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ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

                                                                                                                21 Δεκεμβρίου 2012 
 

 
Κεληξηθή πξωηνβνπιία ηνπ ΤΕΕ, ζηνλ ηνκέα ηεο Ελέξγεηαο,  ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 
Φνξείο ηεο πνιηηείαο, ηεο επηζηήκεο θαη ηωλ επηρεηξήζεωλ, γηα λα αληηκεηωπηζηνύλ νη 
ζηξεβιώζεηο ηεο αγνξάο, πνπ εμππεξεηνύλ ζπγθεθξηκέλα νιηγνπώιηα εηο βάξνο ηεο 
πγηνύο παξαγωγηθήο δνκήο θαη γηα ηε δεκηνπξγία εζληθήο αλαπηπμηαθήο πξόηαζεο, 
αλαθνίλωζε ν πξόεδξνο ΤΕΕ, Χξήζηνο Σπίξηδεο 
 
«Σηξεβιώζεηο ηεο αγνξάο», «αλαμηνπηζηία ηνπ θξάηνπο», «θαηλόκελα δηαθζνξάο» 
«απνπζία ζρεδηαζκνύ θαη εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηε ρώξα θαη ηνπο πνιίηεο», 
«εμαπάηεζε ηωλ επηρεηξεκαηηώλ επελδπηώλ» θαη πιήζνο άιιεο παζνγέλεηεο 
επηζεκάλζεθαλ ζηελ εηδηθή εθδήιωζε ηνπ ΤΕΕ γηα ηηο θωηνβνιηαϊθέο επελδύζεηο. 
 

 

Σν Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο, ζην πιαίζην ηνπ ξφινπ ηνπ,  σο ηερληθνχ - επηζηεκνληθνχ 

πκβνχινπ ηεο πνιηηείαο, ζε ζπλέρεηα ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ ήδε έρεη ιάβεη κε αθεηεξία ην 

Παλειιήλην πλέδξην γηα ηελ Δλέξγεηα ηεο πεξηφδνπ 2009-2010 θαη ηηο δεκφζηεο παξεκβάζεηο 

ηνπ ζηηο ηξέρνπζεο ελεξγεηαθέο εμειίμεηο αλαιακβάλεη θεληξηθφ ζπληνληζηηθφ ξφιν φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ, ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζεζκηθνχο 

εθπξνζψπνπο ηεο πνιηηείαο, ησλ Φνξέσλ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο αγνξάο. Σν ΣΔΔ ζα 

νξγαλψζεη δηάινγν θαη παξεκβάζεηο κε ζηφρνπο:  

 αθελφο κελ, γηα λα εληνπηζηνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ νη ζηξεβιψζεηο θαη νη 

αιιεινζπγθξνπφκελεο επηινγέο πνπ ζπκβαίλνπλ πξνο φθεινο ζπγθεθξηκέλσλ 

νιηγνπσιίσλ, ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζε βάξνο ησλ Αλαλεψζηκσλ 

Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη ρηιηάδσλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επελδπηψλ,  

 αθεηέξνπ δε, γηα λα δηακνξθσζεί κία νινθιεξσκέλε θαη καθξνπξφζεζκε εζληθή 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ ελέξγεηα ζηελ Διιάδα.  

ηαζεξνχο άμνλεο ησλ πξσηνβνπιηψλ ηνπ ΣΔΔ απνηεινχλ ε ππεξάζπηζε ηνπ δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο, ε πξνάζπηζε ησλ πγηψλ επηρεηξεκαηηθψλ δπλάκεσλ ηεο ελέξγεηαο, ηνπ 

δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ηεο εγρψξηαο παξαγσγηθήο δνκήο θαη ε 

πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ-θαηαλαισηψλ.  

