
www.spiefmdn.gr 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ - ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ 

Το πρόβλημα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) το οποίο επιχείρησε με προχειρότητα και αυταρχισμό να λύσει η 

προηγούμενη κυβέρνηση με το γνωστό σε όλους «New Deal» είναι το λογιστικό έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού του ΛΑΓΗΕ. 

Συνοπτικά, τα γενεσιουργά αίτια του προβλήματος είναι τα εξής: 

1. Η ύπαρξη δομικών στρεβλώσεων στην ηλεκτρική αγορά που είχαν ως αποτέλεσμα, δια μυστικών οδών, να 

διοχετεύονται πόροι που προέρχονταν από τους καταναλωτές και αφορούσαν υποτίθεται στις ΑΠΕ, σε αλλότριους 

προορισμούς. Το φαινόμενο έχει μελετηθεί και αναλυθεί επαρκώς από τους επιφανέστερους στο αντικείμενο Έλληνες 

επιστήμονες του ΕΜΠ και του ΑΠΘ. 

2. Η υπερδυναμικότητα στην Φ/Β ηλεκτροπαραγωγή, ή «υπερθέρμανση», όπως συνηθίζεται να λέγεται, του κλάδου. 

Μετά από την ατυχή επιλογή της πολιτείας για ουσιαστική κατάργηση, αποκλειστικά στην Ηπειρωτική Ελλάδα, του 

αυστηρού προγράμματος ανάπτυξης ΑΠΕ που προέβλεπε ο ν.3468/2006, το οποίο πρέπει να τονίσουμε δεν άφηνε 

καμία πιθανότητα εκτροπής του ειδικού λογαριασμού και δημιουργίας ελλειμμάτων, σταμάτησε η λογική στο 

Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ΔΣ) της χώρας και ξεκίνησε μια άναρχη και ασύδοτη ανάπτυξη των Φ/Β που γρήγορα 

οδήγησε στην υπέρβαση των στόχων και στην παραγωγή ελλειμμάτων.  

Τα Φ/Β στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) (τα οποία σημειωτέον αποτελούν μια ανεξάρτητη ηλεκτρική αγορά με πολλές 

ιδιαιτερότητες), σε αντίθεση με το ΔΣ της ηπειρωτικής Ελλάδας αναπτύχθηκαν μέσα σε ένα αυστηρότατα καθορισμένο πλαίσιο 

και εντός των εθνικών στόχων, χωρίς υπερβολές, ασυδοσία και αναρχία.  

Κυρίως όμως, αναπτύχθηκαν ανταγωνιστικά προς την 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, από την λειτουργία των Φ/Β στο ΔΣ. 

Προς επίρρωση των ανωτέρω παραθέτουμε, στο τέλος του κειμένου, πίνακα με τις εισροές και τις εκροές που σχετίζονται 

αποκλειστικά με τους σταθμούς ΑΠΕ των ΜΔΝ όπως ελήφθησαν από τα ενημερωτικά δελτία του ΛΑΓΗΕ.  

Η προηγούμενη κυβέρνηση λοιπόν, επέλεξε να λύσει το πρόβλημα των ΑΠΕ με τρόπο αυταρχικό, άδικο, παράνομο και 

αντισυνταγματικό, καταστρατηγώντας με το νόμο 4254/2014 συσταθείσες έννομες σχέσεις. Συγκεκριμένα μείωσε την τιμή 

πώλησης στις συμβάσεις των παραγωγών και επέβαλε επιπροσθέτως για το έτος 2013, παράλληλα με την έκτακτη εισφορά 

25% επί του τζίρου, την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου 20% - 37,5%. 

Θεωρούμε περιττό να αναφερθούμε περαιτέρω στην μη νομιμότητα και στην αντισυνταγματικότητα του new deal. Έχουν 

τοποθετηθεί επ’ αυτού διακεκριμένοι Έλληνες Συνταγματολόγοι, κάποιοι εκ των οποίων δε, τυγχάνουν υψηλότατα στελέχη 

του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης του. Εστιάζουμε στο πόσο επιλεκτικά άδικα έπληξε τους παραγωγούς των ΜΔΝ. 

Με τον εν λόγω νόμο, αγνοήθηκαν βασικές παράμετροι όπως: 

a) Ο βαθμός ευθύνης κάθε κατηγορίας στη δημιουργία του ελλείμματος, 

b) Ο βαθμός ωφέλειας κάθε κατηγορίας από τις στρεβλώσεις και από το «πάρτι» που έγινε στο ΔΣ, 

c) Ο βαθμός αιφνιδιασμού λόγω ανατροπής των συνθηκών υπό τις οποίες ένας παραγωγός αποφάσισε, υλοποίησε και 

λειτούργησε μια επένδυση. 

