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

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 6

«Γνωμοδότηση επί  της  μελέτης  περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων για  την περιβαλλο-
ντική  αδειοδότηση  «Κατασκευής  και  λει-
τουργίας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας της εταιρείας «ERGOPLANNING
ΕΠΕ»  με  καύση  βιοαερίου  αναερόβιας
χώνευσης  ζωϊκών  και  φυτικών  υπολειμ-
μάτων-ενσιρωμάτων, ισχύος 999 kW, που
προτείνεται να εγκατασταθεί στο με αριθ.
477 αγροτεμάχιο  της  Γαλάτιστας,  της  ΔΕ
Ανθεμούντα,  του  Δήμου  Πολυγύρου,  ΠΕ
Χαλκιδικής, Π.Κ.Μ..» 

Αριθμ. Συνεδρίασης  7η/28-05-2021
Αριθμ. Απόφασης: 42 / 2021
      
Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  28  Μαϊου  2021,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  11:30
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. 299469(393)/24-05-2021  έγγραφης  πρόσκλησης  του  Προέδρου  της,
Αντιπεριφερειάρχη  Ανάπτυξης  &  Περιβάλλοντος  της  Π.Κ.Μ.,  κ.  Κωνσταντίνου
Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 24-05-2021 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  δώδεκα  (12)  τακτικά  μέλη  και  ένα  (1)
αναπληρωματικό :  

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος    1. Γιαννούλης Χρήστος-Τακτικό μέλος
2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος              2. Τεκτερίδης Γαβριήλ-Τακτικό μέλος
3.  Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος           
4. Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος      

5. Μαλλιαρας 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.  Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτικό μέλος
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος

  13 . 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 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
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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». 

            

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος εκφώνησε  το  6ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
«Γνωμοδότηση  επί  της  μελέτης  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  για  την
περιβαλλοντική  αδειοδότηση  «Κατασκευής  και  λειτουργίας  μονάδας
παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  της  εταιρείας  «ERGOPLANNING  ΕΠΕ»  με
καύση βιοαερίου αναερόβιας χώνευσης ζωϊκών και  φυτικών υπολειμμάτων-
ενσιρωμάτων, ισχύος 999 kW, που προτείνεται να εγκατασταθεί στο με αριθ.
477 αγροτεμάχιο της Γαλάτιστας, της ΔΕ Ανθεμούντα, του Δήμου Πολυγύρου,
ΠΕ  Χαλκιδικής,  Π.Κ.Μ.» και  έδωσε  το  λόγο  στην  κα.  Ζωγράφου  Αικατερίνη,
Περιφερειακή Σύμβουλος της ΠΕ Χαλκιδικής, η οποία έθεσε υπόψη της Επιτροπής
την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.

Στη  συνέχεια  η  κα  Ζωγράφου  εισηγήθηκε  αρνητικά  για  την  συγκεκριμένη
δραστηριότητα λόγω της χωροθέτησης της. Αρχικά μια τέτοια μονάδα δίνει λύση στα
κτηνοτροφικά απόβλητα και επιμέρους λύση στην απορρόφηση του τυρογάλακτος
από  τις  γύρω  τυροκομικές  μονάδες  της  Χαλκιδικής.  Από  την  άλλη  πλευρά  η
αντίδραση  των  κατοίκων  της  περιοχής  είναι  πολύ  έντονη.  Εστιάστηκε  κυρίως  η
ανησυχία τους στην μεταφορά των ζωικών υπολειμμάτων από άλλες περιοχές στο
χώρο της Γαλάτιστας και στην παραγωγή καυσαερίων από την καύση του βιοαερίου.
Η ομόφωνα αρνητική απόφαση του  Συμβουλίου της Κοινότητας Γαλάτιστας καθώς
και  οι  περσινές  αρνητικές  αποφάσεις  του  Τοπικού  Συμβουλίου  και   του  Δήμου
Πολυγύρου   για  τέτοιου  είδους  επενδύσεις  δεν  αφήνουν  περιθώρια  για  θετική
εισήγηση. 

