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Ταχ. Δνση : Δημοκρατίας 27
Διοικητήριο
501 31  Κοζάνη 

Fax : 2461047216
e-mail Τμήματος : t.py@kozani.pdm.gov.gr 
Πληροφορίες : Φ. Τσιολάκη Προς
Τηλέφωνο : 2461351211 Την εταιρεία
e-mail : f.tsiolaki@kozani.pdm.gov.gr GEOFASMA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Θέμα: Βεβαίωση Απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων ή υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για το 
έργο «Φωτοβολταϊκός Σταθμός 194, ισχύος 499,5 kW», που θα εγκατασταθεί σε έκταση 
συνολικής επιφάνειας 6.204,05 τ.μ., στη θέση «Μάνα Νερού» της κτηματικής περιοχής της 
Τ.Κ. Μεσιανής της Δ.Ε. Σερβίων του Δήμου Σερβίων, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την εταιρεία «GEOFASMA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον  Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α’) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

2. Τον Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.

3. Τον Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α’) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», 
όπως ισχύει.

4. Τον Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α’) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.

5. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

6. Τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α’) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», 
όπως ισχύει.

8. Τον Ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 9 Α’) «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις».
9. Τον Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α’) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην 

ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

10. Το Π.Δ. υπ’ αρ. 146/2010 (ΦΕΚ 239 Α’) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
11. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 ΥΑ (ΦΕΚ 2471 Β’) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 

υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21.09.11(ΦΕΚ 
Α΄209/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

12. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2307/2018 ΥΑ (ΦΕΚ 439 Β’) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-
2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α’ 209)», ως προς 
την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 

ΚΟΖΑΝΗ, 25/09/2020
Α. Π.: 110966
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10ης, 11ης και 12ης Ομάδων».
13. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/2020 (ΦΕΚ 3291 Β’) ΥΑ «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (Β’2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/2011 (Α’ 209)», ως προς την 
κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 10ης Ομάδας».

14. Την με αρ. πρωτ. Υ.Α.Π.Ε/Φ1/οικ.26928/16-12-2010 (ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ) Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής. «Εφαρμογή των διατάξεων με την εξέταση 
αιτημάτων για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, σε γεωργική γη 
υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας των επαγγελματιών αγροτών».

15. Την Εγκύκλιο 17 (ΑΔΑ: 457Ρ0-ΧΑΔ) του Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Έκδοση απαλλακτικών βεβαιώσεων κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
έργων ΑΠΕ».

16. Την από 07/08/2020 αίτηση του κ. Ευάγγελου Σημανδράκου, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας 
«GEOFASMA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», με συνημμένα:
i) Υπεύθυνες δηλώσεις του κ. Ευάγγελου Σημανδράκου  και του μελετητή σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 8 παρ. 13 του Ν  3468/2006, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν 
3851/2010, τροποποιήθηκε με το άρθρο 126 του Ν. 4685/2020, και ισχύει.

ii) Τεχνική Περιγραφή της Εγκατάστασης, που συντάχθηκε από τον κ. Ιωάννη Μαλούτα, Πολιτικό 
Μηχανικό.

iii) Τοπογραφικό Διάγραμμα (εις διπλούν) που συντάχθηκε από τον κ. Ιωάννη Μαλούτα, Πολιτικό 
Μηχανικό.

Β Ε Β Α Ι Ω Ν Ο Υ Μ Ε
ότι η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού 194 με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: GEOFASMA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΙΣΧΥΣ: 499,5 kW
ΘΕΣΗ: θέση «Μάνα Νερού» της κτηματικής περιοχής της Τ.Κ. Μεσιανής της 

Δ.Ε. Σερβίων του Δήμου Σερβίων, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ΓΗΠΕΔΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: έκταση συνολικής επιφάνειας 6.204,05 τ.μ. με τις ακόλουθες 
συντεταγμένες των κορυφών της: 

ΣΗΜΕΙΟ Χ Υ
1 323067,060 4461475,680
2 323067,040 4461537,680
3 323167,080 4461537,680
4 323167,080 4461475,640

απαλλάσσεται από την υποχρέωση έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 13 του Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α’) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
3 παράγραφος 2 του Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α’) και το άρθρο 126 του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α’) και ισχύει, ή 
την υποχρέωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). 

