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Θέμα: Κίνδυνοι από την εκροή από τον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. λόγω πιθανής
αναδρομικής μείωσης της Χρέωσης Προμηθευτών για το 2018

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
Σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή με αφορμή δημοσιεύματα του τύπου που προσπαθούν
να προκαταλάβουν την απόφαση της Αρχής σε σχέση με τον τρόπο εφαρμογής του αρ. 40 του
Ν.4549/2018.
Κατ’ αρχάς σημειώνουμε ότι -ως αναμενόταν- εξαιτίας της μείωσης από 1.4.2018 της Χρέωσης
Προμηθευτών η περίοδος των καθυστερήσεων πληρωμών προς τους παραγωγούς Α.Π.Ε.
έπαψε να μειώνεται και μάλιστα παρουσίασε σημάδια μικρής αύξησης που
συγκρατήθηκαν λόγω αυξημένης ΟΤΣ. Σήμερα ο συνολικός χρόνος εξόφλησης από το πέρας
του μήνα παραγωγής κινείται πάνω από τις 100 ημέρες εκ των οποίων οι 60 ημέρες είναι
υπερημερία του οφειλέτη.
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Επομένως μια πρόσθετη αναδρομική για το 2018 μείωση της Χρέωσης Προμηθευτών
θα έχει εξαιρετικά αρνητικά αποτελέσματα.
Περαιτέρω, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι -ασχέτως των φιλότιμων προσπαθειών των
στελεχών του ΔΑΠΕΕΠ τις οποίες εκτιμούμε- το τακτικώς δημοσιοποιούμενο Δελτίο του
ΕΛΑΠΕ δεν προσφέρει την πραγματική εικόνα για την κατάσταση του Λογαριασμού.
Πρώτον, διότι δεν περιέχει καμία πληροφορία για την ταμειακή του κατάσταση. Έτσι
παρουσιάζεται ο κίνδυνος, με λανθασμένη εφαρμογή του αρ. 40 του Ν. 4549/2018, να
υπάρξουν σημαντικές ταμειακές εκροές από τον ΕΛΑΠΕ (δηλ. να απωλεσθούν πραγματικά
χρήματα) επειδή εμφανίζεται ένα λογιστικό πλεόνασμα χωρίς να είναι γνωστό ποιο είναι το
πραγματικό έλλειμα χρημάτων.
Η πραγματική κατάσταση του ΕΛΑΠΕ είναι εξαιρετικά κρίσιμη για τις αποφάσεις που θα ληφθούν.
Ακόμα όμως και αν υποτεθεί -ανορθολογικώς- ότι η πραγματικότητα είναι αδιάφορη, πρέπει να
ληφθεί ειδική μέριμνα από την Αρχή σας ώστε να απεικονισθεί σωστά η λογιστική εικόνα του
ΕΛΑΠΕ με την συμπερίληψη των σχετικών υποχρεώσεων του ΔΑΠΕΕΠ που δεν έχουν ληφθεί
υπόψη στο Δελτίο. Αυτές είναι πρωτίστως οι υποχρεώσεις για τόκους υπερημερίας που
οφείλονται στους παραγωγούς, όπως άλλωστε σημειώνεται στις Οικονομικές
Καταστάσεις του ΔΑΠΕΕΠ (πρώην ΛΑΓΗΕ, σελ. 57).
Πέραν της υποχρέωσης αυτής, πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα να δημιουργηθούν
πρόσθετες υποχρεώσεις εξαιτίας εκκρεμών αγωγών που σχετίζονται με τον ΕΛΑΠΕ ή
τον ΗΕΠ (και οι οποίες μετά τη διάσπαση βαραίνουν δυστυχώς τον ΕΛΑΠΕ). Τέτοιες είναι
(Οικονομικές Καταστάσεις του ΔΑΠΕΕΠ, σελ. 57, σελ. 14 και 52):
−

δίκες σε σχέση με τη νομιμότητα των πράξεων που προέκυψαν ως συνέπεια του ν.4254/2014

−

αγωγές τραπεζικού ιδρύματος

−

δίκες σχετικά με τη νομιμότητα του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΜΤΑΕ)

−

αγωγές για τόκους υπερημερίας στο πλαίσιο του ΗΕΠ, διεκδίκηση αποζημιώσεων κλπ..

Φυσικά εκκρεμούν οι οριστικοποιήσεις του ΕΤΜΕΑΡ των προηγούμενων ετών όπως και μερικά άλλα
σημεία που επισημαίνονται στο Δελτίο.
Τέλος:
•

Tονίζουμε για άλλη μια φορά ότι ενόψει τόσο κρίσιμων αποφάσεων θα πρέπει τα αριθμητικά
δεδομένα να είναι απόλυτα διαφανή και σαφή και να έχει δε δοθεί εγκαίρως πρόσβαση σε
αυτά και στους φορείς του κλάδου των Α.Π.Ε. Σε κάθε περίπτωση η αριθμητική βάση των
αποφάσεων δεν πρέπει να στηρίζεται στην μέχρι τώρα εικόνα του ΕΛΑΠΕ και των μεγεθών
που την επηρεάζουν, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική, κατά το δυνατόν,
τεκμηρίωση της μελλοντικής τους πορείας όπως και τους παράγοντες που αναφέρθηκαν. Η
αναλυτική αυτή τεκμηρίωση προϋποθέτεις εις βάθος μελέτη με εναλλακτικά σενάρια της
πορείας της ηλεκτρικής αγοράς και της αγοράς δικαιωμάτων ρύπων, που θα επικαιροποιείται
σε ετήσια βάση.
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•

Καλούμε να ωριμάσει και να ολοκληρωθεί η επεξεργασία του μηχανισμού που θα
αναπληρώσει τους πόρους του ΕΛΑΠΕ που χάνονται με τις διαδοχικές μειώσεις της Χρέωσης
Προμηθευτών. Υπενθυμίζουμε ότι η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει καταθέσει σχετική ολοκληρωμένη πρόταση
από το Φεβρουάριο 20181.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Λαδακάκος
Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ
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http://eletaen.gr/wp-content/uploads/2018/03/2018-02-27-plaisio-gia-tin-xreosi-promithefton.pdf
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