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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 875/2011 

Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό 
ισχύος 330 ΜW στις θέσεις «Βίγλα- Καψάλη- Ποδήλια- Υψώνας- 
Κασµιάνος- Προβατοκεφάλας- Ρούκουνας- Σαραντάδων- Ερίφη- 

Κουταλόπετρα- Βάρκα- Παπουλογάρι- Σελλάδια- Μεγάλοφος- Σαµάκι- 
Κλιράτια- Στάσουσα- Παπουτσοκρύφτης- Αναβάθρες- Ράντι- Σταυρί- 

Πούντα- Πρ. Ηλίας- Κακό Καταβασίδι- Αιθέρας όρος» του ∆ήµου 
Ικαρίας, του Νοµού Σάµου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στην 

εταιρεία «ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» (Γ-04375) 
 

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. 

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. 

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. 

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. 
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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. Α.Υ./Φ1/οικ. 19598 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργεια και 
Κλιµατικής Αλλαγής «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. 

12. 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.». 

13. Την υπ’ αριθµ. 1179Β/2010 απόφαση της ΡΑΕ «Μέθοδος και διαδικασία αξιολόγησης των 
κριτηρίων ζ΄ και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή 
του από τον ν. 3851/2010», ΦΕΚ 1271 Β´/6.8.2010. 

14. 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.». 

15. 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». 

16. 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. 

17. 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. 

18. Τις διατάξεις του ν. 3852/07.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

19. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04375/12.04.2010 αίτηση της εταιρείας µε την επωνυµία «ΙΚΑΡΟΣ 
ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό 
ισχύος 330 MW στις θέσεις «Βίγλα- Καψάλη- Ποδήλια- Υψώνας- Κασµιάνος- Προβατοκεφάλας- 
Ρούκουνας- Σαραντάδων- Ερίφη- Κουταλόπετρα- Βάρκα- Παπουλογάρι- Σελλάδια- Μεγάλοφος- 
Σαµάκι- Κλιράτια- Στάσουσα- Παπουτσοκρύφτης- Αναβάθρες- Ράντι- Σταυρί- Πούντα- Πρ. 
Ηλίας- Κακό Καταβασίδι- Αιθέρας όρος» των ∆ήµων Ραχών, Ευδήλου και Αγ. Κηρύκου, του 
Νοµού Σάµου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου καθώς και τα έγγραφα και διευκρινιστικά 
στοιχεία που υποβλήθηκαν. 

20. Το γεγονός ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3852/07.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», οι πρώην ∆ήµοι 
Ευδήλου, Ραχών και Αγ. Κηρύκου αποτελούν δηµοτικές ενότητες του νέου ∆ήµου Ικαρίας. 

21. Το γεγονός ότι η εν λόγω αίτηση, περιλαµβάνει πρόταση ανεξάρτητης διασύνδεσης στο Σύστηµα 
της Ηπειρωτικής χώρας.  

22. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-115562/15.06.2010 έγγραφο µε το οποίο κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕ η  
«Μελέτη διασυνδέσεων των νησιών του Αιγαίου στο Ηπειρωτικό Σύστηµα - Φάση Α’ – Γενικός 
Σχεδιασµός» από τη ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. 

23. Τη δηµοσίευση της ανωτέρω αίτησης στις εφηµερίδες «ΒΡΑ∆ΥΝΗ» και «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ». 

24. Tο γεγονός ότι κατά της ανωτέρω αίτησης δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις.  
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ΕΠΕΙ∆Η 

Κατά την αξιολόγηση της ως άνω αίτησης στη συνεδρίαση της Ολοµέλειας την 15η Ιουλίου 2011, 
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, τις 
αποφάσεις 1179/2010,1179Β/2010 και 1258/2010 της ΡΑΕ 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 

ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

1. ∆ικαιούχος της άδειας 

∆ικαιούχος της άδειας είναι η εταιρεία µε την επωνυµία «ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», µε διακριτικό τίτλο « ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» όπως αυτή 
νόµιµα εκπροσωπείται, και µε µετοχική σύνθεση: 

ΜΟΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. � 100% 

2. Πρόσωπο φυσικό ή νοµικό που εξασφαλίζει τη χρηµατοδότηση του έργου 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως 
ισχύει 

 
α) Η εταιρεία «ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» µέσω τραπεζικής χρηµατοδότησης ή και 
επιχορήγησης  
 

