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Θζμα: ΗΘΤΑ & θ υπ’ αρικμ. 700/2012 Απόφαςθ τθσ ΡΑΕ 
 
 
Αξιότιμε κ. Τπουργζ, 
 
Όπωσ ςασ ζχουμε επανειλθμμζνωσ ενθμερϊςει με προθγοφμενεσ επιςτολζσ μασ, ο 
φνδεςμόσ μασ κατζκεςε τθν 11θ Μαΐου 2012 ενϊπιον του τΕ αίτθςθ ακφρωςθσ κατά τθσ 
υπ’ αρικ. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749 (ΦΕΚ Β’ 889/22.3.2012) απόφαςθσ του Τφυπουργοφ 
Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ περί «κακοριςμοφ των λεπτομερειϊν τθσ 
μεκόδου υπολογιςμοφ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από ςυμπαραγωγι και τθσ 
αποδοτικότθτασ ςυμπαραγωγισ και ρφκμιςθσ κεμάτων ςχετικϊν με τθν αδειοδότθςθ των 
Μονάδων παραγωγισ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ από υμπαραγωγι και υμπαραγωγι Τψθλισ 
Αποδοτικότθτασ και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν Αγορά Ηλεκτρικισ Ενζργειασ και το φςτθμα 
Εγγυθμζνων Σιμϊν ΑΠΕ και ΗΘΤΑ κακϊσ και τθν αποηθμίωςθ αυτϊν».  
 
Ζνασ από τουσ βαςικότερουσ λόγουσ τθσ ωσ άνω προςφυγισ μασ προσ το τΕ αποτελεί το 
γεγονόσ ότι με τθν υπόψθ Τπουργικι Απόφαςθ – κατά παράβαςθ τθσ εκνικισ και τθσ 
κοινοτικισ νομοκεςίασ – υποβιβάηεται ςθμαντικά ο πιχθσ των απαιτιςεων που πρζπει να 
πλθροφνται προκειμζνου μια μονάδα να χαρακτθριςτεί ωσ ΗΘΤΑ και να αμείβεται με 
εγγυθμζνθ τιμι, προκαλώντασ, μεταξφ άλλων, τεράςτια οικονομικι επιβάρυνςθ ςτο ιδθ 
προβλθματικό ταμείο του ΛΑΓΗΕ, θ οποία πικανώσ επιχειρείται να αντιςτακμιςτεί από 
τθν Πολιτεία με τθν μθ-νόμιμθ πράξθ επιβολισ φορολόγθςθσ επί του τηίρου των ΑΠΕ που 
ιδθ βρίςκονται εν λειτουργία, όπωσ «διαρρζεται».  
 
Επανερχόμαςτε ςτο κζμα με αφορμι τθν προςφάτωσ εκδοκείςα απόφαςθ τθσ ΡΑΕ υπ’ 
αρικ. 700/2012 ςχετικά με τον «Ζλεγχο Αποδοτικότθτασ και Κακοριςμό Ειδικϊν 
Λειτουργικϊν Αναγκϊν Κατανεμόμενθσ Μονάδασ ΗΘΤΑ» τθσ εταιρείασ «Αλουμίνιον Α.Ε.», 
θ οποία εδράηεται ςτθν ωσ άνω Τπουργικι Απόφαςθ που προςεβλικθ ενϊπιον του τΕ και 
θ οποία, με το ςκεπτικό και τθν μεκοδολογία υπολογιςμοφ που εφαρμόηεται ςε αυτιν, 
επιβεβαιώνει εμπράκτωσ τθν ορκότθτα βαςικών ςθμείων τθσ προςφυγισ μασ. 
 
Ειδικότερα κα κζλαμε να κζςουμε υπόψθ ςασ τα εξισ: 
 
1. Με τθν απόφαςθ 700/2012 τθσ ΡΑΕ επιβεβαιϊνεται ότι θ προςβλθκείςα Τπουργικι 

Απόφαςθ κατιργθςε –κατά παράβαςθ εγχϊριασ και κοινοτικισ νομοκεςίασ– τθν 



κεμελιϊδθ απαίτθςθ για επίτευξθ ενόσ ελάχιςτου ετιςιου ςυνολικοφ βακμοφ 
αποδόςεωσ προκειμζνου μια μονάδα ςυμπαραγωγισ να μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ 
ΗΘΤΑ. υγκεκριμζνα, χωρίσ –εξ όςων γνωρίηουμε– να ζχει καταργθκεί θ απαίτθςθ 
του εγχϊριου κανονιςτικοφ πλαιςίου για επίτευξθ ςυνολικοφ βακμοφ απόδοςθσ 
τουλάχιςτον 75% (ςε περίπτωςθ χριςθσ τεχνολογίασ ςυνδυαςμζνου κφκλου), 
χαρακτθρίηεται ωσ ΗΘΤΑ μια εγκατάςταςθ που – ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που 
υπζβαλε θ ίδια θ ενδιαφερόμενθ εταιρεία – δεν επιτυγχάνει τον βακμό αυτό, οφτε 
καν ωσ προσ το ςυμπαραγωγικό τθσ μζροσ. 

