
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  16/27-07-2022 

 

ΘΕΜΑ 16: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κατασκευής και 

λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού, ισχύος 61,4652 MW, της εταιρείας ΗΛΙΑΚΗ 

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε. στις θέσεις «Ισώματα, Βλαχογιάννου, Ζαγόρι, 

Λευκαδούλια» της Τ.Κ. Βλαχογιαννού, Δ.Ε. Ποταμιάς του Δήμου Ελασσόνας, Π.Ε. 

Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Την Τετάρτη 27-07-2022 και ώρα 19:00 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (στη Νέα Αίθουσα 

Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο Κτίριο της Περιφέρειας στην οδό 

Καλλισθένους & Θεοφράστου) πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 1 του 

άρθρου 167 του Νόμου 3852/2010, όπως ισχύει, και β) των διατάξεων του Νόμου 4954/2022  

μετά την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό πρωτ. 292279/21-07-2022 της Προέδρου του 

Περιφερειακού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού 

Κωνσταντίνου και των Αντιπεριφερειαρχών, Π.Ε. Λάρισας κ. Πινακά Βασιλείου, Π.Ε. Μαγνησίας 

& Σποράδων κας Κολυνδρίνη Δωροθέας, Π.Ε. Τρικάλων κ. Μιχαλάκη Χρήστου, Π.Ε. Καρδίτσας 

κ. Νούσιου Κωνσταντίνου και των Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών κ. Αναγνωστόπουλου 

Δημητρίου, κ. Μπίλλη Απόστολου, κ. Μπουτίνα Ιωάννη, κας Νάτσινα Δήμητρας και κ. Τέα Ιωάννη.  

Πρόεδρος η κα. Δόκου Σουλτάνα. 

Αντιπρόεδρος ο κ. Καραμπάτσας Κωνσταντίνος. 

Γραμματέας ο κ. Μπρέζας Ανδρέας. 

Ειδικοί Γραμματείς οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας κα. Ζησιάδη Ευαγγελία   

και κα. Ρέκου Ζωή. 

 Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι παρακάτω Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

 

1 Ακρίβος Αθανάσιος Παρών 28 Μπακάση Βασιλική Παρούσα 
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2 Αναγνωστόπουλος Δημήτριος  Παρών 29 Μπάρδας Κωνσταντίνος  Παρών 

3 Αράπκουλε Δέσποινα Παρούσα 30 Μπίλλη - Τσιτσέ Μαρία Παρούσα 

4 Γαϊτανίδης Κωνσταντίνος Απών 31 Μπίλλης Απόστολος Παρών 

5 Γακόπουλος Χρήστος Παρών 32 Μπουτίνας Ιωάννης  Παρών 

6 Γελλαλής Χρήστος Παρών 33 Μπρέζας Ανδρέας Παρών 

7 Γεννάδιος Ιωάννης Παρών 34 Νάνος Απόστολος Απών 

8 Γκαραλιάκος Ζήσης Παρών 35 Νάτσινα Δήμητρα Παρούσα 

9 Δημότσιος Στυλιανός Παρών 36 Νούλας Κωνσταντίνος Απών 

10 Δόκου Σουλτάνα Παρούσα 37 Νούσιος Κωνσταντίνος  Παρών 

11 Ζλατούδης Αθανάσιος Παρών 38 Ντούρος Ευστάθιος Παρών 

12 Ζώγας Γεώργιος Παρών 39 Παιδής Αθανάσιος  Παρών 

13 Ιγγλέσης Γρηγόριος  Παρών 40 Πινακάς Βασίλειος  Παρών 

14 Καλαμπάκας Κωνσταντίνος Παρών 41 Ρογγανάκη Αγλαΐα Παρούσα 

15 Καλομπάτσιος Χρήστος  Απών 42 Τέας Ιωάννης Παρών 

16 Καναβός Απόστολος Παρών 43 Τραγάνης Σταύρος Παρών 

17 Καντερές Κωνσταντίνος Παρών 44 Τσαγανού Χρυσούλα Παρούσα 

18 Καραγιάννης Νικόλαος Απών 45 Τσακνάκης Πέτρος Παρών 

19 Καραμπάτσας Κωνσταντίνος  Παρών 46 Τσιαπλές Αναστάσιος Παρών 

20 Κίτσιος Γεώργιος  Παρών 47 Τσιάρας Αθανάσιος Παρών 

21 Κολυνδρίνη - Χαλαστάρα 

Δωροθέα 

Παρούσα 48 Τσιλιμίγκας Νικόλαος Παρών 

22 Κομνός Απόστολος Παρών 49 Χάιδος Ιωάννης Παρών 

23 Κουρέτας Δημήτριος Παρών 50 Χαλέβας Κωνσταντίνος  Παρών 

24 Λαδόπουλος Γεώργιος  Απών 51 Ψαχούλας Ιωάννης Απών 

25 Λιούπας Νικόλαος  Παρών    

26 Μιχαλάκης Χρήστος Παρών    

27 Μόρας Αθανάσιος  Παρών    

 

Ενώ βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία παρουσιάστηκε το θέμα ημερησίας διάταξης της 

τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας:  
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Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κατασκευής και λειτουργίας 

Φωτοβολταϊκού Σταθμού, ισχύος 61,4652 MW, της εταιρείας ΗΛΙΑΚΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε. 

