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Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 17,58 ΜWp, στη θέση «Πριόνια» της Τοπικής  

Κοινότητας Στειρίου και της Δημοτικής Κοινότητας Διστόμου, της Δημοτικής 

Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας - Αντίκυρας, της 

Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΠΡΙΟΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΠΡΙΟΝΙΑ Α.Ε.». 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη : 

 

1. Τις διατάξεις  

I. του Ν. 1650/1986 ‘Για την προστασία του περιβάλλοντος’ (ΦΕΚ 160 Α/16.10.1986) 

όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α/25.04.2002). 

II. του Ν. 2244/1994 ‘Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις’ (ΦΕΚ 168 

Α/07.10.1994). 

III. του Ν. 2503/1997 ‘Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 

θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση’(ΦΕΚ 107 Α/30.05.1997). 

IV. του Ν. 2516/1997 ‘Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών 

εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις’ (ΦΕΚ 159 Α/08.08.1997). 

V. του Ν. 2647/1998  ‘Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την 

Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις’ (ΦΕΚ 237 Α/22.10.1998). 

VI. του Ν. 2773/1999 ‘Απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ρύθμιση 

θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις’ (ΦΕΚ 286 Α/22.12.1999). 

VII. του Ν. 2941/2001 ‘ Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιριών, αδειοδότησης 

Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις’ (ΦΕΚ 201 Α/12.09.2001) όπως τροποποιήθηκε 

με το Ν.3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α/10.02.2004) . 

VIII. του Ν.3468/2006 ‘Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
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ενέργειας και συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης και 

λοιπές διατάξεις’ (ΦΕΚ 129 Α/27.06.2006). 

IX. του Ν.3734/2009 ‘Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων 

μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το υδροηλεκτρικό έργο 

Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις’ (ΦΕΚ 8 Α/28.01.2009). 

X. του Ν.3851/2010 ‘Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής’ 

(ΦΕΚ 85 Α/04.06.2010). 

XI. του Ν.3852/2010 ‘Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης’ (ΦΕΚ 87 Α/07.06.2010). 

XII. του Π.Δ.1180/1981 ‘Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και 

λειτουργίας βιομηχανιών-διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει’ (ΦΕΚ 293 

Α/06.10.1981). 

XIII. της με Α.Π. Δ6/Φ1/οικ. 13129/02.08.1996 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 

‘Προσδιορισμός παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής σχετικών 

κυρώσεων σε σταθμούς Ηλεκτροπαραγωγής’ (ΦΕΚ 766 Β/28.08.1996). 

XIV. τις διατηρούμενες σε ισχύ ρυθμίσεις της με Α.Π. Δ6/Φ1/2000/13.02.2002 

Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης ‘Διαδικασία έκδοσης των αδειών 

εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 

χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών και 

τύποι συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας’ (ΦΕΚ 158/13.02.2002) 

όπως τροποποιήθηκε με την με Α.Π. Δ6/Φ1/10200/05-07-2002 όμοια της. 

XV. της με Α.Π. 15393/2332/05.08.2002 Κ.Υ.Α. ‘Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών 

έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 

1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002’ (ΦΕΚ 1022 

Β/05.08.2002) όπως αυτή συμπληρώθηκε με την με Α.Π. 145799/04.07.2005 Κ.Υ.Α. 

(ΦΕΚ 1002 Β/18.07.2005) και την με  Α.Π. οικ. 126880/02.03.2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 435 

Β/26.03.2007). 

XVI. της με Α.Π.Δ6/Φ1/οικ.18359/14.09.2006 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης ‘της 

με Α.Π. οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/25-5-2006 Κ.Υ.Α. ‘Διαδικασία Προκαταρκτικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), 

σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 

του Ν. 3010/2002’ (ΦΕΚ 663 Β/26.05.2006). 

