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ΘΕΜΑ 5

«Γνωμοδότηση επί  της  μελέτης  περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων  για  τον φωτοβολ-
ταϊκό  σταθμό  παραγωγής  ηλεκτρικής
ενέργειας  (ΦΣΠΗΕ)  ισχύος  100  MW  της
εταιρείας  με  την  επωνυμία «SKGR  PV7
MON.ΙΚΕ» που πρόκειται να εγκατασταθεί
στη θέση Ανθότοπος της Τ.Κ. Αχλαδοχω-
ρίου του Δήμου Σιντικής της Περιφερεια-
κής Ενότητας  Σερρών (ανήκει  στην υπο-
κατηγορία  2  της  Πρώτης  (Α)  κατηγορίας
της 10ης ομάδας με Α/Α 2)» 

Αριθμ. Συνεδρίασης  7η/28-05-2021
Αριθμ. Απόφασης: 41 / 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



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  5ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
«Γνωμοδότηση  επί  της  μελέτης  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  για  τον
φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 100
MW της εταιρείας με την επωνυμία «SKGR PV7 MON.ΙΚΕ» που πρόκειται να
εγκατασταθεί στη θέση Ανθότοπος της Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου του Δήμου Σιντικής
της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης
(Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α/Α 2)» και έδωσε το λόγο στoν κ.  Mαλλιαρά
Αθανάσιο,  Περιφερειακό  Σύμβουλο  της  ΠΕ  Σερρών,  ο  οποίος έθεσε  υπόψη  της
Επιτροπής  την  αριθμ.  πρωτ.  66709(477)/02-03-2021  εισήγηση  του  Τμήματος
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Σερρών, η οποία έχει ως εξής: 
” 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ Α/Α ΣΤΟΙ-
ΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ)/ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
1. Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010/τ.Α΄)  με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Π.Δ. 133/23.12.2010 (ΦΕΚ 226/27.12.2010/τ.Α΄) με θέμα «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας»,  όπως  τροποποιήθηκε  μεταξύ  άλλων  με  την  αριθ.  81320+77909/1.12.2016  (ΦΕΚ
4302/30.12.2016/τ.Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας» και ισχύει.
3.  Αριθμ. οικ.570607(7712)/12-09-2019 (ΦΕΚ 3475 Β/2019)  Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας  «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  καθώς και  παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη»».
4. Αριθμ. οικ. 602161(8148)/2019 (ΦΕΚ 3745 Β/2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κ.Μ. «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
5. Η αριθμ. 688876(1208)/2019 (ΦΕΚ 4149 Β/2019) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Π.Κ.Μ.
«Παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
6. Ν. 1650/10.10.1986 (ΦΕΚ 160/16.10.1986/τ.Α΄) με θέμα «Για την προστασία του περιβάλλοντος»,
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 
7. Ν. 3010/22.4.2002 (ΦΕΚ 91/25.4.2002/τ.Α΄) με θέμα «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες
97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες
διατάξεις».
8. Ν. 4014/20.9.2011 (ΦΕΚ 209/21.9.2011/τ.Α΄) με θέμα «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δρα-
στηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 1649/45/14.1.2014 (ΦΕΚ 45/15.1.2014/τ.Β΄) με θέμα «Εξειδίκευση των διαδικασιών
γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη
δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας
Α΄  της  απόφασης  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής  υπ’  αριθμ.
1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011
(ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
10. Αριθ. πρωτ. 94675(378)/3.3.2015 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυ-
ξιακού Προγραμματισμού,  Περιβάλλοντος  και  Υποδομών  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  με
θέμα «Εισήγηση θεμάτων προς τα συλλογικά όργανα της Π.Κ.Μ.».
11. Υ.Α. αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 (ΦΕΚ 2471/10.8.2016/τ.Β΄) με θέμα «Τροποποίηση και κωδι-
κοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστη-
ριοτήτων  σε  κατηγορίες  και  υποκατηγορίες  σύμφωνα  με  το  άρθρο  1  παράγραφος  4  του  Ν.
4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
12. Υ.Α. αριθμ. οικ. 2307/26.1.2018 (ΦΕΚ 439/14.2.2018/τ.Β΄) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθ.
ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής ΄΄Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγο-
ρίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)΄΄, ως



προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης,
9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων».
13. Αριθ. πρωτ. 64697(94)/03-02-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ»
για το έργο «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό
σύστημα ισχύος 100 MW…» , με το οποίο ζητήθηκε η εισήγηση της Υπηρεσίας μας.
14. Αποδεικτικό ανάρτησης με ημερομηνία 05.02.2021, με το οποίο αναρτήσαμε στον πίνακα ανακοι-
νώσεων την ανακοίνωση – πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που μας
διαβιβάστηκε με το (13) σχετικό έγγραφο.
15. Αριθ. πρωτ. οικ.73649(531)/05.02.2021 έγγραφό μας, με το οποίο αποστείλαμε το (14) σχετικό απο-
δεικτικό ανάρτησης στο Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
16. Το γεγονός ότι η προθεσμία για την συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φο-
ρείς και υπηρεσίες και των απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του περιε -
χομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου του θέματος είναι
από της 04.02.2021 έως της 06.03.2021.
17. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν στο τμήμα μας απόψεις και προτάσεις πολιτών και φορέων εκπρο-
σώπησής τους επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έρ-
γου του θέματος.
3.ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ
Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης  έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου.
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Α.Δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και κανένας
πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην Υπηρεσία μας για το περιεχόμενο
της ΜΠΕ. 
Β.Η Υπηρεσία εισηγείται θετικά για την έγκριση της ΜΠΕ του έργου υπό προϋποθέσεις, όπως
αναλύονται παρακάτω. 
 Η  υπό  εξέταση  Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  αφορά  στην  εγκατάσταση  και

λειτουργία Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 100 MW
στη θέση Ανθότοπος της Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου του Δήμου Σιντικής της Π.Ε. Σερρών από την εταιρεία
«SKGR PV7  MON.ΙΚΕ». Το έργο αποσκοπεί, μέσω της αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας, στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα πωλείται στο ΑΔΜΗΕ.

