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Κε Αντωνόπουλε 
 
Στο μθνιαίο δελτίο ειδικοφ λογαριαςμοφ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ που αναρτιςατε ζχουμε να 
παρατθριςουμε τα εξισ: 
 
1) Στθν ενότθτα Β, πίνακασ Β1 κεωροφμε πωσ εςφαλμζνα αποτυπϊνετε τα ΜΔΝ (Μθ 

Διαςυνδεδεμζνα Νθςιά) ωσ διαφορικό μζγεκοσ και όχι ωσ χωριςτι ειςροι ςτα ζςοδα του 
λογαριαςμοφ από το αντιςτοιχοφν μζςο μεταβλθτό κόςτοσ των κερμικϊν μονάδων επί τισ 
MWh ΑΠΕ που εγχφκθκαν και ωσ χωριςτι εκροι ςτα ζξοδα του λογαριαςμοφ για τισ 
πλθρωμζσ τουσ.  Η ερμηνεία του άρθρου 143 παρ. 2 α και 2 β του ν. 4001/2011 πουθενά 
δεν εντζλει εξ’ όςων αντιλαμβανόμαςτε οικονομικοφσ ςυμψηφιςμοφσ.  Προβαίνοντασ 
ςτον ςυμψθφιςμό λοιπόν αυτό οι ΑΠΕ του ΜΔΝ κεμελιϊνουν προνομιακι μεταχείριςθ 
ζναντι των ΑΠΕ του διαςυνδεδεμζνου ςυςτιματοσ το οποίο και ερμθνεφει τθν χαϊδθ 
μεταξφ τουσ  διαφορά ςτισ υπερθμερίεσ αποπλθρωμισ των οφειλομζνων.  

 
Επειδι από τον Σφνδεςμο μασ ζχουν κατά καιροφσ επιςθμανκεί και άλλοι οικονομικοί 
ςυμψθφιςμοί που εςφαλμζνα κατά τθν άποψθ μασ λαμβάνουν χϊρα (όπωσ ΔΕΗ 
Προμικεια με ΔΕΗ Παραγωγι και πλθρωμζσ οικιακοφ Φ/Β προγράμματοσ με 
αναμενόμενα ζςοδα ςασ από ΗΕΠ) που κζτουν τισ ΑΠΕ του διαςυνδεδεμζνου αςφμμετρα 
ςτθν δυςμενζςτερθ δυνατι οικονομικά κζςθ μεταξφ όλων των ςυμμετεχόντων ςτθν 
αγορά, παρακαλοφμε εφ’ όςον ο Νόμοσ  δεν ορίηει κάτι διαφορετικό που μασ διαφεφγει, 
όπωσ από το επόμενο ςχετικό δελτίο ςασ ανακεωριςετε τον Πίνακα Β1 αλλά και τουσ 
ςυνεπακόλουκουσ των προβλζψεων τθσ ενότθτασ Δ4 που αφοροφν τισ προβλζψεισ ςασ 
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για τα ζτθ 2013 και 2014 ϊςτε να μθν παγιϊνονται «εντυπϊςεισ» τζτοιων μθ-
προβλεπόμενων ςυμψθφιςμϊν.   
 

2) Στθν παράγραφο Β2 του δελτίου ςασ περιγράφετε τα ζςοδα από ΗΕΠ και Εκκακάριςθ 
Αποκλίςεων ωσ γινόμενα των εγχεόμενων MWh και αποκλίςεων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ επί τθν 
ωριαία τιμι τθσ ΟΤΣ και ΟΤΑ αντίςτοιχα.   Σε ότι αφορά τα Φ/Β τα οποία εγχζουν τθν 
ενζργεια τουσ κατά 50% ςτθν μζςθ τάςθ (ΜΤ) και κατά 50% περίπου ςτθν χαμθλι (ΧΤ), κα 
κζλαμε να μασ ενθμερϊςετε για το πωσ ακριβϊσ διεξάγετε τθν ωριαία αυτι εκκακάριςθ 
αφοφ ο ΑΔΜΗΕ που διαχειρίηεται το ςφςτθμα και τισ μετριςεισ (ΥΤ) δεν μπορεί να 
ςυνδράμει ςε on-line βάςθ για τθν ΜΤ και ΧΤ.  
 
Επειδι τα Φ/Β λειτουργοφν ωσ αιχμιακζσ μονάδεσ που εγχζουν τθν ενζργεια τουσ ςτθν ΜΤ 
και ΧΤ όταν θ ΟΤΣ ι ΟΤΑ ςτθν ΥΤ κινείται ςε μεγζκθ τθσ τάξθσ των 90 – 110 ευρϊ/MWh 
και όχι τθσ υπολογιηόμενθσ ςε μζςα επίπεδα τιμισ των 50 – 60 ευρϊ/MWh 
(περιλαμβάνοντασ και ϊρεσ νφχτασ), υπάρχει θεμελιϊδεσ οικονομικό μασ ενδιαφζρον 
για το πωσ διεξάγεται από τον ΛΑΓΗΕ Α.Ε. η προςομοίωςη τησ ζγχυςησ των Φ/Β ςε 
ωριαία βάςη ϊςτε αυτι να πολλαπλαςιάηεται με τθν ΟΤΣ / ΟΤΑ όπωσ αναγράφετε ςτο 
δελτίο ςασ, αφοφ πλιρθ ωριαία on-line δεδομζνα δεν μποροφν να υφίςτανται.    

 
   
Για τον ΣΠΕΦ, με εκτίμθςθ  
 
Στζλιοσ Λουμάκθσ – Πρόεδροσ 
Όλγα Αγγελοποφλου – Γεν. Γραμματζασ    
 


