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1. Ειςαγωγι  
 
Η μεταρρφκμιςθ τθσ χονδρεμπορικισ αγοράσ πρζπει οπωςδιποτε να επιτφχει τον ςτόχο τθσ 
εξομάλυνςθσ των χρθματοροϊν προσ όλουσ τουσ θλεκτροπαραγωγοφσ ςτθν βάςθ 
τουλάχιςτον τθσ ίςθσ, ςφμμετρθσ και ορκολογικισ αντιμετϊπιςθσ τουσ.  Το ςθμερινό μοντζλο 
λειτουργίασ τθσ αγοράσ ειδικότερα κατόπιν τθσ εφαρμογισ του ν. 4001/2011 και τθσ 
διάςπαςθσ του ΔΕΣΜΗΕ ςε ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ ανζδειξε ςτον δεφτερο και ειδικότερα ςτον 
ειδικό λογαριαςμό ΑΡΕ που αυτόσ διατθρεί όλεσ τισ αδυναμίεσ και ςτρεβλϊςεισ του 
ςυςτιματοσ με τθν μορφι ταμειακοφ «εμφράγματοσ» ςχεδόν αποκλειςτικά προσ τισ ΑΡΕ. 
 
 
2. Χονδρεμπορικι αγορά – προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ 
 
2.1 Κατάργθςθ Μθχανιςμοφ ανάκτθςθσ Μεταβλθτοφ Κόςτουσ και λογιςτικι ενςωμάτωςθ 

των ΑΔΙ ςτθν ΟΣ 
 
Ωσ κφρια παρζμβαςθ, όπωσ άλλωςτε και δθμοςίωσ ζχουμε υποςτθρίξει επανειλθμμζνα, 
προτείνουμε τθν πλιρθ κατάργθςθ του Μθχανιςμοφ ανάκτθςθσ Μεταβλθτοφ Κόςτουσ 
(ΜΜΚ) ϊςτε θ λειτουργία των μονάδων φυςικοφ αερίου να είναι ανταγωνιςτικι και εντόσ 
Οριακισ Σιμισ υςτιματοσ (ΟΣ).  Ζτςι κα υπάρξει πραγματικι «πίεςθ» τόςο προσ τθν ΔΕΡΑ 
αλλά και τουσ λοιποφσ LNG προμθκευτζσ για καλφτερεσ διαπραγματεφςεισ και χαμθλότερεσ 
τιμζσ φυςικοφ αερίου.  Σφμφωνα με ςχετικι παρουςίαςθ του ΕΣΑΗ θ χϊρα μασ δυςτυχϊσ 
προμθκεφεται από αγωγοφσ φυςικό αζριο ςτισ υψθλότερεσ πανευρωπαϊκά τιμζσ (+34% 
ςυγκριτικά με Ιςπανία και Γερμανία) το οποίο τροφοδοτοφμενο ςτθν θλεκτροπαραγωγι 
ουδόλωσ βοθκά ςτθν πτϊςθ των τιμϊν του ρεφματοσ.  Το αντίκετα μάλιςτα αφοφ το ακριβό 
φυςικό αζριο γίνεται μζςω του ΜΜΚ και του premium του (+10%) εργαλείο καλφτερθσ 
κερδοφορίασ ςε απόλυτα ποςά των εν λόγω θλεκτροπαραγωγϊν.  Με άλλα λόγια οι 
παραγωγοί αυτοί ζχουν παραδόξωσ ςυμφζρον να προμθκεφονται το ακριβότερο φυςικό 
αζριο αφοφ θ κερδοφορία τουσ προςδιορίηεται λόγω του ΜΜΚ από το premium επί του 
Μεταβλθτοφ Κόςτουσ.  Πςο υψθλότερο λοιπόν το Μεταβλθτό Κόςτοσ λόγω του ακριβοφ 
αερίου τόςο υψθλότερθ θ κερδοφορία τουσ αλλά με τθν ηθμίωςθ του καταναλωτι. 
 
