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Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση για την αφαίρεση χρημάτων από τον ΕΛΑΠΕ υπέρ των
Προμηθευτών

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Την 15.5.2019 η ΡΑΕ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του ΕΧΕ για το εν θέματι
ζήτημα. Η διαβούλευση αυτή και το περιεχόμενό της συνάδουν με σειρά διαρροών στον τύπο
που επί μήνες προσπαθούν, επί της ουσίας, να προκαταλάβουν την απόφαση της ΡΑΕ. Με την
υιοθέτηση της συγκεκριμένης εισήγησης, η ΡΑΕ υποβιβάζεται σε απλό αναγνώστη του
Μηνιαίου Δελτίου του ΕΛΑΠΕ και απεμπολεί το αυτονόητο δικαίωμά της για έλεγχο του
περιεχομένου του.
Περαιτέρω, η εν λόγω διαβούλευση δεν είναι δυνατό να απομονωθεί από το γενικότερο
περιβάλλον και τις λοιπές σημαντικές εκκρεμότητες που αντιμετωπίζει ο κλάδος των Α.Π.Ε.
Συγκεκριμένα:
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Δ/νση Προέδρου ΔΣ και Διοίκησης: Τύχης 2, Χαλάνδρι 15233, τηλ. 2106816803, fax. 2106816837
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Α] Τέσσερα μέτρα που πρέπει να προηγηθούν της απόφασης για να αντισταθμίσουν τις
αρνητικές αποφάσεις σε βάρος των ΑΠΕ
Η διαβούλευση αναδεικνύει τις αληθινές προτεραιότητες, οι οποίες δυστυχώς δεν
περιλαμβάνουν τη δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση των ΑΠΕ. Αν υπήρχε τέτοια ισότιμη
αντιμετώπιση θα είχαν προωθηθεί προ πολλού κρίσιμες διατάξεις για τις οποίες -παρά τις
υποσχέσεις για κάποιες από αυτές- φοβούμαστε ότι δεν έχει αφιερωθεί ούτε ένα μικρό
ποσοστό των ανθρωποωρών που έχουν αναλωθεί επί μήνες για την μεθόδευση της
αφαίρεσης χρημάτων από τον ΕΛΑΠΕ. Ενδεικτικά, αναφερόμαστε στις ακόλουθες
εκκρεμότητες:
α) Το Συμπληρωματικό Μνημόνιο που συμφωνήθηκε με την τρίτη αξιολόγηση του
τελευταίου Προγράμματος (το οποίο επί της ουσίας είχε ολοκληρωθεί από το τέλος του
2017 και τυπικά υπογράφηκε την 22.3.2018) προέβλεψε την αντικατάσταση της Χρέωσης
Προμηθευτών από έναν εναλλακτικό μηχανισμό. Η Κυβέρνηση όφειλε έως το τέλος
Μαρτίου 2018 να παρουσιάσει το σχέδιο για το μηχανισμό αυτό. Συγκεκριμένα, η
συμφωνία1 προέβλεπε (σελ. 33):
«v. RES account. The authorities will implement the revised legislation on the RES account
and balance the account (prior action), which will be kept in balance with an adequate
safety buffer on an annual basis going forward. By March 2018 (key deliverable), the
supplier surcharge will be reduced by the forecasted annual surplus in the RES account and
a plan for its full replacement by the end of 2018 agreed, for example through the
introduction of Guarantees of Origin/Green Certificates».
Από τότε έχουν παρασχεθεί διαρκείς διαβεβαιώσεις για την υιοθέτηση ενός εναλλακτικού
μηχανισμού, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει παρουσιαστεί οποιοδήποτε συγκεκριμένο
σχέδιο. Το γεγονός ότι έχουν παρέλθει πάνω από 16 μήνες, έχουν προωθηθεί μόνο όσα
προβλέπονται εις βάρος των ΑΠΕ και δεν έχει γίνει τίποτα για την αντιστάθμισή τους ως
είχε συμφωνηθεί, συνιστά εμπαιγμό.
Υπενθυμίζουμε ότι η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει καταθέσει σχετική ολοκληρωμένη πρόταση από το
Φεβρουάριο 20182.
β)

