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«Γνωμοδότηση επί της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου: “Εγκατάσταση και λειτουργία 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 309,04 
MW και συνοδά έργα, της εταιρείας 
¨ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 
ΜΙΚΕ¨, που προτείνεται να εγκατασταθεί 
στην θέση ¨Πιλαλίστρα¨, Τ.Κ. Κουμαριάς, 
Δ.Ε. Βέροιας, Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, με 
συνοδά έργα στην Δ.Ε. Βέροιας, Δ. Βέροιας, 
Π.Ε. Ημαθίας της ΠΚΜ και στην Δ.Ε. 
Ελλησπόντου, Δ. Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης 
της ΠΔΜ” (ΠΕΤ: 2110631922)». 

 
 

Αριθμ. Συνεδρίασης 15η/08-12-2021 
Αριθμ. Απόφασης:  125  / 2021 
       Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 08 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 
συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης, 
Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αρ. πρ. οικ. 
784102(957)/03-12-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη 
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε 
νόμιμα, στις 03-12-2021 σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 164 του 
Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
10 της από 11/3/2020  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τ. Α). 
        Από τα δεκατέσσερα (14) μέλη της Επιτροπής  Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας παραβρέθηκαν έντεκα (11) τακτικά μέλη και ένα (1) 
αναπληρωματικό:   

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος      1.Γιαννούλης Χρήστος -Τακτικό μέλος 

2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος             2.  Τζιουβάρας Χρήστος-Τακτικό μέλος 

     3.   Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος             3. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτικό 
μέλος 

4  .Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

5.  Μαλλιαράς Αθανάσιος-Τακτικό μέλος     

6.  Καριπίδης Δημήτριος-Τακτικό μέλος              

7.  Ζέρζης Πέτρος-Τακτικό μέλος          

8.  Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

   9.  Αγγελίδης  Θεόδωρος -Τακτικό μέλος  

10. Δερμεντζοπούλου Μαρία-Τακτικό μέλος 
 

 

 11.   Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

   12 .  Θωμά Δήμητρα-Αναπληρωματικό μέλος  

                  Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας ΠΕ 
Διοικητικού-Οικονομικού. 

ΑΔΑ: 6ΦΡΞ7ΛΛ-ΧΙ2



 

 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ανέφερε ότι η συνεδρίαση της 
Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιείται «με 
τηλεδιάσκεψη», όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που ορίζει «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων 
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης 
φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών 
συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα 
είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του 
άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο 
τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι 
συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».  

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: “Εγκατάσταση και 
λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό 
σύστημα ισχύος 309,04 MW και συνοδά έργα, της εταιρείας ¨ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΙΑΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΚΕ¨, που προτείνεται να εγκατασταθεί στην θέση 
¨Πιλαλίστρα¨, Τ.Κ. Κουμαριάς, Δ.Ε. Βέροιας, Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, με συνοδά 
έργα στην Δ.Ε. Βέροιας, Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας της ΠΚΜ και στην Δ.Ε. 
Ελλησπόντου, Δ. Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης της ΠΔΜ” (ΠΕΤ: 2110631922)» και έδωσε 
το λόγο στον  κ. Μουρτζίλα Στέργιο, Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Ημαθίας, o οποίoς 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  αρ. πρωτ. 738533(3427)/06-12-2021 εισήγηση του 
Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Ημαθίας η οποία έχει ως εξής: 
“Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης” 

2. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226Α'/27-12-2010) “Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 81320+77909/01-12-2016 (ΦΕΚ 4302Β'/30-12-2016), 
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, “Έγκριση 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” 

3. Την υπ’ αριθμ. ΓΠΚΜ/οικ._2482/03-10-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. '708) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας “Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς 
Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας” 

4. Την με αριθμ. οικ. 570607(7712)/2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 
3475Β'/16-09-2019) “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”” 

