
Απαιτούμενα δικαιολογητικά ΠΠΔ – Φωτοβολταικά  

1. Δήλωση Υπαγωγής σε ΠΠΔ (Παράρτημα Α.2 – ΦΕΚ 104Β/24.01.2013) 

2. Τεχνική έκθεση του έργου και των συνοδών του έργων   

3. Χάρτης Προσανατολισμού κλίμακας 1:50000  σε υπόβαθρο ΓΥΣ 

4. Τοπογραφικό διάγραμμα γενικής διάταξης του έργου εξαρτημένο από σύστημα ΕΣΓΑ 
87 σε χάρτη της ΓΥΣ σε κλίμακα 1:5000 η άλλη κατάλληλη 

5. Τοπογραφικό διάγραμμα επιμέρους εγκαταστάσεων του έργου (να σημειώνονται με 
συντεταγμένες και οι περιοχές κάλυψης με τα φωτοβολταικά στοιχεία) 
συμπεριλαμβανομένων των συνοδών έργων σε κατάλληλη κλίμακα 

6. Χάρτης περιοχής εγκατάστασης του έργου σε κατάλληλη κλίμακα με σημειωμένες τις 
περιοχές αποκλεισμού έργων ΑΠΕ 

7.  Άδεια Παραγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3468/2006, όπως εκάστοτε 
ισχύει 

8. Σύμφωνη γνώμη Αρχαιολογικών Υπηρεσιών συνοδευόμενη από το υποβληθέν 
τοπογραφικό διάγραμμα  

9. Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης με βάση τις διατάξεις της κείμενης δασικής 
νομοθεσίας η βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας σε περίπτωση κυρωμένου δασικού 
χάρτη 

10. Πράξη χαρακτηρισμού γεωργικής γης και σε περίπτωση γεωργικής γης υψηλής 
παραγωγικότητας έγκριση για το επιτρεπτό της εγκατάστασης  σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998 άρθρο 56)  

11. Τεύχος συμβατότητας του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές χωροθέτησης που 
ορίζονται στην Απόφαση 49828/2008 και στο άρθρο 9 του Ν 3851/2010, όπως 
εκάστοτε ισχύει 

12. Σε περίπτωση που το έργο θα εγκατασταθεί σε δασικές περιοχές, γνωμοδότηση των 
αρμόδιων Δασικών Υπηρεσιών με τυχόν πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους για το 
έργο και τα συνοδά έργα αυτού 

13. Σε περίπτωση που το έργο θα εγκατασταθεί σε περιοχές Natura, Απόφαση 
Περιφερειάρχη επί της ΕΟΑ για τυχόν επιβολή πρόσθετων όρων στις ΠΠΔ 

• Τα ως άνω θα κατατεθούν σε δυο αντίγραφα και σε CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Απαιτούμενα δικαιολογητικά ΠΠΔ – Αιολικά 

14. Δήλωση Υπαγωγής σε ΠΠΔ (Παράρτημα Α.1 – ΦΕΚ 104Β/24.01.2013) 

15. Τεχνική έκθεση του έργου και των συνοδών του έργων   

16. Χάρτης Προσανατολισμού κλίμακας 1:50000  σε υπόβαθρο ΓΥΣ 

17. Τοπογραφικό διάγραμμα γενικής διάταξης του έργου εξαρτημένο από σύστημα ΕΣΓΑ 
87 σε χάρτη της ΓΥΣ σε κλίμακα 1:5000 η άλλη κατάλληλη 

18. Τοπογραφικό διάγραμμα επιμέρους εγκαταστάσεων του έργου 
συμπεριλαμβανομένων των συνοδών έργων σε κατάλληλη κλίμακα 

19. Χάρτης περιοχής εγκατάστασης του έργου σε κατάλληλη κλίμακα με σημειωμένες τις 
περιοχές αποκλεισμού έργων ΑΠΕ 

20. Άδεια Παραγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3468/2006, όπως εκάστοτε 
ισχύει 

21. Σύμφωνη γνώμη Αρχαιολογικών Υπηρεσιών συνοδευόμενη από το υποβληθέν 
τοπογραφικό διάγραμμα  

22. Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης με βάση τις διατάξεις της κείμενης δασικής 
Υπηρεσίας η βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας σε περίπτωση κυρωμένου δασικού 
χάρτη 

