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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Στις 11.1.2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής κυρία Τίνα Μπιρµπίλη, απέστειλε προς γνωµοδότηση στην Οικονοµική 

και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), το σχέδιο Νόµου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης 

των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής 

αλλαγής».  

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. συνέστησε Επιτροπή Εργασίας 

αποτελούµενη από την κα Ζωή Λαναρά και τους κ.κ. Ιωάννη Στεφάνου, 

Φωκίωνα ∆εληγιάννη, Φώτη Κολεβέντη, Νικόλαο Λιόλιο και Νικόλαο 

Αλεξανδράκη.  

Ως πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Ι. Στεφάνου. Στις 

εργασίες της Επιτροπής Εργασίας µετείχαν ως εµπειρογνώµονες η κυρία Χριστίνα 

Θεοχάρη και οι κ.κ. Τριαντάφυλλος Καρατράντος και ∆ηµήτρης Οικονόµου. 

Από πλευράς Ο.Κ.Ε. µετείχε η επιστηµονική συνεργάτις ∆ρ. Αφροδίτη 

Μακρυγιάννη, η οποία είχε τον επιστηµονικό συντονισµό της Οµάδας. Ερευνητική 

στήριξη παρείχε από πλευράς Ο.Κ.Ε. η κα ∆ήµητρα Λαµπροπούλου, 

Οικονοµολόγος .  

Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε τρεις  (3)  

συνεδριάσεις, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαµόρφωσε την εισήγησή της προς την 

Ολοµέλεια στη συνεδρίαση της 2.2.2010.  

Η Ολοµέλεια της Ο.Κ.Ε., στην οποία εισηγητής ήταν ο κ. Ι. Στεφάνου, αφού 

ολοκλήρωσε την συζήτηση για το θέµα στη συνεδρίαση της 2 Φεβρουαρίου 2010, 

διατύπωσε την υπ' αριθ. 231  Γνώµη της Ο.Κ.Ε. 

 

 

 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ΟΚΕ µε την παρούσα Γνώµη διαπιστώνει ότι µέσω του Σχ/Ν µε τίτλο 

«Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την 

αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής», επιδιώκεται η επιτάχυνση της 

ανάπτυξης της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ κυρίως µέσα από ρυθµίσεις που 

στοχεύουν στη µείωση των διαδικαστικών καθυστερήσεων. Από πλευράς ΟΚΕ η 

επιλογή αυτή θεωρείται ορθή, γιατί η χρονική υστέρηση της χώρας στην ανάπτυξη 

των έργων αυτών δεν πηγάζει από την έλλειψη αξιοποιήσιµου (αιολικού, ηλιακού 

κλπ.) δυναµικού ή επενδυτικού ενδιαφέροντος, αλλά είναι κυρίως προϊόν 

διαδικαστικών δυσκολιών. Γενικά, η ΟΚΕ κρίνει θετικά την πλειονότητα των 

ρυθµίσεων διότι επιταχύνουν αποτελεσµατικά τη διαδικασία αδειοδότησης έργων 

Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ και διευκολύνουν την ανάληψη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών 

στον χώρο. Ταυτόχρονα όµως, επισηµαίνεται ότι το θέµα της επιτάχυνσης και 

απλούστευσης των διαδικασιών που οδηγούν σε περιβαλλοντικά συµβατές 

αδειοδοτήσεις συνδέεται µε ένα ευρύτατο φάσµα έργων και δραστηριοτήτων 

συνυφασµένων µε την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την 

επιχειρηµατικότητα. Για το λόγο αυτό θεωρείται σκόπιµο σε επόµενο στάδιο η 

προσπάθεια να γενικευθεί και σε συνεννόηση µε τα συναρµόδια Υπουργεία να 

οδηγήσει στην άρση αρκετών από τους παράγοντες που διαχρονικά έχουν αναδείξει 

τη χώρα µας ως ακατάλληλη για φιλοξενία σηµαντικών επενδύσεων. Επιπλέον, 

υπογραµµίζεται ότι η απλοποίηση των  αδειοδοτικών σταδίων  και η χρονική 

σύντµηση της  αδειοδοτικής διαδικασίας απαιτεί την επαρκή στελέχωση των 

εµπλεκοµένων υπηρεσιών και την ταχύρρυθµη εκπαίδευση των υπαλλήλων. Επίσης, 

τονίζεται ότι ο νέος νόµος πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσει συµβατά µε την 

νέα διοικητική δοµή της χώρας που αναµένεται να ισχύσει από το προσεχές 

φθινόπωρο. Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη την µέχρι σήµερα εµπειρία ως προς τους 

ρυθµούς διεκπεραίωσης των αδειοδοτικών (και όχι µόνο) διαδικασιών που διέπονται 

από ενδεικτικές προθεσµίες προτείνεται η επιµήκυνση όσων εκ των προθεσµιών του 

νοµοσχεδίου ορίζονται ως ενδεικτικές κατά τριάντα ηµέρες ακόµη και την παράλληλη 

µετατροπή τους σε αποκλειστικές. 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ 

Το παρόν σχέδιο νόµου αφορά στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής 

και περιλαµβάνει 14 άρθρα. Ειδικότερα: 

Στο άρθρο 1 καθορίζεται ο εθνικός στόχος για τη συµµετοχή της ενέργειας 

που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε 

ποσοστό 20% µέχρι το 2020. Επιπλέον, καθορίζεται ο αντίστοιχος εθνικός στόχος για 

τη συµµετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 40% µέχρι το 2020.  

Το άρθρο 2 προσδιορίζει ότι για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α απαιτείται σχετική άδεια. Η άδεια αυτή χορηγείται από τη 

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια τα οποία 

παρουσιάζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. 

Με βάση την παρ. 2 του άρθρου αυτού διευκρινίζεται ότι η  Ρ.Α.Ε. πριν την 

απόφασή της επί της χορήγησης ή µη της άδειας, συνεργάζεται µε τον ∆ιαχειριστή 

του Συστήµατος ή του ∆ικτύου ή των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών για τον καταρχάς 

καθορισµό του τρόπου και του σηµείου σύνδεσης του σταθµού µε το Σύστηµα ή το 

∆ίκτυο. Επιπλέον, προβλέπεται ότι η Ρ.Α.Ε. κοινοποιεί την απόφασή της στον 

Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ο οποίος, αυτεπαγγέλτως 

ή µετά από προσφυγή του ενδιαφεροµένου ή τρίτου έχοντος έννοµο συµφέρον, 

δύναται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από 

την υποβολή σε αυτόν της απόφασης της Ρ.Α.Ε. να την ακυρώσει αιτιολογηµένα. 

Σηµειώνεται δε ότι κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα αναστέλλεται η διαδικασία 

αδειοδότησης. 

Στην παρ. 4 προτείνεται η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να 

χορηγείται για χρονικό διάστηµα µέχρι είκοσι πέντε (25) ετών και να µπορεί να 

ανανεώνεται, µέχρι ίσο χρόνο. Εάν εντός εξήντα (60) µηνών από τη χορήγηση της 

άδειας παραγωγής δεν έχει χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης, η άδεια παύει να ισχύει. 

Στην παρ. 5 προβλέπεται ότι η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. µπορεί να τροποποιείται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε., ύστερα από 



σχετική αίτηση του κατόχου της. Στην ίδια παράγραφο ορίζονται οι περιπτώσεις που 

δεν απαιτείται τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στην παρ. 7 υπογραµµίζεται ότι η χορήγηση άδειας παραγωγής αποτελεί 

προϋπόθεση της υποβολής αιτήµατος για τη χορήγηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων (Ε.Π.Ο.). 

Στην παρ. 9 προβλέπονται οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση λήψης άδειας 

παραγωγής. Μεταξύ άλλων ρυθµίζονται οι αναγκαίες ενέργειες, στις οποίες 

υποχρεούται ο αρµόδιος ∆ιαχειριστής να προβαίνει για τη σύνδεσή των σταθµών των 

παραγράφων 1 και 2, µε το Σύστηµα ή το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο ή το ∆ίκτυο των 

Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. 

