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Αζήλα, 26 Απγνύζηνπ 2013

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Ο πρόεδρος ηης Κενηρικής Ένωζης Δπιμεληηηρίων Δλλάδος και ηοσ Δμπορικού
και Βιομητανικού Δπιμεληηηρίοσ Αθηνών, κ. Κωνζηανηίνος Μίταλος, απέζηειλε
επιζηολή προς ηον πρωθσποσργό, κ. Ανηώνη αμαρά, και ηοσς αρτηγούς ηων
πολιηικών κομμάηων ηνπ Διιεληθνύ Κνηλνβνπιίνπ, δεηώληαο ηελ αιιαγή ηεο
πνιηηηθήο ηνπ ππνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ζε όηη
αθνξά ζηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο.
Όπωο επηζεκαίλεη ζηελ επηζηνιή ηνπ ν θ. Μίραινο, αλ θαη εθόζνλ πινπνηεζνύλ ζην
ειάρηζην ηα κέηξα πνπ έρεη αλαθνηλώζεη ην ππνπξγείν, ηόηε ζα νδεγεζνύλ ζε
ινπθέην νη επηρεηξήζεηο παξαγωγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από θωηνβνιηαϊθά.
Η ΚΔΔΔ δεηεί από ηελ θπβέξλεζε λα αξζνύλ όια ηα θίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ
θωηνβνιηαϊθώλ, λα ηεξεζνύλ νη ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο κε ην ειιεληθό Γεκόζην,
πξνθεηκέλνπ ν δπλακηθόο απηόο θιάδνο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο λα επηβηώζεη θαη λα
αλαπηπρζεί πεξαηηέξω.
Δπηζπλάπηεηαη αλαιπηηθά ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΚΔΔΔ θαη ηνπ ΔΒΔΑ:
«Αμηόηηκε Κύξηε Πξσζππνπξγέ,
Σα Δπηκειεηήξηα ηεο ρώξαο, σο εθπξόζσπνη ησλ παξαγσγηθώλ ηάμεσλ
θαη ησλ κηθξνκεζαίσλ Διιεληθώλ επηρεηξήζεσλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη νη
επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από Φσηνβνιηατθά, εθθξάδνπλ ηε
βαζεηά ηνπο αλεζπρία γηα ηελ ηύρε θαη ην κέιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ απηώλ, εάλ θαη
εθόζνλ πινπνηεζνύλ ζην ειάρηζην ηα κέηξα πνπ έρεη αλαθνηλώζεη σο βάζε γηα
δηάινγν ν πθππνπξγόο ΠΔΚΑ, θ. Α. Παπαγεσξγίνπ, αθνύ κε καζεκαηηθή αθξίβεηα
ηηο νδεγεί ζην θιείζηκν θαη ηε θαηαζηξνθή ή ζηνλ αθειιεληζκό ηνπο.
ύκθσλα κε ηηο κέρξη ηώξα πιεξνθνξίεο, ε κείσζε ζηηο
ζπκβαζηνπνηεκέλεο ηηκέο πώιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα μεθηλάεη από 10% ζηηο
ηερλνινγίεο πιελ ησλ θσηνβνιηατθώλ θαη 15% ζηα θσηνβνιηατθά, αιιά ζα θηάλεη
θαη ην 60% ζε θάπνηεο θαηεγνξίεο. Μεζνζηαζκηθά ππνινγίδεηαη πεξίπνπ 45%.
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Τπελζπκίδνπκε αθόκε, όηη πξηλ από έμη ζρεδόλ κήλεο ν πθππνπξγόο, θ. Α.