5. Την με αριθμ. οικ. 602161(8148)/2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 
3745Β'/10-10-2019) “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ””, ως ισχύει 

6. Την με αριθμ. 787584(6143)/31-12-2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας (ΦΕΚ 
4931Β'/31-12-2019) “Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων 
“ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” 

7. Τον Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α'/18-10-1986) “Για την προστασία του περιβάλλοντος”, όπως 
τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α'/25-04-2002) “Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις 
Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα 
και άλλες διατάξεις” και το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α'/21-09-2011) “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων 
και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” 

8. Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α'/13-02-2012) “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής”, όπως 
ισχύει 
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9. Τον Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α'/07-05-2020) “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις” 

10. Την ΥΑ 37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β'/10-08-2016) “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής 
απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) 
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει”, όπως ισχύει 

11. Την ΥΑ οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964Β'/19-04-2013) “Εξειδίκευση των διαδικασιών και των 
ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 
5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των 
ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές 
θέματος”, όπως ισχύει 

12. Την ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β'/05-01-2014) “Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και 
τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση 
κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και 
κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας” 

13. Την ΥΑ οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135Β'/27-01-2014) “Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας”, 
όπως ισχύει 

14. Το, με α.π. 706438(842)/04-11-2021, έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 
[αρ. πρωτ.: 713317(3317)/08-11-2021, 738533(3427)/17-11-2021] 

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Θέση/έκταση: Το γήπεδο εγκατάστασης του Φ/Β πάρκου, έκτασης 3.459.478,06 τ.μ., υπάγεται 
διοικητικά στην Τ.Κ. Κουμαριάς, Δ.Ε. Βέροιας, Δήμου Βέροιας, της Π.Ε. Ημαθίας (κεντροβαρικές 
συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ’ 87: Χ = 328024 και Υ = 4485397). Το συνοδό έργο της σύνδεσης του πάρκου με το 
δίκτυο του ΕΣΜΗΕ, υπάγεται στην Δ.Ε. Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας. 

Η πρόσβαση στο χώρο του έργου πραγματοποιείται μέσω της Εγνατίας Οδού και των υφιστάμενων 
δημοτικών και δασικών δρόμων. Ο πλησιέστερος οικισμός είναι ο Προφήτης Ηλίας σε απόσταση 5,25 χλμ. 
περίπου στα νοτιοδυτικά, ενώ στα βορειοανατολικά του γηπέδου, σε απόσταση 5,5 χλμ. περίπου, βρίσκεται 
το Κάτω Βέρμιο. 

Χρήσεις γης/Προστατευόμενες περιοχές/Λοιπά στοιχεία: Σύμφωνα με την ΜΠΕ, στην περιοχή του 
έργου δεν έχει εγκριθεί ειδική μελέτη χρήσεων γης. Η περιοχή μελέτης, ιδιοκτησίας του Αναγκαστικού 
Δασικού Συνεταιρισμού Διαχειρίσεως εξ αδιαιρέτου Δάσους Σελίου κατά 70% και του Ελληνικού Δημοσίου 
κατά 30%, έχει χαρακτηριστεί ως χορτολιβαδική έκταση (υπ’ αριθμ. 3/2019 Απόφαση Επιτροπής 
Δασολογίου Π.Ε. Ημαθίας) και βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής του Δικτύου ¨NATURA 2000¨ 
με κωδικό GR1210001 και ονομασία ¨όρος Βέρμιο¨ (εξαίρεση αποτελεί το συνοδό έργο διασύνδεσης, που 
βρίσκεται εκτός της περιοχής Natura). 

Το γήπεδο εγκατάστασης βρίσκεται εντός περιοχής που τα επιφανειακά και υπόγεια συστήματά του 
χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για υδροληψία, με σκοπό την ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με την 1η 
Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ Δυτικής Μακεδονίας (EL09) και σε αυτό δεν υφίστανται ζώνες δυνητικά υψηλού 
κινδύνου πλημμύρας. Επίσης, δεν εμπίπτει σε θεσμοθετημένες περιοχές ιστορικής, πολιτιστικής ή 
αρχαιολογικής σημασίας. 

