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ΠΡΟΣ:

Όπως πίνακας αποδεκτών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του ν.3851/2010 σχετικών µε την εξέταση
αιτηµάτων για την εγκατάσταση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας,
συµπεριλαµβανοµένης της κατηγορίας των επαγγελµατιών αγροτών.

Με το άρθρο 56 του ν.2637/19981, όπως αυτό ισχύει µετά την ψήφιση του
πρόσφατου νόµου 3851/2010, άρθρο 9, παρ. 7, παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης
σταθµών

παραγωγής

ηλεκτρικής

ενέργειας

από

Ανανεώσιµες

Πηγές

(Α.Π.Ε.)

σε

αγροτεµάχια που ανήκουν σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Γεωργική Γη Υψηλής
Παραγωγικότητας (Γ.Γ.Υ.Π.), σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του ίδιου
άρθρου.
Ειδικά

στην περίπτωση

εγκατάστασης φωτοβολταϊκών (Φ/Β)

σταθµών σε

Γ.Γ.Υ.Π., η σχετική αδειοδότηση για τη χωροθέτησή τους χορηγείται αν οι φωτοβολταϊκοί
σταθµοί για τους οποίους έχουν ήδη εκδοθεί άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή,
σε περίπτωση απαλλαγής δεσµευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή,
καλύπτουν

εδαφικές

εκτάσεις

που

δεν

υπερβαίνουν

το

1%

του

συνόλου

των

καλλιεργούµενων εκτάσεων του συγκεκριµένου νοµού.

1

Το άρθρο 56 του ν.2637/1998 «Σύσταση Οργανισµού Πιστοποίησης Λογαριασµών, Οργανισµού Πληρωµών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, Οργανισµού Πιστοποίησης και Επίβλεψης
Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών ∆ιευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και «Εταιρείας
Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 200) αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24 παρ. 37
του ν.2945/2001 «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής ∆ραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων
αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ Α΄ 223) και στη συνέχεια µε το άρθρο 9 παρ. 7 του ν.3851/2010
«Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής
και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής»
(ΦΕΚ Α΄ 85)
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Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 6β του ν.3851/2010 («Μεταβατικές
διατάξεις»), τα νέα αιτήµατα που υποβλήθηκαν από επαγγελµατίες αγρότες, ισχύος έως
100kW

σε

εκτάσεις

ιδιοκτησίας

τους,

µέχρι

τις

11.10.20102,

εξετάζονται

κατά

προτεραιότητα σε σχέση µε τα υπόλοιπα νέα αιτήµατα, δηλαδή αιτήµατα προς την
Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) για χορήγηση άδειας παραγωγής ή αιτήµατα
σύνδεσης προς τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή προκειµένου για σταθµούς που απαλλάσσονται
της υποχρέωσης λήψης άδειας παραγωγής, που δεν είχαν υποβληθεί στη Ρ.Α.Ε. (ή τον
αρµόδιο ∆ιαχειριστή) έως την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν.3851/2010 (4.6.2010). Η
προτεραιότητα αυτή εξασφαλίζεται µε την προσκόµιση από τον αιτούντα σε κάθε στάδιο,
πλέον των υπολοίπων δικαιολογητικών, βεβαίωσης της επαγγελµατικής ιδιότητας του
αγρότη,

που

εκδίδεται

από

τον

Οργανισµό

Πληρωµών

και

Ελέγχου

Κοινοτικών

Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) σύµφωνα µε τη διαδικασία
και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ΄ αριθµ. 249448/23.6.2010
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «∆ιαδικασίες ορισµού των
επαγγελµατιών αγροτών για την υποβολή αιτήσεων για επενδύσεις στις Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)» (ΦΕΚ Β΄1049).
Τονίζεται

ότι,

σε

εφαρµογή

του

ν.3852/2010

“Νέα

Αρχιτεκτονική

της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης” (ΦΕΚ
Α΄87) (ισχύς από 1.1.2011) οι αρµοδιότητες των Υπηρεσιών των οικείων Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων µεταβιβάζονται σε αρµόδιες υπηρεσίες των αντίστοιχων Υπουργείων και
των Περιφερειακών τους Υπηρεσιών, όπως αυτές θα οριστούν σχετικά.
Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά µε τη διαχείριση και
εξυπηρέτηση αιτηµάτων για την εγκατάσταση σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. σε
Γ.Γ.Υ.Π. από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. Για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης και την
παρακολούθηση της χρονικής αλληλουχίας των επιµέρους σταδίων ακολουθεί σχετικό
σχεδιάγραµµα.

Α.

Χαρακτηρισµός γεωργικής γης
∆ιευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος έχει ήδη στην κατοχή του

βεβαίωση χαρακτηρισµού της γης, και εφόσον έχει συνταχθεί κατά τη νόµιµη διαδικασία
που προβλέπεται στο µε αριθµ. πρωτ. 242452/22.12.2009 έγγραφο της Γενικής
∆ιεύθυνσης Γεωργικών Εφαρµογών και Έρευνας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, το στάδιο αυτό παραλείπεται.
Ο ενδιαφερόµενος υποβάλει στην οικεία ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης:
1.

Αίτηµα για χαρακτηρισµό της γης, στην οποία θα εγκατασταθεί ο σταθµός,
ως προς την παραγωγικότητά της (Γ.Γ.Υ.Π. ή µη), σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην υπ’ αριθµ. 168040/3.9.2010 απόφαση των Υπουργών Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων (Υ.Π.Α.Τ.) και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής

Αλλαγής

(Υ.Π.Ε.Κ.Α.)

