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ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 

ισχύος 150 kVA για το Συσκευαστήριο – ∆ιαλογητήριο Φρούτων της «PAPPAS FRUIT 
Α.Ε.» που βρίσκεται στο 10ο χλµ. Ε.Ο. Άρτας – Κορωνησίας του ∆ήµου Αρταίων της ΠΕ 
ΑΡΤΑΣ. 

 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
Ο   ΑΝΤ ΙΠΕΡ ΙΦΕΡΕ ΙΑΡΧΗΣ  

ΠΕΡ ΙΦΕΡΕ ΙΑΚΗΣ   ΕΝΟΤΗΤΑΣ   ΑΡΤΑΣ  
 

Έχοντας   υπόψη : 

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» και το Π.∆.140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-
2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου». 

2. Τον Ν.2244/1994 «Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από 
συµβατικά καύσιµα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το άρθρο 10 του Ν.2773/99 (ΦΕΚ 286 Α/22-12-1999) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
– Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του 
Ν.2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/12-9-2011)24 και το άρθρο 24 παράγραφος Γ του Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 
129/Α/27-6-2006), καθώς και το άρθρο 132 του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/22-8-2011) «Για τη 
λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα 
µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις.». 

4. Την µε αριθµό ∆6/Φ1/οικ.8295/19-4-1995 Υπουργική Απόφαση «∆ιαδικασίες και δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής 
τα καταβλητέα παράβολα καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια» (ΦΕΚ 385 Β΄/1995). 

5. Την Αριθµ. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ6/οικ.25131/2009 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση – Συµπλήρωση της 
Υπουργικής Απόφασης ∆6/Φ1/οικ.8295/19-4-1995 (ΦΕΚ 385 Β΄/1995)» (ΦΕΚ 2442/B/11-12-2009). 

6. Την Αριθ. ∆5-ΗΛ/Β/Φ1/οικ.17951/2000 Υπουργική Απόφαση «Κανονισµός παραγωγής και προµήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας» (ΦΕΚ 1498 /Β/8-12-2000). 

7. Τις Υ.Α. αρ.Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470/Β/2004) «Αντικατάσταση του Ισχύοντος Κανονισµού Εσωτερικών 
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 και άλλες σχετικές διατάξεις» και 
Υ.Α. αρ.ΦΑ50/12081/642 (ΦΕΚ 1222/Β/2006) «Θέµατα ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών 
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Εγκαταστάσεων. Καθιέρωση Υποχρεωτικής Εγκατάστασης ∆ιατάξεων ∆ιαφορικού ρεύµατος και 
Κατασκευής Θεµελιακής Γείωσης.» 

8. Τον Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α/28-11-1934) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.∆. 1150/1949 (ΦΕΚ 
249/Α/11-10-1949) και το Β.∆. της 15-10-1922 (ΦΕΚ 208/Α/21-10-1922). 

9. Την Αριθµ. ∆ΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471 Β΄/2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής 
απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) 
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», σύµφωνα µε την οποία εξαιρούνται τα µεµονωµένα εφεδρικά 
Η/Ζ από Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (ΠΠ∆).   

10. Την µε αρ.πρωτ.:∆.Α. 758/29-05-2018 αίτηση της εταιρείας «PAPPAS FRUIT Α.Ε.», για την χορήγηση 
απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύος 150 
kVA για το  Συσκευαστήριο – ∆ιαλογητήριο Φρούτων, που βρίσκεται στο 10ο χλµ. Ε.Ο. Άρτας – 
Κορωνησίας του ∆ήµου Αρταίων της ΠΕ ΑΡΤΑΣ.. 

11. Την από 1-8-2005 Απόφαση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ 
(διάρκειας 25 ετών), για την εγκατάσταση  της εταιρείας «PAPPAS FRUIT Α.Ε.» εφεδρικού Η/Ζ ισχύος 
150kVA στη θέση που βρίσκεται η εν λόγω µονάδα. 

12. Την υποβληθείσα τεχνική έκθεση περιγραφής του εφεδρικού Η/Ζ και το σχετικό τοπογραφικό 
διάγραµµα (Μάιος 2018). 

13. Η από 26-10-2004 πρόσθετη συµφωνία για εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή µεταξύ ∆Ε∆∆ΗΕ και της 
εταιρείας «PAPPAS FRUIT Α.Ε.». 

14. Το αρ.πρωτ.: 3773/Φ.701.4/10-9-2018 Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άρτας διάρκειας οκτώ (8) ετών. 

 
 

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  µ  ε  
 

1. Την απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας απεριόριστης χρονικής διάρκειας 
εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) ισχύος 150 kVA της εταιρείας της «PAPPAS FRUIT 
Α.Ε.» που βρίσκεται στο 10ο χλµ. Ε.Ο. Άρτας – Κορωνησίας του ∆ήµου Αρταίων της ΠΕ ΑΡΤΑΣ. 

