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Θζμα: Απόφαςθ ΡΑΕ 58/2013, πρόταςθ αντικατάςταςθσ ΟΣ και πλθρωμζσ ΑΠΕ

Αξιότιμοι κοι Τπουργοί, κε Γενικζ, κοι Πρόεδροι
Με τθν δθμοςιοποίθςθ τθσ απόφαςθσ 58/2013 τθσ ΡΑΕ όπου ςτθν ςελίδα 21 του ςκεπτικοφ
του ρυκμιςτι αναφζρεται χαρακτθριςτικά:
Επειδι, ςτισ αιτιάςεισ τθσ καταγγζλλουςασ περιλαμβάνεται ο ιςχυριςμόσ ότι το ζλλειμμα του
Ειδικοφ Λογαριαςμοφ μετακυλφεται ςτουσ ανεξάρτθτουσ παραγωγοφσ. ωςτόςο, από τθ
ςχετικι διερεφνθςθ του ηθτιματοσ που διενιργθςε θ Αρχι, και ιδίωσ από τισ απαντθτικζσ
επιςτολζσ του ΛΑΓΗΕ με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι- 158082/19.06.2012 και Ι-158405/25.06.2012, δεν
διαπιςτϊκθκε παράβαςθ του Λειτουργοφ, όςον αφορά τθν τιρθςθ του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ
για τθν πλθρωμι των παραγωγϊν από ΑΠΕ & ΗΘΥΑ. υγκεκριμζνα, από τισ επιςτολζσ του
ΛΑΓΗΕ ςαφϊσ προκφπτει ότι το ζλλειμμα του Λογαριαςμοφ αυτοφ είναι ςυμβατό με το φψοσ
των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν του προσ τουσ παραγωγοφσ ΑΠΕ & ΗΘΥΑ, κακώσ και ότι ο
ΛΑΓΗΕ, τθ χρονικι περίοδο τθσ καταγγελίασ, διενεργοφςε πλθρωμζσ των ανεξάρτθτων
(ςυμβατικών) παραγωγών, που κάλυπταν περίπου το 85% τθσ οφειλισ του προσ αυτοφσ,
ενώ αντίκετα είχε ςταματιςει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ προσ τουσ παραγωγοφσ
ΑΠΕ. υνεπϊσ, βάςει των ςτοιχείων του ΛΑΓΗΕ, δεν προκφπτει παράβαςθ του ιςχφοντοσ
νομικοφ πλαιςίου. Παρά ταφτα, και για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ δυνατότθτασ
αποτελεςματικισ παρακολοφκθςθσ του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ ΑΠΕ & ΗΘΥΑ, θ ΡΑΕ προτείνει
ςτο ΛΑΓΗΕ να τθρεί διακριτό τραπεηικό λογαριαςμό για τισ ςυναλλαγζσ που ςχετίηονται με
το Λογαριαςμό αυτό.
Γεννϊνται δυςτυχϊσ τα κάτωκι δραματικά ερωτιματα επιβίωςθσ για τισ ΑΠΕ:
Αςπάηεται ο ρυκμιςτισ τθν ολοςχερι ςτάςθ πλθρωμϊν προσ τισ ΑΠΕ του περαςμζνου
καλοκαιριοφ, ενϊ οι ςυμβατικοί πλθρϊνονταν όπωσ ςυνομολογείται ςτο 85%, βαςιηόμενθ

