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Προς:
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα
Υπ’ όψη : Υφυπουργού κου Α. Παπαγεωργίου
Γεν. Γραμματέα κου Κων/νου Μαθιουδάκη
ΛΑΓΗΕ Α.Ε
Κάστορος 72, 185 45 Πειραιάς
Υπ’ όψη : κου Αν. Γκαρή / Προέδρου και Διευθ. Συμβούλου
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Δυρραχίου 89, 104 43 Αθήνα
Υπ’ όψη: Προέδρου κου Ι. Γιαρέντη
ΔΕΗ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα
Υπ’ όψη : Προέδρου κου Α. Ζερβού
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα
Υπ’ όψη : Προέδρου κου Ν. Βασιλάκου

Θέμα: Καθυστερήσεις Πληρωμών παραγωγών ΑΠΕ

Αξιότιμοι κε Υφυπουργέ, κε Γενικέ, κοι Πρόεδροι
Μετά λύπης είμαστε δυστυχώς υποχρεωμένοι να επανέλθουμε στο ακανθώδες θέμα των
καθυστερήσεων πληρωμών από ΛΑΓΗΕ, το οποίο επανακάμπτει παρά τις θυσίες και τα
«κουρέματα» των οφειλομένων προς τους παραγωγούς ΑΠΕ μέσω Πιστωτικού Τιμολογίου
ύψους 308 εκατ. ευρώ μόλις προ μηνών.
Σε πλήρη αντίθεση με την ταχέως βελτιούμενη λογιστική εικόνα του Ειδικού Λογαριασμού
ΑΠΕ που πλέον μόλις δικαιολογεί καθυστέρηση 45 ημερών, σήμερα οι πληρωμές του ΛΑΓΗΕ
κινούνται σε υπερημερίες μεταξύ 90 – 120 ημερών και δυστυχώς με επιπλέον αυξητική τάση.
Η αντιδιαστολή της ακμάζουσας λογιστικής με την παρακμάζουσα πραγματική εικόνα

ναρκοθετεί βαρύτατα την προσπάθεια εξομάλυνσης που όλοι επιθυμούμε και ενεργά
μέχρι σήμερα συνδράμαμε.
Σε ότι μας αφορά, δεν είναι ο ρόλος μας να υπεισέλθουμε στο «γαϊτανάκι» του ποιος φορέας
(πάλι…) του Δημοσίου ή άλλος χρωστάει στην ΔΕΗ και οδηγούμαστε εκ νέου σε αυτή την
οικτρή κατάσταση, ούτε βέβαια αναμασώντας αφελώς με περιττές δημοσιεύσεις όσα
διαρρέονται στον Τύπο από αυτούς που μας χρωστούν και που υποχρεούνται
κινητοποιούμενοι να πράξουν τα δέοντα αλλά παρ’ όλα αυτά αδρανούν, να παρέχουμε έτσι
έμμεση κάλυψη και παθητική αποδοχή του προβλήματος.
