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Θζμα: Καταςτροφικι θ επιβολι οποιαςδιποτε ειςφοράσ επί του τηίρου ςτισ εν λειτουργία
Φωτοβολταϊκζσ μονάδεσ. Σο αποφευγόμενο κόςτοσ των 245 εκατ. ευρϊ από τα
Φ/Β το 2012 και οι προτάςεισ του ΠΕΦ για τθν εξυγίανςθ τθσ αγοράσ.

Αξιότιμε κε Πρωκυπουργζ, Κφριοι Τπουργοί
Με τθν παροφςα επιςτολι λαμβάνουμε τθν τιμι να απευκυνκοφμε ςε εςάσ, όντασ
πεπειςμζνοι για τθν ικανότθτα, τθν ειλικρίνεια και το ςκζνοσ ςασ, με τα οποία και
κακθμερινά μοχκείτε για το ςυμφζρον τθσ χϊρασ. Η ςτακεροποίθςθ τθσ οικονομίασ και
ςυνεπακόλουκα τθσ κοινωνίασ, αποτελοφν τθν επιτομι μιασ εκ βάκρων παραγωγικισ
αναγζννθςθσ που απαιτείται τθν οποία και πρζπει να ςυντελζςετε με ςεβαςμό ςτισ
υφιςτάμενεσ επενδφςεισ και ςτο Κράτοσ δικαίου.

1. Σο αποφευγόμενο κόςτοσ από τθν λειτουργία των Φωτοβολταϊκϊν το 2012
ε ςυνζχεια άρκρων του υνδζςμου μασ ςχετικά με το αποφευγόμενο κόςτοσ από τθν
διείςδυςθ των φωτοβολταϊκϊν που αποδίδουν τα μζγιςτα τθσ λειτουργίασ τουσ ωσ επί τω

πλείςτον ςτθν αιχμι του φορτίου του θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ, ο ΠΕΦ ανζκεςε μελζτθ για το
κζμα ςτο Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ (ΑΠΘ) και ςυγκεκριμζνα ςτο
Εργαςτιριο υςτθμάτων Ηλεκτρικισ Ενζργειασ του Σμιματοσ Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και
Μθχανικϊν Η/Τ.
Η μελζτθ διεξάχκθκε για το ζτοσ 2012 με προςομοίωςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ διείςδυςθσ των
Φ/Β για το β’ εξάμθνο και αφορά ςτο διαςυνδεδεμζνο ςφςτθμα ςτο οποίο και διενεργείται ο
Ημεριςιοσ Ενεργειακόσ Προγραμματιςμόσ (ΗΕΠ) ςτα πλαίςια του μοντζλου Mandatory Pool
που λειτουργεί θ χϊρα μασ. Οι βαςικζσ παραδοχζσ τθσ μελζτθσ αφοροφν εγκατεςτθμζνθ
ιςχφ Φ/Β 1,200 MWp μζχρι το τζλοσ του τρζχοντοσ ζτουσ ςτο διαςυνδεδεμζνο ςφςτθμα και
εξετάηεται το πρόςκετο κόςτοσ που κα επζφερε ςτο ςφςτθμα θ υποκατάςταςθ τθσ ιςχφοσ
αυτισ από ςυμβατικι. Αξίηει να ςθμειωκεί εδϊ πωσ λόγω του μοντζλου Mandatory Pool που
διενεργείται ο ΗΕΠ το πρόςκετο κόςτοσ από τισ ςυμβατικζσ μονάδεσ που κα κάλυπταν το
κενό δεν ιςοφται μόνο με τθν κακ’ εαυτοφ αποηθμίωςθ τουσ αλλά και με τθν υπεραποηθμίωςθ που κα επζφεραν ςτισ ιδθ ςυμμετζχουςεσ μονάδεσ λόγω τθσ ανόδου τθσ
Οριακισ Σιμισ υςτιματοσ (ΟΣ).
