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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                            
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ 1ο  
 

 

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της εγκατάστασης και λειτουργίας 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 37.209 MW και συνοδά 
έργα της εταιρείας «ΑΝΑΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 3 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» που προτείνεται να 
εγκατασταθεί στη θέση «Δασόκτημα Ροδοχωρίου & 
Μαυροπούλι» των ΔΕ Ανθεμίων , Έδεσσας και 
Νάουσας των Δήμων Έδεσσας και Νάουσας των ΠΕ 
Πέλλας και Ημαθίας της ΠΚΜ.» 

 

Αριθμ. Συνεδρίασης 3η/20-02-2023 
Αριθμ. Απόφασης:  20 / 2023 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 20 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. 
πραγματοποιήθηκε η 3η συνεδρίαση υβριδικά, δια ζώσης (στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, Β. Όλγας 198) και  με τηλεδιάσκεψη, της Επιτροπής Ανάπτυξης, 
Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 119009(167)/16-02-
2023  έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της 
Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 16-02-2023 σε όλα τα μέλη, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 78 
του Ν. 4954 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α΄/09-07-2022). 

Από τα δεκαπέντε (15) μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας 
παραβρέθηκαν και τα δεκαπέντε (15) τακτικά μέλη: 

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος      

 2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος          

 3.  Αβραμίδης Ευστάθιος- Τακτικό μέλος        

 4.  Αγγελίδης Θεόδωρος- Τακτικό μέλος        

 5.  Καριπίδης Δημήτριος- Τακτικό μέλος        

 6. Ζέρζης Πέτρος- Τακτικό μέλος        

      7.  Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος        

      8.  Τζόβας Απόστολος- Τακτικό μέλος        

 9.  Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

10. Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

11. Αγαθαγγελίδου Ανατολή-Τακτικό μέλος  

     12. Ανεστάκης Ιωάννης-Τακτικό μέλος  

     13.Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτ. μέλος        

     14  Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

     15. Γκανούλης Φίλιππος- Τακτικό μέλος        

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

     Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το 1ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 

εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό 

σύστημα ισχύος 37.209 MW και συνοδά έργα της εταιρείας «ΑΝΑΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 3 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Δασόκτημα Ροδοχωρίου & 

Μαυροπούλι» των ΔΕ Ανθεμίων , Έδεσσας και Νάουσας των Δήμων Έδεσσας και Νάουσας των 

ΠΕ Πέλλας και Ημαθίας της ΠΚΜ.» και έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια του θέματος  κα .Ρακήμπεη 

Παν., υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Κ.Μ., η οποία έθεσε υπόψη την 

ΑΔΑ: ΨΥΖΤ7ΛΛ-Π6Σ



 

 

αρ. πρωτ. 289828(922)/07-10-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της 

Π.Κ.Μ., η  οποία έχει ως εξής: 
“2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ) ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

1. Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄160), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει«Για την προστασία του περιβάλλοντος». 

2. Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ΄209), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.«Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Περιβάλλοντος». 

3. Ν.4042/2012 (ΦΕΚ Α΄24) «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». 

4. Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α` 7.5.2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Κ.Υ.Α.1649/45/2014 (ΦΕΚ Β΄45) «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’ αριθ. 

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. 

6. Υ.Α. 37674/2016(ΦΕΚ Β΄2471). «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 τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

7. Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201Α/20-11-87) Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις 

8. Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α΄60) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 

9. Κ.Υ.Α. Η.Π. 37338/1807/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β΄1495), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Κ.Υ.Α. Η.Π. 

8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ Β΄415) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των 

οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, “Περί διατηρήσεως των άγριων 

πτηνών”, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2αςΑπριλίου1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ» και 

«Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης …». 

10. 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. 

11. 107100/29-8-2006 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ Διευκρινίσεις σχετικά με τη Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 

Έργων Α.Π.Ε 

12. YA Δ6/Φ1/οικ.13310/2007(ΦΕΚ 1153Β/10-7-2007) Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας 

σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

13. ΚΥΑ 49828/2008(ΦΕΚ 2464Β΄/3-12-2008) Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου 

ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. 

14. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

–Πρόγραμμα Καλλικράτης 

15. Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ Α΄226), όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 81320 και 77909 από 1-12-2016αποφάσεις του 

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης (ΦΕΚ Β΄4302). «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας»και «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

16. Υπ’ αριθ. πρωτ. ΓΠΚΜ οικ. 61/13-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 27/Υ.Ο.Δ.Δ./20-

01-2022)  «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής 

Μακεδονίας». 

17. Υπ’ αριθ. πρωτ. oικ. 72217(1346)/31-01-2022απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ. 458/Β΄) 

 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 

εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΉ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». 

18. Υπ’ αριθ. πρωτ. ΠΚΜ οικ. 113512(771)/14-02-2022 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας «Παροχή 

εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΉ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε 

Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.»(ΑΔΑ: 667Π7ΛΛ-

1ΤΑ) 

19. Yπ’ αριθμ. 131093(1092)/11-03-2022 (ΦΕΚ 1355Β'/23-03-2022) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας

 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΉ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας” 

20. Το με αρ. Πρωτ.: 102969/07-04-2022 έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ.ΔΙ-ΠΕ & ΧΩ.ΣΧ.Κ.Μ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ 

ΣΧ.  
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21. Υπ’ αριθ.258352(246)/11-04-2022 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Π.Κ.Μ.Ανακοίνωση -Πρόσκληση 

του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της ΠΚΜ. 

22. Το αριθ. 264665(828)/14-04-2022 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας  ΠΚΜ Διαβίβαση φακέλου 

μέσω ΗΠΜ, στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου ¨Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 37,209 MW και συνοδά έργα, της εταιρείας «ΑΝΑΞ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Δασόκτημα Ροδοχωρίου & Μαυροπούλι» 

των Δ.Ε. Ανθεμίων, Έδεσσας και Νάουσας των Δήμων Έδεσσας και Νάουσας των Π.Ε. Πέλλας και Ημαθίας της ΠΚΜ. 

23. Το αριθμ. 272181(812)/18-04-2022 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της ΠΕ Πέλλας

 Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 37,209 MW 

και συνοδά έργα, της εταιρείας «ΑΝΑΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», που προτείνεται να εγκατασταθεί η θέση 

«Δασόκτημα Ροδοχωρίου & Μαυροπούλι» των Δ.Ε. Ανθεμίων, Έδεσσας και Νάουσας των Δήμων Έδεσσας και Νάουσας των 

Π.Ε. Πέλλας και Ημαθίας της ΠΚΜ. 

24. Το αριθμ. 275480(1081)/22-06-2022 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της ΠΕ Ημαθίας 

 Έκφραση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά στο έργο: “Εγκατάσταση και 

λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 37,209 MW και συνοδά έργα, της 

εταιρείας ΑΝΑΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 3 Μ.Ι.Κ.Ε., που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση ̈Δασόκτημα Ροδοχωρίου & Μαυροπούλι ̈ 

των Δ.Ε. Έδεσσας, Νάουσας και Ανθεμίων, των Δήμων Έδεσσας και Νάουσας, των Π.Ε. Πέλλας και Ημαθίας, της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας” (ΠΕΤ 2112682626).  

