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ΘΔΜΑ : Γίλνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αξηζ. 3699/03.03.2022 Δξψηεζε ησλ   

Βνπιεπηψλ θ.θ. ηνιίδε Λεσλίδα θαη Γειή Γηάλλε κε ζέκα: «Να κελ παξαδνζνύλ νη 

βνζθήζηκεο εθηάζεηο ηεο πεξηνρήο Αζθίνπ ζηηο Τ.Κ. Γαιαηηλήο & Δξάηπξαο ηνπ Γήκνπ 

Βνίνπ ηεο Π.Δ. Κνδάλεο γηα θαηαζθεπή θωηνβνιηαϊθώλ πάξθωλ».  

ΥΔΣ. : Σν κε Α.Π. 24061 (ζρ. 24058) / 04.03.2022 (Α.Π. ΓΗΠΔΥΧΥ Γ.Μ. ΑΓΖΓΜ: 

24089 / 04.03.2022) έγγξαθφ ηνπ Γξαθείνπ πληνληζηή πξνο ηελ Τπεξεζία καο, κε 

ζπλεκκέλε ηελ Δξψηεζε ηνπ ζέκαηνο. 

ε απάληεζε ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνχ αλαθνξηθά κε ηελ Δξψηεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Τπεξεζίαο καο θαζψο θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζαο πιεξνθνξνχκε ηα εμήο 

ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ καο :  

Ζ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε εγθαηαζηάζεσλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (:Α.Π.Δ.) θαη 

εηδηθφηεξα Φσηνβνιηατθψλ ηαζκψλ Παξαγσγήο ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο (:ΦΠΖΔ) δηέπεηαη απφ ηνπο 

φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ 209
Α
) θαη ησλ εμνπζηνδνηηθψλ απηνχ Τπνπξγηθψλ 

Απνθάζεσλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε ε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ηνπο κε ηνπο Ν. 

4635/2019 (ΦΔΚ 167
Α
) & Ν. 4685/2020 (ΦΔΚ 92

Α
) θαη ηζρχεη, θαζψο θαη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ ηζρχνληνο 

Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ & Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (:ΔΠΥΑΑ) γηα ηηο Α.Π.Δ. (Τ.Α. 

49828/08 - ΦΔΚ 2464/η.Β‟/3-12-2008).  

ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο έξγσλ ΑΠΔ, δηεμάγεηαη δεκφζηα 

δηαβνχιεπζε κέζσ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Πεξηβαιινληηθνχ Μεηξψνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο & 

Δλέξγεηαο θαη ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ & πνιηηψλ, 

θαζψο θαη δηαδηθαζία γλσκνδνηήζεσλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Υ ηεο ΤΑ 1649/14, φπσο 

ηζρχεη γηα φια ηα έξγα ηεο Α2 Καηεγνξίαο ηνπ Ν. 4014/11 (αξκνδηφηεηαο ηεο Τπεξεζίαο καο), ηεξψληαο 

θαηά ην δπλαηφλ ηηο ρξνληθέο πξνζεζκίεο & ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηίζεληαη κεηά ηελ ηζρχ ηνπ Ν. 4685/2020.  

χκθσλα κε ηελ Τ.Α. ΤΠΔΝ / ΓΗΠΑ / 74463 / 4562 / 29.07.2020 (ΦΔΚ 3291 / η.Β‟ / 06.08.2020) 

«Τξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξ. ΓΙΠΑ/νηθ. 37674/27-7-2016 (Β’2471) απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο «Καηάηαμε δεκόζηωλ θαη ηδηωηηθώλ έξγωλ θαη δξαζηεξηνηήηωλ ζε 

θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο, ζύκθωλα κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ λ. 4014/2011 (Α’ 209)», ωο πξνο 

ηελ θαηάηαμε νξηζκέλωλ έξγωλ θαη δξαζηεξηνηήηωλ ηεο 10
εο

 Οκάδαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε – 
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θσδηθνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ηζρχεη, αξκνδηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο καο απνηειεί ε δηεμαγσγή ηεο 

