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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

ΣΠΕΦ: Καταγγελία ςτην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ειςφορά ςτα φωτοβολταϊκά 
 
Ο ΣΠΕΦ προαςπίηοντασ τθν οικονομικι και λειτουργικι βιωςιμότθτα των 
επαγγελματικϊν φωτοβολταϊκϊν μονάδων προςζφυγε ςτισ 4/1/13 με επίςθμθ 
καταγγελία του ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και ςυγκεκριμζνα ςτθν Γενικι Διεφκυνςθ 
Ενζργειασ αλλά και τθν Γενικι Διεφκυνςθ Ανταγωνιςμοφ κατά τθσ επιβλθκείςασ με 
τον ν. 4093/2012 ειςφοράσ επί του κφκλου εργαςιϊν των Φ/Β.  Με πλιρθ νομικι και 
τεχνικο-οικονομικι τεκμθρίωςθ οι λόγοι τθσ καταγγελίασ ςυνοπτικά ςυνίςτανται 
ςτουσ εξισ:  
 
Η Κυβζρνθςθ με τον ν. 4093/2012 επζβαλε ειςφορά επί του κφκλου εργαςιϊν των 
επαγγελματικϊν Φ/Β μονάδων από 25% - 30% χωρίσ καμία απολφτωσ προθγοφμενθ 
διαβοφλευςθ ι ςυναίνεςθ ι αναλογιςτικι μελζτθ επιπτϊςεων ι παροχι οιονδιποτε 
ζςτω αντιςτακμιςτικϊν ωφελθμάτων ςτουσ κιγόμενουσ παραγωγοφσ.  Μονομερϊσ 
ζτςι και μάλιςτα αναδρομικά, αφοφ από τθν ρφκμιςθ κίγονται και όλεσ οι εν 
λειτουργία μονάδεσ των οποίων θ διαςφνδεςθ ςτο δίκτυο προθγικθκε τθσ ψιφιςθσ 
του νόμου, θ Πολιτεία ανατρζπει το οικονομικό κακεςτϊσ λειτουργίασ τουσ και εν 
τοισ πράγμαςι το ίδιο το Ευρωπαϊκό μοντζλο FIT (Feed-in-Tariff) που με τρεισ νόμουσ -
ν. 3468/2006, ν. 3734/2009 και ν. 3851/2010- θ ίδια ψιφιςε και υιοκζτθςε 
ςυνομολογϊντασ εν ςυνεχεία ρθτζσ ςυμβάςεισ εφαρμογισ του με τουσ παραγωγοφσ 
20ετοφσ διάρκειασ καλϊντασ τουσ να επενδφουν.  
 
Η Πολιτεία επιπλζον για να δικαιολογιςει τθν μονομερι αυτι ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων τθσ, επικαλζςτθκε ςειρά από δικεν λόγουσ των οποίων ωςτόςο ο 
ζλεγχοσ βρίςκεται διαχρονικά αποκλειςτικά ςτα χζρια τθσ και ουδόλωσ ςτθν ςφαίρα 
ευκφνθσ των παραγωγϊν.  Χαρακτθριςτικότερο παράδειγμα θ παντελισ απουςία 
ελζγχου του ρυκμοφ αδειοδοτιςεων νζων κάκε φορά μονάδων ςε ςυνάφεια πάντοτε 
με τουσ εκνικοφσ ςτόχουσ διείςδυςθσ που θ ίδια πάλι ζκεςε με τθν 
A.Y./Φ1/οικ.19598 ΦΕΚ 1630 από 11/10/10 ςε 1.500 MW το 2014 και 2.200 MW το 
2020 και οπωςδιποτε όφειλε να τθριςει.  Ζτςι αφοφ θ Πολιτεία παντελϊσ ανεφκυνα 
μοίραςε περί τα 7,500 MW ςε άδειεσ παραγωγισ, δεςμευτικοφσ όρουσ ςφνδεςθσ και 
ςυμβάςεισ πϊλθςθσ ουδζποτε ανακαλοφμενεσ, πλζον των 1,200 MW Φ/Β που ιδθ 
λειτουργοφν, δθλαδι μόλισ ςιμερα να ζχουμε ςυνολικά περίπου τζςςερισ φορζσ τον 
εκνικό ςτόχο του 2020, ζρχεται τϊρα να μεταφζρει τισ αποκλειςτικζσ αυτζσ ευκφνεσ 
τθσ ςτουσ παραγωγοφσ τουσ οποίουσ και ςτθν πλειονότθτα με τθν επιβλθκείςα 
ειςφορά καταςτρζφει.  Παρατθρείται λοιπόν εμμζςωσ δια τθσ ειςφοράσ μία 
παράνομθ κρατικι ενίςχυςθ υπζρ των νζων παραγωγϊν που κα ενταχκοφν υπεράνω 
των ςτόχων και ζχοντασ πλζον γνϊςθ του κακεςτϊτοσ τθσ ειςφοράσ, με μεταφορά 
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πόρων εισ βάροσ όςων νομίμωσ επζνδυςαν εντόσ αυτϊν τα προθγοφμενα χρόνια και 
μάλιςτα με πολφ υψθλό κόςτοσ. 
 