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι θεσμικές και τεχνικές εργασίες ώστε η Ελλάδα να γίνει
πλήρες μέλος της ΑΙΒ (Association of Issuing Bodies) που έχει αναπτύξει και προωθήσει το
τυποποιημένο σύστημα Εγγυήσεων Προέλευσης (European Energy Certificate System
EECS-GO) και λειτουργεί το ηλεκτρονικό μητρώο (hub) όπου ακυρώνονται ηλεκτρονικά
(cancellation) άμεσα οι Εγγυήσεις Προέλευσης υπέρ του τελικού χρήστη-καταναλωτή. Ως
αποτέλεσμα οι Ελληνικές Εγγυήσεις Προέλευσης δεν μπορούν να διαπραγματευτούν σε
διεθνή χρηματιστήρια και εταιρείες.
Η αβελτηρία αυτή του κράτους να προωθήσει τα ανωτέρω μέτρα, είναι ούτως ή άλλως
απαράδεκτη αλλά καθίσταται εξωφρενική εάν ληφθεί υπόψη ότι το παράδειγμα που
ενδεικτικά αναφερόταν στο Συμπληρωματικό Μνημόνιο της τρίτης αξιολόγησης ως ένας

1
2

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/third_smou_-_final.pdf
http://eletaen.gr/wp-content/uploads/2018/03/2018-02-27-plaisio-gia-tin-xreosi-promithefton.pdf

2

πιθανός εναλλακτικός μηχανισμός αντικατάστασης της Χρέωσης Προμηθευτών,
στηρίζεται στις Εγγυήσεις Προέλευσης.
γ)

Με την παρ. 5 του αρ. 4 του ν. 4584/2018, ο ΔΑΠΕΕΠ ανέλαβε από 1.4.2019 «όλα τα
δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. που απορρέουν από τις
αρμοδιότητες της διαχείρισης των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 που
προέρχονται από το Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων, το
Μεσοσταθμικό Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Συμβατικών Σταθμών και το Ειδικό Τέλος
Λιγνίτη, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους». Κατά συνέπεια οι Προμηθευτές πρέπει
να αποδίδουν πλέον απευθείας στον ΔΑΠΕΕΠ, το ΕΤΜΕΑΡ και το ΜΜΚΘΣΣ.
Όμως, με την παρ. 10 του αρ. 4 του ν. 4584/2018 καθορίσθηκε ότι:
«10. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται ύστερα
από γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται το είδος, ο τρόπος παροχής εγγυήσεων ή άλλης
ισοδύναμης εξασφάλισης από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους
Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες προς τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., ώστε να διασφαλίζεται η
προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. σε περίπτωση μη
απόδοσης από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπρομηθευόμενους
Πελάτες των αναφερόμενων στην παράγραφο 5 εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. προς τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που
άπτεται των ως άνω εγγυήσεων ή άλλων ισοδύναμων εξασφαλίσεων υπέρ της
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. Το ύψος των εγγυήσεων ή άλλων ισοδύναμων εξασφαλίσεων υπέρ της
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με ειδική μεθοδολογία, η
οποία καθορίζεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., κατόπιν εισήγησης της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε».
Ο καθορισμός των εγγυήσεων που θα παρέχουν οι Προμηθευτές στον ΔΑΠΕΕΠ είναι
εξαιρετικά κρίσιμος για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΛΑΠΕ. Κατά το νόμο η ΡΑΕ έχει
ευθύνη να εισηγηθεί επί της σχετικής απόφασης αλλά 4,5 μήνες μετά τη ψήφιση του
νόμου, δεν έχει υπάρξει τέτοια εισήγηση.

