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Λογαριαςμοφ ΑΠΕ & ΗΘΤΑ

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε
Κατά τθν εκπεφραςμζνθ άποψθ τθσ ΡΑΕ (απ. 333/2014 & 378/2014):
«θ αγορά των Μθ Διαςυνδεδεμζνων Νθςιϊν δεν είναι ςυναφισ με τθν αγορά του Διαςυνδεδεμζνου
υςτιματοσ, ζχει διαφορετικά χαρακτθριςτικά, τόςο ωσ προσ τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων και τθ
διείςδυςι τουσ ςτο ςφςτθμα όςο και ωσ προσ τθν ανάπτυξι τουσ και τον τρόπο τιμολόγθςθσ των μονάδων
και των υποχρεϊςεων των παραγωγϊν, όπωσ άλλωςτε ευχερϊσ προκφπτει από τθν απλι ανάγνωςθ του
κανονιςτικοφ πλαιςίου που διζπει τισ δφο ωσ άνω αγορζσ (Κϊδικασ Διαχείριςθσ και Κϊδικασ υναλλαγϊν
και Κϊδικασ ΜΔΝ). … Επομζνωσ, πρόκειται για διαφορετικζσ αγορζσ με διαφορετικά χαρακτθριςτικά και
λειτουργία, που διζπονται από διαφορετικό νομοκετικό πλαίςιο.».

Ειδικότερα, όπωσ προβλζπεται ςτα άρκρα 170 παρ.1 και 178 του Κϊδικα ΜΔΝ, θ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατηρεί
διακριτικό λογιςτικό λογαριαςμό, τον Λογαριαςμό Λ-Ζ, για τθν εξυπθρζτθςθ των πλθρωμϊν των
μονάδων ΑΠΕ/ΗΘΤΑ ςτα ΜΔΝ. Με βάςθ δε τθ μθνιαία εκκακάριςθ που διενεργεί μεταφζρει το
πλεόναςμά του κάκε μινα ςτον Ειδικό Λογαριαςμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ (άρκ. 178, παρ. 3).
φμφωνα λοιπόν με το άρκ. 178 του Κϊδικα ΜΔΝ:
«1. Χρεώςεισ του Λογαριαςμοφ Λ-Ζ αποτελοφν:
α) Οι πλθρωμζσ του Διαχειριςτι ΜΔΝ προσ τισ Μονάδεσ ΑΠΕ και ΘΘΤΑ και τισ Μονάδεσ Τβριδικοφ
τακμοφ για τθν ενζργεια που εγχζουν ςτο Δίκτυο ΜΔΝ, κακϊσ και οι τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθρωμζσ
που προκφπτουν κατά τθν Ετιςια Οριςτικι Εκκακάριςθ.
β) …
γ) …
δ) …
ε) …
2. Πιςτώςεισ του Λογαριαςμοφ Λ-Ζ αποτελοφν:
α) …
β) Σα ποςά που καταβάλλουν οι Εκπρόςωποι Φορτίου για τθν ενζργεια από τισ Μονάδεσ ΑΠΕ/ΘΘΤΑ και
τισ Μονάδεσ Τβριδικοφ τακμοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 143 του ν.4001/2011, τα οποία
υπολογίηονται κατά μινα βάςει του μθνιαίου Μζςου Μεταβλθτοφ Κόςτουσ παραγωγισ του υςτιματοσ
ΜΔΝ και τθσ Ενζργειασ Χρζωςθσ από Μονάδεσ ΑΠΕ/ΘΘΤΑ και Μονάδεσ Τβριδικοφ τακμοφ που τουσ
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αναλογεί, κακϊσ και οι τυχόν ςυμπλθρωματικζσ χρεϊςεισ αυτϊν, που προκφπτουν κατά τθν Ετιςια
Οριςτικι Εκκακάριςθ.
γ) …
δ) Σα ποςά που αντιςτοιχοφν ςτουσ καταναλωτζσ των Εκπροςϊπων Φορτίου τα οποία προκφπτουν από τθν
ενζργεια που καταναλϊκθκε ανά κατθγορία Μετρθτϊν που αυτοί εκπροςωποφν, και τισ χρεϊςεισ του
ειδικοφ τζλουσ του άρκρου 143 του ν.4001/2011, ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία.
ε) …
3. Ο Λογαριαςμόσ Λ-Η χρεωπιςτϊνεται επιπλζον κατά περίπτωςθ, ϊςτε να εμφανίηεται ιςοςκελιςμζνοσ
τόςο μετά το πζρασ τθσ Μθνιαίασ Εκκακάριςθσ, όςο και τθσ Ετιςιασ Οριςτικισ Εκκακάριςθσ με τισ
απαραίτθτεσ μεταφορζσ κεφαλαίων από και προσ τον Ειδικό Λογαριαςμό του άρκρου 143 του
ν.4001/2011, που τθρεί ο Λειτουργόσ τθσ Αγοράσ. τθν περίπτωςθ που ο Λογαριαςμόσ Λ-Η του Διαχειριςτι
ΜΔΝ εμφανίηει χρεωςτικό υπόλοιπο πιςτϊνεται με κεφάλαια από τον ωσ άνω Ειδικό Λογαριαςμό που
τθρεί ο Λειτουργόσ τθσ Αγοράσ ϊςτε να ιςοςκελιςτεί, ενϊ ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ ο Λογαριαςμόσ Λ-Η
χρεϊνεται, μεταφζροντασ τα πλεονάηοντα κεφάλαια προσ τον ωσ άνω Ειδικό Λογαριαςμό που τθρεί ο
Λειτουργόσ τθσ Αγοράσ.
4. …».

