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ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης στην εταιρεία «VODAFONE-PANAFON A.E.E.T.» για 

την προσκόµιση των απαιτούµενων, βάσει του Ν.3431/2006, άδειών για το 
έργο µε τίτλο «ΤΟΠΟ ΘEΤΗΣΗ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜAΤΩΝ ΣΕ 125 ΣΤΑΘΜΟYΣ ΒAΣΗΣ 
ΡΑ∆ΙΟ∆ΙΚΤYΟΥ ΤΗΣ VODAFONE - PANAFONE A.E.E.T.» (ΦΒ ) (ΜΚΑΑ 
213ΕΝΒΒ501003) το οποίο εντάχθηκε µε την µε Α.Π. 
Φ90.1/18954/1134/24.10.2003 Υπουργική Απόφαση µε θέµα: «Έγκριση 
ένταξης έργων του ιδιωτικού τοµέα στο πλαίσιο της ∆ράσης 2.1.3 
«Οικονοµικά κίνητρα για την ενίσχυση µεµονωµένων ιδιωτικών 
επενδύσεων» του Μέτρου 2.1: «Ενίσχυση Επενδύσεων σε Συστήµατα 
Συµπαραγωγής, ΑΠΕ και Εξοικονόµηση ενέργειας» του Άξονα 
Προτεραιότητας 2: «Στήριξη και ενθάρρυνση της Επιχειρηµατικότητας», του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 
2000-2006». 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 

όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του  Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98). 
2. Το Π∆ 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε “Υπουργείο 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”, µετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – 
Θράκης σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο 
Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α’ 213/07.10.2009). 

3. Την υπ’ αριθµ. 2876/07.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου 
Υπουργείων» (ΦΕΚ Β’ 2234/07.10.2009). 

4. Το Π∆ 187/2009 «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 214/07.10.2009). 
5. Το Π∆ 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 

221/Α/05.11.2009). 
6. Την υπ’ αριθµ. 6939/26.11.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής περί διορισµού Γενικού Γραµµατέα 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ 505 ΥΟ∆∆). 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,      
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
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7. Το Π.∆. 24/2010 «Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις 
του Π.∆. 189/2009» (ΦΕΚ 56/Α/15.04.2010). 

8. Την µε Α.Π. ∆15/Α/Φ19/οικ.7630/22.04.2010 (ΦΕΚ Β΄582/06.05.2010) Απόφαση του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε θέµα: «Μεταβίβαση 
στο Γενικό Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, στους Προϊσταµένους των 
Γενικών ∆ιευθύνσεων, στους Προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων και Προϊσταµένους 
Τµηµάτων της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, του δικαιώµατος 
Υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού». 

9. Το Ν.2860/00 «∆ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 251/14.11.2000), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

10. Την µε αριθµό C(2001)550/14.03.2001 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε την 
οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) στο πλαίσιο 
του Γ’ ΚΠΣ, όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αριθµό Ε(2004)5484/21.12.2004 και 
Ε(2005)5832/20.12.2005 και Ε(2006)6421/07.12.06 Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την έγκριση του αναθεωρηµένου Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα» στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ. 

11. Το Συµπλήρωµα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. To άρθρο 28 περ. α του Ν. 2081/1992 «Επιµελητήρια, Οργανώσεις εµπόρων κλπ 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 154/1992) µε τίτλο «Ρυθµίσεις σχετικές µε την εκτέλεση Κοινοτικών 
Προγραµµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 2438/1996 «Περί κυρώσεως 
της από 7ης Μαΐου 1996 Συµβάσεως ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 211/29.08.1996). 

13. Το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν.2244/94 «Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και από συµβατικά καύσιµα και άλλες διατάξεις», όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17 παρ. 2 του Ν. 2308/95 (ΦΕΚ 114 Α/15.6.95).  

14. Το Π∆ 98/1996 «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιάµεσους φορείς της εφαρµογής 
προγραµµάτων ή τµηµάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται 
στους τοµείς βιοµηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του 
ιδιωτικού τοµέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ Α’ 
77/08.05.1996). 

15. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά µε 
την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς 
Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (EE L10, 13/1/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.      

16. Τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (EE L 124/20.05.2003) 
σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων. 

