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A  ΠΟΦΑΣΗ  

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 6,89724 ΜWe (29.989 Φ/Β πλαίσια X 230 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των 
συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «SPES SOLARIS A.E.», στην 
θέση  «Παληογάλαρα»  της  Τ.Κ.  Στεφανίου  της  Δ.Ε.  Τενέας  του  Δήμου  Κορινθίων  της 
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.86) «Για την προστασία του Περιβάλλοντος», 
όπως τροποποιήθηκε δια του Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002).

2. Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010)

3. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  139/2010  «Οργανισμός  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πελ/σου, 
Δυτικής. Ελλάδας κ’ Ιονίου (ΦΕΚ 232Α/2010)

4. Τις  διατάξεις  του  Ν.2244/94  (ΦΕΚ  168/Α)  «Ρύθμιση  θεμάτων  ηλεκτροπαραγωγής  από 
ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας  και  από  συμβατικά  καύσιμα  και  άλλες  διατάξεις»  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις  διατάξεις  του  Ν.3028/02  για  την  προστασία  των  Αρχαιοτήτων  και  εν  γένει  της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002)

6. Τις διατάξεις του Ν.998/79 (ΦΕΚ 289/Α/1979) περί προστασίας των δασών και των δασικών 
εκτάσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τον Ν.3017/02 για την κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο (ΦΕΚ 117/Α/30.5.02)
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8. Την 5η Πράξη /  27.2.2003 (ΦΕΚ 58/Α/5.3.2003) του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση 
Εθνικού Προγράμματος μείωσης εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου (2000 – 2010) 
σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του Ν.3017/02.

9. Τις  διατάξεις  του  Ν.2941/01  (ΦΕΚ  201/Α/12.9.2001),  που  αφορά,  μεταξύ  άλλων,  στην 
αδειοδότηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

10. Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ (ΗΠ)15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022/Β/5-8-2002) «Κατάταξη δημόσιων 
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες …».

11. Την υπ’ αριθμ.  1958/13-1-2012 Υ.Α. για την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4014/11 
(ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012)

12. Τα  οριζόμενα  στην  ΚΥΑ  (ΗΠ)11014/703/Φ104  (ΦΕΚ  332/Β/20-3-2003)  «Διαδικασία 
Προκαταρκτικής  Περιβαλλοντικής  Εκτίμησης  και  Αξιολόγησης  (ΠΠΕΑ)  και  Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) …».

13. Τα  οριζόμενα  στην  ΚΥΑ  69269/5387/90  (ΦΕΚ  678/Β/25-10-90)  «Κατάταξη  έργων  και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), 
καθορισμός  περιεχομένου  Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και  λοιπές  συναφείς 
διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986», ως ισχύει σήμερα.

14. Τα  οριζόμενα  στην  ΚΥΑ  οικ.  3137/191/Φ.15/21-3-2012  (ΦΕΚ  1048/Β/4-4-2012) 
«Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και  βιοτεχνικών  δραστηριοτήτων…..  με 
τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα»  

15. Τις διατάξεις του Ν.3468/06 (Φ.Ε.Κ. 129 Α/27-6-06) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από 
Ανανεώσιμές  Πηγές  Ενέργειας  &  Συμπαραγωγή  Ηλεκτρισμού  και  Θερμότητας  υψηλής 
απόδοσης»

16. Την υπ’ αριθμ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/25-5-2006 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 663/Β/26-05-2006)
17. Την υπ’ αριθμ. 104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/25-5-2006 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 663/Β/26-05-2006)
18. Την υπ’ αριθμ. 49828/12-11-2008 ΚΥΑ για την έγκριση του ειδικού πλαισίου χωροταξικού 

σχεδιασμού & αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΦΕΚ 2464/Β/3-12-
2008).

19.  Τις  διατάξεις  του  Ν.3851/2010  (ΦΕΚ  85/Α/4-6-2010)  «Επιτάχυνση  της  ανάπτυξης  των 
Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας  για  την  αντιμετώπιση  της  κλιματικής  αλλαγής  και  άλλες 
διατάξεις» 

20. Τα  οριζόμενα  στον  Ν.4014/2011  (ΦΕΚ  209/21-09-2011)  «Διαδικασία  Περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων».

