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1  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Παρά τη γενναία τιµή πώλησης της παραγόµενης ηλιακής κιλοβατώρας, η οποία θεσµοθετήθηκε ήδη από το 2006, η 
ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών κινήθηκε µε αργούς ρυθµούς τα τελευταία χρόνια. Βασική αιτία για αυτούς  τους 
απογοητευτικούς ρυθµούς ανάπτυξης είναι η γραφειοκρατία η οποία εµποδίζει την οµαλή ανάπτυξη των 
φωτοβολταϊκών. 
 
Χρειαζόµαστε ένα απλούστερο και αποτελεσµατικότερο θεσµικό πλαίσιο για να αναπτυχθεί µια υγιής και εύρωστη 
αγορά. Μια πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση είναι το πρόγραµµα PV Legal το οποίο αξιοποιεί τη συλλογική 
εµπειρία από 12 ευρωπαϊκές χώρες. Ο Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) συµµετέχει στο πρόγραµµα 
αυτό, αντλώντας χρήσιµα συµπεράσµατα για τις νοµικές-διοικητικές διαδικασίες σε άλλες χώρες.  
 
Η έκθεση αυτή συνοψίζει τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας που διενεργήθηκε, εντοπίζει τα βασικά εµπόδια που 
θέτουν φραγµούς στην οµαλή ανάπτυξη της αγοράς και διατυπώνει προτάσεις για την υπέρβαση αυτών των 
εµποδίων, αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
Στο πλαίσιο του προγράµµατος PV Legal εξετάσαµε και συγκρίναµε τις αδειοδοτικές διαδικασίες που ισχύουν σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αφορούν σε τρεις βασικές κατηγορίες συστηµάτων της αγοράς: οικιακά συστήµατα, 
µικρά εµπορικά συστήµατα σε στέγες και µεσαίου µεγέθους συστήµατα επί εδάφους. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, ο απαιτούµενος χρόνος για την ανάπτυξη των έργων αυτών στην Ελλάδα είναι πέραν του ευρωπαϊκού 
µέσου όρου και γι’ αυτό µη ικανοποιητικός. 
 
Κατά τη διάρκεια του ερευνητικού έργου, ένας νέος νόµος για τις ΑΠΕ ψηφίστηκε στην Ελλάδα (Ν.3851/2010) ο 
οποίος θεραπεύει ορισµένες από τις αστοχίες του παρελθόντος. Ταυτόχρονα, προωθήθηκαν υπουργικές αποφάσεις 
που απάλειψαν αρκετές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Αν και σε ορισµένα θέµατα οι νέες ρυθµίσεις αναµένεται να 
επιφέρουν θετικές αλλαγές, υπάρχουν εν τούτοις ακόµη σηµαντικά εµπόδια για το µέλλον των φωτοβολταϊκών στην 
Ελλάδα. Κάποια από τα σηµαντικότερα εµπόδια καταγράφονται παρακάτω: 
 

• Εµπόδιο 1: η έκδοση ‘Άδειας Παραγωγής’ (η οποία συνοδεύεται από την ‘Άδεια Εγκατάστασης’ και την 
‘Άδεια Λειτουργίας’) αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα καθυστερήσεων ιδίως για έργα µεγάλου σχετικά 
µεγέθους. 

• Εµπόδιο 2: το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τις ΑΠΕ ως το 2020 θέσπισε ένα σχετικά χαµηλό πλαφόν στην 
εγκατεστηµένη ισχύ των φωτοβολταϊκών γεγονός που δεν επιτρέπει την απρόσκοπτη ανάπτυξη της αγοράς 
και ιδίως έργων µεγάλης ισχύος επί εδάφους. 

• Εµπόδιο 3: οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης παραµένουν περίπλοκες παρά τις πρόσφατες 
βελτιώσεις. 

• Εµπόδιο 4: οι αρµόδιες υπηρεσίες συχνά δεν τηρούν τους προβλεπόµενους από τη νοµοθεσία χρόνους 
απόκρισης. 

• Εµπόδιο 5: η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων ισχύος >10 kWp δεν είναι ακόµη εφικτή στα νησιά 
εκείνα που είναι διασυνδεδεµένα µε το ηπειρωτικό δίκτυο. 

 
Εµπόδιο 1: Καθυστερήσεις 2 και 3 ετών δεν ήταν ασυνήθεις στο παρελθόν σε ότι αφορά στην έκδοση της άδειας 
παραγωγής. Αν και η νέα νοµοθεσία (Ν.3851/2010) αναµένεται να βελτιώσει σηµαντικά την κατάσταση, αυτό µένει 
να αποδειχθεί και στην πράξη. Θα πρέπει να τονιστεί πάντως ότι σε άλλες χώρες, όπως π.χ. στη Γερµανία, δεν 
υφίσταται καν η έννοια της άδειας παραγωγής σε ότι αφορά στα φωτοβολταϊκά. Καταργώντας αυτό το αδειοδοτικό 
στάδιο, θα επιτυγχάναµε οµαλότερη ανάπτυξη της αγοράς και θα µειώναµε δραστικά τους χρόνους αδειοδότησης 
καθώς και τα κόστη της επένδυσης. Επιπλέον, θα απαλλάσσαµε ορισµένες αρµόδιες αρχές από ένα δυσβάσταχτο 
βάρος, το οποίο συχνά δεν µπορούν να επωµιστούν λόγω έλλειψης επαρκούς προσωπικού. Θα περιορίζαµε τέλος 
το εµπόριο αδειών που αποτελεί παθογένεια του συστήµατος και πυροδοτείται από τις σηµερινές θεσµικές 
ρυθµίσεις. 
 
Εµπόδιο 2: Το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τις ΑΠΕ που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2010 και εξειδικεύτηκε µε 
υπουργική απόφαση δύο µήνες αργότερα, έχει θέσει ένα στόχο για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών ως το 2020 
(2,2 GWp) ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στις πραγµατικές δυνατότητες και τη δυναµική της αγοράς. Ως αποτέλεσµα 
των ρυθµίσεων αυτών, δεν είναι σαφές αν και πότε θα µπορέσουν να εγκριθούν νέες αιτήσεις από τη ΡΑΕ 
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(Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας) για συστήµατα µεγάλης ισχύος επί εδάφους. Συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι η 
ανάπτυξη µίας µαύρης αγοράς αδειών µεταξύ αυτών που διαθέτουν µία άδεια από αιτήσεις του παρελθόντος και 
νεοεισερχόµενων επενδυτών που δεν µπορούν να εισέλθουν πρακτικά στην αγορά λόγω του χαµηλού πλαφόν. Το 
πρόβληµα θα λυθεί αν τεθεί ένας πιο φιλόδοξος στόχος για τα φωτοβολταϊκά ως το 2020, στόχος που να 
αντικατοπτρίζει το πραγµατικό δυναµικό της αγοράς.  
 
Εµπόδιο 3: Οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης των φωτοβολταϊκών συστηµάτων ήταν µέχρι σήµερα ένα 
από τα σηµαντικότερα εµπόδια για την ανάπτυξη της αγοράς. Με το προηγούµενο αδειοδοτικό καθεστώς, οι 
σχετικές διαδικασίες ήταν ασαφείς, περίπλοκες και εξαιρετικά χρονοβόρες. Ο νέος νόµος 3851/2010 θεράπευσε 
ορισµένες από τις παθογένειες του προηγούµενου καθεστώτος (για παράδειγµα, δεν απαιτείται πλέον 
περιβαλλοντική αδειοδότηση για φωτοβολταϊκά συστήµατα που εγκαθίστανται σε κτίρια και οργανωµένους 
υποδοχείς βιοµηχανικών δραστηριοτήτων), αν και προσέθεσε και αυτός ορισµένα νέα εµπόδια. Όπως θα αναλυθεί 
λεπτοµερέστερα παρακάτω, η απαίτηση για µια βεβαίωση απαλλαγής από ΕΠΟ (Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων) 
από την αρµόδια Περιφέρεια, προσθέτει νέα εµπόδια και νέες καθυστερήσεις. Ο ΣΕΦ πιστεύει πως η βεβαίωση αυτή 
θα έπρεπε να καταργηθεί. Οι αρχές έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τη νοµιµότητα ενός έργου (σε ότι αφορά τις 
επιτρεπτές χρήσεις γης) σε ένα µετέπειτα στάδιο. Καταργώντας αυτό το νέο εµπόδιο, θα επιτυγχάναµε ταχύτερη 
ανάπτυξη της αγοράς, θα µειώναµε τα κόστη και θα ελαφρύναµε τις περιφερειακές αρχές από µία ακόµη ανούσια 
διαδικασία, την ώρα µάλιστα που οι τελευταίες διαµαρτύρονται για ελλιπή στελέχωσή τους. Θα έπρεπε να 
δηµιουργηθεί µία υπηρεσία µιας στάσης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση (όποτε αυτή απαιτείται) στην οποία ο 
ενδιαφερόµενος θα καταθέτει µια απλή περιβαλλοντική γνωστοποίηση και η οποία θα απαντά επί της 
περιβαλλοντικής διάστασης του έργου σε σύντοµο χρονικό διάστηµα αντί των σηµερινών χρονοβόρων διαδικασιών.  
 
Εµπόδιο 4: Η αδειοδοτική διαδικασία διαρκεί συνήθως πολύ περισσότερο απ’ ότι θεωρητικά προβλέπεται στους 
σχετικούς νόµους και εγκυκλίους. Αιτία για αυτό είναι η εµπλοκή πολλών διαφορετικών υπηρεσιών και η µη 
παράλληλη και γραµµική διαδικασία. Ο µόνος τρόπος θεραπείας του προβλήµατος αυτού είναι η θέσπιση 
αποκλειστικών προθεσµιών, µετά την παρέλευση των οποίων η συναίνεση της υπηρεσίας θα θεωρείται δεδοµένη 
και ο επενδυτής θα µπορεί να προχωρά στο επόµενο στάδιο. Είναι αλήθεια ότι πολλές εµπλεκόµενες υπηρεσίες δεν 
είναι επαρκώς στελεχωµένες. Υπάρχουν δύο τρόποι για να ξεπεράσει κανείς αυτό το πρόβληµα: [1] να εµπλακούν 
περισσότερα άτοµα στην διεκπεραίωση των φακέλων ή/και [2] να εξασφαλιστεί ότι ζητούνται µόνο ουσιαστικές 
εγκρίσεις και άρα µειώνεται ο φόρτος εργασίας. Αν απαλλαχθούµε από ανούσιες εγκρίσεις και διαδικασίες, θα 
κερδηθεί πολύτιµος χρόνος για τους υπαλλήλους των υπηρεσιών που σήµερα εµπλέκονται στην αδειοδότηση των 
φωτοβολταϊκών. 
 
Εµπόδιο 5: Αν και η ΡΑΕ ανακοίνωσε ότι δέχεται αιτήσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε µη διασυνδεδεµένα 
νησιά ήδη από τον Ιούνιο του 2007, δεν υπήρξε ποτέ αντίστοιχη ανακοίνωση για εκείνα τα νησιά που είναι 
διασυνδεδεµένα µε το ηπειρωτικό δίκτυο (όπως π.χ. η Εύβοια, τα Ιόνια, οι Σποράδες, κ.λπ). Ως εκ τούτου, µέχρι και 
σήµερα δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε αυτά τα νησιά. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα οικιακά 
φωτοβολταϊκά συστήµατα ισχύος έως 10 kWp τα οποία επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε διασυνδεδεµένα µε το 
ηπειρωτικό δίκτυο νησιά από τον Ιούλιο του 2009. Η ΡΑΕ θα έπρεπε να δεχτεί άµεσα αιτήσεις για εµπορικά 
φωτοβολταϊκά συστήµατα και στα νησιά αυτά. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η συνεννόηση µε τη ∆ΕΗ για το τεχνικά 
εφικτό δυναµικό ανά νησί, µε βάση και την κατάσταση των εκεί δικτύων. 
 

