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Θέμα: Πρόταση Πλαισίου για την Αναπροσαρμογή της Χρέωσης Προμηθευτών (ΧΠ) 

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

Με την παρούσα επιθυμούμε να επανέλθουμε στο κρίσιμο θέμα της Χρέωσης Προμηθευτών και να 

Σας καταθέσουμε την πρότασή μας. 

mailto:info@eletaen.gr
http://www.eletaen.gr/
mailto:secmin@ypen.gr
mailto:ggenergy@ypen.gr
mailto:info@rae.gr
mailto:boulaxis@rae.gr
mailto:info@lagie.gr
mailto:mphilippou@lagie.gr
mailto:info@admie.gr


 

2 

 

Κατ’ αρχάς υπογραμμίζουμε ότι είναι σημαντική η προσπάθεια του Υπουργείου, που ξεκίνησε με το 

Ν.4414/2016, να εξορθολογήσει με δίκαιο και καινοτόμο τρόπο τη μέθοδο χρηματοδότησης του 

Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, αίροντας τις σχετικές στρεβλώσεις. 

Η αναπροσαρμογή της ΧΠ που προβλέπεται στο κείμενο της 3ης αξιολόγησης, πρέπει να γίνει σε 

στενή συνεργασία με τον κλάδο ώστε να εφαρμοσθεί με δίκαιο και διαφανή τρόπο με τη λειτουργία 

του νέου σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρισμού (target model). 

Βασική φιλοσοφίας που πρέπει να σεβαστεί και να διατηρήσει η αναπροσαρμογή της ΧΠ είναι η 

αποτύπωση του οφέλους που απολαμβάνουν οι Προμηθευτές από τη διείσδυση των 

Α.Π.Ε. και η αξιοποίηση της αξίας αυτής υπέρ των Α.Π.Ε. και των καταναλωτών. Για αυτό, 

βασικό πυλώνα της πρότασής μας αποτελεί ο απολογιστικός υπολογισμός σε τακτά χρονικά 

διαστήματα από τη ΡΑΕ αυτού του οφέλους, που θα αποτελεί τον οδηγό για το καθορισμό του 

ύψους μιας σταθερής Χρέωσης στους Προμηθευτές για το επόμενο διάστημα. 

Υπογραμμίζουμε ότι η διατήρηση αυτής της βασικής φιλοσοφίας (ήτοι του οφέλους των 

Προμηθευτών ως οδηγού για τον καθορισμό της νέας ΧΠ), αφήνει βαθμούς ελευθερίας 

στην πολιτική ηγεσία και τον Ρυθμιστή, να αποφασίζουν στο μέλλον μειώσεις του 

ΕΤΜΕΑΡ. Αντίθετα, η λογική που θεωρεί ότι πρέπει να υπολογίζεται κάθε φορά το έλλειμμα του 

ΕΛΑΠΕ και μετά αυτό να κατανέμεται στους Προμηθευτές, δεν αφήνει περιθώρια μείωσης του 

ΕΤΜΕΑΡ. 

Το δεύτερο ζήτημα αφορά τη μείωση της υφιστάμενης ΧΠ από το τέλος Μαρτίου 2018. Η μείωση 

της υφιστάμενης ΧΠ δεν πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση της καθυστέρησης των 

πληρωμών των παραγωγών ΑΠΕ. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει το ύψος της μείωσης της ΧΠ να 

συμβαδίζει με την εξέλιξη της μείωσης των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της Προμήθειας (δηλ. του 

ταμειακού ελλείμματος) διότι, σε διαφορετική περίπτωση, οι καθυστερήσεις θα αυξηθούν. 

Παράλληλα, η μείωση πρέπει να λάβει υπόψη με επαρκή ασφάλεια πιθανούς κινδύνους από 

απαιτήσεις που έχουν εγερθεί και από τις εκκαθαρίσεις του ΕΤΜΕΑΡ προηγούμενων ετών. 

Με τις σκέψεις αυτές Σας επισυνάπτουμε αναλυτικό υπόμνημα με το πλαίσιο της πρότασής μας και 

παραμένουμε στη διάθεσή Σας. 

 

Με εκτίμηση 

 

 

 

 

Παναγιώτης Λαδακάκος 

Πρόεδρος ΔΣ 

 

Συνημμένο: Πλαίσιο Πρόταση για την Αναπροσαρμογή της Χρέωσης Προμηθευτών 


