Χαιρετισμός κ. Γιάννη Σηφάκη στην 9η ΕΤΓΣ του «ΕΣΜΥΕ»
06 Μαΐου 2017 – Θεσσαλονίκη
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η ενεργειακή αγορά βρίσκεται σε σημείο μετάβασης σε νέο τοπίο. Κυριότερα στοιχεία που
συγκροτούν το νέο τοπίο:




Πλήρης εφαρμογή του target model από το 2018, πλήρης λειτουργία των αγορών.
Νέο καθεστώς στήριξης των ΑΠΕ με το Feed in Premium .
Τα αποτελέσματα του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή με τις 197 χώρες που
υπέγραψαν.

Μέσα σ’ αυτές τις εξελίξεις, οι ΑΠΕ και ιδιαίτερα τα ΜΥΗΕ πρέπει να βρουν τον δρόμο τους.
Πετύχαμε την λύση σημαντικών προβλημάτων που δημιουργούν προοπτικές στον κλάδο:
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Υψηλότερη τιμή των ΜΥΗΕ από όλες τις ΑΠΕ στα πλαίσια του μηχανισμού στήριξης.
Τα ΜΥΗΕ έμειναν στον Αναπτυξιακό Νόμο.
Θα εξαιρεθούν τα ΜΥΗΕ από τις διαγωνιστικές διαδικασίες.
Ελαχιστοποίηση χρέωσης αποκλίσεων στις προβλέψεις.
Διακομματική έκθεση της Βουλής (Τμήμα Υδατικών Πόρων) που ουσιαστικά
υιοθετεί όλες τις θέσεις του «ΕΣΜΥΕ».
Πρώτη φορά στον ΕΛΑΠΕ συνεισφέρουν και οι προμηθευτές πολύ σημαντικά ποσά,
πάγιο αίτημα των ΑΠΕ.
Σχεδόν μηδενίστηκε το έλλειμμα του ΕΛΑΠΕ.
Εξαίρεση των παλιών έργων από την ανάγκη συμμόρφωσης με το Ειδικό
Χωροταξικό και την ανανέωση Αδειών Παραγωγής και Αδειών Λειτουργίας.
Χρήσιμες παρατάσεις.
Μηδενική τιμή χρέωσης ύδατος.
Μείωση πλάγιων αποστάσεων στις Οικοδομικές Άδειες από 20 m σε 10m από την
γραμμή πλημμύρας.
Προσπαθούμε για την Υ.Α. με ΦΕΚ 518, έχει ωριμάσει το θέμα, πιστεύουμε ότι
επιτέλους θα δώσουμε λύση.
Καθυστερήσεις πληρωμών. Ζήτησα λογιστικό διαχωρισμό.
Απόδοση του 1%. Ανταποδοτικά από Δήμους σε Τοπικές Κοινότητες.

Έχουμε μπροστά μας το εθνικό σχέδιο δράσης για την Ενέργεια και την Κλιματική
αλλαγή έως το 2030 και την κατάρτιση μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού.
Ειλικρινά πιστεύω ότι ο «ΕΣΜΥΕ» έχει πλέον την ωριμότητα και την ικανότητα να
αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις. Αυτό αποδεικνύει και η μεταλύτερη από το
παρελθόν συσπείρωση εταιρειών γύρω του, ο μοναδικός εκπρόσωπος πλέον του 70%
του κλάδου.

Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στηρίζει τις ΑΠΕ και τα ΜΥΗΕ αντιμετωπίζοντας
στρεβλώσεις του παρελθόντος. Προσωπικά, θα είμαι από πολύ κοντά για να πετύχουμε
ότι ακόμη είναι ανοιχτό και να αποτρέψουμε την όποια αρνητική εξέλιξη.
Με την ολοκλήρωση της Β’ αξιολόγησης – σταθερότητα – εμπιστοσύνη στην οικονομία,
άνοιγμα Τραπεζών, πιστεύω ότι ο κλάδος έχει την δυνατότητα να προχωρήσει πολύ, να
εκτιναχθεί βοηθώντας στο πλαίσιο των δυνάμεων του την ανάπτυξη της χώρας.
Ανάπτυξη που με την ενίσχυση των επενδύσεων σε ΜΥΗΕ, θα τείνει περισσότερο προς
την κατεύθυνση της δίκαιης ανάπτυξης που καλύπτουν τα έργα αυτά κατά συντριπτική
πλειοψηφία από ΜμΕ, ιδιαίτερα της Περιφέρειας.
Σας ευχαριστώ.
Γιάννης Σηφάκης

