Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις
στα φωτοβολταϊκά μετά την ψήφιση του νέου νόμου
(Ν.3851/2010) για τις ΑΠΕ
1.

Τι καινούργιο φέρνει ο νέος νόμος;

Ο νέος νόμος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) που ψηφίστηκε τον Μάιο
του 2010 (Ν. 3851/2010, ΦΕΚ 85Α, 4-6-2010), επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε ότι
αφορά στην αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ο νέος νόμος θα πρέπει
να ερμηνευτεί σε συνδυασμό με προηγούμενους νόμους και ρυθμίσεις αλλά και υπό
το πρίσμα αναμενόμενων υπουργικών αποφάσεων που προβλέπει, ώστε να έχει
κανείς μια ξεκάθαρη εικόνα του νέου επενδυτικού τοπίου.
Καταγράφουμε παρακάτω ορισμένα κομβικά σημεία του νέου νόμου.
Ορίζεται, ως εθνικός στόχος, η κάλυψη με ΑΠΕ του 40% τουλάχιστον της
ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ως το 2020. Αυτό είναι κατ’
αρχήν πολύ θετικό. Το μερίδιο όμως των φωτοβολταϊκών στο μίγμα των ΑΠΕ θα
καθοριστεί με υπουργική απόφαση, η οποία σύμφωνα με το νόμο θα πρέπει να
εκδοθεί ως τις αρχές Σεπτεμβρίου 2010. Αν το μερίδιο των φωτοβολταϊκών οριστεί σε
ένα αξιοπρεπές ποσοστό, τότε ο νέος νόμος μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη της
αγοράς. Αν όμως το ποσοστό αυτό είναι μικρό και υπολείπεται του δυναμικού της
αγοράς, τότε οι όποιες θετικές ρυθμίσεις του νέου νόμου καθίστανται πρακτικά
ανενεργές. Η παρατήρηση αυτή είναι κρίσιμη για οτιδήποτε περιγραφεί παρακάτω.
Ο νέος νόμος απλοποιεί κάποιες από τις παλιές διαδικασίες αδειοδότησης.
Συγκεκριμένα, δεν απαιτείται πλέον άδεια παραγωγής ή άλλη διαπιστωτική
απόφαση (γνωστή και ως “εξαίρεση”) για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος
έως 1 MWp. Για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος μεγαλύτερης του 1 MWp
απαιτείται η έκδοση άδειας παραγωγής η οποία εκδίδεται από τη ΡΑΕ (και όχι από

τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όπως ίσχυε μέχρι
σήμερα). Για τα συστήματα που απαιτείται άδεια παραγωγής, απαιτείται επίσης η
έκδοση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας όπως και στο παρελθόν.
Επίσης, δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση για συστήματα που
εγκαθίστανται

σε

κτίρια

και

οργανωμένους

υποδοχείς

βιομηχανικών

δραστηριοτήτων.
Για συστήματα που εγκαθίστανται σε γήπεδα (οικόπεδα και αγροτεμάχια), δεν
απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση για συστήματα έως 500 KWp εφόσον
πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Για τα συστήματα αυτά, απαιτείται ειδική
περιβαλλοντική εξαίρεση (“βεβαίωση απαλλαγής από ΕΠΟ”) από την αρμόδια
Περιφέρεια, η οποία, σύμφωνα με το νόμο, δίνεται σε 20 μέρες από την υποβολή της
σχετικής αίτησης. Για όσα συστήματα εγκαθίστανται σε γήπεδα, απαιτείται ΕΠΟ
εφόσον εγκαθίστανται σε περιοχές Natura, παράκτιες ζώνες (100μ από οριογραμμή
αιγιαλού) και σε γήπεδα που γειτνιάζουν σε απόσταση μικρότερη από εκατόν
πενήντα (150) μέτρα, με άλλο γήπεδο για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ή
απόφαση ΕΠΟ ή Προσφορά Σύνδεσης φωτοβολταϊκού σταθμού και η συνολική ισχύς
των σταθμών υπερβαίνει τα 500 KWp.
Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων δεν απαιτείται οικοδομική
άδεια, αλλά έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την αρμόδια
Διεύθυνση Πολεοδομίας.
Στις συμβάσεις σύνδεσης που συνάπτει ο αρμόδιος Διαχειριστής με τους φορείς
φωτοβολταϊκών σταθμών που εξαιρούνται από τη λήψη άδειας παραγωγής,
καθορίζεται προθεσμία σύνδεσης στο Σύστημα ή Δίκτυο, η οποία είναι αποκλειστική,
και ορίζεται εγγύηση ή ποινική ρήτρα που καταπίπτει αν ο φορέας δεν υλοποιήσει τη
σύνδεση εντός της καθορισθείσας προθεσμίας. Το ύψος της εγγύησης θα καθοριστεί
με υπουργική απόφαση ως τις αρχές Αυγούστου 2010. Από την εγγύηση αυτή
απαλλάσσονται όσα έργα αφορούν εγκαταστάσεις σε κτίρια και όσοι σταθμοί έχουν
υπογράψει σύμβαση σύνδεσης πριν τις 4-6-2010 (ημερομηνία ισχύος του νέου νόμου
3851/2010).
Οι τιμές πώλησης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας καθορίζονται ως εξής:
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Έτος

