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Η προςφορά των Φ/Β ενάντια ςτθν κρίςθ

Σα οφζλθ των Φ/Β ενάντια ςτθν κρίςθ

 Παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ χωρίσ  εξάρτθςθ από ειςαγόμενθ λειτουργικι πρϊτθ 
φλθ.

 Θεαματικι βελτίωςθ του ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν τθσ χϊρασ.

 Θζςεισ εργαςίασ ςτθν καταςκευι, λειτουργία και ιδιοκτθςία των διεςπαρμζνων 
θλεκτροπαραγωγικϊν μονάδων.

 Ανάπτυξθ γεωγραφικά και πολφ περιςςότερο κοινωνικά πραγματικά διεςπαρμζνθ. 

 Η επαγγελματικι θλεκτροπαραγωγι από Φ/Β είναι χϊροσ μθδενικισ φοροδιαφυγισ 
οπότε παράγονται ςθμαντικοί πόροι για το Κράτοσ (περίπου 80 εκατ. από φόρο 
ειςοδιματοσ των παραγωγϊν και επιπλζον 80 εκατ. ευρϊ από φορο-ςυλλογι και 
απόδοςθ ΦΠΑ).



Σα μζςα ςτιριξθσ των Φ/Β

Σα μζςα ςτιριξθσ των Φ/Β

 φςτθμα αποηθμίωςθσ με feed-in-tariff (FIT) από ν.3468/2006. 

 To FIT διαχρονικά μειϊνεται ιδθ από τον ν. 3734/2009 και εν ςυνεχεία με 
ν.3851/2010 για τισ νζεσ κάκε φορά ςυμβάςεισ.

 Σο FIT επιπλζον παρεμβατικά μειϊκθκε ςτισ 31/1/12 με ΤΑΠΕ/Φ1/οικ.2266 και ςτισ 
10/8/12 με ΤΑΠΕ/Φ1/2301/οικ.16933 για τισ νζεσ ςυμβάςεισ.

 Εξαίρεςθ των Φ/Β από τον αναπτυξιακό νόμο ιδθ από 29/1/2010.

 Νομοκετικά προςδιοριςμζνοι εκνικοί ςτόχοι διείςδυςθσ με τθν Α.Τ./Φ1/οικ.19598 
από 11/10/10 για 1.500 MW το 2014 και 2.200 MW το 2020 για τα επαγγελματικά 
Φ/Β.



Οι ςτρεβλϊςεισ και οι ΑΠΕ

Σα Οικονομικά αντικίνθτρα

 Μθ αναγνϊριςθ του αποφευγόμενου κόςτουσ των Φ/Β από τθν αιχμιακι λειτουργία τουσ  λόγω 
ςυγκράτθςθσ τθσ ΟΣ (245 εκατ. ευρϊ το 2012, μελζτθ ΑΠΘ Ιοφλιοσ 2012).

 Για τον υπολογιςμό του ΕΣΜΕΑΡ το πλιρεσ κόςτοσ τουσ (FIT) ςυγκρίνεται με τθν ΟΣ θ οποία 
όμωσ δεν αποτελεί το πλιρεσ κόςτοσ τθσ ςυμβατικισ θλεκτροπαραγωγισ.

 Επιπλζον θ ΟΣ είναι τεχνθτά απομειωμζνθ λόγω των ςτρεβλϊςεων ςτθν χονδρεμπορικι αγορά 
και απζχει από το πλιρεσ κόςτοσ κατά περίπου 23 ευρϊ/MWh (με λογιςτικι ενςωμάτωςθ και 
των ΑΔΙ).



Οι ςτρεβλϊςεισ του ειδικοφ λογ/μου ΑΠΕ

Σα Οικονομικά αντικίνθτρα

 Όλα τα ανωτζρω οδθγοφν ςε ζναν δομικά προβλθματικό ειδικό λογαριαςμό ΑΠΕ που 
τροφοδοτείται με πλαςματικό ζλλειμμα και ςυνεπϊσ ιςόποςθ πλαςματικι ανάγκθ 
υπερτίμθςθσ του ΕΣΜΕΑΡ κατά 23 ευρϊ / MWh x 6,6 TWh ετιςιασ παραγωγισ ΑΠΕ = 
152 εκατ. ευρϊ ετθςίωσ μόνο για το 2012, μζςω τθσ εξίςωςθσ που ακολουκεί.  
Αντίςτοιχα ποςά ιςχφουν και για τα προθγοφμενα ζτθ. 

