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��ΝΟΜΟΣΝΟΜΟΣ ΥΠΥΠ' ' ΑΡΙΘΑΡΙΘ. 385. 3851/20101/2010::
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Ε�ιτάχυνσηΕ�ιτάχυνση τηςτης ανά�τυξηςανά�τυξης τωντων
ΑνανεώσιµωνΑνανεώσιµων ΠηγώνΠηγών ΕνέργειαςΕνέργειας γιαγια
τηντην αντιµετώ�ισηαντιµετώ�ιση τηςτης κλιµατικήςκλιµατικής
αλλαγήςαλλαγής καικαι άλλεςάλλες διατάξειςδιατάξεις σεσε θέµαταθέµατα
αρµοδιότηταςαρµοδιότητας τουτου Υ�ουργείουΥ�ουργείου
ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος, , ΕνέργειαςΕνέργειας καικαι
ΚλιµατικήςΚλιµατικής ΑλλαγήςΑλλαγής
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« Εξαιρούνται από την υποχρέωση να λάβουν
άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή

άλλη διαπιστωτική απόφαση φυσικά ή νοµικά

πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια

από τις εξής κατηγορίες εγκαταστάσεων

Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.:

Άρθρο 2
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� α) γεωθερµικούς σταθµούς µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική
ισχύ µικρότερη ή ίση του µισού (0,5) MW,

� β) σταθµούς βιοµάζας, βιοαερίου και βιοκαυσίµων µε
εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ µικρότερη ή ίση του ενός
(1) MW,

� γ) φωτοβολταϊκούς ή ηλιοθερµικούς σταθµούς µε
εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ µικρότερη ή ίση του ενός
(1) MWp,

� δ) αιολικές εγκαταστάσεις µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική
ισχύ µικρότερη ή ίση των εκατό (100) kW,

� ε) σταθµούς Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική
ισχύ µικρότερη ή ίση του ενός (1) MWe,

� στ) σταθµούς αFό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε εγκατεστηµένη
ισχύ έως Fέντε (5) ΜWe, Fου εγκαθίστανται αFό
εκFαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς.
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Έγκριση Περιβαλλοντικών ΕFιFτώσεων
(Ε.Π.Ο.) και άδειες εγκατάστασης και
λειτουργίας

Άρθρο 3
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��ΝΝ. 4001/2011, . 4001/2011, ΆρΆρ.192, .192, �αρ�αρ.1 .1 & & 

ΆρΆρ.195, .195, �αρ�αρ.3..3.στστ!!

��ΝΝ.4014/2011, .4014/2011, ΆρΆρ. 2, . 2, �αρ�αρ. 8 . 8 & & 

ΆρΆρ.12 .12 �αρ�αρ. 1. 1
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ΆδειαΆδεια ΕγκατάστασηςΕγκατάστασης

��YY..AA..∆∆6/6/ΦΦ1/1/οικοικ.13310 (.13310 (ΦΕΚΦΕΚ
1153 1153 ΒΒ,10.07.2007),10.07.2007)
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1.1. ΈντυFηΈντυFη αίτησηαίτηση

2.2. ΦάκελοςΦάκελος FουFου FεριλαµβάνειFεριλαµβάνει τατα
ακόλουθαακόλουθα στοιχείαστοιχεία::

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
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i) i) ΑντίγραφοΑντίγραφο τηςτης ΆδειαςΆδειας ΠαραγωγήςΠαραγωγής
((εάνεάν υFάρχουνυFάρχουν τροFοFοιήσειςτροFοFοιήσεις τηςτης
άδειαςάδειας συνυFοβάλλονταισυνυFοβάλλονται τατα
αντίγραφααντίγραφα αυτώναυτών, , εάνεάν υFάρχουνυFάρχουν
µεταβολέςµεταβολές σταστα τεχνικάτεχνικά στοιχείαστοιχεία τουτου
έργουέργου FουFου δενδεν αFαιτούναFαιτούν τροFοFοίησητροFοFοίηση
τηςτης άδειαςάδειας FαραγωγήςFαραγωγής υFοβάλλεταιυFοβάλλεται ηη
σχετικήσχετική βεβαίωσηβεβαίωση τηςτης ΡΑΕΡΑΕ.).)
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ii) ii) ΣυνοFτικήΣυνοFτική τεχνικήτεχνική FεριγραφήFεριγραφή τουτου
έργουέργου, , υFογεγραµµένηυFογεγραµµένη αFόαFό τοτο
µελετητήµελετητή FουFου τηντην εκFόνησεεκFόνησε, , ηη οFοίαοFοία
FεριλαµβάνειFεριλαµβάνει τατα βασικάβασικά τεχνικάτεχνικά
στοιχείαστοιχεία τουτου έργουέργου καθώςκαθώς καικαι τοντον
&ροϋ&ολογισµό&ροϋ&ολογισµό τουτου έργουέργου καικαι δενδεν
υFερβαίνειυFερβαίνει τιςτις 10 10 σελίδεςσελίδες..
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iii) iii) ΤηνΤην οριστικήοριστική προσφοράπροσφορά