3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης δεν έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου. 
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Α) Περιγραφή έργου: 
Γενικά στοιχεία 
Η παρούσα μελέτη αποτελεί τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού 
ισχύος 37,209 MW της ΑΝΑΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στη θέση 
«Δασόκτημα  Ροδοχωρίου & Μαυροπούλι» των Δ.Ε. Ανθεμίων, Έδεσσας και Νάουσας των Δήμων Έδεσσας  και Νάουσας των 
Π.Ε. Πέλλας και Ημαθίας. 
Το υπό μελέτη έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού (Φ/Β  σταθμού) με εγκατεστημένη ισχύ 
37,209 MW για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα  φωτοβολταϊκά πλαίσια πρόκειται να τοποθετηθούν συνολικά σε εννέα (9) 
γεωτεμάχια  συνολικής επιφάνειας 733.418,09 m2. Ο φωτοβολταϊκός σταθμός  προτείνεται ενδεικτικά να διασυνδεθεί με τη 
Γραμμή Μεταφοράς ΓΜ 150kV Άγρας –Ανθέμια, η οποία διέρχεται εντός των ορίων του Φ/Β σταθμού, μέσω Υποσταθμού  
Ανύψωσης Μέσης/Υψηλής τάσης 33kV/150kV. 
Το υπό μελέτη έργο έχει λάβει την υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-3490/2021 (ΑΔ-08490) βεβαίωση παραγωγού από τη ΡΑΕ. Το υπό μελέτη 
έργο θα λειτουργεί ως ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας και θα είναι διασυνδεδεμένο με το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ. 
Η κατάταξη του υπό μελέτη έργου παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί. 
ΟΜΑΔΑ 10η: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Είδος έργου Ηλεκτροπαραγωγή από Φ/Β σταθμούς 
Υποκατηγορία: Α2  P> 10 MW  
 
ΟΜΑΔΑ 11η: ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΥΣΊΜΩΝ & ΧΗΜΙΚΏΝ ΟΥΣΙΏΝ 
Είδος έργου: Μεμονωμένα κέντρα υπερυψηλής τάσης και μεμονωμένοι υποσταθμοί επί της επιφάνειας του εδάφους 
(συμπεριλαμβάνονται και οι επεκτάσεις σε υφιστάμενους υποσταθμούς) 
Υποκατηγορία: Β  150 ≥ T ≥ 50 kV  
 
Με βάση τα παραπάνω, το υπό μελέτη έργο κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2 και με βάση τα προβλεπόμενα στο υφιστάμενο 
θεσμικό πλαίσιο, αδειοδοτούσα αρχή είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) Κεντρικής 
Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης. 
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1048Β (3137/191/Φ.15/12) το έργο, με κωδικό 35.11, κατατάσσεται στην κατηγορία Χαμηλής Όχλησης. 
 
Χωροθέτηση  
Το υπό μελέτη έργο, όπως προαναφέρθηκε, εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων: 
•  Του Δήμου Νάουσας και πιο συγκεκριμένα εντός της Τοπικής Κοινότητας Μαρίνης της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων 
και της Τοπικής Κοινότητας Ροδοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
• Του Δήμου Έδεσσας και πιο συγκεκριμένα εντός της Δημοτικής Κοινότητας Εδέσσης και των Τοπικών Κοινοτήτων 
Πλατάνης και Φλαμουριάς της Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. 
 
Οι πλησιέστεροι στο υπό μελέτη έργο οικισμοί είναι τα Πολλά Νερά (ΦΕΚ 478/Δ/1988) και το Λουτροχώρι (ΦΕΚ 412/Δ/1987) σε 
απόσταση 470m και 2,1km περίπου αντίστοιχα.  
Κεντροβαρικά οι συντεταγμένες του υπό μελέτη έργου κατά ΕΓΣΑ '87είναι: 
                        Χ                      Υ 
ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ 1 334802.49 4508000.37 
ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ 2 334798.93 4508338.49 
ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ 3 334900.15 4508690.40 
ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ 4 335827.58 4510215.80 
ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ 5 336747.20 4510031.50 
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ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ 6 337313.34 4509999.86 
ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ 7 337718.38 4509944.29 
ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ 8 337242.94 4509653.29 
ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ 9 336950.42 4509392.73 
 
Το υπό μελέτη έργο δεν εμπίπτει εντός των ορίων περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του Ν. 
3937/2011. Αναλυτικότερα, βρίσκεται σε οριζοντιογραφική απόσταση: 
• περίπου 4 km από Περιοχές Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών που είναι ενταγμένες στο Δίκτυο NAΤURA 2000 και πιο 
συγκεκριμένα από την Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) «Όρος Βέρμιο» με κωδικό GR1210001 και 
• περίπου 4,7 km από το Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) «Φλαμουριά – Γραμματικού Δήμου Έδεσσας» (ΦΕΚ 592/Β/21 
05 01) με κωδικό Κ855. 
 