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η πρώτη εθνική νοµοθεσία για τα φωτοβολταϊκά (Ν.3468/2006) προσέφερε υψηλές τιµές πώλησης της 
παραγόµενης ηλιακής κιλοβατώρας και έθεσε τις βάσεις για την αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών. Η θεσµοθετηµένη 
αδειοδοτική διαδικασία όµως ήταν περίπλοκη, χρονοβόρα και συχνά µη απαραίτητη. Ως αποτέλεσµα, και παρά τα 
γενναία οικονοµικά κίνητρα, η ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών αναπτύχθηκε µε αργούς ρυθµούς τα τελευταία 
χρόνια, ενώ σωρεύτηκαν χιλιάδες αιτήσεις για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά ως συνέπεια των νοµικών-διοικητικών 
εµποδίων που ετέθησαν. 
 
Ο Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) υπήρξε ιδιαίτερα δραστήριος στην προσπάθειά του να πείσει τις 
αρχές ότι χρειαζόµαστε ένα απλούστερο και αποτελεσµατικότερο θεσµικό πλαίσιο για να αναπτυχθεί µια υγιής και 
εύρωστη αγορά. Μια πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση είναι το πρόγραµµα PV Legal το οποίο αξιοποιεί τη 
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συλλογική εµπειρία από 12 ευρωπαϊκές χώρες. Ο ΣΕΦ συµµετέχει στο πρόγραµµα αυτό, αντλώντας χρήσιµα 
συµπεράσµατα για τις νοµικές-διοικητικές διαδικασίες σε άλλες χώρες. 
 
Στο πλαίσιο του προγράµµατος PV Legal, πραγµατοποιήθηκε µια ενδελεχής εξαµηνιαία έρευνα µε την πολύτιµη 
συµβολή παραγόντων της αγοράς φωτοβολταϊκών. Η εµπειρία τους στην ανάπτυξη έργων διαφόρων µεγεθών, 
υπήρξε καθοριστική για να σκιαγραφηθεί το επενδυτικό περιβάλλον στη χώρα µας.  
 
Η έκθεση αυτή συνοψίζει τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας που διενεργήθηκε, εντοπίζει τα βασικά εµπόδια που 
θέτουν φραγµούς στην οµαλή ανάπτυξη της αγοράς και διατυπώνει προτάσεις για την υπέρβαση αυτών των 
εµποδίων, αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
Η έκθεση αυτή θα αποτελέσει αντικείµενο διαβούλευσης µε παράγοντες της αγοράς φωτοβολταϊκών πριν 
οριστικοποιηθεί και παρουσιαστεί στους εµπλεκόµενους δηµόσιους φορείς (πολιτική ηγεσία, αδειοδοτούσες αρχές, 
διαχειριστές δικτύων, κ.λπ). 
 
Κατά τη διάρκεια του ερευνητικού έργου, ένας νέος νόµος για τις ΑΠΕ ψηφίστηκε στην Ελλάδα (Ν.3851/2010), ο 
οποίος επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αδειοδοτική διαδικασία. Ακολούθησαν µια σειρά από υπουργικές 
αποφάσεις, οι οποίες κατά κανόνα απλοποίησαν σηµαντικά το επενδυτικό τοπίο. Έγινε προσπάθεια, οι αλλαγές 
αυτές να ενσωµατωθούν στην παρούσα έκθεση και να εκτιµηθεί το κατά πόσο αυτές θα επηρεάσουν θετικά ή 
αρνητικά το προηγούµενο αδειοδοτικό καθεστώς.  
 

3 ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ-∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ 

Το βασικό συµπέρασµα αυτής της έκθεσης είναι ότι η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα αντιµετωπίζει 
σοβαρά και συχνά παράλογα εµπόδια που δεν αφήνουν τη χώρα να αξιοποιήσει το τεράστιο δυναµικό της σε ηλιακή 
ενέργεια και να ικανοποιήσει έτσι τους δεσµευτικούς για αυτήν στόχους, µε αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων, να αυξάνεται 
αναίτια και το κόστος του ηλιακού ηλεκτρισµού. 
 
Ακόµη και τα µεσαίου µεγέθους φωτοβολταϊκά συστήµατα, η εγκατάσταση των οποίων απαιτεί λίγες µόνο 
εβδοµάδες, θέλουν έως και δύο χρόνια επίπονων προσπαθειών για να συνδεθούν στο δίκτυο εξαιτίας των 
χρονοβόρων αδειοδοτικών διαδικασιών. 
 
Στο πλαίσιο του προγράµµατος PV Legal εξετάσαµε τρεις βασικές κατηγορίες συστηµάτων της αγοράς: οικιακά 
συστήµατα, µικρά εµπορικά συστήµατα σε στέγες και µεσαίου µεγέθους συστήµατα επί εδάφους. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, ο απαιτούµενος χρόνος για την ανάπτυξη των έργων αυτών στην Ελλάδα από µη ικανοποιητικός έως 
απαράδεκτος. Συνοψίζουµε παρακάτω ορισµένα από τα βασικά ευρήµατα της έρευνας. 
 
Κατηγορία A: Οικιακά συστήµατα 

 
Αν και το κοµµάτι αυτό της αγοράς ρυθµίζεται από ένα σχετικά απλό θεσµικό πλαίσιο, υπάρχουν εν τούτοις 
καθυστερήσεις και κόστη πέραν αυτών που θα θεωρούσε κανείς ικανοποιητικά.  
 
Η έρευνά µας έδειξε, για παράδειγµα, ότι οι χρόνοι αναµονής (κυρίως στις υπηρεσίες της ∆ΕΗ) είναι οι µέγιστοι 
δυνατοί που προβλέπονται από τη νοµοθεσία και συχνά υπερβαίνουν και τις θεσµοθετηµένες προθεσµίες. Αυτό 
ισχύει για όλα τα συστήµατα που εγκαταστάθηκαν µέχρι σήµερα. Αν και η εγκατάσταση ενός οικιακού συστήµατος 
ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες πρακτικά, οι νοµικές-διοικητικές απαιτήσεις επιµηκύνουν το χρόνο υλοποίησης του 
έργου σε 3-4 µήνες. Για ένα τυπικό σύστηµα ισχύος 5 kWp, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες απαιτούν το 20% του 
συνολικού χρόνου και επιβαρύνουν το εργατικό κόστος µε 22,5% κατά µέσο όρο.  
 
Αν και το κοµµάτι αυτό της αγοράς είναι εκείνο που αντιµετωπίζει τα λιγότερα εµπόδια, αξίζει να συγκρίνει κανείς τις 
σχετικές διαδικασίες µε αυτές που ισχύουν στη Γερµανία, την πρωτοπόρο αγορά διεθνώς. Οι νοµικές-διοικητικές 
διαδικασίες εκεί αντιστοιχούν στο 4,6% µε 14,8% του συνολικού κόστους ανάπτυξης του έργου (εξαιρουµένου του 
εξοπλισµού), ενώ οι µέσοι χρόνοι αναµονής (για ένα τυπικό οικιακό σύστηµα των 5 kWp) κυµαίνονται από 2 έως 5 
εβδοµάδες. 
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Κατηγορία B: Μικρά συστήµατα σε στέγες επιχειρήσεων 

 
Οι νοµικές-διοικητικές διαδικασίες για ένα τυπικό σύστηµα των 20 kWp απαιτούν το 17% του συνολικού χρόνου 
υλοποίησης του έργου και το 27% του εργατικού κόστους. Αν και η εγκατάσταση ενός µικρού εµπορικού συστήµατος 
ολοκληρώνεται σε λίγες ηµέρες πρακτικά, οι νοµικές-διοικητικές απαιτήσεις επιµηκύνουν το χρόνο υλοποίησης του 
έργου σε 6-7 µήνες. Οι χρόνοι αναµονής αφορούν πρωτίστως στις υπηρεσίες της ∆ΕΗ και συγκεκριµένα στη 
διαδικασία σύνδεσης του συστήµατος µε το δίκτυο. 
 
Όπως και στην περίπτωση των οικιακών συστηµάτων, τόσο οι χρόνοι όσο και τα σχετικά κόστη είναι µεγαλύτερα 
από τα αντίστοιχα στη Γερµανία για την ίδια κατηγορία συστηµάτων. 
 
Κατηγορία Γ: Συστήµατα επί εδάφους 

 
Τα περισσότερα συστήµατα που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα µέχρι σήµερα είναι µεσαίου µεγέθους ισχύος περί 
τα 100 kWp. Οι νοµικές-διοικητικές διαδικασίες απαιτούν κατά µέσο όρο το 33% του συνολικού χρόνου ανάπτυξης 
του έργου και αντιστοιχούν στο 23% του συνολικού εργατικού κόστους. Αν και η εγκατάσταση ενός µεσαίου 
µεγέθους συστήµατος ολοκληρώνεται σε περίπου δύο εβδοµάδες κατά µέσο όρο, οι νοµικές-διοικητικές απαιτήσεις 
επιµηκύνουν το χρόνο υλοποίησης του έργου σε έως και 2 χρόνια. Οι χρόνοι αναµονής µέχρι σήµερα αφορούσαν 
κυρίως την έκδοση από τη ΡΑΕ της εξαίρεσης από την άδεια παραγωγής και τη διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης. 
 
Αν και η ελληνική αγορά παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές από τη γερµανική σε ότι αφορά στα µεγέθη των 
συστηµάτων επί εδάφους, αξίζει να επισηµάνουµε ότι η εγκατάσταση ενός συστήµατος ισχύος 5 MWp στη Γερµανία 
ενέχει λιγότερα διοικητικά κόστη από ένα σύστηµα των 100 kWp στην Ελλάδα. Αυτό και µόνο δείχνει τα περιθώρια 
βελτίωσης που υπάρχουν στην Ελλάδα.  
 

4 ΒΑΣΙΚΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ  

Το είδος αλλά και η βαρύτητα κάθε νοµικού-διοικητικού εµποδίου διαφέρει προφανώς ανάλογα µε το µέγεθος του 
φωτοβολταϊκού συστήµατος αλλά και τη συγκεκριµένη εφαρµογή. Υπάρχουν εµπόδια που αφορούν σε όλες τις 
κατηγορίες συστηµάτων και άλλα που αφορούν συγκεκριµένες εφαρµογές. Αναφέρουµε περιληπτικά τα 
σηµαντικότερα από αυτά τα εµπόδια. Τονίζουµε και πάλι ότι τα εµπόδια αυτά αφορούν στην περίοδο υλοποίησης 
της έρευνας (ουσιαστικά την περίοδο ισχύος του νόµου 3468/2006) και ότι στο τέλος της περιόδου αυτής ένας νέος 
νόµος επέφερε σηµαντικές αλλαγές τα αποτελέσµατα των οποίων µένει να φανούν συν τω χρόνω. 
  
Βασικά νοµικά-διοικητικά εµπόδια 

 
• Εµπόδιο 1: η έκδοση ‘Άδειας Παραγωγής’ (η οποία συνοδεύεται από την ‘Άδεια Εγκατάστασης’ και την 

‘Άδεια Λειτουργίας’) αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα καθυστερήσεων ιδίως για έργα µεγάλου σχετικά 
µεγέθους. 

• Εµπόδιο 2: το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τις ΑΠΕ ως το 2020 θέσπισε ένα σχετικά χαµηλό πλαφόν στην 
εγκατεστηµένη ισχύ των φωτοβολταϊκών γεγονός που δεν επιτρέπει την απρόσκοπτη ανάπτυξη της αγοράς 
και ιδίως έργων µεγάλης ισχύος επί εδάφους. 

