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Θέµα: Κάλυψη ελλείµµατος Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. του ΛΑΓΗΕ 

 

Αξιότιµοι Κύριοι Υπουργέ, Υφυπουργέ, Γενικέ Γραµµατέα, 

Στις τεχνολογίες Α.Π.Ε. πλην φωτοβολταϊκών (π.χ. αιολικά, βιοµάζα) δεν µπορεί να 

επιβληθεί  εισφορά γιατί το κόστος κατασκευής τους παραµένει σε υψηλά επίπεδα, ενώ 

ταυτόχρονα οι εγγυηµένες τιµές που απολαµβάνουν είναι χαµηλές. Επιπλέον, η 

διείσδυσή τους είναι σύµφωνα µε τους εθνικούς στόχους, ενώ αντίθετα στα φ/β έχουν 

σχεδόν ξεπεραστεί. 

Το παραπάνω απόσπασµα δεν αποτελεί δήλωση της ΕΛΕΤΑΕΝ ή κάποιου άλλου φορέα Α.Π.Ε. Είναι 

δήλωση του ΥΠΕΚΑ που διαµοιράστηκε µόλις οκτώ µήνες πριν, αργά το βράδυ της 6ης Νοεµβρίου 

2012, µε κείµενό του προς τους δηµοσιογράφους. Αποτελεί επίσης επαναλαµβανόµενη δήλωση του 

ΥΠΕΚΑ όταν εξηγεί ότι η εισφορά 10% επί των αιολικών πάρκων ήταν µια απόφαση της Βουλής, 

την οποία το ΥΠΕΚΑ δεν εισηγήθηκε αλλά –προφανώς- ήταν υποχρεωµένο να σεβαστεί. 



 

2 

 

Τι άλλαξε εντός τόσο µικρού χρονικού διαστήµατος και το ΥΠΕΚΑ φαίνεται να προωθεί, πλέον το 

ίδιο, τη διαιώνιση αυτής της άδικης ποινολόγησης σε βάρος της αιολικής ενέργειας, που είναι η πιο 

φθηνή και οικονοµικά ανταγωνιστική τεχνολογία Α.Π.Ε. και ταυτόχρονα φθηνότερη από την 

ηλεκτροπαραγωγή µε φυσικό αέριο και πετρέλαιο; 

Θεωρούµε ότι η ανάγκη διαµόρφωσης των προϋποθέσεων για ένα αξιόπιστο δηµοκρατικό διάλογο 

επιβάλει, πριν από όλα, στο ΥΠΕΚΑ να απαντήσει µε ευθύτητα και ειλικρίνεια στην ερώτηση αυτή. 

Ανησυχούµε ότι η διαφαινόµενη αλλαγή της στάσης του ΥΠΕΚΑ υποδηλώνει την υποχώρησή του 

σε παρωχηµένους λαϊκισµούς και ανάλογες αλλότριες εξωπολιτικές πιέσεις για υιοθέτηση λύσεων 

εισπρακτικού χαρακτήρα, µε πλήρη αδιαφορία προς τις µεσο-µακροπρόθεσµες καταστροφικές 

συνέπειες σε έναν ήδη αναπτυγµένο και πολλά υποσχόµενο κλάδο της εθνικής οικονοµίας, ο οποίος 

θα µπορούσε να αποτελέσει το αναπτυξιακό όχηµα εξόδου από την οικονοµική κρίση.   

∆ιατηρούµε όµως την  πίστη ότι το ΥΠΕΚΑ θα παραµείνει τελικά πιστό στην πολιτική θέση που το 

ίδιο περιέγραψε µε τη δήλωσή του της 6ης Νοεµβρίου 2012.  

 

Αξιότιµοι Κύριοι Υπουργέ, Υφυπουργέ, Γενικέ Γραµµατέα, 

Μετά τα ανωτέρω εισαγωγικά σχόλια, επιθυµούµε να ανταποκριθούµε στην πρόσκλησή σας να 

υποβάλλουµε εγγράφως τις επικαιροποιηµένες προτάσεις µας σχετικά µε την κάλυψη του 

ελλείµµατος του Ειδικού Λογαριασµού (Ε.Λ.) Α.Π.Ε. του ΛΑΓΗΕ.  

Όπως γνωρίζετε η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει υποβάλει συγκεκριµένες και ολοκληρωµένες προτάσεις εδώ και 

αρκετά έτη για την ριζική και µόνιµη αντιµετώπιση του προβλήµατος, µε τρόπο συµβατό µε το 

µελλοντικό µοντέλο της απελευθερωµένης αγοράς. Οι κατά καιρούς ηγεσίες του ΥΠΕΚΑ δεν 

υιοθέτησαν έγκαιρα τις προτάσεις αυτές και µόλις πρόσφατα πραγµατοποιήθηκε, µε το 

ν.4152/2013, ένα µερικό βήµα προς την ορθή κατεύθυνση µε την αντικατάσταση της βάσης 

υπολογισµού του εσόδου που εισρέει στον Ε.Λ. από τους προµηθευτές.  

Με την παρούσα δεν επιθυµούµε να επανέλθουµε στη συνολική φιλοσοφία της λύσης που έχουµε 

παρουσιάσει αλλά να επικεντρωθούµε στα συγκεκριµένα σηµεία διαλόγου που θέσατε µε την 

εισήγησή σας κατά την πρόσφατη σύσκεψή σας µε τους φορείς των Α.Π.Ε. στο ΥΠΕΚΑ. Φυσικά, 

παραµένουµε πάντα στη διάθεση σας να συζητήσουµε τη συνολική προσέγγισή µας στο πλαίσιο 

της ουσιαστικής αναδιάρθρωσης και απελευθέρωσης της ηλεκτρικής αγοράς. 

