ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ
‘’ΜΙΚΡΗΣ Α/Γ’’
ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 50KW
Αιτήσεις για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης σε σταθμούς ΑΠΕ λοιπών τεχνολογιών
(πλην φωτοβολταϊκών) & ΣΗΘΥΑ, οι οποίοι απαλλάσσονται από αδειοδότηση βάσει
του ν.3468/2006 όπως ισχύει, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δικτύου,
(Πατησίων 27, 10432 ΑΘΗΝΑ, 8ος όροφος).
Υποβάλλεται το έντυπο του παραρτήματος της ΥΑ 13310 / 2007 με συνημμένα τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.
Τοπογραφικό από πινακίδα 1:5000 της ΓΥΣ και τοπογραφικό 1:500 με τη θέση
εγκατάστασης του σταθμού, με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή διπλωματούχου
μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας (τοπογράφου ή πολιτικού μηχανικού) επί ενός εκάστου, επί
των οποίων θα αναγράφονται οι συντεταγμένες του σταθμού κατά ΕΓΣΑ '87 (κορυφές
πολυγώνου)
2.

Νομιμοποιητικά στοιχεία του αιτούντος
α) για νομικά πρόσωπα, το ΦΕΚ δημοσίευσης της σύστασης & ΦΕΚ εκπροσώπησης της
εταιρείας (για ΑΕ ή ΕΠΕ) ή επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού, όπως
καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου (για ΟΕ ή ΕΕ) και βεβαίωση
έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
β) για φυσικά πρόσωπα, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. αιτούντος.

3.

Τίτλος κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του χώρου εγκατάστασης
α) για εγκατάσταση του σταθμού σε ιδιόκτητο χώρο από τον κύριο του χώρου αυτού:
ο τίτλος κυριότητας (αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς
οικοπέδου και του πιστοποιητικού μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο). Γίνονται
δεκτά και προσύμφωνα αγοράς.
β) για εγκατάσταση του σταθμού σε ιδιόκτητο χώρο από τρίτο, πλην του ιδιοκτήτη:
- ο τίτλος νόμιμης κατοχής (αντίγραφο του σφραγισμένου από τη Δ.Ο.Υ. ιδιωτικού
συμφωνητικού μακροχρόνιας μίσθωσης). Εναλλακτικά γίνονται δεκτά αντίγραφα της
συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης και του πιστοποιητικού μεταγραφής της στο
υποθηκοφυλακείο. Γίνονται δεκτά και προσύμφωνα μίσθωσης.
- αντίγραφο του τίτλου κυριότητας του εκμισθωτή.
γ) για σταθμούς που εγκαθίστανται σε δημόσιες δασικές εκτάσεις:
αντίγραφο της αίτησης που κατατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για έκδοση
έγκρισης επέμβασης.
δ) για σταθμούς που εγκαθίστανται σε δημοτικές εκτάσεις:
αντίγραφο της αίτησης που κατατέθηκε στον αρμόδιο φορέα για έκδοση
παραχωρητήριου.

4.
Τεχνικά χαρακτηριστικά και πιστοποιήσεις του εξοπλισμού δηλ. πλήρης περιγραφή
γεννητριών, αντιστροφέων κλπ, με τη σχετική τεκμηρίωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού.
5.

Στοιχεία μετασχηματιστή (Μ/Σ) ανύψωσης

6.
Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο σύνδεσης του σταθμού, με πρωτότυπη σφραγίδα
και υπογραφή διπλωματούχου μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας (ηλεκτρολόγου ή
μηχανολόγου μηχανικού).

7.
Τεχνική περιγραφή της συνολικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (ΧΤ ή/και ΜΤ) και
του υποσταθμού ανύψωσης ΧΤ/ΜΤ στο χώρο εγκατάστασης του σταθμού.
8.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο αιτών θα δηλώνει:
α) εάν ο σταθμός υπόκειται σε ΕΠΟ ή εξαιρείται από ΕΠΟ
β) την κατηγορία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην οποία υπάγεται ο σταθμός,
βάσει του πίνακα τιμολόγησης ενέργειας του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.3851/2010
γ) την χρησιμοποιούμενη πρώτη ύλη (για σταθμούς βιομάζας - βιοαερίου) και τη
διαδικασία επεξεργασίας της (καύση, αναερόβια χώνευση, αεριοποίηση κτλ)
δ) ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλλει με την αίτησή του είναι αληθή

Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας
1.
Η προσκόμιση όλων των ανωτέρω είναι υποχρεωτική. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα
υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα. Όπου δεν αναγράφεται επικυρωμένο αντίγραφο, νοείται απλό
αντίγραφο
(φωτοτυπία).
2.
Επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός σταθμού ανά τεχνολογία, ανά αυτοτελές ακίνητο
(αυτοτελή ακίνητα θεωρούνται τα γήπεδα για τα οποία προσκομίζεται χωριστός τίτλος
ιδιοκτησίας ή αναφέρονται ως τέτοια στον ίδιο τίτλο και δεν έχουν προέλθει από κατάτμηση
μέσω μίσθωσης ή πώλησης επιμέρους τμημάτων του, γενόμενη μετά την ισχύ του ν.3468/2006).
Δεν γίνονται δεκτές πολλαπλές αιτήσεις σε όμορα ακίνητα που υποβάλλονται υπό τη μορφή
εμφανώς παρεμφερών ή εναλλασσόμενων εταιρικών σχημάτων, με κατακερματισμό της
συνολικής ισχύος σε επιμέρους σταθμούς. Μεμονωμένες αιτήσεις επί ομόρων ακινήτων
διαφορετικής ιδιοκτησίας γίνονται δεκτές, υπό την επιφύλαξη της εξακρίβωσης της μη
συσχέτισης των αιτούντων κατά το στάδιο της εξέτασης για την έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης.
3.
Αλλαγή της θέσης εγκατάστασης ή επαύξηση ισχύος κατατεθειμένου αιτήματος,
ισοδυναμεί με νέο αίτημα (υποβολή νέας αίτησης με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά).
Αλλαγές στην ισχύουσα αίτηση γίνονται δεκτές μόνο σε περιπτώσεις μεταβολής της επωνυμίας
του αιτούντος (σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 12 του ν.3851/2010) ή μείωσης της ισχύος του
σταθμού, με υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης για τα αντίστοιχα στοιχεία που μεταβάλλονται,
καθώς και μεταβολές του τύπου ή και του κατασκευαστή του εξοπλισμού με προσκόμιση των
αντίστοιχων στοιχείων τους.
4. Σε περίπτωση υποβολής φακέλου με ελλειπή δικαιολογητικά, το αίτημα δεν θα γίνεται
δεκτό.

Τεχνικές Διευκρινίσεις
1. Σταθμοί ΑΠΕ ισχύος μέχρι και 100 kW συνδέονται στο δίκτυο ΧΤ, ενώ άνω των 100 kW
συνδέονται στο δίκτυο ΜΤ.
2. Τα στοιχεία του Μ/Σ ανύψωσης ΧΤ/ΜΤ αφορούν σε σταθμούς που συνδέονται στο δίκτυο
ΜΤ και θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον: ονομαστική ισχύ, συνδεσμολογία τυλιγμάτων,
ονομαστική τάση πρωτεύοντος και δευτερεύοντος, τάση βραχυκυκλώσεως, διάταξη γείωσης
ουδετέρου κόμβου.
3.
Στο μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο σύνδεσης του σταθμού θα παρουσιάζεται
λεπτομερώς ο σημαντικός εξοπλισμός της εγκατάστασης, οι μονάδες παραγωγής με διακριτή
αρίθμηση, οι Μ/Σ ανύψωσης τάσης, οι διατάξεις αντιστάθμισης και τα μέσα απόζευξης και
προστασίας.

4. Στην τεχνική περιγραφή της συνολικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (ΧΤ ή/και ΜΤ) και
του υποσταθμού ανύψωσης ΧΤ/ΜΤ στο χώρο εγκατάστασης του σταθμού θα γίνεται αναφορά
στον εξοπλισμό που εγκαθίσταται (τύποι καλωδίων, συνδεσμολογία, γειώσεις, διατάξεις
προστασίας, χαρακτηριστικά και στοιχεία γεννητριών, χωροθέτηση των εγκαταστάσεων επί του
τοπογραφικού).