Στο άρθρο 3 παρουσιάζονται οι διατάξεις για την άδεια εγκατάστασης και 

λειτουργίας σταθµού  παραγωγής  ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.  

Η παρ. 1 αφορά στην άδεια εγκατάστασης ή  επέκτασης  σταθµού  παραγωγής  

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία εκδίδεται εντός προθεσµίας 

δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου 

των δικαιολογητικών. Ο έλεγχος αυτός πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει 

ολοκληρωθεί εντός διαστήµατος τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από την κατάθεση 

της σχετικής αίτησης. Αν δεν εκδοθεί η άδεια εντός του ανωτέρω διαστήµατος, ο 

αρµόδιος Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας εκδίδει διαπιστωτική πράξη, στην 

οποία παρατίθεται ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία για την αδυναµία εκδόσεως 

της άδειας. Η πράξη αυτή µε όλο τον φάκελο διαβιβάζεται στον Υπουργό 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ο οποίος αποφασίζει για την 

έκδοση της άδειας εγκατάστασης εντός τριάντα (30) ηµερών από την παραλαβή των 

ανωτέρω εγγράφων. 

Η παρ. 2 αναφέρεται στη περιβαλλοντική αδειοδότηση, η οποία εκδίδεται µε 

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής σύµφωνα 

µε τη διαδικασία και εντός της προθεσµίας των τριάντα (30) ηµερών που ορίζονται 

στην προηγούµενη παράγραφο. 

Περαιτέρω ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία 

λεπτοµέρεια για την χορήγηση της άδειας εγκατάστασης µετά την έκδοση άδειας 

παραγωγής σύµφωνα µε το άρθρο 2 του παρόντος σχεδίου νόµου.  



Συγκεκριµένα, στην παρ. 9 προβλέπεται ότι η άδεια εγκατάστασης ισχύει για 

δύο (2) έτη και µπορεί να παρατείνεται, κατά ανώτατο όριο, για ίσο χρόνο, µετά από 

αίτηση του κατόχου της, εφόσον συντρέχουν ορισµένες προϋποθέσεις. 

Σύµφωνα µε τη παρ. 10, όσον αφορά την άδεια λειτουργίας των σταθµών, 

αυτή χορηγείται µε απόφαση του οργάνου που είναι αρµόδιο για τη χορήγηση της 

άδειας εγκατάστασης, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου και έλεγχο από τα 

αρµόδια όργανα της τήρησης των τεχνικών όρων εγκατάστασης κατά τη δοκιµαστική 

λειτουργία του σταθµού, καθώς και έλεγχο από το Κ.Α.Π.Ε. Η άδεια λειτουργίας 

εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από 

την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων και της διαδικασίας. 

Με βάση την παρ. 11, η άδεια λειτουργίας σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ισχύει για είκοσι (20) τουλάχιστον έτη και µπορεί 

να ανανεώνεται µέχρι ίσο χρονικό διάστηµα. Η χορήγηση της άδειας λειτουργίας δεν 

απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση εφοδιασµού ή ανανέωσης της 

ισχύος άλλων αδειών που απαιτούνται από σχετικές διατάξεις της κείµενης 

νοµοθεσίας. 

Επίσης, στην παρ. 12, ορίζεται ότι η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την 

εγκατάσταση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

ισχύει για δέκα (10) έτη και µπορεί να ανανεώνεται, µία ή περισσότερες φορές, µέχρι 

ίσο χρόνο, κάθε φορά. 

Στην παρ. 13 προβλέπεται ότι για τους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εξαιρούνται από την υποχρέωση άδειας 

παραγωγής, δεν απαιτείται η λήψη άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας. Για τους 

σταθµούς αυτούς απαιτείται η κατά την κείµενη νοµοθεσία περιβαλλοντική 

αδειοδότηση. 

Η παρ. 14 προσδιορίζει ότι µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ρυθµίζονται ο τρόπος οργάνωσης, τήρησης και 

ενηµέρωσης του µητρώου αδειών εγκατάστασης και  λειτουργίας των σταθµών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.., που τηρείται στην 

αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου. 



Τέλος, προβλέπεται ότι µε απόφαση του παραπάνω Υπουργού καθορίζονται τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά, οι διαδικασίες και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την 

έκδοση των αδειών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.  

Στο άρθρο 4 παρουσιάζεται η ένταξη και η σύνδεση σταθµών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. Ειδικότερα προσδιορίζεται ότι στην περίπτωση 

σύνδεσης νέου σταθµού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο Σύστηµα µέσω 

υφιστάµενου υποσταθµού ανύψωσης υψηλής τάσης, ο κάτοχος της οικείας άδειας 

παραγωγής µπορεί να επιλέξει το τµήµα σύνδεσης, µεταξύ του κεντρικού πίνακα 

µέσης τάσης του σταθµού Α.Π.Ε. και του υποσταθµού ανύψωσης να ανήκει στην 

κυριότητά του. Στην περίπτωση σύνδεσης νέου σταθµού ηλεκτροπαραγωγής από 

Α.Π.Ε. στο Σύστηµα µέσω νέου υποσταθµού ανύψωσης,  τότε ο κάτοχος της οικείας 

άδειας παραγωγής µπορεί να επιλέξει το τµήµα σύνδεσης, µεταξύ του κεντρικού 

πίνακα µέσης τάσης του σταθµού Α.Π.Ε. και του υποσταθµού ανύψωσης και ο νέος 

υποσταθµός ανύψωσης  να ανήκουν στην κυριότητά του.  

Με το άρθρο 5 επιχειρείται η ορθολογικοποίηση της τιµολόγησης της ενέργειας 

που παράγεται από σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Στο πλαίσιο αυτό παρατίθενται σε 

µορφή πίνακα οι τιµές για τους αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας που ισχύουν 

µόνο για σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε εγκατεστηµένη ισχύ έως 35 MW και για 

το πλεόνασµα της ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται στο Σύστηµα ή στο ∆ίκτυο, το 

οποίο µπορεί να ανέλθει µέχρι ποσοστό 20% της συνολικά παραγόµενης, από τους 

σταθµούς αυτούς, ηλεκτρικής ενέργειας, σε ετήσια βάση.  

Με το άρθρο 6 υπογραµµίζεται ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς επίσης 

κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του Συστήµατος Εγγυήσεων 

Προέλευσης και του Μηχανισµού ∆ιασφάλισής του, είναι δυνατό να καθορίζονται µε 

απόφαση της Ρ.Α.Ε. 

Με το άρθρο 7 προβλέπεται ειδικό τέλος και παροχή κινήτρων στους οικιακούς 

καταναλωτές περιοχών όπου εγκαθίστανται έργα Α.Π.Ε.   

Συγκεκριµένα, προτείνεται ποσό µέχρι ποσοστού 1% επί της, προ Φ.Π.Α., τιµής 

πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. να αποδίδεται στους κατόχους άδειας 

προµήθειας που προµηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια στους οικιακούς καταναλωτές του 

Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου βαθµού στον οποίο είναι 



εγκατεστηµένοι οι σταθµοί Α.Π.Ε., µε σκοπό να πιστωθούν έως και κατά το συνολικό 

αυτό ποσό, οι λογαριασµοί κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των οικιακών 

καταναλωτών. Ακόµη, ποσό µέχρι ποσοστού 0,5% επί της, προ Φ.Π.Α., τιµής 

πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. να αποδίδεται στο Πράσινο Ταµείο µε 

σκοπό την παρακολούθηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ειδικά στις περιοχές 

NATURA. Καθώς επίσης, το υπόλοιπο ποσό να αποδίδεται κατά ποσοστό 80%, στον 

οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθµού, εντός των διοικητικών 

ορίων του οποίου είναι εγκατεστηµένοι οι σταθµοί Α.Π.Ε. και κατά ποσοστό 20% 

στον ή τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού, από την εδαφική περιφέρεια των οποίων 

διέρχεται η γραµµή σύνδεσης του σταθµού µε το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο. 

