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Προς: 

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη 

Μεσογείων 119, Αθήνα 10192  
secmin@ypen.gr  
 
Κοινοποίηση: 

1. Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμο Θωμά  
secdepmin.enrg@ypen.gr 

2. Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Αλεξάνδρα Σδούκου 
a.sdoukou@prv.ypeka.gr ; ggenergy@ypen.gr 

3. Πρόεδρο και ΔΝΣ ΔΑΠΕΕΠ κ. Γιάννη Γιαρέντη 
yiannis.yiarentis@dapeep.gr 

4. Γενικό Διευθυντή Ενέργειας ΥΠΕΝ κ. Δημήτρη Τσαλέμη 
tsalemisd@prv.ypeka.gr 

ΑΠ. ΕΛΕΤΑΕΝ: 2020/154 

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2020 

 

Θέμα:  Δημοσιεύματα για περαιτέρω μείωση των πόρων του ΕΛΑΠΕ 

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

Δυστυχώς για άλλη μια φορά εμφανίστηκαν στον τύπο δημοσιεύματα που πιέζουν προς την 

κατάργηση του Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Συμβατικών Σταθμών 

(ΜΜΚΘΣΣ) από έσοδο του ΕΛΑΠΕ. 

Στο πρόσφατο παρελθόν (27.9.2019) η ΕΛΕΤΑΕΝ και οι ΕΣΗΑΠΕ, ΕΣΜΥΕ, ΣΕΦ, ΣΠΕΦ και 

ΕΛΛΕΑΒΙΟΜ είχαν εκδώσει σχετική ανακοίνωση για το ίδιο θέμα εξηγώντας τις εξαιρετικές 

αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει η κατάργηση του ΜΜΚΘΣΣ.  Πέραν των όσων αναφέρονται 

σε εκείνη την  ανακοίνωση (την οποία επισυνάπτουμε εκ νέου για διευκόλυνσή σας), 

σημειώνουμε τα εξής: 

• Σύμφωνα με το πλέον πρόσφατο δημοσιευμένο Δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ, η λογιστική 

κατάσταση του ΕΛΑΠΕ θα καταστεί εκ νέου ελλειμματική εντός του 2020. Η προοπτική 

αυτή είναι απειλητική και δεν επιτρέπει την περαιτέρω εμπέδωση στην αγορά του 
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θετικού κλίματος που υπό άλλες συνθήκες θα είχε ενισχυθεί σημαντικά από την μείωση 

των καθυστερήσεων πληρωμών που έχει επιτευχθεί χάρη και στις προσπάθειες του 

ΔΑΠΕΕΠ. 

• Ο μηχανισμός του ΜΜΚΘΣΣ αποτελεί σημαντικό στήριγμα του ΕΛΑΠΕ προσφέροντας 

ετησίως περί τα 60-80 εκατ. ευρώ. 

• Ο μηχανισμός συμβάλει στην πιο ορθή απεικόνιση της αξίας των Α.Π.Ε. και δεν συνιστά 

ένα άδικο προνόμιο όπως συχνά επιχειρείται να προβληθεί. Αντιθέτως, η κατάργησή του 

θα αποτελέσει αδικία σε βάρος των Α.Π.Ε., την αξία των οποίων στόχο έχει να αναδείξει. 

• Παρά τα όσα λέγονται, το ΜΜΚΘΣΣ δεν επηρεάζει καθόλου το πόσο ενδιαφέρει τους 

παραγωγούς  Α.Π.Ε. η διακύμανση της Οριακής Τιμής. Το ασυσχέτιστο αυτών των δύο 

αφορά όλα τα έργα Α.Π.Ε., είτε είναι ενταγμένα σε καθεστώς Feed-in tariff, είτε σε 

καθεστώς Feed-in premium. 

Κατόπιν των ανωτέρω, φρονούμε ότι το Υπουργείο θα πρέπει να μην επιτρέψει να αιωρείται η 

σχετική φημολογία για κατάργηση του ΜΜΚΘΣΣ και να τη διαψεύσει. Βεβαίως, κατά τα 

αναφερόμενα και στη συνημμένη παλαιότερη ανακοίνωση, θα πρέπει έγκαιρα να 

διαμορφώσει το πλαίσιο για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του ΕΛΑΠΕ.  

Παραμένουμε στη διάθεσή σας. 

 

Με εκτίμηση,  

 

 

 

Παναγιώτης Λαδακάκος 

Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 

 

 

Συνημμένη: Η από 27.9.2019 ανακοίνωση 


