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Χαιρετίζω τους συναδέλφους και τους φίλους
Χαιρετίζω τα μέλη ενός κλάδου ΑΠΕ που έχει ιδιαίτερα σημαντικά συγκριτικά
πλεονεκτήματα μέσα στις ΑΠΕ και σημαντική δυνατότητα ανάπτυξης. Δυστυχώς όμως έχει
μείνει πίσω παρά τα βήματα που έχουμε κάνει, λόγω των γραφειοκρατικών προβλημάτων
αλλά και λόγω των πολιτικών που προσπάθησαν να απομονώσουν αυτό τον κλάδο όταν
γινόταν ο προηγούμενος ενεργειακός σχεδιασμός μέχρι το 2020.
Σας θυμίζω ότι ο ΕΣΜΥΕ δημιουργήθηκε την στιγμή ακριβώς που η στόχευση που είχε
δωθεί για τα Μικρά Υδροηλεκτρικά στην περιβόητη απόφαση κατανομής τεχνολογιών όταν
Υπουργός ήταν η κα Μπιρμπίλη, ήταν μηδενική για τα ΜΥΗΕ. Τότε είχαμε περίπου
182,5MW MYHE εν λειτουργία και ο στόχος ήταν 182,5MW. Υπήρχε λοιπόν μία απόφαση να
σταματήσουν κάποιοι κλάδοι και αντιθέτως να αναπτυχθούν κάποιοι άλλοι με πολύ μεγάλη
παρότρυνση, οι οποίοι έδιναν όλα τα χρήματα στους Γερμανούς κυρίως, αλλά και στους
Ισπανούς και στους Κινέζους, μέσω των φωτοβολταϊκών και της αγοράς των πάνελ και των
inverter, με μία τέτοια μεθόδευση που εμφάνισαν αυτό τον κλάδο ως το νέο χρηματιστήριο
τότε, οδηγώντας επί της ουσίας την ενεργειακή αγορά των ΑΠΕ, με την παντελή έλλειψη
μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχηματισμού, στον εκφυλισμό και στην
κατάρρευση.
Θυμάμαι πριν από 3 χρόνια σε αντίστοιχες συζητήσεις, συναντήσεις και συνελεύσεις, το
πρώτο πράγμα που συζητούσαμε και μονοπωλούσαμε σχεδόν τη μισή Συνέλευση, ήταν πως
θα σώσουμε τον ΕΛΑΠΕ (Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ) και πως να δημιουργήσουμε
βιωσιμότητα στην Ενεργειακή Αγορά, καθόσον οι συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί ήταν
συνθήκες πλήρους κατάρρευσης της. Σας θυμίζω ότι είχαμε φτάσει σε καθυστερήσεις
πληρωμής των ΑΠΕ έως και 10μηνες και βεβαίως με μία τάση πολύ μεγάλων ελλειμμάτων
και διεύρυνση των ελλειμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού, κάτι που δεν προοιώνιζε καλές
εξελίξεις. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, αυτή τη στιγμή ο ΕΛΑΠΕ είναι πλεονασματικός,
και μάλιστα αυτή την στιγμή είναι πλεονασματικός με τα μέτρα που λάβαμε για να
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του ελλείμματος, και κυρίως το ότι ετέθη
υποχρέωση στους προμηθευτές ρεύματος για το τέλος υπέρ του ΕΛΑΠΕ. Δεν υφίσταται
πλέον λόγος να συνεχίσει το τέλος προμηθευτών σε αυτή την έκταση και για αυτό πριν από
μερικές ημέρες νομοθετήσαμε τη μείωση του τέλους 35% καθώς πλέον ο ΕΛΑΠΕ είναι
πλεονασματικός. Μάλιστα, όσο ο ΕΛΑΠΕ είναι πλεονασματικός θα μειώνεται αυτό το
ποσοστό που δίνουν οι προμηθευτές, σε μία προσπάθεια αυτό να αντικατασταθεί
μακροπρόσθεσμα, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα στον ΕΛΑΠΕ μέσα από την
αγοτρά των εγγυήσεων προέλευσης. Με την ανάπτυξη του χρηματιστηρίου ενέργειας που
επίσης νομοθετήσαμε, και που θα δημιουργήσει μία δευτερογενή αγορά εγγυήσεων
προέλευσης, θα ενισχυθεί μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητα αυτών των
εγκαταστάσεων.