Επίσης, στο ίδιο άρθρο προτείνεται τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος 

και αποδίδονται στον οικείο Ο.Τ.Α. να εγγράφονται σε χωριστό κωδικό του 

προϋπολογισµού εσόδων αυτού («Έσοδα από σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας») και να διατίθενται υποχρεωτικά και 

αποκλειστικά, σε ποσοστό 80%, για την εκτέλεση έργων τοπικής ανάπτυξης, σε 

περιοχές εντός των ορίων του δηµοτικού ή κοινοτικού διαµερίσµατος όπου είναι 

εγκατεστηµένος ο σταθµός ή διέρχεται η γραµµή σύνδεσης και, σε ποσοστό 20%, 

στην υπόλοιπη περιφέρεια του  Ο.Τ.Α. 

Στο άρθρο 8 περιλαµβάνονται τροποποιήσεις διατάξεων για την 

αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Μεταξύ άλλων ορίζεται 

ότι µε τη θέσπιση των κατάλληλων µέτρων προωθούνται, κατά προτεραιότητα σε 

σχέση µε τις τοπικές επιπτώσεις, οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, ως µέσο για την 

αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, την προστασία της ατµόσφαιρας, τον βιώσιµο 

ενεργειακό εφοδιασµό της χώρας, την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και τη 

βιώσιµη αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου.  

Το άρθρο 9 ρυθµίζει θέµατα χωροθέτησης των εγκαταστάσεων των Α.Π.Ε. 

Γενικά, για την έγκριση εγκατάστασης σταθµών Α.Π.Ε. λαµβάνονται υπόψη µόνο 

υφιστάµενα θεσµοθετηµένα σχέδια ή εγκεκριµένες µελέτες που εναρµονίζονται µε το 

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιµες 

Πηγές Ενέργειας και  τεκµηριώνουν επαρκώς ότι έχουν λάβει µέριµνα και διασφαλίσει 

τη µέγιστη αξιοποίηση του διαθέσιµου δυναµικού Α.Π.Ε.. Ελλείψει τέτοιων, η έγκριση 

εγκατάστασης σταθµών Α.Π.Ε. γίνεται µε εφαρµογή των κατευθύνσεων του Ειδικού 



Πλαισίου  Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιµες 

Πηγές Ενέργειας. 

Με το άρθρο 10 προτείνονται µέτρα για τη µείωση της ενεργειακής 

κατανάλωσης των κτιρίων και συγκεκριµένα:  

Στην παρ. 1 προτείνεται για τα νέα κτίρια, πριν την έναρξη της ανέγερσης, να 

εκπονείται και να υποβάλλεται στην αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία µελέτη, η οποία 

να περιλαµβάνει την τεχνική, περιβαλλοντική και οικονοµική σκοπιµότητα 

εγκατάστασης τουλάχιστον ενός εκ των εναλλακτικών συστηµάτων παροχής 

ενέργειας 

Στην παρ. 2 προβλέπεται ότι σε όλα τα νέα κτίρια θα είναι υποχρεωτική η 

κάλυψη µέρους των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης από ηλιοθερµικά συστήµατα. 

Επίσης, προτείνεται το αργότερο ως τις 31.12.2019, όλα τα νέα κτίρια να καλύπτουν 

την πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση τους µε αποκεντρωµένα συστήµατα παροχής 

ενέργειας που θα βασίζονται σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, συµπαραγωγή 

ηλεκτρισµού και θερµότητας, συστήµατα τηλεθέρµανσης σε κλίµακα περιοχής ή 

οικοδοµικού τετραγώνου, καθώς και γεωθερµικές αντλίες θερµότητας.  

Στην παρ. 3 προτείνεται η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων που υφίστανται 

ριζική ανακαίνιση να αναβαθµίζεται, στο βαθµό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά 

και οικονοµικά εφικτό, ώστε να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 

απόδοσης, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισµό. 

Με το άρθρο 11 προβλέπεται η σύσταση Αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας 

Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας 

και Κλιµατικής Αλλαγής, στην οποία εντάσσεται το Τµήµα Ανανεώσιµων Πηγών της 

∆ιεύθυνσης Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας η οποία 

µετονοµάζεται σε ∆ιεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόµησης Ενέργειας. 

Περαιτέρω στο άρθρο αυτό προσδιορίζονται οι αρµοδιότητες της Υπηρεσίας αυτής. 

Το άρθρο 12 περιλαµβάνει λοιπές διατάξεις. Πιο συγκεκριµένα, ως Συγκρότηµα 

αιολικών πάρκων ορίζεται το σύνολο των αιολικών πάρκων ενός ή περισσοτέρων 

φορέων, που αναπτύσσονται σε κοντινές αποστάσεις µεταξύ τους και αξιοποιούν 

κατά το δυνατό κοινές υποδοµές οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, αποτελώντας 

ουσιαστικά ένα ενιαίο έργο. 



Επίσης, διευκρινίζεται ότι στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος σχεδίου νόµου 

περιλαµβάνεται η υδραυλική ενέργεια που παράγεται από υδροηλεκτρικούς σταθµούς 

µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ µεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) MWe και µέχρι 

(100) MWe και διέπεται από τον ισχύοντα Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και 

Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Ακόµη, αποσαφηνίζεται ότι για την εφαρµογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 

104247/2006 (ΦΕΚ 663Β’) στην περίπτωση έργων Α.Π.Ε. που πραγµατοποιούνται 

εντός των διοικητικών ορίων δύο ή περισσοτέρων νοµών ή Περιφερειών της χώρας, 

ως οικεία Περιφέρεια ή οικεία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, νοείται εκείνη στην οποία 

βρίσκεται το µεγαλύτερο τµήµα του ακινήτου στο οποίο κατασκευάζεται το έργο. 

Το άρθρο 13 αναµένεται να περιλαµβάνει µεταβατικές διατάξεις, όπως αυτές 

θα διαµορφωθούν µετά τη δηµόσια διαβούλευση και τις σχετικές προτάσεις των 

ενδιαφερόµενων φορέων.  

Με το άρθρο 14 προσδιορίζεται η ισχύς του παρόντος σχεδίου νόµου από τη 

δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 



 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Η ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα µας δεν αποτέλεσε µέχρι σήµερα πολιτική 

επιλογή. Απόρροια αυτού του γεγονότος είναι οι  καθυστερήσεις και παλινωδίες στην 

ανάπτυξή τους. Τα εµπόδια  είναι  γνωστά και ποικίλα. Ξεκινούν από την έλλειψη 

ενηµέρωσης των τοπικών κοινωνιών και την επακόλουθη  δαιµονοποίηση των ΑΠΕ.  

Η  καθυστέρηση στην διαµόρφωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ 

επιδείνωσε την κατάσταση, ενώ η προβληµατική αδειοδοτική διαδικασία αποτέλεσε 

αποτρεπτικό παράγοντα για τις επενδύσεις στον τοµέα αυτό, αφήνοντας παράλληλα 

περιθώρια αυθαιρεσίας στην ∆ιοίκηση. Αποτέλεσµα των πιο πάνω είναι η σηµαντική  

καθυστέρηση στην ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα µας, η οποία  διαθέτει πλούσιο 

αιολικό, ηλιακό και γεωθερµικό δυναµικό.  

Η ΟΚΕ θεωρεί ότι το παρόν Σχ/Ν το οποίο έρχεται να  θεραπεύσει τις αδυναµίες 

του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου και ειδικότερα του νόµου 3568/2006 (ΦΕΚ 129) 

κινείται προς την σωστή κατεύθυνση.  

