Αθήνα, 4 Αυγούστου 2008

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Να αποσυρθεί η τροπολογία του ΥΠΑΝ
που καταδικάζει την ηλιακή ενέργεια
Καταστροφική για το µέλλον των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα και αντίθετη µε
τις µέχρι τώρα διακηρύξεις της κυβέρνησης κρίνει η Greenpeace την τροπολογία
για τα φωτοβολταϊκά που κατέθεσε στη Βουλή το ΥΠΑΝ. Αντί να καταπολεµήσει
τη γραφειοκρατία που εµποδίζει την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών[1],
κατακρεουργεί

τα

ισχύοντα

κίνητρα

και

καθυστερεί

επί

πενταετία

τις

αδειοδοτήσεις.
«Το ΥΠΑΝ έκανε ακριβώς το αντίθετο απ’ αυτό που ζητούσε η κοινωνία και η κοινή λογική.
Αντί να επιταχύνει τις διαδικασίες για τις αδειοδοτήσεις φωτοβολταϊκών, θεσµοθετεί την
πενταετή καθυστέρηση δίνοντας άλλοθι στη γραφειοκρατία. Αντί να δώσει κίνητρα και
στον οικιακό τοµέα, κόβει τα κίνητρα και για τους ενδιαφερόµενους επενδυτές»,
επεσήµανε ο ∆ηµήτρης Ιµπραήµ, υπεύθυνος για θέµατα ενέργειας στο ελληνικό γραφείο
της Greenpeace.
Το σχέδιο του ΥΠΑΝ µειώνει την τιµή πώλησης της παραγόµενης ηλιακής
κιλοβατώρας κατά 57% ως το 2014[2]. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι περισσότερες
επενδύσεις καθίστανται µη βιώσιµες και ακυρώνονται στην πράξη. Έτσι ανοίγει ο
δρόµος για την κατασκευή λιθανθρακικών σταθµών και για πανάκριβες εισαγωγές
ρεύµατος από τρίτες χώρες. Οι ίδιοι που επιχειρούν να σταµατήσουν την ανάπτυξη της
ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα, είναι αυτοί που γνωµοδότησαν θετικά στην κατασκευή
και λειτουργία λιθανθρακικών µονάδων στη χώρα. Και ενώ τώρα χύνουν κροκοδείλια
δάκρυα για το κόστος των φωτοβολταϊκών, δεν έδειξαν την ίδια ευαισθησία για τα
εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ που θα κληθούν να πληρώσουν οι καταναλωτές για τους
ρύπους από τους συµβατικούς σταθµούς[3].
Το ίδιο σχέδιο, αντί να επιταχύνει και να απλοποιεί την αδειοδοτική διαδικασία,
θεσµοθετεί πενταετή καθυστέρηση, καθώς προβλέπεί ότι η ΡΑΕ θα γνωµοδοτήσει για
όλες τις αιτήσεις που δεν έχουν ακόµα λάβει άδεια παραγωγής ή εξαίρεση από την άδεια
παραγωγής έως την 30η Ιουνίου του 2012!
Τα φωτοβολταϊκά θα µπορούσαν να αποτρέψουν την έκλυση πάνω από 3 εκατ. τόνων
διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, αν απλώς επιτρέψουµε να υλοποιηθούν τα έργα.
Παράλληλα αποτρέπουν τη δηµιουργία νέων ρυπογόνων σταθµών ηλεκτροπαραγωγής,
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νέων υποδοµών σε γραµµές µεταφοράς, ενώ δηµιουργούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.
Η τροπολογία του ΥΠΑΝ θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα, όχι µόνο των φωτοβολταϊκών
πάρκων, αλλά και των τεσσάρων µονάδων παραγωγής φωτοβολταϊκών που ήδη
υλοποιούνται στη χώρα.
Για τους λόγους αυτούς, η Greenpeace ζητά την απόσυρση της τροπολογίας του
ΥΠΑΝ

και

την

προώθηση

ουσιαστικών

µέτρων

που

θα

καταστέλλουν

τη

γραφειοκρατία και όχι τις καθαρές πηγές ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες: ∆ηµήτρης Ιµπραήµ, 210 3806374, 6979 443305

Σηµειώσεις προς συντάκτες:
1. Μελέτη του γερµανικού Ινστιτούτου Fraunhofer για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (Ιούνιος 2007), κατέταξε την Ελλάδα στη 2η χειρότερη θέση (µετά την
Ουγγαρία) µεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών σε ότι αφορά στη γραφειοκρατία που
ταλαιπωρεί τις επενδύσεις σε ΑΠΕ.
2. Το ΥΠΑΝ προτείνει στην τροπολογία του µηνιαία µείωση της τιµής πώλησης της
παραγόµενης ηλιακής κιλοβατώρας στα εξής ποσοστά:
2009 – 2012: 1,5%
2013: 1%
2014: 0,5%
3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε (23-01-08), ότι από το 2013 δε θα παραχωρούνται
δωρεάν δικαιώµατα εκποµπών στην ηλεκτροπαραγωγή. Έτσι κάθε συµβατικός σταθµός,
υποχρεούται να αγοράζει σε δηµοπρασία τα δικαιώµατα ρύπανσης για το σύνολο των
εκποµπών του. Το κόστος αυτό εκτιµάται σε περίπου €140.000.000 ετησίως για ένα
σύγχρονο λιθανθρακικό σταθµό, εγκατεστηµένης ισχύος 600MW. (Εκτιµάται συντηρητικά
ότι η τιµή ανά τόνο διοξειδίου του άνθρακα ανέρχεται στα €40)
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