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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                         ΘΕΜΑ 7ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ‘’AIRENERGY ΚΕΡΔΥΛΙΑ ΑΓΚΑΘΩΤΟ ΙΚΕ’’, στη θέση 

‘’Δασότοπος’’ της περιοχής Σοχού, της Δ.Ε. Σοχού, του Δήμου Λαγκαδά, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 

εγκατεστημένης ισχύος 54 MW και αφορά εννιά (9) ανεμογεννήτριες που θα τοποθετηθούν σε δύο 

διαφορετικά γήπεδα 

 

Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας της εταιρείας ‘’AIRENERGY ΚΕΡΔΥΛΙΑ ΑΓΚΑΘΩΤΟ ΙΚΕ’’, στη θέση ‘’Δασότοπος’’ της 

περιοχής Σοχού, της Δ.Ε. Σοχού, του Δήμου Λαγκαδά, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εγκατεστημένης ισχύος 54 

MW και αφορά εννιά (9) ανεμογεννήτριες που θα τοποθετηθούν σε δύο διαφορετικά γήπεδα» και έθεσε 

υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 946/15-06-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 

Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε το λόγο στον κ. Π. Κυριακίδη, υπάλληλο του Τμήματος 

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

προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Ο κ. Κυριακίδης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 101511 

(2075)/03-06-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & 

Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Ανέφερε ότι η περιοχή στην οποία προτείνεται να εγκατασταθεί ο 

αιολικός σταθμός είναι εκτός καταφυγίου άγριας ζωής και εκτός περιοχής NATURA. Σαφώς θα υπάρχουν 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη δραστηριότητα, ωστόσο η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι 

απαραίτητη, ειδικά στη σημερινή χρονική συγκυρία, και στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για μια από 

τις πιο καθαρές μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά και τα αρνητικά 

της συγκεκριμένης δραστηριότητας, η υπηρεσία εισηγείται θετικά προτείνοντας η αδειοδοτούσα αρχή να 

θέσει ως όρο στην απόφασή της την πραγματοποίηση αναδάσωσης σε άλλη περιοχή με επίβλεψη της 

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 

  

 
Ημερομηνία: 29 Ιουνίου 2022 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχομένου): 429684 (127) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 46/22-06-2022  

Απόσπασμα Πρακτικού αρ. 9/2022  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχομένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 946/15-06-2022                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: 2112692427 

  

  

   ΠΡΟΣ : 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 

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

 

 

ηλεκτρονική υποβολή 
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Δ/νσης Δασών ως αντιστάθμισμα για την αποψίλωση των εκτάσεων που χρειάζονται για την εγκατάσταση 

του αιολικού σταθμού. Επίσης, ο εισηγητής παρουσίασε στο Σώμα τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις 

βάσει των οποίων η υπηρεσία εισηγείται θετικά. Στο σημείο αυτό ζήτησε τον λόγο η Αντιπεριφερειάρχης 

Μ.Ε.Θ. κ. Π. Πατουλίδου, η οποία ενημέρωσε ότι έχει προσκληθεί στη συνεδρίαση ο Δήμαρχος Λαγκαδά. 

Επίσης, προλαβαίνοντας τις ερωτήσεις του Σώματος, ανέφερε και σχολίασε την αρνητική γνωμοδότηση επί 

της συγκεκριμένης δραστηριότητας του Συμβουλίου της Κοινότητας Σοχού του Δήμου Λαγκαδά. Κατόπιν 

η Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Σώμα ότι ο Δήμαρχος Λαγκαδά δεν θα παραστεί, όπως είχε ενημερώσει, στη 

συνεδρίαση για έκτακτους λόγους και ανάγνωσε απόσπασμα της αριθμ. 06/2022 απόφασης του 

Συμβουλίου της Κοινότητας Σοχού, όπου τεκμηριώνεται η αρνητική γνωμοδότηση, όπως αναφέρεται και 

στην εισήγηση της υπηρεσίας. Στη συνέχεια ζήτησε τον λόγο ο κ. Γ. Ζέρβας, Αντιπρόεδρος, ο οποίος σε 

συνέχεια του προηγούμενου θέματος που είχε το ίδιο αντικείμενο και αναβλήθηκε, πρότεινε να αναβληθεί 

κι αυτό μέχρι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να υπάρξει ένα χωροταξικό σχέδιο συνολικά για την 

περιοχή και τη φέρουσα ικανότητά της. 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Ζέρβα Γεώργιο, Αντιπρόεδρο, κ. Τζόλλα Νικόλαο, κ. Αγαθαγγελίδου 

Ανατολή και κ. Χρυσομάλλη Νικόλαο, τακτικά μέλη. Στις ερωτήσεις απάντησαν ο κ. Κυριακίδης, η 

Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. κ. Π. Πατουλίδου και ο κ. Παν. Μπαλατσούκας, εκπρόσωπος του φορέα 

υλοποίησης του έργου. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της 

συνεδρίασης. Μετά τις απαντήσεις στα ερωτήματα των μελών, ο κ. Μπαλατσούκας προχώρησε σε μία 

σύντομη ενημέρωση αναφορικά με τα ζητήματα που απασχόλησαν τα μέλη της Επιτροπής ως προς τη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

 

Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στα μέλη για τοποθετήσεις. Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, και η κ. 

Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, δήλωσαν ότι θα καταψηφίσουν με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχει 

προσδιορισμένο χωροταξικό ώστε να διαπιστωθεί τι χωρητικότητα έχει ο ευρύτερος χώρος. Περιμένουν μια 

πρωτοβουλία για όλα τα ζητήματα που αφορούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) που να έχει έναν 

προγραμματισμό και έναν χωροταξικό χαρακτήρα.  

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

τοποθέτησή του ως εξής: «Ισχύουν όλες οι γενικές παρατηρήσεις που κάναμε προηγούμενα στο 4ο θέμα 

όσον αφορά τα κριτήρια με βάσει τα οποία τοποθετούμαστε σε όλα τα αντίστοιχα έργα ΑΠΕ τα οποία 

εντάσσονται στο γενικότερο ενεργειακό σχεδιασμό που έχει οδηγήσει σε τραγικά αδιέξοδα. 

Πρόκειται για ΑΣΠΗΕ της εταιρίας AIRENERGY, που συστηματικά καταθέτει φακέλους για αιολικά 

πάρκα μέσα σε δάση, κοντά σε προστατευόμενες περιοχές, που δεν διστάζει να «σαλαμοποιεί» τακτικά τα 

έργα της, ώστε αυτά αδειοτούνται ως έργα περιβαλλοντικής υποκατηγορίας Α2 αντί για Α1. 

Επιπλέον δεν λείπουν και άλλα συγκεκριμένα προβλήματα.  

Το σύνολο του έργου πρόκειται να εγκατασταθεί σε δασικές εκτάσεις, που διέπονται από τη δασική 

νομοθεσία. Επιπλέον γειτνιάζει άμεσα και αποστάσεις μικρότερες του 1,5 χλμ με δυο περιοχές Natura 2000: 

α) τη ΖΕΠ «Λίμνες Κορώνειας – Βόλβης Στενά Ρεντίνας και Ευρύτερη Περιοχή» (GR1220009) και β) την 

ΕΖΔ «Λίμνες Βόλβη & Λαγκαδά – Ευρύτερη περιοχή» GR1220001.  

Ως εκ τούτου και επειδή το έργο επηρεάζει τις περιοχές αυτές, θα έπρεπε να έχει εκπονηθεί και κατατεθεί 

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) ή/και όπου αυτό είναι αναγκαίο Ειδική Ορνιθολογική Μελέτη 

(ΕΟΜ). Η ΜΠΕ που έχει υποβληθεί για κρίση δεν συνοδεύεται από ΕΟΑ ή/και ΕΟΜ ώς όφειλε και αυτό 

αποτελεί λόγο απόρριψής της ως ανεπαρκή. 

Συνολικά στη ΜΠΕ υποβαθμίζονται οι επιπτώσεις στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής και οι πληροφορίες 

που παρατίθενται δεν είναι αποτέλεσμα μελέτης της συγκεκριμένης υφιστάμενης κατάστασης, αλλά 

παράθεση γενικότερα γνωστών δεδομένων που συνήθως αντιγράφονται από ΜΠΕ σε ΜΠΕ. Αγνοεί έτσι η 

μελέτη την τάση μετακίνησης και επανεγκατάστασης της καφέ αρκούδας στα όρη Βερτίσκο και Κερδύλια, 

με αποτέλεσμα να μη λαμβάνεται υπόψη η αρνητική επίδραση των ΑΣΠΗΕ στα ενδιαιτήματά της. 

Αντίστοιχα υποβαθμίζεται η επίπτωση στα ενδιαιτήματα και άλλων ειδών πανίδας, παρά την αναφορά πως 

στην περιοχή υπάρχουν Καταφύγια Άγριας Ζωής.  

Το ίδιο συμβαίνει και για τους πληθυσμούς πτηνών. Επιπλέον, δεν λαμβάνονται πραγματικά υπόψη οι 

εναέριοι διάδρομοι μετακίνησής τους, καταγράφονται μόνο όσα υπάρχουν στον κατάλογο πτηνών της 

Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ) GR032 (που συμπίπτει με τα όρια της περιοχής Natura 2000), 

χωρίς κάποια καταγραφή για την υπό μελέτη περιοχή, με κίνδυνο να μην αναφέρονται όσα πραγματικά 

υπάρχουν. Αντίστοιχη είναι και η υποβάθμιση στις επιπτώσεις των πληθυσμών νυχτερίδων που ζουν στη 

δασική περιοχή. 