ΣύνδεσηςΣύνδεσης τουτου ΣταθµούΣταθµού µεµε τοτο

ΣύστηµαΣύστηµα ήή τοτο ∆ίκτυο∆ίκτυο..
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iv) iv) ΤηνΤην αFοδοχήαFοδοχή τηςτης οριστικήςοριστικής

&ροσφοράς&ροσφοράς σύνδεσηςσύνδεσης..
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v) ΤοFογραφικά διαγράµµατα µε
αFοτύFωση του τρόFου σύνδεσης
Fου θεωρούνται αFό τον αρµόδιο
∆ιαχειριστή, κλίµακας 1:50.000 και
1:5.000, σε υFόβαθρο χαρτών της
Γεωγραφικής ΥFηρεσίας Στρατού
(ΓΥΣ) 
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3. 3. ΚαταστατικόΚαταστατικό σύστασηςσύστασης καικαι
ΦΕΚΦΕΚ δηµοσίευσηςδηµοσίευσης
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4. 4. ΦΕΚΦΕΚ δηµοσίευσηςδηµοσίευσης αFόφασηςαFόφασης
∆Σ∆Σ γιαγια νόµιµηνόµιµη εκFροσώFησηεκFροσώFηση..
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5. 5. ΑFόφασηΑFόφαση ΈγκρισηςΈγκρισης
ΠεριβαλλοντικώνΠεριβαλλοντικών ΌρωνΌρων
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6. 6. ΝόµιµοΝόµιµο αFοδεικτικόαFοδεικτικό στοιχείοστοιχείο
αFοκλειστικήςαFοκλειστικής χρήσηςχρήσης τουτου γηFέδουγηFέδου
καικαι κάθεκάθε άλλουάλλου ακινήτουακινήτου FουFου
συνδέεταισυνδέεται µεµε τηντην κατασκευήκατασκευή καικαι
λειτουργίαλειτουργία τουτου, , όFωςόFως τατα έργαέργα
σύνδεσηςσύνδεσης, , σύµφωνασύµφωνα µεµε τιςτις
διατάξειςδιατάξεις τουτου άρθρουάρθρου 7 7 τουτου νν. . 
3468/2006.3468/2006.
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7. 7. ΈγκρισηΈγκριση εFέµβασηςεFέµβασης, , ότανόταν αυτήαυτή
αFαιτείταιαFαιτείται, , σύµφωνασύµφωνα µεµε τιςτις
διατάξειςδιατάξεις τηςτης κείµενηςκείµενης δασικήςδασικής
νοµοθεσίαςνοµοθεσίας..
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8. 8. ΤοFογραφικόΤοFογραφικό διάγραµµαδιάγραµµα

((κλίµακακλίµακα 1:1000, 1:1000, µεµε αFοτύFωσηαFοτύFωση
τηςτης διάταξηςδιάταξης τουτου εξοFλισµούεξοFλισµού ΦΦ//ΒΒ
στοιχείωνστοιχείων, , ανεµογεννητριώνανεµογεννητριών, , οιοι--
κίσκωνκίσκων, , κκ..αα.) .) 
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9. 9. αα) ) ΥFεύθυνηΥFεύθυνη δήλωσηδήλωση τουτου
ιδιοκτήτηιδιοκτήτη τουτου σταθµούσταθµού γιαγια τηντην
ανάθεσηανάθεση τηςτης µελέτηςµελέτης
εγκατάστασηςεγκατάστασης,,
καθώςκαθώς καικαι

ββ) ) υFεύθυνηυFεύθυνη δήλωσηδήλωση τουτου
µελετητήµελετητή γιαγια τηντην ανάληψηανάληψη τηςτης
µελέτηςµελέτης εγκατάστασηςεγκατάστασης..
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10. 10. ΠαραστατικάΠαραστατικά FληρωµήςFληρωµής τελώντελών, , 

