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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                       ΘΕΜΑ 4ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου ‘’Εγκατάσταση και λειτουργία τριών (3) φωτοβολταϊκών σταθμών 

παραγωγής ηλεκτρισμού συνολικής ισχύος 57 MW που θα εγκατασταθούν στις θέσεις ‘’Αμπελώνες Ι’’ (20 

MW), ‘’Αμπελώνες ΙΙ’’ (17 MW) και ‘’Αμπελώνες ΙΙΙ’’ (20 MW), στο αγρόκτημα Ακροποτάμου της Τ.Κ. 

Προχώματος, της Δ.Ε. Κουφαλίων, του Δήμου Χαλκηδόνος, Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

 

Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. του έργου ‘’Εγκατάσταση και λειτουργία τριών (3) φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρισμού συνολικής ισχύος 57 MW που θα εγκατασταθούν στις θέσεις ‘’Αμπελώνες Ι’’ (20 MW), 

‘’Αμπελώνες ΙΙ’’ (17 MW) και ‘’Αμπελώνες ΙΙΙ’’ (20 MW), στο αγρόκτημα Ακροποτάμου της Τ.Κ. 

Προχώματος, της Δ.Ε. Κουφαλίων, του Δήμου Χαλκηδόνος, Π.Ε. Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της 

Επιτροπής το με αρ. πρωτ.: 127/27-01-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 

Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε το λόγο στον κ. Γρ. Καλαμπούκα, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εισηγηθεί 

το θέμα. Ο κ. Καλαμπούκας έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 643224 (14856)/25-01-2022 

εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης, ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με το έργο, αναφέρθηκε στα προβλήματα που εντοπίστηκαν 

στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και στα αποτελέσματα της αυτοψίας που διενεργήθηκε 

από την υπηρεσία. Τέλος, αναφέρθηκε στις επιφυλάξεις και τους όρους βάσει των οποίων η υπηρεσία 

εισηγείται θετικά.  

 

Ημερομηνία: 14 Φεβρουαρίου 2022 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχομένου): 63570 (15) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 14/09-02-2022  

Απόσπασμα Πρακτικού αρ. 4/2022  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής 

 

Ταχ. Δ/νση     : Β. Όλγας 198 

Ταχ. Κώδ.      : 546 55, Τ.Θ. 18240 

Πληροφορίες : Α. Τριανταφύλλου 

Τηλ.               : 2313 319 650 

Email             : me@pkm.gov.gr 

  

   ΠΡΟΣ : 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. 
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού 

 

ηλεκτρονική υποβολή 
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Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Τζόλλα Νικόλαο, κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, και κ. Αβραμόπουλο 

Σωτήριο, τακτικά μέλη.». 

Στις ερωτήσεις απάντησε ο κ. Καλαμπούκας. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι καταγεγραμμένες στο 

ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης. 

 

Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στα μέλη για τοποθετήσεις. 

Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, και ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, δήλωσαν ότι θα 

καταψηφίσουν, κατέθεσαν και γραπτώς την τοποθέτησή τους ως εξής: «Συμφωνούμε με τη σοβαρότητα των 

επιφυλάξεων που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας, αλλά πιστεύουμε ότι η Επιτροπή δεν πρέπει 

να καταλήξει σε θετική εισήγηση. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε σημαντικά μειονεκτήματα του 

προτεινόμενου έργου τα εξής: 

 Την αποσπασματική εκτίμηση των επιπτώσεων λόγω του κατακερματισμού ενός έργου που 

αναπτύσσεται σε γειτονικά αγροτεμάχια και ανήκει στον ίδιο φορέα, σε τρεις διαφορετικές ΜΠΕ.  

 Την ανυπαρξία εκτίμησης των συνεργιστικών συνεπειών με υφιστάμενα έργα σε απόσταση μικρότερη 

του ενός χιλιομέτρου που δεν παρουσιάζονται στις ΜΠΕ, αλλά και με τα 95 παρόμοια έργα συνολικής 

ισχύος 1725 MW, που εντοπίζονται σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων. Σημειώνουμε ότι σε πολύ κοντινή 

απόσταση, εντός των ορίων του Ν. Κιλκίς, έχει αδειοδοτηθεί ο φ/β σταθμός «Νέο Σιράκιο», για τον 

οποίο υπάρχει καταγγελία από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία ότι αν και απέχει μόλις 9 μέτρα 

από την περιοχή NATURA «Ανθοφύτου», δεν έχει γίνει Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση.  

 Την ελλιπή εξέταση εναλλακτικών λύσεων σε πιο υποβαθμισμένες περιοχές και με πιο εύκολη 

πρόσβαση στο δίκτυο. 

 Την ανεπαρκή αποτίμηση του τοπίου και τον τρόπο αντιμετώπισης της υποβάθμισης καθώς και την 

ανύπαρκτη οικολογική καταγραφή που θα έπρεπε να ήταν λεπτομερέστατη για τα πλαίσια υλοποίησης 

ενός τόσο σημαντικού και μεγάλης κλίμακας έργου.  

 Το ότι για μερικά από τα αγροτεμάχια έχουν εκδοθεί ήδη άλλες Αποφάσεις περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης. 

