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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                    ΘΕΜΑ 7ο 
Γνωµοδότηση για τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

φωτοβολταϊκό σύστηµα ισχύος 2,517MW, της εταιρίας “ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε.”, που θα 

εγκατασταθεί στο 102Α-3 αγροτεµάχιο (συνολικής έκτασης 38.092,87 τ.µ. εντός του Λειβαδίου 181) του 

αγροκτήµατος Ξηροχωρίου, Τ.Κ. Ξηροχωρίου της ∆.Ε. Αγίου Αθανασίου, του ∆ήµου Χαλκηδόνας, της 
Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 7
ο
 θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης «Γνωµοδότηση 

για τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό 

σύστηµα ισχύος 2,517MW, της εταιρίας “ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε.”, που θα εγκατασταθεί στο 102Α-3 

αγροτεµάχιο (συνολικής έκτασης 38.092,87 τ.µ. εντός του Λειβαδίου 181) του αγροκτήµατος Ξηροχωρίου, 

Τ.Κ. Ξηροχωρίου της ∆.Ε. Αγίου Αθανασίου, του ∆ήµου Χαλκηδόνας, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης» και έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 199/10-02-2020 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 

Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον κ. Π. Κυριακίδη, υπάλληλο του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 
προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Ο κ. Κυριακίδης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: 794097 

(18850)/πε/06-02-2020 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης 
& Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά του έργου, τη χρήση γης, την 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Γραµµατεία Μητροπολιτικής Επιτροπής 
 

Ταχ. ∆/νση     : Β. Όλγας 198 

Ταχ. Κώδ.      : 546 55, Τ.Θ. 18240 

Πληροφορίες : Α. Τριανταφύλλου 

Τηλ.               : 2313 319 650 

Fax.               : 2313 319 723 

Email             : me@pkm.gov.gr 

  

 
Ηµεροµηνία: 18 Φεβρουαρίου 2020 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχοµένου): 89972 (30) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 14/12-02-2020  

Απόσπασµα Πρακτικού αρ. 2/2020  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχοµένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 199/10-02-2020                                                                                                                                

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: 1906116429 

 

 

  

ΠΡΟΣ : 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 
∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Κ.Μ. 
Τµήµα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού 

 

 

Στρωµνίτσης 53, 54248, Θεσ/νίκη 
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κατασκευή του καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η υπηρεσία εισηγείται 
θετικά.  

Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κ. Σοφία Χαλκίδου, µελετήτρια. Η κ. Χαλκίδου προέρχεται από 

την ‘’ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ’’, που είναι κατασκευαστική και µελετητική εταιρεία έργων ενεργειακών 

ΑΠΕ και τεχνικών έργων γενικότερα. Ανέφερε ότι το έργο αυτό ανήκει στην οµάδα των έργων που η 

εταιρεία αναπτύσσει σε όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο ανάπτυξης των ΑΠΕ, προκειµένου η χώρα να 

προχωρήσει στην απολιγνιτοποίηση και απανθρακοποίηση του περιβάλλοντος. Τόνισε ότι η επιλογή των 

θέσεων εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών είναι µία εξαιρετικά επίµονη δουλειά. Επιλέγονται θέσεις 
χαµηλής παραγωγικότητας όπου το εισόδηµα των κατοίκων είναι πολύ χαµηλότερο από αυτό που έχουν 

από την ενοικίαση των στρεµµάτων τους για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Η µελέτη για το έργο αυτό έχει 
λάβει έγκριση απ’ όλες τις συναρµόδιες υπηρεσίες. Κλείνοντας σχολίασε ότι το έργο θα συµβάλει στην 

οικονοµική ανάπτυξη του τόπου και στην προσπάθεια απολιγνιτοποίησης της χώρας µε θετικό πρόσηµο κι 
όχι µε απολύσεις αλλά µε άλλου είδους ανάπτυξη και καλύτερες θέσεις για τους εργαζόµενους. 
Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και κ. Παπαστεργίου Χρήστο, τακτικά 

µέλη. Στις ερωτήσεις απάντησε ο κ. Ηρ. Λάτσιος, Προϊστάµενος του Τµήµατος Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ.. Περαιτέρω διευκρινίσεις έδωσε η κ. 

Χαλκίδου, µελετήτρια. 

 Κατόπιν ζήτησαν το λόγο τα µέλη για να τοποθετηθούν. Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και ο κ. Ζέρβας 
Γεώργιος, τακτικά µέλη, δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν µε λευκό. Ανέφεραν ότι κατά βάση δεν είναι 
αντίθετοι µε αυτές τις µονάδες, ωστόσο, σχολιάζοντας ότι ο ρόλος της Μητροπολιτικής Επιτροπής είναι 
γνωµοδοτικός κι όχι αποφασιστικός, στέλνουν µήνυµα προς την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – 

Θράκης που θα λάβει την τελική απόφαση ότι όσο δεν υπάρχει χωροταξικό για ΑΠΕ, δεν πρέπει να 

εκδίδονται τέτοιες άδειες. Ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό µέλος, επίσης δήλωσε ότι τοποθετείται µε 
λευκό. Ο κ. Αγγελίδης Άγγελος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, 
τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το θέµα και κατέθεσε γραπτώς την τοποθέτησή του, η οποία 

έχει ως εξής: «Είµαστε ως συνδυασµός απόλυτα αντίθετοι στην λεγόµενη «απελευθέρωση» της παραγωγής 
της ηλεκτρικής ενέργειας από  ιδιώτες «επενδυτές», επειδή όλη αυτή η πορεία έχει οδηγήσει σε όξυνση της 
ενεργειακής φτώχειας του λαού µας, την αύξηση του κόστους στον λαϊκό καταναλωτή προς χάριν της 
κερδοφορίας των επενδυτών µε εγγυηµένες τιµές µέσα από τα διάφορα τέλη ΑΠΕ, στη χειροτέρευση των 

