24 Οκτωβρίου 2012
Αριθµ. Πρωτ.: 156667/37435/2012
Πληροφορίες: κα Αικατερίνη Φλιάτουρα (τηλ.:***********)
κα Αιµιλία Λιάσκα (τηλ: *********)

Προς:
1. ∆ιαχειριστή Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής
Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆Ε∆∆ΗΕ) Α.Ε.
∆/νση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης
Περιοχή ∆υτικής Θεσσαλονίκης
Ασώ̟ου 20, 546 27 Θεσσαλονίκη
2. ∆ιαχειριστή Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής
Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆Ε∆∆ΗΕ) Α.Ε.
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5
117 43 Αθήνα
3. Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
Πειραιώς 132
118 54 Αθήνα
4. Υ̟ηρεσία Εξυ̟ηρέτησης Ε̟ενδυτών για έργα ΑΠΕ/Υ.ΠΕ.Κ.Α.
Μεσογείων 119
101 92 Αθήνα
Υ̟όψη: **********

Θέµα: Ένταξη σε καθεστώς µειωµένης τιµής της ̟αραγόµενης α̟ό Φ/Β
σταθµό ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω καθυστέρησης υ̟ογραφής της σύµβασης
συµψηφισµού

Αξιότιµες Κυρίες και Αξιότιµοι Κύριοι,
Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε την µε κωδικό φακέλου 156667/12 αναφορά,
µε την ο̟οία η κυρία *********** διαµαρτύρεται ότι ενώ κατέθεσε α̟ό 6.7.12
αίτηµα στο ∆Ε∆∆ΗΕ Θεσσαλονίκης για ̟ροσφορά σύνδεσης Φ/Β συστήµατος
10 KW στο ̟λαίσιο του Προγράµµατος Ανά̟τυξης Φ/Β συστηµάτων σε
κτιριακές εγκαταστάσεις, υ̟άγεται ̟λέον σε καθεστώς τιµής ̟ώλησης του
̟αραγόµενου ρεύµατος 25 λε̟τά /KWh αντί των 47 λε̟τών/KWh,
α̟αξιώνοντας έτσι την α̟όδοση της ε̟ένδυσής της κατά 47%.
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Ο Συνήγορος του Πολίτη ανέλαβε τη διερεύνηση της υ̟όθεσης σύµφωνα µε
το Ν. 3094/2003, άρθρο 1 ̟αρ. 1 : «Η ανεξάρτητη αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»
έχει ως α̟οστολή τη διαµεσολάβηση µεταξύ των ̟ολιτών και των δηµοσίων
υ̟ηρεσιών, των οργανισµών το̟ικής αυτοδιοίκησης, των Ν.Π.∆.∆. και των Ν.Π.Ι.∆.
ό̟ως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 3 ̟αρ. 1 του ̟αρόντος, για την ̟ροστασία των
δικαιωµάτων του ̟ολίτη, την κατα̟ολέµηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της
νοµιµότητας».
Λαµβάνοντας υ̟όψη τα στοιχεία του φακέλου της αναφοράς και την
τρο̟ο̟οίηση του Ειδικού Προγράµµατος ανά̟τυξης Φ/Β συστηµάτων σε
κτιριακές εγκαταστάσεις ̟ου ε̟ήλθε µε την υ̟ αρ. ΥΑΠΕ/Φ1/2302/16934/12
(ΦΕΚ 2317/Β/10.8.12) Α̟όφαση των Υφυ̟ουργών Οικονοµικών και ΠΕ.Κ.Α.,
̟ροκύ̟τουν τα εξής:


Η ενδιαφερόµενη, ********** υ̟έβαλλε στις 11.7.2012 στο ∆Ε∆∆ΗΕ
Θεσσαλονίκης αίτηση ̟ου αφορά εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος ισχύος 10
KW ε̟ί κτιρίου.



Ο ∆Ε∆∆ΗΕ Θεσσαλονίκης µε το υ̟’ αρ. 052439/26.7.2012 έγγραφό του
διατύ̟ωσε Προσφορά Σύνδεσης για το εν λόγω έργο, στο ̟λαίσιο του
Ειδικού Προγράµµατος Ανά̟τυξης Φ/Β συστηµάτων σε κτιριακές
εγκαταστάσεις. Στους συγκεκριµένους όρους ̟ροβλε̟όταν ότι η συνολική
δα̟άνη για τη σύνδεση του σταθµού µε το δίκτυο της ∆ΕΗ, µε την ο̟οία
ε̟ιβαρύνεται η ενδιαφερόµενη ανέρχεται στο ̟οσό των 1.230 €.



