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XAΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ κ. Μ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ (ΣΠΕΦ)

Γραπτό χαιρετισμό απέστειλε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου
Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα την
Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015 ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ κος Ασημάκης Παπαγεωργίου. Ακολουθεί
το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού:
Κυρίες και κύριοι,
Η πατρίδα μας, και φυσικά ο ενεργειακός κλάδος, βρίσκεται σε μία πολύ κρίσιμη καμπή.
Γνωρίζετε πολύ καλά τις μάχες που δώσαμε αυτά τα δυόμιση χρόνια για να κρατήσουμε
όρθια την αγορά ενέργειας, απέναντι στον κίνδυνο συνολικής κατάρρευσης με τον οποίο
βρέθηκε αντιμέτωπη.
Ήταν δέσμευση και καθήκον μας να αποτρέψουμε την χρεοκοπία του κλάδου που θα έφερνε
πολύ μεγάλα δεινά για την οικονομία και τις ζωές του συνόλου των Ελλήνων πολιτών.
Και πράγματι κρατήσαμε την υπόσχεσή μας.
Με δύσκολες αποφάσεις, με μεγάλες θυσίες των χιλιάδων παραγωγών ενέργειας από
Ανανεώσιμες Πηγές, αλλά και με τη στήριξη του Έλληνα καταναλωτή, κερδίσαμε αυτόν τον
αγώνα.
Τα ελλείμματα δισεκατομμυρίων που κληρονομήσαμε στον κλάδο των ΑΠΕ συγκρατήθηκαν
με τη θεσμοθέτηση του new deal αλλά και τη συνολική εξυγίανση της αγοράς.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΛΑΓΗΕ, μέσα στο τρέχον έτος τα ελλείμματα αυτά πρόκειται
να εκμηδενιστούν με οριστικό και βιώσιμο τρόπο.
Παράλληλα προωθήσαμε επενδύσεις δισεκατομμυρίων στα δίκτυα Υψηλής και Χαμηλής
Τάσης που παρέμεναν για χρόνια στο συρτάρι, ώστε να γίνει στο μέλλον βιώσιμη η
περαιτέρω ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών.
Με νέες εφαρμογές που θεσμοθετήσαμε, ανοίξαμε νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη των
φωτοβολταϊκών με μεγάλο όφελος και σταθερούς κανόνες, χωρίς όμως να επιβαρύνονται οι
υπόλοιποι καταναλωτές.

Και αυτό αποτελεί ένα μήνυμα με ισχυρή σημασία και για τη συνολική εικόνα του κλάδου,
που επλήγη από τα προβλήματα των προηγούμενων ετών.
Αυτό το σταθερό πλαίσιο, θεσμοθετήθηκε ακριβώς για να μην επιτρέπει να γίνονται οι
αγωνίες των παραγωγών και των καταναλωτών αντικείμενο δημαγωγίας και λαϊκισμού.
Και εδώ αξίζει να σημειώσουμε την υπεύθυνη και εποικοδομητική συμβολή του ΣΠΕΦ που
δείχνει πως, όταν υπάρχει κοινή βούληση να ξεπεραστεί ένα πρόβλημα που απειλεί το
δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο, οι αξίες του διαλόγου και της συνεννόησης, που
μέσα από αυτές αναδεικνύονται λύσεις, έρχονται πέρα και πάνω από τα συντεχνιακά και
ατομικά συμφέροντα.
Εμείς από την πλευρά μας λέμε ξεκάθαρα:
Οι μεγαλύτερες δυσκολίες για τους παραγωγούς ενέργειας από ΑΠΕ πέρασαν οριστικά!
Μαζί τις αποφύγαμε.
Στόχος μας είναι τώρα να βελτιώσουμε τη ρευστότητα και τους χρόνους πληρωμών.
Κυρίως όμως είμαστε πλέον σε θέση να εγγυηθούμε για το μέλλον του κλάδου.
Γιατί περνάμε στην επόμενη μέρα με ομαλό και σταδιακό τρόπο, με σταθερότητα, με
ασφάλεια.
Με μάχες καθημερινές που δίνουμε και μία προς μία τις κερδίζουμε.
Τώρα ήρθε πλέον η ώρα να δώσουμε την πιο μεγάλη μάχη, να δώσουμε την πιο
αποφασιστική απάντηση.
Πως ναι, θέλουμε μιαν Ελλάδα ευρωπαϊκή και σταθερή. Μια Ελλάδα της ανάπτυξης και των
επενδύσεων.
Για αυτή την Ελλάδα δεν υποχωρούμε, δεν συμβιβαζόμαστε!
Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της Συνέλευσης.
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