Επελέγη λανθασμένα από την προηγούμενη κυβέρνηση, εκ των υστέρων και, ως αποκλειστικό κριτήριο, η οικονομική απόδοση 

και συγκεκριμένα ο οικονομικός δείκτης “PROJECT IRR”, επιχειρώντας, όπως επικαλείται στην εισηγητική έκθεση, 

ομογενοποίηση/εξίσωση των δεικτών αυτών. Βεβαίως, η επίκληση αυτή ήταν μόνο προσχηματική, και έτσι αντί να επιτευχθεί 

ισοκατανομή του οικονομικού βάρους, όπως ευκρινώς αποκαλύπτεται στις μελέτες μας, ο εν λόγω νόμος οδήγησε σε πλήρη 

ανομοιογένεια των οικονομικών αποδόσεων αδικώντας υπερβολικά κάποιους παραγωγούς και ευνοώντας σκανδαλωδώς 

κάποιους άλλους. 

Συγκεκριμένα, παρά τα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως για την μη αιτιώδη συνδρομή των ΜΔΝ στο έλλειμμα, παρά το 

σημαντικό πλεόνασμα που παράγουν και κυρίως, παρά την συνταγματικής και ενωσιακής περιωπής ρήτρα 

«νησιωτικότητας» (όρος ο οποίος εμπεριέχει το σύνολο των επενδυτικών δυσκολιών στα νησιά), με το «New Deal», οι 

φωτοβολταϊκοί σταθμοί στα νησιά κλήθηκαν να σηκώσουν, ασύμμετρα, το μεγαλύτερο βάρος του μηδενισμού του 
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ελλείμματος λαμβάνοντας αδίκως χαμηλότερες τιμές από τις αντίστοιχες του ΔΣ οι οποίες οδηγούν σε πολύ χαμηλότερες 

οικονομικές αποδόσεις. Για ορισμένα δε έργα οδηγούν σε πραγματικό πρόβλημα βιωσιμότητας.  

Ιδιαίτερα, όσοι παραγωγοί στα ΜΔΝ είχαν την αφέλεια να εμπιστευτούν την Ελληνική πολιτεία και να κάνουν χρήση των 

ευεργετικών διατάξεων του αναπτυξιακού νόμου, παγιδεύτηκαν από το New Deal, καθώς, χωρίς να τους παρέχεται το 

δικαίωμα επιστροφής μέρους ή ακόμα και του συνόλου της επιχορήγησης, αναγκάζονται δίκην ποινής σε απώλεια ποσού 

τετραπλάσιου ή και πενταπλάσιου της επιχορήγησης που με δραματική καθυστέρηση έλαβαν. 

Συμπερασματικά: ο συνδυασμός νησιωτικότητα και επιχορήγηση αναπτυξιακού είναι καταστροφικός. 

Το γεγονός αυτό αναγνωρίστηκε εμπράκτως και από τον τομέα ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ που μελέτησε τις θέσεις μας και μέσω 

σχετικής ερώτησης που συνέταξε, η οποία τελικά υπεγράφη και  υπεβλήθη στον προηγούμενο υπουργό ενέργειας από 

ομάδα βουλευτών του, τάχθηκε υπέρ της αποκατάστασης των ακραίων αυτών αδικιών.  

ΑΙΤΗΜΑΤΑ 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σχετικά με τις αδικίες στα ΜΔΝ, καθώς και την προαναφερθείσα ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, σας 

παρακαλούμε για τα εξής: 

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 ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: 

1. Με την αποδοχή του αιτήματος 1, όπως με ακρίβεια έχει κοστολογηθεί, αποκαθίστανται ακραίες αδικίες δίχως να 

επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός και ο πολίτης – καταναλωτής. Επέρχεται απλά με μια ασήμαντη 

επιβάρυνση στον ειδικό λογαριασμό της τάξης των 4,5 εκ ευρώ. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι συγκρίσεις 

αναφέρουμε ότι ο ειδικός λογαριασμός ανέρχεται ετησίως περίπου στα 1,8 δις ευρώ. Το πλεόνασμα δε, 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 (130 εκ) που παράγουν οι ΑΠΕ στα ΜΔΝ.  

2. Με την αποδοχή του αιτήματος 2:  

a. αίρονται και οι όποιες μικροαδικίες 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 New Deal, 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. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΔΝ

 

Με εκτίμηση, 

ΣΠΗΕΦ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ,    ΣΠΗΕΦ ΧΑΝΙΩΝ,    ΣΠΗΕΦ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,    ΣΠΗΕΦ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

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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