στις θέσεις «Ισώματα, Βλαχογιάννου, Ζαγόρι, Λευκαδούλια» της Τ.Κ. Βλαχογιαννού, Δ.Ε. 

Ποταμιάς του Δήμου Ελασσόνας, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 

Το λόγο πήρε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, κ. Μπίλλης Απόστολος  και 

εισηγήθηκε τα εξής:              

 

Έχοντας υπόψη :  

1. Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07.06.2010) 
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

2. Π.Δ 129/10 (ΦΕΚ 222/Α/27.12.2010) 

Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 15840/156612/2018 
(ΦΕΚ 4788/Β/26.10.2018) Απόφαση του Συντονιστή 
ΑΔΘ&Στ.Ε, “έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί 
ολικής τροποποίησης - επικαιροποίησης του π.δ. 
129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α’/27.12.2010): «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως ισχύει” και την υπ’ αριθμ. 
170949/2021 (ΦΕΚ 4163/Β/09.09.2021) Απόφαση του 
Συντονιστή ΑΔΘ&Στ.Ε, «Έγκριση της υπ΄ αρ. 153/15/29-7-
2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, που αφορά στην τροποποίηση 
του Οργανισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.».  

3. 
Απόφαση αρ. 5338 (ΦΕΚ 
3461/Β/13.9.2019) Περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας  

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή 
Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Γενικής 
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, 
Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
και στους Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Τμημάτων και 
Γραφείων των οργανικών μονάδων που τη συγκροτούν. 

4. Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986) 

«Για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τον Ν. 3010/2002 
(Φ.Ε.Κ. 91/Α/25-04-2002), σχετικό με την εναρμόνιση του 
Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε. Ε. και 96/61 Ε.Ε. και 
ισχύει σήμερα» 

5. Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/21.09.2011) 

«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

6. Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/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. 

7. Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/Α/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 

8. Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129Α/23-07-2021) 

Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων-
Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής 
Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ 
περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, 
πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές-
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πολεοδομικές ενεργειακές και συναφείς επείγουσες 
ρυθμίσεις. 

9. Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ129/Α/27.06.2006) 
Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και 
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις. 

10. Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/04.06.2010) 

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. 

11. N. 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/03.12.2019) 

Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της 
ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και 
λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 24, σύμφωνα με 
το οποίο: «6. α) Σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από 
τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του οικείου νομού ως 
αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η 
άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από 
την αγροτική εκμετάλλευση - αγροτική δραστηριότητα, κατά 
την έννοια του ν. 3874/2010 (Α΄ 151) όπως ισχύει, και την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς 
Α.Π.Ε…..». 

12. 
Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/27.08.1998) 
(άρθρο 56) 

Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, 
Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, 
Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών 
Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων 
προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και "Εταιρείας 
Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. και άλλες διατάξεις και 
ειδικότερα το άρθρο 56 παρ. 6. 

13. 
Ν. 4711/2020(ΦΕΚ 145 Α΄/29.07.2020) 
(άρθρο 7). 

Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών 
δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις. 

14. N. 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/22.03.2012) 
«Διαχείριση ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων – Ρυθμίσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων και 
λοιπές διατάξεις». 

15. 
Εγκύκλιος αρ. πρωτ. 
1204/51539/02.05.2012 

Οδηγίες για την εφαρμογή τoυ νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 
66). 

16. Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/14.04.2014) 

Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 
υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και 
άλλες διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 4 Εξαιρέσεις από 
την Οριοθέτηση. 

17. N. 4936 (ΦΕΚ 105/Α/27.05.2022) 

Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική 
ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, 
επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της 
ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος. 

18. Ν. 4951 (ΦΕΚ 129/Α/04.07.2022) 

Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β’ φάση, Αδειοδότηση 
παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, 
πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών 
Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την 
ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος. 

19. 
Υ.Α. αριθμ. οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 
135/Β/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” όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει. 

20. 
Υ.Α. αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 

21/Β/13.01.2012)  

Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 
σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 

21. 
Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562 (ΦΕΚ 

3291/Β/06.08.2020) 

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 
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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 

22. 
Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 
(ΦΕΚ 841/Β/24.02.2022)  

Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία 
ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.07.2016 υπουργικής απόφασης 
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής 
απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του 
ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει» (Β΄ 2471) 

23. 
ΚΥΑ αρ. πρωτ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 
45/Β/15.01.2014) 

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. 

24. Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.03.2011) Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις 

25. Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/Α/29.12.1979) 

Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει 
εκτάσεων της χώρας (ΦΕΚ 289/Α), όπως έχει 
τροποποιηθεί με τον Ν. 4280/08-08-2014 (ΦΕΚ 
159/Α/2014) και ισχύει. 

26. 
ΚΥΑ 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 
964/Β/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. 

27. 
ΚΥΑ υπ’ αρ. πρωτ. 6876/4871 (ΦΕΚ 
128/Α/03.07.2008) 

Εγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης. 

28. 
ΚΥΑ 49828/12-11/2008 (ΦΕΚ 
2464Β/03.12.2008) 

Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων αυτού 

29. 
Υ.Α. αρ. 25292/2003 (Φ.Ε.Κ. 
1484/Β/10.10.2003) 

Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Θεσσαλίας. 

30. 
Υ.Α. αρ. Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/69722/1108 
(ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/15.11.2018) 

Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού 
Πλαισίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Περιβαλλοντική 
Έγκριση αυτού. 

31. Υ.Α. 897/2017 (ΦΕΚ 4682Β/29.12.2017) 

Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης 
των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Θεσσαλίας και της αντίστοιχης Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

32. 

Απόφαση αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41377/329/29.06.2018(ΦΕΚ 
2685/Β/06.07.2018) Εθνικής Επιτροπής 
Υδάτων 

Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 
Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08) και της αντίστοιχης 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

33. 

Έγγραφο αριθμ. 
Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/31378/1207/27.03.20
20 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας 

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 24 του 
Ν.4643/2019. 

34. 
ΚΥΑ 168040/2010 (ΦΕΚ 1528 
Β΄/07.09.2010) 

Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η 
αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες 
παραγωγικότητας. 
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35. 
ΚΥΑ 072528/2011 (ΦΕΚ 102 
Β΄/01.02.2011) 

Τροποποίηση της με αριθμ. 168040/03.09.2010 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία 
διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και 
κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας». 

36. 
Εγκύκλιος υπ΄αριθμ. 153929/09.06.1983 
Υπουργείου Γεωργίας 

Οδηγίες για την εφαρμογή του Ν. 1337/1983, Επέκταση 
των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και 
σχετικές ρυθμίσεις (Άρθρο 1, παρ.4.1). 

37. 
Έγγραφο αρ. πρωτ. 242452/22.12.2009 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων 

Συγκρότηση των Νομαρχιακών Επιτροπών Χωροταξίας 
και Περιβάλλοντος (Ν.Ε.ΧΩ.Π.) Υπουργείου Αγρ. 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη διετία 2010-2011 - 
Βιώσιμος Χωροταξικός Σχεδιασμός. 

38. 
Απόφαση αρ. πρωτ. 34937/23.02.2021 
(ΑΔΑ: 6ΙΛ1ΟΡ10-8Λ3) της Δ/νσης Δασών 
Λάρισας 

Ανάρτηση των Δασικών Χαρτών 160 ΟΤΑ της Π.Ε. 
Λάρισας, συνολικής έκτασης 5.385.967 στρ. και 
πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του 
περιεχομένου του 

39. 

Έγγραφο με Α.Π. 14122/25.01.22 της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 

Διαβιβάστηκε ο φάκελος της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου του θέματος, προκειμένου 

να γνωμοδοτήσει η υπηρεσία μας σύμφωνα με τον (5) 

σχετικό νόμο (άρθρο 4) όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 2 του (6) σχετικού νόμου. 

40. 

Έγγραφο με Α.Π. 30445/26.01.2022 
έγγραφο της Γραμματείας του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 

Ζητείται η υποβολή σχετικής εισήγησης προκειμένου το 
Περιφερειακό Συμβούλιο να διατυπώσει εγγράφως τη 
γνώμη του επί του περιεχομένου της ΜΠΕ. 

 

4.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σημείο 2 του 
παρόντος) και κατόπιν σχετικού αιτήματος της Περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του 
σημείου 1 του παρόντος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων έχει ως εξής: 
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Α. Είδος και Μέγεθος Δραστηριότητας/Έργου: 
Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), το έργο αφορά στην κατασκευή 
Φωτοβολταϊκού Πάρκου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 61,4652 MW. Το 
φωτοβολταϊκό πάρκο θα εγκατασταθεί επί δεκαεπτά (17) γεωτεμαχίων συνολικής έκτασης εμβαδού 
Ε=1.174.536,52 τ.μ., στις θέσεις «Ισώματα, Βλαχογιάννου, Ζαγόρι, Λευκαδούλια» της Τ.Κ. Βλαχογιαννού, 
Δ.Ε. Ποταμιάς του Δήμου Ελασσόνας, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το συνολικό εμβαδό 
κάλυψης (έκταση πάνελ, βοηθητικών εγκαταστάσεων και υποσταθμού) ισούται με 301.115 τ.μ. 
Περιφερειακά της θέσης του έργου εντοπίζονται οι οικισμοί Βλαχογιάννι ο οποίος απέχει περίπου 1,4 km 
από τα όρια του έργου, Διάσελλο σε απόσταση 4,1 km και Κουτσούφλιανη σε απόσταση 6,2 km από τα 
όρια του έργου. 
Η πρόσβαση στο έργο εξυπηρετείται από υφιστάμενες αγροτικές οδούς, που διατρέχουν την έκταση. 
Ενδεικτικά, αναφέρονται οι συντεταγμένες της κορυφής δύο γεωτεμαχίων της θέσης του γηπέδου σε 
Γεωδαιτικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 είναι:  

