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Υπ’ όψθ : Υπουργοφ κου Ευάγγελου Λιβιεράτου
Υφυπουργοφ κου Α. Παπαγεωργίου
Γεν. Γραμματζα κου Κ. Μακιουδάκθ

Θέμα: Οικιοκελείσ ανακλιςεισ δζςμευςθσ θλεκτρικοφ χϊρου με επιςτροφι εγγυθτικισ και
όρων ςφνδεςθσ ςτο ανεκτζλεςτο μζροσ τουσ

Αξιότιμοι Κφριοι Υπουργοί, Κφριε Γενικζ
Με τθν παροφςα επιςτολι επικυμοφμε να ςασ προτείνουμε τθν διαδικαςία τθσ οικιοκελοφσ
ανάκλθςθσ τθσ δζςμευςθσ θλεκτρικοφ χϊρου από τουσ επενδυτζσ με ταυτόχρονθ επιςτροφι
τθσ εγγυθτικισ τουσ επιςτολισ και των όρων ςφνδεςθσ ςτο ανεκτζλεςτο μζροσ τουσ.
Συγκεκριμζνα:
Όπωσ είναι γνωςτό ςε ςυνζχεια του ν. 3851/2010 οι επενδυτζσ Φ/Β μικρότερων του 1
MW κατζβαλαν εγγυθτικζσ επιςτολζσ προσ 150 ευρϊ / kWp για τθν αποδοχι των
όρων ςφνδεςθσ, τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ με τον διαχειριςτι του
δικτφου και τθν οριςτικι δζςμευςθ του αντίςτοιχου θλεκτρικοφ χϊρου. Είναι γνωςτό
επίςθσ ότι κατόπιν των ανωτζρω ο θλεκτρικόσ χϊροσ -τουλάχιςτον μζχρι ςιμεραδεςμεφεται ανζκκλθτα χρονικά χωρίσ να υπάρχει ρθτι πρόβλεψθ για το αντίκετο.
Η ανζκκλθτθ αυτι δζςμευςθ του θλεκτρικοφ χϊρου ςωρευτικά τα προθγοφμενα
χρόνια ζχει δυςτυχϊσ οδθγιςει ςε μία εςαεί ςτρεβλά αδειοδοτθμζνθ ιςχφ
πολλαπλάςια των εκνικϊν ςτόχων (περίπου 4:1 ςιμερα ζναντι των ςτόχων του 2020)
θ οποία και εν δυνάμει ναρκοκετεί τθν ευςτάκεια του προγράμματοσ.
Η ραγδαία μεταβολι των οικονομικϊν και επιχειρθματικϊν ςυνκθκϊν, ειδικότερα
κατόπιν τθσ ειςφοράσ του ν.4093 που οπωςδιποτε δεν άπτεται των ευκυνϊν τουσ,
ζχει ωςτόςο εςχάτωσ δθμιουργιςει τθν τάςθ ςε αρκετοφσ επενδυτζσ που δεν ζχουν
ακόμθ υλοποιιςει τισ ςχετικζσ Φ/Β επενδφςεισ τουσ, να επικυμοφν τθν
υπαναχϊρθςθ τουσ από τισ ςυμβάςεισ ςφνδεςθσ με τον διαχειριςτι εφ’ όςον
αηθμίωσ τουσ επιςτραφεί θ καταβλθκείςα εγγυθτικι επιςτολι. Εφόςον μάλιςτα δεν
ζχουν ακόμθ υλοποιθκεί τα ζργα όρων ςφνδεςθσ από τον διαχειριςτι δικαιολογείται
θ επιςτροφι και του καταβλθκζντοσ ςχετικοφ τουσ τιμιματοσ.
Εφόςον κάτι τζτοιο καταςτεί εφικτό, αφενόσ πλθκϊρα επενδυτϊν κα διαςϊςουν
ςθμαντικά κεφάλαια που ζχουν δεςμευκεί ςτισ εγγυθτικζσ οι οποίεσ ςφντομα κα
καταπζςουν (ςε 18 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με τον διαχειριςτι
καταπίπτει θ εγγυθτικι αν δεν θλεκτριςτεί θ μονάδα, αλλά δεν υπάρχει ρθτι
πρόβλεψθ για τθν ανάκλθςθ του θλεκτρικοφ χϊρου) και αφετζρου μεγάλο μζροσ του
ανζκκλθτα –τουλάχιςτον μζχρι ςιμερα- δεςμευμζνου θλεκτρικοφ χϊρου κα
απελευκερωκεί. Επιπλζον ςθμαντικά κεφάλαια κα επιςτραφοφν ςτουσ επενδυτζσ

και από όρουσ ςφνδεςθσ που δεν ζχουν ακόμθ καταςκευαςτεί ι ζςτω κατά το όποιο
ανεκτζλεςτο μζροσ τουσ.
Με τθν ανωτζρω δράςθ επιπλζον κα περιοριςτεί ςθμαντικά το εμπόριο αδειϊν, το
οποίο εν πολλοίσ τροφοδοτείται από τζτοιεσ ςε «λανκάνουςα» φάςθ αδειοδοτιςεισ
φωτοβολταϊκϊν. Τζλοσ κα υποβοθκθκεί άμεςα θ προςπάκεια ςυγκράτθςθσ ςτουσ
εκνικοφσ ςτόχουσ.
Σε ςυνζχεια των ανωτζρω παρακαλοφμε όπωσ με κατάλλθλθ νομοκετικι ρφκμιςθ παρζχετε
άμεςα τθν δυνατότθτα τθσ οικιοκελοφσ ανάκλθςθσ τθσ δζςμευςθσ του θλεκτρικοφ χϊρου ςε
όςουσ επενδυτζσ το επικυμοφν, με ταυτόχρονθ επιςτροφι τθσ εγγυθτικισ τουσ αλλά και του
καταβλθκζντοσ κόςτουσ των όρων ςφνδεςθσ ςτο όποιο ανεκτζλεςτο μζροσ τουσ.

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