δηαδηθαζίαο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ΦΠΖΔ εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο κεγαιχηεξεο ησλ 10 MW 

(Τπνθαηεγνξία Α2 ηνπ Ν. 4014/11 φπσο ηζρχεη), ρσξίο λα ππάξρεη Τπνθαηεγνξία Α1 αξκνδηφηεηαο 

ΓΗΠΑ/ΤΠΔΝ. Γηα πξνηεηλφκελεο Φσηνβνιηατθέο εγθαηαζηάζεηο ηζρχνο κηθξφηεξεο ησλ 10MW, 

αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ππαγσγήο ζε Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (:ΠΠΓ), αξκνδηφηεηαο 

ησλ Τπεξεζηψλ Πεξηβάιινληνο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. 

Χο πξνο ηηο πεξηπηψζεηο ελδερφκελεο θαηάηκεζεο έξγσλ Α.Π.Δ., απηέο αθνξνχλ έξγα Β‟ 

Καηεγνξίαο γηα ηα νπνία δελ έρεη αξκνδηφηεηα ε Τπεξεζία καο γηα ηελ αδεηνδφηεζε ηνπο, θαζφηη φια ηα 

αηηήκαηα πνπ θαηαηίζεληαη κέζσ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Πεξηβαιινληηθνχ Μεηξψνπ (:ΖΠΜ) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο (:ΤΠΔΝ), αθνξνχλ έξγα κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο (Α2), γηα ηζρχ κεγαιχηεξε 

ησλ 10MW, φπσο πξναλαθέξζεθε.  

Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο φισλ ησλ ΦΠΖΔ αξκνδηφηεηαο ηεο 

Τπεξεζίαο καο δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 4014/11 (ΦΔΚ 209Α/21-9-11), 

φπσο ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ απηνχ αληηθαηαζηάζεθε απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 2 § 3 ηνπ λ. 

4685/2020 θαη ηα πεξηερφκελα ησλ ππνβιεζέλησλ θαθέισλ ΜΠΔ (ειεθηξνληθά ζην ΖΠΜ θαη εληχπσο 

ζηε ΓΗΠΔΥΧ) είλαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ Ν. 4014/11 θαη κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ 

Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζ. νηθ. 170225/2014 (ΦΔΚ 135Β/27-1-14). 

Όζνλ αθνξά ην Γήκν Βνίνπ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Πεξηβαιινληηθνχ Μεηξψνπ 

ηνπ ΤΠΔΝ γηα έξγα Α2 θαηεγνξίαο (eprm.ypen.gr) θαη ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ αλάξηεζεο ησλ 

απνθάζεσλ έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ έξγσλ Α2 θαηεγνξίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο & 

Δλέξγεηαο (aepo.ypeka.gr), έρνπλ εθδνζεί δεθαέμη (16) ΑΔΠΟ ΦΠΖΔ δηαθφξσλ θνξέσλ, θαη βξίζθνληαη 

ζηε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ηέζζεξα (4) επηπιένλ αηηήκαηα ΦΠΖΔ ηεο εηαηξείαο «FF 

ENERGY»: 

πγθεθξηκέλα:  

Α. Πίλαθαο κε ηηο Δθδνζείζεο ΑΔΠΟ ΦΠΖΔ ζην Γ. Βνίνπ: 

 

 

α/α  Σίηιος ηοσ έργοσ 

Αρηζκ. 

Γηαδηθησαθής 

Αλάρηεζες (ΑΓΑ) 

1 Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή & ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ A2-10εο 

Οκάδαο (α-α 2):«Φσηνβνιηατθφ πάξθν ηζρχνο 16,5MWζηελ ζέζε «Σζνπθάξη» Σ.Κ. 

Γαιαηηλήο, Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αζθηνχ, Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κνδάλεο, 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο». Φνξέαο ηνπ έξγνπ: «EUROPEAN SOLAR 

FARMS GREECE ApS» κε εηδηθφ πιεξεμνχζην Αληηπξφζσπν θαη αληίθιεην ηνλ θ. 

Παπαγεσξγίνπ Φίιηππν. Πεξηβαιινληηθή Σαπηφηεηα (ΠΔΣ) έξγνπ: 2108605821. 

