
 
                               
                               
                        
                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
                                                                                                                      
                                                                                                       Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η    στους  όρους  της παρούσας απόφασης 

                                                                                              Άµφισσα  26- 09- 2016 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                                         
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                Αριθ. Πρωτ:  1932/Θ.1 / 1922            
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ                             
ΤΜΗΜΑ XΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,                  Αριθ. Καταχώρησης : 511 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ                                      
Ταχ. ∆/νση : Γιδογιάννου 31 - ΑΜΦΙΣΣΑ                                     
Ταχ. Κώδικας : 33100 
Πληροφορίες : ∆.Κοντοκοντής 
Τηλέφωνο : 2265350-626 
FAX : 2265350-625 
E-MAIL : t.viomihanias@fokida.gr 
 

 
Θ Ε  Μ  Α : Απαλλαγή υποχρέωσης εφοδιασµού της “Ε.Α.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ”  µε άδεια εγκατάστασης 

και λειτουργίας για το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 50 KVA για την επιχείρηση επεξεργασίας 

και συσκευασίας ελαιών εντός του ΒΙΟ.ΠΑ. Άµφισσας, στην ∆.Ε Άµφισσας, του ∆ήµου ∆ελφών της 

Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. 

 

ΚA∆  2008 :  10.39.18 

ΠΕΡΙΟΧΗ  :  ΑΜΦΙΣΣΑ        Α.Φ.Μ. :  096037584 

 
        
                                                                 Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
                                                  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

                ΄Εχοντας  υπόψη : 
 
 
1.   Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ( Π.∆. 148/2010, Φ.Ε.Κ.241/Α΄/27-12-10).      
 
2. Την απόφαση µε αριθµό οίκ. 124287/2082/08-08-2016 ( ΦΕΚ 2932/Β΄/14-09-2016) του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας ΄΄περί ανάθεσης άσκησης αρµοδιοτήτων στον  Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας΄΄. 

        
        3. Την  υπ΄αριθ. 179/17-3-2015 (ΦΕΚ 584/Β΄/9-4-2015) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας 

“παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής σε Προϊσταµένους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας”. 
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            4. Τον Ν. 3982/ΦΕΚ Α143/2011, «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και 

µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το 
Β' Μέρος (αρθ. 17-40) «Απλοποίηση της αδειοδότησης µεταποιητικών δραστηριοτήτων», όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/2011), το Ν. 4072/2012 και το Ν. 4155/2013 
(Φ.Ε.Κ. 120/Α/2013) και ισχύει, και ιδιαίτερα το άρθρο 18, παρ. 3, περ. η  
 
5. Την Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ6οικ. 25131/ΦΕΚ Β2442/2009, «Τροποποίηση - Συµπλήρωση της 
Υπουργικής Απόφασης ∆6/Φ1/ΟΙΚ. 8295/19-4-1995 (ΦΕΚ 385Β'/1995). 
 
6. Την Υ.Α. 45964/06.08.2013/ΦΕΚ Β1987/2013, «Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις για τις 
δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 9ης Οµάδας "Βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς 
εγκαταστάσεις" που ανήκουν στην υποοµάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας». 
 
7. Την αριθµ. ∆ΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β΄/10-08-2016) Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί «Τροποποίησης της υπ. αριθµ. 1958/2012 απόφασης του 
Υπουργού ΠΕΚΑ (Β'21), µε την οποία κατατάσσονται τα δηµόσια και ιδιωτικά έργα και 
δραστηριότητες σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.4014/2011 
(Α'209) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατάταξη έργων της 9ης  Οµάδας  και 
ειδικότερα την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, µε α/α 208 του Πίνακα 1 του παραρτήµατος ΙΧ της 
εν λόγω απόφασης. 
 
8. Την υπ΄αριθ. οίκ. 12997/145/Φ.15/28-11-2014 (ΦΕΚ 3284/Β΄/8-12-2014) Κ.Υ.Α , µε την οποία 
τροποποιήθηκε η υπ΄αριθ. Φ.15/οίκ. 1589/104/2006  Κ.Υ.Α, (ΦΕΚ 90/Β΄/30-1-2006), περί λήψης 
µέτρων πυροπροστασίας στις βιοµηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις κλπ. 
 
9. Την µε αριθµ. πρωτ. 1932/Θ.1/1922/20-09-2016 αίτηση της ΕΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ για την χορήγηση 
απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύος 
50 KVA στην επιχείρηση επεξεργασίας και τυποποίησης βρώσιµης ελιάς, που βρίσκεται εντός του 
ΒΙΟ.ΠΑ. Άµφισσας, στην ∆.Ε. Άµφισσας, του ∆ήµου ∆ελφών, της Π.Ε. Φωκίδας.. 
 
