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ΠΡΟΣ:  

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα 

Υπόψη:  

κ. Υπουργού, κ. Κ. Σκρέκα 

κ. Γενικής Γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κ. Α. Σδούκου 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα 

Υπόψη: κ. Προέδρου, Δρ. A. Δαγούμα 

 

Αρ. Πρωτ. ΕΣΠΕΝ 21028 

Αθήνα, 22.11.2021 

 

Θέμα: Επιστροφή έκτακτης χρέωσης εκπροσώπων φορτίου άρθρου 157, παρ. 2 Ν. 4759/2020 υπέρ 

Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΦΕΚ Α’ 245/09-12-2020) 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Αξιότιμη κυρία Γενική Γραμματέα, 

To ενεργειακό κόστος, λόγω των διαμορφούμενων παγκόσμιων συνθηκών, έχει ανέλθει σε 

πρωτόγνωρα επίπεδα και παρακολουθούμε όλοι μας καθημερινά τις προσπάθειες της πολιτικής 

ηγεσίας του ΥΠΕΝ και της κυβέρνησης να προωθήσουν λύσεις τόσο σε εγχώριο επίπεδο όσο και σε 

Ευρωπαϊκό, προς ελάφρυνση των καταναλωτών. 

Στα πλαίσια αυτά θα θέλαμε να υποβάλουμε την πρότασή μας με την οποία αφενός θα προκύψει 

άμεσα όφελος στους καταναλωτές και αφετέρου θα μπορέσουν να καλυφθούν οι υποχρεώσεις 

προμηθευτών προς τους Διαχειριστές, θωρακίζοντας περαιτέρω την ηλεκτρική αγορά. 

Πιο συγκεκριμένα και με βάση  το τελευταίο δημοσιευμένο δελτίο του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και 

ΣΗΘΥΑ για τον Ιούνιο-Ιούλιο 20211, ο ΔΑΠΕΕΠ εκτιμά το λογιστικό πλεονασματικό υπόλοιπο του 

λογαριασμού στα 335,7 εκ. ευρώ, το οποίο μετά την αφαίρεση του Ειδικού Αποθεματικού Ασφαλείας 

Έκτακτων Δαπανών ύψους 70 εκ. ευρώ, καταλήγει σε ετήσιο σωρευτικό πλεόνασμα για το έτος 2021 

της τάξεως των 265,7 εκ. ευρώ. Το ανωτέρω σωρευτικό πλεόνασμα όμως βασίζεται σε συγκεκριμένες 

παραδοχές οι οποίες απέχουν από την τρέχουσα ενεργειακή πραγματικότητα και οι οποίες, εφόσον 

 
1 https://www.dapeep.gr/wp-
content/uploads/2021/10/05_JUNE_JULY_2021_DELTIO_ELAPE_v1.0_13.10.2021.pdf?_t=1634111499 



 

Έδρα: Λυκαβηττού 2, 10671 Αθήνα 
Γραφείο: Λεωφ. Κηφισίας 217Α, 15124 Μαρούσι 

www.espen.gr 
 

 

- 2 - 

επικαιροποιηθούν επί τω ρεαλιστικότερω, θα καταδείξουν το λογιστικό πλεόνασμα στο οποίο κινείται 

ήδη ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. 

Εκκινώντας από την παραδοχή περί της μέσης Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας (ΤΕΑ), 

σημειώνεται ότι το τελευταίο δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ λαμβάνει ως παραδοχή μέσης ΤΕΑ για το τελευταίο 

τρίμηνο του 2021 τα 135 €/MWh, ενώ δεν κάνει αναφορά στην παραδοχή της συνολικής μέσης ΤΕΑ 

για το έτος 2021, σε αντίθεση με το ακριβώς προηγούμενο δελτίο όπου η παραδοχή ήταν για μέση ΤΕΑ 

2021 της τάξεως των 68,5 €/MWh. Πέραν της σκοπιμότητας που ενέχει η μη αποτύπωση της 

παραδοχής για τη μέση ετήσια ΤΕΑ του 2021, ακόμη και η παραδοχή για την μέση ΤΕΑ τελευταίου 

τριμήνου 2021 στα επίπεδα των 135 €/MWh απέχει θεαματικά από την τρέχουσα κατάσταση στην 

αγορά. Ενδεικτικό το γεγονός ότι η ΤΕΑ 10/2021 διαμορφώθηκε στα 198,4 €/MWh, η τρέχουσα ΤΕΑ 

11/2021 διαμορφώνεται στα 209,5 €/MWh και οι προβλέψεις για το τελευταίο τρίμηνο του 2021 

κινούνται στην περιοχή των 190 €/MWh. Η διαφορά μεταξύ της εκτίμησης των 135 €/MWh που 

χρησιμοποιεί ο ΔΑΠΕΕΠ στο πρόσφατο δελτίο του Ειδικού Λογαριασμού και της πραγματικής 

εκτίμησης μέσης ΤΕΑ για το τελευταίο τρίμηνο του 2021 στην περιοχή των 190 €/MWh, σε συνδυασμό 

με την σκόπιμη παράλειψη αποτύπωσης της παραδοχής για την μέση ετήσια ΤΕΑ 2021 όταν στο 

προηγούμενο δελτίο αυτή βρισκόταν στα επίπεδα των 68,5 €/MWh, συνεπάγεται επιπλέον εισροές 

στον Ειδικό Λογαριασμό οι οποίες οδηγούν σε ένα ετήσιο λογιστικό πλεόνασμα το οποίο υπερβαίνει 

τα 500 εκ. ευρώ.  

