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 Ακινα, 23/11/12 

Προσ:  
Βουλευτζσ τθσ Βουλισ των Ελλινων 
 
Θζμα:  Η επόμενθ μζρα τθσ ειςφοράσ ςτα φωτοβολταϊκά  

Αξιότιμε κε/κα Βουλευτι, 

ε ςυνζχεια τθσ ψιφιςθσ του ν. 4093/2012 και τθσ επιβολισ ιςοπεδωτικισ και οριηόντιασ ειςφοράσ επί 
του κφκλου εργαςιϊν των φωτοβολταϊκϊν μονάδων από 25 – 30%, βριςκόμαςτε δυςτυχϊσ ςτθν 
δυςάρεςτθ κζςθ να αποτακοφμε εκ νζου ςε εςάσ ωσ φςτατο «καταφφγιο» δθμοκρατίασ και ελζγχου των 
πράξεων τθσ Κυβζρνθςθσ αλλά και του Τπουργείου ΠΕΚΑ ςυνολικά.  Διανφοντασ τθν «επόμενθ θμζρα» 
τθσ ειςφοράσ αναλυτικά ςασ αναφζρουμε: 
 

 Για τα ελλείμματα του ΛΑΓΗΕ μθδενικι ευκφνθ ζχουν οι θλεκτροπαραγωγοί από Φ/Β.  ειρά 
ολιγωριϊν και αςτοχιϊν τθσ Πολιτείασ που ςχετίηονται με τθν για καιρό παφςθ δθμοπραςιϊν 
δικαιωμάτων ρφπων, τθν ακζτθςθ μεταφοράσ πόρων από το τζλοσ ΕΡΣ όπωσ ο ν. 3851/2010 
προζβλεπε, τισ ςτρεβλώςεισ τθσ χονδρεμπορικισ αγοράσ ςτθν Οριακι Τιμι Συςτιματοσ ζνεκα τθσ 
προνομιακισ τιμολογιακισ μεταχείριςθσ των μονάδων φυςικοφ αερίου μζςω του Μθχανιςμοφ 
ανάκτθςθσ Μεταβλθτοφ Κόςτουσ που όχι μόνο ςυνεχίηουν να ιςχφουν αλλά ςυηθτείται να 
παρατακοφν ςε ορίηοντα επιπλζον διετίασ, τθσ εμπροςκοβαροφσ ι ακόμθ και πρόωρθσ επίτευξθσ 
των εκνικϊν ςτόχων διείςδυςθσ των Φ/Β μζςω τθσ ζκδοςθσ υπερπλθκϊρασ αδειϊν και τθσ ουδζποτε 
ανάκλθςθσ τουσ αφοφ δεν προβλζπεται θ ρθτι λιξθ τουσ, των επιςφαλειϊν των εταιρειϊν λιανικισ 
θλεκτριςμοφ που ο Λειτουργόσ επωμίςτθκε μθ ζχοντασ λάβει τισ απαραίτθτεσ εγγυιςεισ ωσ 
απαραιτιτωσ όφειλε, τα δεςμευμζνα για καιρό χριματα των Energa και HellasPower και τζλοσ το 
δάνειο των 140 εκατ. ευρϊ από το Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων που περιζργωσ πλιρωσ 
αποςοβικθκε, ευκφνονται αποκλειςτικά και είναι όλα αρμοδιότθτασ του άςτοχου κρατικοφ 
μθχανιςμοφ.   
 

 Οι θλεκτροπαραγωγοί από Φ/Β, που παραμζνουν απλιρωτοι για πζντε μινεσ, μθ δυνάμενοι να 
εξυπθρετιςουν τισ δανειακζσ, φορολογικζσ, λειτουργικζσ ακόμθ και βιοποριςτικζσ τουσ ανάγκεσ, 
εφλογα είναι ανάςτατοι και ερωτοφν αφενόσ για το πότε κα εξοφλθκοφν τα οφειλόμενα και 
αφετζρου για το ποιοσ κα πλθρώςει τα νζα ελλείμματα που λόγω των ςτρεβλώςεων ςτθν 
χονδρεμπορικι αγορά υπζρ των ορυκτών καυςίμων ςυνεχίηουν να παράγονται ςτον ειδικό 
λογαριαςμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ παρά τθν ειςφορά.   Ακόμα και αν υποκζςουμε πωσ είναι νόμιμο και 
θκικό να μεταφερκεί το ζλλειμμα του ΛΑΓΗΕ ςτουσ προμθκευτζσ του, είναι άκρωσ προκλθτικό ότι δεν 
υπάρχει ςυμμετοχι όλων των κλάδων θλεκτροπαραγωγισ ςτθν ειςφορά με οδυνθρό αποτζλεςμα το 
80% αυτισ να αφορά τα επαγγελματικά Φ/Β ςυςτιματα. 