• Εµπόδιο 3: οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης παραµένουν περίπλοκες παρά τις πρόσφατες 
βελτιώσεις. 

• Εµπόδιο 4: οι αρµόδιες υπηρεσίες συχνά δεν τηρούν τους προβλεπόµενους από τη νοµοθεσία χρόνους 
απόκρισης. 

• Εµπόδιο 5: η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων ισχύος >10 kWp δεν είναι ακόµη εφικτή στα νησιά 
εκείνα που είναι διασυνδεδεµένα µε το ηπειρωτικό δίκτυο. 
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4.1. Ξεπερνώντας το εµπόδιο 1: έκδοση ‘Άδειας Παραγωγής’ 
 

4.1.1. Περιγραφή εµποδίου  

 
Σύµφωνα µε το Ν.3468/2006, για συστήµατα ισχύος µεγαλύτερης των 150 kWp ήταν απαραίτητη µέχρι πρόσφατα 
µία άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υπογεγραµµένη από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής µετά από θετική γνωµοδότηση της ΡΑΕ. Σύµφωνα µε το νέο N.3851/2010, η άδεια παραγωγής 
εκδίδεται πλέον από τη ΡΑΕ και όχι από τον υπουργό και, επιπλέον, η άδεια αυτή απαιτείται πλέον για συστήµατα 
άνω του 1 MWp. Για όσα συστήµατα απαιτείται άδεια παραγωγής, απαιτείται επίσης ακολούθως και άδεια 
εγκατάστασης καθώς και άδεια λειτουργίας. Η έκδοση των αδειών αυτών συνεπάγεται χρόνο, προσπάθεια και κόστη 
και συνιστά ένα αναίτιο εµπόδιο για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών, καθώς, µέχρι σήµερα τουλάχιστον, 
απαιτούνται 2-3 έτη για να ολοκληρωθεί η απαιτούµενη αδειοδότηση. 
 
Σύµφωνα µε την παλαιότερη νοµοθεσία (Ν.3468/2006), για τα φωτοβολταϊκά συστήµατα µε ισχύ µικρότερη των 150 
kWp δεν απαιτούνταν η έκδοση άδειας παραγωγής αλλά µία ‘εξαίρεση’ από αυτήν, την οποία εξέδιδε η ΡΑΕ. Ο 
νόµος προδιέγραφε πως η εξαίρεση αυτή θα δινόταν σε 10 ηµέρες. Στην πράξη όµως υπήρξαν καθυστερήσεις έως 
και δύο έτη για την έκδοση της διαπιστωτικής αυτής απόφασης. Ο νέος νόµος 3581/2010 ορθώς κατήργησε αυτή τη 
διαδικασία. 
 
Το επιχείρηµα για την ύπαρξη του σταδίου της άδειας παραγωγής είναι ότι οι δηµόσιες αρχές πρέπει να έχουν ένα 
έλεγχο για τις µονάδες ηλεκτροπαραγωγής που διασυνδέονται στο δίκτυο. Μεταξύ των κριτηρίων που εξετάζει η 
ΡΑΕ είναι η δυνατότητα του υποψήφιου επενδυτή να εκτελέσει το έργο και η τεχνική αρτιότητα του έργου. Με τον 
προηγούµενο νόµο, προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας παραγωγής ήταν η προκαταρκτική περιβαλλοντική 
εκτίµηση και αξιολόγηση (ΠΠΕΑ), χωρίς την οποία δεν προχωρούσε το έργο, κάτι που ορθώς πλέον έχει 
καταργηθεί. 
 
Έχει επίσης διατυπωθεί το επιχείρηµα πως η ανάγκη ύπαρξης του αδειοδοτικού αυτού σταδίου απορρέει από τις 
πρόνοιες της Οδηγίας 2009/72/EC της 13ης Ιουλίου 2009, η οποία αφορά σε κοινούς κανόνες για την εσωτερική 
αγορά ηλεκτρισµού (το άρθρο 7 της Οδηγίας αυτής αναφέρει ότι τα Κράτη Μέλη θα εφαρµόσουν µια αδειοδοτική 
διαδικασία η οποία θα ακολουθεί αντικειµενικά, διαφανή και χωρίς διακρίσεις κριτήρια). Το άρθρο 13 όµως της 
Οδηγίας για τις ΑΠΕ (2009/28/EC, ‘∆ιοικητικές διαδικασίες, κανονισµοί και κώδικες’) αναφέρει πως “τα κράτη µέλη 

µεριµνούν ώστε οι εθνικοί κανόνες σχετικά µε τις διαδικασίες έγκρισης, πιστοποίησης και χορήγησης άδειας που 

εφαρµόζονται στους σταθµούς και τις συνδεδεµένες υποδοµές δικτύων µεταφοράς και διανοµής για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, θέρµανσης ή ψύξης από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,  (...) να είναι αναλογικοί και 

αναγκαίοι ”.  
 
Σε ότι αφορά στα φωτοβολταϊκά, οι κανόνες για την έκδοση της άδειας παραγωγής δεν είναι ούτε αναλογικά εύλογοι 
ούτε απαραίτητοι. Στην πράξη, η ΡΑΕ δεν εξετάζει την τεχνική διάσταση των έργων, παρά µόνο την οικονοµική 
δυνατότητα του υποψήφιου επενδυτή. Αυτό όµως δεν είναι ο ρόλος µιας δηµόσιας αρχής (ειδικά όταν δεν 
εµπλέκονται δηµόσιοι πόροι υπό τη µορφή επιδοτήσεων) αλλά των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων τα οποία θα 
χρηµατοδοτήσουν εν τέλει το έργο. Αν το έργο είναι χρηµατοδοτήσιµο από τις τράπεζες, η ΡΑΕ θα πρέπει να το 
αποδεχτεί.  
 
4.1.2. Ανάλυση  

 
Η άδεια παραγωγής αποτελεί στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας για όλες τις ΑΠΕ και όχι µόνο για τα 
φωτοβολταϊκά. Η υποβόσκουσα λογική είναι ότι οι δηµόσιες αρχές θα πρέπει να έχουν τον έλεγχο της αγοράς 
ηλεκτρισµού, µιας αγοράς η οποία στη χώρα µας παραµένει µονοπωλιακή στην πράξη. ∆εν έχει γίνει ακόµη ευρέως 
αποδεκτό ότι η παραγωγή ηλεκτρισµού αποτελεί ένα δηµοκρατικό δικαίωµα και προνόµιο όλων των πολιτών και όχι 
απλώς προνόµιο µιας δηµόσιας επιχείρησης ηλεκτρισµού. Ασφαλώς και έχει νόηµα για τις δηµόσιες αρχές να 
ελέγχουν την αγορά των µεγάλων σταθµών ηλεκτροπαραγωγής θέτοντας κανόνες εύρυθµης λειτουργίας. ∆εν ισχύει 
όµως το ίδιο στην περίπτωση των µικρών αποκεντρωµένων συστηµάτων ηλεκτροπαραγωγής όπου η θέσπιση 
αντίστοιχης πολυπλοκότητας κανόνων είναι συχνά µη ορθολογική. 
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Πρακτικά βέβαια, τόσο η άδεια παραγωγής όσο και άλλα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας, έχουν χρησιµοποιηθεί 
ως εργαλεία για τον έλεγχο του ρυθµού µε τον οποίο τα φωτοβολταϊκά συστήµατα εντάσσονται στο δίκτυο παρά ως 
µέσο για τον έλεγχο της νοµιµότητας των συστηµάτων αυτών. Οι αρχές εκδίδουν τις απαραίτητες άδειες µε ένα 
συγκεκριµένο ρυθµό ανά περιοχή, ασκώντας έτσι ένα έλεγχο της διαχεόµενης στο δίκτυο ισχύος. Ένας τέτοιος 
έλεγχος θα είχε ίσως νόηµα σε µια κορεσµένη αγορά όπου είχαν εγκατασταθεί ήδη χιλιάδες συστήµατα και όχι σε 
µια νέα και αναδυόµενη αγορά όπως είναι η ελληνική. 
 
Ένα άλλο επιχείρηµα που έχει ακουστεί είναι πως στο παρελθόν οι επενδυτές υπέστησαν µια επίπονη διαδικασία 
για την απόκτηση της άδειας παραγωγής. Για λόγους ισονοµίας λοιπόν και οι νεοεισερχόµενοι θα πρέπει να 
περάσουν την ίδια βάσανο. Αν και το επιχείρηµα αυτό δεν είναι ορθολογικό, έχει εν τούτοις χρησιµοποιηθεί για την 
επιβολή ενός ανούσιου διοικητικού εµποδίου. 
 
Ο νέος νόµος 3851/2010 προσπάθησε να ελαφρύνει το αρχικό στάδιο της άδειας παραγωγής δίνοντας κατ’ αρχήν τη 
δικαιοδοσία για την έκδοση της άδειας αυτής στη ΡΑΕ και όχι στον υπουργό όπως ίσχυε πριν. Επιπλέον, για την 
έκδοση της άδειας αυτής δεν είναι πλέον προαπαιτούµενη η προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση 
(ΠΠΕΑ). Αυτές οι δύο σηµαντικές αλλαγές αναµένεται να συντοµεύσουν το χρόνο έκδοσης της άδειας παραγωγής 
και είναι συνεπώς καλοδεχούµενες. 
  
4.1.3. Προτάσεις για την υπέρβαση του εµποδίου 

 
Η όποια αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών συστηµάτων µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους και σε διάφορες 
φάσεις ανάπτυξης του έργου. Κάθε στάδιο βέβαια πρέπει να εξυπηρετεί ένα ουσιαστικό λόγο. ∆εν φαίνεται να 
υπάρχουν ισχυροί λόγοι που να δικαιολογούν την ύπαρξη του σταδίου της έκδοσης άδειας παραγωγής.  Η έκδοση 
της άδειας αυτής δεν συνδέεται πλέον µε τυχόν περιβαλλοντικά κριτήρια (κάτι που εξετάζεται σε µετέπειτα στάδιο), 
ούτε συνδέεται µε την κατοχύρωση και δέσµευση ηλεκτρικού χώρου (κάτι που επίσης εξετάζεται σε µετέπειτα 
στάδιο).  Συνιστά ουσιαστικά αποµεινάρι της παλιάς αδειοδοτικής διαδικασίας και θα πρέπει συνεπώς να καταργηθεί 
τελείως. 
 
Το αδειοδοτικό αυτό στάδιο δεν υφίσταται σε άλλες χώρες, όπως, για παράδειγµα, η Γερµανία, όπως κατέδειξε και η 
έρευνα του προγράµµατος PV Legal. Όταν απαιτείται κάποια εξουσιοδότηση από τις αρχές, αυτή θα πρέπει να έχει 
ένα ουσιαστικό χαρακτήρα (όπως είναι, για παράδειγµα, οι επιτρεπτές χρήσεις γης) και δεν θα πρέπει να αποτελεί 
σε καµία περίπτωση ένα αυτοτελές και ανούσιο γραφειοκρατικό εµπόδιο. 
 
Τα επιχειρήµατα αυτά αναπτύχθηκαν επανειληµµένως από τον ΣΕΦ στο αρµόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Στις αρχικές εκδοχές του νοµοσχεδίου µάλιστα που οδήγησε τελικά στο 
Ν.3851/2010, οι προτάσεις αυτές για ριζική κατάργηση της άδειας παραγωγής για τα φωτοβολταϊκά είχαν γίνει 
αποδεκτές. ∆υστυχώς όµως οι προτάσεις αυτές δεν πέρασαν στον τελικό νόµο. 
 
