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«Γνωμοδότηση επί της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για  
τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από φωτοβολταϊκό 
σύστημα ισχύος 10,71144 MW της 
εταιρείας ΑΒΟ WIND HELLAS AE, 
που προτείνεται να εγκατασταθεί 
στη θέση «ΠΛΑΤΑΝΙΑ 5», του 
αγροκτήματος Πλατανιάς,  Δήμου 
Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας  (ανήκει στην 
υποκατηγορία Α2).» 

 

 
Αριθμ. Συνεδρίασης 14η/19-11-2021 

Αριθμ. Απόφασης:  112  / 2021 

      Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 19 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή  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. 
729782(888)/15-11-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη 
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε 
νόμιμα, στις 15-11-2021 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 δέκα τρία (13) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό:   

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος     1.Γιαννούλης Χρήστος -Τακτικό μέλος 

2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος             

      3.   Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος             

4  .Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

5.  Μαλλιαράς Αθανάσιος-Τακτικό μέλος     

6.  Καριπίδης Δημήτριος-Τακτικό μέλος              

7.  Ζέρζης Πέτρος-Τακτικό μέλος          

8.  Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

    9.  Αγγελίδης  Θεόδωρος -Τακτικό μέλος  

 10. Δερμεντζοπούλου Μαρία-Τακτικό μέλος 

 
 

 11.  Τζιουβάρας Χρήστος-Τακτικό μέλος  

 12.   Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτικό μέλος  

 13.   Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

   14 .  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 
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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 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 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της 
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για  τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10,71144 MW της εταιρείας ΑΒΟ 
WIND HELLAS AE, που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «ΠΛΑΤΑΝΙΑ 5», 
του αγροκτήματος Πλατανιάς,  Δήμου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας  (ανήκει στην υποκατηγορία Α2).» και έδωσε το λόγο στην  κα. 
Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλο της Π.Ε. Κιλκίς., η οποία έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής την αρ. πρωτ. 361454(1609)/30-08-2021 εισήγηση του Τμήματος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. 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 και 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 

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: 

(Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρόσθετες σελίδες αν απαιτηθεί) 

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αναφέρεται στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων του 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10,71144 MW της εταιρείας 
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ΑΒΟ WIND HELLAS AE, που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «ΠΛΑΤΑΝΙΑ 5», του αγροκτήματος 
Πλατανιάς,  Δήμου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η θέση του έργου βρίσκεται  εκτός προστατευόμενων  περιοχών (ΝΑΤΟΥΡΑ 2000, CORINE κλπ) και δεν 
αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο τοπίο ιδιαίτερου  φυσικού κάλλους. 

Το γήπεδο εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σταθμού βρίσκεται περίπου 0,46 χλμ βορειοανατολικά  του 
οικισμού Πλατανιά, 2,0 χλμ ανατολικά του οικισμού Μικρό Δάσος, 3,1 χλμ νότια του οικισμού Ποντοηράκλεια 
και 4,6 χλμ νοτιοανατολικά του οικισμού Εύζωνοι.  Είναι δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα, έχει εμβαδόν 
169.231,27 τ.μ. και αποτελεί  τμήμα των κοινόχρηστων τεμαχίων υπ. αριθμ. 654, 762 και 502α  του 
αγροκτήματος Πλατανιάς σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα της ΜΠΕ.  

Όπως αποτυπώνεται στο διάγραμμα κάλυψης του έργου με αριθμό σχεδίου 5Β, που δεν περιέχεται στην 
έντυπη μορφή της ΜΠΕ, αλλά υπάρχει ως συμπληρωματικό στοιχείο στο ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό 
μητρώο και το οποίο μνημονεύει επίσης στο υπ. αριθμ. πρωτ. 177766/18-08-2021 έγγραφο - γνωμοδότηση 
επί της ΜΠΕ της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της ΑΔΜΘ που επίσης βρίσκεται στο 
ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρώο , το πολύγωνο εγκατάστασης του Φ/Β πάρκου έχει εμβαδόν 131.861,05 
τ.μ. Αποτελείται από δύο επιμέρους πολύγωνα, εμβαδού 114.057,85 τ.μ. και 17.803,20 τ.μ., που φέρουν τον 
χαρακτηρισμό (ΔΔ) και (ΑΔ) και (ΑΑ). Για τις παραπάνω δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, η Επιτροπή 
Δασολογίου απέδωσε τον ειδικότερο χαρακτηρισμό Δασική κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 3 του 
νόμου 998/79. Με το ίδιο έγγραφό της η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της ΑΔΜΘ 
συμφωνεί με την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο, αναφέροντας ότι 
αποτελεί και έγκρισης επέμβασης σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, θέτοντας σχετικούς όρους.    