17. Το Καθεστώς Κρατικής Ενίσχυσης Ν.323/2001 «Καθεστώς κρατικών ενισχύσεων για 
επενδύσεις σε εξοικονόµηση ενέργειας, συµπαραγωγή και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας», 
το οποίο εγκρίθηκε µε την Α.Π. C(2002) 232/18.02.2002 απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, και το καθεστώς  Ν.428/2004 «Αύξηση του προϋπολογισµού του καθεστώτος 
ενίσχυσης για εξοικονόµηση ενέργειας, συµπαραγωγή και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
(Ν 323/2001)», το οποίο εγκρίθηκε µε την µε Α.Π. C(2004) 4558/18.11.2004 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

18. Τη µε Α.Π. 15636/2938∆/Φ.03/16.12.2008 (ΦΕΚ 2555/Β/17.12.2008) Κοινή Απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης “Αντικατάσταση 
της υπ’ αριθµ. ∆13/Φ5.27/18038/ 8.12.2000 (ΦΕΚ Β΄1502/8.12.2000) Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης «Σύσταση Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και 
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα» στο Υπουργείο Ανάπτυξης” . 

19. Την ΚΥΑ Α/ΕΠΒ οικ.17956/623/Φ1.3/27.06.1996 (ΦΕΚ Β’ 599/19.07.1996) 
«Προϋποθέσεις και όροι χορήγησης προκαταβολών, όργανα και διαδικασία ελέγχου των 
έργων, όργανα και διαδικασία διαχειρίσεως των καταβαλλοµένων ποσών και ρύθµιση 
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λεπτοµερειών, επί προγραµµάτων ή τµηµάτων τους των οποίων η εφαρµογή και η 
διαχείριση των πόρων ανατίθεται σε ενδιάµεσους φορείς κατά το Π.∆. 98/96 (ΦΕΚ Α’ 
77/08.05.1996)». 

20. Τη Σύµβαση Ανάθεσης 1636/19.12.2001, σε Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης της 
Εφαρµογής δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» 2000-
2006 µε χωρική αρµοδιότητα: Περιφέρειες Αττικής, Β. και Ν. Αιγαίου. (Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 298/04.07.01), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

21. Την µε Α.Π. Φ90/12567/814/10.07.01 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: 
Έγκριση Οδηγού Ενεργειακών Επενδύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1  «Ενίσχυση 
Επενδύσεων σε Συστήµατα Συµπαραγωγής, ΑΠΕ & ΦΒ » του Άξονα Προτεραιότητας 2: 
«Στήριξη  και ενθάρρυνση της Επιχειρηµατικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα» του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006, όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί 
µε τις Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης µε Α.Π. Φ90/16852/1239/04.10.01, 
Φ90/2267/127/11.02.02, Φ90/16962/848/22.11.02, Φ90/24235/1542/31.12.03, 
Φ2.1.3/13821/1275/04.08.04, Φ2.1.3/13822/1276/04.08.04 και 
Φ2.1.3/18739/1630/22.10.04. 

22. Την Υπουργική Απόφαση Φ90.1/13071/675/06.09.2002 µε θέµα: «Πρόσκληση για την 
υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1 «Ενίσχυση επενδύσεων σε συστήµατα 
ΣΗΘ, ΑΠΕ και ΦΒ  του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Στήριξη και ενθάρρυνση της 
επιχειρηµατικότητας» του ΕΠΑΝ –ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006». 

23. Την Υπουργική Απόφαση Φ90.1/18954/1134/24.10.2003 µε θέµα: «Έγκριση ένταξης 
έργων του ιδιωτικού τοµέα στο πλαίσιο της ∆ράσης 2.1.3 «Οικονοµικά κίνητρα για την 
ενίσχυση µεµονωµένων ιδιωτικών επενδύσεων» του Μέτρου 2.1: «Ενίσχυση Επενδύσεων 
σε Συστήµατα Συµπαραγωγής, ΑΠΕ και Εξοικονόµηση ενέργειας» του Άξονα 
Προτεραιότητας 2: «Στήριξη και ενθάρρυνση της Επιχειρηµατικότητας», του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006» µε 
την οποία εντάχθηκε το έργο της εταιρείας «VODAFONE-PANAFON A.E.E.T.» µε τίτλο 
«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜAΤΩΝ ΣΕ 125 ΣΤΑΘΜΟYΣ ΒAΣΗΣ ΡΑ∆ΙΟ∆ΙΚΤYΟΥ 
ΤΗΣ VODAFONE - PANAFONE A.E.E.T.» (ΦΒ), εγκεκριµένου προϋπολογισµού 
8.200.000,00,00 € (αναλογούσα δηµόσια δαπάνη 3.676.880,00 €). 

24. Την από 28.07.2005 υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ της εταιρείας «VODAFONE-PANAFON 
A.E.E.T.» και της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» (ΕΛΑΝΕΤ) ως αρµόδιου 
Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης µε αριθµό ΕΛΑ/2.1.3.2/Β/Β/10.  