Σε άμεση γειτνίαση με το έργο προγραμματίζεται η εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Πάρκου, 
ισχύος 315 MW, από την ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Α.Ε. [α.π. ΤΠΔΝ/ΔΙΠΑ/86269/5670/28-09-2021 (ΑΔΑ: 
ΩΞ2Ν4653Π8-ΡΞ5) Απόφαση ΕΠΟ]. Επίσης, σε απόσταση περίπου 5 χλμ. βρίσκεται το Χιονοδρομικό 
Κέντρο του Σελίου [α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/81838/3211/16-11-2018 (ΑΔΑ: 72ΩΝ4653Π8-ΟΚ3) Απόφαση ΕΠΟ]. 

Σύμφωνα με την ΜΠΕ, η θέση εγκατάστασης του Φ/Β σταθμού και των συνοδών έργων δεν 
εμπίπτει σε καμία εκ των κατηγοριών των περιοχών αποκλεισμού της ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ 2464Β') 
¨Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού¨. 

Περιγραφή έργου: Το Φ/Β πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 309,04 MV, το οποίο θα καλύπτει 
περίπου το 40,89% της συνολικής έκτασης του γεωτεμαχίου, ήτοι 1.414.610,564 τ.μ., θα περιλαμβάνει τον 
παρακάτω βασικό εξοπλισμό: 

- 528.268 Φ/Β πλαίσια ισχύος 585 W έκαστο (Φ/Β γεννήτριες). 
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- 86 Σταθμούς Μέσης Τάσης, με ενσωματωμένους αντιστροφείς ισχύος (inverters), τοποθετημένους 
σε ενιαία (compact) προπαρασκευασμένα συγκροτήματα οικίσκων - σταθμών παραγωγής. 

- 86 συστήματα αποθήκευσης ενέργειας 320,522 MWh τοποθετημένα σε ενιαία (compact) 
προπαρασκευασμένα συγκροτήματα οικίσκων. 

- Καλωδιώσεις και υλικά διασύνδεσης. 

- Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της διαδικασίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Για την ηλεκτρική διασύνδεση του Φ/Β πάρκου απαιτούνται τα εξής έργα: 

- Κατασκευή ενός νέου Υποσταθμού υψηλής τάσης ¨Σέλι¨ (400/33) kV εντός του γηπέδου, 
προκειμένου να διασυνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας - ΕΣΜΗΕ. 

- Κατασκευή εναέριας γραμμής μεταφοράς Υψηλής Τάσης 400 kV, διπλού κυκλώματος, για την 
διασύνδεση του ως άνω νέου Υποσταθμού με το ΕΣΜΗΕ, μέσω της υφιστάμενης Γραμμής 
Μεταφοράς 400 kV ¨Αμύνταιο - Καρδιά¨. Το συνολικό μήκος της νέας Γραμμής Μεταφοράς εκτιμάται 
περίπου στα 9,5 χλμ. και ο αριθμός των πυλώνων θα είναι 30, ενώ στην υφιστάμενη γραμμή θα 
εγκατασταθούν 4 νέοι πυλώνες. 

- Κατασκευή ζωνών πρόσβασης προσωρινού χαρακτήρα στους πυλώνες της νέας γραμμής Υψηλής 
Τάσης, οι οποίες θα αποκατασταθούν μετά το πέρας των εργασιών εγκατάστασης των πυλώνων. 
Το συνολικό μήκος διάνοιξης των ζωνών πρόσβασης ανέρχεται σε 7.160 μ. και η συνολική 
επιφάνεια επέμβασης σε 58,72 στρ. 

- Κατασκευή πλατειών για την ανέγερση των πυλώνων της νέας γραμμής Υψηλής Τάσης, η συνολική 
επιφάνεια επέμβασης των οποίων ανέρχεται σε 43 στρ. 