Στις 9.8.12 η ενδιαφερόµενη κατέβαλε το ̟οσό των 1.230 € για την κάλυψη
της δα̟άνης σύνδεσης του Φ/Β σταθµού µε το δίκτυο, ό̟ως ̟ροκύ̟τει
α̟ό το σχετικό α̟οδεικτικό είσ̟ραξης (υ̟’ αρ. 2004804/9.8.12 σχετικό
̟αραστατικό).



Στις 9.8.12 υ̟εγράφη Σύµβαση Σύνδεσης µε το δίκτυο ΧΤ µεταξύ του
∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. και της ενδιαφεροµένης.



Σύµφωνα µε τις σχετικές ανακοινώσεις του Υ.ΠΕ.Κ.Α. (∆ελτίο Τύ̟ου την
1.2.2012) ̟ερί εγγυηµένων τιµών για τα φωτοβολταϊκά συστήµατα ̟ου
εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραµµα, για όλες τις συµβάσεις ̟ου θα
υ̟ογράφονταν α̟ό τον Φεβρουάριο του 2012 οι τιµές διαµορφώνονταν
ως εξής:
Φεβρουάριος 2012 σε 0.495 €/KWh
Αύγουστος 2012 σε 0.47025 €/KWh



Με την υ̟’ αρ. Υ.Α.ΠΕ/Φ1/2302/16934/9.8.12 α̟οφασίστηκε η
τρο̟ο̟οίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανά̟τυξης Φ/Β συστηµάτων σε
κτιριακές εγκαταστάσεις (ό̟ως αυτή ίσχυε µε την α̟ό 4.6.2009 Υ̟ουργική
Α̟όφαση). Έτσι, η ̟αρ. 3 του αρ.3 του ΦΕΚ Β΄1079/04.06.09
αντικαταστάθηκε µε την ̟αρ. 6 του αρ. 1 της νεώτερης α̟όφασης,
καθορίζοντας ότι η τιµή της ̟αραγόµενης α̟ό το Φ/Β σύστηµα
ηλεκτρικής ενέργειας ̟ου εγχέεται στο δίκτυο, α̟ό τον Αύγουστο 2012 θα
είναι 25 λε̟τά/KWh, µε ̟εραιτέρω µείωση ανά εξάµηνο. Στο αρ. 2 της ως
2

άνω α̟όφασης ορίζεται το ̟εδίο εφαρµογής της σχετικής τιµολόγησης
ό̟ου αναφέρεται ότι «Οι τιµές....αφορούν σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς για τους
ο̟οίους , µέχρι τη δηµοσίευση της ̟αρούσας δεν έχουν συναφθεί συµβάσεις
συµψηφισµού...».


Η ενδιαφερόµενη ισχυρίζεται ότι ενώ ε̟ισκέφτηκε τα γραφεία του
∆Ε∆∆ΗΕ στις 14/8, 20/8, 24/8 και 27/8 δεν είχε λάβει καµία ενηµέρωση
για την ̟ροαναφερθείσα εξέλιξη τρο̟ο̟οίησης των εγγυηµένων τιµών. Το
Τµήµα Εµ̟ορίας του ∆Ε∆∆ΗΕ την ενηµέρωσε ότι η ηµεροµηνία
υ̟ογραφής της σύµβασης συµψηφισµού καθόριζε την τιµή ̟ώλησης του
ηλεκτρικού ρεύµατος ̟ου ̟λέον ήταν τα 25 λε̟τά/KWh αντί των 47
λε̟τών/KWh. Σε συνέχεια αυτών, η κυρία *********** αιτείται την
υ̟ογραφή της σύµβασης συµψηφισµού µε τιµή 47 λ/KWh ̟ου ίσχυε όταν
ε̟ισκέφτηκε αρχικά τον ∆Ε∆∆ΗΕ καταβάλλοντας το ̟οσό δα̟άνης για τη
σύνδεσή της στο δίκτυο.