21. Την από 19/8/2011 αίτηση της εταιρείας «SPES SOLARIS A.E.» με την οποία υποβλήθηκε η 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  του  έργου  του  θέματος  στην  Δ/νση 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου (αριθμ. πρωτ. Δι.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 2467/22-
8-2011),  υπογεγραμμένη  από  τον  Περιβαλλοντολόγο  Θωμά  Γεώργιο  κάτοχο  πτυχίου 
κατηγορίας 27 (Αριθμός Μητρώου 15594).

22. Το  με  ΑΠ  2467/17-2-2012  έγγραφο  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  &  Χωρικού  Σχεδιασμού 
Πελοποννήσου,  με  το  οποίο  η  ανωτέρω  αναφερόμενη  ΜΠΕ  απεστάλη  στο  Τμήμα 
Περιβάλλοντος  &  Υδροοικονομίας  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Κορινθίας  προς 
δημοσιοποίηση και γνωμοδότηση. 

23. Την υπ’ αριθμ. 971/2011 άδεια παραγωγής από την Ρ.Α.Ε.
24. Την  υπ’  αριθμ.  7558/15-12-2009  Πράξη  Χαρακτηρισμού  του  Δασαρχείου  Κορίνθου  της 

Δ/νσης Δασών Κορινθίας. 
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25. Την υπ’ αριθμ. 6289/5-7-2012 απόφαση της 25ης Ε.Β.Α.
26. Την  υπ’  αριθμ.  ΥΠΠΟ/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ03-ε/270/17-2-2011  γνωμοδότηση  της  Υπηρεσίας 

Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος
27. Την  υπ’  αριθμ.  1546/4-5-2011  γνωμοδότηση  της  Δ/νσης  Αγροτικής  Οικονομίας  & 

Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας
28. Την υπ’ αριθμ. Φ100.1/192209/Σ.702/6-4-2011 γνωμοδότηση του Γ.Ε.ΕΘ.Α.
29. Την υπ’ αριθμ. 511331/18-3-2011 γνωμοδότηση του ΕΟΤ.
30. Την υπ’ αριθ. 248/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου 

(Πρακτικό 11/8-6-2012) όπου εκφράζεται η θετική του γνωμοδότηση.
31. Το ότι το έργο κατατάσσεται στην 2η Υποκατηγορία της Αης κατηγορίας της 10ης Ομάδας έργων 

της (10) σχετικής Κ.Υ.Α.
32. Tην υπ’ αριθ. 1253/18-7-2012 εισήγηση της  Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

Πελοποννήσου  

Αποφασίζουμε

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για την εγκατάσταση και λειτουργία  
Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) της εταιρείας «SPES SOLARIS 
A.E.» συνολικής ισχύος 6,89724 ΜWp, με συνοδά έργα υποδομής στην θέση «Παληογάλαρα» της Τ.Κ.  
Στεφανίου της Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.  