 β) Η µητρική εταιρεία ΜΟΒΑΛ Α.Ε. µέσω χρήσης ιδίων κεφαλαίων  
 

3. Αντικείµενο της Άδειας 

Η παρούσα άδεια χορηγείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό, 
εγκατεστηµένης ισχύος 330 ΜW και µέγιστης ισχύος παραγωγής 330 MW ο οποίος αποτελείται από 110 
ανεµογεννήτριες ισχύος 3 MW έκαστη και µε διάµετρο ρότορα 90 µέτρα. Ο σταθµός θα εγκατασταθεί 
MW στις θέσεις «Βίγλα- Καψάλη- Ποδήλια- Υψώνας- Κασµιάνος- Προβατοκεφάλας- Ρούκουνας- 
Σαραντάδων- Ερίφη- Κουταλόπετρα- Βάρκα- Παπουλογάρι- Σελλάδια- Μεγάλοφος- Σαµάκι- Κλιράτια- 
Στάσουσα- Παπουτσοκρύφτης- Αναβάθρες- Ράντι- Σταυρί- Πούντα- Πρ. Ηλίας- Κακό Καταβασίδι- 
Αιθέρας όρος» του ∆ήµου Ικαρίας, του Νοµού Σάµου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπως 
αποτυπώνεται στο σχέδιο χωρίς γεωγραφικό υπόβαθρο (µορφής σκαριφήµατος) που κατατέθηκε στη ΡΑΕ 
για την ως άνω αίτηση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Μέρος 2 παρ. 8 του Παραρτήµατος 1 του 
Κανονισµού Αδειών Παραγωγής. 

Η παρούσα άδεια παραγωγής αφορά αιολικό σταθµό ο οποίος προβλέπει ανεξάρτητη διασύνδεση στο 
Σύστηµα της ηπειρωτικής χώρας για την υλοποίηση της οποίας, ευθύνη έχει ο φορέας υλοποίησης της, 
δηλ. η εταιρεία «ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.». 

 

Γενικοί Όροι Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

1. Ορισµοί 

Οι λέξεις, οι όροι και οι εκφράσεις που χρησιµοποιούνται στην παρούσα Άδεια έχουν το περιεχόµενο που 
καθορίζεται στο Ν. 3468/2006, όπως ισχύει. 
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2. Υποχρέωση τήρησης νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου  

Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να τηρεί το Νόµο, τον Κανονισµό Αδειών, τον  Κώδικα ∆ιαχείρισης του 
Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και κάθε άλλη εκδιδόµενη κατ’ εξουσιοδότηση του 
νόµου κανονιστική πράξη που διέπει τη δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

3. Παροχή Στοιχείων - ∆ιεξαγωγή ελέγχων 

Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να παρέχει στη ΡΑΕ τα έγγραφα ή τα στοιχεία που του ζητά, εντός εύλογου 
χρόνου µετά από γραπτή ειδοποίηση που απευθύνεται σε αυτόν, καθώς και να την διευκολύνει κατά τη 
διεξαγωγή ελέγχων. 

4. Τήρηση λογαριασµών 

Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν. 
2773/1999 όπως ισχύει, σχετικά µε την τήρηση λογαριασµών και να τηρεί στην έδρα του αντίγραφα των 
λογαριασµών στη διάθεση του κοινού, εκτός εάν οι λογαριασµοί αυτοί δηµοσιεύονται υποχρεωτικά. 

5. Συµβάσεις µε το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 

Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να συνάπτει µε το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος (∆ιαχειριστή του Ελληνικού 
Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) ή το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου  τις συµβάσεις που 
απαιτούνται για τη σύνδεσή του, τη χρήση του Συστήµατος και τη λειτουργία του σταθµού του στο πλαίσιο 
του Συστήµατος ή του ∆ικτύου και να τηρεί τους όρους των συµβάσεων αυτών. 

6. Υποχρέωση σεβασµού κανόνων Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος 

Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, για τις οποίες έχει χορηγηθεί η 
άδεια αυτή να τηρεί: 

i) τους Κανόνες Ασφαλείας που εκδίδονται εκάστοτε σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Ν. 
2773/1999, όπως ισχύει. 

ii) τους περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης ή ισχύος της 
άδειας αυτής. 