ΦΘ91ΟΡ1Γ-4Κ 

2 Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή & ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ A2-10εο 

Οκάδαο (α-α 2): «Φσηνβνιηατθφ πάξθν ηζρχνο 16 MW ζηελ ζέζε «Μαλδξηά 

Καξακνχδε» Σ.Κ. Γαιαηηλήο, Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αζθηνχ, Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Κνδάλεο, Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο». Φνξέαο ηνπ έξγνπ: «EUROPEAN 

SOLAR FARMS GREECE ApS» κε εηδηθφ πιεξεμνχζην Αληηπξφζσπν θαη αληίθιεην 

ηνλ θ. Παπαγεσξγίνπ Φίιηππν. Πεξηβαιινληηθή Σαπηφηεηα (ΠΔΣ) έξγνπ: 

2108605722. 

Φ3ΡΘΟΡ1Γ-7ΧΘ 

3 Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή & ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ A2-10εο 

Οκάδαο (α-α 2): «Φσηνβνιηατθφ πάξθν ηζρχνο 19,9 MW ζηελ ζέζε «Ηζησκαηάθη 2» 

Σ.Κ. Γαιαηηλήο Γήκνπ Αζθηνχ, Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κνδάλεο, Πεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο». Φνξέαο ηνπ έξγνπ: «EUROPEAN SOLAR FARMS GREECE 

ApS» κε εηδηθφ πιεξεμνχζην Αληηπξφζσπν θαη αληίθιεην ηνλ θ. Παπαγεσξγίνπ 

Φίιηππν. Πεξηβαιινληηθή Σαπηφηεηα (ΠΔΣ) έξγνπ: 2108605326. 

9ΕΥ3ΟΡ1Γ-Σ3Λ 
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α/α  Σίηιος ηοσ έργοσ 

Αρηζκ. 

Γηαδηθησαθής 

Αλάρηεζες (ΑΓΑ) 

4 Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή & ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ A2-10εο 

Οκάδαο (α-α 2): «Φσηνβνιηατθφ πάξθν ηζρχνο 19,9 MW ζηελ ζέζε «Ηζησκαηάθη 1» 

Σ.Κ. Γαιαηηλήο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αζθηνχ, Γήκνπ Βνίνπ, Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Κνδάλεο, Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο». Φνξέαο ηνπ έξγνπ: «EUROPEAN 

SOLAR FARMS GREECE ApS» κε εηδηθφ πιεξεμνχζην Αληηπξφζσπν θαη αληίθιεην 

ηνλ θ. Παπαγεσξγίνπ Φίιηππν. Πεξηβαιινληηθή Σαπηφηεηα (ΠΔΣ) έξγνπ: 

2108605227. 

9Φ76ΟΡ1Γ-ΤΚ1 

5 Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή & ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ A2-10εο 

Οκάδαο (α-α 2): «Φσηνβνιηατθφ πάξθν ηζρχνο 19,9 MW ζηε ζέζε «Ηζηψκαηα 2» Σ.Κ. 

Γαιαηηλήο, Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αζθηνχ, Γήκνπ Βνΐνπ, Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Κνδάλεο, Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο». Φνξέαο ηνπ έξγνπ ε εηαηξεία: 

«EUROPEAN SOLAR FARMS GREECE ApS» κε εηδηθφ πιεξεμνχζην Αληηπξφζσπν 

θαη αληίθιεην ηνλ θ. Παπαγεσξγίνπ Φίιηππν. Πεξηβαιινληηθή Σαπηφηεηα (ΠΔΣ) 

έξγνπ: 2108605128. 

