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ΣΠΗΕΦ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

EΔΡΑ: Ηράκλειο 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟYΜΕΝΟΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟI: 692 

ΥΠΕYΘΥΝΟΣ:  
Καλλιμάνης Παντελής 

ΤΗΛ: 6976225225 

E-mail: 
ak.spiefmdn@gmail.com 

ΣΠΗΕΦ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 

EΔΡΑ: Χανιά 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟYΜΕΝΟΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟI: 144 

ΥΠΕYΘΥΝΟΣ:  
Κουτράκης Ιωάννης 

ΤΗΛ: 2821303431 

E-mail: 
pvactionteam@gmail.com 

ΣΠΗΕΦ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

EΔΡΑ: Ρέθυμνο 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟYΜΕΝΟΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟI: 203 

ΥΠΕYΘΥΝΟΣ:  
Φεσσάς Ανδρέας 

ΤΗΛ: 6979347707 

E-mail:  
spiefreth@gmail.com 

 

ΣΠΗΕΦ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

EΔΡΑ: Κως 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟYΜΕΝΟΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟI: 288 

ΥΠΕYΘΥΝΟΣ: 
Καμπούρης Θανάσης 

ΤΗΛ: 694 6658035 

E-mail:  
spiefd@gmail.com 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΣ  

Οι Σύλλογοι Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φ/Β (ΣΠΗΕΦ) των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών 
(ΜΔΝ) αποτελούν το μοχλό της οργανωμένης και μαζικής αντίδρασης των νησιωτών παραγωγών απέναντι στην 
απόφαση της πολιτείας για την εφαρμογή αναδρομικών μειώσεων στις τιμές αποζημίωσης των εν λειτουργία Φ/Β 
μέσω του New Deal (Ν.4254/2014). 

Τα μέλη των συλλόγων μας με την ψήφιση του New Deal (Ν.4254/2014) είδαν τις επενδύσεις τους να απαξιώνονται 
ταχέως  και τις επιχειρήσεις τους να απειλούνται ακόμη και με χρεωκοπία. Οι μειώσεις των τιμών στα ΜΔΝ είναι 
πολύ δυσμενέστερες από όλες τις άλλες κατηγορίες παραγωγών και σε πολλές περιπτώσεις κυμαίνονται από 40 – 
53%. Με τις νέες τιμές, πολλοί είναι οι τιμωρημένοι και πικραμένοι νησιώτες παραγωγοί οι οποίοι πλέον θα 
καλούνται να καλύψουν «από την τσέπη τους» ακόμα και τα τοκοχρεολύσια των δανείων τους, ενώ είναι θέμα χρόνου 
οι σταθμοί να μείνουν χωρίς συντήρηση και να σταματήσουν να λειτουργούν.  

Οι σύλλογοί μας διαφοροποιούνται από τις άλλες προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την προάσπιση των 
συμφερόντων του κλάδου μας, ως εξής: 

  Συγκροτούν ομάδες εργασίας από στελέχη με υψηλή 
επιστημονική κατάρτιση, και δομούν την επιχειρηματολογία 

τους γύρω από ακλόνητα τεκμηριωμένα ευρήματα 
εμπεριστατωμένων επιστημονικών μελετών που εκπονούν. 

Το αποτέλεσμα των ομάδων εργασίας ήταν οι 
τεχνοοικονομικές μελέτες που κέρδισαν την αποδοχή της 

κοινής γνώμης και την προσοχή της πολιτικής ηγεσίας. 

 Εκπροσωπούνται από στελέχη με διευρυμένη επιχειρηματική 
δραστηριότητα σε πολλαπλούς κλάδους της ελληνικής 

οικονομίας (εμπόριο, τουρισμό, κλπ.) και με βαθιά γνώση της 
αγοράς με αποτέλεσμα να προωθούνται πάντα μόνο 
ρεαλιστικές και οικονομικά εφαρμόσιμες προτάσεις, 

ακολουθώντας υποχρεωτικά τις κατευθύνσεις της πολιτείας, 
και με σεβασμό στο ευρύτερο δημόσιο συμφέρον. 

