Σχεδιάγραμμα χρονικής αλληλουχίας των επιμέρους σταδίων της Εγκυκλίου: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3851/2010 σχετικών με την εξέταση αιτημάτων για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας των επαγγελματιών αγροτών.

Αίτημα για έκδοση
Προσφοράς Σύνδεσης
Ενδιαφερόμενος
Αίτημα για τον
χαρακτηρισμό γης ως
Γ.Γ.Υ.Π. ή μη

Αίτημα για εξακρίβωση
ιδιότητας αγρότη

Αγρότης

∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Βεβαίωση Ιδιότητας
Επαγγελματία
Αγρότη

Είναι
Γ.Γ.Υ.Π.;

ΝΑΙ

Αρμόδιος ∆ιαχειριστής
Βεβαίωση
Χαρακτηρισμού
*
Γης

Είναι
ΦΒ;

ΝΑΙ

Άδεια για το
επιτρεπτό της
εγκατάστασης
Φ/Β σε Γ.Γ.Υ.Π.

Αίτημα για έκδοση άδειας για
το επιτρεπτό της
εγκατάστασης Φ/Β σε Γ.Γ.Υ.Π.
(έλεγχος προϋπ. 1%)
∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης

ΟΧΙ

ΟΧΙ

∆εσμευτική
Προσφορά
Σύνδεσης

Αίτημα για Σύναψη
Σύμβαση Σύνδεσης

Σύμβαση
Σύνδεσης

Αρμόδιος ∆ιαχειριστής

Αίτημα για Σύναψη
Σύμβαση Πώλησης

Σύμβαση
Πώλησης

Αρμόδιος ∆ιαχειριστής

Υποβολή ΜΠΕΟΧΙ
ΟΧΙ
για έκδοση
απόφαση Ε.Π.Ο.

Απόφαση
Ε.Π.Ο.

Απαλλαγή
από Ε.Π.Ο.
(βάσει αρθ. 3
παρ.2 ν.3851)

Αίτημα για έγκριση
εργασιών δόμησης
μικρής κλίμακας

Έγκριση
Εργασιών
∆όμησης Μικρής
Κλίμακας

Πολεοδομική Αρχή

Αρμόδια
Περιβαλλοντική
Αρχή

ΝΑΙ
Βεβαίωση
Απαλλαγής
από Ε.Π.Ο.

Αίτηση για απαλλαγή
από την έκδοση
απόφασης Ε.Π.Ο.
∆/νση Περιβάλλοντος &
Χωροταξίας

*

Ειδικά, για τα αιτήματα που υποβλήθηκαν από επαγγελματίες αγρότες, για τα οποία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 20 ημερών, δεν έχει καταστεί δυνατή η έκδοση της

εν λόγω βεβαίωσης, η οικεία ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης εκδίδει βεβαίωση παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας.
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Στάδια

Α. Χαρακτηρισμός Γεωργικής
Γης

∆ικαιολογητικά

1. Αίτημα για τον χαρακτηρισμό
γης ως Γ.Γ.Υ.Π. ή μη

Υπηρεσία
Υποβολής
∆ικαιολογητικών
∆ιεύθυνση Αγροτικής
Ανάπτυξης

Βεβαίωση
Χαρακτηρισμού
Γης *

∆ιεύθυνση Αγροτικής
Ανάπτυξης

Άδεια για το
επιτρεπτό της
εγκατάστασης
Φ/Β σε Γ.Γ.Υ.Π.

∆Ι.ΠΕ.ΧΩ της
Περιφέρειας

Βεβαίωση
Απαλλαγής από
Ε.Π.Ο

Αρμόδια
Περιβαλλοντική Αρχή

Απόφαση Ε.Π.Ο.

2. Υπεύθυνες ∆ηλώσεις ότι η
έκταση δεν έχει χαρακτηριστεί
ως Γ.Γ.Υ.Π. μέσω Γ.Π.Σ. ή
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ή Ζ.Ο.Ε.
Β. Έκδοση Άδειας για το
επιτρεπτό της
εγκατάστασης Φ/Β σε
Γ.Γ.Υ.Π. (κάλυψη 1%),
(αφορά μόνο περιπτώσεις
εγκατάστασης Φ/Β και
μόνο σε Γ.Γ.Υ.Π.)

1. Αίτηση
2. Βεβαίωση χαρακτηρισμού Γης
ως Γ.Γ.Υ.Π.

