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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ. κ. Υπουργούς
-Περιβάλλοντος & Ενέργειας
-Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Θέμα: «Αιολικά Πάρκα στην Κρήτη»
Με μια σειρά αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), τα
έτη 2010, 2011 και 2012 εκδόθηκαν άδειες σε εταιρείες, με σκοπό την
εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην Κρήτη. Πιο συγκεκριμένα, με τις υπ’
αριθμόν 910/2011, 384/2012, 385/2012, 78/2011, 183/2011, 185/2011,
186/2011, 178/2011, 201/2011, 203/2011 κ.α. αποφάσεις της Ρ.Α.Ε., δόθηκαν
άδειες παραγωγής για εγκατάσταση αιολικών πάρκων στη Κρήτη σε δύο
επιχειρηματικούς ομίλους ισχύος της τάξης των 2.000 MW.
Ειδικός όρος των παραπάνω αδειών ήταν η σύνδεση τους με το
Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας, μέσω ανεξάρτητης διασύνδεσης υψηλής
τάσης με το κόστος της διασύνδεσης να βαρύνει αποκλειστικά τους επενδυτές.
Η ανεξάρτητη αυτή διασύνδεση ποτέ δεν υλοποιήθηκε ενώ, πρόσφατα,
τη νέα μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ με εθνικούς και ίδιους
πόρους.
Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι εκπρόσωποι των εταιρειών, που έλαβαν
αρχικά άδειες εγκατάστασης αιολικών πάρκων, αιτήθηκαν στην πολιτική ηγεσία
του ΥΠΕΝ την απαλλαγή από την υποχρέωσή τους και την εξυπηρέτηση των
παλαιών και μη υλοποιημένων αδειών τους από τη νέα μεγάλη διασύνδεση
Κρήτης, κάτι το οποίο δεν απορρίψατε.

Πρόσφατα, στο Ηράκλειο, κατά την υπογραφή της σύμβασης για την
ενεργειακή διασύνδεση Κρήτης – Αττικής, ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στα
οικονομικά οφέλη του έργου, αναφερόμενος και στα οφέλη των μελλοντικών
επενδυτών σε ΑΠΕ στην Κρήτη που εκτιμώνται σε εκατοντάδες εκατομμύρια
ευρώ.
Επειδή με βάση τους κανόνες διαφάνειας και ισοτιμίας θα πρέπει να
διευκρινίσει η κυβέρνηση το σχέδιό της για τη συμμετοχή ή όχι των επενδυτών
στο κόστος διασύνδεσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι όροι των αποφάσεων για
τις άδειες των συγκεκριμένων εταιρειών των ετών 2011-2012 δεν έχουν
ικανοποιηθεί.
Επειδή η ανάπτυξη των ΑΠΕ απαιτεί σύμφωνα με τους κανόνες
ασφάλειας δικαίου να υπάρχει ο απαραίτητος ηλεκτρικός χώρος στις
διασυνδέσεις,
ιδιαίτερα
στην
περίπτωση
της
Κρήτης.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί
1. Σκοπεύουν να στηρίξουν την ανάπτυξη των ΑΠΕ με την εξασφάλιση
των απαραίτητων προϋποθέσεων διαφάνειας, ισοτιμίας, τήρησης του
νόμου και του κράτους δικαίου για όλους τους επενδυτές, ιδιαίτερα
τους μικρούς και μεσαίους και τις ενεργειακές κοινότητες ή θα υπάρχει
προνομιακή μεταχείριση μόνο ολιγοπωλιακών ομίλων;
2. Θα εποπτεύσει το Υπουργείο την εφαρμογή των όρων και των
προϋποθέσεων των αποφάσεων των ετών 2010, 2011 και 2012 ή θα
προχωρήσει σε επαναπροσδιορισμό εφόσον δεν τηρούνται οι
προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα;
3. Θα παραμείνει η δέσμευση τεράστιων εκτάσεων στην Κρήτη με άδειες
που είχαν δοθεί σχεδόν πριν μια δεκαετία, παρά το ότι δεν είχαν
καλυφθεί οι όροι των αποφάσεων αυτών και δεν έχει ακόμα
ολοκληρωθεί το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τις ΑΠΕ;
4. Με τι τιμές τελικά θα αποζημιωθούν οι εν λόγω επενδύσεις,
λαμβάνοντας υπόψη την ειδική νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης
της ΝΔ για τα άνω 250 MW έργα ΑΠΕ, και πως θα επηρεάσουν το
κόστος ενέργειας για τον τελικό καταναλωτή;
5. Θα υπάρξουν πρόσθετα αντισταθμιστικά οφέλη, εκτός του υπάρχοντος
3%, από τα έργα ΑΠΕ για τους Δήμους ή θα υποτιμηθούν οι τοπικές
κοινωνίες και τελικά τα οφέλη των ΑΠΕ θα αφορούν μόνο λίγους
μεγάλους ομίλους;
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Βαρδάκης Σωκράτης
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