Χαιρετισμός Γιάννη Σηφάκη στην 8η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΣΜΥΕ
στην Αριδαία Πέλλας το Σάββατο 14.05.2016.

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος σήμερα που βρίσκομαι ανάμεσα σε έναν χώρο γεμάτο
φίλους και συναδέλφους και πάνω από όλα να είστε σίγουροι ότι αυτή είναι η
αίσθηση που κυριαρχεί μέσα μου. Ακόμη, δεν χρειάζεται να πω ότι χαίρομαι που
συνεχίζεται μια εξαιρετικά δημοκρατική με λογική αποκέντρωσης απόφαση σας να
κάνετε την ετήσια συνέλευση του ΕΣΜΥΕ πάλι στην Αριδαία, παρότι άλλαξε ο
πρόεδρος που είναι από Αθήνα. Αυτό δείχνει ένα κλίμα ομόνοιας και συνεργασίας
απαραίτητο για να υπάρξει επιτυχία στους στόχους του Συνδέσμου.
Θυμάμαι στο πρόσφατο παρελθόν ψάχναμε έναν βουλευτή να μας βάλει κάποιο
θέμα στους Υπουργούς και στη Βουλή. Αισθάνομαι ευτυχής που αξιώθηκα, με την
ψήφο των πολιτών της Πέλλας, να βρεθώ σε αυτή τη θέση και αυτονόητα η θέση
μου είναι η υπεράσπιση ενός αδικημένου κλάδου που ποτέ δεν είχε δυνατούς
υποστηρικτές, ούτε ισχυρό λόμπυ.
Η Πολιτική της κυβέρνησης όσον αφορά την ενέργεια διαπνέεται από την
οικολογική διάσταση στην παραγωγή ενέργειας και συμβαδίζει με τις διεθνείς
εξελίξεις.
Πολιτική μας είναι η ενίσχυση των πολιτικών προστασίας του κλίματος, η
υλοποίηση των δεσμεύσεων της ΕΕ και της χώρας μας απέναντι στην συμφωνία του
Παρισιού για το κλίμα. Χαιρετίσαμε την πρωτοφανή υποστήριξη και από αυτούς
που δεν υποστήριζαν στο παρελθόν. Η συμφωνία του Παρισιού είναι μια συμφωνία
που, παρά το ότι θα μπορούσε να ήταν πιο τολμηρή, αποτελεί μια πολύ ισχυρή
βάση για παγκόσμιες εξελίξεις όσον αφορά την προστασία του κλίματος και του
περιβάλλοντος που ακουμπούν αποφασιστικά και τους τρόπους παραγωγής
ενέργειας παγκόσμια.
Η πολιτική της κυβέρνησης στην ενέργεια χαρακτηρίζεται από το τρίπτυχο:
 Η Ελλάδα ενεργειακός περιφερειακός κόμβος για το φυσικό αέριο, την ηλεκτρική
ενέργεια και τις ΑΠΕ. Ανεξάρτητη πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική με βάση το
εθνικό συμφέρον.
 Σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

 Προστασία των δημόσιων δομών θεμελιώδους σημασίας και ασφαλείς,
αξιόπιστες και φτηνότερες υπηρεσίες στους καταναλωτές και στο πλαίσιο της
Ενεργειακής Ένωσης.

Όσον αφορά τον πρώτο στόχο γνωρίζετε εγκαινιάζεται την Τρίτη η κατασκευή του
αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου TAP. Έχει υπογραφεί ο αγωγός IGB προς
Βουλγαρία, η κατασκευή σταθμών αποθήκευσης υγροποιημένου αερίου σε
Αλεξανδρούπολη πέραν της επέκτασης της Ρεβυθούσας και σε κάποια νησιά, πύλη
για το αέριο της Κασπίας. Ακόμη, υπεγράφη από εμάς ο Ρώσικος αγωγός
ανεξάρτητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει.
Προχωρούν οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις, άμεσα θα ξεκινήσει η ηλεκτρική
διασύνδεση των Κυκλάδων, η μικρή ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης καθώς και
έχει εγκριθεί στα διευρωπαϊκά δίκτυα η διασύνδεση Ισραήλ Κύπρου – Κρήτης –
Ηπειρωτικού συστήματος.
Ως προς το δεύτερο στόχο, ήδη έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία για την
ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για την αλλαγή του μηχανισμού στήριξης των
ΑΠΕ με στόχο 2,5 GW επιπλέον ΑΠΕ ως το 2020 και αντιμετώπιση των προβλημάτων
του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού. Ο τρόπος ενσωμάτωσης της οδηγίας
εξισορροπεί

τους

απόλυτους

ανορθολογισμούς

του

παρελθόντος

των

προηγούμενων κυβερνήσεων για εξυπηρέτηση συμφερόντων ξένων επιμελητηρίων
και παροικούντων γύρω από την κυβέρνηση με απαράδεκτες και άκαιρες
μεθοδεύσεις σκανδαλωδών όρων διείσδυσης κυρίως των φωτοβολταϊκών και
επιδοτήσεων μεγάλων

