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Αμηόηηκε θύξηε Τπνπξγέ
Ο ύλδεζκνο Δπελδπηώλ Φσηνβνιηατθώλ Διιάδνο (ΔΦΔ) έρεη ηα ηειεπηαία έηε θαηαζέζεη πνιιέο θνξέο ηηο
πξνηάζεηο ηνπ γηα ζέκαηα ΑΠΔ. ε αξθεηέο πεξηπηώζεηο ε πνιηηεία έιαβε ππ' όςηλ ηηο πξνηάζεηο καο,
δεδνκέλνπ όηη γίλνληαη κε γλώκνλα ηα ζπκθέξνληα ηεο ρώξαο θαη όρη ηα ζηελά ζπκθέξνληα ησλ κειώλ καο.
ηελ παξνύζα ζπδήηεζε ζα ζέζνπκε δεηήκαηα ηα νπνία θαηά ηε γλώκε καο επεξεάδνπλ ην ζέκα ηεο
ρξεκαηνδόηεζεο ησλ ΑΠΔ κε όζν ην δπλαηό ηειεγξαθηθό ηξόπν. εκεηώλνπκε ζην ζεκείν απηό όηη ην ηακείν
γηα ηηο ΑΠΔ είλαη εληαίν (δελ αθνξά δει. κόλν ηα ΦΒ) θαη, σο εθ ηνύηνπ, ην ζέκα πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί
αλάινγα.
Α. Πνην είλαη ηειηθά ην πξαγκαηηθό θόζηνο ησλ ΑΠΔ γηα ην νπνίν πξέπεη λα εμαζθαιηζηνύλ εηδηθνί πόξνη?
Καη’αξρήλ, ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ επηπιένλ θόζηνπο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο από ΑΠΔ είλαη άκεζα
ζπλαξηώκελνο κε ηνλ θαζνξηζκό ηεο Οξηαθήο Σηκήο πζηήκαηνο (ΟΣ). ήκεξα νη ζεξκηθέο κνλάδεο
είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ ρακειέο ηηκέο ζηνλ ΓΔΜΗΔ, αθξηβώο επεηδή δελ ρξεώλνληαη ηίπνηα π.ρ.
γηα ηνλ ιηγλίηε, νύηε γηα ηνπο ξύπνπο. Ωο εθ ηνύηνπ κεηώλνληαη νη εηζξνέο ζηνλ Δηδηθό Λνγαξηαζκό
ΑΠΔ, νπόηε πξνθύπηεη πςειόηεξε δηαθνξά πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζηηο ΑΠΔ. Ο εμνξζνινγηζκόο ηνπ
θόζηνπο ζα κεηώζεη ινηπόλ ηελ δηαθνξά απηή. Ο εμνξζνινγηζκόο απηόο αζθαιώο ζα αλεβάζεη ην
θόζηνο γηα ηνλ θαηαλαισηή, αιιά απηό είλαη αλαπόθεπθην, αθνύ θαη ν ιηγλίηεο έρεη θόζηνο θαη νη
εθπνκπέο ξύπσλ έρνπλ θόζηνο.
Από ηελ άιιε πιεπξά, δελ πξέπεη λα μερλνύκε όηη ε αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζην ελεξγεηαθό
κείγκα, νδεγεί ζε ρακειόηεξε ηηκή ηελ ΟΣ, ζπλεηζθέξνληαο ζε ρακειόηεξεο ηηκέο γηα ηνλ θαηαλαισηή.
Αο πξνζηεζεί όηη ζπρλά ε ΟΣ μεπεξλά ηα 100 επξώ/MWh, νπόηε ε θύξηα πεγή παξαγσγήο από ΑΠΔ
(αηνιηθά) απνδεκηώλεηαη κε ηηκή ρακειόηεξε θαη από απηήλ ησλ ζεξκηθώλ ζηαζκώλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα θαη κε αξηζκνύο (πξνζεγγηζηηθά θαη ζηε βάζε ινγηθώλ παξαδνρώλ):
Τπάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή ζπκβνιαηνπνηεκέλα πεξί ηα 1500MW Φ/Β. Θα γίλνπλ ίζσο 2000MW κέρξη
ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2012, νπόηε πξνβιέπεηαη λα πέζεη ε ηηκή ζε ύςνο πνπ ζα νξηζζεί κε βάζε όιεο
ηηο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξζεθαλ. Αλ ππνηεζεί όηη ζα πινπνηεζνύλ ηα κηζά από απηά ζπλνιηθά, ήηνη
1000MW, ηόηε ζα πξέπεη λα ζεσξήζνπκε κηα ζπλνιηθή παξαγσγή πεξί ηελ 1,5 TWh εηεζίσο, κε
θόζηνο γηα ηνλ ΓΔΜΗΔ πεξί ηα 600 εθαηνκκύξηα επξώ. Γηα ηα αηνιηθά ππνζέηνπκε πινπνίεζε πεξί
ησλ 650MW, νπόηε ην ζύλνιν εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο ζα αλέιζεη ζηα 2GW. Με κέζε παξαγσγή
2000MWh αλά εγθαηεζηεκέλν MW αλά έηνο θαη ηηκή πνπ πξνζεγγίδεη πιένλ ηα 100 επξώ αλά MWh,
πξνθύπηεη έλα θόζηνο πεξί ηα 400 εθαηνκκύξηα επξώ.
Γεδνκέλνπ όηη ην θόζηνο MWh ησλ αηνιηθώλ δελ δηαθέξεη ηζρπξά από ηελ ΟΣ θαη ζην κέιινλ ζα ηελ
πξνζεγγίζεη πεξηζζόηεξν, κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε όηη δελ ζα επηβαξύλεη ζεκαληηθά ηνλ ινγαξηαζκό
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ΑΠΔ. Δπίζεο γηα ηα Φ/Β, κε βάζε θαη πάιη ηελ ΟΣ, κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε όηη από ηα 600
εθαηνκκύξηα, απηά πνπ ζα επηβαξύλνπλ ηνλ ινγαξηαζκό ΑΠΔ ζα είλαη πεξί ηα 400-450 εθαηνκκύξηα.
Β. Δμαζθάιηζε απαξαίηεησλ εηζξνώλ ζην ηακείν ηνπ ΓΔΜΗΔ
Ση ζηηγκή απηή ν Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο ηξνθνδνηείηαη από ηελ απνδεκίσζε ηεο παξαγσγήο ΑΠΔ κε ηελ
ΟΣ, ηηο εηζξνέο από ηελ πώιεζε δηθαησκάησλ ξύπσλ (έρνπλ ήδε γίλεη αξθεηνί πιεηζηεξηαζκνί) θαη ην
ηέινο ΑΠΔ. Πιένλ απηώλ, ε θάιπςε ηνπ αλσηέξσ πνζνύ ζε βξαρπ- θαη κεζνπξόζεζκν νξίδνληα κπνξεί λα
πξνέιζεη από ηηο αθόινπζεο πεγέο:


πκθσλνύκε (θαη ππεξζεκαηίδνπκε) κε ηελ πξόηαζε ηεο ΡΑΔ γηα ρξήζε ηνπ κηζνύ (ηνπιάρηζηνλ) ηέινπο
ΔΡΣ, ζην ηακείν ησλ ΑΠΔ.



Καηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ πλδέζκνπ καο ζηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ Νόκνπ
3851/2010 είρακε πξνηείλεη ηελ ζέζπηζε ελόο ηέινπο κεηαβίβαζεο αδεηώλ, ην νπνίν βιέπνπκε όηη
ζήκεξα πξνηείλεηαη θαη από ηε ΡΑΔ. Η πξόηαζή καο όπσο είρε δηαηππσζεί ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2010:
«Αγνξαπσιεζίεο αδεηώλ: ε έλα ηέηνην ζελάξην, ζα ήηαλ ζθόπηκν από θάζε πιεπξά λα κελ
απαγνξεύεηαη ε κεηαβίβαζε ησλ αδεηώλ (πνπ νύησο ή άιισο γίλεηαη κέζσ ηεο κεηαβίβαζεο ησλ
εηαηξηώλ πνπ θαηέρνπλ ηηο άδεηεο). Αιιά απηή λα γίλεηαη κε δηαθάλεηα θαη γηα θάζε κεηαβίβαζε άδεηαο, ή
εηαηξίαο πνπ θαηέρεη άδεηα, λα επηβάιιεηαη έλα ηέινο ππέξ ΑΠΔ αλάινγν ηεο ηζρύνο ηεο
κεηαβηβαδόκελεο άδεηαο. Όπσο αθξηβώο ηζρύεη γηα νπνηαδήπνηε κεηαβίβαζε αθηλήηνπ κε δεδνκέλε
αληηθεηκεληθή αμία».



