
 

 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                            
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΘΕΜΑ  14 

 
 

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για  την 
εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 
συνοδά έργα από φωτοβολταϊκό σύστημα 
ισχύος 19,50 MW της εταιρείας «NOTIAS 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που υποβλήθηκε στο 
Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο 
(ΗΠΜ) και έλαβε Περιβαλλοντική Ταυτότητα 
(ΠΕΤ) 2105535823 που προτείνεται να 
εγκατασταθεί στη θέση «Λατομείο» της ΔΕ 
Αλιστράτης του Δήμου Νέας Ζίχνης της ΠΕ 
Σερρών» (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της 
Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με 
Α/Α 2)» 

 

 
Αριθμ. Συνεδρίασης 14η/19-11-2021 

Αριθμ. Απόφασης:  116  / 2021 

      Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 19 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 
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. 
729782(888)/15-11-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη 
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε 
νόμιμα, στις 15-11-2021 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 δέκα τρία (13) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό:   
                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος             

      3.   Μουρτζίλας Στέργιος-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.  Τζιουβάρας Χρήστος-Τακτικό μέλος  

 12.  Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτικό μέλος  

 13.  Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

   14 . Θωμά Δήμητρα-Αναπληρωματικό μέλος  

              Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας 
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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».  

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της 
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για  την εγκατάσταση και λειτουργία 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και συνοδά έργα από φωτοβολταϊκό 
σύστημα ισχύος 19,50 MW της εταιρείας «NOTIAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό 
Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2105535823 που 
προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Λατομείο» της ΔΕ Αλιστράτης του Δήμου 
Νέας Ζίχνης της ΠΕ Σερρών» (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) 
κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α/Α 2)» και έδωσε το λόγο στον  κ. Καριπίδη 
Δημήτριο, Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Σερρών, ο οποίος έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής την αρ. πρωτ. 530424(4430)/20-09-201 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 ΣΤΟΙΧΕΙΟ 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 
Κεντρικής 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.3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α/27-06-2006 ) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». 

9 Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α/4-6-2010) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ». 

10. Ν. 4014/20.9.2011 (ΦΕΚ 209/21.9.2011/τ.Α΄) με θέμα «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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11. 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». 

12. Αριθ. 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.». 

13. Υ.Α. αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 (ΦΕΚ 2471/10.8.2016/τ.Β΄) με θέμα «Τροποποίηση και 
κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων 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. 

14. 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 Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής ΄΄Κατάταξη δημόσιων 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». 

15. Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/06.08.2020 (ΦΕΚ 3291 Β΄/2020) «Τροποποίηση της 
υπ΄αριθ.ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 (Β΄2471) 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 της 10ης Ομάδας». 

16. Αριθ. πρωτ. 528925(648)/24.08.2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ» για το 
έργο του θέματος, με το οποίο ζητήθηκε η εισήγηση της Υπηρεσίας μας.  

17. Αποδεικτικό ανάρτησης με ημερομηνία 10.09.2021, με το οποίο αναρτήσαμε στον πίνακα ανακοινώσεων 
την ανακοίνωση – πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που μας διαβιβάστηκε 
με το (16) σχετικό έγγραφο. 

18. Αριθ. πρωτ. οικ. 572162 (4846)/13.09.2021 έγγραφό μας, με το οποίο αποστείλαμε το (17) σχετικό 
αποδεικτικό ανάρτησης στο Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

19. 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 25.08.2021 
έως της 24.09.2021. 

20. 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 ((16) σχετικό) 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 
εισήγησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως εξής : 

a. Η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και κανένας 
aολίτης 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.  

Α. Γενική Περιγραφή του προτεινόμενου έργου 

Η υπό εξέταση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία 
Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 19,50 MW στη θέση 
«Λατομείο», της Δ.Ε. Αλιστράτης του Δήμου Νέας Ζίχνης της Π.Ε. Σερρών από την εταιρεία «NOTIAS 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Το έργο αποσκοπεί, μέσω της αξιοποίησης της 
ηλιακής ακτινοβολίας, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα πωλείται στον ΑΔΜΗΕ. Το 
φωτοβολταϊκό πάρκο θα αποτελείται από 36.448 Φ/Β πλαίσια μονοκρυσταλλικού πυριτίου της εταιρείας 
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Jinko Solar ονομαστικής ισχύος 535 Wp έκαστο. 

