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Αρ. Πρωτ. ΕΣΠΕΝ 21005  

Αθήνα, 14.04.2021 

 

Θέμα: Αίτημα αναθεώρησης της διαδικασίας πίστωσης του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών 

καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

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

εκθέσει τα ζητήματα που ανακύπτουν από τις Υπουργικές Αποφάσεις ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597 (ΦΕΚ 

B’ 2172/07.06.2019) και ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999 (ΦΕΚ B’ 3154/31.07.2020), καθώς και την κείμενη 

νομοθεσία, και συγκεκριμένα από την υποχρέωση που έχει επιβληθεί στους προμηθευτές να 

διεκπεραιώνουν την πίστωση του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου 

λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί, και να αιτηθεί την αναθεώρηση της εν λόγω 

διαδικασίας. 

Επί της αρχής, ο Σύνδεσμος μας θεωρεί ότι η εν γένει ανάθεση στους προμηθευτές ενέργειας, 

υποχρεώσεων πάσης φύσεως πιστώσεων, χρεώσεων και εκκαθαρίσεων εκτός του αντικειμένου της 

προμήθειας ενεργειακών προϊόντων αυξάνει σημαντικά το διαχειριστικό κόστος, το οποίο εν τέλει 

αποτυπώνεται στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς να σχετίζεται με αυτό. Οι προμηθευτές θα 

πρέπει να παύσουν να υποχρεούνται να προσφέρουν διαχειριστικές υπηρεσίες που αφορούν την 

είσπραξη/ πίστωση φορολογικής ή άλλης φύσεως χρεώσεων, που ουσιαστικά δεν σχετίζονται με το 

αντικείμενο της σύμβασης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ακόμα και εάν για ορισμένες από αυτές 
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προβλέπεται μια ελάχιστη διαχειριστική αμοιβή, προκειμένου να καλύπτουν το κόστος που 

συνεπάγεται η παροχή των εν λόγων υπηρεσιών. Είναι άλλωστε γνωστή σε όλους η σύγχυση μεγάλου 

μέρους των καταναλωτών σχετικά με το ύψος των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και τις χρεώσεις 

υπέρ τρίτων, τις οποίες πολλές φορές, λανθασμένα, θεωρούν ότι σχετίζονται με το κόστος αγοράς 

ενεργειακών προϊόντων.  

Ειδικότερα, και σε σχέση με το θέμα των πιστώσεων του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών 

καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί, σύμφωνα με την 

παρ. 3 του Άρθ. 2 της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597 προβλέπεται ότι: 

«3. Δικαιούχοι της πίστωσης παραμένουν οι οικιακοί καταναλωτές, οι οποίοι διέθεταν 

σύμβαση προμήθειας με Προμηθευτή κατά την ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ της 

απόφασης επιμερισμού της παρ. 1, ακόμη και αν, κατά το χρονικό διάστημα από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της εν λόγω απόφασης έως την ημερομηνία απόδοσης της πίστωσης, 

λυθεί η σύμβαση προμήθειας του Προμηθευτή με τον οικιακό καταναλωτή ή υπογραφεί για 

την συγκεκριμένη ενεργή σύνδεση νέα σύμβαση με άλλον οικιακό καταναλωτή ή η 

συγκεκριμένη ενεργή σύνδεση εκπροσωπείται από άλλον Προμηθευτή ή δεν εκπροσωπείται 

πλέον από κανένα Προμηθευτή λόγω διακοπής της σύνδεσης». 

Επίσης, σύμφωνα με τις παρ. 10 και 12 του Άρθ. 4 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης: 

«10. Οι Προμηθευτές πιστώνουν, μέσω του πρώτου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας που εκδίδεται μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, στους δικαιούχους το ποσό 

με την ένδειξη «Έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα λόγω σταθμών Α.Π.Ε. και Υβριδικών σταθμών 

στην Περιοχή σας» και ενημερώνουν σχετικά τη ΡΑΕ, τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. Οι 

Προμηθευτές ενημερώνουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με πίνακα που 

περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία (αριθμό παροχής, ποσό, Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού) 

μέχρι το τέλος του κάθε ημερολογιακού έτους». 

«12. Στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 2, ο Προμηθευτής πιστώνει μέσω έκτακτου 

λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στους δικαιούχους, το ποσό της πίστωσης 

και αναρτά στην ιστοσελίδα του, πίνακα με τους αριθμούς ενεργούς σύνδεσης των δικαιούχων 

οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, για τους οποίους έχει εκδοθεί 

έκτακτος λογαριασμός κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τον οποίο κοινοποιεί στους 

οικείους ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Τα ποσά αυτά θα εισπράττονται από τους δικαιούχους οικιακούς 

καταναλωτές βάσει της διαδικασίας της παρ. 11 του παρόντος άρθρου. (…) Εάν μετά το πέρας 

έξι (6) μηνών από την έκδοση του έκτακτου λογαριασμού το ποσό της πίστωσης παραμείνει 

ανείσπρακτο, τότε θα επιστρέφεται στην ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. ή στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστή ΜΔΝ 

κατά περίπτωση, με ταυτόχρονη ενημέρωση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (…).»  

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, επιβάλλεται στους προμηθευτές ενέργειας η υποχρέωση να 

διεκπεραιώνουν την πίστωση των εν λόγω ποσών, και ιδίως να αναλαμβάνουν το συνεπακόλουθο 
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διαχειριστικό και οικονομικό κόστος, τόσο σε δικαιούχους καταναλωτές με τους οποίους διατηρούν 

ενεργή σύμβαση προμήθειας, για τους οποίους πράγματι η διαδικασία αυτή είναι σχετικά απλή, όσο 

και σε καταναλωτές οι οποίοι πλέον είτε έχουν παύσει να διαθέτουν ενεργή σύνδεση είτε 

εκπροσωπούνται από άλλον προμηθευτή, όπου η διαδικασία γίνεται σύνθετη και ενέχει σημαντικά 

διαχειριστικά κόστη. 

