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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Οδηγίες για τον τρόπο αντιµετώπισης επενδυτικών σχεδίων παραγωγής
ηλεκτρισµού από ήπιες µορφές ενέργειας που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν.
3299/2004

σε

συσχέτιση

µε

το

νόµο

4014/2011

«Περιβαλλοντική

αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ………».
1. Θεσµικό Πλαίσιο νόµου 3299/2004.

α. Στην περίπτωση ε της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθµ. 33017/25-7-2007
απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισµός των
δικαιολογητικών και των τεχνοοικονοµικών στοιχείων για την ενίσχυση των επενδυτικών
σχεδίων µε τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της
επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3299/2004», ορίζονται τα ειδικά δικαιολογητικά που επιβάλλονταν να προσκοµισθούν µεταξύ
άλλων µε την αίτηση για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων «παραγωγής ηλεκτρισµού
από ήπιες µορφές ενέργειας και ειδικότερα την αιολική, την ηλιακή, την υδροηλεκτρική, τη
γεωθερµική

και

τη

βιοµάζα,

ανεξαρτήτως

εγκατεστηµένης

ισχύος

επενδυτικά

σχέδια

συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας» στις διατάξεις του νόµου αυτού.

Έτσι π.χ. στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών θα έπρεπε σύµφωνα µε την υποπερίπτωση viii
να υποβάλλονταν
« - Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (όπου απαιτείται)
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- Άδεια Παραγωγής ή βεβαίωση εξαίρεσης σύµφωνα µε το ν. 3468/2006
-

Προσφορά σύνδεσης του φωτοβολταϊκού µε το ∆ίκτυο ή το Σύστηµα.

-

Πιστοποιητικό ISO για τον εξοπλισµό κατασκευής.

-

Άδεια εγκατάστασης, όπου απαιτείται».

Επίσης σύµφωνα µε την υποπερίπτωση i, (όπως αντικαταστάθηκε, ως ακολούθως µε την
περίπτωση γ του άρθρου 1 της υπ΄ αριθµ. 20875/12-5-2008) απόφασης του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών «Τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 33017/25.7.2007 απόφασης για
τον Καθορισµό των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονοµικών στοιχείων για την ενίσχυση
των επενδυτικών σχεδίων …….), για τα επενδυτικά σχέδια των αιολικών σταθµών η
επιχείρηση όφειλε να καταθέσει στην αρµόδια υπηρεσία
-

Άδεια Παραγωγής ή βεβαίωση εξαίρεσης σύµφωνα µε το ν. 3468/2006.

-

Προσφορά σύνδεσης του σταθµού µε το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο».

β.

Η υπαγωγή και η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.

3299/2004 προϋποθέτει την κυριότητα του ακινήτου επί του οποίου πραγµατοποιείται η
επένδυση ή την µίσθωση ή παραχώρηση αυτού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του
άρθρου 3 του ιδίου νόµου.

Η πλήρωση της εν λόγω προϋπόθεσης εξετάζεται κατά τη

διαδικασία της αξιολόγησης της υποβληθείσας επενδυτικής πρότασης και σε περίπτωση µη
συνδροµής της τίθεται σχετικός όρος στην εγκριτική πράξη της ∆ιοίκησης.

Παρατηρείται συχνά σε επενδυτικά σχέδια, κατά κύριο λόγο, των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας, ο τόπος εγκατάστασής των να αποτελεί δηµόσιο χώρο και µάλιστα δασική έκταση.
Τη δυνατότητα υλοποίησης του είδους αυτού των επενδύσεων «….στα δάση και τις δασικές
εκτάσεις….» προβλέπει κατ΄ εξαίρεση το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν.
998/1979, όπως τροποποιήθηκε, σύµφωνα µε το οποίο «Η ….. γενική απαγόρευση (της
εκτέλεσης έργων) δεν ισχύει εφόσον πρόκειται ……για την κατασκευή και εγκατάσταση έργων
ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), καθώς και των δικτύων
σύνδεσής του µε το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο ……….. η χάραξη των οποίων προβλέπει διέλευσή
τους από δάσος ή δασική έκταση».

