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Οι βασικές παρατηρήσεις του ΣΕΦ επί του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ
1. Αντικατάσταση της παραγρ.6, του άρθρου 15, ως ακολούθως :
«Η εξέταση νέων αιτημάτων σταθμών Α.Π.Ε. από τις αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες
περιλαμβάνονται η Ρ.Α.Ε., οι Περιφέρειες και οι Διαχειριστές, ξεκινά άμεσα μετά τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου για όλο το διασυνδεδεμένο Σύστημα στην επικράτεια.»

Αιτιολογία: Αυτό θα βοηθήσει άμεσα στην ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας, στον περιορισμό
της ανεργίας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, της Εθνικής Οικονομίας και θα περιορίσει
δραστικά το παρεμπόριο αδειών.

2. Κατάργηση του εδαφίου β’, παράγρ.13, του άρθρου 3.

Αιτιολογία: Πρακτικά είναι ανεφάρμοστο γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου, θα οδηγήσει
σε τέλμα την αγορά, δημιουργεί αντισυνταγματική διάκριση μεταξύ των επενδυτών και προάγει
τη διαφθορά και τη συναλλαγή στις υπηρεσίες.

3. Τροποποίηση της παραγρ.7, του άρθρου 9, ως ακολούθως:
«Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής
άδειας, ούτε κάποιας άλλης μορφής έγκριση εργασιών ή θεώρηση από την αρμόδια
Διεύθυνση Πολεοδομίας, αλλά απλή κοινοποίηση προς τον οριζόμενο κατά περίπτωση
αρμόδιο φορέα. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η εγκατάσταση οικίσκων για τη στέγαση
επικουρικού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τότε απαιτείται για την εγκατάσταση
των οικίσκων αυτών έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας που εκδίδεται από την
αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας. Για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών δεν απαιτείται η
έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας που
εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας.»

Αιτιολογία: Απλοποίηση των διαδικασιών για τις ΑΠΕ σε εφαρμογή της οδηγίας 2009/28/ΕΚ.
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Αναλυτικότερες παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ
Τον Δεκέμβριο του 2009 δόθηκε για δημόσια διαβούλευση ένα σχέδιο νόμου για τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) το οποίο έτυχε θετικής αποδοχής από την αγορά και την κοινωνία, αφού
προέβλεπε, μεταξύ άλλων, και ιδιαίτερα γενναίες ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά.

Παρόλα αυτά, και παρόλη την κοινωνική υποστήριξη στις προτεινόμενες ρυθμίσεις, τους μήνες που
ακολούθησαν, υπήρξαν αλλαγές στο αρχικό σχέδιο που ανατρέπουν πλήρως τη φιλοσοφία του, χωρίς
κάτι τέτοιο να προκύπτει ως ανάγκη από τη δημόσια διαβούλευση.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του άρθρου 15 που αφορά τις μεταβατικές διατάξεις, ένα
ιδιαίτερα κρίσιμο θέμα, για το οποίο δεν υπήρξε καν διαβούλευση.

Καταγράφουμε επιγραμματικά ορισμένες από τις αλλαγές αυτές:
Αρχικό Σχέδιο Νόμου

Τροποποιημένο Σχέδιο Νόμου

(Δεκ. 2009)

(Απρ. 2010)
Άμεση προώθηση νέων αιτήσεων μόνο για κτίρια.
Προώθηση έργων <500 KWp μετά από 2 μήνες
από την θέση σε ισχύ του νέου νόμου, υπό τη
προϋπόθεση ότι δεν έχει εκδοθεί η
προβλεπόμενη υπουργική απόφαση που να
ανατρέπει τη θέση σε ισχύ ή απαγορεύει την
προώθηση έργων <500 KWp . Πάγωμα νέων
αιτήσεων για μεγαλύτερα έργα μέχρι την

Άμεση προώθηση νέων αιτήσεων

υπογραφή σχετικής υπουργικής απόφασης η
οποία θα εκδοθεί εντός τριμήνου από τη
δημοσίευση του νόμου και η οποία θα καθορίζει
το πότε και υπό ποιους όρους θα επιτραπεί η
κατάθεση αιτήσεων για μεγάλα έργα.