Σα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ σο δεκφζηα δέζκεπζε πνπ αλέιαβε ν πξφεδξνο ηνπ ΣΔΔ, 

Φπήζηορ Σπίπηζηρ, αληαπνθξηλφκελνο άκεζα ζηελ πξφηαζε πνπ θαηαηέζεθε απφ 

εθπξνζψπνπο Φνξέσλ ηνπ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ζηε δηάξθεηα ηεο εηδηθήο επίθαηξεο 

εζπεξίδαο, πνπ δηνξγάλσζε ην ΣΔΔ, κε ζέκα:  «νη λέεο ξπζκίζεηο γηα ηηο θσηνβνιηατθέο 

επελδχζεηο.  ηξεβιψζεηο ηεο αγνξάο ελέξγεηαο θαη ζπλζήθεο αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ.  Πνηνη 

σθεινχληαη πνηνη θαηαζηξέθνληαη».  

Ο πξφεδξνο ηνπ ΣΔΔ ζπλέδεζε, επίζεο, ηε ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε θαη κε ηελ απφθαζε πνπ 

έρεη ήδε πάξεη ην ΣΔΔ, λα αλαιάβεη ηηο απαξαίηεηεο πξσηνβνπιίεο καδί κε ηνπο πιιφγνπο 

ησλ Μεραληθψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ αληηζπληαγκαηηθψλ ξπζκίζεσλ, ηελ επηζήκαλζε ησλ 
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ζπκθεξφλησλ πνπ εμππεξεηνχληαη θαη ηελ αλαηξνπή απηήο ηεο αλάιγεηεο θαη 

αληηαλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, φπσο πξνσζήζεθε κέζσ ηνπ «Άξζξνπ Μφλνπ», («επείγνληα 

κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο 

ζηξαηεγηθήο 2013-16»), πνπ βαθηίζηεθαλ δηαξζξσηηθέο αιιαγέο. 

«Η αγνξά ελέξγεηαο ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη έλαλ από ηνπο ηνκείο αηρκήο γηα ην 

μεπέξαζκα ηεο θξίζεο, γηα ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Χώξαο, γηα ηελ νηθνδόκεζε 

παξαγσγηθήο δνκήο θαη γηα ηελ ύπαξμε έξγσλ ππνδνκήο κέζα ζηελ θξίζε», ηφληζε ν Υξήζηνο 

πίξηδεο, κηιψληαο ζηελ εζπεξίδα ηνπ ΣΔΔ θαη ζπκπιήξσζε φηη: «Αλη’ απηνύ θαη ε Δλέξγεηα 

εληάζζεηαη ζηνπο ρώξνπο πνπ επηρεηξείηαη κε «επηηπρία» ε απνζάζξσζε ηεο θαη ε 

απνζηαζεξνπνίεζε όζσλ, κηθξώλ θαη κεζαίσλ επελδπηώλ, ζπκκεηείραλ ζηα επίθαηξα 

εγρεηξήκαηα αλάπηπμεο ελεξγεηαθώλ κνλάδσλ, θπξίσο Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 

(ΑΠΔ), κε παξόηξπλζε ηεο Πνιηηείαο.  Έηζη, ρσξίο ηελ ύπαξμε ελόο ζνβαξνύ καθξνρξόληνπ 

ελεξγεηαθνύ ζρεδηαζκνύ, επηρεηξήζεθαλ ππεξβνιηθέο δνγκαηηθέο πνιηηηθέο, ρσξίο ηελ ύπαξμε 

ζπλνδώλ δξάζεσλ θαη παξαγσγηθώλ κνλάδσλ, πνπ ζα βνεζνύζαλ ηε Χώξα λα σθειεζεί από 

ην ζύλνιν ησλ αλαπηπζζόκελσλ ππεξαμηώλ ελόο θιάδνπ, ζπλερίδνληαο ηελ πεπαηεκέλε ηεο 

Χώξαο σο θαηαλαισηή ηερλνινγηώλ θαη πξντόλησλ θαη όρη σο παξαγσγό». 

