
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (ΔΑΠΕ 04/20) 

Θέμα :«Διαδικασία εγγραφής ανεμογεννητριών ισχύος έως 60 kW στον 
κατάλογο με τους πιστοποιημένους τύπους ανεμογεννητριών που 
τηρεί το ΚΑΠΕ και έκδοσης Βεβαίωσης Πιστοποίησης»  

Σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74462/2976 «Καθορισμός της 
αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής 
σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 
60kW, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας, με βάση την παρ. 1 του 
άρθρου 4 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 50 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101) και ισχύει» (ΦΕΚ 3150/ 30.07.2020), το ΚΑΠΕ 
είναι υπεύθυνο για:  

 την έκδοση Βεβαίωσης Πιστοποίησης (εφεξής Βεβαίωση) για κάθε τύπο 
ανεμογεννήτριας που πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παραπάνω απόφαση. 

 την κατάρτιση και διατήρηση Καταλόγου στον οποίο θα περιλαμβάνονται όλες 
οι ανεμογεννήτριες ισχύος έως 60 kW για τις οποίες έχει εκδοθεί η ως άνω 
Βεβαίωση.   

Βάσει των ανωτέρω, για την εγγραφή των ανεμογεννητριών ισχύος έως 60 kW στον 
Κατάλογο του ΚΑΠΕ και την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης, καθορίζεται η 
παρακάτω διαδικασία: 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1 της παραπάνω απόφασης για την έκδοση 
Bεβαίωσης πιστοποίησης ανεμογεννήτριας ισχύος έως 60 kW από το ΚΑΠΕ, η 
ανεμογεννήτρια θα πρέπει να διαθέτει: 

I. Πιστοποίηση τύπου σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61400-2 ή IEC 61400-1 του 
διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης International Electrotechnical Commission, 
ή άλλο αντίστοιχο εθνικό πρότυπο.  

II. Πιστοποιημένες μετρήσεις εκπομπής ακουστικού θορύβου, σύμφωνα με το 
πρότυπο IEC 61400-11 ή το IEC 61400-2. 

III. Πιστοποιημένες μετρήσεις ποιότητας ισχύος, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 
61000-3 ή το IEC 61400-21.  

2. Εάν μια ανεμογεννήτρια ισχύος έως 60 kW διαθέτει και τα τρία παραπάνω 
στοιχεία τότε εκδίδεται Bεβαίωση από το ΚΑΠΕ με την οποία βεβαιώνεται ότι η 
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συγκεκριμένη ανεμογεννήτρια πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, 
παράγραφος 1 της παραπάνω απόφασης. 

3. Η έκδοση της σχετικής Bεβαίωσης συνοδεύεται από εγγραφή της 
ανεμογεννήτριας στον Κατάλογο των ανεμογεννητριών που πληρούν τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 5, παράγραφος 1 της παραπάνω απόφασης, τον οποίο 
τηρεί το ΚΑΠΕ. 

4.  Ο Κατάλογος των πιστοποιημένων ανεμογεννητριών, που διαθέτουν Bεβαίωση 
σε ισχύ, είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΚΑΠΕ και οι βεβαιώσεις είναι 
ελεύθερα διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

5. Η Bεβαίωση που εκδίδει το ΚΑΠΕ ισχύει μέχρι τη λήξη του πιστοποιητικού τύπου 
που διαθέτει. Μόλις λήξει ο χρόνος ισχύος του πιστοποιητικού τύπου η 
ανεμογεννήτρια αποσύρεται από τον κατάλογο του ΚΑΠΕ.  

