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Αρ. Πρωτ. ΕΣΠΕΝ 22030 

Αθήνα, 13.12.2022 

 

Θέμα: Αποκατάσταση σφάλματος του «Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής 

Εκκαθάρισης» αναφορικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού της ενέργειας που καταλογίζεται 

στους εκπροσώπους φορτίου για πελάτες με τηλεμετρούμενο μετρητή διπλής κατεύθυνσης (net-

metering) 

 

Σχετ.:  α. Απόφαση ΡΑΕ 1443/2020 – Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής 

Εκκαθάρισης (ΦΕΚ 4737/ Β’/26.10.2020) 

β. Επιστολή ΕΣΠΕΝ 22016/ 28.07.2022 

γ. Επιστολή ΕΣΠΕΝ 22012/ 07.06.2022 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Αξιότιμη κυρία Γενική Γραμματέα, 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τις από 07.06.2022 και 18.07.2022 επιστολές του Ελληνικού 

Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και τον 

Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) αντίστοιχα, όπου επισημαίνεται 

σημαντικό σφάλμα στη μεθοδολογία του Άρθρου 19, παράγραφος 1 του «Εγχειριδίου 

Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης», αναφορικά με τον υπολογισμό της 

ενέργειας που καταλογίζεται στους εκπροσώπους φορτίου για πελάτες με τηλεμετρούμενο 

μετρητή διπλής κατεύθυνσης, σε περιπτώσεις αποκεντρωμένης παραγωγής (net-metering). 

Συγκεκριμένα, σε περιόδους εκκαθάρισης αποκλίσεων κατά τις οποίες η εγχυθείσα από τους εν 

λόγω πελάτες ενέργεια υπερβαίνει την απορροφηθείσα, η υπερβάλλουσα ενέργεια δεν 

λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της ενέργειας που καταλογίζεται στους εκπροσώπους 

φορτίου. Συνεπώς, ο προμηθευτής χρεώνεται με μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας από αυτή που 

τελικά τιμολογεί τον πελάτη μετά τη μηνιαία εκκαθάριση του κάθε καταναλωτή, βάσει των 

συνολικών ενδείξεων του μετρητή διπλής κατεύθυνσης, και επιβαρύνεται με σημαντική οικονομική 

ζημία.  
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Δεδομένης της θετικής -κατά τα λοιπά- εξέλιξης αναφορικά με την επικείμενη έναρξη πιστοποίησης 

δεκαπεντάλεπτων μετρητικών δεδομένων για τις τηλεμετρούμενες παροχές Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) 

Νο 5, 6 & 7 από τον ΔΕΔΔΗΕ, η διαδικασία καταλογισμού του Άρθρου 19 του Εγχειριδίου 

καταλαμβάνει πλέον και τις εν λόγω παροχές ΧΤ Νο 5, 6 & 7 που εμπίπτουν σε καθεστώς net-

metering, εντείνοντας το πρόβλημα της λανθασμένης μεθοδολογίας εκκαθάρισης. Σημειώνεται ότι 

αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση για τους προμηθευτές ενέργειας, ανακύπτει και για τις μη 

τηλεμετρούμενες παροχές net-metering XT, σε περίπτωση που κατά την περίοδο εκκαθάρισης, η 

εγχυθείσα από τους εν λόγω πελάτες ενέργεια υπερβαίνει την απορροφηθείσα.  

Καθίσταται επομένως αναγκαία η άμεση διόρθωση των εν λόγω διατάξεων του «Εγχειριδίου 

Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης» καθώς και η εκτέλεση διορθωτικών 

αναδρομικών εκκαθαρίσεων στις οποίες θα λαμβάνεται υπόψη και τυχόν αρνητική διαφορά 

μεταξύ απορροφηθείσας και εγχυθείσας ενέργειας ανά Περίοδο Εκκαθάρισης.  

Προσβλέπουμε στην άμεση και ουσιαστική συμβολή σας για την αποκατάσταση του 

συγκεκριμένου σφάλματος που ζημιώνει καταφανώς τη δραστηριότητα της προμήθειας και 

λειτουργεί προφανώς ως σημαντικό αντι-κίνητρο για την εκπροσώπηση των εν λόγω πελατών από 

τους προμηθευτές ενέργειας.   

