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ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ  1ο  
 

 

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αιολικού 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
(ΑΣΠΗΕ) ισχύος 29,40 MW>>, της εταιρίας με 
την επωνυμία <<AIRENERGY ΠΑΠΑ 
ΧΩΡΑΦΙΑ ΙΚΕ>>, και το οποίο είναι θα 
κατασκευαστεί στη θέση «Παπά Χωράφια», 
Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, και Δ. Κατερίνης 
της Π.Ε. Πιερίας, Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΠΕΤ: 2111668022).» 

 

 
Αριθμ. Συνεδρίασης 7η/22-07-2022 
Αριθμ. Απόφασης:  66  / 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 
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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 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
«Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αιολικού σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 29,40 MW>>, της εταιρίας με την επωνυμία 
<<AIRENERGY ΠΑΠΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΙΚΕ>>, και το οποίο είναι θα κατασκευαστεί στη θέση «Παπά 
Χωράφια», Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, και Δ. Κατερίνης της Π.Ε. Πιερίας, Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΠΕΤ: 2111668022)» και συγκεκριμένα την αρ. πρωτ. 257781(813)/28-04-2022 εισήγηση 
του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Κ.Μ. 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 Η ΚΥΑ υπ’ αρ. 107017/2006 (Β΄ 1225) Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 
2001. 
2 Το με ΑΠ: 4719/24-12-2021 έγγραφο της ΑΔΜΘ ΔΙΠΕ & ΧΩΣΧΚΜ Τμήμα Περ/κου & Χωρ. Σχ.  
3 Το με ΑΠ 43640(25)19-01-2022 Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ {59041(157)/26-01-2022 Π&Υ.ΠΚΜ} Αποστολή 
ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ 
4 Το με ΑΠ 59041(157)/28-01-2022 Διαβιβαστικό Τμ.Περ.& Υδρ.ΠΚΜ, προς ΠΕ ΠΚΜ. «Διαβίβαση φακέλου Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου 
«Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 29,40 ΜW» της εταιρείας με την επωνυμία 
«AIRENERGY ΠΑΠΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΙΚΕ», και το οποίο θα κατασκευαστεί στη θέση «Παπά Χωράφια», των Δ. Βέροιας της Π.Ε. 
Ημαθίας και Δ. Κατερίνης της Π.Ε. Πιερίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ: 2111668022).» (υποκατηγορία Α2 - 
Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με Α/Α 01). 

5 Το με ΑΠ 68820(255)/24-02-2022 έγγραφο Τμ.Περ.&Υδρ. ΠΕ Πιερίας {145706(422)/25-02-2022. Π&Υ.ΠΚΜ}.Απόψεις επί της 
μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 29,40 
ΜW» της εταιρείας με την επωνυμία «AIRENERGY ΠΑΠΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΙΚΕ», στη θέση «Παπά Χωράφια», των Δ. Βέροιας της 
Π.Ε. Ημαθίας και Δ. Κατερίνης της Π.Ε. Πιερίας,  ΠΚΜ. 
6 Το με ΑΠ 76860(297)έγγραφο Τμ.Περ.&Υδρ. ΠΕ Ημαθίας {257781(813)/11-04-2022 Π&Υ.ΠΚΜ}Έκφραση απόψεων επί της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά στο έργο: “Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΑΣΠΗΕ) ισχύος 29,40 ΜW, της εταιρείας με την επωνυμία ̈AIRENERGY ΠΑΠΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΙΚΕ ̈, ο οποίος προτείνεται να 
κατασκευαστεί στη θέση ̈Παπά Χωράφια  ̈ των Τ.Κ. Ριζωμάτων, Δ.Ε. Μακεδονίδος, Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας και Τ.Κ. 
Ελατοχωρίου, Δ.Ε. Πιερίων, Δ. Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΠΕΤ: 2111668022) 
7 Το υπ αριθμ. 123877(81)/18-02-2022 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου {133502(392)/21-02-2022 
Π&Υ.ΠΚΜ}Διαβίβαση αιτήματος συνδρομής της Περιφέρειας για την αποφυγή δημιουργίας Αιολικού Πάρκου στα Ριζώματα 
Ημαθίας 
8 Το υπ αριθμ. 105689/209/11-02-2022 έγγραφο της Γεν.Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος ΠΚΜ {111613(330)} Αίτημα 
συνδρομής της Περιφέρειας για την αποφυγή δημιουργίας Αιολικού Πάρκου στα Ριζώματα Ημαθίας 
9 Το, με α.π. 9854/26-02-2022, έγγραφο του Τμήματος Περ/ντος (Ε1), της Δ/νσης Περ/ντος - Καθαριότητας - Πολιτικής 
Προστασίας, του Δήμου Βέροιας {155806(598)/01-03-2022, Τμ. Περ.& Υδρ ΠΕ Ημαθίας}  
10 Το, με α.π. 11136/04-03-2022, απόσπασμα από το υπ’ αριθ. 29/2022 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Βέροιας [αρ. πρωτ. {177881(685)/10-03-2022 Τμ. Περ.& Υδρ ΠΕ Ημαθίας}  
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, και κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - 
δραστηριότητα, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως εξής:  

