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Θέμα: Κρατική επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών Χαμηλής Τάσης – Απόδοση 

πίστωσης στους προμηθευτές για τον μήνα Δεκέμβριο & Κοινοποίηση οδηγιών σε περίπτωση 

επέκτασης του μέτρου 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Αξιότιμη κυρία Γενική Γραμματέα, 

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

επισημάνει  τα εξής: 

Α) Ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία απόδοσης της πίστωσης προς τους προμηθευτές, για 

τη χορήγηση της κρατικής επιδότησης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών Χαμηλής Τάσης των 

μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους 2021, όπως 

προσδιορίζονται στο Άρθρο 5 της υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/109471/1763 Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης (ΚΥΑ), επιφέρουν σημαντικό έλλειμμα χρηματοδότησης – σε όρους ρευστότητας, καθώς 

από τον σχετικό υπολογισμό έχει παραλειφθεί ο μήνας Δεκέμβριος, αυξάνοντας τις επισφάλειες 

που ανακύπτουν για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

Β) Η εκτίμηση για συνέχιση των υψηλών τιμών ενέργειας στις διεθνείς και συνεπακόλουθα και στην 

ελληνική αγορά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, καθιστά ενδεχομένως επιβεβλημένη την 

απόφαση για την επέκταση της επιδότησης των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών 

Χαμηλής Τάσης κατά το έτος 2022. Εν όψει της εξέλιξης αυτής, θα θέλαμε να τονίσουμε την ανάγκη 

κοινοποίησης των σχετικών οδηγιών στους προμηθευτές ενέργειας το συντομότερο δυνατόν, ώστε 

να διασφαλιστεί η προσήκουσα υλοποίηση του μέτρου και να σχεδιαστούν εγκαίρως τα μέτρα που 

απαιτούνται για την προστασία των χρηματοροών της αγοράς. 

A) Απόδοση πίστωσης στους προμηθευτές για τον μήνα Δεκέμβριο 

Οι προμηθευτές ενέργειας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να υποστηρίξουν τους 

καταναλωτές και πελάτες τους, αντιλαμβανόμενοι τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις που 

απορρέουν από τις εξαιρετικά υψηλές τιμές των ενεργειακών προϊόντων κατά τους τελευταίους 

μήνες. Στο πλαίσιο αυτό, και για διάστημα δύο (2) μηνών, προέβησαν στη χορήγηση της 
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εξαγγελθείσας κρατικής επιδότησης στους καταναλωτές, αντλώντας χρηματοδότηση – σε όρους 

ρευστότητας, σχεδόν αποκλειστικά από ίδια κεφάλαια, και εν τη απουσία συγκεκριμένου και 

εγκεκριμένου ρυθμιστικού πλαισίου, βασιζόμενοι στις ανακοινώσεις σας ότι η καταβολή του 

συνόλου των αναλογούντων ποσών για την περίοδο εφαρμογής του μέτρου, θα πραγματοποιηθεί 

το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.   

Ωστόσο, ενώ πράγματι στο Άρθρο 5 της υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/109471/1763 ΚΥΑ προσδιορίζονται 

τα ποσά τα οποία πιστώνονται στους προμηθευτές σε δύο (2) δόσεις (24.11.2021 & 03.12.2021), 

τα ποσά αυτά αφορούν αποκλειστικά την επιδότηση των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και 

Νοεμβρίου. Από το Άρθρο 6 της ΚΥΑ, συμπεραίνεται ότι τα σχετικά κεφάλαια της επιδότησης του 

μηνός Δεκεμβρίου, θα πιστωθούν στους προμηθευτές στις 15.06.2022, δηλαδή επτά (7) και πλέον 

μήνες από σήμερα, με το πέρας της πρώτης εκκαθάρισης βάσει της καταμετρηθείσας κατανάλωσης 

των δικαιούχων κατά την περίοδο εφαρμογής του μέτρου.  