Παπαγεσξγίνπ, ελεκέξσλε ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ησλ
κέηξσλ θαηά ησλ ΑΠΔ (έθηαθηε εηζθνξά επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ γηα 2
ρξόληα) θαη όηη έηζη ζα έδηλε νξηζηηθή ιύζε ζην πξόβιεκα ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο. ήκεξα, επαλέξρεηαη κε εηζεγήζεηο γηα λέα κέηξα, κόληκνπ πιένλ
ραξαθηήξα, ρσξίο λα εμεγεί γηαηί δελ κπόξεζε λα πξνβιέςεη ζσζηά γηα ηόζν κηθξό
ρξνληθό δηάζηεκα ηηο εμειίμεηο ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά.
Κύξηε Πξσζππνπξγέ,
Οη ζέζεηο ησλ Δπηκειεηεξίσλ ηεο ρώξαο, ηηο νπνίεο ζα ππνζηεξίμνπκε κε
όιεο ηηο δπλάκεηο, είλαη νη θάησζη:
1. Οη ελέξγεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ ΠΔΚΑ, αιιά θαη ηνπ ζπλαξκόδηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθώλ, πιήηηνπλ αλεπαλόξζσηα ηελ αμηνπηζηία ηεο ρώξαο έλαληη ησλ
επελδπηώλ ζην εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό. Καλέλαο επηρεηξεκαηίαο δελ ζα
επελδύζεη όηαλ δηαπηζηώλεη όηη ην Διιεληθό θξάηνο αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί κε
κηα θίλεζε λα ηνπ θαηαζηξέςεη ηελ πξνζπάζεηα θαη ηελ δσή ηνπ.
2. Οη επελδύζεηο ζε θσηνβνιηατθά πάξθα, αιιά θαη γεληθόηεξα ζηελ ελέξγεηα από
ΑΠΔ, ζηεξίρηεθαλ ζε κειέηεο ησλ επελδπηώλ, ζύκθσλα κε ηελ λνκνζεζία, ην
θόζηνο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο, θαζώο επίζεο θαη ζηηο ζπκβάζεηο πνπ
ππέγξαςαλ νη επελδπηέο κε ηελ ΛΑΓΖΔ ΑΔ, θαη αληαπνθξηλόκελεο πάληα ζηελ
πνιηηηθή ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο, όπσο απηή απνθαζίζζεθε ηόζν ζε
επξσπατθό όζν θαη ζε επίπεδν ρώξαο. Ζ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν κεζνζηαζκηθή
κείσζε ησλ εγγπεκέλσλ ηηκώλ πώιεζεο ζηηο ήδε θαηαξηηζκέλεο ζπκβάζεηο,
ζπληζηά αδηθαηνιόγεηε επέκβαζε ηνπ λνκνζέηε ζε πθηζηάκελεο ζπκβαηηθέο
ζρέζεηο, ε νπνία ζίγεη ηελ αξρή ηεο ειεπζεξίαο ησλ ζπκβάζεσλ, σο εηδηθόηεξεο
εθδήισζεο ηεο αξρήο ηεο νηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο ειεπζεξίαο.
Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηελ ΑΚ 361 «Γηα ηε ζύζηαζε ή αιινίσζε ελνρήο κε
δηθαηνπξαμία απαηηείηαη ζύκβαζε, εθόζνλ ν λόκνο δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά». Ζ
ειεπζεξία ησλ ζπκβάζεσλ (361 ΑΚ) ζπγθξνηεί επί κέξνπο εθδήισζε ηεο
ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο ( 5 § 1). Ζ δε ζέζε ηνπ
ΤΠΔΚΑ γηα εζεινληηθή ζπκκεηνρή κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ δελ αλαηξεί ζηελ
νπζία ηελ απεηιή γηα επηπηώζεηο ζε όζνπο δελ ζπκθσλήζνπλ ζηελ αιιαγή ησλ
ζπκβαζηνπνηεκέλσλ ηηκώλ.
