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Προς: 
ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 
Κάστορος 72 
185 45 Πειραιάς 
Υπ’ όψη: Προέδρου κου Α. Γκαρή 
 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
Δυρραχίου 89 
104 43 Αθήνα 
Υπ’ όψη: Προέδρου κου Ι. Γιαρέντη  
 
Κοινοποίηση: 
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα 
Υπ’ όψη : Υφυπουργού κου Α. Παπαγεωργίου 
                  Γεν. Γραμματέα κου Κων/νου Μαθιουδάκη 
 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα 
Υπ’ όψη : Προέδρου κου Ν. Βασιλάκου 
 
 
 
Θέμα : Εκταμίευση χρημάτων προς τον Ειδικό Λογαριασμό σε εφαρμογή του ν. 4152 περί 

Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους Συμβατικών Θερμικών Μονάδων (ΜΜΚΣΘΜ) 
 
Σχετ.: Δελτίο ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ από 4/9/2013 
 
 
Αξιότιμε κοι Πρόεδροι  
 
Σύμφωνα με τον ν. 4152, ΦΕΚ Α 107 από 9/5/13 ορίστηκε πως το ελάχιστο έσοδο (floor) του 
ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ για την εγχεόμενη ενέργεια ΑΠΕ, θα ισούται 
τουλάχιστον με το αντιστοιχούν μεσοσταθμικό μεταβλητό κόστος των θερμικών συμβατικών 
μονάδων (ΜΜΚΣΘΜ). 
 
Σε εφαρμογή του νόμου αυτού η ΡΑΕ στα τέλη Ιουνίου διεξήγαγε σχετική διαβούλευση 
αναμόρφωσης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και στις 14/8/2013 ΦΕΚ Β’ 
2000 αυτός δημοσιεύτηκε στην νέα του μορφή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  Για το 
διάστημα που παρέρχεται από την δημοσίευση του ν. 4152 και ύστερα, ο ΛΑΓΗΕ ορθά 
υπολογίζει και εγγράφει ως πρόβλεψη στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ το ποσό που αφορά στην 
αναμόρφωση του βασικού εσόδου από την εφαρμογή του floor ΜΜΚΣΘΜ ως προς την ΟΤΣ, 
ούτως ώστε ο λογαριασμός να μην συσσωρεύει νέο πλασματικό έλλειμμα εκ της γνωστής 
προς κάτω στρέβλωσης της.   
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Ωστόσο τα χρήματα αυτά που μέχρι σήμερα (περίοδος 9/5 – 31/8/13 αφορούν περίπου 45 
εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το ειδικό δελτίο ΛΑΓΗΕ από 4/9/13, δεν έχουν εκταμιευθεί από την 
Προμήθεια.  Όπως είναι προφανές το ποσό αυτό κάθε μήνα που παρέρχεται προσαυξάνεται 
και σύμφωνα με δημόσια εκτίμηση της ΔΕΗ αναμένεται να φθάσει τα 120 εκατ. ευρώ έως τα 
τέλη του τρέχοντος έτους. 
 
Σε συνέχεια του ασφυκτικού προβλήματος πληρωμών που διέρχονται οι ΑΠΕ εδώ και 
ενάμιση χρόνο λόγω της στάσης πληρωμών του ΛΑΓΗΕ, με βασικό υπαίτιο και την αρθείσα με 
τον ν. 4152 στρέβλωση της ΟΤΣ, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη επιτάχυνσης εφαρμογής 
του νόμου στην πράξη και όχι μόνο λογιστικά, με την δυνατόν συντομότερη έναρξη 
εκταμίευσης και ροής των χρημάτων που αφορούν το floor του ΜΜΚΣΘΜ.  Είναι αδιανόητο 
η Προμήθεια να παρουσιάζει κέρδη και οι για πέντε ληξιπρόθεσμους μήνες απλήρωτες ΑΠΕ 
να στερούνται πολύτιμων πόρων που δικαιούνται βάσει του ν. 4152 και οι οποίοι πόροι 
καθυστερούν για πέμπτο μήνα πλέον να ρεύσουν στον ειδικό λογαριασμό για διαδικαστικούς 
ή τεχνικούς λόγους.    
 
Εν κατακλείδι η αναπροσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ, 
όπως αναφέρεται στο ειδικό δελτίο ότι εκκρεμεί ακόμα για την εκταμίευση, δεν μπορεί να 
αποτελέσει άλλοθι περαιτέρω καθυστέρησης και βλάβης για τις ΑΠΕ.  Εν ανάγκη ας 
εκταμιεύει η Προμήθεια μέρος έναντι του υπολογισθέντος από τον ΛΑΓΗΕ ποσού (π.χ. το 
80%) και η εκκαθάριση ας γίνει με την αναμενόμενη αναπροσαρμογή των 
μηχανογραφικών σας συστημάτων.   
 
Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας. 
 
 
Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση, 
 
Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος 
Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν.. Γραμματέας 

 