Επίςθσ, ςφμφωνα με τθν υφιςτάμενθ διατφπωςθ του άρκ. 143 του ν.4001/2014:
«1. Θ ΛΑΓΘΕ ΑΕ και θ ΔΕΔΔΘΕ ΑΕ ανακτοφν πλιρωσ τα ποςά που καταβάλλουν ςτουσ αντιςυμβαλλόμενουσ
κατά τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ κ` τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 118 και τθσ περίπτωςθσ θ` τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 129 αντίςτοιχα, μζςω του ειδικοφ διαχειριςτικοφ Λογαριαςμοφ, όπωσ αυτόσ
δθμιουργικθκε ςφμφωνα με το άρκρο 40 του ν. 2773/1999, τον οποίο διαχειρίηεται θ ΛΑΓΘΕ ΑΕ.
2. Ζςοδα του ειδικοφ Λογαριαςμοφ είναι:
α) …
(β) Σα ποςά που καταβάλλουν οι Προμθκευτζσ ςτα Μθ Διαςυνδεμζνα Νθςιά, για τθν θλεκτρικι ενζργεια
που απορροφάται ςτα ςυςτιματα των νθςιϊν αυτϊν, που παράγεται από τισ μονάδεσ που αναφζρονται
ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 129. Για τον υπολογιςμό των ποςϊν αυτϊν ωσ τιμι kWh λαμβάνεται
υπόψθ το μζςο μεταβλθτό κόςτοσ τθσ παραγωγισ των εγκατεςτθμζνων μονάδων παραγωγισ, με εξαίρεςθ
τισ μονάδεσ ΑΠΕ και ΘΘΤΑ ςτα Μθ Διαςυνδεδεμζνα Νθςιά για κάκε μινα, το οποίο τελεί υπό τθν ζγκριςθ
τθσ ΡΑΕ.
(γ) Ζςοδα από τθν επιβολι ειδικοφ τζλουσ για τθ Μείωςθ Εκπομπϊν Αερίων Ρφπων (ΕΣΜΕΑΡ) επί τθσ
κατανάλωςθσ, που διαφοροποιείται ανά κατθγορία Πελατϊν, περιλαμβανομζνων και των
αυτοπαραγωγϊν, ομοιόμορφα για όλθ τθν ελλθνικι επικράτεια, ςφμφωνα με μεκοδολογία θ οποία
κακορίηεται με Απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, που εκδίδεται
μετά από γνϊμθ τθσ ΡΑΕ…
(δ) …
(ε) …»