XVII. της με Α.Π. οικ. 104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/25.05.2006 Κ.Υ.Α. ‘Περιεχόμενο, 

δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Προμελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(Π.Π.Ε.), των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθώς και 

συναφών μελετών περιβάλλοντος, έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)’ 

(ΦΕΚ 663 Β/26.05.2006). 

XVIII. Τύπος και περιεχόμενο συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας στο 

Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο’ (ΦΕΚ 1442 Β/02.10.2006). 

XIX. της με Α.Π. Δ6/Φ1/οικ. 5707/13.03.2007 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 

‘Κανονισμός Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 

Απόδοσης’ (ΦΕΚ 448 Β/03.04.2007). 

XX. της με Α.Π. Δ6/Φ1/οικ. 13310/18.06.2007 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 

‘Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας’ (ΦΕΚ 1153 Β 

/10.07.2007) 

XXI. της με Α.Π. 49828/12.11.2008 Κ.Υ.Α. ‘Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού 

σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της 

στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού’ (ΦΕΚ 2464 

Β/03.12.2008). 
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XXII. του Π.Δ.138/2010 ‘Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − 

Στερεάς Ελλάδας’ (ΦΕΚ 231 Α/27.12.2010). 

XXIII. της με αρ. 40 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου ‘Διαπίστωση παύσης εκ του 

νόμου των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών και διορισμός Γενικών 

Γραμματέων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους’ (ΦΕΚ 247 

Α/31.12.2010). 

XXIV. του Ν.4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 

Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων 

και άλλες ρυθμίσεις (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011). 

 

2. Την από 07.11.2011 (ΑΠ.Δ.Θ.Σ.Ε/ΔΤΕ/1834/130557/10.11.2011) αίτηση της εταιρείας, για 

χορήγηση άδειας εγκατάστασης στον αιολικό σταθμό του θέματος με Κωδικό Αριθμό 

(Κ.Α.) 08421410002318 και Μοναδικό Αριθμό Σταθμού (Μ.Α.Σ.): 20061016014 καθώς και 

το από 29.12.2011 έγγραφο της εταιρείας για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων 

(ΑΠ.Δ Θ.Σ.Ε/2529/153525/30.12.2011) 

3. Την με αριθμό 4778/85094/09.09.2011 Απόφαση της Γ.Γ.ΑΠ.Δ.Θ.Σ.Ε. με θέμα «Έγκριση 

επέμβασης σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση για εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού 

Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και συνοδών έργων ισχύος 17,58 MW, 

εμβαδού 107.823 τ.μ. στη θέση «Πριόνια» περιοχής του Δήμου Διστόμου Π.Ε. Βοιωτίας, 

από την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΙΟΝΙΑ A.E.» (ΑΔΑ: 4Α8ΟΟΡ10-ΨΨΗ) και τα 

αντίστοιχα τοπογραφικά διαγράμματα θεωρημένα από τη Δ/νση Δασών Βοιωτίας 

σύμφωνα με την με αριθμό 2389/15.07.2011 πρότασή της για έγκριση επέμβασης. 

4. Την με αριθμό ΥΠΑΝ/ΔΑΠΕΕ/Δ6/Φ17.668/οικ.5920/24.03.2006 Απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης για τη χορήγηση στην εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΙΟΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ άδειας 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 16,2 MW 

στη θέση Πριόνια του Δήμου Διστόμου Βοιωτίας όπως τροποποιήθηκε με την 

ΥΠΑΝ/ΔΑΠΕΕ/Δ6/Φ17.668/22792/15.12.2008, λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης και 

όπως μεταβλήθηκε με τις με αριθμούς 13/2008 (Ο-21925), 1918/2009 (Ο-34292) και 

3289/2009 (Ο-37162) Αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για στοιχεία που δεν 

συνεπάγονται τροποποίηση της άδειας παραγωγής. 

5. Την ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της σύστασης της 

Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αιολικό Πάρκο Φωκίδας Πριόνια Ανώνυμη 

Εταιρεία Παραγωγής και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» με δ.τ. 

