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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2010
Στα πλαίσια της καταστατικής υποχρέωσης του ΣΕΦ να συνεισφέρει με έγκριτο και γόνιμο
τρόπο στις προσπάθειες της πολιτείας για την δημιουργία ενός σύγχρονου ρυθμιστικού
πλαισίου για την κεφαλαιοποίηση των προοπτικών που ανοίγονται για το τόπο μας μέσα από
τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες μία έντονη και - εν
δυνάμει – ανησυχητική φημολογία αναφορικά με τα ποσοστά συμμετοχής των διαφόρων
τεχνολογιών ΑΠΕ, για την κάλυψη του 40% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το
2020, όπως επιτάσσει άλλωστε και η κοινοτική νομοθεσία.
Εν αναμονή της επίσημης πρότασης του ΥΠΕΚΑ που θα τεθεί σε διαβούλευση και
αναγνωρίζοντας τους δυστυχώς, ποικίλους κινδύνους που απορρέουν είτε από άστοχα
μηνύματα «ειδικών», είτε από ενδεχόμενη λανθασμένη πληροφόρηση των στελεχών του
Υπουργείου, στο ΣΕΦ πιστεύουμε ότι ένα ποσοστό συμμετοχή των φωτοβολταϊκών της
τάξεως του 2.7 %, δεν αντανακλά τις δυνατότητες ανάπτυξης του ενεργειακού αυτού κλάδου
και των πολυδιάστατων και άμεσα υλοποιήσιμων προοπτικών που δημιουργεί έμμεσα και
άμεσα για ένα ευρύτατο πεδίο της κοινωνίας μας.
Ένας οποιοσδήποτε περιορισμός συμμετοχής των φωτοβολταϊκών κάτω από το 12% (6.500
MW)επί της συνολικής ζήτησης ενέργειας, στόχος που έχει τεθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανιών Φωτοβολταϊκών (ΕΡΙΑ), θα προκαλούσε
σημαντικότατες απορίες αναφορικά με τους στόχους μίας τέτοιας επιλογής. Αξίζει να τονιστεί
ότι εφόσον επιβεβαιωθούν τα όσα ακούγονται, η αναλογία των φωτοβολταϊκών σε σχέση –
επί παραδείγματι – με τα αιολικά θα είναι της τάξης του 1 προς 10 όταν σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες είναι περίπου 1 προς 1.
Τη στιγμή που πλέον σε διεθνές επίπεδο αναγνωρίζεται η καταλυτική συνεισφορά των
φωτοβολταϊκών στην ουσιαστική εδραίωση της πράσινης ανάπτυξης και της οικονομίας, δε
νοείται στην Ελλάδα, να συζητάμε ακόμα και την πιθανότητα περιορισμού της συμμετοχής
των φωτοβολταϊκών στο ενεργειακό μίγμα της χώρας μας, ιδίως εάν αναλογιστούμε τη
σημαντική προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας, την
σημαντικότατη αποδοχή και συμμετοχή του κοινωνικού συνόλου σε επενδύσεις
φωτοβολταϊκών, αλλά και τις χιλιάδες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται μέσω αυτής της
τεχνολογίας ΑΠΕ σε μία τόσο κρίσιμη περίοδο που διάγει η χώρα μας.
Είμαστε βέβαιοι ότι το ΥΠΕΚΑ θα ανταποκριθεί αξιόπιστα τόσο στις κυβερνητικές εξαγγελίες
για ουσιαστική πράσινη ανάπτυξη, όσο και στις τρέχουσες μνημειώδεις προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η κοινωνίας μας, και θα λειτουργήσει πέρα από περιοριστικές αντιλήψεις που
δυστυχώς συνθλίβουν τις προοπτικές της χώρας μας, επιτρέποντας την δημιουργική και
δυναμική ανάπτυξη της αγοράς.
O ΣΕΦ παραμένει αρωγός των προσπαθειών μέσα από την τεκμηριωμένη εξειδίκευση και
εμπειρία του στο πνεύμα μίας συλλογικής προσπάθειας με άξονα το μακρόπνοο όφελος της
κοινωνίας μας.