Κατ’ αρχήν θα επιθυµούσαµε να επισηµαίνουµε ότι οι ιδέες του ΥΠΕΚΑ για επέκταση ή αύξηση της 

εισφοράς σε οποιαδήποτε τεχνολογία Α.Π.Ε. απαιτούν αναλυτικότερη αριθµητική τεκµηρίωση. Η 

ανάλυση, που πρέπει να παρουσιαστεί από το ΥΠΕΚΑ, οφείλει επιπλέον να ποσοτικοποιεί – τόσο 

απολογιστικά όσο και προϋπολογιστικά- τις συνιστώσες του ελλείµµατος µε βάση τις πραγµατικές 

του αιτίες. Είναι γεγονός ότι χάρη στην αξιοπρόσεκτη δουλειά των υπηρεσιών του ΛΑΓΗΕ, οι 

παίκτες της αγοράς λαµβάνουν πλέον τακτικά ικανοποιητική πληροφόρηση. Απαιτείται όµως 

περισσότερη ενηµέρωση και τεκµηρίωση των αριθµητικών δεδοµένων –και ειδικά αυτών που 

αφορούν τις προβλέψεις της επόµενης διετίας- προκειµένου να εξηγηθούν οι υπό διαµόρφωση νέες 

πολιτικές αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ, µια και από την αριθµητική προσέγγιση που θα παρουσιαστεί στη 

συνέχεια της πρότασής µας, δεν προκύπτει η σκοπιµότητά τους.  

Πιο συγκεκριµένα: 
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1. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΕΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ Ε.Λ. 

Επικεντρωνόµενοι κατ’ αρχήν στο νέο έλλειµµα που δηµιουργείται κάθε µήνα, παρατηρούµε τα 

εξής: 

1.1. Σύµφωνα µε την επεξεργασία των στοιχείων του ∆ελτίου Ιουνίου του Ε.Λ. Α.Π.Ε. που 

δηµοσιοποίησε ο ΛΑΓΗΕ, κατά το πρώτο πεντάµηνο του 2013,  το σύνολο των εσόδων από 

την αγορά (ΗΕΠ και εκκαθάριση αποκλίσεων) ήταν 112 εκατ. Ευρώ ενώ η συνολική παραγωγή 

Α.Π.Ε. στο Σύστηµα 3.504 GWh, γεγονός που σηµαίνει ότι ο µέσος συντελεστής εσόδου από 

τους προµηθευτές (ΟΤΣ/ΟΤΑ) ήταν µόλις 31,9 €/MWh. Σύµφωνα πάλι µε το ίδιο ∆ελτίο του 

ΛΑΓΗΕ, µετά το ν.4152/2013 ο µέσος αυτός συντελεστής εσόδου θα είναι 59 €/MWh (και 

µάλιστα µη λαµβάνοντας υπόψη τις εκτιµούµενες αυξητικές επιδράσεις από την εφαρµογή των 

µέτρων αναδιοργάνωσης της αγοράς).  Κάνοντας την απλή υπόθεση του τι θα είχε συµβεί, εάν 

η νοµοθετική πρωτοβουλία του 4152/2013 είχε ληφθεί µόλις πέντε µήνες νωρίτερα και ίσχυε 

από 1/1/2013, προσδιορίζεται ποιο είναι το ελάχιστο ποσοστό της διαφοράς [ΠληρωµέςFIT] – 

[Έσοδα από ΗΕΠ/Αποκλίσεις και Μ∆Ν]1  που προέρχεται από τη γνωστή πλέον στρέβλωση του 

τρόπου χρηµατοδότησης του Ε.Λ. και υπολογισµού του ΕΤΜΕΑΡ. Προκύπτει λοιπόν ότι η 

διαφορά αυτή (έλλειµµα) προέρχεται ως ακολούθως: 

• Από τη στρέβλωση και το λάθος υπολογισµού, τουλάχιστον κατά   18% 

• Από τις πληρωµές προς τα φωτοβολταϊκά (εδάφους και στεγών) κατά  73% 

• Από τις πληρωµές προς τα αιολικά πάρκα κατά   5% 

• Από τις πληρωµές προς τα ΜΥΗΕ κατά   3% 

• Από τις πληρωµές προς τις λοιπές Α.Π.Ε. κατά    2% 

Αν φυσικά ληφθεί υπόψη η έκτακτη εισφορά και επαναληφθούν οι υπολογισµοί µε βάση τις 

καθαρές πληρωµές προς τις Α.Π.Ε. τότε προκύπτει ότι το έλλειµµα του πρώτου πενταµήνου 

του 2013 προήλθε τουλάχιστον κατά 24% από τις στρεβλώσεις και κατά 69% από τις 

πληρωµές προς τα ΦΒ, ενώ τα αιολικά και τα ΜΗΥ συνέβαλαν κατά 3% η κάθε τεχνολογία. 