κρατήσεωνκρατήσεων καικαι φόρωνφόρων::
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�� ΚράτησηςΚράτησης 11‰‰ εFίεFί τουτου FροϋFολογισµούFροϋFολογισµού
τουτου έργουέργου υFέρυFέρ τουτου ΤαµείουΤαµείου ΣυντάξεωςΣυντάξεως
ΜηχανικώνΜηχανικών ΕργοληFτώνΕργοληFτών ∆ηµοσίων∆ηµοσίων
ΈργωνΈργων ((ΤΣΜΕ∆ΕΤΣΜΕ∆Ε) ) καικαι 0,50,5‰‰ υFέρυFέρ ΕθνικούΕθνικού
ΜετσόβιουΜετσόβιου ΠολυτεχνείουΠολυτεχνείου ((ΕΜΠΕΜΠ) ) 
σύµφωνασύµφωνα µεµε τιςτις διατάξειςδιατάξεις τουτου νν. 2326/1940 . 2326/1940 
((ΦΕΚΦΕΚ ΑΑ’’ 145) 145) µεµε ανώτατοανώτατο όριοόριο τωντων
FαραFάνωFαραFάνω FοσώνFοσών ευρώευρώ 2,93 2,93 καικαι ευρώευρώ 1,47 1,47 
αντίστοιχααντίστοιχα, , σύµφωνασύµφωνα µεµε τιςτις διατάξειςδιατάξεις τουτου
άρθρουάρθρου µόνουµόνου τουτου νν. 1889/1951(. 1889/1951(ΦΕΚΦΕΚ ΑΑ’’
211) 211) καικαι τουςτους ισχύοντεςισχύοντες κανόνεςκανόνες
µετατροFήςµετατροFής καικαι στρογγυλοFοίησηςστρογγυλοFοίησης τωντων
δραχµώνδραχµών σεσε ευρώευρώ ((€€).).
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��ΝόµιµοΝόµιµο αFοδεικτικόαFοδεικτικό στοιχείοστοιχείο τηςτης
εξαρτηµένηςεξαρτηµένης εργασίαςεργασίας
((κατάστασηκατάσταση µισθοδοσίαςµισθοδοσίας
θεωρηµένηθεωρηµένη αFόαFό τηντην ΕFιθεώρησηΕFιθεώρηση
ΕργασίαςΕργασίας) ) ότανόταν οο µελετητήςµελετητής είναιείναι
υFάλληλοςυFάλληλος τηςτης εFιχείρησηςεFιχείρησης. . 
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��ΚράτησηςΚράτησης 2% 2% εFίεFί τηςτης αµοιβήςαµοιβής
µελέτηςµελέτης τουτου έργουέργου υFέρυFέρ ΤΣΜΕ∆ΕΤΣΜΕ∆Ε
καικαι 1% 1% υFέρυFέρ ΕΜΠΕΜΠ σύµφωνασύµφωνα µεµε
τιςτις διατάξειςδιατάξεις τουτου άρθρουάρθρου 11 11 τουτου

