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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ 

1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΔΣ) ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

Η ΡΑΕ εξαρχής, κατ' εφαρμογή του άρθρου 14 του Ν. 3468/2006, με τις αποφάσεις – εισηγήσεις: 

75/2007, 123/2007, 96/2007, 703/2008, προέβη στην κατάρτιση αυστηρού τοποχρονικού 

προγράμματος ανάπτυξης των Φ/Β σταθμών τόσο στο ΔΣ όσο και στα ΜΔΝ. Ο σοφός και 

υποδειγματικός αυτός σχεδιασμός του προγράμματος που δεν άφηνε κανένα περιθώριο εκτροπής 

ούτε και πιθανότητες δημιουργίας ελλείμματος, ανετράπη αίφνης στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα 

(Ηπειρωτική Ελλάδα) μετά τη θέση σε ισχύ των ν. 3734/2009, 3851/2010 και την απόφαση 

1252/2010 της ΡΑΕ που ακολούθησε, σηματοδοτώντας την μετάβαση σε μια άναρχη και ασύδοτη 

μορφή ανάπτυξης του προγράμματος Φ/Β. Ούτε καν η Υπουργική Απόφαση 19598 (ΦΕΚ 

Β΄1630/11.10.2010) η οποία με πολύ πιο γενικό τρόπο καθόριζε την αναλογία εγκατεστημένης 

ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ εφαρμόστηκε. 

Έκτοτε στο ΔΣ σταμάτησε η λογική και ξεκίνησαν, εκ μέρους των όσων διοικούν την αγορά, 

παρατεταμένες υπερβολές, αστοχίες, ολιγωρίες και παραλείψεις αγνοώντας τους ρυθμιστικούς 

κινδύνους και αποφεύγοντας αυτονόητες ενέργειες που υπαγορεύονταν από την κοινή λογική 

όπως: 

1. Έγκαιρη άρση των δομικών στρεβλώσεων στην ηλεκτρική αγορά, κάποιες εκ των οποίων 
εξακολουθούν να υφίστανται, που τροφοδοτούσαν το λογαριασμό με ένα πλασματικό 
έλλειμμα για το οποίο ενοχοποιούσαν τις ΑΠΕ και ειδικά τα φ/β ενώ στην πραγματικότητα 
διοχέτευαν το μεγαλύτερο μέρος του τέλους που πληρώνουν, υποτίθεται για τις ΑΠΕ, οι 
καταναλωτές στα ταμεία των προμηθευτών και στην αποζημίωση της παραγωγής από 
ορυκτά καύσιμα. 

2. Έγκαιρη και επαρκής προσαρμογή της ταρίφας πώλησης στο κόστος κατασκευής και στο 
ρυθμό επίτευξης των Εθνικών στόχων,  

3. Έγκαιρη προσαρμογή του ρυθμού αδειοδότησης και συμβασιοποίησης έργων στο ρυθμό 
επίτευξης των Εθνικών στόχων, 

4. Απόσυρση ατυχών διατάξεων που έδιναν δικαίωμα διακράτησης για διάστημα από 18 έως 
36 μήνες υψηλών τιμών πώλησης ηλ. ενέργειας Φ/Β έργων δίχως την μετάπτωση τους στα 
επίπεδα τιμών της περιόδου που τελικά κατασκευάζονταν 

5. Θέσπιση μηχανισμού ανάκλησης αδειών για έργα που δεν κατασκευάζονται σε εύλογο 
χρονικό διάστημα. 

Έτσι ενώ από τις αρχές του 2012 (για όσους παρακολουθούσαν το θέμα πολύ νωρίτερα) με βάση τις 

αδειοδοτήσεις ήταν πλέον κοινό μυστικό ότι το σύστημα όδευε προς κατάρρευση, (δια τούτο 

επεβλήθη αναδρομικά η ληστρική, ειδικά για τα παλιά έργα, έκτακτη εισφορά 25% - 37% επί του 

τζίρου) με άτολμες, ανεπαρκείς και αναποτελεσματικές παρεμβάσεις (ή με μη παρεμβάσεις), οι 

οποίες έγιναν αποκλειστικά για το θεαθήναι, άνοιξαν διάπλατα οι θύρες εισόδου προκειμένου να 

εισέλθουν, στην πλειονότητα, γνωστού προφίλ επενδυτές οι οποίοι «σκούπισαν» τις διαθέσιμες και 

μη υλοποιηθείσες άδειες σε τιμή ευκαιρίας σε ένα ανεξέλεγκτο παραεμπόριο αδειών και 

κατασκεύασαν σε εξευτελιστικές τιμές, μεγάλο αριθμό Φ/Β πάρκων υπερδιπλασιάζοντας μέσα σε 

λίγους μήνες την εγχώρια εγκατεστημένη ισχύ. Μοιραία οδηγηθήκαμε στο, κατ’ επίφαση μόνο, 
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New Deal του οποίου δυστυχώς το περιεχόμενο που βρίσκεται κάτω από το λαμπερό περιτύλιγμα 

που του χαρίζει ο ψευδεπίγραφος τίτλος, ουδόλως παραπέμπει σε… Deal. Αντιθέτως, έγινε μια 

πρωτοφανής, για τα παγκόσμια συναλλακτικά χρονικά, και αντισυνταγματική καταστρατήγηση των 

συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, κουρεύοντας τις τιμές πώλησης της κιλοβατώρας και 

επιβάλλοντας στους παραγωγούς την παροχή υποχρεωτικής έκπτωσης στον τζίρου του 2013. 