1.2. Όµως, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, ο ν.4152/2013 ήταν ένα µερικό µόνο βήµα προς την 

ορθή κατεύθυνση αφού ο νέος συντελεστής εσόδου του Ε.Λ. στηρίζεται µόνο στο µέσο 

µεταβλητό κόστος των εν λειτουργία συµβατικών µονάδων και έτσι αποτυγχάνει να απεικονίσει 

αποτελεσµατικά το κόστος που εξοικονοµείται χάρη στη διείσδυση των Α.Π.Ε. Ο ορθότερος 

προσδιορισµός του αποφευγόµενου αυτού κόστους που απολαµβάνουν οι προµηθευτές και θα 

όφειλαν να καταβάλουν στον ΛΑΓΗΕ, θα πρέπει να στηρίζεται στο µεταβλητό κόστος της 

ακριβότερης από τις συµβατικές µονάδες (που εντάχθηκαν ή εκτοπίστηκαν από τις Α.Π.Ε.) 

προσαυξηµένο κατά ένα ποσοστό της αξίας διαθεσιµότητας ισχύος (Α∆Ι)2.  

                                            

1
  Η διαφορά αυτή είναι το έλλειµµα που πρέπει να χρηµατοδοτηθεί από ΕΤΜΕΑΡ, έσοδα δηµοπρασιών 

CO2, λιγνιτικό τέλος, τέλος ΕΡΤ και έκτακτη εισφορά. Στα συνηµµένα φύλλα υπολογισµού η διαφορά 
αυτή αναφέρεται ως «έλλειµµα». 

2
  Το ποσοστό αυτό είναι της τάξης του 15%-20%, σύµφωνα µε έγκυρες και ευρέως αποδεκτές µελέτες 

και αντιπροσωπεύει την εγγυηµένη ισχύ που προσφέρουν οι Α.Π.Ε. στο σύστηµα (capacity credit) 
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Mε βάση την ανωτέρω ανάλυση, ένας δικαιότερος συντελεστής εσόδου του Ε.Λ. από τους 

προµηθευτές θα ήταν 85 €/MWh και θα οδηγούσε σε πλήρη αντιστάθµιση των σχετικών 

στρεβλώσεων. Έτσι, η προς κάλυψη διαφορά (έλλειµµα) της περιόδου 1-5/2013 προκύπτει ότι  

στην πραγµατικότητα προέρχεται: 

• Από τη στρέβλωση και το λάθος υπολογισµού κατά     35% 

• Από τις πληρωµές προς τα φωτοβολταϊκά (εδάφους και στεγών) κατά  68% 

Αντίθετα τα αιολικά πάρκα επιδότησαν το έλλειµµα αυτό κατά 2% ενώ οι λοιπές 

Α.Π.Ε. το επιδότησαν κατά 1%.    

Αν φυσικά ληφθεί υπόψη η έκτακτη εισφορά και επαναληφθούν οι υπολογισµοί µε βάση τις 

καθαρές πληρωµές προς τις Α.Π.Ε., τότε προκύπτει ότι το έλλειµµα του πρώτου πενταµήνου 

του 2013 προήλθε στην πραγµατικότητα  

• Από τη στρέβλωση και το λάθος υπολογισµού κατά     47% 

• Από τις πληρωµές προς τα φωτοβολταϊκά (εδάφους και στεγών) κατά  63% 

ενώ τα αιολικά επιδότησαν το έλλειµµα κατά 7% και οι λοιπές Α.Π.Ε. το επιδότησαν 

κατά 2%.   

 

Με βάση όλα τα ανωτέρω, προκύπτει σαφώς ότι η Αιολική Ενέργεια όχι απλώς δεν 

επιβαρύνει το έλλειµµα του ΛΑΓΗΕ αλλά αντίθετα το επιδοτεί. Αυτό είναι εύλογο και 

αναµενόµενο αφού η Αιολική Ενέργεια είναι µια φθηνή µορφή ηλεκτροπαραγωγής µε 

κόστος σαφώς χαµηλότερο από αυτό του φυσικού αερίου και του πετρελαίου και 

ευθέως συγκρίσιµο µε αυτό του λιγνίτη. Εποµένως, κάθε ιδέα ή σκέψη για διατήρηση ή 

επέκταση, µε οποιοδήποτε τρόπο, της εισφοράς που βαρύνει τα αιολικά πάρκα, 

στερείται λογικής και πραγµατικής οικονοµικής βάσης. 

 

1.3. Προκειµένου να ελεγχθεί η βασιµότητα της ιδέας του ΥΠΕΚΑ για µονιµοποίηση της 

εισφοράς σε οποιαδήποτε τεχνολογία, επικεντρωνόµαστε σε ένα έτος (π.χ. το 2015) κατά το 

οποίο αφ’ ενός θα έχει αρθεί η θεσµοθετείσα το 2012 εισφορά και αφετέρου θα έχει ήδη 

επιτευχθεί η πλήρης ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών µε τις υψηλές τιµές πώλησης. 

Χρησιµοποιούνται επίσης εξαιρετικά συντηρητικές υποθέσεις (π.χ. ότι ο µέσος συντελεστής 

παραγωγικότητας των αιολικών θα παραµείνει στα υψηλά επίπεδα του 28% και ότι ο µέσος 

συντελεστής εσόδου από τους προµηθευτές θα παραµείνει στο χαµηλό επίπεδο του 59 

€/MWh).  

Με βάση αυτές τις υποθέσεις, προκύπτει ότι ο Ε.Λ. παρουσιάζει λειτουργικό 

πλεόνασµα µε επιβολή µιας µέσης εισφοράς της τάξης του 10% µόνο στα 

φωτοβολταϊκά (εδάφους και στέγης). Το σχετικό φύλλο υπολογισµού, επισυνάπτεται. 