κυρίωσ ςτθν ςτρζβλωςθ προσ τα κάτω τθσ ΟΣ λόγω του Μθχανιςμοφ Ανάκτθςθσ
Μεταβλθτοφ Κόςτουσ;
Γίνεται επαρκϊσ αντιλθπτό ότι θ πλαςματικι αυτι μείωςθ τθσ ΟΣ οφείλεται επιπλζον και
ςτθν μεγαλφτερθ διείςδυςθ των ΑΠΕ, οπότε κακίςταται απόλυτα παράλογο οι ΑΠΕ να
πλθρϊνονται όλο και λιγότερο εγχζοντασ όλο και περιςςότερθ ενζργεια;
Με τθν εκ νζου κατάρρευςθ τθσ ΟΣ ςωρευτικά τουσ μινεσ Ιανουάριοσ – Φεβρουάριοσ
2013 ςτα 45 ευρϊ/MWh από το μζςο επίπεδο των 62 ευρϊ / MWh το 2012 και
καταγράφοντασ τον Μάρτιο περαιτζρω ιςτορικι υποχϊρθςθ ζωσ και τα 10 ευρϊ/MWh,
γίνεται αντιλθπτι θ οδυνθρι ςυνζπεια για τισ ΑΠΕ ακριβϊσ εξαιτίασ τθσ απόλυτα ςτρεβλισ
και επιηιμιασ λογικισ του ειδικοφ λογαριαςμοφ που παραμζνει προςδεδεμζνοσ ςτθν
πλαςματικι ΟΣ αυτι;
Επειδι οι ΑΠΕ ουδόλωσ αντζχουν την «εμπειρία» πληρωμϊν του περαςμζνου καλοκαιριοφ
όπου με την εφαρμογή του παραλογιςμοφ τησ «ερμητικότητασ» των λογαριαςμϊν ΗΕΠ και
ΑΠΕ εκτινάχθηκαν οι υπερημερίεσ τουσ από τισ 30 ημζρεσ ςτισ 160, ςασ παρακαλοφμε για
τθν άμεςθ αντικατάςταςθ ςτον Ειδικό Λογαριαςμό ΑΠΕ τθσ ΟΣ από το πραγματικό και
πλιρεσ μεςοςτακμικό κόςτοσ τθσ ςυμβατικισ ενζργειασ, ανερχόμενο με λογιςτικι
ενςωμάτωςθ και των Αποδεικτικϊν Διακεςιμότθτασ Ιςχφοσ (ΑΔΙ) ςτα 83,6 ευρϊ / MWh. Η
τιμι αυτι με βάςθ τα ςτοιχεία παραγωγισ πανελλαδικά του 2012 προκφπτει ωσ εξισ:
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τα 74,6 ευρϊ/MWh οφείλει να προςτεκοφν και τα περίπου 9 ευρϊ/MWh που αναλογοφν
ςτα ΑΔΙ και που ειςπράττουν επιπλζον οι ςυμβατικζσ μονάδεσ. Ζτςι το πλιρεσ μεςοςτακμικό
πανελλαδικό κόςτοσ θλεκτροπαραγωγισ από ςυμβατικά καφςιμα (βάςει ςτοιχείων 2012)
ανζρχεται ςτα περίπου 83,6 ευρϊ /MWh.
Αυτό το μζγεκοσ οφείλει να υποκαταςτιςει τθν ςτρεβλι ΟΣ ςτον Ειδικό Λογαριαςμό ΑΠΕ και
να αποτελζςει τθν ενιαία νζα πανελλαδική βάςη του για τον ορθό υπολογιςμό του
πραγματικά αναγκαίου κάθε φορά ΕΣΜΕΑΡ. Με τθν ενιαία λογικι μάλιςτα αυτι
ενςωματϊνεται απευκείασ ςτο προτεινόμενο μζγεκοσ και ο επιμζρουσ υπολογιςμόσ (όπωσ
χωριςτά ςιμερα λαμβάνει χϊρα) των αναλογοφντων εςόδων του ειδικοφ λογαριαςμοφ από
το ΜΔΝ βάςει του μεταβλθτοφ εκεί κόςτουσ των κερμικϊν μονάδων για τθν παραγωγι ΑΠΕ
που ςυντελζςτθκε. Σο μζγεκοσ αυτό κα μπορεί να αναπροςαρμόηεται ετθςίωσ ι ςε
εξαμθνιαία βάςθ από τθν ΡΑΕ ςφμφωνα με τα απολογιςτικά πανελλαδικά ςτοιχεία
ςυμβατικισ παραγωγισ. φμφωνα με τισ προβλζψεισ μασ για το 2013 και εφόςον η ΟΣ δεν
πζςει μεςοςταθμικά κάτω από τα 45 ευρϊ, η εξοικονόμηςη ςτο νζο απαιτοφμενο ΕΣΜΕΑΡ
από την δίκαιη αλλαγή αυτή φθάνει τα 6 ευρϊ/MWh.
Η ςυγκυρία για μια τζτοια αλλαγι φαίνεται καταρχιν ευνοϊκι, αφοφ θ ΔΕΗ αναμζνεται να
εμφανίςει αυξθμζνθ κερδοφορία το 2013 λόγω τθσ ραγδαίασ πτϊςθσ του κόςτουσ των
δικαιωμάτων CO2, τθσ μεγάλθσ υδροθλεκτρικισ παραγωγισ, αλλά και ωσ Προμικεια λόγω
τθσ κατάρρευςθσ τθσ ΟΣ. Ζτςι υπάρχει το περικϊριο να μεταγγιςτοφν ςτον ειδικό
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λογαριαςμό τα πραγματικά αναλογοφντα περιςςότερα ζςοδα μζςω τθσ δίκαιθσ ςε κάκε
περίπτωςθ αντικατάςταςθσ τθσ ΟΣ από το αντικειμενικά υψθλότερο μεςοςτακμικό
ςυμβατικό κόςτοσ του ρεφματοσ, χωρίσ ίςωσ επιπλζον επιβάρυνςθ του καταναλωτι.
Αντίκετα με τθν ςυνεχι πζραν του αναγκαίου ανατίμθςθ του ΕΣΜΕΑΡ (λόγω τθσ ςτρεβλισ
ΟΣ) οφτε τα προβλιματα βιωςιμότθτασ των ΑΠΕ λφνονται, οφτε και οι οικονομικοί πόροι
από τθν λιανικι κατανζμονται ορκολογικά και εν πάςθ περιπτϊςει για εκεί που
προορίηονται.

Για τον ΠΕΦ με εκτίμθςθ,
τζλιοσ Λουμάκθσ – Πρόεδροσ
Όλγα Αγγελοποφλου – Γεν. Γραμματζασ
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