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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ-∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ& ΧΩΡΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

 
Ιωάννινα,         01/12/2022 
 
Αριθ. Πρωτ. : 142288 
Σχετ.: 128494, 102313, 108994, 88211 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ:  Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (µε τα στοιχεία  
                 των 91 ιδιωτών- παραγωγών) 
(∆ιά ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Ο.Ε., Ναπ. 
Ζέρβα 4-6 Ιωάννινα) 
 
 

Ταχ. ∆/νση : 5ο χλµ Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης 
Ταχ. Κώδικας : 454 45  Ιωάννινα 
Πληροφορίες : Συρµακέση Κλειώ 
Τηλέφωνο : 26510 – 90221 
Ιστοσελίδα : www.apdhp-dm.gov.gr 
Ηλ. Ταχυδροµείο : ksyrmakesi@apdhp-dm.gov.gr 

 
 

  ΑΠΟΦΑΣΗ   

ΘΕΜΑ: Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά το έργο «Φωτοβολταϊκοί σταθµοί  
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 91 ιδιωτών- παραγωγών, συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 
45,479MWp στη θέση «Λιβάδι Μεσοβουνίου Μαργαριτίου» στο Αγρόκτηµα Σπαθαραίων, ∆.Ε. 
Μαργαριτίου  ∆ήµου Ηγουµενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου». 

  Φορείς του έργου: Οι 91 ιδιώτες-παραγωγοί  όπως αυτοί αριθµητικά και µε όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία ταυτοποίησης ανά ιδιώτη (ονοµατεπώνυµο/ ΑΦΜ),  καταγράφονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας 

 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ  ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ-

∆ΥΤ .ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  
 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τον 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) «Εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. 
και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». 

2. Τον Ν.4014/2011 (ΦΕΚ209/Α/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

3. Τον Ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισµός Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας…». 
4. Τον Ν.4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/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». 

5. Τον Ν.4062/2012 (ΦΕΚ70/Α/30.03.2012) «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού − Πρόγραµµα 
ΗΛΙΟΣ − Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 
2009/28/ΕΚ)−Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)». 

6. Τον Ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α) «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 
7. Τον Ν.3017/2002 (ΦΕΚ117Α/30.05.2002) για την κύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο. 
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8. Τον Ν.998/79  «Περί προστασίας των ∆ασών και των ∆ασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 
289Α), όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.2040/92(ΦΕΚ 70/Α) και το Ν.3208/03 (ΦΕΚ303/Α). 

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

10. Τον Ν.3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α'/19-8-2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία της 
αρχαιολογικής κληρονοµιάς (αναθεωρηµένη)». 

11. Τον Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179Α’/06.08.01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και 
άλλων προϊόντων-Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων 
Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον 
Ν.3854/2010. 

12. Το Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 119Α/27-6-2006) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα και ισχύει. 

13. Την µε αριθµ.∆6/Φ1/οικ.5707/2007 Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης περί «Κανονισµού αδειών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας», (ΦΕΚ448Β/03.04.2007). 

14. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

15. Την ΚΥΑ µε αριθµό οικ. 1649/45/14-1-2014(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». 

16. Την Υ.Α. µε αριθµ. οικ. 167563/ΕΥΠΕ (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 13αυτού, των 
ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού µε τις διαδικασίες αυτές 
θέµατος.  

17. Την  Υ.Α.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, 
σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 4014/2011(Α’ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας. 

18. Την Υ.Α.20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β΄/08.05.2012) Υπουργική Απόφαση µε θέµα: «Τροποποίηση της 
1958/13-01-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
“Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 
σύµφωνα µε το άρθρο 1 § 4 του Ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)”». 

19. Την Υ.Α. υπ.αριθµ.: ∆ΙΠΑ/οικ.37674/10-08-2016 (ΦΕΚ2471/τ.Β΄) µε θέµα: «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.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

20. Την αριθµ. ΥΠΕΝ/∆ΙΠΑ/17185/1069/2022 Απόφαση (ΦΕΚ 841Β) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 
υπό στοιχεία ∆ΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 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)» 

21. Την Υ.Α. µε αριθµό πρωτ. 15277/23.03.2012 (ΦΕΚ1077/τΒ’/09.04.2012) «Εξειδίκευση διαδικασιών για 
την ενσωµάτωση στις ΑΕΠΟ ….της προβλεπόµενης από τις διατάξεις έγκριση επέµβασης….σύµφωνα µε 
το άρθρο 12 του Ν.4014/2011». 

22. Την ΚΥΑ 33318/3028/11.12.1998 (ΦΕΚ1289/Β/28.12.1998) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για 
τη διατήρηση των δασικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

23. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αρ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1495Β/06-09-2010) 
«Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των 
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οικοτόπων/ενδιαιτηµάτων της, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί 
διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως 
κωδικοποιήθηκε µε την οδηγία 2009/147/ΕΚ.».  

24. Την ΚΥΑ µε αρ.Η.Π.8353/276/Ε103/2012 (Φ.Ε.Κ.415Β/23-2-2012) «Τροποποίηση και συµπλήρωση της 
υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 ΚΥΑ «Καθορισµός  µέτρων και διαδικασιών... ». 

25. Την Υ.Α.1958/ΥΠΕΚΑ/ΦΕΚ21/Β/13.01.2012 «Κατάταξη ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του 
Ν4014/2011 (ΦΕΚ/Α/209/2011). 

26. Την υπ’ αριθ. 49828/2008 Απόφαση της Επιτροπής Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον 
τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2464Β/03-12- 08) µε 
θέµα: «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
αυτού». 

27. Την Απόφαση ΥΠΕΝ/∆ΧΩΡΣ/78523/1208/5.11.2018 (ΦΕΚ286/ΑΑΠ/28.11.2018): «Έγκριση 
Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού πλαισίου της Περιφέρειας Ηπείρου και Περιβαλλοντική 
Έγκριση αυτού».  

28. Την υπ.αριθµ.:Ε.Γ.οικ.1005/ΦΕΚ2292/τ.Β’/13.09.2013, Απόφαση Έγκρισης του Σχεδίου ∆ιαχείρισης 
των Λεκανών Απορροής Ποταµών του Υ.∆. Ηπείρου. 

29. Την αριθ. 907/2017 (ΦΕΚ 4664/Β) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση της 1ης 
Αναθεώρησης του Σχεδίου ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος 
Ηπείρου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων». 

30. Την Κ.Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 287 Β’/02.03.07) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Επικινδύνων 
Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ)...». 

31. Την Κ.Υ.Α. αριθµ.Η.Π.50910/2727 (ΦΕΚ 1909 Β’/22.12.03) «Μέτρα και όροι για τη ∆ιαχείριση 
Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης».  

32. Την Κ.Υ.Α.αριθµ.Η.Π.13588/725 (ΦΕΚ 383 Β’/28.03.06) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα 
απόβλητα» του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αρ. 19396/1546/1997 
κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β' 604). 

33. Την Κ.Υ.Α. αριθ. Η.Π. 24944/1159 (ΦΕΚ 791 Β’/30.06.06) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών 
για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αριθ. 13588/725 
κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ» (Β’383) 
και σε συµµόρφωση µε το άρθρο 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 
1991». 

34. Την Κ.Υ.Α.114218(ΦΕΚ 1016/Β/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών 
προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 

35. Την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

36. Την ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ354Β/08-03-2011) «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 

37. Την Κ.Υ.Α. οικ.191002/05.09.2013 (ΦΕΚ 2220Β/09-09-2013) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 145116/2011 
κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση 
επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων (Β΄ 354) και συναφείς διατάξεις». 

38. Τις εγκύκλιους του ΥΠΕΚΑ µε αρ. οικ. 145447/23.6.2011 (∆ιευκρινήσεις για την ΚΥΑ µε αρ. 
145116/2011) και αρ. οικ. 205988/14.12.2011 (∆ιευκρινήσεις θεµάτων σχετικά µε το αρ. 12 Ν. 4014/12) 
και αρ. οικ. 4095.82/10.11.2011 (∆ιευκρινήσεις θεµάτων σχετικά µε το αρ. 12 Ν. 4014/12). 