Επιπλζον ο ΜΜΚ αφαιρεί κάκε ζννοια ανταγωνιςμοφ μεταξφ τουσ αφοφ με βάςθ τα όςα 
προαναφζρκθκαν λειτουργεί ωσ Feed in Tariff μοντζλο για τουσ θλεκτροπαραγωγοφσ από 
φυςικό αζριο.  Αυτό αποτελεί μζγιςτθ ςτρζβλωςθ αφοφ θ ςυγκεκριμζνθ τεχνολογία δεν είναι 
ςτοχαςτικι και επιπλζον αμείβεται με τα Αποδεικτικά Διακεςιμότθτασ Ιςχφοσ (ΑΔΙ) ακριβϊσ 
για να ανταγωνίηονται μεταξφ τουσ οι εν λόγω παραγωγοί.  Δυςτυχϊσ με τον ΜΜΚ όλθ αυτοί 
οι παραγωγοί εξαιροφνται του χρθματιςτθρίου του Ημεριςιου Ενεργειακοφ 
Ρρογραμματιςμοφ (ΗΕΡ) και τθσ ανταγωνιςτικισ ΟΤΣ θ οποία και καταλιγει πλαςματικά να 
διαμορφϊνεται από τον φκθνό λιγνίτθ και τα φκθνά νερά των μεγάλων υδροθλεκτρικϊν 
ζργων.  
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Δεν υπάρχει χαρακτθριςτικότερο παράδειγμα αςτοχίασ εξαιτίασ του ΜΜΚ από το γεγονόσ ότι 
κάκε ϊρα του 24ϊρου λειτουργοφν μονάδεσ φυςικοφ αερίου αποηθμιωνόμενεσ με 90 – 110 
ευρϊ / MWh αλλά θ ΟΤΣ (που αντιπροςωπεφει τθν υψθλότερθ ενταγμζνθ προςφορά 
ενζργειασ ςτο ςφςτθμα) κινείται ςε πλαςματικό μζςο επίπεδο ςτα 63 ευρϊ / MWh.   Ο ΜΜΚ 
λοιπόν πζραν των ανωτζρω ζχει καταφζρει αφοφ εξαιρζςει το φυςικό αζριο από κάκε ζννοια 
ανταγωνιςτικισ λειτουργίασ, να φζρνει παραδόξωσ τισ ΑΡΕ αντιμζτωπεσ με τον φκθνό λιγνίτθ 
αφοφ αυτόσ όπωσ αναφζρκθκε διαμορφϊνει ωσ επί τω πλείςτον τθν ΟΤΣ. Οι ΑΡΕ δθλαδι 
μζςω τθσ οικονομικισ εξίςωςθσ που τισ διζπει: 
 

(1)                     (FIT – ΟΣ) x MWh παραγωγισ = ΕΣΜΕΑΡ + Λοιποί πόροι ΑΠΕ    
 
κρίνονται και ςυγκρίνονται απευκείασ με τθν πλαςματικι αυτι λιγνιτικι κυρίωσ ΟΤΣ, θ οποία 
ουδεμία ςχζςθ ζχει με το πλιρεσ και πραγματικό χονδρεμπορικό κόςτοσ του ρεφματοσ. 
 
Ζνεκα των ανωτζρω είναι φαεινότερο του θλίου πωσ αλλαγι μόνο ςτο premium του ΜΜΚ 
από +10% ςε π.χ. +5% ουδεμία απολφτωσ αλλαγι κα επιφζρει ςτον επιδιωκόμενο 
εξορκολογιςμό τθσ λειτουργίασ τθσ χονδρεμπορικι αγοράσ αλλά και των ΑΡΕ αφοφ θ 
εξίςωςθ (1) δεν πρόκειται να επθρεαςτεί αρικμθτικά.  
 
Το δεφτερο που οφείλει να γίνει είναι τα ΑΔΙ να ενςωματωκοφν λογιςτικά ςτθν ΟΣ όπωσ 
αυτι τουλάχιςτον υπειςζρχεται ςτθν εξίςωςθ (1) για τον υπολογιςμό του ΕΣΜΕΑΡ. Ακόμθ 
δθλαδι και αν δεν επικυμείται θ πραγματικι ενςωμάτωςθ τουσ ςτθν ΟΤΣ, αφοφ αυτά 
ιςοδυναμοφν μεςοςτακμικά ςε 9 ευρϊ/MWh το ποςό αυτό κα πρζπει να προςτίκεται ςτθν 
ΟΤΣ τθσ εξίςωςθσ (1) ζςτω λογιςτικά.  Μόνο ζτςι θ τιμι τθσ ΟΤΣ κα καταςτεί πλιρθσ ωσ 
ζννοια χονδρεμπορικισ τιμισ με τθν οποία και κα μποροφν να ςυγκρικοφν οικονομικά οι ΑΡΕ 
ϊςτε να υπολογιςτεί το όποιο ΕΤΜΕΑ πράγματι απαιτείται. 
 
