
ΑΙΤΗΣΗ

Του/ης………………………….      

.…………………………..       

……………………………  ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση κατοικίας:             ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

…………………………..                       Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

                                                                              ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

Τηλέφωνο:              ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΦΜ:                                                                    & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΦΑΞ:                                                                     Β.Τσιτσάνη 31, 42132 Τρίκαλα              

E-MAIL:

 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικού σταθμού 

ηλεκτροπαραγωγής (Η/Ζ) που είναι εγκατεστημένο (δραστηριότητα)

…………………………………………………………………………………………………… που βρίσκεται 

στο……………………. ……………………………………………………………………………………………………………..του 

Τ.Δ………………………………..………………του Δήμου ………….…………………………………………….. ή οδό:

………………………………………..αριθμό:………………………………

Συνημμένα: 

1. ……….

2. ……..

3. ……..

4. ……..

5. ……..           

          Ο αιτών/ούσα

                                                                         ………………………………………………
             ( υπογραφή)

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΤΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ  ΚΑΙ  ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΛΗΨΗΣ  ΑΔΕΙΑΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ , ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ    
(Αριθμ.Δ5-ΗΛ/Γ/Φ6/ΟΙΚ.25131/09(ΦΕΚ2442Β/11-12-2009):Τροποποίηση-Συμπλήρωση 
της Υπουργικής απόφασης  Δ6/Φ1/ΟΙΚ.8295 /19-4-1995 (ΦΕΚ 385Β/1995).

1) Απόφαση της ΡΑΕ εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής

2) Τεχνική έκθεση περιγραφής του εφεδρικού σταθμού ( ισχύς, τεχνικά χαρακτηριστικά των ζευγών, 
διατάξεις  ηλεκτρικής  προστασίας),  τις  ανάγκες που θα εξυπηρετούνται  και  τοπογραφικό διάγραμμα 
κλίμακας  1:500  ή  1:1000  ή  1:2000,  που  θα  παρουσιάζει  το  γήπεδο  και  τις  κτιριακές  και  λοιπές  
εγκαταστάσεις του σταθμού.

3) Νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας  της κύριας εγκατάστασης ή αποδεικτικό 
στοιχείο  νομιμότητας  των  εγκαταστάσεων  με  τις  οποίες  θα  συνδεθεί  ο  εφεδρικός  σταθμός 
ηλεκτροπαραγωγής

4) Νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της συμφωνίας μεταξύ ΔΕΗ και Παραγωγού, όπως ορίζεται  στο 
άρθρο 1, παρ.11 του Ν.2244/1994( ΦΕΚ 168 Α΄).

5) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα 
πυρασφαλείας σύμφωνα με τις υποδείξεις της.
 
   ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1.Το Ν.2244/94 (ΦΕΚ 168/Α/7-10-1994) «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες
    πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός σήμερα ισχύει.
2.Το Ν.2773/99 ( ΦΕΚ 286/Α/99) « Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ρύθμιση 
   θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3426/05
3.Την αριθμ.Δ5-ΗΛ/Γ/Φ6/ΟΙΚ.25131/09 (ΦΕΚ 2442Β/11-12-2009): Τροποποίηση-Συμπλήρωση της
   Υ.Α με αριθμ.Δ6/Φ1/οικ. 8295/19-4-95 (ΦΕΚ 335/Β/10-5-95).
4.Την Υ.Α.με αριθμ. οικ.173829/14.7.2014/ΦΕΚ 82036/2014 «τροποποίηση της υπ΄αριθμ.1958/2012
   απόφασης του ΥΠΕΚΑ», με την οποία απαλλάσσονται από ΠΠΔ τα μεμονωμένα εφεδρικά 
   ηλεκτροπαραγωγικά ζεύγη. 
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