Για την εξυπηρέτηση του έργου θα πραγματοποιηθούν έργα οδοποιίας μήκους 13.730 μ, από τα οποία τα 

11.379 αφορούν βελτιώσεις υφιστάμενων οδών και τα 2.351 μ διάνοιξη νέων δρόμων. Τα έργα οδοποιίας 

απέχουν λιγότερο από 1 χλμ από την κοντινότερη περιοχή Natura 2000, γεγονός που δεν 

συμπεριλαμβάνεται στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  
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H ΜΠΕ αναφέρει πληροφορίες μόνο για τα 2,3 χλμ των νέων οδών, ενώ για τα πολλαπλάσια 11,379 χλμ 

των βελτιώσεων απουσιάζουν πληροφορίες για το είδος και την έκτασή τους. Επιπρόσθετα, φαίνεται πως η 

ευρύτερη περιοχή ανήκει σε ζώνη πολύ χαμηλής και χαμηλής κατάτμησης εκτός του δικτύου Natura 

(Περιοχές Άνευ Δρόμων -ΠΑΔ), στις οποίες προτείνεται να μη διανοιχτούν νέα οδικά έργα. Μέχρι στιγμής 

έχουν θεσμοθετηθεί 6 τέτοιες περιοχές - βουνά (Λευκά Όρη, Σάος, Σμόλικας, Ταΰγετος, Τύμφη, Χατζή).  

Η υπόψη περιοχή ανήκει στις 23 που απομένουν για θεσμοθέτηση μέσω ΠΔ, αφού προηγουμένως 

εκπονηθούν οι αντίστοιχες Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ). (σ.σ. Πολλές περιβαλλοντικές 

οργανώσεις ζητάνε την παύση αδειοδότησης όλων των έργων σε αυτές τις περιοχές μέχρι να ολοκληρωθεί η 

θεσμοθέτησή τους, η οποία αποτελεί και ευρωενωσιακή υποχρέωση, όπως οι Natura 2000. Λόγω της 

καθυστέρησης, η Ελλάδα καταδικάστηκε το 2020 από το Δικαστήριο της ΕΕ). 

Ως προς το αιολικό δυναμικό, η χωροθέτηση του έργου είναι από τις χειρότερες. Σύμφωνα με το 

γεωπληροφοριακό χάρτη της ΡΑΕ, η ταχύτητα των ανέμων στη περιοχή εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ είναι 

στις χαμηλότερες βαθμίδες. Αυτό, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση του έργου σε δασικές εκτάσεις είναι 

ξεκάθαρος παραλογισμός, από την άποψη της προστασίας του περιβάλλοντος και της υποτιθέμενης 

προσφοράς του στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.  

Πρόκειται τελικά για ένα πολύ χαμηλής απόδοσης ΑΣΠΗΕ, το οποίο δημιουργεί πλήθος κινδύνων για το 

περιβάλλον. Από αυτήν την άποψη φανερώνονται και οι πραγματικοί στόχοι της στρατηγικής της ΕΕ και 

των κυβερνήσεων για την “πράσινη ανάπτυξη”. Από τη μια, κανένα όφελος για το περιβάλλον και το λαό, 

που έχει συμφέρον από την προστασία του, ενώ από την άλλη κερδοφόρα διέξοδο για τα κεφάλαια των 

“πράσινων” κορακιών-επενδυτών. 

Η ΜΠΕ έχει και τις γνωστές αδυναμίες όλων των ΜΠΕ, που στα πλαίσια της αναρχίας του καπιταλισμού 

τις καθιστά ανίκανες να εκτιμήσουν τις συνδυασμένες επιπτώσεις του υπόψη έργου με άλλα έργα και 

υποδομές στην περιοχή.  

Σύμφωνα με τα ΣΔΚΠ, τα γήπεδα εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ και το μεγαλύτερο τμήμα των συνοδευτικών 

οδικών έργων βρίσκονται εκτός πλημμυρικών ζωνών για όλες τις περιόδους επαναφοράς. Μόνο ένα 

κομμάτι μικρό τμήμα της οδού πρόσβασης εμπίπτει σε Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας 

ΖΔΥΚΠ.  

Με βάση αυτά μπορεί να μην προκύπτει κίνδυνος πλημμύρας για τη θέση το έργου, όμως δεν εξετάζεται η 

επίδρασή του στην αύξηση του κινδύνου πλημμύρας στις κατάντι περιοχές. Το έργο σχεδιάζεται να 

εγκατασταθεί σε ορεινή δασική έκταση, που μπορεί να δράσει φυσικά ενάντια στην εμφάνιση πλημμύρας, 

πόσο μάλλον αν υπάρχουν και τα κατάλληλα έργα υδρονομίας. Η αποψίλωση μέρους της περιοχής και η 

αλλαγή της μορφολογίας της αυξάνει τον σχετικό κίνδυνο, όπως και η διάνοιξη δρόμων για την 

εξυπηρέτηση της κατασκευής και λειτουργίας των ΑΣΠΗΕ.  

Αντίστοιχα υποβαθμίζονται και οι κίνδυνοι εμφάνισης πυρκαγιάς, τόσο στο χώρο λειτουργίας των ΑΣΠΗΕ, 

εξαιτίας της μετατροπής του δάσους σε βιομηχανική εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας, όσο και κατά 

μήκος των δρόμων που θα διανοιχτούν. 

