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ƲƣƳƣƳƵƩƮƣ

ƮƧƳƱƴ 1
ƧƯƵƶƲƱ ƣƫƵƩƴƩƴ
ǄǊǂ ǘǐǒƿǄǈǔǈ ǂǅǆǊǟǎ ǎ. 3468/2006 ǔǆ ǔǕǂǉǍǐǞǓ
ǆǍǑǀǑǕǐǎǕǆǓ ǔǕǊǓ ǒǖǉǍǀǔǆǊǓ ǕǈǓ ǑǂǒǐǞǔǂǓ ǂǑǝǗǂǔǈǓ
ƣ

Ƥ ƥ

Ʀ Ƨ ƨ

Ʃ

ȀȦįȚțȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ (Ȁǹ):

1.

ƴƵƱƫƸƧƫƣ ƣƫƵƱƶƯƵƱƴ
1.1. ƥǊǂ ǗǖǔǊǋƽ ǑǒǝǔǚǑǂ

1.2.

ƥǊǂ ǎǐǍǊǋƽ ǑǒǝǔǚǑǂ

ƧǑǟǎǖǍǐ:

ƧǑǚǎǖǍǀǂ:

ƱǎǐǍǂ:
ƱǎǐǍǂ ǑǂǕƾǒǂ:

ƦǊǂǋǒǊǕǊǋǝǓ ǕǀǕǌǐǓ:

ƦǊǆǞǉǖǎǔǈ ǋǂǕǐǊǋǀǂǓ

Ƨǅǒǂ ǆǑǊǘǆǀǒǈǔǈǓ

ƱǅǝǓ:

ƱǅǝǓ:

ƣǒǊǉǍǝǓ:

ƣǒǊǉǍǝǓ:

Ƶ.Ƭ.:

Ƶ.Ƭ.:

Ʋǝǌǈ:

Ʋǝǌǈ:

ƵǈǌƾǗǚǎǐ:

ƵǈǌƾǗǚǎǐ:

ƷǂǏ:

ƷǂǏ:

ƩǌǆǋǕǒǐǎǊǋǝ ǕǂǘǖǅǒǐǍǆǀǐ:

ƩǌǆǋǕǒǐǎǊǋǝ ǕǂǘǖǅǒǐǍǆǀǐ:

ƴǕǐǊǘǆǀǂ ǅǆǌǕǀǐǖ ǕǂǖǕǝǕǈǕǂǓ ǂǊǕǐǞǎǕǐǓ

ƴǕǐǊǘǆǀǂ ǅǆǌǕǀǐǖ ǕǂǖǕǝǕǈǕǂǓ ǎǐǍǀǍǐǖ
ǆǋǑǒǐǔǟǑǐǖ

ƣǒǊǉǍǝǓ:

ƧǑǟǎǖǍǐ:

ƩǍǆǒ. ƾǋǅǐǔǈǓ:

ƱǎǐǍǂ:

ƧǋǅǐǞǔǂ ǂǒǘƿ:

ƱǎǐǍǂ ǑǂǕǒǝǓ:
ƣǒǊǉǍǝǓ:
ƩǍǆǒ. ƾǋǅǐǔǈǓ:
ƧǋǅǐǞǔǂ ǂǒǘƿ:

ƪ
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2.

ƬƣƵƩƥƱƳƫƣ ƣƦƧƫƣƴ ƴƵƣƪƮƱƶ ƩƭƧƬƵƳƱƲƣƳƣƥƺƥƩƴ

2.1.

ƣǅǆǊǂ ǆǄǋǂǕƽǔǕǂǔǈǓ

2.2.

ƣǅǆǊǂ ǆǑƾǋǕǂǔǈǓ

2.3.

ƣǎǂǎƾǚǔǈ ƽǅǆǊǂǓ ǆǄǋǂǕƽǔǕǂǔǈǓ ƿ ǆǑƾǋǕǂǔǈǓ

2.4.

ƣǅǆǊǂ ǆǎǔǚǍƽǕǚǔǈǓ ƽǅǆǊǂǓ ǘǒƿǔǈǓ ǎǆǒǐǞ ƿ ǕǈǓ ǆǎǊǂǀǂǓ ƽǅǆǊǂǓ ǘǒƿǔǈǓ ǎǆǒǐǞ - ǆǋǕƾǌǆǔǈǓ
ƾǒǄǐǖ ǂǏǊǐǑǐǀǈǔǈǓ ǖǅǂǕǊǋǟǎ Ǒǝǒǚǎ ǔǆ ƽǅǆǊǂ ǆǄǋǂǕƽǔǕǂǔǈǓ, ǔǆ ǑǆǒǀǑǕǚǔǈ ƶƩƴ

2.5.

ƵǒǐǑǐǑǐǀǈǔǈ ƽǅǆǊǂǓ ǆǄǋǂǕƽǔǕǂǔǈǓ ƿ ǆǑƾǋǕǂǔǈǓ

2.6.