Γεωτεμάχιο G02-Ρ08 

Σημείο 125: Χ = 334122.552, Υ = 4399685.622 

Γεωτεμάχιο G02-Ρ15 

Σημείο 209: Χ = 335010.109, Υ = 4399215.045 

 
Β. Συνοπτική περιγραφή έργου 
Συνολικά έχουν προβλεφθεί ότι θα εγκατασταθούν 93.840 φωτοβολταϊκά πλαίσια ισχύος 655 W έκαστο, 
τα οποία θα ομαδοποιούνται σε στοιχειοσειρές.  
Η σύνδεση του φωτοβολταϊκού σταθμού θα γίνει με (2) δύο κυκλώματα μέσης τάσης (Μ.Τ.) επί 
υφιστάμενων οδών, μήκους περίπου 4,4 χλμ., τα οποία θα εκκινούν από τον Υ/Σ Ζεύξης, που θα 
εγκατασταθεί εντός του γηπέδου του φωτοβολταϊκού σταθμού και θα καταλήγουν σε νέο Υποσταθμό 
ανύψωσης τάσης Υ/Σ 33/150kV, ο οποίος θα αδειοδοτηθεί για τη σύνδεση του εν λόγω 
φωτοβολταϊκού σταθμού και ομάδας φωτοβολταϊκών σταθμών, ιδίων συμφερόντων. Ο Υ/Σ θα 
κατασκευαστεί σε κατάλληλη θέση, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΑΔΜΗΕ, εντός της ζώνης δουλείας 
της Γραμμής Μεταφοράς 2Β’ 150 kV «ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΒΟΥΝΑΙΝΑ» ή πλησίον αυτής. 
To σημείο του νέου Υ/Σ ανύψωσης τάσης, θα προσδιοριστεί έπειτα από την διενέργεια των κατάλληλων 
μετρήσεων εδάφους. 
Εντός του γηπέδου χωροθετούνται χωμάτινοι δρόμοι (πλάτους 5 μ.) για την πρόσβαση στα φωτοβολταϊκά 
και τους μετατροπείς και την συντήρησή τους, καθώς και για την πρόσβαση στον υποσταθμό.  
Η εξωτερική πρόσβαση στον χώρο του φωτοβολταϊκού σταθμού γίνεται μέσω της δευτερεύουσας Εθνικής 
Οδού, δευτερεύουσας Επαρχιακής Οδού(η οποία συνδέει Μεσοχώριο – Βλαχογιάννιο) και αγροτικής οδού 
με κατεύθυνση δυτικά. 
 
Γ. Κατάταξη έργου 
Η κατάταξη του έργου έγινε σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β` 10.8.2016) και όχι 
με την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841/Β/24.02.2022), με ημερομηνία υποβολής του 
αιτήματος στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου αρχή 11.08.2021 σύμφωνα με το 
διαβιβαστικό έγγραφο αρ. πρωτ. 14122/25.01.22 και ως εκ τούτου η κατάταξη του έργου έγινε 
σύμφωνα με την προϊσχύουσα Κ.Υ.Α της Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 

841/Β/24.02.2022). 
Σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β` 10.8.2016), το έργο ανήκει στην Ομάδα 10η: 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» (Παράρτημα Χ), με Α/Α 2: «Ηλεκτροπαραγωγή από 
φωτοβολταϊκούς σταθμούς». 
Εντάσσεται στην Α2 κατηγορία (Α κατηγορία, 2η υποκατηγορία για εγκατεστημένη ισχύ Ρ ≥ 10 MW), 
εφόσον η προτεινόμενη για εγκατάσταση ισχύς του έργου είναι 61,4652kWp. 
Σε ότι αφορά το βαθμό όχλησης, καλύπτεται από τη δραστηριότητα με αα 303δ, Σταθμοί 
ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά συστήματα της ΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 και βάσει της ισχύος 
ηλεκτροπαραγωγής, κατατάσσεται σε Χαμηλή Όχληση. 
 
Δ. Έλεγχος συμβατότητας έργου με ισχύουσες ρυθμίσεις στην περιοχή του έργου – περιοχές 
προστασίας  

Δ1. Χωροταξικές – Πολεοδομικές Ρυθμίσεις – Περιοχές προστασίας – Δάση, δασικές εκτάσεις – γεωργική 
γη – ρέματα – θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος – Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων 
Τα αγροτεμάχια βρίσκονται εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), εκτός σχεδίου πόλεως, ΖΟΕ 
και ορίων οικισμών και εκτός ζώνης Natura. 

