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Θέμα: Καταχρηστικοί συμψηφισμοί ΕΤΜΕΑΡ από ΔΕΗ προς ΑΔΜΗΕ και συνεπακόλουθη στάση πληρωμών 

στις ΑΠΕ  
 
 
Αξιότιμε κε Υπουργέ, κε Γενικέ,  
 
Η κατάσταση σχεδόν ολικής στάσης πληρωμών που εγκαινίασε η ΔΕΗ προς τον ΑΔΜΗΕ όσον αφορά την 
απόδοση πόρων ΕΤΜΕΑΡ υπέρ Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ από τον περασμένο Αύγουστο και 
που δυστυχώς συνεχίζεται και τον Οκτώβριο, εκτοξεύοντας τις υπερημερίες πληρωμών των ΑΠΕ για την 
παραγωγή του Μαρτίου πάνω από τις 150 ημέρες με άγνωστο μάλιστα το που αυτές θα φθάσουν μέχρι να 
κλείσει αυτός ο μήνας, έχει οδηγήσει τους πληττόμενους παραγωγούς σε απόλυτη απόγνωση ως προς το 
πώς θα καλύψουν τις φορολογικές, τραπεζικές, ασφαλιστικές, λειτουργικές και βεβαίως βιοποριστικές 
τους υποχρεώσεις.  
 
Μετά από κύκλο συναντήσεων και επαφών της Διοίκησης του ΣΠΕΦ με ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ (που 
παρεμβάλλεται στην είσπραξη του ΕΤΜΕΑΡ από την Προμήθεια και εν συνεχεία το αποδίδει στον ΛΑΓΗΕ) 
αλλά δυστυχώς όχι με την Διοίκηση της ΔΕΗ αλλά ούτε και μαζί σας παρά τις επανειλημμένες 
οχλήσεις/αιτήματα μας καιρό τώρα, προβαίνουμε στην παρούσα επιστολή αφενός για να 
διαμαρτυρηθούμε εντόνως για την απαράδεκτη κατάσταση αυτή αλλά αφετέρου για να καταγγείλουμε 
αλλά καi να διαφωτιστεί η κοινή γνώμη για τον παραλογισμό της ΔΕΗ όπως υπεισέρχεται πίσω από την 
στάση πληρωμών της αυτή. Τα δεδομένα λοιπόν είναι ως εξής:   
 
1) Το ΕΤΜΕΑΡ βάσει απόφασης ΡΑΕ στα πλαίσια του Κώδικα οφείλει να αποδίδεται από την ΔΕΗ (και την 

υπόλοιπη Προμήθεια) στον ΑΔΜΗΕ 3 μήνες μετά τη εκκαθάριση εκάστου μηνός (m+3).  Το διάστημα 
αυτό παλαιότερα ήταν 2 μήνες (m+2) και ακόμη πιο παλαιά πριν την κρίση στην αγορά ενέργειας 1 

mailto:info@spef.gr


 2 

μήνας (m+1).  Ενημερωθήκαμε πως για την ενέργεια που θα αφορά από τον τρέχοντα Οκτώβριο και 
εφεξής, το περιθώριο επανέρχεται στον ένα μήνα (m+1).   
 

2) To ETMEAΡ όπως συνομολογείται στην Απόφαση ΡΑΕ 216/2016 αλλά και την Απόφαση του ΣτΕ 
3366/2015 όπως μνημονεύεται στο σώμα της εν λόγω απόφασης ΡΑΕ, αποτελεί κόστος ρεύματος που 
αφορά τους Προμηθευτές για την ενέργεια που αυτοί προμηθεύουν τους πελάτες τους τελικούς 
καταναλωτές.  
 

3) Σε αντίθεση με το ΕΤΜΕΑΡ που οφείλει από την Προμήθεια να αποδίδεται 3 μήνες μετά (δυστυχώς 
αποδίδεται ληξιπρόθεσμα στους 5-6 μήνες μετά και αν), τα ποσά του ΗΕΠ (Ημερήσιου Ενεργειακού 
Προγραμματισμού) που αφορούν σχεδόν το σύνολο της αξίας της συμβατικής ενέργειας που 
συναλλάσσεται στην χονδρεμπορική αγορά, αποδίδονται την επόμενη εβδομάδα της εκκαθάρισης και 
υπό αυστηρότατο πλήρες καθεστώς εγγυήσεων.  Αντίθετα οι εγγυήσεις του ΑΔΜΗΕ για το ΕΤΜΕΑΡ που 
του οφείλει η ΔΕΗ είναι μόλις στο 6% των μηνιαίων συναλλαγών του μαζί της.  

 

4) Η χονδρεμπορική αγορά στην τακτή της βάση εκκαθαρίζεται από ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ με βάση δηλώσεις 
και μετρήσεις από 60 μόλις μετρητές που υφίστανται μεταξύ συστήματος και δικτύου, αλλά οριστικά 
εκκαθαρίζεται ένα και πλέον χρόνο αργότερα σύμφωνα με τις καταγραφείσες μετρήσεις των 7,5 εκατ. 
παροχών-μετρητών που λειτουργούν στη χώρα και που δυστυχώς δεν είναι on-line.  Αποτέλεσμα αυτού 
είναι να προκύπτουν διαφορές κατά το οριστικό κλείσιμο εκάστου έτους, αρκετό ωστόσο καιρό μετά 
την παρέλευση του ημερολογιακού αυτού έτους. 

