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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ   (ΔΑΠΕ 02/07)
Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού μετρήσεων

χαρακτηριστικών ποιότητας ισχύος
(Απόφαση Δ.Σ. ΚΑΠΕ υπ’ αριθμ. 237/5-7-2007)

Για την έκδοση πιστοποιητικού μετρήσεων χαρακτηριστικών ποιότητας ισχύος
Ανεμογεννήτριας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την έκδοση της άδειας
εγκατάστασης σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με ανεμογεννήτριες σύμφωνα με
την παράγραφο 2θ του άρθρου 4  της Υπουργικής Απόφασης
Δ6/Φ1/οικ.13310/07, καθορίζουμε την παρακάτω διαδικασία:

1. Το Πιστοποιητικό Μετρήσεων Χαρακτηριστικών Ποιότητας Ισχύος
(Π.Μ.Χ.Π.Ι) εκδίδεται για κάθε αιολικό σταθμό που πρόκειται να
εγκατασταθεί στην Ελληνική Επικράτεια. Προϋπόθεση για την έκδοση
Π.Μ.Χ.Π.Ι είναι η ανεμογεννήτρια να διαθέτει είτε Πιστοποιητικό Τύπου
από αναγνωρισμένο φορέα το οποίο είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία
κατάθεσης της αίτησης είτε να έχει εκδοθεί Έγκριση Πιστοποιητικού
Τύπου από το ΚΑΠΕ και η οποία δεν έχει λήξει κατά την ημερομηνία
κατάθεσης της αίτησης.

2.  Για την έκδοση Π.Μ.Χ.Π.Ι για έναν τύπο ανεμογεννήτριας, ο
ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει στο ΚΑΠΕ τα παρακάτω
έγγραφα:
2.1. Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού Μετρήσεων Χαρακτηριστικών

Ποιότητας Ισχύος 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 Δήμος,  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 της έκθεσης μετρήσεων των χαρακτηριστικών ποιότητας
ισχύος (Power Quality Measurements) της ανεμογεννήτριας από
αναγνωρισμένο φορέα μέτρησης ανεμογεννητριών που είναι
διαπιστευμένος για την πραγματοποίηση ανάλογων μετρήσεων.

Προκειμένου να είναι της αποδοχής του ΚΑΠΕ,  οι μετρήσεις
Χαρακτηριστικών Ποιότητας Ισχύος θα πρέπει να ακολουθούν το
πρότυπο IEC 61400-21 ή αντίστοιχο. Σε αντίθετη περίπτωση το ΚΑΠΕ
μπορεί να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία μέτρησης
των Χαρακτηριστικών Ποιότητας Ισχύος ή και να απορρίψει το αίτημα.



Η έκθεση θα πρέπει να είναι στην πλήρη της μορφή (αποσπάσματα της
έκθεσης δεν γίνονται αποδεκτά) και να αφορά τον συγκεκριμένο τύπο
ανεμογεννήτριας για τον οποίον γίνεται η σχετική αίτηση.

3.   Το ΚΑΠΕ μπορεί να εκδώσει κατ’  εξαίρεση περιορισμένης ισχύος
Π.Μ.Χ.Π.Ι για ανεμογεννήτριες που η διαδικασία μετρήσεων των
χαρακτηριστικών ποιότητας ισχύος  βρίσκεται σε εξέλιξη και η ενδιάμεση
έκθεση που υποβάλλεται είναι της αποδοχής του ΚΑΠΕ.
Πριν από την έκδοση του Π.Μ.Χ.Π.Ι, το ΚΑΠΕ μπορεί να ζητήσει από τον
ενδιαφερόμενο να προσκομίσει και το Πιστοποιητικό Τύπου της
ανεμογεννήτριας.
Το ΚΑΠΕ μπορεί να εκδώσει Π.Μ.Χ.Π.Ι και για ανεμογεννήτριες των
οποίων τα πιστοποιητικά τύπου έχουν λήξει, αφού ζητηθούν πρόσθετα
στοιχεία από τον ενδιαφερόμενο κατά περίπτωση.

4.  Η διάρκεια του Π.Μ.Χ.Π.Ι ανεμογεννήτριας που εκδίδει το ΚΑΠΕ είναι
δύο (2) έτη.

5.  Το Π.Μ.Χ.Π.Ι ανεμογεννήτριας που εκδίδει το ΚΑΠΕ δεν ανανεώνεται
μετά τη λήξη ισχύος του.

6.  Το ΚΑΠΕ υποχρεούται σε χρονικό διάστημα 3 εβδομάδων από την
παραλαβή της αίτησης και των σχετικών εγγράφων να εκδώσει το
Π.Μ.Χ.Π.Ι 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
Π.Μ.Χ.Π.Ι.

7.  Το Π.Μ.Χ.Π.Ι 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.


