Αζήλα, 18-2-2010

Η αναξιοπιστία και οι ςπανασωπήσειρ τος ΥΠΕΚΑ
απειλούν την αγοπά υωτοβολταϊκών
Γηα αηθληδηαζκό θαη ερζξηθή ζηάζε πξνο ηα θσηνβνιηατθά θαηεγνξεί ην
Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Ελέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ν Σύλδεζκνο
Εηαηξηώλ Φσηνβνιηατθώλ (ΣΕΦ). Αθνξκή απνηειεί ε απαξάδεθηε δηαδηθαζία
πνπ αθνινύζεζε ην ΥΠΕΚΑ γηα λα αλαθνηλώζεη ηε δξακαηηθή κείσζε ησλ
ηηκώλ πώιεζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη από θσηνβνιηατθά,
αθπξώλνληαο ζηελ πξάμε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ πνπ ην ίδην
θαηέζεζε γηα δεκόζηα δηαβνύιεπζε ζηηο αξρέο Δεθεκβξίνπ.
Τελ ώξα πνπ ν Πξσζππνπξγόο ζεσξεί ηελ αλαμηνπηζηία σο κέγηζηε απεηιή
γηα ηε ρώξα, ην ΥΠΕΚΑ έξρεηαη δπζηπρώο λα επηβεβαηώζεη ηνπ ιόγνπ ην
αιεζέο, ζηέιλνληαο ην ιάζνο κήλπκα ζηηο αγνξέο ζε κηα θξίζηκε πεξίνδν γηα
ηελ νηθνλνκία ηεο ρώξαο. Η ππαλαρώξεζε ηνπ ΥΠΕΚΑ από ηηο πξνηάζεηο
πνπ ην ίδην θαηέζεζε γηα δεκόζηα δηαβνύιεπζε ηνλ Δεθέκβξην θαη νη νπνίεο
κηινύζαλ ξεηά γηα κε αιιαγή ησλ όξσλ ηηκνιόγεζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ,
ζέηεη ελ ακθηβόισ ηε βησζηκόηεηα ρηιηάδσλ επελδύζεσλ. Ελώ ε
γξαθεηνθξαηία θξαηά νκήξνπο ρηιηάδεο επελδπηέο εδώ θαη ηξεηζήκηζη ρξόληα,
ην αξκόδην ππνπξγείν έξρεηαη γηα κηα αθόκε θνξά λα αιιάμεη ηνπο όξνπο
ηηκνιόγεζεο, ηηλάδνληαο ζηνλ αέξα ηα επελδπηηθά ηνπο ζρέδηα.
Η ζηάζε απηή ηνπ ΥΠΕΚΑ επηβεβαηώλεη δπζηπρώο ηα όζα θαηαγγείιακε ζηηο
9/2 ζηνλ Πξσζππνπξγό γηα ζπλεηδεηή ππνβάζκηζε ηνπ ξόινπ ησλ
θσηνβνιηατθώλ θαη πεξηνξηζκό ηεο δηείζδπζεο ηνπο ζην ελεξγεηαθό ηζνδύγην
πξνο όθεινο ιίγσλ κεγαινεπελδπηώλ. Οη πξνηεηλόκελεο από ην ΥΠΕΚΑ
ξπζκίζεηο γηα ηα θσηνβνιηατθά νπδόισο βνεζνύλ ηελ αλάπηπμε ηεο πην
θαζαξήο ελεξγεηαθήο ηερλνινγίαο. Αληηζέησο, πξνζπαζνύλ λα ηελ
πεξηνξίζνπλ θαη κάιηζηα κε έλα ηδηαηηέξσο άθνκςν ηξόπν, απηόλ ηεο
δεκνζίεπζεο ησλ λέσλ ηηκώλ ελ κέζσ αξγίαο κε ρξόλν δηαβνύιεπζεο κόιηο 4
κέξεο!
Ο ΣΕΦ ππνζηεξίδεη πσο ε κόλε αμηόπηζηε ιύζε είλαη ε επίηεπμε ελόο
ζηαζεξνύ επελδπηηθνύ πεξηβάιινληνο, ώζηε ε αγνξά θσηνβνιηατθώλ λα
μεθύγεη από ηα ζεκεξηλά ηξαγηθά επίπεδα θαη λα απνγεησζεί επηηέινπο όπσο
ζπκβαίλεη ζε άιιεο, ιηγόηεξν ειηόινπζηεο ρώξεο, όπσο ε Γεξκαλία ε νπνία,
κόλν ην 2009, εγθαηέζηεζε 100 θνξέο πεξηζζόηεξα θσηνβνιηατθά από ηε
ρώξα καο.
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Σηελ θαηεύζπλζε απηή, ν ΣΕΦ θαιεί ην ΥΠΕΚΑ λα απνζύξεη ηελ απαξάδεθηε
πξόηαζή ηνπ θαη λα ζεβαζηεί ηελ αξρηθή ηνπ δηαηύπσζε όπσο
παξνπζηάζηεθε ζην ζρέδην λόκνπ γηα ηηο ΑΠΕ πξνο δηαβνύιεπζε. Να
παξακείλεη δειαδή ην θαζεζηώο ηηκνιόγεζεο πνπ νξίζηεθε κε ην λ. 3734/09.
Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, απεηινύληαη ρηιηάδεο επελδύζεηο αιιά θαη
εθαηνληάδεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηηο εγρώξηεο παξαγσγηθέο κνλάδεο
θσηνβνιηατθνύ εμνπιηζκνύ, κνλάδεο ζηηο νπνίεο επελδύζεθαλ 0,5 δηο €,
επηδνηήζεθαλ από ηνπο Έιιελεο θνξνινγνύκελνπο, θαη ηνπο αμίδεη λα
αλζίζνπλ θαη λα αλαπηπρζνύλ. Μόλν πνπ γηα λα ζπκβεί απηό, απαηηείηαη έλα
ζηαζεξό θαη αμηόπηζην ζεζκηθό πιαίζην.
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