Ειδικότερα, µέσω του Σχ/Ν, επιδιώκεται η επιτάχυνση της ανάπτυξης της 

ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, κάτι αναγκαίο όχι µόνο ως συµβολή στην αντιµετώπιση 

της παγκόσµιας κλιµατικής αλλαγής αλλά και γιατί από το 2009 ισχύει δέσµευση (από 

την ΕΕ) για την Ελλάδα, για συµµετοχή των ΑΠΕ κατά τουλάχιστον 18% στη 

συνολική κατανάλωση ενέργειας µέχρι το 2020. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, η επίτευξη 

του στόχου αυτού συνεπάγεται ότι η συµµετοχή των ΑΠΕ στην κατανάλωση Η/Υ 

πρέπει να φθάσει τουλάχιστον το 35%. Σε σχέση µε τα µεγέθη αυτά, το Σχ/Ν ορίζει 

ελαφρά υψηλότερες τιµές (20% και 40%). Η ΟΚΕ συµφωνεί µε την αναβάθµιση του 

στόχου δηλαδή του  20% αντί του 18% που µας αναλογούσε (Οδηγία 28/2009), στη 

βάση της αρχής της αναλογικότητας, ως συµµετοχή των ΑΠΕ στην συνολική 

κατανάλωση ενέργειας και 40% ως ελάχιστου  στόχου διείσδυσης των ΑΠΕ στην 

ηλεκτροπαραγωγή έως το 2020.   

Οσον αφορά τα µέσα, το Σχ/Ν εστιάζει στη µείωση των διαδικαστικών 

καθυστερήσεων κατά την υλοποίηση έργων ΑΠΕ. Η επιλογή αυτή είναι επίσης ορθή, 

γιατί η χρονικά συσσωρευµένη υστέρηση της χώρας στην ανάπτυξη των έργων 

αυτών είναι κυρίως προϊόν διαδικαστικών δυσκολιών συνδεόµενων µε τις διαδικασίες 



αδειοδότησης και δεν πηγάζει από την έλλειψη αξιοποιήσιµου (αιολικού, ηλιακού 

κλπ.) δυναµικού ή επενδυτικού ενδιαφέροντος. Σε κάθε περίπτωση βέβαια θα ήταν 

χρήσιµη η ύπαρξη τεκµηρίωσης σχετικά µε τις παρατηρούµενες καθυστερήσεις (πχ. 

σε ποια κυρίως στάδια των αδειοδοτικών διαδικασιών εντοπίζονται), ενώ ειδικότερα 

για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ 

(του οποίου επιχειρείται η τροποποίηση) θα ήταν χρήσιµη µια αποτίµηση, όχι τόσο 

της µέχρι τώρα επίδρασης που είχε στις επενδύσεις (δεδοµένου του µικρού χρόνου 

«ζωής» του), όσο των πιθανών επιπτώσεων που  έχει στις δυνατότητες χωροθέτησης 

επενδύσεων ΑΠΕ. Υπάρχουν ορισµένες µελέτες (µεταξύ των οποίων και µια µεγάλης 

κλίµακας της ΡΑΕ για το χώρο του Αιγαίου) που θα βοηθούσαν σε κάτι τέτοιο. 

Αναλυτικότερα το Σχ/Ν υιοθετεί, µεταξύ άλλων, τις εξής βασικές ρυθµίσεις : 

• Σύντµηση των προθεσµιών χορήγησης άδειας παραγωγής σε δύο (2) µήνες 

και αποσύνδεση της διαδικασίας από την υποβολή Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής 

Εκτίµησης (Π.Π.Ε.) (άρθρο 2 του ΣΝ) 

• Ανάθεση της αρµοδιότητας για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από Α.Π.Ε. στη Ρ.Α.Ε., µε άσκηση επιτελικού µόνο ελέγχου από τον ΥΠΕΚΑ 

(άρθρο 2 παρ. 1 και 2 του ΣΝ) 

• Κατάργηση της Π.Π.Ε., όπου αυτή απαιτείται, κατά τη διαδικασία χορήγησης 

Ε.Π.Ο. (άρθρο 3 παρ. 1 του ΣΝ) 

• Αποσύνδεση της έγκρισης επέµβασης σύµφωνα µε τη δασική νοµοθεσία από 

τη διαδικασία χορήγησης Ε.Π.Ο (άρθρο 3 παρ. 2 του ΣΝ) 

• Μετατροπή των προθεσµιών για την υποβολή γνωµοδοτήσεων για την 

έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο. από ενδεικτικές σε αποκλειστικές (άρθρο 3 παρ. 2 του ΣΝ) 

• Αποσύνδεση της διαδικασίας χορήγησης άδειας εγκατάστασης από τις 

απαιτούµενες άδειες σύµφωνα µε τη δασική και πολεοδοµική νοµοθεσία (άρθρο 3 

παρ. 2 του ΣΝ) 

Οπως προαναφέρθηκε οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις κρίνονται στο σύνολο τους 

θετικές από την ΟΚΕ, διότι επιταχύνουν αποτελεσµατικά τη διαδικασία αδειοδότησης 

έργων Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ, γεγονός που θα διευκολύνει την ανάληψη επιχειρηµατικών 



πρωτοβουλιών στον χώρο καθώς και την ικανοποίηση των δεσµεύσεων που έχουµε 

αναλάβει, ως προς το ποσοστό συµµετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό µας ισοζύγιο, 

µέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας. 

Ταυτόχρονα όµως η ΟΚΕ επισηµαίνει ότι το θέµα της επιτάχυνσης και 

απλούστευσης των διαδικασιών που οδηγούν σε περιβαλλοντικά συµβατές 

αδειοδοτήσεις συνδέεται µε ένα ευρύτατο φάσµα έργων και δραστηριοτήτων 

συνυφασµένων µε την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την 

επιχειρηµατικότητα, καθώς και µε την αποτελεσµατικότερη διαφύλαξη και βελτίωση 

του φυσικού περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό θεωρεί σκόπιµο σε επόµενο στάδιο η 

προσπάθεια να γενικευθεί και σε συνεννόηση µε τα συναρµόδια Υπουργεία να 

οδηγήσει στην άρση αρκετών από τους παράγοντες που διαχρονικά έχουν αναδείξει 

τη χώρα µας ως ακατάλληλη για φιλοξενία σηµαντικών επενδύσεων. 

Ως προς συγκεκριµένο Σχ/Ν, και πέρα από τη γενικότερη θετική της 

τοποθέτηση και τις ειδικές κατ’ άρθρο παρατηρήσεις και προτάσεις που θα 

ακολουθήσουν, η ΟΚΕ επιθυµεί να επισηµάνει και τα ακόλουθα:  

α) Στο νοµοσχέδιο 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. Πέραν όµως της κλιµατικής αλλαγής, η ΟΚΕ θεωρεί ότι η 

ανάπτυξη των ΑΠΕ σε συνδυασµό µε την εξοικονόµηση ενέργειας θα συµβάλει στον 

βιώσιµο ενεργειακό εφοδιασµό της χώρας, στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, 

στη µείωση των δαπανών για την  εισαγωγή ενέργειας και ορυκτών καυσίµων, στην 

ενεργειακή αυτοδυναµία, στη βιώσιµη αξιοποίηση των πηγών εθνικού πλούτου 

σύµφωνα και στη συµµόρφωση µε διεθνείς και κοινοτικές υποχρεώσεις.  

β) Η ΟΚΕ συµφωνεί µε την απλοποίηση και ορθολογικοποίηση της διαδικασίας 

έκδοσης της άδειας παραγωγής έργου ΑΠΕ, ως µια πρώτη εκτελεστή άδεια 

σκοπιµότητας του έργου. Η άδεια παραγωγής αφορά πλέον την τεχνικοοικονοµική 

επάρκεια του συγκεκριµένου έργου και αποσυνδέεται από τη διαδικασία 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η οποία ακολουθεί σε επόµενο στάδιο. Η άδεια 

παραγωγής εκδίδεται πλέον από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) µε αποτέλεσµα 

το δραστικό περιορισµό της διάρκειας της σχετικής αδειοδοτικής διαδικασίας, σε δύο 



(2) µόνο µήνες. Η εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή άλλης 

διαπιστωτικής απόφασης εγκαταστάσεων ΑΠΕ που χαρακτηρίζονται από την κείµενη 

νοµοθεσία ως µη οχλούσες, ή χαµηλής όχλησης δραστηριότητες, θα επιταχύνει   

χιλιάδες µικροµεσαίες επενδύσεις [Άρθρο 2]. Βέβαια η ΟΚΕ θεωρεί, όπως αναφέρεται 

και στην κατ’ άρθρον αξιολόγηση, ότι  θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ο τρόπος ελέγχου 

από τη ΡΑΕ της συµµόρφωσης µε τα κριτήρια του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 

Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε, δεδοµένου ότι η ΡΑΕ δεν διαθέτει 

σχετική τεχνογνωσία. 

