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ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΥ 2020, ΧΩΡΙΣ
ΤΟΝ ΟΜΠΑΜΑ (Ιούνιος 2009)
Συγγραφέας: Δ. ΛΑΛΑΣ
Τέλειωσε στις 29 Μαρτίου και π διαδικασία έγκρισης της Οδηγίας για την
εφαρμογή του στόχου (on the promotion of the use of energy from renewable sources
amending and subsequently repealing Directives 2001/77/ΕC and 2003/30/ΕC
2008/0016 (COD) ΡΕ-CO0_S 3736/08), η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη του στόχου καθώς και μιά σειρά από υποχρεώσεις
που τα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, καλούνται να εκπληρώσουν.
Να θυμίσω ότι ο στόχος της Ελλάδας είναι 18% ενέργεια από ΑΠΕ. από 6.9%
που ήταν το 2005.
Αυτό κατά γενική ομολογία σημαίνει διπλασιασμό των εγκαταστάσεων των
περισσοτέρων μορφών ΑΠΕ και 10πλασιασμό των αιολικών!
Πως θα γίνει αυτό το θαύμα στα 10 περίπου χρόνια που μένουν;
Η Οδηγία, ακριβώς για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις και αιτήσεις για
μετάθεση, στις οποίες η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια, περιλαμβάνει σαφές
χρονοδιάγραμμα και διατάξεις για την παρακολούθηση της πορείας και την επιβολή
μέτρων, ξεκινώντας από την υποχρέωση υποβολής Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις
ΑΠΕ και μάλιστα μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2010 (άρθ. 4).
Μα για να καταστρώσεις ένα τέτοιο σχέδιο θα πρέπει να έχεις ήδη εξετάσει τις
προϋποθέσεις υλοποίησής του, και κυρίως τις αναγκαίες γι αυτό το σκοπό υποδομές.
Δηλαδή, να έχεις εντοπίσει τις ελλείψεις στις υποδομές και να έχεις εκτιμήσει το
κόστος και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης καθώς και την πηγή άντλησης των
κονδυλίων για την ενίσχυση και επέκτασή των. Ειδικά για το ηλεκτρικό δίκτυο
μάλιστα καταγράφεται επιταγή για την αναβάθμισή του για την υποδοχή των ΑΠΕ
(άρθ. 16), περιλαμβανομένων και μέτρων για την επιτάχυνση των διαδικασιών
αδειοδότησης.
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Προχτές η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30οC, δίνοντας όχι απλά ένδειξη, αλλά
απόδειξη ότι το καλοκαίρι έφτασε. Το καλοκαίρι θα φέρει πάλι στην δημοσιότητα το
πρόβλημα της επάρκειας της ηλεκτρικής ενέργειας, αφού με τον πρώτο καύσωνα θα
ξαναδοκιμαστεί το εθνικό δίκτυο.
Πιστεύω ότι αυτό δίνει μια μεγάλη ευκαιρία να αρχίσει άμεσα η επεξεργασία
προτάσεων για την βελτίωση και ανάπτυξη του δικτύου. Ακούστηκαν στο παρελθόν
ότι ξεκίνησε η επεξεργασία κάποιων σχετικών σχεδίων και μελετών που όμως ποτέ
δεν τέθηκαν προς δημόσια διαβούλευση.
Εντάξει θα πει κανείς και η διαβούλευση για το Ειδικό Χωροταξικό των ΑΠΕ,
έστω και με τον τρόπο που έγινε, είχε κανένα αποτέλεσμα ή και σχέση με αυτό που
στον τεχνικό κόσμο αποκαλείται καλή πρακτική;
Και ακόμη περισσότερο σημαντικό, θα πίστευε κανείς εκτιμήσεις
χρηματοδότησης όταν οι προϋπολογισμοί μοιάζουν με γεννήτριες τυχαίων αριθμών
και νομιμοποιούνται αυθαίρετα για εισπρακτικούς λόγους;
Όμως, ακριβώς γι αυτό, πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε ευκαιρία, όπως αυτές που
θα εμφανιστούν το καλοκαίρι, για να υπάρξει κάποια δραστηριότητα για το ζωτικό
αυτό στοιχείο επίτευξης του στόχου.
Και επειδή, όπως συνήθως γίνεται, το κράτος δεν είναι αυτό που θα ξεκινήσει το
χορό (άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα του Οbama), πρέπει να πιέσουμε όλοι άμεσα
για να ανοίξει εγκαίρως αυτή η συζήτηση και μάλιστα δημόσια. Πρέπει να πιέσουμε
για την δημοσίευση των όποιων μελετών υπάρχουν και για την εξέταση των
πραγματικών αναγκών. Πρέπει να μελετήσουμε τώρα τις προτάσεις κατασκευής
μεγάλων διασυνδέσεων, αλλά και την εκτίμηση της εξέλιξης της μελλοντικής
ζήτησης.
Πρέπει να δουλέψουμε από τώρα, ώστε να μην βρεθούμε την τελευταία στιγμή να
αποδεχόμαστε σχεδιασμούς τύπου ΠΑΠ και τετραετίας.
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Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Περιοδικό «ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΑ», Μάιος-Ιούνιος 2009, σ. 6.
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