ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Εξαίρεση κλάδου Αγροτικής ΣΗΘΥΑ από τις ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση του ταµειακού ελλείµµατος της ΛΑΓΗΕ ΑΕ

Την εξαίρεση των επιχειρήσεων του Αγροτικού Τοµέα που χρησιµοποιούν τεχνολογία
Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) από τις
διατάξεις του σχεδίου νόµου «Ρυθµίσεις για την εξυγίανση του ειδικού λογαριασµού του
άρθρου 40 Ν. 2773/1999 και λοιπές διατάξεις» το οποίο βρισκόταν σε διαβούλευση, ζήτησε µε
επιστολή της, την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014, η ∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ, από τον Υφυπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Ασηµάκη Παπαγεωργίου.
Οι επιχειρήσεις του κλάδου Αγροτικής ΣΗΘΥΑ, υποστήριξε στην επιστολή του ο ΣΒΒΕ, θα
πρέπει να αντιµετωπιστούν ως ειδική περίπτωση διότι:
1. Χρησιµοποιούν το φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη για τη θέρµανση, αφύγρανση και
ανθρακολίπανση των θερµοκηπίων τους και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί
«πάρεργο» αυτής της διαδικασίας κι όπου όλα τα έσοδα από αυτή τη παραγωγή ενέργειας
πάνε για να καλύψουν απλά το κόστος αγοράς του φυσικού αερίου. Εποµένως, δεν θα
πρέπει να συγχέονται µε τις επιχειρήσεις επενδύσεων σε λοιπές ΑΠΕ (Φωτοβολταϊκά,
Αιολικά, κλπ) που έχουν µηδενικό κόστος «πρώτης ύλης».
2. Η θερµική ενέργεια που παράγεται δεν µεταπωλείται, αλλά χρησιµοποιείται για την
παραγωγή εξαγώγιµων γεωργικών προϊόντων, αποτελώντας το πλέον σύγχρονο τµήµα
του αγροτικού τοµέα στην τεχνολογία εξοικονόµησης ενέργειας, η οποία προωθείται κι από
την Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι των ΑΠΕ.
3. Ο κλάδος Αγροτικής ΣΗΘΥΑ αφορά σε τρεις µόνο επιχειρήσεις στους νοµούς ∆ράµας και
Ηµαθίας, οι οποίες λειτουργούν τρία υπερσύγχρονα θερµοκήπια 320.000 τ.µ. συνολικά, µε
επενδύσεις της τάξης των 75 εκατ. Ευρώ και απασχολούν προσωπικό διαφόρων
ειδικοτήτων, πάνω από 360 άτοµα.
4. Οι επιχειρήσεις αυτές συµβάλλουν καθοριστικά στην περιφερειακή ανάπτυξη του τόπου
εγκατάστασης τους δηµιουργώντας µεγάλο αριθµό άµεσων και έµµεσων θέσεων εργασίας
και συµβάλλουν στην υποκατάσταση εισαγωγών και την αύξηση των εξαγωγών της
χώρας, παράγοντας υψηλής ποιότητας οπωροκηπευτικά προϊόντα της τάξης των 15.000
τόνων ετησίως.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητήθηκε να συµπεριληφθεί διάταξη στο ανωτέρω σχέδιο
νόµου που ρητά θα αντιµετωπίζει ως ειδική περίπτωση που χρήζει εξαίρεσης τις επιχειρήσεις
Αγροτικής ΣΗΘΥΑ από τις διατάξεις για την αντιµετώπιση του ταµειακού ελλείµµατος της
ΛΑΓΗΕ ΑΕ.

