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ΠΡΟ: ΚΩΣΑ ΚΡΕΚΑ ΣΟΜΕΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ν.Δ.Θεςςαλονίκη 16.2.2017   

Θζμα:Θζςεισ κλάδου για τον ενεργειακό ςυμψηφιςμό και την ενεργειακή φτϊχεια. 
 
Αγαπθτζ Κφριε κρζκα, 
 
Ωσ ο μόνοσ πανελλινιοσ ςφνδεςμοσ που εκπροςωπεί τουσ αυτό παραγωγοφσ από ενεργειακό ςυμψηφιςμό 
και ωσ ο ςφνδεςμοσ που πζτυχε την εφαρμογή του ςτην Ελλάδα ςασ κάνουμε μια ςφντομθ ιςτορικι 
αναδρομι το κζμα του Netmetering και ενεργειακοφ ςυμψηφιςμοφ  
Επιδιϊκουμε να πετφχουμε τθν ςυναίνεςθ τθσ πολιτείασ ςτθν ανεξαρτθτοποίθςθ του κλάδου των 
«Οικιακϊν – Κτιριακϊν  Φωτοβολταϊκϊν», ϊςτε να χαραχκεί μια νζα ςτακερι και μακροπρόκεςμθ πολιτικι 

ανάπτυξθσ του κλάδου, προσ όφελοσ τθσ κοινωνίασ 
και των χιλιάδων εργαηομζνων ςτο χϊρο μασ και με 
τθν ςωςτι εφαρμογι του Netmetering και του 
Virtualnetmetering.  
Θ παραγωγι ρεφματοσ μζςω Α.Π.Ε Φ/Β να 
παραμείνει ςε όςο μεγαλφτερο βακμό γίνεται 
προνόμιο του οικιακοφ καταναλωτι, του αγρότθ, 
του κτθνοτρόφου, του μζςου Ζλλθνα επιχειρθματία 
και τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. Ζτςι, μόνο, τα 
οφζλθ για τισ τοπικζσ κοινωνίεσ κα 
μεγιςτοποιθκοφν και με τθν εφαρμογι του 
Netmetering δεν επιβαρφνεται ο λογαριαςμόσ του 
ΛΑΓΘΕ.  

Να προωκθκεί το netmeteringπου δεν επιβαρφνει κακόλου τον ΛΑΓΘΕ και είναι θ μόνθ κετικι εξζλιξθ ςτα 
τελευταία χρόνια του ΤΠΕΚΑ είναι θ ψιφιςθ τθσ αυτό παραγωγισ και ο ςφνδεςμοσ μασ ΣΕΓΘ ηθτά από τα 
υπουργεία ΠΕΚΑ και Ανάπτυξθσ να ςυνεργαςτοφν και να ςυνοδεφςουν το νζο μζτρο για ενεργειακό 
ςυμψθφιςμό με επιχοριγθςθ τθσ αγοράσ και τοποκζτθςθσ ςυςτθμάτων αυτό παραγωγισ, θ οποία μπορεί 
να περιλαμβάνει και επιχοριγθςθ από ΕΠΑ, που κα κακορίηεται με οικονομικά και κοινωνικά κριτιρια ωσ 
προσ το ποςοςτό επιδότθςθσ κακϊσ και από χρθματοδοτικά εργαλεία από τον Σραπεηικό τομζα.  

Ηθτοφμε επζκταςθ και ςε εξ αποςτάςεωσ εγκατάςταςθ Φωτοβολταϊκϊν ( virtualnetmetering ) για να 
λυκοφν κζματα αγροτϊν ξενοδοχειακϊν μονάδων και επιχειριςεων και Διμων που δεν μποροφν να 
εγκαταςτιςουν μονάδεσ ςε όμορα χωράφια θ εντόσ τθσ ιδιοκτθςίασ τουσ , του μζτρουτου netmeteringζχει 
ιδθ τεκεί  ςε εφαρμογιαπό τον ΔΕΔΔΗΕ που περιμζνουμε τισ αιτιςεισ ςε εφαρμογι του ΦΕΚ προσ όφελοσ 
τθσ πλειοψθφίασ του κοινωνικοφ ςυνόλου και κα φζρει ανακοφφιςθ ςε χιλιάδεσ νοικοκυριά, ελεφκερουσ 
επαγγελματίεσ, αγρότεσ και μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ διμουσ και περιφζρειεσ τθσ χϊρασ 
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μασαξιοποιϊντασ τον ελληνικό ήλιο για ιδία χρήςη κατανάλωςησ ηλεκτρικοφ ρεφματοσ αλλά και 
θζρμανςησ ψφξησ μζςω αντλιϊν θερμότητασ αλλά και δωρεάν μετακινήςεων με χρήςη ηλεκτρικϊν 
αυτοκινήτων μελλοντικά.  