 Οφείλει επίσης να σηµειώσει ότι είναι αναγκαίο στις µεταβατικές διατάξεις να 

συµπεριληφθούν µέτρα για την εναρµόνιση των εκκρεµοτήτων µε τα µέλλοντα να 

ισχύσουν και την για αποσυµφόρηση των επιµέρους σταδίων της αδειοδοτικής 

διαδικασίας και των µηχανισµών ενίσχυσης των σχετικών επενδύσεων από 

λιµνάζουσες περιπτώσεις για τις οποίες δεν διαφαίνεται η δυνατότητα µετουσίωσης 

σε επενδυτικό έργο. 

 γ) Συγχωνεύονται, σε µία ενιαία διαδικασία, οι διαδικασίες Προκαταρκτικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων (ΕΠΟ). 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 ΑΠΕ.   

 δ) Η ΟΚΕ συµφωνεί µε την  απόδοση σηµαντικού µέρους  (50%) του ειδικού 

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 ∆ΕΗ ενός 

συγκεκριµένου ποσοστού των εσόδων από το ειδικό τέλος και, στη συνέχεια, 

πίστωση από τη ∆ΕΗ των εσόδων αυτών στους λογαριασµούς των οικιακών 

καταναλωτών της περιοχής). Το υπόλοιπο ποσοστό των εσόδων από το ειδικό τέλος 

αποδίδεται στον αντίστοιχο ΟΤΑ, για την εκ του νόµου καθοριζόµενη χρησιµοποίησή 

τους. Τα θέµατα ωστόσο που άπτονται των ΟΤΑ θα πρέπει να  αντιµετωπισθούν υπό 

το πρίσµα των  επερχόµενων αλλαγών στην διοικητική δοµή της χώρας.  

 ε) Με το νοµοσχέδιο 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 και την 

παροχή δυνατότητας άµεσης και αποτελεσµατικής εφαρµογής του, έτσι ώστε να 

απεµπλακεί µεγάλος αριθµός εν εξελίξει έργων ΑΠΕ, που βρίσκονται σήµερα σε 

τέλµα.  

 Στο σηµείο αυτό η ΟΚΕ οφείλει να επιστήσει την προσοχή του 

Υπουργείου καθώς θεωρεί ότι η επιχειρούµενη µέσω του Σχ/Ν 

τροποποίηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ δεν τηρεί ορισµένες διατάξεις της κείµενης 

νοµοθεσίας. Συγκεκριµένα: 

• Η αναθεώρηση των Ειδικών Πλαισίων γίνεται µε απόφαση της Επιτροπή 

Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού 

και της Αειφόρου  Ανάπτυξης, ύστερα από γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου 

Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 2742 / 99). 

Ενδεχοµένως η αναθεώρηση µε νόµο καλύπτει την απαίτηση για έγκριση από την 

Επιτροπή, αλλά είναι αµφίβολο αν µπορεί να αναιρέσει την υποχρέωση 

γνωµοδότησης του Συµβουλίου. 

• Τα Ειδικά Πλαίσια υπόκεινται σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 

Εκτίµησης (ΣΠΕ) (Αρθρο 11 της Αποφ. ΥΠΕΧΩ∆Ε / ΕΥΠΕ /  107017 / 2006, σε 

εφαρµογή σχετικής Οδηγίας της ΕΕ). Η ΣΠΕ πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί πριν από 

την έγκριση των Ειδικών Πλαισίων (άρθρο 3 παρ. 1). Η τροποποίηση του Ειδικού 

Πλαισίου µε νόµο είναι εξαιρετικά αµφίβολο αν ακυρώνει τη σχετική νοµοθετική (και 

κοινοτική) απαίτηση, µεταξύ άλλων γιατί δεν ακολουθεί και τη διαδικασία 

διαβούλευσης όπως αυτή ορίζεται µε ειδικό τρόπο στο πλαίσιο της ΣΠΕ. 

 Εποµένως, η ΟΚΕ προτείνει να εξεταστεί µε µεγαλύτερη προσοχή το κατά 

πόσο τα προαναφερόµενα δύο σηµεία ισχύουν.  Αν αυτό συµβαίνει υπάρχει 

προφανής κίνδυνος το Σχ/Ν να θεωρηθεί εκ των υστέρων ως 

αντισυνταγµατικό, και οι επενδύσεις ΑΠΕ αντί να επιταχυνθούν να 

επιβραδυνθούν περαιτέρω. 

 στ) Η ΟΚΕ θεωρεί κατ’ αρχήν ορθή την δηµιουργία στο ΥΠΕΚΑ Αυτοτελούς 

Ειδικής Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδύσεων ΑΠΕ ( Άρθρο 11)  στα πρότυπα 

«φορέα µιας στάσης  (one-stop shop)», µε σκοπό την παροχή πληροφοριών και τη 

συντονισµένη διεκπεραίωση των αιτηµάτων επενδυτών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να 



πραγµατοποιήσουν επενδύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. 

Βέβαια, όπως αναφέρεται και στην κατ’άρθρον αξιολόγηση, η συγκεκριµένη ρύθµιση 

χρήζει περαιτέρω τεκµηρίωσης ως προς τη σκοπιµότητα κατάργησης της 

υφιστάµενης Επιτροπής για ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και προτείνεται να υπάρξει σχετική 

αναφορά στην εισηγητική έκθεση του Νοµοσχεδίου. 

 ζ) Η ΟΚΕ θεωρεί ότι  η απλοποίηση των  αδειοδοτικών σταδίων  και η χρονική 

σύντµηση της  αδειοδοτικής διαδικασίας (από 3-5 χρόνια που είναι σήµερα, σε 

λιγότερο από 8-10 µήνες συνολικά) απαιτεί την επαρκή στελέχωση των 

εµπλεκοµένων υπηρεσιών και την ταχύρρυθµη εκπαίδευση των υπαλλήλων. Η 

παραπάνω ανάγκη πρέπει να ικανοποιηθεί το συντοµότερο δυνατό λαµβανοµένου 

υπόψη και του πλήθους των συσσωρευµένων εκκρεµοτήτων. 

 Επίσης η ΟΚΕ οφείλει να σηµειώσει ότι ο νέος νόµος πρέπει να είναι σε θέση 

να λειτουργήσει συµβατά µε την νέα διοικητική δοµή της χώρας που αναµένεται να 

ισχύσει από το προσεχές φθινόπωρο. Λαµβάνοντας δε υπόψη την µέχρι σήµερα 

εµπειρία ως προς τους ρυθµούς διεκπεραίωσης των αδειοδοτικών (και όχι µόνο) 

διαδικασιών που διέπονται από ενδεικτικές προθεσµίες προτείνουµε την επιµήκυνση 

όσων εκ των προθεσµιών του νοµοσχεδίου ορίζονται ως ενδεικτικές κατά τριάντα 

ηµέρες ακόµη και την παράλληλη µετατροπή τους σε αποκλειστικές. 

 Τέλος, και πριν ολοκληρωθεί η γενική αξιολόγηση για άλλη µία φορά θα 

πρέπει να τονίσουµε ότι πάγιο αίτηµα της ΟΚΕ που έχει εκφρασθεί  και σε άλλες 

γνώµες που αφορούν στο περιβάλλον είναι η κωδικοποίηση του συνόλου της 

περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.  

 



ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Στην κατ' άρθρον αξιολόγηση έµφαση δίνεται σε σηµεία που παρουσιάζουν 

πιθανά προβλήµατα και όχι στα θετικά σηµεία (δεδοµένης της κατ’ αρχής συνολικής 

τοποθέτησης έναντι του Σχ/Ν). 

