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«Γνωμοδότηση επί της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα πλαίσια 
της διαδικασίας περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης που αφορά στην 
εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 40MW, της 
εταιρείας «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε.» που θα 
εγκατασταθεί στην εκτός σχεδίου περιοχή, 
στη θέση «Αλιστράτη – Σπήλαιο», 
Δ.Ε.Αλιστράτης, Δήμου Νέας Ζίχνης, ΠΕ 
Σερρών, ΠΚΜ, με Περιβαλλοντική 
Ταυτότητα (ΠΕΤ): 2107591329.» 

 

 

Αριθμ. Συνεδρίασης 15η/08-12-2021 
Αριθμ. Απόφασης:  129  / 2021 
         Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 08 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:30 
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. 
784102(957)/03-12-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη 
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε 
νόμιμα, στις 03-12-2021 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 έντεκα (11) τακτικά μέλη και ένα (1) 
αναπληρωματικό:   

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος      1.Γιαννούλης Χρήστος -Τακτικό μέλος 

2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος             2.  Τζιουβάρας Χρήστος-Τακτικό μέλος 

      3.   Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος             3. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτικό 
μέλος 

4  .Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

5.  Μαλλιαράς 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.   Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

   12 .  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 
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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».  

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της 
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα πλαίσια της διαδικασίας 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία του 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 
40MW, της εταιρείας «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε.» που θα εγκατασταθεί στην εκτός 
σχεδίου περιοχή, στη θέση «Αλιστράτη – Σπήλαιο», Δ.Ε.Αλιστράτης, Δήμου Νέας 
Ζίχνης, ΠΕ Σερρών, ΠΚΜ, με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ): 2107591329» και 
έδωσε το λόγο στον  κ. Καριπίδη Δημήτριο, Περιφερειακό Σύμβουλο  της Π.Ε. Σερρών, 
o οποίoς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αρ. πρωτ. 628305(5325)/15-11-2021 
εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Σερρών η οποία έχει 
ως εξής: 

“ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ   
Α/Α  ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ)  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ   
1. Ν.1650/1986 (Α΄160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα  
2. Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
3. Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων 
σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος  
4. Π.Δ. 133/2010 (Α΄226) «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 Κεντρικής Μακεδονίας» και ισχύει  
5. ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (Β΄45): 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  
6. Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (Β΄2471): Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 
1958/2012-Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.4 του Ν.4014/2011,όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει  
7. Υ.Α. οικ.2307/2018 (Β΄439): Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-
8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημοσίων 
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 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  
8. Αριθμ.οικ. 570607(7712)/12.9.2019 (Β΄3475) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής  Μακεδονίας 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη»», όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα  
9. Αριθμ. οικ. 602161(8148)/2019 (Β΄3745) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κ.Μ. «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα  
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10. Αριθμ. 688876(1208)/4.11.2019 (Β΄4149) «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 
αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»  
11. Αριθμ. πρωτ. 94675(378)/3.3.2015 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με 
θέμα «Εισήγηση θεμάτων προς τα συλλογικά όργανα της Π.Κ.Μ.»  
12. Αριθμ.πρωτ. 624490(760)/4.10.2021 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων  ΠΚΜ με θέμα 
«Αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ» για το έργο Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 40MW…» με το οποίο ζητήθηκε η 
εισήγηση της Υπηρεσίας μας  
13. Αριθμ. πρωτ. 615509(5200)/6.10.2021 έγγραφό μας με το οποίο αποστείλαμε το (12) σχετικό 
αποδεικτικό ανάρτησης στο Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
  
14. Το γεγονός ότι η προθεσμία για την συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς 
και υπηρεσίες και των απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του περιεχομένου 
του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου του θέματος είναι από της 
5.10.2021 έως της 4.12.2021.  
15. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν στο τμήμα μας απόψεις και προτάσεις πολιτών και φορέων 
εκπροσώπησής τους επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
έργου του θέματος. 
3.ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης δεν έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σημείο 2 του 

παρόντος) και κατόπιν σχετικού εγγράφου του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Δ/νσης Διοίκησης Γ.Δ. 
Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ.Μ. για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, η γνωμοδότησή 
μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως εξής:  

Η υπό εξέταση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία 
Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 40MW στη θέση 
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ – ΣΠΗΛΑΙΟ του Δήμου Νέας Ζίχνης της Π.Ε.Σερρών από την εταιρεία «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε.». 
Το έργο αποσκοπεί, μέσω της αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
η οποία πωλείται στον ΑΔΜΗΕ.  