«Αιολικό Πάρκο Φωκίδας Πριόνια Α.Ε.» με αριθμό μητρώου 50280/01/Β/01/668 (ΦΕΚ 

ΑΕ-ΕΠΕ/10252/19.11.2001) και την από 10.04.2009 καταχώρηση τροποποίησης του 

καταστατικού της με την οποία μεταβλήθηκε η επωνυμία της εταιρείας σε «Αιολικό 

Πάρκο Πριόνια Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία» και δ.τ. «Αιολικό Πάρκο Πριόνια Α.Ε.» 

(ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ/6100/23.06.2009). 

6.  Την από 11.07.2008 καταχώρηση της συγκρότησης του Δ.Σ. της εταιρείας (ΦΕΚ. ΑΕ-

ΕΠΕ/8147/24.07.2008) και το από 07.11.2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της 

εταιρείας με το οποίο εξουσιοδοτούνται ο Αντιπρόεδρος ΔΣ κ Δημήτριος Καραγκουλές 

και/ή η κα. Μαρία Σταυροπούλου να υπογράψουν και να υποβάλλουν στην αρμόδια 

αρχή για λογαριασμό της εταιρείας τα απαιτούμενα έγγραφα στη διαδικασία έκδοσης 

άδειας εγκατάστασης του σταθμού του θέματος. 

7.  Την με αριθμό ΠΣΕ/ΔΙΠΕΧΩ/46007/5069/12.07.2010 Απόφαση της Γ.Γ. Στερεάς Ελλάδας, 

για «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού ισχύος 17,58 MW της εταιρείας 

«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΙΟΝΙΑ Α.Ε.» στη θέση «Πριόνια» του Δήμου Διστόμου στο 

Ν. Βοιωτίας», όπως τροποποιήθηκε, ως προς τη θέση εγκατάστασης δύο (2) Α/Γ, τα έργα 

οδοποιίας και τη γραμμή μεταφοράς μέσης τάσης, με την με αριθμό 

ΠΣΕ/ΔΙΠΕΧΩ/108441/12939/31.12.2010 όμοιά της. (ΑΔΑ: 4ΙΙΞΕΑ-Υ). 

8. Την με αριθμό ΔΕΣΜΗΕ/4704/08.07.2009 Προσφορά Σύνδεσης, βάσει της με αριθμό 

ΔΕΗ/ΔΔΔ/392/12.06.2009 διατύπωσης όρων σύνδεσης της Διεύθυνσης Διαχείρισης 

Δικτύου της ΔΕΗ, η οποία επικαιροποιήθηκε με το με αριθμό ΔΕΣΜΗΕ/5807/21.08.2009 
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έγγραφο και κατέστη οριστική και δεσμευτική με τη με αριθμό 

ΔΕΣΜΗΕ/11006/16.09.2010 Προσφορά Σύνδεσης, όπου καθορίζονται οι όροι σύνδεσης 

του σταθμού του θέματος με το Σύστημα, καθώς και το τοπογραφικό διάγραμμα του 

πάρκου και του δικτύου διασύνδεσης θεωρημένο ως προς τη συμβατότητα με την με 

αριθμό ΔΕΣΜΗΕ/11006/16.09.2010 προσφορά σύνδεσης (ΔΕΣΜΗΕ/11426/18.07.2011). 

9. Την από 12.09.2011 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας 

Δημήτριου Καραγκουλέ για την ανάθεση της μελέτης εγκατάστασης του αιολικού πάρκου 

του θέματος στη Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό Δροσούλα Γεωργίου. 

10. Την από 12.09.2011 υπεύθυνη δήλωση της Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού 

Δροσούλας Γεωργίου για την ανάληψη της μελέτης της άδειας εγκατάστασης του 

αιολικού πάρκου του θέματος. 