Σημειωτέον ότι οι προαναφερθείσες επενδύσεις που έγιναν μετά τη διάγνωση του προβλήματος 

από την ηγεσία του υπουργείου και εισήλθαν συνειδητά ως πλεονάζουσες στο σύστημα, έχοντας 

επίγνωση ότι βαρύνουν έτι περαιτέρω μια νοσηρή αγορά που οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε 

κατάρρευση και ότι η επιβολή της έκτακτης εισφοράς είναι μόνο η αρχή, αντί να αναλαμβάνουν 

μέσω του New Deal το μεγαλύτερο βάρος της λύσης του προβλήματος, ευεργετούνται προκλητικά 

τόσο από αυτό όσο και από τις σκανδαλώδεις τροπολογίες που ακολούθησαν.  

Προς επίρρωση των ανωτέρω παραθέτουμε το σχεδιάγραμμα που απεικονίζει το ποσοστό 

προσθήκης Φ/Β ισχύος ανά έτος. 

Ποσοστό Προσθήκης Φ/Β Ισχύος Ανά Έτος 

 

2. Η ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΜΔΝ 

Τα ΜΔΝ κατά την ανάλυση της Ελληνικής ηλεκτρικής αγοράς από τη ΡΑΕ, αποτελούν μια 

ανεξάρτητη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας η οποία έχει διαφορετικό λειτουργό/διαχειριστή (την 

αγορά των ΜΔΝ λειτουργεί η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και όχι η ΛΑΓΗΕ ΑΕ), διέπεται από ανεξάρτητο κώδικα 

διαχείρισης, τροφοδοτείται από 32 αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα αποτελούμενα κυρίως από 

θερμικούς σταθμούς με καύσιμο πετρέλαιο, είτε βαρύ (μαζούτ) είτε ελαφρύ (ντίζελ) και 

χρησιμοποιεί διαφορετική μεθοδολογία υπολογισμού της αμοιβής των παραγωγών. 

Ειδικότερα η αγορά ΑΠΕ και δη φωτοβολταϊκών στα ΜΔΝ, αναπτύχθηκε με διαφορετικό 

πρόγραμμα απ’ ότι στην Ηπειρωτική Ελλάδα, με διαφοροποιημένους ανεξάρτητους στόχους, 

διαφορετική μεθοδολογία επιμερισμού ισχύος, διαφορετικές συμβάσεις και αντισυμβαλλόμενο και 

διαφορετικές ταρίφες που λάμβαναν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των νησιών.  

Το μόνο κοινό με το ΔΣ ήταν ο ενιαίος λογαριασμός από τον οποίο πληρώνονται όλες οι ΑΠΕ και τον 

οποίο διαχειρίζεται ο ΛΑΓΗΕ ο οποίος όμως μετά την θέσπιση του νέου κανονισμού διαχείρισης 

ΜΔΝ ουσιαστικά διαχωρίστηκε σε δύο μέρη. 

Σε αντίθεση λοιπόν με ότι συνέβη στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, στα ΜΔΝ, ένεκα των 

περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί εξαρχής στους επενδυτές κατά το εγκριτικό στάδιο, και 

ουδέποτε καταργήθηκαν, τηρήθηκε ευλαβικά η απόφαση της ΡΑΕ αρ. 196/2007 όπως 

τροποποιήθηκε με την αρ. 703/2008, που προέβλεπε 190 MW έως το 2010. Μάλιστα υπάρχει 

τεράστια απόσταση από την κάλυψη του στόχου αυτού, αφού έχουν ολοκληρωθεί μόλις 136 MW.  
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Έτσι, οι ΑΠΕ στα νησιά αναπτύχθηκαν μέσα σε ένα αυστηρότατα καθορισμένο πλαίσιο και εντός 

των εθνικών στόχων, χωρίς υπερβολές, ασυδοσία και αναρχία, όμοια με αυτή που παρατηρήθηκε 

στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ΔΣ) .  

Κυρίως όμως, αναπτύχθηκαν ανταγωνιστικά προς τη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή των 

ΜΔΝ, χωρίς να δημιουργούν έλλειμμα στον ειδικό λογαριασμό αλλά ούτε και 

επιβαρύνσεις στις πλάτες του Έλληνα πολίτη-καταναλωτή. Το δε πλεόνασμα που 

παράγουν υπερβαίνει τα 130 εκ. ευρώ ετησίως και χρηματοδοτεί το έλλειμμα που 

δημιουργείται, ακόμη και σήμερα, στην Ηπειρωτική Ελλάδα. 

Τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα τα οποία πηγάζουν από τα ενημερωτικά δελτία που δημοσιεύει 

ο ΛΑΓΗΕ επιβεβαιώνουν περίτρανα τους ισχυρισμούς μας 

 

Όπως παρατηρούμε, τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά της μη αιτιώδους συνδρομής των ΜΔΝ στη 

δημιουργία του ελλείμματος καθώς υπάρχει δομικό πλεόνασμα περίπου 133εκ. € το οποίο είναι 

μεγαλύτερο από το ΕΤΜΕΑΡ που εισπράττεται από τους καταναλωτές στα νησιά (124 εκ. €). 

Συνεπώς ο ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ (λογαριασμός Λ-Ζ) είναι πλεονασματικός 

ακόμη και με μηδενική επιβάρυνση του καταναλωτή. 

3. ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΙΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΜΔΝ 

Σύμφωνα με το άρθρο 101 του συντάγματος:  

«4. Ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να 

λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, 

μεριμνώντας για την ανάπτυξη τους.» 

Σύμφωνα με το άρθρο 174 της Ευρωπαϊκής συνθήκης της Λισσαβόνας: 

«Η Ένωση, προκειμένου να προαχθεί η αρμονική ανάπτυξη του συνόλου της, αναπτύσσει 
και εξακολουθεί τη δράση της με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής της συνοχής. [..] Μεταξύ των εν λόγω περιοχών, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις 
[…] περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, 
όπως […] οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές.» 

Η Ελληνική νομοθεσία πιστή στο γράμμα και το πνεύμα τόσο του Ελληνικού Συντάγματος όσο και 

της Ευρωπαϊκής συνθήκης, από την ψήφιση του Ν. 3468/2006 έως και την κατάθεση του ν/σ, 

«ρυθμίσεις για την εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 του Ν. 2773/1999 και 

λοιπές διατάξεις», δηλ. έως και μερικά εικοσιτετράωρα πριν την ψήφιση του Ν. 4254/2014, 

Κόστος Παραγωγή Η.Ε. Κατανάλωση Η.Ε. Σύνολο (χιλ€)

184,83 €/MWh 987.024 MWh 182.430,00 €         

24,52 €/MWh 5.066.134 MWh 124.221,61 €         

15,20 €/MWh 15.000,00 €           

321.651,61 €         

102,00 €/MWh 747.336 MWh 76.228,27 €           

Παραγωγή Φ/Β Σταθ. 468,10 €/MWh 239.688 MWh 112.197,95 €         

188.426,22 €         

133.225,38 €         

-0,18 €/MWh

ΕΤΜΕΑΡ ΜΔΝ
2

Παραγωγή Αιολικών Σταθ.
Εκροές (χιλ €) - Βάσει συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας Ν.3468/2006

Σύνολο Εισροών (χιλ €)

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΕΛΑΠΕ

Στοιχεία Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ που αφορούν αποκλειστικά τα ΜΔΝ
5

Εισροές (χιλ €)

ΜΜΚ ΜΔΝ 20131

Απαιτούμενο μεσοσταθμικό ΕΤΜΕΑΡ για ισοσκελισμό ισοζυγίου ΜΔΝ 4

Σύνολο Εκροών (χιλ €)

Υπόλοιπο Ειδικού Λογαριασμού (Δομικό Πλεόνασμα)
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προέβλεπε αυξημένη τιμή αποζημίωσης (€/MWh) με αντισταθμιστικό χαρακτήρα για το σύνολο 

των σταθμών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) ανεξαρτήτως τεχνολογίας, για τους 

ακόλουθους συγκεκριμένους λόγους: 

Λόγοι επίτασης κινήτρων στα ΜΔΝ: 

1. μειωμένοι οικονομικοί δείκτες απόδοσης των επενδύσεων στα ΜΔΝ εξαιτίας: 

a) αυξημένου κόστους κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης λόγω αντικειμενικών 

δυσκολιών που εμπεριέχονται ως βασικά στοιχεία στον όρο «νησιωτικότητα». 

b) ειδικών συνθηκών: υγρασία, αλμύρα, ακραία καιρικά φαινόμενα και αστάθεια των 

δικτύων, που οδηγούν σε ταχύτερο ρυθμό γήρανσης και σε συνεχώς μειωμένη 

διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων 

2. αυξημένα οφέλη, τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά, για την κοινωνία και την 

πολιτεία από τη λειτουργία ΑΠΕ στα ΜΔΝ λόγω εκτοπισμού κοστοβόρων αιχμιακών 

συμβατικών μονάδων κατά τις ώρες υψηλής ζήτησης και συνεπώς περιορισμού της 

κατανάλωσης υδρογονανθράκων  

3. ανάληψη υψηλότερου ρίσκου λόγω ύπαρξης όρων που περιορίζουν την απορρόφηση της 

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και τους οποίους ο διαχειριστής μπορεί ανά πάσα 

στιγμή να εφαρμόσει. 