 Το προτεινόμενο Φωτοβολταϊκό Πάρκο διαθέτει την υπ’ αρ. 1002/2020 βεβαίωση παραγωγού η
οποία χορηγήθηκε από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.).
1. Συνοπτικά Στοιχεία Έργου.

Το φωτοβολταϊκό πάρκο θα αποτελείται  από 198.016 Φ/Β πλαίσια πολυκρυσταλλικού πυριτίου,
ονομαστικής ισχύος 505Wp έκαστο (198.016x505Wp=99.998,08 KWp) της εταιρείας Trina (τύπου Trina
TSM-DEG18MC.20). Τα  Φ/Β  πλαίσια  είναι  νέας  τεχνολογίας  δύο  όψεων  (bifacial),  καθώς  φέρουν
κυψέλες κρυσταλλικού πυριτίου και στην πίσω όψη τους,  για την εκμετάλλευση της διαχεόμενης και
ανακλώμενης ηλιακής ακτινοβολίας. Θα τοποθετηθούν πάνω σε σύστημα ιχνηλάτησης ήλιου (trackers)
μονού  άξονα  και  διεύθυνσης  Ανατολής-Δύσης  (τύπου  NCLAVE).  Σε  κάθε  μονάδα  tracker  θα
τοποθετηθούν  2  σειρές  (string)  των  26  Φ/Β  πλαισίων  σε  διάταξη  portrait,  ενώ  συνολικά  θα
εγκατασταθούν 3808 μονάδες (ανωδομή) δημιουργώντας ένα σύνολο 7.616 string των 26 πλαισίων. Η
ανωδομή θα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα και θα στηρίζεται στο έδαφος με τη βοήθεια πασσάλων
από χάλυβα. Οι πάσσαλοι θεμελίωσης θα τοποθετηθούν εντός του εδάφους με τη μέθοδο της έμπηξης,
με τη βοήθεια ειδικού μηχανήματος. Το συνολικό ύψος του συστήματος στήριξης θα είναι μικρότερο των
2,5 m. Το μέγεθος του διαθέσιμου χώρου εγκατάστασης επιτρέπει την εγκατάσταση των συστοιχιών
trackers με βήμα (pitch) 11,4 m.

Η εγκατάσταση θα αποτελείται από 8 γήπεδα, όπως αποτυπώνονται στο διάγραμμα κάλυψης, τα
οποία θα είναι ξεχωριστά περιφραγμένα και θα διαθέτουν ξεχωριστές θύρες ασφαλείας. Σε κάθε γήπεδο
θα  κατασκευαστούν  οι  εντελώς  απαραίτητες  εσωτερικές  οδοί  για  τη  σύνδεση  των  ζευγών
inverter/Υποσταθμός μεταξύ τους και με την θύρα πρόσβασης του γηπέδου. Για την κατασκευή της
εσωτερικής  οδοποιίας  θα  χρησιμοποιηθούν  αδρανή  υλικά  τα  οποία  θα  υποστούν  επιφανειακή
συμπύκνωση. Όλες οι οδεύσεις καλωδίων στο έδαφος θα γίνουν εντός χανδάκων πλάτους από 0,4 έως
0,6 μ. και βάθους από 0,5 έως 1,1 μ. ανάλογα με τον τύπο του καλωδίου. Οι προκατασκευασμένοι
οικίσκοι των Υποσταθμών θα τοποθετηθούν πάνω σε βάσεις από σκυρόδεμα πάχους 20 εκ. εκ των
οποίων τα 10 εκ. θα είναι εντός του εδάφους.

Η συνεχούς ρεύματος (DC) ηλεκτρική ενέργεια θα οδηγείται σε αντιστροφείς (inverters), όπου θα
μετατρέπεται  σε  εναλλασσόμενο  ρεύμα  (AC)  συμβατό  με  τον  διαχειριστή  του  δικτύου  (ΑΔΜΗΕ)
προκειμένου να γίνει η έγχυσή της στο δημόσιο δίκτυο. Θα χρησιμοποιηθούν 21 κεντρικοί αντιστροφείς
(central  inverter)  του  γερμανικού  οίκου  SMA  υπαίθριας  τοποθέτησης  υψηλής  απόδοσης  χωρίς
μετασχηματιστή  τύπου  SC  4600  UP.  Η  παραγόμενη  ενέργεια  που  θα  συγκεντρώνεται  στους
αντιστροφείς  από  τα  φ/β  πάνελ  εν  συνεχεία  θα  οδηγείται  στους  πίνακες  ΧΤ  και  τελικά  στους
μετασχηματιστές ανύψωσης, οι οποίοι ανυψώνουν την τάση στην τιμή των 20 KV. Κάθε inverter θα
τροφοδοτεί έναν μετατασχηματιστή (Μ/Σ) ανύψωσης τάσης ΧΤ/ΜΤ, ισχύος 4600KVA και το κάθε ζεύγος
inverter-ΜΣ θα βρίσκεται εντός προκατασκευασμένου οικίσκου, κατάλληλα διαμερισματοποιημένου.  Εν
συνεχεία,  από  κάθε  Μ/Σ  θα  αναχωρεί  μια  τριφασική  γραμμή  ΜΤ  η  οποία  θα  καταλήγει  σε  έναν



προκατασκευασμένο Κεντρικό Υποσταθμό Ζεύξης (Υ/Σ). Επιπλέον, στον Υ/Σ Zεύξης θα βρίσκεται το
πεδίο μέτρησης των μεγεθών ισχύος, τάσης και ρεύματος αντίστοιχα, τόσο συνολικά όσο και για κάθε
φάση ξεχωριστά, ενώ θα υπάρχει και το πεδίο αναχώρησης MT 20kV για τη ζεύξη/σύνδεση του Φ/Β
σταθμού με το Υ/Σ ΥΤ του ΑΔΜΗΕ.   

