΥΚΩ που επεβλήθησαν στους καταναλωτές, σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4067/2012, όπως τα αποτυπώνει η ΔΕΗ Α.Ε., αφορά την περίοδο 2009-2011 
και υπολογίζεται στα € 194.651.690, υπολογιζόμενο βάσει εσόδων και εξόδων του Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ σε 
ετήσια βάση, ως εξής:

Έτος (ποσά σε €) 2007 2008 2009 2010 2011
Συνολικό οφειλόμενο 
απολογιστικό αντάλλαγμα 450.395.867 531.407.251 444.147.788 513.545.579 714.763.019

Έσοδα ΔΕΗ Πλήρη ανάκτηση μέσω 
ενιαίων τιμολογίων ΔΕΗ 541.500.000 467.600.000 468.704.696

Διαφορά εσόδων με 
οφειλόμενο αντάλλαγμα - 97.352.212 - 45.945.579 - 246.058.323

Οφειλόμενο αντάλλαγμα 
περιόδου 2007-2011 194.651.690
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Επειδή, με την απόφαση της Ευρωπαϊκής επιτροπής 
«Κρατική ενίσχυση SA. 32060 (2014/NN) – Ελλάδα» σχε-
τικά με εικαζόμενη παράνομη ενίσχυση μέσω της επιβο-
λής υποχρεώσεων παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 
στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά κρίθηκε ότι «Βάσει των 
εν λόγω στοιχείων, το ποσό που ανέκτησε η ΔΕΗ (έσοδα 
από πωλήσεις συναντιστάθμιση για παροχή ΥΚΩ που 
υπολογίζονται με την παλαιά μεθοδολογία) φαίνεται ότι 
είναι μικρότερο από το συνολικό κόστος για τη ΔΕΗ για 
την περίοδο 2007-2011, κατά περίπου 205 εκατ. ευρώ 
(έλλειμμα αντιστάθμισης).».

Επειδή, για την αναγνώριση του εν λόγω πρόσθετου 
απολογιστικού ανταλλάγματος, για την κάλυψη της δι-
απιστωμένης υποανάκτησης από τη ΔΕΗ Α.Ε. του κό-
στους της εκ της παροχής ΥΚΩ κατά τα έτη 2007-2011, 
τηρούνται οι προϋποθέσεις του Πλαισίου ΥΓΟΣ (Σχετικό 
37). Ειδικότερα, το σημείο 49 του Πλαισίου ορίζει ότι «Τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η αντιστάθμιση που χορη-
γείται για την παροχή ΥΓΟΣ πληροί τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση και ειδικότερα 
ότι οι επιχειρήσεις δεν λαμβάνουν αντιστάθμιση που 
υπερβαίνει το ποσό, το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του παρόντος τμήματος. Οφείλουν να πα-
ρέχουν αποδεικτικά στοιχεία στην Επιτροπή, εφόσον το 
ζητήσει. Διενεργούν τακτικούς ελέγχους ή εξασφαλίζουν 
τη διενέργεια τέτοιων ελέγχων, στο τέλος της περιόδου 
της ανάθεσης και, εν πάση περιπτώσει, σε διαστήματα 
που δεν υπερβαίνουν τα τρία έτη. Για την ενίσχυση που 

χορηγείται μέσω άλλης διαδικασίας πλην της διαδικα-
σίας, δημόσιας σύμβασης με δημοσίευση, οι έλεγχοι 
θα πρέπει να διενεργούνται κανονικά τουλάχιστον ανά 
διετία».

Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:
1. Στη βάση των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με το 

άρθρο 16 του ν. 4635/2019, τον καθορισμό του οφειλό-
μενου προς απόδοση στη ΔΕΗ Α.Ε. ανταλλάγματος για 
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας της περιόδου 2007-2011 
στο ποσό των εκατό ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων, 
εξακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων, εξακοσίων ενενήντα 
ευρώ (€ 194.651.690).

2. Το ποσό αυτό κρίνεται σκόπιμο να αποδοθεί στη 
ΔΕΗ Α.Ε. από τον αρμόδιο διαχειριστή του Ειδικού Λογα-
ριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, ήτοι την ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε., και να ανακτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό 
ως εισροή στον Ειδικό Λογαριασμό ΥΚΩ κατά τα προ-
βλεπόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4635/2019, καθώς και 
την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει, 
προκειμένου να μην επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή.

3. Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ   
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*02045831312190008*

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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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