νν. 915/1979 (. 915/1979 (ΦΕΚΦΕΚ ΑΑ’’ 103) 103) χωρίςχωρίς
FεριορισµόFεριορισµό ανώτατουανώτατου ορίουορίου. . 
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��ΚατάθεσηςΚατάθεσης FοσοστούFοσοστού 10% 10% τηςτης
αµοιβήςαµοιβής µελέτηςµελέτης τουτου µηχανικούµηχανικού
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��ΑFόδειξηΑFόδειξηςς κατάθεσηςκατάθεσης στηνστην
ΕθνικήΕθνική ΤράFεζαΤράFεζα τηςτης ΕλλάδοςΕλλάδος τουτου
FοσούFοσού τηςτης αµοιβήςαµοιβής µελέτηςµελέτης στοστο
όνοµαόνοµα τουτου µηχανικούµηχανικού. . 
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��ΤέλοΤέλουυςς χαρτοσήµουχαρτοσήµου 22οο//οοοο εFίεFί τηςτης
αµοιβήςαµοιβής τουτου µηχανικούµηχανικού
καταβαλλόµενοκαταβαλλόµενο στηνστην οικείαοικεία ∆∆..ΟΟ..ΥΥ., ., 
αντίαντί εFικόλλησηςεFικόλλησης κινητούκινητού εFισήµατοςεFισήµατος
σταστα σχέδιασχέδια, , FροϋFολογισµούςFροϋFολογισµούς, , 
µελέτεςµελέτες καθώςκαθώς καικαι σταστα τυχόντυχόν
αντίγραφααντίγραφα αυτώναυτών, , σύµφωνασύµφωνα µεµε τοτο
άρθροάρθρο 25 25 τουτου νν. 2873/2000 (. 2873/2000 (ΦΕΚΦΕΚ
ΑΑ’’285).285).
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��ΠαράβολουΠαράβολου 27,88 27,88 ευρώευρώ συνολικάσυνολικά υFέρυFέρ τουτου
∆ηµοσίου∆ηµοσίου ((λογαριασµόςλογαριασµός αριθαριθ. 1459) . 1459) γιαγια
τηντην ηλεκτροµηχανολογικήηλεκτροµηχανολογική εγκατάστασηεγκατάσταση
στοστο όνοµαόνοµα τουτου ιδιοκτήτηιδιοκτήτη τουτου σταθµούσταθµού αFόαFό
τηντην οικείαοικεία ∆ηµόσια∆ηµόσια ΟικονοµικήΟικονοµική ΥFηρεσίαΥFηρεσία
σύµφωνασύµφωνα µεµε τοτο άρθροάρθρο 2 2 τουτου νν..δδ. . 
1150/1949 (1150/1949 (ΦΕΚΦΕΚ Α΄Α΄ 249), 249), τοτο άρθροάρθρο µόνοµόνο
τουτου νν. 1889/1951, . 1889/1951, τηντην κοινήκοινή υFουργικήυFουργική
αFόφασηαFόφαση 13959/22.2.1952 13959/22.2.1952 καικαι τουςτους
ισχύοντεςισχύοντες κανόνεςκανόνες µετατροFήςµετατροFής καικαι
στρογγυλοFοίησηςστρογγυλοFοίησης τωντων δραχµώνδραχµών σεσε ευρώευρώ. . 
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ΆδειαΆδεια λειτουργίαςλειτουργίας
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

��∆ύο∆ύο (2) (2) αντίγραφααντίγραφα αίτησηςαίτησης, , σύµφωνασύµφωνα
µεµε τοτο έντυFοέντυFο FουFου FεριλαµβάνεταιFεριλαµβάνεται στοστο
ΠαράρτηµαΠαράρτηµα τηςτης
ΑΑ..ΠΠ..∆∆6/6/ΦΦ1/1/οικοικ.13310/18.06.2007 .13310/18.06.2007 
((ΦΕΚΦΕΚ ΒΒ/1153/10.07.2007) /1153/10.07.2007) καικαι
συνοδεύεταισυνοδεύεται αFόαFό τατα ακόλουθαακόλουθα
δικαιολογητικάδικαιολογητικά: : 



31313131

1. 1. ΕFικυρωµένοΕFικυρωµένο αντίγραφοαντίγραφο τηςτης
σχετικήςσχετικής σύµβασηςσύµβασης σύνδεσηςσύνδεσης µεµε
τοτο δίκτυοδίκτυο FουFου έχειέχει συναφθείσυναφθεί
µεταξύµεταξύ ΠαραγωγούΠαραγωγού καικαι τουτου
ΑρµόδιουΑρµόδιου ∆ιαχειριστή∆ιαχειριστή ((∆ΕΗ∆ΕΗ ΑΕΑΕ).).
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2. 2. ΕFικυρωµένοΕFικυρωµένο αντίγραφοαντίγραφο τηςτης
σχετικήςσχετικής σύµβασηςσύµβασης ΠώλησηςΠώλησης FουFου
έχειέχει συναφθείσυναφθεί µεταξύµεταξύ τουτου
ΠαραγωγούΠαραγωγού καικαι τουτου ΑρµόδιουΑρµόδιου
∆ιαχειριστή∆ιαχειριστή ((∆ΕΣΜΗΕ∆ΕΣΜΗΕ).).
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3. 3. ΑντίγραφοΑντίγραφο τηςτης βεβαίωσηςβεβαίωσης &ου&ου
εκδίδεταιεκδίδεται α&όα&ό τοντον αρµόδιοαρµόδιο ∆ιαχειριστή∆ιαχειριστή
((∆ΕΗ∆ΕΗ ΑΕΑΕ)), , µεµε τηντην οFοίαοFοία FιστοFοιείταιFιστοFοιείται ότιότι
έχειέχει FερατωθείFερατωθεί ηη φάσηφάση δοκιµαστικήςδοκιµαστικής
λειτουργίαςλειτουργίας τουτου σταθµούσταθµού καικαι ότιότι έχουνέχουν
ολοκληρωθείολοκληρωθεί οιοι κατασκευέςκατασκευές τουτου σχετικούσχετικού
δικτύουδικτύου σύνδεσηςσύνδεσης τουτου σταθµούσταθµού καικαι τωντων
λοιFώνλοιFών αναγκαίωναναγκαίων εγκαταστάσεωνεγκαταστάσεων τουτου
FαραγωγούFαραγωγού γιαγια τηντην FραγµατοFοίησηFραγµατοFοίηση τηςτης
σύνδεσηςσύνδεσης, , µεµε τήρησητήρηση τωντων ελάχιστωνελάχιστων
FροδιαγραφώνFροδιαγραφών FουFου FροβλέFονταιFροβλέFονται στουςστους
ΚώδικεςΚώδικες ∆ιαχείρισης∆ιαχείρισης τουτου ΣυστήµατοςΣυστήµατος ήή
τουτου ∆ικτύου∆ικτύου ήή τωντων ΜηΜη ∆ιασυνδεδεµένων∆ιασυνδεδεµένων
ΝησιώνΝησιών. . 