Πέρα από τις παραπάνω κύριες εγκαταστάσεις της μονάδας θα υπάρχουν και άλλες υποστηρικτικές
εγκαταστάσεις  (π.χ.  σύστημα  γείωσης, σύστημα  αντικεραυνικής  προστασίας,  σύστημα
τηλεπαρακολούθησης-τηλεελέγχου,  φωτισμός,  συστήματα  πυρασφάλειας-πυρόσβεσης,  κλειστό
κύκλωμα κάλυψης  του  έργου  με  κάμερες,  σήμανση-κατευθυντήριες  και  ενημερωτικές  πινακίδες,
περίφραξη). 

 Η  σύνδεση  του  Φ/Β  Σταθμού  προτείνεται  να  γίνει  στον  Υ/Σ  ΥΤ  Σιδηροκάστρου  20/150  kV
ιδιοκτησίας ΑΔΜΗΕ, με την τοποθέτηση ενός νέου Μ/Σ 20/150 kV ισχύος 100 MVA. O νέος Μ/Σ θα
εγκατασταθεί είτε εντός της ιδιοκτησίας του Υ/Σ ΥΤ του ΑΔΜΗΕ, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χώρος, είτε
σε νέα γειτονική ιδιοκτησία που θα αποκτηθεί από τον Φορέα του Σταθμού και η διασύνδεση θα γίνει
μέσω δύο εναέριων μεταλλικών γραμμών ΜΤ 20 kV, η πρώτη απλού κυκλώματος και η δεύτερη διπλού
κυκλώματος για τη μεταφορική ικανότητα της παραγόμενης ισχύος του Φ/Β σταθμού. Το μήκος τους θα
είναι περίπου 14,8 χλμ και θα φτάνουν ανατολικά του Σιδηροκάστρου. Στη συνέχεια η διασύνδεση θα
προχωρήσει μέσω υπογείων καλωδίων 20 kV ΜΤ μήκους 2,2 χλμ καταλήγοντας στον Μ/Σ 100 MVA
λόγω ιδιωτικών εκτάσεων κατά την όδευση. Όπως αναφέρει  η ΜΠΕ, σε κάθε περίπτωση αρμόδιος
φορέας για τη σύνδεση του Φ/Β σταθμού σε Υ/Σ ΥΤ αλλά και τον ορισμό του σημείου σύνδεσης είναι ο
διαχειριστής δικτύου μεταφοράς ΑΔΜΗΕ. Η παραγόμενη ενέργεια του φωτοβολταϊκού πάρκου εκτιμάται
σε 153.000.000 kWh/kWp.

Η  πρόσβαση  στο  Φωτοβολταϊκό  Πάρκο  εξασφαλίζεται  από  το  υπάρχον  οδικό  δίκτυο. Καμία
διάνοιξη δρόμου δεν θα απαιτηθεί, αφού η θέση εγκατάστασης γειτνιάζει με υφιστάμενους δρόμους.

Για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τη Μ.Π.Ε., ο χώρος εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών
συστοιχιών θα καθαριστεί από αυτοφυή βλάστηση και θα υποστεί τοπική διαμόρφωση. Τα Συστήματα
Στήριξης θα συναρμολογηθούν επί τόπου ακολουθώντας το ανάγλυφο του εδάφους (εικόνα «κύματος»)
και  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  του  κατασκευαστή,  ελαχιστοποιώντας  την  ανάγκη
επέμβασης στο ανάγλυφο του τοπίου. Οι τελικές ρήσεις του εδάφους θα εξασφαλίζουν την απορροή
των ομβρίων προς τους αύλακες αποστράγγισης που θα περιβάλουν το χώρο εγκατάστασης. 
2. Κατάταξη Έργου.

Ο υπό μελέτη φωτοβολταϊκός σταθμός αποτελεί έργο υποκατηγορίας Α2 της 10ης ομάδας έργων
και  δραστηριοτήτων (Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) με α/α 2, είναι έργο χαμηλής όχλησης σύμφωνα με
την ΚΥΑ 3137/191/Φ15/2012 (ΦΕΚ 1048 Β/04-04-2012) και αρμόδια υπηρεσία για την περιβαλλοντική
αδειοδότησή  του  είναι  η  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Μακεδονίας  –  Θράκης  κατά  τις  διατάξεις  του
Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄). 

3. Περιγραφή της θέσης του Έργου.
Το  εμβαδό  της  έκτασης  όπου  θα  εγκατασταθεί  ο  σταθμός  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας

ανέρχεται  σε  1.991.554,38  τ.μ.  και  αποτελεί  μέρος  της  συνολικής  επιφάνειας  του  πολυγώνου
εγκατάστασης  για  την  οποία  εκδόθηκε  η  βεβαίωση  παραγωγού  από  τη  ΡΑΕ  και  η  οποία  είναι
3.219.427,02 τ.μ. Η εγκατάσταση θα αποτελείται από 8 γήπεδα, όπως αποτυπώνονται στο διάγραμμα
κάλυψης, τα οποία θα είναι ξεχωριστά περιφραγμένα και θα διαθέτουν ξεχωριστές θύρες ασφαλείας. Πιο
αναλυτικά  θα  είναι  :  1)  εμβαδό  πολυγώνου  Π1  Ε1=474.327,46  τ.μ.,  2)  εμβαδό  πολυγώνου  Π2
Ε2=404.213,63  τ.μ.,  3)  εμβαδό  πολυγώνου  Π3  Ε3=155.242,27  τ.μ.,  4)  εμβαδό  πολυγώνου  Π4
Ε4=486.040,40  τ.μ.,  5)  εμβαδό  πολυγώνου  Π5  Ε5=324.334,15  τ.μ.,  6)  εμβαδό  πολυγώνου  Π6
Ε6=24.985,69  τ.μ.,  7)  εμβαδό  πολυγώνου  Π7  Ε7=60.941,35  τ.μ.,  8)  εμβαδό  πολυγώνου  Π8
Ε8=61.469,43 τ.μ.