ƣǅǆǊǂ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ

2.7.

ƣǎǂǎƾǚǔǈ ƽǅǆǊǂǓ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ

2.8.

ƵǒǐǑǐǑǐǀǈǔǈ ƽǅǆǊǂǓ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ

2.9.

ƮǆǕǂǃǀǃǂǔǈ ƽǅǆǊǂǓ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ

3.

ƬƣƵƩƥƱƳƫƣ ƴƵƣƪƮƱƶ

3.1. ƣǊǐǌǊǋǝǓ ǔǕǂǉǍǝǓ
3.2. ƶǅǒǐǈǌǆǋǕǒǊǋǝǓ ǔǕǂǉǍǝǓ
3.3. ƩǌǊǂǋǝǓ ǔǕǂǉǍǝǓ
3.4. ƴǕǂǉǍǝǓ ǃǊǐǍƽǇǂǓ
3.5. ƥǆǚǉǆǒǍǊǋǝǓ ǔǕǂǉǍǝǓ
3.6. ƴǕǂǉǍǝǓ ǑǂǒǂǄǚǄƿǓ ǆǎƾǒǄǆǊǂǓ ǂǑǝ Ǖǈǎ ǉƽǌǂǔǔǂ
3.7. ƴǖǎǅǖǂǔǍǝǓ

ǋǂǊ

3.8. ƴǖǍǑǂǒǂǄǚǄƿ ǂǑǝ ǂǎǂǎǆǟǔǊǍǆǓ ǑǈǄƾǓ Ǎǆ ǘǒƿǔǈ

4.

ǋǂǊ

ƬƣƵƩƥƱƳƫƣ ƲƣƳƣƥƺƥƱƶ ƩƭƧƬƵƳƫƬƩƴ ƧƯƧƳƥƧƫƣƴ

4.1. ƣǖǕǐǑǂǒǂǄǚǄǝǓ ǂǑǝ ƣƲƧ, Ǎǈ ǔǖǎǅǆǅǆǍƾǎǐǓ ǔǕǐ ƴǞǔǕǈǍǂ ƿ ƦǀǋǕǖǐ
4.2. ƣǖǕǐǑǂǒǂǄǚǄǝǓ ǂǑǝ ƣƲƧ, ǔǖǎǅǆǅǆǍƾǎǐǓ ǔǕǐ ƴǞǔǕǈǍǂ ƿ ƦǀǋǕǖǐ
4.3. ƲǂǒǂǄǚǄǝǓ ǂǑǝ ƣƲƧ ǔǖǎǅǆǅǆǍƾǎǐǓ ǔǕǐ ƴǞǔǕǈǍǂ ƿ ǔǆ ƦǀǋǕǖǐ,
Ǒǐǖ ǄǊǂ ǕǍƿǍǂ ǕǈǓ ǂǊǕǐǖǍƾǎǈǓ ǊǔǘǞǐǓ ǆǀǎǂǊ ǂǖǕǐǑǂǒǂǄǚǄǝǓ
4.4. ƲǂǒǂǄǚǄǝǓ ƣƲƧ Ǒǐǖ ǅǆǎ ǖǑƽǄǆǕǂǊ ǔǕǊǓ ǂǎǚǕƾǒǚ ǋǂǕǈǄǐǒǀǆǓ
4.5. ƲǂǒǂǄǚǄǝǓ ǂǑǝ ǖǅǒǐǈǌǆǋǕǒǊǋǝ ǔǕǂǉǍǝ ǊǔǘǞǐǓ ǍǆǄǂǌǞǕǆǒǈǓ Ǖǚǎ 15 MWe

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
5.

ƬƣƵƩƥƱƳƫƣ ƴƶƯƦƧƴƩƴ ƴƵƣƪƮƱƶ

5.1. ƦǊǂǔǖǎǅǆǅǆǍƾǎǐ ƴǞǔǕǈǍǂ ƿ ƦǀǋǕǖǐ ƦǊǂǔǖǎǅǆǅǆǍƾǎǐǖ ƴǖǔǕƿǍǂǕǐǓ
5.2. ƦǀǋǕǖǐ Ʈǈ ƦǊǂǔǖǎǅǆǅǆǍƾǎǚǎ ƯǈǔǊǟǎ

6.

ƴƵƱƫƸƧƫƣ ƫƴƸƶƱƴ ƵƱƶ ƴƵƣƪƮƱƶ

6.1. ƩǌǆǋǕǒǊǋƿ ǋǂǊ ǉǆǒǍǊǋƿ ǊǔǘǞǓ ǔǕǂǉǍǐǞ
6.2. ƩǌǆǋǕǒǊǋƿ ǊǔǘǞǓ ǔǕǂǉǍǐǞ ǑǆǒǀǑǕǚǔǈǓ 3.7.
6.3. ƣǊǕǐǖǍƾǎǈ ǈǌǆǋǕǒǊǋƿ ǊǔǘǞǓ ǄǊǂ ǕǍƿǍǂ ǂǖǕǐǑǂǒǂǄǚǄƿǓ
ǑǆǒǀǑǕǚǔǈǓ 4.3.
6.4. ƩǌǆǋǕǒǊǋƿ ǊǔǘǞǓ ǆǄǋǂǕǂǔǕƽǔǆǚǎ ǋǂǕǂǎƽǌǚǔǈǓ ǂǖǕǐǑǂǒǂǄǚǄǐǞ

7.