10.Την υπ. αριθµ. 323/2015/24-09-2015 βεβαίωση της ΡΑΕ για την εξαίρεση από την υποχρέωση 
κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της επιχείρησης Ε.Α.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ για την 
εγκατάσταση εφεδρικού Η/Ζ ισχύος 50 KVA, σύµφωνα µε την περίπτωση (β) της παραγράφου 11  
του άρθρου 132 του Ν.4001/2011 (διάρκειας 25 ετών-λήξη ισχύος 23-09-2040). 
 
11.Την υποβληθείσα τεχνική έκθεση περιγραφής του εφεδρικού Η/Ζ του ∆ιπλωµατούχου Μηχ/γου-
Ηλεκ/γου Μηχ/κου Χρ. Χρυσαφόπουλου (αρ. µητρώου ΤΕΕ 22335) µε συνηµµένο τοπογραφικό 
διάγραµµα, υπογεγραµµένο από τον Αθανάσιο Γ. Καρανικόλα, Αρχ/να Μηχανικό (αρ. µητρώου ΤΕΕ 
55680), όπου υποδεικνύεται η θέση εγκατάστασης του Η/Ζ , εντός του ΒΙΟ.ΠΑ Άµφισσας (Ο.Τ. 1 – 
Οδός 2)  της ∆.Ε  Άµφισσας, του ∆ήµου ∆ελφών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. 
 
12.Την από 03-012-2015 πρόσθετη συµφωνία για εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή µεταξύ ∆Ε∆∆ΗΕ 
Α.Ε. και της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Άµφισσας (Ε.Α.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ). 
 
13. Το υπ΄αριθ. 1933/Θ.1/ 1923/ 23-09-2016 Έγγραφό µας, µε το οποίο ενηµερώσαµε την Ε.Α.Σ. 
Άµφισσας ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4262/2014 και της υπ΄αριθ. 12684/92/21-11-2014 
Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3181/Β΄/27-11-2014), δεν υποχρεούται στον εφοδιασµό της µε άδεια λειτουργίας από 
την Υπηρεσία µας. 
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                                                       Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε                                                                              

       Την χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση εφοδιασµού µε άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας για την εφεδρική µονάδα ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) 50 KVA, για την επιχείρηση 
επεξεργασίας και τυποποίησης βρωσίµων ελαιών εντός του ΒΙΟ.ΠΑ. Άµφισσας, στην ∆.Ε. 
Άµφισσας,του ∆ήµου ∆ελφών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. 

       Ο φορέας υποχρεούται να εφαρµόζει και να τηρεί τους όρους που επιβάλουν τα ανωτέρω 
σχετικά. Η λειτουργία καθώς και η τακτική (προληπτική / περιοδική) και έκτακτη (επισκευαστική) 
συντήρηση να γίνεται σύµφωνα µε τις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή του ηλεκτροπαραγωγού 
ζεύγους από το αρµόδιο προσωπικό. 

      Επίσης ο φορέας οφείλει να λαµβάνει τα γενικά προληπτικά µέτρα  πυροπροστασίας καθώς και 
τα κατασταλτικά που προβλέπονται στα αντίστοιχα Κεφ. Α΄και Β΄ του παραρτήµατος ΙΙ της υπ΄αριθ. 
Φ.15/οίκ. 1589/2006 ΚΥΑ, (ΦΕΚ 90/Β΄/30-1-2006). 

      Η απόφαση έχει απεριόριστη διάρκεια και δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόµενο από την 
υποχρέωση να εφοδιαστεί µε άδεια άλλης Αρχής, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη 
υποχρέωση, ενώ µπορεί να ανακληθεί στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της ισχύουσας 
νοµοθεσίας. 

       Κατά της παρούσας, µπορεί ν΄ ασκηθεί προσφυγή εντός (15)  ηµερών, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 227 του Ν.3852/2010. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της οικείας αυτοτελούς Υπηρεσίας 
Εποπτείας  ΟΤΑ, ο έλεγχος νοµιµότητας της παρούσας ασκείται από τον Γενικό Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα µε το άρθρο 238 του Ν. 
3852/2010 και ασκείται δια µέσου της Υπηρεσίας µας. 
 
 
 
                                                                             
           
                                       Μ.Ε.Α                                                                                                         
                    Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
                                                                                                
                                                                                                          
                                                                                     ΗΛΙΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΕΛΟΣ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  : 
 
(1)   Υ.ΠΕ.Κ.Α. 
       ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ∆/ΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,  
      ΤΜ. Γ' ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
      ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 117-119, ΑΘΗΝΑ 10192 
 
(2)   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
        ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
        ∆/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
        & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
        ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 8 – 35100  ΛΑΜΙΑ 

 
(3)   Ε.Α.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ          
       Σαλώνων 30 – 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ 
 
(4)  ΡΑΕ 
      ΠΕΙΡΑΙΩΣ132-11854 ΑΘΗΝΑ    

(5) ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
       33100 ΑΜΦΙΣΣΑ  

 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ∆ΙΑΝΟΜΗ : 
Χρ. Αρχείο  (Φ.14.5 )                                                                        
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