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Γεν. Γραμ. Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων κου Λ. Λαμπριανίδη

Θέμα: Εκταμιεύσεις Αναμορφώσεων του ν. 4242/2014 για φωτοβολταϊκά έργα
Αξιότιμε κε Υπουργέ
Είμαστε δυστυχώς υποχρεωμένοι, αν και ειλικρινώς δεν το επιθυμούμε, να επανέλθουμε για ακόμη
μια φορά στο θέμα της εκταμίευσης των αναμορφώσεων του ν. 4242/2014, για το οποίο το Υπουργείο
σας δεν έχει τηρήσει καμία απολύτως προθεσμία από όσες το ίδιο έθεσε, ιδίως μάλιστα το τελευταίο
διάστημα.
Σε συνάντηση του Συνδέσμου μας με τον Γ.Γ. κο Λαμπριανίδη στις 15/9/16 λάβαμε την ρητή
διαβεβαίωση πως οι 55 εκκρεμούσες εκταμιεύσεις των αναμορφώσεων που έχουν απομείνει (από τις
άνω των 300 με παρεμφερή ημερομηνία ΦΕΚ εντός του 2014 και που εκταμιεύτηκαν μέχρι 31/12/14)
θα πληρωθούν έως 30/9/16 αφού τα χρήματα υπάρχουν. Μάλιστα επειδή πρόκειται για
συγχρηματοδοτούμενα έργα, αν τούτο δεν συμβεί, η ΕΕ θα αποσύρει τα χρήματα οπότε θα
επιβαρυνθούν οι εθνικοί πόροι.
Πέρα από την αρνητική διάσταση για την εθνική οικονομία, την ανάπτυξη και την αξιοπιστία της
Πολιτείας στην δημόσια διοίκηση που αποκτά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, με λύπη διαπιστώνουμε πως
προσκόμματα τα οποία προέκυψαν από την άνοιξη του 2015 και που μπλοκάρουν επί σχεδόν δύο
χρόνια τις εκταμιεύσεις αυτές, συνεχώς δήθεν επιλύονται αλλά πάντα μονίμως επανέρχονται.
Συγκεκριμένα:
1. Επικαλούνται τώρα εκ νέου οι υπηρεσίες του υπουργείου σας πως δεν προχωρούν στις
εκταμιεύσεις αυτές επειδή αναμένουν γραπτή από εσάς εγκύκλιο, στην οποία και θα αναφέρεται
το αυτονόητο (βάσει του σώματος των αποφάσεων αναμόρφωσης), πως δηλαδή η διαδικασία
τυχόν επιβολής προστίμων περί μη τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων δεν εμπλέκεται με τις
εκταμιεύσεις των αναμορφώσεων.
2. Από το σώμα των αποφάσεων αναμόρφωσης και τα σχετικά ΦΕΚ ωστόσο εξ’ ορισμού πουθενά δεν
προκύπτει κανένας τέτοιος συσχετισμός. Η εν δυνάμει επιβολή προστίμων μνημονεύεται και
αποτελεί στις εν λόγω αποφάσεις ανεξάρτητη διαδικασία που μπορεί, εφόσον τεκμηριώνεται
αληθής και πραγματική βάση παραβάσεων, το Υπουργείο σας να την προχωρήσει καθ’ όλη την
διάρκεια ζωής των επενδύσεων και πάντοτε εντός του ειδικού κάθε φορά πλαισίου περί τήρησης
των οιονδήποτε μακροχρόνιων υποχρεώσεων έχουν σε κάθε περίπτωση τεθεί. Τούτο μάλιστα είχε
αποφανθεί το υπουργείο σας εξ όσων μας είχε διαβεβαιώσει ο νομικός σύμβουλος του Γ.Γ. κος
Παπαϊωάννου από τον Δεκέμβριο του 2015.
3. Ως λοιπόν να έχουν όλα λυθεί, οι υπόλογοι εκταμιεύσεων του Υπουργείου σας κάλεσαν από
15/9/16 εγγράφως με e-mail τους δικαιούχους να υποβάλλουν φορολογικές ενημερότητες για
είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο μαζί με πλήθος άλλων δικαιολογητικών, ώστε να πληρωθούν
τις αναμορφώσεις. Επειδή όπως ίσως γνωρίζετε ο ΛΑΓΗΕ αποπληρώνει τους παραγωγούς με

καθυστέρηση τουλάχιστον 5 μηνών, εκείνοι μαζί του συναλλάσσονται με φορολογικές
ενημερότητες (για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημοσίου πλην κεντρικής διοίκησης) με
παρακράτηση των χρημάτων που κάθε φορά οφείλουν για φόρους. Αποτέλεσμα αυτού είναι να
μην μπορούν να εκδώσουν την διαφορετική ενημερότητα που απαιτεί το Υπουργείο σας ως
φορέας κεντρικής διοίκησης, αφού η εφορία τους ζητά να εγγράψει και εκεί την ίδια παρακράτηση
ποσών και μάλιστα για όλο το φόρο εισοδήματος και ασχέτως των δόσεων που οι παραγωγοί
κανονικά δικαιούνται, δηλαδή να παρακρατήσει τα ίδια χρήματα από δύο πηγές αλλά και
παραπάνω και εν συνεχεία με αίτηση τους να επιστρέψει όποτε προαιρείται την διπλοκράτηση…
4. Αποτέλεσμα του τραγέλαφου αυτού είναι οι περισσότεροι παραγωγοί να δανείστηκαν απ’ όπου
μπορούσαν, ώστε πληρώνοντας προκαταβολικά τους φόρους τους να εκδώσουν καθαρή
ενημερότητα, για να γλυτώσουν των διπλοχρεώσων και να μπορέσουν επιτέλους να εισπράξουν
την καθυστερούμενη εδώ και χρόνια αναμόρφωση. Δυστυχώς οι φορολογικές ενημερότητες που
σας προσκόμισαν θα λήξουν οσονούπω και ο τραγέλαφος θα επιστρέψει, αφού τα ίδια εκ νέου
«κέντρα» στο υπουργείο σας μόλις ανακάλυψαν και πάλι το συνδυαστικά ανύπαρκτο ή έστω από
τον Δεκέμβριο 2015 λυμένο κώλυμα της εν δυνάμει επιβολής προστίμων.
Μη έχοντας οι επενδυτές άλλο τρόπο και σε συνέχεια σειράς προηγούμενων επιστολών,
παρεμβάσεων και συναντήσεων μας για το θέμα, σας καλούμε άμεσα να παρέμβετε ώστε να
πληρωθούν οσονούπω οι δικαιούχοι και να σταματήσει ο προκλητικός εμπαιγμός τους, αλλά και η
οικονομική βλάβη που υφίστανται εδώ και ενάμισι χρόνο από τις κολάσιμες παλινωδίες των
υπαλλήλων σας. Μόνο έτσι θα σταματήσει ο επενδυτικός κατήφορος της Χώρας και μαζί και του
αναπτυξιακού της πλαισίου.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,
Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Ευγενία Τζαννίνη – Γεν. Γραμματέας
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