 

Μας προβληματίζει ιδιαίτερα η αναπτυξιακή προοπτική μιας περιοχής που από μονοκαλλιέργεια 

σιτηρών θα μετατραπεί σε μονοκαλλιέργεια φωτοβολταϊκών, με άμεσες και δραστικές επιπτώσεις στην 

αισθητική αξία του φυσικού τοπίου, χωρίς διαφοροποίηση της παραγωγικής της βάσης. Αυτό ισχύει για μια 

τεράστια έκταση του κάμπου της Θεσσαλονίκης, στα ανατολικά του Αξιού ποταμού, από το Πρόχωμα, τη 

Νέα Μεσήμβρια και τη Νέα Φιλαδέλφεια στο Ν. Θεσσαλονίκης, μέχρι το Ανθόφυτο, το Γυναικόκαστρο, το 

Χωρύγι και το Πολύκαστρο στον Ν. Κιλκίς.  

 

Προτείνουμε την άμεση παρέμβαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία 

με την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, για αναστολή αδειοδότησης όλων των φ/β σταθμών στην περιοχή. Η 

κατάθεση ενός ειδικού χάρτη των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Κιλκίς, στον οποίο να 

απεικονίζονται όλες οι εκτάσεις με αδειοδοτημένους φ/β σταθμούς θα βοηθήσει να αντιληφθούμε την 

έκταση του προβλήματος.  

 

Η παράταξή μας ζητά ανελλιπώς τα τελευταία χρόνια από τη διοίκηση της ΠΚΜ να προχωρήσει σε μια 

συνολικότερη μελέτη και έναν προσεκτικότερο και πιο εξειδικευμένο χωροταξικό σχεδιασμό των 

εγκαταστάσεων ΑΠΕ, ώστε να αποφευχθεί η άναρχη «ανάπτυξη» τριτοκοσμικού τύπου που παρατηρείται 

και επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και τις παραδοσιακές οικονομικές 

δραστηριότητες. Επίσης, θα πρέπει να αναθεωρηθεί ο  Περιφερειακός  Χωροταξικός Σχεδιασμός Αειφόρου 

Ανάπτυξης. Τέλος, σε κυβερνητικό επίπεδο, θα πρέπει να προχωρήσει η έκδοση χωροταξικού σχεδιασμού 

για τις ΑΠΕ, καθώς με τη σημερινή κατάσταση είναι δυνατόν να εγκριθούν τερατώδεις παρεμβάσεις.».   

Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει, κατέθεσε και γραπτώς την 

τοποθέτησή του ως εξής: «Το θέμα έχει σαφείς ομοιότητες με  το ΦΒ πάρκο στο Δήμο Χαλκηδόνας που 

εγκρίθηκε ως 8ο Θέμα 16ης συνεδρίασης ΜΕΘ στις 22/11/2021) για το οποίο βεβαίως 

τοποθετηθήκαμε αναλυτικά και καταψηφίσαμε. 

Δεν κρίνουμε 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. Κρίνουμε και την ίδια την κατεύθυνση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

αλλά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι ίδιες οι ΑΠΕ, αμφισβητούμε τεκμηριωμένα τα 
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λεγόμενα «οφέλη» που παρουσιάζονται. 

Καταθέτουμε 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 και στο κύμα ακρίβειας. 

Επιπλέον, η μονοκαλλιέργεια και άναρχη χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ σε όλη τη χώρα έχει 

δημιουργήσει επίσης πλήθος προβλημάτων περιβαλλοντικών και όχι μόνο. Επισημαίνουμε 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.  

Δεν μπορεί παρά να μας προβληματίζει η «επενδυτική επέλαση» στον τομέα των ΦΒ και όχι μόνο, στην 

ευρύτερη περιοχή της προτεινόμενης εγκατάστασης, όσο και στην όμορη Π.Ε Κιλκίς, αλλά και σε άλλες 

Π.Ε., όπου αδειοδοτούνται σωρηδόν έργα ΦΒ, τα οποία ανήκουν στα χαρτοφυλάκια μεγάλων 

επιχειρηματικών ομίλων μαζί που πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων και στη λεγόμενη ενεργειακή μετάβαση. 

Το συγκεκριμένο έργο αποτελείται από 3 ΦΒ σταθμούς, για τους οποίους έχουν κατατεθεί 3 διαφορετικές 

ΜΠΕ, γεγονός που πρακτικά εμποδίζει την εκτίμηση και παρουσίαση των  συνδυασμένων επιπτώσεων των 

προτεινόμενων έργων. Οι 3 ΦΒ προτείνεται να έχουν συνολική ισχύ 50 MW και έρχονται να προστεθούν 

σε μια περιοχή που αρχίζει να μοιάζει με βιομηχανικό τοπίο ΦΒ, αν λάβει κανείς υπόψη τις ήδη 

υφιστάμενες εγκαταστάσεις, το σχεδιασμό του φορέα του έργου “ΕΡΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΚΕ” για την 

ανάπτυξη 14 σταθμών (όπως αναφέρει και η ΜΠΕ), τους 4 υφιστάμενους της “Εγνατία Γκρουπ ΑΕ” ισχύος 

45,162MW («ΜΠΑΛΛΑΙΙΚΑ 4», «ΜΠΑΛΛΑΙΙΚΑ 5», «ΜΠΑΛΛΑΙΙΚΑ 6», «ΜΠΑΛΛΑΙΙΚΑ 20»), που 

αδειοδοτήθηκαν περιβαλλοντικά το 2020 και τους υπόλοιπους 21 που σχεδιάζει να εγκαταστήσει (8ο Θέμα 

της 16ης Συνεδρίασης ΜΕΘ στις 22/11/2021).  

Οι ΦΒ σταθμοί εγκαθίστανται σε αρόσιμη, αγροτική γη, με ό,τι συνεπάγεται αυτή η αλλαγή χρήσης γης για 

την τοπική οικονομία και το ρόλο που θα μπορούσε να παίξει στην κάλυψη των αναγκών για τη διατροφική 

ικανότητα της χώρας.  

