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ΒΑΣΙΚΕΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΤΟΥ  ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΠΕ 

 

1. Καθορίζεται εθνικός δεσµευτικός στόχος 20% για τη συµµετοχή των ΑΠΕ στην 
κάλυψη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2020 (αντί του 18% που προβλέπει η 
Οδηγία 28/2009). Καθορίζεται αντίστοιχος εθνικός στόχος 40%, κατ’ ελάχιστον, για 
τη συµµετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας το 2020 
[Άρθρο 1]. 

2. Καθορίζεται ότι η προστασία του κλίµατος µέσω της προώθησης της παραγωγής 
ενέργειας από ΑΠΕ αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα ύψιστης 
σηµασίας για τη χώρα, η οποία λαµβάνεται καθοριστικά υπ’ όψη σε περιπτώσεις 
στάθµισης µε άλλες περιβαλλοντικές ή κοινωνικές παραµέτρους [Άρθρο 1]. 

3. Απλοποιείται/ορθολογικοποιείται η διαδικασία έκδοσης της άδειας παραγωγής έργου 
ΑΠΕ, η οποία επανακτά τον προ του Ν. 3468/06 χαρακτήρα της, ως µια πρώτη 
εκτελεστή άδεια σκοπιµότητας του έργου. Η άδεια παραγωγής αφορά πλέον την 
τεχνικοοικονοµική επάρκεια του συγκεκριµένου έργου ΑΠΕ και αποσυνδέεται από τη 
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η οποία ακολουθεί σε επόµενο στάδιο. Η 
άδεια παραγωγής εκδίδεται από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), και όχι από το 
Υπουργείο (πρώην) Ανάπτυξης, όπως γινόταν µέχρι σήµερα, µε αποτέλεσµα το 
δραστικό περιορισµό της διάρκειας της σχετικής αδειοδοτικής διαδικασίας, σε δύο (2) 
µόνο µήνες. Εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή άλλης 
διαπιστωτικής απόφασης εγκαταστάσεις ΑΠΕ που χαρακτηρίζονται από την κείµενη 
νοµοθεσία ως µη οχλούσες ή χαµηλής όχλησης δραστηριότητες επιταχύνοντας έτσι 
χιλιάδες µικροµεσαίες επενδύσεις [Άρθρο 2]. 

4.  Συγχωνεύονται, σε µία ενιαία διαδικασία, οι διαδικασίες Προκαταρκτικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΕΠΟ), όπως δηλ. γίνεται σε όλα τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά κράτη. Μετά την 
έκδοση της άδειας παραγωγής έργου ΑΠΕ, ο φάκελος και η Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υποβάλλονται από τον ενδιαφερόµενο στην Αρχή που είναι 
αρµόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η  Αρχή αυτή προχωρά αµελητί στη 
διενέργεια Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΕΑ). Οι κατά νόµο 
προβλεπόµενες γνωµοδοτήσεις στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης  των 
έργων ΑΠΕ, περιορίζονται αποκλειστικά στα θέµατα αρµοδιότητας κάθε 
γνωµοδοτoύντος φορέα και στην τήρηση των όρων και προϋποθέσεων χωροθέτησης 
που προβλέπονται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, όπως ισχύει κατά περίπτωση. Οι 
τασσόµενες κατά τις κείµενες διατάξεις προθεσµίες για την υποβολή των 
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γνωµοδοτήσεων ορίζονται στο σύνολο τους ως αποκλειστικές. Η χορήγηση της  
άδειας παραγωγής, όταν απαιτείται, είναι προϋπόθεση για την υποβολή από τον 
ενδιαφερόµενο αίτησης προς τον αρµόδιο Διαχειριστή για τη χορήγηση Προσφοράς 
Σύνδεσης. Η τελική και δεσµευτική για το Διαχειριστή χορήγηση της Προσφοράς 
Σύνδεσης γίνεται µετά την έκδοση της απόφασης ΕΠΟ. Μετά τη χορήγηση της 
Προσφοράς Σύνδεσης και την έκδοση της αντίστοιχης ΕΠΟ, ο ενδιαφερόµενος έχει 
δικαίωµα: α) να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης, β) να 
υποβάλει αίτηση για την υπογραφή της Σύµβασης Σύνδεσης και της Σύµβασης 
Πώλησης (οι οποίες µπορούν να υπογράφονται πριν αλλά ενεργοποιούνται µετά τη 
χορήγηση της άδειας εγκατάστασης), γ) να υποβάλει αίτηση για την έκδοση των 
αδειών, πρωτοκόλλων ή λοιπών εγκρίσεων που απαιτούνται από τη δασική και 
πολεοδοµική νοµοθεσία, οι οποίες εκδίδονται χωρίς να απαιτείται η προηγούµενη 
χορήγηση της άδειας εγκατάστασης. Φωτοβολταϊκά συστήµατα και µικρές 
ανεµογεννήτριες που εγκαθίστανται σε κτίρια ή εντός οργανωµένων υποδοχέων 
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων, καθώς και σταθµοί ΑΠΕ που εγκαθίστανται σε γήπεδα 
και οι οποίοι χαρακτηρίζονται από την κείµενη νοµοθεσία ως µη οχλούσες 
δραστηριότητες (µε την εξαίρεση των υδροηλεκτρικών σταθµών), εξαιρούνται από 
την υποχρέωση λήψης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, αφού εξ ορισµού 
δεν τίθεται θέµα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Κατ’ αυτό τον τρόπο επιταχύνεται η 
υλοποίηση χιλιάδων µικροµεσαίων έργων που σήµερα λιµνάζουν [‘Αρθρο 3]. 

