
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                            
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ  5 
 

 

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 70 MW της « 
SKGR PV17 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με 
περιβαλλοντική ταυτότητα ΠΕΤ 2012425928,  
που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση 
«ΒΟΣΚΗΣΙΜΑ» , του Δήμου Κιλκίς, 
Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς   ( αποτελεί 
έργο υποκατηγορίας Α2 της 10ης ομάδας 
έργων και δραστηριοτήτων – Ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας)» 

 

 
Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/01-11-2021 
Αριθμ. Απόφασης:   92  / 2021 
      Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 1 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 
συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τα μέλη της Επιτροπής 
Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αρ. 
πρ. οικ. 685706(815)/27-10-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, 
Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου 
Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 27-10-2021 σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020  Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τ. Α). 
Από τα δεκατέσσερα (14) μέλη της Επιτροπής  Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας παραβρέθηκαν δώδεκα (12) τακτικά μέλη και ένα (1) 
αναπληρωματικό:   

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος     1.Γιαννούλης Χρήστος -Τακτικό μέλος 
2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος            2. Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος            

3. Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

4. Μαλλιαράς Αθανάσιος-Τακτικό μέλος     

5. Καριπίδης Δημήτριος-Τακτικό μέλος              

6. Ζέρζης Πέτρος-Τακτικό μέλος          

7. Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

    8.    Αγγελίδης  Θεόδωρος -Τακτικό μέλος  

  9.   Δερμεντζοπούλου Μαρία-Τακτικό μέλος 
 

 

10.   Τζιουβάρας Χρήστος-Τακτικό μέλος  

11.   Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτικό μέλος  

12.   Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

  13 .  Θωμά Δήμητρα-Αναπληρωματικό μέλος  

              Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας 
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ανέφερε ότι η συνεδρίαση 
της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιείται 
«με τηλεδιάσκεψη», όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 10 της  Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που ορίζει «Κατά το διάστημα 
λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των 
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αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και 
των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί 
να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 
και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με 
κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης 
των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».  
 

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της 
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 70 MW της « SKGR PV17 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με περιβαλλοντική ταυτότητα ΠΕΤ 2012425928,  που 
προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση « ΒΟΣΚΗΣΙΜΑ » , του Δήμου Κιλκίς, 
Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς   ( αποτελεί έργο υποκατηγορίας Α2 της 10ης 
ομάδας έργων και δραστηριοτήτων – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)»  και 
έδωσε το λόγο στην  κα. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλο της Π.E. 
Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αρ. πρωτ.  66648(292)/22-03-2021 
εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.E. Κιλκίς, η οποία 
έχει ως εξής: 
” 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ) ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
 1. Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  «Για την προστασία του 
περιβάλλοντος» 
 2. Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209 / Α / 21-09-2011) « Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 
 3. Απόφαση ΔΙΠΑ/οικ./37674/2016 Υπουργού Περιβάλλοντος και  Ενέργειας (ΦΕΚ 2471/β/10-08-
2016). « 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.4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί κα ισχύει  » 
 4. ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/15-01-14) «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». 
 5. Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α /27-6-2006) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές 
διατάξεις» 
 6. Ν.3851/10 (ΦΕΚ 85 / Α/ 04-06-2010) « Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» 
 7. ΚΥΑ 3137/191/φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/04-04-2012)«Αντιστοίχηση των κατηγοριών των 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» 