Σειηθά ην ηέινο ΑΠΔ παξά ηελ αύμεζε (πεξίπνπ εμαπιαζηαζκό) πνπ πξνεγήζεθε, παξακέλεη εμαηξεηηθά
ρακειό. Ο ύλδεζκόο καο είρε πξνηείλεη δεθαπιαζηαζκό ηνπ ηέινπο ΑΠΔ θαηά ηε δεκόζηα
δηαβνύιεπζε γηα ηελ δηακόξθσζε ηνπ λόκνπ 3581/2010. εκεηώλεηαη όηη ππάξρεη κηα απαξάδεθηα
αξλεηηθή δεκνζηόηεηα, ε νπνία ππήξρε αθόκε θαη όηαλ ην ηέινο ΑΠΔ αλεξρόηαλ ζε ιηγόηεξν από 2
επξώ εηεζίσο γηα θαηαλάισζε 6000 kWh! Σελ ίδηα επνρή ην ηέινο γηα ηελ ΔΡΣ μεπεξλνύζε (θαη
μεπεξλά) ηα 50 επξώ εηεζίσο!
Απηή ηε ζηηγκή κηα θαηνηθία κε θαηαλάισζε πεξί ηηο 5MWh ην ρξόλν ζα πιεξώζεη κόιηο 10 επξώ ην
ρξόλν γηα ηέινο ΑΠΔ. Απηό κεηαθξάδεηαη ζε κηα εηζξνή γηα ηνλ ΓΔΜΗΔ 100 έσο 120 εθαηνκκύξηα
εηεζίσο. Δίλαη πξνθαλέο όηη ην ηέινο ΑΠΔ κπνξεί λα απμεζεί αθόκε πεξηζζόηεξν, αιιά θαιό είλαη λα
ηνληζζεί πόζν κηθξό είλαη, δηόηη ηα ΜΜΔ ζπλεζίδνπλ λα κηινύλ αόξηζηα γηα "ζεκαληηθή αύμεζε"
δεκηνπξγώληαο ηηο ιάζνο εληππώζεηο ζηνλ θόζκν.



Σα δηθαηώκαηα εθπνκπήο ξύπσλ ζα αλέξρνληαη ζε πεξηζζόηεξα από 350 εθαηνκκύξηα εηεζίσο κεηά
κηα δηεηία θαη ζα απνηεινύλ ηελ ζεκαληηθόηεξε πεγή εζόδσλ.



Καη βεβαίσο ε απμεκέλε ΟΣ ιόγσ εμνξζνινγηζκνύ ηνπ θόζηνπο ησλ ζεξκηθώλ ζηαζκώλ ζα
ζπλεηζθέξεη ζηελ αύμεζε ησλ εηζξνώλ ζηνλ Δηδηθό Λνγαξηαζκό.

Γ. Πεξηνξηζκόο εμόδσλ


ηα αηνιηθά, αύμεζε ηηκήο κεγαβαηώξαο θαη' έηνο, ΟΥΙ ζην 100% ηνπ ΓΣΚ, αιιά ζην 25% όπσο ζηα
Φσηνβνιηατθά. Γελ λνείηαη λα ζπκκεηέρεη ε παξαγσγή ελέξγεηαο ζηελ αύμεζε ηνπ πιεζσξηζκνύ.



ηα ππεξάθηηα αηνιηθά, νξίδνληαη νη ρώξνη θαη ε εγθαηαζηαζεζνκέλε ηζρύο θαη αθνινπζεί κεηνδνηηθόο
δηαγσληζκόο ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΜΔΓΑΒΑΣΩΡΑ, όρη γηα ηελ θαηαζθεπή.
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Σν απηό γηα επεηξσηηθά αηνιηθά ή κεγάια θσηνβνιηατθά πνπ ζα γίλνληαη ζε δεκόζηα γε.