όρων εργασίας για τους εργαζόµενους του κλάδου, σε απολύσεις οι οποίες δεν αντισταθµίζονται από τις 
όποιες προσλήψεις στις µονάδες ΑΠΕ, στην υπονόµευση της ενεργειακής αυτάρκειας της χώρας. Η 

αντίθεσή µας δεν έχει να κάνει µε την αντίθεσή µας στην χρήση των ΑΠΕ (σηµειώνουµε ότι έχουν και 
αυτές περιβαλλοντική επιβάρυνσή που µεγιστοποιείται µε τη χρήση τους µε κριτήρια καπιταλιστικής 
κερδοφορίας).  Έχει να κάνει µε την ριζικά διαφορετική αντίληψή µας για το ποιος έχει την ιδιοκτησία τους, 
ποιος καθορίζει τις προτεραιότητες ανάπτυξής τους και τη θέση τους στο ενεργειακό µείγµα ανά κατηγορία 

ΑΠΕ και µε τι σκοπό, πως χωροθετούνται, κατασκευάζονται και λειτουργούν και πως εντάσσονται σε µια 

συνδυασµένη ανάπτυξη όλων των παραγωγικών κλάδων. Για να γίνουν όλα αυτά προς όφελος των λαϊκών 

αναγκών απαιτείται άλλη κοινωνία και εξουσία µε κοινωνική ιδιοκτησία τους κεντρικό επιστηµονικό 

σχεδιασµό και εργατικό λαϊκό έλεγχο. Με βάση αυτή τη λογική είµαστε αντίθετοι µε την προωθούµενη 

«απολιγνιτοποίηση» στην παραγωγή ενέργειας που οδηγεί ολόκληρες περιοχές σε οικονοµικό µαρασµό και 
χιλιάδες στην ανεργία. Πέρα από τα προφανή οφέλη για την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας, ο λιγνίτης µε 
τα κατάλληλα µέτρα, σε µονάδες υπερκρίσιµου κύκλου µπορεί να αξιοποιηθεί µε µεγαλύτερη απόδοση και 
χαµηλότερο αποτύπωµα στο περιβάλλον σε σχέση µε τη σηµερινή κατάσταση. 

∆εν κρίνουµε την αρτιότητα της µελέτης, ούτε το έργο των µελετητών και των  εργαζοµένων της 
Περιφέρειας που ελέγχουν και εισηγούνται. Έτσι κι αλλιώς όλοι τους είναι υποχρεωµένοι να λειτουργούν 

µέσα σε ένα πλαίσιο περιβαλλοντικής νοµοθεσίας που καθορίζεται κατά βάση από το αν εξυπηρετεί ή όχι 
τους επιχειρηµατικούς οµίλους, αν είναι ευνοϊκή για υποψήφιους «επενδυτές». 

Κρίνουµε την κατεύθυνση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας αλλά και το πλαίσιο µέσα στο οποίο 

αναπτύσσονται οι ίδιες οι ΑΠΕ. Και επίσης κρίνουµε τη σκοπιµότητα του κάθε έργου και το συνολικό 

πλαίσιο µέσα στο οποίο εντάσσεται που εν προκειµένω είναι η «απελευθέρωση» – ιδιωτικοποίηση της 
ενέργειας. Η άναρχη χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ σε όλη τη χώρα έχει δηµιουργήσει επίσης πλήθος 
προβληµάτων περιβαλλοντικών και όχι µόνο. Επισηµαίνουµε την ανάγκη να υπάρχει µια ολοκληρωµένη 

καταγραφή για το σύνολο των αδειοδοτήσεων ανά µορφή ΑΠΕ µε ταυτόχρονη συνολική καταγραφή των 

εκτάσεων που αλλάζουν χρήση ή καλλιέργεια. Επισηµαίνουµε ότι είναι η 6
η
 µονάδα της ίδιας εταιρίας και 

µάλιστα µεγάλη (2,517MW που αντιστοιχούν σε δεκάδες µικρές µονάδες αγροτών) που συζητιέται το 

τελευταίο χρονικό διάστηµα στα όργανα της ΠΚΜ συνολικά δεσµεύει συνολικά πάνω από 38 στρέµµατα 

καλλιεργήσιµης γεωργικής γης. Θεωρούµε απαράδεκτη την λογική σύµφωνα µε την οποία ότι η ενοικίαση 

τέτοιων εκτάσεων από εταιρίες προσφέρει στους αγρότες περισσότερο εισόδηµα από την καλλιέργειά τους 
αφού πατάει πάνω στα αποκαΐδια της αντιαγροτικής πολιτικής της ΚΑΠ της ΕΕ και των κυβερνήσεων που 
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έχει και αυτή το ίδιο ως κίνητρο την εξυπηρέτηση των συµφερόντων και των κερδών καπιταλιστών στη 

γεωργία και για αυτό δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικό εισόδηµα στην πλειοψηφία των βιοπαλαιστών 

αγροτών και την χρησιµοποιεί ως άλλοθι για την αλλαγή χρήσης της γεωργικής γης για την εξυπηρέτηση 

των  συµφερόντων των καπιταλιστών στον κλάδο των Α.Π.Ε. Επιπλέον διατηρούµε σοβαρές επιφυλάξεις 
σχετικά µε τον έλεγχο εφαρµογής των όρων  και προϋποθέσεων της εισήγησης προκειµένου να 

γνωµοδοτήσει θετικά (39 και µε υποπεριπτώσεις). Αφού η αποδυνάµωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας 
αλλά και άλλων αρµόδιων υπηρεσιών σε στελεχικό δυναµικό, και το συνολικό πλαίσιο διεξαγωγής των 

ελέγχων (συχνά καταλήγει στον αυτοέλεγχο) περιορίζουν δραµατικά τον ουσιαστικό έλεγχο και στην ουσία 

καθιστά τους όρους αυτούς ανεφάρµοστο ευχολόγιο. Με βασικό κριτήριο την θέση µας ενάντια στην 

λεγόµενη «απελευθέρωση» σε όλη την αλυσίδα της παραγωγής - εµπορίας ενέργειας, αλλά και µε τις 
επιµέρους επισηµάνσεις που αναφέραµε, ψηφίζουµε κατά.».  