Η προτεινόμενη θέση του έργου βρίσκεται στη θέση «Λατομείο» και απέχει 1,0 km βορειοδυτικά του 
οικισμού Μανδήλι, 4,2 km δυτικά του οικισμού της Αλιστράτης και 1,5 km ανατολικά του οικισμού του 
Σφελινού. Λοιποί οικισμοί βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτεροι των 2km (Αγριαννή, Αναστασιά, Σκοπιά, 
κ.α.).  

Το υπό μελέτη έργο θα εγκατασταθεί σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 585.667,67 m2. Τα φωτοβολταϊκά 
πλαίσια θα καταλαμβάνουν επιφάνεια 249.443,87 m2. 

Συνολικά το έργο θα περιλαμβάνει: 

 Την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 19,50 MW δηλαδή 
36.448 Φ/Β πλαίσια μονοκρυσταλλικού πυριτίου τύπου JKM535M-7TL4-V της εταιρείας Jinko 
Solar ονομαστικής ισχύος 535 Wp έκαστο 

 Την κατασκευή αποκλειστικής υπόγειας γραμμής Μέσης Τάσης συνολικού μήκους 14,43 km 
αποκλειστικού κυκλώματος 33kv που θα συνδέει το φωτοβολταϊκό πάρκο με τον υπό 
αδειοδότηση Υποσταθμό Ανύψωσης στην θέση «Μεσορράχη». 

Οι κεντροβαρικές συντεταγμένες του έργου σε ΕΓΣΑ 87 είναι:  

Χ= 491264.80, Υ=4545304.17 

Χ= 491726.21, Υ=4544802.09 

Χ= 491068.69, Υ=4544312.03  

Τα συνοπτικά στοιχεία του έργου είναι : 

Επωνυμία: «NOTIAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Είδος: Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά συστήματα  

Κατάταξη: Ομάδα 10η «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», Υποκατηγορία Α2, α/α 2  «Ηλεκτροπαραγωγή από 
φωτοβολταϊκούς σταθμούς» (Ρ > 10 MW)  

Μέγεθος:  Μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς : 19,50 MW  

  Θέση: Θέση αγροτεμαχίου «Λατομείο», Δ.Ε. Αλιστράτης του Δήμου Νέας Ζίχνης Π.Ε. Σερρών της 
Π.Κ.Μ. 

  Όχληση: Χαμηλή (ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 (Β΄1048) -α/α 303δ του Παραρτήματος)   

Στην ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού πάρκου οι κύριες δραστηριότητες που 
ασκούνται είναι αγροτικές και κτηνοτροφικές. 

Η θέση του προτεινόμενου έργου βρίσκεται εκτός περιοχής προτεινόμενης προς ένταξη στο δίκτυο 
προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000, εκτός Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης, εκτός υγροτόπων 
διεθνούς σημασίας κατά τη σύμβαση Ραμσάρ, εκτός ειδικών ζωνών διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) και ζωνών ειδικής 
προστασίας (Ζ.Ε.Π.) και καταφυγίων άγριας ζωής. Συνεπώς η κατασκευή και λειτουργία του έργου δεν θα 
έχει επιπτώσεις σε προστατευόμενες περιοχές. 

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, η θέση του έργου βρίσκεται εκτός των ζωνών αποκλεισμού χωροθέτησης 
εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. (ΦΕΚ 2464Β/03-12-2008). 

Σύμφωνα με την ΜΠΕ στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι και 
στρατιωτικοί χώροι. Η περιοχή δεν εμπίπτει εντός οικοτόπων προτεραιότητας, Εθνικών Πάρκων, Εθνικών 
Δρυμών, Αισθητικών Δασών και Διατηρητέων Μνημείων της Φύσης. 

Σύμφωνα με την ΜΠΕ του υπό μελέτη έργου, η θέση εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού πάρκου είναι γη 
μη υψηλής παραγωγικότητας. 