Η προτεινόμενη θέση εγκατάστασης του έργου βρίσκεται εκτός θεσμοθετημένων ορίων οικισμών. Ο
πλησιέστερος οικισμός είναι το Καπνόφυτο (οικισμός στάσιμος, 181 κάτοικοι-Απογρ.2011),  ο οποίος
βρίσκεται σε απόσταση 2,2 χλμ περίπου νότια του προτεινόμενου φωτοβολταϊκού σταθμού. Επίσης, σε
απόσταση 2,6 χλμ περίπου ανατολικά του σταθμού βρίσκεται ο οικισμός του Αχλαδοχωρίου (οικισμός
στάσιμος, 596 κάτοικοι-Απογρ.2011). Λοιποί οικισμοί βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 χλμ.
(ανατολικά του έργου το Καρυδοχώρι  απέχει  περίπου 5,2 χλμ, βόρεια το Άγκιστρο περίπου 6 χλμ,
νοτιοδυτικά  η  Φαιά  Πέτρα  περίπου  5,2  χλμ).  Στην  περιοχή  δεν  υπάρχουν  οικισμοί  που  να
προστατεύονται  λόγω  ιδιαίτερων  πολεοδομικών,  ιστορικών,  λαογραφικών  ή  αρχιτεκτονικών
χαρακτηριστικών, ή να χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακοί.

Η  πρόσβαση στο Φωτοβολταϊκό  Πάρκο είναι  εύκολη και  εξασφαλίζεται  από το  υπάρχον  οδικό
δίκτυο,  μέσω της ασφαλτοστρωμένης επαρχιακής οδού Σιδηροκάστρου-Αχλαδοχωρίου  και  της οδού
Αγκίστρου-Αχλαδοχωρίου που είναι χωματόδρομος σε πολύ καλή κατάσταση.

Σύμφωνα με την Μ.Π.Ε., μορφολογικά το τοπίο της ευρύτερης  περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται ως
ημιορεινό με μέτριες κλίσεις και έντονη παρουσία ρεμάτων. Στο κείμενο της ΜΠΕ η θέση του έργου
χαρακτηρίζεται  «ως  χερσολίβαδο»  και  αναφέρεται  ειδικότερα  ότι  νότια  του  γηπέδου  υπάρχουν
γεωργικές καλλιέργειες, ενώ στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται διάσπαρτες κτηνοτροφικές μονάδες. Η
θέση έχει χαρακτηρισθεί εν γένει δασική των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του Ν.998/79
(Α΄289), σύμφωνα με τις αποφάσεις ανάρτησης των δασικών χαρτών στην ΠΕ Σερρών.

Σύμφωνα  με  την  Μ.Π.Ε.,  στη  θέση  εγκατάστασης  του  εν  λόγω  φωτοβολταϊκού  πάρκου  δεν



υπάρχουν απαγορεύσεις ως προς τις χρήσεις γης από εγκεκριμένα ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ ή ΖΟΕ και επίσης
από το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο εγκρίθηκε
με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/3483/852 (ΦΕΚ 485Δ/20-08-2020) Υπουργική Απόφαση, δεν προκύπτουν
περιορισμοί για τη χωροθέτηση του έργου σε αυτή.

Από έλεγχο της Υπηρεσίας προέκυψε ότι δυτικά του έργου σε απόσταση περίπου 1,7 χλμ υπάρχει η
Λατομική  Ζώνη  Αδρανών  του  Καπνοφύτου  η  οποία  καθορίστηκε  με  την  Αριθ.ΔΒΣ/Φ26.2/539/2004
(ΦΕΚ  567  Β΄)  Απόφαση  Νομάρχη  Σερρών.  Δυτικότερα  προς  νότια  σε  απόσταση  περίπου  6  χλμ
βρίσκεται  η  Λατομική  Ζώνη  Αδρανών  Σχιστολίθου  η  οποία  καθορίστηκε  με  την  Αριθ.
ΔΒΣ/Φ26.2/884/2004 (ΦΕΚ 1324 Β΄) Απόφαση Νομάρχη Σερρών.  Από έλεγχο του αρχείου  για την
περιοχή μελέτης βρέθηκε ότι η Υπηρεσία μας είχε γνωμοδοτήσει σε προηγούμενα έτη για τη χορήγηση
άδειας μεταλλευτικών ερευνών σε ιδιώτες οι οποίοι εντέλει παραιτήθηκαν των αιτημάτων τους. Επίσης,
στο  αρχείο  μας  υπάρχει  γνωμοδότηση  της  Υπηρεσίας  μας  έτους  2017  προς  το  Τμήμα  Φυσικών
Πόρων/Διεύθυνση  Τεχνικού  Ελέγχου  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας-Θράκης  για  την
χορήγηση  συναίνεσης  εργασιών  έρευνας  και  εκμετάλλευσης  μαρμάρων  σε  ιδιώτες.  Επειδή  δεν
γνωρίζουμε  την  εξέλιξη  της  παραπάνω  υπόθεσης,  η  αδειοδούσα  αρχή  θα  πρέπει  να  ζητήσει
πληροφορίες από την παραπάνω Διεύθυνση για τη συγκεκριμένη υπόθεση ή τυχόν άλλες στην περιοχή
του έργου.     

Στην Μ.Π.Ε. αναφέρεται ότι στην περιοχή μελέτης κυριαρχεί ο ποταμός Κροσοβίτης,  ένα μεσαίο
μεσογειακό  ρέμα,  με  έντονη  εποχικότητα,  το  οποίο  τροφοδοτείται  κατά  κύριο  λόγο  από  το  ορεινό
μεσογειακό ρέμα Αχλαδίτης, καθώς και λοιπά εποχικά ρέματα δευτερεύουσας σημασίας. Ο ποταμός
Κρουσοβίτης ρέει σε απόσταση περίπου 1,5 χλμ νότια του έργου.

Βορειότερα  σε  υψηλότερα  υψόμετρα,  σε  απόσταση  περίπου  3  χλμ  και  δυτικά  της  θέσης
εγκατάστασης, σε απόσταση περίπου 3 χλμ, έχουν χωροθετηθεί αιολικοί σταθμοί. Η Υπηρεσία μας έχει
εισηγηθεί για Μικρό Υδροηλεκτικό Σταθμό, σε απόσταση περίπου 5 χλμ νοτιοανατολικά του έργου, που
θα εκμεταλλεύεται το υδατικό δυναμικό του Κρουσοβίτη. Επιπλέον, από το αρχείο της Υπηρεσίας δεν
προκύπτει  να  έχουν  αδειοδοτηθεί  άλλοι  φωτοβολταϊκοί  σταθμοί  πλησίον  ή  στην  ευρύτερη  περιοχή
μελέτης.