34343434

4. 4. ΝόµιµαΝόµιµα θεωρηµένοθεωρηµένο αντίγραφοαντίγραφο
οικοδοµικήςοικοδοµικής άδειαςάδειας εφόσονεφόσον αυτόαυτό
αFαιτείταιαFαιτείται σύµφωνασύµφωνα µεµε τιςτις διατάξειςδιατάξεις τηςτης
κείµενηςκείµενης νοµοθεσίαςνοµοθεσίας καικαι µεµε τηντην εFιφύλαξηεFιφύλαξη
τωντων διατάξεωνδιατάξεων τουτου άρθρουάρθρου 2 2 FαρFαρ. 7 . 7 τουτου νν. . 
2941/2001. 2941/2001. ΓιαΓια τηντην εγκατάστασηεγκατάσταση
φωτοβολταϊκώνφωτοβολταϊκών συστηµάτωνσυστηµάτων καικαι ανεµοανεµο--
γεννητριώνγεννητριών δενδεν αFαιτείταιαFαιτείται οικοδοµικήοικοδοµική
άδειαάδεια, , αλλάαλλά έγκρισηέγκριση εργασιώνεργασιών δόµησηςδόµησης
µικρήςµικρής κλίµακαςκλίµακας αFόαFό τηντην αρµόδιααρµόδια
∆ιεύθυνση∆ιεύθυνση ΠολεοδοµίαςΠολεοδοµίας..
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5. 5. Πιστο&οιητικόΠιστο&οιητικό τηςτης αρµόδιαςαρµόδιας
Υ&ηρεσίαςΥ&ηρεσίας τουτου ΠυροσβεστικούΠυροσβεστικού
ΣώµατοςΣώµατος, , ότιότι έχουνέχουν ληφθείληφθεί όλαόλα
τατα αFαραίτητααFαραίτητα µέτραµέτρα FυραFυρα--
σφάλειαςσφάλειας σύµφωνασύµφωνα µεµε τιςτις
υFοδείξειςυFοδείξεις τηςτης. . 
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66. . Υ&εύθυνηΥ&εύθυνη δήλωσηδήλωση τουτου κακα--
τόχουτόχου τηςτης άδειαςάδειας εγκατάεγκατά--
στασηςστασης µεµε τηντην οFοίαοFοία βεβε--
βαιώνεταιβαιώνεται ότιότι::
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��ΈχουνΈχουν τηρηθείτηρηθεί οιοι όροιόροι τηςτης α&όφασηςα&όφασης
έγκρισηςέγκρισης &εριβαλλοντικών&εριβαλλοντικών όρωνόρων
κατάκατά τηντην φάσηφάση κατασκευήςκατασκευής τουτου
έργουέργου καικαι ότιότι θαθα τηρούνταιτηρούνται κατάκατά τηντην
φάσηφάση τηςτης λειτουργίαςλειτουργίας τουτου. . ΑνΑν
διαFιστωθούνδιαFιστωθούν διαφοροFοιήσειςδιαφοροFοιήσεις όρωνόρων
καικαι FεριορισµώνFεριορισµών τότετότε θαθα αFαιτηθείαFαιτηθεί
χορήγησηχορήγηση νέαςνέας αFόφασηςαFόφασης έγκρισηςέγκρισης
FεριβαλλοντικώνFεριβαλλοντικών όρωνόρων..
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��ΗΗ ε&ίβλεψηε&ίβλεψη τηςτης λειτουργίαςλειτουργίας τουτου
σταθµούσταθµού έχειέχει ανατεθείανατεθεί σεσε κατάκατά νόµονόµο
αρµόδιοαρµόδιο µηχανικόµηχανικό..