Συστήματα
σε οικιακές
&
εμπορικές
στέγες
≤10 ΚW
(€/MWh)

>100KWp

≤100KWp

Ανεξαρτήτως ισχύος

400

450

450

392,04

441,05

441,05

Φεβρουάριος

2009
2010

Μήνας

Μη διασυνδεδεμένα
νησιά
(€/MWh)

Ηπειρωτικό δίκτυο
(€/MWh)

Αύγουστος
550

2011
2012

522,5

2013

496,38

2014

471,56

Φεβρουάριος
Αύγουστος
Φεβρουάριος

372,83

419,43

419,43

Αύγουστος

351,01

394,88

394,88

Φεβρουάριος

333,81

375,53

375,53

Αύγουστος

314,27

353,56

353,56

Φεβρουάριος

298,38

336,23

336,23

Αύγουστος

281,38

316,55

316,55

Φεβρουάριος

268,94

302,56

302,56

Αύγουστος

260,97

293,59

293,59

Για κάθε
έτος ν από
το 2015 και
μετά
μΟΤΣν-1=

-5% ετησίως

1,3*μΟΤΣν-1 1,4*μΟΤΣν-1

1,4*μΟΤΣν-1

Μέση Οριακή
Τιμή
Συστήματος
κατά το
προηγούμενο
έτος ν-1

Διάρκεια
σύμβασης

25 έτη

20 έτη

Οι τιμές που καθορίζονται στον ανωτέρω πίνακα αναπροσαρμόζονται κάθε έτος, κατά
ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους

Σημειωτέον ότι, από τον Φεβρουάριο του 2010, δεν υπάρχουν πια επιδοτήσεις για
τα φωτοβολταϊκά από τον αναπτυξιακό νόμο, όπως ίσχυε παλαιότερα.
Δεδομένης όμως της πτώσης των τιμών που παρατηρείται και αναμένεται να
συνεχιστεί μακροχρόνια, οι επενδύσεις είναι βιώσιμες και κερδοφόρες και μόνο με
την ταρίφα που παρέχεται από το νόμο και περιγράφεται στον παραπάνω πίνακα.
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Ένα ζήτημα που απασχόλησε στο παρελθόν πολλούς επενδυτές είναι η
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας. Ο νέος
νόμος προβλέπει πλέον τα εξής:
•

Απαγορεύεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς
σταθμούς σε αγροτεμάχια της Αττικής που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη
υψηλής παραγωγικότητας, καθώς και σε περιοχές της Επικράτειας που έχουν
ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμένα
Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης
Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), καθώς και
Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33
Α΄), εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στα εγκεκριμένα αυτά σχέδια.

•

Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται η παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε αγροτεμάχια που
χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας. Στην περίπτωση
αυτή η άδεια χορηγείται μόνον αν οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί για τους οποίους
έχουν ήδη εκδοθεί άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή, σε περίπτωση
απαλλαγής, δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή,
καλύπτουν εδαφικές εκτάσεις που δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των
καλλιεργούμενων εκτάσεων του συγκεκριμένου νομού. Για την εφαρμογή της
διάταξης του προηγούμενου εδαφίου χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της
Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας του έτους 2008 της Γενικής
Γραμματείας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας. Για τον
υπολογισμό της κάλυψης λαμβάνεται υπόψη η οριζόντια προβολή επί του
εδάφους των φωτοβολταϊκών στοιχείων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής είναι δυνατόν να ορίζονται όροι και προϋποθέσεις για την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται
ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, περιλαμβανομένων της μέγιστης
κάλυψης εδάφους ανά σταθμό, των ελάχιστων αποστάσεων από τα όρια του
γηπέδου

του

σταθμού,

περιορισμών

στον

τρόπο

θεμελίωσης

και

υποχρεώσεων για την αποκατάσταση του γηπέδου μετά την αποξήλωση των
φωτοβολταϊκών σταθμών.
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2.
Για

Νέες επενδύσεις
όσους

ενδιαφέρονται

να

ξεκινήσουν

τώρα

μία

επένδυση

στα

φωτοβολταϊκά, ισχύουν τα εξής:

2.1.