Σας παρακαλούμε θερμά, όπως αφιερώσετε 10 λεπτά από το χρόνο σας για την μελέτη του παρόντος , το οποίο περιέχει: 

1. Συνοπτικό πίνακα τιμών του ν.4254/2014 για Φ/Β Σταθμούς 
ισχύος ≤100 KW στον οποίο παρατηρείται το εξής 
τραγελαφικό: οι τιμές των σταθμών στα ΜΔΝ να είναι 
χαμηλότερες από τις αντίστοιχες στο Διασυνδεδεμένο 
Σύστημα (ΔΣ) (σελ. 2) 

2. Πίνακας των βαθμών απόδοσης “project IRR” βάσει του 
πίνακα τιμών του ν.4254/2014 (σελ. 2) 

3. Συνοπτική περιγραφή των αντιθέσεων στην ανάπτυξη φ/β 
στο ΔΣ και στα ΜΔΝ (σελ. 2) 

4. Αιτήματα των συλλόγων μας (ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ) προς ΥΠΕΚΑ  
(σελ. 2) 

5. Εναλλακτικό αίτημα προς ΥΠΑΝ (σελ. 2) 
6. Γράφημα στο οποίο απεικονίζονται οι βαθμοί απόδοσης των 

έργων κάθε κατηγορίας βάσει του πίνακα τιμών του 
ν.4254/14 και στο οποίο εμφατικά αναδεικνύεται η αστοχία 
εκπλήρωσης του βασικότερου άξονα του New Deal 
(ομογενοποίηση/εξίσωση των βαθμών απόδοσης), γύρω 
από τον οποίο δομήθηκε από το ΥΠΕΚΑ η αιτιολόγηση του 
κουρέματος των τιμών (σελ. 3) 

7. Επιχειρηματολογία για την άμεση παρέμβαση προς 
αποκατάσταση των αδικιών οι οποίες, κατά δήλωση του 
Υφυπουργού, προέκυψαν εκ παραδρομής (σελ. 4) 

Τα ανωτέρω παρουσιάζονται αναλυτικότατα και επεξηγούνται επαρκέστατα στις σχετικές μελέτες και τα κείμενα που 
έχουν παραδοθεί στο ΥΠΕΚΑ σε επεξεργάσιμη μορφή και βρίσκονται αναρτημένα/ες στην ιστοσελίδα των ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ.  

file://psf/Home/Google%20Drive/ΣΠΗΕΦ%20Ηρακλείου%20Λασιθίου/Έγγραφα%20ΣΠΗΕΦ%20ΜΔΝ%20(Πρωτόκολλο)/www.spiefmdn.gr
mailto:ak.spiefmdn@gmail.com
mailto:pvactionteam@gmail.com
mailto:spiefreth@gmail.com
mailto:spiefd@gmail.com


www.spiefmdn.gr 2 

 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ 

 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΕΚΑ   ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΑΝ 
1. Αύξηση των τιμών αποζημίωσης στις επενδύσεις των ΜΔΝ και αυτών που έχουν λάβει 
επιχορήγηση ώστε να εφαρμοστεί ο βασικότερος άξονας του νόμου περί ομογενοποίησης 
των βαθμών απόδοσης όλων των επενδύσεων. 

1. Παροχή δικαιώματος στους επενδυτές μη 
είσπραξης ή επιστροφής (εάν έχουν ήδη εισπράξει) 
μέρους της εγκριθείσας επιχορήγησης. Με τον 
τρόπο αυτό οι επενδυτές θα μπορούν εκούσια να 
μειώσουν την επιχορήγηση, ώστε αυτή να μην 
ξεπερνάει το 20% του λογιστικού κόστους και έτσι 
να κατατάσσονται στην κατηγορία «ΧΕ». 

2. Δημοσιοποίηση του μοντέλου και των παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν από το ΥΠΕΚΑ 
προκειμένου να εξαχθούν οι τιμές οι οποίες θα ομογενοποιούσαν, υποτίθεται, τους βαθμούς 
απόδοσης όλων των επενδύσεων. Η δημοσιοποίηση θα επέτρεπε την αντιπαράθεσή τους με 
τα αντίστοιχα μοντέλα των μελετών των ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ. 