Συνολικά, εκτιμούμε με ασφάλεια ότι οι επικρατούσες συνθήκες στις χονδρεμπορικές αγορές 

ηλεκτρικής ενέργειας πανευρωπαϊκά, σε συνδυασμό με την προσδοκία για περαιτέρω αύξηση των 

τιμών, όπως αυτή αποτυπώνεται αντικειμενικά στις τιμές στις οποίες γίνονται συναλλαγές 

προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας για τους τελευταίους μήνες του τρέχοντος έτους, θα 

δημιουργήσουν ένα λογιστικό πλεόνασμα στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ το οποίο θα 

κυμανθεί, μη συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού ασφαλείας των 70 εκ. ευρώ, στην περιοχή 

άνω των 600 εκ. ευρώ. Προφανώς σε αυτά υπάρχει η αβεβαιότητα των ταμειακών εισροών. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το έσοδο ΕΤΜΕΑΡ που θα προκύψει μετά τα αποτελέσματα του 

Πληροφοριακού Συστήματος για την υπαγωγή δικαιούχων σε καθεστώς μειωμένων χρεώσεων 

ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2019 και 2020, τα ύψη των οποίων εκτιμώνται σε 65 εκατ. € και 60 εκατ. € 

αντίστοιχα, η απόδοση του οποίου αναμένεται βέβαια πάλι από τους Προμηθευτές. Δεδομένων των 

ανωτέρω συνθηκών οι οποίες έχουν αλλάξει άρδην την εικόνα την οποία παρουσιάζει ο Ειδικός 

Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ και οι οποίες διασφαλίζουν ήδη την ευρωστία αυτού για το μεσοπρόθεσμό 

διάστημα, καθίσταται επιτακτική η επανεξέταση της αναγκαιότητας ύπαρξης των ειδικών εισφορών 

από τους προμηθευτές και τις ΑΠΕ που επιβλήθηκαν με το Ν. 4759/2020 και για τις οποίες ζητάμε την 

επιστροφή τους. 

Αναλυτικότερα, η έκτακτη χρέωση εκπροσώπων φορτίου του άρθρου 157, παρ. 2 του Ν. 4759/2020, 

ύψους 2 €/MWh επί του διακινούμενου όγκου ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2020, συνολικού 

ύψους 93,6 εκ. ευρώ, δεν είναι πλέον αναγκαία για την στήριξη του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και 

ΣΗΘΥΑ και προς τούτο αιτούμαστε την επιστροφή των εν λόγω ποσών προς του προμηθευτές. 

Δεδομένης της προεκτεθείσας κατάστασης σε σχέση με την χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας η οποία επί του παρόντος και για το επόμενο χρονικό αναμένεται να συνεχίσει την εκθετικά 

αύξουσα πορεία της ως προς τις τιμές που παρουσιάζει, η στήριξη της αγοράς και δη με μέτρα τα οποία 
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είναι εύλογα, απλά προς εφαρμογή και δεν συνεπάγονται σε καμία περίπτωση αρνητική επιβάρυνση 

ως προς τα θεμελιώδη μεγέθη του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, κρίνεται κατά την άποψη του 

Συνδέσμου μας απαραίτητη.  

Ως εκ τούτου, δια της παρούσας επιστολής ζητούμε την ανάληψη άμεσης νομοθετικής πρωτοβουλίας 

από το Υπουργείο σας, προκειμένου να τροποποιηθεί η διάταξη του άρθρου 157 (παρ1α & παρ2α), 

που θέσπισε την έκτακτη εισφορά των Προμηθευτών και των Παραγωγών ΑΠΕ του Ν. 4759/2020, με 

την εισαγωγή κατάλληλων νομοθετικών ρυθμίσεων οι οποίες θα καταστήσουν δυνατή την επιστροφή 

της.  

Η παρούσα χρονική συγκυρία, η οποία συμπίπτει με την έναρξη της υποχρέωσης υποβολής πρόσθετων 

εγγυήσεων υπέρ της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για το ΕΤΜΕΑΡ, υπαγορεύει την ανάγκη ανάληψης κατάλληλων 

νομοθετικών πρωτοβουλιών, οι οποίες θα βοηθήσουν αφενός εν μέρει στην σταθεροποίηση της 

αγοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία τελεί επί του παρόντος υπό ασφυκτικές συνθήκες 

λειτουργίας και αφετέρου στην διευκόλυνση για την καταβολή των απαιτούμενων εγγυήσεων που θα 

οδηγήσει στην καλύτερη θωράκιση του ΕΛ ΑΠΕ. 

Αναμένοντας την άμεση και ουσιαστική ανταπόκρισή σας σε αυτό το επείγον θέμα. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 
 
 

___________________________ 

Μίλτος Ασλάνογλου 

Γενικός Διευθυντής 


