
 
 
 
 

Προτάσεις ΣΒΕ για τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου 

μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ 

 

Το θέμα του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία απασχολεί διαχρονικά τον 
επιχειρηματικό κόσμο, καθώς οι χρεώσεις ενέργειας που δέχονται οι ελληνικές 
μεταποιητικές επιχειρήσεις είναι σημαντικά υψηλότερες από τους ανταγωνιστές τους, 
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) έχει επανειλημμένα προτείνει μέτρα, προς 
τα αρμόδια όργανα της πολιτείας, για τη μείωση  του κόστους ενέργειας που 
χρησιμοποιεί η μεταποίηση και ειδικά οι ενεργοβόρες βιομηχανίες, με σκοπό ο 
εξορθολογισμός των τιμολογίων ενέργειας να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων.  

Στο πλαίσιο των παραπάνω, ο ΣΒΕ πραγματοποίησε έρευνα μεταξύ των μελών του 
για τις επιπτώσεις από την εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου για τον 
εξορθολογισμό των μειωμένων χρεώσεων του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών 
Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) σε ενεργοβόρες βιομηχανίες.  

Εξετάζοντας τα αποτελέσματα, ανακύπτουν θέματα τόσο για τις επιχειρήσεις που 
προχώρησαν στην υποβολή αίτησης για υπαγωγή στο μειωμένο τέλος, όσο και για τις 
επιχειρήσεις που προσπάθησαν να ενταχθούν αλλά δεν πληρούσαν τα κριτήρια 
υπαγωγής.  

Σύμφωνα με την έρευνα, σημαντικός αριθμός βιομηχανιών, που πληροί τις 
προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς των δικαιούχων μειωμένου κόστους 
ΕΤΜΕΑΡ, δεν προχώρησε στην υποβολή αίτησης επειδή οι χρονικές προθεσμίες που 
τέθηκαν ήταν περιορισμένες, λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτόγνωρες συνθήκες 
λειτουργίας (αναστολές συμβάσεων εργασίας, υποχρεωτική εξ’ αποστάσεως εργασία, 
κλπ.) εν μέσω της υγειονομικής κρίσης.  

Επίσης, ο τρόπος υπολογισμού για την ένταξη στο καθεστώς μειωμένων χρεώσεων 
αποκλείει από την υπαγωγή σημαντικό αριθμό ενεργοβόρων βιομηχανιών, οι οποίες 
όχι μόνο δεν εμπίπτουν στους ωφελούμενους των μειωμένων χρεώσεων, αλλά, 
επιπλέον, θα κληθούν να καταβάλλουν αναδρομικά, από 01.01.2019 έως σήμερα, 
σημαντικά ποσά για την κατανάλωση της παραπάνω περιόδου. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω, ο ΣΒΕ, με επιστολή του προς τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κ. Σκρέκα, και κοινοποίηση προς τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε, κ. Ι. Γιαρέντη, την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 
2021,  κατέθεσε τις απόψεις και προτάσεις του για την καλύτερη δυνατή συμμετοχή 
των ενεργοβόρων βιομηχανιών στις ευεργετικές διατάξεις του μειωμένου κόστους 
ΕΤΜΕΑΡ.  

Οι προτάσεις του ΣΒΕ αναλυτικά έχουν ως εξής: 

Α.  Να ενεργοποιηθεί εκ νέου η πλατφόρμα υπαγωγής δυνητικών δικαιούχων, 
καθώς για σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων δεν κατέστη δυνατόν να προχωρήσουν 
στη συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής εξαιτίας: 

 στενών χρονικών πλαισίων (από 21 Σεπτεμβρίου έως 6 Νοεμβρίου), 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνος που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας υποβολής και ένταξης σε ορισμένες περιπτώσεις πλησίασε τους 
2,5 μήνες,  



 προβλημάτων πρόσβασης και πολυπλοκότητας της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας διαχείρισης του Μητρώου Δικαιούχων Μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ, 
όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι για τις επιχειρήσεις που προχώρησαν 
στη διαδικασία υποβολής απαιτήθηκαν πολλαπλές επικοινωνίες με 
εκπροσώπους του ΔΑΠΕΕΠ,   

 μεγάλου όγκου προετοιμασίας και ανάλυσης των οικονομικών στοιχείων που 
απαιτήθηκαν για τη συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής, που σε ορισμένες 
περιπτώσεις ήταν έως και αντικρουόμενες (π.χ. διαφορετικές δηλωμένες MWh 
στο σύστημα από αυτές που δίνει ο πάροχος) και  

 μειωμένης δυνατότητας επικοινωνίας με εκπροσώπους του ΔΑΠΕΕΠ. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνεται να εξεταστούν τα παρακάτω: 

 Να ενεργοποιηθεί εκ νέου η ηλεκτρονική πλατφόρμα και να παραμείνει 
διαθέσιμη στους δυνητικούς δικαιούχους για 2 μήνες από τη νέα ημερομηνία 
ενεργοποίησης.  

 Να δημιουργηθεί ειδική τηλεφωνική γραμμή για την πληροφόρηση και 
εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από την υφιστάμενη λειτουργία 
της ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την υποβολή ερωτημάτων.  