ƵƧƸƯƫƬƣ ƴƵƱƫƸƧƫƣ ƵƱƶ ƴƵƣƪƮƱƶ (ǂǑǂǊǕǐǞǍǆǎǂ ǄǊǂ Ǖǈǎ ǑǒǐǔǗǐǒƽ ǔǞǎǅǆǔǈǓ)

7.1. ƮƾǄǊǔǕǐǓ ǂǒǊǉǍǝǓ Ǎǐǎƽǅǚǎ (ǄǆǎǎǈǕǒǊǟǎ)
Ǒǐǖ ǍǑǐǒǐǞǎ ǎǂ ǆǋǋǊǎǐǞǎ ǕǂǖǕǝǘǒǐǎǂ
7.2. ƴǕǐǊǘǆǀǂ ǍǆǕǂǔǘǈǍǂǕǊǔǕƿ ǔǕǂǉǍǐǞ, ǆǗǝǔǐǎ ǅǆǎ ǖǗǀǔǕǂǎǕǂǊ
ǘǚǒǊǔǕǐǀ ǍǆǕǂǔǘǈǍǂǕǊǔǕƾǓ ǄǊǂ ǋƽǉǆ Ǎǐǎƽǅǂ ǑǂǒǂǄǚǄƿǓ
ƫ.

ƱǎǐǍǂǔǕǊǋƿ ǊǔǘǞǓ

ƫƫ.

ƴǖǎǅǆǔǍǐǌǐǄǀǂ ǕǖǌǊǄǍƽǕǚǎ

ƫƫƫ. ƱǎǐǍǂǔǕǊǋƿ Ǖƽǔǈ ǑǒǚǕǆǞǐǎǕǐǓ
ƫV. ƱǎǐǍǂǔǕǊǋƿ Ǖƽǔǈ ǅǆǖǕǆǒǆǞǐǎǕǐǓ
V.

ƧǑǂǄǚǄǊǋƿ ǂǎǕǀǅǒǂǔǈ

VII. ƵǊǍƿ ǂǎǕǀǔǕǂǔǈǓ ǋǂǊ ǂǎǕǀǅǒǂǔǈǓ ǄǆǀǚǔǈǓ
VI. ƦǊƽǕǂǏǈ ǄǆǀǚǔǈǓ ǐǖǅƾǕǆǒǐǖ ǋǝǍǃǐǖ

17739
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8.

8.1.

ƵƧƸƯƫƬƣ ƸƣƳƣƬƵƩƳƫƴƵƫƬƣ ƮƱƯƣƦƺƯ ƲƣƳƣƥƺƥƩƴ (ǂǑǂǊǕǐǞǍǆǎǂ ǄǊǂ Ǖǈǎ ǑǒǐǔǗǐǒƽ ǔǞǎǅǆǔǈǓ )
ƥǆǎǊǋƽ ǘǂǒǂǋǕǈǒǊǔǕǊǋƽ ǍǐǎƽǅǂǓ/ǚǎ ǑǂǒǂǄǚǄƿǓ
I. ƬǂǕǂǔǋǆǖǂǔǕƿǓ

ƫƫƫ. ƸǂǒǂǋǕǈǒǊǔǕǊǋǝǓ/ǐǀ
ǂǒǊǉǍǝǓ/ǐǀ ǍǐǎƽǅǂǓ/ǚǎ

ƫƫ. ƵǞǑǐǓ

IV. ƬǂǕǈǄǐǒǀǂ ǕǆǘǎǐǌǐǄǀǂǓ ǍǐǎƽǅǂǓ/ǚǎ

V. ƧǌǆǄǘǐǓ ǊǔǘǞǐǓ ǄǊǂ ǂǎǆǍǐǄǆǎǎƿǕǒǊǂ/ǆǓ
ƣǆǒǐǅǖǎǂǍǊǋǝǓ (stall)

ƤƿǍǂ ǑǕǆǒǖǄǀǚǎ (pitch)

VI. ƧǌǆǄǘǐǓ ǔǕǒǐǗǟǎ ǄǊǂ ǂǎǆǍǐǄǆǎǎƿǕǒǊǆǓ
ƴǕǂǉǆǒǟǎ ǔǕǒǐǗǟǎ
8.2.

ƮǆǕǂǃǌǈǕǟǎ ǔǕǒǐǗǟǎ

ƧǀǅǐǓ ǄǆǎǎƿǕǒǊǂǓ/ǟǎ
I. ƴǞǄǘǒǐǎǈ

ƣǔǞǄǘǒǐǎǈ

Ʈǆ ǍǆǕǂǕǒǐǑƾǂ ǊǔǘǞǐǓ

ƮǐǎǐǗǂǔǊǋƿ

II.