39. Το Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64 Α'/02.03.04) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 Κ.Υ.Α. "Καθορισµός 
µέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων (Β1 40)". Μέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

40. Το Π.∆.109/04 (ΦΕΚ 75 Α’/05.03.04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των 
µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 

41. Το Π.∆. 115/04 (ΦΕΚ 80 Α’/05.03.04) «Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής από-
φασης "∆ιαχείριση των ηλεκτρικών στηλών ..." (Β1 781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης 
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"Τροποποίηση της 73537/1995 ..." (Β’963). Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση 
των χρησιµοποιηµένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών». 

42. Το Π.∆. 116/04 (ΦΕΚ 81 Α’/05.03.04) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των 
οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των 
απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 
2000/53/ΕΚ "για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους" του Συµβουλίου της 18ης Σεπτεµβρίου 
2000.» 

43. Την υπ.αριθµ.:Η.Π.23615/651/Ε.103/09.05.2014 ΚΥΑ «Καθορισµός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων 
για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 
(ΑΗΗΕ), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2012/19/ΕΚ…». 

44. Την Κ.Υ.Α. 37393/2028/29-09-2003 (ΦΕΚ 1418/Β/01-10-03) «Μέτρα και όροι για τις εκποµπές θορύβου 
στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους». 

45. Την ΚΥΑ Α.Π. οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-12) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των 
βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα», όπως 
τροποποιήθηκε µεταγενέστερα και ισχύει. 

46. Την Υ.Α. µε Α.Π.48963/05.10.2012 (ΦΕΚ 2703/τ.Β/05.10.2012) µε θέµα: «Προδιαγραφές περιεχοµένου 
Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α' 
της υπ’ αριθµ. 1958/13-1-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής (Β' 21), όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α' 209)». 

47. Το Π.∆. 148/09 (ΦΕΚ 190Α/29.09.2009) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση 
ζηµιών στο περιβάλλον – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει». 

48. Την Εγκύκλιο µε αριθ. πρωτ. οικ: 161486/10-03-14 του ΥΠΕΚΑ, σχετικά µε την εφαρµογή των 
διατάξεων του άρθρου 2, παρ. 8γ, του Ν.4014/2011, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 
174403/13-08-14, 151417/20-08-15 και 37475/26-07-16 εγκυκλίους. 

49. Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθµό 21398 (ΦΕΚ 1470/Β'/3-5-2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου 
για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων 
ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε το άρθρο 19α του Ν. 4014/2011». 

50. Την Εγκύκλιο 8 (α.π. 27953/5-6-2012 Α∆Α Β4Λ90-00Ρ) «Λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την 
ανάρτηση ΑΕΠΟ σε εφαρµογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011». 

51. Την Κ.Υ.Α.9269/470 (ΦΕΚ 286/Β/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». 

52. Τις διατάξεις του ν.2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την 
Αυτοδιοίκηση & άλλες διατάξεις». 

53. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

54. Το π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 92 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α) «Πτωχευτικός 
Κώδικας, ∆ιοικητική ∆ικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης 
παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». 

55. Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 28 και 28α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α) «Εκδηµοκρατισµός της 
διοίκησης – Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση – Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις», όπως  αντικαταστάθηκαν από τα άρθ. 63 και 66 του Ν 4954/2022 (ΦΕΚ  
136Α). 

56. Τις διατάξεις του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις». 
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57. Την απόφαση 13912/2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟ∆∆) Υπουργού Εσωτερικών «∆ιορισµός του Βασίλειου 
Μιχελάκη του Πολυκάρπου ως Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας». 

58. Την απόφαση 72443/29.5.2017 (Α∆Α: 6Μ5ΜΟΡ1Γ-Λ0Ο) Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου–∆υτ. Μακεδονίας «Ορισµός Αναπληρωτή Προϊσταµένου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Χωροταξικής 
και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας». 

59. Την αριθµ. οικ.121885/06-08-2018 (ΦΕΚ 4107/Β/20.09.2018) Απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας µε θέµα «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων “Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας” στον Προϊστάµενο Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και στους Προϊστάµενους των Υπηρεσιών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 
∆υτικής Μακεδονίας» (Α∆Α: ΨΩ0ΓΟΡ1Γ-ΟΩ2). 

60. Το άρθρο 15 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις». 
61. Την υπ’ αριθµ. 34019/25-05-2022 (ΦΕΚ 435ΥΟ∆∆) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Αυτοδίκαιη 

απαλλαγή του Βασιλείου Μιχελάκη του Πολυκάρπου από τα καθήκοντα του Συντονιστή Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτικής Μακεδονίας». 

Περιεχόµενα φακέλου - Άδειες και εγκρίσεις: 
62. Τη µε αριθ. πρωτ. 6285/07-07-2022 βεβαίωση χρήσης γης του ∆ήµου Ηγουµενίτσας/ ∆νση Τεχν.  

Υπηρεσιών/ Τµ. Πολεοδοµικού Σχεδίου. 
63. Την Αριθµ. 1/2021 Απόφαση Επιτροπής ∆ασολογίου Π.Ε. Θεσπρωτίας (Α∆Α: 6Κ2ΠΟΡ1Γ-ΝΒΒ), 

σύµφωνα µε την οποία αποδίδονται στην έκταση που προτείνεται για την εγκατάσταση του θέµατος οι 
εξής χαρακτηρισµοί:  
Α. Στις εκτάσεις των υποτµηµάτων που περιγράφονται στον Πίνακα 1: τον χαρακτηρισµό: ∆ασική έκταση 
κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.998/79 όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3208/03( ΦΕΚ-303Α), υπαγόµενη στις διατάξεις της 
δασικής νοµοθεσίας, εµπίπτουσα στην παρ.1 περίπτωση ε του άρθρου 4 και σε καµία των περιπτώσεων της 
παρ.2 του ιδίου άρθρου του Ν.998/79, που µαζί µε την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί 
µέσω της αµοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και 
ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές)  
Β. Στην έκταση του υποτµήµατος που περιγράφεται στον Πίνακα 2 τον χαρακτηρισµό: ∆άσος κατά την 
έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την 
παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3208/03( ΦΕΚ-303 Α), υπαγόµενη στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, 
εµπίπτουσας στην παρ.1 περίπτωση ε του άρθρου 4 και σε καµία των περιπτώσεων της παρ.2 του ιδίου 
άρθρου του Ν. 998/79, που µαζί µε την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί µέσω της 
αµοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο 
φυσικό περιβάλλον (δασογενές) 
 

∆ιαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης :  
64. Την από 16-07-2022 (ΑΠ ∆ΙΠΕΧΩΣΧ: 78369/18-07-2022) αίτηση του φορέα στο ΗΠΜ για 

περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου το οποίο έλαβε ΠΕΤ: 2207803228 
65. Το µε αριθ. πρωτ 86492/04-08-2022 έγγραφό µας, µε το οποίο διαβιβάσαµε το φάκελο της ΜΠΕ του 

θέµατος για έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης και λήψη γνωµοδοτήσεων (στους: Περιφερειακό 
Συµβούλιο, ΠΕΧΩΠ Π.Ε. Θεσπρωτίας, ∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών, ∆/νση ∆ασών 
Θεσπρωτίας, Υπουργείο Εθνικής Άµυνας/ ΓΕΕΘΑ/ ∆νση Γ2, Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, 
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Β. Ιονίου, ∆. Μακεδονίας) 

66. Το µε αριθ. πρωτ. 378535/04-08-2022 έντυπο ∆9 τυποποιηµένης γνωµοδότησης της Υπηρεσίας Νεωτέρων 
Μνηµείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Β. Ιονίου, ∆. Μακεδονίας, σύµφωνα µε το οποίο γνωµοδοτούν 
θετικά µε ορισµένους όρους/ προϋποθέσεις.  

