ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (∆ΑΠΕ 01/07)
∆ιαδικασία έγκρισης πιστοποιητικού τύπου Ανεµογεννήτριας,
µε την προσκόµιση πιστοποιητικού αλλοδαπού φορέα
(Απόφαση ∆.Σ. ΚΑΠΕ υπ’ αριθµ. 237/5-7-2007)
Για την έκδοση έγκρισης πιστοποιητικού τύπου Ανεµογεννήτριας, µε την
προσκόµιση
πιστοποιητικού
αλλοδαπού
φορέα,
προκειµένου
να
χρησιµοποιηθεί για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης σταθµού
ηλεκτροπαραγωγής µε ανεµογεννήτριες σύµφωνα µε την παράγραφο 2η του
άρθρου 4 της Υπουργικής Απόφασης ∆6/Φ1/οικ.13310/07, καθορίζουµε την
παρακάτω διαδικασία:
1.

Η έγκριση Πιστοποιητικού Τύπου (Ε.Π.Τ) εκδίδεται για κάθε αιολικό
σταθµό που πρόκειται να εγκατασταθεί στην Ελληνική Επικράτεια.

2.

Για την έκδοση Ε.Π.Τ για έναν τύπο ανεµογεννήτριας, ο ενδιαφερόµενος
θα πρέπει να υποβάλει στο ΚΑΠΕ τα παρακάτω έγγραφα:
2.1. Αίτηση χορήγησης έγκρισης πιστοποιητικού τύπου στην οποία θα
πρέπει να αναγράφονται:
•
ο πλήρης τίτλος του ενδιαφερόµενου φορέα
•
τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα και του αρµόδιου
προσώπου για την επικοινωνία µε το ΚΑΠΕ
•
τα στοιχεία του αιολικού σταθµού δηλαδή το όνοµα της θέσης
εγκατάστασης του σταθµού, ο ∆ήµος, ο Νοµός και η
Περιφέρεια στην οποία υπάγεται η περιοχή εγκατάστασης
•
ο αριθµός των ανεµογεννητριών που θα εγκατασταθούν και η
συνολική ισχύς του σταθµού
•
ο τύπος, ο κατασκευαστής και η χώρα προέλευσης της
ανεµογεννήτριας
2.2. Αντίγραφο Πιστοποιητικού τύπου (Type Certificate ή Type Approval
A) της ανεµογεννήτριας από αναγνωρισµένο φορέα Πιστοποίησης
Ανεµογεννητριών που είναι διαπιστευµένος σύµφωνα µε το
πρότυπο ISO/IEC Guide 65 για την έκδοση ανάλογων
πιστοποιητικών. Το πιστοποιητικό τύπου θα πρέπει να συνοδεύεται
από το σχετικό «Statement of Compliance for the design
Assessment» µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ανεµογεννήτριας ή
ανάλογο έγγραφο στο οποίο να φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά
της µηχανής.
Τα πιστοποιητικά τύπου που έχουν ως πρότυπο αναφοράς τους
παρακάτω κανονισµούς, κριτήρια ή πρότυπα αναγνωρίζονται άµεσα από
το ΚΑΠΕ
1.
2.
3.
4.

IEC WT01 - IEC 61400 Σειρά προτύπων
Germanischer Lloyds Regulations
Danish Standards and Criteria
Dutch Standards and Criteria