 3.ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης δεν έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου. 
4.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αναφέρεται στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων του 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος ισχύος 70 MW της « 
SKGR PV17 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»,  που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση « ΒΟΣΚΗΣΙΜΑ » , του 
Δήμου Κιλκίς, Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς,  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας . 
Η θέση της εγκατάστασης βρίσκεται 1200 μέτρα  δυτικά του οικισμού Καστανιές που είναι ο πλησιέστερος 
οικισμός και νοτιοανατολικά του οικισμού Χωρύγι . Βρίσκεται  εκτός προστατευόμενων  περιοχών 
(ΝΑΤΟΥΡΑ 2000, CORINE κλπ) και δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο τοπίο ιδιαίτερου  φυσικού 
κάλλους.  
Για το προτεινόμενο έργο έχει ληφθεί η υπ. αριθμ. ΒΕΒ-1388/2020 βεβαίωση παραγωγού Ρ.Α.Ε. που 
αναφέρεται σε έκταση 1.118.213,07 τ.μ. Σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης που περιέχεται στη ΜΠΕ ο 
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σταθμός θα καταλάβει έκταση 1.035.683,59 τ.μ. , η οποία θα περιφραχτεί τμηματικά . Σύμφωνα με την 
υπ. αριθμ. πρωτ. 8739/01-03-2021 γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ της Διεύθυνσης Συντονισμού και 
Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, η οποία βρίσκεται στο 
ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρώο, η έκταση των 1.035.683,59 τ.μ.  στην οποία θα αναπτυχθεί το έργο, 
εμπίπτει : σε μη δασικού χαρακτήρα εκτάσεις κατά το μεγαλύτερο μέρος ( ΑΑ, ΠΑ),  που δεν 
προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εκτός από τμήματα συνολικού εμβαδού 
20.789,89 τ.μ. , που εμπίπτουν σε ευρύτερη εν γένει δασικού χαρακτήρα έκταση, που φέρει το 
χαρακτηρισμό ΔΔ και προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το δασικό 
χάρτη της περιοχής .  Αναφέρει επίσης ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς, πως αφορά δημόσιες 
εκτάσεις τις οποίες διαχειρίζεται η Δασική Υπηρεσία.   
Η θέση του έργου βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Κιλκίς 
(Απόφαση 12245/28-11-2008 Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , ΦΕΚ ΑΑΠ/13/20-
01-2009), και συγκεκριμένα εντός της Ζώνης ΠΕΠΔ 1 « Γεωργική γη κύριας χρήσης », εντός της οποίας 
επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας  ( ανανεώσιμων πηγών ενέργειας).  
Εντός του γηπέδου του έργου,  θα βελτιωθούν 5 τμήματα υφιστάμενης οδοποιίας συνολικού  μήκους 2,6 
χιλιομέτρων και θα διαπλατυνθούν όπου κριθεί απαραίτητο προκειμένου το πλάτος τους να είναι 4 μέτρα 
σε όλο το μήκος τους. Επίσης θα κατασκευαστούν εσωτερικές οδοί πλάτους 4 μέτρων (σύμφωνα με το 
διάγραμμα κάλυψης της ΜΠΕ)  με χρήση αδρανών υλικών (κροκάλες και θραυστά υλικά  λατομείου).  
Ο σταθμός θα αποτελείται από 138.528  φωτοβολταϊκά πάνελ ονομαστικής μέγιστης ισχύος το καθένα 
505 W. Η μετατροπή του συνεχούς ρεύματος που θα παράγουν τα πάνελ σε εναλλασσόμενο, θα γίνεται 
με χρήση 14 κεντρικών αντιστροφέων, ο καθένας εκ των οποίων θα τροφοδοτεί έναν μετασχηματιστή. 
Από κάθε μετασχηματιστή θα αναχωρεί μία τριφασική γραμμή μέσης τάσης, η οποία θα καταλήγει σε 
έναν προκατασκευασμένο κεντρικό υποσταθμό ζεύξης που θα βρίσκεται εντός του γηπέδου του έργου.  
Οι  καλωδιώσεις είτε θα  είναι υπόγειες, είτε θα χρησιμοποιούνται ειδικά υπέργεια κανάλια που θα 
περνούν πίσω από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια.   
Η διασύνδεση του σταθμού με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΔΔΗΕ, θα γίνει με υπόγεια γραμμή 
μήκους περίπου 6 χιλιομέτρων  σε ένα νέο υποσταθμό ανύψωσης υψηλής τάσης 33KV/150 KV, μέσω 
μετασχηματιστή ονομαστικής ισχύος 100 MVA. O νέος υποσταθμός που δεν αδειοδοτείται 
περιβαλλοντικά με την ΜΠΕ του θέματος, θα ανεγερθεί πλησίον της γραμμής μεταφοράς 150 KV ΚΙΛΚΙΣ 
– ΟΣΕ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. , που διέρχεται νοτίως των οικισμών Βαπτιστή και Μεγάλης 
Βρύσης .   
Το συνολικό ύψος της επένδυσης εκτιμάται στα  45.500.500  ευρώ. 
 Η μονάδα  αποτελεί έργο υποκατηγορίας Α2 της  υπ. αριθμ. Απόφασης ΔΙΠΑ/οικ./37674/2016 
Υπουργού Περιβάλλοντος και  Ενέργειας (ΦΕΚ 2471/β/10-08-2016) , ενώ αποτελεί έργο χαμηλής  
όχλησης σύμφωνα με την ΚΥΑ 3137/191/Φ15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/04-04-2012), όπως συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα και ισχύει .    
Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι : 