Στη θέση του έργου δεν υπάρχει θεσμοθετημένη χρήση γης (αρ. πρωτ. 1314/25.10.2021, 
1315/25.10.2021, 1177/18.10.2021 και 1316/25.10.2021 έγγραφα της Δ/νσης Πολεοδομίας & 
Χωροταξικού Σχεδιασμού του Δήμου Ελασσόνας). 
Περιφερειακά της θέσης του έργου εντοπίζονται οι οικισμοί Βλαχογιάννι, ο οποίος απέχει, περίπου, 1,4 km 
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από τα όρια του έργου, Διάσελλο, σε απόσταση 4,1 km και Κουτσούφλιανη, σε απόσταση 6,2 km από τα 
όρια του έργου. 
Τα γήπεδα που αποτυπώνονται στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα 
ΜΠΕ, υπογεγραμμένο από τον Τοπογράφο Μηχανικό κ. Παναγιώτη Καρμανιόλα με ημερομηνία 
Ιανουάριος 2022, κείμενα στις θέσεις «Ισώματα», «Βλαχογιάννου», «Ζαγόρι» και «Λευκαδούλια» της Τ.Κ. 
Βλαχογιαννίου, Δ.Ε. Ποταμιάς, Δήμου Ελασσόνας, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας εμπίπτουν σε 
περιοχή ανάρτησης δασικών χαρτών της Π.Ε. Λάρισας σύμφωνα με την υπ. αρ. 34937/23.02.2021 (ΑΔΑ: 
6ΙΛΟΡ10-8Λ3) απόφαση της Δ/νσης Δασών Λάρισας. 
Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτρόπης Δασολογίου Περιοχής Αρμοδιότητας Δασαρχείου Λάρισας 
αριθμ.10/2021 (ΑΔΑ: 6ΣΦ4ΟΡ10-830) Αποδίδει στις G02-25, G02-48, G02-52, G02-19, G02-43, G02-12, 
G02- 13, G02-46, G02-9, G02-22, G02-41, G02-36, G02-35, G02-2, G02-21, G02-33, G02-40, G02-45, 
G02-37, G02-27, G02-42, G02-24, G02-51, G02- 18, G02-38, G02-47, ως άνω περιγραφόμενες εκτάσεις 
τον ειδικότερο χαρακτηρισμό τους ως «Δασικών εκτάσεων» κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 2 
του άρθρου 3 του Ν.998/1979, όπως ισχύει, υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, 
εμπίπτουσες στην παρ. 1 περίπτωση ε΄ του άρθρου 4 του Ν.998/1979 και Αποδίδει στις G02-15, G02-26, 
G02-8, G02-7, G02-16, G02-28, G02-29, G02-29΄, G02-31, G02-32, G02-30, G02-17 ως περιγραφόμενες 
εκτάσεις τον ειδικότερο χαρακτηρισμό ως «Χορτολιβαδικών εκτάσεων» κατά την έννοια των διατάξεων 
της παραγράφου 5, εδάφιο α, του άρθρου 3 του Ν.998/1979, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ 4 
του άρθρου 32 του Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159Α’). 
Για τις εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας απαιτείται η 
γνωμοδότηση/έγκριση της αρμόδιας δασικής αρχής ως προς το επιτρεπτό της εγκατάστασης και 
τυχόν όρους.  
Οι εκτάσεις με κατηγορία μορφής/κάλυψης του δασικού χάρτη ΑΑ (μη υπαγόμενες στις διατάξεις της 
δασικής νομοθεσίας) βρίσκονται σε περιοχή με πτωχά εδάφη, μη αρδεύσιμα και χαρακτηρίζονται ως 
Γεωργική Γη Μη Υψηλής Παραγωγικότητας σύμφωνα με την νο 489/2021 γνωμοδότηση της ΠΕΧΩΠ 
Π.Ε. Λάρισας. 
Σύμφωνα με το  συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα, τμήματα των γεωτεμαχίων G02-Ρ01, G02-Ρ02, 
G02-Ρ03, G02-Ρ04, G02-Ρ05, G02-Ρ07, G02-Ρ08 εμπίπτουν εντός εποικιστικών εκτάσεων Οριστικής 
Δαινομής 1931 αγροκτήματος Βλαχογιάννη. 
Σύμφωνα με το  συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα και απόσπασμα Χάρτη ΓΥΣ 1: 20000 η έκταση του 
έργου διατρέχεται από ρέματα. 
Στο φάκελο της μελέτης επισυνάπτεται Υδραυλική Μελέτη προσδιορισμού γραμμών πλημμύρας των 
διερχόμενων υδατορεμάτων. Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμη ο η υποβολή θεωρημένης υδραυλικής 
μελέτης κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/14.04.2014) όπως τροποποιήθηκε 
από το άρθρο 127 του Ν. 4685/2020 και η εξαίρεση από την περιβαλλοντική αδειοδότηση των 
δημιουργούμενων ζωνών που περικλύονται από τις γραμμές πλημμύρας, τηρούμενων των κατά 
νόμο απαραίτητων αποστάσεων από αυτές, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των 
υδάτων. 
Σε ότι αφορά τις θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, η Εφορεία Αρχαιοτήρων δεν έχει αντίρρηση από 
άποψη αρχαιολογικού νόμου 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4507/15.02.2021 έγγραφό της, υπό όρους. 
Σε ότι αφορά τον τομέα Νεωτέρων Μνημείων, δεν υπάρχουν κτίσματα που να έχουν χαρακτηριστεί ως 
Νεότερα Μνημεία και να προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» σύμφωνα με το Α.Π. 264550/29.07.2021 
έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς 
Ελλάδας. 
Η περιοχή μελέτης ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στη Λεκάνη Απορροής 
Ποταμού (ΛΑΠ) Πηνειού με κωδικό EL0816. Για το εν λόγω Υδατικό Διαμέρισμα έχει εγκριθεί το Σχέδιο 
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υ.Α. οικ. 909/ΦΕΚ 2561Β/25.9.2014 και για το οποίο ισχύει η 1η 
Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Θεσσαλίας (ΣΔΛΑΠΥΔΘ. 2017) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
σύμφωνα με την Αριθμό Ε.Γ.: οικ. 897 (ΦΕΚ 4682/Β/29.12.2017).  
Για την περιοχή μελέτης ισχύει το Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού 
Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL 08) (ΦΕΚ 2685 Β / 6.07.2018) σύμφωνα με το οποίο έχουν ορισθεί εννέα 
(9) ΖΔΥΚΠ.  
Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Θεσσαλίας, η περιοχή του έργου βρίσκεται εκτός Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 
Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ). 
 