Ο πξφεδξνο ηνπ ΣΔΔ επηζήκαλε αθφκε φηη «κε επηκέξνπο πνιηηηθέο δόζεθε ώζεζε ζε 

θιάδνπο ΑΠΔ, απαγνξεύνληαο νπζηαζηηθά ηελ αλάπηπμε άιισλ ηνκέσλ, όπσο ηα 

πδξνειεθηξηθά θαη ε γεσζεξκία, απαμηώλνληαο ηηο κνλάδεο βάζεο κε ιηγλίηε θαη ηε ΓΔΗ, 

βαθηίδνληαο ηηο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο από ην εηζαγόκελν θπζηθό αέξην αλαλεώζηκε 

πεγή θαη ραξαθηεξίδνληαο ηα κεγάια πδξνειεθηξηθά έξγα ζπκβαηηθή κε αλαλεώζηκε πεγή 

ελέξγεηαο.  Γηα κηα αθόκε θνξά νη ζηξεβιώζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ αγνξά ελέξγεηαο 

απνηέιεζαλ ην επηθνηλσληαθό άιινζη γηα λέεο επηκέξνπο πνιηηηθέο θαηαζηξνθήο θάπνησλ 

πνιιώλ θαη πινπηηζκνύ θάπνησλ άιισλ ιίγσλ». 

Αλαθεξφκελνο ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ λ. 4093/2012 γλσζηφ σο «άξζξν κφλν», γηα ηηο 

θσηνβνιηατθέο επελδχζεηο, ν Υξήζηνο πίξηδεο είπε φηη: «βαθηίζηεθαλ σο κέηξα 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη παξνπζηάδνληαη σο εηδηθή έθηαθηε εηζθνξά αιιειεγγύεο πνπ 

ζηελ πεξίπησζε ησλ θσηνβνιηατθώλ επελδύζεσλ αλέξρεηαη ζην εμνλησηηθό 25% - 30% ηνπ 

θύθινπ εξγαζηώλ ησλ θσηνβνιηατθώλ επελδύζεσλ.  Η έληαμε απηώλ ησλ δηαηάμεσλ ζην 

«άξζξν κόλν» ρσξίο ζπδήηεζε πνπ ζα εμέηαδε όιεο ηηο πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ρσξίο 

ηελ παξνπζίαζε ελόο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ γηα ηελ αγνξά ελέξγεηαο, είραλ ζηόρν ηελ 

απνθπγή ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνλ εμαλαγθαζκό ηεο Βνπιήο θαη ησλ 

Βνπιεπηώλ ζε ππεξςήθηζε ξπζκίζεσλ ειιεληθήο θαηαζθεπήο θαη πξνέιεπζεο πνπ νδεγνύλ 

ζηελ εμαθάληζε ησλ κηθξώλ θαη κεζαίσλ παξαγσγώλ, ζπλερίδνληαο ην θιίκα αλαμηνπηζηίαο 

ηνπ ειιεληθνύ Κξάηνπο πνπ αιιάδεη επί ηεο νπζίαο ηνπο όξνπο αληαγσληζκνύ, πνπ έρεη 

δεζκεπηεί, ζε όζνπο ήδε έρνπλ επελδύζεη κε δηθή ηνπ παξόηξπλζε». 

Ο Υξήζηνο πίξηδεο επηζήκαλε «ζρεδηαζκνύο κε βάζε ηελ εμππεξέηεζε μέλσλ ζπκθεξόλησλ 

αληί ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο ρώξαο θαη ησλ πνιηηώλ είηε σο θαηαλαισηώλ είηε σο 

επηρεηξεκαηηώλ».  Μίιεζε γηα πιήζνο ζηξεβιψζεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα επηζεκαίλνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη: «Δίλαη άιισζηε ελδεηθηηθό ηεο ζέιεζεο ησλ 

εκπλεπζηώλ ηεο ξύζκηζεο ε αιιαγή αθόκε θαη ηνπ ρξόλνπ ελεξγνπνίεζεο ηεο ζύλδεζεο ησλ 

θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ, ζε ήδε εγθεθξηκέλεο ππάξρνπζεο άδεηεο, από 18 κήλεο ζε 4 κήλεο. 