Οικιακά συστήματα

Από 1η Ιουλίου 2009 ισχύει ένα πρόγραμμα για την εγκατάσταση μικρών
φωτοβολταϊκών συστημάτων στον οικιακό-κτιριακό τομέα. Με το πρόγραμμα αυτό
δίνονται κίνητρα με τη μορφή ενίσχυσης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας,
ώστε ο οικιακός καταναλωτής να κάνει απόσβεση του συστήματος που εγκατέστησε
και να έχει και ένα λογικό κέρδος.
Το πρόγραμμα αφορά οικιακούς καταναλωτές που επιθυμούν να εγκαταστήσουν
φωτοβολταϊκά ισχύος έως 10 κιλοβάτ (KWp) στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου,
συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών. Για να ενταχθούν στο
πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο
εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα.
Δυστυχώς, η πρώτη φάση του προγράμματος ισχύει μόνο για το ηπειρωτικό
δίκτυο και για τα νησιά εκείνα που είναι διασυνδεδεμένα στο δίκτυο αυτό (π.χ.
Εύβοια, Ιόνια, Σποράδες, νησιά Αργοσαρωνικού). Εξαιρούνται προς το παρόν τα
λεγόμενα μη διασυνδεδεμένα νησιά (Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, νησιά ΒΑ
Αιγαίου) τα οποία θα ενταχθούν στο πρόγραμμα σε μια δεύτερη φάση.
Για τις πολυκατοικίες θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω όροι. Είτε να
συμφωνήσουν εγγράφως οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες, είτε το φωτοβολταϊκό να
εγκατασταθεί εξ ονόματος όλων των ιδιοκτητών (τους οποίους στην περίπτωση αυτή
εκπροσωπεί ο διαχειριστής). Σε κάθε πολυκατοικία μπορεί να μπει ένα μόνο
σύστημα. Αν η ταράτσα είναι κοινόκτητη και οι κύριοι του χώρου αυτού θέλουν να την
παραχωρήσουν σε κάποιο άλλο ιδιοκτήτη του κτιρίου που δεν έχει δικαιώματα στην
ταράτσα, μπορούν να το κάνουν.
Όλη η παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο
της ΔΕΗ και ο οικιακός μικροπαραγωγός ενέργειας πληρώνεται γι’ αυτή με 55 λεπτά
την κιλοβατώρα (0,55 €/kWh), τιμή που είναι εγγυημένη για 25 χρόνια. Ο οικιακός
μικροπαραγωγός ενέργειας συνεχίζει να αγοράζει ρεύμα από τη ΔΕΗ και να το
πληρώνει στην τιμή που το πληρώνει και σήμερα (περίπου 10-12 λεπτά την
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κιλοβατώρα). Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η ΔΕΗ θα εγκαταστήσει ένα νέο μετρητή
για να καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια. Αν, για παράδειγμα, στο δίμηνο το
φωτοβολταϊκό παράγει ηλεκτρική ενέργεια αξίας 300 € και στο κτίριο καταναλώνεται
ενέργεια αξίας 100 €, θα έρθει πιστωτικός λογαριασμός 200 €, ποσό που θα
καταθέσει η ΔΕΗ στον τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού.
Δύο είναι οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί κανείς στο πρόγραμμα:
1. Να έχει μετρητή της ΔΕΗ στο όνομά του (ή στον κοινόχρηστο λογαριασμό της
πολυκατοικίας αν επιλεγεί η συλλογική εγκατάσταση).
2. Να καλύπτει μέρος των αναγκών σε ζεστό νερό από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας

(π.χ.

ηλιακό

θερμοσίφωνα,

βιομάζα,

γεωθερμική

αντλία

θερμότητας).
Μια ιδιαίτερα σημαντική ρύθμιση είναι ότι ο οικιακός παραγωγός ηλιακού
ηλεκτρισμού δεν θεωρείται πια επιτηδευματίας, με άλλα λόγια απαλλάσσεται από
το άνοιγμα βιβλίων στην εφορία. Όπως αναφέρει η σχετική κοινή υπουργική
απόφαση, “δεν υφίστανται για τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος φορολογικές
υποχρεώσεις για τη διάθεση της ενέργειας αυτής στο δίκτυο”. Με άλλα λόγια, τα
όποια έσοδα έχει ο οικιακός μικροπαραγωγός από την πώληση της ενέργειας
δεν φορολογούνται.
Η μόνη άδεια που χρειάζεται είναι η έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας
που την παίρνει κανείς από την Πολεοδομία.