Η ψήφιση του Ν. 4254/2014 σε πλήρη αντίφαση με τα παραπάνω, επέβαλε χαμηλότερες τιμές 

πώλησης της MWh σε επενδύσεις των ΜΔΝ σε σχέση με τις αντίστοιχες του ΔΣ, ανατρέποντας έτσι 

μια παγιωμένη υγιή κατάσταση ετών και αποδομώντας το σύνολο της επιχειρηματολογίας με την 

οποία η χώρα μας, αφενός μεν κατάφερε να πείσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει αποδεκτό τον 

όρο της «νησιωτικότητας» και να τον εντάξει σε κείμενα της, αφετέρου δε, με την 

επιχειρηματολογία αυτήν προσπαθεί το πολύτιμο αυτό κεκτημένο όχι μόνο να το διατηρήσει αλλά 

και να το επεκτείνει.  

Η εν λόγω ανατροπή επιβάρυνε τις ΑΠΕ των ΜΔΝ υπέρμετρα και δυσανάλογα με το βαθμό ευθύνης 

τους (μηδενικός όπως προαναφέρθηκε, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στο ΔΣ όπου έγινε το μεγάλο 

«πάρτι») στη γέννηση και στη γιγάντωση του προβλήματος της υπερδυναμικότητας στην 

ηλεκτροπαραγωγή και συνεπώς στο έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ.  

4. ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Για τους Φ/Β σταθμούς που υπήχθησαν στις διατάξεις του αναπτυξιακού Ν.3299/2004, ενώ 

προβλεπόταν ποσοστό επιχορήγησης 40% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, με τον 

καθορισμό ενιαίου κόστους επένδυσης το ποσοστό επιχορήγησης υποβιβάστηκε τεχνηέντως 

αναδρομικά στα επίπεδα του 27% - 33% επί του πραγματικού κόστους της επένδυσης. Επιπλέον, 

μεγάλα ποσά δαπανήθηκαν εκ μέρους των επενδυτών σε μελέτες συμβούλων, προμήθειες σε 

τράπεζες, τόκους βραχυπροθέσμων δανείων, εγγυητικών επιστολών τραπέζης, πλήθος εργατοώρες 

για την λογιστική παρακολούθηση και συλλογή νομιμοποιητικών και οικονομικών στοιχείων, καθώς 

και έξοδα επικοινωνίας και μετακινήσεων στην προσπάθεια τους να επισπεύσουν την είσπραξη της 

επιχορήγησης, τα οποία μείωσαν έτι περαιτέρω τα οφέλη της υπαγωγής. Έτσι, το ποσοστό του 

πραγματικού οφέλους από την εκταμίευση της επιχορήγησης υποβιβάζεται περαιτέρω σε επίπεδα 

της τάξης του 20% του πραγματικού κόστους της επένδυσης. 

Η ψήφιση του νόμου 4254/2014 κατηγοριοποίησε τις επενδύσεις σε ΧΕ (χωρίς επιχορήγηση) και ΜΕ 

(με επιχορήγηση) και επέβαλε, τιμωρητικά και ισοπεδωτικά, υπερβολικά χαμηλότερες τιμές στις 
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επενδύσεις της κατηγορίας ΜΕ οι οποίες έλαβαν ποσοστό επιχορήγησης πάνω από 20% του 

λογιστικού κόστους της επένδυσης. 

Ως αποτέλεσμα, η ληφθείσα επιχορήγηση, όπως απομειώθηκε από τις σχετιζόμενες με αυτή 

δαπάνες, επιστρέφεται εμμέσως στον Ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ από 4,08 – 4,99 φορές.  

Προδήλως λοιπόν το αρχικό κίνητρο προσέλκυσης επενδύσεων, μετατράπηκε από 

μοχλός ανάπτυξης σε εργαλείο παγίδευσης ανυποψίαστων επενδυτών αμέσως μετά την 

υλοποίηση της επένδυσης δίχως δυστυχώς να τους παρέχεται οδός διαφυγής μέσω 

επιλογής επιστροφής μέρους ή ακόμη και του συνόλου της επιχορήγησης.  

Προφανής και αυτονόητη είναι συνεπώς η απάντηση στην πολυδιατυπωμένη ερώτηση «τις πταίει» 

για την κακοποίηση της επενδυτικής αξιοπιστίας της χώρας μας». 

