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Θέμα: Σοβαρή καθυστέρηση στην υποβολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Σχεδίου 

Προσαρμογής αναφορικά με τη χρέωση ΕΤΜΕΑΡ σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

Σύμφωνα με την από 01.07.2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εφαρμογή των 

Κατευθυντηρίων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της 

ενέργειας («Κατευθυντήριες Γραμμές»), καθίσταται υποχρεωτική για τα Κράτη Μέλη από την 1η 

Ιουλίου 2014.  

 

Ειδικώς δε ως προς τις ενισχύσεις υπό μορφή μειώσεων στη χρηματοδότηση των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας («ΑΠΕ»), τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται να εφαρμόσουν τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας των Κατευθυντήριων Γραμμών, το αργότερο έως την 01.01.2019. 

 

Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν υπάρχει έγκριση της Επιτροπής έως την 01.01.2019 επί του 

υποβληθέντος Σχεδίου Προσαρμογής αναφορικά με το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων 

Ρύπων («ΕΤΜΕΑΡ»), το παρόν σχήμα κινδυνεύει να θεωρηθεί παράνομη κρατική ενίσχυση με 

προφανείς αρνητικές συνέπειες (μπλοκάρισμα) και για τα υπόλοιπα εν ισχύ σχήματα κρατικών 

ενισχύσεων προς τις επιλέξιμες βιομηχανίες της χώρας (βλ. Μηχανισμό Αντιστάθμισης για το 

έμμεσο κόστος εκπομπών CO2 και Διακοψιμότητα).   

 

Για την εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών με αφετηρία την 01.01.2019, απαιτούνται μια 

σειρά ενεργειών, πέραν της υποβολής από το Υπουργείο Ενέργειας του Εθνικού Σχεδίου 

Προσαρμογής. Ειδικότερα: 

 

 Υλοποίηση κατάλληλης υποδομής από το Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(«ΛΑΓΗΕ») για τη διαχείριση του μηχανισμού. 

 

 Δημιουργία και έγκριση Μητρώου επιλέξιμων επιχειρήσεων.  

 

 Έκδοση Απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας («ΡΑΕ») για τον επιμερισμό του 

ΕΤΜΕΑΡ για κάθε κατηγορία καταναλωτή (μεσοσταθμική χρέωση χωρίς  τις εκπτώσεις). 

 



 

 

Μέλος 

Για τα ανωτέρω εκτιμάται ότι απαιτείται χρόνος πέραν των 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει 

άμεσα να υποβληθεί στην Επιτροπή το Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής και παράλληλα ο ΛΑΓΗΕ να 

προχωρήσει στην υλοποίηση της αντίστοιχης πληροφοριακής πλατφόρμας.       

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

Ήδη εδώ και ένα έτος από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, αναφερόμενος στους 

άμεσους στόχους της Κυβέρνησης για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής 

Βιομηχανίας, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «Στις άμεσες ενέργειές μας εντάσσεται και η 

αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ, σε πλήρη συμφωνία και εναρμόνιση με τις Κατευθυντήριες 

Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετηθεί για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας». 

 

Σε αυτό το πλαίσιο και προκειμένου να επιταχυνθούν οι απαραίτητες ενέργειες για ένα μέτρο 

κρίσιμο για την βιωσιμότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας, είμαστε στη διάθεση σας προκειμένου 

να συμβάλουμε με οποιονδήποτε τρόπο στην έγκαιρη υποβολή του Εθνικού Σχεδίου 

Προσαρμογής.  

 

Παρακαλούμε για μια συνάντηση ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία να σας εκθέσουμε τις απόψεις 

και προτάσεις μας σχετικά με τα ανωτέρω.    

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Κουκλέλης 

Πρόεδρος Δ.Σ.   