Επιλφοντασ λοιπόν θ μελζτθ τον νζο ΗΕΠ με απουςία των Φ/Β για το 2012 προκφπτει κόςτοσ
244,6 εκατ. ευρϊ εννοϊντασ πωσ τόςα χριματα κα απορροφοφςε θ ςυμβατικι
θλεκτροπαραγωγι και οι ειςαγωγζσ ϊςτε να καλφψουν το κενό των Φ/Β το ζτοσ 2012
ςυνολικά. υνεπϊσ το ποςό των 244,6 εκατ. ευρϊ πρζπει να αφαιρεκεί από τθν ςυνολικι
αποηθμίωςθ τουσ με FIT το 2012 ϊςτε να προςδιοριςκεί το ΕΣΜΕΑΡ που τουσ αναλογεί και
όχι το ποςό των 78,8 εκατ. ευρϊ που αφορά τθν αναλογοφςα ςτθν «πλαςτι» ΟΣ αξία
δθλαδι 62,9 ευρϊ / MWh X 1.25 TWh που προβλζπεται να είναι θ ετιςια Φ/Β
θλεκτροπαραγωγι το 2012.
Τφίςταται λοιπόν μια αναίτια χρζωςθ του Ειδικοφ
Λογαριαςμοφ ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ με 165,8 εκατ. (244,6 – 78,8 εκατ. ευρϊ) μόνο για το 2012. Αν
ςυμπεριλάβουμε εδϊ τα αντίςτοιχα ποςά των ετϊν 2011, 2010 κ.ο.κ., αντιλαμβάνομαςτε
πωσ ςιμερα δεν κα ομιλοφςαμε καν για ζλλειμμα εξαιτίασ των μζχρι ςιμερα εν λειτουργία
Φ/Β μονάδων.
Επιπλζον ςτθν μελζτθ προςδιορίηεται θ επίδραςθ ςτθν ΟΣ από τθν κατάργθςθ του
Μθχανιςμοφ ανάκτθςθσ Μεταβλθτοφ Κόςτουσ (ΜΜΚ), που ςυνιςτά τθν βαςικότερθ
ςτρζβλωςθ τθσ θλεκτρικισ χονδρεμπορικισ αγοράσ, θ οποία και κα ανζβαηε τθν μζςθ ετιςια
για το 2012 ΟΣ από τα 62,9 ευρϊ / MWh ςτα 76,5 ευρϊ / MWh. τθν διαφορά αυτι των
13,6 ευρϊ / MWh εμείσ προςκζτουμε και τθν αναλογοφςα προςτικζμενθ αξία από τα
Αποδεικτικά Διακεςιμότθτασ Ιςχφοσ (ΑΔΙ) που λαμβάνουν οι ςυμβατικζσ μονάδεσ και που
ανζρχεται μεςοςτακμικά ςτα επιπλζον 9 ευρϊ / MWh. Εκ τθσ μελζτθσ λοιπόν αλλά του
ςυνδυαςτικοφ παραπζρα ςυλλογιςμοφ προκφπτει ςυνολικι τεχνθτι υποβάκμιςθ ςτθν ΟΣ
για το 2012 ίςθ με 22,6 ευρϊ / MWh.
Αν το ποςό αυτό πολλαπλαςιαςτεί με τθν ςυνολικι παραγωγι των ΑΠΕ για το 2012 (5,17
TWh) δίνει μια τεχνθτι παραγωγι ελλείμματοσ ςτον Ειδικό Λογαριαςμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ ίςθ
με 22,6 ευρϊ / MWh x 5,17 TWh δθλαδι 116,8 εκατ. ευρϊ μόνο για φζτοσ ενϊ αντίςτοιχα
ποςά προφανϊσ υφίςτανται και για τα προθγοφμενα χρόνια.
Εφλογα λοιπόν
ςυμπεραίνουμε πωσ και από αυτι τθν οπτικι γωνία το ζλλειμμα του ΛΑΓΗΕ λόγω ΑΠΕ είναι
επίπλαςτο και οφείλεται ςτον λάκοσ υπολογιςμό του ΕΣΜΕΑΡ βάςει τθσ ΟΣ που δεν
ςυμπεριλαμβάνει όμωσ το πλιρεσ κόςτοσ τθσ ςυμβατικισ θλεκτροπαραγωγισ.