Σύμφωνα με την Μ.Π.Ε., η περιοχή δεν ανήκει στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας
του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών. Το δε χερσαίο ανάγλυφο
της  περιοχής  μελέτης  διαθέτει  ικανές  κλίσεις  και  προσανατολισμό  ώστε  να  ευνοείται  η  ομαλή
αποστράγγιση των επιφανειακών υδάτων. 

Επιπροσθέτως, στην Μ.Π.Ε. επισυνάπτονται έγγραφα της Κτηματικής Υπηρεσίας Σερρών και του
Τμήματος Πολιτικής Γης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Σερρών σχετικά με το
ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης εγκατάστασης του έργου. Σύμφωνα με το έγγραφο της πρώτης
Υπηρεσίας  «δεν προβλέπεται  η  χορήγηση πιστοποιητικού μη  προβολής δικαιωμάτων του Δημοσίου
παρά  μόνο  εάν  το  ακίνητο  απαλλοτριώνεται  για  λογαριασμό  και  με  δαπάνη  του  Δημοσίου...»  και
παραπέμπει στην Εποικιστική Υπηρεσία ΠΕ Σερρών η οποία στο έγγραφό της αναφέρει ότι η έκταση
εγκατάστασης,  σύμφωνα  με  τα  κτηματολογικά  στοιχεία  των  διανομών  των  αγροκτημάτων
Αχλαδοχωρίου και Καπνοφύτου, περιλαμβάνει ή/και εμπίπτει σε τεμάχια που είναι ιδιοκτησίες, καθώς
και σε τεμάχια χαρακτηρισμένα ως «ρέμα κοινό», ως «χέρσο κοινό», ως «βοσκή κοινή», ως «βοσκή
ορεινή», ως «ορεινός όγκος» και ως «χερσολείβαδο» τα οποία μεταβιβάστηκαν στις πρώην Κοινότητες
Αχλαδοχωρίου και Καπνοφύτου με Απόφαση Νομάρχη.  

Σε ό,τι αφορά την εξέταση εναλλακτικών θέσεων εγκατάστασης του έργου, στην Μ.Π.Ε. αναφέρεται
ότι ο φορέας υλοποίησης του έργου προχώρησε σε εξέταση εναλλακτικών λύσεων ως προς τη θέση
κατασκευής του έργου, πέραν της μηδενικής εναλλακτικής λύσης, λαμβάνοντας υπόψη χωροταξικούς
περιορισμούς, περιορισμούς της περιβαλλοντικής και δασικής νομοθεσίας, αλλά και επιπλέον κριτήρια
όπως  ο  προσανατολισμός,  η  προσβασιμότητα,  η  κλίση  εδάφους,  η  μορφολογία  και  γεωλογία  του
εδάφους,  η  έλλειψη  σκιάσεων,  η  δυνατότητα  ηλεκτρικής  σύνδεσης  με  το  δίκτυο  της  ΔΕΗ,  οι
οριοθετημένοι  αρχαιολογικοί  χώροι  κλπ.  Επιλέχθηκαν  προς  περαιτέρω  εξέταση  τρεις  θέσεις
εγκατάστασης  που  ικανοποιούν  τα  παραπάνω  κριτήρια.  Η  πρώτη  εναλλακτική,  βόρεια  της  θέσης
εγκατάστασης, παρουσίαζε μειονεκτήματα όπως το ανάγλυφο της περιοχής και η απόσταση από οδικό
δίκτυο.  Η δεύτερη εναλλακτική,  νοτιοανατολικά της θέσης εγκατάστασης,  παρουσίαζε  μειονεκτήματα
όπως ο προσανατολισμός της. 
4. Προστατευόμενες περιοχές.

Η  προτεινόμενη  περιοχή  εγκατάστασης  του  φωτοβολταϊκού  πάρκου  δεν  βρίσκεται  μέσα  σε
προστατευόμενη περιοχή. 

Βρίσκεται  εκτός  των ορίων περιοχών  του  εθνικού  συστήματος  προστατευόμενων  περιοχών του
Νόμου 3937/2011 και συγκεκριμένα εκτός περιοχών απολύτης προστασίας της φύσης, προστασίας της
φύσης,  φυσικών  πάρκων  και  ειδικότερα:  εθνικών  ή  περιφερειακών  πάρκων,  περιοχών  προστασίας
οικοτόπων και ειδών, ειδικών ζωνών διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.)  και  ζωνών ειδικής προστασίας (Ζ.Ε.Π.),  ή
καταφυγίων  άγριας  ζωής  ή  συνδυασμού  αυτών  και  εκτός  προστατευόμενων  τοπίων  και  στοιχείων
τοπίου  ή  προστατευόμενων  φυσικών  σχηματισμών.  Το  προτεινόμενο  έργο  βρίσκεται  επίσης  εκτός
εθνικών δρυμών και υγροτόπων διεθνούς σημασίας κατά τη σύμβαση Ραμσάρ και εκτός Διατηρητέων
μνημείων της φύσης και αισθητικών δασών. Συνεπώς η κατασκευή και λειτουργία του έργου δεν θα έχει
επιπτώσεις σε προστατευόμενες περιοχές. 

Ειδικότερα, νοτιοδυτικά και νοτιοανατολικά της θέσης εγκατάστασης, σε απόσταση περίπου 5 χλμ,
βρίσκεται η προστατευόμενη περιοχή με κωδικό GR1260007 (EZΔ) «Όροι Βροντούς-Λαϊλιάς-Επιμήκες»



και το νέο τμήμα που προστέθηκε (Τροποποίηση του GR1260007 με προσθήκη νέας περιοχής στην
GR1260007  -ΚΥΑ  50743/2017  ΦΕΚ  4432Β΄).  Βόρεια,  σε  απόσταση  περίπου  7  χλμ  βρίσκεται  η
προστατευόμενη  περιοχή  με  κωδικό  GR1260005  (EZΔ)  «Κορυφές  όρους  Όρβηλος».  Δυτικά,  σε
απόσταση περίπου 6 χλμ βρίσκεται το Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης και η προστατευόμενη περιοχή
με κωδικό GR1260001 (EZΔ) «Λίμνη Κερκίνη-Κρούσια-Κορυφές Όρους Μπέλες, Άγγιστρο-Χαρωπό».