(FIT – ΟΣ) x MWh παραγωγισ ΑΠΕ = ΕΣΜΕΑΡ + Λοιποί πόροι ΑΠΕ   

 Σο πλαςματικό  αυτό ζλλειμμα ςτον ειδικό λογαριαςμό ΑΠΕ οδθγεί ςε ςυνεχϊσ 
διευρυνόμενεσ υπερθμερίεσ, πλθςίον πλζον ςτισ 120 θμζρεσ, ςτισ πλθρωμζσ των ΑΠΕ
ςτο διαςυνδεδεμζνο ςφςτθμα.  

 Η ανωτζρω αδυναμία δθμιουργεί ςοβαρζσ επιπλοκζσ ςτθν λειτουργία, τθν απόδοςθ 
ΦΠΑ που δεν ζχει ειςπραχκεί για τιμολόγια που εκδόκθκαν αλλά και ςτθν 
εξυπθρζτθςθ του δανειςμοφ των ΑΠΕ.



Αςυμμετρία λογαριαςμοφ ΑΠΕ και αγοράσ 

Η χονδρεμπορικι αγορά θλεκτριςμοφ ςτο ςφνολο τθσ – δομικό ζλλειμμα

 Δομικό ζλλειμμα (ηθμία) ςυνολικά ςτθν αγορά παρουςιάηεται από το 2009 και μετά ςφμφωνα με 
τουσ ιςολογιςμοφσ (αποτελζςματα χριςθσ) του ΔΕΜΗΕ ωσ εξισ:

 υνεπϊσ ςωρευτικά το δομικό ζλλειμμα (ηθμίεσ) που μεταφζρεται ςτθν χριςθ του 2012 είναι 
233 εκατ. ευρϊ και αντιπροςωπεφει περίπου το 5,2% επί του φετινοφ ςυνολικοφ αναμενόμενου 
κφκλου εργαςιϊν ΛΑΓΗΕ + ΑΔΜΗΕ (4,5 δισ ευρϊ). 

 Δομικό ζλλειμμα 5,2% ςθμαίνει υπερθμερία ςτισ πλθρωμζσ ςυμμζτρωσ  όλων των 
θλεκτροπαραγωγϊν (ςυμβατικοί και ΑΠΕ) περίπου 19 θμερϊν.

Εκατ. ευρώ 2009 2010 2011

Σηίροσ 3.561 3.902 4.430

Ζθμία - 63 - 63 - 107

% - 1,7% - 1,6% - 2,4%

Πίνακασ 1



Αςυμμετρία λογαριαςμοφ ΑΠΕ και αγοράσ 

υγκυριακό ζλλειμμα αγοράσ

 Σο ςυγκυριακό ζλλειμμα τθσ αγοράσ αφορά τισ απαιτοφμενεσ ειςπράξεισ από τθν Προμικεια του 
διαχειριςτι αλλά και τισ ενδεχόμενεσ κακυςτεριςεισ - επιςφάλειεσ.  Από τουσ ιςολογιςμοφσ του 
προκφπτει: 

 υνεπϊσ το ςυγκυριακό ζλλειμμα που μεταφζρεται ςτθν χριςθ του 2012 είναι 216 εκατ. ευρϊ 
και αντιπροςωπεφει περίπου το 4,8% επί του φετινοφ ςυνολικοφ αναμενόμενου κφκλου 
εργαςιϊν ΛΑΓΗΕ + ΑΔΜΗΕ (4,5 δισ ευρϊ).  