67. Το µε αριθ. πρωτ. 380732/31-08-2022 έντυπο ∆9 τυποποιηµένης γνωµοδότησης της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε το οποίο γνωµοδοτούν θετικά µε ορισµένους όρους/ προϋποθέσεις 

68. Το µε αριθ. πρωτ. 125563/14191/15-09-2022 έντυπο ∆9 τυποποιηµένης γνωµοδότησης της ΠΕΧΩΠ Π.Ε. 
Θεσπρωτίας: Πρακτικό Νο 25/2022, σύµφωνα µε την οποία γνωµοδοτούν θετικά µε ορισµένους όρους/ 
προϋποθέσεις  
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69. Το µε αριθ. πρωτ. Φ.114.1/2182/447175/Σ.7222/01-11-2022 έντυπο τυποποιηµένης γνωµοδότησης ∆9 του 
ΓΕΕΘΑ/ ∆/νση Γ2, σύµφωνα µε το οποίο γνωµοδοτεί θετικά µε ορισµένους όρους/ προϋποθέσεις  

70. Το µε αριθ. πρωτ. 146890/2540/23-09-2022 τυποποιηµένο έντυπο ∆10 της Επιτροπής Περιβάλλοντος 
Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου (Α∆Α: ΡΗΓΡ7Λ9-Ω7Η), 
σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή µε την απόφαση 8/90/19-09-2022 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία θετικά 
για το έργο του θέµατος χωρίς την απαίτηση πρόσθετων όρων/ προϋποθέσεων.  

71. Το µε αριθ. πρωτ. 111693/28-09-2022 έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Θεσπρωτία, µε το οποίο εκφράζουν τη 
σύµφωνη γνώµη τους για τη ΜΠΕ του έργου, µε ορισµένους όρους προϋποθέσεις.  

72. Το µε αριθ. πρωτ. 125952/26-10-2022 έντυπο ∆9 τυποποιηµένης γνωµοδότησης της ∆/νσης Συντονισµού 
και Επιθεώρησης ∆ασών, σύµφωνα µε το οποίο γνωµοδοτούν θετικά µε ορισµένους όρους/ προϋποθέσεις  
 

Αιτιολόγηση της προς έκδοση απόφασης: 
73. Το γεγονός ότι, πληρούνται τα Κριτήρια χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της ηλιακής 

ενέργειας του άρθρου 17 του ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ  όπως ισχύει σήµερα.  
74. Το γεγονός ότι:  

Α) η κατάταξη του έργου, σύµφωνα µε την αριθ. ∆ΙΠΑ/οικ.37674 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας (ΦΕΚ 2471Β/10.08.2016), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την αριθµ. οικ. 2307 Απόφαση 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 439Β/14.02.2018) και την  αριθµ. 
ΥΠΕΝ/∆ΙΠΑ/17185/1069/2022 Απόφαση (ΦΕΚ 841Β) έχει ως εξής: Παράρτηµα X - 10η Οµάδα 
«Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» - Υποκατηγορία Α2, α/α 2α: ‘10 MW< P < 200 MW ”. Σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και 
δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α2 είναι η οικεία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση και µε βάση το άρθρο 15 
του Ν. 4635/2019 αρµόδιος για την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων είναι ο Προϊστάµενος της 
αρµόδιας Γενικής ∆ιεύθυνσης.  
Β) σύµφωνα µε την πιο πάνω αναφερόµενη νοµοθεσία για την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων: «Σε 
περίπτωση οµαδοποιηµένων αιτηµάτων του άρθρου 135 του Ν.4685/2020, η κατάταξη γίνεται λαµβάνοντας 
υπόψη µόνο τη συνολική ισχύ…» και λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 91 ιδιώτες-παραγωγοί κατέθεσαν 
οµαδοποιηµένο αίτηµα χωρίς να αποτελούν οµάδα, αλλά για κάθε φωτοβολταϊκό  σταθµό χωριστά σε 
κοινό αίτηµα, δυνάµει της ως άνω διάταξης. 

75. Το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία διαβούλευσης, όλες οι συναρµόδιες υπηρεσίες γνωµοδότησαν θετικά.  
76. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση εγκρίνει τους κατάλληλους περιβαλλοντικούς όρους για τη 

δραστηριότητα του θέµατος, µετά από εξέταση των περιβαλλοντικών συνθηκών της περιοχής, σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα στη ΜΠΕ και τα στοιχεία που προέκυψαν επ’ αυτής κατά τη διαβούλευση µε τις 
συναρµόδιες υπηρεσίες, φορείς και το κοινό. 

 
     

        Αποφασίζουµε  

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών που αφορούν το έργο: «Φωτοβολταϊκοί 
σταθµοί  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 91 ιδιωτών- παραγωγών, συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 
45,479MWp στη θέση «Λιβάδι Μεσοβουνίου Μαργαριτίου» στο Αγρόκτηµα Σπαθαραίων, ∆.Ε. 
Μαργαριτίου  ∆ήµου Ηγουµενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου». 
 
Φορείς του έργου: Οι 91 ιδιώτες-παραγωγοί  όπως αυτοί αριθµητικά και µε όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία ταυτοποίησης ανά ιδιώτη (ονοµατεπώνυµο/ ΑΦΜ),  καταγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας 
 
 
Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Α.1) Είδος και µέγεθος δραστηριότητας: 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΥ Φ/Β Πάρκο (που προκύπτει από αίτηµα που υπέβαλλαν 
από κοινού  91 ιδιωτες- παραγωγοι) εγκατεστηµένης 
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ισχύος 45,479 MWp 
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθµούς 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ θέση «Λιβάδι Μεσοβουνίου Μαργαριτίου» στο 
Αγρόκτηµα Σπαθαραίων, ∆.Ε. Μαργαριτίου  ∆ήµου 
Ηγουµενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου 

 
Α1. Περιγραφή έκτασης 
Η συνολική έκταση (Τµήµα 3, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο Τοπογραφικό διάγραµµα) έχει επιφάνεια 
1.400.478,12 m2. Αποτελείται από τρία (3) Τµήµατα 3α, 3β και 3γ, εµβαδού: 248.567,93 τ.µ. , 280.856,22 τ.µ. 
και 871.053,97 τ.µ. αντίστοιχα  Πιο συγκεκριµένα η εγκατάσταση των Φ/Β πάρκων θα πραγµατοποιηθεί 
αποκλειστικά εντός των Τµηµάτων 3α & 3β. 

Ενδεικτικές συντεταγµένες των γηπέδων εγκατάστασης των Φ/Β: 

 Χ: 195458,864 Ψ: 4360458,065 

 Χ: 195833,000 Ψ: 4359409,000 

Η πρόσβαση στην υπό µελέτη έκταση εγκατάστασης πραγµατοποιείται από υφιστάµενη αγροτική οδό 
µεταβλητού πλάτους 
 
Α.2) Κατάταξη δραστηριότητας 
Η εν λόγω δραστηριότητα, σύµφωνα µε την Υ.Α. µε Αριθµ. ∆ΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 [ΦΕΚ 
2471/Β/10.8.2016] όπως τροποποιήθηκε µε την αρ. 2307/14-02-2018 (ΦΕΚ Β 439́ /2018) όµοιά της και την 
και την Αριθµ. ΥΠΕΝ/∆ΙΠΑ/74463/4562 (ΦΕΚ 3291/Β/06-08-2020) και την αριθµ. 
ΥΠΕΝ/∆ΙΠΑ/17185/1069/2022 Απόφαση (ΦΕΚ 841Β), κατατάσσεται στην Α2 Υποκατηγορία.  

Αναλυτικά απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 
ΟΜΑ∆Α Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

10η 2α 
Ηλεκτροπαραγωγή από 
φωτοβολταϊκούς σταθµούς στη 
στεριά 

10MW < P < 200 MW 
και 
L<20 Km 

Α2 

 

Α.3) Εξοπλσµός, κτιριακές  υποδοµές και  λοιπές  εγκαταστάσεις 
• Εγκατάσταση 91 φωτοβολταϊκών πάρκων στα δύο (2) γεωτεµάχια 3α και 3β (συνολικού εµβαδού: 

529.424,15τ.µ.). Ο κάθε Φωτοβολταϊκός (Φ/Β) Σταθµός θα αποτελείται από 917 Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) 
πλαίσια Jinko Solar JKM545M, ονοµαστικής ισχύος 545 Wp έκαστο 

