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Τη δημιουργία στη Μεγαλόπολη του δεύτερου μεγαλύτερου
φωτοβολταϊκού πάρκου στον κόσμο, ισχύος 50 ΜW, εξήγγειλε σε
εκδήλωση που έγινε το Σάββατο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της ΔΕΗ κ. Τάκης Αθανασόπουλος.

Ωστόσο η Ελλάδα, παρά την πλούσια ηλιοφάνεια που διαθέτει σε σχέση με άλλες χώρες
αλλά και τις μεμονωμένες προσπάθειες επενδυτών, παραμένει ουραγός σε τέτοιου
είδους επενδύσεις λόγω της απουσίας χωροταξικού σχεδιασμού. Δεν είναι τυχαίο, με
βάση και τα τελευταία στοιχεία, ότι η γερμανική αγορά- με πολύ λιγότερες ημέρες
ηλιοφάνειας απ΄ ό,τι εμείςδιαθέτει φωτοβολταϊκά 500 φορές μεγαλύτερης ισχύος από την
Ελλάδα.
Τουριστικός πόλος
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΗ, το πάρκο όταν ολοκληρωθεί θα έχει 70- 100
εργαζομένους σε μόνιμη βάση, ενώ εκτιμάται ότι θα αποτελέσει τουριστικό πόλο έλξης
για την περιοχή. Στελέχη της ΔΕΗ ανέφεραν ότι στον χώρο όπου θα εγκατασταθεί
λειτουργούσαν παλαιότερα λιγνιτωρυχεία και πως έχουν στα χέρια τους μετρήσεις που
δείχνουν ότι η παραγόμενη ενέργεια ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ θα κινείται περί τις 1.180
κιλοβατώρες (ΚWΗ) τον χρόνο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ακριβώς λόγω του μεγάλου
ύψους της επένδυσης, είναι απαραίτητο για το έργο να εξασφαλιστεί επιδότηση, όπως
έλεγαν τα ίδια στελέχη.
Στο μεταξύ, η γραφειοκρατία και η απουσία ξεκάθαρων κανόνων απειλούν να φρενάρουν
το μεγάλο ενδιαφέρον καταναλωτών και επενδυτών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
συστημάτων. Ενώ οι αιτήσεις προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχουν ξεπεράσει τις
7.300, (αντιστοιχούν σε 2.600 ΜW, τρεις φορές παραπάνω από τον εθνικό στόχο του



2010), στην πράξη ακόμη και τα μικρά συστήματα δεν μπορούν να πάρουν την έγκριση
των αρμοδίων αρχών, αφού οι τελευταίες φαίνεται συχνά να αγνοούν την ισχύουσα
νομοθεσία.
Πολεοδομικές άδειες
Χαρακτηριστική είναι η δήλωση κορυφαίου στελέχους της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
για την εμμονή ορισμένων γραφείων Πολεοδομίας να ζητούν πολεοδομικές άδειες για την
εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων κάτω των 20 κιλοβάτ, τη στιγμή που η
νομοθεσία απαλλάσσει την κατηγορία αυτή από κάθε αδειοδότηση.
Το βασικό πρόβλημα συνεχίζει να αφορά τις χιλιάδες αιτήσεις που έχουν κολλήσει στα
γραφεία της ΡΑΕ. Μέχρι σήμερα, εντός του 2007, έχουν δοθεί ελάχιστες άδειες
παραγωγής, ενώ έχει συσσωρευτεί μεγάλος αριθμός αιτήσεων που ξεπερνούν κατά
πολύ τη διαθέσιμη ισχύ. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν καν προωθηθεί οι
περιβαλλοντικές μελέτες στις αρμόδιες Περιφέρειες προκειμένου να προχωρήσει η διαδ
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