δ)

Εκκρεμεί ακόμα η κατάργηση του παράλογου τέλους διατήρησης αδειών παραγωγής
για την οποία οφείλει η ΡΑΕ να λάβει θέση. Είναι ανεξήγητη η επιμονή του κράτους στην
φορολόγηση των επιχειρήσεων ΑΠΕ. Το κράτος φορολογεί αδιακρίτως, ακόμα και για τις
περιπτώσεις που οι καθυστερήσεις οφείλονται σε δική του ασυνέπεια. Αυτή η ασυνέπεια
είναι η αιτία της συντριπτικής πλειοψηφίας των καθυστερήσεων στην ανάπτυξη των
έργων. Και αντί το κράτος να αποζημιώνει τους πολίτες του για την ασυνέπειά του, τους
φορολογεί.
Η ΡΑΕ οφείλει άμεσα να εισηγηθεί και να πιέσει για την κατάργηση αυτού του
επαχθούς φόρου.
Κατ’ ελάχιστον οφείλει να εισηγηθεί:
• Τη ριζική μείωσή του, τουλάχιστον στο 10% του σημερινού ύψους.
• Την επέκταση του χρόνου έναρξης της υποχρέωσης καταβολής του νέου μειωμένου
τέλους μετά από 9 τουλάχιστον έτη από τη χορήγηση της άδειας παραγωγής, τόσο
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για τις νέες όσο και για τις παλαιές άδειες, ώστε να αντανακλάται ακριβέστερα ο
πραγματικός χρόνος αδειοδότησης των έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα.
• Την αναστολή της υποχρέωσης καταβολής σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και ειδικά
όταν η διοίκηση καθυστερεί.
Η προώθηση και ολοκλήρωση των τεσσάρων ανωτέρω ζητημάτων από τη ΡΑΕ, συνιστούν
προϋποθέσεις για να υφίσταται το δικαίωμα να τίθενται σε διαβούλευση νέα επαχθή μέτρα
σε βάρος των ΑΠΕ τα οποία - ασχέτως του πραγματικού οικονομικού τους αντίκτυπου εκπέμπουν τον ισχυρό συμβολισμό ότι οι ΑΠΕ παραμένουν από τις τελευταίες πολιτικές
προτεραιότητες στη χώρα μας.

Β] Τα αληθινά δεδομένα και η επιστημονική τεκμηρίωση της σημερινής και μελλοντικής
ταμειακής (και όχι μόνο λογιστικής) εικόνας του ΕΛΑΠΕ, είναι προϋπόθεση για τη λήψη
απόφασης
Το δεύτερο ζήτημα που καθιστά τη διαβούλευση βιαστική και ανεπίκαιρη αφορά την έλλειψη
διαφανούς εικόνας για τη σημερινή κατάσταση και σαφούς εκτίμησης για την πορεία του
ΕΛΑΠΕ. Συνοπτικά, πριν από οποιαδήποτε απόφαση επί του θέματος θα πρέπει να υπάρξουν
σαφή και αναλυτικά στοιχεία για τα κάτωθι:
α) Την πραγματική ταμειακή κατάσταση του ΕΛΑΠΕ, την εξέλιξή της κατά το τελευταίο έτος
και τις προβλέψεις για την επόμενη περίοδο. Δυστυχώς - ασχέτως των φιλότιμων
προσπαθειών των στελεχών του ΔΑΠΕΕΠ - το τακτικώς δημοσιοποιούμενο Δελτίο του
ΕΛΑΠΕ δεν προσφέρει την πραγματική εικόνα για την κατάσταση του Λογαριασμού.
β)

Το ποσό, ανά είδος πόρου του ΕΛΑΠΕ, που οφείλει ο κάθε Προμηθευτής στον ΑΔΜΗΕ
και τον ΔΑΠΕΕΠ, περιλαμβανομένων φυσικά των τόκων υπερημερίας, και το ποσό που
οφείλει ο ΑΔΜΗΕ στον ΔΑΠΕΕΠ3.

γ)

Σε κάθε περίπτωση η αριθμητική βάση της μελλοντικής απόφασης δεν πρέπει να
στηρίζεται στην μέχρι τώρα εικόνα του ΕΛΑΠΕ και των μεγεθών που την επηρεάζουν,
αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική, επιστημονική τεκμηρίωση της μελλοντικής
τους πορείας. Η αναλυτική αυτή τεκμηρίωση προϋποθέτει εις βάθος μελέτη με
εναλλακτικά σενάρια της πορείας της ηλεκτρικής αγοράς και της αγοράς δικαιωμάτων
ρύπων.

Χωρίς όλα τα ανωτέρω, παρουσιάζεται ο κίνδυνος, με λανθασμένη εφαρμογή του νόμου και
υιοθέτηση της εισήγησης, να υπάρξουν 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.

