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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                    ΘΕΜΑ 5ο 
Γνωµοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθµού 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σύστηµα ισχύος 2,994 MW», της εταιρείας 
‘’ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ’’ που θα εγκατασταθεί στο υπ’ αρ. 134 αγροτεµάχιο, αγρόκτηµα 

«ΜΠΑΛΑΙΙΚΑ» της Τ.Κ. Ξηροχωρίου, της ∆.Ε. Αγ. Αθανασίου, του ∆. Χαλκηδόνας, της Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης 
 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 5
ο
 θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης 

«Γνωµοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ‘’Εγκατάσταση και λειτουργία σταθµού 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σύστηµα ισχύος 2,994 MW’’, της εταιρείας 
‘’ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ’’ που θα εγκατασταθεί στο υπ’ αρ. 134 αγροτεµάχιο, αγρόκτηµα 

«ΜΠΑΛΑΙΙΚΑ» της Τ.Κ. Ξηροχωρίου, της ∆.Ε. Αγ. Αθανασίου, του ∆. Χαλκηδόνας, της Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 1618/09-12-2019 διαβιβαστικό έγγραφο 

του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον κ. Ευ. Παπαδόπουλο, υπάλληλο 

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

Θεσσαλονίκης, προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Ο κ. Παπαδόπουλος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε 
αρ. πρωτ.: 642211 (15031)/05-12-2019 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της 
∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε στη λειτουργία της δραστηριότητας, 

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: 20 ∆εκεµβρίου 2019 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχοµένου): 775366 (425) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 144/13-12-2019  

Απόσπασµα Πρακτικού αρ. 17/2019  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχοµένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 1618/09-12-2019                                                                                                                                

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: 1905091821 

 

  

  

ΠΡΟΣ : 

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

Στρωµνίτσης 53, 54248, Θεσ/νίκη 
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ενηµέρωσε τα µέλη για τις γνωµοδοτήσεις / εγκρίσεις που εκδόθηκαν για το υπό συζήτηση φωτοβολταϊκό 

πάρκο καθώς και για τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η υπηρεσία εισηγείται θετικά. 

Πρόσθεσε ότι υπάρχει θετική γνωµοδότηση και από τον ∆ήµο Χαλκηδόνος, η οποία εστάλη στην υπηρεσία 

µε καθυστέρηση, γι’ αυτό δεν περιλαµβάνεται στην εισήγηση. Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. 

Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Ζέρβα Γεώργιο και κ. Παπαστεργίου Χρήστο, τακτικά µέλη, στις οποίες 
απάντησαν ο κ. Παπαδόπουλος και ο κ. Θεοδ. Κουντουράς, µελετητής. Κατόπιν ζήτησαν το λόγο τα µέλη 

για να τοποθετηθούν. Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, ο κ. Ζέρβας Γεώργιος  και ο κ. Παπαστεργίου 

Χρήστος, τακτικά µέλη, δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν µε λευκό. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό 

µέλος, κατέθεσε γραπτώς την τοποθέτησή του, η οποία έχει ως εξής: «Είναι γνωστή η απόλυτη αντίθεση 

του συνδυασµού µας στην λεγόµενη «απελευθέρωση» της παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας µε ιδιώτες 
«επενδυτές», επειδή όλη αυτή η πορεία έχει οδηγήσει σε αύξηση του κόστους ενέργειας για τα λαϊκά 

νοικοκυριά µέσα από τα τέλη ΑΠΕ, όξυνση της ενεργειακής φτώχειας του λαού µας, χειροτέρευση των 

όρων εργασίας για τους εργαζόµενους του κλάδου και υπονόµευση της ενεργειακής αυτάρκειας της χώρας.  
∆εν έχει να κάνει µε την αντίθεσή µας στην χρήση των ΑΠΕ (παρόλο που έχουν και αυτές 

περιβαλλοντική επιβάρυνση), αλλά 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 τις χωροθετεί, πως εντάσσονται σε µια συνδυασµένη 

ανάπτυξη όλων των παραγωγικών κλάδων προς όφελος των λαϊκών αναγκών. Κάτι που κατά τη γνώµη µας 
απαιτεί άλλη κοινωνία και εξουσία µε κοινωνική ιδιοκτησία τους κεντρικό επιστηµονικό σχεδιασµό και 
εργατικό λαϊκό έλεγχο. 

Επισηµαίνουµε ότι η άναρχη χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ σε όλη τη χώρα έχει δηµιουργήσει 
επίσης πλήθος προβληµάτων περιβαλλοντικών και όχι µόνο. 

