ΤΝΓΔΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ με ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ
Απτέμιδορ 2 & Κοσμά τος Αιτωλού, Μαπούσι Αττικήρ, 151 25 Τηλέυωνο: 210-6854035 Φαξ: 210-6828581

Ακινα, 20/8/12
Προσ:
Τπουργείο Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ
Μεςογείων 119, 101 92 Ακινα
Τπ’ όψθ : Τπουργοφ κου Ευάγγελου Λιβιεράτου
Αν. Τπουργοφ κου ταφρου Καλαφάτθ
Τφυπουργοφ κου Α. Παπαγεωργίου
Κοινοποίθςθ:
Τπουργείο Οικονομικϊν
Νίκθσ 5-7, 101 80 Ακινα
Τπ’ όψθ: Τπουργοφ κου Ιωάννθ τουρνάρα
Τπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ
Νίκθσ 5-7, 101 80 Ακινα
Τπϋοψθ : Τπουργοφ κου Κωςτι Χατηθδάκθ
Τφυπουργοφ κου Νότθ Μθταράκθ
Ρυκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ
Πειραιϊσ 132, 118 54 Ακινα
Τπ’ όψθ : Προζδρου κου Ν. Βαςιλάκου
Λειτουργό Αγοράσ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ Α.Ε.
Κάςτοροσ 72, 185 45 Πειραιάσ
Τπ’ όψθ : Διευκ/ντα υμβοφλου κου Γρ. Αντωνόπουλου

Θζμα: Η άρςθ των ςτρεβλϊςεων ςτα πλαίςια του Β’ πακζτου νομοκετικϊν πρωτοβουλιϊν
ΤΠΕΚΑ, αποτελεί προχπόκεςθ τθσ οικονομικισ ευςτάκειασ και βιωςιμότθτασ του
Λειτουργοφ.
Αξιότιμοι Κφριοι Τπουργοί, Κφριοι
ε ςυνζχεια των πρόςφατων μζτρων που ανακοινϊκθκαν από το ΤΠΕΚΑ αναφορικά με τα
Φωτοβολταϊκά και ενόψει των Νομοκετικϊν ρυκμίςεων που αναμζνονται για τθν αγορά
ενζργειασ να κεςμοκετθκοφν επιπλζον από τθν Βουλι, κα κζλαμε για άλλθ μια φορά να
επιςθμάνουμε πωσ οποιοδιποτε μζτρο κα ζβλαπτε τισ εν λειτουργία μζχρι ςιμερα
Φωτοβολταϊκζσ μονάδεσ κα εκμθδζνιηε αυτόματα τθν οιαδιποτε προοπτικι επενδφςεων

και ανάπτυξθσ ςτθ χϊρα μασ ανεξαρτιτωσ κλάδου. Η απαςφάλιςθ τθσ κρυαλλίδασ αυτισ
πζραν τθσ μθ θκικισ και μθ νόμιμθσ υπόςταςθσ τθσ αλλά και των προςφυγϊν που κα τθν
ακολουκοφςαν, κα εκκινοφςε και ζναν ατζρμονα φαφλο κφκλο αμφιςβθτιςεων,
«κουρζματοσ» απαιτιςεων και ςυνεπακόλουκα δανείων ςε όλο το εφροσ τθσ οικονομίασ,
που κα κακιλωνε τθν επενδυτικι εμπιςτοςφνθ ςτο ναδίρ για πάρα πολλά χρόνια. Αξίηει
να επιςθμανκεί εδϊ πωσ ιδθ μζςω τθσ τακτικισ φορολογίασ επί των προ φόρων κερδϊν τουσ
οι εν λειτουργία επαγγελματικζσ Φ/Β μονάδεσ αιμοδοτοφν ετθςίωσ το Κράτοσ με ζςοδα 65
εκατ. ευρϊ, ενϊ φορο-ςυλλζγουν και αποδίδουν επιπλζον 70 εκατ. ευρϊ από ΦΠΑ. Εν
κατακλείδι θ αξιοπιςτία, θ προςταςία και ςτακερότθτα του επενδυτικοφ - παραγωγικοφ
κλίματοσ με ςτόχο τθν επίτευξθ ανάπτυξθσ, ιδιαίτερα κατά τθν παροφςα περίοδο, αποτελοφν
ηθτιματα πρωταρχικισ ςθμαςίασ για τθ Χϊρα μασ και οποιαδιποτε ενζργεια κα τα κλόνιηε,
είναι βζβαιο ότι κινείται προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ.