9ΗΒ0ΟΡ1Γ-5ΓΜ 

6 Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή & ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ A2-10εο 

Οκάδαο (α-α 2): «Φσηνβνιηατθφ πάξθν ηζρχνο 19,9 MW ζηελ ζέζε «Ηζηψκαηα 1» 

Σ.Κ. Γαιαηηλήο, Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αζθηνχ, Γήκνπ Βνΐνπ, Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Κνδάλεο, Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο». Φνξέαο ηνπ έξγνπ ε 

εηαηξεία: «EUROPEAN SOLAR FARMS GREECE ApS» κε εηδηθφ πιεξεμνχζην 

Αληηπξφζσπν θαη αληίθιεην ηνλ θ. Παπαγεσξγίνπ Φίιηππν. Πεξηβαιινληηθή 

Σαπηφηεηα (ΠΔΣ) έξγνπ: 2108605029 

63ΚΓΟΡ1Γ-ΠΥ 

7 Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή & ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ A2-10εο 

Οκάδαο (α-α 2): « Φσηνβνιηατθφο ηαζκφο Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

(ΦΠΖΔ) ηζρχνο 19,9MW ζηε ζέζε „ΚΑΣΡΔΛΛΗ 3‟ Σ.Κ. Γαιαηηλήο, Γ.Δ. Άζθηνπ, 

Γήκνπ Βνΐνπ, Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κνδάλεο». Φνξέαο ηνπ έξγνπ: «EUROPEAN 

SOLAR FARMS GREECE ApS» 

ΧΤΦΞΟΡ1Γ-ΤΒΒ 

8 Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή & ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ A2-10εο 

Οκάδαο (α-α 2): « Φσηνβνιηατθφο ηαζκφο Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

(ΦΠΖΔ) ηζρχνο 19,9MW ζηε ζέζε „ΚΑΣΡΔΛΛΗ 2‟ Σ.Κ. Γαιαηηλήο, Γ.Δ. Άζθηνπ, 

Γήκνπ Βνΐνπ, Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κνδάλεο». Φνξέαο ηνπ έξγνπ: «EUROPEAN 

SOLAR FARMS GREECE ApS» 

ΧΑΑΟΡ1Γ-2Ζ6 

9 Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή & ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ A2-10εο 

Οκάδαο (α-α 2): « Φσηνβνιηατθφο ηαζκφο Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

(ΦΠΖΔ) ηζρχνο 19,9MW ζηε ζέζε „ΚΑΣΡΔΛΛΗ 1‟ Σ.Κ. Γαιαηηλήο, Γ.Δ. Άζθηνπ, 

Γήκνπ Βνΐνπ, Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κνδάλεο». Φνξέαο ηνπ έξγνπ: «EUROPEAN 

SOLAR FARMS GREECE ApS» 

9Α08ΟΡ1Γ-ΡΓ 

10 Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή & ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ A2-10εο 

Οκάδαο (α-α 2): «Φσηνβνιηατθφο ηαζκφο ηζρχνο 143,638 MWp, ζηελ ζέζε 

«Μαλδξηά - Καξακνχδη - Καζηξέιιη» ηεο Γ.Κ. Γαιαηηλήο Γ.Δ. Αζθίνπ ηνπ Γήκνπ 

Βνίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κνδάλεο, ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο». Φνξέαο ηνπ έξγνπ: «ECOSOLAR MIKE». Πεξηβαιινληηθή Σαπηφηεηα 

(ΠΔΣ) έξγνπ : 2102470628 

9Θ5ΖΟΡ1Γ-ΣΖ8 
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α/α  Σίηιος ηοσ έργοσ 

Αρηζκ. 

Γηαδηθησαθής 

Αλάρηεζες (ΑΓΑ) 

11 Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή & ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ A2-10εο 

Οκάδαο (α-α 2): «Φσηνβνιηατθφο ηαζκφο ηζρχνο 27,654MWp ζηελ ζέζε 

«Κνπθφπεηξα» ηεο Γ.Κ. Γαιαηηλήο Γ.Δ. Αζθίνπ ηνπ Γήκνπ Βνίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Κνδάλεο, ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο». Φνξέαο ηνπ έξγνπ: 

«ECOSOLAR MIKE». Πεξηβαιινληηθή Σαπηφηεηα (ΠΔΣ) έξγνπ : 2102470925 

96ΓΥΟΡ1Γ-ΓΧ7 

12 Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή & ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ A2-10εο 

Οκάδαο (α-α 2): «Φσηνβνιηατθφο ηαζκφο ηζρχνο 32,274MWp ζηελ ζέζε «Σζνπθάξη 

2» ηεο Γ.Δ. Αζθίνπ ηνπ Γήκνπ Βνίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κνδάλεο, ζηελ 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο». 