Ο κ. Φ. Γκανούλης, Αντιπρόεδρος, ανέφερε ότι η απολιγνιτοποίηση της χώρας είναι στοίχηµα των καιρών 

µας. Είναι πράγµατι δύσκολη υπόθεση, αλλά πρέπει να γίνει. Είναι υπέρ αυτής της επένδυσης και δήλωσε 
ότι θα υπερψηφίσει το θέµα. Οµοίως θετικά δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν και τα λοιπά µέλη.  

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων η κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ., πρότεινε τη 

θετική γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας. 
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(∆ΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.) 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας 
 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

               --------------         ------------------      --------------- 

 

 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σηµείου 1 του 

παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη την µε αρ. πρωτ.: 794097 (18850)/πε/06-02-2020 

εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 199/10-02-2020 διαβιβαστικό έγγραφο του 

Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρµοδιοτήτων της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ αριθµ. 168/2019 (Α∆Α: 6Φ1Ε7ΛΛ-

ΚΑΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την 

µε αρ. πρωτ. 50523/10-09-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 

Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών Μητροπολιτικής Επιτροπής 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 109/2019 (Α∆Α: 6ΗΓ07ΛΛ-1ΝΞ) απόφαση της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την µε αρ. πρωτ. 56105/07-10-2019 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σύµφωνα µε την οποία δεν εµπίπτει σε έλεγχο 

νοµιµότητας η απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου 

Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 125/2019 (Α∆Α: 

6ΧΠΒ7ΛΛ-3ΚΜ) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής νέου Προέδρου Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την µε αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση 

του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισµού Γραµµατέα και αναπληρωτή Γραµµατέα της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», γνωµοδοτεί επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων ως εξής: 
 

                                              Γνωµοδοτεί  κατά  πλειοψηφία  

                   (Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος ψήφισε κατά, οι κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Ζέρβας Γεώργιος και κ.  

                                                    Παπαστεργίου Χρήστος τοποθετήθηκαν µε λευκό) 

                                               

Θετικά για τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

ΑΔΑ: 6ΛΕ17ΛΛ-5ΞΟ



http://www.pkm.gov.gr 4 

φωτοβολταϊκό σύστηµα ισχύος 2,517MW, της εταιρίας “ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε.”, που θα εγκατασταθεί 
στο 102Α-3 αγροτεµάχιο (συνολικής έκτασης 38.092,87 τ.µ. εντός του Λειβαδίου 181) του αγροκτήµατος 
Ξηροχωρίου, Τ.Κ. Ξηροχωρίου της ∆.Ε. Αγίου Αθανασίου, του ∆ήµου Χαλκηδόνας, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω. 

 

I Είδος και περιγραφή του Έργου 

 I.1. Συνοπτικά στοιχεία δραστηριότητας 
Φορέας Έργου: “ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ” 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 106 Τ.Κ.56431 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 

Είδος έργου: Μονάδα παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστηµα. 

Κατάταξη της δραστηριότητας σε 

κατηγορία βάσει της ΥΑ ∆ΙΠΑ/οικ. 

37674/16: 

Οµάδα 10η, “Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας” µε α/α 2 

“ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθµούς” Κατηγορία 1η, 

υποκατηγορία 2η, P=2,517 ≥ 2 MW  όπου Ρ=εγκατεστηµένη ισχύς 
 

 

∆υναµικότητα παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας: 

 

2,517ΜW 

 

Θέση έργου:  Στο  υπ΄αριθµ.102Α-3 αγροτεµάχιο αγροκτήµατος Ξηροχωρίου 

Τοπικής κοινότητας Ξηροχωρίου  ∆.Ε. Αγίου Αθανασίου ∆ήµου 

Χαλκηδόνας 

Όχληση: Χαµηλή όχληση: κωδικός 303 “Σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ, υποκατηγορία (δ) χαµηλής όχλησης, σύµφωνα µε 
την ΚΥΑ  3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/04-04-2012) 

 

I.2 Γενικά  χαρακτηριστικά έργου 
Πρόκειται για νέα δραστηριότητα που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία ανεξάρτητου σταθµού 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 2,517MW από φωτοβολταϊκούς σταθµούς που θα εγκατασταθεί στο 

υπ΄αριθµ. 102Α-3 αγροτεµάχιο έκτασης 38.092,87 m
2
 του αγροκτήµατος Ξηροχωρίου της Τοπικής 

κοινότητας Ξηροχωρίου της  ∆.Ε. Αγίου Αθανασίου του ∆ήµου Χαλκηδόνας. Θα χρησιµοποιηθούν 6624 

Φ/Β panels και η  κατασκευή του έργου θα διαρκέσει 2-3 µήνες.  
Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό του έργου είναι ότι θα απαιτηθεί νέα γραµµή µεταφοράς που θα το 

συνδέει µε το δίκτυο της ∆Ε∆∆ΗΕ στο οποίο θα εγχύεται η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια. Η νέα γραµµή 

µεταφοράς θα είναι µήκους 13,700Km και θα συνδέει το έργο µε την τον υποσταθµό της ∆Ε∆∆ΗΕ στην 