Συνεπώς, οι προμηθευτές καλούνται να χρηματοδοτήσουν πλήρως – σε όρους ρευστότητας, την 

επιδότηση του μηνός Δεκεμβρίου που ανέρχεται σε 130€/MWh (150 €/MWh για τους καταναλωτές 

με Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο - ΚΟΤ), αντλώντας από ίδιες πηγές χρηματοδότησης τα αναγκαία 

κεφάλαια της τάξεως των δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία και θα πρέπει να δεσμεύσουν 

για περίοδο που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Γίνεται ευκόλως αντιληπτό ότι, οι προμηθευτές 

ενέργειας, υπό τις ασφυκτικές συνθήκες που ήδη αντιμετωπίζουν, είναι πρακτικά αδύνατο να 

επωμιστούν το σχετικό χρηματοοικονομικό βάρος, δίχως να ανακύψουν επισφάλειες για τη 

χρηματοοικονομική σταθερότητα και την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου της ενεργειακής 

αγοράς. 

Η χορήγηση της επιδότησης, η οποία πράγματι μετριάζει ουσιαστικά τις οικονομικές πιέσεις που 

δέχονται οι καταναλωτές, είναι απαραίτητο να συνοδευτεί από την παροχή της απαραίτητης 

χρηματοοικονομικής ρευστότητας στην αγορά. Σε αντίθετη περίπτωση, υφίσταται σημαντικός 

κίνδυνος αποσταθεροποίησης και περαιτέρω επιδείνωσης των υφιστάμενων χρηματοοικονομικών 

συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες στην αγορά, με αντίστροφα από τα επιδιωκόμενα 

αποτελέσματα για τους καταναλωτές. 

Συνεπώς, ο Σύνδεσμος μας θεωρεί ότι θα πρέπει άμεσα να υπάρξει πρόβλεψη, για την πίστωση 

των ποσών της επιδότησης του μηνός Δεκεμβρίου στους προμηθευτές το συντομότερο δυνατόν, 

και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τον Ιανουάριο του έτους 2022. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 

η εκτίμηση για την εξέλιξη των τιμών προβλέπει τη διατήρησή τους σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, 

για σημαντική χρονική περίοδο και κατά το επόμενο έτος, η σχετική διάταξη για την πίστωση των 

ποσών της επιδότησης του μηνός Δεκεμβρίου θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε ενδεχόμενη 

επόμενη νομοθετική ρύθμιση για την επέκταση του μέτρου της κρατικής επιδότησης στο έτος 2022.  

Η έγκαιρη πίστωση των κονδυλίων της επιδότησης για τον μήνα Δεκέμβριο στους προμηθευτές, 

έχει εξαιρετικά κρίσιμο χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο της κρατικής 

επιδότησης θα αντισταθμίσει πράγματι τις επιπτώσεις των εξαιρετικά υψηλών τιμών των 

ενεργειακών προϊόντων, και ότι δεν θα ανακύψει κίνδυνος αποσταθεροποίησης της αγοράς 

προμήθειας ενέργειας, με αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα για τους καταναλωτές. 

B) Κοινοποίηση οδηγιών σε περίπτωση επέκτασης του μέτρου 

Τέλος, δυνάμει της εκτιμώμενης διατήρησης των τιμών σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα για σημαντικό 

χρονικό διάστημα, σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση για την επέκταση της κρατικής επιδότησης 

κατά το έτος 2022, και προκειμένου να δοθεί επαρκές χρονικό περιθώριο για την προσήκουσα 

υλοποίηση του μέτρου καθώς και τον έγκαιρο σχεδιασμό των μέτρων που απαιτούνται για την 

προστασία των χρηματοροών της αγοράς, θεωρούμε ότι θα πρέπει να κοινοποιηθούν οι σχετικές 
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οδηγίες στους προμηθευτές ενέργειας το συντομότερο δυνατόν, αναφορικά με τα ποσά και τους 

δικαιούχους της επιδότησης, τη διαδικασία χορήγησης της, το χρονοδιάγραμμα πίστωσης των 

κονδυλίων στους προμηθευτές, καθώς και το χρονοδιάγραμμα έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ. 

Αναμένοντας την άμεση και ουσιαστική ανταπόκρισή σας σε αυτά τα επείγοντα θέματα. 

 

Με εκτίμηση, 

 
 

__________________________ 

Μίλτος Ασλάνογλου 

Γενικός Διευθυντής 