ƵǒǊǗǂǔǊǋƿ

ƫƫƫ. ƲǒǐǋǆǊǍƾǎǐǖ ǄǊǂ ǔǞǄǘǒǐǎǆǓ ǄǆǎǎƿǕǒǊǆǓ, ǔǖǎǅǆǅǆǍƾǎǆǓ ǘǚǒǀǓ ǍǆǕǂǕǒǐǑƾǂ ǊǔǘǞǐǓ:
ƭǝǄǐǓ ǃǒǂǘǖǋǖǋǌǟǔǆǚǓ

ƴǞǄǘǒǐǎǈ ǆǑǂǄǚǄǊǋƿ ǂǎǕǀǅǒǂǔǈ
ǆǖǉƾǚǓ ƽǏǐǎǂ, Xd

ƮǆǕǂǃǂǕǊǋƿ ǆǑǂǄǚǄǊǋƿ ǂǎǕǀǅǒǂǔǈ ǆǖǉƾǚǓ ƽǏǐǎǂ, ƸƘd

ƶǑǐǍǆǕǂǃǂǕǊǋƿ ǆǑǂǄǚǄǊǋƿ
ǂǎǕǀǅǒǂǔǈ ǆǖǉƾǚǓ ƽǏǐǎǂ, ƸƘƘd

ƫV. ƲǒǐǋǆǊǍƾǎǐǖ ǄǊǂ Ǎǐǎƽǅǂ/ǆǓ Ǎǆ ǍǆǕǂǕǒǐǑƾǂ ǊǔǘǞǐǓ:
ƦǊǂǍǝǒǗǚǔǈ ǆǞǒǐǖǓ ǑǂǌǍǟǎ (PWM):
ƦǊǂǋǐǑǕǊǋƿ ǔǖǘǎǝǕǈǕǂ,
ǆƽǎ ǆǀǎǂǊ ǕǞǑǐǖ PWM:

8.3.

Ưƣƫ

ƱƸƫ

-

ƦǖǎǂǕǝǕǈǕǂ ǔǖǎǆǘǐǞǓ ǆǌƾǄǘǐǖ ǔǖǎǗ:

Ưƣƫ

ƱƸƫ

-

ƦǖǎǂǕǝǕǈǕǂ ǆǌƾǄǘǐǖ ǕƽǔǈǓ:

Ưƣƫ

ƱƸƫ

ƴǕǐǊǘǆǀǂ ǄǆǎǎƿǕǒǊǂǓ/ǟǎ
I. ƱǎǐǍǂǔǕǊǋƿ Ǖƽǔǈ

ƫƫ. ƱǎǐǍǂǔǕǊǋƿ ǊǔǘǞǓ

ƫƫƫ. ƮƾǄǊǔǕǈ ǔǕǊǄǍǊǂǀǂ
ǆǎǆǒǄǝǓ ǊǔǘǞǓ

IV. ƮƾǄǊǔǕǈ ǆǎǆǒǄǝǓ ǊǔǘǞǓ
ǔǖǎǆǘǐǞǓ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ

V. ƱǎǐǍǂǔǕǊǋƿ ǕǊǍƿ ǔǖǎǗ

VI. ƮƾǄǊǔǕǈ ǊǔǘǞǓ ǃǒǂǘǖǋǖǋǌǟǔǆǚǓ

VII. ƮƾǄǊǔǕǐ ǒǆǞǍǂ ǇǆǞǏǈǓ

VIII. ƧǌƽǘǊǔǕǈ ǘǒǐǎǊǋƿ ǂǑǝǔǕǂǔǈ
ǍǆǕǂǏǞ ǅǊǂǅǐǘǊǋǟǎ ǘǆǊǒǊǔǍǟǎ

IX. ƱǒǊǂ ǍǆǕǂǃǐǌƿǓ/ǒǞǉǍǊǔǈǓ ǂƾǒǄǐǖ ǊǔǘǞǐǓ ǖǑǝ ǆǎǆǒǄǝ ǊǔǘǞ ǆǏǝǅǐǖ:

8.4.

-

ǍǈǅǆǎǊǋƿ (ǋǆǎǝ ǗǐǒǕǀǐ):

ǂǑǝ

ǆǑǂǄ./ǘǚǒ. ƾǚǓ

ǆǑǂǄ./ǘǚǒ.

-

50% ǕǈǓ ǐǎǐǍǂǔǕǊǋƿǓ:

ǂǑǝ

ǆǑǂǄ./ǘǚǒ. ƾǚǓ

ǆǑǂǄ./ǘǚǒ.

-

100% ǕǈǓ ǐǎǐǍǂǔǕǊǋƿǓ:

ǂǑǝ

ǆǑǂǄ./ǘǚǒ. ƾǚǓ

ǆǑǂǄ./ǘǚǒ.

