
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PV LEGAL
Μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων  

για την επιτυχή ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών

Με την υποστήριξη της :
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Intelligent Energy Europe



Στόχοι του προγράμματος
  Να αρθούν τα νομικά-διοικητικά εμπόδια κατά το σχεδιασμό και την 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων (περιλαμβανομένης και της 
διασύνδεσης με το δίκτυο).

  Να βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο για τα φωτοβολταϊκά στην Ευρώπη ώστε 
να επιτευχθεί ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ανάπτυξη της αγοράς στις 
διάφορες χώρες.

Οι χώρες του PV LEGAL
Οι παρακάτω  
12 χώρες της ΕΕ 
εμπλέκονται στο 
πρόγραμμα :

Βουλγαρία, Βρετανία, 
Γαλλία, Γερμανία, 
Ελλάδα, Ισπανία, 
Ιταλία, Ολλανδία, 
Πολωνία, Πορτογαλία, 
Σλοβενία, και Τσεχία. 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα
  Δημόσιες υπηρεσίες και διαμορφωτές πολιτικής σε εθνικό,  

περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 Εμπλεκόμενους στην αγορά των φωτοβολταϊκών.

 Διαχειριστές δικτύων.



Ένα πρόγραμμα σε 3 βήματα
1

Έρευνα και 
ανάλυση των 
αδειοδοτικών 

διαδικασιών σε 
12 χώρες της ΕΕ :

2
Διατύπωση 
προτάσεων :

3
Προώθηση 
προτάσεων 

και βελτίωση 
θεσμικού 
πλαισίου :

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
ΚΑΙ 

ΜΕΙΩΜΕΝΑ 
ΚΟΣΤΗ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

1  Έρευνα και ανάλυση των αδειοδοτικών διαδικασιών σε 12 χώρες της ΕΕ: 
οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα PV LEGAL θα καταγράψουν τα δεδομένα 
κάνοντας μια ενδελεχή έρευνα για τα υπάρχοντα εμπόδια, αξιοποιώντας την 
εμπειρία των εταιριών φωτοβολταϊκών. Αυτά τα δεδομένα θα αξιολογηθούν 
και θα συγκεντρωθούν σε μία κεντρική βάση δεδομένων ώστε να υπάρχει 
σύγκριση των ισχυόντων θεσμικών πλαισίων σε διάφορες χώρες. 

2  Διατύπωση προτάσεων: θα ετοιμαστούν κείμενα προτάσεων για τη 
βελτίωση του θεσμικού πλαισίου προσαρμοσμένα για κάθε χώρα. Οι φορείς 
της αγοράς θα συζητήσουν αυτά τα κείμενα προτάσεων σε 8 εκδηλώσεις που 
θα οργανωθούν σε κάθε συμμετέχουσα χώρα (εθνικές συναντήσεις) και από 
τη διαβούλευση αυτή θα συμπληρωθούν και βελτιωθούν, αν χρειαστεί, τα 
κείμενα αυτά.

3  Προώθηση προτάσεων και βελτίωση θεσμικού πλαισίου: το τελικό βήμα 
θα είναι η παρουσίαση των προτάσεων αυτών στους αρμόδιους φορείς και 
τους διαχειριστές δικτύου σε ειδικές εκδηλώσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
περιφερειακό επίπεδο.

ΚΕΙΜΕΝΑ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΚΑΙ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΒΑΣΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

PV LEGAL



Τα παραδοτέα του προγράμματος  
PV Legal 
   Μια αναλυτική και διαθέσιμη στο ευρύ κοινό βάση 

δεδομένων με τις νομικές-διοικητικές διαδικασίες 
για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων σε 12 ευρωπαϊκές 
χώρες.

  Οκτώ κείμενα προτάσεων για ισάριθμες χώρες με λεπτομερείς θέσεις για 
τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και των αδειοδοτικών διαδικασιών, 
τόσο για μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα όσο και για μεγαλύτερα έργα 
ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών.

  Δώδεκα εθνικές και οκτώ περιφερειακές συναντήσεις διαβούλευσης με 
αρμόδιους φορείς, διαμορφωτές πολιτικής και διαχειριστές δικτύων, ώστε 
να εφαρμοστούν, ει δυνατόν, στην πράξη οι διατυπωθείσες προτάσεις.

  Δύο εκθέσεις για το περιεχόμενο, τις μεθόδους και τα αποτελέσματα της σχετικής 
έρευνας (1η έκθεση) και τα αποτελέσματα του προγράμματος (2η έκθεση).

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα  
PV Legal 
Συντονιστής : BSW-Solar
Λοιποί συμμετέχοντες : ASIF, ECLAREON, EPIA, PTPV, ASSOSOLARE, 
ENERPLAN, ΣΕΦ, REA, SER, ZSFI, APESF, BPVA, CZREA, HOLLAND SOLAR

ΑΠΟΠΟΙηΣη ΕυθυΝώΝ: η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης ανήκει 
στους συγγραφείς της και δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για κάθε πιθανή χρήση της περιεχόμενης πληροφορίας. 

Επικοινωνία : info@pvlegal.eu • Για περισσότερες πληροφορίες : www.pvlegal.eu 
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