“Καθορισµός

κριτηρίων

µε

τα

οποία

διαβαθµίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες

2

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Απόφασης Α.Υ./Φ1/οικ.19598/11.10.2010 της Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Απόφαση για
την επιδιωκόµενη αναλογία εγκατεστηµένης ισχύος και την κατανοµή της στο χρόνο µεταξύ των διάφορων
τεχνολογιών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας» (ΦΕΚ Β’ 1630)
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παραγωγικότητας.” (ΦΕΚ Β’1528), (Η βεβαίωση χαρακτηρισµού εκδίδεται από
την αρµόδια ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνέχεια γνωµοδότησης των
Νοµαρχιακών

Επιτροπών

Χωροταξίας

και

Περιβάλλοντος

(Ν.Ε.Χ.Ω.Π.)),

συνοδευόµενο από
2.

δηλώσεις3

Υπεύθυνες

του

ενδιαφερόµενου

και

του

αρµόδιου

διπλωµατούχου µηχανικού ή µελετητή κατόχου πτυχίου περιβαλλοντικών
µελετών κατηγορίας 27, στις οποίες θα δηλώνεται ότι, η έκταση δεν έχει
χαρακτηριστεί ως Γ.Γ.Υ.Π. µέσω εγκεκριµένου Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου
(Γ.Π.Σ.)

ή

Σχεδίου

Χωρικής

Οικιστικής

Οργάνωσης

Ανοιχτής

Πόλης

(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν.2508/1997 (ΦΕΚ Α΄124), ή Σχεδίου Ζωνών Οικιστικού
Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν.1337/1983 (ΦΕΚ Α΄33) ή εφόσον
αυτό συµβαίνει, ότι τα ανωτέρω σχέδια επιτρέπουν την εγκατάσταση.
Οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης ελέγχουν κατά την έκδοση των
βεβαιώσεων χαρακτηρισµού την ορθότητα του περιεχοµένου των ανωτέρω Υπεύθυνων
∆ηλώσεων. Για την παροχή στοιχείων και πληροφοριών σχετικά µε τα σχέδια χρήσεων γης
αρµόδιες είναι οι οικείες ∆ιευθύνσεις Περιβάλλοντος ή οι Πολεοδοµικές Υπηρεσίες.
Επισηµαίνεται ότι, βάσει του άρθρου 56, παρ. 6.α) του ν.2637/1998 όπως ισχύει
µετά

την

ψήφιση

του

ν.3851/2010,

απαγορεύεται

η

εγκατάσταση

σταθµών

ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. σε αγροτεµάχια της Αττικής που έχουν χαρακτηριστεί ως
Γ.Γ.Υ.Π., καθώς και σε περιοχές της Επικράτειας που έχουν καθοριστεί ως Γ.Γ.Υ.Π. µέσω
εγκεκριµένου Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ή Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής
Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν.2508/1997 (ΦΕΚ Α΄124), ή Σχεδίου
Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν.1337/1983 (ΦΕΚ Α΄33) εφόσον
δεν ορίζεται διαφορετικά σε αυτά.
Επίσης,

σηµειώνεται

ότι

οι

οικείες

∆ιευθύνσεις

Αγροτικής

Ανάπτυξης

δεν

προβαίνουν σε έκδοση βεβαίωσης χαρακτηρισµού γης στην περίπτωση εκτάσεων που
έχουν καθοριστεί µέσω εγκεκριµένου Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ή Σχεδίου
Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν.2508/1997 (ΦΕΚ
Α΄124), ή Σχεδίου Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν.1337/1983
(ΦΕΚ Α΄ 33).
H βεβαίωση χαρακτηρισµού γης εκδίδεται, κατά τα ανωτέρω, από τις οικείες
∆ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι ηµερολογιακών
(20) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής των ως άνω αναφερόµενων δικαιολογητικών
(1 και 2). Οι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1. Ο έλεγχος αυτός δεν αποτελεί λόγο
παράτασης της αποκλειστικής προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερών, εντός των οποίων
χορηγείται η βεβαίωση.

3

Σηµειώνεται ότι, όπου στο κείµενο απαιτείται η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων και δεν γίνεται ρητή αναφορά
στις συνέπειες του άρθρου 22 του ν.3468/2006, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, το περιεχόµενό τους δεν
είναι αληθές, πέραν των προβλεπόµενων συνεπειών εκ του λόγου αυτού, επιβάλλονται και τυχόν άλλες
προβλεπόµενες κυρώσεις σε σχετικές κείµενες διατάξεις.
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Ειδικά, για τα αιτήµατα που υποβλήθηκαν από επαγγελµατίες αγρότες, ισχύος έως
100kW σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους, µέχρι τις 11.10.2010 και για τα οποία εντός της
προβλεπόµενης προθεσµίας των 20 ηµερών, δεν έχει καταστεί δυνατή η έκδοση της εν
λόγω

βεβαίωσης,

η

οικεία

∆ιεύθυνση

Αγροτικής

Ανάπτυξης

εκδίδει

βεβαίωση

παρέλευσης της ανωτέρω προθεσµίας και διαβιβάζει το φάκελο στην αρµόδια
Πολεοδοµική Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή η γη αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα για τη Γ.Γ.Υ.Π. Η αναφερόµενη βεβαίωση προσκοµίζεται στη θέση της
βεβαίωσης χαρακτηρισµού γης ως Γ.Γ.Υ.Π. και µαζί µε τα υπόλοιπα απαιτούµενα
δικαιολογητικά, αρκεί για την έκδοση της Έγκρισης Εργασιών ∆όµησης Μικρής Κλίµακας.

Β.

Έκδοση άδειας για το επιτρεπτό της εγκατάστασης Φ/Β σταθµών σε

Γ.Γ.Υ.Π. (αφορά µόνο περιπτώσεις χαρακτηρισµού της γης ως Γ.Γ.Υ.Π.)
Υπεύθυνες για την έκδοση άδειας για το επιτρεπτό της εγκατάστασης Φ/Β σταθµών
σε Γ.Γ.Υ.Π., σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 56, παρ. 6.α), εδάφιο έκτο του
ν.2637/1998 (κάλυψη 1%), όπως ισχύει, είναι οι οικείες ∆ιευθύνσεις Αγροτικής
Ανάπτυξης, στις οποίες ο ενδιαφερόµενος καλείται να υποβάλει σχετική αίτηση
συνοδευόµενη από τη βεβαίωση χαρακτηρισµού της γης ως Γ.Γ.Υ.Π. ή τη βεβαίωση
παρέλευσης προθεσµίας, όπως περιγράφεται στο στάδιο Α.
Η οικεία ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης θα αντλεί τα απαιτούµενα στοιχεία για
τον υπολογισµό της καλυφθείσας έκτασης ανά νοµό σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
56, παρ. 6.α), εδάφιο έκτο, του ν.2637/1998 (κάλυψη 1%) όπως ισχύει, από τον Πίνακα
που καταρτίζει και αναρτά στην ιστοσελίδα της η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για
έργα

Α.Π.Ε.