Φ3Λ5ΟΡ1Γ-ΣΤ2 

13 Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή & ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ A2-10εο 

Οκάδαο (α-α 2): «Φσηνβνιηατθφο ηαζκφο ηζρχνο 32,384MWp ζηε ζέζε «Μαλδξηά» 

ηεο Γ.Δ. Αζθίνπ ηνπ Γήκνπ Βνίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κνδάλεο, ζηελ 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο». 

69ΠΥΟΡ1Γ-4Υ2 

14 Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή & ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ A2-10εο 

Οκάδαο (α-α 2): «Φσηνβνιηατθφο ηαζκφο ηζρχνο 64,042MWp ζηε ζέζε 

«Κνπθφπεηξα» ηεο Γ.Κ. Γαιαηηλήο, ηεο Γ.Δ. Αζθίνπ ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κνδάλεο, ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο». Φνξέαο 

ηνπ έξγνπ ε εηαηξεία: «NORTH SOLAR A.E.» Πεξηβαιινληηθή Σαπηφηεηα (ΠΔΣ) 

έξγνπ : 2102471527 

6ΞΧΜΟΡ1Γ-Η5 

15 Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή & ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ A2-10εο 

Οκάδαο (α-α 2): «Φσηνβνιηατθφο ηαζκφο Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

(ΦΠΖΔ) ηζρχνο 16 MW ζηε ζέζε “Σζνπθάξη” ηνπ Γ. Βνΐνπ, Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Κνδάλεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο». Φνξέαο ηνπ έξγνπ 

«SOLAR KONZEPT GR PV4 ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ», κε δ.η. «SKGR PV4». Πεξηβαιινληηθή Σαπηφηεηα έξγνπ (ΠΔΣ) : 

2003274426. 

671ΝΟΡ1Γ-Σ5Β 

16 Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή & ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ A2-10εο 

Οκάδαο (α-α 2): «Φσηνβνιηατθφο ηαζκφο Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

(ΦΠΖΔ) ηζρχνο 16 MW ζηε ζέζε «Πάδεο» Γ. Βνίνπ ΠΔ Κνδάλεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Κνδάλεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο». Φνξέαο ηνπ έξγνπ 

«SOLAR KONZEPT GR PV3 ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ», κε δ.η. «SKGR PV3». Πεξηβαιινληηθή Σαπηφηεηα έξγνπ (ΠΔΣ) : 

2003274327. 

94ΥΤΟΡ1Γ-ΜΗΗ 

Κξίλεηαη ζθφπηκν λα ηνληζηεί φηη θαηά ηε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ησλ αλσηέξσ 

έξγσλ θαη δηελέξγεηαο ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, ιφγσ αληηθξνπφκελσλ γλσκνδνηήζεσλ ησλ θνξέσλ 

ηεο ΤΑ 1649/14 (θπξίσο αξλεηηθψλ Πεξηθ. πκβνπιίσλ) ή/θαη έιιεηςεο νπζησδψλ γλσκνδνηήζεσλ γηα 

ηνλ πιεξέζηεξν θαζνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, φιεο νη αλσηέξσ δξαζηεξηφηεηεο εηζήρζεζαλ ζην 

Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Πεξηβαιινληηθήο Αδεηνδφηεζεο (ΠΔΠΑ) ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, ην νπνίν γλσκνδφηεζε ζεηηθά ππφ φξνπο θαη ελ ζπλερεία βάζεη απηψλ ησλ δεδνκέλσλ 

εθδφζεθαλ νη αλσηέξσ ΑΔΠΟ.  