Με βάση όλα τα παραπάνω και με βασικό κριτήριο τη θέση μας απέναντι στην απελευθέρωση της ενέργειας 

και τον ενεργειακό σχεδιασμό που ακολουθείται, συνυπολογίζοντας την αδυναμία των υπηρεσιών λόγω 

υποστελέχωσης να ελέγξουν την εφαρμογή των όποιων όρων τίθενται στη ΜΠΕ, καταψηφίζουμε το εν 

λόγω έργο.». 
Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό. Ανέφερε ότι ως παράταξη 

δεν είναι κατά των ανεμογεννητριών, ωστόσο πρέπει να μιλάμε με βιώσιμους όρους και στη λογική του 

χωροταξικού σχεδιασμού. Επεσήμανε ότι η διάνοιξη δρόμων σε δασικές εκτάσεις δεν βοηθάει στην 

προστασία των οικοσυστημάτων και πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή καθώς πρόκειται ουσιαστικά 

για εισβολή στο τοπικό οικοσύστημα. Επίσης, σχολίασε τους λόγους της αρνητικής γνωμοδότησης της 

Κοινότητας Σοχού.  

Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, επίσης δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό. Η παράταξη που 

εκπροσωπεί δεν είναι γενικά αρνητική ως προς τις ΑΠΕ. Ωστόσο, έθεσε και αυτός ζήτημα χωροταξικού 

σχεδιασμού για τα αιολικά πάρκα και τόνισε ότι δεν πρέπει να γίνονται σε δημόσια δασική έκταση, αλλά σε 

ιδιωτική.  

Ο κ. Μήττας Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος, δήλωσε αποχή από την ψηφοφορία για προσωπικούς 

λόγους.   

Όλα τα μέλη δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά. 

Στο σημείο αυτό ζήτησε τον λόγο ο κ. Μπαλατσούκας, ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχει χωροταξικός 

σχεδιασμός για τα έργα ΑΠΕ. Είναι το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, το οποίο είναι σε ισχύ, 

πρόκειται να αναθεωρηθεί το επόμενο έτος βάσει νομοθεσίας και είναι ισχυρότερο από κάθε τοπικό 

χωροταξικό.  

 

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

θετική γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας. 
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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 

1.  

 

Κοινότητα Σοχού Δημοτικής Ενότητας 

Σοχού Δήμου Λαγκαδά 

           30-03-2022  Μητροπολιτική 

Επιτροπή Μ.Ε.Θ. 

 

 

 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.: 101511 (2075)/03-06-2022 

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

946/15-06-2022 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.», γνωμοδοτεί επί του φακέλου της 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής: 

 

                                                              Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία  
  (Οι κ. Ζέρβας Γεώργιος, κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος καταψήφισαν, οι κ. Γκανούλης 

Φίλιππος και κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος τοποθετήθηκαν με λευκό, ο κ. Μήττας Χρήστος δήλωσε αποχή από την ψηφοφορία) 

  
Θετικά επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας της εταιρείας ‘’AIRENERGY ΚΕΡΔΥΛΙΑ ΑΓΚΑΘΩΤΟ ΙΚΕ’’, στη θέση ‘’Δασότοπος’’ της 

περιοχής Σοχού, της Δ.Ε. Σοχού, του Δήμου Λαγκαδά, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εγκατεστημένης ισχύος 54 

MW και αφορά εννιά (9) ανεμογεννήτριες που θα τοποθετηθούν σε δύο διαφορετικά γήπεδα, σύμφωνα με 

τους όρους και τις προϋποθέσεις της εισήγησης που ακολουθεί. 

 

Α. ΕΙΔΟΣ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ 

Α1. Συνοπτικά στοιχεία έργων 

Τίτλος  έργου: 

 

 Αιολικός σταθμός  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 54MW 

Φορέας  έργου: “AIRENERGY ΑΓΚΑΘΩΤΟ ΙΚΕ” 

Είδος έργου : «Αιολικός σταθμός  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας »  

Κατάταξη του έργου 

βάσει της ΥΑ ΔΙΠΑ οικ. 

37674/16 

Ομάδα  10η, «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» ,  

Εφόσον η εγκατεστημένη ισχύς Ρ ενός αιολικού σταθμού είναι μεγαλύτερη των 60MW 

ή εφόσον η εγκατεστημένη ισχύς Ρ είναι μεγαλύτερη των 45MW αλλά ταυτόχρονα τ 

έργο βρίσκεται σε περιοχή Natura 2000 ή εφόσον το μήκος L της διασυνδετικής 

γραμμής υψηλής τάσης (δηλαδή μεγαλύτερης ή ίσης των 150KV) είναι μεγαλύτερο ή 
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ίσο των 20 χιλιομέτρων, ένα έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α1. 

Εφόσον η εγκατεστημένη ισχύς Ρ ενός αιολικού σταθμού είναι μικρότερη ή ίση  των 

60MW  και μεγαλύτερη των 10MW ή εφόσον το μήκος L της διασυνδετικής γραμμής 

υψηλής τάσης (δηλαδή μεγαλύτερης ή ίσης των 150KV) είναι μικρότερο των 20 

χιλιομέτρων, ένα έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α2. 