Άρθρο 1 

Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε. 

Στο συγκεκριµένο άρθρο καθορίζεται ο εθνικός στόχος για τη συµµετοχή της 

ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας 

και στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 20% και 40% 

αντίστοιχα µέχρι το 2020. Επίσης, όπως αναφέρεται, αποτελεί περιβαλλοντική και 

ενεργειακή προτεραιότητα υψίστης σηµασίας για τη χώρα η προστασία του κλίµατος, 

µέσω της προώθησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.. Η 

προτεραιότητα αυτή λαµβάνεται καθοριστικά υπ’ όψιν σε περιπτώσεις στάθµισης µε 

άλλες περιβαλλοντικές ή κοινωνικές παραµέτρους.  

Η ΟΚΕ θεωρει ότι σωστά οι ΑΠΕ ιεραρχούνται ως προτεραιότητα για να 

διασφαλίσουν την προστασία του περιβάλλοντος και της κοινωνίας από την κλιµατική 

αλλαγή, την ρύπανση κλπ. Ωστόσο οφείλει να σηµειώσει ότι σύµφωνα µε το Άρθρο 

24 του Συντάγµατος η προστασία του περιβάλλοντος κατοχυρώνεται συνολικά, και 

χωρίς ιεράρχηση περιβαλλοντικών προβληµάτων ή οικολογικών αξιών.  

 

Άρθρο 2 

Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α 

παρ 1 εδάφιο ε:  

Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η ύπαρξη γνωµοδοτήσεων και άλλων συναφών στοιχείων δεν 

µπορεί να αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής, 

δεδοµένου ότι τα παραπάνω δεν αποτελούν προϋπόθεση. Προτείνεται η αξιολόγηση 

της ωριµότητας να απορρέει µόνο από τις εκπονηθείσες µελέτες. 

παρ.1 εδαφ.στ: 

Αναφέρεται ως κριτήριο για την εξασφάλιση της σχετικής άδειας για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α η εξασφάλιση ή η 



δυνατότητα εξασφάλισης του δικαιώµατος χρήσης της θέσης εγκατάστασης του 

έργου. 

Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η δυνατότητα εξασφάλισης δικαιώµατος χρήσης της θέσης 

δεν διασφαλίζει την πρόοδο του έργου. Απεναντίας, ευνοεί το παραεµπόριο αδειών. 

Ο αιτών πρέπει να  διαθέτει την δυνατότητα υλοποίησης του έργου διαφορετικά 

µπορεί να πρόκειται για µεσάζοντα. 

παρ. 1 εδαφ θ: 

Καθορίζεται  ότι η ΡΑΕ θα ελέγχει τη συµµόρφωση µε τα κριτήρια του Ειδικού 

Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. (ΚΥΑ 

49828/2008 ΦΕΚ 2464B’) όπως αυτό ισχύει κατά περίπτωση, προκειµένου να 

εξασφαλίζεται κατ’ αρχήν η προστασία του περιβάλλοντος. 

Η ΟΚΕ θεωρεί ότι  θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ο τρόπος ελέγχου από τη ΡΑΕ 

της συµµόρφωσης µε τα κριτήρια του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε, δεδοµένου ότι η ΡΑΕ δεν διαθέτει σχετική 

τεχνογνωσία. 

παρ.2: 

Η ΟΚΕ προτείνει την επαναδιατύπωση του αρχικού σκέλους ως ακολούθως:  

«Η ΡΑΕ πριν την απόφασή της επί της χορήγησης ή µη άδειας παραγωγής κατά 

την παράγραφο 1 συνεργάζεται µε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ή του ∆ικτύου ή 

των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών για τον καταρχάς καθορισµό του τρόπου και του 

σηµείου σύνδεσης του σταθµού µε το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο. Ο καθορισµός αυτός 

γίνεται µε βάση προµελέτη σύνδεσης του αιτούντος που περιέχεται στην αίτηση και 

περιλαµβάνει τουλάχιστον τεχνική περιγραφή µε τα αναγκαία έργα σύνδεσης, χάρτες 

– τοπογραφικά – ορθοφωτοχάρτες όπου απεικονίζονται τα έργα αυτά και η οποία 

ελέγχεται από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή εντός διαστήµατος 30 ηµερών και µε το 

θεωρητικό υπολογισµό του διαθέσιµου ηλεκτρικού χώρου του Συστήµατος ή δικτύου 

βάσει της παρούσας κατάστασης, των προγραµµατισµένων έργων δικτύου ή 

Συστήµατος στη ΜΑΣΜ και των υπό ανάπτυξη έργων που διαθέτουν σύµβαση. Στα 

πλαίσια αυτού του ελέγχου µπορεί να υποδειχθεί και να ζητηθεί από τον αιτούντα 

διόρθωση ή αλλαγή της αρχικής προµελέτης, η οποία και επανυποβάλλεται προς 

έλεγχο. Ο χρόνος για την υποβολή της νέας προµελέτης σύνδεσης δεν υπολογίζεται 

στο διάστηµα των 30 ηµερών. Ο ως άνω καθορισµός δεν  συνεπάγεται δέσµευση του 

∆ιαχειριστή ή της Ρ.Α.Ε. για την αδειοδότηση των έργων σύνδεσης του σταθµού και 



την ύπαρξη διαθέσιµου ηλεκτρικού χώρου κατά τη χορήγηση της Προσφοράς 

Σύνδεσης».  

Επίσης η ΟΚΕ θεωρεί ότι η απόφαση της ΡΑΕ θα πρέπει να κοινοποιείται και 

διαδικτυακά.  

Τέλος, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να ενηµερώνονται  για το ενδεχόµενο να  

ασκήσουν  προσφυγή στο ΥΠΕΚΑ. 

παρ. 3 (τροποποίηση της παρ.  5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006): 

Ορίζεται µη υποχρέωση τροποποίησης της άδειας παραγωγής αν η 

Εγκατεστηµένη Ισχύς ή η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας που συνδέεται µε το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο, αυξηθεί για µια ή περισσότερες 

φορές µέχρι δέκα τοις εκατό (10%) συνολικά σε σχέση µε την αρχική άδεια, χωρίς 

από την αύξηση αυτή να επέρχεται µεταβολή του γηπέδου άλλη, εκτός από τη 

µείωση του εµβαδού του.  

Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η πρόβλεψη αυτή είναι χρήσιµη, και παρέχει ευελιξία, µεταξύ 

άλλων για την αξιοποίηση και των τεχνολογικών εξελίξεων (όπως η αύξηση της 

ισχύος των ανεµογεννητριών, αναλογικά περισσότερο από την αύξηση του µεγέθους 

τους). 

παρ. 7 (τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν.3468/2006): 

Ορίζεται ότι " ..... πριν από τη χορήγηση της άδειας παραγωγής, οι αρµόδιες 

υπηρεσίες υποχρεούνται να εξετάζουν αιτήσεις ενδιαφεροµένων για την έκδοση 

γνωµοδοτήσεων σχετικών µε την εγκατάσταση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, που απαιτούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις." 

Η ΟΚΕ θεωρεί ότι αυτή η φράση πρέπει να απαλειφθεί, καθώς δεν νοείται να 

εξετάζουν οι υπηρεσίες αιτήσεις ενδιαφεροµένων πριν την έκδοση της άδειας 

παραγωγής. Υπάρχει κίνδυνος εµπλοκής των υπηρεσιών σε µια χρονοβόρα διαδικασία 

εξέτασης αιτήσεων ακόµη και για τις περιπτώσεις που δεν θα πάρουν άδεια 

παραγωγής.  

Άρθρο 3  

∆ιατάξεις για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας  

παρ 1, 2, 3:  



Η ΟΚΕ θεωρεί ότι τα προδιαγραφόµενα στις τροποποιηµένες παραγράφους 1, 

2, 3 του Άρθρου 8 του Ν. 3468/06 θα πρέπει να αφορούν πέραν των σταθµών και τα 

συνοδά έργα σύνδεσης και οδοποιίας. 

