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 Αθήνα, 3/10/12 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

Οι προτάςεισ του ΠΕΦ ςτην δημόςια διαβοφλευςη τησ ΡΑΕ 
 
Ο ΠΕΦ υπζβαλλε ςιμερα τισ αναλυτικζσ προτάςεισ του ςτθν ΡΑΕ ςτα πλαίςια τθσ δθμόςιασ 
διαβοφλευςθσ που διεξάγει.  Επιγραμματικά οι κζςεισ του ςυνδζςμου είναι: 
 

 Άρςθ των ςτρεβλϊςεων ςτθν χονδρεμπορικι αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ με 
προεξζχουςα τθν κατάργθςθ του Μθχανιςμοφ ανάκτθςθσ Μεταβλθτοφ Κόςτουσ που 
νοκεφει τθν Οριακι Σιμι υςτιματοσ (ΟΣ) και επιδοτεί τα ορυκτά καφςιμα και 
κυρίωσ το φυςικό αζριο.  Επίςθσ προτείνεται ενςωμάτωςθ -ζςτω λογιςτικι- των 
Αποδεικτικϊν Διακεςιμότθτασ Ιςχφοσ ςτθν ΟΣ.  Μόνον ζτςι ο υπολογιςμόσ του 
ΕΣΜΕΑΡ για τισ ΑΠΕ κα καταςτεί ρεαλιςτικόσ και δίκαιοσ και κα πάψει το 60% του να 
υπεκφεφγει του προοριςμοφ του υπζρ τθσ Προμικειασ και των ορυκτϊν καυςίμων. 

 

 Αν θ Πολιτεία δεν επικυμεί τθν ανωτζρω μακροπρόκεςμθ και δίκαιθ λφςθ, τότε 
εναλλακτικά προτείνεται θ απάλειψθ του ΕΣΜΕΑΡ ωσ διακριτισ χρζωςθσ ςτουσ 
λογαριαςμοφσ που δυςφθμεί άδικα τισ ΑΠΕ, ενςωματϊνοντασ το πλιρωσ ςτο κόςτοσ 
του ρεφματοσ, ςυγχωνεφοντασ επίςθσ τον ειδικό λογαριαςμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ με τουσ 
άλλουσ δφο αποπλθρωμισ των ςυμβατικϊν μονάδων (λογαριαςμόσ ΗΕΠ του ΛΑΓΗΕ 
και λογαριαςμόσ αποκλίςεων του ΑΔΜΗΕ) ςε ζναν και μοναδικό που κα διατθρεί 
μόνο ο ΛΑΓΗΕ. Ζτςι τα όποια δομικά ελλείμματα τθσ χονδρεμπορικισ αγοράσ δεν κα 
«φορτϊνονται» αδίκωσ μζςω των ςτρεβλϊςεων μόνο ςτισ ΑΠΕ οι οποίεσ και 
υφίςτανται μονομερι ςτάςθ πλθρωμϊν, αλλά αναλογικά (pro-rata) κα 
ιςοκατανζμονται ςε όλουσ τουσ θλεκτροπαραγωγοφσ, αφοφ όλοι κα πλθρϊνονται 
πλζον ςυμμζτρωσ. Βάςει των ιςολογιςμϊν άλλωςτε του τζωσ μοναδικοφ διαχειριςτι 
(ΔΕΜΗΕ) ςτο διαςυνδεδεμζνο για τα αμζςωσ προθγοφμενα τρία ζτθ, το δομικό 
ςυνολικό του ετιςιο ζλλειμμα (ηθμία ςτα αποτελζςματα χριςθσ επί του τηίρου τθσ 
χονδρεμπορικισ αγοράσ) κινείτο ςτα επίπεδα του 1,5% – 2,5% που ςωρευτικά 
ςυνεπάγεται ςτισ πλθρωμζσ υπερθμερία κάτω του ενόσ μινα.  ιμερα δυςτυχϊσ οι 
ΑΠΕ βιϊνουν υπερθμερίεσ ςτισ πλθρωμζσ τουσ που αναλογοφν ςτο 40% του τηίρου 
τουσ (4+ μινεσ) το οποίο και ςυμβαίνει επειδι λόγω των ςτρεβλϊςεων τα δομικά 
αυτά ποςοςτιαία «μικρά» ελλείμματα τθσ ςυνολκισ χονδρεμπορικισ αγοράσ 
«φορτϊνονται» αδίκωσ μόνο ςτισ ΑΠΕ αποκλειςτικά.   