Γέφυρα. Θα απαιτηθούν 170 στύλοι διαµέτρου 30 εκατοστών. Κατά την φάση της κατασκευής δεν θα 

απαιτηθεί διάνοιξη οδών προσπέλασης διότι η όδευση θα ακολουθεί το υφιστάµενο οδικό δίκτυο και τις 
αγροτικές οδούς. Η κοπή δέντρων και θάµνων θα περιοριστεί στο ελάχιστο σε συνεργασία µε τις δασικές 
υπηρεσίες. Με δεδοµένο ότι  η νέα γραµµή  µεταφοράς έχει τάση 20KV δεν απαιτείται η περιβαλλοντική 

αδειοδότησή της σύµφωνα µε την ΥΑ ∆ΙΠΑ/οικ. 37674/16  ΦΕΚ2471/Β/10-08-2016) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 
Ένα άλλο στοιχείο της περιοχής του έργου είναι το ότι το αγροτεµάχιο Νότια και Νοτιοδυτικά συνορεύει µε 
ρέµα για το οποίο έχει γίνει προσωρινή οριοθέτηση αρ. Απόφασης 600465(11722)/23-10-2019 (∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ) 

 Η απόσταση του γηπέδου της δραστηριότητας, µετρούµενη σε ευθεία γραµµή, ανέρχεται σε 1800 µέτρα από 

τον οικισµό του Ξηροχωρίου,  

 Κεντροβαρικές συντεταγµένες της εγκατάστασης σε ΕΓΣΑ 87: 

      φ=40
0
 46' 56"       λ=22

0
 47' 32" (χ=398041,9568 και ψ=4515373,81) 

 

I.3. Χωρικός σχεδιασµός και χρήσεις γης 
Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. πρωτ. ∆.Υ.∆./404/2018 βεβαίωση χρήσης Γης της ∆/νσης Πολεοδοµίας-

Υπηρεσιών ∆όµησης του ∆ήµου Κορδελιού Ευόσµου που επισυνάπτεται στην ΜΠΕ, η  θέση του έργου 

βρίσκεται σε έκταση που ανήκει στο αγρόκτηµα “Ξηροχωρίου” και είναι περιοχή εκτός σχεδίου   πόλεως 
αλλά εντός Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Αθανασίου (ΦΕΚ 

31/ΑΑΠ/28-1-2009 ) και είναι χαρακτηρισµένη µε το στοιχείο ∆ «Περιοχή Ανάπτυξης ∆ραστηριοτήτων 

Πρωτογενούς Τοµέα». Επίσης σύµφωνα µε την ανωτέρω  βεβαίωση χρήσης Γης που επισυνάπτεται στην 

ΜΠΕ, το έργο του θέµατος θα µπορούσε να επιτραπεί µε την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του 

49828/08(ΦΕΚ 2464/Β,3-12-2008). Πάντως όλα τα φωτοβολταϊκά µε ισχύ µεγαλύτερη των 500KW=0,5MW 
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Το έργο του θέµατος βρίσκεται σε έκταση που χαρακτηρίζεται ως Γεωργική Γη Απλή (Γ.Γ.Α.) σύµφωνα µε 
το από 12-2-2018 υπ’ αριθµ. 14 Πρακτικό της Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Μ.Ε. 

Θεσσαλονίκης.  Θετικές επίσης ήταν οι γνωµοδοτήσεις της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων & Τεχνικών 
Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (Απόφαση ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΚΜ/15315/1338/135/15-01-2018) 

καθώς και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης 
(Απόφαση/ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΘ/33206/22769/327/26-01-2018). Κατά την διάρκεια της 
διαβούλευσης δεν εκφράστηκε καµία αντίρρηση για το έργο.               

   

Ι.4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

II. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 
II. 1 Ο κύριος του έργου οφείλει εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών πριν την έναρξη των εργασιών 

κατασκευής να ειδοποιήσει εγγράφως τις αρµόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, ώστε να µεριµνήσουν για την 

επίβλεψη των εργασιών ή όπως άλλως ορίζεται στη σύµφωνη γνώµη της οικείας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. 
ΙΙ.2 Να ληφθεί από τον υπεύθυνο του εργοταξίου, µε ευθύνη του κύριου του έργου, το σύνολο των 

απαιτούµενων µέτρων καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών κατασκευής του έργου για την προστασία του 

κοινού. 

ΙΙ.3 Να ληφθεί το σύνολο των απαιτούµενων µέτρων για την αποφυγή ρύπανσης και την προστασία των 

επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και του εδάφους της εγγύς και ευρύτερης περιοχής του έργου. 

ΙΙ.4 Να ληφθεί το σύνολο των απαιτούµενων µέτρων για την διασφάλιση της προστασίας της χλωρίδας της 
περιοχής του έργου από δυσµενείς επιπτώσεις του τελευταίου.Η αποψίλωση βλάστησης, να περιοριστεί στον 

ελάχιστο απαιτούµενο βαθµό και αποκλειστικά για τις ανάγκες κατασκευής του έργου, ενώ η υλοτόµηση 

δασικών δένδρων και θάµνων καθώς και η διάθεση των υλικών που θα προκύψουν απ' αυτήν να γίνει 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης δασικής νοµοθεσίας και τις υποδείξεις της αρµόδιας ∆ασικής 
Υπηρεσίας. Εν γένει, η κατασκευή του έργου να γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η µικρότερη 

δυνατή επέµβαση στις δασικές εκτάσεις εντός ή πλησίον των οποίων εγκαθίσταται το έργο. 

II.5  Να ληφθεί το σύνολο των απαιτούµενων µέτρων για την διασφάλιση της προστασίας της πανίδας της 
περιοχής του έργου από δυσµενείς επιπτώσεις του τελευταίου. 

