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ΘΕΜΑ : Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Φωτοβολταϊκός Σταθµός Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 6,494 ΜW, στη θέση 
“Κωδωνότρυπα” του ∆ήµου Σερβίων - Βελβεντού στο Νοµό Κοζάνης στην Περιφέρεια 
∆υτικής Μακεδονίας, της εταιρίας ‘SOLAR ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Ε.Π.Ε.’ (πρώην 
Κοινοπραξίες ∆υτικής Μακεδονίας Ι-ΙΙ’)» 

 
Α Π Ο Φ  Α Σ Η 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) περί νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α/16.10.1986) «για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως 
τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25.04.2002). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129Α/27.06.2006) «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85Α/04.06.2010) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». 

5. Την Κ.Υ.Α. 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678Β) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, …, 
σύµφωνα µε το Ν. 1650/1986». 

6. Την ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/05.08.2002 (ΦΕΚ1022Β) «κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες 
σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.3010/2002». 

7. Την Κ.Υ.Α. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β) «∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και 
Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 
1650/1986 (Α’160) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 ….. και άλλες διατάξεις».   

8. Την υπ΄αριθµ. 26295/2003 (ΦΕΚ 1472Β/09.10.2003) «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας». 

9. Την ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ 2464Β/03.12.2008) «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
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Επιπτώσεων αυτού». 

10. Την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ οικ.145799/04.07.2005 (ΦΕΚ 1002Β/18.07.2005) «Συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. 
Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β) ΚΥΑ. 

11. Την ΚΥΑ οικ.104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε/25.05.2006 (ΦΕΚ 663Β/26.05.2006) «∆ιαδικασία Προκαταρτικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) έργων 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 έτσι όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002»,  

12. Την ΚΥΑ οικ.104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε/25.05.2006 (ΦΕΚ 663Β/26.05.2006) «Περιεχόµενο, δικαιολογητικά 
και λοιπά στοιχεία των Προµελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ), των Μελετών Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) καθώς και συναφών µελετών περιβάλλοντος, έργων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας». 

13. Την Κ.Υ.Α. 9269/470 (ΦΕΚ 286Β/02.03.2007) «Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή 
παραλείψεων της ∆ιοίκησης σχετικά µε θέµατα ενηµέρωσης και συµµετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκαν µε τα άρθρα 2 
και 3 του Ν. 3010/2002» (1391Β) και σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των άρθρων 3 (§7) και 4 (§4) της οδηγίας 
2003/35/ΕΚ «σχετικά µε τη συµµετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων που 
αφορούν το περιβάλλον και µε την τροποποίηση όσον αφορά τη συµµετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΟΚ του Συµβουλίου». 

14. Τον Ν. 3028/28.06.2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». 

15. Τον Ν. 998/79  (ΦΕΚ 289/Α) «περί προστασίας των ∆ασών και των ∆ασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», 
όπως ισχύει µε τον Ν. 3208/2003 ( ΦΕΚ 303Α) και το άρθρο 9 του Ν. 3818/2010 (ΦΕΚ 17Α). 

16. Την Εγκύκλιο µε Α.Π. 107100/29.8.2006 της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε «∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τη ∆ιαδικασία 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Έργων Α.Π.Ε.» 

17. Την Απόφαση ∆6/Φ1/οικ.5707/2007 (ΦΕΚ 448Β/3.4.2007) του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισµός Αδειών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και µέσω Συµπαραγωγής 
Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης» 

18. Το µε Α.Π. ∆6/Φ1/οικ.21691/30.10.2006 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης που αναφέρεται «Πρώτες οδηγίες 
εφαρµογής για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και τη Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής 
Απόδοσης». 

19. Την Υ.Α. 40158/2010 (ΦΕΚ 1556Β/2010) «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων και ηλιακών συστηµάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές».  

20. Την ΚΥΑ αριθµ. Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β/30.01.2006) «Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις βιοµηχανικές-
βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελµατικά εργαστήρια, αποθήκες και µηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής 
υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α) και σε λοιπές δραστηριότητες». 

21. Την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021 (ΦΕΚ 1391Β/29.09.2003) «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του 
κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως  αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 
του Ν. 3010/2002». 

22. Το µε Α.Π. 84695/3491/01.10.2010 (Α.Π. ∆ΙΠΕΧΩ/Π∆Μ 91924/3472/01.10.2010) έγγραφο του Τµήµατος 
∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων της ∆/νσης Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας προς την 
Υπηρεσία µας, µε συνηµµένα οκτώ (8) τεύχη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο του θέµατος. 

23. Τα έγγραφα αρµόδιων φορέων - υπηρεσιών τα οποία προσκοµίζονται συνηµµένα στη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του έργου του θέµατος: 

• Το µε αριθ. Φ.100.1/87137.Σ.8426/20.09.2007 έγγραφο του Α΄ΣΣ/∆ΕΠΣ/2οΕΓ της ∆/νσης Ασφ. Αντ. 
του ΓΕΕΘΑ µε το γνωστοποιεί ότι δεν έχει αντίρρηση από πλευράς στρατιωτικής ασφάλειας για την 
εγκατάσταση του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση φωτοβολταϊκών συλλεκτών του 
έργου του θέµατος, υπό προϋποθέσεις. 

• Το µε Α.Π. ∆3/∆/26071/6110/09.07.2007 έγγραφο του Τµήµατος Χαρτών και Εµποδίων της ∆/νσης 
Αερολιµένων της Γενικής ∆/νσης Αεροµεταφορών της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του 
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Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών στο οποίο αναφέρεται ότι για την εν θέµατι εγκατάσταση δεν 
απαιτείται γνωµάτευσή τους βάσει της υπ’αριθµ. ΥΠΑ/∆3/∆/35694/6190/03.08.2000 (ΦΕΚ 
Β/1133/11.9.200) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών – Επικοινωνιών. 

