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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ    
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Χαλκίδα        :         22 - 11 - 2016       
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Αριθ. Πρωτ . :        887 / ΗΖ / 13  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ            
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ   
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ   
Ταχ. ∆/νση : Λ. Χαϊνά 93   
Ταχ. Κώδικας : 341 32   
Πληροφορίες : Λ. Αρδίτζογλου   
Τηλέφωνο : 2221-3-53402   
Fax : 2221-0-36041    
email  : manolis.d@evia.pste.gov.gr   
 
 
ΘΕΜΑ : Απαλλαγή από την υποχρέωση λήψης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας 

Εφεδρικού Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (H/Z) ονοµαστικής ισχύος εφεδρικής 
λειτουργίας 275 kVA, της εταιρείας «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» που βρίσκεται στη θέση ‘Γλύφα’ 3ο Χλµ. Χαλκίδας - 
Αθήνας Τ.Κ. ∆ροσιάς ∆.Ε. Ανθηδόνος του ∆ήµου Χαλκιδέων της ΠΕ Εύβοιας.  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ  

 
Έχοντας υπόψη : 
 
α) Τις διατάξεις των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’) «Απλοποίηση της αδειοδότησης…..» και 

Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α’) «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων 
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί από τους 
Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α) & Ν.4155/2013 ( ΦΕΚ 120 Α)  

β) Τις διατάξεις του Ν. 3852 /07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

γ) Το Π.∆. 148 / 27-12-2010 (ΦΕΚ 241 Α') «Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
δ) Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήµερα.  

ε) Τις διατάξεις του Ν.2244/94 (ΦΕΚ 168 Α') «Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβατικά καύσιµα και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε µε τον  Ν.2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α’)  και το Ν.3468/06 (ΦΕΚ 129 Α’) 

στ) Τις διατάξεις της Υ.Α. ∆6/Φ1/ΟΙΚ.8295/95 (ΦΕΚ 385Β’) «Α. ∆ιαδικασίες και δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθµών 
ηλεκτροπαραγωγής και καταβλητέα παράβολα καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτοµέρεια…», 
όπως τροποποιήθηκε-συµπληρώθηκε µε την Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ6/οικ.25131/7-12-09 (ΦΕΚ 2442 
Β’/09.)  

ζ) Την υπ’ αρ. οικ. 100229/2885/09-09-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί 
«Ανάθεσης άσκησης αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 2542 Β / 24-09-2014), όπως έχει συµπληρωθεί και τροποποιηθεί µε 
τις, υπ’ αριθ. (οικ.) 128945/3720/18-11-2014 (ΦΕΚ 3238/Β?03-12-2014), υπ’ αριθ. (οικ.) 
75553/1337/18-05-2016 (ΦΕΚ 1594/Β/07-06-2016) και υπ’ αριθ. (οικ.) 161836/2629/13-10-
2016 (ΦΕΚ 3568/Β/04-11-2016), αποφάσεις. 

η) Την υπ’ αρ. οικ. 142133/7028/15-12-2014 (ΦΕΚ 3475 Β) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας περί «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής ‘Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη’ στους 
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Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, όπως 
συµπληρώθηκε µε την  υπ’ αρ. οικ. 22078/845/16-2-2015 (ΦΕΚ 326 Β) Απόφαση 
Αντιπεριφερειάρχη. 

θ) Την µε αριθ. πρωτ. 887/05-02-2016 αίτηση µε συνηµµένα δικαιολογητικά του ενδιαφερόµενου 
για τη χορήγηση απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικού 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ονοµαστικής ισχύος εφεδρικής λειτουργίας 275 kVA.  

ι) Την υπ’ αριθ. 416/2015 Βεβαίωση της ΡΑΕ για την εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής 
άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εφεδρικούς σταθµούς σύµφωνα µε την περίπτωδη 
(Β) της παραγράφου 11 του άρθρου 132 του Ν. 4001/2001, της εταιρείας «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 
ΓΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» για την εγκατάσταση εφεδρικού Η/Ζ ισχύος 275
kVA. 

ια) Την υποβληθείσα τεχνική έκθεση περιγραφής  του εφεδρικού Η/Ζ και κάτοψη κτιρίου –
χωροταξία µηχανηµάτων κλίµακας 1:100   

ιβ) Την από 25-01-2016 πρόσθετη συµφωνία για εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή µεταξύ ∆Ε∆∆ΗΕ και 
«ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» 

ιγ) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5831 Φ.Α.Α.Μ.Π.Υ. 3305/05-08-2014 Πιστοποιητικό Ενεργητικής 
Πυροπροστασίας 

ιδ) Την υπ' αριθ. πρωτ. 9697/Φ.14/3582 /23-12-2015 θεωρηµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση Έναρξης 
Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαµηλής Όχλησης. 

ιε) Τις διατάξεις υης ΥΑ ΗΠ 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012) ΥΠΕΚΑ «Κατάτασξη
δηµοσίων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες ……..», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την ΥΑ 
αριθ. 173829/14 ΦΕΚ 2036/Β/25-07-2014 ως προς την κατάταξη ορισµένων έργων και 
δραστηριοτήτων της 2ης, 6ης 9ης και 12ης Οµάδας ΥΠΕΚΑ και ισχύει.  

