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ΚΟΙΝ.: 

1. Βουλευτή κ. Γεώργιο Ψυχογιό

2. Βουλευτή κα Αικατερίνη Νοτοπούλου

3. Βουλευτή κα Καλλιόπη Βέττα

4. Βουλευτή κα Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα

5. Βουλευτή κα Ολυμπία Τελιγιορίδου

6. Υπουργείο Οικονομικών

7. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

8. Υπουργείο Τουρισμού  

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Αναφορές» 

ΣΧΕΤ: 

1. Η με αριθμό πρωτ. 881/20.12.2021 Αναφορά των Βουλευτών κ.κ. Ψυχογιού Γ. και Νοτοπούλου Α. 

2. Η με αριθμό πρωτ. 1082/14.1.2022 Αναφορά των Βουλευτών κ. Βέττα Κ., Πέρκα Θ., και Τελιγιορίδου Ο. 

Σε απάντηση των σχετικών Αναφορών που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων από τους ως άνω αναφερόμενους 

Βουλευτές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σας γνωστοποιούμε ότι με την 

εκδήλωση της πρωτόγνωρης διεθνούς ενεργειακής κρίσης η Ελληνική Κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα, προκειμένου να 

προστατευτεί η κοινωνία αλλά και η οικονομία της Χώρας. Η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα, η οποία προχώρησε 

στη δημιουργία Ειδικού Ταμείου Στήριξης για την Ενεργειακή Μετάβαση, προκειμένου να απομειωθούν οι αναμενόμενες 

αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα σε όλους τους καταναλωτές. Τα μέτρα, τα οποία έχει λάβει η Ελλάδα, αποτελούν 

ουσιαστική παρέμβαση στις αγορές ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου και υπερβαίνουν τα 3,5 δισ. ευρώ έως τώρα, 

συνυπολογίζοντας τις εκπτώσεις ύψους 800 εκατ. ευρώ, τις οποίες έχει προσφέρει η ΔΕΗ, προσπαθώντας να συμβάλλει 

στην απορρόφηση μέρους των ανατιμήσεων. 

Για όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση, η Ελληνική Κυβέρνηση θα συνεχίζει να λαμβάνει στοχευμένα μέτρα στήριξης για 

την κοινωνία και την οικονομία της Χώρας. Τα στοχευμένα αυτά μέτρα αποτελούν προϊόν διυπουργικής συνεργασίας, 

παρακολουθούνται ενδελεχώς και προφανώς πάντοτε σε συνάρτηση με τις ενεργειακές εξελίξεις και τις κοινωνικές και 

οικονομικές συνθήκες, ώστε να λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, και η 

Κυβέρνηση γενικότερα, εργάζονται εντατικά και σε όλα τα επίπεδα, ώστε να προασπίσουν τα συμφέροντα της Χώρας και 

των πολιτών της τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Ειδικότερα, για τους επόμενους δύο μήνες (Μάιο και 

Ιούνιο) θα ληφθούν συνολικά μέτρα για την ηλεκτρική ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, τα οποία αναμένεται να ανέλθουν 

σε έως και 1,00 δις. ευρώ. Αναλυτικές πληροφορίες για την εξειδίκευση των μέτρων παρατίθενται στο σύνδεσμο: 

https://ypen.gov.gr/dilosi-tou-ypourgou-perivallontos-kai-energeias-kosta-skreka-gia-ta-metra-stirixis-tis-koinonias-

apo-tis-epiptoseis-tis-diethnous-nergeiakis-krisis/. 

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιουλίου το ΥΠΕΝ θα προχωρήσει σε μία δραστική θεσμική παρέμβαση στην αγορά 

ενέργειας. Συγκεκριμένα, θα εφαρμοστεί νέος μηχανισμός αποζημίωσης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής βάσει του 

πραγματικού κόστους λειτουργίας τους και έτσι αποσυνδέονται από την χονδρική τιμή ενέργειας, η οποία μέχρι σήμερα 

https://ypen.gov.gr/dilosi-tou-ypourgou-perivallontos-kai-energeias-kosta-skreka-gia-ta-metra-stirixis-tis-koinonias-apo-tis-epiptoseis-tis-diethnous-nergeiakis-krisis/
https://ypen.gov.gr/dilosi-tou-ypourgou-perivallontos-kai-energeias-kosta-skreka-gia-ta-metra-stirixis-tis-koinonias-apo-tis-epiptoseis-tis-diethnous-nergeiakis-krisis/


επηρεάζεται από την διεθνή τιμή του Φυσικού Αερίου. Με τον τρόπο αυτό ανακτάται το σύνολο των υπερεσόδων των 

παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και του ειδικού λογαριασμού των ΑΠΕ, το οποίο για το επόμενο εξάμηνο  εκτιμάται σε 

1,630 δισ. ευρώ. Επίσης, από τη στιγμή κατά την οποία με τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται σταθεροποιείται και 

αποσυνδέεται η χονδρική τιμή αγοράς από την οριακή τιμή του συστήματος, αναστέλλεται η ρήτρα αναπροσαρμογής για 

όλο το διάστημα της λειτουργίας του νέου μηχανισμού. 

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι η επιβολή του έκτακτου τέλους, ύψους 90%, στα επιπλέον έσοδα των εταιρειών 

ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία αποτελεί δέσμευση του Πρωθυπουργού, θα τηρηθεί στο ακέραιο και θα γίνει με τρόπο 

διαυγή, δίκαιο, και ο οποίος δεν θα επιδέχεται καμία νομική αμφισβήτηση από τους παραγωγούς.

Υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι, επειδή η ενεργειακή κρίση είναι διεθνής και εντεινόμενη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

πρέπει να αναλάβει κεντρικό ρόλο, καθώς είναι πλέον ξεκάθαρο ότι οι πρωτοβουλίες του κάθε κράτους-μέλους ξεχωριστά 

δεν είναι αρκετές. Η ανάληψη δράσης σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο είναι επιβεβλημένη για να προστατευθούν τα 

νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Ως προς το ζήτημα αυτό η Χώρα μας έχει απολύτως ενεργητικό ρόλο, προσπαθώντας, 

τόσο σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. όσο και σε επίπεδο ηγετών, να συμβάλλει, παρουσιάζοντας τεκμηριωμένες 

προτάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

                                                                                                                 Ο Υπουργός 

                          Σκρέκας Κωνσταντίνος

Σελίδες απάντησης: 2

Σελίδες συνημμένων: -

Σ ύ ν ο λ ο Σελίδων:  2
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