11. Τα παραστατικά πληρωμής φόρων, κρατήσεων, τελών, κ.λ.π., που υποβλήθηκαν από την 

ενδιαφερόμενη εταιρεία στην Υπηρεσία μας (βάσει άρθρου 8 παρ. δ του με αριθμό 1 XX) 

σχετικού), για έργο συνολικού προϋπολογισμού 17.038.000 €, του οποίου 15.073.000 € 

αντιστοιχούν σε Η/Μ εργασίες. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΔΕΙΑΣ 

1. Τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 18,00 ΜWp, με ανώτατο όριο παραγόμενης 

ισχύος 17,58 MW, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΙΟΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΙΟΝΙΑ Α.Ε.», όπως αυτή 

εκπροσωπείται νόμιμα. 

2. Ο σταθμός θα εγκατασταθεί στη θέση «Πριόνια» της Τοπικής  Κοινότητας Στειρίου και της 

Δημοτικής Κοινότητας Διστόμου, της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου 

– Αράχοβας - Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, με επέμβαση σε δημόσια 

δασικού χαρακτήρα έκταση εμβαδού 107.823 m
2
 όπως περιγράφεται στο με αριθμό  (3) 

σχετικό σημείο του προοιμίου της παρούσας, σε γήπεδο με συντεταγμένες κορυφών που 

δίνονται παρακάτω κατά ΕΓΣΑ ’87 και τα οποία οριοθετούν έκταση εμβαδού 386.815 m
2
: 

Σημείο X (m) Y (m) Σημείο X (m) Y (m) 

Α 388.056 4.253.697 Ζ 386.940 4.255.628 

Β 388.134 4.253.915 Η 387.338 4.255.197 

Γ 388.559 4.254.316 Θ 388.346 4.254.319 

Δ 387.418 4.255.308 Ι 388.010 4.253.997 

Ε 387.055 4.255.714 Κ 387.918 4.253.739 

 

3. Το έργο, σύμφωνα και με τις (4) & (7) σχετικές του προοιμίου της παρούσας θα έχει 

συνολική εγκατεστημένη ισχύ 18,00 ΜW, η οποία θα περιορίζεται στο ανώτατο όριο των 

17,58 MW της άδειας παραγωγής (4) και θα αποτελείται από : 

• έξη (6) ανεμογεννήτριες (Α/Γ) του Δανικού οίκου Vestas Wind Systems A/S, 

ονομαστικής ισχύος 3,0 MW έκαστη, οριζοντίου άξονα, με τρία πτερύγια, ύψος 

πλήμνης 80 m και διάμετρο δρομέα 90 m, ήτοι συνολική ισχύ  6 Χ 3 MW = 18 MW, οι 

οποίες θα τοποθετηθούν στις θέσεις με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87 που δίνονται 

στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

α/α Α/Γ X (m) Y (m) α/α Α/Γ X (m) Y (m) 

1 387055 4255626 4 388099 4254636 

2 387758 4254933 5 388259 4254488 

3 387929 4254792 6 388420 4254333 
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•  Έναν (1) οικίσκο 50 m
2
 που θα στεγάζει, τα πεδία μέσης και χαμηλής τάσης καθώς 

και τον απαραίτητο εξοπλισμό για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 

λειτουργίας των ανεμογεννητριών 

• Γραμμή μέσης τάσης η οποία θα είναι εναέρια σε μήκος 2 klm και υπόγεια σε μήκος 

1,5 klm καταλήγοντας στον Κ.Υ.Τ. Διστόμου, όπως περιγράφεται στο με αριθμό (8) 

σχετικό του προϊμίου της παρούσας. 

 

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ 

Ο δικαιούχος της παρούσας υποχρεούται: 

1. Κατά την εγκατάσταση του σταθμού να τηρεί τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους 

περιορισμούς που τίθενται: 

• στην (4) σχετική του προοιμίου της παρούσας (απόφαση άδειας παραγωγής). 

• στην (7) σχετική του προοιμίου της παρούσας (απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών 

όρων του έργου). 

2. Να μεριμνά, για την έγκαιρη ανανέωση ή την παράταση του χρόνου ισχύος ή την 

τροποποίηση, των περιβαλλοντικών όρων και της άδειας παραγωγής του έργου. 