 

Με εκτίμηση, 

 

Μίλτος Ασλάνογλου 

Γενικός Διευθυντής 

 

 

Συνημμένα.:  (1) Επιστολή ΕΣΠΕΝ 22016/ 28.07.2022 

(2) Επιστολή ΕΣΠΕΝ 22012/ 07.06.2022 
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ΠΡΟΣ:  

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 117 43 Αθήνα 

Υπόψη κ. Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Α. Μάνου 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

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 

 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Πειραιώς 132 

Αθήνα, 11854 

Υπόψη: κ. Προέδρου, Δρ. A. Δαγούμα 

 

Αρ. Πρωτ. ΕΣΠΕΝ 22016 

Αθήνα, 28.07.2022 

 

Θέμα: Αποκατάσταση σφάλματος στο «Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής 

Εκκαθάρισης» αναφορικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού της ενέργειας που καταλογίζεται 

στους εκπροσώπους φορτίου για πελάτες με τηλεμετρούμενο μετρητή διπλής κατεύθυνσης (net-

metering) 

 

Σχετ.:  Επιστολή ΕΣΠΕΝ 22012/ 07.06.2022 

 

Αξιότιμε κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την από 07.06.2022 επιστολή του Ελληνικού Συνδέσμου 

Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), όπου επισημαίνεται 

σημαντικό σφάλμα στη μεθοδολογία του Άρθρου 19, παράγραφος 1 του «Εγχειριδίου 

Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης», αναφορικά με τον υπολογισμό της 

ενέργειας που καταλογίζεται στους εκπροσώπους φορτίου για Πελάτες με τηλεμετρούμενο 

μετρητή διπλής κατεύθυνσης, σε περιπτώσεις αποκεντρωμένης παραγωγής (net-metering). 

Συγκεκριμένα, σε περιόδους εκκαθάρισης αποκλίσεων κατά τις οποίες η εγχυθείσα από τους εν 

λόγω Πελάτες ενέργεια υπερβαίνει την απορροφηθείσα, η υπερβάλλουσα ενέργεια δεν 

λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της ενέργειας που καταλογίζεται στους εκπροσώπους 

φορτίου. Συνεπώς, ο Προμηθευτής χρεώνεται με μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας από αυτή που 

τελικά τιμολογεί τον Πελάτη μετά τη μηνιαία εκκαθάριση του κάθε καταναλωτή, βάσει των 

συνολικών ενδείξεων του μετρητή διπλής κατεύθυνσης, και επιβαρύνεται με σημαντική οικονομική 

ζημία. Η συγκεκριμένη αστοχία της μεθοδολογίας, προφανώς λειτουργεί ως σημαντικό αντι-

κίνητρο για την εκπροσώπηση των εν λόγω Πελατών από τους Προμηθευτές.  
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Καθίσταται επομένως αναγκαία η άμεση διόρθωση των εν λόγω διατάξεων του «Εγχειριδίου 

Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης» καθώς και η εκτέλεση διορθωτικών 

αναδρομικών εκκαθαρίσεων στις οποίες θα λαμβάνεται υπόψη και τυχόν αρνητική διαφορά 

μεταξύ απορροφηθείσας και εγχυθείσας ενέργειας ανά Περίοδο Εκκαθάρισης. Σε αντίθετη 

περίπτωση, είναι προφανές ότι οι Προμηθευτές δεν θα μπορέσουν να στηρίξουν τους φιλόδοξους 

στόχους της Πολιτείας για την ενίσχυση της αυτοπαραγωγής και θα αναθεωρήσουν την πολιτική 

τους αναφορικά με την ανάληψη της εκπροσώπησης των εν λόγω Πελατών.   

Η άμεση και ουσιαστική ανταπόκριση του Διαχειριστή για την αποκατάσταση του συγκεκριμένου 

σφάλματος που ζημιώνει καταφανώς την προμήθεια είναι απολύτως κρίσιμη και αναγκαία. Ως εκ 

τούτου, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., όπως 

αυτές αποτυπώνονται στο άρθρο 128 του Ν. 4001/2011 όπως ισχύει. 