υνεπϊσ, όπωσ εν τοισ πράγμαςι αποδεικνφεται, θ ςυγκεκριμζνθ διατφπωςθ του άρκρου 143 ςε
ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του ΚΜΔΝ που αναφζρουμε παραπάνω, μόνο ςφγχυςθ και παρερμθνείεσ
προκαλεί. Προσ επίρρωςθ των προλεχκζντων παραπζμπουμε ςε ςωρεία καταγγελιϊν, και όχι μόνο, οι
οποίεσ, ωσ προϊόν παρερμθνείασ των ωσ άνω διατάξεων, κατατζκθκαν ενϊπιον τθσ ΡΑΕ και εναντίον τθσ
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και ΔΕΗ ΑΕ από διάφορουσ ςυλλόγουσ φ/β του Δ και από πολλοφσ μεμονωμζνουσ
παραγωγοφσ, τισ οποίεσ βεβαίωσ θ ΡΑΕ, ζχοντασ πλιρθ γνϊςθ του κζματοσ, απζρριψε ωσ ουςιαςτικά
αβάςιμεσ.
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Με τθν κζςπιςθ του ΚΜΔΝ, ςυγκεκριμζνα με τα άρκ. 170 και 178, και τθν ςφςταςθ και τιρθςθ του
λογιςτικοφ λογαριαςμοφ Λ-Ζ, κατζςτθ πλιρωσ ςαφζσ ότι θ εκκακάριςθ τθσ αγοράσ ΑΠΕ των ΜΔΝ
πραγματοποιείται αποκλειςτικά από τον ΔΕΔΔΗΕ μζςω του λογαριαςμοφ αυτοφ. Επομζνωσ, τα υπό
ςτοιχεία (β) και (γ), ζςοδα του ειδικοφ διαχειριςτικοφ λογαριαςμοφ του άρκρου 143 του Ν. 4001/2011
αποτελοφν μόνο λογιςτικζσ εγγραφζσ ςτο πλαίςιο μιασ ςφνκετθσ λογιςτικισ παρακολοφκθςθσ του
λογαριαςμοφ δίχωσ καμία πρακτικι αξία.
Τπό το πρίςμα αυτό, πιςτεφουμε ακράδαντα ότι, για λόγουσ απλοφςτευςθσ τθσ λογιςτικισ
παρακολοφκθςθσ και για λόγουσ πλιρουσ αποςαφινιςθσ και αποφυγισ περαιτζρω παρερμθνειϊν,
κακίςταται αδιριτθ θ ανάγκθ επαναδιατφπωςθσ του εν λόγω άρκρου, δίχωσ βεβαίωσ να μεταβάλλεται θ
ουςία των πραγμάτων, δθλαδι το παραγόμενο λογιςτικό αποτζλεςμα, και δίχωσ να επθρεάηεται θ
εφρυκμθ λειτουργία τθσ αγοράσ τόςο του Δ όςο και των ΜΔΝ.
υγκεκριμζνα προτείνουμε:
1. Η παρ. 1 να τροποποιθκεί εισ τρόπον ϊςτε μόνο ο ΛΑΓΗΕ να ανακτά μζςω του διαχειριςτικοφ
ειδικοφ λογαριαςμοφ τα ποςά που καταβάλλει ςτουσ αντιςυμβαλλόμενοφσ του, ενϊ ο ΔΕΔΔΗΕ
να τα ανακτά μζςω του λογαριαςμοφ Λ-Ζ του αρκ. 178 του ΚΜΔΝ, δθλαδι όπωσ ακριβϊσ γίνεται
ςτθν πράξθ.
2. Η παράγραφοσ 2 εδάφιο β να επαναδιατυπωκεί ζτςι ϊςτε, ζςοδο του ειδικοφ διαχειριςτικοφ
λογαριαςμοφ ΑΠΕ που τθρεί ο ΛΑΓΗΕ, προερχόμενο από τα ΜΔΝ, να μθν είναι τα ποςά που
καταβάλλουν οι Προμθκευτζσ ςτα Μθ Διαςυνδεμζνα Νθςιά για τθν θλεκτρικι ενζργεια που
απορροφάται ςτα ςυςτιματα των νθςιϊν αυτϊν, που παράγεται από τισ μονάδεσ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 129, αλλά μόνο τα ποςά που μεταφζρονται ςε
αυτόν από τον Λ-Ζ κατ’ εφαρμογι τθσ παρ. 3 του άρκ. 178 του ΚΜΔΝ.
3. Η παρ. 2 εδάφιο γ πρζπει να τροποποιθκεί ϊςτε τα ζςοδα από τθν επιβολι του ΕΣΜΕΑΡ να
αφοροφν μόνο ςτο Δ.
Δεδομζνου ότι, ςε ςυνάντθςθ ςασ με εκπροςϊπουσ των ΠΗΕΦ ΜΔΝ, πρϊτοσ εςείσ επιςθμάνατε τθν
ανάγκθ και νομικισ αποςαφινιςθσ των πραγματικϊν επιλογϊν του νομοκζτθ, θ οποία ζωσ τϊρα
επιτυγχάνεται μόνο μζςω του δευτερογενοφσ κανονιςτικοφ πλαιςίου που κεςπίςτθκε κατ’
εξουςιοδότθςθ του ςχετικοφ νόμου, είμαςτε βζβαιοι ότι θ πρόταςι μασ κα τφχει αμζριςτθσ υποςτιριξθσ
τόςο από εςάσ προςωπικά όςο και από τθν ολομζλεια τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Ενζργειασ ςτθν οποία
προεδρεφετε, προτείνοντασ ακολοφκωσ προσ το αρμόδιο υπουργείο τισ εν λόγω αναγκαίεσ
τροποποιιςεισ.
Για τουσ υλλόγουσ,
Με εκτίμθςθ οι πρόεδροι:
Παντελισ Καλλιμάνθσ

Γιάννθσ Κουτράκθσ

Ανδρζασ Φεςςάσ

ΠΗΕΦ Ανατολικήσ Κρήτησ

ΠΗΕΦ Ν. Χανίων

ΠΗΕΦ Ν. Ρεθφμνου

Αλζξθσ Χαςάπθσ
ΠΗΕΦ Ν. Δωδεκανήςου