 
2. Περαιτζρω, με τθν ίδια απόφαςθ τθσ ΡΑΕ επιβεβαιϊνεται θ «κατάργθςθ» και τθσ 

Κοινοτικισ νομοκεςίασ ωσ προσ τθν απαίτθςθ επίτευξθσ ενόσ ελάχιςτου ςυνολικοφ 
βακμοφ απόδοςθσ τουλάχιςτον 70%, ςε περίπτωςθ μονάδων ςυμπαραγωγισ με 
ςυμπαραγωγικό και μθ ςυμπαραγωγικό μζροσ και με θλεκτροπαραγωγικι ικανότθτα 
άνω των 25 MW (Οδθγία 2004/8/ΕΚ, άρκρο 12, παρ. 2). υγκεκριμζνα, ενϊ θ υπόψθ 
μονάδα ςυμπαραγωγισ αποτελείται, και αντιμετωπίηεται από τθν ΡΑΕ ςτα πλαίςια 
τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, ωσ μια ενιαία Κατανεμόμενθ Μονάδα ΗΘΥΑ, θ οποία 
αποτελείται από 2 Αεριοςτροβίλουσ, 2 Λζβθτεσ Ανάκτθςθσ Θερμότθτασ και 1 
Ατμοςτρόβιλο ςε ςυνδυαςμζνο κφκλο με ςυνολικι ιςχφ 334 MW, θ ΡΑΕ βαςιηόμενθ 
ςτθν ωσ άνω προςβλθκείςα Τπουργικι Απόφαςθ χαρακτθρίηει με τθν απόφαςι τθσ 
ωσ ΗΘΤΑ το ςυμπαραγωγικό μζροσ τθσ (λειτουργία μόνο του ενόσ εκ των δυο 
αεριοςτροβίλων) χωρίσ να εξετάηεται αν επιτυγχάνεται και ο απαιτοφμενοσ ελάχιςτοσ 
ςυνολικόσ βακμόσ απόδοςθσ για το ςφνολο τθσ ενιαίασ Κατανεμόμενθσ Μονάδασ 
ΗΘΥΑ (δθλαδι και των δυο αεριοςτροβίλων ςυν του ατμοςτρόβιλου ςε λειτουργία). 
Μάλιςτα θ «παράλειψθ» αυτι τθσ ωσ άνω προςβλθκείςασ ενϊπιον του τΕ 
Τπουργικισ Απόφαςθσ εφλογα προκαλεί ερωτιματα, αφοφ θ ςυγκεκριμζνθ ενιαία 
Κατανεμόμενθ Μονάδα ΗΘ δεν επιτυγχάνει τον ωσ άνω απαιτοφμενο ελάχιςτο 
ςυνολικό βακμό απόδοςθσ. 

 
3. Πζραν αυτϊν, με τθν ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ τθσ ΡΑΕ επιβεβαιϊνεται άλλθ μια 

παραβίαςθ του εκνικοφ και του κοινοτικοφ δικαίου που ειςιχκθ με τθν επίμαχθ 
Τπουργικι Απόφαςθ και ςυγκεκριμζνα το ότι για να χαρακτθριςτεί ι όχι ωσ ΗΘΤΑ 
μια μονάδα λαμβάνεται υπόψθ ο επιτυγχανόμενοσ βακμόσ απόδοςθσ ςε ζνα 24ωρο 
(ονομαηόμενο 24ωρθ Χαρακτθριςτικι Κατάςταςθ Μονάδασ υμπαραγωγισ), και όχι 
ςε ετιςια βάςθ όπωσ ρθτά προβλζπει θ νομοκεςία. Επιπροςκζτωσ, δεν υπάρχει 
κάποια αςφαλιςτικι δικλείδα για τθν διόρκωςθ τυχόν αποκλίςεων μεταξφ τθσ 
υποβλθκείςασ 24ωρθσ Χαρακτθριςτικισ Κατάςταςθσ και των απολογιςτικϊν 
ςτοιχείων λειτουργίασ, αφοφ προβλζπεται υποβολι ςχετικισ ζκκεςθσ μόνο μια φορά 
ετθςίωσ, χωρίσ δυνατότθτα αναδρομικϊν διορκϊςεων ςε περίπτωςθ που δεν 
επιτεφχκθκε τθν προθγοφμενθ χρονιά θ απαραίτθτθ εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ 
ενζργειασ για να μπορεί να χαρακτθρίηεται μια μονάδα ωσ ΗΘΤΑ και που άρα ζτυχε 
ευεργετθμάτων (προτεραιότθτα ζνταξθσ και εγγυθμζνθ τιμι) χωρίσ να τα δικαιοφται, 
και εισ βάροσ των πραγματικών ΑΠΕ. Μάλιςτα και αυτό το ςθμείο προκαλεί εφλογθ 
απορία, αφοφ με τθν ωσ άνω προςβλθκείςα ενϊπιον του τΕ Τπουργικι Απόφαςθ, 
καταργικθκε το άρκρο 5 τθσ υπουργικισ απόφαςθσ Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641 (ΦΕΚ Β’ 
1420/15.7.2009) που προζβλεπε υποχρζωςθ διλωςθσ των λειτουργικϊν ςτοιχείων ςε 
μθνιαία βάςθ, περιλαμβάνοντασ απολογιςτικά ςτοιχεία για τον προθγοφμενο μινα, 
ζτςι ϊςτε να υπάρχει ςυνεχισ και αποτελεςματικόσ ζλεγχοσ. 