Φυσικά µε ορθή αποτίµηση του συντελεστή εσόδου του Ε.Λ. στα 85 €/MWh ώστε 

να απεικονίζει ορθότερα το αποφευγόµενο κόστος, ο Ε.Λ. παρουσιάζει ετήσιο 
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πλεόνασµα της τάξης των 160 εκατ. Ευρώ χωρίς καν να επιβληθεί η εισφορά 10% 

στα ΦΒ3. 

 

Με βάση τα ανωτέρω δεν τεκµηριώνεται και είναι ανακόλουθη η σκοπιµότητα 

µονιµοποίησης ή και αύξησης της εισφοράς σε οποιαδήποτε τεχνολογία Α.Π.Ε. Για αυτό 

απαιτείται να εξηγηθούν αναλυτικά από το ΥΠΕΚΑ και τις αρµόδιες υπηρεσίες οι 

σχετικοί υπολογισµοί και κυρίως οι αριθµητικές τιµές που έχουν υιοθετηθεί για τις 

διάφορες παραµέτρους και οι οποίες δεν παρουσιάζονται στα ∆ελτία του ΛΑΓΗΕ. 

 

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΩΡΕΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ Ε.Λ. 

Σε σχέση µε το συσσωρευµένο χρέος που, από το ∆ελτίο Ιουνίου του ΛΑΓΗΕ, εκτιµάται σε 

1157,13 εκατ. € κατά τα τέλη του 2014, παρατηρούµε κατ’ αρχήν ότι µετά την πρόσφατη 

αναπροσαρµογή του ΕΤΜΕΑΡ αυτό διαµορφώνεται σε 665 εκατ. €.  

α) Το γεγονός ότι, µετά από όλες τις παρεµβάσεις του ΥΠΕΚΑ, ο Ε.Λ. καθίσταται λειτουργικά 

πλεονασµατικός, επιτρέπει την αντιµετώπιση του συσσωρευµένου χρέους µε µεγαλύτερη 

άνεση. Εποµένως θεωρούµε κατ’ αρχήν ότι ο χρονικός ορίζοντας για τον µηδενισµό του χρέους 

πρέπει να επεκταθεί κατά δύο έτη, έως το τέλος του 2016. Η χρονική αυτή επέκταση είναι 

ρεαλιστική και µπορεί να γίνει αποδεκτή και από την Τρόικα εάν επιδειχθεί η λειτουργική 

αποτελεσµατικότητα των µέχρι σήµερα µέτρων. 

β) Η µέχρι το τέλος του 2016 κάλυψη του συσσωρευµένου χρέους πρέπει να γίνει µε βάση 

την αρχή της δίκαιης και αναλογικής κατανοµής του σχετικού βάρους στις πραγµατικές αιτίες 

του προβλήµατος, έτσι ώστε να συµβάλουν στην βιωσιµότητα του ΛΑΓΗΕ όλοι οι παίκτες της 

αγοράς στο βαθµό που τους αναλογεί και εφόσον παρουσιαστεί µια συνολική και αξιόπιστη 

λύση, όπως πιστεύουµε ότι είναι η παρούσα. 

 

Όπως αναφέρθηκε, η αναδροµική εφαρµογή από 1/1/2013 της µερικής διόρθωσης της 

στρέβλωσης που εισήχθη από το ν.4152/2013 θα είχε προσφέρει στον Ε.Λ., µόνο για το 

πρώτο πεντάµηνο του 2013 επιπλέον έσοδα της τάξης των 95 εκατ. €. Από αυτό και µόνο το 

απλό γεγονός αποδεικνύεται ότι εάν ο απαρχαιωµένος τρόπος υπολογισµού του εσόδου του 

Ε.Λ. από τους προµηθευτές είχε διορθωθεί πλήρως και έγκαιρα, τότε το χρέος των 665 εκατ. €  

δεν θα υπήρχε. Το χρέος αυτό έχει υπάρξει ακριβώς επειδή επί πολλά έτη ένα µεγάλο µέρος 

από τους πόρους του Ε.Λ. (συµπεριλαµβανοµένου του ΕΤΜΕΑΡ, των εσόδων CO2 κλπ.) 

επιδοτούν στην ουσία το ανταγωνιστικό σκέλος των τιµολογίων των προµηθευτών, µε 

αποτέλεσµα αυτό (και συνεπακόλουθα η συµβατική ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτά καύσιµα) 

να παρουσιάζεται φθηνότερο. Οι συνέπειες αυτής της κρυφής επιδότησης δεν µπορεί να 

βαρύνουν τις Α.Π.Ε. 

                                            

3  Σηµειώνεται ότι λαµβάνεται υπόψη η πρόσφατη αναπροσαρµογή του ΕΤΜΕΑΡ. Θεωρείται επίσης 
αυτονόητο ότι ο Ειδικός Λογαριασµός Α.Π.Ε. δεν θα επιβαρυνθεί από την Μεγάλη ΣΗΘΥΑ από ορυκτά 
καύσιµα και ότι θα υπάρξει ισοδύναµο έσοδο αντί του Τέλους ΕΡΤ 
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Κατ’ επέκταση προτείνουµε, το εναποµείναν συσσωρευµένο χρέος να βαρύνει το 

ανταγωνιστικό σκέλος των τιµολογίων των προµηθευτών και να ανακτηθεί µέχρι το 

τέλος του 2016 µέσω ενός τέλους που θα είναι µικρότερο από 4 €/MWh.  