Αντιλαµβανόµενες ότι το παλιό αδειοδοτικό καθεστώς ήταν αναχρονιστικό, οι αρµόδιες αρχές πρότειναν να αυξηθεί 
το όριο ισχύος πάνω από το οποίο απαιτείται η έκδοση άδειας παραγωγής (από 150 kWp σε 1 MWp). Αν και αυτό 
συνιστά βελτίωση, δεν αποτελεί εν τούτοις την ορθότερη λύση. Σύµφωνα µε τη νέα διαδικασία, ο χρόνος έκδοσης 
της άδειας παραγωγής θα είναι πλέον δύο µήνες. Αυτό βέβαια µένει να αποδειχθεί στην πράξη. Και ο προηγούµενος 
νόµος προέβλεπε θεωρητικά σύντοµους χρόνους για την έκδοση της άδειας παραγωγής, στην πράξη όµως η 
απόκτηση της άδειας αυτής απαιτούσε 2-3 έτη. 
 
Η κατάργηση του σταδίου της άδειας παραγωγής θα διευκολύνει την ταχεία και οµαλή ανάπτυξη της αγοράς 
φωτοβολταϊκών, καθώς θα µειώσει δραστικά τους χρόνους, την προσπάθεια και τα κόστη που απαιτούνται για την 
ανάπτυξη των έργων. Θα µειώσει ακόµη το φόρτο εργασίας των εµπλεκόµενων υπηρεσιών οι οποίες 
διαµαρτύρονται για έλλειψη επαρκούς προσωπικού. Θα περιορίσει επιπλέον το παρεµπόριο αδειών, που συνιστά 
µια µη υγιή παράπλευρη συνέπεια του σηµερινού καθεστώτος. Το παρεµπόριο αυτό, αυξάνει µεταξύ άλλων και το 
κόστος των έργων (οι τρέχουσες τιµές για την απόκτηση αδειών φτάνουν ακόµη και το 1 €/Wp). 
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4.2. Ξεπερνώντας το εµπόδιο 2: όριο ισχύος για το 2020 

4.2.1. Περιγραφή εµποδίου  

 
Το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τις ΑΠΕ που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2010 και εξειδικεύτηκε µε υπουργική 
απόφαση δύο µήνες αργότερα, έχει θέσει ένα στόχο για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών ως το 2020 (2,2 GWp) ο 
οποίος δεν ανταποκρίνεται στις πραγµατικές δυνατότητες και τη δυναµική της αγοράς. Ως αποτέλεσµα των 
ρυθµίσεων αυτών, δεν είναι σαφές αν και πότε θα µπορέσουν να εγκριθούν νέες αιτήσεις από τη ΡΑΕ για 
συστήµατα µεγάλης ισχύος επί εδάφους. Συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι η ανάπτυξη µίας µαύρης αγοράς 
αδειών µεταξύ αυτών που διαθέτουν µία άδεια από αιτήσεις του παρελθόντος και νεοεισερχόµενων επενδυτών που 
δεν µπορούν να εισέλθουν πρακτικά στην αγορά λόγω του χαµηλού πλαφόν. Το τίµηµα αυτών των αδειών φτάνει 
έως και το 1 €/Wp. 
 

4.2.2. Ανάλυση  

 
Ο παλιός νόµος 3468/06 είχε θέσει ένα πρώτο ενδεικτικό στόχο για τα φωτοβολταϊκά περιγράφοντας µία πρώτη 
φάση ανάπτυξης ενός ειδικού “Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών”. Αυτός ο πρώτος ενδεικτικός στόχος 
ετέθη αρχικά στα 700 MWp για να ανέλθει σύντοµα στα 840 MWp. Ο στόχος αυτός δεν συνιστούσε τυπικά κάποιο 
πλαφόν αλλά περισσότερο µία ενδεικτική προοπτική ως το 2014 (αν και ουδέποτε συνοµολογήθηκε κάποιο σχετικό 
χρονοδιάγραµµα). 
 
Μετά από µια εντυπωσιακή εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς επενδυτών (περίπου 8.000 αιτήσεις µε συνολική 
ισχύ 3,7 GWp κατατέθηκαν στη ΡΑΕ εντός 20 µηνών και πριν παγώσει µε ειδική απόφαση η διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων), έγινε αντιληπτό ότι ο αρχικός στόχος ήταν άκρως συντηρητικός και µη ρεαλιστικός. Ακολούθησε ειδική 
νοµοθετική ρύθµιση (Ν.3734/09) η οποία υποχρέωνε τη ΡΑΕ να εξετάσει το σύνολο των αιτήσεων που 
υποβλήθηκαν, ακόµη κι αν η συνολικά αιτούµενη ισχύς υπερέβαινε τον αρχικό ενδεικτικό στόχο.  
 
Τον Ιούλιο του 2010, ετέθη ένας επίσηµος στόχος 2,2 GWp για τα φωτοβολταϊκά ως το 2020, ένας στόχος που 
απέχει όµως πολύ από τη δυναµική της αγοράς. 
 
Αν τελικά ισχύσει αυτός ο στόχος, τότε η αγορά διατρέχει ένα σοβαρό κίνδυνο. Αν και ο εθνικός στόχος για την 
Ελλάδα είναι η κάλυψη του 40% της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ ως το 2020, η µερίδα του λέοντος έχει δοθεί στα 
αιολικά.  Αξίζει να σηµειώσουµε ότι η νέα εγκατεστηµένη ισχύς φωτοβολταϊκών το 2010 είναι της ίδιας τάξης 
µεγέθους µε αυτή των αιολικών. Παρόλα αυτά, αρκετοί ιθύνοντες πιστεύουν ότι τα αιολικά θα πρέπει να 
αναπτύσσονται µε τριπλάσιο ρυθµό έναντι των φωτοβολταϊκών την ερχόµενη δεκαετία. Το µόνο επιχείρηµα που 
προβάλλεται επ’ αυτού είναι το υψηλότερο κόστος των φωτοβολταϊκών. Μία σοβαρή και σε βάθος ανάλυση όµως 
δείχνει ότι αφενός το κόστος  των φωτοβολταϊκών πέφτει συν τω χρόνω, αφετέρου δε, το λεγόµενο grid-parity (η 
εξίσωση δηλαδή ηλιακής και συµβατικής κιλοβατώρας) θα επιτευχθεί στην Ελλάδα την περίοδο 2013-2017, και 
συνεπώς το κόστος για τους καταναλωτές (οι οποίοι επιβαρύνονται µε το feed-in-tariff, την ενίσχυση δηλαδή της 
ηλιακής κιλοβατώρας) θα αγγίξει ένα µέγιστο το 2015 για να πέσει στη συνέχεια. 
 
Ένας σχετικά χαµηλός στόχος για τα φωτοβολταϊκά απειλεί την ίδια τη βιωσιµότητα των εγχώριων παραγωγικών 
µονάδων φωτοβολταϊκού εξοπλισµού, µονάδων που σήµερα έχουν ένα θεωρητικό ετήσιο παραγωγικό δυναµικό 250 
MWp. Χιλιάδες θέσεις απασχόλησης απειλούνται από µία λάθος πολιτική επιλογή. 
 
Στον αντίποδα, υιοθετώντας πιο φιλόδοξους στόχους για τα φωτοβολταϊκά, διασφαλίζουµε όχι µόνο χιλιάδες θέσεις 
εργασίας, αλλά και σταθερότερα ηλεκτρικά δίκτυα, καθαρότερο περιβάλλον και συµµόρφωση µε τις εθνικές και 
κοινοτικές επιταγές για τη διείσδυση των ΑΠΕ ως το 2020. 
 
4.2.3. Προτάσεις για την υπέρβαση του εµποδίου 

 
Με υπουργική απόφαση στις 29-9-2010, επιτράπηκε εκ νέου η κατάθεση νέων αιτήσεων για άδεια παραγωγής 
ανεξαρτήτως ισχύος. Αυτό συνιστά µια κατ’ αρχήν θετική ρύθµιση. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να συνοδευτεί από 
ένα πιο φιλόδοξο στόχο για τα φωτοβολταϊκά ως το 2020, παρέχοντας τα εξής πλεονεκτήµατα: 
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- Θα περιοριστεί η µαύρη αγορά αδειών η οποία ωφελεί µόνο τους καιροσκόπους και στην πράξη 
οδηγεί σε αύξηση του επενδυτικού κόστους.  

- Θα απελευθερωθεί το πραγµατικό δυναµικό της αγοράς. 
- Θα διασφαλιστεί η βιωσιµότητα των εγχώριων παραγωγικών µονάδων φωτοβολταϊκού εξοπλισµού. 
- Θα δηµιουργηθούν χιλιάδες νέες πράσινες θέσεις απασχόλησης. 
- Θα επιτευχθούν γρηγορότερα και ευκολότερα οι στόχοι για το 2020. 

 
Ο ΣΕΦ υποστηρίζει το στόχο που ετέθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοµηχανιών Φωτοβολταϊκών (ΕΡΙΑ) για 
κάλυψη του 12% των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά ως το 2020. Στην περίπτωση της Ελλάδας 
αυτός ο στόχος αντιστοιχεί στην εγκατάσταση περίπου 6,2 GWp ως το 2020, µια ισχύς που µπορεί να εγγυηθεί όσα 
περιγράψαµε παραπάνω. Εκτιµούµε ότι η επίτευξη του στόχου αυτού θα δηµιουργήσει 14.000 θέσεις πλήρους 
απασχόλησης στον κλάδο των φωτοβολταϊκών και θα βοηθήσει εµµέσως στην περαιτέρω δηµιουργία 22.400 
θέσεων πλήρους απασχόλησης σε άλλους τοµείς της οικονοµίας λόγω τόνωσης της κατανάλωσης. 
 
 
4.3. Ξεπερνώντας το εµπόδιο 3: περίπλοκη περιβαλλοντική αδειοδότηση 
 

4.3.1. Περιγραφή εµποδίου 

 

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών συστηµάτων έχει αποτελέσει ένα από τα σηµαντικότερα 
εµπόδια για την ανάπτυξη της αγοράς. Με το προηγούµενο αδειοδοτικό καθεστώς, οι σχετικές διαδικασίες ήταν 
ασαφείς, περίπλοκες και εξαιρετικά χρονοβόρες. 
 
Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης περιγράφεται κυρίως στην υπουργική απόφαση 104247 του 2006 (ΦΕΚ 
663Β, 26-5-2006). Για συστήµατα ισχύος άνω των 150 kWp η διαδικασία περιελάµβανε µέχρι πρότινος δύο στάδια: 
µια προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση (ΠΠEA - συνδεόµενη µε την έκδοση της άδειας 
παραγωγής), και µία έγκριση περιβαλλοντικών όρων (EΠO – συνδεόµενη µε την έκδοση της άδειας εγκατάστασης). 
Για συστήµατα ισχύος 20-150 kWp µόνο το δεύτερο στάδιο ήταν απαραίτητο, ενώ τα συστήµατα ισχύος µικρότερης 
των 20 kWp απαλλάσονταν  της περιβαλλοντικής αδειοδότησης εκτός αν η εγκατάσταση γινόταν εντός περιοχών 
Natura 2000. ∆εν υπήρχε κάποιος διαχωρισµός µεταξύ συστηµάτων επί εδάφους και επί στεγών. Ως αποτέλεσµα, 
ακόµη και τα µικρά συστήµατα επί εµπορικών στεγών έπρεπε να υποστούν τη βάσανο αυτής της διαδικασίας  και 
υπήρχαν σηµαντικές καθυστερήσεις. 
 
