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Ακινα, 21/11/12  

Προσ: 
 
Ρυθμιςτική Αρχή Ενζργειασ 
Πειραιϊσ 132, 118 54 Ακινα 
Τπ’ όψθ : Προζδρου κου Ν. Βαςιλάκου 
                  
 
Θζμα:  2οσ κφκλοσ διαβοφλευςθσ ΡΑΕ για τον μεταςχθματιςμό τθσ χονδρεμπορικισ αγοράσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ.   
  
χετ.: α) Προτάςεισ ΠΕΦ από 3/10/12 όςον αφορά τον 1ο κφκλο διαβοφλευςθσ ΡΑΕ ςχετικά. 

β) Παρουςίαςθ ΡΑΕ ςε θμερίδα από 15/11/12 για τισ προωκοφμενεσ αλλαγζσ ςχετικά.   
 
 
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 
 
Με τθ παροφςα επιςτολι κα επικυμοφςαμε καταρχιν να ςασ ευχαριςτιςουμε για τθν 
πρόςκλθςθ και ςυμμετοχι μασ ςτθν θμερίδα που διοργανϊςατε ςτισ 15/11/12 (ςχετ. β) ωσ 
αποτζλεςμα του 1ου κφκλου διαβοφλευςθσ ςχετικά με τον μεταςχθματιςμό τθσ 
χονδρεμπορικισ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ, ςτον οποίο και υποβάλλαμε τισ αναλυτικζσ 
προτάςεισ μασ (ςχετ. α).  Ανταποκρινόμενοι εξίςου και ςτον 2ο κφκλο διαβοφλευςθσ ςασ για 
το ίδιο κζμα που επί του παρόντοσ διενεργείτε, παρακαλοφμε βρείτε ακολοφκωσ τισ 
προτάςεισ μασ:  
 
 
1. υνδυαςμόσ πρόςβαςησ τρίτων ςε λιγνίτεσ και νερά με παράλληλη διατήρηςη ιςχφοσ 

του Μηχανιςμοφ ανάκτηςησ Μεταβλητοφ Κόςτουσ (ΜΜΚ).  
  
φμφωνα με τθν παρουςίαςθ ςασ, από Ιοφλιο του 2013 αρχίηουν οι δθμοπραςίεσ φκθνισ 
λιγνιτικισ και υδροθλεκτρικισ ιςχφοσ προσ τρίτουσ.  Παράλλθλα όμωσ διατθρείται ακζραιοσ 
ςτθν φιλοςοφία του ο ΜΜΚ ζςτω και με κάπωσ μειωμζνθ προςαφξθςθ αποηθμίωςθσ ςτο 
+5% από +10% που είναι ςιμερα.  Επιπλζον θ κατάργθςθ του ΜΜΚ δεν προβλζπεται ρθτά 
ςτο χρονοδιάγραμμα ςασ και εν πάςθ περιπτϊςει τοποκετείται για το τζλοσ του 2014 ι και 
αργότερα.  Με τον τρόπο αυτό δθμιουργείται de facto μια χρονικι περίοδοσ δφο τουλάχιςτον 
ετϊν ςτθν οποία ο μθχανιςμόσ ςτρζβλωςθσ αυτόσ κα ςυνεχίςει να λειτουργεί, τθν ίδια 
ςτιγμι μάλιςτα που το αντάλλαγμα τθσ κατάργθςθσ του δθλαδι θ πρόςβαςθ τρίτων ςε 
φκθνι λιγνιτικι και υδροθλεκτρικι παραγωγι κα βρίςκεται εν ιςχφ.  Σοφτο μπορεί να 
αποτελζςει πθγι διπλισ επιδότθςθσ των ςυμβατικϊν παραγωγϊν εκείνων που κα κάνουν 
ταυτόχρονα χριςθ και των δφο αυτϊν εργαλείων.  Πιςτεφοντασ ότι ο ΜΜΚ μζςω τθσ 
αςφάλειασ ζλλειψθσ ανταγωνιςμοφ αλλά και του εγγυθμζνου ειςοδιματοσ που παρζχει 
ςτουσ ςυμβατικοφσ θλεκτροπαραγωγοφσ από φυςικό αζριο δεν κα βοθκιςει ςτθν γριγορθ 
απελευκζρωςθ τθσ παραγωγισ μζςω τθσ πρόςβαςθσ τρίτων ςε λιγνίτεσ και νερά που 
επιχειρείτε, κεωροφμε πωσ το χρονοδιάγραμμα εγκατάλειψθσ του πρζπει να είναι 
περιςςότερο τολμθρό και εμπροςκοβαρζσ.   Τφιςτάμενθ θ αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ τθν 
παρουςία του ςτρεβλοφ μθχανιςμοφ αυτοφ για πάνω από 6 χρόνια με όλεσ τισ δραματικζσ 
παράλλθλεσ ςυνζπειεσ του και παρ’ ότι αυτόσ κεςπίςτθκε καταρχιν ωσ προςωρινόσ, 
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πιςτεφουμε πωσ θ παροφςα ςυγκυρία τθσ απελευκζρωςθσ τθσ πρόςβαςθσ των παραγωγϊν 
ςε φκθνά καφςιμα δεν πρζπει να παρζχει κανζνα περικϊριο ολιγωρίασ και διατιρθςθσ του.     
 