• Το µε Α.Π. 38765/844/17.07.2007 (Α.Π. ∆ΙΠΕΧΩ/Π∆Μ 75533/1799/23.07.2007) έγγραφο του 
Τµήµατος Β’ της ∆/νσης Πιστοποίησης της Γενικής ∆/νσης Επικοινωνιών της Γενικής Γραµµατείας 
Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών προς την Υπηρεσία µας µε το οποίο 
δηλώνει ότι δεν απαιτείται η έκφραση γνώµη της εν λόγω Υπηρεσίας και ενηµερώνει την 
ενδιαφερόµενη εταιρία για την εφαρµογή των σχετικών µε την ΚΥΑ 94649/8682/93 (ΦΕΚ 
688Β/13.9.1994) διατάξεων. 

• Το µε Α.Π. 510081/25.09.2007 έγγραφο του Τµήµατος Χωροταξίας & Περιβάλλοντος της ∆/νσης 
Τουριστικών Εγκαταστάσεων της Γεν. ∆/νσης Ανάπτυξης του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού του 
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης µε το οποίο γνωµοδοτεί θετικά για την εγκατάσταση του σταθµού 
του έργου του θέµατος. 

• Το µε Α.Π. 1552/30.07.2007 έγγραφο της 17ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Κοζάνης, µε θετική 
γνωµοδότηση υπό όρους, για το έργο του θέµατος. 

• Tο µε Α.Π. 3692/07.08.2007 έγγραφο της Λ’ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων 
Αιανής µε θετική γνωµοδότηση υπό όρους, για το έργο του θέµατος. 

• Το µε Α.Π. 2134/23.07.2007 έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων Κεντρικής Μακεδονίας µε το 
οποίο δηλώνει τη µη αρµοδιότητα της εν λόγω υπηρεσίας για το έργο του θέµατος.  

• Το µε Α.Π. 14080/22.12.2009 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Κοζάνης µε θετική 
γνωµοδότηση για το έργο του θέµατος. 

• Το µε Α.Π. 95758/2932/09.10.2009 έγγραφο του ∆ασαρχείου Κοζάνης της ∆/νσης ∆ασών Κοζάνης της 
Γενικής ∆/νσης Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας µε θετική γνωµοδότης για το έργο του θέµατος, υπό 
όρους και παρατηρήσεις.         

24. Το µε Α.Π. 91924/3472/21.10.2010 έγγραφο της Υπηρεσίας µας µε το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου 
του θέµατος, στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο Κοζάνης, τη ∆/νση Περιβάλλοντος της Ν.Α. Κοζάνης, στο ∆ασαρχείο 
Τσοτυλίου, στη Λ΄ ΕΠΚΑ Αιανής και στη 17η ΕΒΑ Κοζάνης και ζητήθηκε η γνωµοδότησή τους για τη Μ.Π.Ε. 
του έργου του θέµατος. 

25. Το µε Α.Π. 3140/29.10.2010 (Α.Π. ∆ΙΠΕΧΩ/Π∆Μ 105058/4016/09.11.2010) έγγραφο της 17ης Εφορείας 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Κοζάνης στο οποίο αναφέρεται ότι από απόψεως βυζαντινών αρχαιοτήτων δεν 
υπάρχει αντίρρηση για την εν θέµατι εγκατάσταση, υπό όρους και προϋποθέσεις. 

26. Το µε Α.Π. 2447/10.11.2010 (Α.Π. ∆ΙΠΕΧΩ/Π∆Μ 106606/4077/12.11.2010) έγγραφο του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος της Ν.Α. Κοζάνης, µε το οποίο εκφράζει 
παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου της Μ.Π.Ε. του έργου του θέµατος.  

27. Το µε Α.Π. 6640/23.11.2010 (Α.Π. ∆ΙΠΕΧΩ/Π∆Μ 110827/4251/25.11.2010) έγγραφο της Λ’ Εφορείας 
Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων στο οποίο αναφέρεται ότι από απόψεως διατάξεων του Αρχαιολογικού 
Νόµου δεν υπάρχει αντίρρηση για την εν θέµατι εγκατάσταση, υπό όρους. 

28. Το µε Α.Π. 99943/3512/31.12.2010 (Α.Π. Α.∆.Η.∆.Μ./∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.Σ. 945/42/07.01.2011) έγγραφο του 
∆ασαρχείου Κοζάνης της ∆/νσης ∆ασών Κοζάνης της Γενικής ∆/νσης Περιφέρειας ∆. Μακεδονίας που 
γνωµοδοτεί θετικά για το έργο του θέµατος, υπό όρους. 

29. Το γεγονός ότι το Νοµαρχιακό Συµβούλιο της Ν.Α. Κοζάνης δεν γνωµοδότησε για το έργο του θέµατος, εντός 
της καθορισµένης από το νόµο προθεσµίας. 

Αποφασίζουµε 

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών, η εφαρµογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει το φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του και αφορά το έργο: 
«Φωτοβολταϊκός Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 6,494 ΜW, 
στη θέση “Κωδωνότρυπα” του ∆ήµου Σερβίων - Βελβεντού στο Νοµό Κοζάνης στην Περιφέρεια ∆υτικής 
Μακεδονίας, της εταιρίας ‘SOLAR ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Ε.Π.Ε.’ (πρώην Κοινοπραξίες ∆υτικής Μακεδονίας 
Ι-ΙΙ’)». 
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α) Είδος και µέγεθος δραστηριότητας: 
 
Ο Φωτοβολταϊκός Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) αφορά την ενοποίηση τριών 
φωτοβολταϊκών πάρκων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 2,952 MW το πρώτο και 1,771 MW τα άλλα δύο, 
τα οποία θα τοποθετηθούν συνεχόµενα το ένα του άλλου σε γειτονικές εκτάσεις, στη θέση ‘Κωδωνότρυπα’ του 
∆ήµου Σερβίων – Βελβεντού στο Νοµό Κοζάνης στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, η οποία σύµφωνα µε το 28) 
σχετικό έγγραφο του ∆ασαρχείου Κοζάνης χαρακτηρίζεται δασική έκταση της παρ. 3 (πρώην παρ. 4) του Ν. 998/79 
όπως ισχύει µε το Ν. 3208/03 και όπως αυτή αναριθµήθηκε µε το άρθρο 9 του Ν. 3818/2010. 
 