Προσεγγίζουμε τη συγκεκριμένη πλευρά του ζητήματος, τόσο έχοντας υπόψη συνολικά την επέλαση των 

εγκαταστάσεων ΑΠΕ, αλλά και την ειδική κατάσταση που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή του 

συγκεκριμένου έργου. Ταυτόχρονα, το έργο γειτνιάζει με περιοχές NATURA 2000, λόγο για τον οποίο ο 

Φορέας ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ είχε 

ζητήσει την υποβολή έκθεσης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, προκειμένου να δώσει γνωμοδότηση, 

στην παραπλήσια υπόθεση των 21 ΦΒ σταθμών της Εγνατία Γκρουπ ΑΕ (βλ. πάλι 8ο Θέμα της 16ης 

Συνεδρίασης ΜΕΘ στις 22/11/2021). Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει υποβληθεί αντίστοιχη έκθεση. 

Επιπλέον, όπως αναφέρεται και στην εισήγηση της υπηρεσίας, στη ΜΠΕ δεν γίνεται ουσιαστική αναφορά 

στις επιπτώσεις του έργου στην πανίδα και την αντιμετώπισή τους, παρά το γεγονός ότι αυτές είναι από τις 

συνηθέστερες των ΦΒ σταθμών.  

Γενικά η υπηρεσία εντοπίζει σημαντικές ελλείψεις, με τις οποίες συμφωνούμε. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις 

ελλείψεις σχετικά με τη διατάραξη του τοπίου και της μορφολογίας της περιοχής, την έλλειψη αναφοράς 

στα ήδη υφιστάμενα αντίστοιχα έργα, όπως και την έλλειψη αναφοράς σε αξιολόγηση εναλλακτικών 

θέσεων εγκατάστασης. Πρόκειται για προβλήματα, που υπονομεύουν την όποια δυνατότητα στο σημερινό 

πλαίσιο, να προσδιοριστούν αντικειμενικά οι επιπτώσεις του έργου, πόσο μάλλον η αλληλεπίδρασή του με 

άλλα έργα και δραστηριότητες στην περιοχή και οι συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

Βέβαια, ως προς αυτό το ζήτημα δεν τρέφουμε αυταπάτες, ότι αν η ΜΠΕ ήταν πλήρης θα λυνόταν το 

ζήτημα. Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι προσαρμοσμένο στις επιδιώξεις των επιχειρηματικών 

ομίλων, οδηγεί σε αποσπασματικότητα και αδυναμία συνεκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 

συνόλου των δραστηριοτήτων σε μια ευρύτερη περιοχή. Αντικειμενικά λειτουργεί στη λογική «ρύπανση 

στο οικόπεδο του διπλανού», υποεκτίμηση των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων, λόγω και της αναρχίας 

της παραγωγής αλλά και των αντιτιθέμενων επιχειρηματικών συμφερόντων. 

Επιπλέον διατηρούμε 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 μας ενάντια στην λεγόμενη «απελευθέρωση» σε όλη την αλυσίδα της 

παραγωγής - εμπορίας ενέργειας, αλλά και με τις επιμέρους επισημάνσεις που αναφέραμε, ψηφίζουμε 

κατά.». 

       Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό. Σχολίασε ότι η αγορά 

στον τομέα της ενέργειας είναι πλέον πολύ ανταγωνιστική και θα έρχονται προς γνωμοδότηση ολοένα και 

μεγαλύτερα έργα. Ως παράταξη είναι γενικά υπέρ των ΑΠΕ. Ωστόσο, στη Ελλάδα δεν έχει εφαρμοστεί  

χωροταξικό σχέδιο για τη χωροθέτηση αυτών των μονάδων και δεν είναι γνωστή η φέρουσα ικανότητα της 

κάθε περιοχής. Θεωρεί ότι για την υπό συζήτηση δραστηριότητα υπάρχει ξεκάθαρη κατάτμηση έργου σε 
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τρία διαφορετικά έργα, όπως επισημάνθηκε και στην εισήγηση της υπηρεσίας. Επίσης, διαπίστωσε πολλές 

ελλείψεις στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.   

Τα λοιπά μέλη του Σώματος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά. 

 

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων η κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ., πρότεινε τη 

θετική γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας. 

 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(ΔΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.) 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 

 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

      ------------------------------------ ------------------     -------------------- 

 

 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σημείου 1 του 

παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ.: 643224 (14856)/25-01-2022 

εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας του σημείου 2 του παρόντος, το με αρ. πρωτ. 

127/27-01-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το άρθρο 213 του Ν. 

3852/2010 ‘‘περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ 

αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 

‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 

10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και 

Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την με αρ. πρωτ. 

359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα 

και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το άρθρο 67 του ν.4830/2021 (ΦΕΚ 

Α’ 169), την υπ’ αριθμ. 642/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) 

και την με αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης περί ‘’Παροχής διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας 

τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr.’’, γνωμοδοτεί επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

ως εξής: 

 

                                                           Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία  

       (Οι κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Ζέρβας Γεώργιος και κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος καταψήφισαν, ο κ.  

                                                       Γκανούλης Φίλιππος τοποθετήθηκε με λευκό) 

                                                                                                                                                                                             
Θετικά επί της Μ.Π.Ε. του έργου ‘’Εγκατάσταση και λειτουργία τριών (3) φωτοβολταϊκών σταθμών 

παραγωγής ηλεκτρισμού συνολικής ισχύος 57 MW που θα εγκατασταθούν στις θέσεις ‘’Αμπελώνες Ι’’ (20 

MW), ‘’Αμπελώνες ΙΙ’’ (17 MW) και ‘’Αμπελώνες ΙΙΙ’’ (20 MW), στο αγρόκτημα Ακροποτάμου της Τ.Κ. 

