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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρίτη, 07-Φεβ-2023 08:55

Σκιές ανησυχίας για τη βιομηχανία όσο καθυστερεί
η ρύθμιση για τα πράσινα PPAs

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Σκρέκας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην
Καθημερινή, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να καθυστερήσει η ρύθμιση για την εξαίρεση από το
πλαφόν της χονδρεμπορικής των πράσινων διμερών συμβάσεων PPAs. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο
κ. Σκρέκας η σχετική ρύθμιση θα μπορούσε να έρθει μετά τον Ιούνιο, εάν συνεχίσει να υφίσταται ο
μηχανισμός που ανακτά τα υπερέσοδα για όλες τις τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρισμού (πλαφόν). Η
δήλωση Σκρέκα έρχεται σε αντίθεση με τις πληροφορίες – διαρροές ότι η σχετική ρύθμιση θα
μπορούσε  να κατατεθεί στη βουλή μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, ούτως ώστεΑπόρρητο
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να ανοίξει ο δρόμος για την υπογραφή των πρώτων PPAs ήδη από τον Μάρτιο. 

Μια καθυστέρηση στην κατάθεση της ρύθμισης για μετά τον Ιούνιο θα δημιουργούσε σοβαρότατο
πρόβλημα στη βιομηχανία η οποία παραμένει εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής
αγοράς του ρεύματος, αφού από τις αρχές του έτους έχουν λήξει τα σταθερά συμβόλαια που είχαν
μεγάλοι βιομηχανικοί πελάτες. 

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι , όπως επισημαίνουν πηγές της βιομηχανίας, εάν προχωρήσει η
ρύθμιση για την εξαίρεση από το πλαφόν της χονδρεμπορικής αγοράς, οι πρώτες πράσινες συμβάσεις
θα έρθουν μετά από περίπου 2 χρόνια, διάστημα που απαιτείται για να κατασκευαστούν οι ΑΠΕ που θα
τροφοδοτήσουν με καθαρό ρεύμα τη βιομηχανία. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν
απώλειες εσόδων για το δημόσιο ταμείο καθώς οι συμβάσεις θα αφορούν σε νέες ΑΠΕ που θα έρθουν
με την πάροδο του χρόνου. Προϋπόθεση για την υπογραφή των πράσινων διμερών συμβολαίων είναι η
εξαίρεσή τους από το πλαφόν που ισχύει σήμερα στη χονδρεμπορική αγορά. Όπως είναι ήδη γνωστό,
αυτή τη στιγμή για τεχνικούς λόγους δεν είναι εφικτή η υπογραφή τέτοιων συμβάσεων, καθώς ισχύει
πλαφόν στη χονδρεμπορική αγορά που δεν επιτρέπει την εκκαθάριση της συναλλαγής μεταξύ
πράσινων παραγωγών ΑΠΕ και βιομηχανίας.

Όσο καθυστερεί η ρύθμιση, η βιομηχανία παραμένει εκτεθειμένη στο ρίσκο της αγοράς καθώς
προμηθεύεται ρεύμα απευθείας από τη χονδρεμπορική αγορά. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη
και εάν κατατεθεί η ρύθμιση θα απαιτηθεί ένα χρονικό διάστημα επιπλέον για την υπογραφή της
σχετικής υπουργικής απόφασης αλλά και για τις απαιτούμενες αλλαγές στο χρηματιστήριο της
ενέργειας.  Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η βιομηχανία οριακά προλαβαίνει να υπογράψει πράσινα PPAs
μέχρι τον Μάρτιο, προκειμένου να σταματήσει να είναι εκτεθειμένη στο ρίσκο της αγοράς.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι εν αναμονή της ρύθμισης, έχουν ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μεταξύ
βιομηχανιών και της ΔΕΗ, η οποία φέρεται να διεκδικεί να είναι ο πρώτος πάροχος που θα προσφέρει
πράσινα PPAs σε βιομηχανίες. Σύμφωνα με τις συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει οι συμβάσεις θα έχουν
10ετή διάρκεια και για τα πρώτα δύο χρόνια, μέχρις ότου κατασκευαστούν οι μονάδες ΑΠΕ που θα
τροφοδοτούν την βιομηχανία, προβλέπεται ότι η τροφοδοσία της βιομηχανίας θα γίνεται από
θερμικές μονάδες. Στη συνέχεια και μόλις η ΔΕΗ έχει κατασκευάσει τις νέες μονάδες ΑΠΕ που θα
ενταχθούν στα πράσινα PPAs, η ηλεκτροδότηση της βιομηχανίας θα γίνεται αποκλειστικά από τις
πράσινες μονάδες σε ανταγωνιστικές σταθερές τιμές. 
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