3. Σν ΤΠΔΚΑ ζησπά - αθόκε θαη ζήκεξα - γηα ηελ παξάλνκε θαη θαηαρξεζηηθή
επηδόηεζε ησλ νξπθηώλ θαπζίκσλ κέζσ ηνπ ΔΣΜΔΑΡ. ύκθσλα κε ηελ
κειέηε ηνπ ΗΟΒΔ, αιιά θαη πξόζθαηα δεκνζηεύκαηα, απνδεηθλύεηαη όηη από ην
ιεγόκελν ΔΣΜΔΑΡ κόιηο ην 40% πεγαίλεη ζηηο πιεξσκέο παξαγσγώλ ΑΠΔ,
ελώ ην ππόινηπν 60% θαηαιήγεη κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξόπν λα επηδνηεί ηα
νξπθηά θαύζηκα θαη θπξίσο ην αθξηβό θπζηθό αέξην. Γηα ην έιιεηκκα ζηελ
ΛΑΓΖΔ ΑΔ δελ επζύλνληαη νη παξαγσγνί επελδπηέο αιιά ε ίδηα ε πνιηηεία.
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4. Εεηνύκε ηνλ έιεγρν ηεο ΛΑΓΖΔ ΑΔ ζρεηηθά κε ην έιιεηκκα. Οθείιεη ην
Τπνπξγείν θαη ε θπβέξλεζε λα ειέγμνπλ ηηο παξαδνρέο ησλ κειεηώλ θαη ηα
δεκνζηεύκαηα όηη ν πόξνο ΑΠΔ θαηαιήγεη παξαλόκσο ζύκθσλα κε ην
Διιεληθό θαη Δπξσπατθό δίθαην, ζε επηδνηήζεηο εηαηξεηώλ νξπθηώλ θαπζίκσλ.
5. Να ζηακαηήζεη άκεζα ε αληηδεκνθξαηηθή θαη απαξάδεθηε πξνζπάζεηα
παξαπιεξνθόξεζεο ηνπ θαηαλαισηή από ην ΤΠΔΚΑ κε ηε δπζθήκηζε ησλ
ΑΠΔ. Γελ επζύλνληαη νη ΑΠΔ γηα ην έιιεηκκα ζηελ ΛΑΓΖΔ ΑΔ. Ζ κεηαθύιηζε
ηνπ θόζηνπο ζηνπο θαηαλαισηέο, αιιά θαη ε θαηαζηξνθή ησλ παξαγσγώλ κε
ηελ πξνηαζείζα κείσζε ησλ ζπκβαζηνπνηεκέλσλ ηηκώλ, νθείιεηαη ζηελ
ηερλεηά ρακειή Οξηαθή Σηκή πζηήκαηνο (ΟΣ), αθνύ από ηε κηα δελ
ελζσκαηώλνληαη ζηνλ ππνινγηζκό ηεο όιεο νη επηδνηήζεηο ππέξ ησλ νξπθηώλ
θαπζίκσλ θαη από ηελ άιιε δελ εθηηκάηαη ε ζπλεηζθνξά ησλ ΑΠΔ, πνπ νδεγεί
ζηε ζεκαληηθή κείσζή ηεο. Με απηό ηνλ ηξόπν ηερλεέλησο δεκηνπξγείηαη
έιιεηκκα, ην νπνίν θαινύληαη λα πιεξώζνπλ νη παξαγσγνί. Ζ κειέηε πνπ
παξαζέηνπκε απνδεηθλύεη ηα ιεγόκελα καο, όπσο θαη εθαηνληάδεο άιιεο
κειέηεο ζε επξσπατθό θαη εζληθό επίπεδν. Ζ νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ηνπ
ΤΠΔΚΑ λα πείζεη όηη νη ΑΠΔ επζύλνληαη γηα ηελ αύμεζε ηηκήο ηνπ ειεθηξηθνύ
ξεύκαηνο πέθηεη ζην θελό.
