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Επενδυτής Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθµού επί κτιρίου, διαµαρτυρήθηκε στο
Συνήγορο του Πολίτη για την ένταξή του σε νέο δυσµενέστερο καθεστώς
τιµολόγησης της παραγόµενης ενέργειας από Φ/Β σταθµούς. Ειδικότερα, ο πολίτης
που είχε ενταχθεί στο Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φ/Β συστηµάτων σε κτιριακές
εγκαταστάσεις, είχε ήδη εφοδιαστεί από το ∆ιαχειριστή του Ελληνικού ∆ικτύου
∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆Ε∆∆ΗΕ) µε Προσφορά Σύνδεσης και Σύµβαση
Σύνδεσης µε το δίκτυο και είχε καταβάλει το απαιτούµενο ποσό για την κάλυψη της
δαπάνης σύνδεσης του σταθµού του.
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε Υπουργική Απόφαση
εντός του Αυγούστου 2012, άλλαξε δραµατικά το καθεστώς παραγωγής ενέργειας
από Φ/Β σταθµούς, µε σηµαντικότερες αλλαγές α) τη ραγδαία µείωση των
εγγυηµένων τιµών της παραγόµενης ενέργειας, που ειδικά για Φ/Β σταθµούς επί
κτιρίου που δεν είχε συναφθεί Σύµβαση Συµψηφισµού, η τιµή πώλησης µειώθηκε
από 47 σε 25 €/KWh και β) την αναστολή της διαδικασίας αδειοδότησης και
χορήγησης προσφορών σύνδεσης για Φ/Β σταθµούς, λόγω κάλυψης των στόχων
που είχαν τεθεί για την επιδιωκόµενη συµβολαιοποιηµένη ισχύ Φ/Β σταθµών.
Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε την πρόθεση του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) να εξαιρέσει από το νέο
καθεστώς τιµολόγησης τους επενδυτές, των οποίων η διαδικασία σύνδεσης µε το
δίκτυο βρισκόταν ήδη σε προχωρηµένο στάδιο κατά το χρόνο έκδοσης της επίµαχης
Υπουργικής Απόφασης. Επεσήµανε παράλληλα, ότι ο διοικούµενος θα πρέπει να
προστατεύεται από ενδεχόµενο αιφνιδιασµό, επιζήµιο για τα δικαιώµατά του, λόγω
µεταβολής της διοικητικής πρακτικής ή αλλαγής της νοµοθεσίας. Επιπλέον, τόνισε
ότι τέτοιου είδους ρυθµίσεις εµφανίζονται ως πολιτικώς µη ορθές και οικονοµικά
ασύµφορες, αποτρέποντας όχι µόνο τους συγκεκριµένους επενδυτές στη συνέχιση
και ολοκλήρωση της επένδυσής τους, αλλά και άλλους µελλοντικούς επενδυτές από
τη στιγµή που έχουν να αντιµετωπίσουν ένα επισφαλές και ασταθές πλαίσιο.
Το ΥΠΕΚΑ διαβίβασε στον Συνήγορο του Πολίτη, τη σχετική απόφαση και
γνωµοδότηση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας για το εν λόγω ζήτηµα. Στη συνέχεια
διευκρίνισε ότι δεν προτίθεται να εισηγηθεί τροποποιητικές ρυθµίσεις για εξαίρεση
επενδύσεων από το νέο καθεστώς τιµολόγησης, παρέχοντας, ωστόσο, διαφωτιστική
ενηµέρωση ως προς τους λόγους που οδήγησαν στην λήψη της εν λόγω απόφασης.
Ειδικότερα, παρά τη βούληση της Πολιτείας για την ανάπτυξη των Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), οι στρεβλώσεις στο ρυθµιστικό πλαίσιο, οι αποκλίσεις των
πραγµατικών µεγεθών και εκτιµήσεων των παραµέτρων που χρησιµοποιήθηκαν για
τον υπολογισµό του Ειδικού Τέλους Μείωσης Αερίων Ρύπων, καθώς και
καθυστερήσεις χρόνων είχαν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία υπέρογκου ελλείµµατος
στον Ειδικό Λογαριασµό που έχει συσταθεί για τη χρηµατοδότηση του
υποστηρικτικού µηχανισµού των ΑΠΕ. Αυτό, έθετε σε κίνδυνο την αγορά ενέργειας, η
κατάρρευση της οποίας θα προκαλούσε ανυπολόγιστες ζηµίες στην οικονοµία της
χώρας που θα οδηγούσαν σε υπέρογκες επιβαρύνσεις των απλών καταναλωτών,
µέσω κατακόρυφων αυξήσεων στα τιµολόγια ρεύµατος. Συνεπώς, ελήφθη δέσµη
µέτρων, προκειµένου να διασφαλιστούν η µείωση των ελλειµµάτων στον Ειδικό
Λογαριασµό των ΑΠΕ, η σταθεροποίηση της αγοράς ενέργειας και η αποκατάσταση
της οµαλότητας στις πληρωµές των παραγωγών ενέργειας. Τέλος, το ΥΠΕΚΑ
ανέφερε, ότι στη µείωση των εγγυηµένων τιµών αντικατοπτρίζεται και η ραγδαία
µείωση του κόστους του εξοπλισµού για εγκατάσταση των Φ/Β σταθµών.
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