Εκτός των άλλων, για την επέκταση της εγκατάστασης µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

φωτοβολταϊκά, δεσµεύονται χιλιάδες στρέµµατα καλλιεργήσιµης γης κατάλληλης για αγροτική παραγωγή 

ακόµα και υψηλής παραγωγικότητας, υπονοµεύοντας έτσι τη διατροφική ικανότητα της χώρας. 
Η παράταξή µας δεν κρίνει την αρτιότητα της µελέτης, ούτε το έργο των εισηγητών και των ελεγκτών 

εργαζοµένων της Περιφέρειας. Αλλά την ίδια την κατεύθυνση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας που κάνει 
εκπτώσεις στην προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας του λαού για τη διευκόλυνση 

και εξυπηρέτηση των ιδιωτών «επενδυτών» των επιχειρηµατικών οµίλων. Στο πλαίσιό της όλοι είναι 
υποχρεωµένοι να λειτουργούν.  

Εµείς κρίνουµε και τη σκοπιµότητα του έργου, αλλά και το συνολικό πλαίσιο µέσα στο οποίο 

εντάσσεται και δεν είναι άλλο από την «απελευθέρωση» – ιδιωτικοποίηση της ενέργειας.  
 Όσον αφορά το συγκεκριµένο θέµα που συζητάµε, κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το πολύ µεγάλο µέγεθος 

της επένδυσης, 42(5) και 35(6) στρέµµατα και σχεδόν 3+ 2,5 MW ( δηλ. της τάξης δεκάδων τυπικών έργων 

φωτοβολταϊκών που αναπτύσσονται σε µεµονωµένα αγροτεµάχια) σε µια περιοχή µε βασικό 

χαρακτηριστικό την αγροτική παραγωγή. Μια επένδυση που παρά το µεγάλο ύψος της (της τάξης των 2 και 
1,5 εκ € δεν προσφέρει ουσιαστικά ούτε σε θέσεις εργασίας. 

Επιπλέον διατηρούµε σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά µε τον έλεγχο εφαρµογής των όρων της ΜΠΕ, 

αλλά και των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν, αφού η αποδυνάµωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας 
αλλά και άλλων αρµόδιων υπηρεσιών σε στελεχικό δυναµικό στην ουσία καθιστά ανέφικτο κάτι τέτοιο.  

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 
καταψηφίζουµε.». Ο κ. Φ. Γκανούλης, Αντιπρόεδρος, δήλωσε ότι θα υπερψηφίσει το θέµα και σχολίασε ότι 
πλέον µε την εξέλιξη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αυτές είναι ανταγωνιστικές ως προς τις τιµές 
τους. Επεσήµανε ότι το πάρκο δεν βρίσκεται σε ζώνη ειδικής προστασίας, ούτε σε ζώνη υψηλής 
παραγωγικότητας, κι αυτό συνηγορεί στο να ψηφίσει θετικά. 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 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 
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ΦΟΡΕΑΣ) ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 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.: 642211/15031/05-12-2019 

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

Θεσσαλονίκης του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 1618/09-12-2019 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 την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθµού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σύστηµα ισχύος 2,994 MW», της εταιρείας ‘’ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ 

ΙΚΕ’’ που θα εγκατασταθεί στο υπ’ αρ. 134 αγροτεµάχιο, αγρόκτηµα «ΜΠΑΛΑΙΙΚΑ» της Τ.Κ. Ξηροχωρίου, 

της ∆.Ε. Αγ. Αθανασίου, του ∆. Χαλκηδόνας, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω. 

 

4.1 Είδος και περιγραφή έργου  
Το έργο αφορά στην  εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στο αγρόκτηµα «Μπαλλαίικα», στο υπ. αρ. 

αγροτεµάχιο 134, Τοπικής Κοινότητας Ξηροχωρίου, ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Αθανασίου, ∆ήµου 

Χαλκηδόνος, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Η ονοµαστική ισχύς του πάρκου θα είναι 2,994MW, 

και θα υλοποιηθεί µε χρήση συνολικά µε χρήση συνολικά 9072 Φ/Β γεννητριών (panels) της εταιρίας 
Canadian Solar, τύπου CS6U-330P και ονοµαστικής µέγιστης ισχύος 330W πολυκρυσταλλικής τεχνολογίας.  
Το φωτοβολταϊκό πάρκο θα εγκατασταθεί εντός οικοπέδου, έκτασης 42.417,00m

2
, οι συντεταγµένες του 

οποίου παρουσιάζονται στο Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα που επισυνάπτεται στην Μ.Π.Ε. και στον Πίνακα  που 

ακολουθεί: 
 

Πίνακας 2: Συντεταγµένες οικοπέδου χωροθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου σε ΕΓΣΑ ΄87. 