Το προτεινόμενο Φωτοβολταϊκό Πάρκο διαθέτει την αριθμ. 401/2021 Βεβαίωση Παραγωγού, η οποία 
χορηγήθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)  
A. Συνοπτικά Στοιχεία Έργου 

Το φωτοβολταϊκό πάρκο θα αποτελείται από 90.888 Φ/Β πλαίσια (panels) μονοκρυσταλλικού πυριτίου 
δύο όψεων, ονομαστικής ισχύος 440Wp έκαστος και μέγιστης τάσης συστήματος 1.500Vdc της εταιρείας 
CANADIAN SOLAR (τύπου CS3W-440MB-AG). Η χρήση panels μονοκρυσταλλικού πυριτίου είναι νέας 
τεχνολογίας δύο όψεων (bifacial) για την καλύτερη εκμετάλλευση της διαχεώμενης και ανακλώμενης ηλιακής 
ακτινοβολίας. 

Τα Φ/Β panels θα τοποθετηθούν σε μεταλλικές κατασκευές, «τραπέζια», εντός του γεωτεμαχίου σε 
παράλληλη διάταξη, με κλίση 25ο και νότιο προσανατολισμό. Κάθε τραπέζι θα αποτελείται από 56 Φ/Β 
panels τοποθετημένα σε διάταξη portrait 2 σειρών των 28 panels. Η ανωδομή θα είναι κατασκευασμένη από 
χαλύβδινα στοιχεία γαλβανισμένα εν θερμώ με κατάλληλο πάχος γαλβανίσματος για αντιδιαβρωτική 
προστασία. Οι βάσεις θα συναρμολογηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις τεχνικές προδιαγραφές του 
κατασκευαστή επί του έργου ακολουθώντας το ανάγλυφο του εδάφους.    

Η θεμελίωση των βάσεων των πλαισίων θα γίνει με πασσάλους ή γεωβίδες, ή θα κατασκευαστούν 
βάσεις θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα, σε περίπτωση που απαιτηθεί λόγω μη καταλληλότητας της 
προηγούμενης λύσης θεμελίωσης.  

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα συνδέονται σε σειρά μεταξύ τους σε ηλεκτρολογικές συστοιχίες «strings» 
μέσω καλωδίων κατάλληλων προδιαγραφών. Κάθε string θα αποτελείται από 28 Φ/Β πλαίσια. Στην 
εγκατάσταση θα απαιτηθούν 3.246 strings που θα συνδεθούν σε 190 αντιστροφείς τάσης (inverters). Για τη 
μετατροπή του συνεχούς ρεύματος (DC) που παράγεται από τα Φ/Β πλαίσια σε εναλλασσόμενο (ΑC) ρεύμα, 
απαιτούνται αντιστροφείς τάσης (inverters). Οι συστοιχίες των φ/β πλαισίων θα συνδέονται σε inverters του 
οίκου Huawei, τύπου SUN2000-185KTL-H1. Οι inverters DC/AC του σταθμού θα είναι υπαίθριας 
εγκατάστασης και θα τοποθετηθούν επί μεταλλικών κατασκευών στερεωμένων στην πίσω πλευρά των 
βάσεων των Φ/Β panels. 