Είδος και Μέγεθος και του Έργου: Το προτεινόμενο έργο, όπως περιγράφεται στην υπό αξιολόγηση ΜΠΕ, περιλαμβάνει την 
εγκατάσταση επτά (7) ανεμογεννητριών (Α/Γ), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 29,4 MW (4,2 MW έκαστη), τύπου V150 και 
V117. Η έκταση του πολυγώνου οριοθέτησης, εμβαδού 1.776.636 m2, εκτείνεται σε λόφο με μέσο υψόμετρο εγκατάστασης των 
Α/Γ ίσο προς 1.406 m, στην περιοχή της Δ.Ε. Μακεδονίδος Δήμου Βέροιας και της Δ.Ε. Πιερίων Δήμου Κατερίνης, που βρίσκεται 
~3,32 km ΒΔ του οικισμού Ελατοχωρίου, 1,34 km ΝΑ του οικισμού Ριζωμάτων και 3,57 km ανατολικά του οικισμού Δασκίου. 
Επίσης, σε απόσταση 1.120 m από την ανεμογεννήτρια Α/Γ1 εντοπίζεται το Χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου. Για την 
πρόσβαση στο χώρο εγκατάστασης του έργου, θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα οδοποιία μέχρι ενός σημείου και έπειτα θα 
διανοιχθούν νέοι δασικοί δρόμοι που θα εξυπηρετούν την πρόσβαση στην κορυφογραμμή της θέσης ¨Παπά Χωράφια¨. 

Η περιοχή ενδιαφέροντος βρίσκεται: i) εκτός θεσμοθετημένων προστατευόμενων περιοχών του Ν. 3937/2011 (60Α), ως 
ισχύει, ii) εντός του Καταφυγίου Άγριας Ζωής με κωδικό Κ151 και ονομασία ¨Ριζώματα¨, που έχει θεσμοθετηθεί με το ΦΕΚ 
677Β/78 (σε έκταση 65,6 στρ. από τα 88,2 στρ. που καταλαμβάνουν οι πλατείες των Α/Γ και η οδοποιία, με χωροθέτηση των 6 
από τις 7 Α/Γ) και iii) εντός του Τοπίου Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) με κωδικό ΑΤ4011041 και ονομασία ¨Πιέρια Όρη¨. 
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Η έκταση επέμβασης των 88,2 στρ. εμπίπτει κυρίως σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις (ΔΔ) του συνιδιόκτητου δάσους 
Ριζωμάτων [που ανήκει κατά 19/25 στον Αναγκαστικό Συνεταιρισμό Διαχειρίσεως Δάσους (Α.Σ.Δ.Δ.) Ριζωμάτων και κατά 6/25 
στο Ελληνικό Δημόσιο], τη διαχείριση του οποίου ασκεί ο Α.Σ.Δ.Δ. Ριζωμάτων. 