του

Υ.Π.Ε.Κ.Α.

(www.ypeka.gr:

ΕνέργειαΥπηρεσία

ΑΠΕΕνηµέρωση

ΕπενδυτώνΕκτίµηση περιθωρίου εγκατάστασης ΦΒ σε γεωργική γη). Ο παραπάνω
πίνακας, δύναται να προσκοµίζεται στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης από τον
αιτούντα.
Στο σώµα της ανωτέρω άδειας περιλαµβάνεται, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
του άρθρου 8 παρ. 7 του ν.3468/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 του
ν.3851/2010, όρος, σύµφωνα µε τον οποίο υλοποιούνται τα έργα αποξήλωσης στην
περίπτωση εγκατάστασης Φ/Β σταθµών σε Γ.Γ.Υ.Π. Σε περίπτωση που κατά τη χορήγηση
της ανωτέρω άδειας για Φ/Β σταθµούς έχει εκδοθεί η προβλεπόµενη στο άρθρο 56, παρ.
6.α), εδάφιο ένατο του ν.2637/1998, όπως ισχύει, Κοινή Υπουργική Απόφαση, τότε η
άδεια για το επιτρεπτό της εγκατάστασης Φ/Β σταθµών σε Γ.Γ.Υ.Π., περιλαµβάνει τους
όρους που προβλέπονται σε αυτή την Κ.Υ.Α.
∆ιευκρινίζεται ότι η ανωτέρω άδεια προβλέπεται µόνο για την εγκατάσταση Φ/Β
σταθµών σε Γ.Γ.Υ.Π. κατά τα ρητώς οριζόµενα στο άρθρο 56, παρ. 6.α), του ν.2637/1998
και χορηγείται µόνο αν πληρούται η προϋπόθεση του έκτου εδαφίου της παραγράφου
αυτής (κάλυψη 1%).
Η εγκατάσταση των σταθµών Α.Π.Ε. των λοιπών τεχνολογιών, όπως και των
απαιτούµενων έργων σύνδεσης σταθµού Α.Π.Ε. οποιασδήποτε τεχνολογίας µε το Σύστηµα
ή το ∆ίκτυο σε Γ.Γ.Υ.Π., επιτρέπεται, χωρίς τη χορήγηση της ανωτέρω ιδιαίτερης άδειας,
σε όλη την Επικράτεια µε εξαίρεση τις περιοχές που περιλαµβάνονται στο τέταρτο εδάφιο
της παρ. 6.α) του άρθρου 56 του ν.2637/1998 όπως ισχύει (Αττική κ.λπ.) στις οποίες
απαγορεύεται η εγκατάσταση Φ/Β συστηµάτων.
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Μετά το πέρας της αξιοποίησης των σταθµών Α.Π.Ε. για παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να προβεί σε έργα αποξήλωσης του εξοπλισµού
και αποκατάστασης του αγροτεµαχίου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται
οι σχετικοί όροι, επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το άρθρο 22 του ν.3468/2006 όπως
ισχύει κυρώσεις, καθώς και άλλες τυχόν προβλεπόµενες κυρώσεις στις σχετικές κείµενες
διατάξεις.

Γ.

Περιβαλλοντική αδειοδότηση

Γ.1

Απαλλαγή από την υποχρέωση για έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο.
Σε περίπτωση απαλλαγής του προς εγκατάσταση σταθµού από την υποχρέωση

έκδοσης Ε.Π.Ο. κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 8, παρ. 13 του ν.3468/2006, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.3851/2010, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην
οικεία ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.):
1. Αίτηµα για τη χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από την έκδοση απόφασης
Ε.Π.Ο.
2. Υπεύθυνες

δηλώσεις

του

ενδιαφερόµενου

και

του

αρµόδιου

διπλωµατούχου µηχανικού ή µελετητή κατόχου πτυχίου περιβαλλοντικών
µελετών κατηγορίας 27, µε το εξής περιεχόµενο:
«Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρου 8, παρ. 13 του ν.3468/2006, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι:
(α)

σε ακτίνα 150µ. από τις κορυφές του πολυγώνου του σκοπούµενου

σταθµού δεν υφίστανται άλλοι σταθµοί της ίδιας τεχνολογίας για τους
οποίους έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ή απόφαση Ε.Π.Ο. ή προσφορά
σύνδεσης,

ή,

εάν

υφίστανται,

η

ισχύς

του

συνόλου

των

σταθµών,

συµπεριλαµβανοµένου του υποβαλλόµενου αιτήµατος, δεν υπερβαίνει τα
…kW4. Η δήλωσή µου αυτή γίνεται µε βάση δηµοσιοποιηµένα στοιχεία ή ίδια
προφανή γνώση µου.
(β)

Η έκταση στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθµός Α.Π.Ε. δεν

βρίσκεται σε οριοθετηµένη περιοχή του δικτύου Natura 2000, σύµφωνα µε
τον χάρτη Natura 2000 Map Viewer ο οποίος είναι διαθέσιµος στον
5

διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α. , ή σε παράκτια ζώνη που απέχει
λιγότερο από εκατό (100) µέτρα από την οριογραµµή του αιγιαλού, εκτός
βραχονησίδων.»
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, το περιεχόµενο της υπεύθυνης δήλωσης
δεν είναι αληθές, πέραν των προβλεπόµενων συνεπειών εκ του λόγου αυτού,
επιβάλλονται και οι προβλεπόµενες από το άρθρο 22 του ν.3468/2006
κυρώσεις, καθώς και άλλες τυχόν προβλεπόµενες κυρώσεις στις σχετικές
κείµενες διατάξεις.