παρ. 2 εδαφ. 1:  

Η ΟΚΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι µέσα στα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης περιλαµβάνεται και η ΕΠΟ. 

Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρξει πιθανώς πρόβληµα νοµιµότητας έκδοσης της 

άδειας εγκατάστασης και κίνδυνος προσβολής των διαδικασιών αυτών στο ΣτΕ. 

 

παρ. 2  εδαφ. 4γ:  

Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η ρύθµιση: «Οι τασσόµενες κατά τις κείµενες διατάξεις 

προθεσµίες για την υποβολή των γνωµοδοτήσεων ορίζονται στο σύνολό τους ως 

αποκλειστικές. Η τυχόν άπρακτη παρέλευσή τους δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαδικασίας για την έκδοση Ε.Π.Ο.» είναι συζητήσιµης νοµιµότητας, και είναι 

αµφίβολο αν µπορεί να υπερισχύσει των ειδικών νοµοθεσιών (αρχαιολογικής κλπ.). 

Επίσης η συγκεκριµένη ρύθµιση έρχεται σε αντίθεση µε πάγια νοµολογία. Εποµένως η 

προώθηση αδειών µε βάση αυτή την πρόβλεψη θα είναι επισφαλής, όσον αφορά τον 

κίνδυνο αποδοχής σχετικής προσφυγής στο ΣτΕ. Ο µόνος τρόπος µε τον οποίο θα 

µπορούσε να αντιµετωπισθεί το συγκεκριµένο πρόβληµα είναι να εναρµονισθούν και 

οι ειδικές νοµοθεσίες και ο τρόπος λειτουργίας µιας σειράς υπηρεσιών που έχουν 

συναρµοδιότητα στη διαδικασία αδειοδότησης 

 

παρ. 2 εδαφ. 5α: 

Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η ρύθµιση να εκδίδεται αυτοτελώς, µη ενσωµατούµενη στην 

αντίστοιχη Ε.Π.Ο, η έγκριση επέµβασης εντός δασών ή δασικών εκτάσεων κλπ. για 

την εκτέλεση έργων υποδοµής και εγκατάστασης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., δηµιουργεί ερωτηµατικά ως προς τον τρόπο 

αξιολόγησης των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον (ειδικότερα στα δάση) από την 

ΜΠΕ, και αντίστοιχα ως προς τον καθορισµό πιθανώς αναγκαίων σχετικών 

περιβαλλοντικών όρων.  

Η ΟΚΕ σηµειώνει ότι πρέπει να είναι σαφές ότι η αυτονόµηση της έγκρισης 

επέµβασης δεν αναιρεί την υποχρέωση της ΜΠΕ να κάνει τέτοια εκτίµηση. Επίσης αν 

η συγκεκριµένη ρύθµιση µπορεί να οδηγεί σε ΕΠΟ, χωρίς να έχει ήδη δοθεί έγκριση 

επέµβασης, αυτό σηµαίνει «ΕΠΟ υπό όρους», κάτι που ενδέχεται να έρχεται σε 



αντίθεση µε την ως τώρα πρακτική (και νοµολογία). 

Τέλος, και µε δεδοµένο ότι υπάρχουν περιοχές (π.χ. Κεφαλλονιά, Αργολίδα) 

όπου δεν υφίστανται δασαρχεία περιοχής, αλλά µόνο ∆ιευθύνσεις ∆ασών Νοµού, 

προτείνεται η σύµφωνη γνώµη να εκφράζεται κατά περίπτωση από αυτές και όχι από 

τα δασαρχεία. 

παρ 11: 

Η ΟΚΕ θεωρεί ότι σε περίπτωση µεταβίβασης της κυριότητας ενός σταθµού 

ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, η άδεια παραγωγής θα πρέπει να µεταβιβάζεται στον νέο κύριο µε 

απόφαση (και όχι µετά από γνώµη της ΡΑΕ). 

 

παρ.13:  

Η ΟΚΕ προτείνει την επαναδιατύπωση της τρίτης προτάσεως ως ακολούθως: 

«Φωτοβολταϊκοί σταθµοί και ανεµογεννήτριες, ανεξαρτήτως ισχύος που 

εγκαθίστανται ….. εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης απόφασης έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων». 

 

παρ. 14: 

Η ΟΚΕ προτείνει το µητρώο αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθµών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α που τηρείται στην Ειδική 

Υπηρεσία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής να 

αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας και να ενηµερώνεται  σε µηνιαία 

βάση. 

Προτείνεται επίσης µετά την παρ. 14 να ακολουθήσει νέα παράγραφος 

διατυπωµένη ως ακολούθως: «Η απόσταση κάθε ανεµογεννήτριας σταθµού από την 

πλησιέστερη ανεµογεννήτρια σταθµού του ίδιου ή άλλου παραγωγού καθορίζεται µε 

δεσµευτική συµφωνία των παραγωγών για την οποία ενηµερώνεται η Ρ.Α.Ε. και οι 

αδειοδοτούσες αρχές. Σε περίπτωση µη ύπαρξης τέτοιας συµφωνίας, η απόσταση δεν 

θα πρέπει να είναι µικρότερη του επταπλασίου της διαµέτρου της µεγαλύτερης 

πτερωτής. Ο έλεγχος της απόστασης γίνεται κατά τη διαδικασία έκδοσης της άδειας 

εγκατάστασης και λαµβάνονται υπόψη µόνο οι σταθµοί για τους οποίους έχει 

χορηγηθεί άδεια παραγωγής.  

 



Άρθρο 5 

Ορθολογικοποίηση της τιµολόγησης ενέργειας που παράγεται από 

σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

 παρ.3: 

 Η ΟΚΕ θεωρεί ότι οι τιµές της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. 

και Σ.Η.Θ.Υ.Α. θα πρέπει να καθορίζονται αυτόµατα βάσει νόµου στα πρότυπα του ν. 

2244/1994 και όχι µε ΥΑ κατ’ έτος, καθώς οι καθυστερήσεις που σηµειώνονται 

ανατρέπουν τον ταµειακό προγραµµατισµό των επενδυτών και δυσχεραίνουν την 

χρηµατοδότηση των νέων επενδύσεων. 

 

Άρθρο 7 

Ειδικό τέλος και παροχή κινήτρων στους οικιακούς καταναλωτές 

περιοχών όπου εγκαθίστανται έργα ΑΠΕ 

παρ.1:  

Η ΟΚΕ θεωρεί οτι η µείωση του ποσοστού που αποδίδεται στους ΟΤΑ θα 

δηµιουργήσει προβλήµατα µεταξύ αυτών και των επενδυτών. 

Επίσης κρίνεται σκόπιµο οι επωφελούµενοι των κινήτρων να προσδιορισθούν 

υπό το πρίσµα των επερχόµενων αλλαγών στη διοικητική δοµή της χώρας. Η ΟΚΕ 

θεωρεί ότι καθώς σε πολλές περιπτώσεις η «εδαφική περιφέρεια» των νέων ΟΤΑ θα 

είναι ιδιαίτερα µεγάλη, ενδέχεται πολλοί από τους κατοίκους να απολαµβάνουν των 

παρεχόµενων κινήτρων, ακόµα και αν η παρουσία των έργων ΑΠΕ δεν γίνεται καν 

αντιληπτή από αυτούς. Επίσης και το ίδιο το κίνητρο θα καταλήξει, λόγω του αριθµού 

των δικαιούχων, να είναι άνευ ουσίας. 

παρ.1 εδαφ (iii):  

Η ΟΚΕ θεωρεί ότι το αναφερόµενο στο συγκεκριµένο εδάφιο ως «υπόλοιπο 

ποσό» θα πρέπει να αποδίδεται κατά ποσοστό 20% στον ή στους ΟΤΑ πρώτου 

βαθµού από την εδαφική περιφέρεια των οποίων διέρχεται η γραµµή σύνδεσης και η 

οδός πρόσβασης του σταθµού µε το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο. 

