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Ηράκλειο, 12-9-2014 

 

Αρ. Πρωτ: 23/2014 

Προς:   ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

Υπόψη:  Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Ζωντανό  

Κοιν: Δ/ντη ΔΟΛ Ξενοφώντα Πρίνου 

Σχετ/Επισυν: Η από 5-9-2014 επιστολή μας προς τον πρόεδρο της ΔΕΗ με όμοιο θέμα 

 Η από 5-9-2014 παρουσίαση των ζητημάτων των παραγωγών Φ/Β στα ΜΔΝ 

στον πρόεδρο της ΔΕΗ 

Θέμα: Βελτίωση του ρυθμού πληρωμών των παραγωγών ΑΠΕ στα ΜΔΝ 

 

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα, και καλή δύναμη στην αντιμετώπιση των μεγάλων 
προκλήσεων που θα συναντήσετε από την θέση του Προέδρου της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Ως Σύλλογοι Παραγωγών 

Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φ/Β Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ) βρισκόμαστε στην διάθεση 
σας, προκειμένου να σας παράσχουμε κάθε δυνατή βοήθεια και αρωγή στην εκπλήρωση του έργου σας.  

Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση των Συλλόγων μας 

με τον Πρόεδρο της ΔΕΗ ΑΕ κ. Αρθούρο Ζερβό, μεταξύ άλλων και επί θεμάτων που άπτονται της 
συνεργασίας μας με την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.  

Για την ενημέρωσή σας επί των διαμειφθέντων, θεωρήσαμε σκόπιμη την επισύναψη στην παρούσα 

(α) της σχετικής επιστολής που μετέπειτα απευθύναμε προς τον κ. Ζερβό και  

(β) της παρουσίασης των προβληματισμών του κλάδου μας στην οποία προβήκαμε κατά την 

διάρκεια αυτής της συνεργασίας. 

Η υγεία των εταιρειών μας εξαρτάται κατά προφανή τρόπο από τις πληρωμές που λαμβάνουν από την 
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και είναι συνεπώς επιτακτική ανάγκη να επικεντρώσουμε περαιτέρω στο θέμα αυτό. Για τον 

λόγο αυτό εκθέτουμε εδώ πιο αναλυτικά την ρεαλιστική πρόταση των Συλλόγων μας για το πρόγραμμα 
πληρωμών μας. 

Τα θέματα ρευστότητας πολλαπλασιάζουν τις δυσμενείς συνέπειες της ψήφισης του νόμου 4254/2014 

που έπληξαν, ασύμμετρα και κατεξοχήν τους παραγωγούς στα ΜΔΝ.   

http://www.spiefmdn.gr/
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Πίνακας Προτεινόμενου Προγράμματος Πληρωμών 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗΝΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΑΣΕΙ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αναδρομικά λόγω 

διαφοράς τιμής ΜΕ & ΧΕ 

Άμεσα Τέλος Ιουνίου - αρχές Ιουλίου 

Ιούνιου Τέλος Σεπτεμβρίου Τέλος Ιουλίου - αρχές Αυγούστου 

Ιουλίου Αρχές Οκτωβρίου Τέλος Αυγούστου - αρχές Σεπτεμβρίου 

Αυγούστου Τέλος Οκτωβρίου Τέλος Σεπτεμβρίου - αρχές Οκτωβρίου 

Σεπτεμβρίου Νοέμβριο Τέλος Οκτωβρίου - αρχές Νοέμβριου 

Οκτωβρίου Έως τέλος Δεκέμβριου Τέλος Νοέμβριου - αρχές Δεκέμβριου 

Πιστή εφαρμογή 

συμβάσης 

Σταδιακά εντός 2015 - 

 Όντας βέβαιοι ότι: 

 θα κατανοήσετε πλήρως την ιδιαίτερα δυσμενή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει, μετά 
την ψήφιση του Ν.4254/2014, οι φ/β παραγωγοί των ΜΔΝ και πόσο αυτή επιδεινώνεται με την 

ασυνέπεια του ΔΕΔΔΗΕ, 

 θα εκτιμήσετε δεόντως το γεγονός ότι δεν διεκδικούμε, δίχως βέβαια να απεμπολούμε το 

σχετικό δικαίωμα μας, με ξύλινο λόγο και άκαμπτη στάση την άμεση εφαρμογή των συμβάσεων 
παραβλέποντας την δυσμενή οικονομική συγκυρία, αλλά αντιθέτως κινούμαστε μέσα σε πλαίσια 
ρεαλισμού και κατανόησης προτείνοντας λογικές και εφικτές λύσεις, 

ευελπιστούμε στην θετική σας ανταπόκριση και στην εφαρμογή του προτεινόμενου προγράμματος 
πληρωμών. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

  

Με εκτίμηση, 

ΣΠΗΕΦ Ανατολικής Κρήτης ΣΠΗΕΦ Ν. Χανίων ΣΠΗΕΦ Ν. Ρεθύμνου 

ΣΠΗΕΦ Ν. Δωδεκανήσου  ΣΠΗΕΦ Ν. Λέσβου 
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