Για την κίνηση των αναγκαίων οχημάτων εντός του γηπέδου του Φ/Β πάρκου, κατά τη φάση 
κατασκευής, αλλά και λειτουργίας του έργου, πρόκειται να πραγματοποιηθούν έργα εσωτερικής οδοποιίας, 
τα οποία αφορούν σε βελτίωση πέντε (5) υφιστάμενων δρόμων και διάνοιξη τεσσάρων (4) νέων. Το 
συνολικό μήκος επέμβασης ανέρχεται 9.100 μ. και η συνολική επιφάνεια κατάληψης της εσωτερικής 
οδοποιίας ανέρχεται σε 73,47 στρ. 

Κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου, θα διαμορφωθεί εργοταξιακός χώρος έκτασης 
περίπου 7 στρ. εντός του γηπέδου, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί και ως προσωρινός αποθεσιοθάλαμος 
περίσσειας εκσκαφών, από όπου θα γίνεται και η διαχείριση των πλεοναζόντων υλικών και η χρησιμοποίησή 
τους στην εσωτερική οδοποιία και στις πλατείες. Το εργοτάξιο θα φιλοξενεί εργοταξιακή διάταξη σπαστήρα 
αδρανών υλικών οδοστρωσίας (κινητή μονάδα) και αυτόνομο κινητό συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος. 

Η καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη λειτουργία του Φ/Β πάρκου εκτιμάται σε 
494.458MWh ανά έτος, που ισοδυναμεί με τις ενεργειακές ανάγκες περίπου 80.000 νοικοκυριών. 

Χρήση πρώτων υλών, νερού και ενέργειας: Ο όγκος των αδρανών που είναι απαραίτητα για την 
παρασκευή του σκυροδέματος, ανέρχεται σε περίπου 17.000 m3 και εκτιμάται ότι τα περίπου 6.000 m3 θα 
λαμβάνονται από την περίσσεια του βραχώδους υλικού που θα προκύπτει από τη διαδικασία των εκσκαφών, 
ενώ τα υπόλοιπα 11.000 m3 από νόμιμους προμηθευτές. Για το τσιμέντο έχει εκτιμηθεί ότι θα απαιτηθεί 
ποσότητα της τάξης των 7.000 tn. 

Οι αναμενόμενες ποσότητες του νερού που απαιτείται κατά τη φάση κατασκευής του έργου, κυρίως 
για την παραγωγή του σκυροδέματος και την κάλυψη των λοιπών αναγκών του εργοταξίου, εκτιμώνται σε 
περίπου 4.000 m3 και θα καλυφθούν με τη χρήση προκατασκευασμένης μεταλλικής υδατοδεξαμενής 1.000 
m3, η οποία θα παραλαμβάνει νερό από υδροφόρα οχήματα. Κατά τη φάση της λειτουργίας, μία δεξαμενή 
νερού 5 m3, είναι επαρκής για τις ανάγκες συντήρησης του νέου Υποσταθμού υψηλής τάσης. 

Οι ανάγκες σε ενέργεια θα καλυφθούν κατά τη φάση κατασκευής από ηλεκτρογεννήτριες 
πετρελαίου κλειστού τύπου. Κατά τη φάση λειτουργίας, η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται θα προέρχεται 
άμεσα από την παραγωγή του Φ/Β πάρκου. 

Εκπομπές & διαχείριση αποβλήτων:  

α) Υγρά απόβλητα: Υγρά απόβλητα δεν αναμένεται να προκύψουν κατά την κατασκευή του έργου, 
καθώς στο χώρο του γηπέδου δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί καμία εργασία συντήρησης του 
μηχανολογικού εξοπλισμού (οχήματα και μηχανήματα). Για τα λύματα του προσωπικού θα υπάρχουν χημικές 
τουαλέτες, που θα εκκενώνονται τακτικά. 

