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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Αξιότιμη κυρία Γενική Γραμματέα, 

Οι προμηθευτές ενέργειας έχουν πλήρη επίγνωση των ιδιαιτέρως δυσμενών συνθηκών και των 

προβλημάτων που ήδη αντιμετωπίζουν και θα αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές, λόγω των 

ιδιαζόντως υψηλών τιμών στα ενεργειακά προϊόντα. Από την πλευρά μας, θα κάνουμε ό,τι είναι 

δυνατό για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες αυτές συνθήκες. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, η χορήγηση χρηματικής βοήθειας, υπό τη μορφή επιδότησης στους 

λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, πράγματι θα βοηθήσει τους, από πολλές 

πλευρές, οικονομικά πιεζόμενους καταναλωτές ενέργειας. 

Πέραν όμως του εν λόγω μέτρου, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι επείγει και η λήψη κατάλληλων 

μέτρων για την προστασία της χρηματοοικονομικής ρευστότητας της ενεργειακής αγοράς, και η 

παροχή έμπρακτης υποστήριξης στους προμηθευτές, που καλούνται να χρηματοδοτήσουν, σε 

όρους ρευστότητας, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Θέλουμε να τονίσουμε ότι, η διαδικασία προσδιορισμού και έγκρισης του μέτρου μέσω της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης, δεν πρέπει να συγχέεται με το αίτημα μας για τη λήψη μέτρων που θα 

μετριάσουν το χρηματοοικονομικό βάρος που επωμίζονται οι προμηθευτές, και το οποίο 

προκύπτει από τη χορήγηση της επιδότησης στους καταναλωτές. Τονίζεται δε ότι, η μέχρι τώρα 

πίστωση των ποσών της επιδότησης στους καταναλωτές, πραγματοποιείται εν τη απουσία 

συγκεκριμένου και εγκεκριμένου ρυθμιστικού πλαισίου, κατά τρόπο που από τυπικής πλευράς, 

εμφανίζεται να υλοποιείται οικειοθελώς από τους προμηθευτές. 
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Οι προμηθευτές, δείχνοντας έμπρακτα την καλή τους πίστη και την προφανή θέληση τους να 

βοηθήσουν τους καταναλωτές, εφαρμόζουν ήδη από τον Σεπτέμβριο το πρώτο μέρος της 

επιδότησης που αναγγείλατε, με ίδιο κόστος, στηριζόμενοι στις ανακοινώσεις σας, ότι η καταβολή 

των αναλογούντων ποσών, θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. 

Με τη νέα σας επιστολή, τίθεται νέα καταληκτική ημερομηνία καταβολής των κονδυλίων, μέχρι το 

τέλος του έτους, που θα αφορά τα ποσά που έχουν ήδη πιστωθεί ή που πιστώνονται επί του 

παρόντος στους καταναλωτές για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, καθώς και πολύ μεγαλύτερα 

ποσά για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Επί της ουσίας, οι προμηθευτές πλέον καλούνται να 

χρηματοδοτήσουν το σύνολο των εν λόγω ποσών, παρά το γεγονός ότι ήδη αντιμετωπίζουν 

ασφυκτικές συνθήκες χρηματοπιστωτικής ρευστότητας εξαιτίας της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτίμηση για την εξέλιξη των τιμών προβλέπει τη διατήρησή τους σε 

ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα για πολύ μεγάλη χρονική περίοδο, ευλόγως αναμένεται ότι οι 

επιδοτήσεις θα συνεχίζουν να εφαρμόζονται για μεγάλο διάστημα. Είναι προφανές ότι οι 

δυνατότητες των προμηθευτών να χρηματοδοτήσουν επαναλαμβανόμενες και διαρκώς 

αυξανόμενες επιδοτήσεις, παρέχοντας ρευστότητα στην αγορά, έχουν ήδη εξαντληθεί, ιδίως 

λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων τους έναντι του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και των 

Διαχειριστών, τις πολύ αυξημένες υποχρεώσεις για παροχή εγγυήσεων που ετέθησαν με 

πρόσφατες αποφάσεις, καθώς και τον αυξημένο κίνδυνο για αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

Επομένως, θεωρούμε ότι πέραν της προφανούς ανάγκης για την επίσπευση της έγκρισης του 

μέτρου μέσω της Κοινής Υπουργικής Απόφασης και της διευθέτησης των καταβολών στους 

προμηθευτές, θα πρέπει άμεσα να προβλεφθούν μέτρα, προκειμένου να μετριαστεί το 

χρηματοοικονομικό βάρος της επιδότησης, που είναι αδύνατο να διαχειριστούμε για άλλο 

διάστημα. 

Η λήψη των εν λόγω μέτρων αποκτά εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα και προφανώς είμαστε στη 

διάθεση σας να συζητήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 
___________________________ 

Μίλτος Ασλάνογλου 

Γενικός Διευθυντής 