Όςον αφορά τον κλάδο μασ, όπωσ πολφ καλά γνωρίηετε, τα τελευταία χρόνια οποτεδιποτε
προζκυπτε πρόβλθμα με τθν οικονομικι κατάςταςθ του Λειτουργοφ, τα μζτρα που
λαμβάνονταν αφοροφςαν αποκλειςτικά ςτα Φωτοβολταϊκά. Είναι χαρακτθριςτικό ότι –
φςτερα κι από τα τελευταία μζτρα- μζςα ςε μόλισ δυόμιςι χρόνια ζχουμε τρείσ
ςθμαντικότατεσ μειϊςεισ ςτα Feed-in-Tariffs, τθν αναςτολι αδειοδοτιςεων, κακϊσ και τθν
εξαίρεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τεχνολογίασ από τισ ευεργετικζσ διατάξεισ του Αναπτυξιακοφ
Νόμου. Εάν πράγματι το πρόβλθμα οφειλόταν ςτα φωτοβολταϊκά, από τθν αιχμιακι
λειτουργία των οποίων το αποφευγόμενο κόςτοσ για το ςφςτθμα, μόνο το ζτοσ 2012
ςφμφωνα με μελζτθ του ΑΠΘ, αποτιμάται ςε €245 εκατ. ευρϊ, τότε αυτό, φςτερα από τισ
αλλεπάλλθλεσ αυτζσ παρεμβάςεισ, κα είχε επιτζλουσ επιλυκεί.
Όπωσ πολφ καλά γνωρίηετε ωςτόςο και ευκαρςϊσ μνθμονεφεται ςτθν αιτιολογία του
πρόςφατου πακζτου μζρων ΤΠΕΚΑ, το πρόβλθμα ουδόλωσ πρόκειται να επιλυκεί αςκϊντασ
μονομερι πολιτικι εςτιάηοντασ μάλιςτα αποκλειςτικά ςτα Φ/Β, τθν ςτιγμι που τα περικϊρια
αποςιϊπθςθσ τθσ πραγματικισ αιτίασ του προβλιματοσ, που δεν είναι άλλθ από τισ απίκανεσ
ςτρεβλϊςεισ που λαμβάνουν χϊρα ςτθν θλεκτροπαραγωγι και που άπαντεσ πλζον
αναγνωρίηουν, ζχουν παντελϊσ εξαντλθκεί. Οι ςτρεβλϊςεισ τθσ αγοράσ που επανειλθμμζνα
Οργανιςμοί (ΙΟΒΕ), Φορείσ ΑΠΕ και Πανεπιςτιμια (ΑΠΘ, ΕΜΠ) ζχουν ποςοτικοποιθμζνα με
μελζτεσ αναδείξει, αλλά και θ Πολιτεία ςε επίπεδο διαλόγου αναγνωρίςει με προεξζχοντα
τον Μθχανιςμό ανάκτθςθσ Μεταβλθτοφ Κόςτουσ (ΜΜΚ) και τθσ ςυνεπακόλουκα
πλαςματικισ ΟΣ (Οριακι Σιμι υςτιματοσ), οφείλουν να αποτελζςουν το πεδίο ςτο οποίο
πρζπει να λθφκοφν άμεςα μζτρα προκειμζνου να υπάρξει μια ουςιαςτικι και βιϊςιμθ
λφςθ του ηθτιματοσ τθσ ευςτάκειασ του Λειτουργοφ. το πλαίςιο αυτό δεν μπορεί πλζον να
αγνοείται το γεγονόσ πωσ ενϊ από τον Ιανουάριο του 2009 ζωσ και ςιμερα (όπου
διακζτουμε αναλυτικά μθνιαία ςτοιχεία) οι καταναλωτζσ ζχουν καταβάλει μζςω του τζλουσ
ΕΣΜΕΑΡ το ποςό των 400 εκατ. ευρϊ περίπου για τθν ςτιριξθ των ΑΠΕ, δυςτυχϊσ, ςφμφωνα
με μελζτθ του ΙΟΒΕ (Ιοφλιοσ 2011), το 60% από το ποςό αυτό δθλαδι 240 εκατ. ευρϊ ζχουν
μζςω των ςτρεβλϊςεων διοχετευκεί ςτθν επιδότθςθ τθσ Προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ
και εν τζλει ςτθν ςτιριξθ των ορυκτϊν καυςίμων που κυριαρχοφν ςτο ενεργειακό ιςοηφγιο.