Σφμφωνα με μελζτθ που διεξιγαγε το ΑΡΘ για λογαριαςμό του ΣΡΕΦ τον Ιοφλιο 2012, τθν 
οποία και ςασ αποςτείλαμε ςτισ 27/7/12, θ κατάργθςθ του ΜΜΚ κα ανζβαηε τθν ΟΤΣ ςτα 77 
ευρϊ / MWh από 63,5 για το 2012.  Αν ςτθν τιμι αυτι προςτεκοφν και τα επιπλζον 9 
ευρϊ/MWh μεςοςτακμικά από τα ΑΔΙ, τότε ζνα ρεαλιςτικό και πλιρεσ μζγεκοσ ΟΤΣ ωσ μζςο 
χονδρεμπορικό και πραγματικό κόςτοσ ρεφματοσ κα ιταν τα 86 ευρϊ / MWh.   Με πρόβλεψθ 
παραγωγισ ΑΡΕ, για το διαςυνδεδεμζνο ςφςτθμα ςφμφωνα με το περιεχόμενο τθσ 
Απόφαςθσ ςασ υπ’ αρικμ. 698/2012 για το ΕΤΜΕΑ, ίςθ με 6,6 TWh ετθςίωσ δθμιουργείται 
λόγω των ςτρεβλϊςεων που προαναφζραμε πλαςματικό ζλλειμμα ςτον ειδικό λογαριαςμό 
ΑΡΕ του ΛΑΓΗΕ ίςο με (86 – 63,5) ευρϊ / MWh x 6,600,000 MWh = 148,500,000 ευρϊ για το 
2012 και ςυνεπϊσ τεχνθτι ανάγκθ αφξθςθσ του ΕΤΜΕΑ ϊςτε να καλυφκεί το πλαςματικό 
αυτό ποςό, που ουδεμία ςχζςθ ζχει με τισ ΑΡΕ.  Αντίςτοιχα πλαςματικά ελλείμματα 
υφίςτανται και για τα προθγοφμενα χρόνια και ςυνεπϊσ το ςθμερινό ζλλειμμα του Ειδικοφ 
Λογαριαςμοφ του Λειτουργοφ ουδεμία ςχζςθ με τισ ΑΡΕ εν τζλει ζχει.    
 
 
2.1.1  Αποφευγόμενο κόςτοσ χονδρεμπορικισ αγοράσ λόγω τθσ αιχμιακισ λειτουργίασ των 

Φ/Β 
 
Η εν λόγω μελζτθ του ΑΡΘ για τον ΣΡΕΦ ανζδειξε επιπλζον πωσ για 1,200 MW Φ/Β ςτο τζλοσ 
του 2012 το αποφευγόμενο για τουσ καταναλωτζσ κόςτοσ είναι 244,5 εκατ. ευρϊ.  Τόςα 
χριματα κα πλθρωνόντουςαν δθλαδι επιπλζον ςε ςυμβατικζσ μονάδεσ και ειςαγωγζσ λόγω 
και του μοντζλου target model για να καλυφκεί θ αιχμιακι λειτουργία των Φ/Β αν αυτά 
εξζλειπαν ξαφνικά. Αυτι είναι μία άκρωσ ποςοτικοποιθμζνθ προςζγγιςθ του 
αποφευγόμενου κόςτουσ από τθν αιχμιακι λειτουργία των Φ/Β.  Άρα το ΕΤΜΕΑ που 
αναλογεί ςτα Φ/Β για το ςενάριο αυτό κα ιταν το ςφνολο των FIT τουσ μείον το ποςό των 
244,5 εκατ. ευρϊ και όχι τα 79 εκατ. που αντιςτοιχοφν ςτθν πλαςματικι ΟΤΣ x τθν παραγωγι 
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τουσ (για ετιςια παραγωγι από Φ/Β 1,25 TWh και ΟΤΣ ςτα 63,5 ευρϊ / MWh).  
Τροφοδοτείται λοιπόν πλαςματικό ζλλειμμα ο ειδικόσ λογαριαςμόσ ΑΡΕ ίςο με 244,5 – 79 = 
165,5 εκατ. ευρϊ μόνο το 2012.  Αντίςτοιχα ποςά υπάρχουν και για τα προθγοφμενα χρόνια 
και ςυνεπϊσ το ςθμερινό ζλλειμμα του Λειτουργοφ ουδεμία ςχζςθ με τισ ΑΡΕ εν τζλει ζχει.  
   
 
2.2 υγχϊνευςθ λογαριαςμϊν Διαχειριςτι - Λειτουργοφ ωσ εναλλακτικι τθσ κατάργθςθσ 

του ΜΜΚ και τθσ ενςωμάτωςθσ των ΑΔΙ ςτθν ΟΣ   
 
Στθν περίπτωςθ ωςτόςο που θ Ρολιτεία δεν επικυμεί να προβεί άμεςα ςτισ αναγκαίεσ αυτζσ 
τομζσ, όπωσ θ κατάργθςθ τθσ ςτρζβλωςθσ του Μθχανιςμοφ ανάκτθςθσ Μεταβλθτοφ Κόςτουσ 
(ΜΜΚ) και θ ενςωμάτωςθ ζςτω λογιςτικά ςτθν Οριακι Τιμι Συςτιματοσ (ΟΤΣ) των 
Αποδεικτικϊν Διακεςιμότθτασ Ιςχφοσ (ΑΔΙ) που δρουν καταφανϊσ υπζρ των ορυκτϊν 
καυςίμων, οφείλει οπωςδιποτε να διαςφαλίςει τθν βιωςιμότθτα των ΑΡΕ με 
αντιςτακμιςτικά μζτρα ςτθν βάςθ του πραγματικοφ χαμθλότερου του πλαςματικοφ κόςτουσ 
τουσ αλλά και τθσ ίςθσ και ςφμμετρθσ μεταχείριςθσ που αποτελεί κεμζλιο τθσ ορκισ 
λειτουργίασ τθσ αγοράσ.  
 