 υγκυριακό ζλλειμμα  4,8% ςθμαίνει επιπλζον υπερθμερία ςτισ πλθρωμζσ ςυμμζτρωσ  όλων των 

θλεκτροπαραγωγϊν (ςυμβατικοί και ΑΠΕ) περίπου 18 θμερϊν.

Εκατ. ευρώ 2009 2010 2011

Σηίροσ 3.561 3.902 4.430

Απαιτιςεισ - 61 - 71 - 216

% - 1,7% - 1,8% - 4,9%

Πίνακασ 2



Αςυμμετρία λογαριαςμοφ ΑΠΕ και αγοράσ 

υνολικι υπερθμερία αγοράσ
 Προκφπτει λοιπόν πωσ με βάςθ τθν εικόνα τθσ 31/12/2011 ςυμμζτρωσ θ αγορά των θλεκτροπαραγωγϊν ςτο 

διαςυνδεδεμζνο κα ζπρεπε ςτισ αρχζσ του 2012 να βιϊνει μζςθ υπερθμερία ςτισ πλθρωμζσ 37 θμερών.  Επί 
θμερϊν ΔΕΜΗΕ ίςχυε αυτό (Πίνακασ 3).

 Τποκζτοντασ πρόςκετο δομικό ζλλειμμα Α’ εξαμινου 2012 επιπλζον 100 εκατ. (2,2%) λόγω κακυςτζρθςθσ ςτθν 
λιψθ αλλά και εφαρμογι κεςπιςμζνων μζτρων, δικαιολογείται επιπλζον μζςθ υπερθμερία 8 θμερϊν.  

 ε ςυνολικοφσ όρουσ θ αγορά του διαςυνδεδεμζνου λοιπόν κα ζπρεπε το β’ εξάμθνο να βιϊνει υπερθμερίεσ 45
θμερών (πλζον του τακτοφ ςυμβατικοφ χρόνου). Ακόμθ και περαιτζρω το ςυγκυριακό ζλλειμμα να ζχει αυξθκεί  
ςτο β’ εξάμθνο, όπωσ πρόςφατα δθμοςιεφματα αναφζρουν κατά επιπλζον 250 εκατ., αυτό ςθμαίνει πρόςκετθ 
ςφμμετρθ υπερθμερία για όλουσ επιπλζον 20 θμερϊν.  Δθλαδι ςυνολικι 65 θμερϊν (κάκε 100 εκατ. ζλλειμμα 
ςυνεπάγονται 8 θμζρεσ ςφμμετρθ υπερθμερία). 

 Δυςτυχϊσ θ «ψαλίδα» των πλθρωμϊν μεταξφ ΑΠΕ και κεωρθτικοφ μζςου απζχει, μετά τθν 1/2/12 που 
διαςπάςτθκε ο ΔΕΜΗΕ, δραματικά εισ βάροσ των ΑΠΕ από το μζγεκοσ αυτό, λόγω του ςτρεβλοφ λογαριαςμοφ 
ΑΠΕ που τθρεί ο ΛΑΓΗΕ και τθσ ευλαβικισ λόγω τθσ διάςπαςθσ τιρθςθσ του.  

 Μεγάλο μζροσ δθλαδι του δομικοφ ελλείμματοσ τθσ αγοράσ εξαιτίασ των ςτρεβλϊςεων ςτθν ΟΣ διοχετεφεται 
ςτον ειδικό λογαριαςμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ και ζτςι εκτινάςςει τισ υπερθμερίεσ ςτισ ΑΠΕ ςτισ 120 θμζρεσ, όπωσ 
φαίνεται ςτον Πίνακα 3 που ακολουκεί.

 Η επίταςθ του προβλιματοσ αυτοφ μετά τθν 1/2/12 όπου διαςπάςτθκε επίςθμα ο ΔΕΜΗΕ ςε ΛΑΓΗΕ και 
ΑΔΜΗΕ, ςυνάδει με τα ανωτζρω όπωσ φαίνεται ςτον Πίνακα 3 που ακολουκεί.  