5. Η έγκριση επέµβασης αποσυνδέεται από την ΕΠΟ και συνιστά και πάλι αυτοτελή 
διοικητική πράξη, όπως δηλαδή ίσχυε πριν το Ν. 3468/06. Βαίνει παράλληλα µε τη 
διαδικασία έκδοσης ΕΠΟ, αλλά αρχίζει και τελειώνει σε επίπεδο Περιφέρειας, 
ανεξαρτήτως της κατηγορίας του έργου. 

6. Ορθολογικοποιείται και εξειδικεύεται περαιτέρω η τιµολόγηση της ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται από σταθµούς ΑΠΕ, στη βάση : α) της διατήρησης των 
τιµολογίων/τιµών του Ν. 3468/06 για τις εµπορικές εφαρµογές ΑΠΕ (αιολικά, µικρά 
υδροηλεκτρικά, φωτοβολταϊκά, γεωθερµία, βιοαέρια), και β) της στήριξης, µέσω 
αυξηµένων τιµών, των διεσπαρµένων εφαρµογών ΑΠΕ µικρής κλίµακας (50-500 kW, 
ανάλογα µε τη συγκεκριµένη τεχνολογία ΑΠΕ), καθώς και ορισµένων αναδυόµενων 
τεχνολογιών αυξηµένου ειδικού βάρους για την εθνική οικονοµία (υπεράκτια αιολικά 
πάρκα και πάρκα σε βραχονησίδες, σταθµοί βιοµάζας από αγροτικά, δασικά και άλλα 
υπολείµµατα, κ.λπ.) [Άρθρο 5]. 

7. Αποδίδεται σηµαντικό µέρος του τέλους παραγωγού ΑΠΕ υπέρ των ΟΤΑ  απ’ ευθείας 
στους οικιακούς καταναλωτές του δηµοτικού ή κοινοτικού διαµερίσµατος του ΟΤΑ, 
στο οποίο εγκαθίσταται το έργο ΑΠΕ, µέσω των λογαριασµών ηλεκτρικού ρεύµατος 
(δηλ. πίστωση στη ΔΕΗ ενός συγκεκριµένου ποσοστού των εσόδων από το ειδικό 
τέλος και, στη συνέχεια, πίστωση από τη ΔΕΗ των εσόδων αυτών στους 
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λογαριασµούς των οικιακών καταναλωτών της περιοχής). Ένα άλλο µέρος του τέλους 
αποδίδεται στο Πράσινο Ταµείο για δράσεις παρακολούθησης και αποκατάστασης 
πιθανών επιπτώσεων. Το υπόλοιπο ποσοστό των εσόδων από το τέλος αποδίδεται 
στον αντίστοιχο ΟΤΑ, για την εκ του νόµου καθοριζόµενη χρησιµοποίησή τους. 