Χξόλνο πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ρξόλνπο απόθξηζεο νύηε ησλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ 

νύηε ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο. Δίλαη πξνθαλέο όηη ε επίθιεζε ηνπ εκπνξίνπ αδεηώλ, πνπ 

πξέπεη λα ζεξαπεπηεί θαη απνηειεί ζηξέβισζε ηεο αγνξάο, αληηκεησπίδεηαη κε δηαηάμεηο 
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απαγόξεπζεο δηαβίβαζεο αδεηώλ, εγθξίζεσλ, επέλδπζεο θαη κεηόρσλ ζηηο αδεηνδνηεκέλεο 

εηαηξείεο γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα θαη γηα όιεο ηηο κνξθέο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη όρη κε δηαηάμεηο πνπ δεκηνπξγνύλ ζπλζήθεο απαγνξεπηηθήο πινπνίεζεο». 

 

Κων/νορ Μαθιοςδάκηρ,  γ. γ.  Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ ηος ΥΠΔΚΑ 

«Γελ είλαη κέηξν δεκνζηνλνκηθνχ ραξαθηήξα», ππφ  ηελ έλλνηα φηη «δελ πξφθεηηαη λα γίλεη 

κεηαθνξά ρξεκάησλ ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ αιιά απφ ηε κείσζε ησλ πνζψλ 

θαηαβνιήο  ζηνπο παξαγσγνχο ζα επηρεηξεζεί ε  δηάζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξσκήο ησλ 

ΑΠΔ» είπε ν Κσλ/λνο Μαζηνπδάθεο,  γεληθφο γξακκαηέαο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

ηνπ ΤΠΔΚΑ, αλαθεξφκελνο ζηελ έθηαθηε εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο, πνπ επηβιήζεθε ζηνπο 

παξαγσγνχο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ζηαζκνχο ΑΠΔ θαη ΗΘΤΑ.  Ο ίδηνο ηφληζε φηη 

«πξάγκαηη φπσο είλαη ζήκεξα ην ζχζηεκα πιεξσκψλ ησλ ΑΠΔ έρεη αδπλακίεο», θαζψο  «νη 

εηζξνέο είλαη ιηγφηεξεο απφ ηηο εθξνέο», πξνζδηνξίδνληαο ην έιιεηκκα πνπ δεκηνπξγείηαη ζε 

χςνο 400 εθαηνκκπξίσλ επξψ.  Τπνζηήξημε αθφκε φηη αλ ε θπβέξλεζε δελ πξνρσξνχζε ζε 

αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ απνδεκηψζεσλ ησλ παξαγσγψλ ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ, ηφηε «ην 

έιιεηκκα ζα έθζαλε ζε αζηξνλνκηθά λνχκεξα κέζα ζηελ επφκελε δηεηία». Καη φηη ε άιιε ιχζε 

ζα ήηαλ ε άκεζε κεηαθχιεζε ηνπ θφζηνπο ζηνπο θαηαλαισηέο, ε νπνία απνθιείζηεθε θαζψο 

ζα επηβαξχλνληαλ ππέξκεηξα ηα λνηθνθπξηά θαη ηνπο άιινπο παξαγσγηθνχο ηνκείο.  Ο  θ. 