Όσον αφορά το περιβάλλον μέσα στο οποίο έχουμε την ανάπτυξη των ΑΠΕ και των ΜΥΗΕ:
Έχουν τεθεί εθνικοί στόχοι για τις ΑΠΕ πολύ υψηλοί για το 2030 οι οποίοι εναρμονίζονται
απολύτως με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής με βάση την παγκόσμια συμφωνία του Παρισιού. Αυτοί οι στόχοι
εξειδικεύονται για τη χώρα μας σε 28% στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας
μέχρι το 2030 και στο 50% στην ηλεκτροπαραγωγή. Αυτό σημαίνει ότι οι στόχοι είναι
φιλόδοξοι και ότι δίνουν μία δυνατότητα σε όλες τις ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένου των
ΜΥΗΕ, να αναπτυχθούν σημαντικά. Ακόμη, για το 2020 οι στόχοι είναι να γίνουν μέχρι το
2020 2,6GW ΑΠΕ, που σημαίνει επενδύσεις της τάξης των 2,5-3 δις μέσα στα επόμενα 2
χρόνια. Το οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται να αναπτυχθεί και αυτός ο
κλάδος και να γίνουν όλες αυτές οι επενδύσεις έχει βελτιωθεί αισθητά. Βρισκόμαστε μετά
από μία πολύ μεγάλη προσπάθεια σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας, η οποία ήταν
επιτυχημένη, βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την έξοδο από τα προγράμματα, μία έξοδο όπου
δεν θα δημιουργηθούν άλλες δεσμεύσεις από εδώ και πέρα για να μπορέσουμε να βγούμε.
Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έλεγαν ότι θα συνοδευόταν από πιστοληπτική γραμμή
και από άλλες δεσμεύσεις. Αυτό δημιουργεί συνθήκες εξόδου της χώρας στις αγορές. Ήδη
το 10ετές ομόλογο πήρε ένα επιτόκιο γύρω στο 1,25%, που σημαίνει ότι δημιουργείται σιγά
σιγά η δυνατότητα αυτή και βεβαίως αυτό διευκολύνει τη σταθερότητα που απαιτούν οι
επενδύσεις ούτως ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν σε ένα σταθερό και υγιές
περιβάλλον. Ήδη το 2017 είχαμε ένα ρεκόρ στις άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα.
Επίσης, γνωρίζετε ότι έχει ξεκινήσει η συζήτηση, είναι σε διαβούλευση, ο Εθνικός
Ενεργειακός Σχεδιασμός. Πραγματικά είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος βασίζεται στα
σύγχρονα δεδομένα και στη διαρκώς και συνεχώς μεταβαλλόμενη ενεργειακή παγκόσμια
αγορά και που βασίζεται στην ουσιαστική ενίσχυση, αποφασιστική στροφή του
ενεργειακού μείγματος προς τις ΑΠΕ με σταδιακή μείωση των ορυκτών καυσίμων και
μεταβατικό καύσιμο το φυσικό αέριο. Οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι και θα είναι
συγκεκριμένες και οι ενέργειες σε λίγο χρονικό διάστημα που θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η
διαδικασία και θα ψηφισθεί.
Στα πλαίσια αυτά, φτιάχνεται το Χρηματιστήριο Ενέργειας, το οποίο έρχεται, όσον αφορά
στις ΑΠΕ, να συμβάλει στην προώθηση του νέου καθεστώτος στήριξης που ψηφίσθηκε, το
οποίο προωθεί από τη μία πλευρά την ανάπτυξη των ΑΠΕ με συμμετοχή τους όμως σε
διαδικασίες αγοράς (όχι όπως στο παρελθόν) ούτως ώστε να εξασφαλίζεται και η
βιωσιμότητα τους αλλά και η μείωση, η συγκράτηση της τελικής τιμής ενέργειας στον
τελικό καταναλωτή που πρέπει να είναι ο συνεχής και ο πολύ σημαντικός στόχος.
Τα ΜΥΗΕ όπως γνωρίζετε έχουν τεθεί εκτός διαγωνισμών. Έχουν εξασφαλίσει την
μεγαλύτερη τιμή αναφοράς, όσον αφορά στην πληρωμή τους από όλες τις βασικές ΑΠΕ.
Επίσης, τροποποιήσαμε τη νομοθεσία για το virtual net metering, εντάσσοντας και τα
ΜΥΗΕ μέσα στη διαδικασία αυτή και επεκτείνοντας το net metering μέχρι και το 1MW.
Είναι πολύ σημαντική νομοθεσία, η οποία μπορεί να συμβάλει και στην ενεργειακή
δημοκρατία αλλά και στην δυνατότητα οι Δήμοι, οι ΔΕΥΑ, οι ΤΟΕΒ, να μπορούν
συμμετέχουν ενεργητικότερα στην παραγωγή ενέργειας, και μάλιστα με προνομιακούς
όρους.