25. Την µε Α.Π. Φ90/13211/1203/23.07.2004 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: 
Έγκριση µεθοδολογίας τροποποίησης ενταγµένων έργων στη ∆ράση 2.1.3 στο πλαίσιο 
του Μέτρου 2.1: «Ενίσχυση Επενδύσεων σε Συστήµατα Συµπαραγωγής, ΑΠΕ και -
Εξοικονόµηση ενέργειας» του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Στήριξη και ενθάρρυνση της 
Επιχειρηµατικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) 
του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006. 

26. Την µε Α.Π. Φ2.1.3/15475/606/23.06.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: 
«Παράταση της καταληκτικής ηµεροµηνίας για την ολοκλήρωση της υλοποίησης των 
επενδύσεων στο πλαίσιο των ∆ράσεων 2.1.3 (Α’ & Β’ Προκήρυξη),  3.1.1, 6.3.2, 6.5.1 (Α’ 
& Β’ Προκήρυξη) και 3.1.2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» 
(ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006, µε την οποία παρατάθηκε η καταληκτική ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των έργων, έως την 31.10.2008 
και 31.12.2008, αντίστοιχα. 

27. Την µε Α.Π. Φ2.1.3/29362/1429/04.12.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε 
θέµα: «Παράταση της καταληκτικής ηµεροµηνίας για την ολοκλήρωση της υλοποίησης 
των επενδύσεων στο πλαίσιο των ∆ράσεων 2.1.3 (Α΄& Β΄Προκήρυξη), 3.1.1, 6.3.2, 
6.5.1 (Α΄& Β΄Προκήρυξη) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» 
(ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006» µε την οποία παρατάθηκε η καταληκτική ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των έργων, έως 
την 31.12.2008. 
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28. Την µε Α.Π. Φ21.3/25058/1151/17.10.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: 
Έγκριση Μεθοδολογίας Τροποποίησης Ιδιωτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στο πλαίσιο 
των ∆ράσεων 2.1.3, 3.1.1, 6.3.2 και 6.5.1 (Α’ Β’ Προκήρυξη) του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006. 

29. Την µε Α.Π. Φ2.1.3/6909/210/30.03.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: 
«Παράταση της καταληκτικής ηµεροµηνίας για την ολοκλήρωση της υλοποίησης των 
επενδύσεων στο πλαίσιο των ∆ράσεων 2.1.3 (Α΄& Β΄Προκήρυξη), 3.1.1, 6.3.2, 6.5.1 
(Α΄& Β΄Προκήρυξη) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) 
του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006» µε την οποία παρατάθηκε η καταληκτική ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των έργων, έως 
την 30.04.2009. 

30. Την µε Α.Π. Φ81.5(2.1.3)/13705/563/22.06.2009 Υπουργική Απόφαση µε την οποία 
γίνεται αποδεκτό το αίτηµα της εταιρείας για µείωση του φυσικού αντικειµένου του έργου 
µε αντίστοιχη µείωση του οικονοµικού αντικειµένου και του ενεργειακού στόχου. Ο νέος 
προυπολογισµός διαµορφώνεται σε 6.822.400,00 € και η νέα δηµόσια δαπάνη σε 
3.034.000,00 €. 

31. Το Ν.3431/2006 (ΦΕΚ Α’ 13/03.02.2006) «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες 
διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 31, παρ. 17, 18 και 19 σύµφωνα µε τις οποίες «17. Η 

περιβαλλοντική αδειοδότηση προηγείται της χορήγησης άδειας εγκατάστασης κατασκευών 

κεραιών από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων……18. Με απόφαση 

του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, η οποία πρέπει να 

εκδοθεί εντός έξι µηνών από την δηµοσίευση του παρόντος, καθορίζεται το περιεχόµενο 

και εξειδικεύεται η ως άνω διαδικασία των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(Μ.Π.Ε.) για τις εγκαταστάσεις κεραιών σταθµών στην ξηρά…..19. Για τους 

προϋφιστάµενους της ισχύος του παρόντος σταθµούς, οι οποίοι στερούνται Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων, απαιτείται η υποβολή Περιβαλλοντικής Μελέτης ή Έκθεσης κατά 

περίπτωση, στην Αρχή, που είναι η αρµόδια για την έκδοση της σχετικής έγκρισης, εντός 

δώδεκα µηνών από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 

και ∆ηµοσίων Έργων της παραγράφου 18, εφαρµοζόµενης κατά τα λοιπά της 

παραγράφου 17.» 
32. Την µε Α.Π. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.126884/16.03.2007 Υπουργική Απόφαση µε θέµα 

«∆ιαδικασία Περιβαλλοντικής αδειοδότησης και Περιεχόµενο Περιβαλλοντικών Μελετών 
για τις Εγκαταστάσεις Κεραιών Σταθµών στην Ξηρά , σύµφωνα µε το άρθρο 31, παρ. 18 
του ν.3431/2006 (ΦΕΚ Α΄13)». 