 
Σζλοσ κα επικυμοφςαμε να κάνουμε και μια ςθμαντικι επιςιμανςθ ωσ προσ τουσ 
υπολογιςμοφσ που περιζχονται ςτθν απόφαςθ υπ’ αρικ. 700/2012 τθσ ΡΑΕ. υγκεκριμζνα, 
οι τρεισ άδειεσ παραγωγισ τθσ «Αλουμίνιον Α.Ε.» αντιμετωπίηονται από τθν ΡΑΕ ωσ μια 
ενιαία εγκατάςταςθ (Κατανεμόμενθ Μονάδα ΗΘΤΑ) κάνοντασ χριςθ των διατάξεων του 
Κϊδικα υναλλαγϊν Ηλεκτρικισ Ενζργειασ που αφοροφν ςτο ςφνολο των μονάδων ενόσ 
ςτακμοφ αεριοςτροβιλικοφ ςυνδυαςμζνου κφκλου (ςελίδα 4 του ςκεπτικοφ τθσ απόφαςθσ 



τθσ ΡΑΕ), αλλιϊσ δεν κα τεκμθριωνόταν αλλθλεξάρτθςθ των –ςτα χαρτιά ξεχωριςτϊν– 
μονάδων τθσ εταιρίασ. Όμωσ ςφμφωνα με τθ νομοκεςία (Ν. 3734/2009, Οδθγία 
2004/8/ΕΚ), ο βακμόσ απόδοςθσ κατωφλίου για μονάδεσ πλιρουσ ςυμπαραγωγισ 
ςυνδυαςμζνου κφκλου αεριοςτροβίλου με ανάκτθςθ κερμότθτασ (και ατμοςτροβίλου 
ςυμπφκνωςθσ-απομάςτευςθσ) είναι 80% και όχι 75% που λαμβάνεται ςτουσ 
υπολογιςμοφσ τθσ ΡΑΕ και επομζνωσ οι υπολογιςμοί αυτοί κα πρζπει να διορκωκοφν με 
τθν χριςθ του ςωςτοφ ςυντελεςτι (ιτοι 80%), για να διαπιςτωκεί εάν όντωσ επιτυγχάνεται 
θ απαιτοφμενθ εκ του νόμου εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ για να μπορεί να 
χαρακτθριςτεί θ ςυγκεκριμζνθ εγκατάςταςθ ωσ ΗΘΤΑ.  
 
Ευρφτερα ςτα πλαίςια των ενεργειϊν τθσ Διοίκθςθσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και 
τθσ νομιμότθτασ ςε κζματα όπωσ τα ανωτζρω, κρίνεται απαραίτθτο όπωσ θ πιςτοποίθςθ 
των μετρθτικϊν διατάξεων, του λογιςμικοφ, κλπ. αλλά και του ότι μια κατανεμόμενθ 
μονάδα μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ Κατανεμόμενθ Μονάδα ΗΘΤΑ ανατεκεί ςε 
ανεξάρτθτο, διεκνώσ αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ. 
 
Κατόπιν των ανωτζρω ςτοιχείων που ενιςχφουν/αποδεικνφουν ςτθν πράξθ το περιεχόμενο 
τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ που ζχει υποβλθκεί ςτο τΕ, είναι ςαφζσ το πόςο εφλογο και 
τεκμθριωμζνο είναι το αίτθμα που ςασ ζχουμε υποβάλλει με προγενζςτερεσ επιςτολζσ μασ 
να εξετάςετε ενδελεχϊσ τόςο το κζμα τθσ επίμαχθσ Τπουργικισ Απόφαςθσ Δ5-
ΗΛ/Γ/Φ1/749 (ΦΕΚ Β’ 889/22.3.2012), όςο και γενικότερα των ςχετικϊν προβλζψεων ςτο 
άρκρο 197 του Ν.4001/2011, και να απζχετε από τθν εφαρμογι τθσ προςβαλλόμενθσ 
απόφαςθσ και/ι τθν διενζργεια πράξεων προσ εφαρμογι τθσ, αφοφ μπορεί να προκλθκεί 
τεράςτια ηθμιά ςτα ςυμφζροντα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (π.χ. επιπλζον επιβάρυνςθ του 
ταμείου του ΛΑΓΗΕ) χωρίσ δυνατότθτα επίκλθςθσ άγνοιασ των ςυνεπειών εκ μζρουσ των 
υπευκφνων. 
 
 
Για τον ΠΕΦ με εκτίμθςθ, 
 
τζλιοσ Λουμάκθσ – Πρόεδροσ 
Δρ. Κϊςτασ Δανιθλίδθσ – Αντιπρόεδροσ 
Όλγα Αγγελοποφλου – Γεν. Γραμματζασ     