 

5. Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΙΣΟΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ  

Ο ν. 4254/2014 δίχως να λαμβάνει καθόλου υπόψη τις αιτίες που δημιούργησαν το έλλειμμα, το 

βαθμό ευθύνης κάθε κατηγορίας ΑΠΕ στη δημιουργία του, αλλά και το βαθμό ωφέλειας κάθε 

κρίκου της αλυσίδας της ηλεκτροπαραγωγής από τις δομικές στρεβλώσεις και από την υπέρβαση 

των στόχων εξαιτίας της άναρχης ανάπτυξης των ΑΠΕ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, επιχειρεί, 

όπως αναφέρεται σε πολλά σημεία της αιτιολογικής έκθεσης του, την εξυγίανση του ειδικού 

λογαριασμού ΑΠΕ με ισοκατανομή του οικονομικού βάρους μέσω της ομογενοποίησης/εξίσωσης 

των οικονομικών αποδόσεων (project IRR).  

Η επιδίωξη της ισοκατανομής του βάρους ήταν καθαρά προσχηματική,  η δε εκ των υστέρων και 

αναδρομική επιδιωκόμενη ομογενοποίηση των οικονομικών αποδόσεων τελείως 

αντιεπιχειρηματική η οποία περιορίζει την οικονομική ελευθερία του ατόμου αφού ακυρώνει τις 

επιχειρηματικές επιλογές και τις δυνατότητες του. Βελτιώνει δηλαδή τις ατυχείς επιλογές ή τις 

περιορισμένες δυνατότητες κάποιων, και μειώνει τις επιτυχημένες επιλογές ή τις αυξημένες 

δυνατότητες κάποιων άλλων. Πάντως, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι από τους δείκτες IRR, 

τουλάχιστον, ορθώς επελέγη o «project IRR». 

Εν πάση περιπτώσει, όπως αποδεικνύεται ακολούθως ομογενοποίηση επήλθε μόνο κατ’ επίφαση.  

Στοχεύοντας πραγματικά στην ομογενοποίηση, θα έπρεπε θεωρητικά τουλάχιστον να ακολουθείται 

η εξής διαδικασία: τίθεται ένα IRR-στόχος και κατόπιν, μόνο στις κατηγορίες έργων που οι 

συμβατικές τους τιμές δίνουν αποδόσεις πάνω από το IRR στόχο, μειώνεται η ταρίφα σε τέτοιο 

επίπεδο ώστε η οικονομική απόδοση κάθε κατηγορίας να εξισωθεί με την τιμή-στόχο που έχει 

τεθεί. Προφανώς, εάν οι συμβατικές τιμές οδηγούν σε βαθμό απόδοσης χαμηλότερο του στόχου, οι 

τιμές αυτές θα έπρεπε να παραμένουν αμείωτες ανεξάρτητα από το αν έχουν λάβει ή όχι κρατική 

ενίσχυση ή άλλους παράγοντες. (γενικά δεν παρέχεται δυνατότητα αύξησης τιμής πέραν των 

συμβατικών έστω και αν τα IRR είναι χαμηλότερα από την τιμή στόχο) 

Η κύρια αυτή επιδίωξη του νόμου απεικονίζεται πολύ παραστατικά στο παρακάτω γράφημα: 
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Είναι αυτονόητο ότι όσες κατηγορίες έργων φαίνονται στο γράφημα να έχουν τιμή IRR χαμηλότερη 

από την τιμή στόχο, αυτές διατηρούν τις συμβατικές τιμές πώλησης. 

Αποκαλυπτικό για το τι τελικά συμβαίνει είναι, κατ’ αρχήν, το παρακάτω διάγραμμα στο οποίο 

έχουμε την απεικόνιση των τιμών του ν.4254/2014 για το ΔΣ (γκρι γραμμή), για τα ΜΔΝ (μπλε 

γραμμή),  καθώς και της εξέλιξης του κόστους κατασκευής (γαλάζια γραμμή). 

ΣΧΗΜΑ 2 
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Συγκεκριμένα, στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι τα έργα του ΔΣ χωρίς επιδότηση (ΧΕ) 

που συνδέθηκαν έως το β’ τρίμηνο του 2011 έχουν μηδενικό «κούρεμα», διατηρούν δηλαδή τις 

τιμές των συμβάσεων τους, και για τα 4 τρίμηνα του 2012 οι τιμές τους σταματούν να 

αποκλιμακώνονται γραμμικά, καταφανώς για να ευνοηθεί η συγκεκριμένη κατηγορία παραγωγών. 

Στα έργα των ΜΔΝ  δεν παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο και οι ταρίφες αποκλιμακώνονται με 

σχετική ομοιογένεια, ακολουθώντας την γραμμικότητα της πτώσης του κόστους εξοπλισμού. 

Αξιοσημείωτο επίσης είναι το πώς η μπλε γραμμή που αντιστοιχεί στις τιμές των ΜΔΝ ενώ για τους 

λόγους που αναπτύξαμε βρισκόταν υψηλότερα από την αντίστοιχη του ΔΣ (γκρι), με το New Deal 

περνά κάτω από τη γκρι. Δηλαδή οι τιμές των ΜΔΝ κατά παράβαση της ρήτρας νησιωτικότητας 

γίνονται πιο χαμηλές από τις αντίστοιχες του ΔΣ.  