Εμβαδόν δύο(2) γηπέδων 

εγκατάστασης : 

 

1.212.495,50 τ.μ.,   2.077.569,06 τ.μ.,  

Θέσεις έργου: 

 

 “AIRENERGY ΚΕΡΔΥΛΙΑ ΑΓΚΑΘΩΤΟ ΙΚΕ” στην θέση "ΔΑΣΟΤΟΠΟΣ" της 

περιοχής Σοχού της  Δ.Ε. Σοχού του Δήμου Λαγκαδά της  Π.Ε. Θεσσαλονίκης,  

 

 

Η  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση αιολικού σταθμού  

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρίας “AIRENERGY ΚΕΡΔΥΛΙΑ  ΙΚΕ” στη θέση "Δασότοπος" στα 

διοικητικά όρια της Κοινότητας Σοχού, της Δ.Ε. Σοχού, του Δήμου Λαγκαδά, εγκατεστημένης ισχύος 54MW, 

και αφορά εννέα (9) ανεμογεννήτριες που σύμφωνα με την Μ.Π.Ε. θα τοποθετηθούν σε δύο διαφορετικά 

γήπεδα ως εξής:  Στο γήπεδο Α  έκτασης 1.212.495,50τ.μ. θα τοποθετηθούν  τρεις(3) ανεμογεννήτριες, στο 

γήπεδο Β έκτασης 2.077.569,06τ.μ. έξι(6) ανεμογεννήτριες.  Οι ανεμογεννήτριες θα έχουν διάμετρο  D=150 μ. 

και θα τοποθετηθούν σε πυλώνες ύψους 125 μέτρων. Η πιο κοντινή απόσταση από οικισμούς είναι σύμφωνα 

με την Μ.Π.Ε.  2900 μέτρα (το γήπεδο Β από τον οικισμό της Μαυρούδας) και 3400 μέτρα (το γήπεδο Α από 

τον οικισμό του Σοχού). 

 Σύμφωνα με την  Μ.Π.Ε. θα απαιτηθούν έργα οδοποιίας πρόσβασης και εσωτερικής οδοποιίας   περίπου 

13.730,72 μέτρων εκ των οποίων μήκος 11.379,46 αφορούν βελτιώσεις υφιστάμενων οδών  ενώ  θα απαιτηθεί 

και νέα διάνοιξη μήκους 2.351,26 μέτρων.  

Υπολογίζεται στην Μ.Π.Ε. ότι οι επιφάνειες επέμβασης ανέρχονται σε 156.515,82 τ.μ. και αφορούν τις 

επεμβάσεις για την κατασκευή των πλατωμάτων ανέγερσης των Α/Γ (επιφάνεια κατάληψης πλατωμάτων, 

ορύγματα, επιχώματα και επιφάνεια συναρμολόγησης γερανού) και τις επεμβάσεις για την κατασκευή της 

οδοποιίας (κατάστρωμα κατάληψης οδού και ορύγματα και επιχώματα οδού)) (σελ.136)  ενώ η περίσσεια 

βραχωδών και γαιωδών-ημιβραχωδών υλικών θα είναι 28.662,07 κ.μ.  (σελ.144). Το σύνολο των αναγκών σε 

επιχώματα θα καλυφθεί από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. Το υλικό της βάσης θα παραχθεί από κατάλληλα 

προϊόντα εκσκαφών με τη χρήση σπαστηροτριβείου που θα εγκατασταθεί εντός του έργου, το οποίο και θα 

αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά σε επόμενη φάση κατά την οριστικοποίηση των εργοταξιακών χώρων μέσω 

ΤΕΠΕΜ. 

 Σύμφωνα με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ο εξεταζόμενος αιολικός σταθμός βρίσκεται εκτός 

περιοχής Natura 2000, ενώ η υπ΄αρ, 9  ανεμογεννήτρια του αιολικού σταθμού ο οποίος εξετάζεται, είναι η 

πλησιέστερη   στην προστατευόμενη περιοχή "Βόλβης Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή" με κωδικό 

(GR1220009) του δικτύου Natura 2000 και χωροθετείται σε απόσταση 1800 μέτρων νοτίως αυτής. Επίσης  

σύμφωνα με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ο εξεταζόμενος αιολικός σταθμός βρίσκεται εκτός 

περιοχής ΚΑΖ ενώ το κοντινότερο ΚΑΖ είναι το "Νιγρίτα-Θερμές-Λαγκάδιο" (ΦΕΚ 384/27-7-87), το οποίο 

εντοπίζεται σε απόσταση περί τα 780m Ανατολικά του γηπέδου Β του υπό μελέτη Α.Σ.Π.Η.Ε. 

 Σύμφωνα με την Υ.Α. υπ’ αριθ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-07-2016(ΦΕΚ Β 2471) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

εφόσον η εγκατεστημένη ισχύς Ρ ενός αιολικού σταθμού είναι μεγαλύτερη των 60MW ή εφόσον η 

εγκατεστημένη ισχύς Ρ είναι μεγαλύτερη των 45MW αλλά ταυτόχρονα τo έργο βρίσκεται σε περιοχή Natura 

2000 ή εφόσον το μήκος L της διασυνδετικής γραμμής υψηλής τάσης (δηλαδή μεγαλύτερης ή ίσης των 

150KV) είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 20 χιλιομέτρων, ένα έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α1 ενώ εφόσον η 

εγκατεστημένη ισχύς Ρ ενός αιολικού σταθμού είναι μικρότερη ή ίση  των 60MW  και μεγαλύτερη των 10MW  

και εφόσον το μήκος L της διασυνδετικής γραμμής υψηλής τάσης (δηλαδή μεγαλύτερης ή ίσης των 150KV) 

είναι μικρότερο των 20 χιλιομέτρων, ένα έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α2. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με 

την Μ.Π.Ε.  δεν ζητείται η περιβαλλοντική αδειοδότηση της διασύνδεσης  του αιολικού σταθμού με το 

σύστημα διότι δεν έχουν δοθεί οι υποδείξεις από τον αρμόδιο διαχειριστή του συστήματος και αυτό θα γίνει σε 

μεταγενέστερο χρόνο οπότε και θα κατατεθούν νέες Περιβαλλοντικές Μελέτες.  

