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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θετικός ο αντίκτυπος του προγράμματος PV LEGAL
Αθήνα, 19 Μαΐου 2011 – Δυο χρόνια μετά την έναρξή του, το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PV LEGAL για
την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας στα φωτοβολταϊκά, μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έχει
συμβάλλει στην επίτευξη θετικών αλλαγών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Εκκινώντας τον Ιούλιο του 2009, το Πρόγραμμα PV LEGAL βοήθησε τους φορείς της αγοράς να
βελτιώσουν το θεσμικό καθεστώς που διέπει την αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών. Χαρακτηριστικό
είναι το παράδειγμα της Ελλάδας όπου, πέραν της ψήφισης του Ν.3851/2010 για την απλοποίηση
των διαδικασιών, είχαμε περαιτέρω βελτιώσεις στο καθεστώς αδειοδότησης των οικιακών
φωτοβολταϊκών μέσα στο 2010 και επέκταση του σχετικού προγράμματος των οικιακών
φωτοβολταϊκών και στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Στη Σλοβενία επίσης, δεν απαιτείται πλέον άδεια
δόμησης για συστήματα με ισχύ μικρότερη από 1 μεγαβάτ, επιταχύνοντας έτσι το άνοιγμα της αγοράς.

Σε ορισμένες περιπτώσεις βέβαια, με χαρακτηριστικές αυτές της Ισπανίας και της Τσεχίας, είχαμε
πισωγυρίσματα και έτσι σήμερα είναι πρακτικά αδύνατον να αδειοδοτηθούν ορισμένες κατηγορίες
φωτοβολταϊκών συστημάτων. Τα νέα αυτά εμπόδια ετέθησαν συνειδητά από τις αρμόδιες αρχές για
να περιορίσουν την περαιτέρω ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών στις χώρες αυτές.

Σήμερα το Πρόγραμμα PV LEGAL ανακοινώνει την κυκλοφορία της επικαιροποιημένης βάσης
δεδομένων που έχει αναπτύξει. Η βάση αυτή δεδομένων περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τις
αδειοδοτικές διαδικασίες σε 12 ευρωπαϊκές χώρες και συγκεκριμένα τη Βουλγαρία, τη Βρετανία, τη
Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Πολωνία, την
Πορτογαλία, τη Σλοβενία και την Τσεχία. Η βάση δεδομένων αυτή περιγράφει τις διαδικασίες
αδειοδότησης για διάφορες κατηγορίες και μεγέθη φωτοβολταϊκών συστημάτων (από μικρά οικιακά
συστήματα έως μεσαία και μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα), παρέχοντας την πιο πλήρη καταγραφή που
έχει γίνει μέχρι σήμερα για το θέμα. Η βάση δεδομένων απευθύνεται σε:

- Επενδυτές και εταιρίες φωτοβολταϊκών που θέλουν να έχουν μια συγκριτική εικόνα για τις
διαδικασίες σε διάφορες χώρες

- Εθνικές και Κοινοτικές αρχές που εμπλέκονται με τις θεσμικές ρυθμίσεις που αφορούν τα
φωτοβολταϊκά

Για κάθε μία από τις συμμετέχουσες χώρες, έχουν διατυπωθεί συγκεκριμένες προτάσεις για τη
βελτίωση του θεσμικού πλαισίου με στόχο την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων, τη συνακόλουθη
μείωση του κόστους εγκατάστασης και την ταχύτερη διείσδυση των φωτοβολταϊκών στα δίκτυα.

Οι πληροφορίες που παρέχει το PV LEGAL:

 Οι τελευταίες εξελίξεις σε θεσμικά θέματα μπορούν να βρεθούν στην παρακάτω
διεύθυνση: http://www.pvlegal.eu/en/results/progresses.html

 Η βάση δεδομένων του PV LEGAL (σε διάφορες γλώσσες) βρίσκεται στην εξής
διεύθυνση: http://www.pvlegal.eu/database.html.
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 Οι εθνικές εκθέσεις με τις προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου
μπορούν να βρεθούν στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.pvlegal.eu/results/advisory-papers.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
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