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ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 400/2013
Τροποποίηση
της
υπ’
αριθµ.
πρωτ.
ΥΠΑΝ
∆6/Φ17.1279/17731/16.10.2006 (Α∆-00989) άδειας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος 24ΜW στη
νησίδα «Άγιος Γεώργιος», της ∆ηµοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής,
του ∆ήµου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής
Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.»
Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές
διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 129/27.06.2006, όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις 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
Α΄85/4.6.2010, όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις 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 Α΄ 8/28.01.2009), και ειδικότερα τα άρθρα 27
και 27Α., όπως ισχύει.
4. Τς διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και
Φυσικού Αερίου, για ‘Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και
άλλες ρυθµίσεις», (ΦΕΚ 179 Α΄/22.08.2011), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας», ΦΕΚ
Α΄ 286/22.12.1999, όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010).
7. Τις διατάξεις του ν. 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών,
αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε.
"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ" και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α` 201/12.9.2001 και
ειδικότερα του άρθρου 2 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του ν. 2244/1994 «Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας και από συµβατικά καύσιµα και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α΄168/1994,
όπως ισχύει.
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9. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας», ΦΕΚ Α΄45, όπως
ισχύει.
10. Τις διατάξεις και τα Παραρτήµατα της υπ’ αριθµ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011
απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Κανονισµός αδειών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας µε χρήση ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α. » (ΦΕΚ Β΄ 2373/25.10.2011) (εφεξής ο
«Κανονισµός Αδειών»).
11. Την από 30.07.2001 απόφαση της Ρ.Α.Ε. «Οδηγός αξιολόγησης αιτήσεων αδειών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και µικρή Σ.Η.Θ.», όπως ισχύει.
12. Τις διατάξεις και τα Παραρτήµατα της υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆6/Φ1/οικ.5707/13.3.2007
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισµός αδειών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας µε χρήση ΑΠΕ και µέσω Σ.Η.Θ.Υ.Α. », ΦΕΚ Β΄ 448/3.4.2007.
13. Την ΚΥΑ 49828/12.11.2008 «Έγκριση ειδικού χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου
ανάπτυξης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής µελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», ΦΕΚ Β΄2464/3.12.2008, όπως ισχύει.
14. Την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθµ. Α.Υ./Φ1/οικ. 19598/01.10.2010 «Απόφαση για την
επιδιωκόµενη αναλογία εγκατεστηµένης ισχύος και την κατανοµή της στο χρόνο µεταξύ
των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄
1630/11.10.2010).
15. Την υπ’αριθµ.1258/2010 απόφαση της ΡΑΕ «Επί της αξιολόγησης της δυνατότητας
υλοποίησης έργων ΑΠΕ σε συµµόρφωση µε το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού
και αειφόρου ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. και ειδικότερα µε τις διατάξεις του για τις περιοχές
αποκλεισµού χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε.».
16. Την υπ’ αριθµ. ΑΥ/Φ1/οικ.14586/19.07.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε θέµα «Οδηγίες Εφαρµογής
διατάξεων του ν. 3851/2010».
17. Την υπ’ αριθµ. 55/2010 απόφαση της ΡΑΕ «Χορήγηση εξουσιοδότησης για τη
διενέργεια πράξεων στο Μέλος της ΡΑΕ ∆. Ραχιώτη», ΦΕΚ Β΄ 892/22.06.2010.
18. Την υπ' αριθµ. 3/09-02-2011 Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου (ΦΕΚ Υ.Ο.∆.∆
28/11-02-2011) για το διορισµό του κ. ∆. Ραχιώτη ως Αντιπροέδρου Α' της ΡΑΕ
19. Το υπ’ αριθµ. ΦΕΚ Β΄ 3465/28.12.2012 «Αποτελέσµατα της Απογραφής ΠληθυσµούΚατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιµο Πληθυσµό της Χώρας», σύµφωνα µε το οποίο
η νησίδα «Άγιος Γεώργιος» ανήκει στα διοικητικά όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας
Λαυρεωτικής, του ∆ήµου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής
Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
20. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΝ ∆6/Φ17.1279/17731/16.10.2006 (Α∆-00989) άδεια
παραγωγής της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.» (εφεξής
Εταιρεία) για αιολικό σταθµό ισχύος 24ΜW στη νήσο «Άγιος Γεώργιος», της
∆ηµοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, του ∆ήµου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής (εφεξής Άδεια).
21. Τις υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-171966/30.05.2013 & Ι-172269/07.06.2013 (ΤΡ-01690)
επιστολές της Εταιρείας για τροποποίηση της Άδειας λόγω αλλαγής διοικητικής
υπαγωγής της νησίδας στην οποία εγκαθίσταται ο σταθµός από ∆ήµο Ύδρας σε ∆ήµο
Λαυρεωτικής, σύµφωνα µε την κύρωση της απογραφής του έτους 2011.
22. Τη δηµοσιοποίηση της αίτησης τροποποίησης στην οποία προέβη η ΡΑΕ στις
11.06.2013
23. Το γεγονός ότι κατά της ανωτέρω αίτησης δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις.
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ΕΠΕΙ∆Η
Κατά την αξιολόγηση της ως άνω αίτησης τροποποίησης στη συνεδρίαση της Ολοµέλειας την 5η
Σεπτεµβρίου 2013, σύµφωνα µε το σύνολο των εγγράφων και στοιχείων του φακέλου αυτής, µε τα
κριτήρια της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.3468/2006 όπως ισχύει, τον Κανονισµό Αδειών
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων, κρίθηκε ότι η εν λόγω
αίτηση πληροί τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 3 του ως άνω νόµου, όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του στοιχείου 1
(«∆ικαιούχος και αντικείµενο άδειας παραγωγής») της υπ’ αριθµ.
ΥΠΑΝ ∆6/Φ17.1279/17731/16.10.2006 (Α∆-00989) άδειας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό της
εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.», ως ακολούθως:
«Στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ-ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και µε διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.» (µε µετοχική σύνθεση: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 65% και IWECO
ΧΩΝΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 35%), όπως αυτή νόµιµα εκπροσωπείται, χορηγείται άδεια παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο που θα κατασκευαστεί στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος» της
∆ηµοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, του ∆ήµου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής»

Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθµ. ΥΠΑΝ ∆6/Φ17.1279/17731/16.10.2006 (Α∆-00989) άδεια
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, διατηρείται σε ισχύ ως έχει.
Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί
ενδικοφανής προσφυγή εντός τριάντα ηµερών από την δηµοσίευση ή την κοινοποίησή της, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν. 4001/2011, ΦΕΚ Α´ 179/22.08.2011 (άρθρο 3 παρ. 2
του ν. 3468/2006 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 21 του άρθρου 42 του ν. 4030/2011, ΦΕΚ Α´
249/25.11.2011).
Αθήνα, 5 Σεπτεµβρίου 2013
Για τη ΡΑΕ,

∆ηµήτρης Ραχιώτης
Αντιπρόεδρος
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