ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
Ταχ.∆/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213-2063532, 213-2063718, 213-2063775
fax : 213 2063533
e-mail : ssona@patt.gov.gr
Συνεδρίαση 10η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 83/2015
Σήµερα 26/03/2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση
που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα
µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ.
πρωτ. οικ. 60587/20-3-2015 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά καθώς
και των υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 62727/4-3-2015 και υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 63611/26-32015 συµπληρωµατικών προσκλήσεων, που κοινοποιήθηκαν νόµιµα στις 20-32015, 24-3-2015 και 26-3-2015 αντίστοιχα στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα
από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς
Συµβούλους.
Θέµα 8ο
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
έγκριση περιβαλλοντικών όρων µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
βιοµάζα -vegetable oil, ισχύος 200 kW, της εταιρείας «ΘΑΣ ENERGY
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», στη θέση «ΜΟΝΟΜΑΤΙ-ΑΧΑΡΝΑΙ», στο ∆ήµο Αχαρνών
της Περιφέρειας Αττικής.
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα έξι (86) παρόντων Περιφερειακών
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος
Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.
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Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη
Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος
Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολοπούλου Μαλάµω,
Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα
Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης
Αντώνιος, Γιάµαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής
(Θέµης), ∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ηµοπούλου
Ελένη, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης
Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος),
Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος,
Καµάρας Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Κοροβέσης
Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Καστανιάς
Νικόλαος, Καστρινάκης Γεώργιος, Κουκά Μαρίνα, Κουµουτσάκος Γεώργιος,
Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Λαµπρίδου Μαρία,
Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασηµάκης
(Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά
Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού
Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή,
Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας
Σπυρίδων, Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα,
Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης
Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός
Ιωάννης, Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα,
Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζίβα Αιµιλία,
Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα,
Φαρµάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.
Απόντες:
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη,
Γούλας Απόστολος, ∆αµιανός Πέτρος, Ζαφειρίου Ελένη, Κωστόπουλος Νικόλαος,
Λεβέντη Αγγελική, Μαντούβαλος Πέτρος, Τζήµερος Γλαύκος – Αθανάσιος,
Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Ευτυχία Παπαδηµητρίου και Ευανθία Ζαλοκώστα.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει τον λόγο στον Περιφερειακό Σύµβουλο κ.
Αναγνωστόπουλο Αθανάσιο, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου
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την υπ' αριθµ. πρωτ. 183958/14/17-3-2015 εισήγηση (σε ορθή επανάληψη) της
∆/νσης Περιβάλλοντος, η οποία έχει σταλεί µε την πρόσκληση.
Στη συνέχεια ο κ. Αναγνωστόπουλος εισηγήθηκε στο Σώµα αναφορικά µε το εν
λόγω θέµα τα ακόλουθα:
«ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
•

•
•

•

•

Το Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής Ν-4277/14 και ειδικότερα, για την
εγκατάσταση µονάδων Α.Π.Ε. στην Αττική προβλέπει ρυθµίσεις για την
ηλιακή και την αιολική ενέργεια.
∆εν αναφέρεται κάτι ρητά για τις υπόλοιπες µορφές ΑΠΕ, όπως βιοµάζα ή
βιοαέριο.
Παράλληλα για τις ΑΠΕ ισχύουν τα αναφερόµενα στην κοινή υπουργική
Αποφ-49828/12-11-08 (ΦΕΚ-2464/Β/08), που αφορά στο Ειδικό Πλαίσιο
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας.
Ειδικά, απαγορεύεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς ΑΠΕ
σε αγροτεµάχια της Αττικής που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής
παραγωγικότητας.
Σε περιοχές της Επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη
υψηλής παραγωγικότητας επιτρέπεται σε ποσοστό 1% επί αυτών (άρθρο 9
ν.3851/10).

