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Βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων 
 
Θέμα: Τροπολογία περί έργων Fast track στο ν/σ ΑΠΕ  
 
Αξιότιμε κε/κα Βουλευτή  
 
Με την ψήφιση στην Βουλή του νέου ν/σ για τις ΑΠΕ επιχειρείται με τροπολογία για τα  fast 
track που κατατέθηκε, να θεσπιστεί πρόσθετη επιβάρυνση του ήδη προβληματικού ειδικού 
λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ μέσω της ένταξης εκατοντάδων νέων MW φωτοβολταϊκών στο 
σύστημα.  Η Θέση του ΣΠΕΦ συνοπτικά είναι η ακόλουθη: 
 

 Όπως είναι γνωστό οι ηλεκτροπαραγωγοί από Φ/Β τελούν για 7ο συνεχόμενο μήνα 
απλήρωτοι από τον ΛΑΓΗΕ, κατάσταση μάλιστα που διαιωνίζεται επιδεινούμενη τα 
τελευταία δύο χρόνια.  Επιπλέον οι παραγωγοί αυτοί έχουν υποστεί μονομερές, 
αναδρομικό και οριζόντιο κούρεμα επί του τζίρου 25 – 42% από 1/7/12 δια της 
εισφοράς του ν. 4093, χωρίς μάλιστα καμία προηγούμενη διαπραγμάτευση, συναίνεση ή 
παροχή αντισταθμιστικών ωφελημάτων.  Σε συνέχεια των ανωτέρω οδηγούνται κατάφορα 
στην πτώχευση, αφού έχουν επιπλέον αφεθεί από την Πολιτεία παντελώς έκθετοι στις 
πιεστικές τραπεζικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

 

 Όπως ο ΣΠΕΦ έχει στο παρελθόν καταγγείλει, οι παραγωγοί περιήλθαν στην δυσχερή 
αυτή θέση με αποκλειστική ευθύνη της Πολιτείας τόσο στο σκέλος της 
υπεραδειοδότησης, τέσσερις φορές πάνω από τον εθνικό στόχο, όσο και από την μη 
έγκαιρη αποκλιμάκωση των προσφερόμενων ταριφών που εν τοις πράγμασι ουδόλως 
ακολούθησαν τη ραγδαία μείωση του κόστους εγκατάστασης.  Σήμερα μάλιστα οι εν 
λειτουργία Φ/Β μονάδες έχουν υπερκαλύψει τον εθνικό στόχο του 2014 κατά περίπου 
+50% και έχουν καλύψει ακόμη και αυτόν του 2020.  Οι στόχοι αυτοί στα πλαίσια του 
εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού που υπάρχει, προφανώς αντανακλούν τις τεχνικές και 
οικονομικές δυνατότητες απορρόφησης ανά τεχνολογία (συμβατική και ΑΠΕ) και πάντως 
μέχρι επίσημα, επιστημονικά και τεκμηριωμένα να επανεξεταστούν στα πλαίσια ενός 
οργανωμένου διαλόγου υπό το ΥΠΕΚΑ, δεν μπορούν να καταστρατηγούνται άναρχα από 
τροπολογίες.     

 
Υπό το φως αυτό, στην τροπολογία ένταξης επενδύσεων fast track εκατοντάδων MW και 
μάλιστα με την προκλητική δυνατότητα υπογραφής συμβάσεων με ΛΑΓΗΕ, που τελεί υπό 
αναστολή για όλους βάσει του ν. 4152/13, σε αναδρομική υψηλή ταρίφα που ίσχυε πριν 
δύο χρόνια (τέσσερις φορές μεγαλύτερη από την τρέχουσα των 9,5 ή 9 λεπτών/kWh ή ότι 
άλλο προβλέπεται αναλόγως του χρόνου της σύνδεσης βάσει της Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1288/9011 από 
30/4/13), ο σύνδεσμος μας είναι κάθετα αντίθετος και σας καλούμε να την καταψηφίσετε.        
 

            Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση, 
 
 
Στέλιος Λουμάκης        Όλγα Αγγελοπούλου 
      Πρόεδρος            Γεν. Γραμματέας 
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