α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Το συγκεκριμένο  έργο αναφέρεται  στην εγκατάσταση Φωτοβολταικού  Πάρκου (Φ/Π)  Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας  ισχύος 6,89724 ΜW  p  , στην εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων (διαμόρφωση χώρου 
εγκατάστασης,  θεμελίωση  βάσεων  στήριξης  και  έδραση  Φ/Β  πλαισίων),  στην  διασύνδεση  του 
σταθμού  με  το  ηλεκτρικό  σύστημα  μεταφοράς  ηλεκτρικής  ενέργειας  (υπόγεια  όδευση  καλωδίων 
χαμηλής/ μέσης τάσης, σύνδεση Φ/Β πλαισίων και συστοιχιών μεταξύ τους, με τους μετατροπείς και 
το  μετρητικό  και  καταγραφικό  σύστημα ελέγχου  και  υπόγεια  όδευση  καλωδίων  μέσης  τάσης  και 
σύνδεση Φ/Β πάρκου με το δίκτυο), στην διαμόρφωση υπαίθριων χώρων και εργασίες περίφραξης. 
Ο φωτοβολταϊκός σταθμός συνολικής ισχύος 6,89724 ΜWp θα αποτελείται από 29.989 φωτοβολταϊκά 
πλαίσια  πολυκρυσταλλικού  πυριτίου  ισχύος  230  W έκαστο  και  δέκα  τέσσερες  (14)  αντιστροφείς 
ισχύος 500 W έκαστος.  
Για την αποφυγή οικοδοµικών εργασιών προβλέπεται προκατασκευασµένος υποσταθµός του τύπου 
κιοσκιού  µε  τρείς  (3)  μετασχηµατιστές  ελαίου  ονοµαστικής  ισχύος  2000  KVA  ένας  (1) 
μετασχηματιστής ισχύος 1000 KVΑ, εντός καταλλήλου µεταλλικού περιβλήµατος (οικίσκου) που θα 
είναι  κατασκευασµένος  σύµφωνα  µε  τις  προδιαγραφές  της  ΔΕΗ  για  υπαίθριους  συνεπτυγµένους 
υποσταθµούς  διανοµής.  Ο  οικίσκος  θα  είναι  εγκατεστηµένος  επάνω  σε  κατάλληλη  βάση  εκ 
σκυροδέµατος. Κατά την σχεδίαση της βάσης στήριξης του οικίσκου θα ληφθεί µέριµνα έτσι ώστε να 
διαθέτει λεκάνη περισυλλογής του λαδιού. 
Για τη σύνδεση του Φ/Β σταθµού µε το δίκτυο Μ/Τ της ΔΕΗ θα κατασκευαστεί πλησίον του πάρκου 
υποσταθµός  (Υ/Σ)  για  τον  µετασχηµατισµό  της  χαµηλής  τάσης  (Χ/Τ)  που  εξέρχεται  από  τους 
αντιστροφείς σε Μ/Τ για την αναχώρηση της αποδιδόµενης ισχύς από το πάρκο στο δίκτυο της ΔΕΗ. 
Το παραπάνω σύστηµα θα συνδεθεί µέσω αποκλειστικής γραµµής Χ/Τ στους εκάστοτε Υ/Σ και από 
εκεί στο δίκτυο Μ/Τ. 
Για το εν λόγω έργο θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενοι αγροτικοί δρόμοι και μέχρι την απόσταση 
των 250 μ. από την εγκατάσταση. Δεν θα απαιτηθούν επεμβάσεις ενίσχυσης στο υφιστάμενο οδικό 

C:\Documents and Settings\Administrator\Τα έγγραφά μου\ΚΟΛΛΑΣ\Φωτοβολταικά\ΑΕΠΟ SPES SOLARIS Παληογάλαρα.docσελ. 3 από 9

ΑΔΑ: Β40ΖΟΡ1Φ-Κ1Υ



δίκτυο.
Ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα κατασκευασθεί σε γήπεδο (αγροτεμάχιο) συνολικής επιφάνειας 138.609 
τ.μ. 
Οι  γεωγραφικές  συντεταγμένες  των  σημείων  που  οριοθετούν  το  γήπεδο  εγκατάστασης 
αναφέρονται στον κατωτέρω Πίνακα (ΕΓΣΑ 87) :

Α/Α  Χ  Ψ Α/Α Χ Ψ
1 395.776 4.176.660 19 396.185 4.176.251
2 395.789 4.176.658 20 396.124 4.176.251
3 395.850 4.176.655 21 396.048 4.176.244
4 395.916 4.176.655 22 395.951 4.176.230
5 395.985 4.176.645 23 395.937 4.176.267
6 395.967 4.176.601 24 395.909 4.176.270
7 395.981 4.176.539 25 395.855 4.176.255
8 396.009 4.176.527 26 395.798 4.176.343
9 396.032 4.176.518 27 395.779 4.176.376
10 396.113 4.176.500 28 395.747 4.176.423
11 396.156 4.176.499 29 395.738 4.176.454
12 396.156 4.176.381 30 395.722 4.176.511
13 396.261 4.176.382 31 395.716 4.176.534
14 396.278 4.176.400 32 395.830 4.176.535
15 396.292 4.176.396 33 395.809 4.176.572
16 396.290 4.176.363 34 395.782 4.176.583
17 396.271 4.176.303 35 395.786 4.176.611
18 396.195 4.176.302 1 395.776 4.176.660