Τπερθμερία ςτισ ΑΠΕ  

Μινασ Παραγωγισ 

ΑΠΕ

Λιξθ 20μερθσ τακτισ 

προκεςμίασ εξόφλθςθσ 

ΑΠΕ

Ημερ/νία

εξόφλθςθσ ΑΠΕ

Τπερθμερία 

πλθρωμών ΑΠΕ 

ςε θμζρεσ

Μζςθ κεωρθτικι 

υπερθμερία αγοράσ 

ςυνολικά ςε θμζρεσ

Νοζμβριοσ 2011 31/12/11 8/2/12 39 37

Δεκζμβριοσ 2012 31/1/12 28/3/12 56 40

Ιανουάριοσ 2012 2/3/12 5/5/12 65 43

Φεβρουάριοσ 2012 31/3/12 5/7/12 96 45

Μάρτιοσ 2012 1/5/12 1/8/12 93 45

Απρίλιοσ 2012 31/5/12 15/9/12 107 45 - 65

Μάιοσ 2012 1/7/12 όχι ακόμα >115 45 - 65

Πίνακασ 3 -Τπερθμερία ΛΑΓΗΕ ςτισ ΑΠΕ  



Συμπεράσματα

υμπεράςματα

Σο δομικό ζλλειμμα του διαςυνδεδεμζνου ςυςτιματοσ (1% - 2%) ετθςίωσ είναι ακόμα διαχειρίςιμο και ςε 
ςωρευτικι βάςθ (5,2%), εφ’ όςον ιςοκατανζμεται ςτουσ παραγωγοφσ και μπορεί ςε βάκοσ χρόνου να καλυφκεί.
Σο επιπλζον ςυγκυριακό ζλλειμμα τθσ αγοράσ (4,8%) μπορεί να χρθματοδοτθκεί από ΣΠΔ και τθν αποδζςμευςθ 
των λογαριαςμϊν Energa και HellasPower.  υνεπώσ δεν υπάρχει λόγοσ οφτε ουςία ςτθν επιβολι ζκτακτθσ 
ειςφοράσ ςτισ εν λειτουργία μζχρι ςιμερα ΑΠΕ - Φ/Β.

Οπότε, είτε:

 Καταργοφμε τισ ςτρεβλώςεισ ςτθν χονδρεμπορικι αγορά ϊςτε ο κάκε λογαριαςμόσ να αναλάβει το ζλλειμμα 
που πραγματικά του αναλογεί και όχι ςχεδόν όλο οι ΑΠΕ, λόγω τθσ ςτρεβλισ ΟΣ.

Είτε

 Διατθροφμε τισ ςτρεβλώςεισ αλλά εξίςου προςωρινά ενοποιοφμε τθν διαχείριςθ των 3 τριών λογαριαςμών 
πλθρωμισ (ςε ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ) των θλεκτροπαραγωγών ςε ζναν, ϊςτε να ιςοκατανεμθκοφν τα ςυνολικά 
ελλείμματα ςυμμζτρωσ ςε όλουσ.  Η ενοποίθςθ μπορεί να είναι απλά διαχειριςτικι υπό τον ΛΑΓΗΕ και όχι υπό 
τθν ζννοια τθσ ςυγχϊνευςθσ.

Mε παράλλθλθ:

 Σιρθςθ κάκε φορά των εκνικϊν ςτόχων ΑΠΕ, ανακλιςεισ ανενεργϊν αδειϊν, ανάκλθςθ  όρων ςφνδεςθσ αν το 
ζργο δεν υλοποιθκεί εντόσ ρθτισ προκεςμίασ, εγγυοδοςία όχι μόνο ςε μικρά αλλά και ςε ζργα >1 MW, 
κλείδωμα τιμισ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ μονάδασ ςε νζεσ ςυμβάςεισ , ετιςιο πλαφόν ι net metering ςτα νζα 
οικιακά (αυτοπαραγωγοί).

Διαφορετικά:

Οι ΑΠΕ και ειδικότερα τα Φ/Β δεν κα ζχουν μζλλον επωμιηόμενεσ μόνεσ τα ελλείμματα του ςυςτιματοσ.
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