Η δικαιολόγηση της διπλής περιβαλλοντικής αδειοδότησης ήταν ότι οι αρµόδιες αρχές δεν είχαν άλλο τρόπο ελέγχου 
για το κατά πόσο το έργο θα αναπτυσσόταν σε περιοχές όπου επιτρεπόταν από τις υφιστάµενες χρήσεις γης, καθώς 
δεν υπάρχουν ακόµη σαφώς καθορισµένες τέτοιες χρήσεις (π.χ. κτηµατολόγιο, δασολόγιο). Κάποιοι ιθύνοντες 
µάλιστα διατείνονταν πως κάτι τέτοιο ήταν προς το συµφέρον των επενδυτών. Αν ένας υποψήφιος επενδυτής δεν 
µπορούσε να ξεπεράσει το πρώτο στάδιο, δεν χρειαζόταν να µπει στα έξοδα του δεύτερου σταδίου. Η κρίσιµη 
λεπτοµέρεια εδώ βέβαια είναι πως και στις δυο περιπτώσεις, ο επενδυτής θα έπρεπε να περάσει λίγο πολύ από τις 
ίδιες ακριβώς υπηρεσίες και συνεπώς το επιχείρηµα αυτό δεν ευσταθεί. 
 
Το πρώτο στάδιο της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης απαιτούσε συνήθως 3-6 µήνες 
(ανάλογα µε την Περιφέρεια), ενώ το δεύτερο στάδιο της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων άλλους 2-3 µήνες (ή και 
περισσότερο στην περίπτωση των εξαιρέσεων όπου απαιτούνταν µόνο αυτό το δεύτερο στάδιο). Χρόνοι αναµονής 
έως και έξι µήνες δεν ήταν ασυνήθεις στην περίπτωση των “εξαιρέσεων”.  
 
Ο νέος νόµος 3851/2010 προσπάθησε να ορθολογικοποιήσει αυτή τη διαδικασία, καταργώντας την προκαταρκτική 
περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση και υιοθετώντας µια ενιαία διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 
Επιπλέον, δεν απαιτείται πλέον ΕΠΟ για συστήµατα που εγκαθίστανται σε κτίρια και οργανωµένους υποδοχείς 
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων. Τα παραπάνω συνιστούν αναµφίβολα µία πρόοδο αν και αρκετά προβλήµατα 
παραµένουν ακόµη και µε το νέο καθεστώς. 
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4.3.2. Ανάλυση 

 

Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης απαιτείται για όλες τις ΑΠΕ. Η σχετική νοµοθετική ρύθµιση του 2006 
είχε κατά νου κυρίως συµβατικές µονάδες ηλεκτροπαραγωγής καθώς και µεγάλα αιολικά πάρκα και οι διαδικασίες 
σχεδιάστηκαν µε βάση αυτά. Σύντοµα έγινε αντιληπτό ότι οι διαδικασίες αυτές είναι ακατάλληλες για τα 
φωτοβολταϊκά. ∆εδοµένης της κοινής διαδικασίας, ο επενδυτής φωτοβολταϊκών πρέπει να συµπληρώσει ανούσιες 
φόρµες µε ερωτήµατα για παραγωγή αποβλήτων, θορύβου και αέριων ρύπων που προφανώς δεν αφορούν τα 
φωτοβολταϊκά. Άσχετες υπηρεσίες καλούνταν να γνωµοδοτήσουν ακόµη και σε περιπτώσεις όπου εµφανώς δεν 
χρειαζόταν. Έχει καταγραφεί, για παράδειγµα, περίπτωση όπου εζητείτο µετ’ επιτάσεως  η σύµφωνη γνώµη του 
∆ασαρχείου για εγκατάσταση ενός µικρού φωτοβολταϊκού συστήµατος σε στέγη βιοµηχανικού κτιρίου!  
 
Ο νέος νόµος 3851/2010 προσπάθησε να θεραπεύσει ορισµένες από τις παθογένειες του προηγούµενου 
αδειοδοτικού καθεστώτος. ∆εν απαιτείται πλέον ΕΠΟ για συστήµατα που εγκαθίστανται σε κτίρια και οργανωµένους 
υποδοχείς βιοµηχανικών δραστηριοτήτων. Για τα συστήµατα επί εδάφους ετέθη η ακόλουθη διαδικασία: 
 

- Συστήµατα επί εδάφους µε ισχύ άνω των 500 kWp χρειάζονται ΕΠΟ µε βάση τις κείµενες 
διαδικασίες (εκτός αν εγκαθίστανται εντός οργανωµένων υποδοχέων βιοµηχανικών 
δραστηριοτήτων). 

 
- Για συστήµατα επί εδάφους µε ισχύ έως 500 kWp δεν χρειάζεται ΕΠΟ αλλά µία βεβαίωση 

απαλλαγής απ’ αυτήν, η οποία χορηγείται από την αρµόδια Περιφέρεια εφόσον βέβαια πληρούνται 
ορισµένα κριτήρια: το σύστηµα δεν εγκαθίσταται σε περιοχή Natura 2000, σε παράκτιες ζώνες (100µ 
από οριογραµµή αιγιαλού) και σε γήπεδα που γειτνιάζουν σε απόσταση µικρότερη από εκατόν 
πενήντα (150) µέτρα, µε άλλο γήπεδο για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ή απόφαση ΕΠΟ 
ή Προσφορά Σύνδεσης φωτοβολταϊκού σταθµού και η συνολική ισχύς των σταθµών υπερβαίνει τα 
500 kWp. Η Περιφέρεια οφείλει να εκδώσει αυτή τη βεβαίωση εντός 20 ηµερών. 

 
4.3.3. Προτάσεις για την υπέρβαση του εµποδίου 

 
Ο νέος νόµος 3851/2010 έχει διορθώσει ορισµένες από τις αστοχίες του παρελθόντος, δηµιούργησε όµως και νέα 
προβλήµατα. Η ανάγκη της χορήγησης βεβαίωσης εξαίρεσης από ΕΠΟ αποτελεί εµπόδιο που προκαλεί αναίτιες 
καθυστερήσεις.  
 
Επί της ουσίας βέβαια, η υιοθέτηση αυτού του νέου εµποδίου έγινε διότι ορισµένοι ιθύνοντες πιστεύουν ότι θα 
έπρεπε να υπάρχουν πάση θυσία εµπόδια για να µπορούν να ελέγχουν τη ροή των έργων υπό αδειοδότηση ώστε 
να µη δηµιουργούνται προβλήµατα συσσώρευσης πολλών αιτήσεων σε µετέπειτα στάδια. Ένα άλλο επιχείρηµα για 
την υιοθέτηση της βεβαίωσης εξαίρεσης από ΕΠΟ ήταν ότι οι αρµόδιες αρχές θα έπρεπε να γνωρίζουν αν το έργο 
θα κατασκευαζόταν σε µη επιτρεπόµενη περιοχή (όπως περιοχές προστασίας της φύσης). Κάτι τέτοιο όµως µπορεί 
να ελεγχθεί σε µετέπειτα στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας (π.χ. κατά την έκδοση έγκρισης εργασιών δόµησης 
µικρής κλίµακας από την Πολεοδοµία). 
 
Ο ΣΕΦ πιστεύει ότι θα πρέπει να καταργηθεί η βεβαίωση εξαίρεσης από ΕΠΟ, καθώς υπάρχει η δυνατότητα ο 
έλεγχος αυτός να γίνεται σε µετέπειτα στάδιο. Η κατάργηση αυτού του εµποδίου θα βοηθήσει στην ταχύτερη 
ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών έργων, σε µείωση του επενδυτικού κόστους και σε ελάφρυνση του φόρτου των 
περιφερειακών υπηρεσιών οι οποίες συχνά διαµαρτύρονται για έλλειψη επαρκούς προσωπικού. 
 
Σε σχέση µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, χρειάζονται νέες, 
απλούστερες και ουσιαστικές φόρµες. Αντί της εκπόνησης των συχνά ανούσιων µελετών που προβλέπονται από 
την υπουργική απόφαση 104248/2006 (ΦΕΚ 663B, 26.5.2006) και  οι οποίες είναι κοινές για όλες τις τεχνολογίες 
ΑΠΕ, θα έπρεπε –όπου χρειάζεται- να κατατίθεται στις αρχές µία “περιβαλλοντική γνωστοποίηση”, ένα ολιγοσέλιδο 
και ουσιαστικό κείµενο που θα εστιάζει στο συγκεκριµένο έργο περιλαµβάνοντας τα εξής: 
 

- Μια βεβαίωση ότι το έργο δεν κατασκευάζεται σε µη επιτρεπόµενη περιοχή. 
- Τα πιθανά περιβαλλοντικά προβλήµατα που απορρέουν από την επιλογή της εν λόγω θέσης 

εγκατάστασης. 
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- Τα κατάλληλα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την αντιµετώπιση και άµβλυνση των 
παραπάνω προβληµάτων. 

 
Η περιβαλλοντική αδειοδότηση θα πρέπει να γίνεται επίσης από µία “υπηρεσία µίας στάσης” και σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα, αντί της σηµερινής διαδικασίας που εµπλέκει δεκάδες υπηρεσίες. Οι αρµόδιες αρχές θα έπρεπε να 
πραγµατοποιούν επίσης δειγµατοληπτικούς ελέγχους για την τήρηση των όσων περιγράφονται στην κατατεθείσα 
περιβαλλοντική γνωστοποίηση (π.χ. σε σχέση µε τις πιθανές ζώνες αποκλεισµού). Σε περίπτωση µη σύννοµης 
εγκατάστασης θα πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις περιλαµβανοµένων της αποξήλωσης της εγκατάστασης και 
ακύρωσης της σχετικής σύµβασης αγοροπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
 
4.4. Ξεπερνώντας το εµπόδιο 4: µη τήρηση προβλεπόµενων προθεσµιών 
 

4.4.1. Περιγραφή εµποδίου 

 
Η αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών έργων απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο απ’ αυτόν που προβλέπουν οι σχετικοί 
νόµοι και ρυθµίσεις. Οι λόγοι γι’ αυτό είναι η εµπλοκή πολλών διαφορετικών υπηρεσιών, καθώς και οι σειριακές και 
όχι παράλληλες διαδικασίες. Ως αποτέλεσµα, υπάρχει πάντα η δικαιολογία ότι κάποιες υπηρεσίες καθυστερούν 
άλλες από το να κάνουν τη δουλειά τους εγκαίρως. 
 
Ένα δεύτερο επιχείρηµα έχει να κάνει µε το µεγάλο φόρτο εργασίας ορισµένων υπηρεσιών οι οποίες δεν διαθέτουν 
συνήθως επαρκές προσωπικό και συνεπώς δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν εγκαίρως σε µεγάλο αριθµό αιτήσεων.  
 
Τα παρακάτω παραδείγµατα καταδεικνύουν το µέγεθος του προβλήµατος. 
 
Σύµφωνα µε το Ν.3468/06, η ΡΑΕ θα έπρεπε εντός 10 ηµερών να εκδώσει σχετική διαπιστωτική απόφαση για τα 
συστήµατα εκείνα που εξαιρούνταν από άδεια παραγωγής (συστήµατα µε ισχύ µικρότερη από 150 kWp). Η αλήθεια 
είναι ότι συχνά χρειάστηκαν 1-2 έτη για να εκδοθεί αυτή η διαπιστωτική απόφαση. Η δικαιολογία ήταν είτε ότι οι 
φάκελοι δεν ήταν πλήρεις είτε ο µεγάλος αριθµός των φακέλων προς εξέταση (περίπου 7.000 αιτήσεις για εξαιρέσεις 
κατατέθηκαν στη ΡΑΕ σε µόλις 20 µήνες από την ψήφιση του σχετικού νόµου τον Ιούνιο του 2006 ως τον 
Φεβρουάριο του 2008 οπότε και πάγωσε η διαδικασία υποβολής νέων αιτήσεων).  
 
