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Θέμα: Άκεζε απόδνζε ησλ ηειώλ ΔΣΚΔΑΡ (πξώελ Σέινο ΑΠΔ) θαη Ιηγλίηε ζηνλ ΙΑΓΖΔ
Αμηόηηκε θύξηε Πξόεδξε,
Ζ παξαηεηακέλε θαη ζπλερηδόκελε θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ησλ πνζνηήησλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
πνπ παξήγαγαλ θαη δηέζεζαλ ζην εζληθό ειεθηξηθό ζύζηεκα θαζ’ όιν ην πξνεγνύκελν ηεηξάκελν
νη παξαγσγνί Α.Π.Δ., έρεη δεκηνπξγήζεη νμύηαην πξόβιεκα ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο.
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Ζ θαηάζηαζε απηή νδεγεί ηαρύηαηα θαη κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ηνπο παξαγσγνύο Α.Π.Δ. ζηελ
πηώρεπζε θαη ηηο ηξάπεδεο πνπ ηνπο δάλεηζαλ ζε ηεξάζηηεο δεκηέο, κε αλππνιόγηζηεο ζπλέπεηεο γηα
ηε ιεηηνπξγία νιόθιεξεο ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο θαη ηεο ρώξαο.
θνπόο ηεο παξνύζαο επηζηνιήο είλαη λα επηζεκάλνπκε ηνλ θξίζηκν ξόιν ηνπ ΑΓΚΖΔ ζηελ
εμνκάιπλζε ηεο θαηάζηαζεο θαη λα δεηήζνπκε ηελ άκεζε ζπλδξνκή ζαο.

Σελ Παξαζθεπή 11 Καΐνπ 2012, ε ΓΔΖ ΑΔ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο επίζεκε αλαθνίλσζε
ζύκθσλα κε ηελ νπνία έρεη εμνθιήζεη πιήξσο ηηο νθεηιέο ηεο πξνο ηνπο δηαρεηξηζηέο, ήηνη ηνλ
ΑΓΚΖΔ θαη ηνλ ΙΑΓΖΔ.
Γεδνκέλνπ όηη ε ΓΔΖ, είλαη ν θπξίαξρνο Πξνκεζεπηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε ρώξα, αιιά θαη
Γηαρεηξηζηήο ησλ Κε Γηαζπλδεδεκέλσλ Λεζηώλ, από ηελ αλσηέξσ αλαθνίλσζε πξνθύπηεη όηη έρεη
θαηαβιεζεί ζηνλ ΑΓΚΖΔ ην ζύλνιν ησλ πνζώλ πνπ αληηζηνηρνύλ:


ζην Δηδηθό Σέινο γηα ηε Κείσζε Δθπνκπώλ Αεξίσλ Ρύπσλ (ΔΣΚΔΑΡ, παξ. 2γ ηνπ αξ. 143 ηνπ
λ.4001/2011), ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2.Γ ηνπ αξ. 72 ηνπ Θώδηθα πλαιιαγώλ θαη ηελ παξ. 2.Γ
ηνπ αξ. 175 ηνπ Θώδηθα Γηαρείξηζεο,



ζηηο πιεξσκέο γηα ηελ ελέξγεηα Α.Π.Δ. πνπ έρεη παξαρζεί ζηα Κε Γηαζπλδεδεκέλα Λεζηά,
ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2.Γ ηνπ αξ. 72 ηνπ Θώδηθα πλαιιαγώλ θαη ηελ παξ. 2.Β ηνπ αξ. 175
ηνπ Θώδηθα Γηαρείξηζεο, θαη



ζην Δηδηθό Σέινο 2 Δπξώ/MWh ελέξγεηαο από Ιηγλίηε (παξ. 3 ηνπ αξ. 143 ηνπ λ.4001/2011
όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 4042/2012), ζύκθσλα κε ηελ παξ.
2.Σ ηνπ αξ. 72 ηνπ Θώδηθα πλαιιαγώλ.

ύκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ αξ. 85 ηνπ Θώδηθα πλαιιαγώλ θαη ην αξ. 175 ηνπ Θώδηθα
Γηαρείξηζεο, ν ΑΓΚΖΔ νθείιεη λα θαηαβάιιεη ζηνλ Ιεηηνπξγό ηεο Αγνξάο ηα πνζά απηά.
Πεξαηηέξσ, θαηά ηελ θαηαλόεζή καο, ζύκθσλα κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Θώδηθα
πλαιιαγώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην αξ. 92, εηδηθά ηα πνζά πνπ ζπγθεληξώλνληαη από ηνλ ΑΓΚΖΔ θαη
αληηζηνηρνύλ ζην ΔΣΚΔΑΡ απνδίδνληαη αλά κήλα ζην ΙΑΓΖΔ.
Ζ εκπξόζεζκε ηήξεζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο θαηαβνιήο ησλ ζρεηηθώλ πνζώλ από ηνλ ΑΓΚΖΔ
ζην ΙΑΓΖΔ είλαη εμαηξεηηθά θξίζηκε γηα ηε βησζηκόηεηα θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο Α.Π.Δ.
Δηδηθόηεξα, όπσο γλσξίδεηε, ην ζύλνιν ησλ πιεξσκώλ πξνο ηηο Α.Π.Δ. πξνέξρεηαη από ηελ
απνδεκίσζε ηεο παξαγόκελεο ελέξγεηαο Α.Π.Δ. ζην ύζηεκα, από ηνπο Πξνκεζεπηέο πξνο ην
ΙΑΓΖΔ κε βάζε ηελ Οξηαθή Σηκή πζηήκαηνο ζην πιαίζην ηνπ ΖΔΠ θαη από ηα ππόινηπα πνζά πνπ
εηζπξάηηεη ν ΑΓΚΖΔ (ΔΣΚΔΑΡ, Σέινο Ιηγλίηε, Δηζπξάμεηο από Γηαρεηξηζηή ΚΓΛ).
εκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο PWC πνπ δεκνζηνπνίεζε ε ΡΑΔ ζην ηέινο Απξηιίνπ
2012, δελ ππάξρεη, από ηα ηέιε ηνπ 2011, δηεύξπλζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ Δηδηθνύ Ινγαξηαζκνύ
Α.Π.Δ. ηνπ ΙΑΓΖΔ.
Κε βάζε ηα αλσηέξσ, ε παξνύζα δπζηνθία ηνπ ΙΑΓΖΔ ζηελ απνπιεξσκή ηεο ελέξγεηαο πνπ έρεη
παξαρζεί από Α.Π.Δ. κέρξη θαη ηνλ Κάξηην 2012, ζα εμνκαιπλζεί έζησ θαη κεξηθώο εάλ - ζπλ ηνηο
άιινηο - θαηαβιεζνύλ ζε απηόλ από ηνλ ΑΓΚΖΔ ηα πνζά πνπ αθνξνύλ ζηηο Α.Π.Δ. (ΔΣΚΔΑΡ,
θιπ.) θαη έρεη ήδε εηζπξάμεη θαηά ηηο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπο.
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Γηα απηό, ζηηούμε από ηον ΑΔΜΗΕ, να αποδώζει άμεζα ζηον ΛΑΓΗΕ ηα μέτρι ηώρα
ειζπρατθένηα κονδύλια για ηις Α.Π.Ε. και να ηοσ αποδίδει εμπρόθεζμα ηα ζτεηικά ποζά.
Σνύην είλαη πιένλ πεξηζζόηεξν από απαξαίηεην, δηόηη ε αλειαζηηθόηεηα ησλ δαπαλώλ γηα
ηνθνρξενιύζηα θη άιια έμνδα πνπ βαξύλνπλ ηηο επελδύζεηο Α.Π.Δ. - σο εληάζεσο θεθαιαίνπ - δελ
ηνπο αθήλεη θαλέλα πεξηζώξην λα δηεπθνιύλνπλ, κέζσ ηεο κε έγθαηξεο απόδνζεο ησλ ρξεκάησλ
πνπ ηνπο νθείινληαη, ηε δηεπζέηεζε άιισλ εθθξεκνηήησλ κεηαμύ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ πνπ
εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία απηή θαη ηδηαίηεξα ζηελ παξνύζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Οη επηρεηξήζεηο
Α.Π.Δ. έρνπλ εμαληιήζεη ηα όξηα αληνρήο ηνπο θαη απεηινύληαη κε θαηάξξεπζε.