Περαιτέρω επέκταση του χρονικού ορίζοντα ανάκτησης του χρέους, θα 

ανακουφίσει περισσότερο τους προµηθευτές (π.χ. για ορίζοντα µέχρι το 2020, το 

τέλος θα είναι  µικρότερο από 2 €/MWh).   

γ) Η κάλυψη του χρέους µπορεί κατά τη γνώµη µας να γίνει και µε την ιδέα της 

ανακεφαλαιοποίησης, που πρόσφατα επανήλθε στη δηµοσιότητα, µε µη ρεαλιστικό όµως 

τρόπο. Η ΕΛΕΤΑΕΝ θεωρεί ότι εάν τηρηθούν οι βασικές αρχές, που αυτή και άλλοι φορείς των 

Α.Π.Ε. είχαν παρουσιάσει σε κοινή συνέντευξη τύπου τον Απρίλιο 2012, η ιδέα µπορεί να είναι 

εφαρµόσιµη και αποτελεσµατική.  

Με βάση αυτές τις αρχές, η ΕΛΕΤΑΕΝ θεωρεί ότι η σχετική διαπραγµάτευση µε την Τρόικα θα 

πρέπει να εκκινεί από την ανάγκη για ανακεφαλαιοποίηση του συνολικού ελλείµµατος της 

ηλεκτρικής αγοράς και των αυξηµένων –λόγω της κρίσης- επισφαλειών της Προµήθειας. Το 

ποσό που θα προσδιορισθεί (που κατά τον Απρίλιο 2012 εκτιµάτο σε 2 δις ευρώ) θα µπορούσε 

να καλυφθεί µε έκδοση οµολόγων από τους ∆ιαχειριστές και τον Λειτουργό τα οποία θα 

προµηθευόταν ο ΜΧΣ και θα αποπληρώνονταν µακροπρόθεσµα µέσω ενός πολύ µικρού τέλους 

που θα βάρυνε τους προµηθευτές4.  

Η διαπραγµάτευση θα µπορούσε να ενταχθεί στη συνολική συζήτηση για την απεξάρτηση των 

πόρων που διαθέτει ο ΜΧΣ από το δηµόσιο χρέος. Σε κάθε περίπτωση όµως θεωρούµε ότι µια 

διαπραγµάτευση που θα αναδείκνυε τη ζωτικότητα του ηλεκτρικού τοµέα για την οικονοµία, 

θα µπορούσε να οδηγήσει σε αποδοχή της µικρής αυτής επιβάρυνσης του δηµόσιου χρέους 

δεδοµένου ότι το σχετικό βάρος είναι πολύ µικρότερο από αυτό που προκαλεί η 

ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τοµέα, η δε αποπληρωµή του είναι διασφαλισµένη µέσω 

του τέλους που αναφέρθηκε. 

 

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Με βάση την ανωτέρω ανάλυση των αριθµητικών δεδοµένων, προκύπτει ότι η 

σκοπιµότητα της αντιµετώπισης του ελλείµµατος του ΛΑΓΗΕ κατά κανένα τρόπο δεν 

συνδέεται µε την επέκταση της εισφοράς στα αιολικά πάρκα ή µε την µείωση της 

τιµής της πωλούµενης ενέργειας από αυτά. 

Φυσικά, στο πλαίσιο λειτουργίας της ευνοµούµενης πολιτείας πρέπει µε δοµηµένο τρόπο να 

εξετάζεται σε εύλογα διαστήµατα το επίπεδο και ο τρόπος αποζηµίωσης της ενέργειας από 

Α.Π.Ε. µε βάση σαφείς και γνωστές εκ των προτέρων αρχές. ∆εν θα αποφύγουµε τον πειρασµό 

να προσθέσουµε ότι αν είχε ακολουθηθεί αυτή η απλή αρχή από την Πολιτεία, θα είχαµε 

αποφύγει πολλά από τα προβλήµατα που καλούµαστε σήµερα να επιλύσουµε. 

                                            

4
   Τιτλοποίηση του ελλείµµατος θεσπίσθηκε τον Απρίλιο του 2009 στην Ισπανία µε πρόβλεψη για διάθεση 

των τίτλων από τον Ρυθµιστή στις αγορές και εξόφλησή τους µέσω ειδικής προσαύξησης στους 
λογαριασµούς λιανικής. Η διαδικασία προχώρησε αλλά όχι όπως αναµενόταν, εξαιτίας της οικονοµικής 
κρίσης. 
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Οι αρχές αυτές είναι: 

α)  Οποιαδήποτε αλλαγή δεν πρέπει να έχει αναδροµικό χαρακτήρα και δεν µπορεί να 

επηρεάζει τις εν λειτουργία, τις υπό κατασκευήν και τις ώριµες προς κατασκευή αιολικές 

εγκαταστάσεις. Επιµένουµε ιδιαίτερα στην απόλυτη εφαρµογή της αρχής αυτής διότι 

συνδέεται - πέρα από την επιβεβληµένη σταθερότητα του επενδυτικού περιβάλλοντος που 

είναι πυλώνας µιας υγιούς αγοράς- και µε το θέµα της εµπιστοσύνης και της αξιοπιστίας 

της Πολιτείας. Οποιαδήποτε παραβίαση της αρχής αυτής σε βάρος των αιολικών πάρκων 

δεν µπορεί να γίνει ανεκτή, αφού µάλιστα δεν συντρέχουν έκτακτες συνθήκες που να 

συνδέονται µε την αιολική ενέργεια όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. 

