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Η Δυτική Μακεδονία είναι παραδοσιακά ο ενεργειακός κόμβος της Ελλάδας. Η Κυβέρνηση
θέλοντας να διατηρήσει την περιοχή σαν ενεργειακό κόμβο και μετά την απολιγνιτοποίηση,
υποστηρίζει τη δημιουργία επενδύσεων μεγάλων έργων ΑΠΕ και ειδικότερα φωτοβολταϊκών.
Το ενδιαφέρον από στρατηγικούς επενδυτές είναι μεγάλο και ήδη βλέπουμε μεγάλης κλίμακας
φωτοβολταϊκά, όπως αυτό που ανέπτυξε η juwi Hellas, να αναπτύσσονται στην περιοχή.
Εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει και από τοπικούς επενδυτές για μικρά ή μεγαλύτερα
φωτοβολταϊκά έργα (κατά κύριο λόγο έργα ενεργειακών κοινοτήτων).
Ο Σύνδεσμος Επενδυτών Φωτοβολταϊκών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΣΕΦΠΕ ΔΜ)
έχει καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό πλάνο ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών πάρκων
στη Δυτική Μακεδονία για λογαριασμό και προς όφελος εκατοντάδων κατοίκων της περιοχής,
το οποίο ήδη έχει κοινοποιήσει και αναλύσει στους τοπικούς φορείς (ΕΒΕ, ΤΕΕ, ΟΕΕ, Δήμο
Κοζάνης, Περιφέρεια) καθώς και στην Κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας με την Κωδική
Ονομασία «ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μικροί επενδυτές είναι η διασύνδεσή τους με το δίκτυο
του ΔΕΔΔΗΕ. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κατάλληλη/ επαρκής υποδομή δικτύων Μέσης
Τάσης στην περιοχή, ο ΔΕΔΔΗΕ δεν εξυπηρετεί τις αιτήσεις για έργα 500kW και έργα
ενεργειακών κοινοτήτων.
Μία λύση είναι να ομαδοποιηθούν πολλά μικρά έργα ώστε να δημιουργηθεί μια ικανή ισχύς
της τάξης των 80-100MW που να δικαιολογεί έναν νέο Υ/Σ Υψηλής Τάσης. Μια ακόμη
καλύτερη λύση είναι η ομαδοποίηση έργων σε μικρότερες ομάδες και η σύνδεση τους σε έναν
ιδιωτικό Υ/Σ Υψηλής Τάσης που αναπτύσσεται για τη διασύνδεση μεγάλων φωτοβολταϊκών.
Η juwi Hellas εργάζεται συντονισμένα για να καταδείξει ότι τα μεγάλα Φ/Β έργα σε
συνδυασμό με φωτοβολταϊκά έργα τοπικών επενδυτών αποτελεί το κατάλληλο μίγμα που θα
επιτρέψει στην Δυτική Μακεδονία να παραμείνει ο ενεργειακός κόμβος της Ελλάδας. Αυτή την
πρόταση ενστερνίστηκε και μια άλλη μεγάλη γερμανική εταιρεία που αναπτύσσει μεγάλα
φωτοβολταϊκά στην περιοχή, η Solar Konzept Hellas, η οποία συντάσσεται μαζί με την juwi
Hellas στο πλευρό των τοπικών επενδυτών. Άλλωστε τα μεγάλα έργα είναι αυτά που θα
αναπτύξουν το δίκτυο Υψηλής Τάσης και θα αποτελέσουν τον μοναδικό ρεαλιστικό τρόπο
διασύνδεσης-υποδοχέα των μικρών Φ/Β που θα αναπτύξουν οι τοπικοί επενδυτές.
Η πρόταση των juwi Hellas και Solar Konzept Hellas να διαθέσουν γη, από τα έργα που
ήδη αναπτύσσουν, στους τοπικούς επενδυτές και να τους επιτρέψουν με το ελάχιστο δυνατό
κόστος γι’ αυτούς να συνδεθούν στους υποσταθμούς της, αποτελεί ένα δείγμα συνεργατικής
σχέσης και μια μορφή αποτύπωσης, μεταξύ των άλλων, της «ρήτρας εντοπιότητας».

Στις προχωρημένες συζητήσεις μεταξύ του ΣΕΦΠΕ ΔΜ και των δύο Γερμανικών εταιρειών,
δόθηκαν από την πλευρά του ΣΕΦΠΕ ΔΜ εκτιμήσεις για την ισχύ που ενδιαφέρονται οι
επενδυτές της περιοχής. Από την πλευρά των δύο εταιρειών δόθηκαν εκτιμήσεις για τον
αριθμό και την ισχύ φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 1ΜW που μπορούν να αναπτυχθούν εντός
των έργων που αναπτύσσουν. Τα δύο μέρη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις με
απώτερο σκοπό να υπάρξει απευθείας συνάντηση και συμφωνία μεταξύ των διαχειριστών
των ενδιαφερόμενων κύρια ενεργειακών κοινοτήτων και των δύο εταιρειών, ανάλογα με την
περιοχή εγκατάστασης. Στις συζητήσεις συμμετείχε και ο Σύνδεσμος Εταιριών
Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ),
ο οποίος υποστηρίζει την πρωτοβουλία και τη θεωρεί πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο εφόσον
πετύχει να μπορεί να εφαρμοστεί και από άλλα μέλη του.
Η συστηματοποίηση της σχέσης των ενδιαφερόμενων μερών και η βούληση για συνεργασία
θα αποτυπωθούν σε κείμενο Συναντίληψης. Στη συνεργασία αυτή θα έχει τη δυνατότητα να
συμμετέχει και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος επενδυτής, από αυτούς που ήδη αντιμετωπίζουν
θετικά τη συνεργασία στο πλαίσιο της παρούσας και αντιλαμβάνεται τη συνύπαρξη και
συνεργασία με τον ίδιο τρόπο.
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