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Θέμα: Αςυμβατότθτα πολεοδομικισ νομοκεςίασ με επενδφςεισ ςτα φωτοβολταικά

Αξιότιμοι Κφριοι
Βάςει τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ, τα ζργα ΑΠΕ μποροφν να εγκακίςτανται τόςο ςε δθμόςιεσ
όςο και ιδιωτικζσ εκτάςεισ. Οριςμζνεσ τεχνολογίεσ ΑΠΕ είναι γεωγραφικά περιοριςμζνεσ
λόγω τθσ εντοπιότθτασ τθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ (αιολικά, υδροθλεκτρικά) αλλά οι
επενδφςεισ ΑΠΕ που αξιοποιοφν τθν θλιακι ενζργεια μποροφν να εγκακίςτανται ςχεδόν
παντοφ.
Πράγματι, θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των μεγάλων φωτοβολταικϊν (Φ/Β) που
αναπτφςςονται ςτθν Ελλάδα χωροκετείται ςε ιδιωτικι γθ, ςε πολφγωνα που απαρτίηονται
από διαφορετικζσ όμορεσ ιδιοκτθςίεσ, μιςκωμζνεσ δυνάμει μακροχρόνιων (άνω τθσ 20ετίασ)
ςυμβολαιογραφικϊν μιςκϊςεων και όχι εξαγορϊν, άρα και αδυναμίασ ςυνενϊςεων των
γθπζδων αυτϊν ςε μία οντότθτα. Το μζςο εμβαδό ενόσ τζτοιου πολυγϊνου ανζρχεται ςε 75
ςτρζμματα περίπου το οποίο με τθ ςειρά του ςθμαίνει, ιδίωσ ςε περιοχζσ υψθλοφ
κατακερματιςμοφ τθσ ζγγειασ ιδιοκτθςίασ, ότι πάντα αποτελείται από δφο ι περιςςότερα
διαφορετικά γιπεδα.
Το άρκρο 2 παρ. 12 και 14 του ν. 1577/85 (περί ΓΟΚ) όπωσ ιςχφει ορίηει ότι «Γιπεδο είναι θ
ςυνεχόμενθ ζκταςθ γθσ που αποτελεί αυτοτελζσ και ενιαίο ακίνθτο και ανικει ςε ζναν ι
περιςςότερουσ κυρίουσ εξ’ αδιαιρζτου, ςε περιοχι εκτόσ εγκεκριμζνου ςχεδίου» και «Όρια
γθπζδου είναι οι γραμμζσ που το χωρίηουν από τα όμορα οικόπεδα και τουσ κοινόχρθςτουσ
χώρουσ». Κατ’ εφαρμογι των ανωτζρω διατάξεων αλλά χωρίσ ειδικι μζριμνα για τθν
ιδιαιτερότθτα μιασ επζνδυςθσ Φ/Β, αρκετζσ πολεοδομικζσ Υπθρεςίεσ οδθγοφνται τελευταία
ςτο εξισ εςφαλμζνο αποτζλεςμα: αντί να εκδϊςουν Ζγκριςθ Εργαςιϊν Δόμθςθσ Μικρισ
Κλίμακασ ι/και Οικοδομικζσ Άδειεσ για το εκάςτοτε πολφγωνο του Φ/Β ςτακμοφ ωσ ενιαίο
ζργο/ζκταςθ (ζτςι αντιμετωπίηεται ςε όλεσ τισ άλλεσ άδειεσ τθσ ελλθνικισ πολιτείασ),
αδειοδοτοφν ξεχωριςτά κάκε γιπεδο που απαρτίηει το πολφγωνο εγκατάςταςθσ του ζργου,

ιτοι εφαρμόηουν τουσ περιοριςμοφσ δόμθςθσ ξεχωριςτά ςε κάκε γιπεδο, ηθτϊντασ να
τθροφνται οι οικοδομικζσ γραμμζσ ςε κάκε γιπεδο.
Το αποτζλεςμα τθσ προςζγγιςθσ αυτισ είναι ανεξιγθτεσ λωρίδεσ γθσ ανάμεςα ςτον
εξοπλιςμό κάκε Φ/Β ζργου, οι οποίεσ δεν εξυπθρετοφν ουδαμϊσ το κοινό ςυμφζρον αλλά
απλά α) αυξάνουν τα λειτουργικά κόςτθ για τθν ενοικίαςθ γθσ, β) ελαττϊνουν τθν ωφζλιμθ
ζκταςθ (και άρα εγκαταςτάςιμθ ιςχφ) των Φ/Β ζργων, γ) υποβακμίηουν τθν τεχνικι αρτιότθτα
τθσ θλεκτρομθχανολογικισ εγκατάςταςθσ του ςτακμοφ, δ) αγνοοφν τθ ςυμφωνία μεταξφ
κυρίου και μιςκωτι που -ενϊπιον ςυμβολαιογράφου- ςφμφϊνθςαν ςτθ μακροχρόνια χριςθ
τθσ ζκταςθσ ωσ ενιαίο Φ/Β ςτακμό και ε) δθμιουργοφν παγκόςμια πρϊτθ ςτθν υλοποίθςθ
Φ/Β ζργων, με νθςίδεσ panels και κενά που εκτείνονται παράλλθλα με τα όρια του κάκε
γθπζδου.
Είναι ξεκάκαρο ότι το πνεφμα του νομοκζτθ ςτο Γ.Ο.Κ. του 1985 κατά τον οριςμό του
«γθπζδου» αποςκοποφςε ςτον περιοριςμό των παράνομων οικιςτικϊν επεμβάςεων οι
οποίεσ αποτελοφν πραγματικι μάςτιγα για τθν Ελλάδα και επ’ ουδενί ςτον περιοριςμό
ανάπτυξθσ Φ/Β ςτακμϊν ι ςε τιμωρία των (ιδθ δοκιμαηόμενων) επενδυτϊν. Ιδίωσ, δε,
λαμβάνοντασ υπόψθ ότι τα περιςςότερα Φ/Β ζργα αδειοδοτοφνται από το 2008 και δεν
ζχουν ςχεδιαςτεί με το ςτρεβλό αυτό μοντζλο, οπότε τυχόν επαναςχεδιαςμόσ κζτει ςε
κίνδυνο το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςισ τουσ και, άρα, το όλο εγχείρθμα.
Για όλουσ τουσ ανωτζρω λόγουσ κεωροφμε ςκόπιμθ τθν επικαιροποίθςθ τθσ πολεοδομικισ
νομοκεςίασ ϊςτε να αντιμετωπίηει ωσ ενιαίο το πολφγωνο εγκατάςταςθσ ενόσ Φ/Β ςτακμοφ
και ςασ παρακαλοφμε να λάβετε κάκε ςχετικι πρωτοβουλία, νομοκετικι ι ερμθνευτικι,
προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι.
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