Τπάρχει άμεςα θ 
αναγκαιότθτα ςυνζπειασ και 
αξιοπιςτίασ του ελλθνικοφ 
κράτουσ ζναντι των 
επενδυτϊν πλζον και 
ςυναλλαςςόμενων με το 
κράτοσ χωρίσ εκπλιξεισ και 
αλλαγζσ ςυμβάςεων και 
όρων με ζνα ςτακερό νομικό 
κεςμικό επενδυτικό πλαίςιο 
να δοκοφν και περαιτζρω 
κίνθτρα για επιδότθςθ μζςω 
ΕΠΑ και χρθματοδότθςθ 
μζςω τραπεηικϊν ιδρυμάτων 
, οφτωσ ϊςτε να είναι 

ελκυςτικό και για τουσ ιδιϊτεσ και για τουσ επιχειρθματίεσ το ςυνολικό πακζτο 
ΦωτοβολταϊκϊνμζςωNETMETERING ςε ςυνδυαςμό και με αντλίεσ κερμότθτασ ι και θλεκτρικό αυτοκίνθτο 
αργότερα να είναι μια λφςθ ελκυςτικι για τουσ Ζλλθνεσ επενδυτζσ ιδιϊτεσ επιχειρθματίεσ αγρότεσ χωρίσ 
νομοκετικά προβλιματα όπωσ πχ ςτουσ αγρότεσ με τθν γθ υψθλισ παραγωγικότθτασ και ςτουσ ιδιϊτεσ να 
πλθςιάηει θ απόςβεςθ τθν επικυμθτι πενταετία και όχι 8-10 χρόνιαμζςω προγραμμάτων ΕΠΑ για την 
εγκατάςταςη ςυςτημάτων ενεργειακοφ ςυμψηφιςμοφ netmeteringμε Φωτοβολταϊκά ςε ιδιϊτεσ 
επιχειριςεισ ξενοδοχεία αλλά και αγρότεσ και εξ αποςτάςεωσ μζςω του virtualnetmetering και επίςθσ να 
ςασ αναφζρω πωσ ο ςφνδεςμοσ μασ ςτρατθγικά ςυνεργάηεται με τθν ομάδα του PVNETMETERING του 
Α.Π.Θ. που εκπροςωπεί τθν Ελλάδα και ζχουμε προτάςεισ τεκμθριωμζνεσ. 

Τπογραμμίηουμε ακόμα, τθ ςθμαςία μίασ ειδικισ καμπάνιασ για τθ ςωςτι αξιοποίθςθ του net-metering, 
κακϊσ θ αυτοπαραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από ΑΠΕ και ΘΘΤΑ με ςυμψθφιςμό αποτελεί ζνα πολφτιμο 
εργαλείο ςτθν υπθρεςία των καταναλωτϊν για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και χρθμάτων. 

Ο ςφνδεςμοσ ΣΕΓΘ, ςθματοδοτϊντασ το ξεκίνθμα του «net-metering» ςτθν Ελλάδα, φιλοδοξεί να 
αποτελζςει ζνα βιμα γόνιμου διάλογου και προβλθματιςμοφ ανάμεςα ςτουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ των 
Φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, με ςτόχο τθν αντικειμενικι εκτίμθςθ τθσ 
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και τθν αναηιτθςθ καλϊν πρακτικϊν και να καταλιξει ςε ςυμπεράςματα 
αξιοποιιςιμα από αρμόδιουσ φορείσ και τθν κυβζρνθςθ και υπουργεία για τθν χρθματοδότθςθ και 
επιδότθςθ του με κίνθτρα για τουσ πολίτεσ και επιχειρθματίεσ και δθμόςιο τομζα. 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Ζχουμε τθν δυνατότθτα ωσ Ελλάδα ςτθν θλιόλουςτθ χϊρα μασ θ πολιτικι θγεςία να λάβει γενναίεσ 
αποφάςεισ αυτονόμθςθσ τθσ πατρίδασ μασ με τθν άμεςθ εφαρμογι του Netmetering χωρίσ όριο ιςχφοσ και 
για ιδιϊτεσ και για επιχειριςεισ και για το ελλθνικό Δθμόςιο Διμουσ Περιφζρειεσ με ελκυςτικά 
προγράμματα χρθματοδότθςθσ αλλά και επιδότθςθσ από το ΕΠΑ για όλουσ τουσ Ζλλθνεσ καταναλωτζσ 
αλλά και ιδιϊτεσ για τθν ςταδιακι απεξάρτθςθ τθσ χϊρασ μασ από το πετρζλαιο το φυςικό αζριο και τα 
ορυκτά καφςιμα με ζμφαςθ άμεςα ςτθν παραγωγι ενζργειασ από τισ Α.Π.Ε. όπου θ Ελλάδα μασ και 
θλιοφάνεια διακζτει 350 θμζρεσ ετθςίωσ αλλά και ανζμουσ και αποκζματα Βιομάηασ. 
 