3. Πριν από κάθε οικοδομική εργασία υποχρεούται εφόσον απαιτείται να διαθέτει άδεια 

οικοδομής ή/και έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την αρμόδια 

Διεύθυνση Πολεοδομίας. 

4. Για την επίβλεψη της εγκατάστασης του σταθμού, να απασχολεί πρόσωπα τα οποία να 

έχουν όλα τα από το νόμο οριζόμενα απαραίτητα προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

5. Με την περάτωση των εργασιών εγκατάστασης να καταθέσει χωρίς καθυστέρηση την 

αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας 

λειτουργίας. 

6. Για οποιαδήποτε μελλοντική επέμβαση στη θέση του έργου πρέπει να ειδοποιούνται 

εγγράφως και εγκαίρως όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες. 

7. Να τηρεί κάθε άλλο κανόνα δικαίου που διέπει την δραστηριότητά του. 

 

Γ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

1. Ο σταθμός θα συνδεθεί με το Σύστημα σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που 

περιλαμβάνονται στο (7) σχετικό σημείο του προοιμίου της παρούσας. 

2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος θα τοποθετήσει με δαπάνες του παραγωγού κατάλληλη 

μετρητική διάταξη καθώς και τον απαιτούμενο μηχανισμό τηλεμετάδοσης. Η λήψη των 

ενδείξεων των εν λόγω μετρητικών διατάξεων θα πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή 

του Συστήματος. 

3. Ο κάτοχος της παρούσας άδειας οφείλει να κινήσει χωρίς καθυστέρηση την διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης σύνδεσης του σταθμού με τον Διαχειριστή του συστήματος 

(ΔΕΣΜΗΕ) και τον κύριο του δικτύου (ΔΕΗ Α.Ε.). 

 

Δ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ο δικαιούχος της παρούσας υποχρεούται: 

1. Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για: 

I. την προστασία της ζωής και υγείας των εργαζομένων στο σταθμό, των περιοίκων και 

ιδιαίτερα των παιδιών, 

II. την προστασία του περιβάλλοντος, 

III. την εξασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας της κατασκευής του σταθμού και 

IV. την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. 

2. Να χρησιμοποιεί μέσα (συσκευές, εργαλεία, όργανα), συστήματα και εγκαταστάσεις που 

πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές και είναι εφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά ελέγχου, σήματα, τεχνικά έγγραφα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας. 
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3. Να μεριμνά για την τεχνική αρτιότητα και την άριστη κατάσταση των συστημάτων 

ασφαλείας και ελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και να τηρεί τα επίπεδα 

αναφοράς για την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

4. Να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ Α΄ 67/1995) “Ελάχιστες προδιαγραφές για 

την σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 

92/58/EOK”. 

5. Να φροντίζει για την αποκατάσταση του τοπίου και του περιβάλλοντος για τα τμήματα 

του έργου που ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής και περαιώνονται οι αναγκαίες 

δοκιμές και μετρήσεις. 

6. Να προβαίνει στην απομόνωση των επικίνδυνων, σημείων, συσκευών, εγκαταστάσεων 

και χώρων, με την κατάλληλη περίφραξη και την τοποθέτηση μέσων προστασίας και 

σήμανσης, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα από την διακίνηση φορτίων, την 

ηλεκτροπληξία κ.λ.π. Για τυχόν ατυχήματα και σοβαρές βλάβες πρέπει να ενημερώνονται 

άμεσα οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες. 

 

Ε. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΑΡΑΤΑΣΗ -ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 

1. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της, 

ήτοι έως  17/01/2014. 

2. Η παρούσα άδεια μπορεί να παρατείνεται, κατ’ ανώτατο όριο, για ίσο χρόνο, μετά από 

αίτηση του κατόχου της, εφόσον: 

(α) κατά τη λήξη της διετίας έχει εκτελεσθεί έργο, οι δαπάνες του οποίου καλύπτουν το 

50% της επένδυσης, ή  

(β) δεν συντρέχει η προϋπόθεση της περίπτωσης (α), αλλά έχουν συναφθεί οι αναγκαίες 

συμβάσεις για την προμήθεια του εξοπλισμού ο οποίος απαιτείται για την υλοποίηση 

του έργου, ή  

(γ) υφίσταται αναστολή με δικαστική απόφαση οποιασδήποτε άδειας απαραίτητης για τη 

νόμιμη εκτέλεση του έργου. 