Επίσης, δυτικά, σε απόσταση περίπου 6 χλμ, βρίσκεται το Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) Κ791
«ΧαΛιβαδίτσα-Ρούπελ Δήμου Σιδηροκάστρου» και ανατολικά, σε απόσταση 9 χλμ, βρίσκεται το ΚΑΖ
Κ883 «Αχλαδοχωρίου στη θέση Κόκκαλα Κοινότητας Αχλαδοχωρίου».

Σε ό,τι αφορά τον δασικό χαρακτήρα της έκτασης, στην ΜΠΕ αναφέρεται ότι η περιοχή μελέτης έχει
χαρακτηρισθεί εν γένει δασική των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του Ν.998/79 (Α΄289),
σύμφωνα με τις αποφάσεις ανάρτησης των δασικών χαρτών στην ΠΕ Σερρών. 

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, στην περιοχή του έργου δεν εντοπίζονται κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι ή
χώροι  προστασίας  της  πολιτιστικής  κληρονομιάς.  Ζητήθηκαν  από  την  αδειοδοτούσα  αρχή  οι
γνωμοδοτήσεις  των  αρμόδιων  αρχαιολογικών  υπηρεσιών  και  αναμένεται  η  γνωμοδότησή  τους  στα
πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. 

Το  υπό  μελέτη  φωτοβολταϊκό  πάρκο  καθώς  και  τα  συνοδά  του  έργα βρίσκεται  εκτός
προστατευόμενων  περιοχών  του  δικτύου  Natura  και  σύμφωνα  με  τη  ΜΠΕ,  εκτός  των  ζωνών
αποκλεισμού χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας όπως περιγράφονται
στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. (ΦΕΚ 2464Β/03-
12-2008).
5. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Έργου.
Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου : 

5.1 Αέρια Απόβλητα.
 Εκπομπή αέριων ρύπων (καυσαερίων) από τα μηχανήματα και τα οχήματα κατά την

κατασκευή του έργου.
 Εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνης) από τις εργασίες κατά την κατασκευή

του έργου.
 Εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνης) από την κίνηση των μηχανημάτων και

των οχημάτων κατά την κατασκευή του έργου. 
 Δεν αναμένεται η εκπομπή αέριων ρύπων (καυσαερίων) και αιωρούμενων σωματιδί-

ων (σκόνης) κατά την λειτουργία του έργου. 
5.2 Υγρά Απόβλητα.

 Λύματα εργαζομένων κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου.
 Δεν υπάρχουν εκροές υγρών αποβλήτων κατά την λειτουργία του έργου.

5.3  Στερεά Μη Επικίνδυνα Απόβλητα.
 Κατά τη λειτουργία του έργου τα μόνα πιθανά απόβλητα που θα παράγονται είναι τυ-

χόν  απορριπτόμενος  ηλεκτρικός  και  ηλεκτρονικός  εξοπλισμός,  συσσωρευτές  και  λοιπός
εξοπλισμός που θα αντικαθίσταται μετά από βλάβη ή το πέρας του χρόνου ζωής του. Ο
εξοπλισμός αυτός θα οδηγείται σε ανακύκλωση. 

   Κατά την κατασκευή του έργου, τα προϊόντα εκσκαφής που θα προκύψουν εκτιμώνται σε
10.450 κ.μ. από τα οποία 5.700 κ.μ. θα χρησιμοποιηθούν για διαμόρφωση του εδάφους του
έργου και τα υπόλοιπα 4.750 κ.μ. θα διαχειριστούν από αδειοδοτημένη εταιρεία σύμφωνα
με την νομοθεσία των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).  

5.4 Επικίνδυνα Απόβλητα.
 Λιπαντικά έλαια, καύσιμα, υδραυλικά υγρά κ.α. από τα μηχανήματα και τα οχήματα

κατά την κατασκευή του έργου.
 Κατά  την  λειτουργία  του  έργου,  Απόβλητα  Λιπαντικών  Ελαίων  (ΑΛΕ)  που  θα

διαχειρίζονται  σύμφωνα  με  τη  νομοθεσία  (συλλογή  και  διαχείριση  από  αδειοδοτημένη
εταιρεία). 

5.5 Θόρυβος – Δονήσεις.
  Τα μηχανήματα και τα οχήματα κατά την κατασκευή του έργου.
  Δεν αναμένονται εκπομπές θορύβου και δονήσεων κατά τη λειτουργία του έργου.

5.6 Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
 Δεν αναμένονται εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κατά τη λειτουργία του

έργου.
5.8  Ανάγκες Υδροδότησης.

 Για την διαβροχή των χώρων εργασιών, των σωρών υλικών και των δρόμων κίνησης
των μηχανημάτων και των οχημάτων για την μείωση της σκόνης κατά την κατασκευή του
έργου.

 Πόσιμο νερό για τις ανάγκες των εργαζομένων κατά την κατασκευή του έργου.
    Δεν θα  πραγματοποιηθεί  χρήση υδατικών πόρων ούτε  προβλέπεται  εκτέλεση έργου

αξιοποίησης  υδατικών  πόρων.  Ο  καθαρισμός  των  πάνελ  θα  γίνεται  με  νερό  που  θα
μεταφέρεται με ειδικό βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς ύδατος.

 
Μετά  το  πέρας  της  λειτουργίας  του  σταθμού  θα  πραγματοποιηθεί  εξυγίανση  του  χώρου  ώστε  να
επανέλθει στην αρχική του μορφή. Τα πλεονάζοντα υλικά (πάνελ, βάσεις στήριξης, οικίσκοι κλπ) κατά



την φάση της εξυγίανσης θα συγκεντρωθούν και θα προωθηθούν για την ανάλογη διαχείριση σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα από τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. 
7. Εισήγηση Υπηρεσίας - Προτεινόμενοι όροι για την νέα ΑΕΠΟ
Η Υπηρεσία έλαβε υπόψη της όλα όσα προειπώθηκαν παραπάνω, την περιβαλλοντική νομοθεσία και
επιπλέον τα εξής:

- Η ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς ανήκει στις τεχνολογίες ηλεκτροπαραγω-
γής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) με θετικά αποτελέσματα στην αειφόρο ανάπτυ-
ξη, στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στην ενίσχυση του ενεργειακού ισοζυγίου της
χώρας και στην εθνική οικονομία. 