 
2. Παράλληλη διατήρηςη ιςχφοσ του Μηχανιςμοφ ανάκτηςησ Μεταβλητοφ Κόςτουσ 

(ΜΜΚ) με αυξημζνα Αποδεικτικά Διαθεςιμότητασ Ιςχφοσ (ΑΔΙ) 
 
Παρατθροφμε ςτθν παρουςίαςθ ςασ πωσ από 1/2013 ειςάγεται ςυμπλθρωματικόσ 
μθχανιςμόσ Διαςφάλιςθσ Εφεδρειϊν.  Δεν είναι επίςθσ απόλυτα ςαφζσ το πότε χρονικά κα 
αρχίςουν να ειςπράττουν οι «ευζλικτεσ» μονάδεσ –προφανϊσ φυςικοφ αερίου- τα νζα 
αυξθμζνα ΑΔΙ των 64,000 ευρϊ/MW.  Δφναται δθλαδι να παραςτεί θ περίπτωςθ, ςε 
ςυνδυαςμό και με τουσ προβλθματιςμοφσ μασ ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, να υπάρξει 
τριπλι επιδότθςθ μιασ κατθγορίασ ανεξάρτθτων παραγωγϊν με ταυτόχρονθ δθλαδι 
ςυμμετοχι τουσ ςε φκθνι λιγνιτικι και υδροθλεκτρικι ιςχφ, ςυνζχιςθ ζνταξθσ των μονάδων 
τουσ με καφςιμο φυςικό αζριο ςτον ΜΜΚ και παράλλθλθ είςπραξθ των νζων αυξθμζνων ΑΔΙ.  
Θα κζλαμε να γνωρίηουμε τι μθχανιςμοφσ κα κεςπίςετε για τθν αποφυγι τζτοιων 
περιπτϊςεων υπερ-επιδότθςθσ. 
 
 
3. Διατήρηςη τησ ςυςςώρευςησ δομικοφ ελλείμματοσ ςτον ειδικό λογαριαςμό ΑΠΕ λόγω 

του Μηχανιςμοφ ανάκτηςησ Μεταβλητοφ Κόςτουσ (ΜΜΚ)      
 
