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Οι προτάσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος PV LEGAL 

για την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων 
και την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα PV Legal προτείνει νέες λύσεις για τη μείωση των γραφειοκρατικών 
εμποδίων και την εκλογίκευση των αδειοδοτικών διαδικασιών, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα 
η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών 
 
Αμβούργο, 7 Σεπτεμβρίου 2011 – Αν και τα φωτοβολταϊκά έχουν γνωρίσει αξιοσημείωτη ανάπτυξη τα 
τελευταία χρόνια, τα γραφειοκρατικά εμπόδια δεν επιτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση του άφθονου 
ηλιακού δυναμικού. Με μία νέα έκδοση, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα PV Legal προτείνει συγκεκριμένες 
δράσεις για τη μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων κατά το σχεδιασμό και εγκατάσταση των 
φωτοβολταϊκών, ώστε να βοηθηθεί η περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της ασφαλούς, καθαρής και 
ανανεώσιμης ενεργειακής πηγής. 
 
“Πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο αναγνωρίζουν πλέον το τεράστιο δυναμικό της ηλιακής ενέργειας και 
αναπτύσσουν στρατηγικές για την ανάπτυξη της αγοράς,” δήλωσε η Marie Latour, Σύμβουλος 
Στρατηγικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανιών Φωτοβολταϊκών (ΕΡΙΑ). “Σε πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες όμως απαιτούνται ακόμη σημαντικές βελτιώσεις στις αδειοδοτικές διαδικασίες. Αποτέλεσμα των 
σημερινών αγκυλώσεων είναι ότι σε αρκετές χώρες, απαιτούνται ακόμη και αρκετά έτη για τη διασύνδεση 
των φωτοβολταϊκών στο δίκτυο.” 
 
Η νέα έκδοση “Βασικές Προτάσεις του PV LEGAL”, περιλαμβάνει μια σειρά προτάσεων και τρόπων για 
την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών και την ευκολότερη σύνδεση των φωτοβολταϊκών στο 
δίκτυο. 
 
“Μόνο με την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων θα μπορέσουν τα φωτοβολταϊκά να γίνουν 
ανταγωνιστικά στις ενεργειακές αγορές,” τόνισε ο Αλέξανδρος Ζαχαρίου, πρόεδρος του Συνδέσμου 
Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), που συμμετέχει στο πρόγραμμα. “Με την καταγραφή των βασικών 
γραφειοκρατικών εμποδίων και με συγκεκριμένες προτάσεις για την άρση τους, το PV LEGAL παρέχει 
σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.” 
 
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) θέτει δεσμευτικούς 
στόχους για τη διείσδυση των ΑΠΕ ως το 2020 και περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη μείωση των 
γραφειοκρατικών εμποδίων και την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών και της πρόσβασης στα 
δίκτυα. Εφαρμόζοντας τις επιταγές αυτής της Οδηγίας, πολλές από τις προτάσεις του PV LEGAL θα 
μπορούσαν να γίνουν πραγματικότητα. 
 
Τα βασικά εμπόδια που καταγράφηκαν από το PV LEGAL αφορούν στις αδειοδοτικές διαδικασίες, τους 
κανόνες διασύνδεσης των φωτοβολταϊκών στο δίκτυο και τα θέματα χωρητικότητας των δικτύων. Για κάθε 
ένα από τα θέματα αυτά, το PV LEGAL προτείνει συγκεκριμένες δράσεις. 
 
Οι προτάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 
 



• Εφαρμογή απλών και ξεκάθαρων διαδικασιών αδειοδότησης, με εφαρμογή της υπηρεσίας μιας 
στάσης για όλες τις απαραίτητες διαδικασίες. 

• Θέσπιση και τήρηση αυστηρών προθεσμιών για όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και κατάλληλη 
και επαρκή πληροφόρηση των εμπλεκόμενων υπαλλήλων. 

• Συμμετοχή των φορέων της αγοράς στη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών. 
• Θέσπιση διαφανών και δεσμευτικών κανόνων για τη σύνδεση με το δίκτυο. 
• Τυποποίηση των διαδικασιών σύνδεσης με το δίκτυο και εφαρμογή ποινών για τη μη τήρηση των 

προθεσμιών από τους αρμόδιους Διαχειριστές. 
• Ενδελεχή αποτίμηση της χωρητικότητας των δικτύων λαμβάνοντας υπόψη τα κόστη, τα οφέλη και 

τη δυνατότητα επέκτασής τους με βάση το πραγματικό δυναμικό των ΑΠΕ. 
 
Μπορείτε να κατεβάσετε την έκθεση “Βασικές Προτάσεις του PV LEGAL” στη διεύθυνση: 
http://www.helapco.gr/ims/file/projects/pv_legal/PV_LEGAL_key_recommendations_Sep2011.pdf 
 
Οι πληροφορίες που παρέχει το PV LEGAL: 
 
• Η βάση δεδομένων του PV LEGAL παρέχει μια λεπτομερή περιγραφή των διοικητικών και νομικών 

διαδικασιών σε 12 ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, 
Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Τσεχία) για τρεις τομείς της αγοράς και 
συγκεκριμένα για οικιακά συστήματα, μικρές και μεσαίου μεγέθους εμπορικές εφαρμογές επί 
κτιρίων και φωτοβολταϊκά συστήματα επί εδάφους. Για κάθε τομέα δίνονται αναλυτικά τα βήματα 
που απαιτούνται για την εγκατάσταση του συστήματος. Η βάση δεδομένων είναι διαθέσιμη στη 
διεύθυνση: http://www.pvlegal.eu/database.html 

• Τελικές προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου σε 12 ευρωπαϊκές χώρες είναι διαθέσιμες 
στη διεύθυνση: http://www.pvlegal.eu/results/advisory-papers.html 

• Οι τελευταίες εξελίξεις ανά χώρα βρίσκονται στη διεύθυνση: 
• http://www.pvlegal.eu/en/results/progresses.html 

 
Σχετικά με το πρόγραμμα PV LEGAL: 
 
Στο PV LEGAL, το οποίο χρηματοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραμμα “Ευφυής Ενέργεια”, συμμετέχουν 
13 εθνικοί σύνδεσμοι εταιριών φωτοβολταϊκών, η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανιών Φωτοβολταϊκών 
(ΕΡΙΑ), καθώς και η εταιρία συμβούλων eclareon. Συγκεκριμένα, οι φορείς που συμμετέχουν είναι οι εξής: 
 
• BSW-Solar, Γερμανία (συντονιστής) 
• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΣΕΦ), Ελλάδα 
• ASIF, Ισπανία 
• Assosolare, Ιταλία 
• ENERPLAN, Γαλλία 
• PTPV, Πολωνία  
• MPC, Βρετανία 
• SER, Γαλλία 
• ZSFI, Σλοβενία 
• EPIA, 
• Eclareon 
• Συνεργαζόμενοι οργανισμοί: Holland Solar (Ολλανδία), Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

Τσεχίας, APESF (Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών Πορτογαλίας), Σύνδεσμος Εταιριών 
Φωτοβολταϊκών Βουλγαρίας 

 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) 
Τηλ: 210-9577470 
E-mail: info@helapco.gr 
www.helapco.gr 

 
 

 


