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ΘΕΜΑ  10 
 

 

«Γνωμοδότηση για τη σκοπιμότητα 
εγκατάστασης και τη συμβολή της στην 
τοπική οικονομία, μονάδας χαμηλής 
όχλησης, επεξεργασίας, βρώσιμης ελιάς, 
του  “ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του 
Κωνσταντίνου”, σε αγροτεμάχιο, στη θέση 
«Ξερόλακας» Ορμύλιας, του Δήμου 
Πολυγύρου, της Π. Ε  Χαλκιδικής.» 

 

 
Αριθμ. Συνεδρίασης 6η/13-07-2022 
Αριθμ. Απόφασης:  65 / 2022 

   
    Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 13 Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 
στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
(Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της 
Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν 
της με αρ. πρ. οικ. 494785 (469)/08-07-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου 
της, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου 
Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 08-07-2022 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 δέκα τρία (13) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό:   

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος     1.Αγγελίδης Θεόδωρος- Τακτικό μέλος       
 2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος         2.Αγαθαγγελίδου Ανατολή-Τακτικό μέλος 
 3.  Αβραμίδης Ευστάθιος- Τακτικό μέλος        
 4.  Καριπίδης Δημήτριος- Τακτικό μέλος        

 5. Ζέρζης Πέτρος- Τακτικό μέλος        

      6.  Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος        

      7. Τζόβας Απόστολος- Τακτικό μέλος        

 8.  Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

 9.  Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

     10. Ανεστάκης Ιωάννης-Τακτικό μέλος  

     11. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτ. μέλος        

     12. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

     13. Γκανούλης Φίλιππος- Τακτικό μέλος        

     14. Γούλα Όλγα-Χριστίνα-Αναπλ. μέλος  

          Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας 
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, εισήγαγε για συζήτηση το 10ο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση για τη σκοπιμότητα εγκατάστασης 
και τη συμβολή της στην τοπική οικονομία, μονάδας χαμηλής όχλησης, 
επεξεργασίας, βρώσιμης ελιάς, του  “ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του 
Κωνσταντίνου”, σε αγροτεμάχιο, στη θέση «Ξερόλακας» Ορμύλιας, του Δήμου 
Πολυγύρου, της Π.Ε Χαλκιδικής» και έδωσε το λόγο στην κα. Ζωγράφου 
Αικατερίνη, Περιφερειακή Σύμβουλο Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής την αρ. πρωτ. 01α / 452/ 07-07-2022 εισήγηση του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη 
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Π.Ε.Χαλκιδικής η οποία έχει ως εξής: 
“ΘΕΜΑ:  «Γνωμοδότηση για τη σκοπιμότητα εγκατάστασης και τη συμβολή της στην τοπική οικονομία, 
μονάδας χαμηλής όχλησης, επεξεργασίας, βρώσιμης ελιάς, του  “ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του 
Κωνσταντίνου”, σε αγροτεμάχιο, στη θέση «Ξερόλακας» Ορμύλιας, του Δήμου Πολυγύρου, της Π. Ε  
Χαλκιδικής».  
ΣΧΕΤ.:  
        1.Το ειδικό Π.Δ. 1-7/1-9-1977 (ΦΕΚ 290 Δ) «Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών          
δομήσεως των γηπέδων και κειμένων εις τα περιοχάς εκτός σχεδίου οικισμών τινών του Νομού          
Χαλκιδικής» άρθρα 2 και 5 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (Διάταγμα Χαλκιδικής). 