39393939

77. . Υ&εύθυνηΥ&εύθυνη δήλωσηδήλωση τουτου µηχανικούµηχανικού
ε&ίβλεψηςε&ίβλεψης τηςτης λειτουργίαςλειτουργίας τουτου
σταθµούσταθµού γιαγια αFοδοχήαFοδοχή τηςτης ανάθεσηςανάθεσης
καικαι τηςτης τήρησηςτήρησης κατάκατά τητη λειτουργίαλειτουργία
τουτου σταθµούσταθµού τωντων όρωνόρων καικαι
κανονισµώνκανονισµών γιαγια τηντην FροστασίαFροστασία τουτου
FεριβάλλοντοςFεριβάλλοντος καικαι γιαγια τηντην ασφάλειαασφάλεια
καικαι τηντην υγείαυγεία τωντων αFασχολουµένωναFασχολουµένων
στοστο σταθµόσταθµό.  .  
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�Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
αFαιτούνται:
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�� ΒεβαίωσηΒεβαίωση α&όα&ό τοτο ΚΑΠΕΚΑΠΕ γιαγια τηντην
διασφάλισηδιασφάλιση τωντων αναγκαίωναναγκαίων λειλει--
τουργικώντουργικών καικαι τεχνικώντεχνικών χαραχαρα--
κτηριστικώνκτηριστικών τουτου εξοFλισµούεξοFλισµού τουτου
σταθµούσταθµού, , σύµφωνασύµφωνα µεµε τοτο άρθροάρθρο 8 8 
FαρFαρ. 5 . 5 τουτου νν. 3468/2006. . 3468/2006. ΤοΤο ΚΑΠΕΚΑΠΕ
διαβιβάζειδιαβιβάζει τηντην βεβαίωσηβεβαίωση FουFου
FροβλέFεταιFροβλέFεται στοστο άρθροάρθρο 15 15 FαρFαρ. 3 . 3 
στηνστην αρµόδιααρµόδια γιαγια τηντην έκδοσηέκδοση τηςτης
άδειαςάδειας λειτουργίαςλειτουργίας αρχήαρχή µέσαµέσα σεσε
τριάντατριάντα (30) (30) ηµέρεςηµέρες αFόαFό τηντην
FαραλαβήFαραλαβή τουτου σχετικούσχετικού φακέλουφακέλου
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�� ΈκθεσηΈκθεση αυτοψίαςαυτοψίας τηςτης
αδειοδοτούσαςαδειοδοτούσας αρχήςαρχής. . ΚατάΚατά τηντην
αυτοψίααυτοψία εξετάζεταιεξετάζεται αναν τηρήτηρή--
θηκανθηκαν οιοι όροιόροι τηςτης άδειαςάδειας εγκαεγκα--
τάστασηςτάστασης
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�∆ΙΣΑ Θεσσαλίας και ∆ΙΣΑ Στερεάς
Ελλάδας

568 φάκελοι ΑΠΕ

Μέχρι 31/12/2010

Περιφέρειες
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α&ό 1/1/2011 µέχρι 31/3/2012

�119 Άδειες όλων των κατηγοριών
(Εγκατάστασης, Λειτουργίας και
ΤροFοFοιήσεις), συνολικής ισχύος
864 MW και συνολικού
&ροϋ&ολογισµού 1.141.000.000 €
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Σε εκκρεµότητα

�37 αιτήµατα έργων ΑΠΕ

(Εγκατάσταση, Λειτουργία, ΤροFοFοιήσεις)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –

ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝ. ∆/ΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Παύλος Χαρχαρίδης
Ταχ. ∆/νση:            Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ.:           413 36 Λάρισα
Τηλέφωνο:           2413 503642 

Fax:           2413 503668