ΙΙ.6  Να ληφθεί το σύνολο των απαιτούµενων µέτρων για την αποφυγή κατολισθήσεων, διαβρώσεων καθώς 
και αποπλύσεων υλικών. 

 II.7 Στην περίπτωση που το έργο ΑΠΕ διαθέτει συνοδό έργο οδοποιίας (οδός πρόσβασης):  
(α) Κατά την κατασκευή της οδοποιίας να εξασφαλισθεί η οµαλή κυκλοφορία και σύνδεση µεταξύ των 

κατοικηµένων περιοχών εκατέρωθεν της ζώνης εκτέλεσης των εργασιών (π.χ. αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας ή/και χρήση παρακαµπτηρίων οδών εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας). 

(β) Κατά τον σχεδιασµό και κατά την κατασκευή του έργου οδοποιίας, να τηρηθούν τα  ακόλουθα: 

β.1 Το µέγιστο ύψος πρανών - επιχωµάτων - ορυγµάτων δεν θα υπερβαίνει τα 2 m.  

β.2 Η µέγιστη διαµήκης κλίση θα είναι µικρότερη από 15%. 

β.3 Στις περιπτώσεις έργων που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ 49828/2008 (Β' 2464), όπως 
εκάστοτε ισχύει, το συνολικό µήκος της νέας οδοποιίας (πρόσβασης και εσωτερική) δεν υπερβαίνει τα 3 Km. 

Στο µήκος αυτό προσµετρούνται και τα µήκη των τµηµάτων υφιστάµενων οδών που υφίστανται 
διαπλατύνσεις. 
β.4 Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του έργου οδοποιίας θα είναι τέτοια ώστε να µην προκαλείται ενίσχυση 

πληµµυρικών φαινοµένων εξαιτίας του έργου, µέσω της διασφάλισης της απρόσκοπτης ροής των 

επιφανειακών υδάτων, για περίοδο επαναφοράς πληµµυρικής παροχής 25ετίας. 
(γ) Το έργο οδοποιίας δε θα ασφαλτοστρωθεί ή τσιµεντοστρωθεί και το πλάτος του θα περιορίζεται στο 

απολύτως απαραίτητο για την διέλευση του οχήµατος µεταφοράς σε µια κατεύθυνση (µέγιστο ενδεικτικό 

πλάτος σε ευθεία γραµµή 4m). 

(δ) Στην περίπτωση των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων ή των δηµόσιων χορτολιβαδικών εκτάσεων, το 

συνοδό έργο οδοποιίας, εφ' όσον εξυπηρετεί σκοπούς και δασικής προστασίας (ύστερα από έγγραφη προς 
τούτο γνωµοδότηση της αρµόδιας δασικής Υπηρεσίας), τότε ακολουθεί τις προδιαγραφές των έργων της 
δασικής οδοποιίας. 
II.8 Κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου και των συνοδών του έργων, κάθε επέµβαση σε 
υφιστάµενο έργο υποδοµής της περιοχής να γίνεται κατόπιν εγκρίσεων των αρµόδιων φορέων. 

ΙΙ.9 ∆εν επιτρέπεται η χρήση εκρηκτικών κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου και των συνοδών του 

έργων. 

ΙΙ.10 α) Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου, να 

αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του ιδίου του έργου, όπως 
ενδεικτικά γεωµορφολογική εξοµάλυνση επιµέρους χώρων/ τµηµάτων του έργου, στήριξη πρανών κλπ., 

λαµβάνοντας κάθε δυνατή µέριµνα για την ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της υφιστάµενης µορφολογίας του 
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εδάφους της περιοχής. 
(β) Με ευθύνη του κύριου του έργου να γίνεται διαχείριση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σύµφωνα 

µε τις κείµενες διατάξεις [ΚΥΑ 50910/2003 (Β' 1909), Ν. 2939/2001 (Α' 179), ΚΥΑ 36259/2010 (Β' 1312), 

όπως εκάστοτε ισχύουν]. 

(γ) Η καρότσα των έµφορτων οχηµάτων µεταφοράς αδρανών και χωµατουργικών υλικών να είναι 
σκεπασµένη. 

 ΙΙ.11 (α) Απαγορεύεται τόσο η προσωρινή όσο και η µόνιµη απόθεση προϊόντων εκσκαφής εντός 
υδατορεµάτων (ποταµών, χειµάρρων κλπ), σε τάφρους και γενικά σε οποιαδήποτε θέση είναι δυνατόν να 

παρεµποδίζεται η οµαλή ροή των επιφανειακών υδάτων 

(β) Στις περιπτώσεις έργων που εγκαθίστανται εντός δασικών εκτάσεων ή/και περιοχών του ∆ικτύου Natura 

2000, απαγορεύεται η µόνιµη ή προσωρινή απόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής εκτός της ζώνης 
κατάληψης του έργου. Εξαιρείται η περίπτωση αξιοποίησης των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής κατόπιν 

λήψης σχετικής άδειας για την αποκατάσταση χώρων που έχουν υποστεί περιβαλλοντική υποβάθµιση 

(λατοµεία, δανειοθάλαµοι, κλπ), αφού υποβληθεί µελέτη αποκατάστασης στην αρµόδια υπηρεσία. 

ΙΙ.12 Για τα απόβλητα που τυχόν παραχθούν κατά την φάση κατασκευής του έργου, ισχύουν οι όροι του 

Κεφαλαίου III.2 της παρούσας Απόφασης 
ΙΙ.13 Τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου να εξασφαλίζονται από νοµίµως 
λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών 

ΙΙ.14 Απαγορεύεται η εγκατάσταση στο πλαίσιο του έργου µονάδων παραγωγής υλικών προς χρήση σ' αυτό ή 

επεξεργασίας αδρανών, όπως µονάδες παραγωγής θραυοτών αδρανών (σπαστηροτριβεία), µονάδες 
παραγωγής σκυροδέµατος και ασφαλτοµίγµατος. 

