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Νζος νόμος για τις ΑΠΕ: Μεγάλο δώρο στους ενεργειακοφς κολοσσοφς 
 
Δλα βαζηθό ζθνπό ππεξεηεί ν λόκνο γηα ηηο Ανανεώζιμερ Πηγέρ Ενέπγειαρ (ΑΠΕ) πνπ ςεθίζηεθε πξηλ ιίγεο κέξεο ζηε Βνπιή: Την 
απόλςηη ικανοποίηζη ηων μεγάλων ενεπγειακών εηαιπειών, κςπίωρ ξένων, αλλά και νηόπιων, πος αξίωζαν δπαζηική 
μείωζη ηος σπόνος αδειοδόηηζηρ ηων έπγων ηοςρ, μείωζη ηων απαιηούμενων δικαιολογηηικών, άμεζη απεμπλοκή ςπό 
εξέλιξη έπγων, αύξηζη ηων επισοπηγήζεων και ηων εγγςημένων ηιμών αποππόθηζηρ ηηρ παπαγωγήρ ηοςρ, μεγαλύηεπη 
σωποηαξική ελεςθεπία - αζςδοζία για ηην εγκαηάζηαζη ηων μονάδων ηοςρ. Απηνί νη ζηόρνη ππεξεηνύληαη, κεηαμύ άιισλ, από ηηο 
παξαθάησ βαζηθέο ξπζκίζεηο ηνπ λένπ λόκνπ: 

 Γηεπξύλνληαη νη θαηεγνξίεο έξγσλ γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη Πξνθαηαξθηηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε θαη Αμηνιόγεζε. 
 Οηαλ ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο, δίλεηαη πξνηεξαηόηεηα ζηελ αδεηνδόηεζε έξγσλ εηαηξεηώλ ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηέρνπλ νη ΟΣΑ ηνπιάρηζηνλ θαηά 33%. Μεηά από 5 ρξόληα κπνξνύλ λα κεηαβηβάζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο θαη όια θαιά! 
 Απαιιάζζνληαη από ηελ θαηαβνιή εηδηθνύ ηέινπο ΑΠΔ νη παξαγσγνί από θσηνβνιηατθά. 
 Απμάλεηαη ε ηζρύο ησλ θσηνβνιηατθώλ, γηα ηα νπνία δελ απαηηείηαη άδεηα παξαγσγήο, από 0,15 MW ζην 1 MW. Σν ίδην όξην 

κπαίλεη θαη γηα ζηαζκνύο βηνκάδαο, βηναεξίνπ θαη βηνθαπζίκσλ. 
 Δμεηάδνληαη θαηά απόιπηε πξνηεξαηόηεηα νη κνλάδεο αθαιάησζεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε ζπλδπαζκό κε ΑΠΔ. 
 Γηεπθνιύλνληαη νη παξαγσγνί γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ δηαζύλδεζεο, απαιινηξηώζεηο, θπξηόηεηα, απνδεκηώζεηο 

ρξήζεο γεο θιπ. 
 Απμάλεηαη ζηα 25 έηε ε ππνρξεσηηθή απνξξόθεζε ηεο παξαγσγήο από ειηνζεξκηθνύο ζηαζκνύο ειεθηξνπαξαγσγήο. 
 Απμάλνληαη νη εγγπεκέλεο ηηκέο γηα αηνιηθά πάξθα πνπ αλαπηύζζνληαη ζε πεξηνρέο ρακεινύ δπλακηθνύ, ώζηε λα ζπκθέξεη 

ηηο εηαηξείεο λα βάινπλ θη εθεί αλεκνγελλήηξηεο! Οη εγγπεκέλεο ηηκέο γηα ΑΠΔ ζε λεζηά απμάλνληαη έσο θαη 25%, όηαλ 
αλαιακβάλνπλ ην θόζηνο ησλ έξγσλ ζύλδεζεο κε ην ζύζηεκα. 

Με ηηο δηαηάμεηο απηέο κεηώλεηαη δξαζηηθά ην ρξνληθό δηάζηεκα γηα ηελ αδεηνδόηεζε. ηόρνο είλαη νη 2 από 8-12 κήλεο. Δπίζεο, ν 
ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο εγθξίζεηο, πνπ θαηά ην ππνπξγείν θηάλνπλ θαη ηα 4 ρξόληα, επηδηώθεηαη λα κεησζεί 
ζηνπο 8-10 κήλεο. Σν θπξηόηεξν είλαη όηη νξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά όξηα κέζα ζηα νπνία ζα πξέπεη νη ππεξεζίεο θαη ην 
ππνπξγείν λα δηαρεηξηζηνύλ ηελ θάζε ππόζεζε. ην ρσξνηαμηθό πεδίν ιακβάλνληαη κέηξα ώζηε έξγα ΑΠΔ (αηνιηθά πάξθα θιπ.) λα 
κπνξνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ ζρεδόλ παληνύ, κε εμαίξεζε κόλν ηηο εληαγκέλεο ζηηο ζπλζήθεο «Ρακζάξ» θαη «Ναηνύξα» πεξηνρέο. 
Αθόκε θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ίζρπαλ γηα γε πςειήο παξαγσγηθόηεηαο απνζύξνληαη, ελώ ξπζκίζεηο γηα έξγα ζηνλ αηγηαιό έξρνληαη 
λα αθπξώζνπλ παιαηόηεξνπο πεξηνξηζκνύο ώζηε λα γίλνληαη έξγα θαη λα πνληίδνληαη θαιώδηα ζύλδεζεο. 