6. Προκειμένου να εκδοθεί η ως άνω Bεβαίωση ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να 
καταθέσει σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται: 

 τα στοιχεία του αιτούντος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο)  

 η επωνυμία του κατασκευαστή της ανεμογεννήτριας 

 η χώρα κατασκευής 

 η επωνυμία του τύπου ανεμογεννήτριας 

 ισχύς ανεμογεννήτριας 

 ο τύπος της ανεμογεννήτριας (οριζοντίου άξονα / καθέτου άξονα / άλλος 
τύπος) 

 η διάμετρος της πτερωτής 

 το ύψος ή τα ύψη του πύργου που καλύπτονται από το έγγραφο 
πιστοποίησης τύπου 

7. Μαζί με την αίτηση ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει: 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή της ανεμογεννήτριας και φυλλάδια του 
κατασκευαστή με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μηχανής.   

 Έγγραφο πιστοποίησης τύπου για την συγκεκριμένη ανεμογεννήτρια 
σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61400-2 ή 61400-1 του διεθνούς οργανισμού 
πιστοποίησης International Electrotechnical Commission, ή άλλο αντίστοιχο 
εθνικό πρότυπο.  

 Έκθεση πιστοποιημένων μετρήσεων εκπομπής ακουστικού θορύβου για την 
συγκεκριμένη ανεμογεννήτρια σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 61400-11 ή IEC 
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61400-2 του διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης International Electrotechnical 
Commission από διαπιστευμένο φορέα. 

 Έκθεση πιστοποιημένων μετρήσεων ποιότητας ισχύος για την συγκεκριμένη 
ανεμογεννήτρια σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 61000-3 ή IEC 61400-21 του 
διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης International Electrotechnical Commission 
από διαπιστευμένο φορέα. 

8. Το ΚΑΠΕ αφού εξετάσει τα στοιχεία που θα προσκομιστούν, εντός 20 εργάσιμων 
ημερών θα ενημερώσει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο για το αν κάνει δεκτά τα 
προσκομισθέντα στοιχεία και αν θα εγγράψει τον συγκεκριμένο τύπο 
ανεμογεννήτριας στον Κατάλογο.  

9. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής στον Κατάλογο του ΚΑΠΕ ο ενδιαφερόμενος 
θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 500€ (πλέον ΦΠΑ) στο λογαριασμό του 
ΚΑΠΕ και να αποστείλει το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης. Για το ποσό αυτό το 
ΚΑΠΕ εκδίδει σχετικό παραστατικό το οποίο παραλαμβάνει ο ενδιαφερόμενος με 
δική του ευθύνη. 

10. Αν τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν κριθούν επαρκή για την εγγραφή της 
ανεμογεννήτριας στον κατάλογο, το ΚΑΠΕ θα ενημερώσει εγγράφως τον 
ενδιαφερόμενο ώστε να αποσταλούν τα σωστά ή συμπληρωματικά στοιχεία. 
Εφόσον τα τελικά στοιχεία που θα προσκομιστούν από τον ενδιαφερόμενο δεν 
είναι επαρκή το ΚΑΠΕ μπορεί να απορρίψει το αίτημα εγγραφής της 
συγκεκριμένης ανεμογεννήτριας στον Κατάλογο του ΚΑΠΕ. 

11. Η εγγραφή μιας ανεμογεννήτριας στον Κατάλογο μπορεί να ανακληθεί εφόσον 
παρατηρηθούν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας ή ποιότητας σε εγκατεστημένες 
ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ή εφόσον ο φορέας πιστοποίησης 
της ανεμογεννήτριας ακυρώσει το πιστοποιητικό τύπου. 

12. Ο Κατάλογος των ανεμογεννητριών βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του 
ΚΑΠΕ και ενημερώνεται σε τουλάχιστον εβδομαδιαία βάση.  

13. Όλα τα προσκομισθέντα έγγραφα το ΚΑΠΕ τα χειρίζεται ως εμπιστευτικά εκτός 
από έγραφα που είναι ήδη δημόσια διαθέσιμα. Πρόσβαση στα χαρακτηρισθέντα 
ως εμπιστευτικά έγγραφα μπορούν να έχουν μόνο φορείς που εμπλέκονται στη 
διαδικασία αδειοδότησης κατόπιν σχετικού αιτήματος.   

[Τέλος του κειμένου] 