Η ενέργεια που θα παράγεται από τους inverters θα μεταφέρεται μέσω υπογείων καλωδίων σε οικίσκους 
μικρούς-υποσταθμούς Μέσης Τάσης για τον μετασχηματισμό της εναλλασσόμενης Χαμηλής Τάσης (800V) 
σε Μέση Τάση (33.000V). Οι οικίσκοι μικροί-υποσταθμοί θα είναι του οίκου Huawei τύπου STS-6000K. Κάθε 
υποσταθμός ΜΤ θα βρίσκεται εντός μεταλλικού προκατασκευασμένου οικίσκου ο οποίος θα τοποθετηθεί 
πάνω σε βάση από σκυρόδεμα και θα αποτελείται από τρία διαμερίσματα (1ο διαμέρισμα: για τον 
μετασχηματιστή, 2ο διαμέρισμα: για τα Πεδία Μέσης Τάσης, 3ο διαμέρισμα: για τους πίνακες Χαμηλής Τάσης 
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και τον βοηθητικό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό). Για το εξεταζόμενο έργο θα απαιτηθούν 6 οικίσκοι-υποσταθμοί 
και κάθε υποσταθμός θα συνδέεται με τον κεντρικό υποσταθμό διασύνδεσης του πάρκου που θα στεγάζεται 
σε κατάλληλο οικίσκο και θα περιλαμβάνει α) τον υποσταθμό του Φ/Β πάρκου που θα αποτελείται από τις 
κυψέλες άφιξης των καλωδίων από κάθε υποσταθμό-οικίσκο ΜΤ των inverters, με τις κατάλληλες 
προστασίες και ένα πεδίο αναχώρησης προς τον Υποσταθμό Ανύψωσης Τάσης του έργου, β) τον 
υποσταθμό αναχώρησης που θα αποτελείται από ένα κεντρικό πεδίο εισόδου, πεδίο προστασίας, πεδίο 
μέτρησης με μετασχηματιστές τάσης και έντασης και πεδίο εξόδου προς το Σύστημα και γ) ένα διαμέρισμα 
χαμηλής τάσης που θα περιλαμβάνει πίνακες τροφοδοσίας χαμηλής τάσης, κεντρικό σύστημα τηλε-
επιτήρησης της λειτουργίας των inverters και του πάρκου (SCADA), βοηθητικά συστήματα επικοινωνίας, 
συστήματα ασφαλείας, μετεωρολογικό σταθμό κλπ.  

Η διασύνδεση του φωτοβολταϊκού πάρκου με το δίκτυο θα γίνει μέσω νέας υπόγειας γραμμής 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Μέσης Τάσης 33kV που θα καταλήγει σε νέο υποσταθμό ανύψωσης 
Υψηλής Τάσης του ΑΔΜΗΕ (33/150kV). Η ακριβής θέση σύνδεσης (η οριστική θέση του Υ/Σ και της όδευσης 
της υπόγειας γραμμής Μέσης Τάσης) θα καθοριστεί μετά την έκδοση των οριστικών όρων σύνδεσης από τον 
ΑΔΜΗΕ.  

Επομένως, για τη διασύνδεση του φωτοβολταϊκού πάρκου θα απαιτηθούν συνοδά έργα τα οποία είναι: 
- Υπόγεια γραμμή Μέσης Τάσης που θα συνδέει το φωτοβολταϊκό πάρκο με τον νέο Υποσταθμό  
- Κατασκευή Υποσταθμού Ανύψωσης Τάσης (Υ/Σ), έκτασης 20.000m2 

Για την κατασκευή του Υ/Σ εξετάζονται στην ΜΠΕ δύο προτεινόμενες θέσεις:  
α) σε θέση εντός πολυγώνου πλησίον της υφιστάμενης γραμμής Υψηλής Τάσης 150kV που διέρχεται σε 

απόσταση περίπου 1,5km από το Φ/Β πάρκο. Η διασύνδεση του πάρκου με τον νέο Υ/Σ θα γίνει με 
υπόγεια γραμμή που θα ακολουθεί το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. 

β) σε γήπεδο εντός πολυγώνου πλησίον υφιστάμενης γραμμής Υψηλής Τάσης που διέρχεται σε απόσταση 
περίπου 7,0km από το Φ/Β πάρκο. Η διασύνδεση του πάρκου με τον νέο Υ/Σ θα γίνει με υπόγεια γραμμή 
που θα ακολουθεί το υφιστάμενο οδικό δίκτυο.  
 Για την ηλεκτρολογική διασύνδεση του ΦΒ σταθμού με τον ΥΣ Ανύψωσης Τάσης 33/150kV στην 

