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Φωτοβολταϊκά: Η επόµενη ηµέρα
Εδώ και αρκετά χρόνια ήταν δεδοµένο ότι αργά ή γρήγορα n ηλεκτρική
φωτοβολταϊκά

(φβ), κάτω από συγκεκριµένες

µε τις συµβατικές

προϋποθέσεις,

µορφές παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας

ενέργεια

θα γινόταν ανταγωνιστική
σε ολόκληρη την Ευρώπη

και σε όλους τους κλάδους της κατανάλωσης µέχρι το τέλος της δεκαετίας.
είναι ότι ήδη τα φ/β είναι φθηνότερα

Οι

τρέχουσες τιµές ενός φ/β
συστήµατος

φτόµαστε

ηλεκτρισµού

κόστος

από φ/β

Γεγονός

από ότι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν.

τα φ/β µε άλλους όρους.

έχουν οδηγήσει Προς τούτο όµως εξακολουθεί

σε ένα ανοιγµένο

από

να απαιτείται

πολιτική βούληση και διαφάνεια

στην τιµολόγηση της ηλεκτρικής

ενέργειας.

που µετατρέπει την τεχνολογία σε πλήρως
ανταγωνιστική

νωρίτερα

ano ότι

∆ύο απλά παραδείγµατα:

n χορήγηση

αναµενόταν.

κινήτρων

Παρά τη διεθνή οικονοµική ύφεση, την

consumption) για οικιακές εγκαταστάσεις

πολιτική αστάθεια σε επίπεδο υποστήριξης

θα µπορούσε να αυξήσει

των φ/β και την κρίση στις βιοµηχανίες
του χώρου, τα φ/β επέδειξαν
αξιοσηµείωτη
αυξανόµενη

της παραγόµενης

ενέργειας

αντοχή. ∆εν αποτελούν

πια ένα εξειδικευµένο

για ιδιο-κατανάλωση

σηµαντική πηγή ηλεκτρικής

το ποσοστό

ηλεκτρικής

από φ/β περίπου στο 70%,

ενώ οι βιοµηχανικές

προϊόν αλλά µια

(self

στέγες

θα µπορούσαν

να διαθέσουν ένα δυναµικό πάνω
από 1GW εγκατεστηµένης

ισχύος

παραγωγής (στη νότια Γερµανία αντιστοιχεί
στην ελληνική επικράτεια.
ένα φ/β πλαίσιο ανά τρεις κατοίκους!).
Η θεσµοθέτηση

της µείωσης των εκποµπών

C02 που αναλογούν στη χρήση
Του ΣΟΦΟΚΛΗ ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗ,
σε επιπλέον
γενικού
διευθυντή
της Solar Cells
έσοδα για τους παραγωγούς ΑΠΕ
Hellas AE
και θα καταδείκνυε
την επιβάρυνση

φβ συστηµάτων θα βοηθούσε
Με νέους όρους
Καθώς µετασχηµατίζονται

σε µια ώριµη
τα φβ θα

των καταναλωτών, που αργά ή γρήγορα

πρέπει να ενσωµατωθούν απρόσκοπτα

αυτοί θα επωµιστούν, ano το αυξηµένο

στο ηλεκτρικό

κόστος που n ∆ΕΗ θα αναγκαστεί

και επικρατούσα τεχνολογία,
δίκτυο.

να

Οι λύσεις που θα επιτρέψουν την υψηλή πληρώνει για τα δικαιώµατα ρύπων από
διείσδυση

είναι εφικτές

και θα περιλαµβάνουν
1 Ιανουαρίου 2013.

και µεσοπρόθεσµες
ηλεκτρικής

αποθήκευσης

λύσεις Τέλος, n αναθεώρηση προς τα άνω του

σε όλα

εθνικού στόχου για τα φ/β το 2020 σε

τα επίπεδα (µε κόστος αποθήκευσης

8GW, µετά και το εξορθολογισµό

σε 0,1

αγοράς µε τα πρόσφατα µέτρα-ταφλόπλακα

/kWh ο συνδυασµός φ/β και

αποθήκευσης

θα είναι ανταγωνιστικός

για τον κλάδο, θα είναι συµβατή

µέχρι το 2020 σε Ιταλία, Γερµανία και

µε την πολιτική

Ισπανία).

που ευαγγελίζεται

Πρέπει εποµένως να αρχίσουµε να σκε¬

«Καθώς µετασχηµατίζονται

της

υποστήριξη

των ΑΠΕ

το ΥΠΕΚΑ.
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σε µια ώριµη και επικρατούσα τεχνολογία, τα φωτοβολταϊκά

θα πρέπει να ενσωµατωθούν απρόσκοπτα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Οι λύσεις
θα περιλαµβάνουν

www.clipnews.gr

και µεσοπρόθεσµες

λύσεις ηλεκτρικής αποθήκευσης».