Ο  υπό εξέταση αιολικός σταθμός “AIRENERGY ΚΕΡΔΥΛΙΑ ΑΓΚΑΘΩΤΟ ΙΚΕ” έχει λάβει από την ΡΑΕ 

την υπ’ αριθμ. 4088/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-08695 ΑΔΑ: ΡΤΩ2ΙΔΞ-

Θ07) και την υπ’ αρ.1040/2021/6-12-2021 ΑΔΑ: 6ΨΨ1ΙΔΞ-ΘΥΔ απόφαση Προέδρου για τροποποίηση της 

ανωτέρω. 

Στην ίδια περιοχή δεν έχει λάβει άδεια παραγωγής   άλλος αιολικός σταθμός από την ΡΑΕ. 
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Σύμφωνα με την ΜΠΕ στην περιοχή εγκατάστασης του υπό μελέτη Α.Σ.Π.Η.Ε. δεν υπάρχουν καθορισμένες 

χρήσης γης βάσει ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ ή Πολεοδομικής Μελέτης. Επίσης, το υπό μελέτη γήπεδο βρίσκεται εκτός 

οικισμού και εκτός ζώνης 500m από τους πλησιέστερους οικισμούς Μαυρούδας, Σοχού και Σκεπαστού. 

Το σύνολο των γηπέδων εγκατάστασης του υπό μελέτη έργου διέρχεται από εκτάσεις που διέπονται από τις 

διατάξεις τις δασικής νομοθεσίας και σε εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί κυρίως ως: 

ΔΔ (Δ: Δάση και Δασικές Εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης & Δ: Δάση και Δασικές Εκτάσεις 

στις Α/Φ πρόσφατης λήψης) 

ενώ μικρά τμήματα των έργων διέρχονται και από τις κάτωθι εκτάσεις: 

ΑΑ (Άλλης μορφής / κάλυψης εκτάσεις στις Α/Φ Παλαιότερης λήψης & Α: Άλλης μορφής / 

κάλυψης εκτάσεις στις Α/Φ Πρόσφατης λήψης και στις αυτοψίες). 

ΔΑ (Δ: Δάση και Δασικές εκτάσεις στις Α/Φ Παλαιότερης λήψης ή προϋφιστάμενα στοιχεία & Α: 

Άλλης μορφής / κάλυψης εκτάσεις στις Α/Φ Πρόσφατης λήψης και στις αυτοψίες) 

ΑΔ (Α: Άλλης μορφής / κάλυψης εκτάσεις στις Α/Φ Παλαιότερης λήψης ή προϋφιστάμενα στοιχεία 

& Δ: Δάση και Δασικές εκτάσεις στις Α/Φ Πρόσφατης λήψης και στις αυτοψίες) 

ΠΑ (Τελεσίδικες πράξεις & αποφάσεις χαρακτηρισμού - μη δασικές). 

 

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Το Συμβούλιο Κοινότητας Σοχού του Δήμου Λαγκαδά γνωμοδότησε αρνητικά με την υπ’ αρ. 06/2022  

Απόφασή του (πρακτικό 4/26-03-2022) για την κατασκευή και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 54MW, στη θέση "ΔΑΣΟΤΟΠΟΣ"  της περιοχής Σοχού,  με το 

επιχείρημα ότι πρέπει να ξανασυσταθεί ο Δήμος Σοχού, ο οποίος στην συνέχεια θα αναλάβει την συζήτηση  

και την συμφωνία για τα ανταποδοτικά οφέλη με το φορέα του έργου. 

 

Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Υπάρχουν συνοδά έργα όπως η διασύνδεση του εν λόγω Α.Σ.Π.Η.Ε. με το σύστημα η οποία σύμφωνα με την 

Μ.Π.Ε. θα αδειοδοτηθεί μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ του έργου και σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου 

4014/2011 όπως ισχύει οπότε και θα υποβληθεί νέα Περιβαλλοντική Μελέτη αλλά και η τοποθέτηση και 

λειτουργία σπαστηροτριβείου το οποίο θα αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά σε επόμενη φάση κατά την 

οριστικοποίηση των εργοταξιακών χώρων μέσω ΤΕΠΕΜ(Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης). Ως προς την 

γραμμή διασύνδεσης του εν λόγω Α.Σ.Π.Η.Ε. η αρμόδια Υπηρεσία δηλώνει την επιφύλαξή της διότι η γραμμή 

διασύνδεσης είναι συνοδό και απαραίτητο έργο και δεν αφορά τροποποίηση, εκσυγχρονισμό, βελτίωση ή 

τροποποίηση της δραστηριότητας του  εν λόγω Α.Σ.Π.Η.Ε. όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 του Νόμου 

4014/2011. 