33. Την Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. οικ. 14453/550/6.3.2008 (ΦΕΚ Β 437/13.3.2008), 
σύµφωνα µε την οποία παρατάθηκε η προθεσµία της παραγράφου 19 του άρθρου 31 του 
Ν. 3431/2006 έως την 31.3.2009   

34. Την Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. 64603/2649/28.4.2009 (ΦΕΚ Β 916/15.5.2009), 
σύµφωνα µε την οποία παρατάθηκε η προθεσµία της παραγράφου 19 του άρθρου 31 του 
Ν. 3431/2006 έως την 31.3.2010. 

35. Την Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. οικ. 20119/753/31.3.2010 (ΦΕΚ Β 531/27.10.2010), 
σύµφωνα µε την οποία παρατάθηκε η προθεσµία της παραγράφου 19 του άρθρου 31 του 
Ν. 3431/2006 έως την 31.3.2011. 

36. Την µε Α.Π. Φ90/12114/439/02.06.09 Υπουργική Απόφαση µε τίτλο «Κλείσιµο Πράξεων 
& Παραλαβή των υποέργων ενεργειακών επενδύσεων αρµοδιότητας του  Υπουργείου 
Ανάπτυξης στο πλαίσιο των ∆ράσεων 2.1.3 (Α΄& Β΄Προκήρυξη), 3.1.1, 6.3.2, 6.5.1 (Α΄& 
Β΄Προκήρυξη) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ 
ΙΙΙ 2000-2006», στην οποία είχε υπαχθεί το έργο της εταιρείας και σύµφωνα µε την 
οποία η καταληκτικη ηµεροµηνία για την προσκόµιση των απαραίτητων αδειών ήταν η 
31.03.2010.  

37. Το µε Α.Π. Ε139/ΣΚ/ΦΚ/εα/31.03.2010 έγγραφο της ΕΛΑΝΕΤ µε το οποίο διαβιβάζει το 
από 30.03.2010 αίτηµα της εταιρείας για την παράταση της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
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για την προσκόµιση των απαραίτητων αδειών, από το οποίο προκύπτει µεγάλη 
καθυστέρηση στην αδειοδοτική διαδικασία. 

38. Το µε Α.Π. Ε275/ΣΚ/ΜΜ/εα/27.05.2010 έγγραφο της ΕΛΑΝΕΤ µε το οποίο ενηµερώνει για 
την πορεία αδειοδότησης του έργου και το συνηµµένο αναλυτικό πίνακα αυτού. 

39. Το µε Α.Π. 2417/Ε14/554/19.04.2010 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΥ∆ –ΕΠΑΕ) 
µε θέµα: «Χειρισµός σχετικά µε το κλείσιµο και την παραλαβή ενεργειακών επενδύσεων 
ΕΠΑΝ». 

40. Το µε Α.Π. Φ2.1.3/27396/527/20.12.2010 έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας 
και Κλιµατικής Αλλαγής προς την ΕΥ∆-ΕΠΑΕ. 

41. Την υπ΄αριθµ. COM(2006)3424 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
για τις Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε το κλείσιµο των παρεµβάσεων (2000-2006) 
των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, και ειδικότερα την παρ. 2 του κεφ. 6, σύµφωνα µε την οποία 
«το κράτος µέλος πρέπει να αναλάβει να ολοκληρώσει ή να θέσει σε λειτουργία, µε δική 
του επιβάρυνση, όλα τα έργα τα οποία ήταν ηµιτελή ή δεν είχαν τεθεί ακόµη σε 
λειτουργία το αργότερο δύο χρόνια µετά την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής της 
τελικής έκθεσης.» 

42. Το µε Α.Π. 196/2.1.3/25/14.01.2011 έγγραφο της ΕΥ∆-ΕΠΑΕ µε θέµα: «Έργα της 
∆ράσης 2.1.3 του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης τα οποία δεν έχουν παραληφθεί έως 
σήµερα λόγω µη εκδόσεως άδειας λειτουργίας». 