Η ειςφορά επιπλζον δεν πρόκειται να κεραπεφςει διόλου τα οικονομικά του ειδικοφ 
λογαριαςμοφ ΑΠΕ του Λειτουργοφ, αφοφ θ Πολιτεία επιτρζπει και προςτατεφει 
«ςκεναρά» τισ ςτρεβλϊςεισ ςτθν χονδρεμπορικι αγορά με προεξζχουςα αυτιν του 
Μθχανιςμοφ ανάκτθςθσ Μεταβλθτοφ Κόςτουσ κατά του οποίου ιδθ από τα τζλθ του 
περαςμζνου Νοεμβρίου ο ΣΠΕΦ ζχει προςφφγει με καταγγελία επίςθσ ςτθν Ε.Ε. και ο 
οποίοσ μζςω τθσ νόκευςθσ τθσ ΟΤΣ (Οριακισ Τιμισ Συςτιματοσ) ςυςςωρεφει ετθςίωσ 
πλαςματικό ζλλειμμα ςτον λογαριαςμό απόλυτα ςυγκρίςιμο με όςο θ παράνομθ 
ειςφορά επιχειρεί να αποφζρει.  
 
Το αρμόδιο Υπουργείο επιπλζον, επιβάλλοντασ τθν ιςοπεδωτικι αυτι ειςφορά 25- 
30% οριηόντια επί του τηίρου χωρίσ καμία παραμετροποίθςθ όςον αφορά 
τουλάχιςτον το τυπικό μζγεκοσ των μονάδων αλλά και τισ ςυνεπαγόμενεσ 
οικονομικζσ αντοχζσ τουσ, ςτρεβλϊνει βίαια εκ των υςτζρων τον ανταγωνιςμό και 
μάλιςτα ςε επίπεδο επιβίωςθσ τουσ. Ζτςι οι αςκενζςτερεσ μικρομεςαίεσ μονάδεσ 
οδθγοφνται ςε απόλυτο οικονομικό αφανιςμό, αφοφ θ επίδραςθ εν γζνει τθσ 
ειςφοράσ 25 – 30% επί του τηίρου τουσ μεταφράηεται ςτα προ φόρων ζςοδα τουσ ςε 
δθμευτικοφ χαρακτιρα «χαράτςι» πλθςίον του 100% αυτϊν.  Η επζμβαςθ λοιπόν 
αυτι τθσ Πολιτείασ ςυνιςτά απόλυτθ ςτρζβλωςθ του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ 
μεταφραηόμενθ εν τοισ πράγμαςι ςε παράνομθ κρατικι ενίςχυςθ υπζρ 
ςυγκεκριμζνθσ μόνο κατθγορίασ επενδφςεων. 
 
Τζλοσ το εφροσ μεταβολισ του ποςοςτοφ τθσ ειςφοράσ με βάςθ το ζτοσ διαςφνδεςθσ 
τθσ Φ/Β μονάδασ αςτοχεί παντελϊσ να αντιςτοιχιςει τθν πορεία του κόςτουσ του 
εξοπλιςμοφ διαχρονικά.  Επιπλζον θ μεταφορά υψθλότερων τιμϊν FIT από 
προθγοφμενα ζτθ δια του 18μθνου, ςτρεβλϊνει ακόμθ περιςςότερο το αποτζλεςμα 
τθσ ειςφοράσ και τον υγιι ανταγωνιςμό, ςυνιςτϊντασ ζτςι επίςθσ μια μορφι 
παράνομθσ κρατικισ ενίςχυςθσ και μεταφοράσ πόρων προσ ςυγκεκριμζνεσ 
κατθγορίεσ επενδφςεων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