2.2.

Μικρές εφαρμογές έως 10 KWp σε στέγες επιχειρήσεων

Από 1η Ιουλίου 2009 ισχύει ένα πρόγραμμα για την εγκατάσταση μικρών
φωτοβολταϊκών συστημάτων στον κτιριακό τομέα. Με το πρόγραμμα αυτό δίνονται
κίνητρα με τη μορφή ενίσχυσης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας, ώστε η
μικρή επιχείρηση να κάνει απόσβεση του συστήματος που εγκατέστησε και να έχει
και ένα λογικό κέρδος.
Το πρόγραμμα αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκαταστήσουν
φωτοβολταϊκά ισχύος έως 10 κιλοβάτ (KWp) στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου,
συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών. Για να ενταχθούν στο
πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο
εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα. Πολύ μικρή επιχείρηση είναι αυτή που
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απασχολεί έως 10 άτομα και έχει κύκλο εργασιών και σύνολο ενεργητικού έως 2
εκατ. € ετησίως.
Δυστυχώς, η πρώτη φάση του προγράμματος ισχύει μόνο για το ηπειρωτικό
δίκτυο και για τα νησιά εκείνα που είναι διασυνδεδεμένα στο δίκτυο αυτό (π.χ.
Εύβοια, Ιόνια, Σποράδες, νησιά Αργοσαρωνικού). Εξαιρούνται προς το παρόν τα
λεγόμενα μη διασυνδεδεμένα νησιά (Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, νησιά ΒΑ
Αιγαίου) τα οποία θα ενταχθούν στο πρόγραμμα σε μια δεύτερη φάση.
Όλη η παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο
της ΔΕΗ και ο μικροπαραγωγός ενέργειας πληρώνεται γι’ αυτή με 55 λεπτά την
κιλοβατώρα (0,55 €/kWh), τιμή που είναι εγγυημένη για 25 χρόνια. Ο
μικροπαραγωγός ενέργειας συνεχίζει να αγοράζει ρεύμα από τη ΔΕΗ και να το
πληρώνει στην τιμή που το πληρώνει και σήμερα. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η
ΔΕΗ θα εγκαταστήσει ένα νέο μετρητή για να καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια.
Αν, για παράδειγμα, στο δίμηνο το φωτοβολταϊκό παράγει ηλεκτρική ενέργεια αξίας
1.000 € και η επιχείρηση καταναλώνει ενέργεια αξίας 400 €, θα έρθει πιστωτικός
λογαριασμός 600 €, ποσό που θα καταθέσει η ΔΕΗ στον τραπεζικό λογαριασμό του
ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού.
Μία είναι η προϋπόθεση για να ενταχθεί κανείς στο πρόγραμμα: να μην έχει πάρει η
επιχείρηση κάποια άλλη επιδότηση για το φωτοβολταϊκό από εθνικά ή κοινοτικά
προγράμματα.
Τα όποια έσοδα έχει η επιχείρηση από την πώληση της ενέργειας δεν
φορολογούνται, με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό
αφορολόγητου αποθεματικού. Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους,
ισχύει η τρέχουσα φορολογία για τα κέρδη που διανέμονται.
Η μόνη άδεια που χρειάζεται είναι η έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας
που την παίρνει κανείς από την Πολεοδομία.

2.3.

Μικρές

εφαρμογές

σε

στέγες

κτιρίων

του

Δημοσίου

και

μη

κερδοσκοπικών οργανισμών
Με βάση το νέο νόμο για τις ΑΠΕ, τα κίνητρα και οι όροι που ισχύουν για τον οικιακόκτιριακό τομέα, ισχύουν πλέον και για κτίρια όπου στεγάζονται Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη
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κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στις κατηγορίες αυτές υπάγονται μεταξύ άλλων σχολεία,
νοσοκομεία, κ.λπ.

2.4.