Ειδικότερα για τις περιπτώσεις καταναλωτών με τους οποίους οι προμηθευτές δεν διατηρούν πλέον 

ενεργή σύμβαση, η υποχρέωση αυτή συνεπάγεται την έκδοση και αποστολή «έκτακτου λογαριασμού 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας», όπως αναφέρεται ανωτέρω στην παρ. 12 του Άρθ. 4 της 

Υπουργικής Απόφασης, για την πίστωση ποσών τα οποία δύνανται κατ’ ελάχιστον να αφορούν ένα 

λεπτό του ευρώ (0,01€), σύμφωνα με την παρ. 8 του Αρθ. 4 της Υπουργικής Απόφασης 

ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597. Όπως προκύπτει από τον προσδιορισμό, εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ, των 

πιστωτικών ποσών που αντιστοιχούν σε κάθε δικαιούχο καταναλωτή για την περίοδο 2015 - 2019, σε 

πολλές περιπτώσεις οι προμηθευτές ενέργειας υποχρεούνται να εκδώσουν και να αποστείλουν 

έκτακτους λογαριασμούς σε καταναλωτές με τους οποίους δεν διατηρούν πλέον ενεργή σύμβαση, και 

για ποσά τα οποία προσεγγίζουν το κατώτερο όριο του ενός λεπτού του ευρώ (0,01€). Στην παρ. 12 του 

Άρθ. 4 της Υπουργικής Απόφασης προβλέπεται επίσης ότι, εάν το ποσό της πίστωσης παραμείνει 

ανείσπρακτο από τον δικαιούχο καταναλωτή μετά το πέρας έξι (6) μηνών από την έκδοση του έκτακτου 

λογαριασμού, ένα ενδεχόμενο το οποίο είναι ιδιαίτερα πιθανό για τις περιπτώσεις χαμηλών 

πιστωτικών ποσών, οι προμηθευτές υποχρεούνται να επιστρέφουν το εν λόγω ποσό στον αρμόδιο 

διαχειριστή και να ενημερώνουν σχετικώς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, κάτι που συνεπάγεται την έκδοση και  αποστολή νέου έκτακτου λογαριασμού στους εν λόγω 

καταναλωτές. Γίνεται αντιληπτό ότι, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι εν λόγω υποχρεώσεις 

δημιουργούν διαχειριστικά κόστη, τα οποία οι προμηθευτές ενέργειας καλούνται να αναλάβουν και 

εν τέλει να ανακτήσουν από το σύνολο των καταναλωτών μέσω των ανταγωνιστικών χρεώσεων, 

αυξάνοντας συνεπώς το κόστος ενέργειας. Ειδικότερα για περιπτώσεις που τα προς πίστωση ποσά 

προσεγγίζουν το κατώτερο όριο του ενός λεπτού του ευρώ (0,01€), η έκδοση και αποστολή των 

σχετικών έκτακτων λογαριασμών καθίσταται οικονομικά ασύμφορη και επιβαρυντική για το δημόσιο 

συμφέρον καθώς το σχετικό διαχειριστικό κόστος, που ανέρχεται σε κάποια ευρώ ανά λογαριασμό, 

υπερβαίνει κατά πολύ το ποσό που πιστώνεται στους δικαιούχους καταναλωτές. 

Είναι σαφές ότι στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν διατηρεί πλέον ενεργή σύμβαση, και 

προφανώς δεν διαθέτει επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη, η έκδοση και αποστολή 

«έκτακτου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας» μπορεί και να μην φτάσει ποτέ στο 

δικαιούχο. 

Ο Σύνδεσμος μας αιτείται την αναθεώρηση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης προκειμένου η 

πίστωση και εκκαθάριση των εν λόγω ποσών να διενεργείται σε κεντρικό επίπεδο, ως μια διαδικασία 

διαχείρισης φορολογικής φύσεως χρεοπιστώσεων, μιας που το μόνο στοιχείο που συνδέει με 

βεβαιότητα την πίστωση με τον δικαιούχο είναι ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), μέσω του 

συστήματος TAXIS, το οποίο πλέον υποστηρίζει ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών πράξεων και συναλλαγών, 
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και ευκόλως θα μπορούσε να αποστέλλει στους δικαιούχους βάσει του ΑΦΜ τους τα σχετικά 

πιστωτικά σημειώματα. Ο Σύνδεσμος μας προτείνει την απλοποίηση της διαδικασίας για τη διαχείριση 

των εν λόγω πιστώσεων από τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., με την κατάρτιση συγκεντρωτικού πίνακα δικαιούχων 

βάσει του ΑΦΜ, ο οποίος, αντί να αποστέλλεται στους προμηθευτές και αυτοί με τη σειρά τους να 

αποστέλλουν πιστωτικά σημειώματα σε κάθε ένα δικαιούχο, με κίνδυνο, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, να μην είναι δυνατός ο εντοπισμός κάποιων εξ αυτών, θα προωθείται στο TAXIS, όπου θα 

γίνεται ηλεκτρονικά, χωρίς χρονοτριβή και διαχειριστικό κόστος, η πίστωση των ποσών στους 

δικαιούχους καταναλωτές. 

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας και παραμένουμε στη διάθεση σας προκειμένου να συμβάλλουμε 

στην επίλυση αυτού του ζητήματος. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 
 
 

____________________________ 

Μίλτος Ασλάνογλου 

Γενικός Διευθυντής ΕΣΠΕΝ 