43. Την υπ’ αριθ. 366/2008 ατοµική Γνωµοδότηση ΝΣΚ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον 
Υπουργό Ανάπτυξης, σύµφωνα µε την οποία « …. η ανωτέρα βία είναι έννοια νοµική και 

συνίσταται σε κάθε γεγονός που είναι απρόβλεπτο και ξένο προς το διοικούµενο, το οποίο 

ήταν αδύνατο να αποτραπεί από αυτόν ή από πληρεξούσιό του, ακόµα κι αν επεδείκνυε 

άκρα επιµέλεια και σύνεση συνεπεία δε του γεγονότος αυτού παρακωλύθηκε απολύτως 

να προβεί στην οφειλόµενη ενέργεια εντός της οριζόµενης προθεσµίας. Περαιτέρω η 

συνδροµή λόγου ανωτέρας βίας στο πρόσωπο εκείνου που αφορά, συνιστά, κατά το 

µέρος που τούτο είναι εφικτό, λόγο άρσεως του συνόλου των δυσµενών συνεπειών, οι 

οποίες προκαλούνται από τη µη εκπλήρωση ή τη µη έγκαιρη εκπλήρωση, εκ µέρ ους του, 

των υποχρεώσεων οι οποίες επιβάλλονται σε αυτόν από συγκεκριµένες διατάξεις νόµου, 

ούτως ώστε να µην παραβιάζεται η κατοχυρούµενη από το άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος 

Συντ/τος αρχή της ισότητας ………………….» 
44. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από το ανωτέρω, υπό στοιχείο 37, σχετικό έγγραφο, δεν 

ήταν δυνατή η προσκόµιση των απαραίτητων αδειών των σταθµών κεραιών, έως την 
31.3.2010, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της εταιρείας, αλλά αποτελούν 
γεγονότα ξένα προς αυτή, µη δυνάµενα να προβλεφθούν από αυτήν ακόµα και µε τη 
λήψη µέτρων άκρας επιµέλειας και σύνεσης και ως εκ τούτου συνιστούν γεγονός 
ανωτέρας βίας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

1. Τη χορήγηση παράτασης στην εταιρεία «VODAFONE-PANAFON A.E.E.T.»  έως τις 

31.12.2012, προκειµένου να προσκοµίσει τις απαιτούµενες, βάσει του Ν.3431/2006, 
άδειες για το έργο µε τίτλο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ 125 

ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΒΑΣΗΣ ΡΑ∆ΙΟ∆ΙΚΤYΟΥ ΤΗΣ VODAFONE - PANAFON A.E.E.T.» 
(ΦΒ), εγκεκριµένου προϋπολογισµού 6.822.400,00 € (αναλογούσα δηµόσια δαπάνη 
3.034.000,00 €). 

 
2. Την έγκριση από την ΕΛΑΝΕΤ των αδειοδοτηµένων, κατά την ως άνω παράγραφο 1, 

σταθµών και την έκδοση της Έκθεσης Πιστοποίησης µε την οριστική τεχνική και 
οικονοµική πιστοποίηση αυτών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε 
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Α.Π. Φ90/12114/439/02.06.09 Υπουργική Απόφαση (περίπτωση 7), εντός προθεσµίας 
ενός (1) µηνός από την προσκόµιση των αδειών από την εταιρεία. 

 
3. Την επιστροφή, εντόκως, του ποσού της διαφοράς που προκύπτει από το σύνολο της 

δηµόσιας επιχορήγησης που έχει καταβληθεί στην «VODAFONE-PANAFON 

A.E.E.T.» και της δηµόσιας επιχορήγησης που αναλογεί στους τελικά εγκεκριµένους, 
από την ΕΛΑΝΕΤ, σταθµούς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε 
Α.Π. Φ90/12114/439/02.06.09 Υπουργική Απόφαση (περίπτωση 7), εντός προθεσµίας 
δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της Έκθεσης Πιστοποίησης στην 
εταιρεία. 

 
4. Κατά τα λοιπά ισχύει η µε Α.Π. Φ90/12114/439/02.06.09 Υπουργική Απόφαση. 
 

 

 

 

Ο Γενικός Γραµµατέας Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 
1. ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ., Bαλαωρίτου 4, Τ.Κ. 106 71,  ΑΘΗΝΑ, τηλ: 210 3620242, fax : 210 3621950. 
2. VODAFONE- PANAFONE A.E.E.T, Τζαβέλα 1-3, 152 31 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ, fax: 210 6703200. 
3. ΕΥ∆ ΕΠAE, Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα, fax: 210 7473666. 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 

� Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κας Τ. Μπιρµπίλη. 
� Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κου Ι. Μανιάτη. 
� Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κου Κ. Μαθιουδάκη. 
�  Α.Τ.∆.Π.Ε.Ε. 
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