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Θέμα: Εγκύκλιος ΥΑΑΤ για απαγόρευση φωτοβολταϊκών σε αναδασωτέες εκτάσεις
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με την παρούσα θα θέλαμε να διαμαρτυρηθούμε τόσο για μία αυθαίρετη και παράνομη
εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών του υπουργείου σας, όσο και για την
παραποίηση των θέσεων του Συνδέσμου μας σε σχετική επιστολή της ως άνω Δ/νσης προς
τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ) [ΑΠ. 104051/31073, 1-709].
Στις 10-6-2009, η ως άνω Δ/νση του υπουργείου σας κυκλοφόρησε εγκύκλιο προς τις
Επιθεωρήσεις και Διευθύνσεις Δασών της χώρας αναφέροντας πως οι αναδασωτέες και
δασωτέες

εκτάσεις

αποτελούν

περιοχές

αποκλεισμού

για

τα

φωτοβολταϊκά

(ΑΠ.

102580/2734, 10-6-2009).
Η εγκύκλιος αυτή είναι νομικά αστήρικτη αφού η εγκατάσταση ΑΠΕ σε αναδασωτέες εκτάσεις
επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.2941/2001), κάτι που αναγνωρίστηκε και
δημόσια από δελτίο τύπου του υπουργείου σας και συγκεκριμένα του Γ.Γ. κ. Σκιαδά. Επ’
αυτού υπάρχει μάλιστα και εκτενής νομολογία την οποία σας παρουσίασε αναλυτικά σε
επιστολή του στις 25-6-2009 ο ΕΣΗΑΠΕ.
Η εγκύκλιος αυτή δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια σε πολυάριθμα έργα φωτοβολταϊκών για
τα οποία κατατέθηκαν αιτήσεις δεδομένης της νομοθετικής κάλυψης. Κατά την περίοδο
κατάθεσης

των

σχετικών

αιτήσεων

προς

τη

ΡΑΕ

για

εγκατάσταση

σταθμών

ηλεκτροπαραγωγής, ήταν σαφές από τη σχετική νομοθεσία ότι δεν υπήρχε περιοριστικός
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όρος σε ότι αφορά τις αναδασωτέες εκτάσεις και άρα η εκ των υστέρων ανατροπή αυτής της
κατάστασης στερεί από υποψήφιους επενδυτές τα νόμιμα δικαιώματά τους. Πόσο μάλλον
που η απόφαση αυτή είναι και νομικά έωλη.
Στην απαντητική προς τον ΕΣΗΑΠΕ επιστολή της, η ως άνω Δ/νση του υπουργείου σας
εμπλέκει και τον Σύνδεσμό μας αναφέροντας πως δεν έχει αντίρρηση επί της παραπάνω
απαγόρευσης, επικαλείται δε και πρακτικά συνάντησης στο ΥΠΑΝ για τα οποία, σημειωτέον,
ο Σύνδεσμός μας ουδέποτε έλαβε γνώση. Η διατύπωση αυτή παραποιεί και διαστρεβλώνει
τις πραγματικές και πάγιες θέσεις του ΣΕΦ όπως αυτές έχουν εκφραστεί ομόφωνα από το
Δ.Σ. του Συνδέσμου. Θα θέλαμε λοιπόν να σας ενημερώσουμε ότι ο ΣΕΦ:
1. Θεωρεί πως οποιαδήποτε εγκύκλιος θα πρέπει πρώτον να είναι σύννομη και να μη
θίγει αιτήσεις που κατά τη στιγμή της κατάθεσης τηρούσαν όλα τα προβλεπόμενα
από τη νομοθεσία. Σε διαφορετική περίπτωση τίθεται θέμα ισονομίας των πολιτών.
2. Για μελλοντικά έργα και εφόσον κρίνεται σκόπιμο να τεθούν τυχόν περιορισμοί για
κάποιες τεχνολογίες, στη βάση όμως ορθολογικών κριτηρίων, θα πρέπει να υπάρξει
μία ολοκληρωμένη προσέγγιση από το υπουργείο σας. Σήμερα κάθε διεύθυνση
εμμένει σε απαγορεύσεις που αφορούν στενά στον τομέα της. Έτσι απαγορεύεται η
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας (χωρίς να έχουν
καθοριστεί καν κριτήρια για το τι είναι τελικά γη υψηλής παραγωγικότητας), και τώρα
τίθεται θέμα αναδασωτέων εκτάσεων (περιλαμβανομένων των δασικών για τις οποίες
δεν υπάρχει καμία απαγόρευση για τα φωτοβολταϊκά). Έτσι όμως, μέσα από ένα
πλέγμα απαγορεύσεων, δεν απομένει κατάλληλος και επαρκής χώρος για να γίνουν
οι επενδύσεις που όλοι θεωρούμε σκόπιμες και οι οποίες καλύπτουν και συμβατικές
υποχρεώσεις της χώρας μας.
Για τους παραπάνω λόγους, και μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΦ που ελήφθη
κατά την συνεδρίασή του στις 20-7-2009, ζητάμε την άμεση απόσυρση της ως άνω εγκυκλίου
όπως ορθά ζήτησε στη σχετική επιστολή του και ο ΕΣΗΑΠΕ.
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Για το Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Καλυβιώτης
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