Είναι απολφτωσ βζβαιο πωσ το αντίςτοιχο ποςό για το ςφνολο τθσ περιόδου από το 1999,
οπότε και ςτρεβλά κεςμοκετικθκε ο υπολογιςμόσ του τζλουσ αυτοφ υπζρ των ΑΠΕ μζχρι
ςιμερα, το ςυνολικό ποςό που υπεξζφυγε του προοριςμοφ του και διοχετεφκθκε ςτα
ορυκτά καφςιμα οπωςδιποτε ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρϊ ςωρευτικά.
Ωσ προσ τον Μθχανιςμό ανάκτθςθσ Μεταβλθτοφ Κόςτουσ (ΜΜΚ), είναι αδιανόθτο και
ταυτόχρονα προκλθτικό το δικεν προςωρινό αυτό μζτρο να εξακολουκεί να ιςχφει ζξι χρόνια
μετά τθ κζςπιςι του. Ο μθχανιςμόσ αυτόσ μζςω τθσ προςαφξθςθσ του +10%, παρζχει
κίνθτρο ςτουσ ιδιϊτεσ θλεκτροπαραγωγοφσ να προτιμοφν ακριβό φυςικό αζριο αφοφ με το
+10% κα κερδίςουν περιςςότερα χριματα. Είναι απολφτωσ επιηιμιο θ φκθνι εγχϊρια
λιγνιτικι παραγωγι να υποκακίςταται πζραν κάκε λογικισ μζςω του ΜΜΚ από τισ
διπλάςια ακριβότερεσ μονάδεσ ειςαγόμενου φυςικοφ αερίου και μάλιςτα χωρίσ αυτό να
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προςμετρείται καν ςτον Ημεριςιο Ενεργειακό Προγραμματιςμό (ΗΕΠ) και τθν
διαμορφοφμενθ από αυτόν ΟΣ. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ (12:01
π.μ. – 05:00 π.μ.) του πρϊτου πενταμινου του 2012 υποκαταςτάκθκαν 804.000 MWh
φκθνισ λιγνιτικισ παραγωγισ (βάςει αναλυτικϊν ςτοιχείων ΑΔΜΗΕ) με αποτζλεςμα να
προκλθκεί μια εντελϊσ περιττι επιβάρυνςθ τθσ τάξεωσ των €50.000.000.
Η νοκευμζνθ ΟΣ που ουδεμία ςχζςθ ζχει με το πλιρεσ κόςτοσ τθσ ςυμβατικισ
θλεκτροπαραγωγισ (εξαιτίασ του ΜΜΚ, των μθ ρεαλιςτικϊν δθλϊςεων διακεςιμότθτασ
ιςχφοσ ςτον ΗΕΠ αλλά και των Αποδεικτικϊν Διακεςιμότθτασ Ιςχφοσ που δεν αποτυπϊνονται
ςε αυτιν αν και ιςοδυναμοφν με επιπλζον 9 ευρϊ / MWh μεςοςτακμικά) πρζπει άμεςα να
απαλειφκεί από τθν οικονομικι εξίςωςθ αποτίμθςθσ των ΑΠΕ και του υπολογιςμοφ του
ΕΣΜΕΑΡ. Η ΟΣΑ (Οριακι Σιμι Αποκλίςεων) όπωσ απολογιςτικά υπολογίηεται από τον
διαχειριςτι κακθμερινά, ίςωσ κα μποροφςε τουλάχιςτον μεταβατικά να χρθςιμοποιθκεί
προσ τον ςκοπό αυτό, αφοφ αντικατοπτρίηοντασ πλθςιζςτερα τθν πραγματικότθτα του
χονδρεμπορικοφ κόςτουσ ενζργειασ κινικθκε ςτα επίπεδα των 82 ευρϊ/MWh το α’ εξάμθνο
του 2012 όταν θ ΟΣ ζδειχνε 63,5 ευρϊ/MWh. Από μόνο του αυτό, παρ’ ότι και πάλι δεν
αντικατοπτρίηει το πλιρεσ κόςτοσ τθσ ςυμβατικισ θλεκτροπαραγωγισ, κα γλφτωνε τον
ειδικό λογαριαςμό ΑΠΕ από πλαςματικό νζο ζλλειμμα τθσ τάξθσ των 120 εκατ. ευρϊ
ετθςίωσ. Εν πάςθ περιπτϊςει αν εξαιτίασ τθσ αυξθμζνθσ ςυμμετοχισ του φυςικοφ αερίου
ςτο ιςοηφγιο τθσ θλεκτροπαραγωγισ (25 – 30%) χρειάηεται να γίνουν αυξιςεισ ςτο κόςτοσ
του ρεφματοσ, δεν μποροφν οι ΑΠΕ και τα Φ/Β να αποτελοφν μονίμωσ το εφκολο
πρόςχθμα.