Για τις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται από το αρµόδιο όργανο «έγκριση επέµβασης» οπότε
αντίστοιχη αναφορά περιλήφθηκε στις αποφάσεις υπαγωγής του είδους αυτού των
επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

2. Θεσµικό Πλαίσιο 4014/2011.

Το Σεπτέµβριο του τρέχοντος έτους ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ο ν. 4014/2011
(Α-209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
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συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
Υπουργείου Περιβάλλοντος».

Σύµφωνα

µε

το

άρθρο

12

του

νόµου

αυτού

«Με

τη

δηµοσίευση

του

παρόντος

νόµου……………….., η έγκριση επέµβασης κατά την έννοια του έκτου κεφαλαίου του ν.
998/1979 (Α-279) …………………καταργούνται αντικαθιστάµενες από την ΑΕΠΟ ή τις ΠΠ∆
αντίστοιχα».

Με τη θέσπιση του άρθρου αυτού επιδιώκεται βάσει της αιτιολογικής έκθεσης «η κατάργηση
αλληλο-επικαλυπτόµενων αδειοδοτήσεων. Οι άδειες αυτές θα ενσωµατωθούν στην απόφαση
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων…………... Στόχος είναι η µείωση της γραφειοκρατίας αλλά και
των εστιών πιθανής συναλλαγής».
Σύµφωνη είναι και η αντίστοιχη ρύθµιση που υπάρχει στο νέο νόµο 3982/2011 για την
αδειοδότηση της βιοµηχανίας (άρθρο 37)

3. Από τα ανωτέρω και λαµβανοµένου υπόψη ότι

-

η έγκριση επέµβασης για τα επενδυτικά σχέδια ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
ενσωµατώνεται πλέον στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ),

-

για τα συγκεκριµένα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονταν για την υπαγωγή τους στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 υπήρχε ρητή πρόβλεψη είτε της προσκόµισης της άδειας
Περιβαλλοντικών όρων κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης είτε και σε χρόνο
µεταγενέστερο, δηλαδή µετά την υπαγωγή τους και κατά το στάδιο της υλοποίησης,

-

οι ρυθµίσεις του ν. 4014/2011 οι οποίες θεσπίστηκαν για τη µείωση της γραφειοκρατίας
και

την

επιτάχυνση

υλοποίησης

των

µονάδων

ηλεκτροπαραγωγής

από

Α.Π.Ε.,

καταλαµβάνουν και τα αντίστοιχα επενδυτικά σχέδια που υπήχθησαν στο ν. 3299/2004
µε διαφορετικό ωστόσο νοµικό καθεστώς, όσον αφορά τα ζητήµατα των αδειοδοτήσεων,

θεωρείται ότι συντρέχουν, αναφορικά µε το τιθέµενο ζήτηµα του ειδικού όρου (που
περιλαµβάνεται σε αποφάσεις υπαγωγής) της ύπαρξης της έγκρισης επέµβασης, οι
προϋποθέσεις παροχής του ποσού της προκαταβολής κατά τα οριζόµενα στην υποπερίπτωση
iii της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004, εφόσον
προσκοµίζεται και διοικητικό έγγραφο µε τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας δασικής
υπηρεσίας για την υλοποίηση του επενδυτικού έργου.
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Περαιτέρω για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής και πέραν της πλήρωσης των
λοιπών όρων που προβλέπονται από το θεσµικό πλαίσιο του ν. 3299/2004 απαιτείται η
προσκόµιση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), η οποία όπως
επισηµάνθηκε και ανωτέρω περιλαµβάνει και το µέχρι πριν τη δηµοσίευση του ν. 4014/2011
δικαιολογητικό της «έγκρισης επέµβασης».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

Εσωτερική ∆ιανοµή:
1.
2.
3.
4.

Γραφείο Υφυπουργού κ. Θάνου Μωραΐτη
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Γεώργιου Πετράκου
Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή κ. ∆ηµητρίου Βλάχου
∆ιεύθυνση Έγκρισης & Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων
Τµήµα Ενηµέρωσης και Νοµικών Θεµάτων
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