30 Ιουλίου 2009

Κύριε υπουργέ, τα φωτοβολταϊκά δεν είναι οικοδομές!
Οι άστοχες αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ
ακυρώνουν εκατοντάδες επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά
Ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω. Αυτό είναι δυστυχώς το αποτέλεσμα της πρόσφατης
απόφασης του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, που αφορά σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σε εκτός
σχεδίου πόλεως περιοχές. Την ώρα που το Υπουργείο Ανάπτυξης δεσμεύεται δημοσίως για
διευκόλυνση και επιτάχυνση της προώθησης των φωτοβολταϊκών, οι αποφάσεις του
συναρμόδιου υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ακυρώνουν στην πράξη αυτή την προοπτική.
Είναι χαρακτηριστική η τελευταία υπουργική απόφαση (6-7-2009) που αφορά στην
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές. Η απόφαση αυτή
απαγορεύει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος άνω των 20 κιλοβάτ (kW)
σε μη άρτια και μη οικοδομήσιμα οικόπεδα. Από την απαγόρευση αυτή δεν θίγονται όσες μέχρι τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης- αιτήσεις είχαν ήδη λάβει εξαίρεση από
άδεια παραγωγής από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Αντιθέτως, απορρίπτονται όσοι
επενδυτές είχαν υποβάλλει αίτηση προ διετίας και δεν έχουν λάβει ακόμη τη σχετική εξαίρεση
λόγω καθυστέρησης της ΡΑΕ.
Η ρύθμιση αυτή γεννά μία απαράδεκτη διάκριση εις βάρος όσων δεν έχουν ακόμα λάβει
απάντηση από τη ΡΑΕ στην αίτηση εξαίρεση από την άδεια παραγωγής. Η διάκριση αυτή
μεταξύ όμοιων περιπτώσεων παραβιάζει κατάφωρα κάθε αρχή και έννοια ισονομίας, καθώς
οι αιτούντες κινήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το τότε υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, από το
οποίο κατά παράλειψη του ΥΠΕΧΩΔΕ εξέλιπε η σχετική ρύθμιση για την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστημάτων σε περιοχές εκτός σχεδίου. Η παράνομη καθυστέρηση της ΡΑΕ
(οι άδειες εξαίρεσης διαπιστώνονται εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την υποβολή της
σχετικής αίτησης σύμφωνα με το Ν. 3468/06), αποτελεί σύμφωνα με τη διάταξη του
ΥΠΕΧΩΔΕ το διακριτικό γνώρισμα για την απαλλαγή (ή μη απαλλαγή) από τον περιορισμό
της οικοδομησιμότητας και αρτιότητας.
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Για λόγους επομένως ισονομίας, θα πρέπει να απαλλαχθούν από τον περιορισμό της
οικοδομησιμότητας και αρτιότητας τουλάχιστον όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί προς
τη ΡΑΕ.
Θα πρέπει να επισημάνουμε βέβαια ένα οξύμωρο στην εν λόγω υπουργική απόφαση. Ενώ η
ισχύουσα νομοθεσία (Ν.2941/2001 και Ν.3734/09) δεν απαιτεί οικοδομική άδεια για
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών κι ενώ κάτι τέτοιο προβλέπει και η επίμαχη απόφαση, εν
τούτοις γίνεται λόγος για οικοδομησιμότητα των γηπέδων! Ο ΣΕΦ ζητά να μη τίθεται θέμα
αρτιότητας και οικοδομησιμότητας των γηπέδων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών,
αφού δεν πρόκειται για δομικές κατασκευές μόνιμου χαρακτήρα, αλλά για λυόμενες
και προσωρινές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (όπως τις χαρακτηρίζει άλλωστε
και η νομοθεσία [Ν.2244/94] ήδη από το 1994).
Να επισημάνουμε επίσης πως στο άρθρο 5, η εν λόγω υπουργική απόφαση τροποποιεί επί
τα χείρω το πρόσφατο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ, το οποίο εξαιρούσε από τις
διατάξεις του τα μικρά συστήματα ισχύος έως 500 κιλοβάτ σε ότι αφορά στα κριτήρια
χωροθέτησής τους. Η νέα απόφαση μιλά για εφαρμογή των απαγορευτικών διατάξεων για
όλα τα συστήματα ανεξαρτήτως ισχύος, δημιουργώντας προβλήματα σε εκατοντάδες
επενδύσεις για τις οποίες, όταν υπεβλήθησαν αιτήσεις, δεν ίσχυαν αυτές οι ρυθμίσεις.