• Όσο αφορά στην ηλεκτρολογική συνδεσµολογία, ο Φ/Β Σταθµός θα απαρτίζεται από 5 
επιµέρους Φ/Β συστήµατα. Κάθε τέτοιο Φ/Β σύστηµα θα αποτελείται από µία φωτοβολταϊκή 
συστοιχία (pv array) που θα συνδέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο Χαµηλής Τάσης (ΧΤ) του Φ/Β 
Σταθµού µέσω ενός αντιστροφέα (inverter). Τεσσερις Φ/Β συστοιχίες αποτελούνται συνολικά 
από εκατό ενενήντα οχτώ (198) Φ/Β πλαίσια τα οποία συγκροτούνται σε εννιά (9) κλάδους των 
δέκα έξι (18) Φ/Β πλαισίων έκαστος και δυο (2) παράλληλους κλάδους των 18. Μια Φ/Β 
συστοιχία αποτελείται συνολικά από εκατόν σαράντα τρία (108) Φ/Β πλαίσια τα οποία 
συγκροτούνται σε οχτώ (6) κλάδους των δέκα έξι (18) Φ/Β πλαισίων και σε έναν (1) κλάδο των 
δέκα πέντε (17) Φ/Β πλαισίων. Κάθε Φ/Β συστοιχία θα καταλήγει σε ηλεκτρονικό αντιστροφέα 
συνεχούς / εναλλασσόµενου ρεύµατος  Η σύνδεση της Φ/Β συστοιχίας µε το ηλεκτρικό δίκτυο 
Χαµηλής Τάσης (ΧΤ) του Φ/Β Σταθµού θα γίνει µέσω του ηλεκτρονικού αντιστροφέα συνεχούς / 
εναλλασσόµενου ρεύµατος (DC/AC inverter) SUNGROW SG110CX, ονοµαστικής ισχύος 110kW. Η 
ονοµαστική ισχύς των (4) Φ/Β συστοιχιών θα είναι 107.910KW (198x545W) και τoy (1) Φ/Β 
συστοιχιoy θα είναι 68.125Kw (125x545W). 

• Για τη σύνδεση του ΦΒ πάρκου στο δίκτυο της Μέσης Τάσης θα εγκατασταθεί συνεπτυγµένος 
υποσταθµός XT/MT 500 kVA διαστάσεων 3820x2100x2400 (ΜxΠxΥ), µε περίβληµα 
κατασκευασµένο από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 2 mm που στερεώνεται σε γαλβανισµένη 
εν θερµό χαλύβδινη βάση πάχους 4 mm, η οποία εξασφαλίζει ασφαλή µεταφορά και στέρεα 
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εγκατάσταση. Ο δείκτης προστασίας του περιβλήµατος είναι ΙΡ 34, σύµφωνα µε το πρότυπο 
IEC 5329 ενώ η στέγη του υποσταθµού έχει αντοχή σε φορτίο µέχρι 250kg/m2 . Η αδιάλειπτη 
λειτουργία του σταθµού εξασφαλίζεται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος (σε κανονικές συνθήκες 
λειτουργίας) που κυµαίνεται µεταξύ -25C – 40C.  

• Το υπόγειο διασυνδετικό δίκτυο ΜΤ που θα διασύνδεει τον οικίσκο (ΥΣ Ζεύξης 20 kV/ 20 kV) µε 
τον νέο Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ θα αποτελείται από ένα (1) καλωδιακό σύστηµα (συνολικά 3 καλώδια) τo 
οποίο θα είναι εγκατεστηµένο σε χανδάκι διέλευσης καλωδίων επί του δρόµου 

• Η θέση του Υποσταθµού Ανύψωσης Τάσης θα βρίσκεται σε απόσταση περί τα 2,2 χλµ από την γραµµή 
υψηλής τάσης, µε αποτέλεσµα η υπόγεια γραµµή διασύνδεσης 150kV να περιορίζεται στο ελάχιστο, 
αφού θα συνδέεται απευθείας σε πυλώνα που υπάρχει στα 2,2 χλµ. Η χάραξη της όδευσης της γραµµής  
θα γίνει σε συνεννόηση µε το ∆Ε∆∆ΗΕ, ο οποίος και θα την εγκρίνει. 

 
 Α4.Εκροές αποβλήτων - µεθόδοι διαχείρισης  
ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Υγρά απόβλητα 
Κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου θα παράγονται υγρά απόβλητα από τις ανάγκες υγιεινής του 
προσωπικό, οπότε θα τοποθετηθούν χηµικές τουαλέτες για χρήση από το προσωπικό. 
Στερεά απόβλητα 
Τα στερεά απόβλητα που θα παράγονται κατά τη φάση κατασκευής θα οφείλονται στο προσωπικό 
εργοταξίου, στη συσκευασία των υλικών κατασκευής, στα υλικά κατασκευής από τον ηλεκτροµηχανολογικό 
εξοπλισµό και στα προϊόντα εκσκαφής.  
Αέρια ρύπανση 
Η αέρια ρύπανση κατά την κατασκευή του έργου οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σκόνη από τις 
χωµατουργικές εργασίες και στις εκποµπές του αέριων ρύπων από τα µηχανήµατα εργοταξίου και τα φορτηγά 
µεταφοράς υλικών. Οι εκποµπές που θα προκληθούν από τις δραστηριότητες της κατασκευής του έργου θα 
είναι µικρές. Η αέρια ρύπανση από την κυκλοφορία οχηµάτων προκαλείται µόνο από τη φάση των έργων 
κατασκευής του έργου και µεταφοράς του εξοπλισµού. Ο αριθµός των οχηµάτων θα είναι µικρός και θα 
κυµαίνεται ανάλογα µε το στάδιο του έργου. Η κατανοµή των οχηµάτων είναι κατά µέσο όρο 70% για τα 
βαρέα οχήµατα και 30% για τα επιβατηγά. Κατά την φάση της κατασκευής επιπτώσεις στο ατµοσφαιρικό 
περιβάλλον αναµένεται να προκύψουν από τις εκποµπές αέριων ρύπων από την κυκλοφορία των οχηµάτων 
και την λειτουργία των µηχανηµάτων καθώς επίσης και από τις εκποµπές σωµατιδίων λόγω χωµατουργικών 
εργασιών και λειτουργίας του εργοταξίου. Οι παραγόµενες ποσότητες ρύπων δεν είναι σηµαντικές και δεν 
προκαλούν διαφοροποίηση στην ποιότητα της ατµόσφαιρας της περιοχής. Οι επιπτώσεις θα µειωθούν µε τη 
χρήση κατάλληλων επανορθωτικών µέτρων και την τήρηση των κανονισµών και της νοµοθεσίας. Κατά την 
κατασκευή του έργου αναµένεται να προκληθεί µια µικρή αύξηση της υπάρχουσας στάθµης θορύβου που 
οφείλεται αφενός στον εργοταξιακό θόρυβο από τα µηχανήµατα κατασκευής και αφετέρου στον οδικό θόρυβο 
από τα φορτηγά µεταφοράς υλικών.  

 
ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Κατανάλωση ενέργειας  
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος από το Φωτοβολταϊκό Σταθµό ορίζεται σαν η κατανάλωση των 
βοηθητικών συστηµάτων των Φ/Β πλαισίων και του Κέντρου Ελέγχου, όταν αυτά δεν παράγουν ενέργεια (δεν 
είναι συνδεδεµένη µε το δίκτυο). 
Κατανάλωση νερού 
Οι ανάγκες σε νερό περιορίζονται για τις χρήσεις υγιεινής του προσωπικού. Εκτιµάται ότι θα εργάζονται 6 
άτοµα στο Φωτοβολταϊκό Σταθµού. Άρα η µέση ηµερήσια κατανάλωση σε νερό θα είναι: 6 άτοµα × 100lt/ 
ηµέρα = 600lt/ ηµέρα Για το σκοπό αυτό η παροχή νερού θα εξασφαλίζεται µε την βοήθεια δεξαµενής νερού 
η οποία θα τοποθετηθεί στην στέγη των οικίσκων των εγκαταστάσεων και θα εφοδιάζεται από βυτιοφόρα. Ο 
Σταθµός θα παρέχει εµφιαλωµένο νερό για πόση και διατροφή στο προσωπικό. Ο όγκος της δεξαµενής 
υπολογίζεται στα 10 m3.  
Υγρά απόβλητα: Θα παράγονται τα εξής υγρά απόβλητα:  
• Υγρά απόβλητα από τις ανάγκες υγιεινής του προσωπικού:  Κατά την φάση της κανονικής λειτουργίας του 

Φωτοβολταϊκού Σταθµού, τα αστικά λύµατα που δηµιουργούνται, προέρχονται από το προσωπικό. Σε 
συνεργασία µε νόµιµα λειτουργούσα εταιρεία θα τοποθετηθούν χηµικές τουαλέτες.  
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• Υγρά απόβλητα από το Κέντρο Ελέγχου:  Εκτός από τα υγρά απόβλητα από τις ανάγκες του προσωπικού 
του, τα οποία υπολογίστηκαν παραπάνω, στο χώρο του Κέντρου Ελέγχου θα έχουµε υγρά συσσωρευτών 
και έλαια µετασχηµατιστών ισχύος. Τα απόβλητα που θα προκύπτουν θα διατίθενται σε εταιρία για 
ανακύκλωση.  