Λόγω της γειτνίασης τους και συνεπώς της συνεργιστικής δράσης τους ως προς τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, 
τα τρία φωτοβολταϊκά πάρκα εξετάζονται ως ένα µε συνολική ισχύς 6,494 MW. Η συνολική επιφάνεια στην οποία 
θα εκταθεί ο σταθµός στο σύνολό του (συµπεριλαµβανοµένων των επιφανειών ανάµεσα στις βάσεις των Φ/Β 
γεννητριών καθώς και των διαδρόµων όδευσης) είναι 222,3 στρέµµατα, ενώ το ευρύτερο γήπεδο έχει έκταση 826 
στρέµµατα περίπου. Απέχει 3.500 περίπου µέτρα από τον οικισµό Σαραντάπορο, 5.000 µέτρα από τον οικισµό 
Μεταξά και 5.500 περίπου µέτρα από τον οικισµό Τσαπουρνιά. 
 
Ο χώρος του ευρύτερου γηπέδου των 826,5 στρεµµάτων περίπου οριοθετείται από το πολύγωνο που φαίνεται στο 
επισυναπτόµενο στην Μ.Π.Ε. τοπογραφικό διάγραµµα του Πολιτικού Μηχανικού κ. Φιλιππίδη Γεώργιου όπου 
αποτυπώνεται και η περιοχή ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών γεννητριών. Οι συντεταγµένες των κορυφών του 
παραπάνω πολυγώνου, σε γεωγραφικό σύστηµα ΕΓΣΑ ’87, παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ενώ ο καθαρός ωφέλιµος χώρος εγκατάστασης των τριών φωτοβολταϊκών πάρκων, δηλαδή τα 222,3 στρέµµατα, 
οριοθετείται από το πολύγωνο που φαίνεται στο ίδιο τοπογραφικό διάγραµµα και οι συντεταγµένες των κορυφών 
του, σε γεωγραφικό σύστηµα ΕΓΣΑ ’87, παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Φ/Β σταθµός θα έχει ονοµαστική ισχύ 6,494 MW και θα αποτελείται από: 

• 29.518 φωτοβολταϊκά panel (πάνελ) τεχνολογίας πολυκρυσταλλικού πυριτίου του οίκου YINGLI YL220 ισχύος 
220 Wp έκαστο 

• 615 αντιστροφείς (inverters) του οίκου SMA SMC 11000 TL 

• 615 συστήµατα στήριξης των φ/β πάνελ του οίκου Schletter 
 
Η καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα εγχύεται στο Σύστηµα θα είναι ίση µε 8.745.200 KWh ανά 
έτος.  
 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ  
ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

Κορυφή Χ Y Κορυφή Χ Y 
Α2 331.459 4.440.919 Ι1 330.898 4.439.041 
Β2 331.710 4.440.782 Κ1 330.782 4.439.136 
Α3 331.737 4.440.768 Λ1 331.091 4.439.582 
Β3 331.907 4.440.675 Μ1 331.209 4.439.753 
Γ3 331.771 4.440.136 Ν1 331.048 4.439.826 
∆3 331.692 4.440.037 Ξ1 330.876 4.439.904 

Η1-Ε3 331.527 4.439.830 Α1 330.982 4.440.087 
Θ1 331.326 4.439.578 Β1-Κ2 331.000 4.440.119 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ  
ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

Κορυφή Χ Y Κορυφή Χ Y 
1 331.132 4.440.171 7 331.326 4.439.578 
2 331.300 4.440.131 8 331.091 4.439.582 
3 331.331 4.440.123 9 331.209 4.439.753 
4 331.407 4.440.105 10 331.048 4.439.826 
5 331.692 4.440.037 11 331.072 4.439.927 
6 331.527 4.439.830 12 331.121 4.440.128 
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Στο φωτοβολταϊκό σταθµό θα είναι εγκατεστηµένο σύστηµα εποπτικού ελέγχου και τηλεεπίβλεψης. Προβλέπεται 
επίσης και η κατασκευή κτιρίου ενέργειας στο οποίο θα τοποθετηθούν οι απαιτούµενες ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις ανύψωσης τάσης κλπ. για τη σύνδεση του σταθµού µε το ηλεκτρικό δίκτυο, το σύστηµα 
τηλεεπίβλεψης ελέγχου και ασφάλειας και θα χρησιµοποιείται ως χώρος µικροεπισκευών, αποθήκευσης και για 
λόγους υγιεινής. Όσον αφορά το εσωτερικό δίκτυο του σταθµού, η όδευση των καλωδίων των φωτοβολταϊκών 
γεννητριών προς το κτίριο ενέργειας θα πραγµατοποιηθεί µε υπόγειο καλώδιο σε κανάλια που θα οδεύουν κατά το 
δυνατό παράλληλα µε το δρόµο προσπέλασης. 
 
Η διασύνδεση του Φ/Β σταθµού µε το ηλεκτρικό σύστηµα (∆ίκτυο), θα γίνει µέσω νέας ανεξάρτητης απλής γραµµής 
Μέσης Τάσης που θα συνδέεται κατευθείαν στα παρακείµενα δίκτυα Μέσης Τάσης της ∆ΕΗ, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της ∆ΕΗ και του ∆ιαχειριστή. 
 
Η πρόσβαση στο χώρο του φωτοβολταϊκού σταθµού θα πραγµατοποιείται από υφιστάµενο δρόµο που ενώνει τον 
παλιό εθνικό δρόµο Λάρισας - Κοζάνης µε τις κεραίες τις περιοχής πάνω από το χωριό Μεταξά ενώ για 3,5 περίπου 
χιλιόµετρα από τον παραπάνω δρόµο µέχρι ακριβώς και το γήπεδο εγκατάστασης καταλήγει στο γήπεδο. 
 