7. Επιβολή Πρόσθετων  Υποχρεώσεων  

Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να τηρεί τις αποφάσεις του αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδονται σύµφωνα 
µε το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 2773/1999, όπως ισχύει, µε τις οποίες επιβάλλονται πρόσθετες υποχρεώσεις 
και να λαµβάνει τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή των αποφάσεων αυτών.       

8. Τέλη 

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να καταβάλει όλα τα τέλη που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.  

9.  ∆ιάρκεια ισχύος Άδειας 

Η Άδεια αυτή ισχύει για χρονικό διάστηµα 25 ετών. Η διάρκεια ισχύος της µπορεί να ανανεωθεί µέχρι ίσο 
χρόνο, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών. 

10. Υποχρεώσεις που απορρέουν από την Άδεια 

Ο κάτοχος της Άδειας  υποχρεούται να ενηµερώνει τη Ρ.Α.Ε. για την πρόοδο των έργων.  

Μετά τη λήψη της Άδειας και µέχρι την έκδοση της άδειας λειτουργίας ο κάτοχος της Άδειας 
υποχρεούται:  

α) Να ενηµερώνει τη Ρ.Α.Ε. για την πρόοδο υλοποίησης των έργων, µε την υποβολή σχετικής 
έκθεσης ανά εξάµηνο. Η έκθεση υποβάλλεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα 4 και  περιλαµβάνει, 
περιγραφή των εργασιών που έχουν πραγµατοποιηθεί, τον προγραµµατισµό εργασιών και 
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ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο και 
πληροφορία σχετικά µε την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου. Από την έκθεση του πρώτου 
εξαµήνου πρέπει να προκύπτει ότι ο κάτοχος της Άδειας έχει προβεί σε όλες τις αναγκαίες 
ενέργειες για τη λήψη της άδειας εγκατάστασης. Επίσης η ίδια έκθεση θα περιλαµβάνει αντίγραφα 
των δηµοσιεύσεων περιλήψεως της άδειας παραγωγής εκτός εάν τα στοιχεία αυτά είχαν 
γνωστοποιηθεί νωρίτερα στη Ρ.Α.Ε. 

β) Να ενηµερώνει τη Ρ.Α.Ε. για κάθε έγκριση ή άδεια ή αρνητική γνωµοδότηση που λαµβάνει στο 
πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και να κοινοποιεί, χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση στη Ρ.Α.Ε., αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων και εγγράφων. 

Μετά τη λήψη της άδειας λειτουργίας ο κάτοχος της Άδειας οφείλει εντός του πρώτου διµήνου κάθε 
ηµερολογιακού έτους να ενηµερώνει την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου και τη Ρ.Α.Ε. σχετικά µε 
τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν το προηγούµενο έτος: 

α) Την ετήσια παραγωγή ενέργειας και τη Μέγιστη Ισχύ Παραγωγής του Σταθµού που 
καταγράφηκε κατά το διάστηµα αυτό.  

β) Το ετήσιο ποσοστό µη διαθεσιµότητας του Σταθµού και τους λόγους στους οποίους οφείλεται. 

γ) Τυχόν προβλήµατα λειτουργίας του Σταθµού που οφείλονται στο Σύστηµα ή το ∆ίκτυο. 

11.  Ανάκληση Άδειας 

Εκτός από τους λόγους ανάκλησης που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 4 του Νόµου και το άρθρο 18 παρ. 
9 του Κανονισµού Αδειών, η Άδεια µπορεί να ανακαλείται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται 
στον Κανονισµό Αδειών και στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) Μετά από έγγραφη αίτηση του κατόχου της Άδειας.  

β) Λόγω παύσης, για οποιοδήποτε λόγο, της άσκησης της δραστηριότητας για την οποία έχει 
χορηγηθεί η Άδεια και  

γ) Μετά από διαπίστωση αδυναµίας υλοποίησης του έργου. 

12. Υποχρέωση ∆ηµοσίευσης της Άδειας 

Ο κάτοχος της παρούσας Άδειας οφείλει να δηµοσιεύσει αµελλητί περίληψή της άδειας σε µια (1) 
ηµερήσια εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.  

 

Ειδικοί Όροι Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

 

1. Η παρούσα άδεια παραγωγής αφορά αιολικό σταθµό ο οποίος προβλέπει ανεξάρτητη διασύνδεση 
υψηλής τάσης στο Σύστηµα της ηπειρωτικής χώρας, όπως αυτό υφίσταται κατά τη χορήγηση της άδειας. 

