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Αθήνα, 15/1/13 

 

Προσ: 
ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 
Κάςτοροσ 72, 185 45 Πειραιάσ 
Υπ’ όψθ : Προζδρου & Διευκ. Συμβοφλου κου Γρ. Αντωνόπουλου  
 
Κοινοποίηςη: 
Υπουργείο Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικήσ Αλλαγήσ 
Μεςογείων 119, 101 92 Ακινα 
Υπ’ όψθ : Υπουργοφ κου Ευάγγελου Λιβιεράτου 
                  Υφυπουργοφ κου Α. Παπαγεωργίου 
                  Γεν. Γραμματζα κου Κων/νου Μακιουδάκθ 
 
Ρυθμιςτική Αρχή Ενζργειασ 
Πειραιϊσ 132, 118 54 Ακινα 
Υπ’ όψθ : Προζδρου κου Ν. Βαςιλάκου 
 
 
Θζμα: Ζςοδα ειδικοφ λογαριαςμοφ ΑΠΕ από ΘΕΠ, Εκκακάριςθ Αποκλίςεων και το Μθ 

διαςυνδεδεμζνο ςφςτθμα βάςει του άρκρου 143, 2 α και 2 β του ν. 4001/2011.  
 
χετ.: Επιςτολι ΛΑΓΘΕ υπ.’ αρικμ. 178/11-1-13 
 
 
Κε Αντωνόπουλε 
 
Τθν Παραςκευι 11-1-13 κατακζςατε τθν υπ.’ αρικμ. 178 επιςτολι ςασ (ςυνθμμζνο) ςτο 
Μονομελζσ Πρωτοδικείο Πειραιά, με τθν οποία και επιχειριςατε να εκκζςετε το οικονομικό 
ιςοηφγιο του ειδικοφ λογαριαςμοφ ΑΠΕ για τισ πλθρωμζσ Ιουνίου 2012. 
 
Κοινοποιοφμενθ θ επιςτολι ςασ ςτον ΣΠΕΦ από το μζλοσ μασ ζχουμε να παρατθριςουμε 
πωσ ςτο αναφερόμενο ιςοηφγιο ςασ και ειδικότερα ςτα ζςοδα του λογαριαςμοφ ΑΠΕ, 
πουθενά δεν αναφζρετε τα αναλογοφντα από τον ΗΕΠ, τισ Αποκλίςεισ Παραγωγήσ – 
Ζήτηςησ αλλά και το μη διαςυνδεδεμζνο ςφςτημα ζςοδα ςφμφωνα με το άρθρο 143, παρ. 
2 α και 2 β του ν. 4001/2011. 
 
Σφμφωνα όμωσ: 
- Με τα ςτοιχεία παραγωγισ του μθνόσ Ιουνίου 12 όπωσ ζχουν επίςθμα αναρτθκεί ςτα 
μθνιαία ςχετικά Δελτία των μονάδων ΑΠΕ & ΣΥΘΘΑ των άρκρων 9 και 10 του ν. 3468/2006 
για 532.784 MWh και 82.546 MWh αντίςτοιχα. 
 
- Τθσ μζςθσ ΟΤΣ του μινα αυτοφ ςτα 61,8 ευρϊ / MWh και του μζςου μεταβλθτοφ κόςτουσ 
παραγωγισ τθσ ΔΕΘ Α.Ε. ςτο Μθ διαςυνδεδεμζνο ςτα 195 ευρϊ/MWh.  
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Τα ζςοδα του ειδικοφ λογαριαςμοφ ΑΠΕ από ΘΕΠ, Εκκακάριςθ Αποκλίςεων Παραγωγισ – 
Ηιτθςθσ αλλά και των ποςϊν που οφείλουν να καταβάλουν οι Προμθκευτζσ ςτα Μθ 
διαςυνδεδεμζνα νθςιά για τθν θλεκτρικι ενζργεια που απορροφάται ςτα ςυςτιματα των 
νθςιϊν αυτϊν, εκτιμώνται ςυνολικά ςτα 49 εκατ. ευρώ για τον μήνα Ιοφνιο 2012. 
 
Γνωρίηουμε επίςθσ ότι θ εκκακάριςθ των ποςϊν αυτϊν, τουλάχιςτον για τον ΘΕΠ που είναι 
και τθσ αποκλειςτικισ αρμοδιότθτασ ςασ, γίνεται ςε εβδομαδιαία βάςθ.   
 
Οπότε ερωτάςκε: 
 

- Γιατί ςτο ιςοηφγιο του ειδικοφ λογαριαςμοφ ΑΠΕ που εκκζτετε με τθν εν λόγω 
επιςτολι ςασ, πουθενά δεν περιλαμβάνετε ζςοδα από την πηγή αυτή ή οποία και 
είναι εξόχωσ ςημαντική (49 εκατ. ευρϊ ςε μθνιαία βάςθ Ιουνίου 2012);  
 

- Και εάν τα ζςοδα αυτά ζχουν εκκακαριςτεί και χρθςιμοποιθκεί κατά τον μινα  Ιοφνιο 
2012 για τισ πλθρωμζσ οφειλϊν ΑΠΕ προθγοφμενου λθξιπρόκεςμου μινα, γιατί δεν 
ςυμπεριλαμβάνετε ομοίωσ ςτισ τρζχουςεσ πλθρωμζσ ΑΠΕ που πραγματοποιείτε, τα 
ζςοδα από ΘΕΠ, Αποκλίςεισ και μθ διαςυνδεδεμζνο που τϊρα ειςπράττεται και 
αφοροφν τισ ΑΠΕ όπωσ αναλφκθκε ςφμφωνα με το άρκρο 143 παρ. 2 α και 2 β του ν. 
4001/2011;     

 
Παρακαλοφμε για τθν άμεςθ απάντθςθ ςασ.  
 
   
Για τον ΣΠΕΦ, με εκτίμθςθ  
 
Στζλιοσ Λουμάκθσ – Πρόεδροσ 
Όλγα Αγγελοποφλου – Γεν. Γραμματζασ    
 