 

ΚΟΡΥΦΗ Χ (ΕΓΣΑ '87) Ψ (ΕΓΣΑ '87) 

Α 397835.316 4513100.416 

Β 398035.168 4513168.350 

Γ 398061.857 4513144.489 

∆ 398083.901 4513108.519 

Ε 398104.737 4513094.874 

Ζ 397880.548 4513022.676 

ΑΔΑ: 66ΠΑ7ΛΛ-Ψ6Δ



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

Η 397811.569 4513010.718 

Θ 397587.531 4512965.558 

Ι 397522.851 4513010.871 

 

 

4.2 Κατάταξη: σύµφωνα µε την 

∆ΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 

ΦΕΚ:2471/Β/10-8-2016 όπως 
τροποποιήθηκε 
και ισχύει µε την ΥΑ οικ: 

2307/26-01-2018 (ΦΕΚ 439 

Β/14-02-2018) 

Οµάδα 10
η
, «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» 

α/α 2 «Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθµούς 
Υποκατηγορία Α2,  

όταν η εγκαταστηµένη ισχύς είναι Ρ≥2MW. 

 

4.3 Σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 3137/191/Φ.15/2012, το υπό µελέτη έργο ανήκει στον κωδικό Α/Α 303 «Σταθµοί 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ», υποκατηγορία (δ), χαµηλή όχληση. Επίσης σύµφωνα µε την 

ευρωπαϊκή στατιστική κατάταξη οικονοµικών δραστηριοτήτων (NACE), το έργο εµπίπτει στην τάξη 35.11, 

κατηγορία CPA 35.11.1, υποκατηγορία CPA 35.11.10, εθνική δραστηριότητα 35.11.10.09.   

Η πρόσβαση στη θέση εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού πάρκου εξασφαλίζεται από υφιστάµενο αγροτικό 

δρόµο. Η χωροθέτηση του πάρκου πραγµατοποιήθηκε λαµβάνοντας υπόψη την κάλυψη των αναγκαίων 

προϋποθέσεων που θέτει η εταιρεία όσον αφορά τη διασύνδεση µε το δίκτυο της ∆Ε∆∆ΗΕ, την τεχνική 

καταλληλότητα, την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων σε επίπεδο εδάφους, αλλά και περιβαλλοντικά κριτήρια. 

 

Αναφορικά µε τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής αυτές είναι αµελητέες τόσο κατά τη φάση 

κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας. Από την διαµόρφωση του οικοπέδου, αναµένεται να αλλάξουν 

σε πολύ µικρό βαθµό, τα ανάγλυφα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του εδάφους. Με την κατασκευή του 

έργου δεν αναµένονται φαινόµενα διάβρωσης του εδάφους. Επιπλέον η λειτουργία του πάρκου δεν απαιτεί 
ανθρώπινη παρουσία, πέραν των προγραµµατισµένων συντηρήσεων αυτού και κατά τις οποίες δεν δύναται να 

επηρεάσουν τη πανίδα της περιοχής λόγω της µικρής χρονικής διάρκειας που λαµβάνει χώρα η εκάστοτε 
συντήρηση. Επιπλέον το έργο δεν εµπίπτει εντός προστατευόµενης περιοχής του δικτύου Natura. 

Σύµφωνα µε τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σύνολο των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, µέχρι το 2020, προβλέπεται: 
α) 20% µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990 σύµφωνα µε την 

Οδηγία 2009/29/ΕΚ, 

β) 20% διείσδυση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας 
σύµφωνα µε την Οδηγία 2009/28/ΕΚ και 
γ) 20% εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας. 
Ειδικά για την Ελλάδα, ο στόχος για τις εκποµπές αερίων ρύπων του θερµοκηπίου είναι µείωση κατά 4% 

στους τοµείς εκτός εµπορίας σε σχέση µε τα επίπεδα του 2005, και 18% διείσδυση των ΑΠΕ στην ακαθάριστη 

τελική κατανάλωση. 

