Αθήνα, 16.09.2014

Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό
για τη σωτηρία του κλάδου των φωτοβολταϊκών
Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Σε μια κρίσιμη περίοδο για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την τόνωση της ανάπτυξης, η
αγορά φωτοβολταϊκών βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με εξαιρετικά χαμηλές αποζημιώσεις της
παραγόμενης από φωτοβολταϊκά πράσινης ενέργειας, τόσο χαμηλές που δεν μπορούν να
εγγυηθούν τη βιωσιμότητα των επενδύσεων. Τα όποια θετικά μέτρα ελήφθησαν πρόσφατα
(π.χ. άρση αναστολής αδειοδότησης νέων έργων) κινδυνεύουν να ακυρωθούν στην πράξη από
μια λανθασμένη ρύθμιση του παρελθόντος που αφορά την περίοδο από το 2015 και μετά.
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τα επόμενα χρόνια θα έχουμε εξωπραγματικά
χαμηλές αποζημιώσεις για τα φωτοβολταϊκά (της τάξης των 60-65 €/MWh) και,
συνεπώς, μηδενική ανάπτυξη. Πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε τόσο χαμηλές
αποζημιώσεις για τα φωτοβολταϊκά. Ήδη με τις ισχύουσες σήμερα αποζημιώσεις (50%
υψηλότερες), έχουμε σχεδόν μηδενικές εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών το 2014 (λιγότερα από
10 MW έναντι 1.043 MW το 2013).
Το πρώτο εύλογο ερώτημα είναι γιατί μειώνεται η αποζημίωση των φωτοβολταϊκών από τα 90
€/MWh σήμερα στα 59,4 €/MWh το 2015, ενώ έχουμε μηδενικές εγκαταστάσεις.
Το δεύτερο ερώτημα είναι γιατί ο ήλιος θα αποζημιώνεται το 2015 λιγότερο ακόμη και από το
κόστος παραγωγής της λιγνιτικής κιλοβατώρας (59,93€/MWh, με βάση πρόσφατη μελέτη της
Booz&Co για λογαριασμό της ΔΕΗ).
Το τρίτο ερώτημα είναι γιατί δεν στηρίζουμε τα νέα φωτοβολταϊκά έργα, που, όπως δείχνει
σχετική μελέτη του ΑΠΘ (Ιούνιος 2014), οδηγούν πλέον σε μείωση του συνολικού κόστους της
ηλεκτρικής ενέργειας για τον Έλληνα καταναλωτή.
Δεδομένου ότι με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, θα πρέπει από 1/1/2016 να
περάσουμε σε ένα νέο καθεστώς ενίσχυσης των ΑΠΕ, ο Σύνδεσμος Εταιριών
Φωτοβολταϊκών ζητά, στη μεταβατική χρονιά 2015, να ισχύσουν για τα φωτοβολταϊκά
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οι τρέχουσες εγγυημένες τιμές του 2014 και όχι οι σημαντικά μικρότερες που
προβλέπει για την επόμενη χρονιά η νομοθεσία.
Είναι σαφές ότι η διατήρηση των αποζημιώσεων για το 2015 στα επίπεδα του 2014 (90 €/MWh
για τα μεσαία και μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα) δεν πρόκειται να οδηγήσει σε υπερθέρμανση
της αγοράς (όπως αναφέραμε, με αυτή την αποζημίωση έχουμε σήμερα ελάχιστες
εγκαταστάσεις, ενώ υπάρχει και σχετική πρόνοια της νομοθεσίας για ετήσιο πλαφόν στα νέα
εγκατεστημένα μεγαβάτ).
Αισιοδοξούμε ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο εύλογο αίτημά μας.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που
ιδρύθηκε το 2002 από τις σημαντικότερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή εξοπλισμού, την
εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Εργάζεται για τη γοργή και ουσιαστική
ανάπτυξη μιας υγιούς και βιώσιμης αγοράς φωτοβολταϊκών, τη θέσπιση των απαραίτητων κινήτρων και την
άρση των εμποδίων που υπάρχουν σήμερα στην αξιοποίηση του εθνικού καυσίμου της χώρας, της ηλιακής
ακτινοβολίας. Έχει συμβάλει τα μέγιστα στη θέσπιση εγγυημένων τιμών πώλησης της παραγόμενης ηλιακής
ενέργειας (feed-in-tariffs), στη θέσπιση ειδικών κινήτρων για τα οικιακά φωτοβολταϊκά και στην απλοποίηση των
διαδικασιών αδειοδότησης.
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