Εμπορικές-βιομηχανικές στέγες

Από 4-6-2010 επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων κάθε
ισχύος σε στέγες κτιρίων και στέγαστρα. Για τα συστήματα αυτά δεν απαιτείται
περιβαλλοντική αδειοδότηση, ενώ για συστήματα ισχύος έως 1 MWp δεν απαιτείται
και άδεια παραγωγής ή άλλη διαπιστωτική απόφαση. Για συστήματα >1 MWp
απαιτείται άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ.
Τα μόνα βήματα που απαιτούνται είναι η προσφορά όρων σύνδεσης από τον
ΔΕΣΜΗΕ και μία έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας που την παίρνετε από
την Πολεοδομία.
Τα παραπάνω ισχύουν μόνο για το ηπειρωτικό δίκτυο, αφού τα αυτόνομα νησιωτικά
δίκτυα θεωρούνται κορεσμένα και θα υπάρχουν κατά διαστήματα ειδικές ρυθμίσεις γι’
αυτά.

2.5.

Φωτοβολταϊκά πάρκα σε γήπεδα

Από 4-6-2010 επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε
γήπεδα (αγροτεμάχια) από πρόσωπα που είναι επαγγελματίες αγρότες, όπως
αυτοί ορίζονται με σχετική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων εφόσον πρόκειται για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε
εκτάσεις ιδιοκτησίας τους, εγκατεστημένης ισχύος έως 100 ΚWp. Δεν επιτρέπεται η
μεταβίβαση των σταθμών της περίπτωσης αυτής πριν από την πάροδο πενταετίας
από την έναρξη λειτουργίας τους, εκτός αν πρόκειται για μεταβίβαση λόγω
κληρονομικής διαδοχής.
Για τους μη επαγγελματίες αγρότες, όλους τους άλλους επενδυτές δηλαδή, η
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε γήπεδα (αγροτεμάχια και
οικόπεδα) επιτρέπεται μετά τις 4-9-2010 και για ισχύ έως 500 KWp (ή 1 MWp
εντός βιομηχανικών περιοχών).
Για συστήματα μεγαλύτερης ισχύος υπάρχει προς το παρόν πάγωμα στην
κατάθεση νέων αιτήσεων. Το αν θα επιτραπεί, πότε και με ποιους όρους η
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κατάθεση αιτήσεων για νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς μεγαλύτερης ισχύος σε
γήπεδα, θα εξαρτηθεί από την υπουργική απόφαση που πρέπει να εκδοθεί ως τις 49-2010 και η οποία θα καθορίζει το μερίδιο των φωτοβολταϊκών στο ενεργειακό μίγμα
ως το 2020.

3. Παλαιές αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς
Ο νέος νόμος αναμένεται να επιταχύνει κάπως τις παλιές αιτήσεις που είχαν
κατατεθεί στη ΡΑΕ για έκδοση άδειας παραγωγής. Κι αυτό γιατί με το νέο νόμο
καταργείται η διαδικασία της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και
Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και η περιβαλλοντική αδειοδότηση θα γίνεται πλέον σε ένα
ενιαίο στάδιο, αυτό της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ). Έτσι, όσες αιτήσεις
για άδεια παραγωγής βρίσκονταν στο στάδιο της ΠΠΕΑ, έχοντας περάσει θετικά τα
υπόλοιπα κριτήρια αξιολόγησης της ΡΑΕ, θα λάβουν λογικά σύντομα άδεια
παραγωγής και μάλιστα χωρίς να χρειαστεί η υπογραφή του ΥΠΕΚΑ που
καθυστερούσε περαιτέρω τις άδειες.
Όσοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί (κυρίως “εξαιρέσεις”) βρίσκονταν στο στάδιο της ΕΠΟ
και δεν συνεχίζουν να έχουν τέτοια υποχρέωση με βάση τη νέα νομοθεσία, θα πρέπει
να λάβουν τώρα μόνο τη βεβαίωση απαλλαγής από την Περιφέρεια και να
προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο (προσφορά όρων σύνδεσης). Σημειωτέον ότι η
βεβαίωση αυτή πρέπει να δοθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών
από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή της οικείας Περιφέρειας, μετά την άπρακτη
παρέλευση της οποίας θεωρείται αυτή χορηγηθείσα.
Ο κάτοχος άδειας παραγωγής μπορεί, μετά από σχετική απόφαση της ΡΑΕ, να
μεταβιβάζει την άδειά του σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Αντίθετα, οι
φωτοβολταϊκοί

σταθμοί

που

απαλλάσσονται

από

άδεια

παραγωγής,

δεν

επιτρέπεται να μεταβιβάζονται πριν από την έναρξη της λειτουργίας τους. Κατ’
εξαίρεση, επιτρέπεται η μεταβίβασή τους σε νομικά πρόσωπα, εφόσον το εταιρικό
κεφάλαιο της εταιρίας προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση κατέχεται εξ ολοκλήρου
από το μεταβιβάζον φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Ενημέρωση: Ιούνιος 2010
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