 

Με εκτίμηση, 

 

_____________________ 

Μίλτος Ασλάνογλου 

Γενικός Διευθυντής 

 

 

Συνημμένα.:  (1) Επιστολή ΕΣΠΕΝ 22012/ 07.06.2022 
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ΠΡΟΣ:  

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Πειραιώς 132 

Αθήνα, 11854 

Υπόψη: κ. Προέδρου, Δρ. A. Δαγούμα 

 

 

Αρ. Πρωτ. ΕΣΠΕΝ 22012 

Αθήνα, 07.06.2022 

 

Θέμα: Υπολογισμός της ενέργειας που καταλογίζεται στους εκπροσώπους φορτίου για πελάτες 

με τηλεμετρούμενο μετρητή διπλής κατεύθυνσης 

 

Σχετ.:  α. Απόφαση ΡΑΕ 1443/2020 – Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής 

Εκκαθάρισης (ΦΕΚ 4737/Β’/26.10.2020) 

β. ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382 (ΦΕΚ 759/Β’/05.03.2019) 

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

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

επισημάνει την ανάγκη (α) τροποποίησης του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και 

Περιοδικής Εκκαθάρισης (Απόφαση ΡΑΕ 1443/2020) και (β) άμεσης εκτέλεσης αναδρομικών 

εκκαθαρίσεων, αναφορικά με την μεθοδολογία υπολογισμού της ενέργειας που καταλογίζεται 

στους εκπροσώπους φορτίου για πελάτες με τηλεμετρούμενο μετρητή διπλής κατεύθυνσης, σε 

περιπτώσεις αποκεντρωμένης παραγωγής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη στόχευση σε επίπεδο Ε.Ε. για την αύξηση και την επιτάχυνση της 

διείσδυσης αποκεντρωμένης παραγωγής, ο Σύνδεσμος μας επισημαίνει  την ανάγκη συνολικού 

επανασχεδιασμού της διαχείρισης της αποκεντρωμένης παραγωγής τόσο στη Χαμηλή Τάση όσο 

και στη Μέση Τάση, και ιδίως των οικονομικών εκκαθαρίσεων που αφορούν αυτή. Προβληματικοί 

μηχανισμοί και διαδικασίες που επιμερίζουν με ανορθολογικό τρόπο τα επιμέρους κόστη από τη 

διαχείριση μονάδων αποκεντρωμένης παραγωγής, και ιδίως σε βάρος των προμηθευτών 

ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει άμεσα να διευθετηθούν, ώστε να αποφευχθεί η διόγκωση των 

στρεβλώσεων που ήδη υφίστανται  και ζημιώνουν τους προμηθευτές, και οι οποίες θα είναι ακόμη 

πιο δύσκολο να αρθούν στο μέλλον.   

Συγκεκριμένα, στο Άρθρο 19, παράγραφος 1 του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και 

Περιοδικής Εκκαθάρισης προβλέπεται ότι: 

«1. Αμέσως μετά τη συλλογή και την πιστοποίηση των μετρήσεων των Τηλεμετρούμενων 

Μετρητών Φορτίου για μία Περίοδο Καταμέτρησης (ΠΚ), ο Διαχειριστής του Δικτύου 

υπολογίζει κατά το Άρθρο 20, για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου, την απορροφόμενη ενέργεια που 

αντιστοιχεί σε Πελάτες του με Τηλεμετρούμενο Μετρητή Φορτίου, για κάθε Περίοδο 

Εκκαθάρισης Αποκλίσεων (k) εντός της Περιόδου Καταμέτρησης, λαμβανομένων υπόψη και 

των απωλειών του Δικτύου. Για τους Τηλεμετρούμενους Μετρητές Φορτίου διπλής 

κατεύθυνσης, ήτοι μετρητές για τους οποίους τηλεμετράται η Εγχεόμενη και η Απορροφόμενη 

ενέργεια, η οποία εκκαθαρίζεται στο επίπεδο του μετρητή (π.χ. ενέργεια από συστήματα 
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αυτοπαραγωγών με ενεργειακό συμψηφισμό (Net Metering)), τα υπόψη δεδομένα αφορούν 

στην μη αρνητική διαφορά μεταξύ απορροφηθείσας και εγχυθείσας ενέργειας ανά Περίοδο 

Εκκαθάρισης Αποκλίσεων (k).» 

Όπως γίνεται αντιληπτό, βάσει της ανωτέρω μεθοδολογίας, σε περιόδους εκκαθάρισης 

αποκλίσεων κατά τις οποίες η εγχυθείσα από τους εν λόγω πελάτες ενέργεια υπερβαίνει την 

απορροφηθείσα, η υπερβάλλουσα ενέργεια δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της 

ενέργειας που καταλογίζεται στους εκπροσώπους φορτίου. Συνεπώς, ο προμηθευτής  χρεώνεται 

με μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας από αυτή που τελικά τιμολογεί τον πελάτη μετά τη μηνιαία 

εκκαθάριση του κάθε καταναλωτή, βάσει των συνολικών ενδείξεων του μετρητή διπλής 

κατεύθυνσης. 