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ Ή ΒΙΟΑΕΡΙΟ
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην κοινή υπουργική Αποφ-49828/12-11-08 (ΦΕΚ2464/Β/08),
• τα κριτήρια χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της ενέργειας από
βιοµάζα ή βιοαέριο ταυτίζονται µε αυτά που ισχύουν και για την χωροθέτηση
των αιολικών εγκαταστάσεων.
• Οι εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης της ενέργειας από βιοµάζα ή βιοαέριο
πρέπει να τηρούν τις ελάχιστες αποστάσεις από τις γειτνιάζουσες χρήσεις
γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδοµής όπως αυτά ισχύουν και για
τις αιολικές εγκαταστάσεις.
• Τα κριτήρια χωροθέτησης αφορούν στις κύριες εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης
της ενέργειας από βιοµάζα ή βιοαέριο. Οι όροι χωροθέτησης των
συνοδευτικών τους έργων πρέπει να καθορίζονται, κατά περίπτωση, στο
πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύµφωνα µε τα γενικά κριτήρια
της νοµοθεσίας και τους τυχόν ειδικούς κανονισµούς και πρότυπα που έχουν
θεσµοθετηθεί για ορισµένες κατηγορίες συνοδευτικών έργων.
• Για τα συνοδά έργα των εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της ενέργειας από
βιοµάζα ή βιοαέριο έχει εφαρµογή η παρ. 5 του άρθρου 18 ν.3851/10
(εσφαλµένα αναφέρεται για τα συνοδά έργα των εγκαταστάσεων
εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας) εφαρµόζονται οι κατευθύνσεις που
ισχύουν και τα συνοδά έργα των αιολικών εγκαταστάσεων.
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τα γενικά ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όσον άφορα λοιπόν στα ισχύοντα για την χωροθέτηση εγκαταστάσεων
εκµετάλλευσης της ενέργειας από βιοµάζα η βιοαέριο και ειδικότερα στην Αττική,
υπάρχει γενικά παραποµπή στις διατάξεις, που ισχύουν για την χωροθέτηση των
αιολικών εγκαταστάσεων χωρίς όµως να διασαφηνίζεται η πραγµατικότητα
δεδοµένου ότι στο Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής δεν αναφέρεται κάτι ρητά
για τις υπόλοιπες µορφές ΑΠΕ, όπως βιοµάζα ή βιοαέριο.
Είναι επιβεβληµένο να ξεκαθαριστεί το καθεστώς των εγκαταστάσεων
εκµετάλλευσης της ενέργειας από βιοµάζα η βιοαέριο, που ισχύει στην περιοχή της
Περιφέρειας Αττικής σε σχέση,
• µε το παραγωγικό µοντέλο (πρωτογενής τοµέας) της Αττικής, καθορίζοντας τα
όρια της γης υψηλής παραγωγικότητας (Γ.Υ.Π.) έτσι ώστε να καθορίζονται τα
είδη και οι αναγκαίες ποσότητες πρώτης ύλης, που θα χρησιµοποιούνται και
από που θα προέρχονται.
• µε τον ακριβή καθορισµό των χωροταξικών ορίων της Γ.Υ.Π. στην Αττική,
όπου σαφέστατα δεν επιτρέπεται η ίδρυση Α.Π.Ε.
• µε τις προβλέψεις του Νέου Ρυθµιστικού Σχέδιο Αθήνας - Αττικής καθώς και
τις πιθανές τροποποιήσεις του.
• µε τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης Ζ.Ο.Ε. Γ.Π.Σ. κλπ, οι οποίες ίσως θα πρέπει
να επικαιροποιηθούν και να προσαρµοστούν σε νέες απαιτήσεις ανάπτυξης.
Επιπλέον θα πρέπει:
1. να ξεκαθαριστεί η διαδικασία αδειοδότησης των κατασκευών, διότι από τα
ισχύοντα π.χ δεν βγαίνει το συµπέρασµα ότι θα µπορούσε να εκδοθούν
άδειες δόµησης σε ενεργειακά αδειοδοτούµενες µεν εγκαταστάσεις σε µη
άρτια γήπεδα δε. Εποµένως σε αυτήν την περίπτωση δεν θα µπορούσε να
ολοκληρωθεί η υλοποίηση της επένδυσης βάζοντας σε περιπέτειες τους
επενδυτές.
2. να διασαφηνιστεί η κατάσταση, που ισχύει για τα συνοδά έργα, δεδοµένου ότι
