ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Έδρα: Δημοκρατίας 3, 151 21 Πεύκη, Τηλέφωνο / Φαξ: 210-6854035, e-mail: info@spef.gr, www.spef.gr

Αθήνα, 2/10/17
Προς:
Νέα Δημοκρατία
Πειραιώς 62, 183 46 Μοσχάτο
Υπ’ όψη: Προέδρου κου Κυριάκου Μητσοτάκη

Θέμα: Ανερμάτιστη επίθεση κατά των ΑΠΕ του βουλευτή σας κου Ι. Φωτήλα στην Βουλή στο πλαίσιο
της συζήτησης για τα οικονομικά της ΔΕΗ.

Αξιότιμε κε Πρόεδρε
Συνημμένα σας αποστέλλουμε επιστολή-διαμαρτυρία του Συνδέσμου μας, όπως εστάλη με e-mail στον
βουλευτή σας κο Ι. Φωτήλα στις 30/9/17, σε απάντηση των όσων ανερμάτιστα και δυσφημιστικά
κατέθεσε κατά των ΑΠΕ στην ομιλία του στην Βουλή την Παρασκευή 29/9/17 στο πλαίσιο συζήτησης
για τα οικονομικά της ΔΕΗ. Στην επιστολή υπάρχει link με το επίμαχο video.
Επειδή η αναίτια στοχοποίηση από βουλευτές ιδίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά των
επενδύσεων στις ΑΠΕ δεν συνάδει με το κλίμα αξιοπιστίας, ασφάλειας των επενδύσεων και Κράτους
δικαίου που υπερασπίζεστε και μόλις πρόσφατα στην ΔΕΘ εξαγγείλατε πως θα ακολουθήσετε αν ο
ελληνικός λαός σας επιλέξει στην διακυβέρνηση της Χώρας, σας παρακαλούμε όπως μελετήσετε το
θέμα προς επανόρθωση της κατάστασης.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,
Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Γιώργος Σαμαράς – Γεν. Γραμματέας

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Έδρα: Δημοκρατίας 3, 151 21 Πεύκη, Τηλέφωνο / Φαξ: 210-6854035, e-mail: info@spef.gr, www.spef.gr

Αθήνα, 30/9/17
Προς:
Νέα Δημοκρατία
Υπ’ όψη: Βουλευτή κου Ιάσωνα Φωτήλα
jfotilas@gmail.com,
i.fotilas@parliament.gr

Θέμα: Ανερμάτιστη επίθεση κατά των ΑΠΕ στην ομιλία σας στην Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για
τα οικονομικά της ΔΕΗ.
Συνημ.: Απόφαση ΡΑΕ ΦΕΚ Β 3169 από 3/10/16 για την τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας στο πλαίσιο της εναρμόνισης του με τον ν. 4414/2016 που θεσμοθέτησε
την ΠΧΕΦΕΛ.