Μαζηνπδάθεο, θαηά ηελ αξρηθή νκηιία ηνπ ζεκείσζε  φηη «ην ζχζηεκα πιεξσκήο ησλ ΑΠΔ, 

φπσο είλαη ζήκεξα έρεη κεγάια πξνβιήκαηα», ελψ απαληψληαο ζε πιήζνο εξσηήζεσλ απφ 

ηνπο παξηζηάκελνπο ζηελ εθδήισζε αλέθεξε φηη «είλαη γεγνλφο πσο ε πνιηηεία δελ έρεη δείμεη 

ζπλέπεηα», αλαθεξφκελνο  ζε κηα ζεηξά ζεκάησλ,  πνπ αθνξνχλ ζηελ πνξεία ηεο αγνξάο ησλ 

ΑΠΔ.  Γηα ηελ θιηκάθσζε ηνπ επηβαιιφκελνπ ηέινπο αιιειεγγχεο ν θ. Μαζηνπδάθεο 

ππνζηήξημε φηη έγηλε γηα λα πέζεη «ην βάξνο αλαινγηθά ζε απηνχο πνπ έρνπλ ην φθεινο απφ 

απηέο ηηο επελδχζεηο». Απαληψληαο ζε παξαγσγνχο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ΑΠΔ, απφ ην 

αθξναηήξην, νη νπνίνη παξνπζίαζαλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηα νπνία ελψ 

ηήξεζαλ φιεο ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο, νη επηρεηξήζεηο ηνπο είλαη πιένλ ειιεηκκαηηθέο, ελψ  

αδπλαηνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ηα δάλεηα ζηηο ηξάπεδεο θαη λα θαηαβάιινπλ ΦΠΑ γηα ρξήκαηα 

πνπ δελ έρνπλ εηζπξάμεη, ν γεληθφο γξακκαηέαο Δλέξγεηαο είπε φηη «θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

είλαη πηζαλφλ λα πιήηηνληαη ηδηαίηεξα», κεηαθέξνληαο  δέζκεπζε ηνπ ππνπξγνχ ΠΔΚΑ Δ. 

Ληβηεξάηνπ, φηη «απηέο νη πεξηπηψζεηο ζα εμεηαζηνχλ θαη εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν ζα γίλνπλ 

δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο», ελψ ππνζρέζεθε επηηάρπλζε ησλ θαζπζηεξεκέλσλ πιεξσκψλ 

απφ ηνλ ΛΑΓΗΔ. 

Όζνλ αθνξά ηελ αλαζηνιή ησλ αδεηψλ θαη ην «18κελν», γηα ην νπνίν αλέθεξε 

ραξαθηεξηζηηθά φηη είλαη «δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν επηηξέπεη ν λφκνο λα πινπνηεζεί κία 

επέλδπζε κε θιεηδσκέλε ηηκή, αζρέησο αλ ζην κεηαμχ έρεη κεησζεί ην επελδπηηθφ θφζηνο»,   ν 

θ Μαζηνπδάθεο είπε ηα κέηξα απηά, πνπ ίζρπζαλ απφ ηνλ πεξαζκέλν Αχγνπζην ήηαλ 

επηβεβιεκέλα, αλ θαη έπξεπε λα έρνπλ εθαξκνζηεί απφ πνιχ λσξίηεξα, θαζψο είραλ ήδε 

ππεξθαιπθζεί νη ζηφρνη ησλ θσηνβνιηατθψλ επελδχζεσλ.  Ο γεληθφο γξακκαηέαο Δλέξγεηαο  

ππεξακχλζεθε θαη ηεο κείσζεο ησλ απνδφζεσλ ζηηο επελδχζεηο ησλ θσηνβνιηατθψλ, 

ιέγνληαο φηη «νη ζπγθεθξηκέλεο επελδχζεηο αξρηθά είραλ εγγπεκέλεο απνδφζεηο 30 έσο 50%», 

ελψ αλέθεξε σο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, πσο γηα λα δνζεί ψζεζε ζηελ αγνξά, «θαη ηα 

ζνππεξ κάξθεη ζηελ αξρή πξνζθέξνπλ δσξεάλ θάπνηα πξντφληα, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα 

ρξεψλνπλ θαλνληθά».  
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Ομιληηέρ ζηην Δζπεπίδα   

 Ο Ανδπέαρ Ανδπεόποςλορ, επηκειεηήο ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο  Δλέξγεηαο ηνπ 