Ξεφεφγοντασ από τον αδιζξοδο υπολογιςμό των πλαςματικϊν λόγω των ςτρεβλϊςεων 
πόρων ΑΡΕ που δικεν απαιτοφνται για τθν οικονομικι εξυπθρζτθςθ τθσ λειτουργίασ τουσ 
από τον Λειτουργό, προτείνεται να εξεταςτεί θ αποπλθρωμι τθσ χονδρεμπορικισ αγοράσ ςτο 
ςφνολο τθσ ςε πιο «μακρο-οικονομικι» βάςθ.  Αντλϊντασ ςτοιχεία από τουσ ιςολογιςμοφσ 
και ςυγκεκριμζνα τα αποτελζςματα χριςθσ του ΔΕΣΜΗΕ από το 2007 και μετά φαίνεται ότι 
ςυνολικά ωσ αγορά το πρόβλθμα δεν είναι τόςο μεγάλο.  Στα αποτελζςματα χριςθσ 
ςυγκεκριμζνα, θ ηθμία μιασ επιχείρθςθσ δείχνει το κακαρό δομικό ζλλειμμα λειτουργίασ τθσ 
επί των ςυνολικϊν τθσ πωλιςεων (τηίρου).  Ειδικότερα ςτθν περίπτωςθ του ΔΕΣΜΗΕ όπου 
ςτα αποτελζςματα χριςθσ παρεμβάλλονται μάλλον αμελθτζα ποςά αποςβζςεων τόςο ωσ 
προσ το τηίρο αλλά και ωσ προσ τισ ηθμίεσ, μπορεί ευκολότερα να ειπωκεί ότι με βάςθ το 
δομικό αυτό ζλλειμμα δφναται φυςιολογικά να χαράηεται θ όποια οικονομικι πολιτικι 
απαιτείται επί των αυξιςεων ςτα χονδρεμπορικά τιμολόγια τθσ επιχείρθςθσ ϊςτε αυτό το 
ζλλειμμα (ηθμία) να μθδενίηεται.  Ρζραν βεβαίωσ του δομικοφ ελλείμματοσ υπάρχει και το 
ςυγκυριακό, δθλαδι αυτό που προκφπτει όταν οι πελάτεσ (Ρρομικεια) κακυςτεροφν τθν 
εξόφλθςθ των υποχρεϊςεων τουσ, αυτό όμωσ δεν αποτυπϊνεται ςτα αποτελζςματα χριςθσ, 
αλλά ςτο ενεργθτικό του ιςολογιςμοφ. 
  

Με βάςθ τα ανωτζρω φαίνεται πωσ ο ΔΕΣΜΗΕ είχε 107 εκατ. ευρϊ δομικό ζλλειμμα (ηθμία) 
ςτα 4,4 δισ ευρϊ τηίρο το 2011 δθλαδι 2,4%, δομικό ζλλειμμα 63 εκατ. ςε τηίρο 3,9 δισ 
δθλαδι 1,6% το 2010, δομικό ζλλειμμα 63 εκατ. ςτα 3,6 δισ ευρϊ τηίρο δθλαδι 1,7% το 2009 
και από εκεί και πίςω μόνο κζρδθ.  Το άκροιςμα των ελλειμμάτων αυτϊν είναι 233 εκατ. 
ευρϊ και ςυνάδει με το υπολογιςκζν από τθν PWC για τα τζλθ του 2011 ταμειακό του 
ζλλειμμα (200 εκατ. ευρϊ περίπου), με δεδομζνο ότι θ μελζτθ τθσ PWC ζγινε πριν τθν 
δθμοςίευςθ του επίςθμου ιςολογιςμοφ του 2011. 
  

Σιμερα θ χονδρεμπορικι αγορά εξυπθρετείται όπωσ είναι γνωςτό από τρεισ λογαριαςμοφσ.  
Τον λογαριαςμό αποκλίςεων ςτον ΑΔΜΗΕ (πλθρϊνει αποκλίςεισ, ΜΜΚ, ΑΔΙ ςτουσ 
κερμικοφσ), τον λογαριαςμό ΗΕΡ ςτον ΛΑΓΗΕ (πλθρϊνει ΟΤΣxMWh ςτουσ κερμικοφσ και 
τροφοδοτεί το μζροσ που αφορά τισ ΑΡΕ ςτον ειδικό λογαριαςμό ΑΡΕ) και τον ειδικό 
λογαριαςμό ΑΡΕ ςτον ΛΑΓΗΕ (πλθρϊνει FITxMWh ςτισ ΑΡΕ).  
  