Η απαιτούμενη έκταση περιλαμβάνει  τον χώρο εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών πάνελ και  του 
συνοδού εξοπλισμού (αντιστροφέων, λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κλπ.) .  

β) Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι  οριακές  και  κατευθυντήριες  τιµές  ποιότητας  της  ατµόσφαιρας  αναφέρονται  στις  ακόλουθες 
διατάξεις: 

1. ΚΥΑ µε α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (ΦΕΚ Β' 488), µε την οποία καθορίζονται µέτρα για 
τη βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 
2008/50/ΕΚ 

2. ΚΥΑ µε α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (ΦΕΚ Β΄ 920), µε την οποία καθορίζονται τιµές - 
στόχοι και όρια εκτίµησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδµίου, του υδραργύρου, 
του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων στον ατµοσφαιρικό αέρα, 
σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

Για τη διάθεση υγρών αποβλήτων ισχύουν 
 Η υπ’ αρ. Ε1β/221/1965 (ΦΕΚ Β' 138) Υγειονοµική Διάταξη (Υ.Δ.) περί διαθέσεως 
λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις υπ’ αρ. Γ1/17831/07.12.1971 
(ΦΕΚ Β' 986), Γ4/1305/02.08.1974 (ΦΕΚ Β' 801) και Δ.ΥΓ2/Γ.Π. οικ. 133551/30.09.2008 Υ.Δ. 
 οι εκάστοτε Νοµαρχιακές αποφάσεις. 

γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων.
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 Για το θόρυβο που εκπέµπεται από τον εξοπλισµό κατασκευής του έργου, ισχύουν τα προβλεπόµενα 
στην ΚΥΑ µε Η.Π. 37393/2028/29.3.2003 «Μέτρα και όροι για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον 
από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» (ΦΕΚ 1418Β/03), όπως τροποποιήθηκε µε την 
ΚΥΑ 9272/471/2.3.2007 (ΦΕΚ 286Β/07). 

δ)  Τεχνικά  έργα  και  μέτρα  αντιρρύπανσης  ή  γενικότερα  αντιμετώπισης  της  υποβάθμισης  του 
περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν.

Α. ΓΕΝΙΚΑ
1. Ο κύριος του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των όρων της παρούσας έστω 

και εάν µέρος των εργασιών για την κατασκευή ή λειτουργία του έργου γίνει από οιονδήποτε 
τρίτο. 

2. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή λειτουργία του 
Φωτοβολταϊκού  Σταθµού  και  των  συνοδών  έργων,  θα  πρέπει  προηγουµένως  να  έχουν 
χορηγηθεί όλες οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις.

Β. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1. Για το σύνολο του έργου,  να περιορισθούν στις  απολύτως αναγκαίες οι παρεμβάσεις  στην 

μορφολογία του εδάφους. Ο εργοταξιακός χώρος για την κατασκευή του έργου να περιοριστεί 
εντός του γηπέδου του. 

2. Δεν θα γίνει καμία ασφαλτόστρωση στους δρόμους εσωτερικής και εξωτερικής οδοποιίας

3. Κατά  την  τοποθέτηση  των  Φ/Β  στοιχείων,  να  αφήνονται  κενά  µεταξύ  τους,  ώστε  να 
ελαχιστοποιείται  η  επίπτωση  στα  είδη  της  ορνιθοπανίδας  από  το  φαινόµενο  της 
φωτορρύπανσης. 

4. Να δηµιουργηθούν διάκενα στην περίφραξη ώστε να υποβοηθείται η ενδιάµεση κυκλοφορία 
της µικροπανίδας. 