2.Το, από 20.11.2018, πληροφοριακό έγγραφο της Εθνικής Στατιστικής Αρχής στο οποίο δίνεται η 
αντιστοίχιση των παλαιών ΣΤΑΚΟΔ, κατά τον χρόνο έκδοσης του Π.Δ. 1-7/1-9-1977 (ΦΕΚ 290 Δ) 
(Διάταγμα Χαλκιδικής), με τους σημερινούς ΚΑΔ2008 και συγκεκριμένα ο ΣΤΑΚΟΔ 203.4 του 
άρθρου 5.4.ε2, αντιστοιχεί στον ΚΑΔ 10.39 της αιτούμενης δραστηριότητας 
3.Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 / 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 282. 
4.Η με αριθμ.  πρωτ. 811 / 06.06.2022  βεβαίωση χρήσεων γης της Δ/νσης Πολεοδομίας – Τμ. 
Πολεοδομικών Εφαρμογών  του Δήμου ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,  
5.Το ΓΠΣ Ορμύλιας  (Απόφαση 7457/13.06.2008 ΓΓ/ΠΚΜ ΦΕΚ 260ΑΑΠ/27.06.2008) σελ.2725 
Κεφάλαιο 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ κλπ / εδάφιο “προηγούμενα Διατάγματα” 
6.Το με αριθμό πρωτοκόλλου 475701 (1893) / 01.07.2022 υποβληθέν στην Υπηρεσία μας 
ερωτηματολόγιο που περιγράφει την προς αδειοδότηση επιχείρηση. 
7.Την 20/2022 (ΑΔΑ: 9ΓΞ67ΛΛ-21Ν) Απόφαση της 6ης Συνεδρίασης (02.03.2022) του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρ. Μακεδονίας  με Θέμα : “Σύσταση και ορισμός μελών των 
επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως 
τροποποίηθηκε και ισχύει” 

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο του, από 23.11.2022 (σχετ.6), υποβληθέντος στην υπηρεσία μας 
αιτήματος/ερωτηματολογίου από τον κ. Χρήστο Παπανικήτα, εκπροσώπου της ομώνυμης προσωπικής 
εταιρείας, για ίδρυση μονάδας χαμηλής όχλησης επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς σε περιοχή ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 
ΓΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ, καθώς και το, με α.π 811/06.02.2022 (σχετ.4)  έγγραφο βεβαίωσης 
χρήσεων γης, της Δ/νσης Πολεοδομίας / Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Πολυγύρου.  

Στην βεβαίωση χρήσεων γης αναφέρεται ότι “....μεταξύ άλλων χρήσεων επιτρέπονται και αυτές των 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων χαμηλής όχλησης καθώς και των επαγγελματικών 
εργαστηρίων χαμηλής όχλησης, εφόσον όλα τα ανωτέρω είναι συναφή με την παραγωγή του γεωργικού 
τομέα της περιοχής . . . . “   

και “ . . . Επίσης η περιοχή του ιδίου γηπέδου διέπεται από τις διατάξεις του από 1.7.1977 ΠΔ/τος 
(ΦΕΚ 290Δ’ 1977) περί όρων και περιορισμών δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές Ν. Χαλκιδικής όπως 
ισχύουν και σήμερα. Κατά το εδάφιο ε.2 της παραγρ.4 του άρθρου 5 του ιδίου Διατάγματος, στο 
προαναφερθέν γήπεδο, είναι δυνατή μεταξύ άλλων, η εγκατάσταση μονάδων παρασκευής βρώσιμων 
ελαιών και έκθλιψης ελιών διότι η θέση του γηπέδου απέχει περισσότερη του ενός χιλιομέτρου από την 
γραμμή παραλίας και με τους όρους των εδαφίων ε.4 και ε.5 του ίδιου άρθρου” 

Ωστόσο, στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ορμύλιας (σχετ. 5) στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 (Γενικές Διατάξεις – 
Κανονιστικές ρυθμίσεις στις επί μέρους ζώνες) εδάφιο “προηγούμενα διατάγματα” σελ.2725, αναφέρεται 
ότι :  “ . . .παραμένουν όμως σε ισχύ α) οι, θεσμοθετημένοι από το Διάταγμα Χαλκιδικής, περιορισμοί των 
ελαχίστων αποστάσεων των βιομηχανικών και βιοτεχνικων εγκαταστάσεων και των επαγγελματικών 
εργαστηρίων, από τους οικισμούς και τις ακτές. . . “ 