Λόγω των ςτρεβλϊςεων ο μοναδικόσ δομικά προβλθματικόσ λογαριαςμόσ από τουσ ανωτζρω 
τρεισ είναι ο ΑΡΕ αφοφ οι ςτρεβλϊςεισ που τεχνθτά απομειϊνουν τθν ΟΤΣ δείχνουν το 
ΕΤΜΕΑ παγίωσ να μθν επαρκεί και ζτςι τον τροφοδοτοφν με πλαςματικό ζλλειμμα.  Αν 
όμωσ, ςυγχωνευόταν το ΕΤΜΕΑ ςτο κόςτοσ του ρεφματοσ και ζπαυςε ωσ διακριτι 
δυςφθμιςτικι χρζωςθ για τισ ΑΡΕ, αναςτελλόταν θ εξίςωςθ (1) που διζπει το λογαριαςμό 
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ΑΡΕ και που λόγω των ςτρεβλϊςεων ςτθν ΟΤΣ παράγει μόνο πλαςματικά ελλείμματα για τισ 
ΑΡΕ και  ςυγχωνεφονταν οι τρεισ λογαριαςμοί ςε ζναν, τότε το ζλλειμμα που κα προζκυπτε 
και όλοι οι θλεκτροπαραγωγοί κα επωμιηόντουςαν αναλογικά (pro-rata), δεν κα ιταν 
παραπάνω ςιμερα ςωρευτικά από το άκροιςμα των επιμζρουσ δομικϊν ελλειμμάτων 2,4%, 
1,6%, και 1,7% για τισ τρεισ παρελκοφςεσ ηθμιογόνεσ χριςθσ, που αντιςτοιχεί με 5,5% 
περίπου επί του φετινοφ αναμενόμενου τηίρου (περίπου τηίροσ ςτα 4,5 δισ ευρϊ) του ΑΔΜΗΕ 
και ΛΑΓΗΕ μαηί. Ζλλειμμα 5,5% ςτθν χονδρεμπορικι αγορά ςυνολικά ςθμαίνει δομικι 
υπερθμερία περίπου 20 θμερϊν για όλουσ τουσ παραγωγοφσ ανεξαιρζτωσ (κερμικοφσ και 
ΑΡΕ).  Σε αυτό προςτίκεται βεβαίωσ και το όποιο ςυγκυριακό (κακυςτζρθςθ πλθρωμϊν από 
Ρρομικεια) το οποίο όμωσ οφτωσ ι άλλωσ το υφίςτανται όλοι. 
  

Δυςτυχϊσ ο κατακερματιςμόσ των ταμείων από ζνα ςε τρία ζχει επιτφχει μζςω των 
ςτρεβλϊςεων να επωμίηονται οι ΑΡΕ αποκλειςτικά όλο το δομικό ζλλειμμα τθσ 
χονδρεμπορικισ αγοράσ πλζον το όποιο ςυγκυριακό τουσ αναλογεί (π.χ. από κατάρρευςθ 
Energa και Hellas Power) και όλοι οι υπόλοιποι μόνο το ςυγκυριακό μειωμζνο κατά το δομικό 
που τουσ αναλογεί.  Ζτςι επί τθσ χρθματοροισ των πλθρωμϊν τουσ οι ΑΡΕ παραδόξωσ 
βιϊνουν υπερθμερίεσ 4 - 5 μθνϊν, που δεν τουσ  ανικουν, δθλαδι 40% μεςοςτακμικά 
ετθςίωσ του τηίρου τουσ. 
  

Η λφςθ λοιπόν κα μποροφςε να είναι θ ςυγχϊνευςθ των τριϊν ταμείων ςε ζνα και μοναδικό 
υπό τον ΛΑΓΗΕ, το οποίο και κα τροφοδοτείται από όλουσ τουσ υπάρχοντεσ μζχρι ςιμερα 
πόρουσ (ΗΕΠ, αποκλίςεισ, ενςωματωμζνο ςτο κόςτοσ ρεφματοσ ΕΣΜΕΑΡ, λοιποί πόροι ΑΠΕ, 
κλπ).  Αυτό καταρχιν ςθμαίνει πωσ όλοι κα μοιράηονται πλζον pro-rata τα δομικά 
ελλείμματα τθσ χονδρεμπορικισ αγοράσ ςτθν χρθματοροι τουσ που οπωςδιποτε 
ςυνεπάγεται «δικαιοςφνθ» εν γζνει και βελτίωςθ (διάςωςθ) για τισ ΑΠΕ.  Επιπλζον θ 
Ρολιτεία κα γνωρίηει επακριβϊσ τι οφείλει να πράξει, π.χ. για να βελτιϊςει τθν εικόνα των 
αποτελεςμάτων του 2011 του διαχειριςτι μεςοαςτακμικά κα χρειάηεται αφξθςθ 2,4% ςτο 
ρεφμα επί τθσ χονδρικισ, ϊςτε αυτόσ να μθν παράγει ελλείμματα ςτθν νζα χρονιά εξαιτίασ 
του 2011 ςυν τθν όποια πρόβλεψθ για το 2012 με βάςθ τθν περαιτζρω διείςδυςθ του 
φυςικοφ αερίου ι των ΑΡΕ ςτο μίγμα θλεκτροπαραγωγισ. 
  