-

ǍƾǄǊǔǕǈ ǕǊǍƿ ǔǖǎǆǘǐǞǓ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ:

ǂǑǝ

ǆǑǂǄ./ǘǚǒ. ƾǚǓ

ǆǑǂǄ./ǘǚǒ.

ƴǕǐǊǘǆǀǂ ǍǆǕǂǔǘǈǍǂǕǊǔǕǐǞ/ǟǎ
ƫ. ƱǎǐǍǂǔǕǊǋƿ ǊǔǘǞǓ

ƫƫ.

ƴǖǎǅǆǔǍǐǌǐǄǀǂ ǕǖǌǊǄǍƽǕǚǎ

ƫƫƫ. ƱǎǐǍǂǔǕǊǋƿ Ǖƽǔǈ ǑǒǚǕǆǞǐǎǕǐǓ

ƫV.

ƱǎǐǍǂǔǕǊǋƿ Ǖƽǔǈ ǅǆǖǕǆǒǆǞǐǎǕǐǓ

V. ƧǑǂǄǚǄǊǋƿ ǂǎǕǀǅǒǂǔǈ

VI.

ƵǊǍƿ ǂǎǕǀǔǕǂǔǈǓ ǋǂǊ
ǂǎǕǀǅǒǂǔǈǓ ǄǆǀǚǔǈǓ

VII. ƦǊƽǕǂǏǈ ǄǆǀǚǔǈǓ ǐǖǅƾǕǆǒǐǖ ǋǝǍǃǐǖ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
9.

17741

ƴƵƱƫƸƧƫƣ ƧƳƥƱƶ

9.1. ƲǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǝǓ ƾǒǄǐǖ
9.2. ƥǆǚǄǒǂǗǊǋƽ ǔǕǐǊǘǆǀǂ ǘǟǒǐǖ ǆǄǋǂǕƽǔǕǂǔǈǓ
ƲǆǒǊǗƾǒǆǊǂ:
ƯǐǍǝǓ:
ƦƿǍǐǓ/ƬǐǊǎǝǕǈǕǂ:
ƦǈǍǐǕǊǋǝ ǅǊǂǍƾǒǊǔǍǂ (ǕƾǚǓ ƱƵƣ):
ƵǐǑǚǎǞǍǊǐ ǉƾǔǈǓ ǆǄǋǂǕƽǔǕǂǔǈǓ:

9.3.

ƫǅǊǐǋǕǈǔǊǂǋǝ ǋǂǉǆǔǕǟǓ
ƦǊǋǂǀǚǍǂ ǘǒƿǔǈǓ Ǎǆ ƾǄǋǒǊǔǈ ǆǑƾǍƬǖǒǊǝǕǈǕǂ ǊǅǊǚǕǊǋƿǓ ƾǋǕǂǔǈǓ

ǃǂǔǈǓ ǔǆ ǅǈǍǝǔǊǂ ǅǂǔǊǋƿ ƾǋǕǂǔǈ

Ʈǀǔǉǚǔǈ ǊǅǊǚǕǊǋƿǓ ƾǋǕǂǔǈǓ

ƣǌǌǈ ǍǐǒǗƿ

Ʋǂǒǂǘǟǒǈǔǈ ǅǈǍǝǔǊǂǓ ƾǋǕǂǔǈǓ

Ʊ ƣǊǕǟǎ / Ʃ ƣǊǕǐǞǔǂ

………….…………………………
(ƪƾǔǈ ǖǑǐǄǒǂǗƿǓ
ǎǐǍǀǍǐǖ ǆǋǑǒǐǔǟǑǐǖ)
………………………….
(Ʋǝǌǈ)