4

Αναγράφεται το µέγεθος ισχύος σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα όρια στο άρθρο 8 παρ. 13 του ν. 3468/2006,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 του ν.3851/2010.
5
http://natura2000.eea.europa.eu/.

Σελίδα 5 από 12

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ
3. Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης.
4. Απόσπασµα

Πινακίδας

ΓΥΣ

κλίµακας

1:5.000

µε

προσαρτηµένο

τοπογραφικό διάγραµµα, όπου φαίνεται το πολύγωνο του σκοπούµενου
σταθµού µε γεωγραφικές συντεταγµένες στο Ελληνικό σύστηµα αναφοράς
ΕΓΣΑ87, καθώς και οι συντεταγµένες των γηπέδων εγκατάστασης ήδη
εγκατεστηµένων σταθµών της ίδιας τεχνολογίας σε ακτίνα 150µ. από τις
κορυφές του πολυγώνου του αιτούµενου σταθµού και η ισχύς των σταθµών
αυτών σε kW. Εφόσον υπάρχουν δηµοσιοποιηµένα στοιχεία συντεταγµένων
(διαδικτυακοί τόποι αρµόδιων φορέων, Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών
για έργα Α.Π.Ε. του Υ.Π.Ε.Κ.Α., ∆.Ε.Η., ∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε., Ρ.Α.Ε.) ή προφανής
γνώση του ενδιαφερόµενου ή του αρµόδιου µελετητή για σταθµούς για τους
οποίους έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ή απόφαση Ε.Π.Ο. ή δεσµευτική
προσφορά σύνδεσης, στο ίδιο διάγραµµα θα αποτυπώνονται και οι σταθµοί
αυτοί, εφόσον η εγκατάστασή τους προβλέπεται να γίνει σε ακτίνα 150µ. από
τις

κορυφές

του

πολυγώνου

του

αιτούµενου

σταθµού.

Το

ανωτέρω

τοπογραφικό διάγραµµα σφραγίζεται από την οικεία ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ. και συνοδεύει
εφεξής τη βεβαίωση απαλλαγής.
Η ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ., ως αρµόδια περιβαλλοντική αρχή της οικείας Περιφέρειας,
προκειµένου να χορηγήσει τη σχετική βεβαίωση απαλλαγής εξετάζει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 8, παρ. 13 του ν.3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 3, παρ. 2 του ν.3851/2010. Ο έλεγχος αυτός δεν αποτελεί λόγο παράτασης
της αποκλειστικής προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών, εντός των οποίων
χορηγείται η σχετική βεβαίωση.
Σε περίπτωση που, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας των 20 ηµερών, δεν
καταστεί δυνατή η έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης, η ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ. µπορεί να εκδίδει
βεβαίωση παρέλευσης της ανωτέρω προθεσµίας κατόπιν αιτήµατος του υποψήφιου
παραγωγού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητική ∆ιαδικασίας (Κ.∆.∆.).
Σε περίπτωση που η ανωτέρω αποκλειστική προθεσµία παρέλθει άπρακτη, η
βεβαίωση απαλλαγής θεωρείται χορηγηθείσα και η αδειοδότηση προχωρά µε την
προσκόµιση

από

τον

ενδιαφερόµενο

αιτούντα

κατά

τα

επόµενα

στάδια,

της

πρωτοκολληµένης αίτησής του στην αρµόδια ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ. (ο αριθµός πρωτοκόλλου της
αίτησης αποδεικνύει την παρέλευση τη προθεσµίας είκοσι ηµερών από την ηµεροµηνία
κατάθεσης) συνοδευόµενη από Υπεύθυνη ∆ήλωσή του ότι δεν έχει λάβει εν τω µεταξύ
αρνητική απάντηση επί του αιτήµατός του για χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από την
έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο. από την αρµόδια ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.

Γ.2

Υποχρέωση για έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο.
Σε

περίπτωση

περιβαλλοντικής

έκδοσης

αδειοδότησης

απόφασης

σύµφωνα

µε

Ε.Π.Ο.
τις

ακολουθείται

Κοινές

η

διαδικασία

Υπουργικές

Αποφάσεις

104247/25.5.2006 και 104248/25.5.2006 (ΦΕΚ Β΄663), όπως ισχύουν εφαρµοζόµενες
αναλόγως κατά τις διατάξεις του ν.3468/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και των
λοιπών διατάξεων του ν. 3851/2010, µε σχετική αίτηση στην αρµόδια Περιβαλλοντική
Αρχή.
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Επιπλέον, προσκοµίζεται, η άδεια για το επιτρεπτό της εγκατάστασης Φ/Β
σταθµών σε Γ.Γ.Υ.Π. του σταδίου Β ή, εφόσον πρόκειται για Φ/Β σταθµούς που δεν
εγκαθίστανται σε Γ.Γ.Υ.Π., η βεβαίωση χαρακτηρισµού της γης του σταδίου Α.
Στο σώµα της Απόφασης Ε.Π.Ο. κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 8
παρ. 7 του ν.3468/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 του ν.3851/2010,
περιλαµβάνεται όρος σύµφωνα µε τον οποίο υλοποιούνται τα έργα αποξήλωσης στην
περίπτωση εγκατάστασης σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. σε Γ.Γ.Υ.Π.

∆.

Έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας
Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία αίτηµα

για Έγκριση Εργασιών ∆όµησης Μικρής Κλίµακας µε απαιτούµενα δικαιολογητικά τα
οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 5219/3.2.2004 απόφαση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων “Καθορισµός εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας για τις
οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόµησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. ∆ιαδικασία
έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά” (ΦΕΚ ∆΄114), όπως ισχύει.
Ειδικά στην περίπτωση εγκατάστασης Φ/Β σταθµού ισχύος µέχρι 100kW,
υποβάλλονται µαζί µε την αίτηση για έκδοση Έγκρισης εργασιών δόµησης µικρής
κλίµακας τα ακόλουθα δικαιολογητικά (σε αντικατάσταση αυτών της προηγούµενης
παραγράφου):
1. Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης (όµοια µε αυτή του σταδίου Γ.1)
2. Τοπογραφικό διάγραµµα (µπορεί να είναι το ίδιο µε αυτό του σταδίου Γ.1)
και διάγραµµα κάλυψης όπου φαίνεται η θέση εγκατάστασης του σχετικού
εξοπλισµού και τυχόν άλλες εγκαταστάσεις Φ/Β συστηµάτων στο ίδιο
οικόπεδο
3. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου µε το ακόλουθο περιεχόµενο:
«∆ηλώνω υπεύθυνα ότι ο αιτούµενος σταθµός δεν χωροθετείται σε δάσος ή
σε δασική έκταση, σε ρέµα, στον αιγιαλό ή την παραλία, σε καθορισµένο
αρχαιολογικό χώρο ή σε περιοχή απολύτου προστασίας της φύσης.»
Σε περίπτωση που κάποιες από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύουν,
πρέπει να προσκοµίζεται έγκριση της αρµόδιας αρχής (π.χ. αν η έκταση είναι
δασική πρέπει να προσκοµίζεται έγκριση επέµβασης).
4. Έγκριση της αρµόδιας αρχαιολογικής Υπηρεσίας, εφόσον απαιτείται.
5. Αποδεικτικό κοινοποίησης του αντιγράφου της παραπάνω υπεύθυνης
δήλωσης και του τοπογραφικού σχεδίου στις κατά περίπτωση αρµόδιες
υπηρεσίες (δασαρχείο, Κτηµατική Υπηρεσία ή/και κατά περίπτωση άλλη
αρµόδια υπηρεσία), καθώς και στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για
έργα Α.Π.Ε. του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
6. Έγκριση της Επιτροπής Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου
(Ε.Π.Α.Ε.), στην περίπτωση που ζητηθεί από την Πολεοδοµική Υπηρεσία,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
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Σε όλες τις περιπτώσεις σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., η ισχύς των
οποίων δεν υπερβαίνει τα όρια των εξαιρούµενων από την υποχρέωση έκδοσης Ε.Π.Ο. του
άρθρου 8, παρ. 13, του ν.3468/2006 όπως ισχύει, προσκοµίζονται για την έκδοση της
Έγκρισης εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας, επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, η
βεβαίωση χαρακτηρισµού της γης του σταδίου Α και, ειδικά για Φ/Β σταθµούς σε
Γ.Γ.Υ.Π., η άδεια για το επιτρεπτό της εγκατάστασης Φ/Β σταθµών σε Γ.Γ.Υ.Π. του
σταδίου Β.
Για τους σταθµούς της προηγούµενης παραγράφου, στο σώµα της Έγκρισης
Εργασιών Μικρής Κλίµακας κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 7 του
ν.3468/2006,

όπως

αντικαταστάθηκε

από

το

άρθρο

3

παρ.2

του

ν.3851/2010,

περιλαµβάνεται όρος σύµφωνα µε τον οποίο υλοποιούνται τα έργα αποξήλωσης στην
περίπτωση εγκατάστασης σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. σε Γ.Γ.Υ.Π.
Για τα αιτήµατα που υποβλήθηκαν από επαγγελµατίες αγρότες, ισχύος έως
100kW σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους µέχρι τις 11.10.2010, η βεβαίωση χαρακτηρισµού της
γης του σταδίου Α µπορεί να υποκαθίσταται από τη βεβαίωση παρέλευσης της σχετικής
προθεσµίας και να αντιµετωπίζεται η γη σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για τη Γ.Γ.Υ.Π.
Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. µπορεί να
διενεργεί αυτεπαγγέλτως ελέγχους σχετικούς µε τον τόπο εγκατάστασης των Φ/Β
σταθµών εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτήν της υπεύθυνης
δήλωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ.
5219/3.2.2004 Υπουργικής Απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για τον σκοπό
αυτό µπορεί να απευθύνει στις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες σχετικά ερωτήµατα.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτού τα κοινοποιεί στην αρµόδια για την έγκριση
Πολεοδοµική Υπηρεσία. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήµατος δύναται να
διενεργεί ελέγχους δειγµατοληπτικά.
Το αποδεικτικό κοινοποίησης που χορηγείται στον ενδιαφερόµενο από τις
αρµόδιες Υπηρεσίες σε συνέχεια της κοινοποίησης αντιγράφου της υπεύθυνης δήλωσής
του σε αυτές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ.
5219/3.2.2004 Υπουργικής Απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε καµία
περίπτωση δεν επέχει θέση συναίνεσης των Υπηρεσιών αυτών στα δηλούµενα. Οι
Υπηρεσίες ελέγχουν το περιεχόµενο των υπεύθυνων δηλώσεων και προβαίνουν στις
νόµιµες ενέργειες στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, χωρίς οι έλεγχοι αυτοί να
καθυστερούν την έκδοση του αποδεικτικού κοινοποίησης ή την έκδοση εργασιών µικρής
κλίµακας από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βάσει του άρθρου 2, παρ. 4 του ν.2244/1994 (ΦΕΚ Α’168), όπως
αντικαταστάθηκε

µε

το

άρθρο

2,

παρ.

6

του

ν.2941/2001

(ΦΕΚ

Α’201),

δεν

απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης οικοδοµικής άδειας πάσης φύσεως δοµικές
κατασκευές, π.χ. η θεµελίωση των πύργων ανεµογεννητριών, καθώς και των βάσεων
στήριξης των φωτοβολταϊκών στοιχείων, όπου αυτή απαιτείται. Στην έγκριση εργασιών
δόµησης µικρής κλίµακας εµπίπτουν και οι περιπτώσεις χρήσης προκατασκευασµένων
οικίσκων, εφ’ όσον δεν απαιτούνται έργα θεµελίωσης και έχουν αποκλειστικό σκοπό τη
στέγαση λειτουργικού εξοπλισµού (συσκευές ελέγχου λειτουργίας, µετασχηµατιστές, κλπ)
Φ/Β και αιολικών σταθµών.
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Ε.

