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Δικαιολογητικά για την Έκδοση Γνωμοδότησης, Έγκρισης Εγκατάστασης και
Λειτουργίας Έργων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(Α.Π.Ε.)
1.
Για την γνωμοδότηση του ΓΕΕΘΑ, στις αιτήσεις των εταιρειών για άδεια
εγκατάστασης, τροποποίησης και λειτουργίας έργων από ΑΠΕ, προκειμένου να
διευκολυνθούν οι στόχοι των Ν.3468/2006, Ν.3851/2010, Ν. 4203/2013, της Κ.Υ.Α.
104247, της Υ.Α. 3791 από 24-01-2013 και σε συντονισμό με τα επιτελεία (ΓΕΣ 2106553174 / ΓΕΝ 210-6551531 / ΓΕΑ 210-6593227), απαιτούνται τα παρακάτω:
α.

Αίτηση προς ΓΕΕΘΑ /Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/Γ2/ΤΕΥ (Υπόδειγμα 1).

β.

Τέσσερις (4) φάκελοι ή τέσσερις (4) οπτικοί δίσκοι, οι οποίοι θα

περιέχουν:
(1)
Σύντομη τεχνική περιγραφή του έργου, στην οποία θα
περιλαμβάνεται πίνακας με τις συντεταγμένες των κορυφών του γηπέδου
εγκατάστασης σε ΕΓΣΑ '87.
(2)
Τοπογραφικά σχέδια:
(α)
Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000
(β)
Χάρτη της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:50.000
με υπόβαθρο αντίστοιχα τα τοπογραφικά διαγράμματα και τους χάρτες που
προμηθεύει η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ). Θα αποτυπώνεται με σαφή και
εποπτικό τρόπο η θέση και η έκταση της προτεινόμενης εγκατάστασης μετά των
συνοδών έργων (Υποσταθμοί, οδοί κοκ). Τα τοπογραφικά σχέδια είναι απαραίτητο να
περιλαμβάνουν καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87, ενώ θα αναφέρεται
στο υπόμνημα ο αριθμός ή το όνομα του σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος ή του
χάρτη αντίστοιχα που χρησιμοποιείται στο υπόβαθρο.
2.
Στην περίπτωση που αποστέλλονται αιτήσεις για τροποποίηση
προγενέστερων αιτήσεων ή παλαιοτέρων εγκρίσεων που έχει εκδώσει το ΓΕΕΘΑ να
αναφέρονται με ακρίβεια, πληρότητα και εποπτικό τρόπο το σύνολο των αλλαγών σε
σχέση με την αρχική αίτηση (Υπόδειγμα 2). Οι αιτήσεις τροποποίησης θα
συνοδεύονται με τέσσερις (4) φακέλους ή τέσσερις (4) οπτικούς δίσκους, οι οποίοι θα
περιέχουν τα αναγραφόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 1β.
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3.
Όλα τα σχέδια που συνοδεύουν την αίτηση, θα πρέπει να είναι
επικυρωμένα, από σφραγίδα αρμόδιου μηχανικού – μελετητή.
4.
Επί αρνητικών γνωμοδοτήσεων παρέχεται η δυνατότητα στον
ενδιαφερόμενο να ζητήσει επανεξέταση με ανάλογη αίτηση προς την Υπηρεσία μας,
ορίζοντας ταυτόχρονα και εκπρόσωπο ο οποίος θα παρευρίσκεται στην διαδικασία
επανεξέτασης.

5.
Παρακαλούμε να ακολουθούνται οι παραπάνω οδηγίες, για την
διευκόλυνση και την αμεσότερη διεκπεραίωση των αιτήσεων σας. Σε διαφορετική
περίπτωση, θα πρέπει να επανυποβάλλονται τα σχετικά έγγραφα, διορθωμένα.
6.
Οι βασικές προϋπόθεσης που θέτει το ΓΕΕΘΑ για την γνωμοδότηση του
επί το έργω από ΑΠΕ για λόγους Εθνικής Ασφάλειας είναι οι παρακάτω:
α.
Τα εν λόγω έργα δεν πρέπει να είναι πλησίον Στρατιωτικών
Εγκαταστάσεων, Πεδίων Βολής και Χωρών Ανάπτυξης Στρατιωτικών Επιχειρήσεων.
β.
Να μην παρεμβάλλονται και εμποδίζουν τις επικοινωνίες των
Ενόπλων Δυνάμεων και να μην εμποδίζουν την ασφαλή αεροπλοΐα και ναυσιπλοΐα.
7.

Τις αιτήσεις σας με τους συνημμένους φακέλους μπορείτε να τους :

α.
Καταθέτετε ή αποστέλλετε με οποιοδήποτε τρόπο στο «Γραφείο
Σχέσεων Υ.ΕΘ.Α Κοινού ΑΘΗΝΩΝ», για το ΓΕΕΘΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ/Γ2/ΤΕΥ, το οποίο
βρίσκεται παραπλεύρως της κυρίας εισόδου του Υπουργείου επί της Λεωφόρου
Μεσογείων και στη Ταχυδρομική Διεύθυνση Λ. Μεσογείων 227-231 ΤΚ:15561
Χολαργός Τηλέφ, 210 6598661 από 08:00 έως 19:00
β.
Αποστέλλετε απευθείας, μόνο με ΕΛΤΑ (όχι courrier), κατά
προτίμηση συστημένα στη διεύθυνση: ΓΕΕΘΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ/Γ2/ΤΕΥ. Στρατόπεδο
“ΠΑΠΑΓΟΥ” , Λ. Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 15561 - Σ.Τ.Γ. 1020, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
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