Σε ότι αφορά στα µικρά οικιακά συστήµατα, το αρµόδιο υπουργείο εκτιµούσε ότι θα απαιτούνταν 70 ηµέρες περίπου 
για την αδειοδότησή τους και τη σύνδεσή τους µε το δίκτυο. Στην πράξη, αυτός είναι ο ελάχιστος χρόνος που 
απαιτείται. Οι σηµαντικότερες καθυστερήσεις αφορούν στον διαχειριστή του δικτύου (∆ΕΗ) που καθυστερεί την 
διεκπεραίωση των σχετικών αιτήσεων αφού ο οικιακός τοµέας δεν φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα για τις 
αρµόδιες υπηρεσίες λόγω του µικρού σχετικά αριθµού αιτήσεων µέχρι σήµερα (αν και η κατάσταση αλλάζει µε 
γοργούς ρυθµούς). 
 
4.4.2. Ανάλυση  

 
Μια αιτία για τις υπέρ το δέον καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών παραγωγής µέχρι τώρα ήταν η ανάγκη για 
προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση ως προαπαιτούµενο για την έκδοση της άδειας παραγωγής. 
Τυχόν καθυστερήσεις στο στάδιο της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης συνεπάγονταν αυτοµάτως και 
καθυστερήσεις για τις υπηρεσίες της ΡΑΕ. 
 
Αυτό βέβαια δεν ισχύει στην περίπτωση των “εξαιρέσεων” όπου κι εκεί είχαµε απαράδεκτες καθυστερήσεις παρόλο 
που η έκδοσή τους δεν συνδέονταν µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση. 
 
Μια άλλη αιτία καθυστέρησης στην έκδοση της άδειας παραγωγής ήταν ότι αυτή εκδιδόταν από τον υπουργό 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µετά από θετική γνωµοδότηση της ΡΑΕ. Αυτό σήµαινε στην 
πράξη ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου πραγµατοποιούσαν εκ νέου έλεγχο στους φακέλους που είχε ήδη εξετάσει η 
ΡΑΕ πριν υπογράψει ο υπουργός. Η διαδικασία αυτή οδηγούσε σε επιπλέον καθυστερήσεις 2-6 µηνών.  
 
Οι καθυστερήσεις στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης αποδίδονται συχνά στην έλλειψη επαρκών 
στοιχείων που αφορούν στις χρήσεις γης (π.χ. έλλειψη κτηµατολογίου, δασολογίου, κ.λπ). Για το λόγο αυτό, οι 
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αρµόδιες υπηρεσίες δείχνουν συχνά υπέρ το δέον προσοχή πριν την έκδοση των αιτούµενων αδειών. Ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η περίπτωση των αγροτικών γαιών υψηλής παραγωγικότητας καθώς, ακόµη και 
σήµερα, δεν υπάρχουν σαφή κριτήρια για τον χαρακτηρισµό ή µη µιας γης ως υψηλής παραγωγικότητας. Αρκετές 
υπηρεσίες ήταν µέχρι σήµερα απρόθυµες να εκδώσουν τα σχετικά πιστοποιητικά ζητώντας τον καθορισµό σαφών 
κριτηρίων από τα συναρµόδια υπουργεία.  
 
Ένας δεύτερος λόγος καθυστερήσεων στην περιβαλλοντική αδειοδότηση ήταν η µέχρι πρότινος ύπαρξη δύο 
διακριτών σταδίων (προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση –ΠΠΕΑ- και έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων –ΕΠΟ-) στα οποία εµπλέκονταν λίγο πολύ οι ίδιες υπηρεσίες.  
 
Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραµµα, οι διάφορες περιφερειακές αρχές συµπεριφέρονται µε διαφορετικό 
τρόπο στις επενδύσεις φωτοβολταϊκών µε γνώµονα το κατά πόσο είναι ή όχι εξοικειωµένες µε την τεχνολογία αυτή. 
Σε γενικές γραµµές, υπήρξε µια ισοµερής κατανοµή του ενδιαφέροντος για επενδύσεις στις διάφορες Περιφέρειες 
της χώρας. Σε κάποιες Περιφέρειες όµως η αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών προχώρησε µε σηµαντικά αργότερους 
ρυθµούς αν και σε όλες τις Περιφέρειες ισχύουν οι ίδιοι κανόνες και νόµοι. Αυτό καταδεικνύει ότι η επαρκής 
ενηµέρωση των ατόµων που διαχειρίζονται τα θέµατα αυτά και η επιβολή αποκλειστικών προθεσµιών θα 
µπορούσαν να διευκολύνουν σηµαντικά την ανάπτυξη της αγοράς. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή:∆ΕΣΜΗΕ, Αύγουστος 2010 

 
4.4.3. Προτάσεις για την υπέρβαση του εµποδίου 

 
Καθώς όλοι συµφωνούν ότι οι χρόνοι αδειοδότησης είναι απαράδεκτα µεγάλοι, έγινε πρόσφατα µια προσπάθεια 
βελτίωσης της κατάστασης. Στα µέσα του 2010 ψηφίστηκε ένας νέος νόµος (Ν.3851/2010) που προσπαθεί να 
µειώσει τους χρόνους αδειοδότησης.  Ο νόµος αυτός αποσυνδέει την έκδοση της άδειας παραγωγής από την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση. Επιπλέον, η άδεια παραγωγής εκδίδεται πλέον από τη ΡΑΕ και όχι από τον υπουργό 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής όπως παλαιότερα. Αυτές οι δύο ρυθµίσεις αναµένεται να 
περιορίσουν τις καθυστερήσεις στην αδειοδότηση. 
 
Η νέα νοµοθεσία θέτει επίσης συγκεκριµένες προθεσµίες για την έκδοση των σχετικών αδειών. ∆εν υπάρχουν όµως 
εγγυήσεις ότι οι προθεσµίες αυτές θα τηρηθούν στην πράξη. 
 
Ο µόνος τρόπος για να γίνουν σεβαστές οι προθεσµίες είναι να οριστούν αυτές ως αποκλειστικές και µετά την 
πάροδο τους η συναίνεση της αρµόδιας υπηρεσίας να θεωρείται δεδοµένη ώστε ο ενδιαφερόµενος επενδυτής να 
προχωρά στο επόµενο στάδιο. 
 
Ένα αντεπιχείρηµα είναι πως κάτι τέτοιο θα µπορούσε θεωρητικά να οδηγήσει σε καταστάσεις όπου καµία υπηρεσία 
δεν απαντά εγκαίρως και η επένδυση προχωρά χωρίς κανένα ουσιαστικό έλεγχο, υπονοώντας ότι η µη εµπρόθεσµη 
απάντηση µπορεί και είναι σκόπιµη και να οφείλεται σε µη σύννοµες συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Σε καµία 
περίπτωση όµως ο φόβος της συναλλαγής και της διαφθοράς δεν θα πρέπει να  γίνουν δικαιολογία και αφορµή για 
αδράνεια.  
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Είναι αλήθεια ότι οι περισσότερες υπηρεσίες δεν είναι επαρκώς στελεχωµένες. Αυτό ισχύει για τη ΡΑΕ, τη ∆ΕΗ, τον 
∆ΕΣΜΗΕ, αλλά και τις περιφερειακές υπηρεσίες που εµπλέκονται στην αδειοδότηση. Υπάρχουν δύο τρόποι για να 
υπερβεί κανείς αυτό το εµπόδιο: [1] να αξιοποιήσει και άλλο προσωπικό στη διαδικασία αδειοδότησης, ή/και [2] να 
φροντίσει ώστε η αδειοδότηση να φορά µόνο λίγα ουσιαστικά θέµατα. Αποφεύγοντας ανούσιες άδειες και 
διαδικασίες, κερδίζουµε πολύτιµο χρόνο για τους λίγους υπαλλήλους που έχουν επιφορτιστεί µε την αδειοδότηση 
των φωτοβολταϊκών έργων. 
 
 
4.5. Ξεπερνώντας το εµπόδιο 5: µη δυνατότητα εγκατάστασης συστηµάτων >10 kWp σε διασυνδεδεµένα 

νησιά 
 

4.5.1. Περιγραφή εµποδίου  

 
Τα ελληνικά νησιά χωρίζονται ως γνωστόν σε δύο κατηγορίες σε ότι αφορά στα ηλεκτρικά τους δίκτυα: νησιά 
διασυνδεδεµένα στο ηπειρωτικό δίκτυο και νησιά µε αυτόνοµο δίκτυο. Η ΡΑΕ έχει θέσει διαφορετικούς κανόνες σε 
ότι αφορά στα φωτοβολταϊκά που εγκαθίστανται σε νησιά, ανάλογα µε το είδος της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Στην 
περίπτωση των νησιών µε αυτόνοµα δίκτυα επιτράπηκε η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ισχύος έως 150 kWp (στην 
πράξη έως 100 kWp), µε την εξαίρεση του οικιακού τοµέα αφού τα σχετικά κίνητρα για τους οικιακούς καταναλωτές 
θεσπίστηκαν αργότερα και είχε είδε καταµεριστεί το όριο ισχύος που είχε ανακοινωθεί για κάθε νησί. Ενώ όµως η 
ΡΑΕ ανακοίνωσε ήδη από τον Ιούνιο του 2007 τα διαθέσιµα περιθώρια ισχύος για κάθε νησί µε αυτόνοµο δίκτυο, 
δεν συνέβη το ίδιο και για τα νησιά εκείνα που είναι διασυνδεδεµένα στο βασικό ηπειρωτικό δίκτυο της χώρας (όπως 
είναι η Εύβοια, τα νησιά του Ιονίου, οι Σποράδες, κ.λπ), το δίκτυο των οποίων έχει χαρακτηριστεί σε ορισµένες 
περιπτώσεις ως κορεσµένο αν και δεν έχουν εγκατασταθεί σ’ αυτά σχεδόν καθόλου ΑΠΕ και σίγουρα όχι 
φωτοβολταϊκά. Ως αποτέλεσµα βέβαια, δεν ήταν και δεν είναι ακόµη εφικτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα 
νησιά αυτά, µε µόνη εξαίρεση τη δυνατότητα εγκατάστασης µικρών συστηµάτων ισχύος έως 10 kWp (από τον Ιούλιο 
του 2009). 
 
4.5.2. Ανάλυση  

 
∆εν υπάρχει κάποιο επαρκές και τεκµηριωµένο επιχείρηµα γιατί δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων ισχύος µεγαλύτερης των 10 kWp στα διασυνδεδεµένα νησιά. Το µόνο επιχείρηµα που έχει ακουστεί 
είναι ο φόρτος εργασίας της ΡΑΕ και οι πολλές αιτήσεις που θα πρέπει να διεκπεραιωθούν στα υπόλοιπα νησιά πριν 
υπάρξει πρόσκληση ενδιαφέροντος και για τα διασυνδεδεµένα νησιά.  Το επιχείρηµα αυτό βέβαια έχει ως συνέπεια 
ότι οι υποψήφιοι επενδυτές στα νησιά αυτά δεν απολαµβάνουν τα ίδια προνόµια και κίνητρα µε άλλες περιοχές της 
χώρας και αυτό συνιστά κατάφορη αδικία σε βάρος τους.  
 
∆εν φαίνεται να υπάρχουν ανυπέρβλητα τεχνικά εµπόδια που να καθιστούν µη εφικτή την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών σε διασυνδεδεµένα νησιά. Ακόµη κι εκεί όπου παρουσιάζονται κάποια προβλήµατα, οι αρµόδιοι 
φορείς (ΡΑΕ και ∆ΕΗ) θα πρέπει να καταγράψουν το εφικτό δυναµικό ανά νησί, όπως άλλωστε συνέβη και στην 
περίπτωση των νησιών µε αυτόνοµο δίκτυο. 
 
Αποτέλεσµα της µέχρι τώρα αδράνειας είναι πως το δυναµικό των νησιών αυτών παραµένει ανεκµετάλλευτο, 
συνεχίζεται η εξάρτηση των νησιών αυτών από τα ορυκτά καύσιµα και υπάρχει µία άνιση µεταχείριση των 
επενδυτών. 
 
