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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

∆/νση ∆ιοίκησης 

Τµήµα Συλλογικών Οργάνων 

Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063532, 213 2063775 
 
Συνεδρίαση 25η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 272/2011  
 

 Σήµερα 22/09/2011 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε 
τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του 
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και 
Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. οικ.87655/16-09-2011 
προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα την 16/09/2011. 
 

Θέµα  21ο 
Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για την εγκατάσταση και λειτουργία 
φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1,785 MW εντός έκτασης 38.632 µ2 
(συνολική έκταση γηπέδου 81.085 µ2) στη θέση «ΓΚΙΟΥΖΕΠΕΝΑ» 
Αµφιάλης του ∆ήµου Κερατσινίου – ∆ραπετσώνας της εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.» 
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου 
Στέφανος, Κατσικάρης ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα. 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης,  Αδαµόπουλος Κων/νος,  
Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος,  Αθανασόπουλος Κων/νος, 
Αλεβίζος Περικλής, Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, 
Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, 
Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη ∆έσποινα, Βαρελάς 
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∆ηµήτριος, Βαρεµένος Γεώργιος,  Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, 
Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης,  Βουράκης 
Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης Νικόλαος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, 
Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, 
Γκούµας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος,  ∆αµάσκος Χαράλαµπος, ∆ηµαράς 
Γεώργιος, ∆ηµαράς Ιωάννης, ∆ηµόπουλος Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος, 
Επιτροπάκης Εµµανουήλ, Ερµίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, 
Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, 
Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καραΐνδρου Θάλεια, 
Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης 
Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή - 
Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος,  Κυπραίος ∆ηµήτριος, 
Κωνσταντάκου Μερόπη, Λούσκος Παναγιώτης, Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, 
Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 
Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης,  Μαργαρίτης Γεώργιος, 
Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, 
Μεθυµάκη Άννα,  Μηταράκης Παναγιώτης, Μπαλού Αλεξάνδρα,  
Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, 
Παναγούλης Ευστάθιος, Παφίλης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, 
Προµπονάς Ιάκωβος, Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης 
Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς 
∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χολέβα Μαρία. 
 
Απόντες: 
Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κισκήρα Χρυσάνθη. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαµοπούλου Μαρίνα, Γεωργιάδης Σπυρίδων – Άδωνις, Γιαννικάκης 
Θεµιστοκλής, Καπάταης Χρήστος,  Καραθάνος Χαράλαµπος, Καραµανλή 
Άννα, Λιόσης Άγγελος, Μαρούγκα Ασπασία, Μπένος Ηλίας, Ροκοφύλλου 
Άννα, Χάγιος Άγγελος,  Ψαριανός Γρηγόριος. 
 
 
Χρέη υπηρεσιακής γραµµατέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Αττικής κ. Πάνθη ∆ούκα. 

 
 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας δίνει το λόγο στον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ι. Προµπονά, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής για τα εξής: 

Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση και λειτουργία 
φωτοβολταϊκού πάρκου (Φ/Β), ισχύος 1,785 MW, εντός έκτασης 38.632µ2 
(συνολική έκταση γηπέδου 81.085µ2), στη θέση «ΓΚΙΟΥΖΕΠΕΝΑ» Αµφιάλης 
Κερατσινίου και εντός της Α’ ζώνης προστασίας του όρους Αιγάλεω, της 
εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.» 

Το εν θέµατι έργο κατατάσσεται στην δεύτερη κατηγορία τρίτη 
υποκατηγορία (Β3) της Κ.Υ.Α. µε Αριθµ. Η.Π.: 15393/2332/2002 (Φ.Ε.Κ. 
1022Β/05-08-2002) όπως συµπληρώθηκε από την ΚΥΑ µε Αριθµ. οικ. 
145799/2005 (Φ.Ε.Κ. 1002Β /18-07-2005) και ακολουθείται η διαδικασία των 
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άρθρων 9, 8 και 7 της ΚΥΑ αριθµ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε (Φ.Ε.Κ. 
663Β/26-05-06). 
 