Είναι απορίασ άξιο γιατί θ χϊρα μασ δεν ζχει ιδθ κάνει αυτι τθν ςτροφι ςτισ Α.Π.Ε. τθν ϊρα που θ 
Γερμανία ζχει αποφαςίςει να κλείςει τα πυρθνικά εργοςτάςια τθσ επενδφει εκατοντάδεσ εκατομμφρια 
ευρϊ ςε ςυςτιματα αποκικευςθσ ενζργειασ από Α.Π.Ε. ενϊ ζχει το 1/10 τθσ θλιοφάνειασ τθσ χϊρασ μασ. 
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Είναι καταςτροφικό για τον τουριςμό μασ να ζχουμε και άλλα blackout όπωσ τθσ αντορίνθσ ςτα 
πανζμορφα νθςιά μασ που λειτουργοφν με απαρχαιωμζνουσ πετρελαιοκινθτιρεσ μολφνοντασ το 
περιβάλλον και να μθν ζχουν δια νόμου απαγορευτεί πλζον αφοφ και ακατάλλθλοι τεχνικά είναι και 
απαρχαιωμζνοι, μολφνουν το περιβάλλον ,πλθρϊνουμε τεράςτια ποςά προςτίμων για τθν ζκλυςθ 
διοξειδίου του άνκρακα τθν ϊρα που μποροφμε να γεμίςουμε με φωτοβολταικά και άλλεσ μορφζσ ΑΠΕ τα 
νθςιά μασ και να ζχουμε δωρεάν ενζργεια από τον ιλιο μασ χωρίσ καμία διακοπι ρεφματοσ ξανά με πολλζσ 
ανεξάρτθτεσ παροχζσ διάςπαρτεσ που κα εξομαλφνουν και το φορτίο του δικτφου και με δωρεάν ψφξθ και 
κζρμανςθ με αντλίεσ κερμότθτασ και δωρεάν μετακινιςεισ των πολιτϊν με θλεκτρικά αυτοκίνθτα με 
μθδενικι ρφπανςθ του περιβάλλοντοσ κακιςτϊντασ τα νθςιά μασ πρότυπα γαλάηια και πράςινα νθςιά. 
 

Αυτό είναι το μοντζλο ανάπτυξθσ 
που ο δικόσ μασ ςφνδεςμοσ ζχει να 
προτείνει ςτθν ΡΑΕ και ςτο ΤΠΕΚΑ 
χωρίσ κανζνα ςθμείο ρομαντιςμοφ 
ι αεροβαςίασ αλλά με τεχνικά 
άμεςα εφαρμόςιμεσ λφςεισ και τθν 
ςταδιακι απεξάρτθςθ μασ άμεςα 
από τουσ υδρογονάνκρακεσ το 
φυςικό αζριο και το πετρζλαιο , 
δίνοντασ τθν δυνατότθτα και ςτουσ 
πολίτεσ αυτισ τθσ χϊρασ και ςτισ 
επιχειριςεισ να μπορζςουν να πουν 
πωσ θ χϊρα τουσ και θ πολιτικι τθσ 
θγεςία ζπραξε το αυτονόθτο για τθν 
χϊρα πζρα από άλλα ςυμφζροντα 
που αντιλαμβανόμαςτε πλιρωσ 
πωσ κα κιγοφν με αυτι τθν ςτροφι 
τθσ χϊρασ μασ ςτισ Α.Π.Ε. αλλά που 
είναι αυτονόθτο πλζον πωσ πρζπει 

και είναι επιτακτικι ανάγκθ να γίνει άμεςα και για τθν ενεργειακι μασ αυτονομία αλλά και για το μζλλον 
των παιδιϊν μασ και των επόμενων γενεϊν αφοφ ιδθ θ κατάςταςθ του παγκόςμιου κλίματοσ ζχει 
επιδεινωκεί τραγικά με 2 βακμοφσ αφξθςθ τθσ μεςοςτακμικισ κερμοκραςίασ του πλανιτθ. 
 
Ηθτοφμε λοιπόν τθσ εφαρμογι του αυτονόθτου άμεςα για το καλό των πολιτϊν και επιχειριςεων αυτισ τθσ 
χϊρασ που ζχει ενζργεια δοςμζνθ απλόχερα από τθν κζςθ τθσ ςτον γεωπολιτικό χάρτθ και πρζπει 
επιτζλουσ να τθν αξιοποιιςει και είναι οι Α.Π.Ε. 
 

το κζμα τθσ ενεργειακήσ φτϊχειασ μια πολφ απλι πρόταςθ μασ είναι θ περίςςεια του ρεφματοσ από το 
Netmetering να πθγαίνει με κριτιρια  ςτισ αδφναμα κοινωνικά ομάδεσ και όχι ςτον λογαριαςμό του ΛΑΓΘΕ , 
τόςο απλά και περιεκτικά.  

Ευχαριςτϊ,  

Με εκτίμθςθ Δράμαλησ Μάριοσ  ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ‘’ΣΕΓΗ’’ 
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