Σύμφωνα με την ΜΠΕ του υπό μελέτη έργου και σύμφωνα με τον μερικώς κυρωμένο δασικό χάρτη της 
ΠΕ Σερρών η επιφάνεια κατάληψης του έργου συνολικού εμβαδού 301.995,33 m2 εμπίπτει σε εκτάσεις που 
δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 

Η προτεινόμενη θέση εγκατάστασης του έργου βρίσκεται εκτός θεσμοθετημένων ορίων οικισμών, εκτός 
ΖΟΕ και εκτός ΓΠΣ. Ο πλησιέστερος οικισμός είναι το Μανδήλι, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 1,0 km 
περίπου νοτιοανατολικά του προτεινόμενου Φωτοβολταϊκού Πάρκου.  

Ο υπό μελέτη φωτοβολταϊκός σταθμός διαθέτει την υπ’ αρ. 1575/2020 άδεια παραγωγής, η οποία 
χορηγήθηκε από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) (ΑΔΑ: 6Ε4ΞΙΔΞ-Ξ1Λ).  

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, η εγκατάσταση του θα ακολουθεί τις φυσικές γραμμές του αναγλύφου και οι 
επεμβάσεις που θα γίνουν θα περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη 
εναρμόνιση του Φωτοβολταϊκού Πάρκου με το περιβάλλον. 

Κατά τη λειτουργία του έργου δεν θα υπάρξουν αλλαγές στο υπάρχον οδικό δίκτυο της περιοχής. Το 
έργο θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια την οποία θα διαθέτει μέσω της νέας διασυνδετικής γραμμής στο 
ηλεκτρικό Διασυνδεδεμένο Ηπειρωτικό Σύστημα. Η λειτουργία του έργου θα συμβάλει στην παραγωγή 
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καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα διατίθεται στο δίκτυο του ΑΔΜΗΕ και θα υποκαταστήσει την 
παραγωγή από άλλα ρυπογόνα καύσιμα. 

Η συνολική ετήσια καθαρή παραγωγή του φωτοβολταϊκού πάρκου θα είναι 36.270 MWh.   

Ο στόχος της δημιουργίας του φωτοβολταϊκού πάρκου είναι η εκμετάλλευση του διαθέσιμου ηλιακού 
δυναμικού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για σύστημα ήπιας μορφής ενέργειας φιλικό 
προς το περιβάλλον. Η λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου έχει μηδενική παραγωγή αερίων ρύπων με 
αποτέλεσμα την αποφυγή της ρύπανσης του τοπικού περιβάλλοντος. Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο θα παράγει 
ηλεκτρική ενέργεια αξιοποιώντας το πλούσιο ηλιακό δυναμικό της περιοχής και θα συμβάλλει στην αποφυγή 
των ρύπων από τη λειτουργία των συμβατικών μονάδων.  

Συνοψίζοντας το έργο θα οδηγήσει στα ακόλουθα οφέλη: 

 Αύξηση του δυναμικού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ενίσχυση των τοπικών δικτύων. 

 Εκμετάλλευση μιας ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. 

 Μείωση εκπομπών αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα. 

 Αποκεντρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη. 

 Απεξάρτηση από τις εισαγόμενες συμβατικές πηγές ενέργειας. 

 Συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Συνεισφορά στην επίτευξη των εθνικών δεσμεύσεων σχετικά με την περαιτέρω διείσδυση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. 

Το υπό μελέτη έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 

1) Διαμόρφωση αγροτεμαχίου (χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης, περίφραξη) 

2) Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πλακών στο αγροτεμάχιο (τοποθέτηση μεταλλικών στηριγμάτων, 
τοποθέτηση συρταρωτών ράβδων αλουμινίου, ανύψωση φωτοβολταϊκών πλακών, τοποθέτηση 
φωτοβολταϊκών πλακών) 

3) Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (Η/Μ οικίσκους, ηλεκτρικούς πίνακες, καλωδιώσεις, 
κατασκευή υποσταθμού, υπογείου δικτύου μέσης τάσης, δοκιμές λειτουργίας). 

Α1 Φάση κατασκευής: 

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19,50 MW και συνοδών έργων υποδομής στη θέση Λατομείο του Δήμου Νέας 
Ζίχνης της Π.Ε. Σερρών. 

