
Αθήνα 17 Μαρτίου 2009 

Αξιότιμοι κύριοι 

Στις 16 Ιανουαρίου 2009 συστάθηκε ο "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ" (Σ.Π.Ε.Φ.). Τα μέλη του Συνδέσμου είναι 
εταιρείες οι οποίες έχουν επιτυχώς αντιμετωπίσει τις δύσκολες και χρονοβόρες 
διαδικασίες της ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας φωτοβολταϊκών (Φ/Β) 
σταθμών, οι οποίοι σήμερα λειτουργούν συνδεδεμένοι στο δίκτυο της ΔΕΗ. 

Ο σκοπός του Συνδέσμου είναι: 

• Η προώθηση των θεμάτων και η διαφύλαξη των συμφερόντων των παραγωγών 
ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά συστήματα. Η μελέτη προβλημάτων 
αφορούντων την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β σταθμούς και 
συστήματα καθώς και η επίλυση τους. 
• Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών 
του Συνδέσμου. 
• Ο συντονισμός προκειμένου η διαδικασία ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών και 
φορέων, κρατικών και μη που εμπλέκονται στην ίδρυση και λειτουργία Φ/Β 
σταθμών στην Ελλάδα να καταστεί συντομότερη και απλούστερη 
• Η εκπροσώπηση των μελών του Συνδέσμου ενώπιον ελληνικών, και διεθνών 
Αρχών στους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες και στα Μ.Μ.Ε. 
• Κάθε πρωτοβουλία ή ενέργεια που θα έχει σαν στόχο την εξάλειψη του 
φαινομένου του θερμοκηπίου και την προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Η εμπειρία των μελών του ΣΠΕΦ στην διαδικασία για την ίδρυση, εγκατάσταση 
και λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού, είναι πολύ μεγάλη, έχοντας εντοπίσει το 
σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές. 
Ως πρώτη δράση του Συνδέσμου είναι η ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας, με 
σκοπό την υποστήριξη του έργου της ίδρυσης και λειτουργίας Φ/Β σταθμών στην 
ελληνική επικράτεια, ώστε να επιτευχθούν οι εθνικές μας δεσμεύσεις έναντι της 
Συνθήκης του Κιότο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 Πιστεύοντας ότι η εμπειρία μας οφείλει να μεταδοθεί στους ανθρώπους που 
παίζουν δραστικό ρόλο στην χάραξη της ενεργειακής πολιτικής της χώρας μας, 
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα σημεία που χρήζουν άμεσης πολιτικής 
παρέμβασης, ώστε να αρθούν τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε 
ως επενδυτές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 
1. Τον Ιανουάριο 2009 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε το Ν.3734, με τον οποίο 

αποφασίσθηκε η κατάργηση του πλαφόν της Α' Φάσης Ανάπτυξης Φ/Β. Στον 
ίδιο νόμο προβλέπεται σχετικό χρονοδιάγραμμα έκδοσης των αδειών από τη 
Ρ.Α.Ε. Μάλιστα το πρώτο σκέλος του χρονοδιαγράμματος αφορά τις άδειες 



που έχουν κατατεθεί μέχρι και τον 5/2007, καθώς αυτές ψηφίσθηκε ότι πρέπει 
να εκδοθούν έως την 28/2/2009. Η ημερομηνία αυτή παρήλθε άπραγη. 

 2. Σύμφωνα με το Ν.2941/2001, αναμένεται ΚΥΑ μεταξύ ΥΠΕΧΩΔΕ και 
ΥΠΑΝ για τους όρους δόμησηςτων Φ/Β εγκαταστάσεων. Με χαρά πήραμε 
πρόσφατα στα χέρια μας ένα σχέδιο αυτής της πολυπόθητης ΚΥΑ. το οποίο 
όμως είναι προφανές ότι έχει γραφεί από ανθρώπους που δεν έχουν λάβει 
υπόψη τους την δέσμευση σας για την πάταξη της γραφειοκρατίας όσον 
αφορά την υλοποίηση έργων Α.Π.Ε. Πιο συγκεκριμένα: 