η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 
κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην Υπηρεσία μας, μέσα στην 
οριζόμενη από το νόμο προθεσμία. 
ο Δήμος Κιλκίς με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 4851/04-03-2021  έγγραφό του (αρ. πρωτ. 137722/585/05-
03-2021  υπηρεσίας μας)  διαβίβασε στην Υπηρεσία μας την υπ. αριθμ. 26/2021 Απόφαση του  
Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς,  με την οποία αποφασίζει και γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία  αρνητικά 
επί του περιεχομένου της ΜΠΕ (συνημμένα στην παρούσα εισήγηση). 
 Και επειδή  : 
Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο  Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
(ΦΕΚ 2464/Β/03-12-2008)  και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 17 αυτού, παράγραφος ε, τα 
δάση εμπίπτουν στις ζώνες αποκλεισμού για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της 
ηλιακής ενέργειας.  Ο φωτοβολταϊκός σταθμός του θέματος, προτείνεται να εγκατασταθεί σε έκταση 
1.035.683,59 τ.μ.  , στην οποία υπάρχουν τμήματα συνολικού εμβαδού 20.789,89 τ.μ. , που 
εμπίπτουν σε ευρύτερη εν γένει δασικού χαρακτήρα έκταση, και προστατεύονται από τις διατάξεις 
της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το δασικό χάρτη της περιοχής. Για την δημόσια δασική έκταση 
αυτή, δεν υπάρχει τεκμηρίωση στη ΜΠΕ συμπεριλαμβανομένου του τοπογραφικού διαγράμματος 
αυτής ότι δεν είναι δάσος  ,  ώστε να είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού. Το 
γεγονός της μη ύπαρξης ειδικότερου χαρακτηρισμού του δασικού χαρακτήρα της έκτασης των 
20.789,89 τ.μ. που θα τεκμηρίωνε ότι η έκταση αυτή δεν είναι δάσος,  άρα δεν θα αναπτυσσόταν το 
έργο σε ζώνη αποκλεισμού του , επιβεβαιώνεται από την  υπ. αριθμ. πρωτ. 8739/01-03-2021 
γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, η οποία βρίσκεται στο ηλεκτρονικό 
περιβαλλοντικό μητρώο και μνημονεύτηκε στην παρούσα.   
Εκτιμούμε ότι από την  αρμόδια περιβαλλοντική υπηρεσία της ΑΔΜΘ πριν τη διαβίβαση του φακέλου 
και τη διαδικασία της δημόσιας  διαβούλευσης,  θα έπρεπε να προηγηθεί ο έλεγχος του  επιτρεπτού 
της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σταθμού σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο  Χωροταξικού 
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Σχεδιασμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464/Β/03-12-2008). Πιο συγκεκριμένα, θα 
έπρεπε να τεκμηριώνεται σύμφωνα με το άρθρο 17 αυτού, ότι δεν εμπίπτει στις ζώνες αποκλεισμού, 
όπως αναφέρονται στη παράγραφο 3 αυτού, δηλαδή σε δάσος. 

σας ενημερώνουμε ότι δεν δυνάμεθα να γνωμοδοτήσουμε επί της διαβιβασθείσας ΜΠΕ, διότι από την 
ΜΠΕ δεν τεκμηριώνεται το επιτρεπτό της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σταθμού, όπως παρατέθηκε 
ανωτέρω .  