Αξιότιμε κε Φωτήλα,
Δυστυχώς με την χθεσινή συζήτηση στην Βουλή για τα οικονομικά της ΔΕΗ και ειδικότερα με την
ομιλία σας υπήρξαν αναίτιες από την πλευρά σας αιχμές κατά του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ)
και συνεπώς και των ΑΠΕ, οι οποίες και πυροδότησαν σειρά αντιδράσεων από τους παραγωγούς-μέλη
μας. Για να μπούμε κατευθείαν στο θέμα, η αναφορά σας στο 3ο λεπτό της ομιλίας σας (βλ.
συνημμένο βίντεο) κατά του ΕΛΑΠΕ, των αιολικών και των φωτοβολταϊκών ήταν τουλάχιστον
απαράδεκτη και από αρκετά μέλη μας ζητείται και βρισκόμαστε ήδη υπό πίεση, να αποστείλουμε ως
ΣΠΕΦ επιστολή διαμαρτυρίας στον Πρόεδρο Κ. Μητσοτάκη για το θέμα. Αλλά ας δούμε το θέμα
αναλυτικά:
1. Ρίξατε μομφή στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), στα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά
συγκεκριμένα που τα πληρώνει λέτε η ΔΕΗ και οι υπόλοιποι ηλεκτροπαραγωγοί... (μάλλον
προμηθευτές...) όπως είπατε, για την κακή οικονομική της κατάσταση. Οπότε γεννάται το ερώτημα,
αν με τέτοια ρητορική βουλευτή της ΝΔ μπορούμε να προσβλέπουμε σε ανάπτυξη των ανανεώσιμων
όπως η αξιωματική αντιπολίτευση τουλάχιστον επίσημα επικαλείται.
2. Μήπως θεωρείτε ότι με τέτοιες δυσφημιστικές αναφορές και στοχοποίηση κατά των ΑΠΕ και
συνεπώς και των επενδυτών τους, βοηθάτε το επενδυτικό κλίμα στη χώρα; Μήπως έτσι βοηθάτε το
κράτος δικαίου και την ασφάλεια των επενδύσεων που ο Πρόεδρος σας Κ. Μητσοτάκης ξεκάθαρα
διατράνωσε στην ΔΕΘ;
3. Ακόμα δεν έχετε κατανοήσει τι είναι η Χρέωση Προμηθευτή (ΠΧΕΦΕΛ) και έτσι υποκύπτετε στην
προπαγάνδα της ΓΕΝΟΠ και του κου Παναγιωτάκη της ΔΕΗ που παρελκυστικά την έχουν μετονομάσει
σε μηχανισμό δήθεν μηδενισμού του ελλειμμάτων του ΕΛΑΠΕ; Το ΕΤΜΕΑΡ είναι αυτό που αποσκοπεί
στον μηδενισμό του όποιου ελλείμματος παρουσιάζεται στον ΕΛΑΠΕ και το οποίο πληρώνει απευθείας
ο καταναλωτής ως ρυθμιζόμενο Τέλος στους λογαριασμούς του και όχι η ΠΧΕΦΕΛ. Όπως πολύ καλά
γνωρίζετε, αφού υπερψηφίσατε ως ΝΔ τον ν. 4414/2016 που θεσμοθέτησε την ΠΧΕΦΕΛ, η Χρέωση
Προμηθευτών δεν είναι για την κάλυψη δήθεν των ελλειμμάτων του ΕΛΑΠΕ, αλλά για να επιστρέφει
στον ΕΛΑΠΕ το αποφευγόμενο κόστος που απολαμβάνουν οι Προμηθευτές στην χονδρεμπορική
αγορά ακριβώς λόγω των ΑΠΕ και της μηδενικής λογιστικά τιμής με την οποία αυτές εκεί
συμμετέχουν απομειώνοντας έτσι την χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος (ΟΤΣ) . Δηλαδή πρόκειται για
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έναν μηχανισμό αγοράς για την άρση της βασικότερης και χρόνιας στρέβλωσης της ΟΤΣ, που χρόνια
όλοι ανεξαρτήτως παράταξης κατακεραύνωναν με μελέτες του ΙΟΒΕ, ΕΜΠ, ΑΠΘ κλπ και που επιτέλους
με την θεσμοθέτηση της ΠΧΕΦΕΛ με τον ν. 4414/2016 θεραπεύτηκε με άμεσο όφελος τον περιορισμό
του ΕΤΜΕΑΡ, άρα του κόστους που μετακυλίεται στον καταναλωτή.
4. Δεν έχετε μελετήσει το ΦΕΚ του ν. 4414/2016, ούτε την αιτιολογική του έκθεση, ούτε και όσα
αρκετά περιφραστικά αναγράφονται στο ΦΕΚ της Απόφασης ΡΑΕ (επισυνάπτεται με highlight στα
επίμαχα σημεία) για τον αλλαγή του Κώδικα Συναλλαγών σε συνέχεια της ψήφισης του ν. 4414/2016
για το τι είναι πραγματικά η ΠΧΕΦΕΛ; Γράφει λοιπόν το ΦΕΚ της Απόφασης ΡΑΕ προς εναρμόνιση του
Κώδικα Συναλλαγών με τον ν. 4414/2016: «...με τις νέες αυτές χρεώσεις προς τους Προμηθευτές (σ.σ.
την ΠΧΕΦΕΛ που θεσμοθέτησε ο ν. 4414/2016) ηλεκτρικής ενέργειας επιδιώκεται η ανάληψη εξ αυτών
μέρους του σχετικού κόστους στη βάση αναλογικών χρεώσεων που λαμβάνουν υπόψη και οφέλη
από τη διείσδυση των ΑΠΕ στην εκκαθάριση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας […] (βλ. συνολικά την
Αιτιολογική Έκθεση του νόμου 4414/2016)..." Δηλαδή τι άλλο χρειάζεται να γίνει για να καταστούν
αντιληπτά τα πράγματα;
5. Το χειρότερο από αυτή την ανερμάτιστη ρητορική σας, που τέλος πάντων είναι απαράδεκτο να
υπάρχει σε ένα κόμμα εξουσίας όπως η ΝΔ, είναι πως κάθε φορά που η ΔΕΗ εξαιτίας άλλων λάθος
επιλογών (οριζόντια και υπερβολική έκπτωση συνέπειας 15% με στόχο να μπλοκάρει τον
ανταγωνισμό, να διατηρήσει το μονοπώλιο στην λιανική και να εξαφανίσει τους ιδιώτες Προμηθευτές,
ανικανότητα να εισπράξει τους λογαριασμούς οπότε και καταφεύγει σε εγγραφή μεγάλων
προβλέψεων διαχρονικά που κατατρώγουν την κερδοφορία της, διατηρεί υπεράριθμο προσωπικό
παντού και μάλιστα μεγάλο μέρος του αργόμισθο, λάθος πολιτική ανοίγματος των λιγνιτών με τα
ΝΟΜΕ) δεν βγάζει λειτουργικά οργανικά κέρδη, ο ΕΛΑΠΕ και όσα καλά έκανε η παρούσα Kυβέρνηση
για αυτόν, θα ακυρώνονται και θα καταδιώκονται από τη ΝΔ προς τέρψη της ΓΕΝΟΠ και του
λαϊκισμού της.
6. Αλήθεια δεν γίνεται αντιληπτό στην ΝΔ τι επιδιώκει ο κος Παναγιωτάκης, η ΔΕΗ και η ΓΕΝΟΠ που
είναι από πίσω, με τις ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές τους στην ΠΧΕΦΕΛ,τον ΕΛΑΠΕ και τις
ΑΠΕ; Επιδιώκουν αφού ακυρώσουν πρώτα το άνοιγμα της λιανικής με την τυφλή οριζόντια έκπτωση
του 15%, εν συνεχεία να εξαφανίσουν τους ιδιώτες και από την παραγωγή ενέργειας και ιδίως στις
ΑΠΕ που αυτοί επικρατούν. Δηλαδή επιδιώκουν ολική επαναφορά του κάθετου μονοπωλίου τους
αλά δεκαετία '80!

