Οδηγόρ ςποβολήρ νέυν αιηήζευν πος ςποβάλλονηαι από αγπόηερ, για ζηαθμούρ
παπαγυγήρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ από Α.Π.Ε. εγκαηεζηημένηρ ιζσύορ έυρ 100kW
ύκθσλα κε ηνλ λ.3851/2010 πξνβιέπεηαη ε θαηά πξνηεξαηόηεηα ππνβνιή θαη εμέηαζε
αηηεκάησλ από επαγγεικαηίεο αγξόηεο πνπ αθνξνύλ ζηαζκνύο Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ
Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.) γηα ειεθηξνπαξαγσγή (θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, αλεκνγελλήηξηεο,
βηνκάδα θ.ιπ.) ηζρύνο κέρξη 100kW, πνπ πξόθεηηαη λα εγθαηαζηαζνύλ ζε εθηάζεηο
ηδηνθηεζίαο ηνπο.
Σα βήκαηα πνπ απαηηνύληαη πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνύλ ηα αηηήκαηα απηά είλαη ηα εμήο:
Βήμα 1ο:
Τπνβνιή αηηήκαηνο ζηνλ Οξγαληζκό Πιεξσκώλ θαη Διέγρνπ Θνηλνηηθώλ Δληζρύζεσλ
Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη Δγγπήζεσλ (Ο.Π.Δ.Θ.Δ.Π.Δ.) γηα έκδοζη πποζυπινήρ (αθνξά
απνθιεηζηηθά ην έηνο 2010) βεβαίυζηρ όηι ο αιηών είναι επαγγελμαηίαρ αγπόηηρ,
ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία θαη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
249448 “Διαδικαζίες οριζμού ηων επαγγελμαηιών αγροηών για ηην σποβολή αιηήζεων για
επενδύζεις ζηις Ανανεώζιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)” (ΦΔΘ Β΄ 1049) απόθαζε ηεο
Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.
Βήμα 2ο:
Τπνβνιή αηηήκαηνο ζηε Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο (ΓΗ.ΠΔ.ΥΩ.) γηα ηε
ρνξήγεζε βεβαίυζηρ απαλλαγήρ ή όσι από Ε.Π.Ο. κε απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά:
1. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ αηηνύληα θαη ηνπ κειεηεηή, γηα ηελ απαιιαγή από ηελ
ππνρξέσζε έθδνζεο απόθαζεο Δ.Π.Ο., ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν
13 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.3468/2006, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ λ.3851/2010.
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη, ην πεξηερόκελν ηεο ππεύζπλεο δήισζεο δελ
είλαη αιεζέο, πέξαλ ησλ πξνβιεπόκελσλ ζπλεπεηώλ εθ ηνπ ιόγνπ απηνύ,
επηβάιινληαη θαη νη πξνβιεπόκελεο από ην άξζξν 22 ηνπ λ.3468/2006 θπξώζεηο,
θαζώο θαη άιιεο ηπρόλ πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο ζηηο ζρεηηθέο θείκελεο δηαηάμεηο.
2. Σερληθή πεξηγξαθή ηεο εγθαηάζηαζεο.
3. Απόζπαζκα Πηλαθίδαο Γ.Τ.. θιίκαθαο 1:5.000 κε πξνζαξηεκέλν ηνπνγξαθηθό
δηάγξακκα, όπνπ θαίλνληαη ε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ ζρεηηθνύ εμνπιηζκνύ κε
γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ζην Διιεληθό ζύζηεκα αλαθνξάο ΔΓΑ87, ζην νπνίν
ζα απνηππώλνληαη θαη νη ζηαζκνί ηεο ίδηαο ηερλνινγίαο, γηα ηνπο νπνίνπο έρεη
εθδνζεί άδεηα παξαγσγήο ή απόθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (Δ.Π.Ο.) ή
πξνζθνξά ζύλδεζεο ζε αθηίλα 150κ. από ηηο γσλίεο ηνπ γεπέδνπ εγθαηάζηαζεο
ηνπ αηηνύκελνπ ζηαζκνύ.
Βήμα 3ο (εξέλιξη παπάλληλα με διαδικαζία βήμαηορ 2):
Τπνβνιή θαθέινπ αηηήκαηνο ζηνλ Γηαρεηξηζηή Γηθηύνπ (αξκόδηα ηνπηθή ππεξεζία ηεο
Γεκόζηαο Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηζκνύ - Γ.Δ.Ζ.) γηα έκδοζη Πποζθοπάρ Σύνδεζηρ, κε
βάζε ην ζρεηηθό έληππν αίηεζεο ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. Αίηεκα γηα έθδνζε Πξνζθνξάο ύλδεζεο.
2. Ζ σο άλσ πξνζσξηλή βεβαίσζε ηνπ Ο.Π.Δ.Θ.Δ.Π.Δ. όηη ν αηηώλ είλαη επαγγεικαηίαο
αγξόηεο.
3. Σερληθή πεξηγξαθή ηεο εγθαηάζηαζεο (όκνηα κε βήκα 2).
4. Απόζπαζκα Πηλαθίδαο Γ.Τ.. θιίκαθαο 1:5.000 κε πξνζαξηεκέλν ηνπνγξαθηθό
δηάγξακκα (όκνηα κε βήκα 2).
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5. Απόδεημε ηεο θπξηόηεηαο επί ηεο έθηαζεο (γίλεηαη δεθηό θαη ζπκβνιαηνγξαθηθό
πξνζύκθσλν