Επαναδιατυπϊνοντασ ρθτά τθν κακαρι κζςθ μασ για καμία απολφτωσ παρζμβαςθ ςτα
οικονομικά των εν λειτουργία μζχρι ςιμερα Φ/Β μονάδων (άμεςθ ι ζμμεςθ, τϊρα ι ςτο
εξισ), θ οποία και δεν νομιμοποιείται από πουκενά, επιςθμαίνουμε ότι:
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2. Σι πρζπει οπωςδιποτε να αποφευχκεί
Σο Κράτοσ δικαίου οφείλει να προςτατεφει και όχι να τιμωρεί όςουσ επζνδυςαν
ςτθν Χϊρα τα χριματα τουσ αντί να τα εξάγουν ςτα εξωτερικό.
Οι πραγματικοί αρικμοί που αναλφκθκαν παραπάνω αποδεικνφουν πωσ για τα μζχρι
ςιμερα τουλάχιςτον μεγζκθ ανάπτυξθσ των Φ/Β, το ζλλειμμα που εμφανίηεται ςτον
ειδικό λογαριαςμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ είναι επίπλαςτο.
Σα χριματα που επζνδυςαν (3 δισ ευρϊ) οι μζχρι ςιμερα παραγωγοί δανειηόμενοι
πανάκριβα από τισ τράπεηεσ, μζςω τθσ εκ των υςτζρων παρζμβαςθσ του Τπουργείου
ςτα οικονομικά τουσ, κα τουσ καταςτιςουν όμθρουσ δίχωσ κζρδοσ.
Σο μονομερζσ ενδιαφζρον για «κοφρεμα» των αποδόςεων των επενδφςεων των
παραγωγϊν χωρίσ να «κουρεφονται» ιςόποςα τα δάνεια τουσ, διαςφαλίηοντασ ζτςι
ςτο ακζραιο μόνο τα ςυμφζροντα των Σραπεηϊν, ςυνιςτά κοινωνικι πρόκλθςθ για
χιλιάδεσ θλεκτροπαραγωγοφσ από Φ/Β.
Σο αίτθμα των ειςαγωγζων - εμπόρων Φ/Β εξοπλιςμοφ, οι οποίοι με ςτόχο να
ανακεωρθκεί αυξθτικά άναρχα ο εκνικόσ ςτόχοσ του 2014 των 1,500 MW ςτρζφονται
παρανόμωσ κατά των επιχειριςεων μασ ηθτϊντασ να πλθρϊςουμε εμείσ οι
θλεκτροπαραγωγοί τισ όποιεσ νζεσ δικζσ τουσ πωλιςεισ, καταςτρζφει κάκε ζννοια
νομιμότθτασ και αειφορίασ τθσ αγοράσ. Είναι αδιανόθτθ θ ςκζψθ να ηθμιϊνονται
όςοι υλοποίθςαν επενδφςεισ για να γίνουν και άλλεσ!

3. Σι προτείνουμε
Πίςτωςθ του ειδικοφ λογαριαςμοφ ΑΠΕ με τα χριματα των ελλειμμάτων που
εικονικά δθμιουργικθκαν μζχρι και ςιμερα (όπωσ ενδεικτικά αποδείχτθκε για το
2012), όπου και κα μθδενιςτεί το ςωρευτικό ςθμερινό ζλλειμμα των 300 περίπου
εκατ. ευρϊ. Αυτό πρακτικά μπορεί να υλοποιθκεί με αφξθςθ κεφαλαίου του ΛΑΓΗΕ.
Άμεςθ άρςθ των ςτρεβλϊςεων ςτον υπολογιςμό του αναγκαίου ΕΣΜΕΑΡ (πρϊθν
τζλοσ ΑΠΕ) ςτθν βάςθ του αποφευγόμενου κόςτουσ από τθν διείςδυςθ των Φ/Β
ϊςτε να μθν γεννάται νζο πλαςματικό ζλλειμμα ςτον ειδικό λογαριαςμό ΑΠΕ.