 
Συνοπτική περιγραφή του έργου 

Σύµφωνα µε την υποβληθείσα Μ.Π.Ε., το έργο προβλέπει την κάλυψη 
επιφάνειας 38.632µ2 για την τοποθέτηση 7.592 φωτοβολταϊκών πλαισίων 
καθώς και τριών υποσταθµών. Για τις ανάγκες του έργου θα απαιτηθεί η 
διασύνδεση µε το δίκτυο µέσης τάσης της ∆ΕΗ. Επιπλέον, θα γίνει 
διαµόρφωση του χώρου, για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης του 
πάρκου, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση. Σύµφωνα µε τη Μ.Π.Ε., στις 
προκαταρκτικές εργασίες για την υλοποίηση του έργου πέραν της 
διαµόρφωσης του γηπέδου περιλαµβάνονται: 

- περίφραξη µε σύρµα πάχους 3 mm, ανοίγµατος 5x5, σε ύψος 2,10µ 
από το επίπεδο του εδάφους,  

- διαµόρφωση περιφερειακού διαδρόµου πλάτους περίπου 5 µ,  
- τοποθέτηση οικίσκων,  
- αυλάκωση για καλωδιώσεις και 
- τοποθέτηση γειώσεων. 
 
 Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα χωροθετηθούν σε έκταση όπως 

αποτυπώνεται στο χάρτη κλίµακας 1:5.000 της ΓΥΣ και στο τοπογραφικό 
διάγραµµα 1:2.000, που υπογράφονται από τον πολιτικό Μηχανικό Ιωάννη 
Χρ. Πλαβούκο, και περιγράφονται από τον πίνακα που ακολουθεί. 

 
 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ στο ΕΓΣΑ ‘87 

 Χ Ψ 
1 465288,02 4202700,67 

2 465301,89 4202692,87 

15 465548,80 4202316,71 

16 465542,18 4202312,22 

17 465504,37 4202293,93 

18 465513,20 4202276,92 
19 465522,21 4202259,59 

20 465511,15 4202245,43 

21 465506,97 4202249,87 

22 465486,26 4202280,28 

23 465458,92 4202320,41 

24 465229,74 4202660,62 

25 465335,74 4202667,30 
 
 
 

Έχοντας λάβει υπόψη ότι: 

1. Για το εν θέµατι έργο έχει χορηγηθεί η µε αριθ. 2176/2010 άδεια 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας 
(Ρ.Α.Ε.), χρονικής διάρκειας ισχύος 25 ετών. 

2. Σύµφωνα µε την 1258/2010 Απόφαση της ΡΑΕ « … η κρίση της Ρ.Α.Ε. 
σχετικά µε την χωροθέτηση ή µη του έργου σε ζώνη αποκλεισµού, σε 
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καµία περίπτωση δεν δεσµεύει την περιβαλλοντική αρχή η οποία είναι η 
αρµόδια στη συνέχεια να αποφανθεί οριστικά και δεσµευτικά …» 

3. Το εν θέµατι έργο χωροθετείται εντός της Α’ ζώνης προστασίας του 
όρους Αιγάλεω. 

4. Η Α’ ζώνη προστασίας του όρους Αιγάλεω ορίζεται κατά το άρθρο 21 
του Ν. 2742/1999 (Φ.Ε.Κ. 207Α/07-10-1999), ως ζώνη απόλυτης 
προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος όπου 
επιτρέπονται:  
«… µόνο η εγκατάσταση υπαίθριων ή ηµιυπαίθριων καθιστικών 
(περίπτερα αναψυχής). 

  Στο χώρο της πρώην χωµατερής του Σχιστού, που εµπίπτει στην 
παραπάνω ζώνη, επιτρέπονται ελαφρές εγκαταστάσεις αναψυχής και 
αθλητισµού, µετά από έγκριση του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου 
Αθήνας (στο εξής, για συντοµία Ο.Ρ.Σ.Α.). 

 Εγκαταστάσεις, που εξυπηρετούν την εθνική άµυνα και υφίστανται στη 
ζώνη αυτή διέπονται από το δικό τους νοµικό καθεστώς. 
 … 
  α. Έργα κοινής ωφέλειας, αναγκαία για την εξασφάλιση και προστασία 

της χλωρίδας και της πανίδας, καθώς και φυτώρια. 

  β. Τα απαραίτητα έργα τεχνικής υποδοµής, δηλαδή έργα και 
εγκαταστάσεις ενέργειας (∆.Ε.Η. - ∆.ΕΠ.Α.), τηλεπικοινωνιών 
(Ο.Τ.Ε), ύδρευσης (Ε.Υ ∆.Α.Π. - ∆ήµοι), µεταφορών (Ο.Σ.Ε.. οδικά 
έργα), πεζοδροµήσεις και τις απαραίτητες για την εξυπηρέτηση του 
κοινού εγκαταστάσεις υγιεινής. 