 

5) Με βάση την πραγματικότητα αυτή η ΔΕΗ από την απολογιστική εκκαθάριση των ετών 2014 και 2015  
προέκυψε να πιστωθεί 90 εκατ. ευρώ για ΕΤΜΕΑΡ που της τιμολογήθηκε παραπάνω κατά τη διετία 
αυτή.  Την ίδια στιγμή όμως η ΔΕΗ οφείλει ληξιπρόθεσμο ΕΤΜΕΑΡ στον ΑΔΜΗΕ και δια αυτού στον 
ΛΑΓΗΕ ύψους 240 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου και ενδέχεται με την είσοδο του Οκτωβρίου ένας 
ακόμη ληξιπρόθεσμος υπεράνω του κανόνα m+3 μήνας να το προσαυξάνει περαιτέρω στα 330 εκατ. 
ευρώ. 

 

6) Επειδή τα 90 εκατ. ευρώ που τιμολογήθηκε παραπάνω την διετία 2014-15 η ΔΕΗ για ΕΤΜΕΑΡ είναι 
μικρότερα των 240 εκατ. ευρώ που τώρα κατ’ ελάχιστον οφείλει ληξιπρόθεσμα στον ΑΔΜΗΕ, θα 
περίμενε κανείς η ΔΕΗ με τον ΑΔΜΗΕ να τα συμψηφίσουν μεν ώστε η ΔΕΗ να φαίνεται λογιστικά πως 
οφείλει πλέον ληξιπρόθεσμα 240 – 90 = 150 εκατ. ευρώ, παράλληλα ωστόσο να συνεχίσει να αποδίδει 
το νέο ΕΤΜΕΑΡ όπως ωριμάζει (m+3) στην ώρα του, ώστε το εναπομένον ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο των 
150 εκατ. ευρώ να μην αυξηθεί περαιτέρω. 

 

7) Η ΔΕΗ ωστόσο αδιαφορώντας παντελώς για τους παραγωγούς ΑΠΕ που την τροφοδοτούν καθημερινά 
με «πράσινο» ρεύμα αλλά και την απελπιστική οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει, 
επέλεξε με γνώμονα μόνο το δικό της μοναδικό συμφέρον να συμψηφίσει την διαφορά των 90 εκατ. 
ευρώ μέσω πλήρους στάσης πληρωμών στο ΕΤΜΕΑΡ εδώ και καιρό.  Έτσι πέραν του να εκπέσει 
λογιστικά το υπόλοιπο των 90 εκατ. ευρώ «πετυχαίνει» και διατηρεί το ύψος των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών στο ΕΤΜΕΑΡ στα 240 εκατ. ευρώ, δηλαδή αμείωτο.  Δηλαδή και η «πίτα» και ο «σκύλος» 
χορτάτος.  Με απλούστερα λόγια, σε όρους λογικής αγοράς όταν κάποιος οφείλει ληξιπρόθεσμα 
περισσότερα χρήματα απ’ όσα του χρωστάνε, φροντίζει να κάνει συμψηφισμό ώστε να μειωθεί το 
ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του.  Συμψηφισμοί αλλά με το ύψος του εναπομένοντος 
ληξιπρόθεσμου υπολοίπου αμείωτο ή ακόμη και αυξανόμενο είναι πρωτοφανείς στα χρονικά αλλά 
φανταζόμαστε και για τον ΑΔΜΗΕ που τους ανέχεται.   Είναι αξιοπερίεργο μάλιστα γιατί ο ΑΔΜΗΕ δεν 
έχει προβεί σε καμία απολύτως ενέργεια για το θέμα αλλά ούτε και σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια 
εν γένει για τα ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα που του οφείλει για ΕΤΜΕΑΡ η ΔΕΗ τον τελευταίο χρόνο.         

 

8) Η ΔΕΗ μάλιστα δεν έχει ακόμη πλήρως αποσβέσει την διαφορά των 90 εκατ. ευρώ αυτή, αλλά 
υπολείπονται ακόμη 30 εκατ. ευρώ.  Δηλαδή κατά τον παραλογισμό της νομιμοποιείται να συνεχίσει 
την στάση πληρωμών της αυτή, τη στιγμή μάλιστα που οι καταναλωτές συρρέουν στα καταστήματα της 
για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και τόσο το Υπουργείο σας όσο και η διοίκηση της μιλούν για 
δραστική βελτίωση των ταμειακών ροών της.       

 
 
Αξιότιμε κε Υπουργέ και κε Γενικέ 
 



 3 

Επειδή οι μεθοδεύσεις της ΔΕΗ στην μονομέρεια των συντελούμενων συμψηφισμών αλλά και του ΑΔΜΗΕ 
που προκλητικά τους ανέχεται (ερευνάται η νομιμότητα τους) τελούν πραγματικά απαράδεκτες και 
καταχρηστικές, καλούμε το Υπουργείο σας να παρέμβει και να σταματήσουν άμεσα οι πρακτικές αυτές.  
Παντού στην οικονομία οι συμψηφισμοί καταλήγουν σε μείωση των ληξιπροθέσμων υπολοίπων και όχι σε 
σταθερότητα ή και αύξηση τους που επιχειρεί η ΔΕΗ σε βάρος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ.   
 
 
Με εκτίμηση 
 
Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος 
Ευγενία Τζαννίνη – Γεν. Γραμματέας             