Προχώματος, της Δ.Ε. Κουφαλίων, του Δήμου Χαλκηδόνος, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις επιφυλάξεις 

και τους όρους της εισήγησης που ακολουθεί. 

 

1.  Εισαγωγή 
Οι υπό εξέταση Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχουν εκπονηθεί για την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση τριών (3) φωτοβολταϊκών (Φ/Β) σταθμών, που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία 

«ΕΡΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΚΕ». Για τα συγκεκριμένα έργα παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε άμεση 

επαφή, έχουν κατατεθεί τρεις ξεχωριστές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ενώ θα μπορούσαν να 

συμπεριληφθούν σε μία ενιαία ΜΠΕ ώστε να είναι δυνατή η συνολική εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
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επιπτώσεων των τριών έργων. Τα τρία (3) φωτοβολταϊκά πάρκα με κωδικές ονομασίες «Αμπελώνες Ι», 

«Αμπελώνες ΙΙ» και «Αμπελώνες ΙΙΙ», προτείνεται να εγκατασταθούν στο αγρόκτημα Ακροποτάμου, 

της Τοπικής Κοινότητας Προχώματος, της Δημοτικής Ενότητας Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος της 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις ΜΠΕ, τα τρία έργα θα συνδεθούν με 

αποκλειστική γραμμή μέσης τάσης μήκους 9 περίπου χιλιομέτρων με έναν νέο υποσταθμό ανύψωσης 

τάσης που προτείνεται να εγκατασταθεί νότια του οικισμού Πρόχωμα και αποτελεί συνοδό έργο των 

τριών φωτοβολταϊκών σταθμών.  

 

 

2.  Περιγραφή του έργου 
Όπως προαναφέρθηκε, για τα υπό εξέταση έργα έχουν κατατεθεί τρεις (3) διαφορετικές ΜΠΕ, παρόλο 

που τα έργα βρίσκονται σε επαφή, θα εξυπηρετούνται από τον ίδιο υποσταθμό και έχουν ως κύριο το ίδιο 

νομικό πρόσωπο («ΕΡΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΚΕ»). 

 

Ο Φ/Β σταθμός «Αμπελώνες Ι» έχει ονομαστική ισχύ 20 MW, ο Φ/Β σταθμός «Αμπελώνες ΙΙ» 17 MW 

και ο Φ/Β σταθμός «Αμπελώνες ΙΙΙ» 20 MW. 

 

Τα τρία φωτοβολταϊκά πάρκα θα εγκατασταθούν σε αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 820.966,81 m2. 

Συγκεκριμένα, τα τρία έργα θα εγκατασταθούν σε αγροτεμάχια έκτασης 289.672,53 m2, 246.221,65 m2 

και 285.072,63 m2, αντίστοιχα. Ο Φ/Β σταθμός «Αμπελώνες Ι» θα εγκατασταθεί στα υπ’ αρ. 15, 16, 17, 

367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 393, 394, 395 και 396. Ο Φ/Β σταθμός «Αμπελώνες ΙΙ» θα 

εγκατασταθεί στα υπ’ αρ. 29, 30, 31, 391, 392, 416, 417, 418, 419 και 420. Ο Φ/Β σταθμός «Αμπελώνες 

ΙΙΙ» θα εγκατασταθεί στα υπ’ αρ. 46, 47, 48, 415, 72, 73, 74, 439, 440, 441, 442, 443, 444 και 445 

αγροτεμάχια.  

 

Από καταγγελίες που έγιναν στην υπηρεσία διενεργήθηκε έλεγχος στο αρχείο της υπηρεσίας και 

προέκυψε ότι για τα αγροτεμάχια 368, 48, 391, 392 και 73 έχουν εκδοθεί από την υπηρεσία μας 

Αποφάσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

 

Τα τρία έργα Φ/Β σταθμών θα εγκατασταθούν εκτός ορίων οικισμών και εκτός προστατευόμενων 

περιοχών του Δικτύου NATURA 2000. Σύμφωνα με τις ΜΠΕ, τα Φ/Β πάρκα θα απέχουν περίπου 1 km 

από τον οικισμό Ακροποτάμου. Οι πλησιέστερες περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 είναι ο Τόπος 

Κοινοτικής Σημασίας  «ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - 

ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ» με κωδικό GR1220002 και η ταυτόσημη Ζώνη Ειδικής Προστασίας «ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – 

ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ – ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ» με κωδικό GR1220010 και η Ζώνη Ειδικής 

Προστασίας «ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΘΟΦΥΤΟΥ» με κωδικό GR1230006. 

 

Όπως αναφέρει η ΜΠΕ (σελ. 19) ο σταθμός ανύψωσης τάσης 20/400 kV θα εξυπηρετεί 14 Φ/Β σταθμούς 

που θα αναπτύξει ο Φορέας των έργων που εξετάζουμε μαζί με τη θυγατρική του εταιρεία με την 

επωνυμία “Φωτοβολταϊκός Σταθμός Ακροπόταμος Μονοπρόσωπη ΙΚΕ”, με συνολική εγκατεστημένη 

ισχύ 167 MW. Ο υποσταθμός θα εγκατασταθεί στα υπ’ αρ. 850, 963 και 964 αγροτεμάχια του 

αγροκτήματος Προχώματος. Για τη σύνδεση με τον υποσταθμό θα κατασκευαστεί αποκλειστική γραμμή 

μέσης τάσης μήκους 9.5 περίπου χιλιομέτρων και ο υποσταθμός ανύψωσης τάσης θα  εγκατασταθεί νότια 

του οικισμού Προχώματος (συνοδό έργο).  

