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Θέμα: Εφαρμογή Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/108553/2053 (ΦΕΚ Β’ 4295/27.11.2019) για την 

Αναδρομική Εκκαθάριση Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

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

εκθέσει τα σημαντικά ζητήματα που ανακύπτουν από την Υπουργική Απόφαση 

ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/108553/2053 (ΦΕΚ Β’ 4295/ 27.11.2019), όσον αφορά την Αναδρομική Εκκαθάριση 

Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), και να αιτηθεί την 

τροποποίηση της, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας εκκαθάρισης 

των εν λόγω χρεώσεων και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. 

Με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/108553/2053 (ΦΕΚ Β’ 4295/ 27.11.2019) «Διαδικασία 

Αναδρομικής Εκκαθάρισης Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)» 

προσδιορίστηκε με λεπτομέρεια η διαδικασία που θα ακολουθηθεί από τους αρμόδιους διαχειριστές, 

Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ), Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), προκειμένου να υλοποιηθεί η αναδρομική εκκαθάριση των χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ. Η 

διαδικασία που προδιαγράφεται στη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) προβλέπει, μεταξύ 

άλλων, ότι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα αποστείλουν ενημερωτικά σημειώματα στους 
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πελάτες τους, πρώην ή νυν, με τα αντίστοιχα χρεωστικά ή πιστωτικά ποσά, με βάση τις ειδικές 

διατάξεις της ΥΑ.  

Ο Σύνδεσμος μας θεωρεί ότι, επί της αρχής, η ανάθεση στους προμηθευτές ενέργειας, της υποχρέωσης 

είσπραξης και εκκαθάρισης των εν λόγω αναδρομικών χρεωστικών ή πιστωτικών ποσών του ΕΤΜΕΑΡ, 

δεν τεκμαίρεται ούτε δύναται να τεκμηριωθεί στη βάση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Κατ’ 

ακολουθία Αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), το ΕΤΜΕΑΡ επί της ουσίας αποτελεί μια 

χρέωση που επιβάλλεται στους καταναλωτές εν είδει φορολογικής επιβάρυνσης για την παροχή 

Κρατικής Ενίσχυσης στον Ειδικό Λογαριασμό των ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), και όχι μια ρυθμιζόμενη χρέωση που 

σχετίζεται με την προμήθεια ενεργειακών προϊόντων στους πελάτες μας. Οι προμηθευτές θα πρέπει 

επιτέλους να παύσουν να προσφέρουν εισπρακτικές υπηρεσίες που ουσιαστικά δεν σχετίζονται με το 

αντικείμενο της σύμβασης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και για τις οποίες φέρουν αποκλειστικά το 

ρίσκο της είσπραξης και απόδοσης των αναδρομικών χρεώσεων. 

Εξαιτίας της ανωτέρω συνθήκης, η διαδικασία εκκαθάρισης των εν λόγω χρεώσεων σύμφωνα με την 

υφιστάμενη ΥΑ κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη ως προς την αποτελεσματικότητά της, αλλά και 

προβληματική ως προς την υποχρέωση των προμηθευτών ενέργειας να αποδώσουν στους αρμόδιους 

Διαχειριστές, ποσά που αφορούν μια χρέωση φορολογικής φύσεως που επιβάλλεται στους 

καταναλωτές, τα οποία ποσά με τη σειρά τους οι προμηθευτές είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα είναι 

ποτέ σε θέση να εισπράξουν από τους πελάτες τους (πρώην ή νυν). Συγκεκριμένα: 

• Η διαδικασία που προδιαγράφεται στην ΥΠΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/108553/2053 (ΦΕΚ Β’ 4295/ 

27.11.2019) προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα 

αποστείλουν ενημερωτικά σημειώματα με τα αντίστοιχα χρεωστικά ή πιστωτικά ποσά, όχι 

μόνο τους υφιστάμενους αλλά και τους πρώην πελάτες τους. Το σημείο αυτό, όπως γίνεται 

αντιληπτό, είναι ιδιαιτέρως προβληματικό, καθώς η ΥΑ θέτει μια υποχρέωση στους 

προμηθευτές να εισπράξουν και να αποδώσουν ποσά, από πελάτες με τους οποίους δεν 

υπάρχει καμία συμβατική σχέση, προκαλώντας έντονη σύγχυση στην αγορά, και θέτοντας 

έντονα εν αμφιβόλω την πιθανότητα οι προμηθευτές να εισπράξουν οποιοδήποτε ποσό από 

τους πρώην πελάτες τους. Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι ο Κώδικας Προμήθειας δεν 

προβλέπει τη δυνατότητα είσπραξης ποσών από ένα πελάτη με τον οποίο δεν διατηρεί 

συμβατική σχέση (π.χ. διακανονισμός, εντολή απενεργοποίησης μετρητή, εντολή παύσης 

εκπροσώπησης). Συνεπώς καθίσταται αδύνατη (ή ακόμα και παράνομη) αφενός η χρέωση ή 

πίστωση των ποσών καθώς και η είσπραξη τους από πελάτες με τους οποίους δεν υφίσταται 

ενεργή Σύμβαση Προμήθειας. 