Β. Να επανεξεταστεί η αναδρομικότητα εφαρμογής του μέτρου για τις 
επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στη μείωση των χρεώσεων 

Οι επιχειρήσεις, μη δικαιούχοι των μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, 
διαμαρτύρονται επειδή, σε μια περίοδο έντονης οικονομικής δυσπραγίας εξαιτίας 
της υγειονομικής κρίσης, καλούνται να συμμετέχουν και μάλιστα αναδρομικά στη 
διατήρηση της ρευστότητας του Ειδικού Λογαριασμού υποστήριξης της 
παραγόμενης από ΑΠΕ ενέργειας (άρθρο 143 του Ν.4001/2011). 

 Προτείνεται η άρση της αναδρομικής ισχύος της υποχρέωσης καταβολής των 
ποσών που θα προκύψουν για τους μη δικαιούχους των μειωμένων χρεώσεων 
ΕΤΜΕΑΡ.  

Γ.  Να επανεξεταστεί ο τρόπος υπολογισμού των στοιχείων που απαιτούνται 
για την υπαγωγή στο καθεστώς μειωμένων χρεώσεων  

Οι παρακάτω προτάσεις αφορούν στη βελτίωση των κριτηρίων υπαγωγής με 
σκοπό τη διεύρυνση του πεδίου των δυνητικών δικαιούχων υπαγωγής. 

 Να δημιουργηθεί νέος παράγοντας επιλεξιμότητας - κατώφλι για την υπαγωγή 
στο μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ, ανάλογα με την ποσότητα ενέργειας που καταναλώνει 
μια παραγωγική επιχείρηση. Προτείνεται το κατώφλι αυτό να είναι 13GWh, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποσότητα αυτή διαχωρίζει τις σημερινές χρεώσεις 
Μέσης Τάσης (>13MWh χρέωση 2,47, <13MWh χρέωση 8,78).  

 Για τον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού της Ακαθάριστης Προστιθέμενης 
Αξίας (ΑΠΑ), που περιλαμβάνει τις δαπάνες μισθοδοσίας, να περιληφθεί το 
αντίστοιχο φύλλο υπολογισμού, ώστε να προσμετρώνται οι δαπάνες 
μισθοδοσίας και να μην αποκλείονται από τις ευνοϊκές διατάξεις οι επιχειρήσεις 
εντάσεως εργασίας.  

 Μία πιθανή πρόταση βελτίωσης θα αποτελούσε η χρέωση μειωμένου 
συντελεστή ΕΤΜΕΑΡ σε όλη την κατανάλωση της εταιρείας και όχι στον 
διαχωρισμό ανά δραστηριότητα, καθώς εταιρείες που έχουν πολλές 
δραστηριότητες και αντίστοιχους ΚΑΔ, δεν μπορούν διακριτά να δηλώσουν τις 
ΑΠΑ ανά δραστηριότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάποιες από αυτές τις 
δραστηριότητες να μην λαμβάνουν το εν λόγω όφελος. 



 Εναλλακτικά, επειδή ο υπολογισμός της ΑΠΑ είναι μια χρονοβόρα και επίπονη 
διαδικασία ίσως θα μπορούσε να προσδιοριστεί άλλος ταχύτερος τρόπος 
αξιολόγησης, ο οποίος να προκύπτει απευθείας από τα στοιχεία των 
δημοσιευμένων ισολογισμών των επιχειρήσεων. 

Δ.  Βελτιωτικές προτάσεις για την απλοποίηση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος 
για τις επιχειρήσεις  

 Ενημέρωση των επιχειρήσεων που υπήχθησαν στο καθεστώς του μειωμένου 
ΕΤΜΕΑΡ για τον τρόπο και το χρονικό πλαίσιο επιστροφής του ποσού 
εκκαθάρισης για τα έτη 2019-2020, καθώς και για το ύψος της χρέωσης, για 
τις εταιρίες  που έχουν πολλές δραστηριότητες και αντίστοιχους ΚΑΔ.  

 Η πληρωμή του ανταποδοτικού τέλους των δικαιούχων μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ, 
για το οποίο δεν υπήρχε προηγούμενη ενημέρωση, θα μπορούσε να 
συμψηφίζεται με το επιστρεφόμενο ποσό και να μην αποτελεί πρόσθετη 
χρέωση.  

 Στις περιπτώσεις εταιρειών με πολλαπλές συνδέσεις (διάσπαρτες 
εγκαταστάσεις – διαφορετικοί μετρητές ΔΕΔΔΗΕ) θα ήταν σκόπιμο η ανάλυση 
των καταναλώσεων να γίνεται με βάση τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας της εταιρείας και όχι ανά μετρητή ΔΕΔΔΗΕ. 

 Η αναζήτηση λοιπών στοιχείων της επιχείρησης (ενδεικτικά η βεβαίωση 
υποβολής ενεργειακού ελέγχου) θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσω της 
βάσης δεδομένων του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος.  

 Εγκαιρη ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ για την 
υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής για τα επόμενα έτη και να δοθεί ικανός 
χρόνος για τη συμπλήρωση των νέων αυτών αιτήσεων.  

 Να αποσαφηνιστεί ότι η υποβολή των στοιχείων για τις επιχειρήσεις που 
υπέβαλαν αίτηση υπαγωγής, ανεξάρτητα αν τελικά εμπίπτουν στο μειωμένο 
ΕΤΜΕΑΡ, δεν θα είναι υποχρεωτική σε ετήσια βάση, αλλά θα έχουν τη 
δυνατότητα επικαιροποίησης των στοιχείων της τελευταίας υποβολής. 

 