κεηαβίβαζεο

θπξηόηεηαο

ζηνλ

αηηνύληα)

θαη,

ζε

πεπίπηυζη

ζςνιδιοκηηζίαρ, ζπλαίλεζε ησλ ζπληδηνθηεηώλ γηα ηε ρξήζε ηνπ εδάθνπο
πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζηαζκνύ ειεθηξνπαξαγσγήο από Α.Π.Δ.
6. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ αηηνύληα θαη ηνπ κειεηεηή (όκνηα κε βήκα 2).
7. Αθξηβέο αληίγξαθν απνδεηθηηθνύ ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο πξνο ηε Γηεύζπλζε
Πεξηβάιινληνο

θαη

Υσξνηαμίαο

(ΓΗ.ΠΔ.ΥΩ.)

γηα

ηε

ρνξήγεζε

βεβαίσζεο

απαιιαγήο από Δ.Π.Ο..
Γηεπθξηλίδεηαη όηη, ζηελ πεξίπησζε κε απαιιαγήο από ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο απόθαζεο
Δ.Π.Ο., αξθεί ζην ζηάδην απηό λα ππνβιεζεί αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ δηαβηβαζηηθνύ
ππνβνιήο ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (Μ.Π.Δ.) ζηελ αξκόδηα πεξηβαιινληηθή
αξρή.
Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξάγξαθν 6β ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ
λ.3851/2010, ηα λέα αηηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη από επαγγεικαηίεο αγξόηεο ζηελ
ηδηνθηεζία ηνπο, εμεηάδνληαη θαηά πξνηεξαηόηεηα ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα λέα αηηήκαηα,
όπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.3851/2010 –δειαδή απηά
γηα ηα νπνία δελ είρε ππνβιεζεί αίηεκα ρνξήγεζεο άδεηαο παξαγσγήο ή απόθαζεο
εμαίξεζεο ζηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (Ρ.Α.Δ.) πξηλ ηελ ηζρύ ηνπ λ.3851/2010– κέρξη
ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Π.Δ.Θ.Α. πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε β΄
ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3468/2006 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ
λ.3851/2010 θαη κεηά ηελ πάξνδν ηξηώλ (3) κελώλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ
3851/2010 εθόζνλ δελ έρεη εθδνζεί ε αλσηέξσ απόθαζε Τ.Π.Δ.Θ.Α. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο
ηειεπηαίαο απηήο απόθαζεο ηνπ Τ.Π.Δ.Θ.Α. εθαξκόδνληαη ηα πξνβιεπόκελα ζε απηή.
Ζ πξνηεξαηόηεηα ησλ θαη’ επάγγεικα αγξνηώλ ζηελ εμέηαζε ησλ ππνβαιιόκελσλ
αηηεκάησλ θαηνρπξώλεηαη κε ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ηεο ΓΔΖ.
Γηα ηελ έθδνζε δεζκεπηηθήο πξνζθνξάο ζύλδεζεο απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε ζηε ΓΔΖ ηεο
βεβαίσζεο απαιιαγήο από Δ.Π.Ο., ή ζε πεξίπησζε κε έθδνζεο ηεο ελ ιόγσ βεβαίσζεο,
απνδεηθηηθό έιεπζεο εηθνζαεκέξνπ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο γηα ηελ
έθδνζε ηεο βεβαίσζεο (βι. δηθαηνινγεηηθό λν 7) θαη ζε πεξίπησζε κε απαιιαγήο από
Δ.Π.Ο. πξνζθόκηζε ηεο απόθαζεο Δ.Π.Ο. ηνπ ζηαζκνύ.
Βήμα 4ο:
Τπνβνιή ζηε Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη
ζε

