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Θέμα: Πλαίσιο προτάσεων για την εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησής μας, σας επισυνάπτουμε σύντομο υπόμνημα με τις
προτάσεις μας για την μακροπρόθεσμη εξυγίανση του ΕΛΑΠΕ.
Θεωρούμε ότι η σχετική συζήτηση που έχει ανοίξει πρέπει να ολοκληρωθεί σε εύλογο χρόνο με
ψυχραιμία και νηφαλιότητα και να έχει ως αποτέλεσμα ένα συνολικό σχέδιο που θα
διασφαλίζει την επίτευξη -χωρίς άγχος- συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων σε συγκεκριμένα
χρονικά ορόσημα και θα πείθει για την μακροχρόνια βιωσιμότητα του ΕΛΑΠΕ.
Αποσπασματικά μέτρα χωρίς μακρό ορίζοντα, θα πρέπει να αποφευχθούν. Μόνο έτσι θα
περιοριστεί η ζημιά που προκαλείται από την διαιώνιση της αβεβαιότητας.
Σε αυτή την κατεύθυνση του Διοικητικό μας Συμβούλιο μετά από αναλυτικές συζητήσεις,
επεξεργάστηκε το συνημμένο Πλαίσιο προτάσεων που περιλαμβάνει έκτακτα και μόνιμα μέτρα
για τους πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε.
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Τα έκτακτα μέτρα αφορούν αποκλειστικά την περίοδο 2020-2021 και περιλαμβάνουν:
1.

Την χρήση δημόσιων πόρων (ευρωπαϊκών ή εθνικών) για την κάλυψη του μέρους του
ελλείμματος που οφείλεται στην κρίση της πανδημίας.

2.

Τη μείωση των ΥΚΩ με ισόποση αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ, με μερική προεξόφληση της
αναμενόμενης μείωσης των ΥΚΩ λόγω της διασύνδεσης της Κρήτης.

3.

Τη διατήρηση του μηχανισμού ΜΜΚΘΣΣ και για το 2021.

Τα μόνιμα μέτρα ξεκινούν να εφαρμόζονται σταδιακά από το 2020 κ.ε. και περιλαμβάνουν:
1. Αύξηση από 1.1.2020 στο 85% του ποσοστού από τις δημοπρασίες CO2 που διατίθεται στον
ΕΛΑΠΕ.
2. Καθορισμό από 1.1.2022 του ύψους σταθερής καταβολής ανά MWhΑΠΕ από τους
Προμηθευτές στον ΕΛΑΠΕ, με τρόπο προβλέψιμο και προ-ανακοινωμένο. Η καταβολή αυτή,
που θα ενσωματώσει τον καταργούμενο ΜΜΚΘΣΣ, δεν θα ξεπερνά το επίπεδο του 2019 (που
ήταν ~60 €/MWhΑΠΕ περιλαμβανομένων των καταβολών μέσω ΗΕΠ, Αποκλίσεων και
ΜΜΚΘΣΣ). Ένας τέτοιος μηχανισμός προσφέρει προστασία από τη διακύμανση των τιμών
της αγοράς στον ΕΛΑΠΕ και τους Προμηθευτές.
3. Λελογισμένη μείωση των τιμολογίων της ΔΕΗ με ισόποση αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ ως μερική
αντιστροφή της απόφασης του 2019.
4. Διάθεση μέρους του ΕΦΚ καυσίμων κίνησης (ντίζελ, βενζίνη, κλπ. για μεταφορές) π.χ. 3
λεπτών ανά λίτρο, υπέρ ανανεώσιμης ηλεκτροκίνησης, με ενίσχυση του ΕΛΑΠΕ. Το μέτρο
αυτό θα μπορούσε να ενταχθεί σε μια ευρύτερη πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση.
Κατά την προκαταρκτική ποσοτικοποίηση των μέτρων, η συνολική απόδοσή τους εκτιμάται ως
εξής:
• Σύνολο πρόσθετων εσόδων 2020-2021:

855 εκατ. €

• Σύνολο ετησίων εσόδων 2022 κ.ε.:

565 εκατ. €/έτος

Για την αναλυτικότερη τοπoθέτησή μας θα πρέπει: α) να μας γνωστοποιηθούν τα αναλυτικά
στοιχεία και οι μελέτες της ΡΑΕ και του ΔΑΠΕΕΠ για τον ΕΛΑΠΕ ώστε να μπορούμε να συζητάμε
στην ίδια βάση και β) να κοινοποιηθούν οι σκέψεις και προτάσεις του ΥΠΕΝ.
Πέραν των ως άνω μέτρων, για να ενισχυθεί η ταμειακή κατάσταση του ΔΑΠΕΕΠ θα πρέπει να
ενεργοποιηθεί έως τέλος του έτους η νομοθετική διάταξη που του επιτρέπει να δανειστεί αλλά
και να διευρυνθεί ο χρονικός ορίζοντας και οι προϋποθέσεις αξιοποίησης της διάταξης αυτής.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας.
Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Λαδακάκος
Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ
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