Στο Διάταγμα Χαλκιδικής (ΦΕΚ 1-7/1-9-1977 (ΦΕΚ 290 Δ - σχετ.1) στο άρθρο 5.4.ε.2, για εκτός 
σχεδίου γήπεδα που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός χλμ, αλλά μικρότερη των 5 χλμ, από 
την παραλία αναφέρεται  ότι επιτρέπεται (με παλαιό ΚΑΔ 203.4) η εγκατάσταση μονάδας παρασκευής 
βρωσίμων ελαιών και απαιτούνται όλες οι εγκρίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ.ε4 (όπως πχ 
Απόφαση Νομάρχη κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του Νομαρχιακού Συμβουλίου) . . . ,  

Ύστερα από τα παραπάνω και σύμφωνα με την παρ. 4.ε2 του άρθρου 5 του Π.Δ/τος  1-7/1-9-1977 
(ΦΕΚ 290), ζητούμε να γνωμοδοτήσετε για την σκοπιμότητα εγκατάστασης της μονάδας του θέματος στη 
θέση που αναγράφεται και τη συμβολή της στην τοπική οικονομία.   

Συνημμένα υποβάλλουμε και διευκρινιστικό έγγραφο της Εθνικής Στατιστικής Αρχής με το οποίο 
επιβεβαιώνεται η ταύτιση του παλαιού ΚΑΔ 203.4 (παρασκευή βρωσίμων ελαιών), του Προεδρικού 
Διατάγματος Χαλκιδικής, με τον αιτούμενο σημερινό ΚΑΔ2008 10.39 (επεξεργασία και συντήρηση άλλων 
λαχανικών). 

Όσον αφορά τις δικές μας απόψεις, η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για την εγκατάσταση της 
μονάδας, διαχειριζόμενης τοπικά ελαιοκομικά προϊόντα, με την προϋπόθεση: 
 η διαχείριση των στερεών & υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας να γίνει σύμφωνα με 

τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας (ΚΥΑ Φ15/4187/266/2012-ΦΕΚ 1275Β – παράρτημα Ι, 
όρος Ε2 των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ), του σημείου Β2.3.2 του σχετικού 
ερωτηματολογίου και της Έγκρισης εγκατάστασης που θα εκδώσει η Αδειοδοτούσα Αρχή (Διεύθυνση  
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Χαλκιδικής). 

 Να τηρηθούν οι, τυχόν, πρόσθετοι Όροι που επέβαλε, ή θα επιβάλλει, η Αδειοδοτούσα Αρχή. 
Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε θετικά για την επένδυση.”  
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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 θετικά  για τη σκοπιμότητα εγκατάστασης και τη συμβολή της στην 

τοπική οικονομία, μονάδας χαμηλής όχλησης, επεξεργασίας, βρώσιμης ελιάς, του  
“ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του Κωνσταντίνου”, σε αγροτεμάχιο, στη θέση 
«Ξερόλακας» Ορμύλιας, του Δήμου Πολυγύρου, της Π. Ε  Χαλκιδικής , με την 
προϋπόθεση: 
 η διαχείριση των στερεών & υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας να 

γίνει σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας (ΚΥΑ 
Φ15/4187/266/2012-ΦΕΚ 1275Β – παράρτημα Ι, όρος Ε2 των πρότυπων 
περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ), του σημείου Β2.3.2 του σχετικού 
ερωτηματολογίου και της Έγκρισης εγκατάστασης που θα εκδώσει η 
Αδειοδοτούσα Αρχή (Διεύθυνση  Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Χαλκιδικής). 

 Να τηρηθούν οι, τυχόν, πρόσθετοι Όροι που επέβαλε, ή θα επιβάλλει, η 
Αδειοδοτούσα Αρχή. 

 
Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος.  

 
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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