Η απόφαση αυτή έχει ήδη θέσει εν αμφιβόλω την υλοποίηση εκατοντάδων επενδύσεων, ενώ
ακυρώνει στην πράξη τις ρυθμίσεις του Ν.3734/09 σε ότι αφορά τα χρονοδιαγράμματα
έκδοσης των αδειών παραγωγής από τη ΡΑΕ, χρονοδιαγράμματα που ήδη έχει παραβιάσει
η εν λόγω αρχή. Να επισημάνουμε επίσης εδώ ότι εδώ και μία τριετία σχεδόν, η ΡΑΕ, χωρίς
καμία τεχνική τεκμηρίωση, δεν δέχεται αιτήσεις για φωτοβολταϊκά σε νησιά που είναι
διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό δίκτυο της χώρας, στερώντας από τους κατοίκους των
περιοχών αυτών τη δυνατότητα που έχουν όλοι οι άλλοι πολίτες. Για ακόμη μία φορά λοιπόν
τίθεται θέμα ισονομίας των πολιτών.
Το πιο επικίνδυνο όμως είναι πως το ΥΠΕΧΩΔΕ προσπάθησε να δικαιολογήσει την
απαράδεκτη αυτή απόφαση επικαλούμενο λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και τον
ενεργειακό σχεδιασμό! Σε ανακοίνωσή του στις 16-7-2009, αναφέρει πως η απόφαση
ελήφθη για “την αποφυγή κάλυψης με φωτοβολταϊκά στοιχεία, κάθε πιθανής επιφάνειας στο
σύνολο της έκτασης των εκτός σχεδίου περιοχών”. Με την υπερβολή προσπαθεί να
δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Ποια είναι αλήθεια η διαφορά μεταξύ ενός φωτοβολταϊκού
που εγκαθίσταται σε οικοδομήσιμο γήπεδο από το ίδιο φωτοβολταϊκό που εγκαθίσταται σε
μη οικοδομήσιμο; Για το ίδιο έργο πρόκειται και την ίδια έκταση καταλαμβάνει. Ακόμη κι αν
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υποθέσουμε ότι όλα τα έργα για τα οποία έχουν κατατεθεί αιτήσεις στη ΡΑΕ υλοποιηθούν σε
εκτός σχεδίου περιοχές σε βάθος χρόνου (πράγμα αδύνατο αφού μέρος μόνο των αιτήσεων
θα υλοποιηθούν), η συνολική έκταση που απαιτείται στο σύνολο της χώρας είναι περί τα
60.000 στρέμματα δηλαδή λιγότερο από το 0,05% της διαθέσιμης έκτασης.
Η ίδια ανακοίνωση του ΥΠΕΧΩΔΕ κάνει λόγο για μελλοντική συμβολή των φωτοβολταϊκών
λιγότερο από 3% στο σύνολο των ΑΠΕ. Η αυθαίρετη αυτή παραδοχή, όχι μόνο αγνοεί τα
τεκταινόμενα διεθνώς (αφού τα φωτοβολταϊκά αποτελούν σήμερα μαζί με τα αιολικά την
αιχμή των ΑΠΕ), αλλά και το γεγονός ότι με βάση τη νέα κοινοτική οδηγία για τις ΑΠΕ
(2009/28/ΕΚ), η ακριβής συμβολή της κάθε τεχνολογίας στο ενεργειακό μίγμα θα καθοριστεί
ως τον Ιούνιο του 2010. Αν εφαρμοστούν αυτά που προβλέπει το ΥΠΕΧΩΔΕ, η χώρα μας
δεν πρόκειται να καλύψει ούτε το ήμισυ του δεσμευτικού στόχου που θέτει η οδηγία αυτή για
την Ελλάδα με αποτέλεσμα να κληθεί η χώρα να πληρώσει δισεκατομμύρια σε πρόστιμα. Οι
παραδοχές αυτές είναι εκτός τόπου και χρόνου, αφού, για παράδειγμα, ο στόχος της
ευρωπαϊκής βιομηχανίας φωτοβολταϊκών είναι η κάλυψη του 12% της ηλεκτροπαραγωγής
από φωτοβολταϊκά ως το 2020. Ο στόχος αυτός είναι πολλαπλάσιος απ’ αυτόν του
ΥΠΕΧΩΔΕ και αντανακλά τη δυναμική του κλάδου διεθνώς.
Ο ΣΕΦ ζητά από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ να προβεί άμεσα σε διορθωτική απόφαση
ώστε να μην ακυρωθούν εκατοντάδες επενδύσεις και να υπάρξει ο δέων σεβασμός
στη νομιμότητα, την οποία σεβάστηκαν οι επενδυτές όταν υπέβαλαν αιτήσεις, όχι
όμως και οι αρμόδιες αρχές.

Για περισσότερες πληροφορίες: Σωτήρης Καπέλλος, αντιπρόεδρος ΣΕΦ, τηλ. 6977999245
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