Εξίςου ςθμαντικό ηιτθμα είναι και θ επιχειροφμενθ ζναρξθ αποηθμίωςθσ τθσ τεχνολογίασ
ΗΘΤΑ >35MW με Feed-In-Tariff (FIT). Πζραν του νομικοφ ηθτιματοσ το οποίο εκκρεμεί ςτο
τΕ, είναι προκλθτικό να ςυηθτείται αυτό το ενδεχόμενο τθ ςτιγμι που: α) το Άρκρο 197 του
Ν.4001/2011 το οποίο και επζτρεψε τθ δυνατότθτα αποηθμίωςθσ τθσ ΗΘΤΑ >35MW με FIT
ζγειρε κφελλα αντιδράςεων από όλουσ τουσ φορείσ των ΑΠΕ, καταψθφίςτθκε από τθν τότε
αξιωματικι αντιπολίτευςθ (θ οποία ςιμερα αποτελεί τον κορμό τθσ Κυβζρνθςθσ) και
προκάλεςε τθν υποβολι ερωτιςεων βουλευτϊν που ανικαν ςτθν τότε Κυβζρνθςθ κακϊσ και
ςτθ ςθμερινι αξιωματικι αντιπολίτευςθ, β) ο Κοινοτικόσ Επίτροποσ κ. Oettinger ζχει
αποφανκεί εγγράφωσ από τον επτζμβριο του 2011 ότι θ αποηθμίωςθ με FIT τθσ
ΗΘΤΑ>35MW δεν αποτελεί Κοινοτικι υποχρζωςθ και γ) άπαντεσ γνωρίηουν ότι θ κζςπιςι
του κα ςθμάνει αυτομάτωσ υπζρμετρθ διόγκωςθ του ελλείμματοσ του ΛΑΓΗΕ, αφοφ κα
πρζπει να καταβάλει για τον ςκοπό αυτό εφάπαξ πλθρωμι για όςθ ενζργεια ζχει εγχυκεί από
τθν ζναρξθ ιςχφοσ του Ν.4001/2011, ιτοι περίπου €60.500.000 ευρϊ κακϊσ και περίπου
€5.500.000 μθνιαίωσ, ιτοι €66.000.000 επιπλζον ςε ετιςια βάςθ. Επιςθμαίνεται επίςθσ ότι
αν γίνει δεκτι θ αίτθςθ ακφρωςθσ που ζχει υποβλθκεί ςτο τΕ, τα χριματα που κα ζχουν
καταβλθκεί ζωσ τότε ςτθ μεγάλθ ΗΘΤΑ δεν επιςτρζφονται και το Κράτοσ κα ζχει υποςτεί
μια ςθμαντικι οικονομικι ηθμία, τον κίνδυνο όμωσ τθσ οποίασ γνϊριηε πριν ξεκινιςουν οι
καταβολζσ.
το πλαίςιο των ανωτζρω αναλφςεων καλοφμε τθν Πολιτεία όπωσ:
1. Πιςτϊςει με αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου 300 εκατ. ευρϊ τον ειδικό λογαριαςμό
ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ αναηθτϊντασ τα χριματα από δικοφσ τθσ πόρουσ, αφοφ επίςθμα
αναγνωρίηεται πωσ θ ολιγωρία παρεμβάςεων του Κράτουσ, οι ςτρεβλϊςεισ που αυτό
δθμιοφργθςε, διαιϊνιςε και επζτρεψε και οι κακοί υπολογιςμοί του, αποτελοφν τθν
αιτία τθσ ςθμερινισ κρίςθσ του Λειτουργοφ. Αν τοφτο δεν είναι κακ’ ολοκλθρίαν
εφικτό ασ αναηθτθκοφν τα υπόλοιπα χριματα από αυτοφσ που καρπϊκθκαν μζςω
των ςτρεβλϊςεων το 60% του ΕΣΜΕΑΡ όλα αυτά τα χρόνια -που οπωςδιποτε δεν
είναι τα Φ/Β- και που ανζρχεται ςτα 300 εκατ. ευρϊ όπωσ αναλφκθκε, από το 1999
ωσ ςιμερα.
