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2013 

«Η Λάθος Διάγνωση στις ΑΠE Οδηγεί σε Λάθος Φάρμακο» 

 

Απαλλαγή των καταναλωτών απ’ όλα τα βάρη υπέρ τρίτων, επιστροφή του οφέλους της 

Προμήθειας από το Ειδικό Τέλος στον Ειδικό Λογαριασμό, εφαρμογή δίκαιων και αναλογικών 
μέτρων και πρόσκληση σε διάλογο, προτείνει ο πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ, Παναγιώτης 
Παπασταματίου, τονίζοντας ότι στις ΑΠΕ η λάθος διάγνωση οδηγεί σε λάθος φάρμακο και πως 

ενώ το έλλειμμα μεγαλώνει, πολύτιμος χρόνος χάνεται καθώς προσπάθειες τεσσάρων ετών 
πέφτουν στο κενό. 

Πόσα νέα MW αιολικών περιμένετε μέσα στο 2013; 

Π.Π: Η απάντηση εξαρτάται από το κλίμα πολιτικής σταθερότητας και επενδυτικής ασφάλειας. 
Αν δεν υπάρξουν νέοι αιφνιδιασμοί και ανατροπές, αν δεν προωθηθούν οι ιδέες για εγγυητικές 

και νέες φορολογήσεις που είχαν εμφανιστεί από το Υπουργείο κατά τα τέλη του προηγούμενου 
έτους και εάν δεν υπάρξει άρση των τελευταίων αποφάσεων για την εισφορά στα αιολικά, 
μπορούμε να περιμένουμε εγκατεστημένη ισχύ πάνω από 300 MW. 

Οι δικές σας προβλέψεις συμφωνούν με εκείνες του ΛΑΓΗΕ; 

Π.Π: Η πρόβλεψη, που είπα, είναι πιο αισιόδοξη. Είναι ωστόσο ρεαλιστική, πάντα όμως υπό τις 

προϋποθέσεις, που προανέφερα, διότι στηρίζεται στην ωριμότητα των έργων και την 
αποφασιστικότητα των επιχειρήσεων. 

Ποια μορφή θεωρείτε ότι θα έχουν τα μέτρα που ζητά ο ΛΑΓΗΕ, από την κυβέρνηση; Υπάρχει 

αλήθεια κάποια σχετική ενημέρωση από το ΥΠΕΚΑ; 

Π.Π: Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, επομένως καλύτερα να αποφύγω τις προβλέψεις. Γενικά 

πρέπει να πω, ότι κάθε μέτρο που λαμβάνεται πρέπει να είναι δίκαιο και αναλογικό, να μην 
λαμβάνεται μονομερώς και να προηγείται διάλογος. Ειδικά σήμερα, που η αξιοπιστία της 
Πολιτείας και η εμπιστοσύνη προς αυτή, έχουν κλονισθεί απαιτείται μεγάλη και ειλικρινή 

προσπάθεια από τους θεσμικούς φορείς εξουσίας για να αποκατασταθεί στοιχειώδες κλίμα 
επενδυτικής ασφάλειας. 

Ποιες είναι οι δικές σας, προτάσεις, ώστε και να μειωθεί το έλλειμμα, αλλά και να αναπτυχθούν 

οι ΑΠΕ; 

Π.Π: Το έλλειμμα είναι ένα κοινό συνολικό πρόβλημα που αφορά όλους, προμηθευτές και 

παραγωγούς. Δυστυχώς η αλήθεια αυτή δεν έχει ενσωματωθεί σε κανένα από τα μέτρα της 
Κυβέρνησης και των θεσμικών φορέων που συνεχίζουν να κάνουν σε σημαντικό βαθμό λάθος 
διάγνωση. Λάθος διάγνωση, οδηγεί σε λάθος φάρμακο και σε διαιώνιση του προβλήματος. 