περίπτωση της πρώτης θέσης (ΥΣ Ανύψωσης Τάσης εκτός του πολυγώνου του φωτοβαλταικού πάρκου) θα 
κατασκευαστεί υπόγειο δίκτυο από το οποίο θα οδεύσουν τα καλώδια Μέσης Τάσης (Μ.Τ.), τα καλώδια 
τηλεπικοινωνιών (οπτικές ίνες) και το δίκτυο γείωσης. Θα τοποθετηθεί υπόγεια καλωδίωση αποτελούμενη 
από 2 κυκλώματα διατομής 630mm2 (μονοπολικά καλώδια με αγωγούς αλουμινίου, μόνωσης XLPE). Η 
όδευση των καναλιών θα γίνει κατά μήκος της υπάρχουσας αγροτικής οδοποιίας. Τα κανάλια έχουν 
συνήθως πλάτος 1,0m και βάθος 1,0m. 

Στην περίπτωση της πρώτης θέσης, η διασύνδεση θα έχει τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά όπως 
περιγράφηκαν παραπάνω με την μόνη διαφορά το σημαντικά μικρότερο μήκος.  

Η διασύνδεση του φωτοβολταϊκού πάρκου με το δίκτυο θα γίνει μέσω νέας υπόγειας γραμμής 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Μέσης Τάσης 33KV που θα καταλήγει σε νέο υποσταθμό ανύψωσης 
Υψηλής Τάσης του ΑΔΜΗΕ (33/150 KV). Η ακριβής θέση σύνδεσης θα καθοριστεί όταν εκδοθούν οι 
οριστικοί όροι σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ.  

Ο νέος υποσταθμός ανύψωσης Μέσης/Υψηλής Τάσης 33/150kV θα σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΑΔΜΗΕ. Θα αποτελείται συνοπτικά από τα ακόλουθα τμήματα:  

1. Υψηλής Τάσης (ΥΤ)  

2.Μέσης Τάσης (ΜΤ)  

3. Χαμηλής Τάσης (ΧΤ)  

4. Κτίριο Ελέγχου  

Αναλυτικότερα: 

1. Το τμήμα Υψηλής Τάσης θα περιλαμβάνει:  

• Πύλες Γ.Μ. 150kV (με αποζεύκτες ζυγών, αποζεύκτες γραμμής, τους αντίστοιχους γειωτές, διακόπτη  
ισχύος, κυματοπαγίδες, πυκνωτή ζεύξης, Μ/Σ τάσης και Μ/Σ έντασης)  

• Ζυγούς 150kV μικτής διάταξης φάσεων, εφοδιασμένους με Μ/Σ τάσης 

• Διασυνδετικό διακόπτη ζυγών 150kV (με αποζεύκτες ζυγών, γειωτές και Μ/Σ έντασης)  

• Μετασχηματιστή ανύψωσης τάσης 33/150kV, κατάλληλης ισχύος, που θα προσδιοριστεί από τον 
ΑΔΜΗΕ για την πιθανή σύνδεση και άλλων έργων ΑΠΕ στην περιοχή 

2. Το τμήμα ΜΤ θα περιλαμβάνει: 

• Κυψέλη Μέσης Τάσης 33kV για τον Μ/Σ  
• Κυψέλες Μέσης Τάσης 33kV για τη σύνδεση με το Φ/Β σταθμό  
• Κυψέλη Μέσης Τάσης 33kV για τη σύνδεση με το βοηθητικό Μ/Σ 33/0.4kV  
• Μετρητικές διατάξεις με Μετασχηματιστές Τάσης και έντασης  
• Βοηθητικό Μ/Σ 33/0.4kV  

3. To τμήμα ΧΤ θα περιλαμβάνει:  
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• Όλα τα κυκλώματα τροφοδοσίας με AC τάση 400/230V, 50Hz  
• Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 100 kA εφεδρικής λειτουργίας με αυτόματη μεταγωγή σε περίπτωση ανάγκης  
• Όλα τα κυκλώματα τροφοδοσίας από συνεχές ρεύμα 110V, 48V, 24V  
• Φορτιστές συσσωρευτών, μετατροπείς DC/DC και αντιστροφείς DC/AC  
• Συσσωρευτές  