 

Δ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 Κατόπιν των ανωτέρω, η αρμόδια υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά με την προαναφερθείσα επιφύλαξη για την 

εγκατάσταση και λειτουργία του εν λόγω έργου με την προϋπόθεση : 

Να επιβληθούν αντισταθμιστικά μέτρα σύμφωνα με την παρ.7 του αρ. 2 του Ν. 4014/11 και συγκεκριμένα, 

να πραγματοποιηθούν εργασίες αναδάσωσης σε έκταση όση η έκταση επέμβασης-αποψίλωσης του εν 

λόγο έργου στη δασική περιοχή σε συνεργασία με την αρμόδια δασική υπηρεσία.   

Κατά τα λοιπά, προτείνονται οι κάτωθι όροι : 

Κατά την φάση κατασκευής του Α/Π και των συνοδών αυτού έργων: 

 

1. Να ληφθεί από τον υπεύθυνο του εργοταξίου, με ευθύνη του κυρίου του έργου, το σύνολο των 

απαιτούμενων μέτρων καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών κατασκευής για την προστασία του 

κοινού. 

2. Να ληφθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων για την αποφυγή ρύπανσης και την προστασία των 

επιφανειακών και υπόγειων νερών και του εδάφους της εγγύς και της ευρύτερης περιοχής του έργου.  

3. Να τηρούνται οι σχετικές διατάξεις περί των επιτρεπτών επιπέδων θορύβου από τον μηχανολογικό και 

λοιπό εξοπλισμό. 

4. Ελαχιστοποίηση της παραγόμενης σκόνης μέσω συχνής διαβροχής των επιφανειών. 

5. Κατά τις εργασίες κατασκευής να απαγορευτούν οποιεσδήποτε επί του χώρου του έργου εργασίες 

συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι εργασίες αυτές, εφόσον απαιτηθούν, να γίνονται σε 

εγκαταστάσεις καταλλήλως αδειοδοτημένων επιχειρήσεων. 
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6. Οι εκσκαφές θεμελίων και τεχνικών έργων να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες. Η αποψίλωση 

βλάστησης να περιοριστεί στον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό και αποκλειστικά για τις ανάγκες 

κατασκευής του έργου, ενώ η υλοτόμηση δασικών δέντρων και θάμνων καθώς και η διάθεση των 

υλικών που θα προκύψουν απ’ αυτήν να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και 

τις υποδείξεις της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας. Γενικά η κατασκευή του έργου να γίνει με τρόπο που 

να εξασφαλίζεται η μικρότερη δυνατή επέμβαση στις δασικές εκτάσεις εντός ή πλησίον των οποίων 

εγκαθίσταται το έργο και υπό την εποπτεία της Δασικής Υπηρεσίας. 

7. Το έργο οδοποιίας δεν θα ασφαλτοστρωθεί ή τσιμεντοστρωθεί. 

8. Κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου και των συνοδών του έργων, κάθε επέμβαση σε 

υφιστάμενο έργο υποδομής της περιοχής να γίνεται κατόπιν εγκρίσεων των αρμόδιων φορέων 

9. Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου, να αξιοποιηθούν 

κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του ιδίου του έργου, όπως ενδεικτικά 

γεωμορφολογική εξομάλυνση επιμέρους χώρων/τμημάτων του έργου, στήριξη πρανών κλπ, 

λαμβάνοντας κάθε δυνατή μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της υφιστάμενης 

μορφολογίας του εδάφους της περιοχής. Τυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών από τις εργασίες 

κατασκευής του έργου να διαχειριστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 

(ΦΕΚ Β’ 1312) όπως εκάστοτε ισχύει. 

10. Απαγορεύεται τόσο η προσωρινή όσο και η μόνιμη απόθεση προϊόντων εκσκαφής εντός 

υδατορεμάτων, ποταμών, χειμάρρων κλπ, σε τάφρους και γενικά σε θέσεις που είναι δυνατόν να 

παρεμποδίζουν την ομαλή ροή των επιφανειακών υδάτων. Απαγορεύεται επίσης η μόνιμη ή 

προσωρινή απόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε θέσεις δασικού χαρακτήρα ή/και εντός 

περιοχών του δικτύου Natura. Εξαιρείται η περίπτωση αξιοποίησης των πλεοναζόντων προϊόντων 

εκσκαφής κατόπιν λήψης σχετικής άδειας για την αποκατάσταση χώρων που έχουν υποστεί 

περιβαλλοντική υποβάθμιση (λατομεία, δανειοθάλαμοι κλπ), αφού υποβληθεί μελέτη αποκατάστασης 

στην αρμόδια υπηρεσία. 

11. Η εκκένωση των υπολειμμάτων των οχημάτων μεταφοράς σκυροδέματος να πραγματοποιείται σε 

εγκεκριμένες για τον σκοπό αυτό εγκαταστάσεις με ευθύνη του προμηθευτή σκυροδέματος. 

12. Τα αδρανή που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου να εξασφαλίζονται από νομίμως 

λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών. 

13. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου ή η απόληψη υλικών από κοίτες ποταμών ή χειμάρρων. 

14. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιπυρικής προστασίας για την αντιμετώπιση τυχόν 

εκδηλώσεως πυρκαγιάς, καθώς και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες 

εκτάσεις. 

15. Οι εργασίες κατασκευής του Α/Π να γίνουν με κατάλληλο συντονισμό ώστε να αποφευχθεί η 

υλοποίησή τους σε ευαίσθητες για την ορνιθοπανίδα χρονικές περιόδους (περίοδος αναπαραγωγής). 

16. Διαμόρφωση των εργοταξιακών εγκαταστάσεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται η 

ελεύθερη διέλευση των χαρακτηριστικών ειδών της περιοχής και ο αποκλεισμός τους από τα 

ενδιαιτήματα διατροφής, διαμονής και αναπαραγωγής. 

17. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου: (α) να αποκατασταθεί πλήρως ο προσωρινός 

εργοταξιακός χώρος, (β) να απομακρυνθούν και να διαχειριστούν κατάλληλα το σύνολο των τυχόν 

πλεοναζόντων υλικών και αποβλήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία, (γ) να 

αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλων χώρος του έργου, και (δ) η αποψιλωμένη της βλάστησης στις 

θέσεις επέμβασης του έργου να αποκατασταθεί μέσω φύτευσης των ιδίων ειδών ή λοιπών αυτοχθόνων 

στην περιοχή ειδών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, μετά από ειδική 

φυτοτεχνική έκθεση. 

18. Η διαχείριση των παντός είδους αποβλήτων, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά την λειτουργία 

του έργου να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 

Κατά την φάση λειτουργίας του έργου: 

 Στις εγκαταστάσεις του έργου να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας 

(πρόληψης και κατάσβεσης) καθώς και αποφυγής μετάδοσης της φωτιάς σε παρακείμενες περιοχές, τα 

οποία να διαθέτουν την σχετική έγκριση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

 Να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση προειδοποίησης του κοινού για κινδύνους που σχετίζονται με το έργο. 

 Προκειμένου να μην διαταράσσονται οι λειτουργίες του οικοσυστήματος, ο νυκτερινός φωτισμός του έργου 

να περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο για τον έλεγχο και την επίβλεψη των εγκαταστάσεων καθώς και 

για την επισήμανση κινδύνου για την ασφάλεια του κοινού. 

 Να εγκατασταθεί ημερήσια και νυκτερινή φωτοσήμανση στις ανεμογεννήτριες σύμφωνα με τις οδηγίες των 
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αρμοδίων υπηρεσιών. 

 Να πραγματοποιείται συστηματική παρακολούθηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων από την λειτουργία του 

έργου στην ορνιθοπανίδα της περιοχής με βάση την διεθνώς παραδεκτή μεθοδολογία. 

 Οι ανεμογεννήτριες να είναι εφοδιασμένες με αυτοματοποιημένο σύστημα παύσης λειτουργίας και 

ενεργοποίησης μέσων αποτροπής προσέγγισης των πτηνών προς αυτές με σκοπό την προστασία της 

ορνιθοπανίδας και την αποφυγή συγκρούσεων. 

 Να γίνεται τακτικός έλεγχος (εβδομαδιαίως ή και συχνότερος κατά περίπτωση) στο χώρο λειτουργίας του 

Α/Π και σε ακτίνα τουλάχιστον 400m από αυτό, ώστε να εντοπίζονται και να απομακρύνονται άμεσα νεκρά 

ζώα, η παρουσία των οποίων θα μπορούσε να προσελκύσει πτωματοφάγα πτηνά. 

 Σε περιπτώσεις εντοπισμού τραυματισμένων πτηνών που αδυνατούν να πετάξουν, να ειδοποιείται άμεσα η 

αρμόδια Δασική υπηρεσία, ώστε να πραγματοποιηθεί η συλλογή και περίθαλψή τους. 

 

Μετά την παύση λειτουργίας του έργου και για οποιονδήποτε λόγο γίνει αυτή: 

 

 Να απομακρυνθεί πλήρως το σύνολο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των δομικών 

εγκαταστάσεων του έργου.  

 Η διαχείριση υλικών και εξοπλισμού που κατά την παύση λειτουργίας του έργου αποτελούν απόβλητα, 

να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

 Να αποκατασταθεί η επιφάνεια του εδάφους στις θέσεις από όπου θα απομακρυνθεί ο 

ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και οι δομικές εγκαταστάσεις του έργου. 

Να πραγματοποιηθούν φυτεύσεις ώστε να αποκατασταθεί η βλάστηση στον χώρο του έργου και να επανέλθει 

κατά το δυνατόν στην πρότερη κατάσταση μετά από ειδική φυτοτεχνική έκθεση και σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χ 
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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. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν 

4. Κούης Κωνσταντίνος 

5. Τζόλλας Νικόλαος 

6. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

7. Ζέρβας Γεώργιος 

8. Αβραμόπουλος Σωτήριος 

9. Γκανούλης Φίλιππος 

10. Χρυσομάλλης Νικόλαος 

11. Μήττας Χρήστος 

12. Δωρής Σωκράτης 

13. Καζαντζίδης Παντελεήμων  
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