Πολύ σημαντική είναι και η ψήφιση του νόμου για τις Ενεργειακές Κοινότητες. Είναι κάτι το
οποίο θα μπορέσει να προχωρήσει, εάν το εκμεταλλευθούν οι τοπικές κοινωνίες. Θεωρώ
ότι έχει κάθε λόγο αυτός ο κλάδος, ο οποίος αποτελείται στη συντρiπτική του πλειοψηφία
από μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας μαζί όμως με τις μεγάλες επιχειρήσεις (διότι
έχουν ενταχθεί όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις μέσα στον Σύνδεσμο ) να εκφράζεται με ένα
ενιαίο τρόπο, ο οποίος μπορεί να στηρίξει και να συμβάλει στον θεσμό των Ενεργειακών
Κοινοτήτων και να αυξήσει σημαντικά την δραστηριότητα του. Ακόμα και το virtual NET
metering θα μπορέσει πράγματι να βοηθήσει, ιδίως τους ΔΕΥΑ και ΤΟΕΒ, να μπουν
αποφασιστικά στην ανάπτυξη των ΜΥΗΕ.
Έχω προτείνει μία τροπολογία και προσπαθούμε τώρα να μπει στη Βουλή για την
αρτιότητα για τα ΜΥΗΕ, δηλαδή να εξασφαλισθεί η αρτιότητα στα 500 τ.μ., δηλαδή να μην
χρειάζεται παρέκλιση, κάτι που θα είναι σημαντικό καθόσον γνωρίζετε ότι τα ΜΥΗΕ
τοποθετούνται κυρίως σε περιοχές Natura, στις οποίες η αρτιότητα είναι πλέον 10 στρ. και
δεν υπάρχει η δυνατότητα παρέκκλισης . Σήμερα χρειάζεται στα ΝΑTURA να εξασφαλίσεις
10 στρ. και η αιτιολογική έκθεση αυτής της ρύθμισης που προτείνουμε είναι ότι ενώ δεν
απαιτούνται, χρειάζεται να εξασφαλισθούν δασικές εκτάσεις και να γίνεται επέμβαση
δυσανάλογη με την ίδια την ανάγκη της επένδυσης. Συνεπώς, θεωρώ ότι αυτή η
τροπολογία είναι πολύ ώριμη και θα περάσει.
Ακόμα έχει δημιουργηθεί μία επιτροπή στα πλαίσια του Υπουργείου υπό τον Γενικό
Γραμματέα Ενέργειας, κ. Βερροιόπουλο, για την τροποποίηση της Υ.Α. 518 που πραγματικά
έχει καθηλώσει τα ΜΥΗΕ σε μία μη δυνατότητα ανάπτυξης τους. Θεωρώ ότι παρότι,
πράγματι μας έχει ταλαιπωρήσει αυτό, ξέρετε ότι στην Ελλάδα κάτι που είναι πολύ
σύνθετο, και «μελετημένα» σύνθετο ούτως ώστε να μην μπορεί εύκολα να αλλάξει, τότε
πολύ δύσκολα αλλάζει. Εδώ λοιπόν, παρότι έχουμε και από το παρελθόν επανειλημμένες
δεσμεύσεις ότι θα καταργηθεί και θα φύγει από τη μέση, και παρότι θεωρώ ότι και
σήμερα έχουν σχεδόν όλοι πεισθεί, ελπίζουμε να μπορέσουμε να το καταφέρουμε και να το
αλλάξουμε και αυτό συμβάλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη των ΜΥΗΕ.
Όσον αφορά στον Αναπτυξιακό Νόμο, παρότι για την ένταξη ΜΥΗΕ σε αυτόν δημιουργεί
ένα αντικίνητρο με την μείωση της τιμής αποζημίωσης , παρότι είναι πολύ πιο συμφέρον ο
επενδυτής να βρει χρηματοδότηση για να κατασκευάσει το ΜΥΗΕ εκτός Αναπτυξιακού
Νόμου , παρ’ όλα αυτά όμως, είναι καλό, ιδίως για τους μικρούς επενδυτές, να υπάρχει
αυτή η δυνατότητα, γι’ αυτό και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που
υπήρχε από το γεγονός ότι με μία οδηγία που έχει στείλει στα Κράτη Μέλη η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει απαγορεύσει την εθνική στήριξη από τα κράτη μέλη των ενεργειακών
επενδύσεων από τη στιγμή που αρχίζουν να λειτουργούν. Όπως γνωρίζετε ο Αναπτυξιακός
Νόμος έδινε το 50% στο 50% της κατασκευής, άρα το υπόλοιπο 50% μετά τον έλεγχο της
λειτουργίας. Επομένως το τελικό 50% εμπίπτει σε αυτό που απαγορεύει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, δηλαδή την επιπλέον πριμοδότηση μετά την λειτουργία. Προσπαθούμε και
υπάρχει μία πρόταση που ήδη συζητούμε με τον Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων
κ. Λαμπριανίδη να μπορεί η αποπληρωμή του δεύτερου 50% να γίνεται με το έγγραφο της
δοκιμαστικής λειτουργίας. Αυτό σημαίνει ότι, το έργο έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί
δοκιμαστικά, έχει παραληφθεί υπό μία έννοια, αλλά δεν υπάρχει ακόμα η Άδεια
Λειτουργίας, άρα δεν θεωρείται ότι είναι μετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας.