Έκδοση προσφοράς σύνδεσης
Για τους σταθµούς που δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας

παραγωγής εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο ν.3851/2010 και τις σχετικές αποφάσεις.
Για

τους

σταθµούς

που

εξαιρούνται

από

την

υποχρέωση

λήψης

άδειας

παραγωγής, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηµα στον αρµόδιο ∆ιαχειριστή (εν
προκειµένω στην αρµόδια υπηρεσία της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού – ∆.Ε.Η.) για
έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης, µε βάση το αντίστοιχο πρότυπο έντυπο αίτησης της ∆.Ε.Η.
Η περιγραφή των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση, καθώς και οι αρµόδιες
κατά περίπτωση τοπικές ή κεντρικές υπηρεσίες ανάλογα µε την ισχύ του σταθµού είναι
αναρτηµένα στον δικτυακό τόπο του ∆ιαχειριστή (∆.Ε.Η.).
Σηµειώνεται ότι η συναίνεση των συνιδιοκτητών για τη χρήση του εδάφους
προκειµένου για την εγκατάσταση σταθµού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. σε περίπτωση
συνιδιοκτησίας, αποδεικνύεται µε την προσκόµιση ιδιωτικού εγγράφου µε θεώρηση του
γνησίου των υπογραφών.
Tα ανωτέρω αφορούν σε αιτήµατα που υποβάλλονται σε περιοχές όπου δεν έχει
διαπιστωθεί ήδη κορεσµός τοπικών δικτύων.
Η

προτεραιότητα

των

επαγγελµατιών

αγροτών

στην

εξέταση

των

υποβαλλόµενων αιτηµάτων κατοχυρώνεται µε ξεχωριστή αριθµοδότηση.

ΣΤ.

Έκδοση οριστικής και δεσµευτικής Προσφοράς Σύνδεσης
Προκειµένου να εκδοθεί η οριστική και δεσµευτική Προσφορά Σύνδεσης,

απαιτείται η προσκόµιση στον αρµόδιο ∆ιαχειριστή:
α)

της απόφασης Ε.Π.Ο. του σταθµού ή

β)

της βεβαίωσης απαλλαγής από Ε.Π.Ο. είτε της βεβαίωσης παρέλευσης
του σταδίου Γ1 ή σε περίπτωση µη έκδοσης αυτών την πρωτοκολληµένη
αίτηση

του

ενδιαφερόµενου

στην

αρµόδια

∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.

(ο

αριθµός

πρωτοκόλλου της αίτησης αποδεικνύει την παρέλευση τη προθεσµίας είκοσι
ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσης) συνοδευόµενη από Υπεύθυνη
∆ήλωσή του ότι δεν έχει λάβει εν τω µεταξύ αρνητική απάντηση επί του
αιτήµατός

του

για

χορήγηση

βεβαίωσης

απαλλαγής

από

την

έκδοση

απόφασης Ε.Π.Ο. από την αρµόδια ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.

Ζ.

Σύναψη Σύµβασης Σύνδεσης
Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηµα για σύναψη Σύµβασης Σύνδεσης στον

αρµόδιο ∆ιαχειριστή µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που αυτός ορίζει.

Η.

Σύναψη Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στον αρµόδιο ∆ιαχειριστή αίτηµα για σύναψη

Σύµβασης

Πώλησης

και

Αγοράς

Ηλεκτρικής

δικαιολογητικά που αυτός ορίζει.
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µε

τα

απαιτούµενα
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Στις Συµβάσεις Πώλησης που συνάπτονται µε τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή και οι
οποίες κοινοποιούνται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. του
Υ.Π.Ε.Κ.Α. αναγράφονται εφεξής οι συντεταγµένες των κορυφών του πολυγώνου στο
οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθµός.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
εγκαθίστανται

Στις

εντός

περιπτώσεις

σταθµών

οργανωµένων

ηλεκτροπαραγωγής

υποδοχέων

βιοµηχανικών

από

Α.Π.Ε.

που

δραστηριοτήτων

και

συνεπώς εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης Ε.Π.Ο. αλλά και βεβαίωσης
απαλλαγής

από

την

υποχρέωση

αυτή,

οι

υποψήφιοι

παραγωγοί

οφείλουν

να

προσκοµίσουν στον αρµόδιο ∆ιαχειριστή τοπογραφικό διάγραµµα από το οποίο θα
προκύπτει ότι η εν λόγω εγκατάσταση εµπίπτει στα όρια οργανωµένου υποδοχέα
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων.

Η Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

Κωνσταντίνα Μπιρµπίλη
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Πίνακας Αποδεκτών
Ι. Αποδέκτες προς ενέργεια
•

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
-

Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργικών Εφαρµογών και Έρευνας, Πατησίων 207 και
Σκαλιστήρη 19, 112 53, Αθήνα, µε την επισήµανση να κοινοποιηθεί µε Ευθύνη στις
∆ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης,
∆ιευθύνσεις Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος.

•

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, ∆οµοκού 5, Τ.Κ. 10445, Αθήνα.

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού
-

Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, Μπουµπουλίνας 2022, 106 82 Αθήνα, µε την επισήµανση να κοινοποιηθεί µε Ευθύνη στις Κεντρικές
και Περιφερειακές Υπηρεσιακές Μονάδες.

•

Υπουργείο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής
-

Γενική ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας, Αµαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα, ∆ιεύθυνση
Οικοδοµικών & Κτιριοδοµικών Κανονισµών, µε την επισήµανση να κοινοποιηθεί µε
Ευθύνη στις κατά τόπους Πολεοδοµικές Υπηρεσίες.