4.5.3. Προτάσεις για την υπέρβαση του εµποδίου 

 
Η ΡΑΕ θα πρέπει να απευθύνει άµεσα στους υποψήφιους επενδυτές πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων σε 
διασυνδεδεµένα νησιά. Η πρόσκληση αυτή θα πρέπει να βασιστεί σε τεχνικά στοιχεία που θα της παράσχει η ∆ΕΗ 
για το εφικτό δυναµικό κάθε νησιού. Η σχετική εµπειρία υπάρχει εδώ και τρία χρόνια που εφαρµόζεται κάτι 
αντίστοιχο στα νησιά µε αυτόνοµο δίκτυο.  
 
∆εν απαιτείται καµία νοµοθετική ρύθµιση για µια τέτοια κίνηση. Είναι απλώς ζήτηµα πολιτικής απόφασης. Το 
επιβλέπον τη ΡΑΕ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής θα πρέπει να ζητήσει από τη 
ρυθµιστική αρχή να προχωρήσει άµεσα σε µια τέτοια ενέργεια.  
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4.6. Πως το γενικότερο διοικητικό περιβάλλον επηρεάζει την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών 
 
Είναι αλήθεια πως η λειτουργία της διοίκησης στην Ελλάδα είναι εν γένει προβληµατική και επηρεάζει αρνητικά όλες 
τις πτυχές της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής. Τα φωτοβολταϊκά δεν θα µπορούσαν λοιπόν να αποτελέσουν 
εξαίρεση σ’ αυτόν τον δυσάρεστο κανόνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει ότι το διοικητικό κόστος της 
γραφειοκρατίας στην Ελλάδα –η αποτίµηση της επιπλέον εργασίας που επιβάλλεται από τις διοικητικές διαδικασίες- 
αντιστοιχεί στο 7% του ΑΕΠ της χώρας, ποσοστό διπλάσιο του µέσου κοινοτικού. Τον Ιανουάριο του 2007, η 
Επιτροπή δροµολόγησε ένα Πρόγραµµα ∆ράσης για τη µείωση των διοικητικών εµποδίων στην ΕΕ µε στόχο να 
καταγράψει τα διοικητικά κόστη που απορρέουν από την υφιστάµενη νοµοθεσία και να µειώσει τα διοικητικά εµπόδια 
κατά 25% ως το 2012. Η Ελλάδα έχει προφανώς να επιτελέσει ένα ηράκλειο άθλο την ερχόµενη διετία αν θέλει να 
φανεί συνεπής στον στόχο αυτό.  
 
Ένας παράγοντας που δυσχεραίνει περαιτέρω την κατάσταση είναι ότι υπάρχει ήδη ένα ευρύ και περίπλοκο πλέγµα 
νόµων και ρυθµίσεων για τα φωτοβολταϊκά, παρά το ότι η σχετική αγορά µόλις τώρα ξεκινά. Υπάρχει συχνά 
υπερρύθµιση και το παράδοξο είναι ότι υπάρχουν ταυτόχρονα και πολλά ασαφή θέµατα. Οι σχετικές ρυθµίσεις 
οφείλουν να είναι σαφείς και ξεκάθαρες και δυστυχώς δεν είναι στην πράξη. Αυτή η νοµοθετική ακαταστασία 
δηµιουργεί περισσότερη γραφειοκρατία. Η ιδέα των “υπηρεσιών-µιας-στάσης”, αν και ιδιαίτερα δηµοφιλής, δεν 
εφαρµόζεται στην πράξη, ιδίως σε ότι αφορά στις ΑΠΕ. Οι δηµόσιες υπηρεσίες δεν σέβονται τις προθεσµίες και δεν 
υπάρχουν ουσιαστικές κυρώσεις γι’ αυτό. Φαντάζει λοιπόν άπιαστο όνειρο η ρύθµιση της Οδηγίας 2009/28/EC για 
τις ΑΠΕ που προβλέπει ότι: “οι αντίστοιχες αρµοδιότητες των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών διοικητικών 

φορέων για τις διαδικασίες έγκρισης, πιστοποίησης και χορήγησης άδειας συντονίζονται και καθορίζονται σαφώς, 

συµπεριλαµβανοµένου του χωροταξικού σχεδιασµού, µε διαφανή χρονοδιαγράµµατα για τον καθορισµό των 

αιτήσεων πολεοδοµικών ή οικοδοµικών αδειών”. Σε ότι αφορά στη δικαστική εξουσία, είναι και η ίδια πνιγµένη από 
τη γραφειοκρατία και δεν αποµένει χρόνος για να ασχοληθεί σοβαρά µε την αντιµετώπιση των διοικητικών 
εµποδίων. Αντίθετα, η δικαιοσύνη έχει συχνά χρησιµοποιηθεί για να εµποδίσει την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ (κυρίως 
αιολικών) οδηγώντας σε επιπλέον καθυστερήσεις που συχνά φτάνουν και τα τέσσερα έτη. 
  
Επί της αρχής, τα δικαιώµατα των επενδυτών φωτοβολταϊκών προστατεύονται από τη νοµοθεσία. Οι επενδυτές 
έχουν το δικαίωµα αίτησης θεραπείας, ένστασης, ενδικοφανούς προσφυγής ή δικαστικής προσφυγής σε 
περιπτώσεις που θεωρούν ότι θίγονται τα δικαιώµατά τους από κάποια εµπλεκόµενη υπηρεσία, αν και στην πράξη η 
δικαστική ατραπός είναι δύσβατη για τους πολίτες.  Σε γενικές γραµµές, οι σχετικές ρυθµίσεις προστατεύουν τους 
επενδυτές. Ο διαχειριστής του δικτύου (∆ΕΗ), για παράδειγµα, έχει δέσµια αρµοδιότητα για τη διασύνδεση ενός 
σταθµού µε το δίκτυο, το ίδιο και ο διαχειριστής του συστήµατος (∆ΕΣΜΗΕ) για την υπογραφή σύµβασης 
αγοροπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεπώς, τυχόν άρνησή τους να υπογράψουν τις σχετικές συµβάσεις 
συνιστά "παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας" και ο θιγόµενος µπορεί να υποβάλει αίτηση ακύρωσης στο 
∆ιοικητικό ∆ικαστήριο.  
 
Ο νέος Ν.3851/2010, ευθυγραµµιζόµενος µε την Οδηγία 2009/28/EC για τις ΑΠΕ, δίνει επίσης, για πρώτη φορά, την 
ευχέρεια της εξουσιοδότησης µικρών έργων µέσω µιας απλής γνωστοποίησης στον αρµόδιο φορέα αντί της 
συνήθους εγκριτικής διαδικασίας. Η εφαρµογή της ρύθµισης αυτής στον οικιακό τοµέα (όπως ήδη προβλέπεται από 
τον Σεπτέµβριο του 2010) θα απλοποιήσει τις διαδικασίες και θα απαλλάξει τους πολίτες από µία άσκοπη υποβολή 
αίτησης έγκρισης δόµησης µικρών εργασιών στην Πολεοδοµία. 
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5 ΛΙΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  

Αριθµός 
εµποδίου 

∆ιαδικασία/Όνοµα 
εµποδίου 

Αρµόδια αρχή  
Σχετική 
νοµοθεσία 

Πιθανές επιλογές 

1 Έκδοση άδειας 

παραγωγής 

Εθνικό 

Κοινοβούλιο 

Ν.3468/06 

(αρθ. 4) & 

Ν.3851/2010 

(αρθ. 2) 

 

Επιλογή 1: εξαίρεση των 

φωτοβολταϊκών από την 

υποχρέωση έκδοσης άδειας 

παραγωγής. 

 

Επιλογή 2: εξαίρεση των 

φωτοβολταϊκών ισχύος 

µικρότερης των 10 MWp από 

την υποχρέωση έκδοσης άδειας 

παραγωγής. 

2 Η θέσπιση χαµηλού  

πλαφόν στην 

εγκατεστηµένη ισχύ 

µπορεί να περιορίσει 

σοβαρά την 

ανάπτυξη της αγοράς 

Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και 

Κλιµατικής 

Αλλαγής 

Ν.3851/2010 

(αρθ. 2) 

Η κάλυψη του 12% τουλάχιστον 

των αναγκών σε ηλεκτρική 

ενέργεια από φωτοβολταϊκά ως 

το 2020 θα µπορούσε να 

εγγυηθεί την ανάπτυξη µιας 

υγιούς αγοράς.  Κάτι τέτοιο θα 

πρέπει να προβλέπεται σε ένα 

αναθεωρηµένο Εθνικό Σχέδιο 

∆ράσης για τις ΑΠΕ. 

3 Έκδοση βεβαίωσης 

εξαίρεσης από ΕΠΟ 

για συστήµατα <500 

kWp επί εδάφους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περίπλοκη και 

χρονοβόρος 

περιβαλλοντική 

αδειοδότηση  

Εθνικό 

Κοινοβούλιο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και 

Κλιµατικής 

Αλλαγής 

Ν.3851/2010 

(αρθ. 3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΑ 104248/2006 για 

την εκτίµηση των 

περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από 

έργα ΑΠΕ 

Κατάργηση της βεβαίωσης 

εξαίρεσης από ΕΠΟ καθώς και 

της παραγράφου που αναφέρει 

ότι απαιτείται ΕΠΟ σε γήπεδα 

που γειτνιάζουν σε απόσταση 

µικρότερη από εκατόν πενήντα 

(150) µέτρα, µε άλλο γήπεδο 

για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια 

παραγωγής ή απόφαση ΕΠΟ ή 

Προσφορά Σύνδεσης 

φωτοβολταϊκού σταθµού και η 

συνολική ισχύς των σταθµών 

υπερβαίνει τα 500 kWp.  

 

 

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση 

–όπου απαιτείται- θα πρέπει να 

γίνεται από µία “υπηρεσία µίας 

στάσης” µέσω µιας απλής 

περιβαλλοντικής 

γνωστοποίησης και σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα, αντί της 

σηµερινής διαδικασίας που 

εµπλέκει δεκάδες υπηρεσίες.  
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Αριθµός 
εµποδίου 

∆ιαδικασία/Όνοµα 
εµποδίου 

Αρµόδια αρχή  
Σχετική 
νοµοθεσία 

Πιθανές επιλογές 

4 Μη τήρηση 

προθεσµιών από 

αρµόδιες υπηρεσίες 

Εθνικό 

Κοινοβούλιο 

Ν.3851/2010 

(αρθ. 3)   

Θέσπιση αποκλειστικών 

προθεσµιών µετά την 

παρέλευση των οποίων θα 

θεωρείται δεδοµένη η 

συναίνεση της αρµόδιας 

υπηρεσίας και ο επενδυτής θα 

µπορεί να προχωρά στο 

επόµενο αδειοδοτικό στάδιο. 

 

Στην περίπτωση των οικιακών 

συστηµάτων, ο διαχειριστής του 

δικτύου, όχι µόνο θα πρέπει να 

τηρεί τις τεθείσες προθεσµίες, 

αλλά θα πρέπει να διευκολύνει 

περαιτέρω τη διασύνδεση, 

φροντίζοντας παράλληλα να 

µειώσει τα κόστη σύνδεσης τα 

οποία είναι σήµερα ιδιαίτερα 

υψηλά. 