Ο σταθμός θα αποτελείται από 29.754  φωτοβολταϊκά πάνελ ονομαστικής μέγιστης ισχύος το καθένα 360 W. 
Η παραγόμενη ενέργεια θα οδηγείται στο κτήριο ελέγχου του Φ/Β σταθμού, όπου είναι εγκατεστημένοι 
μετασχηματιστές  Χαμηλής Τάσης / Μέσης Τάσης (Μ/Σ ΧΤ/ΜΤ).   Θα κατασκευαστεί επίσης ως συνοδό έργο,  
υπόγειο εξωτερικό  δίκτυο μέσης τάσης (ΜΤ) μήκους περίπου 14.110,27 μέτρων (σύμφωνα με το σχέδιο 
διασύνδεσης ) .  Με τον τρόπο αυτό το δίκτυο  θα μεταφέρει το ρεύμα της μέσης τάσης των 20 KV σε νέο 
υποσταθμό (Υ/Σ) ανύψωσης τάσης από 20 KV στα 150 KV, που θα κατασκευαστεί, και θα αδειοδοτηθεί 
περιβαλλοντικά μεταγενέστερα, χωρίς να αδειοδοτείται στην ΜΠΕ του θέματος. Στον νέο υποσταθμό που θα 
κατασκευαστεί θα συνδεθούν άλλα τέσσερα  (4) γειτονικά  πάρκα της ίδιας εταιρείας με όνομα Πλατανιά 1, 
Πλατανιά 2, Πλατανιά 3, Πλατανιά 4   ισχύος 17,533 MW το καθένα και  ένα ακόμη φωτοβολταϊκό πάρκο της 
ίδιας εταιρείας με όνομα  Ποντοηράκλεια ισχύος 19,98216 MW.  Στη συνέχεια η διασύνδεση του υποσταθμού 
με το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ θα γίνει σύμφωνα με την προσφορά σύνδεσης από τον διαχειριστή της ηλεκτρικής 
ενέργειας.  

Για το έργο έχει εκδοθεί η βεβαίωση  παραγωγού ΡΑΕ υπ. αριθμ. 1073/2020.     

Το συνολικό ύψος της επένδυσης εκτιμάται στα  9.639.900  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 

 ότι κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην Υπηρεσία μας, μέχρι την 
έκδοση της παρούσας. 

 ο Δήμος Παιονίας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην Υπηρεσία μας, μέχρι την έκδοση της 
παρούσας. 

σας ενημερώνουμε ότι δεν έχουμε αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της ΜΠΕ που μας απεστάλη και 
γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου, εφόσον τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρονται στη  ΜΠΕ,  ενώ επιπροσθέτως της κείμενης Νομοθεσίας, 
προτείνονται οι ακόλουθοι  πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις  : 

Να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθ. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077 Β/09-04-
2012) για ενσωμάτωση της έγκρισης επέμβασης στην Απόφαση Ε.Π.Ο. ” 

  5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας με τους όρους-προυποθέσεις που        
παρατίθενται στο σημείο 4 της παρούσας” 
 