• Η αρτιότητα και οικοδομησιμότητα των οικοπέδων εγκατάστασης έρχεται 
αντίθετη με τον χαρακτήρα των Φ/Β επενδύσεων, ο οποίος εστιάζει στην 
αξιοποίηση γαιών ακατάλληλων για την οικοδόμηση κτιρίων. Εξάλλου, η ιδέα 
των Φ/Β εγκαταστάσεων είναι η αποκέντρωση και η μη όχληση των οικιστικών 
περιοχών. Είναι πολύ μεγάλη η μερίδα των επενδυτών η οποία εδώ και τρία 
περίπου χρόνια έχει ξεκινήσει τη διαδικασία υλοποίησης Φ/Β εγκαταστάσεων σε 
οικόπεδα μη άρτια και μη οικοδομήσιμα, ή και ακόμη τα έχουν συνδέσει στο 
δίκτυο υπό το προσωρινό καθεστώς της Δ.Ε.Η. 
• Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό από το σύνολο των εμπλεκομένων 
Υπηρεσιών του Κράτους, είναι ότι οι ιδιωτικοί παραγωγοί ηλεκτρισμού από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως και η Δ.Ε.Η., η 
οποία έχει τη δυνατότητα να στήνει υποσταθμούς και συναφή έργα σχεδόν 
οπουδήποτε, με ουσιαστικά μηδενικούς όρους . δόμησης και χωρίς την τήρηση 
πολεοδομικών διαδικασιών. Εμείς ζητάμε την ενημέρωση των Πολεοδομιών για 
την υλοποίηση Φ/Β εγκαταστάσεων, μόνο όμως για τις δομικές κατασκευές 
άλλων χρήσεων αυτών και οπωσδήποτε χωρίς τις χρονοβόρες και ριψοκίνδυνες 
εγκρίσεις των αρμόδιων ΕΠΑΕ. 
• Ως γνωστόν, με την Εγκ. 54871/43/30-06-98 ορίζεται πως για τις περιπτώσεις 
τωνμονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από  ιδιωτικές εταιρείες ΑΠΕ 
είναι δυνατόν να   εφαρμοσθούν οι διατάξεις της παρ.1 του Αρθ.7 του 
ΠΔ/24.05.85 (ΦΕΚ270/Δ/85), διατάξεις που αναφέρονται για τις εγκαταστάσεις 
της ΔΕΗ. Εκεί εξισώνονται τα έργα ΑΠΕ με τα έργα της Δ.Ε.Η., δίνονται σαφείς 
όροι δόμησης και  ορίζονται οι αποστάσεις από τα όρια των γηπέδων μέχρι και τα 
2,5 μέτρα. Στο σχέδιο της ΚΥΑ αυτό ορίζεται για γήπεδα μικρότερα των 4 
στρεμμάτων, τα οποία όμως δεν ορίζονται  πουθενά στον ελλαδικό χώρο ως 
άρτια και οικοδομήσιμα στις εκτός σχεδίου περιοχές. 
 3. Πρέπει να επιτραπεί σε αγροτεμάχια που είναι χαρακτηρισμένα ως γη υψηλής 
παραγωγικότητας, χωρίς να έχουν γίνει ποτέ έργα άρδευσης η να μην είναι 
καλλιεργήσιμα εδώ και 5 χρόνια, να χρησιμοποιηθούν για Φ/Β εγκαταστάσεις. 
4. Αργούν υπερβολικά οι εγκρίσεις των αιτήσεων εξαιρέσεων των μη 
διασυνδεδεμένων νησιών. Επίσης πρέπει επιτέλους να αρχίσει να δέχεται η ΡΑΕ 
αιτήσεις για τα διασυνδεδεμένα νησιά. 
5. Για τις οικιακές Φ/Β εγκαταστάσεις θα πρέπει να καταρτιστεί άμεσα 
πρόγραμμα προώθησης τους, χωρίς την αναγκαιότητα ύπαρξης εταιρείας από την 
πλευρά του επενδυτή με ουσιαστικά κίνητρα που θα δίνουν την δυνατότητα 



πρωτοβουλιών από τους ιδιοκτήτες των σπιτιών για εγκατάσταση Φ/Β στην 
στέγη τους 
6. Ενόψει του ΕΙΠΑ να δοθούν κίνητρα (φοροαπαλλαγή ή και επιδοτήσεις του 
εξοπλισμού) για αυτόνομα Φ/Β στα πλαίσια εξοικονόμησης ενέργειας. 
Ο μέχρι και σήμερα μικρός κλάδων των Φ/Β, ο οποίος μέρα με την ημέρα. 
μεγαλώνει ραγδαία παρά τις αντίξοες συνθήκες, αποτελείται από επιτυχημένους 
επενδυτές οι οποίοι είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία μηχανικοί όλων των 
ειδικοτήτων. Αυτό που οφείλει η πολιτική ηγεσία είναι να λάβει υπόψη της την 
εμπειρία αυτών των επιστημόνων επενδυτών και να τους περιλάβει στις ομάδες 
εργασίας που συστήνουν κατά καιρούς τα Υπουργεία. Η εμπειρία αυτών των 
επενδυτών μπορεί και οφείλει να μεταδοθεί στους νομοθέτες. Για το λόγο αυτό 
ζητάμε την θεσμική συμμετοχή του ΣΠΕΦ, ως τον κατεξοχήν αρμόδιο Σύνδεσμο, 
στα πολιτικά δρώμενα που αφορούν την εξέλιξη του κλάδου. 
 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συνεργασία και υποστήριξη 
στο έργο σας. 

Για το προσωρινό Δ.Σ. του ΣΠΕΦ 
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