3. Για την τροποποίηση της παρούσας, ο κάτοχος υποβάλει αίτημα σύμφωνα με τον τύπο 

που ορίζεται στο Παράρτημα της Υ.Α.Δ6/Φ1/οικ.13310/18.6.2007, όπως ισχύει. 

4. Αν εκκρεμεί αίτημα για τροποποίηση της άδειας παραγωγής ή μεταβολής των στοιχείων 

της, το αίτημα για τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης δεν μπορεί να υποβληθεί, πριν 

την τροποποίηση της άδειας παραγωγής ή την έκδοση βεβαίωσης από την ΡΑΕ ότι έχουν 

μεταβληθεί τα στοιχεία της άδειας. 

5. Περίληψη της παρούσας δημοσιεύεται, με ευθύνη του κατόχου της, σε μία τουλάχιστον 

ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και σε μία τοπική εφημερίδα της 

περιφέρειας, στα όρια της οποίας πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός. 

 

ΣΤ. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ο δικαιούχος της άδειας οφείλει να κινήσει άμεσα τη διαδικασία για την 

επαναδιατύπωση των όρων σύνδεσης του σταθμού από τον Διαχειριστή του Συστήματος 

ή του Δικτύου εάν η εγκατεστημένη ή η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής του σταθμού που 

συνδέεται με το Σύστημα ή το Δίκτυο, αυξηθεί μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) συνολικά σε 

σχέση με την αρχική άδεια, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή του γηπέδου άλλη εκτός από 

τη μείωση του εμβαδού του. Εφόσον επαναδιατυπωθούν οι όροι σύνδεσης τότε θα 

τροποποιηθεί και η παρούσα άδεια με σχετική πράξη του αρμόδιου οργάνου. Αποτελεί 

υποχρέωση του παραγωγού η γνωστοποίηση αμελλητί στη Ρ.Α.Ε. και το Υ.Π.Ε.Κ.Α της 

επερχόμενης μεταβολής στην ισχύ του σταθμού. H υποχρέωση του παραγωγού περί 

γνωστοποίησης στη Ρ.Α.Ε. και το Υ.Π.Ε.Κ.Α υφίσταται και στην περίπτωση που μειωθεί η 

εγκατεστημένη ή η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής του σταθμού που συνδέεται με το 

Σύστημα ή το Δίκτυο. 
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Ζ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ–ΚΥΡΩΣΕΙΣ–ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 

1. Για τον προσδιορισμό των παραβάσεων και την διαδικασία επιβολής κυρώσεων σε 

περίπτωση μη τήρησης των όρων της παρούσας από τον κάτοχό της, εφαρμόζονται οι 

συνδυαζόμενες διατάξεις του Ν.2647/1998, της Υ.Α.13129/1996 και του Ν.3468/2006 

όπως ισχύει. 

2. Εάν ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο η άδεια παραγωγής, ανακαλείται υποχρεωτικά και 

η παρούσα άδεια με σχετική πράξη του αρμόδιου οργάνου. 

 

Η. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 

Η παρούσα άδεια καταχωρήθηκε στο αρχείο της υπηρεσίας μας με κωδικό αριθμό : 

0 8 4 2 1 4 1 0 0 0 2 3 1 8 
 

 

 

Εσωτερική Διανομή 

1) Χρονολογικό αρχείο 

2) Φάκελος ΑΠΕ_ΣΤΕ_ΑΣΠΗΕ_Φ231 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 

 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ 

Κοινοποίηση 

1. Γραφείο Γενικής  Γραμματέα 

2. Γραφείο Γεν. Δ/ντη  
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