Το υπό μελέτη έργο θα υλοποιηθεί με χρήση συνολικά 36.448 Φ/Β γεννητριών (panels) 
μονοκρυσταλλικού πυριτίου της εταιρείας Jinko Solar, τύπου JKM535M-7TL4-V και ονομαστικής μέγιστης 
ισχύος 535 Wp έκαστο. 

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, η κατασκευή του έργου θα αρχίσει με τη διαμόρφωση του γηπέδου. Στη συνέχεια 
θα κατασκευαστούν οι βάσεις των πάνελς, ο οικίσκος και όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις. Θα ακολουθήσει 
η τοποθέτηση των πάνελς και η σύνδεση των inverters, καθώς και η σύνδεση της μονάδας στο δίκτυο της 
ΔΕΗ.  

Ειδικότερα, για την υλοποίηση του πάρκου θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω στάδια : 

1. Χωματουργικά έργα – Δομικές εργασίες (σήμανση ορίων αγροτεμαχίου, απόξεση φυτικών γαιών και 
τοπικής βλάστησης, χάραξη οδεύσεων καλωδίων και γειώσεων, οδεύσεις γειώσεων-καλωδίων, 
κατασκευή βάσης έδρασης υποσταθμών, κατασκευή ράμπας εισόδου). 

2. Μηχανολογικός εξοπλισμός (τοποθέτηση πασσάλων, εγκατάσταση σταθερών μεταλλικών βάσεων, 
κατασκευή-τοποθέτηση περίφραξης, υποδομή συστήματος ασφάλειας και επιτήρησης πάρκου). 

3. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (διαχωρισμός-εγκατάσταση πλαισίων, εγκατάσταση αντιστροφέων, 
εγκατάσταση υποσταθμών, ηλεκτρική εγκατάσταση). 

4. Σύνδεση με το δίκτυο με υπόγεια γραμμή μέσης τάσης. 

Για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πάνελ δεν απαιτούνται εκσκαφές λόγω του ήπιου αναγλύφου 
του εδάφους της περιοχής. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί αποψίλωση της επιφανειακής βλάστησης και στη 
συνέχεια θα τοποθετηθούν τα στηρίγματα βάσεων στήριξης των φωτοβολταϊκών πάνελ με πασαλόμπιξη. Εν 
συνεχεία θα τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά πάνελ πάνω στις βάσεις στήριξης.  

Εντός της περιοχής εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πλαισίων θα εγκατασταθούν εβδομήντα έξι (76) 
αντιστροφείς (inverter), έξι (6) μετασχηματιστές ανύψωσης τάσης, έξι (6) οικίσκοι Χαμηλής Τάσης και 
Υποσταθμός Ζεύξης. 

Το φωτοβολταϊκό πάρκο θα αποτελείται από μία περιοχή εγκατάστασης έκτασης 249.443,87 m2 εντός 
της οποίας θα εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια και θα περιφραχθούν αυτόνομα. Η συνολική έκταση 
των περιοχών που θα περιφραχθούν είναι 239.836,13m2.  
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Tο Φ/Β πάρκο θα συνδεθεί μέσω υπόγειας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης 
(Μ.Τ.) μήκους 14,43 χλμ με τον υπό αδειοδότηση Υποσταθμό ανύψωσης Μέσης /Υψηλής Τάσης στη θέση 
«Μεσορράχη», ο οποίος θα κατασκευαστεί για τις ανάγκες διασύνδεσης του Φ/Β σταθμού στη θέση «Θολή 
Βρύση» της εταιρείας «EAST PV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.». 

Τα ηλεκτρικά καλώδια θα τοποθετηθούν εντός χαντακιού όδευσης καλωδίων διαστάσεων 1m πλάτους 
και 1m βάθους το οποίο θα κατασκευαστεί εντός του πλάτους του καταστρώματος των υφιστάμενων 
δρόμων. 

Για την πρόσβαση στο Φ/Β πάρκο δεν απαιτείται διάνοιξη νέων οδών. Δεν θα απαιτηθούν 
δανειοθάλαμοι, αποθεσιοθάλαμοι εργοτάξια και τεχνικά έργα. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα 
μεταφερθούν με φορτηγά. 

Η κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου θα διαρκέσει 12 μήνες. 