 

Ο Υποσταθμός 20/400 kV έχει ως σκοπό να ανυψώσει την ηλεκτρική τάση από τα 20 kV στα 400 kV 

ώστε να διοχετεύεται η ενέργεια που παράγεται από το πάρκο στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο υποσταθμός που θα εγκατασταθεί στην περιοχή του Προχώματος θα 

καταλαμβάνει έκταση 10.000 m2. 

 

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων από τα προτεινόμενα έργα  εντοπίζονται 95 παρόμοια 

έργα συνολικής ισχύος 1725 MW. 

 

3.  Επιπτώσεις των Φ/Β πάρκων στο περιβάλλον 
Για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον, η ΜΠΕ οφείλει να εξετάσει τις ακόλουθες 

παραμέτρους: 

- Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

- Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

- Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

- Φυσικό περιβάλλον 
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- Ανθρωπογενές περιβάλλον 

- Κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον 

- Τεχνικές υποδομές 

- Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 

- Επιπτώσεις στη ποιότητα αέρα 

- Θόρυβος και δονήσεις 

- Ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

- Ύδατα 

 

Σύμφωνα με το ιζ΄ σχετ. επιβάλλεται να γίνει εκτίμηση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον με 

συνδυαστική θεώρηση των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος που έχουν καταγραφεί και αυτών που 

αφορούν την κατασκευή και λειτουργία του έργου. 

 

4.  Μέτρα προστασίας 
Στις ΜΠΕ αναφέρονται, διάφορα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος τόσο κατά το στάδιο  

κατασκευής, όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας των έργων. Δεν περιλαμβάνονται όμως εξειδικευμένα 

μέτρα για την προστασία του τοπίου και την αισθητική ενσωμάτωση των έργων στο περιβάλλον  και δεν 

υπάρχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο τοπίο (φυτοτεχνική 

μελέτη κτλ). 

 

5.  Ελλείψεις της ΜΠΕ 
Από την αξιολόγηση της ΜΠΕ διαπιστώθηκε μία σειρά από ουσιαστικές ελλείψεις.  

 

Για τα υπό εξέταση έργα έχουν κατατεθεί τρεις (3) διαφορετικές ΜΠΕ, παρόλο που τα έργα βρίσκονται 

σε επαφή, θα εξυπηρετούνται από τον ίδιο υποσταθμό και έχουν ως ιδιοκτήτη το ίδιο νομικό πρόσωπο 

(«ΕΡΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΚΕ»). 

 

Από έλεγχο που έγινε στο αρχείο της υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι για τα υπ’ αρ.  368, 48, 391, 392 και 73 

αγροτεμάχια που περιλαμβάνονται στις υπό εξέταση ΜΠΕ έχουν εκδοθεί άλλες αποφάσεις 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Στις ΜΠΕ δεν γίνεται κάποια αναφορά στην ύπαρξη αυτών των 

περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων ενώ ήδη στην αρμόδια Υπηρεσία  υπήρξαν καταγγελίες αναφορικά με 

την εκ νέου αδειοδότηση ήδη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων.  

 

Η ΜΠΕ αναφέρει ότι πληρούνται τα κριτήρια χωροθέτησης τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 17 του της 

υπ’ αρ. 49828/08 (ΦΕΚ 2464 Β’/03.12.08) “Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και 

αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων αυτού” ενδεικτικά ως περιοχές προτεραιότητας μπορεί να θεωρηθούν οι περιοχές που είναι 

άγονες ή δεν είναι υψηλής παραγωγικότητας, κατά προτίμηση αθέατες από πολυσύχναστους χώρους και 

με δυνατότητες διασύνδεσης με το Δίκτυο ή το Σύστημα. Οι υπό εξέταση Φ/Β σταθμοί προτείνεται:  

- να εγκατασταθούν σε απλή γεωργική γη που όπως προέκυψε από την αυτοψία είναι περιοχές όπου 

καλλιεργούνται σιτηρά, 

- θα είναι ορατοί τόσο από την Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ευζώνων όσο και από τον 

αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, Τμήμα Χαλάστρα – Εύζωνοι που οδηγεί στα βόρεια σύνορα 

και είναι πολυσύχναστος αυτοκινητόδρομος και 

- η δυνατότητα διασύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας είναι δύσκολη, αφού απαιτεί την 

κατασκευή νέου δικτύου μεγάλου μήκους και υποσταθμού μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

Οι ΜΠΕ δεν παρουσιάζουν αναλυτικά άλλες περιοχές που αξιολογήθηκαν και απορρίφθηκαν ώστε να 

τεκμηριώνεται η επιλογή των συγκεκριμένων θέσεων. Επίσης, για τη χωροθέτηση της θέσης του Υ/Σ, 

παρόλο που στη σελ. 47 της ΜΠΕ αναφέρεται ότι ο φορέας μελέτησε πλήθος υποψηφίων θέσεων προτού 

επιλεγεί η προτεινόμενη θέση, στις ΜΠΕ δεν παρουσιάζονται ούτε και αξιολογούνται αναλυτικά τυχόν 

εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης. 