5. Το  περιβάλλον  που  ενδεχοµένως  θα  αλλοιωθεί  από  την  όλη  επέµβαση  και  µετά  την 
ολοκλήρωση των  εργασιών,  θα  πρέπει  να  αποκατασταθεί  σύµφωνα  µε  τις  υποδείξεις  των 
αρµόδιων υπηρεσιών. Να χρησιµοποιηθούν φυτικά είδη που οι βιολογικές τους απαιτήσεις 
είναι ίδιες µε τις βιοκλιµατικές απαιτήσεις της περιοχής και συµβάλουν στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας του χώρου. 

6. Να  γίνει  φύτευση  κύρια  περιµετρικά  του  γηπέδου,  µε  θαµνώδη  είδη  της  περιοχής  που 
συµβάλουν στη βιοπικοιλότητά της. 

7. Να καθορισθούν συγκεκριμένες θέσεις απόληψης των απαιτούμενων για την κατασκευή του 
έργου υλικών και η απόθεση των ακατάλληλων ή τελικά πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής 
να γίνει σε θέσεις µε ήπιες κλίσεις όπου δεν θα επηρεάζεται η επιφανειακή ροή των υδάτων, 
δεν θα είναι δασικές και θα απέχουν τουλάχιστον 250µ από όρια οικισµών, νεκροταφεία και 
µετά  από  συνεννόηση  µε  τις  αρµόδιες  υπηρεσίες.  Επιτρέπεται  η  απόθεσή  τους  για  την 
αποκατάσταση  ανενεργών  λατοµείων  της  περιοχής.  Απαγορεύεται  η  δημιουργία 
δανειοθαλάμου  και  η  ρίψη  έστω  και  προσωρινά  µπαζών  και  άλλων  αδρανών  στη  κοίτη 
χειµάρρων. 

8. Κάθε  είδους  απορρίµµατα,  παλιά  ανταλλακτικά,  λάδια,  παντός  είδους  άχρηστα  υλικά,  θα 
συλλέγονται και θα αποµακρύνονται από το χώρο του έργου η δε διάθεσή τους θα γίνεται 
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σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών (λάστιχα, 
λάδια κ.λ.π.) στην περιοχή του έργου. Η διαχείριση των χρησιµοποιουµένων ορυκτέλαιων να 
γίνεται  σύµφωνα  µε  τα  προβλεπόµενα  στο  Π.Δ.  82/2004  (ΦΕΚ  64Α/04)  και  να 
συγκεντρώνονται προσωρινά σε δεξαµενή συνολικής χωρητικότητας 0,50 µ3 τουλάχιστον. 

9. Απαγορεύεται η παραµονή στο χώρο του έργου και η χρησιµοποίηση µηχανηµάτων χωρίς το 
πιστοποιητικό  έγκρισης  τύπου  ΕΟΚ  περί  του  θορύβου  σύµφωνα  µε  τα  οριζόµενα  στην 
παράγραφο  (γ)  της  παρούσας.  Η  επιβλέπουσα  υπηρεσία  υποχρεούται  για  τον  έλεγχο  της 
τήρησης αυτού. Όπου η διαθέσιµη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα 
πρέπει  να  τοποθετούνται  στους  χώρους  πρόκλησής  του  προσωρινά  ηχοπετάσµατα.  Μέση 
ενεργειακή στάθµη θορύβου κατά την λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 dB (Α). Όλα 
τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός να είναι σε καλή κατάσταση, να πληρούν τις προδιαγραφές 
του κατασκευαστή και να συντηρούνται καλά ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές σκόνης 
και λοιπών αερίων ρύπων.

10. Στο εργοτάξιο να μην γίνεται πλύση ούτε συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων. Αυτά να 
πλένονται και να συντηρούνται σε νόμιμες και αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις. 

11. Να γίνεται συστηματική διαβροχή των υπαίθριων χώρων, των αδρανών υλικών  και των χώρων 
εκσκαφής για τον περιορισμό της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματίων.