Με την εφαρμογή των τιμών του σχήματος 2, αντί της περιβόητης ομογενοποίησης, δηλαδή αντί να 

προκύψει το διάγραμμα στο ΣΧΗΜΑ 1, εκείνο που τελικά επιτυγχάνεται είναι μια πλήρης 

ανομοιογένεια/ανισότητα των οικονομικών αποδόσεων που απεικονίζεται στο παρακάτω ΣΧΗΜΑ 3.   

 

Όπως στο διάγραμμα των τιμών με τον σκανδαλώδη λόφο, έτσι και στο προηγούμενο των IRR, η 

περιοχή στην οποία κορυφώνονται οι τιμές των IRR αποτελεί περιοχή σκανδαλώδους εύνοιας. 

Γενικά για οποιοδήποτε σενάριο ήθελε προκύψει τροποποιώντας κάποιες παραδοχές, θα είναι 

οφθαλμοφανές το γεγονός ότι, αντί ομογενοποίηση/εξίσωση, έχουμε μια τεράστια απόκλιση που 

οδηγεί στα κωμικοτραγικά φαινόμενα:  

 ορισμένα έργα να απολαμβάνουν υπερδιπλάσιο βαθμό απόδοσης από κάποια άλλα. 

 ορισμένα έργα να εξαναγκάζονται σε υπερβολικές μειώσεις, έστω και αν η οικονομική 

τους απόδοση (project IRR), βάσει των συμβατικών τιμών, ήταν χαμηλότερη από την 

απόδοση που είχε τεθεί ως στόχος και στην οποία έπρεπε θεωρητικά να συγκλίνουν οι 

αποδόσεις όλων των έργων.  
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Όπως συνάγεται από τα διαγράμματα, στην πλευρά των αδικημένων  βρίσκονται οι παραγωγοί στα 

ΜΔΝ (γκρι γραμμή) και ιδιαίτερα οι παραγωγοί οι οποίοι είχαν την αφέλεια να εμπιστευτούν την 

Ελληνική πολιτεία και να κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων του αναπτυξιακού νόμου 

(κίτρινη γραμμή). Ειδικά οι τελευταίοι, όπως εξηγήσαμε παραπάνω, όντας παγιδευμένοι από το 

New Deal, καθώς δεν τους παρέχεται δικαίωμα να επιστρέψουν μέρος ή ακόμη και το σύνολο της 

επιχορήγησης, εξαναγκάζονται να την επιστρέψουν εμμέσως στον ειδικό λογαριασμό ακόμη και 

στο πενταπλάσιο. Απίστευτο!  

Στις «φωτογραφικές» περιοχές των γραφημάτων ανήκουν εκείνοι που εισήλθαν στο 

τρένο, ως υπεράριθμοι, την τελευταία στιγμή χωρίς εισιτήριο, ή με πολύ φτηνό 

εισιτήριο, και οι οποίοι κατέλαβαν, με την σκανδαλώδη συνδρομή των υπευθύνων, τα 

βαγόνια της πρώτης θέσης, εξαναγκάζοντας τους επιμελείς επιβάτες που πλήρωσαν το 

πιο ακριβό εισιτήριο και ουδόλως ευθύνονται για τους υπεράριθμους του τρένου, όχι 

μόνο να ταξιδέψουν όρθιοι αλλά και να πετάξουν τις χειραποσκευές τους απ’ το 

παράθυρο. 

Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται οι οφθαλμοφανείς επιπτώσεις του ακρωτηριασμού που δέχθηκαν 

οι Φ/Β σταθμοί των ΜΔΝ στις οικονομικές αποδόσεις λειτουργουσών επιχειρήσεων. Τα έργα στο 

Διασυνδεδεμένο σύστημα παρουσιάζουν διπλάσιες κεφαλαιακές αποδόσεις. 

 

6. ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΔΙΚΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ “PROJECT IRR” 

Όπως επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα των επιστημονικών μελετών των συλλόγων μας, τα 

κυριότερα και τραγικότερα λάθη (σκόπιμα ή εκ παραδρομής) που αποτέλεσαν την γενεσιουργό 
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αιτία των αδικιών εις βάρος των έργων στα ΜΔΝ και ιδιαίτερα όσων υπήχθησαν στον αναπτυξιακό 

νόμο, είναι τα εξής:  

1. Θεωρήθηκε ότι η μεσοσταθμική διαφορά στην ειδική απολαβή (KWh/KW) μεταξύ ΔΣ και 

ΜΔΝ είναι 200 KWh/KW (1500 για το ΔΣ και 1700 για τα ΜΔΝ) ενώ στην πραγματικότητα, 

λεπτομερείς και επιστημονικά αποδεκτές μετρήσεις και υπολογισμοί αποδεικνύουν ότι δεν 

υπερβαίνει τις 125 KWh/KW. Το λάθος αυτό δημιουργεί μια στρέβλωση στις τιμές των IRR 

περίπου 0,9 μονάδων εις βάρος των έργων στα ΜΔΝ. 