II.15  Ο κύριος του έργου υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα αντιπυρικής προστασίας κατά τη 

φάση της κατασκευής του έργου για την αντιµετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς από την λειτουργία των 

µηχανηµάτων, συνεργείων κλπ, καθώς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσής της σε 
παρακείµενες περιοχές. 
ΙΙ.16 Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου του 

έργου εργασία συντήρησης (αντικατάσταση συσσωρευτών µολύβδου, λιπαντικών ελαίων, υδραυλικών 

ελαίων και υγρών φρένων) του µηχανολογικού εξοπλισµού (εργοταξιακά οχήµατα και µηχανήµατα έργου, 

οχήµατα µεταφοράς προσωπικού και υλικών) που θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή του έργου. Οι εργασίες 
αυτές, εφόσον απαιτηθούν, να πραγµατοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτηµένων 

επιχειρήσεων. 

ΙΙ.17 Η εκκένωση των υπολειµµάτων των οχηµάτων µεταφοράς έτοιµου σκυροδέµατος να πραγµατοποιείται 
είτε σε εγκεκριµένες για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις µε ευθύνη του προµηθευτή του σκυροδέµατος, είτε 
εντός σκάµµατος κατάλληλων διαστάσεων εντός του εργοταξιακού χώρου του έργου. 

ΙΙ.18 Τα µηχανήµατα και οι συσκευές εργοταξίου που θα χρησιµοποιηθούν κατά τη φάση της κατασκευής 
του έργου να φέρουν σήµανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυηµένη στάθµη ηχητικής ισχύος, όπως 
προβλέπεται στην ΚΥΑ 37393/2003 (Β’ 1418) και στην ΚΥΑ 9272/2007 (Β’ 286) όπως εκάστοτε ισχύουν. 

ΙΙ.19 Η όψη των κτιριακών εγκαταστάσεων του έργου καθώς και τα δοµικά υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, 

να είναι προσαρµοσµένα στην τοπική αρχιτεκτονική της περιοχής του έργου. 

ΙΙ.20 Για τη νέα γραµµή Μέσης Τάσης µεταφοράς της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι το 

διασυνδεδεµένο ∆ίκτυο, θα πρέπει να τηρηθούν τα ακόλουθα: 

(α) Η γραµµή θα πρέπει να ακολουθεί, κατά το δυνατόν, τις υφιστάµενες οδούς προσπέλασης, ώστε να 

περιορίζονται στο ελάχιστο οι επιπτώσεις στην γεωµορφολογία και στην βλάστηση της περιοχής. 
(β) Να εξετάζεται η δυνατότητα υπογειοποίησης των καλωδίων κατά µήκος της συνοδής µε το έργο 

οδοποιίας. 
(γ) Στα σηµεία που η γραµµή είναι εναέρια, να γίνει χρήση συνεστραµµένων καλωδίων. 

(δ)  Η κοπή δέντρων και θάµνων να περιοριστεί στο ελάχιστο σε συνεργασία πάντα µε τις δασικές 
υπηρεσίες. 
(ε) Απαγορεύεται έστω και προσωρινά η εναπόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε ρέµατα, 

χείµαρρους, αρδευτικές τάφρους για την εξασφάλιση της ελεύθερης ροής των νερών τους. 
(στ) να λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή ατυχηµάτων σε συνεργασία µε την τροχαία και την 

πυροσβεστική τόσο κατά την µεταφορά όσο και κατά την τοποθέτηση των στηλών καθώς και των 

καλωδίων. 

(ζ) Να ενηµερώνονται έγκαιρα οι αρχαιολογικές υπηρεσίες για τις εργασίες που πρόκειται να γίνουν 
ώστε να κρίνουν αν πρόκειται να παραβρεθούν στις εργασίες κατά την διάρκεια κατασκευής της νέας 
γραµµής µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος. 
ΙΙ.21 Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου: 

(α) Να αποκατασταθεί πλήρως ο προσωρινός εργοταξιακός χώρος 
(β) Να αποµακρυνθεί και να διαχειριστεί κατάλληλα το σύνολο των τυχόντων πλεοναζόντων υλικών 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β’ 1909). Στην ΚΥΑ 13588/2006 (Β' 383), στον Ν. 
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2939/2001 (Α'179), στην ΚΥΑ 8668/2007 (Β'287), στο Π∆ 117/04 (Α'82) και στο Ν. 4042/2012 (Α'24) όπως 
εκάστοτε ισχύουν  

(γ) Να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλων χώρος του έργου 

(δ) Η αποψιλωµένη βλάστηση στις θέσεις επέµβασης του έργου να αποκατασταθεί µέσω φύτευσης των 

ιδίων ειδών ή λοιπών αυτοχθόνων στην συγκεκριµένη περιοχή ειδών, σύµφωνα είτε µε τις υποδείξεις της 
αρµόδιας ∆ασικής Υπηρεσίας είτε µετά από ειδική φυτοτεχνική έκθεση, στις περιπτώσεις µεγάλης επέµβασης 
σε περιοχή δικτύου Natura 

 

     III. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΥ 

III. 1 Γενικοί Όροι λειτουργίας έργου 

III. 1.1 Οι κάθε τύπου Μετασχηµατιστές να είναι εγκατεστηµένοι εντός κατάλληλης ελαιολεκάνης (λεκάνης 
ασφαλείας) ώστε σε περίπτωση σταδιακής διαρροής ή ολικής διάρρηξης των τοιχωµάτων τους τα περιεχόµενα 

διηλεκτρικά έλαια να συγκρατηθούν εντός της λεκάνης ασφαλείας και να µην διαφύγουν στο περιβάλλον της 
περιοχής. Ο ενεργός όγκος της λεκάνης ασφαλείας έκαστου Μετασχηµατιστή να είναι ίσος µε τον όγκο των 

περιεχόµενων σ' αυτόν διηλεκτρικών ελαίων προσαυξηµένος κατά 15%. 