12. Απαγορεύεται η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες του έργου μέσα 
από οικισμούς. Οι καρότσες των φορτηγών να είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα.

13. Τα λύματα του προσωπικού να διατίθενται σε στεγανή δεξαμενή και κατόπιν να μεταφέρονται 
σε εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας.

14. Τα  φωτοβολταϊκά  στοιχεία  (panels)  στο  τέλος  του  κύκλου  ζωής  τους  θα  πρέπει  να 
ανακυκλώνονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

15. Να ληφθεί µέριµνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή για την αντιµετώπιση τυχόν 
εκδηλώσεων πυρκαγιάς από την λειτουργία των µηχανηµάτων. 

16. Πριν  από  την  έναρξη  κατασκευής  του  έργου,  να  ειδοποιηθεί  εγγράφως  η  αρµόδια 
Αρχαιολογική Υπηρεσία ώστε να µεριµνήσει για την επίβλεψη των έργων από ειδικευµένο 
υπάλληλο.  Σε  περίπτωση  εντοπισµού  αρχαιοτήτων,  οι  εργασίες  θα  διακοπούν  και  θα 
ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα. Οι δαπάνες για την πρόσληψη επόπτη και την εκτέλεση της 
ανασκαφής θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του έργου. Όταν η δαπάνη αυτή υπερβεί το 10% 
του προϋπολογισµού του έργου, ή το 5% εάν το έργο είναι συγχρηµατοδοτούµενο από την Ε. 
Ε.,  απαιτείται  µετά  από  σχετικό  ερώτηµα  της  αρμόδιας  Υπηρεσίας  του  ΥΠΟΤ,  έγγραφη 
δήλωση του φορέα του έργου ότι επιθυμεί την συνέχισή του. 

17. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να µην υπάρξει αλλαγή στη ροή των επιφανειακών υδάτων 
και να ληφθούν µέτρα για την προστασία από διάβρωση των φυσικών πρανών. 

18. Τα  κατάλληλα  υλικά  εκσκαφών  (µετά  τον  απαραίτητο  διαχωρισµό  και  απαλλαγµένα  από 
απορρίµµατα  ή  λοιπά  ξένα  σώµατα)  θα  επαναχρησιµοποιούνται  ή  θα  μεταφέρονται  σε 
εγκεκριμένους αποθεσιοθαλάμους. Η φυτική γη διαφυλάσσεται, ώστε να χρησιµοποιηθεί στις 
φυτοτεχνικές αποκαταστάσεις µετά το πέρας των κυρίως εργασιών. 

19. Σε καµία περίπτωση να µη γίνει χρήση ζιζανιοκτόνων για την καταπολέµηση των φυτών στο 
γήπεδο της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

20. Να  μην  κατασκευασθούν  βάσεις  από  σκυρόδεμα  για  την  στήριξη  των  φωτοβολταϊκών 
πλαισίων εάν αυτό είναι δυνατό από τη µελέτη στατικής επάρκειας του έργου.
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21. Δεν  θα  γίνεται  καµία  ανεξέλεγκτη  διάθεση  οποιονδήποτε  αποβλήτων  (π.χ.  κάθε  είδους 
λιπαντικών, υγρών συσσωρευτών ή άλλων υγρών και καυσίμων, υλικών ενσυρµάτωσης, κάθε είδους 
απορριµµάτων  των  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  κ.λπ.)  που  προκύπτουν  (π.χ.  από  τις  εργασίες 
κατασκευής του έργου ή τις εργασίες συντήρησης του Φ/Σ) ενώ η διαχείρισή τους θα γίνεται ανάλογα 
µε τη φύση τους και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Επισημαίνεται ότι ανακυκλώσιµα υλικά θα 
διατίθενται  προς  ανακύκλωση  και  τυχόν  επικίνδυνα  υλικά  (βαρέα  μέταλλα  κ.λπ.)  θα  διατίθενται 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

22. Οι ορθοστάτες (πάσσαλοι) της περίφραξης που θα τοποθετηθούν σε ορισµένο βάθος και θα 
πακτωθούν  µέσα  σε  υποδοχές  εντός  του  εδάφους,  να  πληρωθούν  µε  όσο  το  δυνατόν  λιγότερης 
ποσότητας σκυρόδεµατος και να µην καταλαµβάνουν µεγάλη έκταση του εδάφους. 

