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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Εμπορίου 
εδήλωσε τα εξής σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου που αφορούσαν 
το νομοσχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας(ΑΠΕ).

Οι ΑΠΕ (Αιολική, Ηλιακή, Γεωθερμία, Μικροϋδροηλεκτρικά, Βιομάζα, 
θάλασσα) αποτελούν εθνικό πλούτο, που δεν έχει αζιοποιηθεί μέχρι 
σήμερα, παρόλο ότι από το 1985 υπάρχει σχετικός νόμος. Τις 
αδυναμίες που εμφάνισε ο νόμος αυτός κατά την εφαρμογή 
του,επιδιώκει να άρει το άνω νομοσχέδιο το οποίο καταρτίστηκε με 
την συνεργασία εκπροσώπων της ΔΕΗ, της ΔΕΠΑ και του ΚΑΠΕ.

Βασική αιτία αναστολής κάθε προσπάθειας ήταν έως τώρα οι 
αναχρονιστικές αντιλήψεις του κατεστημένου της ΔΕΗ,η οποία ως 
κύριος φορέας της ηλεκτροπαραγωγής είναι και ο κύριος υπεύθυνος 
για την μη προώθησή τους. Είναι γνωστό το τι έγινε με μία 
τεράστια ενεργειακή δύναμη,τη γεωθερμία της Μήλου,ως και ότι 
ολόκληρα αιολικά πάρκα όπως της Κρήτης και της Εύβοιας δεν 
λειτουργούν.

Το ΥΒΕΤ από την πρώτη στιγμή δημόσια διευκρίνισε ότι για να 
αζιοποιηθεί ο εθνικός πλούτος των ΑΠΕ πρέπει να παρασχεθεί η 
δυνατότητα χρησιμοποίησης του από την ΔΕΗ, την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση ,άλλους φορείς και ιδιώτες που θέλουν και μπορούν 
να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Το νομοσχέδιο δόθηκε σε φορείς, όπως ΔΕΗ, ΚΑΠΕ, ΚΕΔΚΕ, ΤΕΕ,ΣΕΒ 
και ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ ως και σε Πανεπιστημιακούς Καθηγητές για να 
εκφράσουν γνώμη. Συζητήθηκε επίσης και στην Συντονιστική 
Επιτροπή Ενέργειας στην οποία μετέχουν πλην των άνω και άλλοι 
φορείς ενέργειας (ΔΕΠ,ΔΕΠΑ, ΙΓΜΕ κλπ).

Το ΥΒΕΤ έλαβε υπόψη του τις παρατηρήσεις τους τις οποίες έθεσε 
υπόψη του ΚΤΕ Βιομηχανίας του ΠΑΣΟΚ και με την σύμφωνη γνώμη του 
διαμόρφωσε το κείμενο του σχεδίου νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή, 
της οποίας οι διαδικασίες παρέχουν το δικαίωμα και την δυνατότητα 
σε κάθε ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του για να ληφθούν 
υπόψη κατά την συζήτηση και ψήφισή του.

Τα όσα αναφέρονται σε δημοσιευθείσες ανακοινώσεις 
συνδικαλιστικών φορέων , δείχνουν πως οι συντάκτες τους θέλουν να 
αγνοούν το κείμενο του νομοσχεδίου, αποτελούν δε ανακρίβειες ή 
διαστρεβλώσεις της πραγματικότητας.



Αξίζει να επισημανθεί ότι με την ρύθμιση του νομοσχεδίου όχι μόνο 
δεν προβλέπεται ζημία για την ΔΕΗ από την αγορά της παραγόμενης 
από ΑΠΕ ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά σημαντικό όφελος για την ΔΕΗ, 
την εθνική οικονομία και το περιβάλον.

Η ΔΕΗ, εφόσον συντρέχουν οι τεχνικοί όροι, θα αγοράζει την 
παραγόμενη από ΑΠΕ ηλεκτρική ενέργεια σε τιμή χαμηλότερη από το 
κόστος παραγωγής της στην κάθε περιοχή.Επιπλέον δεν θα 
επιβαρύνεται με τις δαπάνες που απαιτούνται για την εγκατάσταση 
ισοδύναμης δικής της μονάδας.

Τέλος φαίνεται ότι δεν έχουν γίνει κατανοητά τα άρθρα 2 και 19 
του νομοσχεδίου αυτού με τα οποία καταργείται ρητά ο ν.2165/93 
και μαζί του τα συστήματα παραγωγής Β00 και BOOT της Νέας 
Δημοκρατίας.


