Ο ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ αποτελείται από 6 συλλόγους και εκπροσωπεί τους 1500
περίπου νησιώτες επιχειρηματίες που επένδυσαν στην παραγωγή ενέργειας
από φωτοβολταϊκά στα μη διασυνδεδεμένα νησιά του αιγαίου. Οι σύλλογοι
αυτοί ιδρύθηκαν την άνοιξη του 2014 ως αποτέλεσμα του ν.4254/2014 (NEW
DEAL) με στόχο την οργανωμένη και μαζική αντίδραση απέναντι στην
απόφαση της πολιτείας να απαξιώσει τις επενδύσεις τους παρά του ότι αυτές
δεν συνεισέφεραν καθόλου στο έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ.
Τα φωτοβολταϊκά πάρκα στα ΜΔΝ, πάρα του ότι αντικαθιστούν
μονάδες παραγωγής που κοστίζουν 3 φορές περισσότερο στους
καταναλωτές από αυτές στο ΔΣ, μετά το «New Deal», αποζημιώνονται
18% λιγότερο από τα φωτοβολταϊκά πάρκα του ΔΣ και επίσης έχουν
απόδοση κεφαλαίων κατά 30% έως και 50% χαμηλότερη από το ΔΣ.

Αποκατάσταση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ νησιωτών και πολιτείας
Πως μπορούμε να μιλάμε για νέες επενδύσεις σε ΑΠΕ και ενέργειας στα νησιά όταν οι νησιώτες
παραγωγοί ενέργειας έχουν τύχει τόσο άδικης μεταχείριση; Εκτός και αν σκοπός είναι η μη
συμμετοχής τους σε αυτά τα σχέδια επενδύσεων!
Αν πάλι κάνουμε λάθος –που το ευχόμαστε- εμείς, όπως πράξαμε και στο παρελθόν, δηλώνουμε
και πάλι παρόντες και πρόθυμοι.
Όμως, υπό την εξής βασική προϋπόθεση να αποκατασταθεί η διαρραγείσας σχέση
εμπιστοσύνης μεταξύ ημών και της πολιτείας η οποία έχει διαρραγεί με αποκλειστική ευθύνη
της δεύτερης.
Για να συμβεί αυτό απαιτείται:
1. Άρση της ακραίας αδικίας που έχουν υποστεί οι νησιώτες παραγωγοί εξαιτίας της
ψήφισης και της εφαρμογής του ν.4254/2014
2. Απόδοση στον ΕΛΑΠΕ των ΜΔΝ των εσόδων που παρανόμως έχουν οδηγηθεί σε
αλλότριους προορισμούς.
1. Άδικη και ασύμμετρη επιβάρυνση των νησιωτών παραγωγών από το «new
deal»
Η ψήφιση του ν.4254/2014 επέβαλε στους νησιώτες παραγωγούς χαμηλότερες τιμές σε σχέση
με τις τιμές των παραγωγών της
Ηπειρωτικής Ελλάδας, παρόλο που οι
νησιώτες δεν έχουν καμία απολύτως
ευθύνη για το έλλειμμα του ειδικού
λογαριασμού το οποίο είναι προϊόν της
άναρχης και ασύδοτης ανάπτυξης ΑΠΕ
καθώς και των δομικών στρεβλώσεων
αποκλειστικά της αγοράς του ΔΣ.
Η ακραία αδικία έγκειται στο ότι οι τιμές
των ΜΔΝ οδηγούν σε οικονομικές
αποδόσεις πολύ χαμηλότερες από
13,5% που καθόρισε ο νομοθέτης για
όλους.
Απόδοση
την
οποία
απολαμβάνουν, κατ’ ελάχιστο, όλοι οι
παραγωγοί, πλην των νησιωτών.