       5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 Δεν δυνάμεθα να γνωμοδοτήσουμε επί της διαβιβασθείσας ΜΠΕ διότι διαπιστώνονται σε αυτή ουσιώδεις 
ελλείψεις σε ότι αφορά το αντικείμενο αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας, όπως αυτές (ελλείψεις) 
παρατίθενται στο σημείο  4 του παρόντος” 
 

Στη συνέχεια η κα Σωτηριάδου Αναστασία εξήγησε ότι τα φωτοβολταϊκά 
απαγορεύονται σε γη υψηλής παραγωγικότητας και σε δάσος. Για τις συγκεκριμένες 
δραστηριότητες δεν τεκμηριώνεται αν πρόκειται να εγκατασταθούν σε δάσος, δεν έχει 
αποχαρακτηριστεί αν βρίσκονται σε γη υψηλής ή χαμηλής βλάστησης και λείπει η 
πράξη χαρακτηρισμού έκτασης που γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού στο 
τοπογραφικό. Επίσης τόνισε ότι ο Δήμος Κιλκίς γνωμοδότησε αρνητικά επί του 
συγκεκριμένου έργου. Λόγω της αδυναμίας της εισηγηθείσας υπηρεσίας να 
γνωμοδοτήσει επί της ΜΠΕ διότι διαπιστώνονται σε αυτή ουσιώδεις ελλείψεις σε ότι 
αφορά το αντικείμενο αρμοδιότητας της υπηρεσίας τους, λόγω του γεγονότος ότι το 
έργο πρόκειται να εγκατασταθεί σε δημόσια έκταση και για όλους τους παραπάνω 
λόγους, τοποθετήθηκε αρνητικά επί της ΜΠΕ και ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής 
να καταψηφίσουν την συγκεκριμένη μελέτη.  

Έπειτα δόθηκε ο λόγος στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής κ. Τόσκα Λάζαρο, ο οποίος 
επεσήμανε ότι υπάρχουν αρνητικές γνωμοδοτήσεις από τον Δήμο, αλλά και από την 
υπηρεσία της Περιφέρειας και τη Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της 
ΑΔΜΘ. Το φωτοβολταϊκό θα καταλαμβάνει τεράστια έκταση (1035 στρέμματα), εν 
μέρει σε δασικού χαρακτήρα έκταση, κάτι που απαγορεύεται από τη νομοθεσία. Από 
την  αρμόδια περιβαλλοντική υπηρεσία της ΑΔΜΘ πριν τη διαβίβαση του φακέλου 
και τη διαδικασία της δημόσιας  διαβούλευσης,  θα έπρεπε να προηγηθεί ο έλεγχος 
του  επιτρεπτού της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σταθμού σύμφωνα με το 
υπάρχων Εθνικό Πλαίσιο  Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ. Πάγια θέση τους 
αποτελεί η αναγκαιότητα κατάρτισης νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, όχι 
μόνο σε εθνικό, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο, που θα προκύψει από αξιόπιστη 
επιστημονική μελέτη. Επίσης, η αναγκαιότητα μιας ολοκληρωμένης καταγραφής ανά 
Π.Ε. για το σύνολο των αδειοδοτήσεων ανά μορφή ΑΠΕ.  
 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη 
τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
α) το άρθρο 164 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 “Επιτροπές του Περιφερειακού 
Συμβουλίου” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
β) την αριθμ.7281/2019 (21-06-2019) απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών 
της 26ης Μαΐου 2019 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και 
αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023 
γ) την αρ.169/2019 απόφαση του Π.Σ.Κ.Μ. περί “ Σύστασης και εκλογής μελών των 
Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με Α.Δ.Α.: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ” . 
δ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681593(483)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και 
αναπληρωτή Γραμματέα της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής 
Οικονομίας”. 
ε) την εκ της ευθείας και ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα 
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αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, 
στ)την με αρ. πρωτ. 69471/24-9-2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της 
Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών. 
  

Αποφασίζει ομόφωνα  

Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 70 MW της « 
SKGR PV17 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με περιβαλλοντική ταυτότητα ΠΕΤ 
2012425928,  που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση « ΒΟΣΚΗΣΙΜΑ » , του 
Δήμου Κιλκίς, Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς ( αποτελεί έργο υποκατηγορίας Α2 της 
10ης ομάδας έργων και δραστηριοτήτων – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας).   
 
 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται    
ως ακολούθως :  

 
 

   Ο Πρόεδρος             
                                                                         

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας 
 
 
 
Η Γραμματέας 
Κουκίδου Ηρώ                                                         
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