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Θέμα:  Η Χρέωση Προμηθευτών (ΧΠ), το έλλειμμα στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ 

(ΕΛΑΠΕ) του ΛΑΓΗΕ και οι πληρωμές των παραγωγών ΑΠΕ 

 

Αξιότιμε Κύριε Αντιπρόεδρε, Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί, 

Αναφερόμαστε στην επιστολή που Σας απεύθυνε η ΕΒΙΚΕΝ σχετικά με τη Χρέωση Προμηθευτών 

και δημοσιοποιήθηκε ευρέως στον τύπο την 29.3.2018. Επειδή, η επιστολή χαρακτηρίζεται από 

άδικη επίθεση στο κλάδο των ΑΠΕ και περιέχει επιχειρήματα που δεν ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα, αναγκαζόμαστε να απαντήσουμε δια της παρούσης. 

Η Χρέωση Προμηθευτών (ΧΠ), που θεσμοθετήθηκε με το Ν.4416/2016 με ευρύτατη 

κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δεν θεσπίσθηκε για να εξαλείψει το έλλειμμα στον ΕΛΑΠΕ. 

Θεσπίσθηκε για να θεραπεύσει μια χρόνια στρέβλωση, ήτοι την άδικη επιδότηση του 

κόστους των Προμηθευτών από τον ΕΛΑΠΕ, που απόβαινε σε βάρος των ΑΠΕ και των 

καταναλωτών. Η θεραπεία αυτής της στρέβλωσης είχε ως συνέπεια τη μείωση του ελλείμματος 

του ΕΛΑΠΕ και τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ. Δηλαδή, ακόμα και εάν δεν υπήρχε το έλλειμμα στον 

ΕΛΑΠΕ, πάλι θα έπρεπε να θεραπευθεί η υπάρχουσα στρέβλωση.  

Η αλήθεια είναι μία και την αναγνωρίζει εμμέσως και η επίμαχη επιστολή της ΕΒΙΚΕΝ. Αν δεν 

υπήρχαν οι ΑΠΕ, το ποσό των χρημάτων που σήμερα αντιστοιχεί στην Χρέωση Προμηθευτών (ΧΠ) 

θα το πλήρωναν οι Προμηθευτές ως μέρος του ανταγωνιστικού κόστους ενέργειας. Το μόνο που 
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πετυχαίνει η Χρέωση Προμηθευτών (ΧΠ) είναι, υπαρχουσών των ΑΠΕ, το ποσό αυτό να μην το 

αποφεύγουν οι Προμηθευτές αλλά να συνεχίζουν να το καταβάλουν δια του ανταγωνιστικού 

σκέλους (όπως ούτως ή άλλως θα έκαναν) ώστε να μην επιβαρύνει αδίκως τους καταναλωτές μέσω 

της αύξησης του ΕΤΜΕΑΡ. 

Δεν είναι λοιπόν αληθής ο ισχυρισμός ότι δήθεν η ΧΠ θίγει την ανταγωνιστικότητα της 

βιομηχανίας, αφού αφορά ένα κόστος που ούτως ή άλλως θα υπήρχε.  

Η επιστολή της ΕΒΙΚΕΝ ζητά το ΕΤΜΕΑΡ να περιλαμβάνει ένα κόστος που δεν είναι πρόσθετο 

κόστος των ΑΠΕ. Ακόμα χειρότερα, η επίμαχη επιστολή υπονοεί ότι -δια της συμπερίληψής του στο 

ΕΤΜΕΑΡ - θα πρέπει να επιδοτείται το κόστος αυτό παρόλο που δεν αφορά τις ΑΠΕ. Εκφράζουμε 

την αμφιβολία μας για τη νομιμότητα ενός τέτοιου μέτρου, που ισοδυναμεί με επιδότηση της 

κατανάλωσης ενέργειας και όχι φυσικά με επιδότηση του βιομηχανικού καταναλωτή για να 

προστατευθεί  από το πρόσθετο κόστος των ΑΠΕ (μιας και όπως εξηγήσαμε το ποσό της ΧΠ δεν 

είναι πρόσθετο κόστος των ΑΠΕ). 

Ακόμα όμως και εάν προς στιγμή υποθέσουμε ότι θα μπορούσε η βιομηχανία μας να επιδοτηθεί για 

κόστος ενέργειας που δεν αφορά τις ΑΠΕ, οφείλουμε να σημειώσουμε τα ακόλουθα: με βάση τα 

στοιχεία του 2017, το έσοδο από τη ΧΠ αφορά το 30% του συνολικού εσόδου ΕΤΜΕΑΡ+ΧΠ. Η 

βιομηχανία επιδοτείται γενναία για το υπόλοιπο 70% (παρόλο που και αυτό περιέχει παλαιές 

συσσωρευμένες επιδοτήσεις του κόστους των προμηθευτών) και δεν επιβαρύνεται καθόλου για τη 

ΧΠ αφού αυτή δεν έχει περάσει στα τιμολόγια λιανικής. Παράλληλα είναι προφανές, ότι ακόμα και 

αν κάποια στιγμή στο μέλλον περάσει στους καταναλωτές μέρος της ΧΠ, η βιομηχανία θα 

επιβαρυνθεί τόσο λιγότερο σε σχέση με τους άλλους καταναλωτές όσο συμβαίνει και με το 

ΕΤΜΕΑΡ. Και τούτο λόγω της ελκυστικότητας του προφίλ κατανάλωσής της. 

Είναι λοιπόν φανερό ότι σήμερα, μετά από 1,5 έτος εφαρμογής της ΧΠ, η βιομηχανία και 

όλοι οι καταναλωτές έχουν απολαύσει μόνο οφέλη αφού δεν έχει περάσει καθόλου η ΧΠ 

στα τιμολόγια λιανικής. 

Αντιθέτως, χάρη στη θέσπιση της ΧΠ, ενισχύθηκε η ασφάλεια των πληρωμών στον κρίσιμο 

κλάδο των ΑΠΕ και κατέστη εφικτή η μείωση του κόστους του ρεύματος για όλους του 

καταναλωτές με τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ από τις αρχές του 2018. Η υιοθέτηση άτοπων επικρίσεων 

εναντίον της ΧΠ, θα επαναφέρει το παλιό στρεβλό καθεστώς και θα θέσει σε κίνδυνο τα ανωτέρω 

επιτεύγματα.  

Τέλος, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θεωρούμε τη βιομηχανική ανάπτυξη της Χώρας ως 

εξαιρετικά σοβαρή και κρίσιμη υπόθεση για όλους μας. Η υπεράσπιση των -μη συντεχνιακών- 

συμφερόντων της βιομηχανίας απαιτεί αναγνώριση της πραγματικότητας και ορθολογική 

προτεραιοποίηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Είμαστε διαθέσιμοι για κάθε συμβολή και 

βοήθεια. 

Με εκτίμηση, 

 

Παναγιώτης Λαδακάκος 

Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 


