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Mαρo0o'l, 14 oκτωβρioυ 2011
Aξt6τtμε Kυρlε Yπoυργt,

Στα πλαiolα τηE πρooκληoεωg oαg γlα υπoβoλη πρoτdoεωv αvαφoρlκα με Tov xρηματoδoτlκo μηxαvloμ6
oτηρlξηg τωv AΠE, θα θ6λαμε vα σαζ επloημdvouμε τα ακ6λoυθα:

1. o κλdδog τωv ΦωτoβoλταiκΦv

απoτελεi τov μovαδlκ6 κλ6δo τωv AΠE γtα τov oπoΙo t1εl δημloυργηθεi

εγxΦρrα βloμηxαviα παραγωγηg εξoπλtoμo0' Στη xΦρα μαg 6xouv γivεl τα τελευταiα xρ6vια oημαvrlκfg
επεvδOoεlg γlα τηv αvαπτυft καl λεlτoυργiα o0γxρovωv μovαδωv παραγωγηg Φ/B κυπαρωv, Φ/B

πλαlσiωv, ηλloαrατιilv (trackers) καr β6oεωv ατηρlξηg.

ol

βloμηxαviεE αυτig, ol oπoiεg αro o0voλ6 τoυg

εivαt εγκατεoτημ6vεg oτηv Eλληvlκη περlφ6ρεlα, πρooφ6ρoυv αvrlκεiμεvo απαox6ληoηg oε xlλliδεq
εργαζoμivoυE τη oτιγμη κατd τηv oπoiα η

χΦα

μαζ βtΦvεt πρωτoφαvη πoooαr0 αvεργiαq. Eπlπλ6ov,

oυvδρOμoυv oτηv εvδυvdμωση τηζ Eλληvlκηg αvταγωvlστlK6τηταE τη oτtγμη κατd τηv oπoiα η 1ιbρα μαg
καταλαμβσvεl μlα απ6

τtg τελευταiεg θ6oεrE

αrη παγκ6oμlα κατdταξr1.

Tη oτlγμη λorπ6v πoυ η δlατηρηση τηζ απαoxβληoηζ Kαι η εviαxuoη τηζ αWαγωvlαrlκoτηταg απoτελoOv

κuρiαρxα ζητηματα γlα τη xΦρα μαζ, η απoφυγη φαlvoμivωv oαv αυτd πoυ λαμβαvoυv xΦρα αro
εξωτερlκ6 - oπo0 αvτiαrolxεE βloμηxαviεg βρioκovταt υπ6 κατ0ρρευoη- πρ6πεt vα απoτελ6oεl ζητημα
Uψηληζ πρoτερα16τηταζ γlα To Yπoυργεio σαζ Kαl πρoE τo0τo πρ6πεl vα ληφθεi oxετtκη πρ6voια. Πρog

αυτη τη κατε(lθυvoη σλλωoτε 6xoυv αρxioεt vα κtvo0vταl κt 0λλεg xΦρεg τoυ εξωτερlκo0 6πω9 πx' oτη

γεlτovικη lταλiα 6πoυ

ixεl

υloθετηΘεi μηxαvloμδg δlαφoρoπoiηoηg τoυ Feed

oταθμo0g πoU χρησl μoπototv Eυρωπαiκ6 εξoπλloμ6.
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H παvrεληg απoυoiα xρηματoδ6τησηζ πoU norornrr,ro, απ6 τo β' τρiμηvo τoυ 20'|'l καl μετα καθΦg καl

τo γεvlκ6τερo αioθημα αβεβα16τητα9 καl αvαoφdλεlαζ πoU επlκρατεi oτη Xιilρα μαg αvαμφiβoλα
oυvδρ6μoυv κατd τρ6πo καθoρloτlκ6

σrηV

fvτovη επlβρdδυvoη τηE αviτπυξηg viωv Φ/B

εγκαταoτdoεωv.
ΣυvεπΦg, υπ6 αυτ69 τtE oυvθηκεg καθΙαrαταl αvrlκεlμεvlκ0 αδ0vατη oπolαδηπoτε δlαδlκαoiα o0γκρloηq

τωv επεvδυτlκΦv απoδ6oεωv Kαl τωv Feed ln Tariffs oτηv Eλλdδα oε ox6oη με τrg επεvδυτlκεg
απoδ6oεlg καl τα Feed ln Τariffs πoυ toxOoυv oε αλλεg χωρεζ.

Ωg εκ τo0τoυ, εκτlμoιiμε 6τl εvδεx6μεvη μεiωoη τωv Feed ln Tariffs θα απoτελ6oε1 6vα πρ6oΘετo
πρ6βλημα/αvτlκivητρo γlα τηv αvdπτυξr1 vtωv φωτoβoλταiκΦv εγκαταoτdoεωv, γεγov6g πoυ θα oδηγηoεl
τov κλdδo τωv φωτoβoλταiκΦv oε απαξiωoη.

Mε τη βεβα16τητα 6τl θα ληφθoOv υπ6ψη τα αvωτiρω oτo oxεδtαoμ6 τωv τελlκΦv oαg απoφ0oεωv,
παραμ6voυμε αrη δtdθεoη oαg.
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