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Στασιµότητα στην έκδοση προσφορών σύνδεσης για τις αιτήσεις
σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο Μέσης Τάσης,
µετά την ψήφιση του Νόµου 3851/2010
Με τη ψήφιση του Νόµου 3851, τον Ιούνιο του 2010, η πολιτεία κατέστησε θεωρητικά
ως σαφή προτεραιότητά της, την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, και ειδικότερα
της πράσινης ανάπτυξης, προωθώντας κυρίως την παραγωγή από ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας αλλά και την εξοικονόµηση ενέργειας.
Στο νέο Νόµο για την ανάπτυξη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθορίζονται,
µεταξύ άλλων, εθνικοί δεσµευτικοί στόχοι για τη συµµετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη
της τελικής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ θεωρητικά απλοποιούνται δραστικά και οι
διαδικασίες αδειοδότησης των ΑΠΕ µε το συνολικό χρόνο να µειώνεται από τα 3-5
χρόνια σε µόλις 8 -10 µήνες.
Σε εφαρµογή λοιπόν του Νόµου 3851/2010, και µε τη δηµοσίευση της 2ης
ανακοίνωσης της ∆ΕΗ που άνοιγε ουσιαστικά το πρωτόκολλο για την κατάθεση νέων
αιτήσεων από τις 12 Ιουλίου 2010, πολλοί επενδυτές µίσθωσαν ή αγόρασαν εκτάσεις
γης και υπέβαλαν αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο Μέσης
Τάσης, στις αρµόδιες Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις της ∆ΕΗ.
Αξίζει να σηµειωθεί πως µόνον οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην Περιφερειακή
∆ιεύθυνση Μακεδονίας Θράκης αντιστοιχούν σε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ
φωτοβολταϊκών σταθµών που ξεπερνάει τα 600MW, ήτοι επενδύσεις συνολικής
αξίας που ξεπερνούν τα 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Από το 2010 όµως, η ∆ΕΗ/ ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης δεν έχει
εκδώσει ακόµα καµιά προσφορά σύνδεσης για φωτοβολταϊκό σταθµό Μέσης Τάσης
µε εξαίρεση ελάχιστα µεµονωµένα φωτοβολταϊκά του Νοµού Καστοριάς, για τα οποία
κύριος καταλύτης ήταν η γειτνίασή τους µε έργα αγροτών που είχαν προτεραιότητα
και κοινούς όρους κατασκευής έργων σύνδεσης.
Οι αρµόδιοι που χειρίζονται τις αιτήσεις δηλώνουν φόρτο εργασίας αν και όπως
µπορεί να παρατηρήσει κανείς, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στη ∆ιεύθυνση
Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης είναι και οι λιγότερες συγκριτικά µε τις αντίστοιχες
των άλλων Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων της ∆ΕΗ. Εν τω µεταξύ, οι επενδυτές
συνεχίζουν εδώ και 1,5 σχεδόν χρόνο, να πληρώνουν κανονικά τόσο τα µισθώµατα,
όσο και τους µελετητές-µηχανικούς τους για την παρακολούθηση των έργων, ενώ
ταυτόχρονα αποκλιµακώνεται και η τιµή πώλησης της παραγόµενης ενέργειας κατά
5% κάθε εξάµηνο, όπως προβλέπει η νοµοθεσία, χωρίς να έχει εκδοθεί ούτε καν η
Προσφορά Σύνδεσης, ακόµα και για τα έργα που κατατέθηκαν την πρώτη κιόλας
µέρα που άνοιξε το πρωτόκολλο κατάθεσης των φακέλων (12 Ιουλίου 2010).
Έτσι λοιπόν επενδύσεις πολλών εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ παραµένουν στον
πάγο, ενώ εκατοντάδες επενδυτές, Έλληνες και ξένοι, παραµένουν «όµηροι» της
κωλυσιεργίας της ∆ΕΗ.

Στο πρόβληµα, κατά το ΣΒΒΕ, χρειάζονται διορθωτικές παρεµβάσεις, µε δράσεις του
δηµόσιου τοµέα και του αρµόδιου υπουργείου. Η ολοκληρωµένη περιβαλλοντική
πολιτική, µε νοµοθετική, διοικητική, επιστηµονική, τεχνολογική, οικονοµική και
ιδεολογική διάσταση, απαιτεί δηµόσια παρέµβαση, όχι µόνο από την κοινωνία των
πολιτών, αλλά και από το κράτος ή διακρατικούς οργανισµούς.
Η ∆ιοίκηση του Συνδέσµου, επισηµαίνοντας τα παραπάνω, απέστειλε επιστολή προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Γ.
Παπακωνσταντίνου ζητώντας να επιληφθεί του θέµατος και να παρέµβει άµεσα ώστε
να στελεχωθούν καταλλήλως τα αρµόδια τµήµατα της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης
∆ΕΗ Μακεδονίας Θράκης που χειρίζονται τις αιτήσεις σύνδεσης των φωτοβολταϊκών
σταθµών και να δοθεί έτσι λύση στο πρόβληµα εκατοντάδων επενδυτών, ξεκινώντας
άµεσα την διαδικασία έκδοσης Προσφορών Σύνδεσης για τους φωτοβολταϊκούς
σταθµούς στο δίκτυο Μέσης Τάσης.