23. Τεύχος συμβατότητας του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές χωροθέτησης που 
ορίζονται στην Απόφαση 49828/2008 και στο άρθρο 9 του Ν 3851/2010, όπως 
εκάστοτε ισχύει 

24. Σύμφωνη γνώμη ΥΠΑ και ΓΕΕΘΑ συνοδευόμενες από το υποβληθέν τοπογραφικό 
διάγραμμα 

25. Σε περίπτωση που το έργο θα εγκατασταθεί σε δασικές περιοχές, γνωμοδότηση των 
αρμόδιων Δασικών Υπηρεσιών με τυχόν πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους για το 
έργο και τα συνοδά έργα αυτού 

26. Σε περίπτωση που το έργο θα εγκατασταθεί σε περιοχές Natura, Απόφαση 
Περιφερειάρχη επί της ΕΟΑ για τυχόν επιβολή πρόσθετων όρων στις ΠΠΔ 

• Τα ως άνω θα κατατεθούν σε δυο αντίγραφα και σε CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Απαιτούμενα δικαιολογητικά ΠΠΔ – Υδροηλεκτρικά 

27. Δήλωση Υπαγωγής σε ΠΠΔ (Παράρτημα Α.3 – ΦΕΚ 104Β/24.01.2013) 

28. Τεχνική έκθεση του έργου και των συνοδών του έργων   

29. Χάρτης Προσανατολισμού κλίμακας 1:50000  σε υπόβαθρο ΓΥΣ 

30. Τοπογραφικό διάγραμμα γενικής διάταξης του έργου εξαρτημένο από σύστημα 
ΕΣΓΑ 87 σε χάρτη της ΓΥΣ σε κλίμακα 1:5000 η άλλη κατάλληλη 

31. Τοπογραφικό διάγραμμα επιμέρους εγκαταστάσεων η άλλη κατάλληλη 

32. Χάρτης περιοχής εγκατάστασης σε κατάλληλη κλίμακα με σημειωμένες τις περιοχές 
αποκλεισμού έργων ΑΠΕ 

33. Άδεια Παραγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3468/2006 όπως εκάστοτε 
ισχύει 

34. Σύμφωνη γνώμη Αρχαιολογικών Υπηρεσιών συνοδευόμενη από το υποβληθέν 
τοπογραφικό διάγραμμα  

35. Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης με βάση τις διατάξεις της κείμενης δασικής 
Υπηρεσίας η βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας σε περίπτωση κυρωμένου δασικού 
χάρτη  

36. Έγγραφο της Δ/νσης Αλιείας της οικείας Περιφέρειας ή της οικείας Δασικής 
Υπηρεσίας (για υδατόρεμα αρμοδιότητας της) η του Φορέα Διαχείρισης της 
περιοχής σχετικά με την  ύπαρξη η μη ιχθύων στο τμήμα του υδατορέματος που θα 
εγκατασταθεί το έργο και συγκεκριμένα από 1 Κm κατάντι έως 1 Km ανάντι του 
φράγματος της διάταξης υδροληψίας του έργου  

37. Στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει επικυρωμένη οριοθέτηση υδατορέματος 
αντίγραφο της Πρότασης Οριοθέτησης  του τμήματος του υδατορέματος απ’ όπου 
εκτρέπεται το νερό καθώς και αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής της στην αρμόδια 
Υπηρεσία του άρθρου 5 του Ν. 3010/2002 όπως εκάστοτε ισχύει 

38. Τεύχος Συμβατότητας του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές χωροθέτησης που 
ορίζονται στην Απόφαση 49828/2008, στο άρθρο 9 του Ν. 3851/2010 και στην ΥΑ 
196978/2011 όπως εκάστοτε ισχύουν 

39. Γνωμοδότηση ΥΠΑ και ΓΕΕΘΑ 

40. Σε περίπτωση που το έργο θα εγκατασταθεί σε περιοχές Natura, Απόφαση 
Περιφερειάρχη επί της ΕΟΑ για τυχόν επιβολή πρόσθετων όρων στις ΠΠΔ 

• Τα ως άνω θα κατατεθούν σε δυο αντίγραφα και σε CD 

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγοριοποίηση Έργων σύμφωνα με ΥΑ/ ΥΠΕΝ/ ΔΙΠΑ/17185/1096/2022  (ΦΕΚ 841Β/2022) 

https://www.elinyae.gr/sites/default/files/2022-02/841B_2022.pdf