Δπηπιένλ, νη αλσηέξσ απνθάζεηο εθδφζεθαλ ρσξίο λα εμεηαζηνχλ νη ηίηινη ηδηνθηεζίαο ησλ 

ρψξσλ πινπνίεζεο ησλ έξγσλ (άξζξν 1§9 ηνπ Ν. 4014/2011, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη), 
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πξνυπνζέηνληαο ηελ παξαρψξεζε ησλ εθηάζεσλ, θαη αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ πεξηβαιινληηθή 

αδεηνδφηεζε ησλ έξγσλ θαη ηηο ελδερφκελεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ θαηαζθεπή θαη 

ιεηηνπξγία ηνπο θαη δελ ππνθαζηζηνχλ άιιεο άδεηεο ή εγθξίζεηο πνπ ππνρξενχληαη νη θνξείο λα 

εθνδηαζηνχλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Β. Αηηήκαηα πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ζε εμέιημε (ηεο εηαηξείαο “FF ENERGY”) : 

1. ΦΠΖΔ ζπλνιηθήο ηζρχνο 14,4 MW ζηηο ζέζεηο «ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ» & «ΜΔΗΑ ΡΑΥΖ» Σ.Κ. 

Δξάηπξαο Γ. Βνίνπ (ΠΔΣ: 2111670721). 

2. ΦΠΖΔ ζπλνιηθήο ηζρχνο 39,6 MW ζηηο ζέζεηο «ΜΔΓΑ ΛΑΚΚΟ», «ΣΑΦΗΓΑ», 

«ΑΡΒΑΝΗΣΖ» & «ΠΑΓΔ» Σ.Κ. Δξάηπξαο Γ. Βνίνπ (ΠΔΣ: 2111670820). 

3. ΦΠΖΔ ζπλνιηθήο ηζρχνο 19,8 MW ζηηο ζέζεηο «ΑΓΡΟΚΟΡΓΟ» & «ΣΟΤΚΑΡΗ» Σ.Κ. 

Δξάηπξαο & Γαιαηηλήο Γ. Βνίνπ (ΠΔΣ: 2111670929). 

4. ΦΠΖΔ ζπλνιηθήο ηζρχνο 29,7 MW ζηηο ζέζεηο «ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ», «ΓΟΤΡΝΔ» & 

«ΚΑΚΑΒΗΑ» Σ.Κ. Δξάηπξαο Γ. Βνίνπ (ΠΔΣ: 2111671026). 

 ε θάζε πεξίπησζε, ε εγθαηάζηαζε έξγσλ ΑΠΔ είλαη επηηξεπηή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ηζρχνπζαο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, θαηφπηλ δηεμαγσγήο ηεο πξνβιεπφκελεο εθ ηνπ λ. 4014/11 

πξναλαθεξφκελεο δηαδηθαζίαο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο (φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη κε ην λ. 

4685/20), κε ηε δένπζα εθηίκεζε & αληηζηάζκηζε ησλ επηπηψζεσλ ελφο έξγνπ – δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηε 

θάζε θαηαζθεπήο  & ιεηηνπξγίαο ζηηο πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπκβαηφηεηα ησλ 

έξγσλ – δξαζηεξηνηήησλ σο πξνο ην ηζρχνλ ΔΠΥΑΑ ΑΠΔ.  

Δηδηθφηεξα, γηα ηηο εθηάζεηο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κνδάλεο / Γήκνπ Βνίνπ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ Δξψηεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα βφζθεζε, δελ ππάξρεη ρέδην 

Γηαρείξηζεο Βνζθνηφπσλ γηα ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηε 

δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ ΑΠΔ, θαη ην ηζρχνπλ ΔΠΥΑΑ γηα ηηο 

ΑΠΔ δελ πξνβιέπεη πεξηνξηζηηθνχο φξνπο γηα ηηο αλσηέξσ πεξηνρέο. Καηά ηε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο 

αδεηνδφηεζεο ησλ αλσηέξσ έξγσλ, ιακβάλνληαη ππφςε ε εμέηαζε ηπρφλ ζπλεξγηζηηθψλ / ζπλαζξνηζηηθψλ  

επηπηψζεσλ ή/θαη κειέηεο βνζθντθαλφηεηαο, αλά πεξίπησζε.  

