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Αρ. Πρωτ. 7/2019 

Θέμα: «Τροπολογία για Μόνιμο Μηχανισμό Διασφάλισης Ισχύος» 

 

Αξιότιμες κυρίες βουλευτές,  

Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, 

Την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 καλείστε να ψηφίσετε τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την υιοθέτηση μόνιμου Μηχανισμού Διασφάλισης Ισχύος 

(ΜΔΙ) για την ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.  

Στόχος της τροπολογίας αυτής είναι τόσο η υπό κατασκευή λιγνιτική μονάδα «Πτολεμαΐδα 5» όσο 

και οι υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες να αποκτήσουν το δικαίωμα να επιδοτούνται για πολλά 

χρόνια με τα χρήματα των Ελλήνων καταναλωτών και των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Τονίζουμε τα εξής: 

1. Ο ΜΔΙ που πρότεινε η Ελλάδα έρχεται σε αντίθεση με τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες οι 

οποίοι απαγορεύουν σε οποιαδήποτε νέα λιγνιτική μονάδα να επιδοτείται μέσω 

μηχανισμών διασφάλισης ισχύος και ταυτόχρονα παύουν την οποιαδήποτε επιδότηση σε 

υφιστάμενη λιγνιτική μονάδα μετά τις 30.6.2025.  

2. Ο επείγον χαρακτήρας της τροπολογίας σχετίζεται με την εξαίρεση του άρθρου 22 (5) του 

νέου ευρωπαϊκού Κανονισμού για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας. Η εν λόγω εξαίρεση επιτρέπει την παράκαμψη των νέων ευρωπαϊκών κανόνων 

για εκείνες τις μονάδες που θα υπογράψουν συμβόλαια πριν το τέλος του 2019, με την 

προϋπόθεση ότι υπάρχει ΜΔΙ σε λειτουργία πριν να τεθεί σε ισχύ ο νέος Κανονισμός. Ο νέος 

αυτός Κανονισμός έχει ήδη εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα τεθεί επισήμως σε ισχύ 

μέσα στις επόμενες εβδομάδες. 

3. Ο ΜΔΙ που προτείνει η ελληνική κυβέρνηση είναι υπό διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή εδώ και πολλούς μήνες. Ο λόγος που δεν έχει ακόμα εγκριθεί οφείλεται στα πολύ 

πραγματικά προβλήματα που έχει το σχέδιο, τα οποία μάλιστα επεσήμαναν κατά τη 

σχετική διαβούλευση πολλοί και διαφορετικοί φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μη 

κυβερνητικές οργανώσεις και δεξαμενές σκέψης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Μπορείτε να διαβάσετε τη δική μας σχετική ανάλυση εδώ.   

4. Ο σκοπός ενός ΜΔΙ είναι να εξασφαλίσει την επάρκεια ισχύος στη χώρα αφού αυτό 

τεκμηριωθεί από σχετική ανάλυση (η οποία ουδέποτε κατατέθηκε) και όχι την οικονομική 

ενίσχυση λιγνιτικών μονάδων.  

5. Η οποιαδήποτε συζήτηση για την υιοθέτηση ενός ΜΔΙ όπως ο προτεινόμενος, θα έπρεπε να 

γίνει μετά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του Μοντέλου-Στόχου (Target model) και 

όχι το αντίστροφο, όπως συμβαίνει τώρα. 
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6. Είναι λανθασμένη η αντίληψη ότι η οικονομική βιωσιμότητα της υπό κατασκευή μονάδας 

«Πτολεμαΐδα 5» κρίνεται από το αν θα λάβει επιδοτήσεις μέσω του ΜΔΙ. Σύμφωνα με τον 

προτεινόμενο ΜΔΙ, το απολύτως μέγιστο ετήσιο ποσό με το οποίο θα επιδοτείται από τους 

Έλληνες καταναλωτές θα είναι λιγότερο από €43 εκ. Την ίδια στιγμή, εκτιμάται ότι το 

ετήσιο κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CO2 που θα 

επιβαρύνει τη μονάδα αν λειτουργεί τις ώρες που προβλέπονται στην Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, και για πολύ μετριοπαθείς παραδοχές σχετικά με την 

εξέλιξη των τιμών δικαιωμάτων CO2, θα κυμαίνεται μεταξύ €108 και 129 εκ. Συνεπώς, η 

οικονομική βιωσιμότητα της μονάδας κρίθηκε ήδη το 2017 όταν η ΔΕΗ δεν κατόρθωσε να 

λάβει μια άλλη εξαίρεση την οποία διεκδικούσε κατά την αναθεώρηση της οδηγίας 

2003/87/ΕΚ για το χρηματιστήριο ρύπων, σύμφωνα με την οποία η μονάδα θα λάμβανε 

δωρεάν δικαιώματα εκπομπών CO2.  

7. Τυχόν υπερψήφιση της τροπολογίας θα συμβάλλει στην περαιτέρω στρέβλωση της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς θα ενισχύσει την αναντίστρεπτα μη ανταγωνιστική λιγνιτική 

βιομηχανία σε βάρος βιώσιμων τεχνολογιών παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας όπως και τεχνολογιών διαχείρισης της ζήτησης (Demand Side Management).  

8. Η υιοθέτηση του συγκεκριμένου ΜΔΙ δεν θα ωφελήσει ούτε τη ΔΕΗ, καθώς θα συντηρήσει 

για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την ψευδαίσθηση ότι η Πτολεμαΐδα 5 είναι 

βιώσιμη, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει στην ολοκλήρωση ενός περιβαλλοντικά αλλά και 

οικονομικά καταστροφικού έργου.   

9. Αντιθέτως, η καταψήφιση μιας τέτοιας τροπολογίας θα βοηθήσει τη ΔΕΗ και την ελληνική 

κυβέρνηση να λάβουν τη μόνη απόφαση που προασπίζεται το δημόσιο συμφέρον: την 

ακύρωση του λιγνιτικού αυτού έργου και τη διαπραγμάτευση για εξεύρεση εναλλακτικών 

λύσεων με τις Γερμανικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που χρηματοδοτούν την 

κατασκευή της νέας μονάδας κατά το ήμισυ (Euler-Hermes και KfW-IPEX).  

Με βάση τα παραπάνω σας καλούμε να καταψηφίσετε την υπουργική τροπολογία.  

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.  

Με εκτίμηση, 

 
 
 
Νίκος Μάντζαρης 
Αναλυτής Πολιτικής για την Ενέργεια και το Κλίμα 
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