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Ζήτημα επιβίωσης για τις επιχειρήσεις που τροφοδοτούνται στην υψηλή 

τάση και λήγουν τα διμερή συμβόλαια που έχουν με τη ΔΕΗ έθεσε ο 

πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ, Αντώνης Κοντολέων μιλώντας χθες σε ειδική ημερίδα 

του ΙΕΝΕ. 

Ο κ. Κοντόλεων αναφέρθηκε στο θέμα των PPAs εκφράζοντας την αγωνία των 

επιχειρήσεων ειδικά αυτών που τροφοδοτούνται στην Υψηλή Τάση και οι 

συμβάσεις τους με τη ΔΕΗ λήγουν στο τέλος του χρόνου, χωρίς να μπορούν να 

υπογράψουν PPAs. 

Όπως είπε ο κ. Κοντολέων το διακύβευμα είναι τρομερό. Είναι ζήτημα επιβίωσης 

για τις επιχειρήσεις να υπογράψουν αμέσως συμβόλαια προμήθειας είτε με 

μονάδες ΑΠΕ είτε με θερμικούς παραγωγούς ώστε να μην εκτεθούν στην DAM. 

Ωστόσο αυτό δεν μπορεί να συμβεί λόγω της επιβολής του πλαφόν και στα 

διμερή συμβόλαια παρά το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός κανονισμός προβλέπει την 

εξαίρεση τους. 

Παρέμβαση της ΕΕ 



Μάλιστα ο κ. Κοντολέων σημείωσε ότι αυτό είναι παράνομο και αποκάλυψε ότι 

έχει παρέμβει ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία με επιστολή της προς το ΥΠΕΝ 

ζητεί εξηγήσεις. 

Όπως αναφέρουν παράγοντες της βιομηχανίας, η άρση των εμποδίων στη 

σύναψη συμφωνιών που θα διασφαλίσουν μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικό 

ενεργειακό κόστος για τις βιομηχανίες και τραπεζική χρηματοδότηση για τα έργα 

ΑΠΕ, είναι μείζονος σημασίας να γίνει το ταχύτερο δυνατό. 

Πολύ δε περισσότερο που οι συμβάσεις προμήθειας ενέργειας που έχουν αρκετές 

από τις βιομηχανίες υψηλής τάσης με τη ΔΕΗ λήγουν στο τέλος του έτους και 

αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τη σύναψη PPAs 

ακόμη και με υφιστάμενα πάρκα ή και με παραγωγούς που προσφέρουν μίγμα 

καυσίμου. 

Πρόκειται δηλαδή για PPAs με έναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου του 2023 τα 

οποία με το υφιστάμενο καθεστώς του πλαφόν και την υποχρέωση όλες οι 

συναλλαγές αγοραπωλησίας ηλεκτρισμού να γίνονται μέσω του Χρηματιστηρίου 

Ενέργειας, επί της ουσίας ακυρώνονται. 

Με άλλα λόγια η επιχειρηματολογία ότι τα PPAs είναι μακροχρόνια συμβόλαια 

διάρκειας πολύ μεγαλύτερης από το χρόνο ισχύος του πλαφόν στην αγορά, όπως 

τονίζουν οι ίδιοι παράγοντες της βιομηχανίας απλώς δεν στέκει. Και αυτό διότι 

αυτή την περίοδο γίνονται οι διαπραγματεύσεις με βάση τα σημερινά δεδομένα 

της αγοράς και οι όποιες συμφωνίες δεν μπορούν να είναι ανεξάρτητες από αυτά. 

Το πλαφόν επί των πραγματικών εσόδων 

Εξάλλου ακόμη και με την υπογραφή συμφωνίας επί της διαφοράς μεταξύ των 

δυο συναλλασσόμενων, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, η βιομηχανία που θα έχει 

συνάψει PPA με τιμή 50 ευρώ/MWh, θα πληρώσει στο Χρηματιστήριο 250 

ευρώ/MWh, ο παραγωγός ΑΠΕ θα εισπράξει 85ευρώ/MWh από το Χρηματιστήριο 



και θα επιστέψει στη βιομηχανία μόνο τα 35 ευρώ/MWh, από το σύνολο των 250 

ευρώ/MWhπου είχε πληρώσει. 

Με βάση αυτό τα δεδομένα και καθώς το πλαφόν θα συνεχίσει να ισχύει 

τουλάχιστον έως τον Ιούλιο του 2023 (αν και κανένας δεν μπορεί να προβλέψει 

πόσο θα διαρκέσει η κρίση), οι επιχειρήσεις ζητούν να εξαιρεθούν τώρα τα PPAs 

το πλαφόν. Όπως σημειώνουν το ορθό είναι το πλαφόν να επιβάλλεται μετά την 

εκκαθάριση μεταξύ αγοραστή και παραγωγού επί των πραγματικών εσόδων και 

όχι επί των προσωρινών, όπως σήμερα. Το πραγματικό έσοδο του παραγωγού 

είναι η συμφωνημένη τιμή με τον αγοραστή της ενέργειας που έχει κλειδώσει στο 

πλαίσιο ενός ΡΡΑ. 

Όπως επισημαίνουν βιομηχανικοί κύκλοι, δεδομένης της ενεργειακής κρίσης, η 

σύναψη διμερών μακροχρόνιων συμβάσεων σε σταθερή τιμή με παραγωγούς ΑΠΕ 

ή και με καθετοποιημένους που μπορούν να σταθμίσουν στο κόστος παραγωγής 

τους και να δώσουν μια καλύτερη τιμή, αποτελούν τη μόνη λύση για τη 

βιομηχανία. 

 


