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Θέμα: Εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από 

αυτοκαταναλωτές 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Με την παρούσα επιστολή, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) επιθυμεί να 

τοποθετηθεί επί του άρθρου 64 «Εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού 

ενεργειακού συμψηφισμού από αυτοκαταναλωτές – Αντικατάσταση άρθρου 14Α ν. 3468/2006» 

του σχεδίου νόμου με τίτλο «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή 

Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των 

υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - 

Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες 

διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος».  

Σε συνέχεια των επιστολών μας (23003/ 24.01.2023, 22030/ 13.12.2022, 22016/ 28.07.2022, 

22012/ 07.06.2022) προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Ρυθμιστική Αρχή 

Ενέργειας (ΡΑΕ) και τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), 

επισημαίνουμε και πάλι: 

• Την επιτακτική ανάγκη αποκατάστασης μεθοδολογικού σφάλματος και εκτέλεσης 

διορθωτικών αναδρομικών εκκαθαρίσεων αναφορικά τον υπολογισμό της ενέργειας που 

καταλογίζεται στους προμηθευτές ενέργειας για τηλεμετρούμενους πελάτες σε καθεστώς 

ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 1 

του «Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης», εάν η εγχυθείσα 

από τους εν λόγω πελάτες ενέργεια -κατά τη διάρκεια της 15λεπτης περιόδου εκκαθάρισης- 

υπερβαίνει την απορροφηθείσα, η υπερβάλλουσα ενέργεια δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον 

υπολογισμό της ενέργειας που καταλογίζεται στους εκπροσώπους φορτίου. Ωστόσο η 

υπερβάλλουσα ενέργεια αφαιρείται από τη χρεωστέα ενέργεια του πελάτη, συνεπώς ο 

προμηθευτής χρεώνεται με μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας από αυτήν που τελικά τιμολογεί 

τον πελάτη και επιβαρύνεται με σημαντική οικονομική ζημία. 

• Την ανάγκη συνολικού επανασχεδιασμού του προγράμματος ενίσχυσης της 

αυτοκατανάλωσης, και ιδίως των οικονομικών εκκαθαρίσεων που αφορούν αυτή, 

συνεκτιμώντας -μεταξύ άλλων- τόσο τις προβλέψεις του άρθρου 15(4) της Οδηγίας 2019/944 

και την ερμηνεία αυτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και τις σχετικές τοποθετήσεις των 

ACER και CEER. Προβληματικοί μηχανισμοί και διαδικασίες που κατανέμουν με ανορθολογικό 

τρόπο τα επιμέρους κόστη, σε βάρος των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει άμεσα 
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να διευθετηθούν ώστε να αποφευχθεί η διόγκωση των στρεβλώσεων που ήδη υφίστανται, οι 

οποίες ζημιώνουν καταφανώς τους Προμηθευτές, και να εκλείψουν τα ισχυρά υφιστάμενα 

αντικίνητρα για την περαιτέρω ανάπτυξη της αυτοκατανάλωσης, σύμφωνα και με τις πολιτικές 

στοχεύσεις του εν θέματι νομοσχεδίου.  

Προσβλέπουμε στην άμεση και ουσιαστική συμβολή σας για την αντιμετώπιση των ανωτέρω 

ζητημάτων. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Μίλτος Ασλάνογλου 

Γενικός Διευθυντής 

 