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, δεηνύκε από ηνλ ΑΓΚΖΔ λα ππνζηεξίμεη ηελ πξόηαζε γηα αιιαγή ηνπ
ζεζκηθνύ πιαηζίνπ, ώζηε λα αληηκεησπηζηεί ξηδηθά θαη κόληκα ε παξνύζα δπζηνθία.
Ωο πην πξόζθνξε ιύζε πξνθξίλεηαη ε ζύλαςε ησλ ζπκβάζεσλ πώιεζεο ελέξγεηαο από Α.Π.Δ. λα
γίλεηαη κε ηνλ ΑΓΚΖΔ θαη όρη κε ηνλ ΙΑΓΖΔ, κε κεηαθνξά ηνπ Δηδηθνύ Ινγαξηαζκνύ Α.Π.Δ. ζηνλ
ΑΓΚΖΔ. ηελ πεξίπησζε απηή ν ΙΑΓΖΔ ζα πηζηώλεη ην Ινγαξηαζκό απηό κε ηα πνζά από ηελ
εθθαζάξηζε ηνπ ΖΔΠ (ήηνη ην γηλόκελν ηεο ΟΣ επί ηελ ελέξγεηα από Α.Π.Δ.) εληόο ιίγσλ σξώλ.
εκεηώλεηαη όηη ε ιύζε απηή είρε πξνηαζεί από ηνπο ζπιινγηθνύο θνξείο ηνπ θιάδνπ Α.Π.Δ. θαηά
ηελ δηαβνύιεπζε ηνπ λ. 4001/2011.
Ωο ελαιιαθηηθή ιύζε, ηα επίκαρα πνζά ζα κπνξνύζαλ λα θαηαβάιινληαη απεπζείαο ζην ΙΑΓΖΔ,
ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα ήηαλ δπλαηόλ λα ππεξθεξαζζνύλ ζρεηηθά πξαθηηθά πξνβιήκαηα, όπσο
ε κέηξεζε ηεο εγρεόκελεο ελέξγεηαο. Ζ πξόηαζε απηή πεξηιακβάλεηαη θαη ζηελ έθζεζε ηεο PWC.
Σν ίδην αίηεκα απεπζύλεηαη θαη ζηνπο ινηπνύο παξαιήπηεο ηεο παξνύζεο.
Θαηά ηελ θαηαλόεζή καο ε πινπνίεζε απηώλ ησλ αιιαγώλ απαηηεί ηξνπνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ησλ
αξ. 59, 72, 85 θαη 92 ηνπ Θώδηθα πλαιιαγώλ θαη ησλ αξ. 143, 175 ηνπ Θώδηθα Γηαρείξηζεο θαζώο
θαη δηαηάμεσλ ηνπ λ.4001/2011 (αξ. 99 – παξ.1 , αξ. 118 - παξ. 2.).

Θύξηε Πξόεδξε,
ε απηνύο ηνπο δύζθνινπο θαηξνύο, ε αμηνπηζηία ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο θαη ησλ θνξέσλ ηεο ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θπζηθά ε Θπβέξλεζε, ε ΡΑΔ θαη νη Γηαρεηξηζηέο - απέλαληη ζηνπο
επελδπηέο είλαη θξίζηκνο παξάγνληαο, όρη κόλν γηα ηελ επηβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη γηα ηελ
αληηζηξνθή ηεο γεληθόηεξεο ηάζεο απνεπέλδπζεο θαη αύμεζεο ηεο αλεξγίαο.
Δηδηθά νη επελδύζεηο Α.Π.Δ., ράξε ζηνλ εγρώξην θαη απνθεληξσκέλν ραξαθηήξα ηνπο, ζπκβάιινπλ
νπζηαζηηθά ζηελ δηάρπζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρόιεζεο ζηελ πεξηθέξεηα θαη βειηηώλνπλ
ζεκαληηθά ην ηζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ, κέζσ ηεο κείσζεο ησλ πνζνηήησλ εηζαγόκελσλ
νξπθηώλ θαπζίκσλ. Ζ δηνρέηεπζε ησλ πξνβιεπόκελσλ πόξσλ από ηνλ ΑΓΚΖΔ ζην ΙΑΓΖΔ θαη ε
εμόθιεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ έρεη παξαρζεί από Α.Π.Δ. κέρξη θαη ηνλ Κάξηην 2012, ζα ζηεξίμεη ηελ
αγνξά Α.Π.Δ. θαη ζα ζηείιεη, ιόγσ ηεο δηεζλνπνίεζήο ηεο., έλα ζεηηθό κήλπκα θαη ζην εμσηεξηθό,
βειηηώλνληαο ηελ ηξαπκαηηζκέλε εηθόλα ηεο ρώξαο.
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Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε δηεπθξίληζε θαη ζπλεξγαζία.

Κε εθηίκεζε,

Γεώξγηνο Πεξηζηέξεο
Πξόεδξνο Γ ΔΖΑΠΔ

Παλαγηώηεο Παπαζηακαηίνπ
Πξόεδξνο Γ ΔΙΔΣΑΔΛ

Ησάλλεο εθάθεο
Πξόεδξνο Γ ΔΚΤΔ

ηέιηνο Ινπκάθεο
Πξόεδξνο Γ ΠΔΦ

Αληώλεο Γεξαζίκνπ
Πξόεδξνο Γ ΔΙΙΔΒΗΟΚ
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