Ειδικότερα, κατά τον υπολογισμό της χρεωστέας ενέργειας από τον προμηθευτή προς τον 

καταναλωτή, σύμφωνα με το πρόγραμμα “Net Metering“ που έχει ορίσει η Πολιτεία, λαμβάνεται 

υπόψη το σύνολο της καταμετρηθείσας ενέργειας που απορροφάται, απομειωμένο κατά την 

ενέργεια η οποία  εγχέεται από τον πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου που αντιστοιχεί στον 

εκκαθαριστικό λογαριασμό (ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382).  

Η σημαντική οικονομική ζημία που ανακύπτει για τους προμηθευτές ενέργειας, εξαιτίας του 

προφανούς ζητήματος ως προς την τεχνική ορθότητα της μεθοδολογίας που προβλέπεται στη 

συγκεκριμένη διάταξη του Εγχειριδίου, καθιστά αναγκαία την άμεση διόρθωση του σφάλματος 

αυτού και την εκτέλεση διορθωτικών εκκαθαρίσεων με τις οποίες θα λαμβάνεται υπόψη και τυχόν 

αρνητική διαφορά μεταξύ απορροφηθείσας και εγχυθείσας ενέργειας ανά Περίοδο Εκκαθάρισης. 

Η αναδρομική εκτέλεση των διορθωτικών εκκαθαρίσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ανά 

Περίοδο Εκκαθάρισης, ώστε να αντικατοπτρίζει τα ανά περιόδους δεδομένα και την αντίστοιχη 

έντονη οικονομική ζημία των προμηθευτών. 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει τροποποίηση του πλαισίου, καθίσταται προφανές ότι οι 

προμηθευτές δε θα μπορέσουν να στηρίξουν τους φιλόδοξους στόχους της Πολιτείας για την 

ενίσχυση της αυτοπαραγωγής και θα αναθεωρήσουν την πολιτική τους αναφορικά με την ανάληψη 

της εκπροσώπησης των εν λόγω πελατών.     

Η σαφής ανάγκη άμεσης τροποποίησης της συγκεκριμένης διάταξης του Εγχειριδίου 

Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης (Άρθ. 19, παράγραφος 1) και εκτέλεσης 

αναδρομικών εκκαθαρίσεων που λαμβάνουν υπόψη τη διόρθωση ανά Περίοδο Εκκαθάρισης, 

καθίσταται ακόμη επιτακτικότερη, εν όψει της ήδη αυξητικής τάσης του αριθμού των πελατών με 

τηλεμετρούμενο μετρητή διπλής κατεύθυνσης, καθώς ασφαλώς και του πρόσφατου σχεδίου 

RePowerEU της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τοποθετεί την αυτοπαραγωγή ενέργειας με ενεργειακό 

συμψηφισμό (net-metering) στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της 

ενεργειακής κρίσης. Ο Σύνδεσμος μας σημειώνει την ανάγκη συνολικής επαναξιολόγησης του 

πλαισίου διαχείρισης της αποκεντρωμένης παραγωγής τόσο στη Μέση Τάση όσο και στη Χαμηλή 

Τάση, προκειμένου να εξορθολογιστεί ο μηχανισμός των οικονομικών εκκαθαρίσεων που αφορούν 

αυτή, και να αντιμετωπιστούν οι σημαντικές και διογκούμενες στρεβλώσεις εις βάρος των 

προμηθευτών, οι οποίες –σε περίπτωση που δεν διευθετηθούν άμεσα– θα είναι ακόμη 

δυσκολότερο να αρθούν στο μέλλον.  

Συνοψίζοντας, επισημαίνουμε ότι όποια τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών 

και Περιοδικής Εκκαθάρισης για την επίλυση του εν λόγω ζητήματος, θα πρέπει να γίνει άμεσα, να 

αφορά τόσο τη Μέση Τάση όσο και τη Χαμηλή Τάση και να έχει αναδρομικό χαρακτήρα αφού 

αφορά σε διόρθωση σφάλματος στην εκκαθάριση που ζημιώνει ξεκάθαρα την προμήθεια, η οποία 

καλείται να στηρίξει τα μέτρα εθνικής πολιτικής και υφίσταται ασφυκτικές πιέσεις το τελευταίο 

χρονικό διάστημα. 



 

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

www.espen.gr 
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Αναμένοντας την άμεση και ουσιαστική ανταπόκρισή σας σε αυτό το σημαντικό θέμα. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

____________________________ 

Κώστας Παπαμιχαήλ 

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 