 

 Να τθρθκοφν οι εκνικοί ςτόχοι διείςδυςθσ των φωτοβολταϊκϊν και να αποκλειςκεί θ 
άναρχθ υπερκάλυψθ - επζκταςθ τουσ εισ βάροσ τθσ οικονομικισ ευςτάκειασ του 
Λειτουργοφ και των πλθρωμϊν των θλεκτροπαραγωγϊν. Η οποιαδιποτε ςκζψθ για 
αφξθςθ των ςτόχων αυτϊν πρζπει να αποτελζςει αντικείμενο τεχνικοοικονομικισ 
μελζτθσ και οργανωμζνθσ ανοιχτισ ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ ςυηιτθςθσ και όχι 
αποτζλεςμα ικανοποίθςθσ πιζςεων.   
 

 Άμεςθ εγκατάλειψθ από τθν Πολιτεία κάκε ςκζψθσ για επιβολι εκ των υςτζρων 
ειςφοράσ επί του τηίρου ςτισ εν λειτουργία μζχρι ςιμερα Φ/Β μονάδεσ.   
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 Ανάκλθςθ τθσ δζςμευςθσ θλεκτρικοφ χϊρου ςτθν περίπτωςθ ζργων που δεν 
υλοποιοφνται εμπρόκεςμα ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που ζχουν πλθρωκεί οι 
ςχετικοί όροι ςφνδεςθσ ςτον διαχειριςτι.  Ο θλεκτρικόσ χϊροσ είναι δθμόςιο αγακό 
και δεν μπορεί να τον διακρατά κανείσ εςαεί.    

 

 Επζκταςθ τθσ εγγυοδοςίασ πζραν των μικρϊν και ςτα μεγάλα Φ/Β άνω του 1 MW. 
Θετικό κα ιταν θ ρφκμιςθ αυτι να εφαρμοςτεί και ςε όλουσ τουσ εκδοκζντεσ μζχρι 
ςιμερα όρουσ ςφνδεςθσ ςτο δίκτυο και οι αντίςτοιχεσ Φ/Β μονάδεσ δεν ζχουν 
υλοποιθκεί. 
 

 Κατάργθςθ του 18μθνου διακράτθςθσ τιμισ ςτισ νζεσ ςυμβάςεισ με ΛΑΓΗΕ και 
αντικατάςταςθ του με τθν κεςμοκζτθςθ τθσ «Ειλικρινοφσ διλωςθσ ετοιμότθτασ» από 
τον επενδυτι με τθν οποία και κα δθλϊνει υπεφκυνα το πλιρεσ πζρασ των εργαςιϊν 
ευκφνθσ του κλειδϊνοντασ ζτςι τθν τιμι FIT. 
 

 Εφλογθ μείωςθ τθσ 18μθνθσ διάρκειασ διακράτθςθσ τιμισ FIT των υφιςτάμενων 
ςυμβάςεων με ΛΑΓΗΕ, που οι αντίςτοιχεσ Φ/Β μονάδεσ δεν ζχουν ςυνδεκεί ςτο 
ςφςτθμα.  Η νζα διάρκεια που κα οριςκεί (π.χ. 9 μινεσ) προφανϊσ δεν κα επθρεάηει 
όςουσ θ διάρκεια που τουσ απομζνει είναι μικρότερθ του νζου ορίου αυτοφ αλλά κα 
ευκυγραμμίηει προσ τα κάτω ςτο όριο αυτό όλουσ όςουσ θ υπολειπόμενθ διάρκεια 
τουσ το υπερκερνά. 

 

 Μετατροπι του «οικιακοφ προγράμματοσ» για τα από εδϊ και πζρα νζα ζργα ςε 
αυτοπαραγωγοφσ.  Ζτςι κα επιτευχκεί καλφτερθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ αφοφ το 
περίςςευμα τθσ παραγωγισ κα πωλείται ςτο δίκτυο ενϊ οι ανάγκεσ τθσ κατοικίασ 
πραγματικά κα καλφπτονται με τθν «πράςινθ» παραγόμενθ επί τόπου ενζργεια.  
Επιπλζον κα αποκλειςκοφν ζτςι πικανζσ αναςτολζσ (περιφερειακζσ ι ολικζσ) του 
προγράμματοσ ςτο μζλλον λόγω τθσ ανεξζλεγκτθσ ενδεχομζνωσ οικονομικισ 
μεγζκυνςθσ των πλθρωμϊν που τα αφοροφν (αφοφ δεν υπάρχει πλαφόν εκνικοφ 
ςτόχου), γεγονόσ που κα ωφελιςει ςτθν μακρόπνοθ διατιρθςθ ενόσ υγιοφσ αρικμοφ 
κζςεων απαςχόλθςθσ που δραςτθριοποιείται ςτθν εγκατάςταςθ τουσ.  Σζλοσ θ 
ρφκμιςθ αυτι κα ωκιςει προσ τα κάτω τισ τιμζσ εγκατάςταςθσ γρθγορότερα ςτθν 
ηϊνθ του επικυμθτοφ grid parity, το οποίο και αποτελεί τθν πραγματικά αειφόρα 
οικονομικι προοπτικι για τον κλάδο. 
 