Στην περίπτωση που το πρότυπο αναφοράς του πιστοποιητικού τύπου
δεν είναι κάποιο από τα παραπάνω, το ΚΑΠΕ µπορεί να ζητήσει πρόσθετα
στοιχεία σχετικά µε τη διαδικασία πιστοποίησης των ανεµογεννητριών.
Το πιστοποιητικό τύπου του φορέα πιστοποίησης θα πρέπει να είναι σε
ισχύ κατά την κατάθεσή του στο ΚΑΠΕ. Πιστοποιητικά τύπου τα οποία
έχουν λήξει δεν γίνονται αποδεκτά. Κατ’ εξαίρεση το ΚΑΠΕ µπορεί να
εκδώσει εκ νέου Ε.Π.Τ για περιπτώσεις που έχει ήδη εκδοθεί Ε.Π.Τ στο
παρελθόν για τον ίδιο αιολικό σταθµό και στο µεταξύ έχει λήξει το
πιστοποιητικό τύπου της ανεµογεννήτριας. Στην περίπτωση αυτή ο
ενδιαφερόµενος πρέπει να προσκοµίσει βεβαίωση του κατασκευαστή των
µηχανών ότι οι ανεµογεννήτριες θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε το
τελευταίο πιστοποιητικό τύπου που εκδόθηκε, αντίγραφο του οποίου θα
πρέπει να προσκοµιστεί στο ΚΑΠΕ.
3.

Το ΚΑΠΕ µπορεί να εκδώσει, κατ’ εξαίρεση περιορισµένης ισχύος Ε.Π.Τ
για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
3.1. για πιστοποιητικά τύπου ανεµογεννητριών που έχουν λήξει και
βρίσκονται σε διαδικασία ανανέωσης αφού ζητηθούν πρόσθετα
στοιχεία από τον ενδιαφερόµενο κατά περίπτωση
3.2. για πιστοποιητικά τύπου Type Approval B κατόπιν αξιολόγησης της
υπολειπόµενης διαδικασίας για την απόκτηση του τελικού
πιστοποιητικού τύπου Type Approval A.

4.

Η διάρκεια της Ε.Π.Τ ανεµογεννήτριας που εκδίδει το ΚΑΠΕ είναι δύο (2)
έτη εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

5.

Η Ε.Π.Τ ανεµογεννήτριας που εκδίδει το ΚΑΠΕ δεν ανανεώνεται µετά τη
λήξη ισχύος της.

6.

Για την έκδοση της Ε.Π.Τ από το ΚΑΠΕ ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να
καταβάλει το ποσό των 211.40 ευρώ + ΦΠΑ, για την κάλυψη των
λειτουργικών δαπανών του Κέντρου. Καταβολή του ποσού αυτού γίνεται
πριν την παραλαβή της έγκρισης από τον ενδιαφερόµενο και µπορεί να
γίνει είτε µε κατάθεση του τιµήµατος σε τραπεζικό λογαριασµό είτε απ’
ευθείας στο ταµείο του ΚΑΠΕ. Η παραλαβή της Ε.Π.Τ γίνεται κατόπιν
συνεννόησης µε το ΚΑΠΕ είτε απ’ ευθείας από τον ενδιαφερόµενο από τα
γραφεία του ΚΑΠΕ είτε ταχυδροµικώς µε χρέωση του παραλήπτη.
Το παραπάνω τίµηµα καλύπτει και την έκδοση του Πιστοποιητικού
Μετρήσεων Χαρακτηριστικών Ποιότητας Ισχύος για τον ίδιο αιολικό
σταθµό.

7. Το ΚΑΠΕ υποχρεούται σε χρονικό διάστηµα 3 εβδοµάδων από την
παραλαβή της αίτησης και των σχετικών εγγράφων να εκδώσει την Ε.Π.Τ
της ανεµογεννήτριας ή να ειδοποιήσει τον ενδιαφερόµενο να υποβάλλει
συµπληρωµατικά στοιχεία.
Εφόσον τα στοιχεία που έχουν προσκοµιστεί από τον ενδιαφερόµενο δεν
είναι επαρκή το ΚΑΠΕ µπορεί να απορρίψει το αίτηµα έκδοσης Ε.Π.Τ.
8.

Η Ε.Π.Τ ανεµογεννήτριας µπορεί να ανακληθεί εφόσον παρατηρηθούν
σοβαρά προβλήµατα ασφάλειας ή ποιότητας σε εγκατεστηµένες
ανεµογεννήτριες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ή εφόσον ο φορέας
πιστοποίησης αποσύρει το πιστοποιητικό τύπου.
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