Όλα τα παραπάνω όπως αναλυτικά περιγράφονται στο φάκελο µελέτης και εµφανίζονται στα τοπογραφικά 
διαγράµµατα και σχέδια που επισυνάπτονται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέµατος. 
 
β) Οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων σύµφωνα µε την Ισχύουσα Νοµοθεσία 
 
∆εν αναµένεται καµία εκποµπή ρυπαντικών ουσιών.  
 
γ) Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων 
 
Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου στα όρια του γηπέδου κατά τη λειτουργία του ΦΣΠΗΕ θα πρέπει να είναι 
µικρότερο από 65 db(A), σύµφωνα µε το Π.∆. 1180/81. 
Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά το θόρυβο τα προβλεπόµενα στις  
i) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689Β/18.8.78) 
ii)  Υπ. Απ. Α5/2375/78 (ΦΕΚ 689Β/18.8.78) 
iii)  Υπ. Απ. 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570Β/9.9.86 
iv) Υπ. Απ. 69001/1921/88 (ΦΕΚ 751Β/18.8.88) 
v) Υπ. Απ. 765/91 (ΦΕΚ 81Β/21.2.91) 
vi) Υπ. Απ. 37393/2028 (ΦΕΚ 1418Β/01.10.2003) 
 
δ) Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της υποβάθµισης του περιβάλλοντος που   

επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν 
 
1. Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν : 

• Στον κύριο του έργου, την εταιρεία ‘ΛΕΝΙΟΣ ΙΙ ΕΠΕ’ 
• Στις αρµόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και Φορείς.  
• Στους προϊστάµενους των παραπάνω Υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να µεριµνούν για την εφαρµογή τους 
και να ελέγχουν την πιστή τήρησή τους 

• Σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρµοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τις λοιπές διαδικασίες, που 
αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου. 

2. Ο κύριος του έργου οφείλει από τις πιστώσεις για τη λειτουργία του έργου να διασφαλίζει, κατά προτεραιότητα 
τις απαιτούµενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (µέτρα προστασίας, έργα στεγάνωσης, 
αντιπληµµυρική προστασία, έργα περιµετρικής φύτευσης, διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου κλπ) καθώς και για 
την ενδεχοµένως απαιτούµενη ανασκαφική έρευνα του Υπουργείο Πολιτισµού.  

3. Να µην υπάρχουν επιφυλάξεις από συναρµόδιους φορείς και να εξασφαλιστεί η σύµφωνη γνώµη της τοπικής 
κοινωνίας για τις επιπτώσεις του έργου στην κτηνοτροφία, η οποία γνώµη να εκφραστεί µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Σερβίων – Βελβεντού. 

4. Εξασφάλιση ότι το έργο δεν έρχεται σε αντίθεση τόσο µε το περιφερειακό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης της Περ. ∆υτ. Μακεδονίας όσο και µε το ειδικό πλαίσιο Χ.Σ. & Α.Α. για τις Α.Π.Ε. 
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5. Ο κύριος του έργου οφείλει να ενηµερώσει το Τµήµα Β’ της ∆/νσης Πιστοποίησης της Γενικής ∆/νσης 
Επικοινωνιών της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών για την 
έναρξη των εργασιών της εγκατάστασης, την πρόοδο των εργασιών και τον χρόνο αποπεράτωσης και 
λειτουργίας του έργου.  

6. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, µε την αποφυγή 
ρύπανσης των επιφανειακών νερών, των υδροφόρων και του περιβάλλοντος χερσαίου χώρου τόσο κατά το 
στάδιο της κατασκευής, όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας του έργου. Να εξασφαλιστούν όλα τα 
προβλεπόµενα µέτρα για την προστασία της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής κατά το στάδιο κατασκευής του 
έργου. 

7. Να εφαρµοστούν όλες οι διαθέσιµες τεχνικές διατάξεις αύξησης του βαθµού απόδοσης της εγκατάστασης, 
µείωσης των απωλειών και διόρθωσης της αέργου ενέργειας. 

8. Να τεκµηριωθεί η ενεργειακή βελτιστοποίηση της εγκατάστασης, µε την επιλογή του αριθµού και της θέσης των 
µετατροπέων που καθορίζουν το συνολικό µήκος αγωγών µεταφοράς συνεχούς ηλεκτρικού ρεύµατος (που 
χαρακτηρίζεται από σηµαντικές απώλειες) από τις γεννήτριες προς τα Inverters, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
απώλειες της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας.       

9. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να εξασφαλισθούν όλες οι άδειες και εγκρίσεις (π.χ. 
έγκριση ∆ΕΣΜΗΕ για τη σύνδεση µε το δίκτυο της ∆ΕΗ, άδεια παραγωγής από ΡΑΕ, οικοδοµική άδεια, άδεια 
εγκατάστασης µηχανολογικού εξοπλισµού κ.λ.π.) που απαιτούνται για τη λειτουργία του χώρου. Κατά την 
έκδοση των αδειών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι υφιστάµενες απαγορεύσεις και περιορισµοί για την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

10. Να χορηγηθεί για το έργο η απαιτούµενη έγκριση επέµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 998/1979, 
από την αρµόδια ∆ασική Υπηρεσία 

11. Ο κύριος του έργου οφείλει να ειδοποιήσει γραπτά τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες νωρίτερα την 17η ΕΒΑ και την 
Λ’ ΕΠΚΑ για την ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών εκσκαφής, ώστε αυτές να παρακολουθούνται από αρµόδιο 
προσωπικό της εφορείας το οποίο θα προσληφθεί µε δαπάνη του έργου, επειδή στην περιοχή πιθανόν να 
υπάρχουν αρχαιότητες, οι οποίες δεν είναι ορατές. Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαίων, κατά την διάρκεια των 
σκαπτικών εργασιών κατασκευής του έργου, προκειµένου να διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα η οποία θα 
πραγµατοποιηθεί µε το προσωπικό που θα προσληφθεί καθ΄ υπόδειξη της αρµόδιας εφορείας και θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό του έργου. Τα αποτελέσµατα αυτής, ύστερα από τις απαιτούµενες γνωµοδοτήσεις των καθ΄ ύλη 
αρµοδίων οργάνων του ΥΠΠΟ θα καθορίσουν την απόφαση της χορήγησης ή µη της τελικής άδειας ανέγερσης 
και λειτουργίας, σύµφωνα µε το Ν. 3028/2002, «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς», άρθρο 8 § 1, άρθρα 9 και 10 § 3, άρθρο 37. 