4. Το κτίριο ελέγχου περίπου 250m2 θα κατασκευαστεί στο χώρο του οικοπέδου του Υ/Σ, θα είναι ειδικών 
προδιαγραφών και θα στεγάζει: 
• Κυψέλες Μέσης Τάσης  
• Πίνακες με ασφαλειοδιακοπτικό υλικό ΧΤ (AC και DC) και βοηθητικά μηχανήματα  
• Συσσωρευτές  
• Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος  
• Μετρητικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό τηλεχειρισμού, τηλερύθμισης και τηλεμετρήσεων που θα 

εποπτεύεται από το Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ.  
• Μετρητικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό τηλε-εποπτείας (SCADA) που θα επιβλέπεται από τον 

παραγωγό, σύστημα ασφαλείας (συναγερμού και καμερών), σύστημα πυρασφάλειας, κλπ. Για κάθε 
εγκατάσταση υπαίθριου εξοπλισμού, θα εγκατασταθεί σύστημα αντικεραυνικής προστασίας. Στο χώρο 
του Υποσταθμού θα εγκατασταθεί κατάλληλο δίκτυο γειώσεως και θα υπάρχει φωτισμός. 
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 65.207MWh/έτος. 

Η πρόσβαση στο Φωτοβολταϊκό Πάρκο εξασφαλίζεται από το υπάρχον οδικό δίκτυο, ενώ καμία 
διάνοιξη δρόμου δεν θα απαιτηθεί. Η υπόγεια διασύνδεση ακολουθεί τις υπάρχουσες οδούς. 

Η φάση κατασκευής του Φ/Β σταθμού και των συνοδών έργων θα περιλαμβάνει:  

 Τη διαμόρφωση του χώρου (χωματουργικές εργασίες) 

 Την κατασκευή εσωτερικών οδών 

 Τεχνικά έργα για την απορροή των ομβρίων υδάτων 

 Τις εκσκαφές για τα χαντάκια χαμηλής, μέσης τάσης και σημάτων 

 Τη θεμελίωση των βάσεων των Φ/Β πλαισίων 

 Τις καλωδιώσεις  

 Την κατασκευή περίφραξης και θυρών πρόσβασης 

 Έργα διασύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του ΑΔΜΗΕ 

 Τοποθέτηση των οικίσκων Μέσης Τάσης εντός του σταθμού 

 Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας, ασφάλειας (κάμερες), εποπτικού ελέγχου και αντικεραυνικής 
προστασίας 

 Κατασκευή υποσταθμού Υψηλής Τάσης σύμφωνα με τους οριστικούς ορούς σύνδεσης του ΑΔΜΗΕ 
 

Επιπλέον των ανωτέρω κύριων εγκαταστάσεων της μονάδας θα υπάρχουν και άλλες υποστηρικτικές 
εγκαταστάσεις (επί παραδείγματι: 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). Επίσης, 
θα τοποθετηθεί οικίσκος τύπος isobox με γραφεία για το προσωπικό και container αποθήκευσης για υλικά 
και εργαλεία.  
B. Κατάταξη Έργου 

Ο υπό μελέτη φωτοβολταϊκός σταθμός αποτελεί έργο υποκατηγορίας Α2 της 10ης ομάδας έργων και  
δραστηριοτήτων (Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) με α/α 2 (Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς) και είναι έργο χαμηλής όχλησης σύμφωνα με την ΚΥΑ 3137/191/Φ15/2012 (Β’ 1048). 

Τα συνοδά έργα που απαιτούνται για τη διασύνδεση του σταθμού (υπόγεια γραμμή μέσης τάσης, 
υποσταθμός ανύψωσης τάσης) αποτελούν έργο υποκατηγορίας Β της 11ης ομάδας έργων και 
δραστηριοτήτων (Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών) με α/α 11 (Μεμονωμένα κέντρα
  
υπερυψηλής τάσης και μεμονωμένοι υποσταθμοί επί της επιφάνειας του εδάφους (συμπεριλαμβάνονται και 
οι επεκτάσεις σε υφιστάμενους υποσταθμούς). 