Στη συνέχεια η κα Σωτηριάδου Αναστασία τοποθετήθηκε αρνητικά επί του θέματος 
λόγω του ότι το συγκεκριμένο έργο πρόκειται να εγκατασταθεί σε δημόσια έκταση και ο 
Δήμος Παιονίας έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά επί της συγκεκριμένης Μ.Π.Ε. Ζήτησε 
λοιπόν από τα μέλη της Επιτροπής να καταψηφίσουν τη  συγκεκριμένη μελέτη.  
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Στη συνέχεια τοποθετήθηκε αρνητικά επί του θέματος ο κ. Αβραμόπουλος τονίζοντας ότι 
δεν κρίνουνε κατά βάση την αρτιότητα της εκάστοτε μελέτης που συνοδεύει το κάθε έργο 
ΑΠΕ και από αυτή τη σκοπιά το έργο των μελετητών και των ελεγκτών εργαζομένων της 
Περιφέρειας. Έτσι κι αλλιώς όλοι είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν μέσα σε ένα 
πλαίσιο όπου η περιβαλλοντική νομοθεσία καθορίζεται κατά βάση από το αν εξυπηρετεί 
ή όχι τους επιχειρηματικούς ομίλους, αν είναι ευνοϊκή για υποψήφιους «επενδυτές». Σαν 
μέλη ενός πολιτικού οργάνου, είμαστε αναγκασμένοι να κρίνουμε και τη σκοπιμότητα 
του έργου αλλά και το συνολικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται και δεν είναι άλλο 
από την «απελευθέρωση» – ιδιωτικοποίηση της ενέργειας. Κρίνουνε και την ίδια την 
κατεύθυνση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αλλά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο 
αναπτύσσονται οι ίδιες οι ΑΠΕ, αμφισβητούνε τεκμηριωμένα τα λεγόμενα «οφέλη» που 
παρουσιάζονται. Καταθέτουνε την απόλυτη αντίθεση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στην 
λεγόμενη «απελευθέρωση» της παραγωγής και εμπορίας της ηλεκτρικής ενέργειας από  
ιδιώτες «επενδυτές», επειδή όλη αυτή η πορεία έχει οδηγήσει σε όξυνση της 
ενεργειακής φτώχειας του λαού μας, στη χειροτέρευση των όρων εργασίας για τους 
εργαζόμενους του κλάδου, σε απολύσεις οι οποίες δεν αντισταθμίζονται από τις όποιες 
προσλήψεις στις μονάδες ΑΠΕ, στην υπονόμευση της ενεργειακής αυτάρκειας της 
χώρας. Όλα τα παραπάνω έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στις πρόσφατες ανατιμήσεις 
στην ηλεκτρική ενέργεια. Επιπλέον, η μονοκαλλιέργεια και άναρχη χωροθέτηση 
εγκαταστάσεων ΑΠΕ σε όλη τη χώρα έχει δημιουργήσει επίσης πλήθος προβλημάτων 
περιβαλλοντικών και όχι μόνο. Επισημαίνουνε την ανάγκη να υπάρχει μια 
ολοκληρωμένη καταγραφή ανά Π.Ε για το σύνολο των αδειοδοτήσεων ανά μορφή ΑΠΕ 
με ταυτόχρονη συνολική καταγραφή των εκτάσεων που αλλάζουν χρήση ή καλλιέργεια. 
Το συγκεκριμένο έργο αφορά τμήμα της εγκατάστασης 5  Φ/Β πάρκων συνολικής 
ισχύος 80,84 MW της εταιρείας ΑΒΟ WIND HELLAS, στη θέση Πλατανιά  στην T.Κ. 
Ευζώνων, Δημοτική Ενότητα Πολυκάστρου, Δήμος Παιονίας, Περιφερειακή Ενότητα 
Κιλκίς της ΠΚΜ. Τα 4 από αυτά (17,533 MW το καθένα). Εγκαθίστανται σε ένα γήπεδο 
το οποίο κατατέμνεται σε 4 τεμάχια και δίνεται ως ξεχωριστό έργο, για λόγους που 
συμφέρουν την επικερδή επένδυση του ομίλου και αξιοποιώντας το γεγονός πως η 
περιβαλλοντική νομοθεσία δεν κατατάσσει τους Φ/Β στην Α1 υποκατηγορία, όσο 
μεγάλης έκτασης και ισχύος μπορεί να είναι. Το πέμπτο πρόκειται να εγκατασταθεί σε 
παρακείμενο γήπεδο και έχει ισχύ 10,71 MW. Η ίδια εταιρεία σχεδιάζει ακόμα ένα Φ/Β 
πάρκο στην κοντινή θέση Ποντοηράκλεια, ισχύος 19,98 MW (Επιτροπή Ανάπτυξης 08-
10-2021, Θέμα 10). Ορισμένα από τα έργα πρόκειται να εγκατασταθούν σε δασικές 
εκτάσεις που αποχαρακτηρίστηκαν με βάση την ανάρτηση των οριστικών δασικών 
χαρτών για αυτές τον Ιούνιο του 2021. Το Δημοτικό Συμβούλιο Παιονίας έχει 
γνωμοδοτήσει αρνητικά για ορισμένα από τα παραπάνω  έργα. Η θέση της διοίκησης 
του Δήμου είναι ότι θα πληγούν οικονομικά οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής, 
