Σεπτέμβριος 2007

Διαδικασίες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων
Μετά την ψήφιση του Ν. 3468/06 και τη δημοσίευση σχετικών υπουργικών αποφάσεων,
έχουν αλλάξει οι διαδικασίες για την αδειοδότηση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
συστημάτων. Επιχειρούμε παρακάτω μία σύνοψη των διαδικασιών με βάση την ισχύουσα
σήμερα νομοθεσία.
Καθοριστική
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τις
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ισχύς

του

φωτοβολταϊκού συστήματος. Έτσι, διακρίνουμε τα συστήματα στις εξής κατηγορίες:

[1]. Φωτοβολταϊκά συστήματα μικρότερα των 20 κιλοβάτ (kWp)
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

- Άδεια παραγωγής
- Άδεια εγκατάστασης
- Άδεια λειτουργίας

- Σύμβαση σύνδεσης με τη ΔΕΗ (στην

- Εξαίρεση της ΡΑΕ από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής,
εκτός εάν πρόκειται για σταθμούς που εγκαθίστανται σε Μη
Διασυνδεδεμένα Νησιά όπου υφίσταται κορεσμός του δικτύου, ο
οποίος διαπιστώνεται με απόφαση της ΡΑΕ

οποία ζητείται και έγγραφο
καταλληλότητας από την
Πολεοδομία)
- Σύμβαση αγοροπωλησίας ηλεκτρικής
ενέργειας με ΔΕΣΜΗΕ (ή ΔΕΗ για τα

- Άδεια δόμησης

Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά)

- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εφόσον το σύστημα δεν
εγκαθίσταται εντός περιοχών NATURA 2000, Εθνικών Δρυμών,
παραδοσιακών οικισμών και περιοχών αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος

www.helapco.gr

[2]. Φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ από 20 έως 150 κιλοβάτ (kWp)
ΔΕΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
- Άδεια παραγωγής
- Άδεια εγκατάστασης
- Άδεια λειτουργίας
- Άδεια δόμησης

- Εξαίρεση της ΡΑΕ από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής
- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
- Σύμβαση σύνδεσης με τη ΔΕΗ
- Σύμβαση αγοροπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με ΔΕΣΜΗΕ (ή ΔΕΗ για τα Μη
Διασυνδεδεμένα Νησιά)

[3]. Φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ μεγαλύτερη των 150 kWp
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
- Άδεια παραγωγής
- Άδεια εγκατάστασης

- Άδεια δόμησης
- Άδεια λειτουργίας
Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης
οικοδομικής άδειας οι δομικές κατασκευές όπως τα οικήματα

- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

στέγασης του εξοπλισμού ελέγχου και των μετασχηματιστών
- Σύμβαση αγοροπωλησίας ηλεκτρικής
ενέργειας με ΔΕΣΜΗΕ (ή ΔΕΗ για τα Μη
Διασυνδεδεμένα Νησιά)

Χρήσιμες επισημάνσεις
•

Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί ισχύος έως 500 κιλοβάτ (kWp)

χαρακτηρίζονται ως ‘μη οχλούσες

δραστηριότητες’ (οι μεγαλύτερης ισχύος είναι ‘χαμηλής όχλησης’) σύμφωνα με την ΚΥΑ της 4-11-2004
(Δ6/Φ1/Οικ.19500). Ως εκ τούτου επιτρέπεται η εγκατάστασή τους σε περιοχές εντός εγκεκριμένων
ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων ή οικισμών
προϋφισταμένων του 1923, καθώς και σε εκτός σχεδίου περιοχές.
•

Πρέπει να αποφεύγεται η επιλογή οικοπέδων σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας για την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών.

•

Τα φωτοβολταϊκά επιτρέπεται να εγκαθίστανται και σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά τμήματα
πόλεων και διατηρητέα κτίρια ύστερα από έγκριση της αρμόδιας ΕΠΑΕ ως προς την ένταξή τους στο
χώρο (ΚΥΑ της 4-11-2004, Δ6/Φ1/Οικ.19500).
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Βασικά Σημεία Αδειοδοτικής Διαδικασίας
•

Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή
-

Απαλλαγή για σταθμούς έως και 20 kWp

-

Εξαίρεση για σταθμούς άνω των 20 kWp έως και 150 kWp (για κορεσμένα
δίκτυα απαιτείται και για σταθμούς κάτω των 20 kWp)

•

•

Άδεια Παραγωγής για σταθμούς άνω των 150 kWp

Όροι Σύνδεσης
-

Στο Σύστημα (ΔΕΣΜΗΕ)

-

Στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο (ΔΕΣΜΗΕ - ΔΕΗ)

-

Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΔΕΗ)

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
(για σταθμούς άνω των 20 kWp και για όλους τους σταθμούς εντός NATURA 2000)

•

Άδεια Εγκατάστασης (για σταθμούς άνω των 150 kWp)

•

Συμβάσεις Σύνδεσης και Αγοραπωλησίας

•

-

Στο Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο (ΔΕΣΜΗΕ)

-

Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΔΕΗ)

Άδεια Λειτουργίας (για σταθμούς άνω των 150 kWp)
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