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2. Πιςτϊςει τον Λειτουργό με τα επιπλζον 130 εκατ. ευρϊ τθσ ηθμίασ που αυτόσ
υπζςτθ από τθν κατάρρευςθ των Energa και HellasPower και που ουδόλωσ
ςχετίηονται με τισ ΑΠΕ. Είναι αδιανόθτο χριματα τθσ τάξθσ των 170 εκατ. ευρϊ να
φθμολογείται πωσ υπάρχουν δεςμευμζνα ςε λογαριαςμοφσ των εταιρειϊν αυτϊν και
ο Λειτουργόσ και οι παραγωγοί ΑΠΕ που αποκλειςτικά πλθρϊνονται από αυτόν, να
κινδυνεφουν με πτϊχευςθ ζνεκα τθσ μακράσ ςτάςθσ πλθρωμϊν του.
3. Εφαρμόςει άμεςα και ακωλφτωσ όλα τα μζτρα όπωσ αυτά ανακοινϊκθκαν από το
ΤΠΕΚΑ ςτισ 10/8/12, ϊςτε να μθν επαναλθφκεί μζςω τθσ ολιγωρίασ θ
καταςτροφικι εμπειρία τθσ αςτοχίασ υλοποίθςθσ των παρεμβάςεων του
περαςμζνου Ιανουαρίου. Οι ρυκμίςεισ αυτζσ πλαιςιωμζνεσ από τθν αφξθςθ του
ΕΣΜΕΑΡ, όπωσ ανακοινϊκθκε από τθν ΡΑΕ με τθν Απόφαςθ τθσ 698/2012 και οφείλει
βάςει του ν.4001/2011 θ Ρυκμιςτικι Αρχι τακτικά να παρακολουκεί, αλλά και τθσ
τιρθςθσ των δεςμευτικϊν εκνικϊν ςτόχων διείςδυςθσ ανά τεχνολογία ΑΠΕ ςτο
ενεργειακό μίγμα όπωσ ζχει κεςμοκετθκεί με τθν Α.Τ.Φ1/οικ.19598/31-8-10
επαρκοφν. Όπωσ αναλυτικά απεικονίηεται ςτθν εν λόγω Απόφαςθ ΡΑΕ και
ςυγκεκριμζνα ςτον Πίνακα 1, θ οποία ωσ υπόκεςθ εργαςίασ ζχει τθν διατιρθςθ των
ςτρεβλϊςεων, δεν φαίνεται παραγωγι νζου ελλείμματοσ ςτο εξισ.
4. Άρει τισ ςτρεβλϊςεισ ςτθν χονδρικι θλεκτρικισ ενζργειασ, καταργϊντασ τον
Μθχανιςμό ανάκτθςθσ Μεταβλθτοφ Κόςτουσ, με αποτφπωςθ του πλιρουσ κόςτουσ
τθσ ςυμβατικισ θλεκτροπαραγωγισ ςτθν ΟΣ ςυμπεριλαμβανομζνων των
Αποδεικτικϊν Διακεςιμότθτασ Ιςχφοσ. Μεταβατικά μπορεί να αντικαταςτακεί θ ΟΣ
με τθν ΟΣΑ ςτθν οικονομικι εξίςωςθ των ΑΠΕ και του ειδικοφ λογαριαςμοφ του
Λειτουργοφ, γεγονόσ που κα δθμιουργιςει πλεόναςμα ςτον λογαριαςμό αυτό
τουλάχιςτον 120 εκατ. ευρϊ ετθςίωσ. Αν θ λφςθ αυτι, για λόγουσ ανάγκθσ
μετακφλιςθσ ςτον καταναλωτι του πραγματικοφ και υψθλοφ κόςτουσ τθσ ςυμβατικισ
θλεκτροπαραγωγισ (λόγω τθσ αυξθμζνθσ ςυμμετοχισ του φυςικοφ αερίου) δεν είναι
επικυμθτι, τότε δεν απομζνει άλλθ λφςθ από τθν πλιρθ ενςωμάτωςθ του ΕΣΜΕΑΡ
ςτο κόςτοσ τθσ Προμικειασ και τθν απάλειψθ του ωσ διακριτό και ςτρεβλό μζγεκοσ
ςτουσ λογαριαςμοφσ των καταναλωτϊν δικεν υπζρ των ΑΠΕ.