  γ. Τα απαραίτητα έργα και εγκαταστάσεις για την αποκατάσταση του 
χώρου της πρώην χωµατερής Σχιστού. 

  δ. Χώροι στάθµευσης και εξυπηρέτησης φορτηγών αυτοκινήτων σε 
κατάλληλα επιλεγµένες θέσεις, εκτός της Ζώνης Α και εκτός δασικών 
ή αναδασωτέων εκτάσεων, µετά από έγκριση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του Ο.Ρ.Σ.Α. και σύµφωνη γνώµη του οικείου 
Οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). 

  ε. Υπόγειες υδατοδεξαµενές και υπόγεια αντλιοστάσια για την 
εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων, µετά από έγκριση της αρµόδιας 
υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, ως προς την αναγκαιότητα 
και τη χωρητικότητά τους σε περίπτωση ιδιωτικών κατασκευών και 
µετά από έγκριση αρµόδιων φορέων Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. στις λοιπές 
περιπτώσεις και εφόσον προβλέπεται από εγκεκριµένες µελέτες. 

  στ. Επιτρέπονται επίσης κατά προτίµηση στη Ζώνη Α εγκαταστάσεις 
κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 24α του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α.), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του 
ν.2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α,), του άρθρου 34 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 
137 Α`) και του άρθρου 5 του ν. 2181/1994 (ΦΕΚ 10 Α`). 

  ζ. Ειδικότερα στις ζώνες Α, Β και Γ επιτρέπονται και εγκαταστάσεις 
µετεωρολογικών και γεωδυναµικών σταθµών, οι οποίες εγκρίνονται 
µε κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων και του συναρµόδιου Υπουργού…» 
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5. Το έργο έχει υποβληθεί για αξιολόγηση, ως αυτοτελές έργο, για την 
παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.  

6. Το εν θέµατι έργο βρίσκεται σε περιοχή, εντός ζώνης απόλυτης 
προστασίας της φύσης (περιοχή αποκλεισµού), όπου απαγορεύεται η 
εγκατάσταση Φ/Β πάρκων, σύµφωνα µε το άρθρο 17: Περιοχές 
αποκλεισµού και ζώνες ασυµβατότητας, της Κ.Υ.Α. 49828/2008 
«Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου 
ανάπτυξης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής 
µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», (Φ.Ε.Κ. 2464Β/03-12-
2008). 

7. Το µε αριθ.πρωτ. 2370/09-08-2011 έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Πειραιά 
µε το οποίο ζητείται η άµεση απόρριψη του αιτήµατος, καθώς «…τα 
αναδασωτέα εδάφη αποτελούν περιοχές αποκλεισµού για την 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων …». 

8. Το µε αριθ. πρωτ. 50105/26-07-2011 έγγραφο του ∆ήµου Κερατσινίου 
∆ραπετσώνας, που αφορά υποβληθείσα µελέτη για την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκού πάρκου σε όµορη έκταση, και στο οποίο ζητείται να µην 
εγκριθεί η ΜΠΕ λόγω της χωροθέτησής του  εντός της Α’ ζώνης 
προστασίας του όρους Αιγάλεω. 

 
 
Εισηγούµεθα αρνητικά για την εν θέµατι Μ.Π.Ε., επειδή το εν θέµατι έργο 
χωροθετείται εντός ζώνης απόλυτης προστασίας και αποκατάστασης του 
φυσικού περιβάλλοντος, όπου απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
πάρκων. 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει οµόφωνα 

 

Γνωµοδοτεί αρνητικά επί της ΜΠΕ για την εγκατάσταση και λειτουργία 
φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1,785 MW εντός έκτασης 38.632 µ2 
(συνολική έκταση γηπέδου 81.085 µ2) στη θέση «ΓΚΙΟΥΖΕΠΕΝΑ» 
Αµφιάλης του ∆ήµου Κερατσινίου – ∆ραπετσώνας της εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.», επειδή το εν θέµατι έργο 
χωροθετείται εντός ζώνης απόλυτης προστασίας και αποκατάστασης του 
φυσικού περιβάλλοντος, όπου απαγορεύεται η εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών πάρκων. 

 
 

 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               ΠΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 