Α Τριμ. 2010 - 400 - 385 Α Τριμ. 2010 9,53% 9,77% 9,24% 7,93%
Β Τριμ. 2010 - 380 500 370 Β Τριμ. 2010 10,57% 10,48% 9,82% 8,43%
Γ Τριμ. 2010 - 365 490 355 Γ Τριμ. 2010 11,97% 11,68% 10,69% 9,23%
Δ Τριμ. 2010 - 345 470 335 Δ Τριμ. 2010 13,38% 12,75% 10,87% 9,41%
Α Τριμ. 2011 - 335 455 330 Α Τριμ. 2011 14,16% 13,38% 10,91% 9,58%
Β Τριμ. 2011 - 320 440 315 Β Τριμ. 2011 16,30% 15,08% 11,81% 10,89%
Γ Τριμ. 2011 430 305 415 295 Γ Τριμ. 2011 16,32% 15,38% 11,75% 10,81%
Δ Τριμ. 2011 405 285 390 280 Δ Τριμ. 2011 17,49% 16,40% 11,74% 10,91%
Α Τριμ. 2012 375 265 365 265 Α Τριμ. 2012 18,02% 16,81% 12,27% 11,37%
Β Τριμ. 2012 360 240 330 240 Β Τριμ. 2012 19,20% 17,08% 11,43% 10,55%
Γ Τριμ. 2012 360 225 305 220 Γ Τριμ. 2012 21,13% 17,95% 10,83% 9,80%
Δ Τριμ. 2012 340 215 290 215 Δ Τριμ. 2012 21,84% 18,82% 10,99% 10,43%
Α Τριμ. 2013 285 205 280 205 Α Τριμ. 2013 18,12% 17,13% 10,80% 9,83%
Β Τριμ. 2013 270 195 270 195 Β Τριμ. 2013 16,32% 15,62% 9,75% 8,62%

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔ. ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔ. ΣΥΣΤΗΜΑ

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν. 4254/14 (New Deal) 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ "PROJECT IRR" ΒΑΣΕΙ Ν. 4254/14

P≤100 kW P≤100 kW

XE (Χωρίς 
Επιχ/ση)

ME (Με 
Επιχ/ση)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Φ/Β ΣΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΔΝ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

XE (Χωρίς 
Επιχ/ση)

ME (Με 
Επιχ/ση)

XE (Χωρίς 
Επιχ/ση)

ME (Με 
Επιχ/ση)

XE (Χωρίς 
Επιχ/ση)

ME (Με 
Επιχ/ση)

1. Όπως ευκρινώς παρατηρείται στους παραπάνω πίνακες και ιδιαίτερα στο σχετικό διάγραμμα που ακολουθεί, ο ν. 4254/14 αυτοπαραβιάζεται 
δεδομένου ότι δεν τηρείται ο βασικότερος άξονας που καθορίζεται στην εισηγητική του έκθεση περί ομογενοποίησης των βαθμών απόδοσης 
"project IRR" στο 13,5%. Έτσι αντί για ομογενοποίηση, προκαλείται πλήρης ανομοιογένεια, με κατάφορη αδικία εις βάρος των επενδύσεων Φ/Β στα 
νησιά καίτοι ουδόλως έχουν συνδράμει αιτιωδώς στο έλλειμμα και ιδιαίτερα εις βάρος όσων έχουν λάβει επιχορήγηση.

2. Η τεράστια διαφορά στις τιμές των κατηγοριών ΧΕ και ΜΕ, όχι μόνο δεν ομογενοποιεί τους βαθμούς απόδοσης μεταξύ των δύο κατηγοριών, 
αλλά εξαναγκάζει τους επενδυτές των έργων ΜΕ να επιστρέψουν εμμέσως, στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ, ποσό έως και 5 φορές μεγαλύτερο της 
επιχορήγησης που εισέπραξαν. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει πολλούς στην μη είσπραξη του συνόλου της επιχορήγησης, συνεπώς στην διατήρησή 
τους στην κατηγορία ΧΕ με τις υψηλότερες ταρίφες  και επαγωγικά στην απρόβλεπτη περαιτέρω επιβάρυνση του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ.

3. Αξιοπρόσεκτη είναι επίσης η αδικία που συντελείται εις βάρος των επενδύσεων που υλοποιήθηκαν πολύ πριν την υπέρβαση των στόχων, ενώ 
σκανδαλώδης είναι η εύνοια όσων συνδέθηκαν ως πλεονάζουσες στην Ηπειρωτική Ελλάδα μετά τη διάγνωση του προβλήματος της 
υπεραδειοδότησης έργων με υψηλές διακρατημένες τιμές (Γ' τριμ. 2012 - Α' τριμ. 2013).

