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Αξιότιμη Κυρία/Κύριε, 

Θέμα: Σχέδιο Νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  

Ως η Ένωση που εκπροσωπεί τον επιστημονικό κόσμο, τα στελέχη και τις ελληνικές και ξένες 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα, 

επικοινωνούμε μαζί σας με αφορμή το σχέδιο νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες. Το 

σχέδιο αυτό  αναστέλλει την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας, που προσφέρει φθηνή ηλεκτρική 

ενέργεια στον Έλληνα καταναλωτή, με κόστος κατά 20% χαμηλότερο από το κόστος παραγωγής 

ηλεκτρικού ρεύματος από φυσικό αέριο. 

Το σχέδιο νόμου  περιέχει διατάξεις που για πρώτη  φορά ανακοινώθηκαν από την Κυβέρνηση την 

Τρίτη 16/4 και οι οποίες ανατρέπουν, χωρίς τεκμηρίωση, το περιβάλλον και τους κανόνες 

ανάπτυξης και λειτουργίας των επενδύσεων αιολικής ενέργειας που ισχύουν από το 1994. 

Συγκεκριμένα με το άρθρο 11 του σχεδίου, ορίζεται ότι η τιμή της παραγόμενης ενέργειας θα 

οριστικοποιείται με την έναρξη λειτουργίας της επένδυσης, ανάλογα με την απόφαση του 

Υπουργού που θα ισχύει εκείνη τη στιγμή.  Δηλαδή, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για 

την χρηματοδότηση της επένδυσης και καθ’ όλη την  κατασκευή, η τιμή πώλησης θα είναι 

άγνωστη. Το γεγονός αυτό εισάγει μη αποδεκτή αβεβαιότητα η οποία είναι μη 

διαχειρίσιμη από οποιοδήποτε χρηματοδοτικό οργανισμό, με αποτέλεσμα εφεξής οι 

επενδύσεις σε έργα αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα να αποκλείονται από 

χρηματοδότηση (μη  bankable). 

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του σχεδίου καταργείται η προστασία έναντι του πληθωρισμού μέσω 

της κατάργησης της ισχύουσας ετήσιας αναπροσαρμογής της τιμής με το 50% αυτού. Η διάταξη 

αυτή στερείται οικονομικής λογικής και ανατρέπει αναδρομικά το καθεστώς εν 

λειτουργία έργων. Εάν ίσχυε από το 2001, η τιμή της αιολικής ενέργειας που είναι 60,22 €/ΜWh 

(σε σταθερές τιμές 2000) θα ήταν σήμερα 43,12 €/ΜWh, μειωμένη κατά 28,4%. 

Οι παραπάνω διατάξεις καταργούν το σύστημα τιμολόγησης που έχει υπάρξει ο μοναδικός 

πυλώνας που προσέλκυσε ελληνικές και ξένες επενδύσεις στην αιολική ενέργεια στη χώρα μας. 

Δυστυχώς, κανένα άλλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν θα έχει να προσφέρει πλέον η χώρα σε 

αυτές τις επενδύσεις, αφού το επενδυτικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από απίθανη γραφειοκρατία, 

πολυνομία, έλλειψη τίμιου ανταγωνισμού με τα ορυκτά καύσιμα και ανασφάλεια δικαίου. 

Το επί της ουσίας καταργούμενο με το σχέδιο νόμου σύστημα τιμολόγησης, εξασφάλιζε την 

επίτευξη των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων Α.Π.Ε. και την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας με το 

ελάχιστο κόστος. 



 

Γενικότερα, η συνολική φιλοσοφία του σχεδίου είναι αντιαναπτυξιακή και περιέχει εξαιρετικά 

αρνητικές για την οικονομία διατάξεις. Παραδείγματα τέτοιων διατάξεων είναι η υποχρέωση 

εγγυοδοσίας σε ανώριμο στάδιο αδειοδότησης και η επιβολή υπερβολικής νέας 

φορολόγησης στις επιχειρήσεις όταν καθυστερεί η έναρξη υλοποίησης μιας επένδυσης ακόμα και 

εάν για την καθυστέρηση αυτή ευθύνεται η κρατική ανεπάρκεια και γραφειοκρατία, που είναι ο 

κανόνας και όχι η εξαίρεση. Οι άλογοι αυτοί περιορισμοί δεν επιβάλλονται φυσικά από το Μνημόνιο 

αλλά από εσφαλμένη εκτίμηση των προβλημάτων του κλάδου οι οποίες οδηγούν σε λανθασμένες 

επιλογές με πρόφαση το Μνημόνιο. 

Για αναλυτικότερη ενημέρωση επί των λοιπών πτυχών του σχεδίου, σας επισυνάπτουμε την 

επιστολή μας προς το αρμόδιο Υπουργείου και προσδοκούμε στην αρωγή Σας. 

 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

 

Παναγιώτης Παπασταματίου 

 Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 

Συνημμένο: Η από 19/4/2013 επιστολή μας προς το ΥΠΕΚΑ 

  


