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ΣΧΕΤ: α) Η µε αριθµό πρωτ. 5311/20-4-2018 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές, που
αναφέρονται στον Πίνακα Κοινοποιήσεων, σας γνωρίζουµε ότι:
Με τα άρθρα 55 και 56 του ν.

4001/2011, καθορίζεται το νοµοθετικό πλαίσιο για την παροχή

Υπηρεσιών

Κοινής Ωφέλειας, µεταξύ των οποίων και η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη ∆ιασυνδεδεµένων
Νησιών µε τιµολογήσεις ίδιες, ανά κατηγορία καταναλωτή, µε αυτές του ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος, (ΥΚΩ_Μ∆Ν),
όπως ειδικότερα προβλέπεται στην υπ’ αριθµ. Π∆5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, (ΦΕΚ Β΄
1040/25.6.2007). Μεταβατικά και έως της θέση σε ισχύ του Προεδρικού ∆ιατάγµατος που προβλέπεται στο άρθρο 55
του ανωτέρω Νόµου, το πλαίσιο των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας καθορίζεται µε το τις µεταβατικής ισχύος διατάξεις του
άρθρου 36 του ν. 4067/2012 καθώς και των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 20 του ν. 4203/2013.
Η Απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας 469/2012, µε την οποία κρίθηκε ότι εφόσον δεν έχει εκδοθεί ο Κώδικας
∆ιαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, δεν µπορεί να δραστηριοποιηθεί άλλος προµηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στα Μ∆Ν
εκτός της ∆ΕΗ και ότι εφόσον δεν έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή σχετική παρέκκλιση, η διατήρηση του επίµαχου
µονοπωλιακού καθεστώτος αντιβαίνει προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ, θεραπεύτηκε εκ των υστέρων µε Απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 14 Αυγούστου 2014, κατόπιν αιτήµατος της Ελλάδας. Η Απόφαση αυτή (2014/536)
αποφάνθηκε υπέρ της χορήγησης παρέκκλισης στην Ελλάδα από τις διατάξεις που αφορούν α) στο άνοιγµα της αγοράς
(άρθρο 33 Οδηγίας 2009/72) και β) στη διαδικασία χορήγησης αδειών και υποβολής προσφορών για τη δηµιουργία νέας
δυναµικότητας (άρθρο 7 Οδηγίας 2009/72). Σας ενηµερώνουµε ακόµη, ότι η παρέκκλιση είχε αναδροµική ισχύ από τις 5
∆εκεµβρίου 2003 και διάρκεια έως τις 17.2.2016 ή έως την πλήρη εγκατάσταση των υποδοµών, µε καταληκτικό σηµείο
την 17η Φεβρουαρίου 2019. Έτσι αναδροµικά θεραπεύθηκε η πληµµέλεια στην οποία αναφερόταν το Συµβούλιο
Επικρατείας σχετικά µε την µη συµβατή µε το κοινοτικό δίκαιο µονοπωλιακή θέση της ∆ΕΗ στα Μ∆Ν.
Οι µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4067/2012, καθώς και οι µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 20 του ν.
4203/2013 διευθέτησαν τις έννοµες συνέπειες από την ανωτέρω απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Έτσι, η Πολιτεία, µε
το άρθρο 36 του ν. 4067/2012, καθόρισε τον καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας ως άµεσα υπόχρεο καταβολής του
ανταλλάγµατος των ΥΚΩ, καθώς και τις µοναδιαίες χρεώσεις ΥΚΩ, ανά κατηγορία πελατών, για τα έτη 2009, 2010 και 2011, µε
τις οποίες επιµερίζεται η σχετική δαπάνη που αντιστοιχεί στο κόστος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων παροχής ΥΚΩ κατά τα έτη
2008-2011. Ακολούθως, µε την παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4203/2013, δόθηκε στη ΡΑΕ εξουσιοδότηση για την έκδοση
µεθοδολογίας για τον υπολογισµό του ανταλλάγµατος που οφείλεται στους δικαιούχους που παρέχουν τις Υπηρεσίες Κοινής
Ωφέλειας η οποία αφορά στο αντάλλαγµα που οφείλεται από 1.1.2012. Περαιτέρω δε στην παράγραφο 11 του ίδιου άρθρου
ορίζεται ότι η ΡΑΕ κατά τον καθορισµό του ανταλλάγµατος που οφείλεται για την παροχή ΥΚΩ_Μ∆Ν ελέγχει και