1β. Προγραμματισμένη και συνετή ανάπτυξη εντός των στόχων μετά 
από σημαντικούςπεριορισμούς στους επενδυτές. Με στόχο 190 MW 
υλοποιήθηκαν μόνο 136 MW τα οποία αποτελούν μικρό μέρος των 2.589 
MW που είναι εγκατεστημένα σε όλη την επικράτεια.

1α. Ασύδοτη και άναρχη αδειοδότηση νέων Φ/Β με τεράστια υπέρβαση 
των στόχων μετά από αστοχίες και ολιγωρίες της ηγεσίας του 
ΥΠΕΚΑ. Αντί μετά τη διάγνωση του προβλήματος να θεραπευθεί 
άμεσα η γενεσιουργός αιτία, με το "4μηνο παράθυρο" του Ν.4093/12 
και με την 18-μηνη διακράτηση τιμών, υπερ-διπλασιάστηκε σε 
μερικούς μόλις μήνες η εγκατεστημένη ισχύς. 2β. Σημαντικά πλεονάσματα στο ισογύγιο των συνιστωσών του 

Ε.Λ.ΑΠΕ που αφορούν τα ΜΔΝ, τα οποία εν τέλει πριμοδοτούν 
γενναιόδωρα τις επενδύσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα. 

3α. Δημιουργία συνθηκών υπερδυναμικότητας από την άκρατη 
διείσδυση νέων Φ/Β που κατέρευσαν την ΟΤΣ και άνοιξαν την 
"ψαλίδα" μεταξύ κόστους συμβατικής παραγωγής και αποζημίωσης 
ΑΠΕ. Επαγωγικά επήλθε ανάγκη για αύξηση ΕΤΜΕΑΡ και εντέλει για 
"New Deal".

3β. Τα ποσά πληρωμών των ΑΠΕ στα νησιά είναι πολύ μικρότερα από 
το κόστος παραγωγής της ενέργειας από συμβατικά καύσιμα που 
υποκαθιστούν (ΜΜΚμδν), με αποτέλεσμα να μην επιβαρύνεται ο 
καταναλωτής από την λειτουργία των εν λόγω ΑΠΕ.

4β. Δεν εφαρμόζεται η συνταγματικής και ενωσιακής περιωπής ρήτρα 
νησιωτικότητας

4α. Εφαρμόζεται, καταχρηστικά, ανυπόστατη, προκλητική "ρήτρα 
ηπειρωτικότητας".

2α. Τεράστια ελλείμματα στον ειδικό λογαριασμό ως αποτέλεσμα των 
παραπάνω.
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PROJECT IRR ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν.4254/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΥΠΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΡΙΜΗΝΑ 

Ενδεικτικός Φ/Β Σταθμός 
ΜΔΝ – Γ τρίμηνο 2011 

80 kW «ΜΕ» 
ΔΣ – Γ τρίμηνο 2012 

100 kW «ΧΕ» 

Στοιχεία Κόστους 

Κόστος κατασκευής έργου (με βάση 
μεσοσταθμικά στοιχεία κόστους) 

245.250 € 170.750 € 

Επιδότηση Ν. 3299 (καθαρό ποσόν, μετά την 
αφαίρεση των τόκων κεφαλαίου κίνησης) 

(73.840 €) (0 €) 

Συνολικό Επενδεδυμένο Κεφάλαιο 171.410 € 170.750 € 

Στοιχεία Παραγωγικής Λειτουργίας 

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 132.000 kWh 160.000 kWh 

Λειτουργικά Κόστη (Συντήρηση, Λογιστικά, 
Καθαρισμός, Ενοίκιο γηπέδου, Ασφάλιση) 

10.100 € 8.500 € 

Αρχική συμβασιοποιημένη τιμή 510 €/ΜWh 390 €/ΜWh 

Νέα τιμή New Deal (Υπ. ΙΓ.1 Ν. 4254/2014) 295 €/ΜWh (-42%) 360 €/ΜWh (-7%) 

Στοιχεία Βιωσιμότητας Επένδυσης (στις χρηματοροές δεν λαμβάνονται υπόψη τα δάνεια) 