• Στις εξειδικεύσεις της ανωτέρω ΥΑ (Άρθρο 4, παρ. 5 & Άρθρο 5,Παρ. 3) αναφέρεται ότι στις 

περιπτώσεις πελατών οι οποίοι κατέστησαν δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ η 

χρέωση θα γίνει είτε εφάπαξ (εφόσον δεν ξεπερνά το ποσό των 10.000€) είτε σε 2 ισόποσες 

δόσεις (για μεγαλύτερα ποσά). Επίσης, προβλέπεται για τις περιπτώσεις πελατών οι οποίοι 

δεν κατέστησαν δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, ο προμηθευτής  να δύναται να 

χρεώσει τον (πρώην σε πολλές περιπτώσεις) πελάτη του είτε εφάπαξ, είτε έως και σε έξι (6) 
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δόσεις για τα ποσά που οφείλει να καταβάλει αναδρομικά προς τον ΕΛΑΠΕ. Το παράδοξο 

μάλιστα είναι ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τον τρόπο με τον οποίο θα τιμολογηθούν 

οι προμηθευτές τα αντίστοιχα ποσά από τους αρμόδιους Διαχειριστές. Συνεπώς προκύπτει οτι 

οι Διαχειριστές θα τιμολογήσουν τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με τα αναδρομικά 

χρεωστικά ποσά (τα οποία ανέρχονται συνολικά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ ΡΑΕ/1654/2020 

σε 175 εκατ. €) που αφορούν στους πελάτες που εκπροσωπούσαν κατά την περίοδο 2019-

2020, σύμφωνα με τις γενικές ισχύουσες διατάξεις περί τιμολόγησης του ΕΤΜΕΑΡ. Έτσι, οι 

προμηθευτές θα βρεθούν στη θέση να πρέπει να εξοφλήσουν τεράστια  ποσά προς τους 

Διαχειριστές, που αφορούν μάλιστα μια χρέωση φορολογικής φύσεως, στους συμβατικούς 

χρόνους εξόφλησης, την στιγμή που ακόμη και εάν υποτεθεί ότι όλοι οι νυν και πρώην πελάτες 

τους καταβάλλουν τα χρεωστικά ποσά που τους αντιστοιχούν, αυτό θα γίνει στην καλύτερη 

περίπτωση σε έως έξι (6) δόσεις. Είναι επίσης πιθανό κάποιος προμηθευτής, για να 

διευκολύνει  τους πελάτες που εκπροσωπεί, να προσφέρει ακόμα καλύτερους όρους 

αποπληρωμής με αποτέλεσμα την ακόμα μεγαλύτερη έκθεση του. Τα παραπάνω αφορούν 

πελάτες με τους οποίους οι προμηθευτές διατηρούν ενεργή συμβατική σχέση, καθώς όπως 

προαναφέραμε με τους υπόλοιπους, οι προμηθευτές δεν μπορούν με κανένα νόμιμο μέσο να 

διεκδικήσουν τα οφειλόμενα προς το Ειδικό Λογαριασμό ποσά. 

Ως εκ τούτου, ο Σύνδεσμος μας προτείνει την τροποποίηση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης 

προκειμένου η είσπραξη και εκκαθάριση των αναδρομικών χρεωστικών ή πιστωτικών ποσών του 

ΕΤΜΕΑΡ να αντιμετωπιστεί καταλλήλως, ως μια διαδικασία είσπραξης και εκκαθάρισης φορολογικών 

υποχρεώσεων, όπως επί της ουσίας είναι. Συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος μας προτείνει την εφαρμογή 

διαδικασίας η οποία θα είναι πανομοιότυπη με την υφιστάμενη διαδικασία που εφαρμόζεται για την 

είσπραξη και απόδοση των δημοτικών τελών από τους προμηθευτές ενέργειας, σύμφωνα με τον ν. 

3979/2011 (ΦΕΚ Α-138/16.6.2011). Εν προκειμένω, σε περίπτωση που ο προμηθευτής ενέργειας έχει 

αποστείλει ενημερωτικά σημειώματα με τα αντίστοιχα χρεωστικά ή πιστωτικά ποσά στους πελάτες του 

(πρώην ή νυν) εντός σαφώς οριζόμενου χρονικού διαστήματος, αλλά δεν έχει καταστεί εφικτό να 

εισπράξει τα εν λόγω ποσά έως την παρέλευση συγκεκριμένου διαστήματος, τότε θα πρέπει να 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής των ποσών αυτών στον αρμόδιο Διαχειριστή. Την 

υποχρέωση είσπραξης των εν λόγω ποσών τους από τους καταναλωτές, θα αναλαμβάνει ο αρμόδιος 

Διαχειριστής ή αρμόδια κρατική Αρχή όπως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). 

Κλείνοντας, ο Σύνδεσμος μας θεωρεί ότι τα ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή της ανωτέρω 

Υπουργικής Απόφασης είναι μείζονος σημασίας και κρισιμότητας, τόσο για την βιωσιμότητα των 

εταιρειών του κλάδου μας, όσο και για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς σήμερα αλλά και στο 

μέλλον. Παραμένουμε στη διάθεση σας προκειμένου να συμβάλλουμε στην άμεση επίλυση αυτού του 

ζητήματος και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας. 
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Με εκτίμηση, 

 

 

____________________________ 

Μίλτος Ασλάνογλου 

Γενικός Διευθυντής ΕΣΠΕΝ 