    Για την χορήγηση της παρούσας βεβαίωσης λήφθηκαν υπόψη, χωρίς να εξεταστεί κανένα άλλο 
στοιχείο, τα στοιχεία που κατατέθηκαν με την (16) σχετική αίτηση, απ’ όπου προκύπτει η ικανοποίηση των 
κριτηρίων που τίθενται στο άρθρο 8 παράγραφος 13 του Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α’) όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α’) και με το άρθρο 126 του Ν. 
4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α’) και ισχύει καθώς και του κριτηρίου που τίθεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 της 
υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 ΥΑ, όπως ισχύει.

Συγκεκριμένα, για τον υπόψη φωτοβολταϊκό σταθμό, από τα στοιχεία που κατατέθηκαν, προκύπτει 
ότι:  

1. Η εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς του δεν υπερβαίνει το καθορισμένο όριο που τίθεται στην 
παράγραφο 13 του άρθρου 8 του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

2. Το γήπεδο εγκατάστασης, δεν βρίσκεται σε οριοθετημένη περιοχή Natura 2000 ή σε παράκτια ζώνη 
που απέχει λιγότερο από εκατό (100) μέτρα από την οριογραμμή του αιγιαλού εκτός βραχονησίδων.

3. Δεν περιλαμβάνεται στους πίνακες της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 ΥΑ, όπως ισχύει.
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Η παρούσα βεβαίωση αφορά αποκλειστικά το έργο του θέματος, και δεν αφορά συνοδά έργα που 
τυχόν απαιτηθούν (π.χ. διάνοιξη ή βελτίωση οδοποιίας) και τα οποία δεν απαλλάσσονται από τη διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Επίσης, η βεβαίωση δεν αποτελεί αναγνώριση τίτλου ιδιοκτησίας, ούτε 
απόφαση χωροθέτησης, ούτε απόφαση για το επιτρεπτό της κατασκευής του φωτοβολταϊκού σταθμού εντός 
του γηπέδου που προσδιορίζεται από τα σημεία με τις ανωτέρω αναφερόμενες συντεταγμένες και 
αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα και δεν υποκαθιστά τυχόν 
απαιτούμενες εγκρίσεις ή άδειες από άλλους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. Οι ειδικοί περιορισμοί και 
απαγορεύσεις θα εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά το στάδιο των λοιπών εγκρίσεων, 
γνωμοδοτήσεων και έκδοσης αδειών.

    Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, το περιεχόμενο των υπεύθυνων δηλώσεων αλλά και των λοιπών 
στοιχείων που αναφέρονται στην σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου, δεν είναι αληθές, πέραν των 
προβλεπόμενων συνεπειών εκ του λόγου αυτού, επιβάλλονται και οι προβλεπόμενες από το άρθρο 22 του 
Ν.3468/2006 κυρώσεις, καθώς και άλλες τυχόν προβλεπόμενες κυρώσεις από την σχετική νομοθεσία.

    Μετά το πέρας της λειτουργίας του έργου, ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του οφείλει να 
απομακρύνει τις εγκαταστάσεις που τοποθέτησε εντός της έκτασης και να αποκαταστήσει τον χώρο 
επέμβασης σύμφωνα με τα όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Συνημμένα:
Τοπογραφικό διάγραμμα 
που συνοδεύει την παρούσα

Εσωτερική Διανομή
1. Αρχείο Δ/νσης Π. 26
2. Χρονολ. Αρχείο

Ο Περιφερειάρχης 
Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης
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