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Θέμα: «Επιστολή διαμαρτυρίας  για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών» 

Σχετ.: Αρ. πρωτ. 48458/17-2-2022 απόφαση Γεν. Δ/νσης Χωρ/κής & Περιβ/κής Πολιτικής Απ. 
Δ.Μ.Θ. (ΑΔΑ: ΨΧΚΚΟΡ1Υ-ΚΘΩ που αφορά έγκριση Μ.Π.Ε. για το έργο ΠΕΤ: 2104510322). 

Με αφορμή την παραπάνω σχετική, σας αναφέρουμε τα εξής: 

1. Ο «Αστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Δήμου Προσοτσάνης Συν Π.Ε.» συστάθηκε στις 18-9-
1992 και εγκρίθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) με την υπ’ αριθ. 15024/603/24-6-
1994 (ΦΕΚ 599/4-8-1994 τ. Β’) με σκοπό την εξασφάλιση στα 600 περίπου μέλη του, κύριας 
κατοικίας. Για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού, ο Συνεταιρισμός αγόρασε το έτος 2000 
από τον Δήμο Προσοτσάνης έκταση 530 στρεμμάτων στην περιοχή «ΡΟΣΛΕΝ» ή «ΕΠΑΝΩ 
ΑΜΠΕΛΙΑ» (αρ. τεμ. 10.911 Αγροκτήματος Προσοτσάνης) που βρίσκεται μεταξύ της εθν. 
οδού Δράμας - Κ. Νευροκοπίου και του αλσυλλίου Προσοτσάνης. Η εν λόγω έκταση 
μεταβιβάστηκε στον Δήμο Προσοτσάνης με απόφαση του Νομάρχη Δράμας (Δ/νση Γεωργίας, 
Τμήμα Εποικισμού-Αναδασμού, αρ. πρωτ. Δ.Γ. 33198/12-1-1977). Για την έκταση αυτή 
συντάχθηκε στη συνέχεια  το με αριθμό  10.087/16-3-2000 συμβόλαιο πωλήσεως, το οποίο 
μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ. Δράμας στις 23-3-2000 στον τόμο  
μεταγραφής 2211 με α/α 230422/23-3-2000 σύμφωνα με το οποίο ο άνω Συνεταιρισμός έγινε 
αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος αυτής.  

2. Ο Συνεταιρισμός εκπόνησε τις απαραίτητες μελέτες (πολεοδομική, ρυμοτομική κλπ), ενώ έλαβε 
και τις σχετικές εγκρίσεις από την Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων 
Καβάλας (αρ. πρωτ. 5849/23-11-2004), το Δασαρχείο Δράμας (αρ. πρωτ. 3720/20-6-2000), τη 
Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας για αλλαγή χρήσης γης από βοσκότοπο σε οικιστική 
(αρ. πρωτ. 20297/20-12-2004). Εκκρεμεί η εκπόνηση μελέτης χωροταξικού σχεδιασμού (ΤΧΣ) 
από τον Δήμο Προσοτσάνης προκειμένου να χαρακτηριστεί η εν λόγω έκταση ως οικιστική 
ζώνη και να προχωρήσει ο Συνεταιρισμός στην πολεοδόμηση (μετά από κατάθεση σχετικού 
φακέλου μελετών και εγκρίσεών τους από το αρμόδιο Υπουργείο). 