12. Παρακολούθηση των εκσκαπτικών εργασιών καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου από άτοµο µε εµπειρία σε 
παρόµοια καθήκοντα εποπτείας αρχαιολογικών χώρων, το οποίο θα πληρώνεται από τις πιστώσεις του έργου. Ο 
Φορέας κατασκευής του έργου, οφείλει να διακόψει τις εργασίες και να ειδοποιήσει την Λ’ ΕΠΚΑ  και την 17η 
ΕΒΑ, σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαίων, κατά την διάρκεια των σκαπτικών εργασιών κατασκευής του έργου, 
προκειµένου να διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα, η οποία θα βαρύνει το προϋπολογισµό του έργου σύµφωνα µε το 
Ν. 3028/2002, «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» άρθρα 8,9, 10 
και 37.  

13. Πέραν της παρακολούθησης ο επιβλέπων τις εργασίες είναι υπεύθυνος για την ενηµέρωση των αρµόδιων 
Εφορειών Αρχαιοτήτων κατά Νόµο, σε περίπτωση τυχαίας ανεύρεσης αρχαίων, καθ΄ όλο το διάστηµα του έργου, 
αποφεύγοντας κάθε καταστροφή ή µετακίνησή τους χωρίς την άδεια της αρµόδιας εφορείας αρχαιοτήτων. 

14. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε µπάζωµα ποταµού, χειµάρρου ή ρέµατος – µισγάγγειας. 

15. Στις θέσεις όπου υπάρχουν ρέµατα καθώς και όπου η κλίση του εδάφους είναι έντονη να µη γίνει καµία 
επέµβαση επί του εδάφους και να µη τοποθετηθούν εγκαταστάσεις από πάνελ κλπ, για να µην παρεµποδίζεται η 
οµαλή απορροή των όµβριων υδάτων. 

16. Απαγορεύονται αυστηρά οι παντός είδους αυθαίρετες αµµοληψίες. Τα αδρανή υλικά που απαιτούνται για την 
κατασκευή του έργου θα εξασφαλίζονται από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία.  

17. Η βλάστηση που θα εκχερσωθεί να συλλεχθεί και να ειδοποιηθεί ο ∆ήµος Σερβίων – Βελβεντού για να την 
παραλάβει και να την αποθέσει κατά τρόπο που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 
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18. Το σύνολο των εργασιών να γίνει κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις σε 
παρακείµενους χώρους.  

19. Κατά την κατασκευή, να εξασφαλίζεται η οµαλή ροή των επιφανειακών υδάτων.  

20. Ο κύριος του έργου θα πρέπει να φροντίζει για την αποµάκρυνση των παραγόµενων σκουπιδιών και τη 
διατήρηση της καθαριότητας των χώρων. Η τελική διάθεση των απορριµµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες.  

21. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και µηχανήµατα, λάδια, παντός είδους ενέµατα κλπ 
θα συλλέγονται και θα αποµακρύνονται από το χώρο των έργων, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ) στην περιοχή των έργων. 
Ο κύριος του έργου θα πρέπει να µεριµνά για τη συλλογή και µεταφορά των στερεών απορριµµάτων και πάσης 
φύσεως στερεών αποβλήτων κατά την κατασκευή του έργου. 

22. Τα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν από τη λειτουργία της δραστηριότητας και ανήκουν στον κατάλογο των 
µη επικίνδυνων αποβλήτων (όπως ορίζονται στην ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/03 - ΦΕΚ 1909/2003) να συλλέγονται 
και να διαχωρίζονται στη πηγή σε αξιοποιήσιµα και µη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους κα 
χώρους υπό κατάλληλες υγειονοµικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιµα στερεά απόβλητα να δίνονται για ανακύκλωση 
σε ειδικά αδειοδοτηµένες εταιρείες. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε 
ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασµένο χώρο 
(ανοικτές εστίες καύσης) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328 Β/93). 

23. Απαγορεύεται η διάθεση των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων σε επιφανειακά ύδατα της περιοχής ή στο έδαφος. 
Οµοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Σε περίπτωση ατυχηµατικής διαφυγής 
ελαίων από τους µετασχηµατιστές, να προβλεφθεί διάταξη ελαιολεκάνης από σκυρόδεµα για τη συγκράτησή 
τους. Τα µεταχειρισµένα ορυκτέλαια να συλλέγονται και να παραδίδονται σε αναγνωρισµένες εταιρίες συλλογής 
και να ενηµερώνεται η αρµόδια κατά το Νόµο Υπηρεσία. Η αλλαγή των λαδιών να γίνεται σε συγκεκριµένο 
χώρο στον οποίο να υπάρχει πρόβλεψη αποφυγής ρύπανσης του εδάφους µε τσιµεντόστρωση και δίκτυο 
συλλογής των διαρροών. Η διαχείριση των χρησιµοποιούµενων συσσωρευτών και των µεταχειρισµένων 
ελαστικών των οχηµάτων και λοιπών µηχανηµάτων της επιχείρησης, θα γίνεται σύµφωνα µε τα Π.∆/µατα 115/04 
(ΦΕΚ 80Α/04) και 109/04 (ΦΕΚ 75Α/04) αντίστοιχα. 

24. Η διαχείριση τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 
13588/725/28.03.2006 (ΦΕΚ 383 Β/28.03.2006). Τα επικίνδυνα απόβλητα να παραδίνονται σε αδειοδοτηµένες 
εταιρείες και να τηρούνται τα σχετικά πιστοποιητικά. Για τη διαχείριση των αποβλήτων αυτών η εταιρεία οφείλει 
να προµηθευτεί άδεια προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων από την αρµόδια Υπηρεσία. 

25. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία µέτρα πυροπροστασίας κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου καθώς και 
αντικεραυνική προστασία, εγκεκριµένα από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

26. Στο χώρο του οικίσκου δεν θα αποθηκεύονται εύφλεκτα υλικά (υγρά – στερεά). 

27. Να γίνεται συστηµατική διαβροχή της περιοχής όπου θα πραγµατοποιηθούν εργασίες κατασκευής του έργου, 
προκειµένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του. 

28. Απαγορεύεται η διάνοιξη οδών πρόσβασης ή η βελτίωση µε αλλαγή των γεωµετρικών χαρακτηριστικών σε 
υφιστάµενο δασικό ή αγροτικό δίκτυο χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότησή τους. 

29. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέµβαση σε υφιστάµενο έργο υποδοµής να γίνεται σε συνεργασία µε τους 
αρµόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους. 

30. Όσον αφορά στις οριακές τιµές θορύβου κατά το στάδιο κατασκευής του έργου, ο φορέας υλοποίησης και 
εκµετάλλευσης του έργου θα πρέπει να συµµορφωθεί προς όλες τις κείµενες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής 
νοµοθεσίας. Πέραν των γενικά αναφεροµένων στην παράγραφο (γ) της παρούσας επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 

i. Απαγορεύεται η παραµονή στο χώρο του έργου και η χρησιµοποίηση µηχανηµάτων χωρίς τη σήµανση «CE», 
σύµφωνα µε την απόφαση 93/465/ΕΟΚ, συνοδευόµενη από την αναγραφή της εγγυηµένης στάθµης ακουστικής 
ισχύος.  
ii. Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για την µείωση στο 
ελάχιστο των µεγάλων ηχητικών εκποµπών και να εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται 
εντός των αποδεκτών ορίων.  
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µεγάλων ηχητικών εκποµπών και δονήσεων. Στη φάση λειτουργίας του έργου, η µέση ενεργειακή στάθµη 
θορύβου µετρούµενη στα όρια του οικοπέδου του φωτοβολταϊκού πάρκου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 65 dB 
(A). Εφόσον διαπιστώνεται υπέρβαση να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα ηχοπροστασίας. 

32. Οι εγκαταστάσεις να προσαρµοστούν στις τοπογραφικές συνθήκες της περιοχής και οι αλλοιώσεις στο 
περιβάλλον να είναι κατά το δυνατόν οι ελάχιστες. Να ενταχθούν τα πάσης φύσεως έργα  - εγκαταστάσεις στο 
περιβάλλον της περιοχής. 

33. Να αποφεύγεται η συσσώρευση µεγάλων όγκων προϊόντων εκσκαφής. Απαγορεύεται η επί µακρό χρονικό 
διάστηµα απόθεση χωµατουργικών ή αδρανών υλικών σε οποιοδήποτε χώρο των εργασιών. Οι εργασίες 
εκσκαφών – κατασκευών θα πρέπει να συντονίζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατόν η 
δηµιουργία σκόνης.  

34. Πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών θα διατίθενται σε χώρους που θα υποδειχθούν από την αρµόδια ∆ασική 
Υπηρεσία. Οι θέσεις και το µέγεθος, η διαµόρφωση, τα µέτρα αποκατάστασης και φύτευσης των χώρων αυτών, 
θα εγκριθούν από την Υπηρεσία µας. 

35. Για την αποφυγή ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών από τη λειτουργία του ΦΣΠΗΕ να εξασφαλιστεί 
πιστοποιητικό συµβατότητας µε βάση τις Κοινοτικές Οδηγίες. Να τηρούνται οι διατάξεις που αφορούν την 
ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα, όπως αυτές ορίζονται στην αριθ. 50268/5137/07 (ΦΕΚ 1853Β/13.09.2007) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

36. Ο κύριος του έργου Α.Π.Ε. είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη µη δηµιουργία προβληµάτων στις 
εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών που γειτνιάζουν µε το έργο Α.Π.Ε., λόγω έλλειψης 
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 50268/5137/07 (ΦΕΚ 1853Β/13.09.2007). Για το λόγο 
αυτό η τεχνική µελέτη του έργου θα πρέπει να περιλαµβάνει Τεχνικό Φάκελο, στον οποίο να περιλαµβάνονται 
όλα τα τεχνικά στοιχεία που λαµβάνει υπόψη ο κατασκευαστής ώστε να διασφαλιστεί η συµµόρφωση µε την 
Οδηγία 2004/108/ΕΚ. 

37. Εάν προκληθούν προβλήµατα και υπάρξουν καταγγελίες για δηµιουργία παρεµβολών από την εγκατάσταση 
Α.Π.Ε. του θέµατος, επιλαµβάνεται η αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ∆υτικής 
Μακεδονίας και η οποία πρέπει να δράσει σύµφωνα µε την ΚΥΑ 50268/5137/07. 

38. Επίσης για θέµατα παρεµβολών πρέπει να εφαρµόζονται και οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 
24 του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13Α/03.02.2006).  

39. Να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία, έλεγχος – συντήρηση των συστηµάτων ηλεκτροπαραγωγής, 
οριζόµενου και υπευθύνου ανάλογων προσόντων. 

40. Οι µετασχηµατιστές, πυκνωτές-συσκευές διόρθωσης συνφ να περιέχουν διηλεκτρικό χωρίς PCB’S κ.λ.π.  

41. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση επικίνδυνων ουσιών (Clophen, τοξικές ουσίες κλπ.).  

42. Να τηρούνται τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία χαµηλών συχνοτήτων όπως 
αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ αριθµ.3060/238/2002 (ΦΕΚ 512/Β/2002). Το δίκτυο γειώσεως του υποσταθµού να 
συντηρείται κατάλληλα. Να ληφθούν τα κατάλληλα τεχνικά µέτρα για τη µείωση του θορύβου που οφείλεται στο 
φαινόµενο CORONA και στον άνεµο. 