5. Αξιοποιιςει οικονομικά, αυςτθρά υπό το πρίςμα και πάλι των εκνικϊν ςτόχων
διείςδυςθσ ανά τεχνολογία ΑΠΕ τθσ Α.Τ.Φ1/οικ.19598/31-8-10, το «εμπόριο» αδειϊν
το οποίο ςυντελείται οφτωσ ι άλλωσ και πρακτικά ατελϊσ για το Κράτοσ, παρότι
ςθμαντικά ποςά ςυναλλάςςονται μεταξφ ιδιωτϊν ςτο πλαίςιο του. Θα πρζπει τζλοσ
να υπάρξει και εκκακάριςθ του αρχείου ΡΑΕ αλλά και των διαχειριςτϊν από
ανενεργζσ άδειεσ, ϊςτε οι «αρικμοί» κάκε φορά να αποτυπϊνουν πλθςιζςτερα τθν
πραγματικότθτα όςον αφορά τισ επικείμενεσ επενδφςεισ.
6. Απαγκιςτρϊςει ςε κάκε περίπτωςθ τθσ αποτίμθςθ του κόςτουσ / οφζλουσ των Φ/Β
από τθν «μζςθ ΟΣ» αφοφ αυτά λειτουργοφν ωσ επί τω πλείςτον ςαν αιχμιακζσ
μονάδεσ. Ζτςι θ μζςθ ΟΣ που περιλαμβάνει και νυχτερινζσ πολφ χαμθλζσ τιμζσ
ρεφματοσ ςτο μζγεκοσ τθσ, ουδεμία ςχζςθ ζχει με τα Φ/Β που λειτουργοφν μόνο τθν
θμζρα και ειδικότερα αποδίδουν ςτθν αιχμι το μεςθμζρι όπου θ ΟΣ μπορεί να είναι
ςχεδόν διπλάςια τθσ μζςθσ 24ωρθσ τιμισ τθσ και τριπλάςια τθσ νυχτερινισ. Απόλυτα
ενδεικτικό τθσ ςτρζβλωςθσ αυτισ είναι το μζγεκοσ του αποφευγόμενου κόςτουσ από
τθν λειτουργία των Φ/Β, όπου για το 2012 μόνο αποτιμάται από μελζτθ του ΑΠΘ ςτα
245 εκατ. ευρϊ. Αυτό το μζγεκοσ κα ζπρεπε ετθςίωσ να αφαιρείται από τθν
ςυνολικι αποηθμίωςθ τουσ και όχι θ αναλογοφςα ΟΣ των 79 εκατ. ευρϊ, που ζτςι
τροφοδοτεί με πλαςματικό ζλλειμμα 166 εκατ. ευρϊ (245 – 79 εκατ.) τον ειδικό
λογαριαςμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ.
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7. Επανεξετάςει τθν επιχειροφμενθ αποηθμίωςθ τθσ μεγάλθσ ΗΘΤΑ με FIT (>35 MW)
λαμβάνοντασ υπόψθ τόςο τισ Κοινοτικζσ Οδθγίεσ όςο και τισ οικονομικζσ αντοχζσ του
εγχϊριου ενεργειακοφ ςυςτιματοσ.
Ο ΠΕΦ με αίςκθμα ευκφνθσ κα ςυμβάλλει με όλεσ του τισ δυνάμεισ ςτθν κατεφκυνςθ
των ανωτζρω παρεμβάςεων αλλά και ςτθν αποφυγι ολιςκθμάτων που κα
αποτελματϊςουν τθν αξιοπιςτία τθσ Χϊρασ, τθν πίςτθ ςτουσ Νόμουσ και εν τζλει τθν
οικονομία, καταςτρζφοντασ βίαια χιλιάδεσ παραγωγοφσ που επζνδυςαν τισ οικονομίεσ
τουσ ςτθν θλεκτροπαραγωγι από Φ/Β δανειηόμενοι - υποκθκεφοντασ ακόμθ
περιςςότερα για να υλοποιιςουν ακριβϊσ τισ επενδφςεισ αυτζσ όπωσ θ Πολιτεία τουσ
κάλεςε. το πλαίςιο αυτό παρακαλοφμε να ζχουμε ςυνάντθςθ μαηί ςασ με ςτόχο τθν
διεξοδικότερθ ςυηιτθςθ των κρίςιμων αυτϊν κεμάτων.

Για τον ΠΕΦ με εκτίμθςθ
τζλιοσ Λουμάκθσ – Πρόεδροσ
Δρ. Κϊςτασ Δανιθλίδθσ – Αντιπρόεδροσ
Όλγα Αγγελοποφλου – Γεν. Γραμματζασ
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