-

Γενική

∆ιεύθυνση

Περιβάλλοντος,

Αµαλιάδος

15,

115

23

Αθήνα,

µε

την

επισήµανση να κοινοποιηθεί µε Ευθύνη στις
Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος
∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού
∆ιεύθυνση Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης & Θορύβου.
-

Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος,
Χαλκοκονδύλη 31, 101 64, Αθήνα, µε την επισήµανση να κοινοποιηθεί µε Ευθύνη
στις κατά τόπους ∆ασικές Υπηρεσίες.

-

∆ιεύθυνση Χωροταξίας, Αµαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα, µε την επισήµανση να
κοινοποιηθεί µε Ευθύνη στα Τµήµατα
Γενικής Χωροταξικής Πολιτικής & Σχεδιασµού,
Χρήσεων Γης & Χωρικής Οργάνωσης των Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων.

•

•

Περιφέρειες
-

∆ιευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.)

-

∆ιευθύνσεις Σχεδιασµού και Ανάπτυξης (∆Ι.Σ.Α.).

Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Περιφερειών
-

∆ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης για τις Νοµαρχιακές Επιτροπές Χωροταξίας και
Περιβάλλοντος (Ν.Ε.Χ.Ω.Π.).
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•

∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε., Χαλκοκονδύλη 30, 10432 Αθήνα.

•

∆ιαχειριστή Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.
(∆ΕΣΜΗΕ), Κάστορος 72, 18545 Πειραιάς.

ΙΙ. Αποδέκτες προς κοινοποίηση
•

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κου Κανελλόπουλου.

•

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού
Γραφείο Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού
Γραφείο Γενικής Γραµµατέως Πολιτισµού.

•

Υπουργείο Εσωτερικών και Ηλεκτρ. ∆ιακυβέρνησης
Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών και Ηλεκτρ. ∆ιακυβέρνησης
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου Εσωτερικών και Ηλεκτρ. ∆ιακυβέρνησης.

•

Περιφέρειες
Γραφεία Γενικών Γραµµατέων Περιφερειών.

•

ΡΑΕ, Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα.

Εσωτερική διανοµή
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κου Μανιάτη
Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κου Μωραΐτη
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
Γραφείο Γενικής Γραµµατέως Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών.

Σελίδα 12 από 12

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ

Σχεδιάγραµµα χρονικής αλληλουχίας των επιµέρους σταδίων του κειµένου: Εφαρµογή των διατάξεων του ν.3851/2010 σχετικών µε την εξέταση αιτηµάτων για την εγκατάσταση σταθµών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, συµπεριλαµβανοµένης της κατηγορίας των επαγγελµατιών αγροτών.

Αίτηµα για έκδοση
Προσφοράς Σύνδεσης
Ενδιαφερόµενος

Αρµόδιος ∆ιαχειριστής

Αίτηµα για τον
χαρακτηρισµό γης ως
Γ.Γ.Υ.Π. ή µη

Αίτηµα για εξακρίβωση
ιδιότητας αγρότη

Αγρότης

∆εσµευτική
Προσφορά
Σύνδεσης

∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Βεβαίωση Ιδιότητας
Επαγγελµατία
Αγρότη

Είναι
Γ.Γ.Υ.Π.;

ΝΑΙ

Βεβαίωση
Χαρακτηρισµού
*

Γης

Είναι
ΦΒ;

ΝΑΙ

Άδεια για το
επιτρεπτό της
εγκατάστασης
Φ/Β σε Γ.Γ.Υ.Π.

Αίτηµα για έκδοση άδειας για
το επιτρεπτό της
εγκατάστασης Φ/Β σε Γ.Γ.Υ.Π.
(έλεγχος προϋπ. 1%)
∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Αίτηµα για Σύναψη
Σύµβαση Σύνδεσης

Σύµβαση
Σύνδεσης

Αρµόδιος ∆ιαχειριστής

Αίτηµα για Σύναψη
Σύµβαση Πώλησης

Σύµβαση
Πώλησης

Αρµόδιος ∆ιαχειριστής

Υποβολή ΜΠΕΟΧΙ
ΟΧΙ
για έκδοση
απόφαση Ε.Π.Ο.

Απόφαση
Ε.Π.Ο.

Απαλλαγή
από Ε.Π.Ο.
(βάσει αρθ. 3
παρ.2 ν.3851)

Αίτηµα για έγκριση
εργασιών δόµησης
µικρής κλίµακας

Έγκριση
Εργασιών
∆όµησης Μικρής
Κλίµακας

Πολεοδοµική Αρχή

Αρµόδια
Περιβαλλοντική
Αρχή

ΝΑΙ
Βεβαίωση
Απαλλαγής
από Ε.Π.Ο.

Αίτηση για απαλλαγή
από την έκδοση
απόφασης Ε.Π.Ο.
∆/νση Περιβάλλοντος &
Χωροταξίας

*

Ειδικά, για τα αιτήµατα που υποβλήθηκαν από επαγγελµατίες αγρότες, για τα οποία εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας των 20 ηµερών, δεν έχει καταστεί δυνατή η έκδοση της

εν λόγω βεβαίωσης, η οικεία ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης εκδίδει βεβαίωση παρέλευσης της ανωτέρω προθεσµίας.

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε.

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ
Σχεδιάγραµµα χρονικής αλληλουχίας των επιµέρους σταδίων του κειµένου: Εφαρµογή των διατάξεων του ν.3851/2010 σχετικών µε την
εξέταση αιτηµάτων για την εγκατάσταση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε γεωργική γη υψηλής
παραγωγικότητας, συµπεριλαµβανοµένης της κατηγορίας των επαγγελµατιών αγροτών.

Στάδια

Α. Χαρακτηρισµός Γεωργικής
Γης

∆ικαιολογητικά

1. Αίτηµα για τον χαρακτηρισµό
γης ως Γ.Γ.Υ.Π. ή µη

Υπηρεσία
Υποβολής
∆ικαιολογητικών
∆ιεύθυνση Αγροτικής
Ανάπτυξης

Βεβαίωση
Χαρακτηρισµού
Γης*

∆ιεύθυνση Αγροτικής
Ανάπτυξης

Άδεια για το
επιτρεπτό της
εγκατάστασης
Φ/Β σε Γ.Γ.Υ.Π.