 

Η ΜΠΕ στη σελ. 51 αναφέρει ότι αδρανή υλικά (π.χ. άμμος και θραυστό υλικό διάστρωσης) που 

απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου, θα προκύψουν από τα υλικά εκσκαφής κάτι που δεν ισχύε ι, 

μιας και τα μόνα υλικά που θα προκύψουν θα είναι κυρίως φυτικές γαίες ενώ σε καμιά περίπτωση δεν 

είναι δυνατή η παραγωγή αδρανών υλικών, τα οποία θα πρέπει να προμηθευτούν από αδειοδοτημένες 

επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση οι ποσότητες των συγκεκριμένων  υλικών θα είναι μικρές. 

 

Οι βασικές ποσότητες στερεών αποβλήτων που θα προκύψουν από την υλοποίηση αυτών των έργων, θα 
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προέρχονται από τα υλικά συσκευασίας των χιλιάδων φωτοβολταϊκών πάνελ που θα πρέπει να 

μεταφερθούν και εγκατασταθούν στο χώρο των προτεινόμενων έργων.     

 

Οι ΜΠΕ αναφέρουν ότι, όσον αφορά το περιβάλλον, τα προτεινόμενα έργα δεν θα προκαλέσουν 

μεταβολές καθώς τα έργα γίνονται εκτός οικισμών, δεν θα αλλάξουν τα επίπεδα θορύβου και γενικά δεν 

θα επηρεάσουν το φυσικό περιβάλλον. Επίσης στη σελ. 71 αναφέρεται ότι δεν προβλέπονται αλλαγές στα 

μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής από την κατασκευή και λειτουργία των 

προβλεπομένων έργων. Τα τρία προτεινόμενα έργα θα εγκατασταθούν σε μία μεγάλη επιφάνεια εδάφους 

περίπου 821 στρεμμάτων, αλλάζοντας ουσιαστικά τη φυσιογνωμία και το χαρακτήρα της περιοχής. 

Επίσης έργα αυτού του είδους, έχουν  διάρκεια ζωής τουλάχιστον 25 χρόνια και η αλλοίωση του τοπίου 

θα υπάρχει για όλο αυτό το διάστημα. Σύμφωνα με την ενότητα 9.3 του Παραρτήματος 2  του ιζ΄ σχετ., η 

ΜΠΕ θα έπρεπε για την εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο τοπίο, για ένα 

έργο που θα καταλαμβάνει συνολικά έκταση 820.966,81 m2, να περιλαμβάνει:  

- εκτίμηση και αξιολόγηση των αλλαγών στην εικόνα της ευρύτερης περιοχής λόγω του έργου, 

- χρησιμοποίηση δόκιμων μεθόδων αξιολόγησης τοπιολογικών μεταβολών και οπτικής 

 παρείσδυσης, 

- σύγκρισης, μέσω κατάλληλης φωτορεαλιστικής απεικόνισης, της υφιστάμενης εικόνας του 

 τοπίου με αυτή που ενσωματώνει το έργο, 

- διερεύνηση και αξιολόγηση των πιθανoτήτων διάσπασης της γραμμής του ορίζοντα και των 

 φυσικών σχημάτων και χρωμάτων του τοπίου από την ένταξη του έργου στην περιοχή, καθώς  και 

οι νέες συνθήκες συνέχειας ή ασυνέχειας στην οργάνωση του τοπίου και  

- εξετάζεται η συμβατότητα των επικείμενων αλλαγών σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 

 Τοπίου (γ΄ σχετ.). 

 

Στην άμεση ζώνη επιρροής του έργου και σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου υπάρχουν 

εγκατεστημένοι και λειτουργούν Φ/Β σταθμοί οι οποίοι δεν παρουσιάζονται στα σχέδια που 

περιλαμβάνονται στις ΜΠΕ. Προκειμένου να εξετασθούν οι συνεργιστικές συνέπειες των υφιστάμενων 

και των προτεινόμενων έργων, θα έπρεπε οι ΜΠΕ να περιλαμβάνουν σχετικές πληροφορίες ώστε να 

εξεταστεί το σύνολο των έργων που θα υπάρχουν στη συγκεκριμένη περιοχή. 

 

Οι ΜΠΕ δεν περιλαμβάνουν αποτίμηση του τοπίου, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως. Μία 

μεθοδολογία που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, είναι η μελέτη αξιολόγησης της οπτικής επίπτωσης στο 

τοπίο. Οι μελέτες αυτές χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν την αξία του τοπίου, το πόσο σημαντικό 

είναι, και την ευαισθησία του. Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται συνήθως περιλαμβάνουν συστηματική 

αξιολόγηση του τοπίου (οπτικό περιβάλλον) στην περιοχή εγκατάστασης του έργου και 

χρησιμοποιούνται κρίσεις αξίας που βασίζονται στις απαντήσεις της τοπικής κοινωνίας σχετικά με το 

τοπίο (ερωτηματολόγια). Η οπτική ποιότητα μιας περιοχής είναι ουσιαστικά μια εκτίμηση του τρόπου με 

τον οποίο οι θεατές μπορούν να ανταποκριθούν σε καθορισμένα τοπία. Εκτός από την οπτική ποιότητα, 

οι αξίες του τοπίου μπορούν επίσης να προσδώσουν έναν ξεχωριστό χαρακτήρα σε μια περιοχή και 

συνεπώς να συμβάλουν στην οπτική ποιότητα λόγω συσχετίσεων με το παρελθόν και της επιθυμίας να 

διατηρηθούν αντικείμενα σημαντικής κληρονομιάς. Οι αξίες του τοπίου είναι οι πολιτισμικές ιδιότητες 

(κοινωνικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές κ.α.) καθώς και η αισθητική ενός τόπου. Οι υπό εξέταση 

ΜΠΕ περιλαμβάνουν μερικές φωτογραφίες από την περιοχή υλοποίησης του έργου αλλά δεν υπάρχει  

κανενός είδους αξιολόγηση της επίπτωσης του έργου στο τοπίο της περιοχής, ούτε και οι συνέργειες με 

τα υφιστάμενα έργα. 