Οι προτάσεις των φορέων Α.Π.Ε. εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια πέφτουν στο κενό. 
Προφανώς όσο καθυστερεί η υλοποίησή τους, οι προτάσεις χάνουν την αποτελεσματικότητά 

τους. 

Σήμερα το πρώτο που χρειάζεται είναι να μετρήσουμε αξιόπιστα το πρόβλημα και τις αιτίες του. 
Μέσα σε ένα μήνα, οι θεσμικοί φορείς της Πολιτείας έχουν εμφανίσει αριθμούς που αποκλίνουν 



πάρα πολύ μεταξύ τους. Η μέτρηση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την κατανομή του 
προβλήματος μεταξύ των προμηθευτών, (δηλαδή της ΔΕΗ), και των παραγωγών, συμβατικών 

και ανανεώσιμων. Όπως είπα, στο έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. συμβάλλουν και η 
Προμήθεια κυρίως, αλλά και η συμβατική ηλεκτροπαραγωγή. 

Το επόμενο βήμα είναι να απαλλαγούν οι καταναλωτές από όλα τα βάρη υπέρ τρίτων του 
λογαριασμού και να μειωθεί δραστικά η φορολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό θα 
επιτρέψει άμεσα την ορθολογικοποίηση των στοιχείων του τιμολογίου και αφορούν τα 

ενεργειακά κόστη χωρίς να αυξηθεί η συνολική επιβάρυνση, που υπάρχει σήμερα για τους 
καταναλωτές μέσω του τιμολογίου της ΔΕΗ. 

Εάν και μετά από αυτό απαιτούνται πρόσθετα μέτρα αυτά πρέπει να μην είναι μονομερή, να μην 

αιφνιδιάσουν, να είναι δίκαια και να κατανέμονται αναλογικά σε όλους τους παίκτες, δηλαδή και 
τους Προμηθευτές και τους συμβατικούς ηλεκτροπαραγωγούς. Ειδικά, η Προμήθεια θα πρέπει 

να επιστρέψει στον Ειδικό Λογαριασμό όλο το όφελος που έχει αποκομίσει κατά τα τελευταία 
τέσσερα τουλάχιστον έτη λόγω της επιδότησης του κόστους προμηθευτών από το Ειδικό Τέλος. 

Πιο μεσοπρόθεσμα, έχουμε πει, ότι πρέπει να επιτευχθεί γενναία εξοικονόμηση σε όλα τα κέντρα 

κόστους του τιμολογίου λιανικής περιλαμβανομένων φυσικά της προμήθειας καυσίμων στους 
παραγωγούς και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στη λιανική. Περιθώρια υπάρχουν ακόμα 

και στα άλλα σκέλη του τιμολογίου λιανικής. 

Σε ότι αφορά την ανάπτυξη, η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει καταθέσει ένα πολυσέλιδο εξαιρετικά αναλυτικό και 
συγκεκριμένο “Αναπτυξιακό Πακέτο για τις Α.Π.Ε. με έμφαση την Αιολική Ενέργεια”: 

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πολιτικής και μέτρων που δίνει απάντηση σε όλα τα 
θέματα. Το έχουμε αποστείλει στην Κυβέρνηση, τα κόμματα και τους θεσμικούς φορείς. Ελπίζω 

να το εφαρμόσουν. 

Προσωπικά θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό η Πολιτεία και οι φορείς της να πολιτεύονται σε 
συνεργασία με την κοινωνία και την αγορά. Να την ακούν και να μην αποφασίζουν με βάση τις 

δικές τους μόνο προσλαμβάνουσες. Κανείς δεν έχει το αλάθητο. Προφανέστατα ούτε εμείς. Γι’ 
αυτό θα χαρούμε πολύν να συζητήσουμε πάνω στο Αναπτυξιακό Πακέτο της ΕΛΕΤΑΕΝ, να 
ακούσουμε και να μας ακούσουν, να το βελτιώσουμε και να προχωρήσουμε όλοι μαζί. 

 