στην κοινή υπουργική Αποφ-49828/12-11-08 και στη παρ. 5 του άρθρου 18
µε θέµα «Κριτήρια χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της
ενέργειας από βιοµάζα ή βιοαέριο» δεν αναφέρεται ο όρος «εκµετάλλευσης
της ενέργειας από βιοµάζα ή βιοαέριο» αλλά ίσως εκ παραδροµής
λανθασµένα ο όρος «εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας».
3. να διασαφηνιστεί αν οι µονάδες επεξεργασίας βιοµάζας ή βιοαερίων (και στην
περίπτωση αυτή βιοµάζα ως φυτικά έλαια) θεωρούνται µονάδες επεξεργασίας
επικίνδυνων αποβλήτων και αν θα πρέπει να διαχειρίζονται ανάλογα, οπότε
να διασαφηνιστεί αν η χωροθέτηση τους θα πρέπει να είναι σε περιοχές, που
επιτρέπονται οι χρήσεις χαµηλής και µέσης όχλησης, µε τους όρους και
περιορισµούς δόµησης που περιγράφονται στο άρθρο 48 του νόµου 4042/12.
4. να διασαφηνιστεί αν για τέτοιου τύπου µονάδες θα πρέπει να ακολουθούνται
οι αρχές της εγγύτητας του άρθρου 16 του ν.4042/12.
5. να διασαφηνιστεί αν µε την διαδικασία αυτή διασφαλίζεται το ενεργειακό
ισοζύγιο.
τα ειδικά ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ για τη µονάδα
Το γήπεδο επί του οποίου ζητείται η συγκεκριµένη δράση είναι µη άρτιο και µη
οικοδοµήσιµο σύµφωνα µε τις πολεοδοµικές διατάξεις της περιοχής, οπότε δεν θα
είναι δυνατή η ολοκλήρωση της επένδυσης χωρίς τα συνοδά έργα.
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Με δεδοµένη τη συµφωνία επί των διαδικασιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, τους παραπάνω λόγους και έχοντας υπόψη τα
ακόλουθα :
• τις ανάλογες αιτιάσεις της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (υπ. αρ πρωτ
ΠΕΧΩ/Φ6300/1711/14/11-2-2015 έγγραφο).
• το υπ.αρ. 19083/26-3-2015 έγγραφο του ∆ήµου Αχαρνών περί απόσυρσης
του θέµατος»,
προτείνουµε την αρνητική γνωµοδότηση για την εν λόγω µελέτη.
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει οµόφωνα
Γνωµοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
έγκριση περιβαλλοντικών όρων µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
βιοµάζα -vegetable oil, ισχύος 200 kW, της εταιρείας «ΘΑΣ ENERGY
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», στη θέση «ΜΟΝΟΜΑΤΙ-ΑΧΑΡΝΑΙ», στο ∆ήµο Αχαρνών
της Περιφέρειας, για τους παρακάτω λόγους:
α) Την έλλειψη πρόβλεψης από το Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής
(ν.4277/2014) για τη διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα ή
βιοαέριο.
β) Το γήπεδο επί του οποίου ζητείται η συγκεκριµένη δράση είναι µη άρτιο και µη
οικοδοµήσιµο σύµφωνα µε τις πολεοδοµικές διατάξεις της περιοχής, οπότε δεν θα
είναι δυνατή η ολοκλήρωση της επένδυσης χωρίς τα συνοδά έργα.
γ) τις ανάλογες αιτιάσεις της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (υπ. αρ πρωτ
ΠΕΧΩ/Φ6300/1711/14/11-2-2015 έγγραφο).
δ) καθώς και το υπ.αρ. 19083/26-3-2015 έγγραφο του ∆ήµου Αχαρνών περί
απόσυρσης του θέµατος.
Τέλος, το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφασίζει οι αρµόδιες υπηρεσίες της
Περιφέρειας να µεταφέρουν εµπεριστατωµένα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ή άλλο
αρµόδιο Υπουργείο και τις επισηµάνσεις του εισηγητή, προκειµένου να γίνουν οι
αναγκαίες διευκρινίσεις και οι τυχόν νοµοθετικές παρεµβάσεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
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