III. 1.2 Στους Μετασχηµατιστές, πυκνωτές-συσκευές διόρθωσης συνφ κλπ. απαγορεύεται η χρήση 

διηλεκτρικών ελαίων, τα οποία περιέχουν πολυχλωριωµένα διφαινύλια (PCBs) και πολυχλωριωµένα 

τριφαινύλια (PCTs). 

III.1.3 Ο Υποσταθµός Ανύψωσης Τάσης (ή οι Υποσταθµοί, ανάλογα µε την περίπτωση) του έργου να 

διαθέτει κατάλληλου ύψους περιµετρική περίφραξη, µε ασφαλιζόµενη είσοδο, προκειµένου να αποτρέπεται η 

πρόσβαση αναρµόδιων ατόµων καθώς και ζώων στον χώρο αυτό. 

III.1.4 (α) Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα µέτρα ηχοµόνωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του έργου που 

περιέχουν ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό, ώστε η µετρούµενη ισοδύναµη στάθµη θορύβου στα όρια του 

γηπέδου εγκατάστασης των εν λόγω εγκαταστάσεων, να µην υπερβαίνει τα επιτρεπόµενα όρια θορύβου που 

ορίζονται στο Π∆ 1180/1981 (Α' 293), όπως εκάστοτε ισχύει.  
(β) Ο θόρυβος από την λειτουργία υπαίθριων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων να µην υπερβαίνει τα 

επιτρεπόµενα όρια θορύβου που ορίζονται στο Π∆ 1180/1981 (Α' 293) όπως εκάστοτε ισχύει.  
III.1.5 Όσον αφορά στα επίπεδα εκποµπής ηλεκτρικών και µαγνητικών πεδίων από τον Υποσταθµό 

ανύψωσης τάσης (ή τους Υποσταθµούς, ανάλογα µε την περίπτωση) του έργου να τηρούνται τα οριζόµενα 

στην ΚΥΑ 3060(ΦΟΡ)238/2002 (Β' 512) όπως εκάστοτε ισχύει. 
III.1.6 Στις εγκαταστάσεις του έργου να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούµενων µέτρων πυροπροστασίας 
(πρόληψη και κατάσβεση) καθώς και αποφυγής µετάδοσης της φωτιάς σε παρακείµενες περιοχές, τα οποία 

να διαθέτουν την σχετική Έγκριση της αρµόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
III.1.7 Ο περιορισµός των ζιζανίων, όπου αυτό απαιτείται στους χώρους του έργου, να γίνεται µόνο µε 
µηχανικά µέσα ή µε τη χρήση εγκεκριµένων βιολογικών βιοαποδοµήσιµων ουσιών. Απαγορεύεται η χρήση 

ζιζανιοκτόνων χηµικών παρασκευασµάτων. 

III.1.8 Να τοποθετηθεί κατάλληλη σήµανση προειδοποίησης του κοινού για κινδύνους που σχετίζονται µε το 

έργο. 

III.1.9 Προκειµένου να µην διαταράσσονται οι λειτουργίες του οικοσυστήµατος, ο νυκτερινός φωτισµός του 

έργου να περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο για τον έλεγχο και την επίβλεψη των εγκαταστάσεων του 

καθώς και για την επισήµανση κινδύνου για την ασφάλεια του κοινού. 

III.2 ∆ιαχείριση αποβλήτων 

ΙΙΙ.2.1 Η διαχείριση των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγµατοποιείται µε ευθύνη του κύριου 

του έργου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β' 1909) και στο Ν. 4042/2012 (Α'24) 

όπως εκάστοτε ισχύουν. 

  ΙΙΙ.2.2 (α) Η διαχείριση των µη επικίνδυνων αποβλήτων που εµπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 

(Α'179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, (π.χ. υλικά συσκευασίας, µη 

επικίνδυνα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού κλπ.) να πραγµατοποιείται µε ευθύνη του 

κύριου του έργου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 2939/2001 (Α' 179) και στις νοµοθετικές διατάξεις που 

έχουν εκδοθεί ως απόρροια του Νόµου αυτού, και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των 

αντίστοιχων εγκεκριµένων από το ΥΠΕΚΑ συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 
(β) Ειδικά όσον αφορά στα µη επικίνδυνα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού να 
αποθηκεύονται προσωρινά, χωριστά σε ειδικούς κάδους, οι οποίοι να βρίσκονται σε κατάλληλα 
διαµορφωµένο και επισηµασµένο χώρο του έργου ή να αποµακρύνονται άµεσα µε το πέρας των εργασιών 
συντήρησης/ επιδιόρθωσης του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού του έργου και να παραδίδονται σε 
εξουσιοδοτηµένα σηµεία συλλογής συνεργαζόµενα µε τα αρµόδια εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής 
διαχείρισης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π∆ 117/2004 (Α' 82) όπως εκάστοτε ισχύει 
ΙΙΙ.2.3. Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύπτουν κατά τις εργασίες συντήρησης/ 

επιδιόρθωσης του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού του έργου να πραγµατοποιείται µε ευθύνη του κύριου 

του έργου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 13588/2006 (Β' 383), στην ΚΥΑ 8668/2007 (Β'287) και στο 
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Ν. 4042/2012 (Α'24) όπως εκάστοτε ισχύουν. 