2. Για την υλοποίηση της διασύνδεσης αυτής, ευθύνη έχει ο φορέας υλοποίησής της, δηλαδή η εταιρεία 
«ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.».  

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης αδυναµίας υλοποίησης του έργου της ανεξάρτητης διασύνδεσης, η άδεια 
παραγωγής ανακαλείται.  

4. Η διασύνδεση των αιολικών σταθµών θα πραγµατοποιηθεί σε ΚΥΤ (π.χ. ΚΥΤ Παλλήνης ή ΚΥΤ 
Λαυρίου), µε κατάλληλο σχεδιασµό, όπως αυτός επακριβώς θα προσδιορισθεί κατά τη χορήγηση της 
Προσφοράς Σύνδεσης από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, µε τρόπο ώστε να είναι συµβατός µε τον 
στρατηγικό σχεδιασµό διασύνδεσης των νησιών, που έχει εκπονηθεί (σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 22 
ανωτέρω σχετικό) και θα ενταχθεί στη ΜΑΣΜ, σύµφωνα µε τις σχετικές προβλέψεις του ν. 3851/2010. 

Σε περίπτωση µελλοντικής διασύνδεσης της νήσου Ικαρίας από τον Κύριο του Συστήµατος, ο τρόπος 
διασύνδεσης του ανωτέρω έργου δεν θα πρέπει να µειώνει την ικανότητα µεταφοράς της διασύνδεσης που 
θα έχει υλοποιηθεί από τον Κύριο του Συστήµατος. 
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5. Ο φορέας υλοποίησης της διασύνδεσης, δηλ. η εταιρεία «ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» µεριµνά για την 
αδειοδότηση και κατασκευή των έργων διασύνδεσης και βαρύνεται εξ’ ολοκλήρου µε τις δαπάνες για την 
κατασκευή πλήρους διασύνδεσης των σταθµών µέχρι τα όρια του Συστήµατος, όπως αυτά υφίστανται 
κατά τη χορήγηση των αδειών. Σε περίπτωση µελλοντικής διασύνδεσης του νησιού από τον Κύριο του 
Συστήµατος και ενδεχόµενη χρήση τµηµάτων της για την εξυπηρέτηση των αιολικών σταθµών του εν 
λόγω έργου, ο φορέας δεν απαλλάσσεται από το βάρος των εν λόγω δαπανών.  

6. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, κατά τη χορήγηση της προσφοράς σύνδεσης στους σταθµούς αυτούς, 
κατά τα ανωτέρω, θα πρέπει να λάβει µέριµνα ώστε: 

6.1 Μετά την κατασκευή της διασύνδεσης των αιολικών σταθµών και τη θέση της σε λειτουργία, 
το ηλεκτρικό σύστηµα του εκάστοτε νησιού, µέσω του οποίου ηλεκτροδοτούνται οι καταναλωτές 
του, να µπορεί να εξυπηρετηθεί από τη διασύνδεση αυτή µε ταυτόχρονη παύση της λειτουργίας 
(π.χ. θέση σε ψυχρή εφεδρεία) όλων ή µέρους των τοπικών πετρελαϊκών σταθµών.  Για τον σκοπό 
αυτό, ο φορέας υλοποίησης της διασύνδεσης, έχει την υποχρέωση να προβλέψει, στα έργα της 
διασύνδεσης, και τα αναγκαία έργα υποδοχής της σύνδεσης του τοπικού δικτύου του νησιού.  

6.2 Με τον σχεδιασµό της διασύνδεσης να διασφαλίζεται, µε το ελάχιστο δυνατό κόστος, η 
αξιόπιστη ηλεκτροδότηση του νησιού σε περίπτωση βλάβης στοιχείου της διασύνδεσης αυτής, 
ήτοι, µε κατάλληλους χειρισµούς, να καθίσταται δυνατή η πλήρης αποκατάσταση της 
ηλεκτροδότησης του νησιού σε σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα (κατά µέγιστο λίγων ωρών). 

 

 

Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή για 
έλεγχο νοµιµότητας, ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής εντός 
δεκαπέντε (15) ηµερών από την ανάρτησή της από όποιον έχει έννοµο συµφέρον, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει. 

 

          Αθήνα, 15 Ιουλίου 2011 

                Για τη ΡΑΕ, 
 
  
                                                             
 

∆ηµήτρης Ραχιώτης 
                                                      Αντιπρόεδρος ΡΑΕ 
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