Άμεςθ αντικατάςταςθ τθσ πλαςματικισ ςθμερινισ ΟΣ από το πραγματικό πλιρεσ
χονδρεμπορικό κόςτοσ θλεκτρικισ ενζργειασ που κα ενςωμάτωνε το κόςτοσ του
Μθχανιςμοφ ανάκτθςθσ Μεταβλθτοφ Κόςτουσ (ΜΜΚ) και των Αποδεικτικϊν
Διακεςιμότθτασ Ιςχφοσ (ΑΔΙ) ςε ζνα μζγεκοσ. Μεταβατικά μπορεί άμεςα να
χρθςιμοποιθκεί θ Οριακι Σιμι Αποκλίςεων (ΟΣΑ) θ οποία επίςθσ κακθμερινά
απολογιςτικά υπολογίηεται από το Διαχειριςτι και για το πρϊτο εξάμθνο του 2012 θ
μζςθ τιμι τθσ ιταν 81,8 ευρϊ/MWh όταν θ πλαςματικι ΟΣ ανιλκε ςτα 63,5 ευρϊ /
MWh. Από τθν διαφορά αυτι δθμιουργείται εικονικό νζο ζλλειμμα ςτον ειδικό
λογαριαςμό ΑΠΕ φψουσ 95 εκατ. ευρϊ για το 2012.
Μείωςθ των Feed-in-Tariffs ςτα από εδϊ και πζρα ζργα ανά κατθγορία ιςχφοσ
χωριςτά.
Κατάργθςθ του 18μθνου διακράτθςθσ τιμισ ςτισ νζεσ ςυμβάςεισ ΛΑΓΗΕ.
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Περιοριςμό του 18μθνου ςτισ υφιςτάμενεσ ςυμβάςεισ ΛΑΓΗΕ.
Προςιλωςθ ςτουσ εκνικοφσ ςτόχουσ διείςδυςθσ των Φ/Β και όχι άναρχθ επαφξθςθ
τουσ χωρίσ ορκό οικονομικό προγραμματιςμό επειδι κάποιοι το ηθτοφν.
Παρζμβαςθ, αν δεν μπορεί να αποφευχκεί, ςτα οικονομικά (π.χ. μζςω ζκτατθσ
ειςφοράσ) μόνο των ζργων που κα ςυνδεκοφν από τϊρα και ςτο εξισ.
Μετατροπι του προγράμματοσ των οικιακϊν ςτεγϊν από εδϊ και πζρα ςε
πρόγραμμα αυτοπαραγωγοφ που κα καταναλϊνουν τθν παραγόμενθ ενζργεια και
όςθ περιςςεφει μόνο κα πωλοφν ςτο δίκτυο. Είναι παντελϊσ άδικο το ςθμερινό
κακεςτϊσ που μετατρζπει πολίτεσ ςε επιτθδευματίεσ χωρίσ φορολογικζσ και
αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ.
Μείωςθ των FIT ςτα οικιακά και επιβολι πλαφόν νζασ εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ
ετθςίωσ.

4. Οικονομικι ανάλυςθ
Για να γίνει γλαφυρά αντιλθπτό το μζγεκοσ τθσ καταςτροφισ που κα επιφζρει ςτουσ
θλεκτροπαραγωγοφσ το μζτρο τθσ ειςφοράσ επί του τηίρου, ακολουκεί ενδεικτικά
οικονομικι ανάλυςθ Φ/Β μονάδασ 100 KWp επί αγροφ (με πλιρεσ ςφςτθμα αςφαλείασ αξίασ
20,000 ευρϊ και το τονίηουμε αυτό διότι οι κλοπζσ Φ/Β πάρκων ζχουν αρχίςει και ουδείσ
μπορεί να το αγνοεί αυτό ωσ κόςτοσ, όρουσ ςφνδεςθσ ΔΕΗ 20,000 ευρϊ, μζςα χωματουργικά
και λοιπά ποιοτικά -προδιαγραφϊν 20ετίασ- οικοδομικά ζργα ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται και εξαντλοφν τθν πολεοδομκι αδειοδότθςθ δθλαδι περίφραξθ 2,5 μ. φψουσ
με αγκακωτι κουλοφρα ςτρατοπζδου ςτο άνω μζροσ και ςενάηι από ςκυρόδεμα φψουσ 0,4 μ.
ςτο κάτω μζροσ, οικίςκοσ, εξωτερικι και εςωτερικι αντικεραυνικι προςταςία) που
διαςυνδζκθκε π.χ. ςτα μζςα του 2011. Ζχουμε λοιπόν:
Κεφαλαιακι διάρκρωςθ
Πλιρεσ κόςτοσ ποιοτικισ καταςκευισ = 330,000 ευρϊ
Δάνειο 75% x 330,000 = 250,000 ευρϊ 10ετοφσ διάρκειασ με επιτόκιο 10% και ςτακερι
τοκοχρεολυτικι αποπλθρωμι.
