
ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 812/2021

Τροποποίηση, της υπ’ αριθ. Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/1/3175/01.06.2001 Απόφασης του 
Υπουργού Ανάπτυξης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με αριθμ. Μητρώου 
Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-0003/12.06.2001, της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από σταθμό συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 408,395MW, 
της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης, της εταιρείας με την επωνυμία «ELPEDISON A.E.» ως 
προς την ισχύ του σταθμού.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 4η Νοεμβρίου 2021 και

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις 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 Α΄ 179/22.08.2011), όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄ 
160/16.10.86), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», (ΦΕΚ Α΄ 
45/09.03.1999), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις και τα Παραρτήματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ5/Φ1/οικ.17951/08.12.2000 
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας (Έκδοση 1)» (ΦΕΚ Β΄ 1498/08.12.2000), ο οποίος σύμφωνα με την 
μεταβατική διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 196 του ν. 4001/2011 εξακολουθεί να ισχύει 
έως και την έκδοση του νέου Κανονισμού Αδειών που προβλέπεται στο άρθρο 135 του 
νόμου αυτού (εφεξής «Κανονισμός Αδειών»)

5. Την υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00003 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
(εφεξής «Άδεια»), η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/1/3175/01.06.2001 
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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ως  προς τη διατύπωση της τεχνολογίας

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2022
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ   

Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας 
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Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με αριθμ. Μητρώου 
Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-0003/12.06.2001, της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό 
συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του 
Δήμου Δέλτα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

6. Την υπ’ αριθμ. 1210/2020 απόφαση της Αρχής για τη τροποποίηση της άδειας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ELPEDISON Α.Ε.» από σταθμό 
συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο μέγιστης (μεικτής) ισχύος 408,395 MW 
και μέγιστης αποδιδόμενης καθαρής ισχύος 400,256 MW, στη Δ.Ε. Εχεδώρου του Δήμου 
Δέλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

7. Την υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-02731/03.06.2021, (I-303943/03.06.2021) αίτηση της 
Εταιρείας, για την τροποποίηση της Άδειας ως προς την ονομαστική και κατά συνέπεια 
και ως προς την καθαρή ισχύ του σταθμού συνδυασμένου κύκλου.

8. Τη δημοσιοποίηση της  αίτησης τροποποίησης στην οποία προέβη η ΡΑΕ στις 23.06.2021.
9. Το γεγονός ότι κατά των ανωτέρω αιτήσεων τροποποίησης δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις.
10. Το γεγονός ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο ανταποδοτικό τέλος για την ανωτέρω αίτηση 

τροποποίησης της Άδειας.

Αποφασίζει

Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/1/3175/01.06.2001 Απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-
0003/12.06.2001 της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό  συνδυασμένου κύκλου 
με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 408,395MW, στην Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου του Δήμου 
Δέλτα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της εταιρείας «ELPEDISON A.E.» ως προς 
την ονομαστική (μικτή) ισχύ η οποία πλέον ανέρχεται σε 430MW.

Ως εκ τούτου, ο Πίνακας Στοιχείων της Άδειας Παραγωγής, διαμορφώνεται ως εξής: 

Όνομα Κατόχου ELPEDISON A.E.  
Έδρα Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, 15125 Μαρούσι

Πρόσωπο επικοινωνίας Κατερίνα Κάραλη

Διεύθυνση Αλληλογραφίας Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, 15125 Μαρούσι  
T. +30 210 3441000,  e-mail: info@elpedison.gr

Τεχνολογία Σταθμός Συνδυασμένου Κύκλου αποτελούμενου από μία 
αεριοστροβιλική μονάδα και μία ατμοστροβιλική μονάδα

Καύσιμο Φυσικό αέριο
Ονομαστική (Μικτή) Ισχύς 430 MW

Καθαρή Ισχύς (προς το 
Σύστημα)

418 MW

Διασύνδεση Συνδεδεμένη στο Σύστημα
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Θέση Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος 01.06.2001

Διάρκεια Ισχύος 35 έτη

Κατά τα λοιπά, η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00003 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η 
οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/1/3175/01.06.2001 Απόφασης του 
Υπουργού Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία «ELPEDISON A.E.», 
ισχύει ως έχει.

Αθήνα, 04.11.2021

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας

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.
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