Το εν λόγω φωτοβολταϊκό πάρκο θα αποτελέσει ένα επενδυτικό έργο µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας, οι οποίες αποτελούν για τη χώρα µας ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Η προτεινόµενη επένδυση 

εξυπηρετεί: 
- µείωση κόστους παραγωγής ενέργειας (οικονοµικό, περιβαλλοντικό) 

- αξιοποίηση ενεργειακών πόρων 

Για την υλοποίηση του πάρκου θα πραγµατοποιηθούν τα παρακάτω στάδια εκτέλεσης: 
1. Χωµατουργικές Εργασίες - ∆οµικές Εργασίες 

• Σήµανση ορίων αγροτεµαχίου 

• Απόξεση φυτικών γαιών και τοπικής βλάστησης 
• Χάραξη αγροτεµαχίων 

• Χάραξη οδεύσεων καλωδίων και γειώσεων 

• Οδεύσεις γειώσεων 

• Οδεύσεις καλωδίων 

• Κατασκευή βάσης έδρασης οικίσκων 

• Κατασκευή ράµπας εισόδου 

2. Μηχανολογικός Εξοπλισµός 
• Τοποθέτηση πασσάλων 

• Εγκατάσταση σταθερών µεταλλικών βάσεων  

• Κατασκευή - τοποθέτηση περίφραξης 
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• Υποδοµή συστήµατος ασφαλείας και επιτήρησης πάρκου 

3. Ηλεκτρολογικός Εξοπλισµός 
• ∆ιαχωρισµός ΦΒ πλαισίων 

• Εγκατάσταση ΦΒ πλαισίων 

• Εγκατάσταση αντιστροφέων 

• Εγκατάσταση οικίσκων 

• Ηλεκτρική εγκατάσταση (σύνδεση AC, DC και Communication) 

4.   Σύνδεση µε το δίκτυο  

 

Για το υπό µελέτη Φ/Β πάρκο έχουν εκδοθεί οι κάτωθι γνωµοδοτήσεις – εγκρίσεις: 
� Έγκριση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων & Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας  
� Έγκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. 
� Άδεια παραγωγής µε την υπ’ αρ. 272/2019 απόφαση της ΡΑΕ 

� Το πρακτικό της Επιτροπής Χωροταξίας Περιβάλλοντος της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης που γνωµοδότη ότι το 

υπ. αρ. 134 αγροτεµάχιο στην Θέση Μπαλλαίικα χαρακτηρίζεται ως Γεωργική Γη Απλή (Γ.Γ.Α.). 

� Η βεβαίωση χρήσεων γης από την ∆/νση Πολεοδοµίας του ∆. Κορδελιού Ευόσµου   

 

Οι επιπτώσεις στο ατµοσφαιρικό περιβάλλον είναι µόνο θετικές. Τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας είναι αναµφίβολα, καθώς αποτελούν πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας. 
Επιπλέον η χρήση τους συνεπάγεται λιγότερες εκποµπές επικίνδυνων ρύπων. 

Κατά την κατασκευή και λειτουργία του υπό µελέτη έργου δεν παράγονται υγρά απόβλητα, ακόµη το έργο δεν 

κάνει χρήση υδάτων. Από τη λειτουργία του έργου δεν επηρεάζεται άµεσα ή έµµεσα το υδάτινο περιβάλλον 

της περιοχής. 
Κατά την κανονική λειτουργία της εγκατάστασης δεν παράγονται αέριοι ρύποι ούτε σκόνη. Η περίπτωση κατά 

την οποία υπάρχει κίνδυνος έκλυσης τοξικών αερίων είναι η περίπτωση πυρκαγιάς, η οποία µπορεί να 

προέλθει κυρίως από εξωγενείς παράγοντες και όχι να προκληθεί από την λειτουργία του Φ/Β πάρκου. Η 

εγκατάσταση θα είναι φυλασσόµενη και περιφραγµένη και θα ληφθούν τα απαιτούµενα µέτρα 

πυροπροστασίας. Επίσης θα γίνεται συντήρηση του εξοπλισµού. Το δάπεδο επί του οποίου θα βρίσκονται τα 

πάνελ θα είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα, κι έτσι δεν θα υπάρχουν ξερά χόρτα που ενδεχόµενα θα 

υποβοηθούσαν στην εξάπλωση πυρκαγιάς. Κατά την λειτουργία του έργου δεν προκαλούνται δονήσεις ή 

κραδασµοί.  
Κατά την κανονική λειτουργία του Φ/Β πάρκου δεν προκύπτουν απορρίµµατα. Τα στερεά απόβλητα θα 