 Αρμόδια υπηρεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας – Θράκης κατά τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (Α’ 209).  
Γ. Περιγραφή της θέσης του Έργου 

Το εμβαδό της έκτασης όπου θα εγκατασταθεί ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 
607.082,52m2, εκ των οποίων τα 447.942,00m2 θα καλυφθούν από τα φ/β πάνελ (73,78%). Η περίφραξη, 
που θα κατασκευαστεί περιμετρικά των ορίων, το σύστημα συλλογής ομβρίων υδάτων και το εσωτερικό 
δίκτυο θα καλύπτουν μικρό μέρος της έκτασης, ενώ ο υπόλοιπος χώρος θα παραμείνει ανοιχτός. Επίσης, θα  
τοποθετηθεί θύρα πρόσβασης.   

Η προτεινόμενη θέση εγκατάστασης του έργου βρίσκεται εκτός θεσμοθετημένων ορίων οικισμών. Ο 
σταθμός θα εγκατασταθεί περίπου 3,4km ανατολικά του Σταθμού Λευκοθέας. Στα 400m ανατολικά του Φ/Β 
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πάρκου βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος «Πετρωτού» Δήμου Νέας Ζίχνης και Δήμου Αμφίπολης (σπήλαιο 
Αλιστράτης), για τον οποίο ρωτήθηκαν η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών, η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας 
Σπηλαιολογίας και της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας. 
Επιπλέον, βόρεια και βορειανατολικά του πάρκου και σε απόσταση περίπου 550m και 600m εκτείνονται ο 
αγωγός φυσικού αερίου κατασκευής 1991-1995 και ο αγωγός ΤΑΠ, αντίστοιχα.  

Σύμφωνα με την ΜΠΕ, η έκταση εγκατάστασης του σταθμού αποτελεί τμήμα του 8962 τεμαχίου 
«Χερσολίβαδο Κοινό» της Συμπληρωματικής Διανομής του αγροκτήματος Αλιστράτης έτους 1961, η οποία 
μεταβιβάστηκε στην πρώην Κοινότητα Αλιστράτης με την αριθ. 22804/1993 Απόφαση Νομάρχη Σερρών. Η 
πρόσβαση στο Φωτοβολταϊκό Πάρκο εξασφαλίζεται από το υπάρχον οδικό δίκτυο. 

Σύμφωνα με την Μ.Π.Ε., μορφολογικά η περιοχή παρουσιάζει σχετική ομοιομορφία, η οποία συνίσταται 
στην παρουσία αγροτικών εκτάσεων, διάσπαρτων κτηνοτροφικών μονάδων και μικρών οικισμών. Η θέση 
έχει χαρακτηρισθεί από την Επιτροπή Δασολογίου ΠΕ Σερρών ως δασική της παρ. 2 του άρθρου 3 του 
Ν.998/79 (Α΄289), εξαιρουμένων των τμημάτων που φέρουν τον χαρακτήρα ΑΑ. (αρ. 1/2020 Απόφαση). 

Σύμφωνα με την ΜΠΕ, στη θέση εγκατάστασης του εν λόγω φωτοβολταϊκού πάρκου δεν υπάρχουν 
απαγορεύσεις στις χρήσεις γης από εγκεκριμένα ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ ή ΖΟΕ (αριθ.πρωτ. 2117/28.1.2020 
έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Σερρών). 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.   

Σύμφωνα με την Μ.Π.Ε., η περιοχή ανήκει στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας του 
Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών (χαμηλός κίνδυνος με βάση τους 
χάρτες αποτίμησης επιπτώσεων πλημμύρας για περιόδους επαναφοράς Τ=50, 100 και 1000 έτη - ζητήθηκε 
η γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων).   
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 δύο θέσεις εγκατάστασης που ικανοποιούν τα παραπάνω 
κριτήρια. Η μία εναλλακτική θέση, δυτικά της θέσης εγκατάστασης, παρουσίαζε μειονεκτήματα όπως οι 
μεγαλύτερες κλίσεις του εδάφους και η απαίτηση περισσότερων εργασιών εκσκαφής. 
Δ. Προστατευόμενες περιοχές 

Η προτεινόμενη περιοχή εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού πάρκου βρίσκεται εντός του καταφυγίου 
άγριας ζωής (ΚΑΖ) Αλιστράτης - Πετρωτού.  