ΣΔΔ, είπε φηη κε ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ησλ 

θσηνβνιηατθψλ επελδχζεσλ ζπλζιίβνληαη άλζξσπνη, νηθνγέλεηεο θαη επηρεηξήζεηο, 

πξνζζέηνληαο φηη απηέο νη απνθάζεηο απνηεινχλ έλαλ έκκεζν ηξφπν γηα λα 

ζηξαγγαιίζνπλ απηνχ ηνπ ηχπνπ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.  Ο ίδηνο είπε, αθφκε, φηη 

δηαρξνληθά ε ρψξα είρε πξφβιεκα αληαγσληζηηθφηεηαο αιιά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία φρη 

κφλνλ έρεη πάξεη δξακαηηθή κνξθή αιιά ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο 

έρνπλ κεηαηξαπεί ζε κεγάια πξνβιήκαηα. 

 Οη πςειέο εγγπεκέλεο ηηκέο πνπ δφζεθαλ αξρηθά γηα ηα Φ/Β, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ζεζκνζεηεκέλεο ζηξεβιψζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

νδήγεζαλ εθ ησλ πξαγκάησλ ην ζχζηεκα ζε ηεικάησζε, είπε ν θαζεγεηήο ηνπ ΔΜΠ, 

Πανηελήρ Κάππορ, κηιψληαο γηα ην «πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά ΑΠΔ» θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εζπεξίδαο ηνπ ΣΔΔ.  Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο ιατθηζκνχ, ππνγξάκκηζε, 

πνπ σο ζχκαηά ηνπ έρεη ηνπο ζεκεξηλνχο επελδπηέο ΑΠΔ θαη ηφληζε κε έκθαζε πσο ε 

κέζνδνο ππνινγηζκνχ κε βάζε ην Δηδηθφ Σέινο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο 

έπξεπε λα είρε θαηαξγεζεί απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν θαη λα αληηθαηαζηαζεί κε έλα 

ζχζηεκα πνπ ζα ππνρξέσλε ηνπο ίδηνπο ηνπο πξνκεζεπηέο λα θαιχπηνπλ ην ζρεηηθφ 

θφζηνο, φηαλ μεπεξάζηεθε ην αξρηθφ ζηάδην θαη ήηαλ αλακελφκελε ε δηφγθσζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο, κε βάζε ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ γηα ην 2020, κε άκεζε 

ζπλέπεηα ηελ άξζε ησλ ζηξεβιψζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ κε 

απηνρξεκαηνδφηεζή ηνπο. 

 Οη επελδπηέο ππέγξαςαλ ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο, κε ζπγθξηκέλε ηηκή θαη 

ζπγθεθξηκέλν ρξφλν θαη ε Πνιηηεία έξρεηαη ζήκεξα λα θαηαξγήζεη απηά πνπ 

ζεζκνζέηεζε, επηβάιινληαο εηδηθφ ηέινο (θαη κάιηζηα επί ηνπ ηδίξνπ) θαη 

θνξνινγψληαο αθφκε θαη ηελ εηζθνξά, επεζήκαλε ν Νίκορ Καλογεπάκηρ, πξφεδξνο 

ηνπ Παλειιελίνπ πλδέζκνπ Φ/Β. 

 ήκεξα απαζρνινχληαη ζηνλ θιάδν ησλ Φ/Β 55.000 εξγαδφκελνη, ηφληζε ν 

Αλέξανδπορ Εασαπίος, πξφεδξνο ηνπ ΔΦ. Καη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπλερηζηεί ε 

αδξάλεηα ζηνλ ηνκέα απηφ, ζα ραζνχλ ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο κέζα ζηα επφκελα 

ρξφληα, θζάλνληαο ηηο 6-7.000 ζέζεηο… Καη ππνγξάκκηζε πσο ην πεξηβάιινλ είλαη 

πιένλ ερζξηθφ ηφζν γηα Έιιελεο, φζν θαη γηα μέλνπο επελδπηέο. 

