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

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ  4ο  
 

 

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρισμού συνολικής ισχύος 44,645 MW 
που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο συνολικής 
έκτασης 468.658,966 τ.μ. στη θέση 
“Γιάνκοβα” της κτηματικής περιοχής Στανού 
της Δ.Ε. Αρναίας του Δήμου Αριστοτέλη της 
Π.Ε. Χαλκιδικής.» 

 

Αριθμ. Συνεδρίασης 7η/22-07-2022 
Αριθμ. Απόφασης:  69  / 2022 
     Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 22 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 
πραγματοποιήθηκε η 7η συνεδρίαση «δια περιφοράς» της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 520454(498)/18-07-2022  έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. 
Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 18-07-2022 σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

     
Από τα δεκαπέντε (15) μέλη της Επιτροπής  Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας 
παραβρέθηκαν και τα δεκαπέντε (15): 

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος       
 2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος          
 3.  Αβραμίδης Ευστάθιος- Τακτικό μέλος        
 4.  Αγγελίδης Θεόδωρος- Τακτικό μέλος        
 5.  Καριπίδης Δημήτριος- Τακτικό μέλος        

 6. Ζέρζης Πέτρος- Τακτικό μέλος        

      7.  Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος        

      8. Τζόβας Απόστολος- Τακτικό μέλος        

 9.  Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

10. Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

11. Αγαθαγγελίδου Ανατολή-Τακτικό μέλος  

     12. Ανεστάκης Ιωάννης-Τακτικό μέλος  

     13. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτ. μέλος        

     14. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

     15. Γκανούλης Φίλιππος- Τακτικό 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  

πραγματοποιείται «δια περιφοράς», όπως ορίζεται στο άρθρο 78 του Ν. 4954 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α΄/09-07-

2022) που ορίζει “Κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και 

των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα: 

α) 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), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) 

είτε δια ζώσης, δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των 

συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ. γ’, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.” 
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 Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
«Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του φωτοβολταϊκού σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρισμού συνολικής ισχύος 44,645 MW που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο 
συνολικής έκτασης 468.658,966 τ.μ. στη θέση “Γιάνκοβα” της κτηματικής περιοχής Στανού της 
Δ.Ε. Αρναίας του Δήμου Αριστοτέλη της Π.Ε. Χαλκιδικής.» και έδωσε το λόγο στην κα. Ζωγράφου 
Αικατερίνη Περιφερειακή Σύμβουλο Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αρ. πρωτ. 
οικ. 56315(0210)/18-05-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της ΠΕ. 
Χαλκιδικής η οποία έχει ως εξής: 
“: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ  
Α/Α  ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ)  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ  
i)Ν.1650/1986  (ΦΕΚ 160A/18-10-86), όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/2002  (ΦΕΚ 91Α/25-04-02) Εναρμόνιση του 
Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ. Για την προστασία του περιβάλλοντος 
ii)  Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, .. 
iii) ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β΄/13-1-2012), όπως έχει τροποποιηθεί με την ΥΑ 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/8-5-2012) Κατάταξη 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθ. 1 του Ν. 4014/21.09.2011 
iv) ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β/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. 
v) ΚΥΑ 49828/2008, ΦΕΚ 2464Β/3-12-2008 “Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού” 
vi) Η με α.π.: 266/2015 Απόφαση Π.Σ.Κ.Μ. όπως αναθεωρήθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.: 
ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/73483/852/2020 (ΦΕΚ 485/΄Δ/20-8-20) “Αξιολόγηση, Αναθεώρηση, και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Π.Κ.Μ.” 
vii) To με α.π.: 578479(719)/15-9-2021 έγγραφο Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ. Δημοσιοποίηση – Ανακοίνωσης – 
Πρόσκλησης για το έργο του Θέματος. 

3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης δεν έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σημείο 2 του παρόντος) και κατόπιν 
σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, η γνωμοδότησή μας 
επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως εξής:  
Η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και κανένας πολίτης ή φορέας δεν 
κατέθεσε αντιρρήσεις στην Υπηρεσία μας μέσα στην οριζόμενη από το νόμο προθεσμία, ενώ ο Δήμος Πολύγυρου μας κατέθεσε 
θετική γνωμοδότηση. 

Από τον έλεγχο της Μελέτης Οικολογικής Αξιολόγησης του έργου και την αντίστοιχη γνωμοδότηση της Δ/νσης Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών (ΟΦΥΠΕΚΑ) εκτιμάται ότι θα προκληθούν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (μείωση 
πληθυσμού ειδών, επηρεασμός διατήρησης και ισορροπίας βιοτόπων) έτσι ώστε ενδεχομένως να προκληθεί καθυστέρηση ή/και 
διακοπή της προόδου επίτευξης των στόχων διατήρησης της εν λόγω περιοχής Natura. Σε συνέχεια των παραπάνω αλλά και των 
κατευθυντήριων γραμμών της σχ.: vi Απόφασης για αποφυγή χωροθέτησης Φ/Β εντός ζωνών προστασίας του αγροτικού τοπίου, 
των Εθνικών Πάρκων, της ΕΑΖ Τουρισμού και των (λοιπών θεσμοθετημένων και μη) περιοχών προστασίας του περιβάλλοντος 
όπως οι περιοχές Natura. σας ενημερώνουμε ότι γνωμοδοτούμε αρνητικά για την υλοποίηση του έργου. 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Γνωμοδοτούμε αρνητικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας για τους συγκεκριμένους λόγους που παρατίθενται 