Αν πράγματι ειπώθηκαν από επίσημα χείλη όσα διαρρέονται και διαβάσαμε περί
υποσχέσεων της ΔΕΗ πως μόλις πληρωθούν λιμνάζοντα φέσια 180 εκατ. ευρώ φορέων του
δημοσίου προς αυτήν, τότε θα πληρωθούν εξ’ ολοκλήρου με αυτά οι ΑΠΕ τα δεδουλευμένα
τους, θα πρόκειται για ευθεία προσβολή της υπόστασης, των θυσιών τους αλλά και των
στοιχειωδών κανόνων δικαίου και συμμετρίας που όφειλαν να υφίστανται και απαρέγκλιτα
να τηρούνται στην αγορά τόσο από την ΔΕΗ όσο και από τους Διαχειριστές-Λειτουργό. Με
άλλα λόγια εύλογα αναρωτιόμαστε:
 Τα λιμνάζοντα φέσια του δημοσίου και των φορέων του προς την ΔΕΗ για ηλεκτρικό
ρεύμα που κατανάλωσαν ύψους 180 εκατ. ευρώ, αφορούν τάχα μόνο τις ΑΠΕ;
 Δηλαδή οι δημόσιοι αυτοί φορείς κατανάλωσαν τάχα μόνο ρεύμα ΑΠΕ γι’ αυτό και η ΔΕΗ
υπόσχεται πως όταν, όποτε και αν τελικά το πληρωθεί θα προωθήσει ολόκληρο το σχετικό
κονδύλι (180 εκατ. ευρώ) στις ΑΠΕ;
Για όσους γνωρίζουν στοιχειωδώς τα τεχνικά της αγοράς και τα δύο ανωτέρω ρητορικά
ερωτήματα είναι απλώς αδύνατο να συμβαίνουν. Κανείς δεν έχει την δυνατότητα να
καταναλώνει μόνο ρεύμα ΑΠΕ στην χονδρεμπορική αγορά, αλλά ενιαίο, ομογενές και
αδιαίρετο μίγμα συμβατικού με ΑΠΕ ηλεκτρισμού. Αν υπάρχουν λοιπόν πράγματι ταμιακά
φέσια, αυτά αφορούν από κοινού όλους τους συμμετέχοντες παραγωγούς συμβατικούς
και ΑΠΕ συμμέτρως και αναλογικά ως προς τα ποσοστά συμμετοχής εκάστου στην αγορά.
Άλλως αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά το προφανές, πως δηλαδή κάποιοι
πληρώνονται μπροστά και φορτώνουν συστηματικά τα φέσια της αγοράς στις ΑΠΕ.
Επειδή λοιπόν η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχίζεται, με τις παρεμβάσεις μας μέχρι
σήμερα πολλάκις αιτηθήκαμε:
 Απόλυτη διαφάνεια και συμμετρία στην κατανομή της όποιας ανεισπραξιμότητας
υφίσταται ισομερώς σε όλους τους παίκτες της χονδρεμπορικής αγοράς συμβατικούς ή
ΑΠΕ. Θα το επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά πως οι καταναλωτές πληρώνουνδιακανονίζουν όλα τα σκέλη των λογαριασμών τους συμμέτρως, όπως αντίστοιχα
συμμέτρως καταναλώνουν ομογενές, ενιαίο και αδιαίρετο μίγμα ηλεκτρισμού.
 Δημιουργία Μηχανισμού Διαχείρισης και Διασφάλισης Απαιτήσεων Πόρων ΑΠΕ (κυρίως
του ΕΤΜΕΑΡ) από την Προμήθεια της οποίας αποτελεί υποχρέωση και κόστος στα
πρότυπα των εκκαθαρίσεων του ΗΕΠ. Παράλληλος στόχος της παρέμβασης αυτής,
πέραν της προφανούς ισομέρειας των ηλεκτροπαραγωγών στην χονδρεμπορική αγορά
που συνεπάγεται, είναι η αλυσιτελής (δια της πίεσης δηλαδή από τον ΔιαχειριστήΛειτουργό) επίσπευση των προσπαθειών της Προμήθειας για είσπραξη των λογαριασμών
κατανάλωσης.
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Στο φλέγον μάλιστα θέμα των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών κατανάλωσης, αποτελεί κοινή
εκτίμηση πως τα περιθώρια μείωσης του όγκου τους είναι σημαντικά, αρκεί να υπάρξει
ενεργός διαχείριση τους, εντοπισμός και ποινολόγηση των αναίτια κακοπληρωτών,
κατοπτρική επιβράβευση-κινητροδότηση των συνεπών πελατών και τέλος παροχή ευέλικτων
λύσεων σε όσους πραγματικά το έχουν ανάγκη και προφανώς τηρούν τις εισοδηματικές
προδιαγραφές.
Όλα αυτά βεβαίως απαιτούν πελατοκεντρική αντίληψη στα πρότυπα, ας πούμε, της
Τηλεφωνίας (κινητής και σταθερής που παρότι παρέχουν ελαστικότερο ως ανάγκη προϊόν,
δεν μαστίζονται από ταμειακά ελλείμματα) και οπωσδήποτε μακριά από αναχρονιστικές
μονοπωλιακές αντιλήψεις που δυστυχώς μέσω της «εκβιαστικής» απουσίας άμεσων
εναλλακτικών που συνεπάγονται, οδηγούν σε ραστώνη συλλήβδην τους εκ του Νόμου
υπευθύνους για την αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος.
