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Οι θέσεις του ΣΕΦ για το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σε σχέση με το προσχέδιο νόμου για το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ που παρουσιάσατε προ ημερών, ο ΣΕΦ

θεωρεί επί της αρχής ότι το πρόγραμμα αυτό μπορεί να συμβάλλει μακροχρόνια σε μία σημαντική

ανάπτυξη της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας στη χώρα μας καθώς αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό

ρόλο που μπορούν να παίξουν τα φωτοβολταϊκά, όχι μόνο για την κάλυψη των εγχώριων αναγκών

σε ενέργεια αλλά πρωτίστως για τις εξαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος. Ο σωστός σχεδιασμός του

προγράμματος μπορεί να αποφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία στην ελληνική αγορά

φωτοβολταϊκών. Γι’ αυτό άλλωστε ο ΣΕΦ έχει εκφράσει επανειλημμένως το ενδιαφέρον του να

εμπλακεί στο σχεδιασμό του προγράμματος, συμβάλλοντας με την τεχνογνωσία των μελών του.

Σε ότι αφορά στην ουσία του προγράμματος, κρίνουμε ως κρίσιμα τα εξής:

1. Φρονούμε ότι το Πρόγραμμα θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά στη φυσική εξαγωγή της

παραγόμενης ηλιακής ενέργειας και να αποκλειστεί η στατιστική μεταφορά σε τρίτες χώρες

(να μη διοχετεύεται δηλαδή η παραγόμενη ενέργεια στην εγχώρια κατανάλωση).

2. Θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια ώστε το Πρόγραμμα να μη δράσει ανταγωνιστικά προς

τρέχουσες επενδύσεις του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ σε ότι αφορά στις υποδομές

δικτύων αλλά και την προτεραιότητα στην αδειοδοτική διαδικασία. Ο μελλοντικός

σχεδιασμός των δικτύων θα πρέπει συνεπώς να λάβει υπόψη του, τόσο τις αυξημένες

ανάγκες στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού (σχεδιασμού που θα πρέπει να αναθεωρηθεί

προβλέποντας σημαντικά υψηλότερο στόχο για τα φωτοβολταϊκά ως το 2020) όσο και το

Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ. Όπως σωστά παρατηρήσατε κι εσείς κατά τη συνάντηση των φορέων

είναι ευκαιρία για τη χώρα να αναπτυχθούν τα δίκτυα στο πλαίσιο ενός ευρύτερου,

ευρωπαϊκού σχεδιασμού ανάπτυξης δικτύων.
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3. Οι προθεσμίες απόκρισης των υπηρεσιών και του Διαχειριστή Δικτύου στα αιτήματα που

υπάγονται στο Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ θα πρέπει να εφαρμοστούν στο σύνολο των επενδύσεων

ΑΠΕ για να απεγκλωβιστούν οι επενδύσεις από το βραχνά της γραφειοκρατίας.

4. Θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια για σημαντική συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας

φωτοβολταϊκών και επικουρικού εξοπλισμού στο Πρόγραμμα και γενικότερα ελληνικών

εταιριών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των φωτοβολταϊκών, τόσο στην κατασκευή όσο

και στη λειτουργία του προγράμματος. Αυτό φυσικά θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια του

υγειούς ανταγωνισμού και χωρίς να αγνοηθούν οι ευρωπαϊκοί και διεθνείς κανονισμοί

εμπορίου.