στο σημείο 4  του παρόντος” 

Στη συνέχεια τοποθετείται αρνητικά επί του θέματος ο κ. Τόσκας Λάζαρος σύμφωνα με το Περιφερειακό 
Χωροταξικό πλαίσιο της Π.Κ.Μ. και συγκεκριμένα το «άρθρο 12/Β. Ενέργεια και ΑΠΕ» «Η εγκατάσταση 
Φ/Β και αιολικών πάρκων πρέπει να αποφεύγεται εντός ζωνών προστασίας του αγροτικού τοπίου, εντός 
των εθνικών πάρκων και, γενικότερα, περιοχών προστασίας (Natura 2000, δασικές περιοχές)», και 
θεωρούνε ότι υπάρχει πληθώρα περιοχών κατάλληλων για την εγκατάσταση αυτόνομων μονάδων Φ/Β. Η 
χωροθέτηση εγκαταστάσεων αξιοποίησης ηλιακής ενέργειας πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις 
επιπτώσεις στο τοπίο και τις ενδεχόμενες παρενέργειες σε άλλους τομείς για τους οποίους το τοπίο έχει 
ιδιαίτερη σημασία (περιοχές Τουρισμού, ζώνες διεθνούς, εθνικής και περιφερειακής αξίας, όπως το τοπίο 
του Ολύμπου, η παράκτια Χαλκιδική αλλά και όλες οι παράκτιες περιοχές της Π.Κ.Μ., εθνικοί δρυμοί και 
πάρκα κ.α.). Θεωρούνε αναγκαία την άμεση υλοποίηση νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ 
λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τους στόχους για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα αλλά ταυτόχρονα 
λαμβάνοντας υπόψη και τους στόχους για τη διατήρηση της γης και την προστασία της βιοποικιλότητας. Η 
ενεργειακή μετάβαση στην Κ. Μακεδονία οφείλει να γίνεται με γνώμονα το περιβάλλον και τις ανάγκες των 
τοπικών κοινωνιών οι οποίες είναι κρίσιμο να έχουν λόγο και ρόλο σε διαδικασίες διαβούλευσης. 

https://helapco.gr/pdf/ex_res_fek_b2464_031208.pdf
https://helapco.gr/pdf/ex_res_fek_b2464_031208.pdf
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     Ακολουθεί η αρνητική τοποθέτηση του κ. Αβραμόπουλου, ο οποίος τοποθετείται αρνητικά με βάση την 
πάγια τοποθέτηση τους για τον ενεργειακό σχεδιασμό (με πυλώνες την «απελευθέρωση» ενέργειας και την 
ενεργειακή μετάβαση – απολιγνιτοποίηση) στον οποίο εντάσσεται το έργο και έχει οδηγήσει σε ενεργειακή 
φτώχεια, ανεργία, σε υπονόμευση της όποιας ενεργειακής αυτάρκειας της χώρας και πολλαπλές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον που συστηματικά υποεκτιμούνται στις ΜΠΕ. Λαμβάνουνε υπόψη και την αρνητική 
γνωμοδότηση της υπηρεσίας. 

Τέλος τοποθετείται αρνητικά και ο κ. Γκανούλης διότι με την ενδεχόμενη κατασκευή αυτού του έργου θα 
προκληθούν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (μείωση πληθυσμού ειδών, επηρεασμός διατήρησης 
και ισορροπίας βιοτόπων) έτσι ώστε να προκληθεί διακοπή της προόδου επίτευξης των στόχων διατήρησης 
της εν λόγω περιοχής Natura. 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και 

τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ 

της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016) 

β) το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 ‘‘Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού 

συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  

γ) την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την 

οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την 

ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 

έως 31.12.2023, 

δ) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-

ΤΗΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και 

ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , 

ε) την υπ' αριθμ. 20/02-03-2022 (ΑΔΑ:9ΓΞ67ΛΛ-21Ν) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί 

«Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του 

Ν.3852/2010, όπως ισχύει». . 

      στ) 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”. 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του φωτοβολταϊκού σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρισμού συνολικής ισχύος 44,645 MW που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο συνολικής 
έκτασης 468.658,966 τ.μ. στη θέση “Γιάνκοβα” της κτηματικής περιοχής Στανού της Δ.Ε. Αρναίας του 
Δήμου Αριστοτέλη της Π.Ε. Χαλκιδικής, σύμφωνα με την  αρ. πρωτ. 56315/0210/18-05-2022 εισήγηση 
του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας Π.Ε. Χαλκιδικής. 
 
Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος. 
 
Οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που λαμβάνονται δια περιφοράς, με τη διαδικασία των 
διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5 και 167, παρ. 1 του ν. 3852/2010, θα ανακοινωθούν από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας στην επόμενη συνεδρίαση. 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται  ως ακολούθως :  
 
Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα μέλη 
                                                                         

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας 
     

     Η Γραμματέας 
      Ηρώ Κουκίδου 
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