Εντός της περιοχής μελέτης δεν εντοπίζονται κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικά μνημεία και θέσεις ιστορικού - 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Η θέση του γηπέδου εμπίπτει εντός του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας και 
συγκεκριμένα εντός της Λεκάνης Απορροής του Αλιάκμονα και εντοπίζεται εκτός Ζωνών Δυνητικού Κινδύνου Πλημμύρας. Το 
γήπεδο βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν έχουν εγκριθεί ειδικές μελέτες χρήσεων γης (ΖΟΕ, ΓΠΣ κ..α) 
(α.π. 4115/23-11-2020/Δ-νση Υπηρεσίας Δόμησης, Κτηματολογίου - Περιουσίας Δήμου Βέροιας και α.π. 32262/17-11-2020/Δ-
νση Πολεοδομίας Δήμου Κατερίνης). 

Αναφορικά με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ 2464Β/2008), το έργο 
σύμφωνα με την ΜΠΕ βρίσκεται εντός Περιοχών Αιολικής Καταλληλόλητας, δεν εμπίπτει σε περιοχές αποκλεισμού ή ζώνη 
ασυμβατότητας, τηρεί τις αποστάσεις ασφαλείας από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής 
και επίσης πληροί τα κριτήρια ένταξης στο τοπίο. 

Οι συνοδές υποδομές του αιολικού πάρκου περιλαμβάνουν: α) τη διαμόρφωση πλατειών ανέγερσης κάθε Α/Γ, μέσου 
εμβαδού 3.375 m2 περίπου, β) την κατασκευή επτά (7) νέων δασικών οδών Γ’ κατηγορίας, συνολικού μήκους 5.180,77 m, οι 
οποίες αφορούν την πρόσβαση στο έργο και τη διασύνδεση μεταξύ των Α/Γ, γ) τη βελτίωση της υφιστάμενης οδοποιίας 
πρόσβασης, όπου απαιτείται, δ) την εγκατάσταση κτιρίου ελέγχου, εμβαδού 30 m2, με τον απαραίτητο Η/Μ εξοπλισμό για τη 
λειτουργία του Αιολικού Πάρκου (Α/Π) και ε) την κατασκευή υπόγειου εσωτερικού δικτύου Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) για την ηλεκτρική 
διασύνδεση των Α/Γ μεταξύ τους και με το κτίριο ελέγχου, μήκους 3,7 km. 

Η σύνδεση του Α/Π με το δίκτυο του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) θα υλοποιηθεί με 
υπόγεια γραμμή Μέσης Τάσης (ή και με διπλή εναέρια) από το κτίριο ελέγχου σε προτεινόμενη θέση νέου Υ/Σ ΜΤ/ΥΤ 33/150 KV, 
ακριβώς κάτω ή πλησίον υφιστάμενης γραμμής ΥΤ ή με τη διασύνδεση σε υφιστάμενη υποδομή ανύψωσης τάσης (Υποσταθμός, 
ΚΤΥ, κλπ.) της περιοχής. Μέχρι τον χρόνο σύνταξης της ΜΠΕ, δεν είχε διατυπωθεί προσφορά όρων σύνδεσης από τον 
Διαχειριστή του Συστήματος. 

Οι συνολικοί χωματισμοί από τα έργα υποδομής του Α/Π (δρόμοι, πλατείες, έργα ΜΤ) εκτιμάται ότι θα είναι 100.729,70 m3, 
από τα οποία τα 76.725,14 m3 θα χρησιμοποιηθούν στις απαιτούμενες επιχώσεις, ενώ τα 7.769,80 m3 για την κατασκευή βάσης 
οδοστρωσίας του καταστρώματος. Τα υπόλοιπα 16.234,76 m3 γαιωδών ημιβραχωδών θα μεταφερθούν ως περίσσεια, σε θέσεις 
που θα υποδειχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Το έργο/δραστηριότητα, σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841Β'/24-02-2022), κατατάσσεται ως εξής: 
 Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Μεμονωμένοι Σταθμοί Αποθήκευσης Ενέργειας 