Ίδια ςυμμετοχι 25% x 330,000 = 80,000 ευρϊ πλζον τθν αγορά γθπζδου εγκατάςταςθσ
π.χ. 30,000 ευρϊ που δεν προςμετρείται ωςτόςο ςτο κόςτοσ καταςκευισ τθσ μονάδασ.
Ετιςια οικονομικι ανάλυςθ
Σηίροσ Φ/Β μονάδασ= 63,000 ευρϊ
Σοκοχρεολφςια = 40,000 ευρϊ
Λειτουργικά ζξοδα = 8,000 ευρϊ
Προ φόρων κζρδθ = 15,000 ευρϊ
Φόροσ ειςοδιματοσ = 4,000 ευρϊ
Σελικά μετά φόρων κζρδθ 11,000 ευρϊ
Από αυτά ο επαγγελματίασ παραγωγόσ ι χειρότερα ακόμθ ο κάκε ομόρρυκμοσ εταίροσ
για εταιρείεσ παραγωγϊν, πρζπει να καλφψει ατομικά και τισ αςφαλιςτικζσ του
ειςφορζσ που ανάλογα με το ταμείο κυμαίνονται π.χ. ςτισ 4,000 ευρϊ ετθςίωσ.
Άρα απομζνει κακαρό μετά φόρων κζρδοσ για διαβίωςθ 11,000 – 4,000 = 7,000 ευρϊ
ετθςίωσ
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Αυτόσ λοιπόν ο επενδυτισ κλικθκε από το Ελλθνικό Κράτοσ διαχρονικά να επενδφςει
ςτθν πράςινθ ανάπτυξθ, ζβαλε τισ οικονομίεσ του 110,000 ευρϊ (80,000 ίδια ςυμμετοχι
+ 30,000 ευρϊ για τθν αγορά του γθπζδου εγκατάςταςθσ), δανείςτθκε άλλα 250,000
ευρϊ από τισ τράπεηεσ υποκθκεφοντασ και τθν προςωπικι του περιουςία, για να
καταλιξει να κερδίηει 7,000 ευρϊ ετθςίωσ λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ αςφαλιςτικζσ
του ειςφορζσ.
Αν ςε αυτόν τον παραγωγό χρεωκεί ειςφορά επί του τηίρου του π.χ. 10% = 6,300 ευρϊ
τότε αυτόσ κα κερδίηει 7,000 – 6,300 = 700 ευρϊ ετθςίωσ! Δθλαδι θ επζνδυςθ του κα
εργάηεται μόνο για τισ τράπεηεσ και τθν εφορία και δεν κα πάρει οφτε τα λεφτά που
ζβαλε πίςω!
Κλείνοντασ κα κζλαμε να επιςθμάνουμε πωσ θ παραγόμενθ, για τουλάχιςτον 25χρόνια,
θλεκτρικι ενζργεια από Φ/Β ζχει μόνο κετικι επίδραςθ ςτο ιςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν
τθσ Χϊρασ, αφοφ εκλείπουν παντελϊσ οι ειςαγωγζσ οιαςδιποτε καφςιμθσ ι άλλθσ
λειτουργικισ πρϊτθσ φλθσ και ζτςι δεν εξάγονται κακόλου χριματα ςτο εξωτερικό για τθν
παραγόμενθ από αυτά θλεκτρικι ενζργεια και μάλιςτα ςτθν αιχμι του φορτίου του
ςυςτιματοσ.
ε ςυνζχεια των ανωτζρω αλλά και τθσ ςυνάντθςθσ που είχαμε ςτο ΤΠΕΚΑ για το κζμα τθν
περαςμζνθ Πζμπτθ 26/7/12 και ουδόλωσ μασ αποκαλφφκθκαν οι καταςτροφικζσ προςκζςεισ
αυτζσ, παρακαλοφμε όπωσ παρζμβετε ϊςτε να εγκαταλειφκεί άμεςα κάκε ςκζψθ για επιβολι
ειςφοράσ επί του τηίρου ςτισ εν λειτουργία Φ/Β μονάδεσ.

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