Αυτό που έχει αποφασισθεί στην παρούσα φάση που υπάρχει καλύτερη οικονομική
κατάσταση είναι ότι για τα υπόλοιπα έβδομα από το 3ο και μετά, υπάρχει η δυνατότητα να
πληρωθούν εφάπαξ όλα μαζί.
Όσον αφορά στη ΡΑΕ υπάρχει πράγματι πρόβλημα και θα προσπαθήσουμε να το δούμε.
Υπάρχει μεγάλη αργοπορία στην έκδοση Αδειών Παραγωγής, το οποίο προσωπικά θεωρώ
ότι είναι αδιανόητο και πρέπει να βρούμε άμεσα τρόπους για να ξεκολλήσει αυτή η
κατάσταση. Βεβαίως προχωρά κάτι που θεωρώ ότι θα βοηθήσει τους κλάδους των ΑΠΕ και
τον κλάδο των ΜΥΗΕ, δηλαδή οι ανακλήσεις των αδειών, εφόσον δεν θα γίνουν με ένα
τρόπο που να θίγεται κάποιος επενδυτής ο οποίος είχε αντικειμενικές δυσκολίες για να
προχωρήσει την αδειοδότηση του. Όμως, πρέπει να ξεμπλοκάρουν κάποιες θέσεις, οι
οποίες κρατιούνται αδικαιολογήτως ώστε να μπορεί κάποιος επενδυτής που θα θέλει
πράγματι να επενδύσει να μπορέσει να βρει θέσεις για να αναπτυχθεί.
Υπάρχει ένα θέμα με την αποζημίωση των παραγωγών μετά την 20ετή λειτουργία, γιατί
βρισκόμαστε αρκετοί εδώ κοντά στο να λήξει η 20ετής λειτουργία και να γίνει ανανέωση
των συμβάσεων. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, ίσως πρέπει να δούμε στο μεταβατικό διάστημα
μέχρι να λειτουργήσει η δευτερογενής αγορά στα πλαίσια του Ελληνικού Χρηματιστηρίου
Ενέργειας όσον αφορά στις εγγυήσεις προέλευσης, που θα μπορεί να συμμετέχει ο
επενδυτής είτε άμεσα είτε μέσω του ΛΑΓΗΕ για να πάρει αυτό που λέμε το πράσινο
πιστοποιητικό (τα χρήματα για την εγγύηση προέλευσης) , μέχρι εκεί να εξακολουθήσει να
ισχύει το ίδιο καθεστώς που ισχύει και σήμερα, καθώς όπως γνωρίζετε μετά την 20ετία η
αποζημίωση γίνεται πλέον στην οριακή τιμή συστήματος.
Όσον αφορά στην διακοψιμότητα, είναι ένα μέτρο που θα επανεξετασθεί στο τέλος του
2019. Γίνεται μία προσπάθεια να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά στην
υποβοήθηση της βιομηχανίας, ούτως ώστε να μην επιβαρύνει αυτό τις ΑΠΕ, χωρίς να
έχουμε σίγουρο αποτέλεσμα. Όμως, γίνεται αυτή η προσπάθεια.
Τελειώνοντας και για να μην μακρυγορήσω περαιτέρω, αυτό που θέλω να πω είναι ότι
αυτός ο κλάδος αξίζει να στηριχθεί, οι ΑΠΕ αξίζουν να στηριχθούν, είναι το μέλλον. Ο νέος
ενεργειακός σχεδιασμός θέτει τέτοιους στόχους που αν δεν λυθούν τα γραφειοκρατικά
προβλήματα και αν δεν υπάρξει μία ουσιαστική στήριξη και προώθηση των ΑΠΕ, δεν θα
μπορέσουμε αυτούς τους φιλόδοξους στόχους να τους πιάσουμε. Ιδιαίτερα για τα ΜΥΗΕ
θέλω να επισημάνω ότι έχει εκφραστεί από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων η διάθεση
να διευκολυνθούν και να αρθούν τα προβλήματα που τους απασχολούν, κάτι που
απεικονίζεται και στην ομόφωνη έκθεση της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Μόνιμης
Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής για τα ΜΥΗΕ, όπου αποτυπώνονται σχεδόν όλες οι
θέσεις του κλάδου των ΜΥΗΕ.