Στερεά απόβλητα 
Κατά τη λειτουργία του έργου τα πιθανά απόβλητα που θα παράγονται είναι τυχόν απορριπτόµενος 
ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός που θα αντικαθίσταται µετά από βλάβη ή το πέρας του χρόνου ζωής 
του. Κατά τη λειτουργία του έργου ο φορέας του έργου θα αναθέσει σε νόµιµα αδειοδοτηµένη εταιρεία την 
ευθύνη να συγκεντρώνει όλα τα απόβλητα που θα παράγονται και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες και τα 
απόβλητα να οδηγούνται στην ανακύκλωση 

 
 
Αέρια απόβλητα 
Κατά τη λειτουργία του προτεινόµενου έργου δεν θα υπάρξουν εκποµπές αερίων ρύπων, αντιθέτως αποφυγή 
εκποµπών αερίων ρύπων που θα προέρχονται από καύση συµβατικών καυσίµων για την παραγωγή της 
ηλεκτρικής ενέργειας από άλλους σταθµούς παραγωγής. Η αποφυγή εκποµπής ρύπων όπως CO2, SO2, CO, 
NΟx, σωµατιδίων κλπ. θα έχει θετική επίπτωση στο περιβάλλον.  
Θόρυβος 
Κατά τη λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Σταθµού δεν αναµένεται ιδιαίτερη µεταβολή της ηχητικής στάθµης 
του περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι ακίνδυνο, αθόρυβο και µε µεγάλη διάρκεια 
ζωής (είκοσι έως τριάντα έτη).  
Εκποµπές ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, µε αναφορά στην ισχύ και τις συχνότητες των εκποµπών Κατά 
την λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Σταθµού η µόνη πιθανή πηγή εκποµπής ακτινοβολιών είναι οι γραµµές 
διασύνδεσης µε το δίκτυο της ∆ΕΗ. Οι γραµµές µεταφοράς Υψηλής και Μέσης τάσης εκπέµπουν 
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία χαµηλών συχνοτήτων (50Hz). Οι ακτινοβολίες αυτές χαρακτηρίζονται ως µη 
– ιοντίζουσες, σε αντιδιαστολή µε τις ιοντίζουσες όπως οι ακτίνες Χ και γ, οι οποίες είναι επικίνδυνες για την 
υγεία του ανθρώπου. Θα χρησιµοποιηθεί το υφιστάµενο δίκτυο µέσης τάσης, οπότε και δεν θα παρουσιαστεί 
καµία µεταβολή στην υφιστάµενη κατάσταση περιβάλλοντος. 
Παύση λειτουργίας – αποκατάσταση Οι Φωτοβολταϊκοί Σταθµοί έχουν συνήθως διάρκεια ζωής 20-25 έτη µε 
δυνατότητα παράτασης για ίσο χρονικό διάστηµα. Οι δυνατές και πιο πιθανές λύσεις µετά το πέρας της  
περιόδου αυτής (όπου ο Σταθµός έχει πια ολοκληρώσει το κύκλο οικονοµικής ζωής του) είναι:  
• Αποξήλωση των παλαιών φωτοβολταϊκών πλαισίων και αντικατάσταση τους µε νέα, πιο αποδοτικά 
• Αποξήλωση των παλαιών φωτοβολταϊκών πλαισίων και αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην αρχική 

του κατάσταση – ή ότι άλλο συµφωνηθεί µε τις αρµόδιες υπηρεσίες / φορείς (π.χ. να παραµείνουν οι 
δρόµοι ώστε να µπορεί να γίνει χρήση της ωφέλιµης υποδοµής κ.λ.π.)  

• Αποξήλωση του Κέντρου Ελέγχου Το κόστος αποξήλωσης των εγκαταστάσεων αναµένεται να καλυφθεί 
από την πώληση των υλικών προς ανακύκλωση. Οι εργασίες αποξήλωσης θα ανατεθούν σε ειδικευµένες 
εταιρίες.  

Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον : Λόγω της φύσης του έργου, δεν αναµένονται να 
προκληθούν ή να εµφανισθούν ανώµαλες και επικίνδυνες καταστάσεις, ούτε κατά την φάση κατασκευής του 
Φ/Β Σταθµού ούτε στην φάση λειτουργίας του. Κατά την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου, θα 
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ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να αποφευχθούν σηµαντικής έκτασης και έντασης ατυχήµατα, 
ζηµιές ή και καταστροφές στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον 
 
Β) ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΗΣ 
Χρήσεις γης  
Η έκταση βρίσκεται σε περιοχή που δεν υπάρχει εγκεκριµένο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ή 
Ζ.Ο.Ε. ή άλλος περιορισµός από πλευράς χρήσεων γης και ισχύουν οι διατάξεις της εκτός σχεδίου 
δόµησης (ΦΕΚ 270/∆/31-05-1985) 
Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου 
Η προτεινόµενη περιοχή ενδιαφέροντος του Φωτοβολταϊκού Σταθµού βρίσκεται:  
• εκτός των ορίων των περιοχών του εθνικού συστήµατος προστατευόµενων περιοχών του Νόµου 

3937/2011 και συγκεκριµένα εκτός περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης, προστασίας της φύσης, 
φυσικών πάρκων και ειδικότερα: εθνικών ή περιφερειακών πάρκων, περιοχών προστασίας οικοτόπων και 
ειδών, ειδικών ζωνών διατήρησης Ε.Ζ.∆. και ζωνών ειδικής προστασίας Ζ.Ε.Π. (σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
50743/2017 ,ΦΕΚ 4432/Β΄/2017, «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού 
Οικολογικού ∆ικτύου NATURA2000»). 

• Εκτός των δασών και χαρακτηρισµένων κατά τις κείµενες διατάξεις γεωργικών περιοχών υψηλής 
παραγωγικότητας.  

Σύµφωνα µε την αριθ. 01/2021 απόφαση Επιτροπής ∆ασολογίου Π.Ε. Θεσπρωτίας (Α∆Α: 6Κ2ΠΟΡ1Γ-
ΝΒΒ)  οι εκτάσεις 3α και 3β χαρακτηρίζονται ως: ∆ασική έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της 
παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 
3208/03( ΦΕΚ-303 Α), υπαγόµενες στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, εµπίπτουσα στην παρ.1 περίπτωση 
ε του άρθρου 4 και σε καµία των περιπτώσεων της παρ.2 του ιδίου άρθρου του Ν. 998/79, που  αζί µε την εκεί 
συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί µέσω της αµοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης 
ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενες), 
ενώ η έκταση 3γ: ∆άσος  κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως 
αυτη αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3208/03( ΦΕΚ-303 Α), υπαγόµενη στις διατάξεις της 
δασικής νοµοθεσίας, εµπίπτουσα στην παρ.1 περίπτωση ε του άρθρου 4 και σε καµία των περιπτώσεων της 
παρ.2 του ιδίου άρθρου του Ν. 998/79, που µαζί µε την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί µέσω 
της αµοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα  δασοβιοκοινότητα) και 5 ιδιαίτερο 
φυσικό περιβάλλον (δασογενές) 
Οι παραπάνω εκτάσεις αποτυπώνονται στα από 04/2021 τοπογραφικά διαγράµµατα (Τ1 & Τ2) του 
Τοπογράφου Μηχανικού Τ.Ε. Γεώργιου Βαδεβούλη, τα οποία συνοδεύουν την υποβληθείσα ΜΠΕ και την 
πιο πάνω απόφαση της Επιτροπής ∆ασολογίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. Σύµφωνα µε την ισχύουσα δασική 
νοµοθεσία και την (72) σχετική γνωµοδότηση, η δραστηριότητα του θέµατος είναι επιτρεπτή µόνο στις 
εκτάσεις 3α και 3β, στις οποίες και πρόκειται να εγκατασταθεί, σύµφωνα µε την υποβληθείσα ΜΠΕ.  