3

Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρεται στη σελ. 84 των Οικονομικών Καταστάσεων του ΔΑΠΕΕΠ, ο τελευταίος
έχει ασκήσει αγωγές αφορώσες την καταβολή κεφαλαίου και τόκων υπερημερίας, αναφορικά με
απαιτήσεις του προς απόδοση ποσών, που αποτελούν πόρους του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 ν.
4001/2011
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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 αυξημένων ΟΤΣ και τιμών δικαιωμάτων CO2. Σήμερα ο συνολικός χρόνος εξόφλησης
από το πέρας του μήνα παραγωγής παραμένει πάνω από τις 100 ημέρες εκ των οποίων οι 60
ημέρες είναι υπερημερία του οφειλέτη.

Γ] Η ΡΑΕ έχει ευθύνη να διασφαλίσει την ορθή λογιστική απεικόνιση του αποτελέσματος
του ΕΛΑΠΕ πριν από οποιαδήποτε απόφαση
Ακόμα όμως και εάν η ΡΑΕ υποπέσει στο σφάλμα να αποδεχθεί το τέχνασμα της εξομοίωσης
του όποιου λογιστικού πλεονάσματος με πραγματικές ταμειακές εκροές από τον ΕΛΑΠΕ,
οφείλει να έχει προηγουμένως ελέγξει εξονυχιστικά και να έχει αναμορφώσει στο ορθό τη
λογιστική απεικόνιση που περιέχει το Δελτίο του ΕΛΑΠΕ.
Ειδικότερα, η ΡΑΕ οφείλει να συμπεριλάβει στα λογιστικά αποτελέσματα του ΕΛΑΠΕ όλες τις
υποχρεώσεις του ΔΑΠΕΕΠ προς τους πιστωτές οι οποίες 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 ΔΑΠΕΕΠ4
(σελ. 845).
Πέραν της υποχρέωσης αυτής, πρέπει να ληφθούν πρόσθετες προβλέψεις για την
πιθανότητα να δημιουργηθούν νέες υποχρεώσεις εξαιτίας εκκρεμών αγωγών που
σχετίζονται με τον ΕΛΑΠΕ ή τον ΗΕΠ (και οι οποίες μετά τη διάσπαση του ΛΑΓΗΕ βαραίνουν
δυστυχώς -και σκανδαλοδώς- τον ΕΛΑΠΕ). Τέτοιες είναι (Οικονομικές Καταστάσεις του
ΔΑΠΕΕΠ, σελ. 82-84):
−

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.

Μάλιστα στη σελ. 18 των Οικονομικών Καταστάσεων του ΔΑΠΕΕΠ καταγράφεται η προφανής
παραδοχή ότι σε περίπτωση που ευοδωθούν οι ως άνω δίκες, αυτό θα επηρεάσει αρνητικά
την κατάσταση του ΕΛΑΠΕ. Σημειώνεται όμως αμέσως μετά ότι «ακόμη και η δυσμενής αυτή
περίπτωση αντισταθμίζεται από τις προβλέψεις εξέλιξης του σωρευτικού ελλείμματος το 2018
σε σωρευτικό πλεόνασμα». Δηλαδή, για τον ΔΑΠΕΕΠ το πλεόνασμα -το οποίο τώρα
επιδιώκεται δια της υπό διαβούλευση εισήγησης να ελαχιστοποιηθεί (ή και σχεδόν να
εκμηδενισθεί) - λειτουργεί ως μια ασφαλιστική δικλείδα έναντι των ως άνω επισφαλειών. Αντί
4