α/α Είδος έργου Υπ.Α1 Υπ. Α2 Κατ. Β 

1.α Ηλεκτροπαραγωγή από 
αιολική ενέργεια στην ξηρά 

P > 45 MW ή P > 35 MW και 
εντός περιοχών δικτύου Natura 
2000 ή L ≥ 20 km 

6,5 < P ≤ 45 
MW και L < 20 
Km 

0,02 < P ≤ 6,5 MW ή P 
≤ 0,02 και ισχύει η 
παρατήρηση Ξ 

Παρατηρήσεις: P: εγκατεστημένη ισχύς, L: μήκος υπόγειας ή εναέριας διασυνδετικής γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης 
(≥150kV) 

 Ομάδα 1η: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών 

α/α Είδος έργου Υπ.Α1 Υπ. Α2 Κατ. Β 

11 Δασική οδός   Το σύνολο 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι το κάθε έργο κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022. 
Λοιπά στοιχεία σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία του έργου, καθώς και με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα 

επιφέρει και τα μέτρα αντιμετώπισής τους, παρατίθενται αναλυτικά στην υποβληθείσα μελέτη. 
Για την διατύπωση των απόψεων της Υπηρεσίας, ελήφθησαν υπόψη: 

1. Τα περιεχόμενα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τα οποία είναι σύμφωνα με την ΥΑ οικ.170225/14 (ΦΕΚ 
135Β'/27-01-2014), όπως ισχύει. 

2. Οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών επί του θέματος (π.χ. Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, Α.Δ.Μ-
Θ), καθώς και τα πρόσθετα/διευκρινιστικά στοιχεία του φορέα του έργου, όπως είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα του 
Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) του ΥΠΕΝ. 

3. Το γεγονός ότι επί της ΜΠΕ του έργου γνωμοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας ομόφωνα αρνητικά, με την υπ’ αρ. 
29/2022 απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων και την αρνητική γνωμοδότηση της Κοινότητας Ριζωμάτων. Τα 
σχετ. 9 & 10, έγγραφα προωθήθηκαν ηλεκτρονικά στις 26-02-2022 και στις 08-03-2022 στο Περιφερειακό Συμβούλιο 
ΠΚΜ από την υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου Βέροιας.  

4. Τα (7&8 σχετ) υπ αριθμ. α) 123877(81)/18-02-2022 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου {133502(392)/21-02-2022 
Π&Υ.ΠΚΜ }και β) 105689/209/11-02-2022 έγγραφο της Γεν.Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος ΠΚΜ {111613(330)},  
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σχετικά με το υποβληθέν «αίτημα συνδρομής της Περιφέρειας για την αποφυγή δημιουργίας Αιολικού Πάρκου στα 
Ριζώματα Ημαθίας» 

5. Τα ως άνω αναφερθέντα σημεία που αφορούν στο εξεταζόμενο έργο. 
Κατόπιν τούτων, δεν έχουμε αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με την 

αποκλειστική όμως και αυστηρή προϋπόθεση ότι θα εξεταστούν από την αρμόδια αρχή  , τα όσα επισημάνθηκαν στο με ΑΠ 
68820(255)/24-02-2022 συνημμένο έγγραφο του Τμ.Περ.&Υδρ. {145706(422)/25-02-2022. Π&Υ.ΠΚΜ της  Δ/νση Ανάπτυξης & 
Περιβάλλοντος ΠΕ Πιερίας, η οποία γνωμοδότησε αρνητικά.  Συγκεκριμένα θα πρέπει να εξεταστεί αν η υλοποίηση του έργου, 
έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα του νόμου 3937/2011(ΦΕΚ60/Α/2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότηας και άλλες διατάξεις» και 
επίσης αν επηρεάζει δυνητικό Οικολογικό Διάδρομο. .  