Γ) ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ Υ∆ΑΤΑ ΣΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ, 
ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ∆ΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
∆ιευκρινίζεται ότι εφόσον υιοθετηθούν αρµοδίως αυστηρότεροι όροι για κάθε περίπτωση, αυτοί 
υπερισχύουν ανεξαρτήτως από τη λήξη ή µη ισχύος της παρούσης. 
Αέρια Απόβλητα: 
Οι οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις.: 
• ΚΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε103/24.03.2011 (ΦΕΚ 488/Β/30.03.2011) «Μέτρα για την βελτίωση της 

ποιότητας της ατµόσφαιρας, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ . . . ». 
• ΚΥΑ Η.Π. 22306/1075/Ε.103/07 (ΦΕΚ 920/Β/08.06.2007) «Καθορισµός τιµών - στόχων και ορίων 

εκτίµησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδµίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των 
πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων. . . ». 

• ΚΥΑ 38638/2016/21.09.2005 (ΦΕΚ 1334/Β/21.09.2005) µε την οποία καθορίζονται οριακές και 
κατευθυντήριες τιµές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον ατµοσφαιρικό αέρα, σε συµµόρφωση µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2002/3/ΕΚ «σχετικά µε το όζον στον ατµοσφαιρικό αέρα» του Συµβουλίου 
κατά 12ης Φεβρουαρίου 2002 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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• ΚΥΑ 9238/332/26.02.2004 (ΦΕΚ 405/Β/27.02.2004) µε την οποία καθορίζονται οριακές και 
κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε βενζόλιο και µονοξείδιο του άνθρακα. 

• Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου 34/30.05.2002 (ΦΕΚ 125/Α/05.06.2002) µε την οποία καθορίζονται 
οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας κατά ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξειδίου του 
αζώτου και οξειδίων του αζώτου σωµατιδίων και µολύβδου. 

Για τις σηµειακές εκποµπές στερεών (αιωρούµενα σωµατίδια) από εργοτάξια και εγκαταστάσεις του 
έργου ισχύει το Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/06.10.1981) ή από τις εκάστοτε εν ισχύ διατάξεις. 
Ειδικότερα: 

- Για τους ρύπους: SO2 NO2 NOx RM10 και Pb ισχύουν τα όρια που αναφέρονται στην ΠΥΣ 
34/2002 (ΦΕΚ 125/Α/05.06.02). 

- Για τους ρύπους: CO και βενζόλιο ισχύουν τα όρια που αναφέρονται στην οδηγία 2000/69/ΕΚ. 
 
Υγρά & Στερεά Απόβλητα: 
Για τα υγρά απόβλητα τα όρια διάθεσης που πρέπει να τηρούνται είναι αυτά που αναφέρονται κατά οικίες 
Νοµαρχιακές Αποφάσεις και πάντως όχι µεγαλύτερα από τα αναφερόµενα στην ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 
(Οδηγία 91/271 ΕΟΚ) όπως αυτή τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την ΚΥΑ οικ. 19661/1982/1999 
(ΦΕΚ 1811Β). Επίσης για τα υγρά απόβλητα ισχύουν: η υπ’ αρ. 39626/2208/09 ΚΥΑ «Καθορισµός 
µέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθµιση», σε συµµόρφωση 
µε την οδηγία 2006/118/ΕΚ. 
 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ∆ΟΝΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η Στάθµη του θορύβου που εκπέµπεται από τη λειτουργία των µηχανηµάτων του έργου του θέµατος να 
µην υπερβαίνει τα 65 dB^), µετρούµενη στα όρια πρόσβασης του κοινού [Προεδρικό ∆ιάταγµα (Π.∆.) 
1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293Α/06-10-1981)]. Οι πηγές θορύβου θα πρέπει να είναι άριστα ηχοµονωµένες και µε 
κατάλληλη έδραση ώστε να απορροφούνται οι κραδασµοί και ο θόρυβος. Οι πηγές θορύβου (π.χ. 
µηχανήµατα, οχήµατα µεταφοράς κ.λ.π.) να συντηρούνται κατάλληλα, έτσι ώστε να µη δηµιουργούνται 
οχλήσεις κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας. 
Να τηρούνται οι διατάξεις του Π.∆. 149/2006(ΦΕΚ159Α/06) «Ελάχιστες προδιαγραφές Υγείας και 
ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς 
παράγοντες (θόρυβος) σε εναρµόνιση µε την οδηγία 2003/10/ΕΚ». 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 
Για το ηλεκτρικό και µαγνητικό πεδίο των γραµµών µεταφοράς και των µετασχηµατιστών τάσης ισχύουν 
οι βασικοί περιορισµοί και στάθµες αναφοράς της µε Αριθµό 3060/(ΦΟΡ)/238/2002 (Φ.Ε.Κ. 512Β/25-04-
2002) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία 
διατάξεων εκποµπής ηλεκτροµαγνητικών πεδίων χαµηλών συχνοτήτων» [(∆ιόρθωση Σφαλµάτων (Φ.Ε.Κ. 
759Β/19-06- 2002)]. 
 
∆) ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
∆.1 Γενικές ρυθµίσεις 

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)  650 mg/Nm3  
Αιωρούµενα σωµατίδια PMi0 50 mg/Nm3  
Οξείδια του αζώτου (NOx) 500 mg/Nm3  
Υδρόθειο (H2S) 5 mg/Nm3 
Υδροχλώριο (HCl) 30 mg/Nm3  
Υδροφθόριο (HF) 5 mg/Nm3 
Άκαυστοιυδρογονάνθρακες 150 mg/Nm3  
∆ιοξείδιο του θείου (SO2) 500 mg/Nm3  
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∆.1.1 Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόµο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων, µέτρων και περιορισµών που επιβάλλονται µε την ΑΕΠΟ. 

∆.1.2 Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείµενης 
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους 
περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

∆.1.3 Οι αλλαγές που επέρχονται στο σχεδιασµό του έργου (σε σχέση µε αυτόν της ΜΠΕ) λόγω των 
περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ, ενσωµατώνονται στο έργο γενικώς χωρίς περαιτέρω διαδικασία 
τροποποίησης ΑΕΠΟ, εκτός αν αυτό επιβληθεί ρητώς για ειδικές περιπτώσεις, όπως σοβαρές 
τροποποιήσεις που εκ των προτέρων διαφαίνεται ότι θα απαιτήσουν επανεκτίµηση και εκ νέου 
αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. 

∆.2 Φάση κατασκευής του έργου 
∆.2.1 Οι εκσκαφές να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες και να πραγµατοποιηθούν µε τέτοιο τρόπο, 

ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην αισθητική του τοπίου. 
∆.2.2 Η φυτική γη να συλλέγεται και να φυλάσσεται προκειµένου να χρησιµοποιηθεί κατά τις εργασίες 

αποκατάστασης. 
∆.2.3 Τα προϊόντα εκσκαφών να αξιοποιούνται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των διαφόρων 

αναγκών του έργου (π.χ. γεωµορφολογική εξοµάλυνση επιµέρους χώρων / τµηµάτων του έργου, 
στήριξη πρανών κ.λπ.) και να ελαχιστοποιείται η αλλοίωση της υφιστάµενης µορφολογίας του 
εδάφους. 

∆.2.4 Τυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα µη επικίνδυνα απόβλητα κατασκευών και 
κατεδαφίσεων να διαχειρίζονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 
(ΦΕΚ 1312/Β). 

∆.2.5 Να εξασφαλιστεί η οµαλή ροή των όµβριων υδάτων σε περίπτωση βροχοπτώσεων για την αποφυγή   
πληµµυρών. 

∆.2.6 Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων µε την κατασκευή των απαραίτητων 
τεχνικών και να απαγορευθεί κάθε επίχωση χειµάρρου, ρέµατος ή τάφρου. 

∆.2.7 Να λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα ώστε να περιορίζονται κατά το δυνατόν οι εκποµπές 
αιωρούµενων σωµατιδίων (π.χ. διαβροχές των χώρων εκσκαφής ανάλογα µε τις επικρατούσες 
µετεωρολογικές συνθήκες, κάλυψη φορτηγών µεταφοράς των αδρανών υλικών και των προϊόντων 
εκσκαφής, κατάλληλη συντήρηση οχηµάτων έργου κ.λπ.). 