Αυτόσ είναι ζνασ αρκετά πιο διαφανισ τρόποσ διαχείριςθσ τθσ χονδρεμπορικισ αγοράσ για 
όλουσ ςε ςχζςθ με τον ςθμερινό, όπου αυξάνεται το ΕΤΜΕΑ και οι λοιποί πόροι ΑΡΕ για να 
"καρπωκοφν" το 60% τουσ (μελζτθ ΙΟΒΕ) μζςω των ςτρεβλϊςεων παραδόξωσ θ προμικεια 
και τα ορυκτά καφςιμα.   
 
Η ταμειακι αυτι ζνωςθ των τριϊν λογαριαςμϊν ςε ζναν υπό τον ΛΑΓΗΕ δεν προχποκζτει 
προφανϊσ ςυγχϊνευςθ εταιρειϊν, αλλά τροποποίθςθ άρκρων του ν. 4001 και των ΚΔΣ και 
ΚΔΣΗΕ.  Συγκεκριμζνα κα μποροφςε είτε ο λογαριαςμόσ αποκλίςεων του ΑΔΜΗΕ να 
μεταφερκεί ςτον ΛΑΓΗΕ και να ςυγχωνευτεί με τουσ άλλουσ δφο, είτε αφοφ ο ΑΔΜΗΕ 
παρακρατιςει τα κόςτθ λειτουργίασ του από αυτόν να μεταφζρει τα υπόλοιπα ςτον ΛΑΓΗΕ 
(όπωσ π.χ. ςυμβαίνει ςιμερα με το ΕΤΜΕΑ).  Στον ΛΑΓΗΕ τζλοσ οι δφο λογαριαςμοί ΗΕΡ και 
ΑΡΕ προτείνεται να ςυγχωνευτοφν επίςθσ.   
 
Η προτεινόμενθ ρφκμιςθ αυτι για ζναν και μοναδικό λογαριαςμό πλθρωμισ ςυμμζτρωσ 
ανεξαιρζτωσ όλων των θλεκτροπαραγωγϊν οφείλει να ζχει διάρκεια όςθ και θ περαιτζρω 
διατιρθςθ των ςτρεβλϊςεων του ΜΜΚ και θ μθ ζςτω λογιςτικι ενςωμάτωςθ των ΑΔΙ ςε 
μια πλιρθ και πραγματικι ΟΣ, ϊςτε να αντιςτακμιςτοφν οι δραματικζσ ςτισ ΑΡΕ 
επιπτϊςεισ τουσ όπωσ προαναφζρκθκε και να λειτουργιςει ςωςτά θ οικονομικι εξίςωςθ (1).  
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3. Κάλυψθ ςυςςωρευμζνου δομικοφ ελλείμματοσ Λειτουργοφ  
 
Η κάλυψθ του ςυςςωρευμζνου ελλείμματοσ τθσ αγοράσ ςε ορίηοντα π.χ. 1- 2 ετϊν προφανϊσ 
και κα μποροφςε να γίνει από περαιτζρω παρεμβάςεισ ςτθν χονδρεμπορικι τιμι του 
ρεφματοσ πάνω από τισ ετθςίωσ αναγκαίεσ ζνεκα του εκάςτου ετιςιου δομικοφ ελλείμματοσ 
ενϊ ενιςχυτικά εδϊ κα λειτουργοφςε το δάνειο από το ΤΡΔ.  Μοιραηόμενεσ ςυμμετρικά ςε 
όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ θλεκτροπαραγωγοφσ οι υπερθμερίεσ εξαιτίασ των δομικϊν 
ελλειμμάτων τθσ αγοράσ μποροφν ευκολότερα να απορροφιςουν όπωσ αναδείχκθκε 
ανωτζρω ςθμαντικζσ ταμειακζσ αποκλίςεισ.     
 
