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ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 129/2012
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 1393/2010 (Α∆-01698) Απόφασης
ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
αιολικό σταθµό ισχύος 27,6MW στις θέσεις «Κόρακας- Ράχες» του
∆ήµου Πάρου, της ∆ηµοτικής Ενότητας Πάρου, της Περιφερειακής
Ενότητας Πάρου, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.»,
όπως ισχύει, λόγω αλλαγής της θέσης, του πλήθους των
ανεµογεννητριών και της εγκατεστηµένης ισχύος του σταθµού

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
Έχοντας υπόψη:
1. 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.
2. 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.
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. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας», ΦΕΚ
Α΄ 286/22.12.1999, όπως ισχύει.
5. 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.
6. 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.
7. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας», ΦΕΚ Α΄45, όπως
ισχύει.
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8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Την υπ’ αριθµ. 1179/2010 απόφαση της ΡΑΕ «Εφαρµογή των διατάξεων του ν.
3851/2010 σε θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων της Ρ.Α.Ε.».
12. 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).
13. 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.».
14. 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».
15. 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.
16. 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
17. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»,ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010, όπως
ισχύει».
18. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισµού και
Φυσικού Αερίου, για ‘Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων
και άλλες ρυθµίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011).
19. 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»).
20. Την υπ’ αριθµ. 1393/2010 (Α∆-01698) Απόφαση της ΡΑΕ, για χορήγηση άδειας
παραγωγής που χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.» για
αιολικό σταθµό ισχύος 27,6 ΜW στις θέσεις «Κόρακας- Ράχες», του ∆ήµου Πάρου, της
∆ηµοτικής Ενότητας Πάρου, της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου, όπως αυτή έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
21. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-132748/10.02.2011 (ΤΡ-01023/10.02.2011) αίτηµα
τροποποίησης της εν λόγω άδειας παραγωγής ως προς τη θέση και το πλήθος των
ανεµογεννητριών, από 12 ENERCON E-70, 2,3ΜW έκαστη µε διάµετρο πτερωτής
71m, σε 16 ENERCON E-70, 2,3ΜW έκαστη, µε διάµετρο πτερωτής 71m και ως εκ
τούτου της εγκατεστηµένης ισχύος του σταθµού από 27,6MW σε 36,8MW.
Συγκεκριµένα, οι ανεµογεννήτριες θα χωροθετηθούν εντός των αρχικών γηπέδων
εγκατάστασης αλλά και εντός δύο νέων γηπέδων στις θέσεις «Σµυρίγλι» και
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«Αγριολούκα» του ∆ήµου Πάρου, της ∆ηµοτικής Ενότητας Πάρου, της Περιφερειακής
Ενότητας Πάρου.
22. Τη δηµοσιοποίηση του ως άνω αιτήµατος τροποποίησης για την αλλαγή του αριθµού,
και της θέσης εγκατάστασης των ανεµογεννητριών στην οποία προέβη η ΡΑΕ στις 3
Μαΐου 2011 στην ιστοσελίδα της.
23. Το γεγονός ότι κατά του ανωτέρω αιτήµατος δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις
24. Τα υπ’ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-134383/11.03.2011, Ι-135135/30.03.2011 και Ι136184/14.04.2011 διευκρινιστικά έγγραφα της εταιρείας αναφορικά µε το ανωτέρω
αίτηµα.
25. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο, αποτελεί τµήµα ενός µεγαλύτερου έργου που αφορά
στην εγκατάσταση αιολικών σταθµών συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 398 MW στα
νησιά Άνδρο, Τήνο, Πάρο και Νάξο µε πρόταση ανεξάρτητης διασύνδεσης στο
Σύστηµα της Ηπειρωτικής χώρας.
26. Το γεγονός ότι η αύξηση του αριθµού των ανεµογεννητριών δεν δηµιουργεί πρόβληµα
στη φέρουσα ικανότητα του πρωτοβάθµιου Ο.Τ.Α. στον οποίο πρόκειται να
εγκατασταθεί ο σταθµός.

ΕΠΕΙ∆Η
Κατά την αξιολόγηση της ως άνω αίτησης τροποποίησης στη συνεδρίαση της Ολοµέλειας την 2η
Μαρτίου 2012, 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 πρώτης περιόδου της παραγράφου 3 της υπ’ αριθµ. 1393/2010 (Α∆-01698)
απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως
ακολούθως:

“Η παρούσα άδεια χορηγείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό
σταθµό, εγκατεστηµένης ισχύος 36,8ΜW και µέγιστης ισχύος παραγωγής 36MW, ο οποίος
αποτελείται από 16 ανεµογεννήτριες ισχύος 2,3MW έκαστη και µε διάµετρο ρότορα 71
µέτρα. Ο σταθµός θα εγκατασταθεί στις θέσεις «Κόρακας- Καντνελιά- ΣµυρίγλιΑγριολούκα» του ∆ήµου Πάρου, της ∆ηµοτικής Ενότητας Πάρου, της Περιφερειακής
Ενότητας Πάρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο χωρίς
γεωγραφικό υπόβαθρο (µορφής σκαριφήµατος) που κατατέθηκε στη ΡΑΕ, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο Μέρος 2 παρ. 8 του Παραρτήµατος 1 του Κανονισµού Αδειών
Παραγωγής”
Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθµ. 1393/2010 (Α∆-01698) απόφαση ΡΑΕ για χορήγηση άδειας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, ισχύει ως έχει.
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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, 02.03.2012
Για τη ΡΑΕ,

∆ηµήτρης Ραχιώτης
Αντιπρόεδρος ΡΑΕ

-4-