που δηλώνουν τις σχετικές δημόσιες εκτάσεις για να καλύψουν τα δικαιώματα βοσκής. 
Το ζήτημα όμως είναι βαθύτερο, καθώς μια σειρά δημόσιων και κοινόχρηστων εκτάσεων 
της ΠΚΜ θυσιάζονται στο βωμό των επιχειρηματικών συμφερόντων, γιατί αποτελούν 
κυριολεκτικά “φιλέτα” για τους σχεδιασμούς τους. Η επέκταση της εγκατάστασης τέτοιων 
μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε πρόκειται για δημόσιες, είτε για 
ιδιωτικές εκτάσεις, δεσμεύει χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης κατάλληλης για 
αγροτική παραγωγή, καθώς και χιλιάδες στρέμματα χορτολιβαδικών εκτάσεων, δηλαδή 
βοσκήσιμης γης, υπονομεύοντας έτσι την διατροφική ικανότητα της χώρας αλλά και την 
διατήρηση και ανάπτυξη του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής. Επιπλέον, τόσο οι σταθμοί 
της Πλατανιάς, όσο και της Ποντοηράκλειας, περιστοιχίζονται από ρέματα. Για 
λογαριασμό του ομίλου έχει εκπονηθεί μια Υδρολογική – Υδραυλική Μελέτη για την 
προσωρινή οριοθέτηση αυτών των ρεμάτων, κατά τα πρότυπα των «ιδιωτικών» 
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διευθετήσεων χειμάρρων και ρεμάτων, που παραδίδουν ουσιαστικά τη διαχείρισή τους 
σε επιχειρηματικούς ομίλους. Στόχος αυτής της μελέτης είναι η προστασία της 
επένδυσης, που βρίσκεται εντός ζώνης κατάκλυσης των ΣΔΚΠ και τίποτα περισσότερο. 
Οριοθετείται η παρέμβαση σε τμήματα των ρεμάτων γύρω από τα γήπεδα της 
επένδυσης, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των ίδιων των 
εγκαταστάσεων σε ότι αφορά την απορροή των νερών σε περίπτωση βροχής. Με αυτό 
τον τρόπο δεν μελετάται η πιθανή αρνητική επίδραση που θα έχουν τα έργα, ειδικά από 
τη στιγμή που η ίδια μελέτη επισημαίνει για ένα από τα ρέματα, ότι: “...Γενικά, η 
υφιστάμενη κοίτη του ρ. Μπαγιάλτζας είναι προσαρμοσμένη σε μικρές παροχές με 
έντονη χρονική μεταβλητότητα, και εμφανίζει αδυναμία παραλαβής της παροχής 
σχεδιασμού πεντηκονταετίας...”. Επιπλέον διατηρούνε σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με 
τον έλεγχο εφαρμογής των όρων των ΜΠΕ, αφού η αποδυνάμωση των υπηρεσιών της 
Περιφέρειας αλλά και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών σε στελεχικό δυναμικό, στην ουσία 
καθιστά ανέφικτο κάτι τέτοιο. Με βασικό κριτήριο την θέση τους ενάντια στην λεγόμενη 
«απελευθέρωση» σε όλη την αλυσίδα της παραγωγής - εμπορίας ενέργειας, αλλά και με 
τις επιμέρους επισημάνσεις που αναφέρανε, καταψηφίζουνε.  

 
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 
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. 
ζ) το με αρ. πρωτ. 76552/20-10-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών & 
Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
Αποφασίζει ομόφωνα  

Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: 
“Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 
10,71144 MW της εταιρείας ΑΒΟ WIND HELLAS AE, που προτείνεται να εγκατασταθεί 
στη θέση «ΠΛΑΤΑΝΙΑ 5», του αγροκτήματος Πλατανιάς,  Δήμου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς, 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  (ανήκει στην υποκατηγορία Α2)” (ΠΕΤ: 2011410129),  
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H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται    ως 
ακολούθως :  

 
 

   Ο Πρόεδρος    
          
                                                                         

 Κωνσταντίνος Γιουτίκας 

 
 
 

Η Γραμματέας 

Κουκίδου Ηρώ                                                         
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