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     ΘΕΜΑ : «Έκδοση της µε αρ. πρωτ. οικ. 140424/6-3-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 814/τ.Β)  

τροποιητικής ΚΥΑ» 
 
     ΣΧΕΤ. :  1)  Την µε αρ. πρωτ. οικ. 140424/6-3-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 814/τ.Β), 
                 2)  Τις µε αρ. πρωτ. Φ38 834/53661/29-4-2013 και Φ38 140/14580/3-4-2014 εγκυκλίους 
                       της Υπηρεσίας µας, 
                 3) Την µε αρ. πρωτ. 142196/10-11-1987 ΚΥΑ περί Μέτρων Αγροτικού Εξηλεκτρισµού. 
 

Σας γνωρίζουµε ότι εκδόθηκε η µε αρ. πρωτ. οικ. 140424/6-3-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 814/τ.Β/14-3-
2017) που τροποποιεί την µε αρ. πρωτ.145893/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1212/τ.Β).  Σε ότι αφορά τον 
Αγροτικό Εξηλεκτρισµό, εκτός των άλλων δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς µε 
ηλεκτροδοτηµένες αρδευτικές εγκαταστάσεις αγροτικής χρήσης να διατηρήσουν το δικαίωµα  
ηλεκτροδότησής  τους µε µειωµένη τιµή ρεύµατος ακόµη και στις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχει 
εκδοθεί η άδεια χρήσης ύδατος ή τροποποίησης αυτής. Στο άρθρο 1, παράγραφος 5  της εν λόγω 
ΚΥΑ, περιγράφεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί αναλόγως µε την περίπτωση.  

Με βάση την εν λόγω ΚΥΑ, για τις ήδη ηλεκτροδοτηµένες αρδευτικές εγκαταστάσεις οι 
Υπηρεσίες σας θα προχωρούν στην έκδοση επικαιροποιηµένου ή τροποποιηµένου ∆ελτίου 
Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονοµικών Στοιχείων µετά από σχετικό αίτηµα του ενδιαφερόµενου 
παραγωγού, εφόσον σας κατατεθεί η άδεια χρήσης ύδατος ή τροποποίηση αυτής, που βρίσκεται σε 
ισχύ. Σας επισηµαίνουµε ότι στις περιπτώσεις εκείνες που σας έχουν υποβάλει αιτήµατα για την 
έκδοση επικαιροποιηµένων/τροποποιηµένων ∆ελτίων Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονοµικών 
Στοιχείων και την άδεια χρήσης ύδατος, αλλά λόγω φόρτου εργασίας δεν έχετε προλάβει να τα 
συντάξετε εντός διµήνου, υποχρεούστε να κοινοποιείτε τις αιτήσεις που έχετε για έκδοση στον 
Προµηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας (άρθρο 1, παράγραφος 5, υποπαράγραφος αα). 

Στο Παράρτηµα VIII της παραπάνω ΚΥΑ υπάρχει υπόδειγµα Αίτησης-∆ήλωσης, την οποία 
καλείται να προσκοµίζει ο ενδιαφερόµενος παραγωγός µετά την έκδοση της άδειας χρήσης ύδατος ή 
της τροποποίησης αυτής, προκειµένου να εκδώσετε τα «επικαιροποιηµένα ή τροποποιηµένα» ∆ελτία 
Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονοµικών Στοιχείων. Στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχουν 
σηµαντικές αλλαγές του προηγούµενου  ∆ελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονοµικών Στοιχείων, 
παρακαλείστε όπως συντάσσετε τροποποιηµένο ∆ελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονοµικών 
Στοιχείων, το οποίο ως γνωστό απαιτεί παράβολο αξίας 25 ευρώ.  

Στο πλαίσιο της Απελευθέρωσης της Ενέργειας,  ο ενδιαφερόµενος παραγωγός καλείται να 
δηλώνει  στην Αίτηση-∆ήλωση, τον Προµηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που επιθυµεί να τον 
ηλεκτροδοτεί, είτε αφορά σε αρχική ηλεκτροδότηση είτε σε επικαιροποίηση/τροποποίηση, στον 
οποίο θα κοινοποιείτε την αίτησή του.  

   Στο Παράρτηµα ΙΧ της παραπάνω ΚΥΑ, υπάρχει πρότυπο ∆ελτίο Γεωργοτεχνικών και     
Γεωργοοικονοµικών Στοιχείων «Νο1», το οποίο καλείστε στο εξής να συµπληρώνετε είτε πρόκειται 
για αρχική ηλεκτροδότηση είτε για επικαιροποίηση/τροποποίηση.  Παρακαλώ, να δοθεί ιδιαίτερη  
προσοχή στο ∆ελτίο και στις παρατηρήσεις που αναγράφει και τις παραποµπές του, προκειµένου να 
µπορεί να εφαρµοστεί µε ενιαίο τρόπο σε ολόκληρη την Επικράτεια. 
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Στο πάνω µέρος του ∆ελτίου υπάρχει πεδίο στο οποίο συµπληρώνεται το αντίστοιχο 

«πλαίσιο», που δείχνει σε πια περίπτωση αναφέρεται (αρχική 
ηλεκτροδότηση/επικαιροποίηση/τροποποίηση). Καλείστε να επιλέξετε το «πλαίσιο» που αντιστοιχεί 
στην κάθε περίπτωση.  

∆ιευκρινίζουµε ότι η θεώρηση του ∆ελτίου Γεωργοτεχνικών και  Γεωργοοικονοµικών Στοιχείων 
θα πρέπει να γίνεται από τον Προϊστάµενο της ∆/νσης και όχι από τον/την συντάξαντα/συντάξασα 
γεωπόνο.  

Τέλος, µετά την έκδοση της εν λόγω ΚΥΑ, παύουν να ισχύουν οι εγκύκλιοι µε αριθµό 
πρωτ. Φ38 834/53661/29-4-2013 και Φ38 140/14580/3-4-2014 που έχει εκδώσει η 
Υπηρεσία µας. 
    

 
 
 
 
 
                                                                                                                Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   
             

 
 

                                                     ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ  

ΑΔΑ: ΩΦ0Θ4653ΠΓ-15Ι


		2017-05-08T13:40:02+0300
	Athens