∆.2.8 Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς και την 
ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσης της σε παρακείµενες περιοχές. 

∆.2.9 Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά κ.λπ., θα συλλέγονται και θα αποµακρύνονται, η δε διάθεσή 
τους θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

∆.2.10 Η διαχείριση των µη επικίνδυνων αποβλήτων να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) και στον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

∆.2.11 Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιµα 
κ.λπ.. Επίσης απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. 

∆.2.12 Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
από το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 62/Α), όπως εκάστοτε ισχύει. 

∆.2.13 Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου, κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση να 
αποµακρυνθεί και οι χώροι που θίγονται να αποκατασταθούν µε τέτοιο τρόπο που να εναρµονίζεται 
µε το περιβάλλον της περιοχής και τούτο ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 

∆.3 Φάση λειτουργίας του έργου 
∆.3.1 Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός (π.χ. αντιστροφείς τάσεις, µετασχηµατιστές (όχι τα 

έλαια), ηλεκτρονικά ισχύος, καλώδια, κλπ) που προκύπτει µετά από επισκευές βλαβών, 
αντικαταστάσεις κλπ, τέλος του κύκλου ζωής του, να διαχειρίζεται σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. Η.Π. 
23615/651/Ε.103/14 (ΦΕΚ 1184/09-05-14) «Καθορισµός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά µε τα απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης 
Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις. 
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∆.3.2 Τα µεταχειρισµένα έλαια του µετασχηµατιστή του υποσταθµού ανύψωσης τάσης (Υ/Σ), να 
διαχειρίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2004) (συλλογή για 
ανακύκλωση από ειδικά αδειοδοτηµένες εταιρίες). 

∆.3.3 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα αντιπυρικής προστασίας (πρόληψη και κατάσβεση), καθώς και 
αποφυγής µετάδοσης της φωτιάς σε παρακείµενες περιοχές. 

∆.3.4 Να πραγµατοποιείται τακτικός και έγκαιρος καθαρισµός της έκτασης του έργου του θέµατος µε 
αποψίλωση της βλάστησης και αποµάκρυνση τυχόν σκουπιδιών και ξηρής βλάστησης για τη µείωση 
του κινδύνου πυρκαγιάς, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

∆.3.5 Ο φορέας του έργου οφείλει να φροντίζει για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την αποµάκρυνση 
των απορριµµάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων επέµβασης. Τα αστικά λύµατα να 
διατίθενται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. 

∆.4 Ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις (66) εώς (72) σχετικές γνωµοδοτήσεις και 
αφορούν την φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου. 

∆.5     Ισχύει η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που προτείνονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την ΑΕΠΟ, 
εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα παραπάνω. Το κόστος του συνόλου των έργων, δράσεων και 
παρεµβάσεων που προκύπτουν από τους περιβαλλοντικούς όρους, περιορισµούς και ρυθµίσεις 
βαρύνουν το φορέα του έργου. 

 

Ε)    ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΕΠΟ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ / 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

Οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας ισχύουν για δεκαπέντε (15) χρόνια από την υπογραφή της παρούσας 
και µε την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται µεταβολή των δεδοµένων βάσει των οποίων εκδόθηκε.  

Πριν από την παρέλευση της δεκαετίας, ο φορέας του έργου οφείλει να εκκινήσει εµπρόθεσµα (τουλάχιστον 
δυο µήνες πριν) τη διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 5 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011), όπως εκάστοτε ισχύει. 

Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και µετά τη λήξη της, µέχρι την έκδοση νέας ανανεωµένης ή 
τροποποιηµένης απόφασης, εφόσον όµως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή 
τροποποίησή της τουλάχιστον δύο µήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε 
απαιτούµενα δικαιολογητικά. 

Εάν η ανανέωση της παρούσας δεν γίνει έγκαιρα, όπως καθορίζεται παραπάνω και παρέλθει το χρονικό 
διάστηµα ισχύος της, τότε ο φορέας του έργου υποχρεούται να καταθέσει εκ νέου Μ.Π.Ε. στην αρµόδια 
Υπηρεσία προκειµένου να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά.  

Ε.1. Προϋποθέσεις για την αναθεώρηση – τροποποίηση της παρούσας Απόφασης  
1. Για τον εκσυγχρονισµό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη 

Μ.Π.Ε., µε τους όρους και περιορισµούς της παρούσας απόφασης, απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 
του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011), όπως εκάστοτε ισχύει, από την Υπηρεσία που είναι 
αρµόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. 

2. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασµού του έργου σε συµµόρφωση µε την ΑΕΠΟ του έργου και 
σε στάδια της τεχνικής µελέτης που έπονται τα παρούσας απόφασης, ο φορέας του έργου δύναται, πριν 
από την έναρξη της κατασκευής, να υποβάλλει Φάκελο Συµµόρφωσης Τελικού Σχεδιασµού, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 7 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011).  

3. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά 
προβλήµατα υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν 
είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε. και την παρούσα απόφαση, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί 
όροι ή τροποποιούνται οι όροι της παρούσας, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 (σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 6) του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011). 

4. Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί, σύµφωνα µε το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 
209/Α/21.09.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με το ίδιο σκεπτικό δύνανται να τεθούν νέοι 
περιβαλλοντικοί όροι, εάν τούτο προκύψει από νέα δεδοµένα της επιστήµης και της τεχνικής στον 
τοµέα της προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος. 
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ΣΤ) ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Η ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέµατα ασφάλειας έναντι ατυχηµάτων ή ασφάλειας και υγιεινής του 

προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασµού του µε τις άδειες, 
που τυχόν προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι 
ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και 
περιορισµοί δόµησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νοµιµοποίηση οποιονδήποτε αυθαίρετων 
υφιστάµενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί 
αυθαιρέτων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ, µε ευθύνη 
του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. Κατά συνέπεια δεν αναιρεί ή υποκαθιστά τις τυχόν 
απαιτούµενες εγκρίσεις και άδειες (άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, πολεοδοµικές άδειες κλπ) 
και δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόµενο από την υποχρέωση εφοδιασµού του µε αυτές σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία. 

2. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά 
προβλήµατα υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν 
είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε. και την ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή 
τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παρ 9 του άρθρ. 2 σε συνδυασµό µε το 
άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, µη εξαιρουµένων και τυχών αντισταθµιστικών µέτρων ή τελών κατά την 
έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/2011. 

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει µε την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδοµικές και άλλες ισχύουσες 
διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. Επίσης προϋποθέτει την παραχώρηση της έκτασης για την 
υλοποίηση του έργου, ανάλογα µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς που την διέπει. 

4. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση επέµβασης κατά την έννοια του έκτου κεφαλαίου του Ν. 998/1979 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 12 του Ν. 4014/2011 και στο άρθρο 3 (παρ. 2 και 3) της 
15277/2012 υπουργικής απόφασης. 

5. Συνοδά – συµπληρωµατικά έργα ή δραστηριότητες που δεν περιλαµβάνονται στη ΜΠΕ του έργου του 
θέµατος (όπως π.χ. διάνοιξη δασικών δρόµων, έργα διασύνδεσης κλπ) υποχρεούνται σε 
περιβαλλοντική αδειοδότηση (εφ όσον απαιτείται) µελλοντικά από την αρµόδια, σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία, Υπηρεσία καθώς και τα αναγραφόµενα στο Ν. 3851/2010 και το Ν. 4014/2011. 

6. Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης  διατάξεων της κείµενης 
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους 
περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας ΑΕΠΟ. 
 

Ζ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΟ  
1. Η παρούσα Απόφαση καθώς και οι αρµοδίως θεωρηµένες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 

έργου θα πρέπει να είναι διαθέσιµες ανά πάσα στιγµή και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα 
σε κάθε αρµόδιο, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ελεγκτικό όργανο. 

2. Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση: 
• να τηρεί στοιχεία (τιµολόγια, συµβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, µητρώα καταγραφής 

στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συµµόρφωσή του µε τους περιβαλλοντικούς 
όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου ή της 
δραστηριότητας 

• να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρµόδιο ελεγκτικό όργανο 
• να παρέχει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και πληροφορίες 
• να διευκολύνει τον έλεγχο και να συµµορφώνεται στις συστάσεις-υποδείξεις των αρµόδιων ελεγκτικών 
οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 

3. Τυχόν θέµατα, που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους 
αυτής, επιλύονται βάσει της κείµενης νοµοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι 
δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρηµένης ΜΠΕ ή και του φακέλου που την συνοδεύει. 

4. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή παρά-
βασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της δραστηριότητας οι 
κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως 
τροποποιήθηκαν µε τους Ν. 3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 όπως ισχύουν. 

5. Ελέγχους για τη τήρηση ή µη των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί για το έργο δύναται να 
διενεργούν οι, κατά την κείµενη Νοµοθεσία, αρµόδιες Υπηρεσίες.  
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Η) ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

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 
κυρώσεων, από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986), όπως 
τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.04.2002), το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) 
και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.02.2012). 

Θ) ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
Η παρούσα Απόφαση αναρτάται αµελλητί στο διαδίκτυο: α) στην δικτυακή διεύθυνση 
http://et.diavgeia.gov.gr σύµφωνα µε τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13-7-2010) για την «Ενίσχυση της 
διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» και β) στον ειδικό 
δικτυακό τόπο για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και των αποφάσεων 
ανανέωσης ή τροποποίησης αυτών (δικτυακή διεύθυνση http://aepo.ypeka.gr) όπως αυτός ιδρύθηκε και 
λειτουργεί µε την ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ1470/Β/3-5-2012), σε εφαρµογή του άρθρου 19α του 
Ν.4014/2011, εντός ενός µηνός από τη δηµοσίευσή της στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ».  

Η επιβαλλόµενη από τη νοµοθεσία δηµοσίευση της ΑΕΠΟ πραγµατοποιείται µε την ανάρτησή της στον 
ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr (σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και στην 21398/2012 κοινή υπουργική απόφαση). 

Ι) ΠΡΟΣΦΥΓΗ – ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΕΝ∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
Η παρούσα απόφαση είναι δυνατόν να προσβληθεί από κάθε ενδιαφερόµενο µε προσφυγή ενώπιον του 
Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας είτε απευθείας είτε δια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 
∆υτ. Μακεδονίας (∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου) σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 
3200/1955 για τη διοικητική αποκέντρωση όπως ισχύει (Ν. 2503/1997, Ν. 2647/1998 & Ν. 3852/2010), 
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίησή της, µόνο για παράβαση Νόµου 
(λάθος ερµηνεία ή εφαρµογή νόµου, παράβαση ουσιώδους τύπου διοικητικής διαδικασίας που πρέπει να 
τηρηθεί και όχι της ουσίας).  

Κατά της παρούσας απόφασης µπορεί να γίνει χρήση των µέσων ένδικης προστασίας του κοινού που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286/Β).  
 

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ. 
2. Φ.2.9.5. 
3. Κλειώ Συρµακέση 

 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ  
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
 

∆ηµήτριος Γαζής 
ΠΕ Μηχανικών µε A’ Βαθµό 
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Η γνωστοποίηση της παρούσας θα γίνει µε ξεχωριστό έγγραφο, σε εφαρµογή της εγκυκλίου 14625/276.2012 
(Α∆Α: Β4ΛΝΧ-Θ1∆) του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, στους 
αποδέκτες του πίνακα διανοµής που κοινοποιείται. 
 

        
    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η ΠΕΙΡΟΥ,  Περιφερειακό Συµβούλιο, Πλατεία Πύρρου 1, τ.κ.: 45 221 Ιωάννινα 
2. ∆/νση ∆ασών Θεσπρωτίας, Παναγή Τσαλδάρη 21, τ.κ.: 46 100 Ηγουµενίτσα 
3. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, Κύπρου 68, 461 00 Ηγουµενίτσα  
4. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Β. Ιονίου, ∆. Μακεδονίας, 

Αρχοντικό Μίσιου, Ασωπίου 9, Ιωάννινα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Στοιχεία 91 ιδιωτών- παραγωγών 
 

Αριθµός 
τεµαχίου Ονοµατεπώνυµο ΑΦΜ 

1 ΓΚΙΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 121731624 
2 ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 043085840 

3 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 121742362 

4 ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 147965885 

5 ΓΙΑΝΝΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ 109035959 

6 ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 065347203 

7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 058020450 

8 ΛΙΩΛΙΟΥ ΦΛΩΡΕΝΙΑ 109016183 

9 ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 043084774 

10 ΚΟΡΑΚΗ ΕΛΛΗ 108005320 

11 ΣΙΩΖΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 065409399 

12 ΓΚΟΝΤΟΡΑ ΑΝΝΑ 109017548 

13 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 109010603 

14 ΖΟΡΚΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 046656381 

15 ∆Ω∆ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 121726325 

16 ΚΟΝΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 302281610 

17 ΤΣΙΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 162001816 

18 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 069957950 

19 ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 050119013 

20 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 077130620 

21 ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 147958777 

22 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ 109001201 

23 ΝΑΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 031112400 

24 ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 147960171 

25 ΒΑ∆ΕΒΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 049490161 

26 ΜΗΤΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 049386100 

27 ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 109046452 

28 ΜΠΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 059181046 

29 ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 065780188 

30 ΝΤΙΝΑΛΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 054230695 

31 ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ 109016355 

32 ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΣΗΦ 051147360 

33 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ 109041376 

34 ΝΑΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 121710585 

35 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 109029443 

36 ΓΟΓΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 046656043 

37 ΣΙΟΥΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 109025444 

38 ΜΠΟΖΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 112081270 

39 ΜΠΟΖΟΥΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 147957885 

40 ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 117892773 

41 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 138387327 

42 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 073376284 

43 ΝΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 071937096 

ΑΔΑ: ΨΑΦΘΟΡ1Γ-2ΩΞ



Σελίδα 18 από 18 

 

Αριθµός 
τεµαχίου Ονοµατεπώνυµο ΑΦΜ 

44 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 108981237 

45 ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 147951647 

46 ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ ΦΙΛΙΠΟΣ 109013248 
47 ΠΡΕΝΤΖΑ ΖΩΗ 122844481 
48 ΚΟΛΙΑΤΖΑΣ ΘΩΜΑΣ 079699705 
49 ΤΖΙΜΑ ΕΛΕΝΗ 302262355 
50 ΤΟΕΒ 999857862 
51 --  
52 --  
53 ΚΑΓΚΙΟΥΖΗ ΟΛΓΑ 177667985 
54 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 108636633 
55 ΚΑΓΚΙΟΥΖΗ ΕΛΕΝΗ 108059806 
56 ΝΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 105639242 
57 ΤΣΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 166176503 
58 ΝΙΚΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ 109032251 
59 ΛΥΚΑ ΜΥΡΤΩ 138390393 
60 ΘΑΝΟΣ ΝΕΣΤΩΡ 136540785 
61 ΘΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 029956841 
62 ΘΑΝΟΣ ΝΕΣΤΩΡ 136540785 
63 ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 079033970 
64 ΚΥΡΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 113083653 
65 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΑΓΝΗ 066323774 
66 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 147132469 
67 ΠΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 049440968 
68 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ 041427614 
69 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 047611594 
70 ∆ΗΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΑΠΗ 168412849 
71 ΓΙΩΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 168858177 
72 ΚΑΓΚΙΟΥΖΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 109029928 
73 ΣΚΛΗΒΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ 031398409 
74 ΛΙΟΛΗ ΜΑΡΙΑ 302267770 
75 ΤΡΙΧΑ ΕΛΕΝΗ 301767323 
76 ΚΩΤΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 076421738 
77 ΜΠΙΚΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 139565447 
78 ΣΠΑΝΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 150553700 
79 ∆ΕΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 034951700 
80 ΣΧΟΙΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 074849249 
81 ΒΟΥΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 058657203 
82 ΜΠΟΥΓΑ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 152879719 
83 ΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 112520104 
84 ΜΩΗΣΙ∆ΗΣ ΙΩΣΗΦ 059087120 
85 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 070910793 
86 ΜΑΡΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 071391452 
87 ΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 112532834 
88 ΓΙΩΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 168897191 
89 ΜΠΑΖΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 105198550 
90 ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 037296220 
91 ΝΤΑΛΑ ΑΡΓΥΡΗ 300202209 
92 ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 130154181 
93 ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΒΑΡΗ 116116878 
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