Χορηγούμενο
Έγγραφο

Γ. Περιβαλλοντική
Αδειοδότηση
Γ.1 Απαλλαγή από την
υποχρέωση έκδοσης
Απόφασης Ε.Π.Ο.

1. Αίτημα
2.Υπεύθυνες ∆ηλώσεις
3. Τεχνική περιγραφή της
εγκατάστασης
4. Απόσπασμα Πινακίδας ΓΥΣ
κλίμακας 1:5000 με
προσαρτημένο τοπογραφικό
διάγραμμα που σφραγίζεται από
την Υπηρεσία

Γ.2 Υποχρέωση για έκδοση
Απόφασης Ε.Π.Ο.

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
σύμφωνα με τους ν.34682/006
και 3851/2010 και τις ΚΥΑ
104247/25.05.2006 και
104248/25.05.2006 αναλόγως
εφαρμοζόμενες
Επιπλέον, για Φ/Β σταθμούς:
Άδεια για το επιτρεπτό της
εγκατάστασης Φ/Β (σε περίπτωση
Γ.Γ.Υ.Π.) ή
Χαρακτηρισμός Γης (σε περίπτωση μη
Γ.Γ.Υ.Π.)

*Ειδικά, για τα αιτήματα που υποβλήθηκαν από επαγγελματίες αγρότες, για τα οποία εντός της προβλεπόμενης
προθεσμίας των 20 ημερών, δεν έχει καταστεί δυνατή η έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης, η οικεία ∆ιεύθυνση Αγροτικής
Ανάπτυξης εκδίδει βεβαίωση παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας.
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Στάδια

∆. Έγκριση Εργασιών
∆όμησης Μικρής Κλίμακας

∆ικαιολογητικά

Αίτημα συνοδευόμενο από
δικαιολογητικά οριζόμενα στην
Απόφαση 5219/3.2.2004, όπως
ισχύει

Υπηρεσία
Υποβολής
∆ικαιολογητικών

Χορηγούμενο
Έγγραφο

Πολεοδομική
Υπηρεσία

Έγκριση
Εργασιών
∆όμησης Μικρής
Κλίμακας

Για Φ/Β σταθμούς μέχρι 100ΚW:
1. Αίτημα
2. Τεχνική περιγραφή εγκατάστασης
3. Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας
1:5.000 και διάγραμμα κάλυψης
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση
5. Αποδεικτικό Κοινοποίησης
6. Έγκριση αρμόδιας αρχαιολογικής
Υπηρεσίας
7. Έγκριση από Ε.Π.Α.Ε. όπου
απαιτείται
Επιπλέον, για τα έργα των οποίων
η ισχύς δεν υπερβαίνει τα όρια
των εξαιρούμενων από την
υποχρέωση έκδοσης Ε.Π.Ο
8. Βεβαίωση Χαρακτηρισμού Γης
9. Άδεια για το επιτρεπτό της
εγκατάστασης Φ/Β (σε περίπτωση
Γ.Γ.Υ.Π.)

Ε. Έκδοση Προσφοράς
Σύνδεσης

Συμπληρωμένο έντυπο
συνοδευόμενο από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά

Αρμόδιος
∆ιαχειριστής

Προσφορά
Σύνδεσης

ΣΤ. Έκδοση Οριστικής και
∆εσμευτικής Προσφοράς
Σύνδεσης

Βεβαίωση Απαλλαγής από Ε.Π.Ο.
(για απαλλασσόμενους
σταθμούς) ή

Αρμόδιος
∆ιαχειριστής

∆εσμευτική
Προσφορά
Σύνδεσης

Απόφαση Ε.Π.Ο. (για μη
απαλλασσόμενους σταθμούς)
Ζ. Σύμβαση Σύνδεσης

Αίτημα συνοδευόμενο από τα
δικαιολογητικά που ορίζει ο
∆ιαχειριστής

Αρμόδιος
∆ιαχειριστής

Σύμβαση
Σύνδεσης

Η. Σύμβαση Πώλησης και
Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας

Αίτημα συνοδευόμενο από τα
δικαιολογητικά που ορίζει ο
∆ιαχειριστής

Αρμόδιος
∆ιαχειριστής

Σύμβαση
Πώλησης

Ειδικά για εγκατάσταση σταθμών
Α.Π.Ε. εντός οργανωμένων
υποδοχέων βιομηχανικών
δραστηριοτήτων επιπλέον:
τοπογραφικό διάγραμμα όπου
προκύπτει ότι η εγκατάσταση εμπίπτει
στα όρια οργανωμένου υποδοχέα
βιομηχανικών δραστηριοτήτων
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