8. Τροποποιείται, βελτιώνεται και συµπληρώνεται το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των 
ΑΠΕ (ΚΥΑ 49828/2008), καθώς και το συναφές µε αυτό νοµικό πλαίσιο, µε βασικό 
στόχο την αποσαφήνιση κρίσιµων ρυθµίσεών του και την παροχή της δυνατότητας 
άµεσης και αποτελεσµατικής εφαρµογής του, έτσι ώστε να συµβάλλει ουσιαστικά 
στην απεµπλοκή µεγάλου αριθµού εν εξελίξει έργων ΑΠΕ, που βρίσκονται σήµερα σε 
αδειοδοτική τελµάτωση. Τέσσερα (4) είναι τα κύρια σηµεία νοµοθετικής παρέµβασης 
[Άρθρο 9] : 

• Ο επανακαθορισµός των «περιοχών αποκλεισµού και ζωνών ασυµβατότητας» 
(Άρθρο 6 της ΚΥΑ 49828), στη βάση της αρχής ότι οι ΑΠΕ, ως περιβαλλοντικά 
φιλικές µορφές ενέργειας, επιτρέπεται να χωροθετούνται κατ’ αρχήν παντού, 
εκτός από τις περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης, τα κηρυγµένα 
διατηρητέα µνηµεία της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς,  τις οριοθετηµένες 
αρχαιολογικές ζώνες προστασίας Α, καθώς και τους υγροτόπους διεθνούς 
προστασίας (Ραµσάρ). 

• Ειδικά, η νοµοθετική ρύθµιση ότι η εγκατάσταση έργων ΑΠΕ επιτρέπεται σε γαίες 
υψηλής παραγωγικότητας, καθώς και σε εκτός σχεδίου περιοχές όπου δεν υπάρχει 
ρητή απαγόρευση χωροθέτησής τους µε βάση το υφιστάµενο καθεστώς. 

• Η πρόβλεψη ότι,  σε περιπτώσεις ήδη θεσµοθετηµένων Περιφερειακών Πλαισίων 
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ρυθµιστικών σχεδίων, γενικών 
πολεοδοµικών σχεδίων, ή άλλων σχεδίων χρήσεων γης, το περιεχόµενο των 
οποίων δεν καλύπτει επαρκώς ή έρχεται σε αντίθεση µε τις κατευθύνσεις του 
Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, 
και µέχρι την εναρµόνισή τους προς τις κατευθύνσεις αυτές, η χωροθέτηση των 
έργων ΑΠΕ γίνεται  µε άµεση και αποκλειστική εφαρµογή των κατευθύνσεων του 
Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ. 

• Η συµπλήρωση/εξειδίκευση, όσον αφορά τις ΑΠΕ, του αρχαιολογικού νόµου 
3028/2002. Έτσι, στο Άρθρο 10 του νόµου αυτού προστίθεται διάταξη που 
προβλέπει τον καθορισµό αντικειµενικών κριτηρίων, διαδικασιών ελέγχου και 
άλλων λεπτοµερειών για την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν την έγκριση 
εγκατάστασης έργων ΑΠΕ. Ο καθορισµός αυτός γίνεται µε το Ειδικό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας και ισχύει από το χρόνο έγκρισής του. 
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9. Βελτιώνεται ο Ν.3661/2008 που αφορά στην ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων. 
Συγκεκριµένα, οι προτεινόµενες ρυθµίσεις ενσωµατώνουν τις αντίστοιχες της νέας 
κοινοτικής οδηγίας οι οποίες προβλέπουν ότι, µέσα στην ερχόµενη δεκαετία, όλα τα 
νέα κτίρια θα πρέπει να παράγουν επί τόπου το ισοδύναµο της ενέργειας που 
καταναλώνουν. Προκειµένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει σταδιακά οι 
διάφορες χρήσεις (π.χ. θερµικές χρήσεις για ζεστό νερό χρήσης ή θέρµανση χώρων) 
να καλύπτονται από ΑΠΕ. Παράλληλα, γίνεται υποχρεωτική η εγκατάσταση 
ηλιοθερµικών συστηµάτων ή άλλων ΑΠΕ για θέρµανση νερού σε όλα τα νέα κτίρια, 
µεταφέροντας τη θετική εµπειρία άλλων χωρών (“µοντέλο Βαρκελώνης”) [Άρθρο 10]. 