Οη θπβεξλεηηθέο επηδηώμεηο «θσηίδνληαη» πεξηζζόηεξν εάλ ιεθζεί ππόςε όηη πξηλ αθόκε ηηο εθινγέο ηνπ 2009 είραλ εκθαληζηεί 
ελεξγεηαθνί θνινζζνί, από ηελ Ιζπαλία θαη ηε Γεξκαλία, πνπ είραλ αλαθνηλώζεη ηηο πξνζέζεηο ηνπο γηα επελδύζεηο εθαηνληάδσλ 
εθαηνκκπξίσλ επξώ ζε έξγα ΑΠΔ. Μόλν ηνπο «πξόβιεκα» ήηαλ ην «δύζθακπην» ζεζκηθό πιαίζην πνπ νδεγνύζε ζε κεγάιεο 
θαζπζηεξήζεηο γηα ηελ έγθξηζε ησλ έξγσλ θαη ηνπο άθελε αθάιππηνπο απέλαληη ζε αληηδξάζεηο θαη δηθαζηηθέο πξνζθπγέο θαηνίθσλ 
θαη θνξέσλ πνπ δελ ήζειαλ ζηνλ ηόπν ηνπο ηελ εγθαηάζηαζε αηνιηθώλ θαη θσηνβνιηατθώλ πάξθσλ. Αδηαθνξώληαο γηα ην πνηνο ζα 
επσκηζηεί ην θόζηνο, ε θπβέξλεζε βάιζεθε λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο. Όζν γηα ην θέξδνο ηεο ειιεληθήο 
νηθνλνκίαο, απηό κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε κόλν ζηελ θάιπςε πεξηζζόηεξσλ ηόθσλ γηα ηνπο ηνθνγιύθνπο - 
δαλεηζηέο ηεο ρώξαο θαη πεξηζζόηεξεο επηδνηήζεηο γηα ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ηόζν ζηελ ελέξγεηα, όζν θαη ζε άιινπο ηνκείο. 

Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη δηαηάμεηο γηα ηα ζαιάζζηα αηνιηθά πάξθα, ηελ νηθνλνκηθή απνδεκίσζε ησλ θαηνίθσλ ζε πεξηνρέο 
εγθαηάζηαζεο ΑΠΔ, αιιά θαη νη δηαηάμεηο γηα ηνπο ελεξγεηαθνύο επηζεσξεηέο, ηνπο ειέγρνπο, ηα θσηνβνιηατθά ζε θηίξηα, αθόκε θαη 
ην πξόγξακκα «εμνηθνλόκεζεο» ελέξγεηαο ζηα θηίξηα. Ξερσξίδνπλ αθόκε νη ξπζκίζεηο γηα ηηο ηηκέο ησλ πεηξειαηνεηδώλ, όπνπ ζαθώο 
νξίδεηαη όηη δηακνξθώλνληαη ειεύζεξα ζε όιε ηελ επηθξάηεηα από ηηο εηαηξείεο εκπνξίαο, κε κόλε δηαθνξά όηη πξέπεη λα 
γλσζηνπνηνύληαη ζην ππνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο νη ρνληξηθέο ηηκέο θαη ηπρόλ εθπηώζεηο θ.ά. πξνο ηα 
πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκσλ. Με απηό ηνλ ηξόπν ππνηίζεηαη όηη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνύ ζα κπνξεί λα ειέγμεη θαη λα παξέκβεη ζε 
πεξηπηώζεηο ελαξκνληζκέλσλ ηαθηηθώλ από ηηο εηαηξείεο. 

Σα ακέζσο επόκελα ρξόληα, ζηε βάζε απηώλ ησλ ξπζκίζεσλ, νη ελεξγεηαθέο εηαηξείεο ζα δνπλ ηα θέξδε ηνπο λα πνιιαπιαζηάδνληαη 
θαη ην θόζηνο ηνπο λα κεηώλεηαη. Σα ιατθά λνηθνθπξηά, όκσο, ζα θιεζνύλ λα πιεξώζνπλ αδξά, πξσηόγλσξα πνζά γηα ην ειεθηξηθό 



ξεύκα, ηάρα γηα λα «ζώζνπλ» ην πεξηβάιινλ, αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα γηα λα ζηεξίμνπλ ηα ππεξθέξδε ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ. Η 
πξόηαζή καο γηα εληαίν θνξέα ελέξγεηαο, δεκόζην θαη κε όξνπο ιατθήο νηθνλνκίαο θαη εμνπζίαο, επαλέξρεηαη δξακαηηθά ζην 
πξνζθήλην. Δίλαη ε κόλε ιύζε γηα θηελή, επαξθή ειεθηξηθή ελέξγεηα κε ζεβαζκό ζηνλ άλζξσπν θαη ζην πεξηβάιινλ. 

 