β)  Πρέπει να αποφεύγεται η υπεραποζηµίωση. Φυσικά για την εκτίµηση της ύπαρξης ή 

όχι υπεραποζηµίωσης πρέπει να αποτιµάται ορθώς σε κάθε περίπτωση το κόστος 

κεφαλαίου και το κόστος δανεισµού καθώς και το επίπεδο επιχειρηµατικού ρίσκου που 

αυτά περιέχουν. Αυτό άλλωστε είναι το αληθές νόηµα του περιεχοµένου της περίφηµης 

(και πολύπαθης) δήλωσης Εντινγκέρ5. 

γ)  Πρέπει να διασφαλίζεται η τήρηση του ευρωπαϊκού κεκτηµένου µε την εφαρµογή 

των σχετικών κοινοτικών οδηγιών για την ενέργεια το περιβάλλον και το κλίµα.  

δ)  Πρέπει να διασφαλίζεται η βιωσιµότητα των αναγκαίων επενδύσεων. Είναι 

γνωστό ότι η επιτυγχανόµενη οικονοµική απόδοση ενός αιολικού πάρκου εξαρτάται 

πρωτίστως από το προς αξιοποίηση αιολικό δυναµικό και συνεπακόλουθα κυµαίνεται σε 

ένα µεγάλο εύρος ανάλογα µε τη θέση εγκατάστασης. Το εύρος της διακύµανσης είναι 

σαφώς µεγαλύτερο από το εύρος που παρουσιάζουν άλλες τεχνολογίες (όπως τα ΦΒ), οι 

οποίες µάλιστα δεν εµφανίζουν τη διακύµανση από έτος σε έτος που εµφανίζει το αιολικό 

δυναµικό. Περαιτέρω, το κόστος επένδυσης εξαρτάται από το είδος της ευρύτερης 

οµάδας/κατηγορίας στον οποία εντάσσεται ένα έργο (µικρά αιολικά πάρκα στο 

διασυνδεδεµένο ή τα νησιά, αιολικά πάρκα τυπικού µεγέθους, µεγάλα συγκροτήµατα µε 

σύνθετες διασυνδέσεις, θαλάσσια αιολικά πάρκα, υβριδικά αιολικά πάρκα κλπ.).  

Προκαλεί λοιπόν δυσάρεστη εντύπωση το γεγονός ότι το ΥΠΕΚΑ φαίνεται ότι επιµένει –

έστω και σε επίπεδο ιδέας- σε µια οριζόντια και εποµένως ισοπεδωτική αντιµετώπιση των 

αιολικών επενδύσεων.   

Επισηµαίνεται ότι η νοµοθεσία παρέχει στον ΥΠΕΚΑ κατάλληλα εργαλεία για την 

διαφοροποίηση της τιµής πώλησης ανάλογα µε το αιολικό δυναµικό έτσι ώστε να 

προωθείται η υλοποίηση των φθηνότερων αιολικών επενδύσεων και να επιτυγχάνονται οι 

στόχοι της ενεργειακής πολιτικής µε οικονοµικά βέλτιστο τρόπο. Η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει 

καταθέσει στο Υπουργείο αναλυτικό σχέδιο σχετικής απόφασης που λαµβάνει υπόψη την 

παραγωγικότητα των εξοπλισµών και την εξέλιξη της τεχνολογίας. 

                                            

5
  Λόγω των κατά καιρούς παρερµηνειών της, οφείλουµε να υπενθυµίσουµε ότι η δήλωση Εντινγκέρ 

αναφέρεται ρητά στην ανάγκη µείωσης του άνθρακα και θέτει ως άνω όριο ετήσιας απόδοσης 
κεφαλαίου (και όχι εσωτερικού βαθµού απόδοσης) για τις Α.Π.Ε. το 10%. Συνδυάζει δε το όριο αυτό, 
ρητά µε την παντελή απουσία ρίσκου. 
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δ)  Πρέπει να υπάρξει πλήρης άρση των στρεβλώσεων της ενεργειακής αγοράς και 

διόρθωση του τρόπου υπολογισµού του ΕΤΜΕΑΡ όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. 

Το θέµα αυτό είναι πλέον ζήτηµα αξιοπιστίας της Πολιτείας. Είναι προφανές ότι ένα 

Κράτος δεν νοµιµοποιείται να ζητά θυσίες από τους πολίτες του όταν το ίδιο δεν έχει 

φροντίσει να τακτοποιήσει –ή τουλάχιστον να προσπαθήσει να τακτοποιήσει- τα του οίκου 

του. Μόνο η πλήρης εφαρµογή της πολιτικής αυτής ηθικής δηµιουργεί αίσθηµα 

δικαιοσύνης στους πολίτες και εποµένως µπορεί να οδηγήσει σε επίτευξη της αναγκαίας 

ανοχής σε επώδυνα µέτρα. 

Με βάση τις αρχές αυτές, η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει δηλώσει ότι είναι έτοιµη να συµµετάσχει σε έναν –

µόνιµο ουσιαστικά- διάλογο για το επίπεδο και τον τρόπο τιµολόγησης των Α.Π.Ε. όπως 

άλλωστε πρότεινε και η έκθεση που είχε υποβάλει το ΥΠΕΚΑ στην Τρόικα τον Απρίλιο του 

2012.  