…………………………………….
(ƩǍǆǒǐǍǈǎǀǂ)
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ΜΕΡΟΣ 2
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Στη θέση προς συµπλήρωση που αντιστοιχεί στα
στοιχεία «Αριθµός», «Ηµερ. Εκδοσης», και «Εκδούσα αρχή»
της ενότητας «1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ» αναγράφονται
τα σχετικά στοιχεία του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτό−
τητας ή του ∆ιαβατηρίου του αιτούντος ή του νοµίµου
εκπροσώπου της επιχείρησης κατά περίπτωση.
2. Σε περιπτώσεις αιτηµάτων για χορήγηση άδειας
εγκατάστασης για υδροηλεκτρικά έργα, για τα οποία
έχει εκδοθεί ήδη η άδεια χρήσης νερού ή η ενιαία άδεια
χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών
πόρων συµπληρώνεται το σηµείο 2.2. «Άδεια εγκατά−
στασης». Στις άλλες περιπτώσεις συµπληρώνεται το
σηµείο 2.4. «Άδεια ενσωµάτωσης άδειας χρήσης νερού
ή της ενιαίας άδειας χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου
αξιοποίησης υδατικών πόρων σε άδεια εγκατάστασης,
σε περίπτωση ΥΗΣ»
3. Στις δύο πρώτες θέσεις προς συµπλήρωση του
σηµείου 3.7. αναγράφονται οι κωδικοί των κατηγοριών
σταθµών. (πχ. 3.1. και 3.2.)
4. Στη θέση προς συµπλήρωση που αντιστοιχεί στα
στοιχεία «∆ήµος/Κοινότητα» και «∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα
(τέως ΟΤΑ)» της ενότητας «4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ’ ανα−
γράφονται οι σχετικές ονοµασίες, σύµφωνα µε το ν.
2539/1997 (ΦΕΚ Α 244).
5. Η θερµική ισχύς αναγράφεται στο δεύτερο σχετικό
σηµείο µόνο για σταθµό συµπαραγωγής από ανανεώσι−
µες πηγές ενέργειας (περίπ. 3.8). Στις άλλες περιπτώσεις
συµπληρώνεται µόνο το πρώτο σχετικό σηµείο µε την
ηλεκτρική ισχύ του σταθµού.
6. Σχετικά µε τις θέσεις προς συµπλήρωση του σηµεί−
ου 6.2, η πρώτη αντιστοιχεί στην εγκατεστηµένη ισχύ
του σταθµού που δηλώνεται στη πρώτη θέση του ση−
µείου 3.7. και η δεύτερη στη δεύτερη του σηµείου 3.7.
αντίστοιχα.
7. Τα στοιχεία των ενοτήτων 7. και 8. συµπληρώνονται
σε περίπτωση σύνδεσης του σταθµού στο Σύστηµα ή
σε ∆ίκτυο. Τα εν λόγω στοιχεία είναι απαραίτητα για
την διατύπωση της προσφοράς σύνδεσης εκ µέρους
του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ή ∆ικτύου.
8. Αναφορικά µε τα σηµεία VI των ενοτήτων 7.2. και
8.4. η πρώτη θέση προς συµπλήρωση αντιστοιχεί στην
τιµή αντίστασης και η δεύτερη θέση στην τιµή αντί−
δρασης.
9. Το σηµείο 7.1. αφορά σταθµούς µε περισσότερες
από µία µονάδες παραγωγής.
10. Το σηµείο 7.2. δεν συµπληρώνεται σε περίπτωση
σταθµών για τους οποίους προτείνεται ξεχωριστός
µετασχηµατιστής ανά µονάδα παραγωγής. Στην περί−
πτωση αυτή συµπληρώνεται το σηµείο 8.4.
11. Η ενότητα 8 αναφέρεται σε σύνολο µονάδων πα−
ραγωγής του σταθµού αποτελούµενο από µονάδες για
τις οποίες ταυτίζονται τα σχετικά προς συµπλήρωση
στοιχεία της ενότητας. Σε περίπτωση όπου ο προτει−
νόµενος σταθµός αποτελείται από µονάδες παραγωγής
µε διαφορετικά – έστω και σε ένα σηµείο – χαρακτηρι−
στικά προς συµπλήρωση, τότε η σελίδα της ενότητας 8
υποβάλλεται τόσες φορές όσες είναι και οι οµάδες των
γεννητριών µε κοινά χαρακτηριστικά. (Για παράδειγµα,
σε περίπτωση αιολικού σταθµού που αποτελείται από
(µ) µονάδες µε χαρακτηριστικά (Χ) και (ν) µονάδες µε