 

 



Αρθρο 8 

Τροποποίηση διατάξεων για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση 

της κλιµατικής αλλαγής 

παρ. 2:  

Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η δυνατότητα χωροθέτησης όλων των κατηγοριών σταθµών 

ΑΠΕ σε περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης, που δίνεται είναι υπερβολική. Η 

µόνη δυνατή περίπτωση µία τέτοια ρύθµιση να µην είχε αρνητικές επιπτώσεις είναι σε 

περιπτώσεις αυτοπαραγωγής, και µε την προϋπόθεση ότι δεν θα είχε αντιστρεπτές 

επιπτώσεις στο προστατευτέο αντικείµενο. Επίσης θα είχε ίσως νόηµα αν υπήρχαν 

στοιχεία ότι χωρίς τη χωροθέτηση ΑΠΕ σε τέτοιες περιοχές θα υπήρχε άξια λόγου 

µείωση των πιθανοτήτων επίτευξης των εθνικών στόχων. Τέτοια όµως τεκµηρίωση 

δεν υπάρχει (και είναι εξαιρετικά αµφίβολο αν κάτι τέτοιο θα ήταν αληθές). 

Εποµένως, µία τέτοια ρύθµιση µείωσης του βαθµού προστασίας των περιοχών αυτής 

της κατηγορίας, πέρα από τις αρνητικές επιπτώσεις στις συγκεκριµένες περιοχές, 

ενέχει και τον κίνδυνο να δηµιουργήσει προηγούµενο και για την αποδοχή και άλλων 

«εξαιρέσεων».  

 

Άρθρο  9 

Θέµατα χωροθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ 

  

 παρ. 2:  

 Η ΟΚΕ προτείνει να προστεθούν εδαφ. γ), δ), ε), στ) και ζ) ως ακολούθως: 

 γ) Τους υγρότοπους διεθνούς σηµασίας (Ραµσάρ) και τις υπό καθεστώς 

προστασίας περιφερειακές ζώνες.  

δ) Περιοχές του δικτύου NATURA, όταν οι οικείες Ειδικές Περιβαλλοντικές 

Μελέτες ορίζουν ρητά ότι θα πρέπει  να αποφευχθεί η εγκατάσταση  αιολικών 

πάρκων. 

ε)   Τον πυρήνα των εθνικών δρυµών και των κηρυγµένων µνηµείων της φύσης 

και των αισθητικών δασών. 

στ)  Εθνικά πάρκα. 

Τέλος, στις κηρυγµένες αναδασωτέες εκτάσεις η ΟΚΕ προτείνει να επιτρέπεται 



η χωροθέτηση Α.Π.Ε µε τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις που ίσχυαν και πριν καούν. 

παρ. 3: (Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 2742 / 99 µέσω της οποίας 

τροποποιείται το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

για τις ΑΠΕ).  

Η ΟΚΕ θεωρεί εξαιρετικά προβληµατική την προβλεπόµενη κατάργηση της 

υποχρέωσης κατά τη χωροθέτηση σταθµών ΑΠΕ (αιολικών, ηλιακών, κλπ.) να 

τηρούνται απαγορεύσεις χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων «Άλλων περιοχών ή 

ζωνών που υπάγονται σήµερα σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης, βάσει του οποίου 

δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων». Η διάταξη αυτή ανατρέπει 

πλήρως την ιεραρχία των διαφόρων επιπέδων σχεδιασµού, και επιβάλλει γενική 

ρύθµιση µε την οποία ακυρώνονται ουσιαστικά κανονιστικές ρυθµίσεις  τοπικού (και 

συνεπώς ειδικού) χαρακτήρα. Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε προφανείς συγκρούσεις 

χρήσεων γης, στο βαθµό που υπονοµεύεται η εσωτερική ισορροπία των σχεδίων 

χρήσεων γης (η οποία έχει προκύψει µε βάση την αµοιβαία εκτίµηση των 

προβλεπόµενων όρων και περιορισµών). Επιπλέον, είναι εξαιρετικά αµφίβολης 

νοµιµότητας, στο βαθµό που ακυρώνει κανονιστικές διατάξεις χωρίς να έχει 

ακολουθηθεί η αναγκαία ειδικότερη διαδικασία (βλ. πχ. τη νοµολογία που αποκλείει 

την τροποποίηση διατάξεων εγκεκριµένων ΖΟΕ επί το δυσµενέστερο). Η 

προτεινόµενη διάταξη έρχεται σε σύγκρουση µε αυτή τη νοµολογία. 

παρ.4: 

Η ΟΚΕ σηµειώνει ότι η προτεινόµενη διάταξη η οποία µειώνει το 

προστατευόµενο αρχαιολογικό αντικείµενο ενέχει προφανείς κινδύνους για τα µείζονα 

µνηµεία. 

Επίσης η ΟΚΕ θεωρεί ότι η δυνατότητα εγκατάστασης αιολικών σταθµών εντός 

δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων η οποία επεκτείνεται και στους 

φωτοβολταϊκούς σταθµούς και στα ΜΥΗΕ, είναι συζητήσιµη. Ενώ οι αιολικοί σταθµοί 

έχουν µικρή επίδραση στις δασικές περιοχές, τα φωτοβολταϊκά µε τον εκτατικό τους 

χαρακτήρα έρχονται προφανώς σε αντίθεση και µε το δασικό χαρακτήρα και µε την 

αναδάσωση, ενώ το ίδιο ισχύει µε διαφορετικό τρόπο και για τα ΜΥΗΕ. 

παρ. 4 εδαφ. α:  

Η ΟΚΕ προτείνει, µεταξύ των προς κατάργηση σηµείων του σήµερα ισχύοντος 

Ειδικού Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, να 



συµπεριληφθεί και το σηµείο Γ του Πίνακα Α του Παραρτήµατος ΙΙ της σχετικής ΚΥΑ 

(ΦΕΚ Β 2464/08). 

 

παρ. 4 εδαφ. γ:  

Η ΟΚΕ προτείνει η κατά παρέκκλιση δυνατότητα εγκατάστασης σταθµών 

ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ στην Αττική να αφορά και στις διατάξεις του Π∆ 

«Καθορισµός ζωνών προστασίας των ορεινών όγκων της Χερσονήσου Λαυρεωτικής 

(Ν. Αττικής)» (ΦΕΚ 121/∆/19.02.03). 

Τέλος, η ΟΚΕ προτείνει να προστεθεί εδάφιο ε διατυπωµένο ως ακολούθως: Το 

δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Ειδικού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιµες Πηγές 

Ενέργειας, τροποποιείται ως ακολούθως: «Οι πράξεις αυτές δύναται να ανανεώνονται 

και να τροποποιούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος µέχρι τη λήξη 

της άδειας λειτουργίας τους ή την αυτοδίκαιη παράτασή της που ορίζεται στο άρθρο 

27 παρ. 3 του ν. 3468/2006.». 

 

Άρθρο 11 

Σύσταση ειδικής υπηρεσίας 

παρ. 1: 

Η ΟΚΕ κατ΄αρχήν αξιολογεί θετικά τη δηµιουργία της Αυτοτελούς Ειδικής 

Υπηρεσίας για ΑΠΕ, αλλά θεωρεί ότι χρήζει περαιτέρω τεκµηρίωσης η σκοπιµότητα 

κατάργησης της υφιστάµενης Επιτροπής για ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Προτείνεται να υπάρξει 

σχετική αναφορά στην εισηγητική έκθεση επί του Νοµοσχεδίου. 

 

Άρθρο 12: 

Λοιπές διατάξεις 

παρ.3:  

Η ΟΚΕ εκτιµά ότι η συγκεκριµένη παράγραφος  δεν διευκολύνει την εφαρµογή 

των διατάξεων της ΚΥΑ 104247/2006 (ΦΕΚ 663Β11), αλλά θα δηµιουργήσει 

προβλήµατα µεταξύ των Περιφερειών καθώς και µεταξύ αυτών και των επενδυτών. 

Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η απαλοιφή της. 

 