 Ο κεγάινο αξηζκφο αδεηψλ πνπ έρεη εθδνζεί, έρεη νδεγήζεη ζε θνξεζκφ ηνπ δηθηχνπ, 

είπε ν Κων/νορ Καηώπηρ, κέινο ηνπ Γ ηεο ΔΛΔΣΑΔΝ. Καη ηφληζε πσο ε Πνιηηεία 

επηρεηξεί λα εηζάγεη νηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη κέηξα, επηβάιινληαο ηελ πξνζθφκηζε 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. Απηφ φκσο απνηειεί ιαλζαζκέλε αληηκεηψπηζε ηνπ 

δεηήκαηνο. Καη επεζήκαλα πσο ζα παγψζνπλ νη επελδχζεηο, ελψ ζα απμεζεί ην 

θφζηνο αλάπηπμεο θαη επέλδπζεο, πνπ ηειηθά θάπνηνο ζα θιεζεί λα ην πιεξψζεη. 

 Ο Σηέλιορ Λοςμάκηρ, πξφεδξνο ηνπ πλδέζκνπ Παξαγσγψλ Δλέξγεηαο κε Φ/Β, 

ππνγξάκκηζε πσο ππάξρνπλ ζηξεβιψζεηο ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ 

φκσο, θάπνηνη επσθεινχληαη απφ απηέο! Απηή ηε ζηηγκή έρνπλ επελδπζεί 4 δηο. επξψ 

ζηνλ ηνκέα ησλ Φ/Β, εθ ησλ νπνίσλ ηα 2,5 δηο. αθνξνχλ δάλεηα. Καη ραξαθηήξηζε 

θαηαζηξνθηθή θαη αςπρνιφγεηε ελέξγεηα, ηελ επηβνιή νξηδφληηαο εηζθνξάο επί ηνπ 

ηδίξνπ. 
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 Ο αληηπξφεδξνο ηνπ Διιεληθνχ πλδέζκνπ Μηθξψλ Τδξνειεθηξηθψλ Έξγσλ Κώζηαρ 

Βαζιλικόρ, αλαθέξζεθε ζηε κεγάιε ρξνληθφ δηάζηεκα (φρη ιηγφηεξν ησλ 8 εηψλ…), 

αιιά θαη ζην κεγάιν θφζηνο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε κηαο πδξνειεθηξηθήο 

εγθαηάζηαζεο θαη επεζήκαλε πσο ην θξάηνο δεηά απφ ηνλ επελδπηή λα είλαη 

θεξέγγπνο, ηε ζηηγκή πνπ ην ίδην δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε θεξεγγπφηεηα. 

 

Σςζήηηζη ζηο «ζηπογγςλό ηπαπέζι» 

Καηά ηε ζπδήηεζε ζην «ζηξνγγπιφ ηξαπέδη» κε ην νπνίν έθιεηζε ε ελδηαθέξνπζα Δζπεξίδα, 

έγηλε αλαθνξά ζε φιεο ηηο παζνγέλεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ππνγξακκίζηεθε ε αλαμηνπηζηία ηνπ 

θξάηνπο, πξνέθπςε ζαθψο ε αλαγθαηφηεηα ξηδηθψλ αιιαγψλ, φπσο, άιισζηε, πξνέβιεςε ν 

ζπληνληζηήο, δεκνζηνγξάθνο Απγύπηρ Γεμεπηζήρ, πξνινγίδνληαο ηε ζπδήηεζε. 