 

4. ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ Α.Π.Ε. ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Περαιτέρω, ο αναγκαίος διάλογος είναι απαραίτητος ενόψει των πολύ σπουδαίων 

µεσοπρόθεσµων ανακατατάξεων που επίκεινται στην εθνική και την ευρωπαϊκή ενεργειακή 

σκηνή. Είναι λοιπόν κρίµα να υπονοµευθεί το περιεχόµενο και το πλαίσιο αυτού του διαλόγου 

εξαιτίας της άφρονης πίεσης για άµεση λήψη άδικων µέτρων και υπερβολικών οριζόντιων 

περικοπών ενάντια στην αιολική ενέργεια, που δεν δικαιολογούνται από καµία έκτακτη ανάγκη. 

Το νέο περιβάλλον που διαµορφώνεται για τα επόµενα χρόνια χαρακτηρίζεται από την 

ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την ολοκλήρωση την ενιαίας 

ευρωπαϊκής αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται νέα εργαλεία και νέες αγορές που 

συµβάλουν στην βελτιστοποίηση της ένταξης της αιολικής ενέργειας στο σύστηµα, µε ακόµα 

µικρότερο κόστος για τον καταναλωτή. Ταυτόχρονα, το περιβάλλον αυτό παρέχει νέες 

επιχειρηµατικές ευκαιρίες για επενδύσεις, µέσω της διαφοροποίησης του ρίσκου και της 

µεγαλύτερης διασφάλισης των εσόδων. Το νέο αυτό περιβάλλον είναι συναρπαστικό. Η Ελλάδα 

δεν πρέπει να χάσει αυτό το τραίνο. Η δυναµική και ισότιµη συµµετοχή της, θα προσφέρει 

δυνατότητες για ανάπτυξη νέων επενδύσεων, υπηρεσιών και απασχόλησης. 

Οι προϋποθέσεις για να απολαύσει η Ελλάδα τα οφέλη αυτά είναι δύο: 

α)  να επανέλθει άµεσα η αιολική ενέργεια σε τροχιά ανάπτυξης και επενδύσεων, µε τη 

δηµιουργία ενός ελάχιστου βαθµού επενδυτικής ασφάλειας και την αποφυγή λήψης ή 

απειλής λήψης µέτρων υπερβολικών αδικαιολόγητων, καθαρά εισπρακτικών περικοπών 

που δηµιουργούν αµφιβολία για την πολιτική της στόχευση, 

β)  να σχεδιάσει ήδη από τώρα τους µηχανισµούς υποστήριξης οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι 

για την πλήρη και αποτελεσµατική ενσωµάτωση της αιολικής ενέργειας στο σύστηµα, όταν 

το νέο απελευθερωµένο περιβάλλον της ενιαίας αγοράς θα είναι ώριµο και λειτουργικό και 

όταν θα έχει επιτευχθεί  ικανή διείσδυση και ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας (European Wind Energy Association - E.W.E.A.)έχει 

επεξεργαστεί ολοκληρωµένες θέσεις και κείµενα πολιτικής για το θέµα, τα οποία µπορεί να 

αναζητηθούν στον δικτυακό τόπο της ΕΛΕΤΑΕΝ. 
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5. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

Ίσως περισσότερο σηµαντικό από τα ανωτέρω ζητήµατα (υπό σηµ. 1, 2, 3 και 4) 

είναι το θέµα του ενεργειακού σχεδιασµού για την επόµενη 20ετία που τέθηκε από 

το ΥΠΕΚΑ.  

Ο ενεργειακός σχεδιασµός επηρεάζει σε µέγιστο βαθµό τις µελλοντικές γενιές και για αυτό 

ξεπερνά κατά πολύ το χρονικό ορίζοντα µιας κυβερνητικής ή µιας υπουργικής θητείας. Παρά το 

γεγονός ότι οι κατά καιρούς πολιτικές ηγεσίες δεν κατόρθωσαν να αποβάλουν πλήρως την 

τάση να σχεδιάζουν εκ του µηδενός, το γεγονός είναι ότι – υπό το βάρος και την πίεση των 

κατευθύνσεων της ευρωπαϊκής πολιτικής και νοµοθεσίας - στο χώρο της ενέργειας έχει 

επιτευχθεί η παραγωγή ενός αξιοσηµείωτου αριθµού εθνικών θεσµικών κειµένων που θέτουν 

ένα αξιοζήλευτο – σε σχέση µε άλλους παραγωγικούς τοµείς της ελληνικής οικονοµίας - 

επίπεδο µακροπρόθεσµου σχεδιασµού. 

Εποµένως, η νέα προσπάθεια ενεργειακού σχεδιασµού δεν γίνεται εν κενώ. Εκτός από το 

συγκεκριµένο πλαίσιο που θέτουν ήδη τα επίσηµα ευρωπαϊκά και εθνικά κείµενα, υπάρχει η 

Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού (ΕΕΕΣ) η οποίο πρέπει να ενεργοποιηθεί µε βάση 

τον Οδικό Χάρτη για το 2050 που έχει παρουσιάσει τον Μάρτιο 2012.  

Φυσικά, είναι γνωστό ότι η οικονοµική κρίση που ενέσκηψε στην Ευρώπη έδωσε την ευκαιρία 

στα παλαιά lobbies του άνθρακα και της πυρηνικής ενέργειας να επανακάµψουν υπό το 

πρόσχηµα της δήθεν φθηνής ενέργειας. ∆εν αποτελεί φυσικά έκπληξη που τα απόνερα αυτού 

του κύµατος φθάνουν και στην Ελλάδα. 