5 Μη δυνατότητα 

εγκατάστασης 

συστηµάτων >10 

kWp σε 

διασυνδεδεµένα 

νησιά 

Ρυθµιστική Αρχή 

Ενέργειας (ΡΑΕ) 

Ν.3468/06 

(αρθ. 4) & 

Ν.3851/2010 

(αρθ. 2) 

 

Η ΡΑΕ θα πρέπει να απευθύνει 

άµεσα στους υποψήφιους 

επενδυτές πρόσκληση για την 

υποβολή αιτήσεων σε 

διασυνδεδεµένα νησιά. Η 

πρόσκληση αυτή θα πρέπει να 

βασιστεί σε τεχνικά στοιχεία 

που θα της παράσχει η ∆ΕΗ για 

το εφικτό δυναµικό κάθε νησιού.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Μεθοδολογία 

 

Τα εµπόδια που εξετάζονται στην έκθεση αυτή διερευνήθηκαν σε βάθος κατά το αρχικό στάδιο του Προγράµµατος 
PV Legal (www.pv-legal.eu). Η έρευνα ακολούθησε δύο βήµατα: 
 

1) Μια σε βάθος ανάλυση του νοµοθετικού-διοικητικού πλαισίου 
2) Μία έρευνα στην οποία συµµετείχαν εταιρίες φωτοβολταϊκών οι οποίες κατάθεσαν την εµπειρία τους.  

 
Το πρώτο βήµα παρείχε µια ποιοτική περιγραφή των νοµικών-δοικητικών σταδίων που απαιτούνται για την 
ανάπτυξη ενός φωτοβολταϊκού έργου. Οι διάφορες κατηγορίες συστηµάτων, τα στάδια αδειοδότησης και τα εµπόδια 
που συνεπάγονται οι αδειοδοτικές διαδικασίες αναλύθηκαν σε κάθε συµµετέχουσα χώρα από τον αντίστοιχο 
Σύνδεσµο. Ο ΣΕΦ ανέλαβε το έργο αυτό για την Ελλάδα, αξιοποιώντας παράλληλα την εµπειρία µελών του και 
συµβούλων σε θέµατα αδειοδότησης φωτοβολταϊκών έργων. Ο ποιοτικός έλεγχος της έρευνας σε όλες τις 
συµµετέχουσες χώρες έγινε από την εταιρία συµβούλων eclareon Ltd.  
 
Το δεύτερο βήµα παρείχε µια ποσοτική εκτίµηση για τη διάρκεια, τους χρόνους αναµονής και τα κόστη που 
συνεπάγονται οι διαδικασίες και τα εµπόδια που περιγράφηκαν. Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκαν 
συνεντεύξεις µε µέλη του ΣΕΦ που παρείχαν την πολύτιµη εµπειρία τους από την υλοποίηση έργων. Για την έρευνα 
χρησιµοποιήθηκε η διεθνώς αναγνωρισµένη µεθοδολογία Standard Cost Model (SCM). 
 
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να ανατρέξετε στην παρακάτω διεύθυνση: 
(http://www.pvlegal.eu/presentation/project-methodology.html). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

 
Βασικές πληροφορίες για την κατάσταση στην Ελλάδα 

 
 

1. Κατηγορίες συστηµάτων 

Η έρευνα του Προγράµµατος PV Legal εστίασε στις εξής κατηγορίες συστηµάτων: 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A: Μικρά οικιακά συστήµατα  
 
Υποκατηγορία 1: Οικιακά συστήµατα επί στεγών µε ισχύ µικρότερη των 10 kWp (ενισχυόµενα από το ειδικό 
πρόγραµµα που ξεκίνησε στα µέσα του 2009) 
Υποκατηγορία 2: Οικιακά συστήµατα επί στεγών µε ισχύ µικρότερη των 10 kWp σε διατηρητέα κτίρια 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B: Μικρές και µεσαίου µεγέθους εφαρµογές σε στέγες επιχειρήσεων 
 
Υποκατηγορία 1: Συστήµατα επί εµπορικών κτιρίων µε εγκατεστηµένη ισχύ έως 20 kWp (κυρίαρχο κοµµάτι της 
αγοράς µέχρι πρότινος) 
Υποκατηγορία 2: Συστήµατα επί εµπορικών στεγών µε εγκατεστηµένη ισχύ έως 10 kWp (ενισχυόµενα από το 
ειδικό πρόγραµµα που ξεκίνησε στα µέσα του 2009) 
Υποκατηγορία 3: Συστήµατα επί εµπορικών κτιρίων µε εγκατεστηµένη ισχύ 20-150 kWp (αναδυόµενο κοµµάτι της 
αγοράς που αναµένεται να ανθίσει µετά και την ψήφιση του Ν.3851/2010) 
Υποκατηγορία 4: Συστήµατα επί εµπορικών κτιρίων µε εγκατεστηµένη ισχύ άνω των 150 kWp (αναδυόµενο 
κοµµάτι της αγοράς που αναµένεται να ανθίσει µετά και την ψήφιση του Ν.3851/2010) 
Υποκατηγορία 5: Συστήµατα επί διατηρητέων εµπορικών κτιρίων 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Μεσαίου και µεγάλου µεγέθους συστήµατα επί εδάφους 
 
Υποκατηγορία 1: Συστήµατα επί εδάφους µε ισχύ από 20 kWp έως 150 kWp (κυρίαρχο κοµµάτι της αγοράς µέχρι 
πρότινος) 
Υποκατηγορία 2: Συστήµατα επί εδάφους µε ισχύ µεγαλύτερη των 150 KWp (αναδυόµενο κοµµάτι της αγοράς) 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A 
 
Από 1ης Ιουλίου 2009 έχει τεθεί σε ισχύ ένα ειδικό πρόγραµµα για την εγκατάσταση µικρών φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων (<10 kWp) στον οικιακό τοµέα. Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών επί διατηρητέων κτιρίων και εντός 
παραδοσιακών οικισµών απαιτούνταν µέχρι πρόσφατα η έκδοση ειδικής ανά περίπτωση υπουργικής απόφασης 
(µείζον εµπόδιο το οποίο έχει αρθεί από τον Σεπτέµβριο του 2010). Η πρώτη φάση του προγράµµατος αφορούσε 
µόνο στην ηπειρωτική χώρα και µόνο στα νησιά εκείνα που είναι διασυνδεδεµένα µε το ηπειρωτικό δίκτυο. Τα νησιά 
που διαθέτουν αυτόνοµο ηλεκτρικό δίκτυο δεν καλύπτονταν από το πρόγραµµα (και το εµπόδιο αυτό έχει αρθεί από 
τον Σεπτέµβριο του 2010). Για την ένταξη στο καθεστώς κινήτρων του προγράµµατος, µέρος των αναγκών σε ζεστό 
νερό χρήσης πρέπει να καλύπτεται από ηλιοθερµικά συστήµατα ή άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ. Οι εµπλεκόµενες 
υπηρεσίες είναι η τοπική ∆ΕΗ (ή θεωρητικά κάποιος άλλος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας) και µέχρι πρόσφατα η 
τοπική ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας η οποία παρείχε την έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας. Από τον 
Σεπτέµβριο του 2010, η µόνη εµπλεκόµενη υπηρεσία είναι η τοπική ∆ΕΗ. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B 
 
Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ισχύος έως 20 kWp σε εµπορικά κτίρια ακολουθεί µια σχετικά απλή διαδικασία. 
Μέχρι πρόσφατα, για τα συστήµατα άνω των 20 kWp απαιτούνταν έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τις αρµόδιες 
περιφερειακές αρχές, καθώς και η έκδοση µιας “εξαίρεσης” από άδεια παραγωγής που χορηγούσε η ΡΑΕ. Τα στάδια 
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αυτά έχουν ορθώς καταργηθεί µε το Ν.3851/2010. Από τον Σεπτέµβριο του 2010, η µόνη εµπλεκόµενη υπηρεσία 
είναι η τοπική ∆ΕΗ. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 
 
Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών επί εδάφους ακολουθούσε µια χρονοβόρα διαδικασία αδειοδότησης η οποία 
περιλάµβανε την έκδοση µιας ειδικής άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ καθώς και περιβαλλοντική αδειοδότηση από 
τις αρµόδιες περιφερειακές υπηρεσίες. Μέχρι πρότινος, τα µεγάλης ισχύος συστήµατα ακολουθούσαν µία διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης δύο σταδίων στα οποία λίγο πολύ εµπλέκονταν οι ίδιες υπηρεσίες. Ο νέος 
Ν.3851/2010 συνένωσε τα δύο αυτά στάδια σε ένα. Τα µεγάλης ισχύος έργα (>1 MWp) απαιτούν επίσης δύο ακόµη 
άδειες, την άδεια εγκατάστασης και την άδεια λειτουργίας. 
 

2. ∆ιαδικασίες ανάπτυξης φωτοβολταϊκών έργων 

Τα εµπόδια που περιγράφονται παρακάτω καταγράφηκαν κατά την πρώτη φάση του Προγράµµατος PV Legal και 
αντανακλούν την κατάσταση πριν την ψήφιση του νέου νόµου για τις ΑΠΕ στα µέσα του 2010. Ως αποτέλεσµα της 
πίεσης που άσκησε η αγορά και άλλοι φορείς, ορισµένα από τα εµπόδια αυτά (ιδιαίτερα στις κτιριακές εφαρµογές) 
έχουν αρθεί. Μερικές από τις θετικές αλλαγές που επήλθαν είναι οι εξής: 
 

- Με υπουργική απόφαση επιτρέπεται πλέον από τον Σεπτέµβριο του 2010 η εγκατάσταση οικιακών 
φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε νησιά µε αυτόνοµα δίκτυα. 

- Με υπουργική απόφαση επιτρέπονται πλέον από τον Σεπτέµβριο του 2010 εφαρµογές που µέχρι 
πρόσφατα δεν ήταν επιτρεπτές στον οικιακό τοµέα (π.χ. εγκαταστάσεις σε προσόψεις, στέγαστρα, 
χώρους στάθµευσης, αποθήκες, κ.λπ). 

- Με υπουργική απόφαση επιτρέπεται πλέον από τον Σεπτέµβριο του 2010 η εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών σε διατηρητέα κτίρια και παραδοσιακούς οικισµούς έπειτα από σχετική 
γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής Πολεοδοµικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ). 

- ∆εν απαιτείται πλέον περιβαλλοντική αδειοδότηση για τις κτιριακές εφαρµογές φωτοβολταϊκών 
ανεξαρτήτως µεγέθους συστήµατος. 

- Η άδεια παραγωγής απαιτείται πλέον µόνο για συστήµατα ισχύος άνω του 1 MWp. 
- Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε αγροτικές περιοχές αν και µε κάποιους 

περιορισµούς. 
 

2.1. Κατηγορία Α 
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2.2. Κατηγορία B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Κατηγορία Γ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Σύγκριση µεταξύ διαφόρων χωρών 

Τα παρακάτω διαγράµµατα δίνουν τις διαφορές µεταξύ των συµµετεχόντων χωρών. Θα πρέπει να διαβαστούν 
παρόλα αυτά µε προσοχή διότι κάποιες φορές οι συγκρινόµενες κατηγορίες αφορούν συστήµατα διαφορετικών 
µεγεθών (π.χ. η Κατηγορία Γ στην Ελλάδα αφορά σε συστήµατα των 100 kWp, στη Βουλγαρία, την Τσεχία και την 
Ισπανία του 1 MWp, ενώ στη Γαλλία, τη Γερµανία και την Ιταλία των 5 MWp). 
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Νομικά-Διοικητικά κόστη ως ποσοστό του συνολικού κόστους ανάπτυξης έργου 
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Συμμόρφωση με τις νομικές-διοικητικές απαιτήσεις: απασχόληση (ώρες)
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Συμμόρφωση με τις νομικές-διοικητικές απαιτήσεις: συνολική διάρκεια (εβδομάδες)

0

50

100

150

200

250

Βουλγαρία Τσεχία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ιταλία Ολλανδία Πολωνία Πορτογαλία Σλοβενία Ισπανία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

 
Συμμόρφωση με τις νομικές-διοικητικές απαιτήσεις: χρόνος αναμονής (εβδομάδες)
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