Ε. Συσχέτιση με άλλα έργα  
Σύμφωνα με τα δεδομένα που διατίθενται από την ΡΑΕ (Μάρτιος 2021), στον Δήμο Ελασσόνας έχουν 
αδειοδοτηθεί 24 φωτοβολταϊκοί σταθμοί και 11 αιολικά πάρκα. 

 
ΣΤ. Γνωμοδοτήσεις – Εγκρίσεις 
Για το υπό μελέτη Φ/Β πάρκο έχουν εκδοθεί οι κάτωθι γνωμοδοτήσεις – εγκρίσεις: 
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• Η αρ. πρωτ. 1314/25.10.2021, 1315/25.10.2021, 1177/18.10.2021, 1316/25.10.2021 Βεβαιώσεις 
χρήσης γης του Πολεοδομικού Γραφείου Δήμου Ελασσόνας.  

• Το αρ. πρωτ. 211276/02.06.2021, έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας με τα 
οποία διαβιβάζει τις Νο 489/2021, γνωμοδότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και 
Περιβάλλοντος (ΠΕΧΩΠ). 

• Το Α.Π. 4507/15.02.2021 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, υπό όρους. 

• Το Α.Π. 264550/29.07.2021έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων 
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας. 

• Η αριθμ.10/2021 (ΑΔΑ: 6ΣΦ4ΟΡ10-830) απόφαση της Επιτρόπης Δασολογίου Περιοχής 
Αρμοδιότητας Δασαρχείου Λάρισας. 

• Η με αριθμ. ΒΕΒ-3493/2021-ΑΔ-08493 (ΑΔΑ: 9ΖΠ4 ΙΔΞ -Ρ1Γ ) βεβαίωση παραγωγού ΡΑΕ για 
φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 61,4652 MW και 
μέγιστης ισχύος παραγωγής 61,4652 MW στη θέση ΙΣΩΜΑΤΑ, ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΟΥ, ΖΑΓΟΡΙ, 
ΛΕΥΚΑΔΟΥΛΙΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΠΟΤΑΜΙΑΣ, του Δήμου ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, της Περιφερειακής 
Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΗ 
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε» και δ.τ. «».  

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω 

 

Εισηγούμαστε 

 

          Θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) κατασκευής και 

λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού, ισχύος 61,4652 MW, της εταιρείας ΗΛΙΑΚΗ 

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στις θέσεις «Ισώματα, 

Βλαχογιάννου, Ζαγόρι, Λευκαδούλια» της Τ.Κ. Βλαχογιαννού, Δ.Ε. Ποταμιάς του Δήμου 

Ελασσόνας, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας, εφόσον ληφθούν υπόψη οι εκτιμήσεις, 

αξιολογήσεις και προτάσεις αντιμετώπισης δυνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον που 

αναφέρονται στην υποβληθείσα Μ.Π.Ε. και εφόσον συμπεριληφθούν οι εξής όροι: 

• Η παρούσα θετική γνωμοδότηση δίδεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχεται σε 

αντίθεση με περιορισμούς που έχουν τεθεί στην περιοχή του έργου με ειδικές διατάξεις και που 

ενδεχομένως δεν επιτρέπουν την κατασκευή του. 

