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Αξιότιμε κε Πρόεδρε,
Στην παρούσα διαβούλευση, με βάση το αρ. 7 παρ 11 της ΥΑ, εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τον
τρόπο υπολογισμού, τον τρόπο και τον χρόνο είσπραξης του οικονομικού αντισταθμίσματος όσον αφορά
τις Υπηρεσίες Διακοπτόμενου Φορτίου.
Σε συνέχεια της επιστολής μας από 22/2/2016 (διαβούλευση για την τροποποίηση του Κώδικα
Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αναφορικά με την Υπηρεσία
Διακοπτόμενου Φορτίου 9/2/2016), θα επαναλάβουμε την τεκμηριωμένη αντίθεση μας όσον αφορά
την μονομερή εκχώρησης απαιτήσεων του Διαχειριστή ως εξόφληση στους Διακοπτόμενους
Καταναλωτές. Με την εν λόγω αναφορά στους Γενικούς Όρους των Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου
(αρ. 12 παρ 4 της Υ.Α), υφίσταται διακριτή μεταχείριση μεταξύ των Διακοπτόμενων Πελατών
(συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας) σε σχέση με τους παραγωγούς ΑΠΕ (συμμετέχοντες
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας). Παράλληλα υφίσταται η δυνατότητα παράνομων συμψηφισμών
μεταξύ ποσών που αφορούν οφειλές από την κατανάλωση ενέργειας των Διακοπτόμενων Καταναλωτών,
με τις οφειλές της ΔΕΗ (καθετοποιημένη εταιρία) προς τον ΕΛΑΠΕ.
Στον ν.4203/2013 αρ. 17 143Β, όσον αφορά, τα Συνολικά Έσοδα μιας Μονάδας Παραγωγής u (ΣΚΕu),
προβλέπεται «.. για τις Μονάδες Α. Π. Ε. και ΣΗΘΥΑ του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 το αλγεβρικό
άθροισμα των πιστώσεων και χρεώσεων της μονάδας που προέρχονται από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας
και προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της Συμβάσεως Πωλήσεως Ηλεκτρικής Ενέργειας
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μεταξύ της ΛΑΓΗΕ Α. Ε. και του Παραγωγού..».
Τα έσοδα των μονάδων παραγωγής από φ/β προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της Σύμβασης
Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αριθμ. Α.Υ/Φ1/οικ.17149 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1497 6/10/2010) και
ειδικότερα του αρ. 12, το οποίο αναφέρει
«.. ΄Αρθρο δωδέκατο Λογαριασμοί και πληρωμές
1) Ο υπολογισμός του τιμήματος της ηλεκτρικής ενέργειας που εγχύθηκε στο Σύστημα ή το
Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και απορροφήθηκε από αυτό γίνεται από το ΔΕΣΜΗΕ σύμφωνα με τον Κώδικα
Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, το Ν. 3468/2006, το άρθρο 27Α
του Ν. 3734/2009, το άρθρο 5 του Ν. 3851/2010 και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία.
Προς τούτο αποστέλλεται στον Παραγωγό σχετικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται και τυχόν χρέωση
αέργου ισχύος και τυχόν απαιτήσεις του ΔΕΣΜΗΕ κατ’ αυτού. Ο Παραγωγός βάσει του πιο πάνω
σημειώματος εκδίδει τιμολόγιο στο οποίο οι απαιτήσεις αυτές συμψηφίζονται με το τίμημα που ο
ΔΕΣΜΗΕ πρέπει να καταβάλει στον Παραγωγό.
Το τιμολόγιο αποστέλλεται στο ΔΕΣΜΗΕ για εξόφληση και είναι πληρωτέο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες
από την κατάθεσή του στο ΔΕΣΜΗΕ.
2) Η εξόφληση του τιμολογίου του Παραγωγού γίνεται μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης
παραγράφου, ακόμη και αν υπάρχουν αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις από οποιοδήποτε από τα
συμβαλλόμενα μέρη όσον αφορά την ακρίβεια του λογαριασμού. Το συμβαλλόμενο μέρος που έχει
αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις τις γνωστοποιεί αμελλητί στο άλλο μέρος. Σε περίπτωση που τελικά
διαπιστωθεί σφάλμα, το συμβαλλόμενο μέρος σε βάρος του οποίου προκύπτει διαφορά, οφείλει να
την επιστρέφει στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος έντοκα, με το νόμιμο τόκο της υπερημερίας από την
ημέρα εξόφλησης των τιμολογίων, μέχρι την ημέρα επιστροφής της διαφοράς.