http://www.lagie.gr/fileadmin/groups/EDYL_DO/2017-DAPPEP_-_EPISIMES_KATASTASEIS.pdf
Σημειώνεται ότι όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη υποσημείωση, την υποχρέωση καταβολής τόκων
υπερημερίας όταν υφίσταται καθυστέρηση καταβολής την παραδέχεται και ο ΔΑΠΕΕΠ αφού και ο ίδιος έχει
ασκήσει αγωγές διεκδικώντας, πέραν του κεφαλαίου, τόκους υπερημερίας (βλ. σελ. στη σελ. 84 των
Οικονομικών Καταστάσεων του ΔΑΠΕΕΠ) από τους οφειλέτες του.
5
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όμως ο ΔΑΠΕΕΠ να ενσωματώσει τη δήλωσή του αυτή στα λογιστικά αποτελέσματα της
χρήσης του ΕΛΑΠΕ, λαμβάνοντας τις κατάλληλες προβλέψεις, αφήνει τα αποτελέσματα
αναλλοίωτα αγνοώντας τη ίδια την παρατήρησή του. Είναι προφανές ότι η ευθύνη για την
αποκατάσταση αυτής της ανακρίβειας βαραίνει πλέον τη ΡΑΕ.
Περαιτέρω, δεν έχουμε ενημέρωση εάν εκκρεμούν ακόμα οριστικοποιήσεις του ΕΤΜΕΑΡ
προηγούμενων ετών (σελ. 14, 25 των Οικονομικών Καταστάσεων του ΔΑΠΕΕΠ).
Υπενθυμίζεται ότι με την εκκαθάριση των ετών 2014 και 2015, ο ΕΛΑΠΕ επιβαρύνθηκε με
123,6 εκ. περίπου.

Δ] Κατόπιν όλων των ανωτέρω έχουμε την άποψη ότι:
α) Δεν πρέπει να υπάρξει καμία ταμειακή αφαίμαξη από τον ΕΛΑΠΕ εάν δεν προηγηθούν:
1. Η θέσπιση του εναλλακτικού μηχανισμού στήριξης του ΕΛΑΠΕ.
2. Η ολοκλήρωση της συμμετοχής της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό σύστημα Εγγυήσεων
Προέλευσης.
3. Η θέσπιση της Υπουργικής Απόφασης για τις εγγυήσεις που πρέπει να παρέχουν οι
Προμηθευτές στο ΔΑΠΕΕΠ.
4. Η κατάργηση του επαχθούς τέλους διατήρησης αδειών παραγωγής, ή τουλάχιστον η
ριζική κατά τα ανωτέρω μείωση και αναθεώρησή του.
5. Η απεικόνιση της πραγματικής ταμειακής κατάστασης του ΕΛΑΠΕ και η καταγραφή
των ποσών που του χρωστούν οι Προμηθευτές.
6. Ο υπολογισμός του ορθού λογιστικού αποτελέσματος του ΕΛΑΠΕ με συμπερίληψη των
υποχρεώσεών του και των επισφαλειών.
β) Η μεθοδολογία που προτείνει η εισήγηση πρέπει να μεταβληθεί ριζικά.
Ειδικότερα πρέπει:
1. Να διευκρινισθεί ότι η εφαρμογή της μεθοδολογίας αφορά μόνο το έτος 2018 και όχι
κάθε έτος Υ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α.ββ, της παρ. 3 του αρ.
143 του ν.4001/2011.
Δηλαδή Υ=2018.
2. Το προς επιστροφή συνολικό ποσό για το έτος 2018 SURPLUS_RETURN2018 να
καθορισθεί με απόφαση της ΡΑΕ.
3. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕ να λάβει υπόψη προβλέψεις για τις υποχρεώσεις και
επισφάλειες του ΕΛΑΠΕ, ACC_PROJ.
4. Η παράμετρος SURPLUS_RETURN2018 να έχει θετική τιμή μόνο εάν υφίσταται ταμειακό
πλεόνασμα στο λογαριασμό CASH_RESULT.
Δηλαδή:
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SURPLUS_RETURN2018 =

{

SURPLUSRESSA(2018) - ACC_PROJ, if CASH_RESULT ≥ 0

0, if CASH_RESULT < 0

5. Να καθορισθεί ότι δεν επιστρέφονται ποσά σε Προμηθευτές εφόσον υφίστανται
οφειλές τους στον ΕΛΑΠΕ, είτε απευθείας είτε μέσω του ΑΔΜΗΕ. Για τα ποσά που
οφείλονται από τους Προμηθευτές υπολογίζονται κανονικά τόκοι υπερημερίας από τη
στιγμή που η οφειλή κατέστη ληξιπρόθεσμη.
Παραμένουμε στη διάθεση σας.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Λαδακάκος
Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ
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