ΙΙΙ.2.4  Όσον αφορά στα παραγόµενα επικίνδυνα απόβλητα που εµπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 

2939/2001 (Α'179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων όπως εκάστοτε ισχύει (συσσωρευτές 
µολύβδου-θειικού οξέος, συσσωρευτές ξηρού τύπου, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, 

διηλεκτρικά υγρά µετασχηµατιστών, λιπαντικά έλαια κλπ.), να διαχειρίζονται µε ευθύνη του κύριου του 

έργου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 2939/2001 (Α'179), στο Π∆ 115/2004 (Α' 80), στην ΚΥΑ 

41624/2057/Ε103/2010 (Β' 1625), στο Π∆ 117/04 (Α'82) και στο Π∆ 82/2004 (Α' 64) όπως εκάστοτε 
ισχύουν, και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριµένων από το ΥΠΕΚΑ 

συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 
ΙΙΙ.2.5 Τα παραγόµενα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά 

στεγανά δοχεία, τα οποία να φυλάσσονται σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο εντός του έργου, ο οποίος να 

πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της ΚΥΑ 24944/2006 (Β' 791) όπως εκάστοτε 
ισχύει, και να παραδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε αδειοδοτηµένες εταιρείες συλλογής και 
µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων συµβεβληµένες µε τα σχετικά εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής 
διαχείρισης. Το χρονικό διάστηµα προσωρινής αποθήκευσης των επικίνδυνων αποβλήτων επί του χώρου του 

έργου δεν µπορεί να υπερβαίνει τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία χρονικά διαστήµατα (ΚΥΑ 

13588/2006 και Ν. 4042/2012). 

ΙΙΙ.2.6 Τόσο οι ποσότητες και το είδος των επικίνδυνων και µη επικίνδυνων αποβλήτων που θα 

προκύπτουν εντός έκαστου έτους όσο και ο τρόπος διαχείρισης τους να αποτυπώνονται στις Ετήσιες 
Εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων, οι οποίες να συντάσσονται και να υποβάλλονται από τον κύριο του έργου 

στην αρµόδια αρχή κατά τον µήνα Φεβρουάριο έκαστου έτους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 

13588/2006 (Β' 383) και στην ΚΥΑ50910/2727/2003 (Β'1909) όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 

III.3 Ειδικοί Όροι λειτουργίας έργου 

ΙΙΙ.3.1 Η τοποθέτηση των βάσεων των φωτοβολταϊκών πλαισίων να γίνει µε κατάλληλο τρόπο, ώστε να 

µην επηρεάζεται η επιφανειακή ροή των υδάτων. 

ΙΙΙ.3.2 Να µη γίνει επίστρωση σκυροδέµατος σε όλη την έκταση του γηπέδου εγκατάστασης του 

Φωτοβολταϊκού Σταθµού για τη θεµελίωση των βάσεων των φωτοβολταϊκών πλαισίων. 

III.3.3 Το γήπεδο εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Σταθµού να οριοθετηθεί µε κατάλληλου ύψους 
περιµετρική περίφραξη, η οποία να διαθέτει κλειδωµένη θύρα εισόδου, προκειµένου να αποτρέπεται η 

πρόσβαση αναρµόδιων ατόµων καθώς και ζώων εντός αυτού. 

 

IV. ΟΡΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Μετά την παύση λειτουργίας του έργου, και ανεξαρτήτως του λόγου για τον οποίο επήλθε αυτή, θα πρέπει 
µε ευθύνη του κύριου του έργου και εντός έτους: 

IV.1 Να αποµακρυνθεί πλήρως το σύνολο του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και των δοµικών 

εγκαταστάσεων του έργου. Η διαχείριση υλικών και εξοπλισµού που κατά την παύση λειτουργίας του έργου 

αποτελούν απόβλητα, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β' 1909), 

στην ΚΥΑ 13588/2006 (Β' 383), στην ΚΥΑ 8668/2007 (Β'287), στον Ν. 2939/2001 (Α' 179) και στον Ν. 

4042/2012 (Α' 24) όπως εκάστοτε ισχύουν. 

IV.2 Να αποκατασταθεί η επιφάνεια του εδάφους στις θέσεις από όπου θα αποµακρυνθεί ο 

ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός και οι δοµικές εγκαταστάσεις του έργου. 

Να τηρηθούν τα µέτρα αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι προτεινόµενοι 
περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στη ΜΠΕ, (εκτός και αν έρχονται σε αντίθεση µε τους 
προτεινόµενους όρους από την υπηρεσία µας). 

Η θετική γνωµοδότησή µας δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε βεβαίωση αποτελεσµατικής λειτουργίας της 
εγκατάστασης και οποιασδήποτε έγκρισης πέραν της περιβαλλοντικής γνωµοδότησης. Επίσης, λόγω του 
είδους της εγκατάστασης να ληφθούν µέτρα για την ασφαλή λειτουργία της. 

 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 Α. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 Β. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 
Χ 
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 Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 ∆. ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ∆ΙΟΤΙ 
∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Ε. ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ∆ΙΟΤΙ 
∆ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Αγγελίδης Θεόδωρος 
2. Γούλα Όλγα-Χριστίνα 

3. ∆ωρής Σωκράτης 
4. Κεφαλάς Γεώργιος 
5. Κίκης Αθανάσιος 
6. Πάλλας Κωνσταντίνος 
7. Τζόλλας Νικόλαος 
8. Γκανούλης Φίλιππος 
9. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

10. Ζέρβας Γεώργιος 
11. Παπαστεργίου Χρήστος 
12. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 
13. Αγγελίδης Άγγελος 
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