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Ετήσια Τακτική Γ.Σ. ΣΠΕΦ – Χαιρετισμός και Ομιλία Προέδρου ΣΠΕΦ κου Στέλιου Λουμάκη
Καλαμάτα 11 Ιανουαρίου 2015
Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. του ΣΠΕΦ, χαιρετισμό με σαφές μήνυμα
ανάγκης εξόδου από την κρίση απηύθυνε στην πρωινή ζώνη της εκδήλωσης καλωσορίζοντας
τους επίσημους προσκεκλημένους και τα μέλη ο Πρόεδρος του συνδέσμου κος Στέλιος
Λουμάκης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του κου Λουμάκη:
«Κυρίες και Κύριοι
Για μια ακόμα χρονιά έχω την τιμή να βρίσκομαι ενώπιον σας υπό την ευκαιρία της ετήσιας
τακτικής γενικής συνέλευσης του ΣΠΕΦ, που πλέον αποτελεί θεσμό για τον κλάδο των
ηλεκτροπαραγωγών από φωτοβολταϊκά.

Ο θεσμός αυτός από το 2009 που ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος μας αποτελεί σημείο ετήσιας
συνεύρεσης, ρεαλιστικής αποτύπωσης και δημιουργικής ανταλλαγής, τεκμηριωμένων
απόψεων και θέσεων ανθρώπων που έχουν επενδύσει στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και
ειδικότερα στα φωτοβολταϊκά 5 δισεκατομμύρια ευρώ τα προηγούμενα χρόνια.
Πολύ περισσότερο φέτος που πίσω μας αφήνουμε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο κλείνοντας
οριστικά τον φαύλο κύκλο των ελλειμμάτων και που χρειάστηκε να καταβάλλουμε το μέγιστο
των προσπαθειών μας ώστε να διασφαλιστούν κρίσιμες ισορροπίες για όλους στην αγορά
αλλά και ανάμεσα μας, αισθανόμαστε για έναν παραπάνω λόγο την ευθύνη που η
πραγματικότητα απαιτούσε από το Σύνδεσμο μας.
Μέσα από τις δυσκολίες ωστόσο και την συστηματική επιστημονική και όχι μόνο εργασία και
παρουσία καταφέραμε όχι να είμαστε απλά παρών στις εξελίξεις, αλλά να τις
συνδιαμορφώσουμε με απόλυτο και αδιαπραγμάτευτο γνώμονα την κατά το δυνατόν μέγιστη
προστασία, ισομοιρία, αναλογικότητα και βιωσιμότητα όλων των τμημάτων της αγοράς.
Μακριά από σκοπιμότητες πολιτικές ή άλλες, έχουμε σήμερα την χαρά να υποδεχόμαστε στην
γενική μας συνέλευση σημαίνοντα πρόσωπα, τα οποία είτε με την φυσική τους παρουσία εδώ
κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, είτε με την έγγραφη αποστολή των θέσεων τους όπως θα
αναγνωσθούν, θα μας δώσουν την ευκαιρία να διαμορφώσουμε καλύτερα τις απόψεις και τις
εκτιμήσεις μας για το μέλλον.
Ένα μέλλον που οφείλει να είναι καλύτερο, αξιόπιστο, ευσταθές, δίκαιο και ειλικρινές για
όλους.
Κλείνοντας με αυτό τον σύντομο χαιρετισμό, κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της
εκδήλωσης μας ξεκινώντας από την ανάγνωση του χαιρετισμού του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κου Ασημάκη Παπαγεωργίου.
Όπως γνωρίζετε η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ αλλά και η Αντιπολίτευση προσεκλήθησαν
επίσημα να παραστούν στην γενική μας συνέλευση.
Λόγω ανειλημμένων ωστόσο
υποχρεώσεων που δεν μπορούσαν να μετατεθούν όπως μας επικοινωνήθηκε, ο κος
Υφυπουργός έστειλε χθες εγγράφως τον χαιρετισμό του μαζί με σημαντικές νομίζουμε
δηλώσεις.
Σε ότι αφορά την Αξιωματική αντιπολίτευση το μεσημέρι σύμφωνα με το επιβεβαιωμένο
πρόγραμμα θα έχουμε δια ζώσης την παρουσία και ομιλία του Τομεάρχη Ενέργειας του
ΣΥΡΙΖΑ κου Θανάση Πετράκου».