Το ότι η βρώµικη ενέργεια δεν είναι τελικά φθηνή αποτελεί βασική παραδοχή της ευρωπαϊκής 

ενεργειακής πολιτικής, η οποία παραµένει αταλάντευτα προσηλωµένη στους στόχους της για 

τις Α.Π.Ε. για το 2020, ετοιµάζει νέους αυξηµένους δεσµευτικούς στόχους καθαρής 

ανανεώσιµης ενέργειας για το 2030 και ‘‘κοιτάει’’ ήδη τολµηρά προς τον ορίζοντα του 2050, σε 

µια οικονοµία χαµηλού αν όχι µηδενικού άνθρακα.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι µε πρόσφατες επίσηµες δηλώσεις τους, η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής κα Κόνι Χέντεγκααρντ και µεγάλες διεθνείς τράπεζες, όπως η Παγκόσµια Τράπεζα 

και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δηλώνουν σαφή στροφή επιλογής υπέρ της 

χρηµατοδότησης έργων καθαρής ενέργειας έναντι νέων ανθρακικών σταθµών. Φυσικά, η 

ανάπτυξη των Α.Π.Ε. θα πρέπει να γίνει µε την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του ευρωπαίου 

καταναλωτή και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας και για αυτό το 

περιεχόµενο του διαλόγου που προδιαγράφηκε στο σηµείο 4 ανωτέρω είναι εξαιρετικά 

σηµαντικό. 

Η ΕΛΕΤΑΕΝ θεωρεί αυτονόητο ότι θα συµµετάσχει ενεργά στη συζήτηση για το 

ενεργειακό σχεδιασµό και πιστεύει ότι το ΥΠΕΚΑ δεν θα αλλάξει την παράδοση 

δηµοκρατικότητας και συµµετοχής της αγοράς στα ζητήµατα αυτά, που έχει 

διαµορφωθεί από το 2004.  

Για αυτό προτείνουµε να δηµιουργηθεί µια Οµάδα Εργασίας µε κορµό την Επιτροπή 

Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού στην οποία θα συµµετέχουν όλοι οι φορείς της 

αγοράς.  
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Αξιότιµοι Κύριοι Υπουργέ, Υφυπουργέ, Γενικέ Γραµµατέα, 

Πιστεύουµε ότι τεκµηριώσαµε πέραν πάσης αµφιβολίας ότι µε την άρση των στρεβλώσεων και την 

ορθή αποτίµηση του συντελεστή εσόδου του Ε.Λ., η αιολική ενέργεια όχι µόνο δεν συµβάλει στη 

δηµιουργία του ελλείµµατος, αλλά αντίθετα το επιδοτεί και εποµένως το µειώνει.  

Επίσης τεκµηριώσαµε ότι µε ορθή αποτίµηση του συντελεστή εσόδου του Ε.Λ. στα 85 €/MWh 

ώστε να απεικονίζει ορθότερα το αποφευγόµενο κόστος, ο Ε.Λ. παρουσιάζει ετήσιο πλεόνασµα της 

τάξης των 160 εκατ. Ευρώ χωρίς καν να επιβληθεί εισφορά ούτε και στα ΦΒ. 

Εποµένως, και µε βάση τα ανωτέρω, δεν τεκµηριώνεται η σκοπιµότητα µονιµοποίησης ή 

και αύξησης της εισφοράς σε οποιαδήποτε τεχνολογία Α.Π.Ε. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η 

ανάγκη το ΥΠΕΚΑ και οι αρµόδιες υπηρεσίες να παράσχουν αρκετές διευκρινίσεις και απαντήσεις σε 

όλα τα ζητήµατα που τέθηκαν ανωτέρω, είτε αυτά σχετίζονται µε αριθµητικά δεδοµένα είτε µε 

κατευθύνσεις πολιτικής. 

Πιστεύουµε ότι η συγκυρία η οποία σας έφερε αντιµέτωπους µε µια ενεργειακή αγορά στα 

πρόθυρα κρίσης, µπορεί να µετατραπεί σε χρυσή ευκαιρία οριστικής λύσης των χρόνιων 

προβληµάτων της. Αν µετατρέψετε αυτήν την κρίση σε ευκαιρία θα αποκαταστήσετε παράλληλα 

την τρωθείσα αξιοπιστία της Πολιτείας και το αίσθηµα δικαίου στους πολίτες. 

 

Αξιότιµοι Κύριοι Υπουργέ, Υφυπουργέ, Γενικέ Γραµµατέα, 

Οι επόµενες δεκαετίες θα δουν την επικράτηση των Α.Π.Ε. στην διεθνή ενεργειακή αγορά. Το 

ποτάµι δεν γυρίζει πίσω. Έχετε την ευκαιρία να θέσετε τη χώρα µας µαζί µε τους πρωτοπόρους 

που θα δρέψουν και τους καρπούς αυτής της ανάπτυξης ή να την αφήσετε ουραγό. Η ιστορία θα 

καταγράψει τις επιλογές σας και θα σας κατατάξει αναλόγως. 

Παραµένουµε πάντα στη διάθεσή σας. 

 

 

Με εκτίµηση, 

 

 

∆ρ. Ιωάννης Τσιπουρίδης 

Πρόεδρος ∆Σ 
 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 2 φύλλα υποθέσεων, δεδομένων και υπολογισμών
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