β) Στερεά απόβλητα: Από το έργο θα υπάρξει μία περίσσεια εκσκαφών της τάξης των 27.500 m3, 
από τα οποία τα 22.000 m3 θα αφορούν σε βραχώδες έδαφος και τα 5.500 m3 σε γαιώδες έδαφος. Από τα 
22.000 m3 του βραχώδους εδάφους, θα χρησιμοποιηθούν 16.000 m3 ως υλικό 3Α στην εσωτερική οδοποιία 
και τα υπόλοιπα 6.000 m3 θα συμβάλουν στην παραγωγή του σκυροδέματος. Τα 5.500 m3 του γαιώδους 
εδάφους θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Άλλα παραγόμενα στερεά 
απόβλητα, όπως ΑΗΗΕ, μπαταρίες μολύβδου - θειικού οξέος, φωτιστικός εξοπλισμός κ.α., θα διαχωρίζονται 
ανά κατηγορία υλικού και θα παραλαμβάνονται άμεσα από αδειοδοτημένες εταιρείες για περαιτέρω 
διαχείρισή τους. 
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γ) Αέρια απόβλητα: Κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα προκύψουν αέριοι ρύποι και θόρυβος, 
τόσο στο γήπεδο του πάρκου από την κυκλοφορία των οχημάτων και τη λειτουργία των μηχανημάτων, όσο 
και στην περιοχή της νέας Γραμμής Μεταφοράς Υψηλής Τάσης, καθώς και από την κίνηση των βαρέων 
οχημάτων στο οδικό δίκτυο πρόσβασης στο χώρο του έργου. Κατά τη φάση της λειτουργίας θα εκπέμπεται 
θόρυβος από τον χρησιμοποιούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό, που θα είναι εντός των επιτρεπόμενων 
επιπέδων θορύβου της νομοθεσίας (35 - 45 dBA). Η μόνη πιθανή πηγή εκπομπής ακτινοβολιών (χαμηλών 
συχνοτήτων - μη ιοντίζουσες) είναι οι γραμμές διασύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο του ΕΣΜΗΕ. Σε κάθε 
περίπτωση, η νέα γραμμή μεταφοράς απέχει μεγάλες αποστάσεις από οικισμούς. 

Κατάταξη έργου: Το έργο/δραστηριότητα σύμφωνα με την ΥΑ 37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β'/ 
10-08-16), ως ισχύει, κατατάσσεται ως εξής: 

 Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΦΕΚ 3291Β'/06-08-2021) 

α/α Είδος έργου Υπ.Α1 Υπ. Α2 Κατ. Β 

2 
Ηλεκτροπαραγωγή από 
φωτοβολταϊκούς σταθμούς 

 P > 10 MW 
1 < P < 10 MW 

ή P ≤ 1 και ισχύει η Ξ 

Παρατηρήσεις: P: εγκατεστημένη ισχύς 

 Ομάδα 11η: Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών (ΦΕΚ 1482Β'/ 
21-04-2020) 

α/α Είδος έργου Υπ.Α1 Υπ. Α2 Κατ. Β 

10 

Εναέριες γραμμές μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας με τις 
συνοδευτικές αυτών 
εγκαταστάσεις (υποσταθμοί 
και κέντρα υπερυψηλής 
τάσης) 

Τ ≥ 150 kV και L > 
15 km 

50 ≤ T≤ 400 kV 
και L ≤ 15 km  

 

Παρατηρήσεις: T: τάση λειτουργίας της γραμμής, L: μήκος γραμμής 

 Ομάδα 1η: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών (ΦΕΚ 2471Β'/10-08-2016) 

α/α Είδος έργου Υπ.Α1 Υπ. Α2 Κατ. Β 

11 Δασική οδός   Το σύνολο 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το έργο, στο σύνολό του, κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2 της 
ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β'/13-1-12), ως ισχύει. 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Για την εισήγηση της Υπηρεσίας ελήφθησαν υπόψη: 
- Τα περιεχόμενα της υποβληθείσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τα οποία είναι 