εθαξκνγή

ηνπ

λ.3852/2010

“Νέα

Αρτιηεκηονική

ηης

Ασηοδιοίκηζης

και

ηης

Αποκενηρωμένης Διοίκηζης – Πρόγραμμα Καλλικράηης” (ΦΔΘ Α΄ 87) (ηζρύο από
1.1.2011) ζε αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη
ησλ Πεξηθεξεηαθώλ ηνπ Τπεξεζηώλ, όπσο απηέο ζα νξηζηνύλ ζρεηηθά:
(α)

αιηήμαηορ για ηον σαπακηηπιζμό ηος γηπέδος ζην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ν

ζηαζκόο θαη, εθόζνλ ραξαθηεξηζζεί σο γε πςειήο παξαγσγηθόηεηαο (Γ.Τ.Π.),
(β)

αιηήμαηορ για ηη σοπήγηζη άδειαρ για ηο επιηπεπηό ηηρ εγκαηάζηαζηρ

ζηαθμού

ηλεκηποπαπαγυγήρ

από

Α.Π.Ε.

ζε

αγποηική

γη

ςτηλήρ

παπαγυγικόηηηαρ, κε δηθαηνινγεηηθά:
1. Αίηεζε πξνο ηε Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο έθηαζεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ
απόθαζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ.2637/1998 (ΦΔΘ Α’ 200), όπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 37 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.2945/2001 (ΦΔΘ Α΄ 223)
ησλ Τπνπξγώλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (Τ.Π.Α.Σ.) θαη Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο

θαη

Θιηκαηηθήο

Αιιαγήο

(Τ.Π.Δ.Θ.Α.)

θαη

ζηην

πεπίπηυζη

σαπακηηπιζμού ηηρ έκηαζηρ υρ Γ.Υ.Π., αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε από ηε
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Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο άδεηαο γηα ην επηηξεπηό επέκβαζεο ζε
αγξνηηθή

