ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2008

Ομιλία του Γ. Λάγιου, Προέδρου & Δ/ντα Συμβούλου της TROPICAL ΑΕΒΕ,
στην ημερίδα που διοργάνωσε το ΕΒΕΑ με την ΔΕΗ με θέμα:

«Η σημερινή θέση και το μέλλον της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα»

Ο πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
της TROPICAL ΑΕΒΕ,
κος Γεώργιος Λάγιος

Από δεξιά προς τα αριστερά:
ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Π.
Αθανασόπουλος, o υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Ι.
Μπούγας, o πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κος Κ. Μίχαλος
και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου
Ανάπτυξης κ. Κ. Μουσουρούλης

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης,
κος Ιωάννης Μπούγας

Η Tropical AEBE συμμετείχε με ομιλητή τον κο Λάγιο στην ημερίδα που διοργανώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2008 από το ΕΒΕΑ και
την ΔΕΗ με θέμα «Η σημερινή θέση και το μέλλον της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα», ο οποίος αναφέρθηκε στα
οικολογικά και καινοτόμα προϊόντα μηδενικών ρύπων που μελετά και αναπτύσσει στα εργαστήρια της η Tropical. Μεγάλη βάση
δόθηκε στις γεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος που λειτουργούν με υδρογόνο ισχύος από 500Watt έως και 200kW για
χρήση σε οικίες αλλά και για μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Επίσης, ανέφερε την συμμετοχή της Tropical σε δύο Ευρωπαϊκά
προγράμματα πάνω στο νέο είδος γεννητριών κυψελών καυσίμου τύπου SOFC αλλά και την συνεργασία που θα υπάρξει μεταξύ της
εταιρίας μας αλλά και της ΔΕΗ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HiPER για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την σύντηξη του
υδρογόνου με την χρήση λέιζερ.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Π. Αθανασόπουλος ανέφερε ότι η ΔΕΗ προσπαθεί να μειώσει τα κόστη της για να
μείνει ανταγωνιστική στην αγορά και μετά την απόφαση της κυβέρνησης για το λιθάνθρακα προχωρεί σε αναμόρφωση του
επιχειρησιακού της σχεδίου.
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Ι. Μπούγας σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν είναι ικανοποιημένη από τη διείσδυση των ΑΠΕ στο δίκτυο
ανέφερε ότι θα δοθεί έμφαση στην ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και σχολίασε ότι η "πράσινη" ενέργεια μπορεί να οικοδομηθεί
με συναίνεση συνεργασία και συλλογική δράση.
Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Κ. Μουσουρούλης επεσήμανε ότι και οι επιχειρήσεις είναι συνένοχες για
σφάλματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα ενώ τόνισε ότι μέχρι το 2013 πρέπει να έχουμε επιτύχει μια καλή λειτουργία της αγοράς
ενέργειας "διότι μετά τα σφάλματα θα τα βρούμε μπροστά μας".
Ο αντιπρόεδρος και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Ν. Χατζηαργυρίου ανέφερε ότι το 2009 λόγω της κρίσης
εκτιμάται ότι θα έχουμε μείωση της ζήτησης. Αλλά όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιόδους θα ακολουθήσει αυξημένη ζήτηση και
πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα.
Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας κ. Κ. Μίχαλος σημείωσε ότι τα μέχρι τώρα αποτελέσματα
επενδύσεων στην ενέργεια είναι αρκετά κατώτερα των αρχικών προσδοκιών και ότι παρά τα κίνητρα και το έντονο ενδιαφέρον που
υπήρξε στην αρχή από την πλευρά των επενδυτών, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι
ακόμη ανάλογη των δυνατοτήτων που παρέχονται από το θεσμικό πλαίσιο κυρίως λόγω των καθυστερήσεων στην έκδοση αδειών.
Ο πρόεδρος του ΔΕΣΜΗΕ Δρ. Ευαγ. Λεκατσάς αναφέρθηκε και αυτός στο ελλειμματικό ενεργειακό μας σύστημα το οποίο συνήθως
απαιτεί φορτίο 7500 μεγαβάτ αλλά ελάχιστες ώρες το χρόνο απαιτεί 10.000 MW και αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε εφεδρεία ισχύος.
Τέλος, κατά την διάρκεια τις ημερίδας όλοι οι ομιλητές επισήμαναν την ανάγκη για περισσότερη χρήση «Πράσινης Ενέργειας» μέσω
ΑΠΕ και ευκολότερη αδειοδότηση αυτών καθώς και χρήση νέων καθαρών πηγών ενέργειας όπως είναι το Υδρογόνο.

www.tropical.gr