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.), 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.  

Σε ό,τι αφορά τον δασικό χαρακτήρα της έκτασης, στην ΜΠΕ αναφέρεται ότι η Επιτροπή Δασολογίου ΠΕ 
Σερρών απέδωσε στην έκταση τον χαρακτηρισμό της δασικής έκτασης της παρ. 2 του άρθρου 3 του 
Ν.998/79 (Α΄289), εξαιρουμένων των τμημάτων που φέρουν τον χαρακτήρα ΑΑ. (αρ. 1/2020 Απόφαση).  

Ανατολικά του  Φ/Β πάρκου, στα 400m, βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος «Πετρωτού» Δήμου Νέας 
Ζίχνης και Δήμου Αμφίπολης (σπήλαιο Αλιστράτης). Επισυνάπτονται στην ΜΠΕ γνωμοδοτήσεις της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών, της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας και της Υπηρεσίας 
Νεοτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις οποίες είναι δυνατή η 
εγκατάσταση του Φ/Β πάρκου με όρους. Οι γνωμοδοτήσεις των προαναφερόμενων υπηρεσιών ζητήθηκαν 
και από την αδειοδοτούσα αρχή στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου.   

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. (Β΄2464/2008). 
Ε. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Έργου. 
Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου :  
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 
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 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 σωματιδίων (σκόνης) 
κατά την λειτουργία του έργου 

2. Υγρά Απόβλητα 

 Λύματα εργαζομένων κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου 

 Δεν υπάρχουν εκροές υγρών αποβλήτων κατά την λειτουργία του έργου 
3. Στερεά Μη Επικίνδυνα Απόβλητα 

 Κατά τη λειτουργία του έργου τα μόνα πιθανά απόβλητα που θα παράγονται είναι τυχόν 
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 9.100m2 από 
τα οποία 8.980m2 θα χρησιμοποιηθούν για επανεπίχωση και διαμόρφωση επιφανειών μέσα στο γήπεδο 
και την εσωτερική οδοποιία και τα πιθανά πλεονάζοντα υλικά (220m2) θα διαχειριστούν από 
αδειοδοτημένη εταιρεία σύμφωνα με την νομοθεσία των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)    

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. Θόρυβος – Δονήσεις. 

 Τα μηχανήματα και τα οχήματα κατά την κατασκευή του έργου 

 Δεν αναμένονται εκπομπές θορύβου και δονήσεων κατά τη λειτουργία του έργου 
6. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

 Δεν αναμένονται εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κατά τη λειτουργία του έργου. 
7.     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.  
  
ΣΤ. Εισήγηση Υπηρεσίας - Προτεινόμενοι όροι για την νέα ΑΕΠΟ 

Η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, την περιβαλλοντική νομοθεσία και επιπλέον τα εξής: 

- Η ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς ανήκει στις τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) με θετικά αποτελέσματα στην αειφόρο ανάπτυξη, 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 (Β’2464/2008) 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 δυνατότητες διασύνδεσης με το Δίκτυο ή το 
Σύστημα» 

- Σύμφωνα με την ΜΠΕ, η θέση του έργου πληροί τα κριτήρια χωροθέτησης όπως αυτά προσδιορίζονται 
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) 
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- Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.2, του Ν.3851/2010 (Α΄85), 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 Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Β΄2464) 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 εγκατάστασης σταθμών Α.Π.Ε. γίνεται με εφαρμογή 
τωνκατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Β΄ 2464) 
 

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/και 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 περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων (π.χ. υλικά 
συσκευασίας, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κλπ.), να διαχειρίζονται με ευθύνη του 
κύριου του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νομοθεσία 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 
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 

2. 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  

3. 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 

4. 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 

5. 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 

6. Να διατηρηθεί το υφιστάμενο οδικό δίκτυο και γενικά το έργο να υλοποιηθεί σύμφωνα με τους 
όρους και τις υποδείξεις της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας 

7. Οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά υποστεί το οδικό δίκτυο του Δήμου, αυτή να αποκατασταθεί πλήρως 
από τον επενδυτή 

8. Η περίφραξη να περιοριστεί μόνο στην απολύτως αναγκαία για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
πάνελ έκταση 

9. Ο τύπος της περίφραξης θα πρέπει να επιτρέπει την ελεύθερη διέλευση της μικροπανίδας της 
περιοχής (χελώνες, σκαντζόχοιροι, κ.α.) 