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αναγνωρίζει απολογιστικά το ύψος των δαπανών της δραστηριότητας της παραγωγής από συµβατικές µονάδες, βάσει
των συµβάσεων που συνάπτει ο ∆ιαχειριστής Μ∆Ν µε τους παραγωγούς από συµβατικές µονάδες στα Μ∆Ν.
Βάσει της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης, εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 14/2014 Απόφαση της ΡΑΕ «Μεθοδολογία
υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την κάλυψη των δαπανών παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για µη
διασυνδεδεµένα νησιά», ΦΕΚ Β΄270/07.02.2014. Κατ’ εξουσιοδότηση των παραγράφων 10 και 11 του ν. 4203/2013 σε
συνδυασµό µε το άρθρο 56 παρ. 2 εκδόθηκαν οι πράξεις 356/2014 και 688/2017 για το αντάλλαγµα για το αντάλλαγµα
που οφείλεται στους Προµηθευτές για τα έτη 2012 έως και 2017.
Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την αναγνώριση ανταλλάγµατος έγινε αντικείµενο εξέτασης από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με την Απόφαση C(2014)6436 final/16.9.2014 της Επιτροπής για την εικαζόµενη κρατική
ενίσχυση SA 32060 (2014/NN) µέσω της επιβολής υποχρεώσεων παροχής ΥΚΩ στα Μ∆Ν, η Επιτροπή, επιλαµβανόµενη
της εξέτασης της Καταγγελίας που υπέβαλε το 2010 η εταιρία «ENERGA», έκρινε ότι η χορήγηση ανταλλάγµατος στη
∆ΕΗ ως αντιστάθµισµα του κόστους παροχής των ΥΚΩ, που αφορούν στα Μ∆Ν, συνιστά «κρατική ενίσχυση», κατά την
έννοια του άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ, την οποία η Ελλάδα όφειλε να έχει κοινοποιήσει (βάσει των υποχρεώσεων που
υπέχουν τα κράτη µέλη δυνάµει του άρθρου 108 παρ. 3 ΣΛΕΕ). Παρά ταύτα, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση
του συµβιβάσιµου του µέτρου µε τις διατάξεις του Πλαισίου του 2012 για τις Υπηρεσίες Γενικού Οικονοµικού
Συµφέροντος («Πλαίσιο ΥΓΟΣ») και αποδέχθηκε πλήρως την επιχειρηµατολογία της ΡΑΕ περί συµβατότητας της εθνικής
ρύθµισης προς τις απαιτήσεις του Πλαισίου (πραγµατική και σωστά καθορισµένη ΥΓΟΣ, προηγηθείσα διαβούλευση,
πράξη ανάθεσης, περίοδος ανάθεσης, συµβατότητα µε Οδηγία 2006/111 περί χωριστών λογαριασµών, απαιτήσεις για
δηµόσιες συµβάσεις, απουσία διάκρισης, ποσό αντιστάθµισης: µεθοδολογία-εύλογη απόδοση-παροχή κινήτρου,
πρόσθετες απαιτήσεις, διαφάνεια). Έκρινε ότι η µεθοδολογία που ισχύει από το έτος 2012 για τον καθορισµό της
αντιστάθµισης συνάδει µε τις απαιτήσεις του κοινοτικού πλαισίου για τις ΥΓΟΣ και παράλληλα συνεκτιµώντας την
Απόφαση για τη χορήγηση παρέκκλισης από την υποχρέωση ανοίγµατος της αγοράς, κατέληξε ότι το προκείµενο µέτρο,
είναι συµβατό µε την εσωτερική αγορά δυνάµει του άρθρου 106 παρ. 2 ΣΛΕ15.
Σύµφωνα εποµένως µε τα ανωτέρω, ο τρόπος υπολογισµού του ανταλλάγµατος, όπως έχει εγκριθεί από την
Επιτροπή, είναι απολύτως συµβατός µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία και ικανοποιεί πλήρως τις προϋποθέσεις
διαφάνειας αµεροληψίας και αναλογικότητας.
Με την τροπολογία που κατέθεσε το ΥΠΕΝ τον περασµένο ∆εκέµβριο στη Βουλή και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α'
200/22.12.2017, εξοµαλύνθηκε ο τρόπος υπολογισµού των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (Υ.Κ.Ω.), ώστε οι
καταναλωτές να µην χρεώνονται πλέον, βάσει της υψηλότερης κλίµακας για το σύνολο της κατανάλωσης τους, όταν
ξεπερνούν το καθορισµένο όριο, αλλά µόνο για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Για παράδειγµα, πριν την αλλαγή του
