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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συναντήσεις ΣΠΕΦ με Προμήθεια
Συνάντηση με Πρόεδρο ΔΕΗ
Την Δευτέρα 25 Απριλίου 2016 διεξήχθη συνάντηση στα γραφεία της ΔΕΗ στην Αθήνα μεταξύ
του Προέδρου της κου Μ. Παναγιωτάκη και του Δ.Σ. του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας
με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) εκπροσωπούμενου από τους κ.κ. Στ. Λουμάκη – Πρόεδρο, Γ.
Σαμαρά – Οργ. Γραμματέα, Λ. Λαλιώτη – Ταμία και Κ. Τσούμα – Μέλος Δ.Σ.
Στην συνάντηση συζητήθηκε όλο το φάσμα θεμάτων που αφορούν τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η επιχείρηση, οι ηλεκτροπαραγωγοί ΑΠΕ και εν γένει η ίδια η αγορά ενέργειας.
Η ισχυρή κερδοφορία 690 εκατ. ευρώ της ΔΕΗ προ προβλέψεων και φόρων το 2015 (σε
συνέχεια αντίστοιχης εικόνας 481 εκατ. ευρώ το 2014) αναμφισβήτητα αποτελεί θετική
πραγματικότητα στην προσπάθεια της να αποσβέσει τους κραδασμούς από τους
απλήρωτους λογαριασμούς αλλά και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της προς τους
προμηθευτές της παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ οι οποίοι ασφυκτικά βιώνουν
ήδη αυξανόμενες υπερημερίες πληρωμών 5 μηνών. Δυστυχώς η επιχείρηση παρά τις νέες
προβλέψεις ύψους 879 εκατ. ευρώ που ενέγραψε στον ισολογισμό της μετατρέποντας την
όλη εικόνα της σε ζημιογόνο -207 εκατ. ευρώ, καλείται εν τούτοις, σύμφωνα με τον Πρόεδρο
της, να αποδώσει κανονικά φόρο εισοδήματος της τάξης των 200 εκατ. ευρώ για χρήματα
που δεν εισέπραξε, μειώνοντας έτσι σημαντικά την ρευστότητα της, την στιγμή μάλιστα που
ο Δημόσιος τομέας της οφείλει ποσά άνω των 100 εκατ. ευρώ για καταναλώσεις ρεύματος.
Σύμπτωση απόψεων υπήρξε στο μέτωπο της πλασματικά χαμηλής Οριακής Τιμής Συστήματος
(ΟΤΣ), η οποία μη ενσωματώνοντας πραγματικά κόστη της ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό
αέριο όπως ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ), επιδοτεί την εξάρτηση της ηλεκτρικής
αγοράς από το εισαγόμενο αυτό καύσιμο. Εκτοπίζοντας έτσι τα εγχώρια καύσιμα
δυσχεραίνεται το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας και αποστέλλεται σε
συστηματικά διευρυνόμενη βάση πολύτιμη ρευστότητα στο εξωτερικό για αγορές αερίου. Η
επαναφορά των Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) εκτιμάται πως θα αποδυναμώσει
ακόμη περισσότερο την ΟΤΣ, αφού πρόκειται για πρόσθετες ρυθμιζόμενες απολαβές εκτός
Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) κεκαλυμμένες μάλιστα εντός του
επονομαζόμενου ανταγωνιστικού σκέλους των λογαριασμών των καταναλωτών, οπότε και οι
συμβατικοί παραγωγοί θα έχουν την τάση να καθίστανται περισσότερο αδιάφοροι ως προς
τα στρεβλά χαμηλά επίπεδα της ΟΤΣ και του τι κόστος εν τέλει αυτά πλασματικά
αντανακλούν. Δυστυχώς αν και το θέμα της ενσωμάτωσης του ΕΦΚ στα πλαίσια συναφούς
διαβούλευσης της ΡΑΕ έχει τεθεί εδώ και αρκετούς μήνες, αποφάσεις δεν έχουν ανακοινωθεί
οπότε το σύστημα συνεχίζει να συσσωρεύει προβλήματα.
Σημαντικό πρόβλημα υπάρχει και με τις ρευματοκλοπές, οι οποίες κατά παράδοξη πρόβλεψη
του Κώδικα όπως ανέφερε ο κος Παναγιωτάκης επιβαρύνουν αποκλειστικά την ΔΕΗ και όχι
αναλογικά και τους υπόλοιπους Προμηθευτές.

Στο μέτωπο της απόσχισης του ΑΔΜΗΕ, ο ΣΠΕΦ επανέλαβε την πάγια θέση του πως η ΔΕΗ
πρέπει να αποζημιωθεί εις χρήμα για το 100% της απώλειας του περιουσιακού της αυτού
στοιχείου, ώστε να είναι εν συνεχεία σε θέση άμεσα να αποπληρώσει της οφειλές της προς
αυτόν. Όπως είναι γνωστό οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΔΕΗ προς τον ΑΔΜΗΕ, ασχέτως του
σε ποιον αυτός θα ανήκει την επόμενη ημέρα, αφορούν τους ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγούς
από ΑΠΕ και όχι μόνο.

Συνάντηση με Πρόεδρο ΕΣΕΠΗΕ
Την ίδια ημέρα λίγο νωρίτερα υπήρξε στα γραφεία του ΣΠΕΦ συνάντηση του Προέδρου κου
Στ. Λουμάκη με τον κο Κ. Αθανασιάδη Πρόεδρο του ΕΣΕΠΗΕ (Ελληνικός Σύνδεσμος Εμπόρων
και Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας) κατόπιν πρωτοβουλίας του δεύτερου. Από την σε
βάθος συζήτηση για όλα τα τεκταινόμενα στην αγορά προέκυψε και εδώ σύμπτωση
απόψεων, με αφορμή τον ΕΦΚ όπως στρεβλά δεν συμπεριλαμβάνεται στις προσφορές των
συμβατικών παραγωγών με καύσιμο το φυσικό αέριο στον ΗΕΠ, πως μια πλασματική προς τα
κάτω ΟΤΣ διαβρώνει την προβλεψιμότητα του συστήματος καθιστώντας την αγορά νευρική,
προβληματική έως αποτρεπτική για μακροχρόνιους συμμετέχοντες και εν τέλει ελλειμματική.
Παρότι δηλαδή οι εταιρείες Προμήθειας φαινομενικά επωφελούνται από την όσο το δυνατόν
χαμηλότερη ΟΤΣ, εν τούτοις ουδείς ενδιαφέρεται αυτή να στηρίζεται σε πλασματικές αξίες
αφού αυτές συνεπάγονται απρόβλεπτη μεταβλητότητα και επιπρόσθετες εκτός ΗΕΠ
αστάθμητες χρεώσεις. Αντίστοιχος κοινός προβληματισμός διαπιστώθηκε και για την
επανάκαμψη του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΚΜΚ) αλλά και των ΑΔΙ.
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