- Ο στόχος της δημιουργίας του φωτοβολταϊκού πάρκου είναι η εκμετάλλευση του διαθέσιμου
ηλιακού δυναμικού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με άμεσο αποτέλεσμα τη σημαντική
μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Η λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου
θα έχει μηδενική παραγωγή αερίων ρύπων και θα συμβάλλει στην αποφυγή των ρύπων από
τη λειτουργία συμβατικών μονάδων.

- Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ 2464Β/03-12-2008) αναφέρει
«Ως περιοχές προτεραιότητας για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής
ενέργειας μπορεί ενδεικτικά να θεωρηθούν οι περιοχές που είναι άγονες ή δεν είναι υψηλής
παραγωγικότητας και κατά προτίμηση αθέατες από πολυσύχναστους χώρους,  και με δυνα-
τότητες διασύνδεσης με το Δίκτυο ή το Σύστημα». 

- Σύμφωνα με την ΜΠΕ, η θέση του έργου πληροί τα κριτήρια χωροθέτησης όπως αυτά προσ-
διορίζονται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ 2464Β/03-12-2008,
δεν εντάσσεται σε ζώνες αποκλεισμού και δεν έρχεται σε αντίθεση με τις κατευθύνσεις του
(άγονη περιοχή, γη μη υψηλής παραγωγικότητας, με δυνατότητα διασύνδεσης με το Δίκτυο).

- Η θέση εγκατάστασης του έργου βρίσκεται εκτός Εθνικού Πάρκου, εκτός περιοχής Natura 2000
και εκτός καταφυγίου άγριας ζωής.

- Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.2, του Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85Α΄), για την εγκατάσταση σταθμών
Α.Π.Ε.  λαμβάνονται  υπόψη μόνο εγκεκριμένα χωροταξικά,  πολεοδομικά,  ρυθμιστικά ή άλλα
σχέδια χρήσεων γης και εγκεκριμένες μελέτες που εναρμονίζονται προς το Ειδικό Πλαίσιο Χω-
ροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ
2464 Β΄) και τεκμηριώνουν επαρκώς ότι έχουν λάβει μέριμνα και έχουν διασφαλίσει τη μέγιστη
αξιοποίηση του διαθέσιμου δυναμικού Α.Π.Ε.. Αν δεν υπάρχουν τέτοια σχέδια, η έγκριση εγκα-
τάστασης σταθμών Α.Π.Ε. γίνεται με εφαρμογή των κατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου Χωρο-
ταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464
Β΄). 

- Κλιμάκιο της Υπηρεσίας πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή εγκατάστασης του έργου. (..Η
περιοχή  εγκατάστασης είναι  ήπια  ορεινή,  το  έδαφος βραχώδες και  η  βλάστηση χαμηλή με
διάσπαρτους θάμνους, ενώ είναι πιο πλούσια όπου υπάρχουν ρέματα. Το έργο θα υλοποιηθεί
σύμφωνα με τους όρους και τις υποδείξεις της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας της οποίας ζητή-
θηκε η γνωμοδότηση από την αδειοδοτούσα αρχή. Νότια της περιοχής εγκατάστασης του έργου
υπάρχουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Νότια του έργου σε απόσταση περίπου 1,5 χλμ και σε χα-
μηλότερο υψόμετρο,  ρέει  ο  χείμαρρος Κροσοβίτης και  νοτιότερα διακρίνεται  ο  οικισμός Κα-
πνόφυτο σε απόσταση περίπου 2 χλμ …η πρόσβαση θα γίνεται από την ασφαλτοστρωμένη
επαρχιακή οδό Σιδηροκάστρου-Αχλαδοχωρίου και την οδό Αγκίστρου-Αχλαδοχωρίου η οποία
είναι χωματόδρομος σε πολύ καλή κατάσταση που διασχίζει την έκταση του πάρκου...Στην πε-
ριοχή υπάρχει δίκτυο της ΔΕΗ. Εξ όσων επιθεωρήθηκαν, με επιφύλαξη λόγω και του μεγάλου
μεγέθους της έκτασης, δεν έγινε αντιληπτή η ύπαρξη κτηνοτροφικών μονάδων εντός της έκτα-
σης εγκατάστασης του έργου και πέριξ αυτής. Βόρεια (από τον χάρτη φαίνεται να είναι οριακά
εκτός της έκτασης) υπάρχει μια ποτίστρα ζώων κατασκευασμένη από μπετόν ..Διακρίνονται οι
ανεμογεννήτριες στα δυτικά του πάρκου..)

Μετά από τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία εισηγείται θετικά για την υλοποίηση του
έργου,  εφόσον  τηρηθούν  τα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  που
περιγράφονται στη ΜΠΕ και οι όροι & προϋποθέσεις που τίθενται από την ισχύουσα περιβαλλοντική
Νομοθεσία. Επιπροσθέτως της κείμενης Νομοθεσίας, προτείνονται οι ακόλουθοι όροι & προϋποθέσεις ή
επισημαίνονται τα παρακάτω σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην νέα ΕΠΟ: 

1) Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγματοποιείται με ευθύνη του
κύριου  του  έργου  σύμφωνα με  τα  οριζόμενα στην  ισχύουσα νομοθεσία.  Όσον αφορά  στα
παραγόμενα  απόβλητα  που  εμπίπτουν  στις  διατάξεις  του  Ν.2939/2001  (Α΄179)  περί
εναλλακτικής  διαχείρισης  αποβλήτων,  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  (π.χ.  υλικά  συσκευασίας,
απόβλητα  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού κλπ.),  να  διαχειρίζονται  με  ευθύνη  του
κύριου του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2939/2001 (Α΄ 179) και στις νομοθετικές
διατάξεις που έχουν εκδοθεί ως απόρροια του Νόμου αυτού και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και
προδιαγραφές  των  αντίστοιχων  εγκεκριμένων  από  το  ΥΠΕΝ  συστημάτων  εναλλακτικής
διαχείρισης.  Απαγορεύεται  η  εγκατάλειψη,  ανεξέλεγκτη  απόρριψη  ή  διάθεση  στερεών
αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.