 Ο πξψελ πξφεδξνο ηνπ ΣΔΔ, Κώζηαρ Λιάζκαρ, επεζήκαλε φηη κε πξφζρεκα ηα 

δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα, επηρεηξείηαη αλαδίπισζε ζηνλ ηνκέα ησλ ΑΠΔ, νη νπνίεο 

θαη ελνρνπνηνχληαη επεηδή δήζελ απμάλνπλ ην θφζηνο ηνπ ελεξγεηαθνχ κείγκαηνο, 

παξαβιέπνληαο ηνλ θχξην ζηφρν ηνπο πνπ ήηαλ (θαη παξακέλεη) ν πεξηνξηζκφο ησλ 

ξχπσλ.  Καηήγγεηιε, κάιηζηα, φηη πνιιέο απφ ηηο ζηξεβιψζεηο είλαη ζπλέπεηα 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, κε ηα νπνία ζπληάζζεηαη θαη ε ΓΔΗ, ε νπνία απφ ηελ 

άιιε αμηνπνηεί πξνο ίδηνλ φθεινο ην εηδηθφ ηέινο γηα ηηο ΑΠΔ, πνπ εηζπξάηηεη απφ 

ηνπο θαηαλαισηέο.  Σάρζεθε ππέξ ηεο άκεζεο άξζεο ησλ ζηξεβιψζεσλ, πξηλ 

θαηαζηξαθεί ε αγνξά ελέξγεηαο θαη θάιεζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα 

αληηδξάζνπλ εληφο θαη εθηφο Διιάδαο, δπλακηθά κε ζπληνληζηή ην ΣΔΔ. 

 Ο πξφεδξνο ηεο ΔΛΔΣΛΔΝ, Παναγιώηηρ Παπαζηαμαηίος, ππνγξάκκηζε φηη ηνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο βξίζθεηαη ζε εμέιημε κηα πνιηηηθή πνπ απνζθνπεί ζην θιείζηκν ηεο 

αγνξάο ελέξγεηαο θαη αλαθνπή ηεο αλάπηπμεο.  Σν κείδνλ δήηεκα, θαηά ηελ άπνςή 

ηνπ, είλαη ε αλεηιηθξίλεηα ησλ αξκνδίσλ θαη ε έιιεηςε δηαιφγνπ.  Δίλαη απνξίαο άμην, 

είπε, φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ ηξαπεδψλ αλαγλσξίδεη ηηο επζχλεο ηνπ θαη πξνρσξά 

ζηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε, θάλεη ην εληειψο αληίζεην, φκσο, ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ΑΠΔ. 

 Ο πξντζηάκελνο ηεο ππεξεζίαο εμππεξέηεζεο γηα έξγα ΑΠΔ ζην ΤΠΔΚΑ, Γημήηπηρ 

Τζαλέμηρ, δελ έρεη αληηιεθζεί λα πθίζηαηαη δήηεκα αλαθνπήο ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

ηνκέα, παξαδέρζεθε φηη έθηαθηε εηζθνξά δεκηνχξγεζε πξφβιεκα ζηηο κηθξέο θαη 

κεζαίεο επηρεηξήζεηο, ηφληζε, φκσο, φηη παξαηεξήζεθε «ππεξζέξκαλζε» ηνπ ηνκέα, 

πνπ δελ παχεη λα είλαη έλαο επηδνηνχκελνο ηνκέαο. 

 Σέινο, ν επηθεθαιήο ηεο Γ/λζεο Ηιεθηξηθψλ Γηθηχσλ ηεο ΡΑΔ Κωνζηανηίνορ 

Πεππάκηρ, δέρζεθε φηη νη πεξηνξηζκνί ζηελ αδεηνδφηεζε ησλ ΑΠΔ βιάπηνπλ, 

σζηφζν, φπσο είπε, είλαη αλαγθαίνο έλαο ζπλνιηθφο επαλαζρεδηαζκφο ζηνλ 

ελεξγεηαθφ ηνκέα ηεο ρψξαο, κε βαζηθφ ζηφρν, ην 2020 νη ζπκβαηηθέο ελεξγεηαθέο 

κνλάδεο λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο ησλ ΑΠΔ. 

       

Απφ ην Γξαθείν Σχπνπ ΣΔΔ 

 

 


