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 Αθήνα, 24/4/12 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΣΠΕΦ: Το ΕΕΤΗΔΕ ευθύνεται για τα προβλήματα στην αγορά ηλεκτρισμού και όχι οι ΑΠΕ 

 

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων των τελευταίων ημερών που αναφέρουν τις ΑΠΕ και τα 

φωτοβολταϊκά ως υπεύθυνα για την κρίση ρευστότητας στην αγορά ηλεκτρισμού της χώρας, 

οφείλουμε να επισημάνουμε πως τούτο ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα.  

Αντίθετα: 

1) οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί των καταναλωτών της ΔΕΗ που φτάνουν τα 1,2 δις ευρώ λόγω 

ΕΕΤΗΔΕ 

2)η ερασιτεχνική απελευθέρωση της λιανικής ρεύματος (βλ. ENERGA, HELLAS POWER κ.α ) 

που πρόσθεσαν 200 εκ. στο έλλειμα του ΛΑΓΗΕ 

3) η ανικανότητα και η απραξία του κράτους να εφαρμόσει τα μέτρα που έλαβε για την 

οικονομική θωράκιση των ΑΠΕ στο όνομα της ανάπτυξης  

Έχουν οδηγήσει την αγορά ηλεκτρισμού σε κατάσταση ασφυξίας καθώς ΟΛΗ η εγχώρια 

ηλεκτροπαραγωγή δεν έχει εισπράξει τα «δεδουλευμένα» για τους τρεις τελευταίους μήνες 

και δεν υπάρχει σχέδιο ή απάντηση για το πότε θα τα εισπράξει. 

 

Αναλυτικότερα: 

 

- Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες αλλά και ενήμερες μαζί οφειλές του ΛΑΓΗΕ προς τις ΑΠΕ 

περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2012 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 162 εκατ. Ευρώ.  

Από αυτά τα 60 περίπου εκατομμύρια αφορούν τα φωτοβολταϊκά. 

 

- Σήμερα το συνολικό ενήμερο αλλά και ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο των ανεξόφλητων 

λογαριασμών των καταναλωτών προς την ΔΕΗ αγγίζει το ιλιγγιώδες ποσό των 1,2 δις ευρώ.  

Το υπόλοιπο αυτό άρχισε δραματικά να δημιουργείται και να διογκώνεται από το περασμένο 

φθινόπωρο οπότε και επιβλήθηκε το ειδικό τέλος ακινήτων ΕΕΤΗΔΕ στους λογαριασμούς 

κατανάλωσης ρεύματος.  Το μέγεθος μάλιστα του ΕΕΤΗΔΕ ήταν τέτοιο που υπερκάλυπτε σε 

αξία λογαριασμούς πολλών μηνών σε ηλεκτρική ενέργεια, καθιστώντας έτσι τα τιμολόγια 

ΔΕΗ φοροεισπρακτικό μηχανισμό του Κράτους και όχι αυτό που πραγματικά είναι. 

 

- Περαιτέρω ερασιτεχνισμοί από πλευράς Κράτους στην θωράκιση και τον έλεγχο της 

πρόσφατα απελευθερωμένης λιανικής ρεύματος οδήγησαν στην κατάρρευση των δύο 

βασικών σε μερίδια ανταγωνιστών της ΔΕΗ, τα χρέη των οποίων φόρτωσαν τον ΛΑΓΗΕ και την 

ΔΕΗ με άμεσο επιπλέον έλλειμμα 200 εκατ. ευρώ τον πρόσφατο Ιανουάριο.  Δυστυχώς ακόμη 

και σήμερα το πάθημα δεν έγινε μάθημα αφού η Βουλγαρική εταιρεία Vivid Power δια της 

στάσης πληρωμών της μόλις φόρτωσε τον ΛΑΓΗΕ με επιπλέον νέα ζημιά 13 εκατ. ευρώ που 

θα κληθούν και αυτήν να την πληρώσουν οι Έλληνες. 

 

- Η Ελληνική Κυβέρνηση μαζί με την ΡΑΕ μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο - Ιανουάριο έλαβαν 

σειρά μέτρων οικονομικής θωράκισης όσον αφορά τις ΑΠΕ που στόχο είχαν να εκμηδενίσουν 

το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού του ΛΑΓΗΕ στα τέλη του 2013.  Για τα νοικοκυριά η 

μέση επιβάρυνση από αυτά τα μέτρα δεν ξεπερνά σε ετήσια βάση τα 20 - 30 ευρώ.  Ήταν 

συνεπώς απόλυτα βιώσιμα ως μέγεθος πέραν του γεγονότος ότι μέσω των ΑΠΕ και της 
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δημιουργούμενης ανάπτυξης επιστρέφεται στην κοινωνία και την οικονομία πολλαπλάσιο 

όφελος. 

 

Στο ζοφερό λοιπόν αυτό τοπίο όπου τα ελλείμματα της ΔΕΗ και του ΛΑΓΗΕ αγγίζουν το 1,5 δις 

ευρώ είναι απολύτως ανακριβές να αναφέρεται πως τα φωτοβολταϊκά με τις συνολικές 

οφειλές τους των 60 εκατ. ευρώ είναι αυτά που ευθύνονται για τους ερασιτεχνισμούς της 

Πολιτείας που δημιούργησαν ελλείμματα δισεκατομμυρίων ευρώ.  Επιπλέον σε μια εποχή 

όπου δίδονται δεκάδες δις ευρώ για την σταθεροποίηση των τραπεζών προκαλεί τεράστια 

απορία το γιατί επιχειρείται η κατάρρευση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συκοφαντώντας 

μάλιστα βάναυσα τις ΑΠΕ και τα φωτοβολταϊκά που όπως αναλύθηκε με αριθμούς ουδόλως 

ευθύνονται  για το κατάντημα αυτό της αγοράς. 

 

Ο ΣΠΕΦ καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση όσο υπάρχει ακόμη χρόνος να αναλογιστεί τις 

ευθύνες της και να δώσει άμεσα λύση στο οικονομικό πρόβλημα του ΛΑΓΗΕ και της ΔΕΗ για 

το οποίο μόνο η ίδια ευθύνεται. 

 