Χο εθ ηνχηνπ, δελ ππάξρεη πνζνζηηαίν αλψηαην φξην θάιπςεο εθηάζεσλ σο πξνο ηηο ρξήζεηο απηέο 

(πέξαλ ηνπ ρσξηθνχ θξηηεξίνπ θάιπςεο αλά ΟΣΑ θαηά ηε δηαδηθαζία έθδνζεο αδεηψλ / βεβαηψζεσλ 

παξαγσγήο απφ ηε ΡΑΔ), παξά κφλν γηα ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β ηζρχνο ≤ 1 MW εληφο αγξνηηθψλ γαηψλ 

πςειήο παξαγσγηθφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 2 ηεο ΚΤΑ 

ΤΠΔΝ/ΓΑΠΔΔΚ/74123/2971/ 28.07.2020 (ΦΔΚ 3149/η.Β‟/30.07.2020), ζε ζχλνιν θαιιηεξγνχκελσλ 

εθηάζεσλ 912.644 ζηξεκκάησλ ζηελ Π.Δ. Κνδάλεο, είλαη επηηξεπηή ε εγθαηάζηαζε Φ/Β ζε 9.126 

ζηξέκκαηα (1%) κε κέγηζην φξην ζπλνιηθήο ηζρχνο ηα 570 MW.  

Σα Φ/Β ηζρχνο κεγαιχηεξεο ηνπ 1 MW απαγνξεχεηαη λα ρσξνζεηνχληαη εληφο αγξνηηθψλ γαηψλ 

πςειήο παξαγσγηθφηεηαο. Χο πξνο ηηο ππφινηπεο εθηάζεηο, δελ είλαη επηηξεπηή ε εγθαηάζηαζε Φ/Β 

αλεμαξηήησο νξίνπ ζε δάζε θαη αλαδαζσηέεο εθηάζεηο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 

4685/2020 (ΦΔΚ 92/η.Α‟/07.05.2020) ζηα πιαίζηα ησλ πεξηνξηζκψλ ρσξνζέηεζεο έξγσλ ΑΠΔ, ηζρχεη ε 

ζηξεκκαηηθή θάιπςε ησλ 40 ζηξεκκάησλ / MW εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο.     

ε δηαρεηξηζηηθφ επίπεδν, σο πξνο ηνπο ζηφρνπο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ππνδνκψλ ελέξγεηαο γηα 

ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ε αλαζεψξεζε ηνπ ηζρχνληνο Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ 

Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ & Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (:ΠΠΥΑΑ) γηα ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

κε ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (:ΜΠΔ) δηελεξγείηαη 

απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο (:ΤΠΔΝ), ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπη. Μαθεδνλίαο, ζχκθσλα κε ην Ν. 3852/2010 (Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο) 

θαη ε δηαδηθαζία βξίζθεηαη ζην ζηάδην έγθξηζεο Μειέηεο Β1/Β2.  

Δλ θαηαθιείδη, ε επηθαηξνπνίεζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο – αλαζεψξεζε ηνπ ηζρχνληνο απφ ην 2003 

ΠΠΥΑΑ γηα ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (ΠΓΜ), απνζθνπεί ζηε βηψζηκε θαη ηζφξξνπε 

αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο, κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ αλαπηπμηαθψλ δσλψλ, δσλψλ πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη δσλψλ πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ σο ππνδνρείο λέσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επελδχζεσλ, ζην 

πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνιηγληηνπνίεζεο πνπ ζπληειείηαη ζηελ πεξηνρή, ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ ΑΠΔ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηζρχνλ ΔΠΥΑΑ γηα ηηο ΑΠΔ, ην νπνίν ρξήδεη 

επηθαηξνπνίεζεο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηα λέα ελεξγεηαθά / πεξηβαιινληηθά δεδνκέλα.   
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Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία. ή δηεπθξίληζε.     

 

 
 

Δζσηεξηθή δηαλνκή: 

1. ΓΗΠΔΥΧ Αξρείν Καηαγγειηψλ - 

Δξσηήζεσλ 

2. Υξνλνινγηθφ Αξρείν 

3. Αξκφδηνη Τπάιιεινη 

 
 

ΜΔ Δληοιή σληοληζηή 

Ο Αλ. Προϊζηακέλε Γ/λζες  

 

 

Γόληζηος ηέθαλος 

ΠΔ Περηβαιιοληοιόγωλ 

M.Sc κε A’ βαζκό 
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