Κε Φωτήλα
Πραγματικά ευχόμαστε να κάνουμε λάθος και οι ανωτέρω ανησυχίες μας από την χθεσινή ρητορική
σας στην Βουλή να μην έχουν βάση στο κόμμα και στο σκεπτικό σας. Επειδή όμως φοβούμαστε πως
δεν είναι έτσι, δυστυχώς η ΝΔ πρέπει να προσπαθήσει κι άλλο για να ξεριζώσει εσωτερικά τον
πόλεμο της προς τις ΑΠΕ και ειδικά προς τις μικρομεσαίες επενδύσεις τους, αφού μη γελιόμαστε,
αυτές πληρώνουν πάντα το βαρύτερο τίμημα της ανακολουθίας του Κράτους. Μοναδικό φάρο
ελπίδας υπέρ της επενδυτικής ασφάλειας και του Κράτους Δικαίου στη χώρα από την πλευρά της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, αποτέλεσε η σχετική δέσμευση του κου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ. Δεν
αρκεί όμως, αν η δέσμευση είναι α λα καρτ (μόνο π.χ. για την Ελληνικός Χρυσός) και καθημερινά
αναιρείται με αναίτιες στοχοποιήσεις μικρομεσαίων επενδύσεων στις ΑΠΕ και διαστρεβλώσεις της
πραγματικότητες από τους βουλευτές της ΝΔ.
Εν πάση περιπτώσει ο διωγμός του μικρομεσαίου επιχειρηματία προς όφελος των ολίγων και
υπερβολικά ισχυρών πότε θα σταματήσει; Αυτός ο ταξισμός που απειλεί να διώξει τους
μικρομεσαίους από την ενέργεια και ίσως και από την χώρα τους είναι απαράδεκτος, για ένα κόμμα
που φιλοδοξεί να κυβερνήσει.
Παρακάτω το επίμαχο βίντεο της ομιλίας σας από την συζήτηση στη Βουλή για τα αποτελέσματα της
ΔΕΗ. Στο λεπτό 3.00 η αιχμηρή και δυσφημιστική αναφορά σας στον ΕΛΑΛΕ, στις ΑΠΕ και
συγκεκριμένα στα αιολικά και τα φωτοβολταικά.
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https://youtu.be/k-ICmMoydjc
Το e-mail αυτό έχει κοινοποιηθεί και στον κο Κ. Σκρέκα Τομεάρχη Ενέργειας της ΝΔ.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,
Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Γιώργος Σαμαράς – Γεν. Γραμματέας
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