
 
 

 

Αθήνα, 14 Ιανοςαπίος 2022 

Επώηηζη & Αίηηζη Καηάθεζηρ Εγγπάθων 

Ππορ Υποςπγό Πεπιβάλλονηορ & Ενέπγειαρ και Εζωηεπικών 

Θέμα: Η Ρςθμιζηική Απσή Ενέπγειαρ εκδίδει άδειερ ενηόρ και πέπιξ ηος 

Ιζηοπικού Τόπος ηηρ ΠΥΡΚΑΛ ζηην Ελεςζίνα 

ηιρ 11.10.2021 ανακοινώθηκε από ηη ΡΑΔ όηι η εηαιπεία ΔΙΠΔ 

ΑΛΑΛΔΩΗΚΔ Α.Δ καηέθεζε αίηηζη σοπήγηζηρ άδειαρ παπαγωγήρ 

ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ με απιθμό ππωηοκόλλος Η-310708/05-10-2021. ύμθωνα 

με ηην ανακοίνωζη η αίηηζη αθοπά ζηην καηαζκεςή μονάδαρ παπαγωγήρ 

ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ ιζσύορ 50 MW και αποθηκεςηικήρ δςναηόηηηαρ 100 

ΚWh με σπήζη ζςζζωπεςηών αποθήκεςζηρ ζηην θέζη «Βιομησανικέρ 

Δγκαηαζηάζειρ ΔΙΠΔ Δλεςζίναρ». 

Δπιπλέον, από ηη ΡΑΔ εκδόθηκε εκδόθηκε η ςπ. απ. ΒΔΒ-1677/2020 

Βεβαίωζη παπαγωγού για θωηοβοληαϊκό ζηαθμό παπαγωγήρ ηλεκηπικήρ 

ενέπγειαρ, εγκαηεζηημένηρ ιζσύορ 9,991 ΚW και μέγιζηηρ ιζσύορ παπαγωγήρ 

9,991 MW ζηη θέζη ΠΤΡΘΑΙ, ηηρ Γημοηικήρ Δνόηηηαρ ΔΙΔΤΗΛΟ, ηος 

Γήμος ΔΙΔΤΗΛΑ ύζηεπα από αίηηζη ηηρ ηηρ εηαιπείαρ με ηην επωνςμία 

«ΔΙΠΔ ΑΛΑΛΔΩΗΚΔ Α.Δ» με απ. ππωη. Γ-06949/05.12.2018. 

 

Σέλορ, από ηην εηαιπεία ΚΠΟΕΟΛΗΟ Α.Δ έσει καηαηεθεί αίηηζη με 

ημεπομηνία 10.02.2021 για θωηοβοληαϊκό ζηαθμό 82 ΚW ζηην εγκαηάζηαζη 

ηηρ ΥΑΙΤΒΟΤΡΓΗΘΖ ενηόρ ηος Γήμος Δλεςζίναρ. 

Επωηώνηαι οι Υποςπγοί: 

1. Κε ηι είδοςρ μονάδα ΑΠΔ θα παπάγεηαι η ηλεκηπική ενέπγεια η οποία 

θα αποθηκεύεηαι με σπήζη ζςζζωπεςηών ζηην ππώηη πεπίπηωζη; Έσει 

αξιολογηθεί η αίηηζη από ηην ΡΑΔ; 

2. ε ποιο ζηάδιο ηηρ Αδειοδοηικήρ διαδικαζίαρ βπίζκεηαι η δεύηεπη 

ςπόθεζη; Έσοςν εκδοθεί Απόθαζη Πεπιβαλλονηικών Όπων ΑΔΠΟ ή 

Ππόηςπερ Πεπιβαλλονηικέρ Γεζμεύζειρ, Άδεια ή Γνωζηοποίηζη 

Δγκαηάζηαζηρ και διαπιζηωηικέρ ππάξειρ; 

3. Έσει αξιολογηθεί η αίηηζη από ηην ΡΑΔ και έσει εκδοθεί Βεβαίωζη 

παπαγωγήρ ζηην ηπίηη πεπίπηωζη; Αν ναι, ζε ποιο ζηάδιο ηηρ 

αδειοδοηικήρ διαδικαζίαρ βπίζκεηαι η ςπόθεζη; 

Αιηούμαι ηην καηάθεζη ηων παπακάηω εγγπάθων: 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

2328

Αριθμ. Πρωτ. Αίτησ. Κατ. Εγγράφων:

92

Ημερομ. Κατάθεσης:

14/1/2022



 
 

1.  Σα έγγπαθα και ζηοισεία ηος θακέλος αίηηζηρ για ηην ππώηη 

πεπίπηωζη ζςμπεπιλαμβανομένηρ και ηηρ γεωγπαθικήρ θέζηρ ηηρ 

μονάδαρ ενηόρ ηων εγκαηαζηάζεων καθώρ και πιθανέρ διεςκπινίζειρ ή 

ζςμπληπωμαηικά έγγπαθα. 

2. Σα έγγπαθα και ζηοισεία ηος θακέλος αίηηζηρ ηηρ δεύηεπηρ 

πεπίπηωζηρ ζςμπεπιλαμβανομένηρ και ηηρ γεωγπαθικήρ θέζηρ ηηρ 

μονάδαρ ενηόρ ηων εγκαηαζηάζεων καθώρ και πιθανέρ διεςκπινίζειρ ή 

ζςμπληπωμαηικά έγγπαθα. Δπίζηρ, ζε πεπίπηωζη πος έσει πποσωπήζει 

η αδειοδοηική διαδικαζία να καηαηεθούν ηα έγγπαθα ηηρ αμέζωρ 

πποηγούμενηρ παπαγπάθος. 

3. Σα έγγπαθα και ζηοισεία ηος θακέλος αίηηζηρ ηηρ ηπίηηρ πεπίπηωζηρ 

ζςμπεπιλαμβανομένηρ και ηηρ γεωγπαθικήρ θέζηρ ηος θωηοβοληαϊκού 

ζηαθμού ενηόρ ηων εγκαηαζηάζεων καθώρ και πιθανέρ διεςκπινίζειρ ή 

ζςμπληπωμαηικά έγγπαθα. Δπίζηρ, ζε πεπίπηωζη πος έσει πποσωπήζει 

η αδειοδοηική διαδικαζία να καηαηεθούν ηα ζσεηικά έγγπαθα ηων 

αδειοδοηήζεων. 

 
 

Ο επωηών Βοςλεςηήρ 
 
 

Κπίηων Απζένηρ 