2) Τα προϊόντα εκσκαφών να διαχειριστούν με τέτοιο τρόπο (διαμόρφωση χώρου εγκατάστασης
έργου-διάθεση σε εταιρείες ΑΕΚΚ) ώστε να προστατευθεί το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής,
να διατηρηθεί η μορφολογία του εδάφους, να μη δημιουργηθούν προβλήματα στις απορροές



των βρόχινων υδάτων και να μην επηρεαστεί η παροχετευτικότητα των επιφανειακών υδάτινων
αποδεκτών της ευρύτερης περιοχής.

3)  Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επηρεαστεί  η ποιότητα και  ποσότητα των
επιφανειακών  υδάτων  της  περιοχής  ούτε  να  υπάρξουν  μεταβολές  στην  πορεία  ροής  των
επιφανειακών απορροών και να εξασφαλίζεται η ομαλή αποστράγγισή τους. 

4) Να μην πραγματοποιηθεί τοποθέτηση των Φ/Β πλαισίων σε περιοχές όπου υπάρχουν τυχόν
ρέματα  και  γενικά  το  έργο  να  υλοποιηθεί  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  υποδείξεις  της
αρμόδιας  Δασικής Υπηρεσίας.  

5) Η χρήση σκυροδέματος θα περιορίζεται στην απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία του έργου
και σε καμία περίπτωση να μην γίνει επίστρωση σκυροδέματος σε όλη την έκταση του γηπέδου
για τη θεμελίωσή του.

6) Δεν  θα  πραγματοποιηθεί  έργο  οδοποιίας  (επεμβάσεις-διαπλατύνσεις  στην  οδοποιία
πρόσβασης ή διάνοιξη νέας οδοποιίας). Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να προηγηθούν οι
εγκρίσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών. 

7) Να διατηρηθούν οι υφιστάμενοι χωματόδρομοι και γενικά το έργο να υλοποιηθεί σύμφωνα με
τους όρους και τις υποδείξεις της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας. 

8) Να γίνει περιμετρική δενδροφύτευση του γηπέδου με είδη της ευρύτερης περιοχής.
9) Οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά  υποστεί  το  οδικό δίκτυο του Δήμου,  αυτή  να  αποκατασταθεί

πλήρως από τον επενδυτή.
10) Να διατηρηθούν οι  ποτίστρες ζώων που υπάρχουν στην άμεση περιοχή μελέτης  (από την

αυτοψία προέκυψε ότι βόρεια υπάρχει μια τσιμεντένια ποτίστρα ζώων η οποία από τον χάρτη
φαίνεται να είναι οριακά εκτός της έκτασης).

11) Στην  περίπτωση  που  για  την  κατασκευή  και  λειτουργία  του  έργου  απαιτηθούν  ποσότητες
ύδατος  (πχ  πλύση  των  πάνελ),  αυτές  να  προέλθουν  από  προμήθεια  και  μεταφορά  με
υδροφόρα οχήματα από νομίμως λειτουργούσα εταιρεία μεταφοράς νερού. Σε κάθε περίπτωση
οι ποσότητες ύδατος να είναι νόμιμης προέλευσης και χρήσης.

12) Σχετικά με την νέα γραμμή Μέσης Τάσης μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας
μέχρι το διασυνδεδεμένο Δίκτυο, η γραμμή να ακολουθεί  κατά το δυνατόν το υφιστάμενο οδικό
δίκτυο,  ώστε  να  περιορίζονται  στο  ελάχιστο  οι  επιπτώσεις  στην  γεωμορφολογία  και  στην
βλάστηση της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση, τα έργα μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας θα
κατασκευαστούν με τις υποδείξεις του ΑΔΜΗΕ. 

13) Επειδή  υπάρχει  ενδιαφέρον  για  εξορυκτική  δραστηριότητα  στην  άμεση  και  στην  ευρύτερη
περιοχή,  η  αδειοδούσα  αρχή  θα  πρέπει  να  αναζητήσει  στοιχεία  και  πληροφορίες  για  την
περιοχή  μελέτης  από  το  Τμήμα  Φυσικών  Πόρων/Διεύθυνση  Τεχνικού  Ελέγχου  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.   

14) Μετά την παύση λειτουργίας του έργου, ο κύριος του έργου οφείλει με δική του ευθύνη να
αποξηλώσει τις εγκαταστάσεις που τοποθέτησε εντός της έκτασης,  να τις απομακρύνει και να
αποκαταστήσει το χώρο επέμβασης στην προτέρα κατάσταση. 

Γνωμοδοτήσεις άλλων Υπηρεσιών
Στα πλαίσια της διαδικασίας γνωμοδοτήσεων ζητήθηκαν και αναμένονται οι γνωμοδοτήσεις των εξής
υπηρεσιών:  ΓΕΕΘΑ,  Εφορεία  Αρχαιοτήτων  Σερρών,  Εφορεία  Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας,
Υπηρεσία  Νεωτέρων  Μνημείων,  Περιφερειακή  Επιτροπή  Χωροταξίας  Περιβάλλοντος  -ΠΕΧΩΠ  ΠΕ
Σερρών, Δασαρχείο Σερρών, Δ/νση Δασών Σερρών, Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, οι
οποίες θα γνωμοδοτήσουν στα πλαίσια των δικών τους αρμοδιοτήτων.

       5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας σύμφωνα με τους όρους-
προϋποθέσεις που παρατίθενται στο σημείο 4 της παρούσας.”

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” .
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

Αναβάλλει  το ανωτέρω θέμα για την επόμενη συνεδρίαση.

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

   Ο Πρόεδρος            
                                                                            

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας

Η Γραμματέας
Κουκίδου Ηρώ                  