αιολικών που έφερε την αγορά στα πρόθυρα της

κατάρρευσης.
Κατατίθεται ο νέος αναπτυξιακός Νόμος στον οποίο με παρέμβαση μου στην
πολιτική ηγεσία (μαζί με τον πρόεδρο του ΕΣΜΥΕ) τα μικρά υδροηλεκτρικά είναι η
μόνη τεχνολογία ΑΠΕ που συνεχίζει να επιδοτείται η κατασκευή της μαζί με την
ΣΥΘΗΑ μόνο αν αξιοποιεί και την παραγόμενη θερμότητα.
Ακόμη, έχουν αρχίσει να κινούνται δυναμικά τα ΕΣΠΑ στα οποία το αντικείμενο της
παραγωγής ενέργειας ή και κάποιων βελτιώσεων κλπ υπαρχόντων έργων είναι
επιλέξιμη δαπάνη.

Όσον αφορά τον τρίτο στόχο δόθηκε στις διαπραγματεύσεις μεγάλη μάχη με
επιτυχημένο αποτέλεσμα για να μην χαθεί ο δημόσιος έλεγχος των δικτύων
μεταφοράς στην υψηλή τάση καθώς και η αναγκαστική (από την συμφωνία με τους
θεσμούς) πρόσβαση εταιριών στην φθηνή παραγωγή (λιγνίτες και μεγάλα
υδροηλεκτρικά), που ονομάζεται ΝΟΜΕ, να γίνει μέσω κοινοπρακτικών σχημάτων
της ΔΕΗ με εταιρίες.
Ακόμη, ενσωματώθηκε η οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα ανοίγοντας ένα
πεδίο απασχόληση σε πολλούς κλάδους της οικονομίας, πέραν της τεράστιας
σπουδαιότητας της στην εξοικονόμηση ενέργειας τόσο στον δημόσιο όσον και στον
ιδιωτικό κτιριακό τομέα.
Όσον αφορά τις ΑΠΕ καταφέραμε, με τροπολογία που προσωπικά κατέθεσα και την
αποδέχτηκε ο Υπουργός κ. Σκουρλέτης, παράταση των αδειών εγκατάστασης καθώς
και προθεσμιών για τις εγγυητικές σε όλες τις ΑΠΕ (λόγω capital controls) που
βοήθησε πολλούς σε όλους του κλάδους των ΑΠΕ.
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την απόδοση του 1% του τζίρου των ΜΥΗΕ και
αιολικών στους κατοίκους των περιοχών εγκατάστασης ενισχύοντας την θέση των
ΑΠΕ στον κοινωνικό ιστό.
Δεν μπορέσαμε να σώσουμε το θέμα της διακοψιμότητας (γιατί ήταν μνημονιακή
υποχρέωση) αν και ελάχιστα επιβαρύνει αυτόν τον κλάδο των ΜΥΗΕ προς όφελος
της βιομηχανίας.
Μόλις προχθές υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη
και προωθήθηκε στον Υπουργό για τελική υπογραφή η προτεινόμενη από τον
ΕΣΜΥΕ, όπως ακριβώς προτάθηκε, τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης
χωροθέτησης που δημιούργησε τεράστια προβλήματα στην ανάπτυξη των ΜΥΗΕ
(για την οποία αγωνιστήκαμε τόσα χρόνια επί των προηγούμενων κυβερνήσεων
μάταια) και θεωρώ ότι άμεσα θα είναι Υπουργική Απόφαση ανοίγοντας τον δρόμο
για την ουσιαστική ανάπτυξη των ΜΥΗΕ κυρίως από μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις της Περιφέρειας αλλά και φυσικά και από τις μεγάλες αν
αποφασίσουν να ασχοληθούν με έργα τέτοιου μεγέθους.
Ακόμη όσον αφορά την περιοχή που μας φιλοξενεί την Αριδαία που όπως όλοι
ξέρετε είναι η εγχώρια Μέκκα των ΜΥΗΕ, έχει ενταχθεί η αναβάθμιση του Υ/Η
Εδεσσαίου στο διετές επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΔΕΗ. Με την ολοκλήρωση της

αναβάθμισης θα μπορεί πλέον η Αλμωπία και άλλες περιοχές της Πέλλας να
σταματήσουν να θεωρούνται περιοχές κορεσμένες όσον αφορά το ηλεκτρικό
δίκτυο.
Η κυβέρνηση αυτή προστατεύει τις ΑΠΕ και τα ΜΥΗΕ μαζί με την προστασία του
καταναλωτή, η παρουσία μου σε αυτή την κατεύθυνση θα είναι συνεχής μέχρι να
εκλείψουν πλήρως όλοι ο ανορθολογισμοί και τα εμπόδια για την απρόσκοπτη
ανάπτυξη ενός κλάδου με μεγάλη εγχώρια προστιθέμενη αξία, που σταθεροποιεί το
δίκτυο και προσφέρει φθηνή πράσινη ενέργεια στο ηλεκτρικό σύστημα.

Σας ευχαριστώ.

Γιάννης Σηφάκης