Επομένως  εκφράζουμε αρχικώς τη θετική μας άποψη για την υλοποίηση του έργου/δραστηριότητας του θέματος,  
εφόσον τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρονται σε αυτήν, με την προϋπόθεση 
των όσων αναφέρθηκαν στη προηγούμενη παράγραφο και με την επισήμανση των κάτωθι:  

1. Το παρόν έγγραφο δεν υποκαθιστά τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις ή άδειες από άλλους φορείς και Υπηρεσίες για την 
εγκατάσταση και λειτουργία του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι ειδικοί περιορισμοί και 
απαγορεύσεις θα εξετασθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες κατά το στάδιο των λοιπών εγκρίσεων, γνωμοδοτήσεων και 
αδειών. 

2. Τα έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το Α/Π μέχρι το δίκτυο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.), καθώς και τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης των Α/Γ, να κατασκευαστούν σύμφωνα 
με τις υποδείξεις του Διαχειριστή του Συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους/προϋποθέσεις που θα τεθούν από 
τους αρμόδιους φορείς (π.χ. Δασαρχείο), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

3. Έπειτα από την έκδοση της ΑΕΠΟ του έργου και με την υπόδειξη των δεσμευτικών όρων σύνδεσης, ο φορέας του 
έργου οφείλει να υποβάλλει προς έγκριση στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ (όπου θα 
συμπεριλαμβάνονται και σχέδια με αποτυπωμένα τα έργα διασύνδεσης), για την αδειοδότηση της σύνδεσης του υπό 
εξέταση Α/Π με το δίκτυο μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 
4014/2011 (209Α), όπως ισχύει. 

4. Εάν απαιτείται, να συμπεριληφθεί στην ΑΕΠΟ και η κατάταξη των νέων συνοδών έργων (π.χ. στην περίπτωση που 
προταθεί η κατασκευή νέου Υ/Σ ΜΤ/ΥΤ 33/150 KV), σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022. 

5. Για το σύνολο του έργου και κατά τη φάση κατασκευής να γίνει οριοθέτηση των ζωνών επέμβασης (πλατείες Α/Γ, κτίριο 
ελέγχου, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής διασύνδεσης, εργοτάξιο, κλπ.), ώστε οι εκσκαφές θεμελίων και τεχνικών έργων 
να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες, προκειμένου να προκληθεί η μικρότερη δυνατή διατάραξη του φυσικού 
περιβάλλοντος της περιοχής του έργου και συνεπώς τα μικρότερα δυσμενή αποτελέσματα στο οικείο και ευρύτερο 
φυσικό περιβάλλον. 

6. Κάθε τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής, να γίνεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και 
φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία του. 

7. Στην περίπτωση που θα παραχθούν δασικά προϊόντα, να διακινούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής 
νομοθεσίας, καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας. 

8. Η διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων (μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, οικιακού τύπου απορριμμάτων, αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 
2939/2001 περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων) να πραγματοποιείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύει. 

9. Τυχόν πλεονάζουσες ποσότητες αποβλήτων εκσκαφών, καθώς και λοιπά απόβλητα από την κατασκευή των έργων, να 
διαχειρίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (1312Β), ως ισχύει. Για τη διαχείριση της περίσσειας υλικών 
εκσκαφών, να εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 30 του Ν. 4819/2021 (129Α). 

10. Να υιοθετηθούν στην ΑΕΠΟ μέτρα προστασίας της ΚΑΖ, όπως η διενέργεια ελέγχων σε όλες τις ζώνες κατάληψης 
οικοτόπων κατά τον οριστικό σχεδιασμό των έργων οδοποιίας και των πλατειών, ο έλεγχος φωλεασμού πριν την έναρξη 
κατασκευής, η αποφυγή εκτέλεσης έργων κοντά σε φωλιές κατά την αναπαραγωγική περίοδο, η αποφυγή διασποράς 
περίσσειας υλικών εκσκαφής σε φυσικά εδάφη, η εφαρμογή ειδικού προγράμματος εντατικού ελέγχου πανίδας μετά την 
έναρξη λειτουργίας των Α/Π. 

11. Στο πλαίσιο της ΑΕΠΟ να ληφθεί υπόψη η εγκατάσταση του Α/Π εντός του ΤΙΦΚ ¨Πιέρια Όρη¨. 

12. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση σε ικανοποιητικό επίπεδο και τη μη σημαντική όχληση άλλων 
παραγωγικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή ανάπτυξης του έργου (π.χ. κτηνοτροφία). 

13. Ο φορέας του έργου να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, παραστατικά κλπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η 
συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και τους περιβαλλοντικούς όρους, τα οποία και θα 
επιδεικνύει σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή. 

14. Εφόσον το νερό που απαιτείται για χρήση στην εγκατάσταση μεταφέρεται με υδροφόρα οχήματα, ο ιδιοκτήτης τους 
υποχρεούται να διαθέτει αντίγραφο της άδειας χρήσης νερού του δικαιούχου του σημείου υδροληψίας. 

15. Σε κάθε κατασκευαστική ή εργοταξιακή δραστηριότητα, όπου υπάρχει πιθανότητα εκπομπής σκόνης και αιωρούμενων 
σωματιδίων, να υιοθετηθούν διαδικασίες και εξοπλισμός που θα εξασφαλίζουν την δραστική μείωση αυτών των 
εκπομπών. 
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16. Να εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση του προκαλούμενου θορύβου από τη λειτουργία του Η/Μ 
εξοπλισμού. 

17. Να διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι και συντηρήσεις του συνόλου των έργων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η καλή 
λειτουργική κατάστασή τους και να τηρείται αρχείο ελέγχων/συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού. 

18. Ο κύριος του έργου υποχρεούται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα αντιπυρικής προστασίας (πρόληψη και κατάσβεση), 
καθώς και αποφυγής μετάδοσης της φωτιάς σε παρακείμενες περιοχές. 

19. Η εταιρία οφείλει να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στην υποβληθείσα μελέτη και ιδιαιτέρως όσα περιλαμβάνονται στα 
Κεφ.11 ¨Περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση¨ και στα Κεφ.10 ¨Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων¨, εφ’ όσον δεν παραβιάζουν την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία.  

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας με τους όρους-προϋποθέσεις που παρατίθενται στο 

σημείο 4 της παρούσας” 

 

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. Συμφωνουνε με τη Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος ΠΕ 
Πιερίας, η οποία γνωμοδότησε αρνητικά.  Η υλοποίηση του έργου έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα του 
νόμου 3937/2011(ΦΕΚ60/Α/2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» και επίσης 
επηρεάζει δυνητικό Οικολογικό Διάδρομο. Η περιοχή βρίσκεται εντός του Καταφυγίου Άγριας Ζωής 
¨Ριζώματα¨ και εντός του Τοπίου Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους ¨Πιέρια Όρη¨. Επίσης, συνυπολογίζουνε 
την αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου της Βέροιας.  

 

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. Λαμβάνουνε υπόψη και τις δικαιολογημένες αντιδράσεις των 

κατοίκων της περιοχής και της τοπικής διοίκησης. 

Τέλος τοποθετείται αρνητικά και ο κ. Γκανούλης λέγοντας ότι η περιοχή χωροθέτησης του έργου 

αποτελεί οικολογικό διάδρομο, σύμφωνα με τον 3937/2011, καθώς συνδέει το καταφύγιο άγριας ζωής με 

την πλησιέστερη προστατευόμενη περιοχή που είναι χαρακτηρισμένη ως Ζώνης Ειδικής Διατήρησης 

(ΕΖΔ) με κωδικό GR1250002 «Πιέρια Όρη» και απέχει από το έργο μόλις 3,4 χλμ. 

 

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) 
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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 αιολικού σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 29,40 MW>>, της εταιρίας με την επωνυμία 
<<AIRENERGY ΠΑΠΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΙΚΕ>>, και το οποίο είναι θα κατασκευαστεί στη θέση «Παπά 
Χωράφια», Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, και Δ. Κατερίνης της Π.Ε. Πιερίας, Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΠΕΤ: 2111668022). 
 
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 

ΑΔΑ: 6ΦΞ07ΛΛ-Υ62
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