Ενόψει όλων των ανωτέρω, ̟αρακαλούµε τις εµ̟λεκόµενες υ̟ηρεσίες ̟ου
α̟οστέλλεται η ̟αρούσα να ενηµερώσουν εγγράφως την Ανεξάρτητη Αρχή
για τις α̟όψεις τους ε̟ί του ζητήµατος. Σε συνέχεια της τηλεφωνικής
ε̟ικοινωνίας1 της χειρίστριας µε υ̟αλλήλους της Υ̟ηρεσίας Εξυ̟ηρέτησης
Ε̟ενδυτών για έργα ΑΠΕ και της ΡΑΕ, ̟αρακαλούµε ειδικότερα για τα
κάτωθι:
Η Υ̟ηρεσία Εξυ̟ηρέτησης Ε̟ενδυτών για έργα ΑΠΕ του Υ.ΠΕ.Κ.Α. να
ενηµερώσει την Αρχή για το ̟λήθος των διαµαρτυριών ̟ου έχει δεχθεί α̟ό
υ̟οψήφιους ε̟ενδυτές Φ/Β σταθµών σχετικά µε την αλλαγή τιµολόγησης της
̟αραγόµενης ενέργειας. Ε̟ίσης, να ενηµερώσει εάν ̟ροτίθεται να ̟ροβεί στη
διατύ̟ωση κά̟οιας τρο̟ο̟οιητικής ρύθµισης, ώστε να εξαιρεθούν α̟ό το νέο
καθεστώς τιµολόγησης οι ε̟ενδυτές των ο̟οίων η διαδικασία σύνδεσής τους
µε το δίκτυο βρισκόταν ήδη σε ̟ροχωρηµένο στάδιο κατά το χρόνο έκδοσης
της Υ.Α.ΠΕ/Φ1/2302/16934/12 α̟όφασης.
Η ΡΑΕ ̟αρακαλείται να α̟οστείλει την υ̟’ αρ. 698/1.8.2012 α̟όφασή της
καθώς και την υ̟’ αρ. 5/1.8.12 Γνωµοδότησή της, σχετικά µε το εν λόγω
ζήτηµα, τα ο̟οία µνηµονεύονται στα έχοντας υ̟όψη της ως άνω Υ̟ουργικής
α̟όφασης.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, κατανοεί τους λόγους για τους ο̟οίους τα
συναρµόδια Υ̟ουργεία ̟ροέβησαν στην τρο̟ο̟οίηση της τιµολόγησης της
̟αραγόµενης ενέργειας α̟ό Φ/Β σταθµούς, ωστόσο κρίνει ότι η υ̟αγωγή των
ε̟ενδυτών - για τους ο̟οίους είχαν ήδη διατυ̟ωθεί όροι σύνδεσης και είχαν
καταβάλει τα α̟αιτούµενα ̟οσά δα̟άνης για την υλο̟οίηση των έργων
σύνδεσης2 - στο νέο δυσµενέστερο καθεστώς, εναντιώνεται κατ’ αρχάς στην
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Στις 17.10.12.
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Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της σχετικής Υ̟ουργικής Α̟όφασης, το νέο καθεστώς τιµολόγησης αφορά σε
Φ/Β σταθµούς για τους ο̟οίους, ό̟ως ̟ροαναφέρθηκε, µέχρι τη δηµοσίευσή της, δεν είχαν συναφθεί
συµβάσεις συµψηφισµού. Ε̟οµένως, συµ̟εριλαµβάνει και τις ̟ερι̟τώσεις εκείνες των Φ/Β σταθµών,
για τις ο̟οίες έχουν ήδη υ̟ογραφεί όλες οι ̟ροηγούµενες ̟ροα̟αιτούµενες συµβάσεις, αγνοώντας το
γεγονός ότι έχουν ήδη καταβληθεί τα ̟οσά δα̟άνης για τα έργα σύνδεσης εκ µέρους των ε̟ενδυτών.
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αρχή της δικαιολογηµένης εµ̟ιστοσύνης του ̟ολίτη ̟ρος τη διοίκηση, αφού
σκο̟ός είναι η ̟ροστασία του διοικούµενου α̟ό ενδεχόµενο ε̟ιζήµιο για τα
δικαιώµατά του αιφνιδιασµό εξαιτίας της µεταβολής της διοικητικής
̟ρακτικής ή ακόµη και αυτής της ίδιας της νοµοθεσίας.
Ε̟ι̟λέον, µια τέτοια ρύθµιση θα ήταν δυνατόν να α̟οβεί οικονοµικά
ασύµφορη α̟οτρέ̟οντας όχι µόνο τους συγκεκριµένους ε̟ενδυτές στη
συνέχιση και ολοκλήρωση της ε̟ένδυσής τους, αλλά και άλλους µελλοντικούς
ε̟ενδυτές να αναλάβουν ε̟ιχειρηµατικές ̟ρωτοβουλίες α̟ό τη στιγµή ̟ου
έχουν να αντιµετω̟ίσουν ένα ε̟ισφαλές και ασταθές ̟λαίσιο άσκησης της
δραστηριότητάς τους.
Εν αναµονή της α̟αντήσεώς σας ε̟ί όλων των ανωτέρω ζητηµάτων,
ευχαριστούµε εκ των ̟ροτέρων για τη συνδροµή σας στο διαµεσολαβητικό
έργο του Συνηγόρου του Πολίτη και ̟αραµένουµε στη διάθεσή σας για
ο̟οιαδή̟οτε ̟ληροφορία.

Με τιµή

Ιωάννης Π. Σαγιάς
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Κοινο̟οίηση:
**************

4

