
Ρ.Α.Ε. αριθμ. απόφ. 73/15.2.2013  
Καθορισμός αριθμητικής τιμής της τεκμαρτής μοναδιαίας πίστωσης για 
οικιακούς καταναλωτές στις περιοχές όπου εγκαθίστανται ΑΠΕ για το έτος 2013  
 
Αριθμ. απόφ. 73/2013 
 
(ΦΕΚ Β' 515/06-03-2013) 
 
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 15η Φεβρουαρίου 2013, και 
λαμβάνοντας υπόψη:  
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας 
Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 129 και ιδίως το άρθρο 25 παρ. 
Α.3, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 παρ. 6 του Ν. 3983/2011, ΦΕΚ Α΄ 144. 
 
2. Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.28287/12.12.2011 Απόφαση των υπουργών 
Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ειδικό Τέλος 
και παροχή κινήτρων στους οικιακούς καταναλωτές στις περιοχές όπου 
εγκαθίστανται ΑΠΕ», ΦΕΚ Β΄ 3005. 
 
3. Την υπ’ αριθμ. 1456/30.11.2011 Απόφαση ΡΑΕ «Διατήρηση των Υφιστάμενων 
Χρεώσεων Χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής για το 
έτος 2012 στα ίδια επίπεδα με αυτά που είχαν εγκριθεί με τις σχετικές υπουργικές 
Απoφάσεις για το 2011», ΦΕΚ Β΄ 2094/31.12.2010 και ΦΕΚ Β΄45/24.01.2011. 
 
4. Την υπ’ αριθμ. 1017/20.12.2012 Απόφαση ΡΑΕ «Έγκριση του Ετήσιου Κόστους 
Δικτύου Διανομής για το 2012 και 2013, καθώς και των Χρεώσεων Χρήσης του 2013 
για το ΕΔΔΗΕ», ΦΕΚ Β΄ 3443/27.12.2012. 
 
5. Την υπ’ αριθμ. 1453/30.11.2011 Απόφαση ΡΑΕ «Αριθμητικές τιμές των 
συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143, 
παρ. 2 περ. γ΄ του Ν. 4001/2011 για το έτος 2012», ΦΕΚ 2967/Β/23.12.2011. 
 
6. Την υπ’ αριθμ. 698/01.09.2012 Απόφαση ΡΑΕ «Αριθμητικές τιμές των 
συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143, 
παρ. 2 περ. γ’ του Ν. 4001/2011 για την περίοδο Αυγούστου 2012− Ιουνίου 2013», 
ΦΕΚ Β΄ 2325/16.08.2012. 
 
7. Την υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ.77/03.01.2012, (ΦΕΚ Β΄ 7/05.01.2012) 
Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
σχετικά με τον Τιμοκατάλογο Ανταγωνιστικών Χρεώσεων Τιμολογίων Προμήθειας 
Χαμηλής Τάσης της ΔΕΗ Α.Ε., για το 2012, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 39/2011 
Γνωμοδότησης της ΡΑΕ. 
 
8. Τις διατάξεις του Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» ΦΕΚ Α΄ 79 και 
ειδικότερα το άρθρο 36. 
 



9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, σκέφτηκε ως εξής: 
 
Επειδή, σύμφωνα με άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.28287/12.12.2011 κοινής 
υπουργικής απόφασης, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. Α3 του 
άρθρου 25 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, «Ποσά ποσοστού 1% επί της προ Φ.Π.Α. 
αξίας πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. παρακρατούνται από τον 
αρμόδιο Διαχειριστή…………με σκοπό να πιστωθούν οι οικιακοί καταναλωτές 
μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.». Δικαιούχοι της 
πίστωσης αυτής, όπως προβλέπεται στην παρ. Α3 του άρθρου 25 του ως άνω νόμου, 
είναι οι οικιακοί καταναλωτές εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής ή τοπικής 
κοινότητας του Δήμου, εφόσον υπάρχει, όπου λειτουργούν οι σταθμοί Α.Π.Ε.. 
 
Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 3 της ανωτέρω απόφασης «Τα 
ποσά του άρθρου 1 συγκεντρώνονται σε ειδικό λογαριασμό που τηρεί ο αρμόδιος 
Διαχειριστής, προκειμένου να αποδοθούν, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, 
στους κατόχους Άδειας Προμήθειας, οι οποίοι προμήθευαν κατά το προηγούμενο 
έτος τους δικαιούχους της πίστωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 2.». 
Περαιτέρω, στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι με απόφαση της 
ΡΑΕ που εκδίδεται εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους καθορίζεται, βάσει 
μεθοδολογίας η τεκμαρτή μοναδιαία πίστωση σε €/MWh για τους ως άνω οικιακούς 
καταναλωτές. 
 
Επειδή, σύμφωνα με την προβλεπόμενη μεθοδολογία η τεκμαρτή μοναδιαία 
πίστωση προκύπτει «ως η μέση χρέωση που προκύπτει από την εφαρμογή του 
δημοσιευμένου κατά το προηγούμενο έτος τιμολογίου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για οικιακό 
τριφασικό καταναλωτή, συμφωνημένης ισχύος 25kVA χωρίς χρονοχρέωση και με 
κατανάλωση 2.000kWh ανά τετράμηνο, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων για τη 
Χρήση του Συστήματος, τη Χρήση του Δικτύου, τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και 
το Ειδικό Τέλος της παρ. 3.γ του άρθρου 40 του ν.2773/1999, που ενσωματώνονται 
στο τιμολόγιο προμήθειας». 
 
Επειδή, τα δημοσιευμένα τιμολόγια προμήθειας της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για το έτος 2012 
καθορίστηκαν σύμφωνα με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και τις Αποφάσεις ΡΑΕ, 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (σχετικά 3−7). 
 
Επειδή, η μοναδιαία τεκμαρτή πίστωση, σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 
3 της υπ’ αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.28287/12.12.2011 απόφασης, προκύπτει από την 
εφαρμογή των ως άνω δημοσιευμένων τιμολογίων της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για το έτος 2012 
στα χαρακτηριστικά παροχής και κατανάλωσης ενός οικιακού καταναλωτή που 
προβλέπονται στο ίδιο άρθρο. 
 
Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει: 
 
Τον καθορισμό της μοναδιαίας τεκμαρτής πίστωσης για το έτος 2013, σε 
140.23€/MWh. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 



Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2013 
 
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 
ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ 
 