3. Πληροφορηθήκαμε πρόσφατα με αφορμή τη διαβούλευση για την έγκριση ή μη της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της παραπάνω σχετικής, ότι η εταιρία AKUO 
ENERGY GREECE Α.Ε. έλαβε άδεια από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για εγκατάσταση 
τριών (ΑΔ-07064, 07073, 07074) φωτοβολταϊκών πάρκων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
συνολικής ισχύος 25MW, σε εμβαδό 425,935 στρ., στην ίδια ακριβώς έκταση (σύμφωνα με τις 
δηλωμένες συντεταγμένες) της οποίας αποκλειστικός κύριος νομέας και κάτοχος δυνάμει του 
προαναφερομένου πωλητηρίου συμβολαίου νομίμως μεταγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών 
του Υποθηκοφυλακείου Δράμας, είναι ο «Αστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Δήμου 
Προσοτσάνης Συν Π.Ε.» . Φυσικά, η παραπάνω σχετική Μ.Π.Ε. αγνοεί παντελώς την ύπαρξη 
και δραστηριότητα του Συνεταιρισμού στην εν λόγω περιοχή, ενώ δεν αναφέρει τίποτα και για 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης όπου θα γίνει η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πάρκων 
της (π.χ. παραχώρηση, ενοικίαση, αγορά κλπ). Επίσης, για την αποκατάσταση της αλήθειας σας 
ενημερώνουμε ότι τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης με την υπ’ αρ. 14/27-1-2022 
απόφασή του (ΑΔΑ: ΨΛΤ4ΩΞΖ-ΚΑΝ) όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.Θ. με την 
υπ’ αρ. 27/14-2-2022 απόφασή του (ΑΔΑ: 6ΛΥΡ7ΛΒ-ΑΨΥ), τάχθηκαν ομόφωνα κατά της 
έγκρισης της Μ.Π.Ε. και εν γένει εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στην εν λόγω περιοχή, τα 
οποία αποσιωπήθηκαν στην παραπάνω σχετική απόφαση έγκρισης της Μ.Π.Ε. Σε κάθε 
περίπτωση η εν λόγω έκταση ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα του άνω νομικού προσώπου 
και κακώς κινήθηκε η οποιαδήποτε μέχρι σήμερα διαδικασία.  



4. Παρακαλούμε, να ΠΑΥΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ κάθε περαιτέρω ενέργειά σας καθώς και να 
ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ κάθε προγενέστερη ενέργειας σας για παροχή άδειας εγκατάστασης, 
λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων στη συγκεκριμένη έκταση επί της οποίας προβάλλουμε 
νομίμως δικαίωμα ιδίας κυριότητας σύμφωνα με τον προαναφερόμενο τίτλο κυριότητας. 
Επιφυλασσόμαστε για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων του Συνεταιρισμού και  των 
μελών μας,  με την άσκηση κάθε ένδικου μέσου και κατά παντός υπευθύνου  για την προσβολή 
του δικαιώματος κυριότητας μας.  

 

Συνημμένα: Επισυνάπτεται το τοπογραφικό διάγραμμα του τίτλου κυριότητας μας. (Είναι στη 
διάθεσή σας και ο τίτλος κυριότητας εφόσον μας ζητηθεί). 

 

Για το Δ.Σ. 
 Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας 
 
 
 
       Ζάμπα Αναστασία             Μαναρίδου Ευθυμία 
 
 
Πίνακας αποδεκτών για ενέργεια: 

1. Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Απ. Δ.Μ.Θ. 
3οχλμ Κομοτηνής-Αλεξ/πολης, Τ.Κ. 691 33 Κομοτηνή. 

2. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
Πειραιώς 132, Τ.Κ. 118 54 Αθήνα. 

3. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Δράμας – ΠΕΧΩΠ  
Διοικητήριο Δράμας Τ.Κ. 661 00 Δράμα. 

4. AKUO ENERGY GREECE A.E. 
Λ. Κηφισίας 22, Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι Αθήνα. 

 
Πίνακας Κοινοποιήσεων: 

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος - Τμήμα Δ’ 
Λ. Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 114 73 Αθήνα. 

2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης - Τμήμα Χωροταξίας 
Πατησίων 207 &Σκαλιστήρη 19, Τ.Κ. 112 53 Αθήνα. 

3. Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών 
Λ. Γεωργικής Σχολής 32 (46), Τ.Κ. 551 34 Καλαμαριά Θες/νίκη. 

4. Δασαρχείο Δράμας 
Αγ. Κωνσταντίνου 1, Τ.Κ. 661 00 Προάστιο Δράμας. 

5. Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.  
Διοικητήριο, Τ.Κ. 691 33  Κομοτηνή. 

6. Δήμαρχο Προσοτσάνης 
Χρ. Σακάρη 15, Τ.Κ. 662 00 Προσοτσάνη. 

7. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Προσοτσάνης 
Χρ. Σακάρη 15, Τ.Κ. 662 00 Προσοτσάνη. 

 
 
 