  
Στη συνέχεια τοποθετήθηκε επί του θέματος ο κ. Τόσκας Λάζαρος και εξέφρασε την
σύμφωνη γνώμη του με την αρνητική εισήγηση της κας Ζωγράφου, τονίζοντας ότι οι
μονάδες  αυτές  έχουν  θετικό  περιβαλλοντικό  αποτύπωμα  και  συνήθως  δεν
καταψηφίζουνε. Ωστόσο, σε ακτινική απόσταση 2  km βρίσκονται 10 φωτοβολταϊκά
πάρκα.  Αυτό  σημαίνει  ότι  η  περιοχή  μετατρέπεται  σταδιακά  αλλά  δραστικά  από
αγροτική σε βιομηχανική περιοχή παραγωγής ενέργειας. Όπως έχουνε αναφέρει και
σε  άλλες  παρόμοιες  περιπτώσεις  εγκαταστάσεων  βιοαερίου,  δεν  βλέπουνε  έναν
υποτυπώδη έστω προγραμματισμό και σχεδιασμό στην ανάπτυξη και χωροθέτηση
αυτού  του  είδους  των  μονάδων  στις  αγροτικές  περιοχές  της  Περιφέρειας,  αλλά
αντίθετα  μια  άναρχη  και  τυχάρπαστη  εξέλιξη  που  θυμίζει  την  τριτοκοσμική
«ανάπτυξη» άλλων εποχών και άλλων χωρών. Ενδεικτικό αυτού του γεγονότος είναι
ότι, σύμφωνα με την από 10 Μαΐου απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Γαλάτιστας
του  Δήμου  Πολυγύρου,  η  οποία  μας  κοινοποιήθηκε  μόλις  μια  μέρα  πριν  τη
συνεδρίαση,  δηλώνεται  αρνητική  γνωμοδότηση  για  τη  ΜΠΕ  της  εταιρείας  και  τη
χωροθέτηση  στο  «Βουνό»  Γαλάτιστας.  Αντίθετα,  προτείνεται  η  συγκεκριμένη
επένδυση να  γίνει  στο  Βιομηχανικό  Πάρκο  του  Δήμου  Πολυγύρου  στην  περιοχή
Πλατανοχωρίου. Γι’  αυτό και καταψηφίζουνε ,  ώστε να αποσυρθεί το θέμα και να
επανέλθει  με  νέα  ΜΠΕ  όπου  η  μονάδα  θα  χωροθετείται  στο  προαναφερθέν
Βιομηχανικό Πάρκο. Ζητάνε από τη διοίκηση της Περιφέρειας να προβεί  σε έναν
έστω  τοπικό  ή  περιφερειακό  χωροταξικό  σχεδιασμό  των  μονάδων  παραγωγής
ενέργειας και να τον φέρει  προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.  Επίσης,
θέλουνε να τονίσουνε για μια ακόμη φορά τη σημασία της ενθάρρυνσης δημιουργίας
συνεταιριστικών  επιχειρήσεων  και  ενεργειακών  κοινοτήτων  από  τους  ίδιους  τους
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γεωργο-κτηνοτρόφους  της  περιοχής  για  την  ολοκληρωμένη  εκμετάλλευση  των
παραπροϊόντων της παραγωγής τους και για την ενίσχυση του εισοδήματός τους. 

Έπειτα δόθηκε ο λόγος στον κ. Αβραμόπουλο Σωτήριο, ο οποίος ανέφερε ότι δεν
κρίνουμε την αρτιότητα της μελέτης, ούτε 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,  είναι  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. Καταθέτουμε την απόλυτη αντίθεση
του  συνδυασμού  τους  στην  λεγόμενη   απελευθέρωση»  της  παραγωγής  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. Η 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. Να συνοδεύονται οι
ΜΠΕ  από  συγκεκριμένη  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  τις  εκτάσεις  καλλιέργειας
ελαιοκράμβης ή άλλων ενεργειακών φυτών  που απαιτούνται για την τροφοδότηση
της  κάθε  μονάδας.  Σημαντικό  ζήτημα  που  προκύπτει  από  την  επέκταση  της
εγκατάστασης τέτοιων μονάδων (παραγωγής ενέργειας από βιορευστά) αποτελεί η
τροποποίηση  καλλιεργειών  ή  δέσμευση  υφιστάμενων  (π.χ.  τα  ενσιρρώματα
καλαμποκιού που αναφέρει η ΜΠΕ) και η αλλαγή χρήσης αγροτικής γης έτσι ώστε να
παράγεται πρώτη ύλη για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο, να
χωροθετούνται  αυτές  οι  δραστηριότητες  σε  αγροτική  γη. Στη  συγκεκριμένη
περίπτωση  λαμβάνουνε  υπόψη  και  την  αρνητική  γνωμοδότηση  της  Κοινότητας
Γαλάτιστας.  Όσον αφορά γενικότερα τη διαχείριση των βιοαποβλήτων ως «Λαϊκή
Συσπείρωση» προκρίνουνε την αερόβια χώνεψη και κομποστοποίηση με όρους που
να  επιτρέπουν  την  επαναχρησιμοποίηση.  Τέλος  διατηρούνε  σοβαρές  επιφυλάξεις
σχετικά  με  τον  έλεγχο  εφαρμογής  των  όρων της  ΜΠΕ  αλλά  και  των  όρων  που
προτείνει η εισήγηση, 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” .
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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 αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών περί  “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων,  των
Περιφερειών  και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα
λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”,
ζ)  την  με  αριθμ.  Πρωτ.  1822/16-3-2020  (ΑΔΑ:  ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004)  εγκύκλιο  του
Υπουργού  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  περί  “Παροχής  διευκρινήσεων  και  οδηγιών
σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”.
η)  την  με  αρ.  πρωτ  :  Γ.Π.Κ.Μ.  οικ.  3193/5-11-2020  απόφασης  Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ : 62857ΛΛ-0ΙΠ)
θ)  το  με  αρ.  πρωτ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69//133/οικ.  20764/07-11-2020 (ΑΔΑ:  Ψ48Γ46ΜΤΛ6-
ΛΣΡ) έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου
Εσωτερικών

Αποφασίζει  ομόφωνα

Γνωμοδοτεί  αρνητικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για  την περι-
βαλλοντική αδειοδότηση «Κατασκευής και λειτουργίας μονάδας παραγωγής ηλεκτρι-
κής  ενέργειας  της  εταιρείας  «ERGOPLANNING  ΕΠΕ»  με  καύση βιοαερίου αναε-
ρόβιας χώνευσης ζωϊκών και φυτικών υπολειμμάτων-ενσιρωμάτων, ισχύος 999 kW,
που προτείνεται να εγκατασταθεί στο με αριθ. 477 αγροτεμάχιο της Γαλάτιστας, της
ΔΕ Ανθεμούντα, του Δήμου Πολυγύρου, ΠΕ Χαλκιδικής, Π.Κ.Μ..

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται
ως ακολούθως: 

   Ο Πρόεδρος            
                                                                            

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας

Η Γραμματέας
Κουκίδου Ηρώ                  

ΑΔΑ: 93ΚΠ7ΛΛ-Η70
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