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

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ 5o 
 
 

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα πλαίσια 
της διαδικασίας περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης που αφορά στην εγκατάσταση 
και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) 
ισχύος 36,358MW, της εταιρείας με δ.τ. 
“ΜΠΟΖΟΝΙΟ Μ.Α.Ε.”, που θα εγκατασταθεί 
στη θέση «Βραχιόλας», Δήμου Πολυγύρου, 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, ΠΚΜ 
και συνοδών έργων», με Περιβαλλοντική 
Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2110629520» 

 

 
Αριθμ. Συνεδρίασης 7η/22-07-2022 
Αριθμ. Απόφασης:  70  / 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 

ΑΔΑ: ΨΒΝ07ΛΛ-ΦΛΗ



 

 

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.”. 

 

 Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
«Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα πλαίσια της διαδικασίας 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 36,358MW, της εταιρείας με δ.τ. 
“ΜΠΟΖΟΝΙΟ Μ.Α.Ε.”, που θα εγκατασταθεί στη θέση «Βραχιόλας», Δήμου Πολυγύρου, 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, ΠΚΜ και συνοδών έργων», με Περιβαλλοντική Ταυτότητα 
(ΠΕΤ) 2110629520» και έδωσε το λόγο στην κα Ζωγράφου Αικατερίνη, Περιφερειακή Σύμβουλο Π.Ε. 
Χαλκιδικής. 
 
Η κα Ζωγράφου Αικατερίνη αφού διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονομίας της Π.Ε. Χαλκιδικής για την συγκεκριμένη δραστηριότητα, τοποθετήθηκε αρνητικά επί 
του θέματος, συντασσόμενη με τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις της τοπικής κοινωνίας. Αναφέρθηκε στην 
αρνητική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Γαλάτιστας, σύμφωνα με την οποία το 
συγκεκριμένο έργο προτείνεται να κατασκευαστεί στην είσοδο της Γαλάτιστας στην παλαιά εθνική οδό 
και απέχει μόνο 150 μέτρα από την νέα επέκταση του οικισμού της Γαλάτιστας προκαλώντας οπτική 
ρύπανση και υποβαθμίζοντας την κωμόπολη. Τέλος επεσήμανε την αρνητική γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πολύγυρου καθώς και την αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Πολυγύρου για το συγκεκριμένο θέμα. 

Στη συνέχεια τοποθετείται αρνητικά επί του θέματος ο κ. Τόσκας Λάζαρος λέγοντας; ότι 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 θεωρούμε 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.). Θεωρούμε 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. “: Συμφωνούνε με την ομόφωνη αρνητική απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου και το ότι το συγκεκριμένο έργο προτείνεται να κατασκευαστεί στην 
είσοδο της Γαλάτιστας στην παλαιά εθνική οδό και απέχει μόνο 150 μέτρα από την νέα επέκταση του 
οικισμού της Γαλάτιστας προκαλώντας οπτική ρύπανση και υποβαθμίζοντας την κωμόπολη. 

Ακολουθεί η αρνητική τοποθέτηση του κ. Αβραμόπουλου 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. Επίσης λαμβάνουνε υπόψη και την αρνητική γνωμοδότηση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πολυγύρου. 

        Τέλος τοποθετείται αρνητικά και ο κ. Γκανούλης διότι η εκτέλεση του έργου επηρεάζει δασική έκταση 104   
στρεμμάτων εντός του αγροτεμαχίου εγκατάστασης. Χωρίς αναλυτικό χωροταξικό σχεδιασμό, χωρίς 
ανταπόδοση στην τοπική κοινωνία, χωρίς δυνατότητα συμμετοχής στην επένδυση τοπικών και 
μικρομεσαίων κεφαλαίων 
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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 στα πλαίσια της διαδικασίας 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 36,358MW, της εταιρείας με δ.τ. “ΜΠΟΖΟΝΙΟ 
Μ.Α.Ε.”, που θα εγκατασταθεί στη θέση «Βραχιόλας», Δήμου Πολυγύρου, Περιφερειακής Ενότητας 
Χαλκιδικής, ΠΚΜ και συνοδών έργων», με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2110629520. 

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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