Η μόνιμη κατάληψη του έργου, αφορά στην κατάληψη εδάφους από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, τους οικίσκους ελέγχου και τους 
Υ/Σ. Ο Φ/Β σταθμός πρόκειται να καταλάβει εδάφη, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως ως βοσκότοποι. Όσον αφορά στη 
γραμμή μέσης τάσης, αυτή τοποθετείται υπόγεια και ακολουθεί υφιστάμενη οδοποιία και ως εκ τούτου δεν επηρεάζει τις 
υφιστάμενες χρήσεις γης. 
Όσον αφορά στην κατάληψη θεσμοθετημένων χρήσεων γης, η περιοχή εγκατάστασης του υπό μελέτη έργου βρίσκεται εκτός των 
ορίων οικισμών και δεν περιλαμβάνεται σε κάποιο εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο. 
Βάσει των ανωτέρω, συμπεραίνεται ότι οι αλλαγές στο είδος της χρήσης γης που θα προκύψουν από την υλοποίηση του έργου 
θα είναι  μόνιμες και μη αναστρέψιμες.  
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά έργου 
Το φωτοβολταϊκό σύστημα θα αποτελείται από τα παρακάτω βασικά μέρη: 
• Φ/Β πλαίσια, (68.906 στον αριθμό), ονομαστικής ισχύος 540 W/πλαίσιο. 
• 150 (ενδεικτική τιμή) μετατροπείς ισχύος (inverters) ονομαστικής ισχύος 225 kVA στους 40οC. 
• Σταθερό σύστημα στήριξης. 
• Οικίσκους - Υ/Σ με μετασχηματιστές ανύψωσης τάσης και απαραίτητο ηλεκτρολογικό υλικό (πίνακες ΑC Χαμηλής και 
Μέσης Τάσης). 
• Τερματικούς Σταθμούς Μέσης Τάσης με απαραίτητο ηλεκτρολογικό υλικό (πίνακες Μέσης Τάσης). 
• Καλωδιώσεις και υλικά διασύνδεσης. 
• Υ/Σ ανύψωσης τάσης 33/150kV με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (μετασχηματιστής, πίνακες, διακοπτικό υλικό, 
συστήματα προστασίας). 
• Σύστημα ελέγχου και μετρήσεων. 
• Σύστημα γείωσης – αντικεραυνικής προστασίας. 
 
Η συνολική καθαρή ετήσια παραγωγή του υπό μελέτη έργου που θα διοχετεύεται στο δίκτυο υπολογίζεται σε περίπου 51.302 
ΜWh ετησίως. 
Στον Φ/Β σταθμό θα είναι εγκατεστημένο σύστημα κεντρικού εποπτικού ελέγχου και τηλεπίβλεψης που περιλαμβάνει τις 
κατάλληλες διατάξεις και γραμμές επικοινωνίας. Το σύστημα θα καταγράφει όλα τα σχετικά με  τη λειτουργία στοιχεία του Φ/Β 
συστήματος και θα επιτρέπει τον έλεγχό τους από απόσταση. 
Τα πλεονάζοντα ή άχρηστα υλικά ή στερεά απόβλητα που αναμένονται κατά τη φάση της κατασκευής του έργου οφείλονται 
κυρίως σε: 
• Υλικά εκσκαφής του έργου. 
• Απορρίμματα από το προσωπικό που εργάζεται στα εργοτάξια. 
• Ανταλλακτικά από τις επισκευές και συντηρήσεις των μηχανημάτων και αυτοκινήτων. 
Όσον αφορά τα γεωτεχνικώς ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής, αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν ως υλικά επίχωσης, αλλά θα 
διατεθούν σε νομίμως λειτουργούσα μονάδα διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). Τα 
αστικού τύπου απορρίμματα που θα παράγονται κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα συλλέγονται σε πλαστικούς κάδους και 
θα διατίθενται περιοδικά στον πλησιέστερο χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων 
 
