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ΘΕΜΑ: Απόσυρση του Σ/Ν «Ρυθμίσεις για την εξυγίανση του Ειδικού 

Λογαριασμού του άρθρου 40 Ν.2773/1999 και λοιπές διατάξεις» 

 

Κύριε Υπουργέ,  

    Το Επιμελητήριο Σερρών συντασσόμενο με τις θέσεις του Συλλόγου Παραγωγών 

Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Ν. Σερρών και της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά 

(Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ.) ζητά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής  την απόσυρση  του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για την εξυγίανση του Ειδικού 

Λογαριασμού του άρθρου 40 Ν.2773/1999 και λοιπές διατάξεις» που: 

 αλλάζει μονομερώς  τις  συμβάσεις των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας 

από φωτοβολταϊκά και ζητά την καταβολή επιπλέον του 35% των εσόδων του 

2013 για τον μηδενισμό του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ. 

  που ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΕΙ μονομερώς και εκβιαστικά τις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ χιλιάδων 

ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ μας και θέτει ευθέως ζητήματα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Ευρωπαϊκού 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, 
62122 ΣΕΡΡΕΣ 
ΤΗΛ.(23210)99711- 99739  
FAX (23210) 99740-99728 
e-mail: eves@otenet.gr 
www.eves.gr 

  

Σέρρες 21.03.2014 
 
 
Αριθμ. Πρωτ.: 3614 
 
ΠΡΟΣ: Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής 
Κο Ιωάννη Μανιάτη 
 
ΚΟΙΝ:  
        - Υπουργό Οικονομικών  
           Κο Γιάννη Στουρνάρα 
      

- Υπουργό Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας 
Κο Κωστή Χατζηδάκη 

    
- Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων  

Ελλάδας και Επιμελητήρια της χώρας 
 

- Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων 
Παραγωγής Ενέργειας από 
Φωτοβολταϊκά 
  

- Σύλλογος Παραγωγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Σερρών 
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Δικαίου & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ) αφού αντιβαίνει βασικές αρχές 

τους. 

   Καλεί το ΥΠΕΚΑ  να προχωρήσει άμεσα : 

 στον ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ως προαπαιτούμενο της συνέχισης 

του κράτους δικαίου. 

 στην εξάλειψη του ελλείμματος  του ΛΑΓΗΕ  με άρση των στρεβλώσεων και 

σύμφωνα με τις προτάσεις της Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ., χωρίς να τροποποιηθούν 

οι συμβάσεις. 

    Πιστεύουμε, κύριε Υπουργέ, ότι θα εισακουσθούν οι διαμαρτυρίες μας και ότι θα 

αποσύρετε το ανωτέρω Ν/Σ, το οποίο πιστεύουμε ότι θα οδηγήσει στην καταστροφή 

τα μέλη μας – παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά που επένδυσαν 

και πήραν δάνεια για τις μονάδες που δημιούργησαν και με το Ν/Σ αυτό αλλάζουν 

άρδην όλα τα επιχειρηματικά πλάνα και δεδομένα στα οποία βασίστηκαν για να 

επενδύσουν.  

   

                                                                                             

                                                                                            Ο Πρόεδρος 

 

 

                                                                               Χρήστος Μέγκλας 