Αιτήσεις για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης σε σταθμούς ΑΠΕ λοιπών τεχνολογιών
(πλην φωτοβολταϊκών) & ΣΗΘΥΑ, οι οποίοι απαλλάσσονται από αδειοδότηση βάσει
του ν.3468/2006 όπως ισχύει, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δικτύου,
(Πατησίων 27, 10432 ΑΘΗΝΑ, 8ος όροφος).
Υποβάλλεται το έντυπο του παραρτήματος της ΥΑ 13310 / 2007 με συνημμένα τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.
Τοπογραφικό από πινακίδα 1:5000 της ΓΥΣ και τοπογραφικό 1:500 με τη θέση
εγκατάστασης του σταθμού, με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή διπλωματούχου
μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας (τοπογράφου ή πολιτικού μηχανικού) επί ενός εκάστου, επί
των οποίων θα αναγράφονται οι συντεταγμένες του σταθμού κατά ΕΓΣΑ '87 (κορυφές
πολυγώνου)
2.

Νομιμοποιητικά στοιχεία του αιτούντος
α) για νομικά πρόσωπα, το ΦΕΚ δημοσίευσης της σύστασης & ΦΕΚ εκπροσώπησης της
εταιρείας (για ΑΕ ή ΕΠΕ) ή επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού, όπως
καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου (για ΟΕ ή ΕΕ) και βεβαίωση
έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
β) για φυσικά πρόσωπα, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. αιτούντος.

3.

Τίτλος κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του χώρου εγκατάστασης
α) για εγκατάσταση του σταθμού σε ιδιόκτητο χώρο από τον κύριο του χώρου αυτού:
ο τίτλος κυριότητας (αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς
οικοπέδου και του πιστοποιητικού μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο). Γίνονται
δεκτά και προσύμφωνα αγοράς.
β) για εγκατάσταση του σταθμού σε ιδιόκτητο χώρο από τρίτο, πλην του ιδιοκτήτη:
- ο τίτλος νόμιμης κατοχής (αντίγραφο του σφραγισμένου από τη Δ.Ο.Υ. ιδιωτικού
συμφωνητικού μακροχρόνιας μίσθωσης). Εναλλακτικά γίνονται δεκτά αντίγραφα της
συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης και του πιστοποιητικού μεταγραφής της στο
υποθηκοφυλακείο. Γίνονται δεκτά και προσύμφωνα μίσθωσης.
- αντίγραφο του τίτλου κυριότητας του εκμισθωτή.
γ) για σταθμούς που εγκαθίστανται σε δημόσιες δασικές εκτάσεις:
αντίγραφο της αίτησης που κατατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για έκδοση
έγκρισης επέμβασης.
δ) για σταθμούς που εγκαθίστανται σε δημοτικές εκτάσεις:
αντίγραφο της αίτησης που κατατέθηκε στον αρμόδιο φορέα για έκδοση
παραχωρητήριου.

4.
Τεχνικά χαρακτηριστικά και πιστοποιήσεις του εξοπλισμού δηλ. πλήρης περιγραφή
γεννητριών, αντιστροφέων κλπ, με τη σχετική τεκμηρίωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού.
5.

Στοιχεία μετασχηματιστή (Μ/Σ) ανύψωσης

6.
Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο σύνδεσης του σταθμού, με πρωτότυπη σφραγίδα
και υπογραφή διπλωματούχου μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας (ηλεκτρολόγου ή
μηχανολόγου μηχανικού).
7.
Τεχνική περιγραφή της συνολικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (ΧΤ ή/και ΜΤ) και
του υποσταθμού ανύψωσης ΧΤ/ΜΤ στο χώρο εγκατάστασης του σταθμού.
8.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο αιτών θα δηλώνει:
α) εάν ο σταθμός υπόκειται σε ΕΠΟ ή εξαιρείται από ΕΠΟ
β) την κατηγορία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην οποία υπάγεται ο σταθμός,
βάσει του πίνακα τιμολόγησης ενέργειας του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.3851/2010
γ) την χρησιμοποιούμενη πρώτη ύλη (για σταθμούς βιομάζας - βιοαερίου) και τη
διαδικασία επεξεργασίας της (καύση, αναερόβια χώνευση, αεριοποίηση κτλ)
δ) ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλλει με την αίτησή του είναι αληθή

Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας
1.
Η προσκόμιση όλων των ανωτέρω είναι υποχρεωτική. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα
υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα. Όπου δεν αναγράφεται επικυρωμένο αντίγραφο, νοείται απλό
αντίγραφο
(φωτοτυπία).
2.
Επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός σταθμού ανά τεχνολογία, ανά αυτοτελές ακίνητο
(αυτοτελή ακίνητα θεωρούνται τα γήπεδα για τα οποία προσκομίζεται χωριστός τίτλος
ιδιοκτησίας ή αναφέρονται ως τέτοια στον ίδιο τίτλο και δεν έχουν προέλθει από κατάτμηση
μέσω μίσθωσης ή πώλησης επιμέρους τμημάτων του, γενόμενη μετά την ισχύ του ν.3468/2006).
Δεν γίνονται δεκτές πολλαπλές αιτήσεις σε όμορα ακίνητα που υποβάλλονται υπό τη μορφή
εμφανώς παρεμφερών ή εναλλασσόμενων εταιρικών σχημάτων, με κατακερματισμό της
συνολικής ισχύος σε επιμέρους σταθμούς. Μεμονωμένες αιτήσεις επί ομόρων ακινήτων
διαφορετικής ιδιοκτησίας γίνονται δεκτές, υπό την επιφύλαξη της εξακρίβωσης της μη
συσχέτισης των αιτούντων κατά το στάδιο της εξέτασης για την έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης.
3.
Αλλαγή της θέσης εγκατάστασης ή επαύξηση ισχύος κατατεθειμένου αιτήματος,
ισοδυναμεί με νέο αίτημα (υποβολή νέας αίτησης με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά).
Αλλαγές στην ισχύουσα αίτηση γίνονται δεκτές μόνο σε περιπτώσεις μεταβολής της επωνυμίας
του αιτούντος (σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 12 του ν.3851/2010) ή μείωσης της ισχύος του
σταθμού, με υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης για τα αντίστοιχα στοιχεία που μεταβάλλονται,
καθώς και μεταβολές του τύπου ή και του κατασκευαστή του εξοπλισμού με προσκόμιση των
αντίστοιχων στοιχείων τους.
4. Σε περίπτωση υποβολής φακέλου με ελλειπή δικαιολογητικά, το αίτημα δεν θα γίνεται
δεκτό.

Τεχνικές Διευκρινίσεις
1. Σταθμοί ΑΠΕ ισχύος μέχρι και 100 kW συνδέονται στο δίκτυο ΧΤ, ενώ άνω των 100 kW
συνδέονται στο δίκτυο ΜΤ.
2. Τα στοιχεία του Μ/Σ ανύψωσης ΧΤ/ΜΤ αφορούν σε σταθμούς που συνδέονται στο δίκτυο
ΜΤ και θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον: ονομαστική ισχύ, συνδεσμολογία τυλιγμάτων,
ονομαστική τάση πρωτεύοντος και δευτερεύοντος, τάση βραχυκυκλώσεως, διάταξη γείωσης
ουδετέρου κόμβου.

3.
Στο μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο σύνδεσης του σταθμού θα παρουσιάζεται
λεπτομερώς ο σημαντικός εξοπλισμός της εγκατάστασης, οι μονάδες παραγωγής με διακριτή
αρίθμηση, οι Μ/Σ ανύψωσης τάσης, οι διατάξεις αντιστάθμισης και τα μέσα απόζευξης και
προστασίας.
4. Στην τεχνική περιγραφή της συνολικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (ΧΤ ή/και ΜΤ) και
του υποσταθμού ανύψωσης ΧΤ/ΜΤ στο χώρο εγκατάστασης του σταθμού θα γίνεται αναφορά
στον εξοπλισμό που εγκαθίσταται (τύποι καλωδίων, συνδεσμολογία, γειώσεις, διατάξεις
προστασίας, χαρακτηριστικά και στοιχεία γεννητριών, χωροθέτηση των εγκαταστάσεων επί του
τοπογραφικού).