43. Ο σταθµός ηλεκτροπαραγωγής πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα µέτρα προστασίας και ηλεκτρικής αποµόνωσης.  

44. Η µεταφορά της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι το δίκτυο µέσης τάσης της ∆.Ε.Η. Α.Ε. να γίνεται 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆.Ε.Η. 

45. Τα έργα διασύνδεσης µε τα δίκτυα να µην θιγούν παρακείµενες ιδιοκτησίες. 

46. Να ελέγχεται τακτικά η καλή λειτουργική κατάσταση του έργου (σύστηµα ηλεκτροπαραγωγής κλπ.). Ο φορέας 
του έργου να επιλαµβάνεται αµέσως των βλαβών, ιδίως όταν προκύπτει ρύπανση του περιβάλλοντος.       

47. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα (ψηλές περιφράξεις, σήµανση κλπ.) για την προστασία των εργαζοµένων 
και των περιοίκων, από τους κινδύνους που τυχόν θα δηµιουργηθούν από την κατασκευή και λειτουργία του 
έργου και γενικά σηµεία που έρχονται σε επαφή µε το περιβάλλον. Ειδικότερα, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα 
µέτρα ασφαλείας, ώστε να µην υπάρχει προσβασιµότητα στα σηµεία όπου υπάρχει υψηλή τάση ηλεκτρικού 
ρεύµατος (µετασχηµατιστές κλπ.), όπως ανθεκτική περίφραξη κατάλληλου ύψους κλπ. 

48. Να ληφθεί µέριµνα ώστε η διάταξη των µονάδων στο οικόπεδο να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπεται η δηµιουργία 
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χώρων πρασίνου. Να ληφθεί µέριµνα και για τους κτηνοτρόφους της περιοχής δεδοµένου ότι µειώνονται η 
βοσκήσιµες εκτάσεις από την υλοποίηση του έργου. 

49. Να τηρούνται οι αποστάσεις από οδούς, όρια επέκτασης οικισµών, τυχόν ξενοδοχειακές µονάδες κλπ, που 
τίθενται στην κείµενη νοµοθεσία. 

50. Τα προς χρήση καθώς και τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία σε στεγασµένο 
χώρο. Για οποιαδήποτε διάταξη δύναται να παρουσιάσει διαρροή, θα πρέπει να προβλέπεται κατάλληλη στεγανή 
δεξαµενή που να συγκεντρώνει τις τυχόν διαρρέουσες ποσότητες. Ειδικότερα για την αποφυγή ενδεχόµενης 
διαρροής του ελαίου ψύξης των µετασχηµατιστών, θα πρέπει να τοποθετηθεί στεγανή υποκείµενη του 
µετασχηµατιστή δεξαµενή, χωρητικότητας µεγαλύτερης του όγκου του χρησιµοποιούµενου ελαίου ψύξης. Για 
λόγους προστασίας περιβάλλοντος, το χρησιµοποιούµενο υδραυλικό έλαιο να µην περιέχει πολυχλωριωµένα 
πρόσθετα. Να υπάρχει εµφανής σήµανση όλων των βαρελιών και των δεξαµενών µε το είδος του περιεχοµένου, 
τους κινδύνους και τα αντίστοιχα σύµβολα επικινδυνότητας. 

51. Να γίνει φύτευση κατάλληλων θάµνων σε όλη την περίµετρο του χώρου της εγκατάστασης (ενδηµικά ταχυαυξή 
δασοπονικά είδη) και να εξασφαλίζεται η άρδευση και η λίπανση των φυτών όσο αυτό είναι αναγκαίο για την 
ανάπτυξή τους. Η φύτευση να γίνει σύµφωνα µε τους κανόνες της δασοκοµίας και η συντήρηση των εργασιών 
πρασίνου να γίνεται µε ευθύνη της εταιρείας.  

52. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου να ληφθούν µέτρα προστασίας της πανίδας της περιοχής ιδιαίτερα κατά 
την αναπαραγωγική περίοδο. Επίσης να ληφθούν µέτρα προστασίας για τα προστατευόµενα είδη χλωρίδας και 
πανίδας της περιοχής. 

53. Με ευθύνη του κυρίου του έργου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγµένα µέτρα για τη βέλτιστη 
διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων κατά το στάδιο της λειτουργίας του έργου. 

54. Ισχύουν όλα τα επανορθωτικά µέτρα που προτείνονται από τη Μ.Π.Ε., εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους 
προαναφερόµενους περιβαλλοντικούς όρους. 

55. Ο κύριος του έργου οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να υλοποιηθούν όλα τα προβλεπόµενα στη 
Μ.Π.Ε. και στην παρούσα απόφαση, ώστε να αντιµετωπιστούν τυχόν απρόβλεπτα προβλήµατα για την περιοχή. 

 
ε)  Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόµενες ζώνες  
 
Το εν λόγω έργο δεν βρίσκεται εντός των ορίων περιοχής που περιλαµβάνεται στον Εθνικό Κατάλογο περιοχών του 
Ευρωπαϊκού Οικολογικού ∆ικτύου «Natura 2000». 

Η περιοχή του Φ/Β πάρκου ανήκει, σύµφωνα µε το 28) σχετικό έγγραφο του ∆ασαρχείου Κοζάνης, στο καταφύγιο 
άγριας ζωής «∆οβρά – Μεταξά» που ιδρύθηκε µε την αριθµ. 169249/2234/09.05.1980 απόφαση του Υπ. Γεωργίας το 
οποίο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.∆. 86/69 και του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200Α/27.08.1998) άρθρο 57 παρ. 6. 
 
στ)  Χρονικό διάστηµα για το οποίο ισχύει η χορηγούµενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθέσεις για την 
αναθεώρησή της  
  
Η παρούσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ισχύει για δέκα (10) έτη από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της και µε την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται επακριβώς τα στοιχεία που αναφέρονται στην εγκριθείσα Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και οι περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση. Επίσης δεν 
θα επέλθει εν τω µεταξύ καµία µεταβολή των δεδοµένων, βάσει των οποίων εκδίδεται αυτή η απόφαση και δεν θα 
προκύψουν επιφυλάξεις από συναρµόδιους φορείς κατά τη διάρκεια υλοποίησης και λειτουργίας του έργου.  