προκύπτουν κατά τις εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης ηλεκτρικού - ηλεκτρονικού εξοπλισµού, 

συσσωρευτών κλπ εξοπλισµού. Επίσης στερεά απόβλητα αποτελούν τα Φ/Β πάνελ µετά το πέρας του «κύκλου 

ζωής» τους. 
 Για να αποφευχθούν τυχόν επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, και τα οικοσυστήµατα θα ληφθούν τα 

απαραίτητα µέτρα ασφαλείας και ορθής λειτουργίας της εγκατάστασης: 
� Η εγκατάσταση θα περιφραχθεί και θα φέρει κατάλληλη σήµανση, έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχαία 

περιστατικά ή βανδαλισµοί.  
� Η εγκατάσταση θα είναι εξοπλισµένη µε αντικεραυνική προστασία.  

� Θα γίνεται συντήρηση του εξοπλισµού βάσει των προδιαγραφών.  

� Θα γίνει ενηµέρωση των περιοίκων για το ακίνδυνο της εγκατάστασης, και τα περιβαλλοντικά οφέλη 

που επιφέρει. 
�  Θα τηρηθούν τα µέτρα που περιγράφονται στην παρούσα και ιδιαίτερα σε ότι αφορά την διαχείριση 

του εξοπλισµού µε το πέρας λειτουργίας. 
   

Σε συνέχεια του γεγονότος ότι η δηµοσιοποίηση της µελέτης έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας και ότι κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην αρµόδια υπηρεσία 

µέσα στην οριζόµενη από το νόµο προθεσµία, η υπηρεσία δεν έχει αντιρρήσεις για το περιεχόµενο της ΜΠΕ 

και γνωµοδοτεί θετικά για τη λειτουργία και αναβάθµιση του έργου, εφόσον τηρηθούν τα µέτρα 

αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην εν λόγω ΜΠΕ 

µε τις εξής προϋποθέσεις: 
 

1. Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός, να διαχειριστεί σύµφωνα µε το Π∆ 117/04 (Φ.Ε.Κ. 82 

Α/5-3-04) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 

……» όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Π∆ 15/06 (ΦΕΚ 12 Α/3-2-06) «Τροποποίηση του Π∆ 

117/04 σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/108……..» 

2. Οι συσσωρευτές, που τυχόν χρησιµοποιήθηκαν να διαχειριστούν σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
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41624/2057/Ε103 (ΦΕΚ 1625/Β/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 

διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών» σε συνδυασµό µε την 

ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β/28-3-06) «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση 

επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 
91/689…….αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ…..» και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β/30-6-06) «Έγκριση Γενικών……». 

3. Τα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν από τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου µετά την 

παύση λειτουργίας του έργου του θέµατος και τη λειτουργία του εργοταξίου να διαχειρίζονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της µε αριθµό 50910/2727/03 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 1909 Β/22-12-2003) 

«Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων», δηλαδή να συλλέγονται και να 

διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιµα και µη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς 
κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονοµικές συνθήκες και να τηρούνται οι διατάξεις των 

ΗΠ 13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383Β/28-3-2006) και 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β/24-8-

2010) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (Κ.Υ.Α.). 

4. Να γίνει αποκατάσταση της βλάστησης της περιοχής επέµβασης µε φύτευση όλων των 

επιφανειών µε ενδηµικά είδη και επαναφορά του περιβάλλοντα χώρου, κατά το δυνατό, στην 

προηγούµενη κατάστασή του, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του. 

5. Να αποφευχθεί η πάσης φύσεως υποβάθµιση της αισθητικής του περιβάλλοντος χώρου. 

6. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση κάθε είδους αποβλήτου σε ρέµατα, σε 
χείµαρρους, σε αρδευτικές τάφρους, σε δασικές εκτάσεις, σε ιδιωτικούς, δηµόσιους ή 

κοινόχρηστους (αστικούς και µη) χώρους και γενικά σε κάθε φυσικό αποδέκτη της περιοχής.  
 

7. Να τηρούνται οι εκάστοτε κείµενες διατάξεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας 

 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 

 

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

8. Ζέρβας Γεώργιος 
9. Παπαστεργίου Χρήστος 
10. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 
11. Αγγελίδης Άγγελος 
12. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή 

13. ∆ερµεντζοπούλου Μαρία 

 

Χ 
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