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Τελ απνθπγή ηεο επηβνιήο εηζθνξάο επί ηνπ ηδίξνπ ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο από ΑΠΔ, δήηεζε από ηνλ σθσποσργό Περιβάλλονηος, Ενέργειας και
Κλιμαηικής Αλλαγής, Aζημάκη Παπαγεωργίοσ, ο πρόεδρος ηης ΚΕΕΕ και ηοσ
ΕΒΕΑ κ. Κωνζηανηίνος Μίταλος. Καηά ηελ δηάξθεηα ζπλάληεζεο πνπ είρε ε
Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδαο κε ηνλ
πθππνπξγό Δλέξγεηαο, ηνλίζηεθε όηη νη επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ελέξγεηαο από ΑΠΔ
βξίζθνληαη ζε εμαηξεηηθά δπζκελή ζέζε ιόγσ πξνβιεκάησλ ηνπ ΛΑΓΗΔ θαη ε
θεκνινγνύκελε πξνώζεζε λέσλ κέηξσλ, όπσο ε επηβνιή εηζθνξάο επί ηνπ ηδίξνπ,
ζα έρεη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηηο επελδύζεηο, αιιά ηαπηόρξνλα ζα δηαηεξήζεη θαη ην
αξλεηηθό θιίκα θαη ηελ θαρππνςία πνπ δηέπεη ηηο ζρέζεηο θξάηνπο θαη επηρεηξήζεσλ,
ζε όηη έρεη λα θάλεη κε ηελ θεξεγγπόηεηα ηεο Πνιηηείαο.
Σεκεηώλεηαη όηη ην ΔΒΔΑ ήδε έρεη απνζηείιεη ζρεηηθή επηζηνιή ζηνλ ππνπξγό
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Δπάγγειν Ληβηεξάην, ζηελ νπνία
επηζεκαίλνληαη νη θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ γηα ηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο
ρώξαο, ζε πεξίπησζε πνπ πξνσζεζνύλ - αλαδξνκηθά κάιηζηα - ηξνπνπνηήζεηο ζην
ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο επελδύζεηο ζε θσηνβνιηατθά.
Ο θ. Μτραινο, ηόληζε ζηνλ θ. Παπαγεσξγίνπ, όηη ηπρόλ ελέξγεηα ηνπ ΥΠΔΚΑ λα
πξνβεί ζε αλαδξνκηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζα επεξεάδνπλ νπνηαδήπνηε ξύζκηζε από
ηελ νπνία δηέπνληαη νη ήδε ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο κε ηνλ ΛΑΓΗΔ, παξαβηάδεη
ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο ηεο πξνζηαηεπόκελεο εκπηζηνζύλεο θαη ηεο ζπλαθόινπζεο
αξρήο αζθάιεηαο ηνπ δηθαίνπ. Δπίζεο, παξεκβαίλεη θαηάθσξα ζηε ζεκειηώδε αξρή
ηεο ειεπζεξίαο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζεκειηώλεηαη ζην άξζξν 5 ηνπ Σπληάγκαηνο.
Τέινο, ν πξόεδξνο ηεο ΚΔΔΔ, δήηεζε από ηνλ πθππνπξγό Δλέξγεηαο λα κειεηήζεη
εηο βάζνο εθ λένπ ην δήηεκα, δεδνκέλνπ άιισζηε όηη ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην γηα
ηηο ΑΠΔ θαη εηδηθόηεξα γηα ηα θσηνβνιηατθά ζηε ρώξα καο, παξέρεη αζθάιεηα θαη
πξνάγεη ηηο επελδύζεηο, εληζρύεη ηελ απαζρόιεζε, - ζηνλ θιάδν απαζρνινύληαη
πεξίπνπ 15.000 εξγαδόκελνη σο εγθαηαζηάηεο, κεγάινο αξηζκόο θαηαζθεπαζηώλ
βάζεσλ θσηνβνιηατθώλ ζπζηεκάησλ, θαζώο θαη πέληε βηνκεραλίεο παξαγσγήο-θαη
θαηά ζπλέπεηα δελ δηθαηνινγεί αλαδξνκηθέο ηξνπνπνηήζεηο.
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