Στα πλαίσια της Μ.Π.Ε. περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος, η χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, 
γίνεται αναλυτική αναφορά των επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του έργου, εντοπίζονται και αξιολογούνται οι 
επιπτώσεις της δραστηριότητας και αναφέρονται τα μέτρα που λαμβάνονται ή χρειάζεται να ληφθούν για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 
Ειδικότερα αναφέρεται: σε ό,τι αφορά τη βλάστηση, στην περιοχή μελέτης συναντώνται χαμηλή βλάστηση και φρύγανα, καθώς 
σε μεγάλο της μέρος χρησιμοποιείται ως βοσκότοπος. Επιπλέον, σε κάποια μικρά τμήματα της, η περιοχή μελέτης αποτελείται 
από καλλιέργειες όπου φύονται κοινά είδη που αναπτύσσονται σε αγροτικές καλλιέργειες. Τέλος, στο μεγαλύτερο τμήμα 
κυριαρχούν τα δάση πλατύφυλλων, καθώς και θαμνώδεις εκτάσεις. 
Με βάση τον Χάρτη Φυτοκοινωνικών Διαπλάσεων της ευρύτερης περιοχής μελέτης  που ακολουθεί, η περιοχή μελέτης 
χαρακτηρίζεται από την επικράτηση των διαπλάσεων θερμόφιλων υποηπειρωτικών φυλλοβόλων δρυών και της Υπομεσογειακής 
διάπλασης (Ostryo – Carpinion). 
Σε ό,τι αφορά την πανίδα της περιοχής μελέτης, λόγω της βόσκησης και των καλλιεργειών, η αρχική πανίδα αντικαταστάθηκε 
από μία άλλη, λιγότερο πλούσια σε είδη και περισσότερο προσαρμοσμένη στις ειδικές συνθήκες που επιβλήθηκαν από τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες. Στα δάση πλατύφυλλων, καθώς και στις θαμνώδεις εκτάσεις, τα είδη πανίδας αφορούν κοινά είδη 
που απαντώνται σε τέτοιου είδους περιοχές. 
 
Οι θετικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου αφορούν στην παραγωγή ηλεκτρισμού, αθόρυβα, χωρίς 
απόβλητα και εκπομπές αέριων ρύπων συνεισφέροντας  στη προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των κλιματικών 
αλλαγών. 
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Απ την άλλη, οι αρνητικές επιπτώσεις από το προτεινόμενο έργο, όπως παρουσιάζονται στη ΜΠΕ, αφορούν στις οχλήσεις 
θορύβου και σκόνης κατά την εγκατάσταση του ΦΒ πάρκου, στην  αφαίρεση βλάστησης, και την αισθητική όψη του 
φωτοβολταϊκού πάρκου η οποία μπορεί να είναι μία επιπρόσθετη επίπτωση στο τοπίο.  
 
 
Β) Απόψεις  Τμημάτων Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακών Ενοτήτων με χωρική αρμοδιότητα. 
Κατά τη συγγραφή της παρούσας εισήγησης λήφθηκαν υπόψιν:  
i) το υπ αριθμ. 272181(812)/18-04-2022 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της ΠΕ Πέλλας, σύμφωνα με 
το οποίο δεν εκφράζονται αντιρρήσεις και η εν λόγω Υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων.  
ii) Το υπ αριθμ. 275480(1081)/22-06-2022 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της ΠΕ Ημαθίας, σύμφωνα 
με το οποίο, αναφέρονται τα εξής: “Λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τα αναφερόμενα στα έγγραφα των αρμοδίων υπηρεσιών στα 
πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου και εν προκειμένω του Δασαρχείου Νάουσας (α.π. 122523/27-
04-2022) και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας (α.π. 156511/16-05-2022), τα οποία είναι αναρτημένα στο Ηλεκτρονικό 
Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) [https://eprm.ypen.gr], που δύναται να οδηγήσουν στον επανασχεδιασμό του αιτούμενου έργου 
και σε τροποποιήσεις που συνεπάγονται ουσιώδη μεταβολή των χαρακτηριστικών του (π.χ. ως προς τη χωροθέτηση, την ισχύ, 
τη διασύνδεσή του με το δίκτυο μεταφοράς/διανομής ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.) και κατά συνέπεια του περιεχομένου της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) [π.χ. κεφάλαιο τεχνικής περιγραφής του έργου, επισυναπτόμενοι χάρτες και 
σχέδια κ.α.] σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας δεν θα προχωρήσει επί του παρόντος στην έκφραση άποψης για την υλοποίηση 
του έργου/δραστηριότητας του θέματος, ειδικότερα ως προς το τμήμα αυτού που εμπίπτει στην περιοχή αρμοδιότητας της Π.Ε. 
Ημαθίας, έως ότου διευθετηθούν τα ζητήματα που έθεσαν οι ως άνω αναφερόμενοι γνωμοδοτούντες φορείς”. 
 
