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Αθήνα, 14/1/13 

 

Προσ: 
Υπουργείο Περιβάλλοντοσ Ενέργειασ και Κλιματικήσ Αλλαγήσ 
Μεςογείων 119, 101 92 Ακινα 
Υπ’ όψθ : Υπουργοφ κου Ευάγγελου Λιβιεράτου 
                  Υφυπουργοφ κου Α. Παπαγεωργίου 
                  Γεν. Γραμματζα κου Κων/νου Μακιουδάκθ 
 
Ρυθμιςτική Αρχή Ενέργειασ 
Πειραιϊσ 132, 118 54 Ακινα 
Υπ’ όψθ : Προζδρου κου Ν. Βαςιλάκου 
 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
Δυρραχίου 89 & Κθφιςοφ, 104 43 Ακινα 
Υπ’ όψθ Διευκ. Συμβοφλου κου Σπ. Βάςςου 
 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
Περραιβοφ 20 & Καλλιρρόθσ 5,  114 43 Ακινα 
Υπ’ όψθ : Διευκ. Συμβοφλου κου Γ. Κόλλια 
 
ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 
Κάςτοροσ 72, 185 45 Πειραιάσ 
Υπ’ όψθ : Προζδρου & Διευκ. Συμβοφλου κου Γρ. Αντωνόπουλου  
 
 
 
Θέμα: Διαβίβαςθ ομόφωνου ψθφίςματοσ Γενικισ Συνζλευςθσ ΣΠΕΦ από 13/1/13 ςχετικά με 

τθν τιρθςθ και μθ υπζρβαςθ των εκνικϊν ςτόχων Φ/Β. 
 
 
Αξιότιμοι κφριοι Υπουργοί, κφριοι 
 
Τθν Κυριακι 13/1/13 διεξιχκθ ςτθν πόλθ τθσ Λάριςασ θ Ετιςια Γενικι Συνζλευςθ των μελϊν 
του ΣΠΕΦ ςτθν οποία ςε ςυνζχεια πρωτοβουλίασ των μελϊν εκδόκθκε ομόφωνο ψιφιςμα 
που ςασ παραγγζλνει όπωσ αρμοδίωσ φροντίςετε για τθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των εκνικϊν 
ςτόχων διείςδυςθσ βάςει τθσ A.Y./Φ1/οικ.19598 από 11/10/10 και τθν με κανζνα τρόπο 
άναρχθ υπζρβαςθ τουσ.   
 
Επίςθσ το ςϊμα τάχκθκε υπζρ τθσ αναςτολισ ζκδοςθσ νζων αδειϊν του περαςμζνου 
Αυγοφςτου θ οποία αν δεν γινόταν κα εξζτρεπε ακεράπευτα επιπλζον τθν αγορά και τθν 
βιωςιμότθτα τθσ θλεκτροπαραγωγισ από Φ/Β.  Τζλοσ ςτο ίδιο ψιφιςμα ςασ ηθτείται να 
προβείτε ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ανακλιςεισ αδειϊν, όρων ςφνδεςθσ αλλά και χρονιηόντων 
ςυμβάςεων ΛΑΓΗΕ, διότι ο θλεκτρικόσ χϊροσ δεν είναι εςαεί κτιμα κανενόσ οπότε και το 
δικαίωμα ςτθν υλοποίθςθ τθσ εκάςτοτε μονάδασ πρζπει να ζχει ρθτι θμερομθνία λιξθσ 
όπωσ άλλωςτε και κάκε άλλθ άδεια ςε άλλουσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ.  Διαφορετικά μζςω 
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και του εμπορίου αδειϊν ναρκοκετείται θ τιρθςθ των εκνικϊν ςτόχων, θ υγεία τθσ αγοράσ εν 
γζνει και ςε κάκε περίπτωςθ προκαλείται ςθμαντικι οικονομικι βλάβθ ςτουσ επενδυτζσ - 
παραγωγοφσ.     
 
   
Για τον ΣΠΕΦ, με εκτίμθςθ  
 
Στζλιοσ Λουμάκθσ – Πρόεδροσ 
Όλγα Αγγελοποφλου – Γεν. Γραμματζασ    
 