Γηα ηα κε ζπκβαζηνπνηεκέλα έξγα (απηά δειαδή πνπ δελ έρνπλ αθόκε θαηαζέζεη θάθειν ζην ΓΔΜΗΔ
γηα ζύλαςε ζύκβαζεο αγνξαπσιεζίαο) ν ύλδεζκόο καο θξίλεη όηη ε επόκελε κείσζε ηεο feed-in-tarif,
πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην Φεβξνπάξην 2012, ζα κπνξνύζε λα είλαη κεγαιύηεξε από ηελ πξνβιεπόκελε,
εηδηθά γηα ηα κεγάια έξγα. Η κείσζε απηή σζηόζν, πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ελέξγεηεο θαη κέηξα πνπ ζα
επηθέξνπλ ζεκαληηθή απνθιηκάθσζε ησλ πςεινηάησλ ζήκεξα επηηνθίσλ, ηα νπνία θπκαίλνληαη ζε
επίπεδα δηπιά απ’ όηη έλα ρξόλν πξηλ, έρνληαο μεπεξάζεη ην 10%. Μείσζε ζηελ ηηκή θηινβαηώξαο δελ
πξέπεη λα ζπδεηείηαη γηα ζπκβνιαηνπνηεκέλα έξγα.



Σν πξόγξακκα γηα ηηο ζηέγεο, είλαη κηθξό κέξνο ηεο ζπλνιηθήο ηζρύνο, νπόηε κπνξεί λα ζπλερίζεη
αδηαηάξαθηα. Να ζημειώζοςμε ζηο ζημείο αςηό όηι ηο ππόγπαμμα ηων ΦΒ ζηιρ ζηέγερ για ηα
διαζςνδεδεμένα νηζιά ππέπει να λάβει άμεζη πποηεπαιόηηηα! Δεν νοείηαι, ενώ ζε όλη ηην Ελλάδα οι
αιηήζειρ αςηέρ πποηγούνηαι, ζηο ζύζηημα ηων διαζςνδεδεμένων νήζων να αναμένοςν να πάποςν
έγκπιζη εάν και εθόζον ςπάπξει ηλεκηπικόρ σώπορ μεηά ηην αξιολόγηζη όλων ηων πποηγηθειζών
επενδςηικών αιηήζεων!

Με βάζε ηα αλσηέξσ, είλαη ζαθέο όηη δελ ππάξρεη θακία δπζθνιία ζηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ
ΑΠΔ, αθόκε θαη αλ πινπνηεζνύλ αξθεηά πεξηζζόηεξα Φ/Β.

Γ. Άιιεο παξαηεξήζεηο
εκεηώλεηαη όηη ηα ΦΒ είλαη ν κόλνο ηνκέαο ησλ ΑΠΔ πνπ ζπγθεληξώλεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηε δπλαηόηεηα
ζπκκεηνρήο ησλ πνιιώλ κηθξώλ επελδπηώλ θαη όρη κόλν ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ ζε αληίζεζε π.ρ. κε ηα
αηνιηθά όπνπ ζπλήζσο κόλν ηζρπξνί όκηινη κπνξνύλ λα έρνπλ παξνπζία. Η ζπνπδαηόηεηα ηνπ γεγνλόηνο
απηνύ είλαη αθξνγσληαία δηόηη δίλεη ηελ επθαηξία πξαγκαηνπνίεζεο επελδύζεσλ από πνιύ θόζκν,
δηαρένληαο έηζη ην παξαγόκελν εηζόδεκα ζηνπο πνιινύο, θαηακεξίδνληαο ηηο αλαιήςεηο ησλ έξγσλ ζε
πεξηζζόηεξνπο (θπξίσο) Έιιελεο θαηαζθεπαζηέο, αλνίγνληαο πγηείο ζέζεηο εξγαζίαο ηόζν ζηνλ ηνκέα ηεο
κεηαπνίεζεο, θαζώο πνιιά ηκήκαηα ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ ΦΒ ζηαζκώλ παξάγνληαη πιένλ ζηελ Διιάδα,
όζν θαη απνξξνθώληαο κεγάιν κέξνο ηεο αλεξγίαο ηνπ ηνκέα ησλ θαηαζθεπώλ (πνπ έρεη απηή ηελ πεξίνδν
ζρεδόλ εμαθαληζηεί) θαη δηαπαηδαγσγώληαο ζηελ πξάμε ηνπο πνιίηεο ζηνλ ηνκέα ησλ ΑΠΔ.

Με ηηκή
Γηα ηνλ ΔΦΔ
Η Πξόεδξνο

Ο Αληηπξόεδξνο
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Φπζηθόο, MSc PhD
Σει 2310 501240, 6975 876846
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