ιστ) Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων 
και δραστηριοτ’ητων …….» 

ιζ) Το Ν. 4042/2011 (ΦΕΚ 24/Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος …….». 
ιη) Το Π.∆. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη ………». 
ιθ) Την ΚΥΑ 45964/06-08-2013 (ΦΕΚ 1987/Β/2013) «Πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις για 

τις δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 9ης Οµάδας ……..» 

 

Αποφασίζουµε 
 
Την απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 

(Η/Ζ) ονοµαστικής ισχύος εφεδρικής λειτουργίας 275 kVA, µε φορέα την εταιρεία «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 

ΓΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»,  για τη Μονάδα Κατασκευής Μηχανηµάτων Βαρέως 

Τύπου και σκαφών που βρίσκεται στη θέση ‘Γλύφα’ 3ο Χλµ. Χαλκίδας – Αθηνών Τ.Κ. ∆ροσιάς ∆.Ε. 

Ανθηδόνος του ∆ήµου Χαλκιδέων της Π.Ε. Εύβοιας. 

Η παρούσα απόφαση απαλλαγής έχει απεριόριστη διάρκεια και χορηγείται µε τους ακόλουθους όρους 

και περιορισµούς: 

(1) Το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ), θα τίθεται σε λειτουργία µόνο σε περίπτωση 

διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης ή αδυναµίας του Συστήµατος ή του 

∆ικτύου. 

(2) Κατά τη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους να λαµβάνονται και να τηρούνται όλα τα 

απαραίτητα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των εργαζοµένων. 

(3) Η εγκατάσταση να πληροί το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» 

(4) Για τη δεξαµενή πετρελαίου που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του Η/Ζ να τηρούνται οι κατά 

περίπτωση ισχύουσες διατάξεις. 
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(5) Να τηρούνται όλα τα απαραίτητα µέτρα πυρασφάλειας σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη 

ενεργητικής πυροπροστασίας. 

(6) Για τη λειτουργία, επίβλεψη και συντήρηση του Η/Ζ πρέπει να απασχολούνται πρόσωπα που 

έχουν τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις προσόντα και άδειες. 

(7) Να τηρούνται οι όροι των (ι) και (ιβ) σχετικών. 

(8) Τα δικαιολογητικά που ελήφθησαν υπόψη για τη χορήγηση της παρούσας και έχουν ορισµένη 

ισχύ να ανανεώνονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

(9) Η παρούσα απόφαση απαλλαγής δεν απαλλάσσει το φορέα από την υποχρέωση να εφοδιαστεί µε 

άδεια άλλης Αρχής αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 

(10) Η παρούσα ισχύει αποκλειστικά στο όνοµα του φορέα του οποίου εκδόθηκε. 

(11) Η παρούσα απόφαση µπορεί να ανακληθεί στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της 

ισχύουσας νοµοθεσίας ή των ανωτέρω όρων και περιορισµών. 

(12) Κατά της παρούσης χωρεί προσφυγή εντός (15) ηµερών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

227 του Ν.3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87/Α’). 

M.E.A. 
Ο Αν. Προϊστάµενος  της ∆ιεύθυνσης   

 
 

     Γεώργιος Μαυροµµατάκης                    
                                                                      Π.Ε. Ηλ/γος Μηχ/κός µε Α' βαθµό    
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

1. Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης 
 Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας 
 Γενική ∆/νση Υποστήριξης Βιοµηχανιών 
 ∆ιεύθυνση Πληροφορικής - Τµήµα Γ’ 
 Πλατεία Κάνιγγος     Τ.Κ. 10181   Αθήνα 
  

2. Υπουργείο Οικονοµικών 
 Γεν. ∆/νση Στατιστικών Ερευνών 
 ∆/νση  Στατιστικών ∆ευτερογενούς Τοµέα 
 Τµήµα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας 
 Πειραιώς 46 &  Επονιτών 
 18510 Πειραιάς     Ταχ. Θυρ. 808470 
  

3. Γενική ∆/νση Ανάπτυξης 
 ∆/νση Βιοµηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων  
 Λ. Καλυβίων 2      Τ.Κ. 35132  ΛΑΜΙΑ 
  

4. Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ,  
Πειραιώς 132,  Αθήνα  Τ.Κ.118 54.                                                                                                       

  
5. Υ.Π.Ε. 

Γεν. ∆νση  Ενέργειας, ∆/νση Ηλεκτροπαραγωγής,  
Τµήµα  Γ΄ , Μεσογείων 117-119, 101 92 Αθήνα 

  
6. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ .Ε.Π.Ε. 

3ο χλµ  Χαλκίδας – Αθηνών  Γλύφα ∆ροσιάς 
341 00 , Χαλκίδα  Εύβοιας 

  
 7.      ∆Ε∆∆ΗΕ Χαλκίδας , ∆ύο ∆έντρα Χαλκίδας, τ.κ. 341 00 

  
8. Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας,  

Σιώκου 3, Χαλκίδα, τ.κ. 341 33 
  

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
Αρχείο ∆/νσης       
Αρχείο τµήµατος (Φ.14/3582)  -  (Φ. ΗΖ/13) 
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