2. Θεωρήθηκε ότι η ισχύς κάθε έργου στα νησιά είναι 100 KW ενώ εύκολα αποδεικνύεται ότι, 

λόγω του αρχικού κουρέματος στην αιτούμενη ισχύ, η μέση ισχύς των έργων δεν 

υπερβαίνει τα 82 KW. Το λάθος αυτό δημιουργεί μια στρέβλωση στις τιμές των IRR περίπου 

0,6 μονάδων. 

3. Κατά τον υπολογισμό των βαθμών απόδοσης, χρησιμοποιήθηκε η επιχορήγηση ως εισροή 

(θετική χρηματορροή) στο κατασκευαστικό στάδιο και όχι στον χρόνο που πραγματικά 

εισπράχθηκε από τον παραγωγό. Το λάθος αυτό όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα 

δημιουργεί μια στρέβλωση στις τιμές των IRR από 1 έως 3 μονάδες. 

 

 

 

Συγκεντρωτικά λοιπόν για έργα που υλοποιήθηκαν στα ΜΔΝ και κατηγοριοποιήθηκαν στην 

κατηγορία ΜΕ, η επιβάρυνση στο IRR, εξαιτίας μόνο των προαναφερθέντων τραγικών λαθών, 

υπολογίζεται στις 2,5-4,5 μονάδες. Αυτό μεταφράζεται σε μια μέση μείωση της τιμής κατά 150 

€/MWh.  
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Αυτονόητο πλέον είναι το πόσο άδικο είναι για ένα έργο ισχύος 80kW που υλοποιήθηκε 

στα ΜΔΝ το Δ’ τριμ. 2010 και έτυχε επιχορήγησης, αντί να διατηρεί την τιμή της 

σύμβασης του 510 €/MWh, να καθηλώνεται σε τιμή 335 €/MWh, δηλαδή τιμή 

χαμηλότερη (!!!!!) από ένα έργο ισχύος 100kW που υλοποιήθηκε με υποτριπλάσιο 

κόστος (!!!!!), δύο έτη αργότερα (Δ’ 2012) στο ΔΣ. 

7. ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙΣ 

Ο απελθών υφυπουργός κ. Παπαγεωργίου, κατά την συνάντηση του με τους εκπροσώπους των 

Συλλόγων των ΜΔΝ, υπογράμμισε ότι με την επείγουσα ψήφιση ενός νόμου, ο οποίος πρώτο 

μέλημα είχε να αποτρέψει την βίαιη κατάρρευση του ενεργειακού συστήματος της χώρας, είναι 

πολύ πιθανόν να γίνονται, εκ παραδρομής, λάθη και αδικίες.  

Βεβαίωσε όμως τους εκπροσώπους ότι οι μελέτες τους ήδη εξετάζονται και δεσμεύτηκε για την 

συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας αποτελούμενη από εξειδικευμένους επιστήμονες του ΥΠΕΚΑ 

και των Συλλόγων των ΜΔΝ, δηλώνοντας την πρόθεση του να αρθούν οι αδικίες και οι στρεβλώσεις 

που θα επιβεβαιωθούν μέσα από την διαδικασία αυτή.  

Δυστυχώς όμως, όσο εμείς περιμέναμε καρτερικά προκειμένου να συζητήσουμε επί τη βάσει 

ισχυρών επιχειρημάτων απορρεόντων από επιστημονικές μελέτες για ζωτικής σημασίας βελτιώσεις, 

τροπολογίες αλλότριων συμφερόντων ψηφίζονταν χωρίς τεκμηρίωση εν ριπή οφθαλμού. 

Ύποπτο και παρεξηγήσιμο είναι δε το γεγονός ότι παρά την πρόσκληση/πρόκληση που 

απηύθυναν στο ΥΠΕΚΑ σύλλογοι διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ και όχι μόνο Φ/Β, 

μεμονωμένοι παραγωγοί, αλλά και ομάδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, μέσω σχετικής 

ερώτησης που κατέθεσαν στη βουλή, δεν τόλμησε μέχρι σήμερα ούτε να δώσει 

απαντήσεις ούτε να αποκαλύψει το μοντέλο, τις παραδοχές και τους υπολογισμούς του, 

επιμένοντας να τα κρύβει ως επτασφράγιστο κρατικό μυστικό.  

 

8. ΣΥΡΙΖΑ «ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ» ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ; 

Ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση - ο τομέας ενέργειας – αφού εξέτασε τις μελέτες και τις προτάσεις μας 

αναγνώρισε την ύπαρξη των ακραίων αδικιών που αποκαλύψαμε και συνέταξε σχετική ερώτηση η 

οποία υπεγράφη και κατετέθη στη βουλή από ομάδα βουλευτών του. 