χαρακτηριστικά (Υ)), τότε η σελίδα της ενότητας 8 υπο−
βάλλεται συµπληρωµένη δύο φορές, µία για την οµάδα
των ανεµογεννητριών (Χ) και µία για την οµάδα (Υ).
12. Στο σηµείο ΙΙΙ της ενότητας 8.1. αναγράφονται οι
αριθµοί των γεννητριών που τις χαρακτηρίζουν κατά τα
προβλεπόµενα στο ηλεκτρικό µονογραµµικό διάγραµµα
του άρθρου 5 (παρ. α), εδάφιο iii)) της παρούσας από−
φασης. Σύµφωνα µε τις οδηγίες της προηγούµενης πα−
ραγράφου, στο σηµείο αυτό αναγράφονται οι διακριτοί
αριθµοί µόνο των µονάδων παραγωγής που αφορούν
την προς συµπλήρωση σελίδα, δηλαδή αυτών που έχουν
κοινά χαρακτηριστικά.
13. Στο σηµείο IV της ενότητας 8.1. αναφέρεται η κα−
τηγορία της τεχνολογίας που χρησιµοποιείται στην
οικεία οµάδα γεννητριών. (Π.χ. «ανεµογεννήτρια», «φω−
τοβολταϊκό στοιχείο»).
14. Στο σηµείο ΙΙΙ της ενότητας 8.2. παρέχονται οι
κατωτέρω πληροφορίες εφόσον η µονάδα παραγωγής
διαθέτει µετατροπέα ισχύος (π.χ. ανεµογεννήτριες µε−
ταβλητών στροφών, φωτοβολταϊκά). Σηµειώνεται εάν
ο µετατροπέας ισχύος είναι αυτοµεταγόµενος (self−
commutated) µε χρήση διαµόρφωσης εύρους παλµών
(PWM), και στην περίπτωση αυτή παρέχεται η διακο−
πτική συχνότητα λειτουργίας (kHz), βάσει των στοι−
χείων του κατασκευαστή. Επίσης διευκρινίζεται εάν η
µονάδα διαθέτει τη δυνατότητα συνεχούς ελέγχου του
συντελεστή ισχύος εξόδου (συνφ) κατά την κανονική της
λειτουργία και τη δυνατότητα αυτόµατης ρύθµισης της
τάσης εξόδου, κατ΄αναλογία µε τον APT των σύγχρονων
γεννητριών.
15. Στο σηµείο IΙΙ. της ενότητας 8.3. δίνεται η µέγιστη
στιγµιαία ισχύς εξόδου της µονάδας, εκφραζόµενη ως
µέση τιµή διάρκειας µικρότερης του 1 sec.
16. Στο σηµείο ΙV της ενότητας 8.3. δίνεται η µέγιστη
τιµή συνεχούς λειτουργίας της ισχύος εξόδου της µο−
νάδας, εκφραζόµενη ως µέση τιµή διάρκειας 10 min.
17. Το ερώτηµα του σηµείου IX της ενότητας 8.3.
αφορά µονάδες παραγωγής µε δυνατότητα ελέγχου
του συνφ εξόδου (σύγχρονες γεννήτριες, µετατροπείς
ισχύος). Πρέπει να σηµειωθούν τα όρια συνεχούς ρύθ−
µισης της αέργου ισχύος εξόδου κατά την κανονική
λειτουργία της µονάδας, για διάφορα επίπεδα ενερ−
γού ισχύος. Οι χαρακτηρισµοί «επαγωγική» (επαγ.) και
«χωρητική» (χωρ.) έχουν την έννοια ότι η άεργος ισχύς
απορροφάται και παράγεται αντιστοίχως.
18. Στην ενότητα 8.4. ζητούνται τα βασικά χαρακτηρι−
στικά των µετασχηµατιστών των µονάδων παραγωγής
του σηµείου ΙΙΙ της ενότητας 8.1. Η συµπλήρωση της εν
λόγω ενότητας δεν απαιτείται για µονάδες ανεµογεν−
νητριών µε ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή ανύψωσης,
των οποίων το πιστοποιητικό δοκιµών του άρθρου 6
(παρ. α), εδάφιο viii)) προκύπτει από µετρήσεις στην
έξοδο του µετασχηµατιστή (πλευρά δικτύου).
19. Σε περίπτωση µεταβίβασης άδειας λειτουργίας
υπέρ νέου δικαιούχου κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
25 παρ. 5. της παρούσας, το αίτηµα συνυπογράφεται
στο σηµείο των υπογραφών από τον αρχικό και νέο
δικαιούχο του σταθµού.
20. Τα πεδία Α, Β, Γ, ∆, Ε και Ζ συµπληρώνονται από
τον αιτούντα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα Μέρη 3 και
4 του παρόντος Παραρτήµατος. Τα Η και Θ συµπληρώ−
νονται από την αδειοδοτούσα Αρχή.
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ΜΕΡΟΣ 3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ (ΚΑ) ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Πεδία Κωδικού Αριθµού

Α

Β

Γ

∆

Ε

Ζ

Η

Θ

2.

Ανάλυση πεδίων




Πεδίο Α: Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθµός της Περιφέρειας της χώρας, στην οποία εντάσσεται ο Νοµός



και η περιοχή εγκατάστασης και λειτουργίας του σταθµού, όπως ορίζεται στο Μέρος 4.
Πεδίο Β: Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθµός του Νοµού στον οποίο εντάσσεται ο χώρος εγκατάστασης και

λειτουργίας του σταθµού, όπως ορίζεται στο Μέρος 4.


Πεδίο Γ: Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθµός που χαρακτηρίζει την αδειοδοτούσα Αρχή ως ακολούθως:

−

ΚΑ:

1:

Υπουργείο Ανάπτυξης

−




Πεδίο ∆: Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθµός που χαρακτηρίζει το είδος της άδειας, σύµφωνα µε την ακό−

ΚΑ

2:

Περιφέρεια

−

ΚΑ:

1:

Αδεια εγκατάστασης

−

ΚΑ

2:

Αδεια επέκτασης

−

ΚΑ

3:

Ανανέωση άδειας εγκατάστασης ή επέκτασης

−

ΚΑ: 4:

Άδεια ενσωµάτωσης της άδειας χρήσης νερού ή της ενιαίας άδειας χρήσης νερού – εκτέλεσης

λουθη κωδικοποιηµένη ταξινόµηση:

έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων στην άδεια εγκατάστασης, σε περίπτωση υδροηλεκτρικού
σταθµού
−

ΚΑ

−

ΚΑ

6:

Αδεια λειτουργίας

−

ΚΑ

7:

Αδεια ανανέωσης λειτουργίας

ΚΑ

8:

Τροποποίηση άδειας λειτουργίας

−



5:

Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης ή επέκτασης

Πεδίο Ε: Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθµός που χαρακτηρίζει τον σκοπό της ηλεκτροπαραγωγής, σύµφωνα
µε την ακόλουθη κωδικοποιηµένη ταξινόµηση:

−

ΚΑ:

1:

Αυτοπαραγωγός από ΑΠΕ, µη συνδεδεµένος στο Σύστηµα ή ∆ίκτυο

−

ΚΑ:

2:

Αυτοπαραγωγός από ΑΠΕ, συνδεδεµένος στο Σύστηµα ή ∆ίκτυο

−

ΚΑ: 3:

Παραγωγός από ΑΠΕ, που για τµήµα της αιτουµένης ισχύος είναι αυτοπαραγωγός συνδεδεµένος
στο Σύστηµα ή ∆ίκτυο

−

ΚΑ:

4:

Παραγωγός από ΑΠΕ που δεν υπάγεται στις ανωτέρω κατηγορίες

−



ΚΑ: 5:

Παραγωγός από υδροηλεκτρικό σταθµό ισχύος ανώτερης των 15 MWe

−

ΚΑ:

1:

Αιολικός σταθµός

−

ΚΑ:

2:

Υδροηλεκτρικός σταθµός

−

ΚΑ:

3:

Ηλιακός σταθµός

−

ΚΑ:

4:

Σταθµός βιοµάζας

−

ΚΑ:

5:

Γεωθερµικός σταθµός

−

ΚΑ:

6:

Σταθµός παραγωγής ενέργειας από τη θάλασσα

−

ΚΑ:

7:

Σταθµός συνδυασµένων κατηγοριών

−

ΚΑ:

8:

Σταθµός συµπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές

Πεδίο Ζ: Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθµός που χαρακτηρίζει την κατηγορία του σταθµού µε βάση τον ν.
2773/1999, σύµφωνα µε την ακόλουθη κωδικοποιηµένη ταξινόµηση:




Πεδίο Η: Αναγράφεται ο αύξων αριθµός της εισερχόµενης στην αδειοδοτούσα Αρχή αίτησης από την
ηµεροµηνία ενάρξεως της σχετικής διαδικασίας
Πεδίο Θ:Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθµός ελέγχου που προκύπτει από διαδοχικές αθροίσεις των ψηφίων
των Κωδικών Αριθµών όλων των προηγούµενων πεδίων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΩΝ

‘Εβρου:
Ροδόπης:
Ξάνθης:
∆ράµας:
Καβάλας:

ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:

1
2
3
4
5

Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης:
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:
Νοµοί:
Σερρών
Θεσσαλονίκης
Χαλκιδικής
Κιλκίς
Πέλλας
Ηµαθίας
Πιερίας

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας:
Νοµός:
Φλώρινας:
Κοζάνης:
Καστοριάς:
Γρεβενών:

ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:

03
1
2
3
4

Περιφέρεια Ηπείρου:
Νοµός: Ιωαννίνων
‘Αρτας
Θεσπρωτίας
Πρέβεζας

ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:

04
1
2
3
4

Περιφέρεια Θεσσαλίας:
Νοµός:
Λάρισας:
Μαγνησίας:
Τρικάλων:
Καρδίτσας:

ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:

05
1
2
3
4

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων:
Νοµός: Κέρκυρας
Λευκάδας
Κεφαλληνίας
Ζακύνθου

ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:

06
1
2
3
4

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας:
Νοµός:
Αιτωλίας & Ακαρνανίας:
Αχαΐας:
Ηλείας:

ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:

07
1
2
3

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:
Νοµός: Φθιώτιδας:
Ευρυτανίας
Φωκίδας:
Βοιωτίας:
Ευβοίας:

ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:

08
1
2
3
4
5

Περιφέρεια Αττικής:
Νοµαρχία: Αθηνών:
Ανατολικής Αττικής
∆υτικής Αττικής
Πειραιώς

ΚΑ:09
ΚΑ: 1
ΚΑ: 2
ΚΑ: 3
ΚΑ: 4

Περιφέρεια Πελοποννήσου:
Νοµός: Κορινθίας:
Αχαΐας
Αρκαδίας:
Μεσσηνίας:
Λακωνίας:

ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ: 2
ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:

10
1
3
4
5

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Νοµός:
Λέσβου:
Χίου:
Σάµου:

ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:

11
1
2
3

Περιφέρεια Κρήτης:
Νοµός: Χανίων:
Ρεθύµνου:
Ηρακλείου:
Λασιθίου:

ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:

13
1
2
3
4

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου:
Νοµός:
Κυκλάδων:
∆ωδεκανήσου: ΚΑ: 2

ΚΑ:
ΚΑ:

12
1

Νοµοί:

ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:
ΚΑ:

01
02
1
2
3
4
5
6
7

Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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