Ο ΣΕΦ προτείνει την άμεση προώθηση νέων
αιτήσεων χωρίς περιορισμούς και εξαιρέσεις.
Επειδή το πάγωμα των νέων αιτήσεων (με
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ελάχιστες εξαιρέσεις) βάζει φρένο στην αγορά και
πριμοδοτεί το παρεμπόριο αδειών, είναι σαφές ότι
μια τέτοια ρύθμιση, όχι μόνο δεν επιταχύνει τις
διαδικασίες όπως υπόσχεται ο τίτλος του
νομοσχεδίου, αλλά οδηγεί την αγορά σε
μαρασμό.
Απαιτείται άδεια παραγωγής για φωτοβολταϊκούς
σταθμούς μεγαλύτερους από 1 MWp

Καταργείται η άδεια παραγωγής κατά το

Ο ΣΕΦ προτείνει την κατάργηση της άδειας

επιτυχημένο πρότυπο της Γερμανίας

παραγωγής για τα φωτοβολταϊκά (όπως
ισχύει και σε άλλες χώρες), αφού αυτή δεν
διασφαλίζει πλέον τίποτα (ούτε καν δεσμεύει
ηλεκτρικό χώρο).
Περιβαλλοντική αδειοδότηση σε 1 στάδιο (ΕΠΟ)
για τους σταθμούς >500 KWp. Καταργείται η
περιβαλλοντική αδειοδότηση για εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών σε κτίρια και οργανωμένους
βιομηχανικούς υποδοχείς.
Απαιτείται ειδική “περιβαλλοντική εξαίρεση” από
την Περιφέρεια για σταθμούς <500 KWp σε
γήπεδα. Απαιτείται ΕΠΟ για όλα τα συστήματα
που εγκαθίστανται σε περιοχές Natura, παράκτιες
ζώνες (100μ από οριογραμμή αιγιαλού) και σε

Περιβαλλοντική αδειοδότηση σε 1 στάδιο (ΕΠΟ)

γήπεδα που γειτνιάζουν σε απόσταση μικρότερη

για τους σταθμούς >500 KWp. Καταργείται η

από εκατόν πενήντα (150) μέτρα, με άλλο γήπεδο

περιβαλλοντική αδειοδότηση για εγκατάσταση

για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ή

φωτοβολταϊκών σε κτίρια και οργανωμένους

απόφαση ΕΠΟ ή Προσφορά Σύνδεσης

βιομηχανικούς υποδοχείς, καθώς και για

φωτοβολταϊκού σταθμού και η συνολική ισχύς

συστήματα έως 500 KWp σε γήπεδα.

των σταθμών υπερβαίνει τα 500 KWp.

Ο

ΣΕΦ

προτείνει

“περιβαλλοντικής
εκδίδεται

από

αποτελεί

ένα

ανούσιο

εμπόδιο,

την

κατάργηση

εξαίρεσης”

την

Περιφέρεια

ακόμη

που

θα

και

που

γραφειοκρατικό

αφού

ο

της

και

ουσιαστικός

έλεγχος μπορεί να γίνει και σε μετέπειτα
στάδιο

της

αδειοδοτικής

διαδικασίας

(Πολεοδομία – κατά τη διαδικασία έγκρισης
εργασιών

δόμησης

μικρής

κλίμακας).
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Προτείνει
παράλογου
απόσταση

ακόμη

την

απάλειψη

του

όρου

της

“γειτνίασης

σε

<150

μέτρων”

όριο

που

δεν

βασίζεται σε κανένα λογικό ή επιστημονικό
επιχείρημα. H ΕΠΟ θα πρέπει να αφορά μόνο
προστατευόμενες και οικολογικά ευαίσθητες
περιοχές.

Με την εξαίρεση της Αττικής και περιοχές της
επικράτειας που ήδη έχουν χαρακτηριστεί ως
γαίες υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμένα
Πολεοδομικά Σχέδια, ΖΟΕ, κ.λπ, επιτρέπεται η
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γαίες υψηλής
παραγωγικότητας με βάση όρους και
προϋποθέσεις που θα οριστούν με κοινή
υπουργική απόφαση (σε 2 μήνες από τη
δημοσίευση του νόμου) και μέχρι κάλυψης του
Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε

1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων

γαίες υψηλής παραγωγικότητας

κάθε Νομού.

Ο ΣΕΦ προτείνει να επιτρέπεται η
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γαίες
υψηλής παραγωγικότητας σε όλη την
επικράτεια, αφού, ούτως ή άλλως, οι
απαιτούμενες εκτάσεις είναι ελάχιστες σε
σχέση με τη διαθέσιμη γεωργική γη και δεν
υπάρχει επί της ουσίας ανταγωνισμός μεταξύ
των διαφόρων χρήσεων γης.
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