σύμφωνα με την ΥΑ οικ.170225/14 (ΦΕΚ 135Β'/27-01-2014), όπως ισχύει. 
- Το γεγονός ότι μέσα στην προθεσμία που είχε οριστεί βάσει της υπ’ αριθμ. 706438(842)/04-

11-2021 ανακοίνωσης - πρόσκλησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ, δεν κατατέθηκαν 
απόψεις του ενδιαφερόμενου κοινού και γνωμοδοτήσεις των φορέων εκπροσώπησης των 
πολιτών (Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, Δημοτική/ές Επιτροπή/ές Διαβούλευσης, Επιτροπή/ές 
Ποιότητας Ζωής, Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), από την αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου Βέροιας. 

- Τα ως άνω αναφερθέντα σημεία που αφορούν στο εξεταζόμενο έργο. 
Κατόπιν τούτων, δεν έχουμε αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων και εισηγούμαστε θετικά για την υλοποίηση του έργου/δραστηριότητας του θέματος, εφόσον 
τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρονται σε αυτήν, χωρίς την 
απαίτηση πρόσθετων όρων & προϋποθέσεων από αυτούς που θέτει η κείμενη Νομοθεσία, με την 
επισήμανση των παρακάτω: 

1. Το παρόν έγγραφο δεν υποκαθιστά τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις ή άδειες από άλλους φορείς και 
Υπηρεσίες για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού και των συνοδών του έργων, 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι ειδικοί περιορισμοί και απαγορεύσεις θα 
εξετασθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες κατά το στάδιο των λοιπών εγκρίσεων, γνωμοδοτήσεων 
και αδειών. 
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2. Τυχόν διορθώσεις/αλλαγές που ενδεχομένως γίνουν έπειτα από υπόδειξη άλλων υπηρεσιών, να 
αποσταλούν, πέραν την αδειοδοτούσας αρχής και στην υπηρεσία μας για ενημέρωση του 
φακέλου του έργου. 

3. Να διορθωθεί η παρ. 1.4 ¨Κατάταξη του έργου¨ της υποβληθείσας ΜΠΕ, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παρ. ¨Κατάταξη έργου¨ της παρούσας εισήγησης και συγκεκριμένα σε ότι 
αφορά στην κατάταξη του συνοδού έργου με α/α 10 της ομάδας 11 της ΥΑ 37674/2016, ως 
ισχύει. 

4. Να επικαιροποιηθούν, μετά την έκδοση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, τα στοιχεία που 
αφορούν στην διασύνδεση του έργου με τον υφιστάμενο Υποσταθμό του ΕΣΜΗΕ. 

5. Η διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας 
της εγκατάστασης (μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, οικιακού τύπου απορριμμάτων, 
αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 περί εναλλακτικής διαχείρισης 
αποβλήτων, τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων) να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει. Τυχόν πλεονάζουσες ποσότητες αποβλήτων 
εκσκαφών, καθώς και λοιπά απόβλητα από την κατασκευή του έργου, να διαχειριστούν 
σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312Β'/24-08-2010), ως ισχύει. 

6. Ο φορέας του έργου να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, παραστατικά κλπ.), βάσει των 
οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και 
τους περιβαλλοντικούς όρους, τα οποία και θα επιδεικνύει σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή. 

7. Σε κάθε κατασκευαστική ή εργοταξιακή δραστηριότητα, όπου υπάρχει πιθανότητα εκπομπής 
σκόνης και αιωρούμενων σωματιδίων, να υιοθετηθούν διαδικασίες και εξοπλισμός που θα 
εξασφαλίζουν την δραστική μείωση αυτών των εκπομπών. 

8. Να εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση του προκαλούμενου θορύβου από τη 
λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού. 

