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Θέμα: Συγχαρητήρια Επιστολή Ανάληψης Καθηκόντων – Αίτημα συνάντησης

Αξιότιμε κε Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας συγχαρούμε για την ανάληψη των
καθηκόντων σας ως νέου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και να σας ευχηθούμε μια
γόνιμη για τη Χώρα μας θητεία.
Προς την κατεύθυνση αυτή και για να συνδράμουμε με τεκμηριωμένο, επιστημονικό και
πάνω απ’ όλα αληθή τρόπο την προσπάθεια σας αυτή, παρακαλούμε όπως μας ορίσετε
συνάντηση μαζί σας στην οποία και επιθυμούμε να καταθέσουμε τους προβληματισμούς και
τις προτάσεις μας στα κάτωθι θέματα:
 Χρηματοδότηση συμβάσεων διακοπτόμενου φορτίου μεγάλων καταναλωτών ηλεκτρικής
ενέργειας και υφιστάμενο από το παρελθόν προβληματικό σχέδιο Υ.Α. ιδίως ως προς την
«τυφλή» επιβάρυνση των φωτοβολταϊκών.
 Διασφάλιση της δομικής ασφάλειας των συναλλαγών στην χονδρεμπορική αγορά ένεκα
του περαιτέρω ανοίγματος της λιανικής μέσω και της υιοθέτησης του μοντέλου ΝΟΜΕ.
 Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ και δικαιώματα ρύπων CO2 από το 2016 και μετά.
 Επίλυση του προβλήματος της πλασματικής υπερτίμησης του ΕΤΜΕΑΡ ένεκα του διεθνώς
αναγνωρισμένου φαινομένου του Merit Order Effect (πλασματική υποτίμηση της ΟΤΣ).
 Διαμόρφωση εθνικού πλαισίου εφαρμογής των Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ για τα
νέα έργα ΑΠΕ από 1/1/16 και μετά και Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός.
 Target Model και ΑΠΕ.

Ευχαριστούμε προκαταβολικά για την ανταπόκριση σας.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,

Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας

Ο ΣΠΕΦ είναι ο επίσημος από το 2009 επιστημονικός και επιχειρηματικός φορέας εκπροσώπησης της
επαγγελματικής ηλεκτροπαραγωγής από Φ/Β Πανελλαδικά. Με διαφανή, αναρτημένο ανέκαθεν στην
ιστοσελίδα του πραγματικό όγκο εταιρειών-παραγωγών μελών μοναδικών ως προς τους βασικούς
μετόχους, διοικείται από αιρετό εκ της βάσης του Δ.Σ. απαρτιζόμενο από επιστήμονες-επιχειρηματίες
μηχανικούς με πολυετή θητεία και εμπειρία στον τεχνικό και οικονομικό τομέα.
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