Η Υπηρεσία δεν έλαβε γνώση για πιθανές αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων για το έργο.  
 
Όροι – Προϋποθέσεις  
 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τις απόψεις των Τμημάτων Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακών 
Ενοτήτων με χωρική αρμοδιότητα (ΠΕ Ημαθίας & ΠΕ Πέλλας) σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν έχει αντιρρήσεις για το 
περιεχόμενο της ΜΠΕ όπως αυτή έχει κατατεθεί προς διαβούλευση και γνωμοδοτεί θετικά για την υλοποίηση των προτεινόμενων 
έργων, εφόσον τηρούνται τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρονται σε αυτή, με τους όρους 
τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία και επιπρόσθετα, η χωροθέτηση των συστοιχιών στα συγκεκριμένα γεωτεμάχια, 
να γίνει με ορθολογική χωροταξική κατανομή  (πχ. αποστάσεις, ύψος από το έδαφος, κατάλληλος εμπλουτισμός των εδαφών με 
τα όμβρια, προστασία χαμηλής βλάστησης και βιολογικών παραμέτρων), με απαρέγκλιτο γνώμονα την προστασία των 
περιβαλλοντικών και οικολογικών παραμέτρων του χώρου και με ιδιαίτερη μέριμνα για τη βελτιστοποίηση των κλιματικών 
ποιοτικών χαρακτηριστικών τόσο της περιοχής του έργου (μικροκλίματος) όσο και του ευρύτερου χώρου στο οποίο είναι 
εγκατεστημένα ήδη και άλλα φωτοβολταϊκά έργα ανάλογης κλίμακας. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την ελάχιστη 
προσβολή του τοπίου. 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας με τους όρους-προϋποθέσεις που παρατίθενται στο 
σημείο 4 της παρούσας” 

         

Η Επιτροπή Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη 
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ 

της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016) 

β) το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 ‘‘Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού 

συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  

γ) την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την 

οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την 

ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 

έως 31.12.2023, 

δ) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-

ΤΗΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και 

ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , 

ε) την υπ' αριθμ. 20/02-03-2022 (ΑΔΑ:9ΓΞ67ΛΛ-21Ν) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί 

«Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του 

Ν.3852/2010, όπως ισχύει». . 

      στ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681593(483)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της  
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Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας”. 
 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  

 
Γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της  εγκατάστασης και λειτουργίας 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 37.209 MW και συνοδά 
έργα της εταιρείας «ΑΝΑΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» που προτείνεται να εγκατασταθεί 
στη θέση «Δασόκτημα Ροδοχωρίου & Μαυροπούλι» των ΔΕ Ανθεμίων , Έδεσσας και Νάουσας των 
Δήμων Έδεσσας και Νάουσας των ΠΕ Πέλλας και Ημαθίας της ΠΚΜ., σύμφωνα με τους όρους-
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην με  αρ. πρωτ. 289828/922/07-10-2022 εισήγηση του Τμήματος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Κ.Μ. 
 
Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Τόσκας Λάζαρος, Αγαθαγγελίδου Ανατολή, 
Αβραμόπουλος Σωτήριος και Γκανούλης Φίλιππος. 
 
Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Ανεστάκης Ιωάννης και  Χρυσομάλλης Νικόλαος. 
  
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται  ως ακολούθως :  
 
Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα μέλη 
                                                                         

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας 
   Η Γραμματέας 

 
    Ηρώ Κουκίδου 

ΑΔΑ: ΨΥΖΤ7ΛΛ-Π6Σ
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