 
4. Προτάςεισ για τα φωτοβολταϊκά 

 
Ρρζπει να καταβλθκεί προςπάκεια να τθρθκοφν οι εκνικοί ςτόχοι διείςδυςθσ και να 
αποκλειςκεί θ άναρχθ υπερκάλυψθ - επζκταςθ τουσ εισ βάροσ τθσ οικονομικισ ευςτάκειασ 
του Λειτουργοφ και των πλθρωμϊν των παραγωγϊν. Η οποιαδιποτε ςκζψθ για αφξθςθ των 
ςτόχων αυτϊν πρζπει να αποτελζςει αντικείμενο τεχνικοοικονομικισ μελζτθσ και 
οργανωμζνθσ ανοιχτισ ςτουσ φορείσ ςυηιτθςθσ και όχι αποτζλεςμα ικανοποίθςθσ 
πιζςεων.   
 
Επιπλζον για μια ακόμθ φορά κατθγορθματικά δθλϊνουμε πωσ πρζπει οριςτικά να 
αποκλειςκεί το ςενάριο τθσ εκ των υςτζρων επιβολισ ειςφοράσ επί του τηίρου ςτισ εν 
λειτουργία μζχρι ςιμερα Φ/Β μονάδεσ.   

 
 

4.1 Ανάκλθςθ τθσ δζςμευςθσ θλεκτρικοφ χϊρου ςτο δίκτυο 
 
Σφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία κατόπιν του ν. 4001/2011 από 22/8/11 οι επενδυτζσ Φ/Β 
για να ςυμβολαιοποιθκοφν με τον ΛΑΓΗΕ ανεξαρτιτωσ ιςχφοσ απαιτείται να ζχουν 
προθγουμζνωσ πλθρϊςει τουσ όρουσ ςφνδεςθσ του διαχειριςτι του δικτφου (ΔΕΔΔΗΕ).  Εφ’ 
όςον δε πρόκειται για ζργα με άδεια Ραραγωγισ ΑΕ δεν απαιτείται καν θ επιπλζον 
καταβολι εγγυθτικισ Τραπζηθσ για τουσ όρουσ αυτοφσ, ενϊ για τα μικρότερα και 
απαλλαςςόμενα αδείασ ΑΕ ζργα κάτω του 1 MW προβλζπεται εγγυθτικι 150 ευρϊ / kWp.  
 
Με τθν λιξθ του χρονικοφ διαςτιματοσ που προςδιορίηει ο διαχειριςτισ του δικτφου ςτον 
παραγωγό ωσ προκεςμία για τθν ολοκλιρωςθ του ςτακμοφ του και τθν ενεργοποίθςθ τθσ 
ςφνδεςθσ, οι όροι αυτοί δεν ανακαλοφνται ποτζ αφότου ζχουν πλθρωκεί από τον επενδυτι.  
Μπορεί δθλαδι ο επενδυτισ αν δεν υλοποιιςει τελικϊσ τθν επζνδυςθ, να απολζςει μεν τθν 
εγγυθτικι επιςτολι αναλόγωσ τθν ιςχφ και τθν «κλειδωμζνθ» εν ςυνεχεία τιμι FIT που ζχει 
ςυμβολαιοποιιςει με τον ΛΑΓΗΕ (π.χ. μετά το 18μθνο), τθν δυνατότθτα όμωσ να υλοποιιςει 
κάποια ςτιγμι το ζργο ςτο μζλλον δεν υπάρχει μθχανιςμόσ που να του τθν αφαιρεί.  Συνεπϊσ 
ο θλεκτρικόσ χϊροσ κα παραμείνει ςε όλεσ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ ανενεργά δεςμευμζνοσ 
εςαεί, με οδυνθρζσ ςυνζπειεσ για τθν υγιι ανάπτυξθ των Φ/Β ςτθν χϊρα. 
 
Με βάςθ τα ςτοιχεία του ΛΑΓΗΕ περί ςυμβολαιοποιθμζνων MWp Φ/Β, τον Αφγουςτο 2012 
και χωρίσ να ζχουν τεκεί ςε λειτουργία ακόμθ υπιρχαν 1,850 MWp.  Από αυτά εκτιμοφμε 
πωσ τουλάχιςτον τα μιςά είναι με το καινοφργιο κακεςτϊσ του ν. 4001/2011 δθλαδι ζχουν 
πλθρϊςει όρουσ ςφνδεςθσ ΔΕΔΔΗΕ (ζχουν λοιπόν υπογράψει ςφμβαςθ ςφνδεςθσ) και 
ςυνεπϊσ περίπου 950 ΜWp Φ/Β δεν υπάρχει καν μθχανιςμόσ να τουσ ανακλθκεί ο 
θλεκτρικόσ χϊροσ και οι πλθρωμζνοι όροι ςφνδεςθσ εφ’ όςον δεν υλοποιθκοφν οι μονάδεσ 
εντόσ ρθτισ προκεςμίασ. 
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Προτείνουμε λοιπόν νομοκετικι ρφκμιςθ θ οποία και κα προβλζπει τθν ανάκλθςθ των 
όρων ςφνδεςθσ, τθν ακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ ςφνδεςθσ και του δεςμευμζνου θλεκτρικοφ 
χϊρου ανεξαρτιτωσ ιςχφοσ, ςτουσ 18 μινεσ κατόπιν τθσ πλθρωμισ τουσ εφ’ όςον ζωσ τότε 
δεν ζχει ολοκλθρωκεί με ευκφνθ του επενδυτι θ μονάδα και ενεργοποιθκεί θ ςφνδεςθ. 
 