10. Να πραγματοποιηθεί δεντροφύτευση του Φ/Β πάρκου που να το καθιστά οπτικά απομονωμένο από το 
σπήλαιο της Αλιστράτης 

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. Οι γραμμές μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας να ακολουθούν 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. 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 
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αποκαταστήσει το χώρο επέμβασης στην προτέρα κατάσταση 
Γνωμοδοτήσεις άλλων Υπηρεσιών 

Στα πλαίσια της διαδικασίας γνωμοδοτήσεων ζητήθηκαν και αναμένονται οι γνωμοδοτήσεις των εξής 
Υπηρεσιών: Διεύθυνσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας Περιβάλλοντος 
- ΠΕΧΩΠ ΠΕ Σερρών, Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών, 
Δασαρχείο Σερρών, ΓΕΕΘΑ , οι οποίες θα γνωμοδοτήσουν στα πλαίσια των δικών τους αρμοδιοτήτων. 
Παρατηρήσεις 
Να διορθωθούν οι συντεταγμένες του πολυγώνου του Φ/Β Σταθμού που δίνονται στη σελίδα 11 της ΜΠΕ και 
στις σελίδες 1 και 2 της Μη Τεχνικής Περίληψης 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας με τους όρους - προυποθέσεις που 
παρατίθενται στο σημείο 4 της παρούσας” 

  

         Έπειτα ο κ. Καριπίδης ενημέρωσε την Επιτροπή για  τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις του 
Τοπικού Συμβουλίου Αλιστράτης, του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Ζίχνης και της 
Δημοτικής Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επί του θέματος. Πρότεινε να γνωμοδοτήσει 
αρνητικά η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας για το 
συγκεκριμένο έργο λόγω κυρίως της αντίδρασης των κατοίκων της περιοχής, παρόλο 
που η εισηγηθείσα υπηρεσία είναι θετική. 

 

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε αρνητικά επί του θέματος  ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
κ.  Τόσκας Λάζαρος τονίζοντας ότι από την  αρμόδια περιβαλλοντική υπηρεσία της 
ΑΔΜΘ πριν τη διαβίβαση του φακέλου και τη διαδικασία της δημόσιας  διαβούλευσης,  
θα έπρεπε να προηγηθεί ο έλεγχος του  επιτρεπτού της εγκατάστασης του 
φωτοβολταϊκού σταθμού σύμφωνα με το υπάρχων Εθνικό Πλαίσιο  Χωροταξικού 
Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ. Πάγια θέση τους αποτελεί η αναγκαιότητα κατάρτισης νέου 
χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε περιφερειακό 
επίπεδο, που θα προκύψει από αξιόπιστη επιστημονική μελέτη. Επίσης, η αναγκαιότητα 
μιας ολοκληρωμένης καταγραφής ανά Π.Ε. για το σύνολο των αδειοδοτήσεων ανά 
μορφή ΑΠΕ.  
 
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 αρ. πρωτ. 69471/24-9-2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της Γενικής 
Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών. 
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ζ) το με αρ. πρωτ. 76552/20-10-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών & 
Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων  στα πλαίσια της 
διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία 
του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 
40MW, της εταιρείας «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε.» που θα εγκατασταθεί στην εκτός σχεδίου 
περιοχή, στη θέση «Αλιστράτη – Σπήλαιο», Δ.Ε.Αλιστράτης, Δήμου Νέας Ζίχνης, ΠΕ 
Σερρών, ΠΚΜ, με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ): 2107591329. 
 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως 
ακολούθως :  

 
 

   Ο Πρόεδρος             
                                                                         

 Κωνσταντίνος Γιουτίκας 
 
 
 

Η Γραμματέας 
Κουκίδου Ηρώ                                                         
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