9. Να διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι και συντηρήσεις του συνόλου του έργου, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η καλή λειτουργική κατάστασή του και να τηρείται αρχείο ελέγχων/συντήρησης 
του Η/Μ εξοπλισμού. 

10. Ο κύριος του έργου υποχρεούται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα αντιπυρικής προστασίας 
(πρόληψη και κατάσβεση), καθώς και αποφυγής μετάδοσης της φωτιάς σε παρακείμενες 
περιοχές. 

11. Η εταιρία οφείλει να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στην υποβληθείσα μελέτη και ιδιαιτέρως όσα 
περιλαμβάνονται στο Κεφ.11 ¨Περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση¨ και στο Κεφ.10 
¨Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων¨, εφ’ όσον δεν παραβιάζουν την εκάστοτε 
ισχύουσα σχετική νομοθεσία.” 

       

         Έπειτα ο κ. Μουρτζίλας ενημέρωσε την Επιτροπή για  την 301/2021 θετική απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας επί του θέματος.  

 
Στη συνέχεια τοποθετήθηκε αρνητικά επί του θέματος ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ.  
Τόσκας Λάζαρος τονίζοντας ότι από την  αρμόδια περιβαλλοντική υπηρεσία της ΑΔΜΘ 
πριν τη διαβίβαση του φακέλου και τη διαδικασία της δημόσιας  διαβούλευσης,  θα 
έπρεπε να προηγηθεί ο έλεγχος του  επιτρεπτού της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού 
σταθμού σύμφωνα με το υπάρχων Εθνικό Πλαίσιο  Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις 
ΑΠΕ. Πάγια θέση τους αποτελεί η αναγκαιότητα κατάρτισης νέου χωροταξικού 
σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο, που θα 
προκύψει από αξιόπιστη επιστημονική μελέτη. Επίσης, η αναγκαιότητα μιας 
ολοκληρωμένης καταγραφής ανά Π.Ε. για το σύνολο των αδειοδοτήσεων ανά μορφή 
ΑΠΕ.  
 
Η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα 
ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
α) το άρθρο 164 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 “Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου” 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
β) την αριθμ.7281/2019 (21-06-2019) απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 
26ης Μαΐου 2019 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και 
αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
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για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023 
γ) την αρ.169/2019 απόφαση του Π.Σ.Κ.Μ. περί “ Σύστασης και εκλογής μελών των 
Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με Α.Δ.Α.: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ” . 
δ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681593(483)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή 
Γραμματέα της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας”. 
ε) την εκ της ευθείας και ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, 
στ)την με αρ. πρωτ. 69471/24-9-2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της Γενικής 
Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών. 
ζ) το με αρ. πρωτ. 76552/20-10-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών & 
Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου:  
““Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 309,04 MW και συνοδά έργα, της εταιρείας ¨ΠΡΑΣΙΝΗ 
ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΚΕ¨, που προτείνεται να εγκατασταθεί στην θέση 
¨Πιλαλίστρα¨, Τ.Κ. Κουμαριάς, Δ.Ε. Βέροιας, Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, με συνοδά έργα 
στην Δ.Ε. Βέροιας, Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας της ΠΚΜ και στην Δ.Ε. Ελλησπόντου, Δ. 
Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης της ΠΔΜ” (ΠΕΤ: 2110631922)”, σύμφωνα με τους όρους-
προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης-Δ9 (αρ. 
πρωτ. 738533(3427)/06-12-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονομίας Π.Ε. Ημαθίας).  
 
Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Τόσκας Λάζαρος και  Θωμά Δήμητρα. 
 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως 
ακολούθως :  

 
   Ο Πρόεδρος             

                                                                         
 Κωνσταντίνος Γιουτίκας 

Η Γραμματέας 
Ηρώ Κουκίδου 

ΑΔΑ: 6ΦΡΞ7ΛΛ-ΧΙ2
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