Project IRR προ New Deal 19,20% 23,42% 

Project IRR μετά New Deal  10,81% 21,13% 

Καθαρή Ετήσια Χρηματοροή προ New Deal 37.626 € 35.073 € 

Καθαρή Ετήσια Χρηματοροή μετά New Deal 18.939 € 32.444 € 

Χρόνος Επιστροφής Κεφαλαίων Επένδυσης  9,05 έτη 5,26 έτη 
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ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΔΙΚΙΩΝ 

Αναγνώριση της αδικίας από την πολιτική ηγεσία 
Ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ κ. Ασημάκης Παπαγεωργίου, κατά την συνάντησή του με τους εκπροσώπους των Συλλόγων των ΜΔΝ την 
20η Μαΐου 2014 και κατόπιν παρουσίασης των επιστημονικών μελετών τους στις οποίες αποκαλύπτονται οι αδικίες του New Deal 
και προτείνονται δικαιότερες λύσεις, υπογράμμισε ότι: «με την επείγουσα ψήφιση ενός νόμου, ο οποίος πρώτο μέλημα είχε να 
αποτρέψει την βίαιη κατάρρευση του ενεργειακού συστήματος της χώρας, είναι πολύ πιθανόν να γίνονται, εκ παραδρομής, λάθη 
και αδικίες».  

Βεβαίωσε, ωστόσο, τους εκπροσώπους των Συλλόγων ότι οι τεχνοοικονομικές μελέτες και οι προτάσεις τους ήδη εξετάζονται 
και δεσμεύτηκε για την άμεση (και σε κάθε περίπτωση εντός του έτους 2014) συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας αποτελούμενης 
από εξειδικευμένους επιστήμονες του ΥΠΕΚΑ και των Συλλόγων των ΜΔΝ, δηλώνοντας παράλληλα ξεκάθαρα την πρόθεση του 
να αρθούν οι όποιες αδικίες και οι στρεβλώσεις αναδειχθούν μέσα από την διαδικασία αυτή. 

Στις δεκάδες -σε εβδομαδιαία βάση- επικοινωνίες των προεδρείων των συλλόγων με το γραφείο Υπουργού, Υφυπουργού και την 
Γενική Γραμματεία του ΥΠΕΚΑ, έχει δοθεί η αίσθηση ότι έχουν πλέον αναγνωρισθεί από το ίδιο το Υπουργείο οι ασύμμετρες και 
οι άδικες επιβαρύνσεις ορισμένων κατηγοριών επενδυτών έναντι κάποιων άλλων πράγμα που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς 
την κατεύθυνση της αποκατάστασης της αδικίας που υπέστησαν οι παραγωγοί και την ευόδωση του αγώνα μας, γεγονός το οποίο 
υποδεχόμαστε καταρχήν θετικά. Ταυτόχρονα, οι προερχόμενες, κατά τα δημοσιεύματα, από το ΥΠΕΚΑ διαρροές στον ειδικό τύπο 
μεταξύ άλλων επιβεβαιώνουν: 

 Ότι το ΥΠΕΚΑ αναγνωρίζει το βαθμό αδικίας που έχουν 
υποστεί τα έργα που έχουν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό 

Νόμο 3299/2004 που πρώτοι οι σύλλογοί μας αποκάλυψαν 
και προσδιόρισαν με αδιάσειστα στοιχεία και 

εμπεριστατωμένες οικονομοτεχνικές εκθέσεις. 

 Ότι το ΥΠΕΚΑ έχει κατανοήσει δια των μελετών μας, πως 
πέραν των ιδιοκτητών Φ/Β σταθμών με επιχορήγηση, 

υπάρχουν επιπρόσθετα και άλλες κατηγορίες παραγωγών 
που επιβαρυνθήκαν υπέρμετρα, με αποτέλεσμα να μην 

είναι πλέον βιώσιμες οι επιχειρήσεις τους. 

Πότε θα διορθωθούν οι αδικίες; 

Σοκαρισμένοι Έκπληκτοι όμως διαβάσαμε, στις ίδιες δημοσιεύσεις που πληροφορούν για την αναγνώριση από το ΥΠΕΚΑ των 
αδικιών του new deal, ότι αυτές δεν θα εξεταστούν και ότι αλλαγές δεν θα γίνουν, αν πρώτα δεν μηδενιστεί το έλλειμμα, κάτι που 
δεν αναμένεται πριν τα μέσα του 2015!!! 

