ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ
ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ)
Α/Α Περιγραφή Στοιχείων/Εγγράφων
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ΝΑΙ/ΟΧΙ

Φυσικά Πρόσωπα: Πιστό αντίγραφο ταυτότητας, Αριθμός Φορολογικής
Ταυτότητας
Νομικά Πρόσωπα: Πιστοποιητικό Σύστασης Εταιρείας, Αριθμός
Φορολογικού Μητρώου
Α) Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας και
Β) Συγκατάθεση του ιδιοκτήτη για εγκατάσταση εντός του τεμαχίου σε
περίπτωση που το τεμάχιο δεν είναι στην ιδιοκτησία του αιτητή.
Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού της Αρχής Ηλεκτρισμού στο όνομα
του αιτητή που να αφορά την μονάδα στην οποία θα γίνει η εγκατάσταση
της γεννήτριας (αφορά μόνο περιπτώσεις για μονάδες παραγωγής
ηλεκτρισμού για Εφεδρικούς σκοπούς)
Αντίγραφο
τεχνικών
προδιαγραφών
του
κατασκευαστή
του
ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους και Σειριακό Αριθμό (Serial Number)
Περιβαλλοντική Μελέτη ανάλογα με την χρήση και την ισχύ των Μονάδων
5.1 Μονάδες Αυτοπαραγωγής για ιδία χρήση με Ισχύ μέχρι 50 kW οι
οποίες δεν είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο εξαιρούνται από την
υποχρέωση υποβολής οποιασδήποτε Περιβαλλοντικής Μελέτης,
νοουμένου ότι δεν δημιουργείται κανένα Περιβαλλοντικό Πρόβλημα ή
οχληρία από τη χρήση της Ηλεκτρογεννήτριας
5.2 Μονάδες Αυτοπαραγωγής για ιδία χρήση με Ισχύ μεγαλύτερη από 50
kW και μέχρι 500 kW οι οποίες δεν είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο
πρέπει να συνοδεύονται με Περιβαλλοντική Μελέτη η οποία θα
επικεντρώνεται στην Ατμοσφαιρική/Ηχητική ρύπανση και την
ασφάλεια των καυσίμων.
5.3 Μονάδες Αυτοπαραγωγής για ιδία χρήση με Ισχύ μεγαλύτερη από
500kW και μέχρι 1MW οι οποίες δεν είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο
πρέπει να υποβάλλουν Περιβαλλοντική Μελέτη, η έκταση και μορφή
της οποίας καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ.
5.4 Μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού για Εφεδρικούς σκοπούς μέχρι
1MW, εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής οποιασδήποτε
Περιβαλλοντικής Μελέτης, νοουμένου ότι δεν δημιουργείται κανένα
Περιβαλλοντικό Πρόβλημα ή οχληρία από τη χρήση της
Ηλεκτρογεννήτριας.
Στοιχεία επικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη του Σταθμού, ταχυδρομική
διεύθυνση, τηλέφωνο, Φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο κάτοχος της
εξαίρεσης υποχρεούται να ενημερώνει την ΡΑΕΚ άμεσα για οποιαδήποτε
διαφοροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας που δήλωσε με την αίτηση του
στη ΡΑΕΚ.
Τέλος αίτησης, 341,72 ευρώ (170,86 ευρώ για Κατασκευή & 170,86 για
Αυτοπαραγωγή)
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