Στην συνέχεια του προγράμματος κατά την αναλυτική παρουσίαση των πεπραγμένων έτους
αλλά και των στο εξής προτεραιοτήτων, ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ συνοπτικά υπογράμμισε:
 Τον σημαντικό εξορθολογισμό της Οριακής Τιμής Συστήματος σε συνέχεια της κατάργησης
του Κανόνα 30% και εν τέλει της πλήρους απόσυρσης του Μηχανισμού Ανάκτησης
Μεταβλητού Κόστους.
 Την συνεχή μάχη του Συνδέσμου κατά των συμψηφισμών ΔΕΗ που είχε ως αποτέλεσμα
την δραστηριοποίηση δικαστικά του ΛΑΓΗΕ στο θέμα από κοινού και με τον ΣΠΕΦ και την
έκδοση θετικών Αποφάσεων δικαίωσης από ΡΑΕ και Μονομελές Πρωτοδικείο. Άμεσα
συνυφασμένο το θέμα αυτό και με την ορθολογική σύμμετρη κατανομή της ρευστότητας
από την Προμήθεια μπαίνει σε νέα βάσει με την μεταφορά της ευθύνης είσπραξης των
πόρων ΑΠΕ απευθείας από τον Λειτουργό και την θέσπιση και για αυτούς Μηχανισμού
Διασφάλισης Χρηματοοικονομικού Κινδύνου και Διασφάλισης της Είσπραξης τους στα
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πρότυπα των διαδικασιών του ΗΕΠ με ποινές αποκλεισμού (8η μέρα αναφοράς
ονομάζεται στον ΗΕΠ ο σχετικός μηχανισμός).
 Την ανάγκη αντιμετώπισης του ρυθμιστικού κινδύνου (αδυναμία συμφωνίας παραγωγήςζήτησης σε επίπεδο ισοζυγίου ισχύος) ευαισθητοποιώντας μέσω μηχανισμών αγοράς
κατάλληλα τους επίδοξους κάθε φορά νέους επενδυτές ηλεκτροπαραγωγής επί της
δυνατότητας μακροσκοπικά της ζήτησης να απορροφήσει και σε ποιες τιμές την νέα
παραγωγή. Συνεπικουρούμενων και των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ όπως
συνέπεσαν και υποχρεωτικά για τα κράτη μέλη ισχύουν για τα νέα κάθε φορά έργα,
προστατεύονται οι υφιστάμενες επενδύσεις. Με την είσοδο μάλιστα των νέων έργων ΑΠΕ
άνω των 10 MW απευθείας στην χονδρεμπορική αγορά αδρανοποιείται και το πρόβλημα
του κανιβαλισμού των τιμών χονδρικής από την αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ και του
εξ’ αυτού του γεγονότος σχεδιαστικού ελαττώματος ευστάθειας του Ειδικού Λογαριασμού
ΑΠΕ.
 Την απαράδεκτη σε βάρος των ΑΠΕ κατάσταση που διαμορφώνεται με τις χρεώσεις της
διακοψιμότητας και την πρόθεση της Πολιτείας να πληρώσουν οι ανανεώσιμες και
ειδικότερα τα Φ/Β δυσανάλογο κόστος για τον μηχανισμό αυτό. Όπως αναλύθηκε στην
παρουσίαση και συζητήθηκε εκτενώς, οι επιλέγοντες (μεγάλοι) καταναλωτές Υψηλής και
Μέσης Τάσης που προορίζεται να απολαύσουν τα οικονομικά οφέλη της διακοψιμότητας,
έχουν πολλαπλά ωφεληθεί από τις ΑΠΕ και τα Φ/Β, αφού με βάσει τις Αποφάσεις ΡΑΕ και
το εφαρμοζόμενο από καιρό Αυστριακό μοντέλο κατανομής των χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ ανά
ζώνη τιμολογίων, καταβάλουν για το Τέλος ΑΠΕ μόλις 2,3 ευρώ / MWh την στιγμή που
από την διείσδυση των ΑΠΕ στον ΗΕΠ απολαμβάνουν μειώσεις στην ΟΤΣ περί τα 10
ευρώ/MWh. Έτσι οι επιλέγοντες καταναλωτές χαίρουν ξεκάθαρα θετικού οικονομικού
ισοζυγίου (δηλαδή οικονομικού οφέλους) λόγω των ΑΠΕ. Ως προς τα Φ/Β μάλιστα που η
συνεισφορά τους επιπλέον με προβλέψιμο τρόπο στην εξαφάνιση της μεσημεριανής
άλλοτε κοστοβόρου αιχμής αλλά και του sunrise effect συνοδεύεται από ακόμη
μεγαλύτερη μείωση της ΟΤΣ τις ώρες αυτές, η ασυμβατότητα της πρόθεσης του ΥΠΕΚΑ να
καταβάλουν για την διακοψιμότητα υπερβολικό ποσοστό επί του τζίρου τους άνω του 2%,
την στιγμή μάλιστα που οι λοιπές ΑΠΕ κινούνται κάτω από το όριο αυτό όπως γενικά
θεσπίστηκε για όλους με τον ν. 4203/2013 και οι συμβατικές πηγές (φυσικό αέριο και
λιγνίτης) ακόμη και κάτω του 0,5%, συνιστά μέγα νέο προβληματισμό για τον κλάδο. Οι
συμβατικές πηγές μάλιστα όπως πολλάκις έχει ειπωθεί, δεν θα πληρώσουν εν τέλει καν το
όποιο ποσοστό κόστους τους επιμερισθεί, αφού αφενός η μείωση της ΟΤΣ λόγω της
ραγδαίας πτώσης της τιμής του αερίου (αλυσιτελώς λόγω της ραγδαίας πτώσης της τιμής
του πετρελαίου) και αφετέρου η δυνατότητα να διαμορφώνουν ελεύθερα ανά ώρα τις
οικονομικές προσφορές τους για έγχυση, καθιστούν προφανές πως το κόστος της
διακοψιμότητας θα απορροφηθεί από τις ειδικές παραμέτρους αυτές και όχι από τους
παραγωγούς όπως θα συμβεί αντίθετα στις ΑΠΕ. Ο ΣΠΕΦ έχει εγκαίρως καλέσει την
Πολιτεία να επανεξετάσει τις προθέσεις της αυτές μη δοκιμάζοντας περαιτέρω τις αντοχές
των παραγωγών από Φ/Β όλων των κατηγοριών που άδικα το μέτρο, αν εφαρμοστεί όπως
προορίζεται, θα επιβαρύνει (οικιακά, αγροτικά, επαγγελματικά).

Επισυνάπτεται η πλήρης παρουσίαση πεπραγμένων έτους του ΣΠΕΦ.
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