10. Συνίσταται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
Αυτοτελής Ειδική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδύσεων ΑΠΕ, στα πρότυπα «φορέα 
µιας στάσης  (one-stop shop)», στην οποία εντάσσεται το Τµήµα Ανανεώσιµων 
Πηγών της Δ/νσης Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας. Αποστολή της 
Υπηρεσίας αυτής, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται απ’ ευθείας 
στον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α., είναι η παροχή πληροφοριών και η συντονισµένη 
διεκπεραίωση των αιτηµάτων επενδυτών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να 
πραγµατοποιήσουν επενδύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 
[Άρθρο 11]. 
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Η  ολοκληρωµένη νοµοθετική παρέµβαση, η οποία περιγράφηκε στα προηγούµενα, 
στοχεύει πρωτίστως στην αναδιάρθρωση και ορθολογικοποίηση της -τελείως 
ανορθολογικής και αδιέξοδης µέχρι σήµερα- αδειοτικής διαδικασίας των έργων ΑΠΕ, έτσι 
ώστε : α) να µειωθεί δραστικά ο συνολικός χρόνος αδειοδότησής τους, από 3-5 χρόνια που 
είναι σήµερα, σε λιγότερο από 8-10 µήνες συνολικά, β) να τηρούνται αυστηρά οι τιθέµενες 
από το νόµο προθεσµίες γνωµοδότησης/αδειοδότησης, γ) να καθορίζεται επακριβώς το 
περιεχόµενο κάθε γνωµοδότησης, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια, η ισότιµη 
µεταχείριση και η αποτελεσµατικότητα της όλης αδειοδοτικής διαδικασίας, και δ) να 
υπάρχει παράλληλη, κατά το δυνατόν, ροή των επί µέρους σταδίων της αδειοδοτικής 
διαδικασίας, που µέχρι σήµερα εκτελούνται σειριακά (παράβαλε Διαγράµµατα 1 και 2, της 
υφιστάµενης και της θεσπιζόµενης αδειοδοτικής διαδικασίας, αντίστοιχα). 

Η επερχόµενη µε το παρόν νοµοθέτηµα τεράστια εξοικονόµηση χρόνου στην αδειοδοτική 
διαδικασία των έργων ΑΠΕ, κατά στάδιο και συνολικά, τεκµηριώνεται αναλυτικά στον 
επισυναπτόµενο Πίνακα.   
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Προτεινόµενη τροποποίηση 
αδειοδοτικής διαδικασίας 

Εκτίµηση για την εξοικονόµηση 
χρόνου στη αδειοδοτική 

διαδικασία 

1. Έκδοση άδειας παραγωγής από Ρ.Α.Ε. 8 µήνες 

2. Κατάργηση ΠΠΕΑ και εξέταση των 
σχετικών ζητηµάτων στα πλαίσια της 
ΕΠΟ 

12 µήνες 

3. Παράλληλες οι διαδικασίες ΕΠΟ και 
Προσφοράς Σύνδεσης µετά την άδεια 
παραγωγής 

7 µήνες 

4. Ανεξάρτητες οι διαδικασίες ΕΠΟ και 
Έγκρισης Επέµβασης 

3 µήνες 

5. Παράλληλες οι διαδικασίες άδειας 
εγκατάστασης, συµβάσεων σύνδεσης 
και πώλησης, οικοδοµικής άδειας, 
πρωτοκόλλου εγκατάστασης κλπ., 
µετά την ενεργοποίηση της 
Προσφοράς Σύνδεσης (δηλ. µετά τη 
χορήγηση ΕΠΟ) 

6 µήνες 

6. Ρυθµίσεις για χαρακτηρισµό δασικών 
εκτάσεων  

6 µήνες (κατά περίπτωση) 

7. Ρυθµίσεις για τις εξαιρέσεις 10 µήνες (κατά περίπτωση) 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 36 - 42 µήνες (3 – 3,5 έτη) 