Σύλλογοι Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φ/Β Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών
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2. Ωμή παραβίαση της νομιμότητας στις πληρωμές ΑΠΕ των ΜΔΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΑΠΕ ΜΔΝ 2012 - 2015
ΕΤΟΣ
ΜΜΚμδν ΕΤΜΕΑΡ μδν ΕΚΤ ΕΙΣΦ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΕ ΜΔΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
2012
167,78
37,77
15,79
-158,71
62,63
2013
182,43
74,04
67,09
-197,10
126,46
2014
153,32
119,40
7,29
-161,08
118,93
2015
130,46
118,13
0,00
-162,01
86,58
ΣΥΝΟΛΟ
633,99
349,34
90,17
-678,90
394,60
Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προέρχονται από τον δελτίο ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ και αποτυπώνει
πως το πλεόνασμα που παρατηρούμε των 395 εκ. ευρώ μαρτυρά ότι, όχι μόνο εκ του
νόμου, του ΚΜΔΝ και των συμβάσεων μας, αλλά και εκ των λογιστικών στοιχείων του ΕΛΑΠΕ
των ΜΔΝ δεν δικαιολογείται έστω και μία ημέρα καθυστέρησης στις πληρωμές. Όμως
αυτή την στιγμή οι καθυστερήσεις του ΔΕΔΔΗΕ έχουν ξεπεράσει τις 140 ημέρες υπερημερίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΑΠΕ ΜΔΝ 2016
ΜΗΝΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΙΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΕ ΜΔΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΕ ΜΜΚμδν ΕΤΜΕΑΡ ΜΔΝ
11.140.000
12.018.096 8.810.000
8.200.000
11.150.000
9.936.191 7.420.000
7.400.000
13.120.000
12.114.863 7.950.000
8.400.000
12.910.000
7.995.000 5.840.000
7.960.000
14.400.000
7.110.000
8.900.000
15.660.000
8.720.000
9.900.000
22.310.000
15.410.000
11.400.000
18.570.000
12.530.000
12.000.000
15.790.000
11.140.000
11.200.000
13.170.000
7.390.000
10.846.500
148.220.000
42.064.150 92.320.000
96.206.500

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/
ΕΛΑΠΕ ΜΔΝ
ΕΛΛΕΙΜΜΑ
17.010.000
5.870.000
14.820.000
3.670.000
16.350.000
3.230.000
13.800.000
890.000
16.010.000
1.610.000
18.620.000
2.960.000
26.810.000
4.500.000
24.530.000
5.960.000
22.340.000
6.550.000
18.236.500
5.066.500
188.526.500
40.306.500

Δεν έχει αποδοθεί στον ΕΛΑΠΕ των ΜΔΝ ποσό ίσο με 146.462.350 εκ. ευρώ
Όπως φαίνεται, ο ΕΛΑΠΕ των ΜΔΝ εξακολουθεί και το 2016 να είναι πλεονασματικός. Από τα
188 εκ ευρώ που είναι τα συνολικά έσοδα, αποδόθηκαν μόνο 42 εκ. ευρώ στο νόμιμο
προορισμό. Συνεπώς, 146 εκ ευρώ (περίπου το 80% του ΕΛΑΠΕ των ΜΔΝ) διοχετεύτηκαν
παρανόμως σε άγνωστα κανάλια.
Αυτό που ζητάμε ως νησιώτες παραγωγοί, σχεδόν τρία χρόνια τώρα, είναι η
ανακούφιση από το επιπλέον βάρος που έχουν εναποθέσει στις πλάτες μας. Για να
μην υπάρξει παρεξήγηση, δεν διεκδικούμε ευνοϊκότερη μεταχείριση. Διεκδικούμε
απλά για ίση μεταχείριση.



Ας διορθώσουν την αδικία του ND εις βάρος των νησιωτών,
Ας επιστρέψουν τα 146 εκ ευρώ στον ΕΛΑΠΕ των ΜΔΝ,

Ας μας δώσουν πίσω μέρος της ζωτικότητας μας που αδίκως μας αφαίρεσαν και εμείς θα
ανταποδώσουμε με τη συμβολή μας όχι μόνο στην περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ και στις
βιώσιμες ενεργειακές εφαρμογές στα νησιά, αλλά και σε άλλες βιώσιμες δραστηριότητες που θα
μας υποδείξουν.
Είναι γεγονός και έχει εμπεδωθεί από όλους ότι για πολύ σοβαρούς λόγους τα νησιά
ενδείκνυνται για ανάπτυξη ΑΠΕ, συνεπώς δεν χρειάζεται να επαναλαμβανόμαστε.
Αξίζει να επαναλάβουμε όμως ότι, αν δεν αποκατασταθεί σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ
πολιτείας και επενδυτών, ότι και να λέγεται στα διάφορα συνέδρια θα αποτελεί κενό
γράμμα.
Εκτός και αν αποδέκτης των όσων λέγονται είναι μόνο ο δημόσιος φορέας.

