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Περιφερειακός Συμπαραστάτης
Προς
1. ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικο-

νοµίας ΠΕ Κοζάνης
2.τον ……………………. εκπρόσωπο
της εταιρίας με την επωνυμία
«…………………….»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Κατατέθηκε στο γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της
Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η με αριθμό 18/14-8-2020
καταγγελία (αριθμός αρίθμησης εισερχομένων του Περιφερειακού Συμπαραστάτη)
με την οποία ο …………….. ως εκπρόσωπος της εταιρείας
«…………………………»

με την επωνυμία

ζήτησε την σύμπραξη του Περιφερειακού Συμπαραστάτη. Η

εταιρία είχε καταθέσει τις με αριθμό πρωτ. ………………….. και ……………………... αιτήσεις
σύνδεσης φωτοβολταικών σταθμών προς τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την τοποθέτηση
φωτοβολταικών σε δύο αγροτεμάχια. Έχει καταθέσει ενώπιον της Υπηρεσίας σας τις
με αριθμό …………. και …………. αιτήσεις προκειμένου να της χορηγηθούν οι βεβαιώσεις
χαρακτηρισμού της γης ως υψηλής ή μη παραγωγικότητας και περιμένει απάντηση
από την Υπηρεσία. Διαμαρτύρεται για την καθυστέρηση χορήγησης των αιτούμενων
βεβαιώσεων.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Δυνάμει του άρθρου 179 του Ν. 3852/2010 παρ. 2 : «Ο συμπαραστάτης
δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων
για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας, των νομικών της προσώπων και
των επιχειρήσεών της και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα
σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά

εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες
ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται
διοικητικά από τις υπηρεσίες της περιφέρειας, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να
παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο συμπαραστάτης
μπορεί να αιτηθεί και να λάβει στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών της
περιφέρειας, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 28/2015 (Α` 34) για την
πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον, ύστερα από εξέταση
καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο συμπαραστάτης δύναται να
υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες της περιφέρειας για την αποτροπή
επανάληψής τους.»
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Το χρονικό διάστημα που η εταιρεία κατέθεσε τις αιτήσεις σύνδεσης
φωτοβολταικών σταθμών προς τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την τοποθέτηση φωτοβολταικών
σε δύο αγροτεμάχια, το νομοθετικό πλαίσιο ρυθμιζόταν από το άρθρο 11α του Ν.
4178/2013 το οποίο δεν απαιτούσε την προσκόμιση βεβαίωσης χαρακτηρισμού της
γης ως υψηλής ή μη παραγωγικότητας.
Με το άρθρο 3 της πρόσφατης όμως υπουργικής απόφασης
ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΛΚ /74123/2971 (ΦΕΚ 3149/Β/30-7-2020) επιβλήθηκε η προσκόμιση
βεβαίωσης χαρακτηρισμού της γης (υψηλής ή μη παραγωγικότητας) η οποία θα
συνοδεύει την αίτηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Για τις ήδη εκκρεμείς αιτήσεις προς τον
ΔΕΔΔΗΕ το άρθρο 4 της ανωτέρω ΥΑ παρείχε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός
από την έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης για την προσκόμιση της βεβαίωσης
προς τον ΔΕΔΔΗΕ. Η ανωτέρω εταιρεία ανήκει σε μία από αυτές τις περιπτώσεις και
έχει καταθέσει ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας τις με αριθμό …………. και ………….
αιτήσεις προκειμένου να της χορηγηθούν οι αντίστοιχες βεβαίωσεις.
Ο Συμπαραστάτης επισήμανε στην αρμόδια υπηρεσία τις ιδιαιτερότητες
της περίπτωσης αυτής και πρότεινε λόγω του κατεπείγοντος και της απρόοπτης
μεταβολής του νομοθετικού πλαισίου, να χορηγηθούν οι αιτούμενες βεβαίωσεις έως
τις 9-9-2020 για να μην υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη η εταιρεία.

Κοζάνη 9-9-2020
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
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