3) Σε περίπτωση καθυστέρησης της εξόφλησης λογαριασμού ή τιμολογίου πέραν της προθεσμίας της
παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο ΔΕΣΜΗΕ οφείλει να πληρώσει στον Παραγωγό και τόκο υπερημερίας
επί του οφειλομένου ποσού, από την επομένη της λήξης της προθεσμίας εξόφλησης και χωρίς άλλη
ειδοποίηση.
4) Η εκκαθάριση και οι πληρωμές θα γίνονται από το ΔΕΣΜΗΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας…»
Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι ο υπολογισμός και η καταβολή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας
Εφοδιασμού στον Λογαριασμό του αρ. 143Γ δύναται να πραγματοποιηθεί, αποκλειστικά, από την
εφαρμογή των Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΛΑΓΗΕ Α. Ε. και του Παραγωγού,
ειδικότερα του άρθρου 12 αυτής. Συνεπώς η όποια αποζημίωση στους Διακοπτόμενους Καταναλωτές για
τις Υπηρεσίες Διακοπτόμενου Φορτίου, με βάση το αρ 7 παρ 5,7,8 και 9 της Υ.Α,
δεν δύναται να
πραγματοποιηθεί, εφόσον δεν έχει καταβληθεί, από τον Διαχειριστή στον ΛΑΓΗΕ, το ποσό στο οποίο
επιβάλλεται το Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού.
Παράλληλα, σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση της ΡΑΕ στο δεύτερο Μνημόνιο
(The Second Economic Adjustment Programme for Greece Third Review – July 2013) και ειδικότερα στο
άρθρο 6.1.5 Liquidity and arrears in the energy sector στην παρ. 3 αναφέρει <<.. RAE implements and
monitors adequate regulatory provisions for netting of credit and debt positions by all actors in the energy
markets, including, inter alia, terms for clearance of debts and payment of interest and penalties in line
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with Directive 2011/7/EU on late payments, and Regulatory provisions will have to ensure equal treatment
for all participants, avoiding any distortion or unjustified advantage coming from the belonging to vertically
integrated companies (June 2013 - continuous)..>>..
Είναι απαραίτητο στην βάση την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, των μνημονιακών υποχρεώσεων, της
ισονομίας και της ισοτιμίας μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, να καταργηθεί
η αναφορά στο αρ. 12 παρ 4 της Υ.Α «.. Ο Διαχειριστής δύναται μονομερώς να εκχωρήσει αντί
εξόφλησης στους Διακοπτόμενους Καταναλωτές τις αξιώσεις του σε βάρος των υπόχρεων του
Ειδικού Τέλους του άρθρου 143Β του Ν. 4001/2011..»

Στο Αρ 10 παρ 4 της Υ.Α προβλέπεται,
«..4. Σε κάθε περίπτωση τα έσοδα από το Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού δεν υπερβαίνουν
το οικονομικό αντιστάθμισμα για την Παροχή της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου φορτίου. Ο Ειδικός
Λογαριασμός Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού, ο οποίος τηρείται από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ βάσει των
διατάξεων του άρθρου 143Γ του Ν. 4001/2011 ισοσκελίζεται σε ετήσια βάση και με τη λήξη. Τυχόν
πλεόνασμα που δημιουργείται στο τέλος του έτους επιστρέφεται αναλογικά στους παραγωγούς
ηλεκτρικής ενέργειας. Λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου
καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας..»
Συνεπώς είναι απαιτητό, πέραν του αρ. 10 της Υ.Α αλλά κυρίως για λόγους διαφάνειας, ο Διαχειριστής να
δημοσιοποιεί αναλυτικά, όπως εξάλλου προέβαινε και στο παρελθόν με τον Μηχανισμό Ανάκτησης
Μεταβλητού Κόστους και τον Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, τις καταβληθείσες αποζημιώσεις
ανα Διακοπτόμενο Πελάτη (θέση κατανάλωσης) και ανα δημοπρασία Διακοπτόμενου Φορτίου. Όπως
επίσης και την χρονική διάρκεια της παροχής των Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου, εφόσον αυτές
έχουν αποδοθεί, αλλά και τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών Εντολών Περιορισμού του αρ. 4 παρ 2
της Υ.Α.
Τέλος, με βάση το ανωτέρω σκεπτικό θεωρούμε επιβεβλημένο ότι, θα προχωρήσετε στις προτεινόμενες
αλλαγές όσον αφορά τον τρόπο και τον χρόνο είσπραξης του οικονομικού αντισταθμίσματος των
Διακοπτόμενων Καταναλωτών.

ΕΠΗΕ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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