Επομένως, η εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβερνών κόμμα, δίνει πράγματι ελπίδες στα μέλη των 

συλλόγων μας ότι οι αδικίες γρήγορα θα αποκατασταθούν στα πλαίσια μιας ουσιαστικής 

διαβούλευσης με τους παραγωγούς και επί τη βάσει επιστημονικά τεκμηριωμένων και με την 

μέγιστη ακρίβεια κοστολογημένων προτάσεων. Οι προτάσεις αυτές που παρατίθενται κατωτέρω 

έχουν μόνιμη στόχευση την εξυγίανση του κλάδου, την αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσης των 

καταναλωτών και το σεβασμό των παραγωγών συνδυάζοντας με τρόπο ισόρροπο περιβαλλοντικά, 

κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΑΙΤΗΜΑΤΑ: 

1. Κατάλληλη αύξηση των τιμών στα ΜΔΝ και παράλληλα κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ 
των τιμών των κατηγοριών ΜΕ (Με Επιχορήγηση) και ΧΕ (Χωρίς Επιχορήγηση). 

2. Παροχή αντισταθμιστικών ωφελημάτων. Αντί της προσχηματικής παράτασης του New 
Deal με τιμές που δεν καλύπτουν ούτε τα βασικά λειτουργικά κόστη, η παράταση των 
συμβάσεων να γίνεται με τις νέες τιμές του ν. 4254/2014 και κατά τέτοια διάρκεια σε 
κάθε σταθμό ώστε κάθε παραγωγός να ανακτά πλήρως ότι έχει απωλέσει εξαιτίας του 
New Deal και της έκτακτης εισφοράς.  

3. Επαναφορά της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής καθαρά ως προληπτικό μέτρο 
προστασίας έστω και αν οι συνθήκες αποπληθωρισμού που βιώνουμε θα μείωναν 
περαιτέρω τις ισχύουσες τιμές. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: 

1. Με την αποδοχή του αιτήματος 1, όπως με ακρίβεια έχει κοστολογηθεί, αποκαθίστανται 
ακραίες αδικίες με ασήμαντη επιβάρυνση στον ειδικό λογαριασμό της τάξης των 4,2 εκ 
ευρώ. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι συγκρίσεις αναφέρουμε ότι ο ειδικός 
λογαριασμός είναι περίπου στα 1,8 δις ευρώ (το συγκεκριμένο ποσόν είναι μόλις το 0,28% 
του ειδικού λογαριασμού) και το πλεόνασμα που εισφέρουν τα ΜΔΝ στον ειδικό 
λογαριασμό για την κάλυψη του ελλείμματος της Ηπειρωτικής Ελλάδος είναι περίπου 130 
εκ ευρώ. Ως εκ τούτου, όταν μιλάμε για επιβάρυνση του ειδικού λογαριασμού στην ουσία 
εννοούμε απειροελάχιστη μείωση της ενίσχυσης του από τα πλεονάσματα που παράγουν οι 
ΑΠΕ στα ΜΔΝ. 

2. Με την αποδοχή του αιτήματος 2:  

a. αίρονται και οι όποιες αδικίες εξακολουθήσουν ενδεχομένως να υπάρχουν ακόμη και 

μετά την άρση των ακραίων αδικιών του αιτήματος 1,  

b. αποφεύγονται δικαστικές διαμάχες για την συνταγματικότητα, και όχι μόνο, των 

σχετικών με τα φ/β διατάξεων του ν. 4254 που μονομερώς τροποποίησε 

υπογεγραμμένες  συμβάσεις,  

c. ο ψευδεπίγραφος μέχρι τώρα τίτλος «New Deal» αποκτά περιεχόμενο καθώς γίνεται 

πραγματικό «Deal» μεταξύ πολιτείας και παραγωγών,  

d. αποκαθίσταται η εικόνα και η αξιοπιστία της χώρας μας τόσο στο εσωτερικό όσο και 

στο εξωτερικό. 

Υπό το φως των ανωτέρω παραμένουμε πρόθυμα στη διάθεση σας προκειμένου να συζητήσουμε 

επί των ανωτέρω προτάσεων των συλλόγων μας αλλά και επί οποιουδήποτε άλλου θέματος 

άπτεται της υγιούς και βιώσιμης ανάπτυξης και λειτουργίας των ΑΠΕ στη χώρα μας με σεβασμό 

πάντα στην κοινωνία, στο περιβάλλον και την οικονομία. 

 

Οι σύλλογοι, 

 

ΣΠΗΕΦ Ανατολικής Κρήτης ΣΠΗΕΦ Ν. Χανίων ΣΠΗΕΦ Ν. Ρεθύμνου 

ΣΠΗΕΦ Ν. Δωδεκανήσου  ΣΠΗΕΦ Ν. Λέσβου - Λήμνου 
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