 

Οι ΜΠΕ αναφέρουν ότι το υπό μελέτη έργα είναι συμβατά με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου 

(ν.3827/2010 ΦΕΚ 30/Α/25-2-2010) καθώς η ευρύτερη περιοχή του έργου δεν εμπίπτει σε κάποιο 

καθεστώς προστασίας και επιπλέον το έργο συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Σύμβαση του Τοπίου 

αναγνωρίζει ότι το τοπίο διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο δημοσίου συμφέροντος από άποψη 

πολιτισμική, οικολογική, περιβαλλοντική και κοινωνική και ότι συνιστά πόρο ευνοϊκό για την 

οικονομική δραστηριότητα, του οποίου η προστασία, η διαχείριση και ο σχεδιασμός μπορεί να συμβάλει 

στη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

 

Οι ΜΠΕ δεν περιλαμβάνουν αναλυτική αναφορά στην πανίδα που υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή 

και  δεν περιλαμβάνει αναλυτική οικολογική καταγραφή που για έργα αυτής της κλίμακας  είναι 

απαραίτητη. Στην έκταση που περιλαμβάνει το προτεινόμενο έργο διαβιούν διάφορα είδη πανίδας και 

ορνιθοπανίδας. Η ΜΠΕ δεν περιλαμβάνει  πληροφορίες για το πως επηρεαστούν από την κατασκευή και 

λειτουργία του έργου τα διάφορα είδη πανίδας. Η καταγραφή των ειδών θα οδηγούσε και στην πρόταση 

καταλλήλων μέτρων για την προστασία τους, όπως για παράδειγμα την κατάλληλη χωροθέτηση και 
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διαστασιολόγηση περασμάτων άγριας πανίδας (αλεπούδες, λαγοί κτλ). 

  

6.  Απόψεις φορέων – Αυτοψία της υπηρεσίας 
Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης δεν κατατέθηκαν απόψεις από άλλους φορείς, κατοίκους ή 

ενδιαφερόμενους σχετικά με το υπό εξέταση έργο. 

 

Η Υπηρεσία διενήργησε αυτοψία στην περιοχή που προτείνεται να εγκατασταθούν οι τρεις 

προτεινόμενοι Φ/Β σταθμοί. Τα αγροτεμάχια είναι απλή γεωργική γη και η επικρατέστερη καλλιέργεια 

είναι τα σιτηρά. Σε κοντινή απόσταση και εκατέρωθεν του αυτοκινητοδρόμου, υπάρχουν εγκατεστημένοι 

Φ/Β σταθμοί που βρίσκονται σε κανονική λειτουργία. Οι προτεινόμενοι Φ/Β σταθμοί θα είναι ορατοί 

τόσο από την Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ευζώνων όσο και από τον αυτοκινητόδρομο της 

Εγνατίας Οδού, Τμήμα Χαλάστρα – Εύζωνοι. Το συγκεκριμένο τμήμα, που οδηγεί στα βόρεια σύνορα, 

είναι κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού, είναι αυτοκινητόδρομος με σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο 

και τα προτεινόμενα έργα βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση και θα είναι ορατά από τους χρήστες του 

αυτοκινητοδρόμου. 

 

7.  Εισήγηση Υπηρεσίας  
Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

α. Η παραγωγή ενέργειας μετατοπίζεται προς τις ΑΠΕ. Την τελευταία δεκαετία χρησιμοποιείται όλο 

και περισσότερο η τεχνολογία των Φ/Β. Σε κάθε περίπτωση η ανάπτυξη των ΑΠΕ πρέπει να γίνεται 

με σεβασμό στο περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψη τη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής. 

β. Η τεχνολογία των Φ/Β μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε αποκεντρωμένη κλίμακα (όπως για 

παράδειγμα τα Φ/Β σε στέγες) και σε μεγάλη παραγωγική κλίμακα (όπως για παράδειγμα τα Φ/Β 

πάρκα σε αγροτικές περιοχές). 

γ. Τα έργα Φ/Β σε μεγάλη παραγωγική κλίμακα είναι πιθανόν να έχουν μεγαλύτερη  επίπτωση στο 

περιβάλλον σε σχέση με τα αποκεντρωμένα συστήματα λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους τους και 

των απαιτήσεων για νέες υποδομές. 

δ. Οι πιο σημαντικές επιπτώσεις των Φ/Β σε μεγάλη κλίμακα αφορούν το τοπίο και την απώλεια του 

ενδιαιτήματος που επηρεάζει την πανίδα και την ορνιθοπανίδα.  

ε.  Σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού, που έχει τη Στρατηγική και 

τις ειδικές κατευθύνσεις για το Τοπίο: “Το Τοπίο της Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί μέρος της 

φυσικής και πολιτιστικής της κληρονομίας. Η περιφερειακή στρατηγική για το Τοπίο έχει ως στόχο 

τον τερματισμό πρακτικών που υποβαθμίζουν την αξία των στοιχείων του, τη λήψη προληπτικών 

και θεραπευτικών μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας του συνολικά και την ανάδειξη του ως 

έναν καθοριστικό πόρο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειας”.  

