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Αξιότιµε  Κύριε Υπουργέ, Αξιότιµε Κύριε Υφυπουργέ, 

Θέµα: Αναγκαία η άµεση απόσυρση του σχεδίου νόµου του ΥΠΕΚΑ για τις Α.Π.Ε. 

Στις 3 ∆εκεµβρίου 2012 το ΥΠΕΚΑ δηµοσιοποίησε τις προτάσεις του για ένα νέο σχέδιο νόµου για 

τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.  Το σχέδιο αυτό έχει ήδη προκαλέσει µεγάλη αναστάτωση 

στους επενδυτές αιολικής ενέργειας αφού το βέβαιο αποτέλεσµα που θα επιτύχει είναι η παύση 

της αναπτυξιακής δραστηριότητας στον τοµέα και η ακύρωση ώριµων επενδύσεων. Στο 

συνηµµένο σηµείωµα θα βρείτε αναλυτικά το σχολιασµό των άρθρων του σχεδίου αυτού.  

Εντελώς παραδειγµατικά σταχυολογούµε τα ακόλουθα: 

1. Οι διατάξεις για εγγυοδοσία και για φορολόγηση της κατοχής αδειών,  αυξάνουν κατά µέσο 

όρο το κόστος επένδυσης κατά 23% και διπλασιάζουν το προεπενδυτικό κόστος 

ανάπτυξης για κάθε MW που τελικά θα υλοποιηθεί. 

2. Το σχέδιο αγνοεί την πραγµατική κατάσταση της οικονοµίας και του τραπεζικού 

συστήµατος και οδηγεί σε έξωση τις επιχειρήσεις Α.Π.Ε. ποινολογώντας τις, εάν δεν 

µπορούν να εξασφαλίσουν χρηµατοδότηση στη σηµερινή Ελλάδα της κρίσης. 



 

3. Το σχέδιο νόµου περιέχει καταφανώς άδικες διατάξεις που διαµορφώνουν ένα 

ανισότιµο και αδιαφανές περιβάλλον. Παραδειγµατικά αναφέρεται ότι εάν µια επιχείρηση 

δεν µπορεί να ανανεώσει την άδεια εγκατάστασης λόγω αδυναµίας προσκόµισης εγγυητικής 

επιστολής, τότε χάνει το γεωγραφικό χώρο όπου ανέπτυσσε επί έτη το έργο της και αυτός 

καταλαµβάνεται από άλλη επιχείρηση χωρίς την υποχρέωση προσκόµισης εγγυητικής. 

4. Ως τελευταίο παράδειγµα της αντιαναπτυξιακής λογικής του σχεδίου αναφέρεται η υποχρέωση 

της επιχείρησης να καταβάλει φόρο κατοχής της άδειας για κάθε έτος που καθυστερεί η άδεια, 

ενώ στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η αιτία των καθυστερήσεων είναι η 

σχιζοφρενική γραφειοκρατία, η αβελτηρία της διοίκησης και οι δικαστικές 

εµπλοκές. 

∆υστυχώς, η φιλοσοφία του σχεδίου νόµου δεν ταιριάζει καθόλου µε τα χαρακτηριστικά της 

αγοράς και των έργων αιολικής ενέργειας και ως τέτοια δεν επιδέχεται διόρθωσης. Το σχέδιο 

πρέπει να αποσυρθεί πλήρως (µε την εξαίρεση των διατάξεων για τα µεγάλα υδροηλεκτρικά και 

ίσως της διάταξης για το 1% υπό την αίρεση της άµεσης απόδοσης στους πολίτες των ποσών που 

ήδη έχουν παρακρατηθεί όπως αναλύεται στο συνηµµένο σηµείωµα). 

Η φιλοσοφία ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας πρέπει να είναι η διασφάλιση µιας 

υγιούς, ανοιχτής και ανταγωνιστικής αγοράς χωρίς υπερσυγκέντρωση και 

ολιγοπωλειακές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, οι ώριµες επενδύσεις δεν πρέπει να 

ακυρώνονται αλλά αντίθετα πρέπει να διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις που θα µεγιστοποιήσουν 

την πιθανότητα υλοποίησής τους στο σηµερινό περιβάλλον της κρίσης. Το παράδειγµα του 

Αναπτυξιακού Νόµου είναι χαρακτηριστικό: Ο Αναπτυξιακός Νόµος µέσω διαδοχικών 

τροποποιήσεών του κατά τα τελευταία χρόνια της κρίσης και µέσω της νέας τροποποίησής του 

που είχε τεθεί πρόσφατα σε διαβούλευση, παρατείνει διαρκώς την προθεσµία υλοποίησης των 

επενδύσεων (οποιουδήποτε είδους)  που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του, προσπαθώντας 

ακριβώς να κρατήσει ζωντανή την πιθανότητα υλοποίησής τους. Η πρόταση του ΥΠΕΚΑ για 

εγγυοδοσία και πρόσθετη φορολόγηση στην αιολική ενέργεια κινείται στην εντελώς αντίθετη 

κατεύθυνση.  

Η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει ήδη καταθέσει συγκεκριµένες και ρεαλιστικές προτάσεις για όλα τα ζητήµατα της 

ανάπτυξης, περιλαµβανοµένων αυτών που υποτίθεται ότι αντιµετωπίζει το σχέδιο του ΥΠΕΚΑ. 

Μερικές από αυτές παρουσιάζονται και στο συνηµµένο σηµείωµα. Κατά την άποψη µας, οι 

προτάσεις αυτές πρέπει να αποτελέσουν το νέο πλαίσιο διαλόγου µετά την απόσυρση του 

δηµοσιοποιηθέντος σχεδίου. 

Με εκτίµηση, 

 

 

Παναγιώτης Παπασταµατίου 

 Πρόεδρος ∆.Σ. 

 

Συνηµµένο: Σχολιασµός των προτάσεων του ΥΠΕΚΑ  