Με έμφαση επισημαίνουμε ότι αλλαγές στον νόμο του New Deal έχουν ήδη γίνει, πολύ πριν μηδενιστεί το έλλειμμα και μάλιστα 
δίχως την δημοσιοποίηση τεκμηριωμένων μελετών που αιτιολογούν την αναγκαιότητά τους. Συγκεκριμένα, στον Ν.4273/2014 για 
την «Μικρής ΔΕΗ» τροποποιούνται διατάξεις αναφορικά με την τιμολόγηση υφιστάμενων έργων ΣΗΘΥΑ, και συγκεκριμένα η 
αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας αυξάνεται από 17 – 45%. Οι διατάξεις αυτές θα έχουν προφανώς ως αποτέλεσμα την 
περαιτέρω επιβάρυνση του ειδικού λογαριασμού. 

Έχουμε ευθαρσώς και με τρόπο απόλυτο και κατηγορηματικό δηλώσει εξ’ αρχής ότι η οποιαδήποτε ευνοϊκή πολιτική συμπεριφορά 
μιας ηγεσίας δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά και «φωτογραφικά», αλλά με αναλογικό τρόπο να επεκτείνεται σε όλες τις 
κατηγορίες οι οποίες είναι σε θέση τεκμηριωμένα να αποδείξουν ότι αδικούνται ασύμμετρα και δυσανάλογα, όπως π.χ. οι 
επενδύσεις στα ΜΔΝ και οι επενδύσεις που είχαν την «ατυχία» να υπαχθούν στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου και να κάνουν 
χρήση των κινήτρων που παρέχονται. 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις αποδεικνύουν ότι αντίρροπα συμφέροντα έχουν πετύχει σε ταχύτατο χρόνο την ικανοποίηση των 
αιτημάτων τους έχοντας συναντήσει τα ευήκοα ώτα του ΥΠΕΚΑ το οποίο δεν ενθυμούμεθα να παρέπεμψε ποτέ, τους έστω καθ’ 
υπόθεση αδικημένους, σε μεταγενέστερα χρονικά σημεία όταν και «θα έχει αρθεί το έλλειμμα».  

Αποδεικνύεται επίσης ότι αρκεί απλώς πολιτική βούληση, πολιτικό θάρρος και αποφασιστικότητα για την οποιαδήποτε 
τροποποίηση του New Deal, ακόμα και αν αυτή επιφέρει περαιτέρω επιβάρυνση του ειδικού λογαριασμού. Διακαιοκρατικά, εφόσον 
οι επιπτώσεις της διόρθωσης παράγουν νέο έλλειμμα, αυτό θα έπρεπε ακολούθως είτε να καλυφθεί από άλλες πηγές, είτε να 
επιμεριστεί σύμμετρα στο σύνολο των παραγωγών, με την γενικότερη έννοια του όρου «παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας», ήτοι 
όχι μόνον αυτών από ΑΠΕ. . Όταν δε τα ανωτέρω συνοδεύονται με ισχυρή τεκμηρίωση και ακλόνητη επιχειρηματολογία, είναι 
αδύνατον εχέφρονες άνθρωποι να αντιταχθούν έστω και αν πρόκειται για μέλη της Τρόικας που σκόπιμα και προσχηματικά 
πολλές φορές τους δίνεται η εικόνα σκληρών και ανάλγητων τεχνοκρατών.  

Οι Σύλλογοί μας, των οποίων οι τεχνοοικονομικές μελέτες χαρακτηρίζονται από εξόχως υψηλό επίπεδο τεκμηρίωσης, έχουν αποδείξει 
ότι πληρούνται ήδη σήμερα οι προϋποθέσεις για άμεσες αλλαγές και θεωρούν ότι αποτελεί ανειλημμένη ηθική υποχρέωση του 
Υφυπουργού η ικανοποίηση των αιτημάτων τους τα οποία μάλιστα εναρμονίζονται πλήρως με γενικότερες ad hoc δημόσιες 
δεσμεύσεις-εντολές του Πρωθυπουργού περί άμεσης άρσης των αδικιών που πηγάζουν από τις πρόσφατες βίαιες  μεταρρυθμίσεις 
καθώς και περί άμεσης ενεργοποίησης της ρήτρας νησιωτικότητας.  

Όντας καλόπιστοι δεν θα θέλαμε να υποθέσουμε ότι υπάρχουν «δυο μέτρα και δυο σταθμά», ή μήπως εν τέλει υπάρχουν; 
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