6. Θέινπκε λα ππελζπκίζνπκε πξνο πάζα θαηεύζπλζε, όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα νη
επηρεηξήζεηο απηέο ήηαλ από ηηο ειάρηζηεο επράξηζηεο εμαηξέζεηο πνπ ζπλέρηδαλ
λα δειώλνπλ ελάξμεηο θαη λα εληζρύνπλ κε ηελ πγηή ιεηηνπξγία ηνπο ηελ ηνπηθή
νηθνλνκία πνιιαπιαζηαζηηθά. Οπνηαδήπνηε δπζκελή κεηαβνιή ζηα νηθνλνκηθά
ηνπο, παξά ηε ζέιεζή ηνπο θαη εμ’ αηηίαο άζηνρσλ ελεξγεηώλ από πιεπξάο
πνιηηείαο, ζα έρεη άκεζε θαη πνιιαπιή αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο ηνπηθέο
νηθνλνκίεο, νη νπνίεο αγθνκαρνύλ θαη ζηελάδνπλ ππό ην βάξνο ησλ ζπλερώλ
επηβαξύλζεσλ πνπ δέρνληαη. Γελ ππάξρεη πεξηζώξην γηα άιια «ινπθέηα» ζε
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο εληζρύνπλ κε ην 100% ησλ ιεηηνπξγηθώλ
ηνπο εμόδσλ κηα ζεηξά από άιιεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο, ελώ ηαπηόρξνλα
επηζηξέθνπλ θαη ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ ηνπο ζηηο αγνξέο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλεο.
7. ηέιλνπκε μεθάζαξν κήλπκα πσο δελ ζα επηηξέςνπκε ηνλ αθειιεληζκό ησλ
ρηιηάδσλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγώλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από θσηνβνιηατθά
θαη ινηπέο ΑΠΔ, πνπ απνηεινύλ έλαλ από ηνπο ειάρηζηνπο πγηείο θιάδνπο ηεο
παξαγσγηθήο νηθνλνκίαο. Οθείινπκε όινη καο λα ζηακαηήζνπκε ηελ
επεξρόκελε θαηαζηξνθή ελόο νιόθιεξνπ θιάδνπ θαη ρηιηάδσλ νηθνγελεηώλ,
αιιά θαη λα πξναζπίζνπκε ηελ αμηνπηζηία ηεο ρώξαο πνπ πιήηηεηαη βάλαπζα.
Έρνπλ ππνγξαθεί ζπκβάζεηο κε ην Διιεληθό Γεκόζην, ηεξνύκε ηηο ππνρξεώζεηο
καο θαη ην θξάηνο είλαη ππνρξεσκέλν λα ηεξήζεη ηηο δηθέο ηνπ. Ζ ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία ησλ ζπκβάζεσλ έρνπλ εθρσξεζεί ζε Σξάπεδεο έλαληη δαλεηζκνύ κε
ηελ ζύκθσλε γλώκε ηεο ΛΑΓΖΔ ΑΔ θαη δελ κπνξεί λα ππάξμεη θακία
ζπδήηεζε γηα εθ ησλ πζηέξσλ αιιαγή ησλ όζσλ έρνπλ ππνγξαθεί.
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8. Σέινο ην ΤΠΔΚΑ νθείιεη λα ζεβαζηεί ηνπο ζεζκνύο ζην δηάινγν. Ζ Κεληξηθή
Έλσζε Δπηκειεηήξησλ θαη ηα Δπηκειεηήξηα ηεο ρώξαο είλαη - εθ ηνπ ξόινπ
ηνπο - ηα ζεζκηθά όξγαλα, δηόηη κέιε ηνπο είλαη ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο ηνπ
θιάδνπ. Εεηνύκε από ην ΤΠΔΚΑ λα απνδερζεί σο βαζηθνύο αμηόπηζηνπο
ζπλνκηιεηέο ππνρξεσηηθά, ηελ Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο
(ΚΔΔΔ) θαζώο θαη ηελ λενζύζηαηε Παλειιήληα Οκνζπνλδία πιιόγσλ
Παξαγσγώλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο από Φ/Β (ΠΟΠΖΔΦ), πξσηνβάζκηα κέιε
ηεο νπνίαο απνηεινύλ ζύιινγνη πνπ έρνπλ κέιε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αλήθνπλ
ζηα θαηά ηόπνπο Δπηκειεηήξηα ηεο ρώξαο.