23. Οι µετασχηµατιστές για την αποφυγή διαρροής λαδιών στο περιβάλλον, να εγκατασταθούν 
µέσα σε αδιαβροχοποιηµένο χώρο. 

24. Να  τοποθετηθούν  προειδοποιητικές  πινακίδες  και  φωτεινά  σήματα  για  την  αποφυγή 
ατυχημάτων.

25. Όλες οι λειτουργίες που θα συνδέονται με την ηλεκτρολογική υποδομή του Φ/Β σταθμού να 
συμφωνούν με τους ειδικούς κανονισμούς που προβλέπονται για το ηλεκτρολογικό σύστημα 

26. Οι Υ/Σ μέσης τάσης να εναρμονίζονται με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 

Γ. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. Να υπάρχει  εγκατάσταση δικτύου  πυρόσβεσης  εγκεκριµένη  από την οικεία  Πυροσβεστική 

Υπηρεσία. 

2. Ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στη ΜΠΕ που συνοδεύουν την παρούσα 
εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα παραπάνω. 

Δ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας του έργου υποχρεούται, πριν από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο παύση 
λειτουργίας  της  εγκατάστασης  να  αποκαταστήσει  µε  δικές  του  δαπάνες  και  σύµφωνα  µε  τους 
εγκεκριµένους  περιβαλλοντικούς  όρους  τους  σχετικούς  χώρους,  µεριµνώντας  ιδίως  για  την 
αποξήλωση  και  ασφαλή  αποµάκρυνση  των  εγκαταστάσεων,  την  αποκατάσταση  της  αυτόχθονης 
βλάστησης και την εν γένει επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση στο βαθµό που αυτό 
είναι τεχνικά εφικτό. 

ε1) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόµενες ζώνες. 
 
Η έκταση στην οποία θα αναπτυχθούν οι εγκαταστάσεις δεν ανήκει σε περιοχή του εθνικού καταλόγου 
του  Ευρωπαϊκού  Οικολογικού  Δικτύου  Natura 2000  σύμφωνα  με  την  33318/3028/1998  ΚΥΑ 
«Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων κ.λπ.» (ΦΕΚ 1289Β) 
ούτε και σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας (SPA) σύμφωνα με την οδηγία 74/409/ΕΟΚ.

ε2) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων του περιβάλλοντος 

Αρκούν τα αναφερόµενα στην παράγραφο (δ), της παρούσας. 

στ)  Χρονικό  διάστημα  για  το  οποίο  ισχύει  η  χορηγούμενη  έγκριση  περιβαλλοντικών  όρων. 
Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της.

Οι  ανωτέρω αναφερόµενοι  περιβαλλοντικοί  όροι  ισχύουν  για  δέκα (10)  έτη  από την ηµεροµηνία 
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έκδοσης  της  παρούσας  και  µε  την  προϋπόθεση  ότι  αυτοί  θα  τηρούνται  µε  ακρίβεια.  Πριν  την 
παρέλευση  της  ηµεροµηνίας  αυτής  θα  πρέπει  να  εκδοθεί  Απόφαση ανανέωσης  ή  παράτασης  της 
ισχύος  των περιβαλλοντικών  όρων  του  έργου  του  θέµατος,  σύµφωνα  µε  τις  εκάστοτε  ισχύουσες 
διατάξεις. 

ζ) Για τον εκσυγχρονισµό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται 
στη ΜΠΕ, µε τους όρους και περιορισµούς της παρούσας απόφασης, απαιτείται η τήρηση της 
διαδικασίας που προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία. 

Σε  περίπτωση  οριστικής  παύσης  λειτουργίας  του  έργου  ή  τµήµατος  αυτού,  ο  φορέας  του  έργου 
υποχρεούται στην αποξήλωση των εγκαταστάσεων και οριστική αποκατάσταση του περιβάλλοντος 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις των αρµόδιων υπηρεσιών. 

η) Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί αν κατά την κατασκευή ή τη λειτουργία του έργου 
καθώς  και  από  τα  αποτελέσµατα  των  προγραµµάτων  παρακολούθησης  των  παραµέτρων  της 
περιοχής  ενδιαφέροντος  διαπιστωθεί  η  ανάγκη  τροποποίησης  των  όρων  της  απόφασης  ή  των 
τεχνικών  χαρακτηριστικών  του  έργου,  µε  σκοπό  την  αποτελεσµατικότερη  προστασία  και 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Με το ίδιο σκεπτικό δύνανται να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί 
όροι,  εάν  τούτο  προκύψει  από  νέα  δεδοµένα  της  επιστήµης  και  της  τεχνικής  στον  τοµέα 
προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος. 

θ) Η παρούσα καθώς και η ΜΠΕ που τη συνοδεύει θα πρέπει να είναι διαθέσιµη σε κάθε έλεγχο από 
τις αρµόδιες υπηρεσίες. 

ι) Η µη τήρηση των όρων της παρούσας καθώς και κάθε πραγµατοποίηση έργων και δραστηριοτήτων 
που  θα  έχουν  σαν  αποτέλεσµα  την  υποβάθµιση  του  περιβάλλοντος,  συνεπάγονται  πέραν  των 
κυρώσεων από άλλες  διατάξεις  της  κείµενης  νοµοθεσίας,  την  επιβολή στους  υπεύθυνους  των 
προβλεποµένων στις διατάξεις των άρθρων 28,29 & 30 του Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν.3010/2002 και ισχύει σήμερα. 

Το Τμήμα  Περιβάλλοντος  & Υδροοικονομίας  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Κορινθίας,  στο  οποίο 
κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για τη δηµοσιοποίησή της σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
άρθρο 3 της ΚΥΑ 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391/Β/03). Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν το φορέα του 
έργου σύµφωνα µε την εν λόγω ΚΥΑ. 

Η παρούσα απόφαση αφορά µόνο στους περιβαλλοντικούς όρους της συγκεκριµένης δραστηριότητας 
χωρίς  να  εξετάζονται  οι  τίτλοι  ιδιοκτησίας.  Επίσης  δεν  απαλλάσσει  τον  ενδιαφερόµενο  από  την 
υποχρέωση τυχόν άλλων απαιτούµενων εγκρίσεων και αδειών σύµφωνα µε τη ισχύουσα νοµοθεσία. 

Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί  προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. μέσα 
στο οριζόμενο από τις  ισχύουσες  διατάξεις  διάστημα από την έκδοσή της  από οποιονδήποτε  έχει 
έννομο συμφέρον.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
α.α. 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. SPES SOLARIS AE –  Κηφισίας 64 ΤΚ 15125 Μαρούσι Αττικής 
Συνημμένα: θεωρημένο αντίτυπο της ΜΠΕ

2. Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Πελοποννήσου

3. Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. 
Συνημμένα θεωρημένο αντίτυπο της ΜΠΕ

4. Δ/νση Δασών Νομού Κορινθίας

5. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Μαιζώνος 17 ΤΚ 26223 Πάτρα

6. ΛΖ’ Ε.Π.Κ.Α.

7. 25η Ε.Β.A

8.      ΓΕΕΘΑ/Γ2 

9.     Υ.ΠΕ.Κ.Α./Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος Λ. Αλεξάνδρας 11, 114 73. ΑΘΗΝΑ

10.    ΕΟΤ, Δ/νση Τουριστικών Εγκαταστάσεων, Τσόχα 7, 115 21, ΑΘΗΝΑ

11.     Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου, Τμήμα Φυσικών Πόρων, Αθηνών 105, Ρίο Πατρών ΤΚ 26110

12.  Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, ΤΚ 11854 Αθήνα  

Εσωτερική Διανομή:

Φ.5.2  Κορινθίας (Φωτοβολταϊκά)
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