
                           
                                       

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ  

ΠΡΟΣ:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 
Με την παρούσα σας υποβάλλω συνημμένα φάκελο 

μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ως πίνακα) 

για την χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από τη 

διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) 

για το έργο : «Εγκατάσταση και λειτουργία 

φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, του  κ………………………………………… 

…………………………………………………………….  

 ισχύος …………..  KW,  σε γήπεδο στη θέση 

…………………………………………….. του Δήμου 

……………………….. της Περιφέρειας Αττικής, 

σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 3 του 

Ν.3851/10.                      

ΟΝΟΜΑ:  

ΕΠΩΝΥΜΟ:  

Οδός – 

Αριθμός: 

 

ΤΚ – Δήμος:  

Τηλέφωνα:  

 

 

  Αθήνα, ……/……/2012 
  Ο/Η   ΑΙΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ  
Τεχνική έκθεση  

Τοπογραφικό  

Υπεύθυνες δηλώσεις  

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 
Σε περίπτωση που δεν μπορέσω να παραλάβω 
ο ίδιος τη βεβαίωση απαλλαγής, εξουσιοδοτώ 
για την παραλαβή της, τον/την: 
 
Επώνυμο: ………………………………………… 
Όνομα:…………………………………….………. 
Επωνυμία 
Εταιρείας:……..…………………..………..…….. 
Αριθμός 
Ταυτότητας/Διαβατηρίου:……………….……….. 
Εκδούσα 
αρχή:..……………………………………………… 
Διεύθυνση (Οδός, αριθμός, Τ.Κ.):……………… 
……………………………………………………… 
Τηλέφωνο:………………………………………… 

Ο/ Η αιτών/-ούσα 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

              (σύμφωνα με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ.  Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/ οικ. 26928/ 16-12-2010 της ΥΠΕΚΑ / Γεν. 

Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ) 

 

1. Υπεύθυνες δηλώσεις του ενδιαφερόμενου και του αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού ή 
μελετητή κατόχου πτυχίου περιβαλλοντικών μελετών κατηγορίας 27, με το εξής 
περιεχόμενο: «Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 8, παρ. 13 του ν.3468/2006, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι: 
(α) σε ακτίνα 150μ. από τις κορυφές του πολυγώνου του σκοπούμενου σταθμού δεν υφίστανται 

άλλοι σταθμοί της ίδιας τεχνολογίας για τους οποίους έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ή 
απόφαση Ε.Π.Ο. ή προσφορά σύνδεσης, ή, εάν υφίστανται, η ισχύς του συνόλου των 
σταθμών, συμπεριλαμβανομένου του υποβαλλόμενου αιτήματος, δεν υπερβαίνει τα 500kW. 
Η δήλωσή μου αυτή γίνεται με βάση δημοσιοποιημένα στοιχεία ή ίδια προφανή γνώση μου. 

(β)  Η έκταση στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός Α.Π.Ε.  δεν βρίσκεται σε 
οριοθετημένη περιοχή του δικτύου Natura 2000, σύμφωνα με τον χάρτη Natura 2000 Map 
Viewer ο οποίος είναι διαθέσιμος στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α. ή σε 
παράκτια ζώνη που απέχει λιγότερο από εκατό (100) μέτρα από την οριογραμμή του 
αιγιαλού, εκτός βραχονησίδων.»  

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι,  το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης δεν είναι αληθές,  
πέραν των προβλεπόμενων συνεπειών εκ του λόγου αυτού, επιβάλλονται και οι προβλεπόμενες 
από το άρθρο 22 του ν.3468/2006 κυρώσεις, καθώς και άλλες τυχόν προβλεπόμενες κυρώσεις 
στις σχετικές κείμενες διατάξεις. 
 
 

2. Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης. 
 

3 . Εις διπλούν  Απόσπασμα Πινακίδας ΓΥΣ κλίμακας 1:5.000 με προσαρτημένο τοπογραφικό 
διάγραμμα, όπου φαίνεται το πολύγωνο του σκοπούμενου σταθμού με γεωγραφικές 
συντεταγμένες στο Ελληνικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ87, καθώς και οι συντεταγμένες των 
γηπέδων εγκατάστασης ήδη εγκατεστημένων σταθμών της ίδιας τεχνολογίας σε ακτίνα 150μ. 
από τις κορυφές του πολυγώνου του αιτούμενου σταθμού και η ισχύς των σταθμών αυτών σε 
kW. Εφόσον υπάρχουν δημοσιοποιημένα στοιχεία συντεταγμένων (διαδικτυακοί τόποι αρμόδιων 
φορέων, Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. του Υ.Π.Ε.Κ.Α., Δ.Ε.Η., 
Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε., Ρ.Α.Ε.) ή προφανής γνώση του ενδιαφερόμενου ή του αρμόδιου μελετητή για 
σταθμούς για τους οποίους έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ή απόφαση Ε.Π.Ο. ή δεσμευτική 
προσφορά σύνδεσης, στο ίδιο διάγραμμα θα αποτυπώνονται και οι σταθμοί αυτοί, εφόσον η 
εγκατάστασή τους προβλέπεται να γίνει σε ακτίνα 150μ. από τις κορυφές του πολυγώνου του 
αιτούμενου σταθμού.  
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