∆Ι.ΠΕ.ΧΩ της
Περιφέρειας

Βεβαίωση
Απαλλαγής από
Ε.Π.Ο

Αρµόδια
Περιβαλλοντική Αρχή

Απόφαση Ε.Π.Ο.

2. Υπεύθυνες ∆ηλώσεις ότι η
έκταση δεν έχει χαρακτηριστεί
ως Γ.Γ.Υ.Π. µέσω Γ.Π.Σ. ή
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ή Ζ.Ο.Ε.
Β. Έκδοση Άδειας για το
επιτρεπτό της
εγκατάστασης Φ/Β σε
Γ.Γ.Υ.Π. (κάλυψη 1%),
(αφορά µόνο περιπτώσεις
εγκατάστασης Φ/Β και
µόνο σε Γ.Γ.Υ.Π.)

1. Αίτηση
2. Βεβαίωση χαρακτηρισµού Γης
ως Γ.Γ.Υ.Π.

Χορηγούµενο
Έγγραφο

Γ. Περιβαλλοντική
Αδειοδότηση
Γ.1 Απαλλαγή από την
υποχρέωση έκδοσης
Απόφασης Ε.Π.Ο.

1. Αίτηµα
2.Υπεύθυνες ∆ηλώσεις
3. Τεχνική περιγραφή της
εγκατάστασης
4. Απόσπασµα Πινακίδας ΓΥΣ
κλίµακας 1:5000 µε
προσαρτηµένο τοπογραφικό
διάγραµµα που σφραγίζεται από
την Υπηρεσία

Γ.2 Υποχρέωση για έκδοση
Απόφασης Ε.Π.Ο.

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
σύµφωνα µε τους ν.34682/006
και 3851/2010 και τις ΚΥΑ
104247/25.05.2006 και
104248/25.05.2006 αναλόγως
εφαρµοζόµενες
Επιπλέον, για Φ/Β σταθµούς:
Άδεια για το επιτρεπτό της
εγκατάστασης Φ/Β (σε περίπτωση
Γ.Γ.Υ.Π.) ή
Χαρακτηρισµός Γης (σε περίπτωση µη
Γ.Γ.Υ.Π.)

*Ειδικά, για τα αιτήµατα που υποβλήθηκαν από επαγγελµατίες αγρότες, για τα οποία εντός της προβλεπόµενης
προθεσµίας των 20 ηµερών, δεν έχει καταστεί δυνατή η έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης, η οικεία ∆ιεύθυνση Αγροτικής
Ανάπτυξης εκδίδει βεβαίωση παρέλευσης της ανωτέρω προθεσµίας.

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε.
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εξέταση αιτηµάτων για την εγκατάσταση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε γεωργική γη υψηλής
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Στάδια

∆. Έγκριση Εργασιών
∆όµησης Μικρής Κλίµακας

∆ικαιολογητικά

Αίτηµα συνοδευόµενο από
δικαιολογητικά οριζόµενα στην
Απόφαση 5219/3.2.2004, όπως
ισχύει

Υπηρεσία
Υποβολής
∆ικαιολογητικών

Χορηγούµενο
Έγγραφο

Πολεοδοµική
Υπηρεσία

Έγκριση
Εργασιών
∆όµησης Μικρής
Κλίµακας

Για Φ/Β σταθµούς µέχρι 100ΚW:
1. Αίτηµα
2. Τεχνική περιγραφή εγκατάστασης
3. Τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας
1:5.000 και διάγραµµα κάλυψης
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση
5. Αποδεικτικό Κοινοποίησης
6. Έγκριση αρµόδιας αρχαιολογικής
Υπηρεσίας
7. Έγκριση από Ε.Π.Α.Ε. όπου
απαιτείται
Επιπλέον, για τα έργα των οποίων
η ισχύς δεν υπερβαίνει τα όρια
των εξαιρούµενων από την
υποχρέωση έκδοσης Ε.Π.Ο
8. Βεβαίωση Χαρακτηρισµού Γης
9. Άδεια για το επιτρεπτό της
εγκατάστασης Φ/Β (σε περίπτωση
Γ.Γ.Υ.Π.)

Ε. Έκδοση Προσφοράς
Σύνδεσης

Συµπληρωµένο έντυπο
συνοδευόµενο από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά

Αρµόδιος
∆ιαχειριστής

Προσφορά
Σύνδεσης

ΣΤ. Έκδοση Οριστικής και
∆εσµευτικής Προσφοράς
Σύνδεσης

Βεβαίωση Απαλλαγής από Ε.Π.Ο.
(για απαλλασσόµενους
σταθµούς) ή

Αρµόδιος
∆ιαχειριστής

∆εσµευτική
Προσφορά
Σύνδεσης

Απόφαση Ε.Π.Ο. (για µη
απαλλασσόµενους σταθµούς)
Ζ. Σύµβαση Σύνδεσης

Αίτηµα συνοδευόµενο από τα
δικαιολογητικά που ορίζει ο
∆ιαχειριστής

Αρµόδιος
∆ιαχειριστής

Σύµβαση
Σύνδεσης

Η. Σύµβαση Πώλησης και
Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας

Αίτηµα συνοδευόµενο από τα
δικαιολογητικά που ορίζει ο
∆ιαχειριστής

Αρµόδιος
∆ιαχειριστής

Σύµβαση
Πώλησης

Ειδικά για εγκατάσταση σταθµών
Α.Π.Ε. εντός οργανωµένων
υποδοχέων βιοµηχανικών
δραστηριοτήτων επιπλέον:
τοπογραφικό διάγραµµα όπου
προκύπτει ότι η εγκατάσταση εµπίπτει
στα όρια οργανωµένου υποδοχέα
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε.