Η παρούσα απόφαση αναφέρεται µόνο στις ενδεχόµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου χωρίς να εξετάζονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας, δεν αφορά θέµατα ασφάλειας των εγκαταστάσεων 
έναντι ατυχηµάτων ή ασφάλειας & υγιεινής του προσωπικού και δεν απαλλάσσει την επιχείρηση από την 
υποχρέωση εφοδιασµού της µε άλλες άδειες που τυχόν προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. 

Μετά τη λήξη της προθεσµίας ισχύος της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, ο κύριος του έργου οφείλει 
να επανέλθει µε νεότερη αίτησή του προς την αρµόδια υπηρεσία, προκειµένου να εξεταστεί, αν απαιτείται, 
αναθεώρηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας. Στην περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής που προκύψει σε 
σχέση µε τα στοιχεία της µελέτης που έχει κατατεθεί πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων. 
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Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην εγκεκριµένη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, µε τους όρους και περιορισµούς της παρούσας Απόφασης είναι δυνατή, µόνον εφόσον δεν επέρχονται 
ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και µόνο ύστερα από σχετική Έγκριση της 
Υπηρεσίας µας. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται η έκδοση νέας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.  

Η παρούσα απόφαση καθώς και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να 
βρίσκονται στην έδρα του φορέα υλοποίησης και λειτουργίας του έργου και να επιδεικνύονται σε κάθε αρµόδιο 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Άρση ισχύος της παρούσας Απόφασης είναι δυνατό να γίνει εάν κατά την 
κατασκευή ή την λειτουργία του έργου προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Στην περίπτωση 
αυτή επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι υφιστάµενοι σύµφωνα µε την §7 του 
άρθρου 2 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25.04.2002) 

Η µη τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης ή η πραγµατοποίηση έργων και δραστηριοτήτων µε αποτέλεσµα 
την υποβάθµιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από τις άλλες διατάξεις 
της κείµενης νοµοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπόµενων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 
και 30 του Ν. 1650/86 κυρώσεων, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25.04.2002).  

Η εφαρµογή των παραπάνω Περιβαλλοντικών Όρων και περιορισµών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
λειτουργία του έργου. 

Η εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει έντυπο καταχώρησης βασικών πληροφοριών για το Εθνικό ∆ίκτυο 
Πληροφόρησης Περιβάλλοντος (Ε∆ΠΠ), όποτε αυτό της ζητηθεί από την Αδειοδοτούσα Αρχή. 

Κατά της παρούσας Απόφασης µπορεί να γίνει χρήση των µέσων ένδικης προστασίας του κοινού, που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 της Κ.Υ.Α. 9269/470 (ΦΕΚ 286Β/02.03.2007). 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆υτικής Μακεδονίας στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση, υποχρεούται στη 
δηµοσιοποίηση της Απόφασης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 της ΚΥΑ 37111/2021/2003 και στο άρθρο 
188 του Ν. 3852/2010. Τα έξοδα της δηµοσιοποίησης βαρύνουν το φορέα του έργου, σύµφωνα µε την § 2 του 
άρθρου 5 της εν λόγω ΚΥΑ. 

 
 
 
 
 
  

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - 

∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 
 

 
 

 ∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ  
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Κοινοποίηση:                                                                                                    

1. Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, Περιφερειακό Συµβούλιο 
∆ιοικητήριο 50 100, Κοζάνη (για τη σχετική δηµοσιοποίηση) 

2. Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης            
∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού, ∆ιοικητήριο 50 100, Κοζάνη 

3. Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης  
∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας, ∆ιοικητήριο 50 100, Κοζάνη 

4. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας 
Γενική ∆/νση ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων 
∆ασαρχείο Κοζάνης, Ενταύθα 

5. Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού 
Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού, ∆/νση Τουρισµού ∆υτικής Μακεδονίας, Ενταύθα 

6. Λ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων 
Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, Τ.Κ. 50 004 - Αιανή 

7. 17η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
Αρχοντικό Βούρκα ∆ηµογεροντίας 10, Τ.Κ.50 100 - Κοζάνη 

8. Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων Κεντρικής Μακεδονίας 
Ηροδότου 17,  T.K. 54009 – Θεσσαλονίκη 

9. Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
ΕΥΠΕ, Λεωφ. Αλεξάνδρας 11, 11473 - ΑΘΗΝΑ 

10. Υ.Π.Ε.Κ.Α.  
∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού, Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος  
Τρικάλων 36  Τ.Κ. 115 26 Αθήνα 

11. Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας 
Πανεπιστηµίου 69, 10564 – ΑΘΗΝΑ 

12. Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων 
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ∆/νση Αερολιµένων 
Τµήµα Χαρτών & Εµποδίων Τ.Θ. 70 360 – 16610 Γλυφάδα 

13. Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων 
Γενική Γραµµατεία Επικοινωνιών, Γενική ∆/νση Επικοινωνιών  
∆/νση Πιστοποίησης Τµήµα Β΄, Αναστάσεως 2 – 10191 Παπάγου 

14. Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας 
Β’ κλάδος/∆ΥΠΟ, Μεσογείων 227-231 Χολαργός Τ.Κ. 15451 Αθήνα 

15. ∆ήµος Σερβίων - Βελβεντού, ∆ηµαρχείο, Σέρβια Κοζάνης  

16. ‘SOLAR ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Ε.Π.Ε.’ 
Τύχης 2, Τ.Κ. 152 33 Χαλάνδρι Αττικής  
 

 
Συνηµµένα: 
Ένα (1) θεωρηµένο τεύχος Μ.Π.Ε. στον 14) αποδέκτη 
Τρία (3) τεύχη Μ.Π.Ε. στον 14) αποδέκτη 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή:          
1.  Αρχείο (Περιβάλλον)               
2.  Χρονολογικό αρχείο                      
3. Αρµόδιοι Υπάλληλοι  
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