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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΗΘΥΑ 
ΛΑΜΨΑ 1 
ΑΘΗΝΑ 11524 
ΤΗΛ: 210 6920995 - 6946791655 
Email: haacohp@gmail.com 
 
         ΑΘΗΝΑ 31/7/2022 
 

Προς:   ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 Πειραιώς 132, Αθήνα 11854  
 

ΘΕΜΑ :  Παρατηρήσεις σχετικά με το υπό δημόσια διαβούλευση αναθεωρημένο Σχέδιο 
Προληπτικής Δράσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του 
Κανονισμού (EE) 2017/1938 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας 
εφοδιασμού με φυσικό αέριο και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
994/2010 

 
Σχετ:  

A. το υπο δημόσια διαβούλευση αναθεωρημένο Σχέδιο Προληπτικής Δράσης σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Κανονισμού (EE) 2017/1938 σχετικά με τα 
μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και με την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 
 

Ο Σύνδεσμός μας έχει τις ακόλουθες παρατηρήσεις σχετικά με την παράγραφο 4.1 (Ορισμός 

προστατευόμενων καταναλωτών) του (Α) σχετικού: 

1. Να συμπεριληφθούν οι μονάδες ΣΗΘΥΑ που χρησιμοποιούν την θερμότητα για 

γεωργικούς σκοπούς στους προστατευόμενους καταναλωτές. 

Οι μονάδες ΣΗΘΥΑ που χρησιμοποιούν την παραγόμενη θερμότητα για γεωργικούς 

σκοπούς είναι κατά κανόνα υδροπονικά θερμοκήπια υψηλής γεωργικής παραγωγής τα 

οποία καλύπτουν ζήτηση βασικών ειδών πρώτης ανάγκης της χώρας. Για αυτό 

παρακαλούμε όπως στην περίπτωση (α) της παραγράφου 4.1 να προστεθεί μια 6η (vi) 

ομάδα που αφορά μονάδες ΣΗΘΥΑ που χρησιμοποιούν την παραγόμενη θερμότητα για 

γεωργικούς σκοπούς. 

 

2. Διαχωρισμός κατανάλωσης φυσικού αερίου σε ηλεκτρικό τμήμα και θερμικό τμήμα 

Οι μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘΥΑ) καταναλώνουν 

φυσικό αέριο για την παράλληλη παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας. H 

κατανάλωση φυσικού αερίου χωρίζεται στο τμήμα που χρησιμοποιείται για την 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτρικό τμήμα) και που εξαιρείται του Ειδικού 

Φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) και στο τμήμα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

θερμότητας (θερμικό τμήμα) το οποίο και  υπόκειται σε ΕΦΚ. Ο ΕΦΚ για το θερμικό 

τμήμα σήμερα ανέρχεται σε 5,40€/ΜWh για τις μονάδες με ετήσια κατανάλωση Φ.Α. < 

10.000MWh και σε 1,62€/ΜWh για τις μονάδες με ετήσια κατανάλωση ≥10.000MWh.   

Στην περίπτωση (β) της παραγράφου 4.1 αναφέρεται ετήσια συμβολαιοποιημένη 

κατανάλωση μικρότερη των 10.000 MWh ετησίως. Κατά την γνώμη μας θα πρέπει εδώ 

να διευκρινισθεί ότι η κατανάλωση αυτή στις μονάδες ΣΗΘΥΑ αφορά την συνολική 
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κατανάλωση φυσικού αερίου εξαιρουμένων των ποσοστήτων ΦΑ που χρησιμοποιούνται 

για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

 

 

 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΗΘΥΑ 
 
Αθήνα 20/7/22 

 