Μζςω τθσ ρφκμιςθσ αυτισ κα υπάρξει ςοβαρι αποκάρρυνςθ όλων εκείνων των επενδυτϊν 
που αντιμετωπίηουν τον θλεκτρικό χϊρο ωσ μζςο ευκαιριακοφ πλουτιςμοφ και εμπορίασ του, 
γεγονόσ που κα απελευκερϊςει το δθμόςιο αυτό αγακό εισ όφελοσ των ςοβαρϊν και 
πραγματικϊν επενδυτϊν κάτι που ςιμερα δεν ιςχφει. 
 
 
4.2 Εγγυοδοςία για τθν δζςμευςθ θλεκτρικοφ χϊρου ςτο δίκτυο 
 
Ρροτείνουμε θ εγγυοδοςία για τθν δζςμευςθ θλεκτρικοφ χϊρου να επεκτακεί άμεςα και ςτα 
αδειοδοτοφμενα (> 1 MWp) με άδεια παραγωγισ ΑΕ επενδυτικά ςχζδια.  Θετικό κα ιταν θ 
ρφκμιςθ αυτι να εφαρμοςτεί και ςε όλουσ τουσ εκδοκζντεσ μζχρι ςιμερα όρουσ ςφνδεςθσ 
ςτο δίκτυο. 
    
 
4.3 Διακράτθςθ τιμισ FIT ςτισ νζεσ ςυμβάςεισ με ΛΑΓΗΕ 
 
Για μια ακόμθ φορά κα προτείνουμε τθν κατάργθςθ του 18μθνου ςτισ νζεσ ςυμβάςεισ με 
ΛΑΓΗΕ και τθν 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 και κα κλειδϊνει ζτςι τθν τιμι FIT του.  Κατόπιν αυτοψίασ του 
διαχειριςτι του δικτφου αν θ διλωςθ αποδειχκεί ψευδισ τότε κα ανακαλοφνται οι όροι 
ςφνδεςθσ. 
 
Αν ωςτόςο αυτοψία δεν γίνει, ι εντόσ 3μθνου ο διαχειριςτισ του δικτφου δεν ςυνδζςει τθν 
μονάδα για γραφειοκρατικοφσ ι τεχνικοφσ ι άλλουσ λόγουσ ζξω από τθν ευκφνθ του 
επενδυτι, θ διακράτθςθ τθσ τιμισ FIT κα ιςχφει εςαεί και μζχρι τθν οποτεδιποτε ςφνδεςθ 
του.  
 
 
4.4 Μείωςθ 18μθνου ςτισ υφιςτάμενεσ ςυμβάςεισ με ΛΑΓΗΕ 
 
Μπορεί να υπάρξει 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.  
 
 
4.5 Οικιακά ςυςτιματα 
 
Ππωσ είναι γνωςτό για τθν κατθγορία αυτι δεν υπάρχει εκνικό πλαφόν ιςχφοσ πολφ δε 
περιςςότερο ςε ετιςια βάςθ όπωσ ρυκμιςτικά ίςωσ εξ’ αρχισ κα απαιτείτο με ςτόχο τθν 
μακροπρόκεςμθ γραμμικι ανάπτυξθ τουσ και τθν αςφαλι οικονομικά για τον Λειτουργό  
επζκταςθ τουσ, ο οποίοσ ανακτά πλιρωσ ςτθν Ρρομικεια το κόςτοσ αποπλθρωμισ του 
ςυνόλου τθσ παραγόμενθσ από αυτά ενζργειασ.  Η πραγματικότθτα αυτι με δεδομζνο το 
αυξανόμενο ενδιαφζρον που παρατθρείται και περαιτζρω αναμζνεται, δφναται να 
προκαλζςει ενδεχομζνωσ δομικά οικονομικά προβλιματα ςτον Λειτουργό.   
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Προτείνουμε τθν μετατροπι του 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 το αφοροφν, γεγονόσ που κα ωφελιςει ςτθν μακρόπνοθ διατιρθςθ ενόσ 
υγιοφσ αρικμοφ κζςεων απαςχόλθςθσ που δραςτθριοποιείται ςτθν εγκατάςταςθ τουσ.  Τζλοσ 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 


