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Θέμα : Πληρωμή παραγωγής μηνός Ιουνίου 2013 εντός Ιανουαρίου   
 
 
Αξιότιμε κε Υφυπουργέ και κε Γενικέ 
 
Με την παρούσα επιστολή επιτρέψτε μας καταρχήν να ευχηθούμε καλή χρονιά με γρήγορη 
έξοδο της πραγματικής οικονομίας και του κλάδου των ΑΠΕ από το οικονομικό τέλμα και την 
ασφυξία.  
 
Η πραγματοποίηση συντριπτικού όγκου πληρωμών της παραγωγής Μαίου ‘13 ακόμη και 
μέχρι την τελευταία ημέρα του 2013 ως είχατε δεσμευθεί και εν τέλει πραγματοποιήθηκε 
από τον ΛΑΓΗΕ, έδωσε την δυνατότητα να «κρατηθούν» χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
φορολογικά «εν ζωή» και, εξίσου σημαντικά, σε απόσταση από την διαπόμπευση του 
Τειρεσία, δηλαδή να μην υπερβούν οι καθυστερήσεις των δανείων τους το όριο των 90 
ημερών το οποίο και είχαν φθάσει.  Στον αντίποδα, προβάλει δυστυχώς ανερμάτιστη η 
στάση των τραπεζών που αποστασιοποιούμενες ουσιαστικής συμμετοχής στο πρόβλημα, 
συνεχίζουν να τοκίζουν τα δάνεια με επιτόκια πέριξ του 10% πλέον υπερημεριών, ενώ 
διατηρούν ακέραιη την δαμόκλειο σπάθη των 90 ημερών καθυστέρησης, όσον αφορά την 
προβολή του παραγωγού ως «κακόπιστου» στο σύστημα, αρνούμενες να μετακυλίσουν 
ληξιπρόθεσμες στο όριο των 90 ημερών δόσεις.  
 
Καθ’ ημάς η συγκυρία ανέδειξε περίτρανα πως το Υπουργείο σας, όταν προσπαθεί και 
συνεργάζεται συντεταγμένα και τεκμηριωμένα με τους παραγωγούς (έστω και 
διαμαρτυρόμενους) μπορούν να αποφευχθούν τα χειρότερα. Άλλωστε όπως γνωρίζετε, τα 
επιχειρήματα και αιτήματα μας ήταν πάντοτε εντός των δυνατοτήτων του Ειδικού 
Λογαριασμού ΑΠΕ, αφού αφορούσαν την ορθολογικότερη και δικαιότερη κατανομή των 
υφιστάμενων πόρων σε όλους όσους Πανελλαδικά αποπληρώνονται από τον λογαριασμό 
αυτό.  
 
Δυστυχώς όμως για ακόμα μια φορά δεν μας επιτρέπεται να εφησυχάσουμε, αφού τέλος 
Ιανουαρίου χιλιάδες παραγωγοί με β’ κατηγορίας βιβλία θα χρειασθεί να καταβάλουν στην 
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Εφορία τον ΦΠΑ του 4ου τριμήνου 2013 τον οποίον και δεν έχουν εισπράξει.  Για το 90% των 
εγκαταστάσεων μάλιστα (δηλαδή όσες είναι κάτω των 100 kW) ο περιλαμβανόμενος 
Οκτώβριος ως εκκαθαριστικός του καλοκαιριού αφορά ΦΠΑ τριπλάσιο ενός απλού μήνα.  
Συνεπώς το 4ο τρίμηνο εν τοις πράγμασι αθροίζει ποσά ΦΠΑ ισοδύναμου με πέντε 
ολόκληρους μήνες, που ως χρήματα δεν τα διαθέτουμε για να καταβληθούν στις άτεγκτες 
εφορίες, αν τουλάχιστον δεν πληρωθούμε τον αντίστοιχα εκκαθαριστικό Ιούνιο.  Όπως θα 
θυμάστε άλλωστε οι δεσμεύσεις σας από την συνάντηση μας στις 30/10/13 περιλάμβαναν 
και αποπληρωμή του Ιουνίου εντός του 2013 κατά πιθανότητα 90%, όπερ και σημαίνει πως 
δεν μπορεί τούτο να ξεφύγει του Ιανουαρίου.  
 
 
Αξιότιμε κε Υφυπουργέ και κε Γενικέ 
 
Γνωρίζετε την τεχνοκρατική επιχειρηματολογία μας για μη περαιτέρω διεύρυνση των 
υπερημεριών από ΛΑΓΗΕ σύμφωνα με την λογιστική εικόνα του λογαριασμού ΑΠΕ, τον ν. 
4001 και τους Κώδικες Συναλλαγών και Διαχείρισης Συστήματος και που ο Σύνδεσμος μας δεν 
θα ανεχθεί άλλο την καταστρατήγηση τους χωρίς να αναζητήσει ευθύνες από όσους εκ του 
νόμου οφείλουν ευλαβικά να τους τηρούν και να τους εφαρμόζουν.  Τέλος, είμαστε 
δυστυχώς υποχρεωμένοι να προσθέσουμε πως το όριο των 6 μηνών υπερημερίας που τους 
τελευταίους μήνες διάγουμε, συνιστά και αποδεικνύεται το απόλυτο όριο θραύσης των 
παραγωγών.   
 
Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας ώστε να εξοφληθεί ο Ιούνιος εντός του τρέχοντος μηνός 
ανυπερθέτως και να καταρτίσουμε εν συνεχεία από κοινού δεσμευτικό πλάνο πληρωμών για 
το ερχόμενο εξάμηνο με σαφή αποκλιμάκωση των καθυστερήσεων ΛΑΓΗΕ.  
  
 
Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση, 
 
Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος 
Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας 

 