τρόπου υπολογισµού των χρεώσεων ΥΚΩ, η κατανάλωση µίας επιπλέον µονάδας, πέραν των 1600 KWh, χρέωνε το
σύνολο της κατανάλωσης βάσει της αµέσως υψηλότερης κλίµακας, ενώ πλέον χρεώνεται βάσει της υψηλότερης, µόνο
για την µία επιπλέον µονάδα. Άρα, σηµειώνεται σηµαντική µείωση για τις καταναλώσεις από 0 έως 1600 KWh, που
καλύπτουν τη συντριπτική πλειοψηφία της οικιακής κατανάλωσης.
Σηµειώνεται ακόµη, ότι η επιβάρυνση των καταναλωτών λόγω των χρεώσεων Υ.Κ.Ω. θα µειώνεται παράλληλα
µε την πορεία ολοκλήρωσης των διασυνδέσεων µε το δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας. Η ηλεκτρική ∆ιασύνδεση των
Κυκλάδων µε το ηπειρωτικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, που συνδέει πλέον το Λαύριο µε την Σύρο, την
Πάρο και µε τη Μύκονο, έχει ήδη ολοκληρωθεί. Έτσι η Αντίπαρος, η Νάξος, το Κουφονήσι, η Σχοινούσα, η Ηρακλειά, η
Ίος, η Σίκινος και η Φολέγανδρος ανήκουν πια στα διασυνδεδεµένα νησιά. Στη συνέχεια, µε τη σταδιακή ολοκλήρωση
του δεκαετούς πλάνου, του Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, θα µειωθεί περαιτέρω η
συγκεκριµένη χρέωση, ώστε να καταστεί σχεδόν µηδενική.
Η κατηγορία καταναλωτών οι οποίοι θερµαίνονται µε θερµοσυσσωρευτές αποτελεί ειδική κατηγορία, η οποία
δηµιουργήθηκε τη δεκαετία του 1980 στο πλαίσιο προγράµµατος για την διαχείριση της ζήτησης. Σε ότι αφορά στον
αριθµό των παροχών καταναλωτών που εµπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, αυτός δεν είναι δυνατόν να εντοπιστεί
ακριβώς, καθώς έχουν παρέλθει περισσότερα από 30 έτη και µέρος των καταναλωτών της συγκεκριµένης κατηγορίας
έχει ήδη αντικαταστήσει τους θερµοσυσσωρευτές µε άλλα συστήµατα θέρµανσης υψηλής απόδοσης.
Σας γνωρίζουµε ακόµη, ότι βάσει των στοιχείων του ∆ιαχειριστή Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (∆Ε∆∆ΗΕ), η χρέωση των ΥΚΩ για νυκτερινή κατανάλωση για το 96,55% των λογαριασµών γίνεται µόνο µε
τον χαµηλό συντελεστή, κατηγορία στην οποία απολαµβάνει σηµαντική µείωση από την αλλαγή υπολογισµού των
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χρεώσεων ΥΚΩ. Η χρέωση των ΥΚΩ για νυκτερινή κατανάλωση που γίνεται µε τον χαµηλό και τον µεσαίο συντελεστή,
αφορά το 0,92% των λογαριασµών και τέλος η χρέωση των ΥΚΩ που γίνεται µε τον χαµηλό, τον µεσαίο και τον υψηλό
συντελεστή, όπου πράγµατι παρατηρείται σηµαντική επιβάρυνση για τους καταναλωτές, αφορά στο 2,53% των
λογαριασµών για νυκτερινή κατανάλωση.
Αυτού δεδοµένου, η ΡΑΕ έχει ήδη ζητήσει από τον ∆Ε∆∆ΗΕ στοιχεία, τα οποία επεξεργάζεται, προκειµένου
αφενός να εντοπίσει τον κατά προσέγγιση αριθµό των καταναλωτών αυτής της κατηγορίας και αφετέρου να εκτιµήσει το
πρόβληµα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναµένει την εισήγηση της ΡΑΕ, προκειµένου σε συνεργασία µε
την ΡΑΕ, να προχωρήσει στη λήψη των κατάλληλων µέτρων για την αντιµετώπιση του ζητήµατος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Πίνακας Κοινοποιήσεων
Βουλευτές κ.κ.

1.

Μηταφίδη Τριαντάφυλλο

12. Ντζιµάνη Γεώργιο

2.

Αντωνίου Χρήστο

13. Ξυδάκη Νικόλαο

3.

Βάκη Φωτεινή

14. Παυλίδη Κωνσταντίνο

4.

Γεννιά Γεωργία

15. Ρίζο ∆ηµήτριο

5.

Ζεϊµπέκ Χουσείν

16. Σαρακιώτη Ιωάννη

6.

Θελερίτη Μαρία

17. Σεβαστάκη ∆ηµήτριο

7.

Καραγιάννη Ιωάννη

18. Σέλτσα Κωνσταντίνο

8.

Κασιµάτη Ειρήνη

19. Σιµορέλη Χρήστο

9.

Καστόρη Αστέριο

20. Σταµατάκη Ελένη

10. Μανιό Νικόλαο

21. Στογιαννίδη Γρηγόριο

11. Μπαλωµενάκη Αντώνιο

22. Τριανταφύλλου Μαρία
23. Τσόγκα Γεώργιο

Σελίδες απάντησης: 3
Σελίδες συνηµµένων: 0
Σ ύ ν ο λ ο Σελίδων: 3
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