 

 Η επιβλθκείςα ειςφορά ςτον κφκλο εργαςιϊν των φωτοβολταϊκϊν είναι απολφτωσ εξοντωτικι.  
Ειδικότερα ςε ότι αφορά τισ μικρομεςαίεσ μονάδεσ που καταςκευάςτθκαν κυρίωσ τα προθγοφμενα 
χρόνια με πολφ υψθλότερα κοςτολόγια και χωρίσ επιδότθςθ αναπτυξιακοφ νόμου, αναμζνονται 
ακόμθ και πτωχεφςεισ και ςοβαρά εξ’ αυτϊν κοινωνικά προβλιματα.  Χωρίσ καμία απολφτωσ μζριμνα 
από τθν Πολιτεία για τον υφιςτάμενο πανάκριβο τραπεηικό δανειςμό, πζραν τθσ πρόκλθςθσ ςε 
επίπεδο εντυπϊςεων που αυτι δθμιουργεί, οφείλει πειςτικά να απαντθκεί το γιατί μζροσ του άχκουσ 
που αδίκωσ επεβλικθ δεν μετακυλφεται εξίςου νομοκετικά ςτο πολλαπλά κεφαλαιοποιθμζνο με 
κρατικά χριματα τραπεηικό ςφςτθμα.  Με απλοφςτερα λόγια οφείλει οπωςδιποτε θ Κυβζρνθςθ να 
εξαςφαλίςει χαμθλότερα επιτόκια για τα υφιςτάμενα δάνεια ςε ςυνδυαςμό με επιμικυνςθ τθσ 
διάρκειασ τουσ όπωσ ςε άλλεσ κατθγορίεσ ιςχφει.  

 

 Από τθν επομζνθ τθσ ψιφιςθσ του ν. 4093/2012 με επείγουςα επιςτολι μασ ςτο αρμόδιο, βάςει του 
νόμου για τθν ζκδοςθ τθσ εφαρμοςτικισ Τ.Α., Τπουργείο ΠΕΚΑ κζςαμε το κζμα τθσ ζκπτωςθσ τθσ 
ειςφοράσ από τον τηίρο των επιχειριςεων μασ.  Θεωροφμε αδιανόθτο το ενδεχόμενο να ςυντάςςουν 
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οι παραγωγοί φορολογικζσ δθλώςεισ εκκινώντασ από τηίρο π.χ. 100 όταν εν τοισ πράγμαςι αυτόσ 
που κα ειςπράττεται κα είναι 70 -75 λόγω τθσ ειςφοράσ.  Σο μζγεκοσ τθσ ειςφοράσ (25 – 30%) και το 
γεγονόσ ότι επιβλικθκε οριηόντια ςτον τηίρο χωρίσ καμία επιμζρουσ παραμετροποίθςθ, δεν αφινει 
κανζνα περικϊριο παραγνϊριςθσ του προβλθματιςμοφ αυτοφ αφοφ ουδείσ δφναται να καταβάλει 
φόρο ειςοδιματοσ ςε χριματα που δεν ειςζπραξε και μάλιςτα ςτο μζγεκοσ αυτό.  Οτιδιποτε 
διαφορετικό κα είναι άκρωσ προκλθτικό, άδικο και παρελκυςτικό κακιςτϊντασ τουσ παραγωγοφσ 
όμθρουσ τθσ Εφορίασ.  

 
Αξιότιμοι κφριοι/εσ Βουλευτζσ 
 
Η ςθμερινι κατάςταςθ είναι άκρωσ εφιαλτικι για τισ εν λειτουργία Φ/Β μονάδεσ και οδθγεί 
μονοςιμαντα ςτον αφελλθνιςμό τθσ θλεκτροπαραγωγισ που ωσ επί το πλείςτον κινείται ςε μικρομεςαία 
επίπεδα μεγζκουσ και αντοχϊν και φζρει πανάκριβο τραπεηικό δανειςμό.  Ευελπιςτϊντασ πωσ θ λογικι 
και θ δθμοκρατία λειτουργοφν ακόμθ ςτον τόπο μασ, παρακαλοφμε για τισ ενζργειεσ και τθν 
ςυμπαράςταςθ ςασ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ άμεςθσ διόρκωςθσ όςων εκ των ανωτζρω πιςτεφετε 
εφικτι ςτοχεφοντασ ςτθν ιςόρροπθ ςυμμετοχι όλων μασ ςτθν εκμετάλλευςθ του εκνικοφ θλιακοφ μασ 
πλοφτου.  
 
 
Για τον ΠΕΦ με εκτίμθςθ, 
 
τζλιοσ Λουμάκθσ – Πρόεδροσ      
Όλγα Αγγελοποφλου – Γεν. Γραμματζασ     