• Η παρούσα θετική γνωμοδότηση δίδεται υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ληφθεί όλες 

οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

• Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα περιορισμού φθοράς της βλάστησης και 

αποκατάστασης της αισθητικής του τοπίου. 

• Να γίνει η όσο το δυνατόν καλύτερη αισθητική ένταξη στο περιβάλλον. 

• Να αφεθεί μικρού πλάτους πράσινη ζώνη περιμετρικά της περιοχής επέμβασης και να 

γίνει φύτευση στα σημεία όπου είναι αυτό δυνατό με θαμνώδη είδη της περιοχής που 

συμβάλλουν στην βιοποικιλότητά της. 

• Να υποβληθεί θεωρημένη υδραυλική μελέτη κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 4258/2014 

(ΦΕΚ 94/Α/14.04.2014) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 127 του Ν. 4685/2020 και η 

εξαίρεση από την περιβαλλοντική αδειοδότηση των δημιουργούμενων ζωνών που 

περικλύονται από τις γραμμές πλημμύρας, τηρούμενων των κατά νόμο απαραίτητων 

αποστάσεων από αυτές, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των υδάτων. 

• Να ληφθεί από τον υπεύθυνο του εργοταξίου, με ευθύνη του κυρίου του έργου, το 

σύνολο των απαιτούμενων μέτρων καθ' όλη τη διάρκεια εργασιών κατασκευής του έργου για 

την προστασία του κοινού. 

• Να ληφθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων για την αποφυγή κατολισθήσεων, 
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διαβρώσεων καθώς και αποπλύσεων υλικών. 

• Να μην επιτρέπεται η χρήση εκρηκτικών κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου και 

των συνοδών του έργων. 

• Τα προϊόντα εκσκαφών που θα χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες κατασκευής του 

έργου, να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του ίδιου 

του έργου, όπως γεωμορφολογική εξομάλυνση επιμέρους χώρων / τμημάτων του έργου, 

λαμβάνοντας κάθε δυνατή μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της υφιστάμενης 

μορφολογίας του εδάφους της περιοχής.  

• H διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 

36259/1757/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ 1312/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

• Απαγορεύεται η εγκατάσταση στο πλαίσιο του έργου μονάδων παραγωγής υλικών προς 

χρήση σ' αυτό ή επεξεργασίας αδρανών, όπως μονάδες παραγωγής θραυστών αδρανών 

(σπαστηροτριβεία), μονάδες παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος.  

• Ο κύριος του έργου υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιπυρικής 

προστασίας κατά την φάση της κατασκευής του έργου για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων 

πυρκαγιάς από την λειτουργία των μηχανημάτων συνεργείων κλπ. καθώς και για την 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές.  

• Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί 

του χώρου του έργου εργασία συντήρησης (αντικατάσταση συσσωρευτών μολύβδου, 

λιπαντικών ελαίων, υδραυλικών ελαίων και υγρών φρένων) του μηχανολογικού εξοπλισμού 

(εργοταξιακό οχήματα και μηχανήματα έργου, οχήματα μεταφοράς προσωπικού και υλικών) 

που θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του έργου. Οι εργασίες αυτές, εφόσον απαιτηθούν, να 

πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων.  

• Η εκκένωση των υπολειμμάτων των οχημάτων μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος να 

πραγματοποιείται είτε σε εγκεκριμένες για τον σκοπό αυτό εγκαταστάσεις με ευθύνη του 

προμηθευτή του σκυροδέματος, είτε εντός σκάμματος κατάλληλων διαστάσεων εντός του 

εργοταξιακού χώρου του έργου.  

• Τα μηχανήματα και οι συσκευές εργοταξίου που θα χρησιμοποιηθούν κατά την φάση 

της κατασκευής του έργου να φέρουν σήμανση CΕ, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη 

ηχητικής ισχύος.  

• Περιορισμός των ζιζανίων, όπου αυτό απαιτείται στους χώρους του έργου, να γίνεται 

μόνο με μηχανικά μέσα ή με τη χρήση εγκεκριμένων βιολογικών βιοαποδομήσιμων ουσιών. 

Απαγορεύεται η χρήση ζιζανιοκτόνων χημικών παρασκευασμάτων.  

• Να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση προειδοποίησης του κοινού για κινδύνους που 

σχετίζονται με το έργο.  

• Απαγορεύεται κάθε μορφής καύση υλικών (ελαστικά, χρησιμοποιούμενα λιπαντικά, 

κ.α.), η οποία μπορεί να προκαλέσει αξιοσημείωτη ρύπανση του περιβάλλοντος και η 

απόρριψη στερεών αποβλήτων στο έδαφος, το υπέδαφος ή σε υδάτινο αποδέκτη. 

• Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου: (α)Να αποκατασταθεί πλήρως ο 

προσωρινός εργοταξιακός χώρος (β)Να απομακρυνθεί και να διαχειριστεί κατάλληλα το 

σύνολο των τυχόντων πλεοναζόντων υλικών και (γ) Να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλων 

χώρος του έργου (δ) Η αποψιλωμένη βλάστηση στις Θέσεις επέμβασης του έργου να 

αποκατασταθεί μέσω φύτευσης των ιδίων ειδών ή λοιπών αυτόχθονων στην συγκεκριμένη 
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περιοχή ειδών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας είτε μετά από 

ειδική φυτοτεχνική έκθεση.  

• Τόσο οι ποσότητες και το είδος των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων που θα 

προκύπτουν εντός έκαστου έτους όσο και ο τρόπος διαχείρισης τους να αποτυπώνονται στις 

Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων.  

• Να διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι στους μετασχηματιστές και στις συνδέσεις τους με το 

ηλεκτρικό δίκτυο για την επισήμανση τυχόν διαρροών (ελαίων κλπ), φθορών και άλλων 

σημείων που χρήζουν συντήρηση. 

• Διαρροές από τους μετασχηματιστές να ανακτώνται και να υφίστανται, κατά 

περίπτωση, διαχείριση ως επικίνδυνα απόβλητα.  

• Να μη γίνει επίστρωση σκυροδέματος σε όλη την έκταση του γηπέδου εγκατάστασης 

των Φωτοβολταϊκών Σταθμών για τη θεμελίωση των βάσεων των φωτοβολτάίκών πλαισίων.  

• Μετά την παύση λειτουργίας του έργου και ανεξαρτήτως του λόγου για τον οποίο 

επήλθε αυτή, Θα πρέπει με ευθύνη του κύριου του έργου και εντός έτους:  

o Να απομακρυνθεί πλήρως το σύνολο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των 

δομικών εγκαταστάσεων του έργου. Η διαχείριση υλικών και εξοπλισμού που κατά την παύση 

λειτουργίας του έργου αποτελούν απόβλητα, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε 

διατάξεις. 

o Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και τυχόν αποθηκευμένα καύσιμα και πρόσθετα υλικά να 

αξιοποιηθούν κατά το δυνατόν, στο σύνολό τους, ανακυκλούμενα και σε κάθε περίπτωση 

διατιθέμενα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  

o Να πραγματοποιηθούν φυτεύσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Δασικής 

Υπηρεσίας, είτε μετά από φυτοτεχνική έκθεση, ώστε να αποκατασταθεί η βλάστηση στον χώρο 

του έργου και να επανέλθει κατά το δυνατόν στην πρότερη κατάσταση. 

                 Δεδομένου ότι έχουν λάβει άδεια έργα της ίδιας τεχνολογίας στην ευρύτερη περιοχή 

του έργου, κρίνεται σκόπιμη η επαναξιολόγηση των επιπτώσεων αθροιστικά και σε σχέση με 

το σύνολο των έργων της ίδιας τεχνολογίας εντός της ακτίνας 5 Km από τη θέση του έργου του 

θέματος, στο τοπίο και στις χρήσεις γης (Υ.Α. αριθμ. οικ. 170225/2014 – ΦΕΚ 

135/Β/27.01.2014, Παράρτημα 2, Κεφ. 4, 8) και εφόσον κριθεί απαραίτητο να 

επαναπροσδιοριστεί η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη από την αρχή αδειοδότησης. 

                  Η παρούσα θετική εισήγηση με τους προαναφερόμενους όρους και περιορισμούς, 

αφορά γνωμοδότηση ως προς τους περιβαλλοντικούς όρους, δεν υποκαθιστά απαιτούμενες 

άδειες ή εγκρίσεις άλλων φορέων και δεν είναι δεσμευτική για τη Διοίκηση, η οποία στο 

στάδιο της έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, ύστερα από αξιολόγηση της Μ.Π.Ε. και αφού έχει 

προσκομίσει τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, μπορεί να επιβάλει προϋποθέσεις, όρους, 

περιορισμούς και διαφοροποιήσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση 

Λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις και 

 

                                                            Αποφασίζει 
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        Να γνωμοδοτήσει αρνητικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 

κατασκευής και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού, ισχύος 61,4652 MW, της εταιρείας 

ΗΛΙΑΚΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε. στις θέσεις «Ισώματα, Βλαχογιάννου, Ζαγόρι, Λευκαδούλια» 

της Τ.Κ. Βλαχογιαννού, Δ.Ε. Ποταμιάς του Δήμου Ελασσόνας, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας 

Θεσσαλίας.  

 

Εγκρίνει ομόφωνα την απόφαση. 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α. 224. 

 

 

 

 

 

                                                    Για το 

Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας 

 Η Πρόεδρος 

 

Σουλτάνα Αθ. Δόκου 
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