στ. Στη Στρατηγική της Ε.Ε. για τη βιοποικιλότητα προβλέπεται ότι, μέχρι το 2030, το 10% των 

γεωργικών εκτάσεων θα πρέπει να έχει χαρακτηριστικά τοπίου υψηλής ποικιλομορφίας, όπου 

προβλέπονται μεταξύ άλλων: ζώνες ανάσχεσης, εναλλασσόμενες ή μη εκτάσεις υπό αγρανάπαυση, 

φυτοφράκτες, μη παραγωγικά δένδρα, τοίχους αναβαθμίδων και μικρές λίμνες. Με τα προτεινόμενα 

έργα, τα ήδη υφιστάμενα, όπως και με άλλα παραπλήσια έργα που προβλέπονται να υλοποιηθούν σε 

κοντινές περιοχές, όπως προκύπτει από στοιχεία που δημοσίευσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, θα 

πρέπει να αποφευχθεί η “μονοκαλλιέργεια των φωτοβολταϊκών” που δεν έχουν απολύτως καμία 

ποικιλομορφία και χάνεται κάθε αισθητική αξία του φυσικού τοπίου.  

ζ. Από την αξιολόγηση της ΜΠΕ προέκυψαν ελλείψεις που εντοπίζονται:  

 - στην αποσπασματική εκτίμηση των επιπτώσεων λόγω του κατακερματισμού ενός έργου  που 

αναπτύσσεται σε γειτονικά αγροτεμάχια και ανήκει στον ίδιο φορέα, σε τρεις  διαφορετικές ΜΠΕ.  

 - στην ελλιπή εξέταση εναλλακτικών λύσεων σε πιο υποβαθμισμένες περιοχές και με πιο 

 εύκολη πρόσβαση στο δίκτυο και   

 - στην αποτίμηση του τοπίου και τον τρόπο αντιμετώπισης της υποβάθμισης καθώς και στην 

 οικολογική καταγραφή που θα έπρεπε να έχουν γίνει στα πλαίσια υλοποίησης ενός τόσο 

 σημαντικού και μεγάλης κλίμακας έργου.  

 - Από καταγγελίες που έγιναν στην υπηρεσία και από έλεγχο στο αρχείο της υπηρεσίας 

 προέκυψε ότι για τα αγροτεμάχια 368, 48, 391, 392 και 73 έχουν εκδοθεί από την  υπηρεσία 

μας Αποφάσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

θ. Κλιμάκιο της υπηρεσίας διενήργησε αυτοψία στο χώρο όπου προτείνεται να εγκατασταθεί το 

φωτοβολταϊκό. Τα προτεινόμενα έργα βρίσκονται σε πολύ κοντινό σημείο με την υφιστάμενη 

Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ευζώνων και τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού και θα 

είναι ορατά από το διερχόμενα οχήματα. 

 

η υπηρεσία εισηγείται θετικά για την υλοποίηση των τριών Φ/Β σταθμών με επιφυλάξεις και εφόσον 
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ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι όροι: 

 

1. Πριν την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων να κατατεθεί φάκελος για τη 

συνολική εξέταση των επιπτώσεων των τριών έργων ως ένα ενιαίο, που θα περιλαμβάνει και τα 

έργα που βρίσκονται στην άμεση ζώνη επιρροής δηλαδή σε απόσταση μικρότερη  των 2 

χιλιομέτρων. Επίσης να γίνει αίτηση ανάκλησης όλων των Αποφάσεων περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης που έχουν εκδοθεί για αγροτεμάχια που περιλαμβάνονται στα τρία προτεινόμενα  

έργα.  

2. Πριν την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων να εκπονηθεί μελέτη 

αξιολόγησης της οπτικής επίπτωσης στο τοπίο η οποία να υποβληθεί για έγκριση στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μ-Θ, στην ΠΚΜ . Η μελέτη θα περιλαμβάνει τα μέτρα αντιμετώπισης 

των επιπτώσεων στην αισθητική του τοπίου, με φυτεύσεις για την απόκρυψη των Φ/Β πάνελ. Η 

μελέτη θα πρέπει να είχε ειδική ανάλυση, με φωτογραφίες πανοραμικές, από κατάλληλα σημεία 

λήψης ώστε να μπορούν να προσδιορισθούν οι θέσεις όπου πρέπει να γίνει φύτευση για να μην είναι 

ορατά τα φωτοβολταϊκά πάνελ. 

3. Σε περίπτωση που στο μέλλον διαπιστωθούν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, που δεν 

μπορούν να προβλεφθούν με τα σημερινά δεδομένα, είναι δυνατόν να ζητηθεί η απομάκρυνση 

τμήματος ή του συνόλου του έργου και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.  

4. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής να εκπονηθεί σχέδιο δράσης για την εφαρμογή των 

περιβαλλοντικών όρων και να υποβληθεί για έγκριση στην Aποκεντρωμένη Διοίκηση Mακεδονίας 

Θράκης. 

5.    Μετά το πέρας του κύκλου ζωής του έργου να γίνει αποξήλωση του συνόλου των κατασκευών  

       και να γίνει αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην προτέρα κατάσταση. 
 

 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 

ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Αγγελίδης Θεόδωρος 

2. Ασλανίδης Δημήτριος 

3. Γούλα Όλγα - Χριστίνα 

4. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν 

5. Κίκης Αθανάσιος 

6. Κούης Κωνσταντίνος 

7. Τζόλλας Νικόλαος 

8. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή 

9. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

10. Ζέρβας Γεώργιος 

11. Αβραμόπουλος Σωτήριος 

12. Γκανούλης Φίλιππος 
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