Σέινο επειπηζηνύκε, όηη ηόζν ε εγεζία ηνπ ΤΠΔΚΑ όζν θαη ε Κπβέξλεζε
ζα ζηαζνύλ ζην ύςνο ησλ πεξηζηάζεσλ, ζα ιάβνπλ ζνβαξά ππόςε ηνπο ηελ
πξαγκαηηθή εηθόλα ηνπ θιάδνπ, όπσο έρεη θαηαγξαθεί θαη αλαδεηρζεί από ηηο
επηζηεκνληθέο κειέηεο πνπ βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηνπο. Δπειπηζηνύκε όηη ζα
πηνζεηήζνπλ ηηο απόςεηο ησλ Δπηκειεηεξίσλ θαη ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ πνπ
εθπξνζσπνύλ ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο. Όηη ζα πξάμνπλ όηη είλαη δπλαηόλ γηα λα
δώζνπλ ιύζε πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηε βησζηκόηεηα ησλ κηθξνκεζαίσλ απηώλ
επηρεηξήζεσλ, ζα ζέβεηαη ηα ρξήκαηα από ηηο νηθνλνκίεο ησλ ρηιηάδσλ απηώλ
Διιήλσλ πνπ εκπηζηεύηεθαλ ην θξάηνο θαη επέλδπζαλ ζηε ρώξα ηνπο, αληί λα ηα
βάδνπλ ζε ινγαξηαζκνύο άιισλ ρσξώλ. Όηη ζα εληζρύνπλ ηελ αμηνπηζηία θαη
θεξεγγπόηεηα ηνπ θξάηνπο έλαληη ηνπ κηθξνύ-αλεμάξηεηνπ επελδπηή θαη ζα
ζπλδξάκνπλ ζηελ εηθόλα κηαο ρώξαο κε ζηαζεξό επελδπηηθό πεξηβάιινλ θαη
ζεβαζκό ζε όζνπο ηελ επηιέγνπλ γηα λα επελδύζνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο, πνπ είλαη ελ
ηέιεη θαη ηα δεηνύκελα γηα λα εμέιζεη ε ρώξα καο από ηελ παξαηεηακέλε ύθεζε.
Κύξηε Πξσζππνπξγέ,
Σν Τπνπξγείν, ε Κπβέξλεζε, εζείο πξνζσπηθά, αιιά θαη όινη καο, νθείινπκε:
 Να πξνζηαηεύζνπκε ηελ αμηνπηζηία ηεο ρώξαο απέλαληη ζηνπο επελδπηέο, δηόηη
κε απηέο ηηο πνιηηηθέο όρη κόλν δελ ζα ππάξμνπλ επελδύζεηο αιιά ζα ραζνύλ
θαη όιεο όζεο έγηλαλ.
 Να ζεβαζηνύκε ηελ αξρή πεξί πκβάζεσλ θαη γεληθόηεξα ηελ Διιεληθή θαη
Δπξσπατθή λνκνζεζία, θαζώο επίζεο θαη ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο.
 Να απνδερηνύκε θαη λα ζεβαζηνύκε ηηο κειέηεο θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ θνξέσλ,
θαη ηέινο
 Να ζεβαζηνύκε ηνπο ρηιηάδεο επελδπηέο πνπ δαλείζζεθαλ θαη επέλδπζαλ ηηο
νηθνλνκίεο ηνπο, ζύκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηεο ρώξαο θαη ζύκθσλα κε ηελ
Δπξσπατθή πνιηηηθή».
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