Δυστυχώς και στα δύο ανωτέρω αιτήματα-μέτωπα η ανταπόκριση του ΥΠΕΚΑ αλλά και των
συναρμόδιων φορέων που αποταθήκαμε και κατά σειρά συναντήσαμε το τελευταίο δίμηνο
(ΛΑΓΗΕ, ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ) κρίνεται στην πράξη από ανεπαρκής έως ανύπαρκτη. Το ΕΤΜΕΑΡ,
δυστυχώς για τις ΑΠΕ, καταλήγει ως «πολύτιμο» ταμειακό «μαξιλάρι» 1 δις ευρώ ετησίως
για τα οικονομικά του κρατικού μονοπωλίου, των θυγατρικών και των συνδεδεμένων
εταιριών του, οπότε και δεν υπάρχει αληθινή πρόθεση για πραγματική διαφάνεια και
ισομοιρία στην διαχείριση του ως κόστος ρεύματος ανεξάρτητων παραγωγών όπως
πραγματικά είναι (σε πλήρη αντιστοιχία δηλαδή με ότι ισχύει στον ΗΕΠ).

Αξιότιμε κε Υφυπουργέ
Το ίχνος γραφής μας μέχρι σήμερα νομίζουμε είναι σαφές. Σε αληθινή βάση επιθυμούμε,
επιδιώκουμε και συνδράμουμε σταθερά και διαχρονικά την εξομάλυνση της αγοράς μακριά
από λαϊκίστικες κορώνες ή πολύ χειρότερα συντεχνιακές προς την αντίθετη πολλές φορές
κατεύθυνση προτροπές. Αναγκαία συνθήκη ωστόσο είναι η Πολιτεία και τα εντεταλμένα
προς τούτο όργανα της να κινούνται εξίσου στην ίδια κατεύθυνση υπευθυνότητας και
πάνω απ’ όλα ανάληψης πρωτοβουλιών και ειλικρινούς δράσης.
Ως επιχειρηματικός κλάδος δεν επενδύσαμε στα φωτοβολταϊκά χάριν συμπληρωματικού
εισοδήματος ούτε και εν γένει διαθέτουμε άλλους οικονομικούς πόρους για να
ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Η αποκλιμάκωση συνεπώς των υπερημεριών
σύμφωνα και με την επί θυσία μας βελτιούμενη λογιστική εικόνα, αποτελεί αγώνα
αξιοπρέπειας και επιβίωσης που δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να τον δώσουμε με κάθε
μας δύναμη.
Πριν φθάσουμε όμως εκεί και επειδή τους επόμενους κιόλας μήνες και συγκεκριμένα τον
Φεβρουάριο 2015 το συσσωρευμένο λογιστικό έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ
(σύμφωνα με το δελτίο ΛΑΓΗΕ) θα έχει περαιτέρω συρρικνωθεί στα μόλις 86 εκατ. ευρώ
δικαιολογώντας έτσι μέση λογιστική υπερημερία πληρωμών προς τις ΑΠΕ κατά μέγιστο 17
ημερών, ενώ μέχρι τον Ιούλιο 2015 το συσσωρευμένο έλλειμμα ευρισκόμενο στα 36 εκατ.
ευρώ θα δικαιολογεί υπερημερία μόλις 7 ημερών, σας καλούμε σε συνάντηση μαζί μας να
δούμε άμεσα από κοινού, συγκροτημένα, μακριά από διαρροές ή γκρίζες δημοσιοποιήσεις
και πάνω απ’ όλα αξιόπιστα, το πλάνο αποκλιμάκωσης της παράλογης σημερινής
κατάστασης που αναίτια μονομερώς ταμιακά πλήττει τις ΑΠΕ.
Αναμένουμε την θετική σας ανταπόκριση.
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Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,
Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας
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