            Τεχνικά Στοιχεία Εφεδρικού Η/Ζ :  Γεννήτρια Τριφασική, εναλλασσόµενου ρεύµατος  

                                                                     ισχύος 150 kVA.  
                                                                                           
            Καύσιµο : Πετρέλαιο (diesel) 
 

2. Το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος , θα τίθεται σε λειτουργία µόνο σε περίπτωση διακοπής της 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης ή αδυναµίας του Συστήµατος ή του ∆ικτύου. 

3. Η άδεια αυτή χορηγείται µε την επιφύλαξη της τήρησης των κειµένων διατάξεων που αναφέρονται στο 
σκεπτικό της απόφασης αυτής και µε τους εξής όρους : 

 (α) Η ενδιαφερόµενη εταιρεία να προβεί σε αναθεώρηση της οικοδοµικής άδειας για την εγκατάσταση 
του εφεδρικού Η/Ζ, εάν από τις διατάξεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 

(β) κατά τη λειτουργία του εφεδρικού Η/Ζ να τηρούνται οι διατάξεις της αριθµ.70261/2872/1967 Υ.Α. 
«Περί εγκρίσεως κανονισµού για την εγκατάσταση και συντήρηση υπαίθριων γραµµών ηλεκτρικής ενέργειας» 
και της αριθµ. 30225/1995 Υ.Α. «Περί εγκρίσεως κανονισµών κατασκευής Εσωτερικών Ηλεκτρικών 
Εγκαταστάσεων», όπως αυτές συµπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν µεταγενέστερα. 

(γ) Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων µέσα στο χώρο της 
µονάδας που είναι εγκατεστηµένο το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 
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(δ) Να τηρούνται όλα τα γενικά µέτρα πυροπροστασίας, που έχουν υποδειχθεί από την πυροσβεστική 
υπηρεσία, προβλέπονται στη ΚΥΑ Αριθ. Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ90Β΄/30-1-2006) και την εκάστοτε 
ισχύουσα Νοµοθεσία για την εν λόγω δραστηριότητα, να ανανεώνεται το σχετικό πιστοποιητικό 
(ενεργητικής) πυροπροστασίας πριν από τη λήξη του και να προσκοµίζεται στην Υπηρεσία µας. 

(ε) Για τη δεξαµενή πετρελαίου που θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες του Η/Ζ να τηρούνται οι 
διατάξεις του Π.∆.44/19-2-1987. 

(στ) Κατά την κατασκευή και στη συνέχεια κατά τη λειτουργία της µονάδας, να ληφθούν όλα τα 
αναγκαία µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. 

(ζ) Για την υπεύθυνη επίβλεψη των εργασιών εγκατάστασης της ανωτέρω εφεδρικής µονάδας, καθώς 
και για τη λειτουργία της, πρέπει να απασχολούνται πρόσωπα που έχουν τις απαιτούµενες άδειες, σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

(η) Η παρούσα απόφαση απαλλαγής δεν απαλλάσσει την ενδιαφερόµενη εταιρεία από την υποχρέωση 
να εφοδιασθεί µε άλλη άδεια άλλης Αρχής, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 

(θ) Η παρούσα απόφαση µπορεί να ανακληθεί στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της 
ισχύουσας νοµοθεσίας ή των ανωτέρω όρων και περιορισµών. 

3. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, ενώπιον 
τoυ Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας, εντός δεκαπέντε 
(15) ηµερών από τη δηµοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου 
ελήφθη γνώση αυτής, ενώ η άσκηση της παραπάνω ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση 
για την άσκηση ένδικων βοηθηµάτων ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 227 και 238 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α). 
 

 

 

     

     

     

     

     

Ο    ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  

ΑΡΤΑΣ 
 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΨΑΘΑΣ 
  
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ (για ενέργειες όπου απαιτούνται) : 
(1) Υ.ΠΕ.Κ.Α. 

Γενική Γραµµατεία Ενέργειας 
∆/νση Παραγωγής 
Τµήµα Γ΄ Αυτοπαραγωγής 
Μεσογείων 117-119    

(2) Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, Πειραιώς 132, 118 54 ΑΘΗΝΑ 
(3)  «PAPPAS FRUIT Α.Ε.», στο 10ο χλµ. Ε.Ο. Άρτας – Κορωνησίας του 

∆ήµου Αρταίων της ΠΕ ΑΡΤΑΣ. 
(4) ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε., ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου 

Περιοχή Άρτας, Περιφερειακή Οδός                                            47100  ΑΡΤΑ 
(5) Αστυνοµικό Τµήµα Περιφέρειας Άρτας,                                       47100 ΑΡΤΑ 
(6) Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας, Ζάρρα & Αρισταγόρα,             47100 ΑΡΤΑ 
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