Όπωσ αναφζρκθκε και ςτθν παράγραφο 1, προ-οιωνίηεται από τισ ςκζψεισ ςασ μια περίοδοσ 
τουλάχιςτον δφο ετϊν ακόμθ ιςχφοσ του ςτρεβλοφ ΜΜΚ.  Όπωσ γνωρίηετε -και εξαντλθτικά θ 
αγορά αλλά και εμείσ ςασ ζχουμε επανειλθμμζνα και επιςτθμονικά τεκμθριωμζνα 
επικοινωνιςει, ο μθχανιςμόσ αυτόσ νοκεφει τθν Οριακι Σιμι υςτιματοσ (ΟΣ) θ οποία 
ατυχϊσ αποτελεί τθν βάςθ του ειδικοφ λογαριαςμοφ ΑΠΕ του Λειτουργοφ.  Η ςτρζβλωςθ 
αυτι μάλιςτα λόγω του ΜΜΚ ςτθν ΟΣ είναι παντελϊσ αδιάφορθ προσ τθν μείωςθ του 
ποςοςτοφ προςαφξθςθσ ςτθ αποηθμίωςθ των μονάδων φυςικοφ αερίου που κάνουν χριςθ 
του ςτο +5% από +10% που ςχεδιάηετε.  Η όποια εξοικονόμθςθ δθλαδι τελικϊσ επιτφχετε 
μζςω τθσ μείωςθσ αυτισ κα διαχυκεί ςτθν Προμικεια και τουσ Διαχειριςτζσ χωρίσ καμία 
απολφτωσ επίδραςθ ςτον ειδικό λογαριαςμό ΑΠΕ, ο οποίοσ κα ςυνεχίςει να ςυςςωρεφει 
πλαςματικά ζλλειμμα λόγω τθσ τεχνθτά απομειωμζνθσ και νοκευμζνθσ ΟΣ ζνεκα του ΜΜΚ.   
 
Ερωτάςκε λοιπόν για το τι πρόκειται μεταβατικά και μζχρι τθν ολοςχερι κατάργθςθ του 
ΜΜΚ να πράξετε προσ αντιςτάκμιςθ του άδικου αυτοφ φαινομζνου να ειςπράττουν οι ΑΠΕ 
μονομερϊσ όλα τα ελλείμματα του ςυςτιματοσ. 
 
Επιπλζον όπωσ ςτον 1ο κφκλο διαβοφλευςθσ εγγράφωσ ςασ υποβάλλαμε, ςφμφωνα με τισ 
εκτιμιςεισ μασ ο ειδικόσ λογαριαςμόσ ΑΠΕ λόγω των ςτρεβλϊςεων ςτθν εξίςωςθ λειτουργίασ 
του:  
 

(1)                 (FIT – ΟΣ) x MWh παραγωγήσ = ΕΣΜΕΑΡ + Λοιποί πόροι ΑΠΕ    
 
και του γεγονότοσ ότι θ ΟΣ δεν αντιπροςωπεφει λόγω του ΜΜΚ και των ΑΔΙ το πλιρεσ 
κόςτοσ τθσ ςυμβατικισ θλεκτροπαραγωγισ, ςυςςωρεφει  ετθςίωσ πλαςματικό ζλλειμμα 
περίπου 150 εκατ. ευρϊ.  Επειδι πρόςφατα οι ΑΠΕ μονομερϊσ υπζςτθςαν ιςοπεδωτικι και 
οριηόντια ειςφορά επί του κφκλου εργαςιϊν τουσ για να καλυφκοφν και αυτά τα πλαςματικά 
ελλείμματα λόγω των ςτρεβλϊςεων, κα κζλαμε να γνωρίηουμε τι ακριβϊσ προτίκεςτε να 
πράξετε ϊςτε ςτο μζλλον να μθν υποςτοφν πάλι οι ΑΠΕ και τα Φ/Β τθν άδικθ ποινικοποίθςθ 
τθσ λειτουργίασ τουσ.    
 
Εμείσ προσ λφςθ του προβλιματοσ αυτοφ ςασ υποβάλλαμε ςτον 1ο κφκλο διαβοφλευςθσ τθν 
λφςθ τθσ διαχειριςτικισ ενοποίθςθσ των λογαριαςμϊν αποπλθρωμισ των 
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θλεκτροπαραγωγϊν ϊςτε απόλυτα ςυμμζτρωσ οι ςυμμετζχοντεσ ςυμβατικοί και ΑΠΕ 
θλεκτροπαραγωγοί να επωμίηονται pro-rata τα όποια ελλείμματα του ςυςτιματοσ, ϊςτε να 
μθν «ςτριμϊχνονται» αυτά μονομερϊσ και λόγω των ςτρεβλϊςεων ςτον Ειδικό Λογαριαςμό 
ΑΠΕ. 
 
 
Με εκτίμθςθ 
 
τζλιοσ Λουμάκθσ – Πρόεδροσ 
Όλγα Αγγελοποφλου – Γεν. Γραμματζασ     
 