γε

πςειήο

παξαγσγηθόηεηαο

γηα

ηελ

εγθαηάζηαζε

ζηαζκνύ

ειεθηξνπαξαγσγήο από Α.Π.Δ., ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ
56 ηνπ λ.2637/1998 (ΦΔΘ Α’ 200), όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 37 ηνπ
άξζξνπ 24 ηνπ λ.2945/2001 (ΦΔΘ Α΄ 223) θαη ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ
λ.3851/2010 (ΦΔΘ Α΄ 85).
Γηεπθξηλίδεηαη όηη, ζε πεξίπησζε θηήζεο ηεο βεβαίσζεο ραξαθηεξηζκνύ ηεο γεο
από ηνλ ελδηαθεξόκελν, αξθεί ε ππνβνιή ηεο ζηελ αξκόδηα Τπεξεζία.
2. Απόζπαζκα Πηλαθίδαο Γ.Τ.. θιίκαθαο 1:5.000 κε πξνζαξηεκέλν ηνπνγξαθηθό
δηάγξακκα (ίδην κε βήκα 2).
3. Εθόζον ηο ακίνηηο ζηο οποίο ππόκειηαι να εγκαηαζηαθεί ο θυηοβοληαφκόρ
ζηαθμόρ έσει σαπακηηπιζηεί υρ αγποηική γη ςτηλήρ παπαγυγικόηηηαρ,
ππεύζπλε δήισζε ηνπ αηηνύληα θαη ηνπ κειεηεηή, ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη, ε
έθηαζε:
α. δελ βξίζθεηαη ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ λνκνύ Αηηηθήο,
β. δελ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο αγξνηηθή Γ.Τ.Π. κέζσ εγθεθξηκέλνπ Γεληθνύ
Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ (Γ.Π..) ή ρεδίνπ Υσξηθήο Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο
Αλνηρηήο Πόιεο (.Υ.Ο.Ο.Α.Π.) ηνπ λ.2508/1997 (ΦΔΘ Α΄ 124), ή ρεδίνπ
Εσλώλ Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ (Ε.Ο.Δ.) ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.1337/1983 (ΦΔΘ Α΄
33) ή εθόζνλ απηό ζπκβαίλεη, όηη ηα αλσηέξσ ζρέδηα επηηξέπνπλ ηελ
εγθαηάζηαζε.
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη, ην πεξηερόκελν ηεο ππεύζπλεο δήισζεο δελ είλαη
αιεζέο, πέξαλ ησλ πξνβιεπόκελσλ ζπλεπεηώλ εθ ηνπ ιόγνπ απηνύ, επηβάιινληαη θαη
ηπρόλ άιιεο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο ζε ζρεηηθέο θείκελεο δηαηάμεηο.
Βήμα 5ο:
Αίηεκα ζηελ αξκόδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία γηα Έγκπιζη επγαζιών δόμηζηρ μικπήρ
κλίμακαρ κε απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά:
1. Αίηεκα γηα έθδνζε Έγθξηζεο εξγαζηώλ δόκεζεο κηθξήο Θιίκαθαο.
2. Σερληθή πεξηγξαθή ηεο εγθαηάζηαζεο (ίδηα κε βήκα 2).
3. Απόζπαζκα Πηλαθίδαο Γ.Τ.. θιίκαθαο 1:5.000 κε πξνζαξηεκέλν ηνπνγξαθηθό
δηάγξακκα (ίδην κε βήκα 2).
4. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ αηηνύληα θαη ηνπ κειεηεηή, ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη, ν
αηηνύκελνο ζηαζκόο δελ ρσξνζεηείηαη ζε δάζνο ή ζε δαζηθή έθηαζε, ζε ξέκα, ζηνλ
αηγηαιό ή ηελ παξαιία, ζε θαζνξηζκέλν αξραηνινγηθό ρώξν ή ζε πεξηνρή απνιύηνπ
πξνζηαζίαο ηεο θύζεο.
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη, ην πεξηερόκελν ηεο ππεύζπλεο δήισζεο δελ
είλαη αιεζέο, πέξαλ ησλ πξνβιεπόκελσλ ζπλεπεηώλ εθ ηνπ ιόγνπ απηνύ,
επηβάιινληαη θαη ηπρόλ άιιεο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο ζε ζρεηηθέο θείκελεο
δηαηάμεηο.
5. Απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ηεο σο άλσ ππεύζπλεο δήισζεο θαζώο θαη ηνπ σο άλσ
απνζπάζκαηνο πηλαθίδαο ΓΤ θιίκαθαο 1:5.000 κε ην πξνζαξηεκέλν ηνπνγξαθηθό
δηάγξακκα, ζην νηθείν δαζαξρείν ή ζε θαηά πεξίπησζε άιιε αξκόδηα ππεξεζία,
θαζώο θαη ζηελ απηνηειή ππεξεζία Τ.Π.Δ.Θ.Α.
6. Έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Αξρηηεθηνληθνύ Διέγρνπ (ΔΠ.Α.Δ.), ζηελ πεξίπησζε πνπ
δεηεζεί από ηελ Πνιενδνκηθή Τπεξεζία, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
7. Βεβαίσζε ραξαθηεξηζκνύ ηεο έθηαζεο ή κε σο Γ.Τ.Π. (από βήκα 4).
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8. Άδεηα γηα ην επηηξεπηό ηεο εγθαηάζηαζεο ζηαζκνύ ειεθηξνπαξαγσγήο από ΑΠΔ ζε
αγξνηηθή γε πςειήο παξαγσγηθόηεηαο από ηελ νηθεία Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο (από βήκα 4).
Βήμα 6ο:
Αίηεκα γηα ύκβαζε ύλδεζεο ζηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηύνπ (Γ.Δ.Ζ.), ε νπνία απαηηεί ηελ
θαηαβνιή εγγπεηηθήο επηζηνιήο, όπσο ζα νξηζηεί κε απόθαζε Τ.Π.Δ.Θ.Α., κε ηα
απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη από ηε Γ.Δ.Ζ.
Βήμα 7ο:
Αίηεκα

γηα

ύκβαζε

Αγνξαπσιεζίαο

ζηνλ

Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ.

ή

ηνλ

Γηαρεηξηζηή

κε

Γηαζπλδεδεκέλσλ Νήζσλ κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη από ηνλ
Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. ή ηνλ Γηαρεηξηζηή κε Γηαζπλδεδεκέλσλ Νήζσλ.
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