Α2. Φάση λειτουργίας: 

Για τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική επιλέχθηκαν συνολικά 36.448 Φ/Β γεννητριών (panels) 
μονοκρυσταλλικού πυριτίου της εταιρείας Jinko Solar, τύπου JKM535M-7TL4-V και ονομαστικής μέγιστης 
ισχύος 535 Wp έκαστο. 

Η μικρότερη δομική μονάδα του σταθμού είναι το Φ/Β πλαίσιο το οποίο είναι ένα πλήθος από 
διασυνδεδεμένα Φ/Β στοιχεία (cells) τα οποία περικλείονται από προστατευτικά υλικά και είναι τοποθετημένα 
σε ένα πλαίσιο αλουμινίου. Τα Φ/Β πλαίσια είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένα και τοποθετημένα σε συστοιχίες 
(strings). Τα πλαίσια τοποθετούνται σε μια ειδική κατασκευή στήριξης η οποία στερεώνεται με πασσάλους. 

Τα Φ/Β πλαίσια συνδέονται ηλεκτρικά μεταξύ τους και δημιουργείται μια ομάδα – στοιχειοσειρά (string), η 
οποία συνδέεται απευθείας στην είσοδο του αντιστροφέα. Ο αντιστροφέας (inverter) μετατρέπει την συνεχούς 
ρεύματος Φ/Β ηλεκτρική παροχή σε τριφασική παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος. 

Οι έξοδοι των αντιστροφέων οδηγούνται στους οικίσκους Χαμηλής Τάσης και από κει θα οδηγείται στους 
τριφασικούς Μετασχηματιστές Aνύψωσης (Μ/Τ) οι οποίοι ανυψώνουν την τάση στα 33Kv. Η ισχύς των 
μετασχηματιστών παραγωγής καταλήγει στον Υποσταθμό Ζεύξης (Χαμηλής –Μέσης Τάσης) και από κει με 
υπόγεια γραμμή Mέσης Tάσης θα οδηγείται στον υπό αδειοδότηση Υποσταθμό Μέσης – Υψηλής Τάσης στη 
θέση «Μεσορράχη». 

Η εγκατάσταση στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων είναι τυποποιημένη και κατασκευασμένη από ατσάλι 
ή αλουμίνιο και όλες οι συνδέσεις στήριξης όπως βίδες, παξιμάδια κλπ, είναι από ανοξείδωτο χάλιβα. Σε 
κάθε τραπέζι θα τοποθετηθούν 52 φωτοβολταϊκά πλαίσια (2 Χ 26). 

Η περίφραξη που θα υπάρχει θα είναι ύψους 2 m και μήκους 3.834 m.  

Οι αντιστροφείς θα είναι τύπου SG250HX του οίκου Sungrow ισχύος 250KVA. Συνολικά θα εγκατασταθούν 
σε εξωτερικό χώρο εβδομήντα έξι (76) αντιστροφείς διαστάσεων 1,05 x 0,66 x 0,36 m και θα τοποθετηθούν 
πάνω σε μεταλλικές βάσεις.  

Οι έξοδοι των αντιστροφέων οδηγούνται στον Oικίσκο Χαμηλής Τάσης. Συνολικά θα εγκατασταθούν έξι (6) 
Οικίσκοι Χαμηλής Τάσης. Σε κάθε οικίσκο θα συνδέονται 13-14 αντιστροφείς. Κάθε οικίσκος χαμηλής τάσης 
θα εδράζεται σε βάση από σκυρόδεμα διαστάσεων 4 x 2,5 x 0,3 m.  

Οι εξωτερικά τοποθετημένοι Μετασχηματιστές (Μ/Σ) ανύψωσης Χ.Τ./33kV θα είναι ελαίου, χαμηλών 
απωλειών ονομαστικής ισχύος 3500 Kva. Συνολικά θα εγκατασταθούν έξι (6) Μετασχηματιστές (Μ/Σ) 
ανύψωσης Χ.Τ./33kV οι οποίοι για λόγους προστασίας θα τοποθετηθούν εντός μεταλλικού κλωβού και κάθε 
μετασχηματιστής θα εδράζεται σε βάση από σκυρόδεμα διαστάσεων 4,5 X 3,5 X 0,3 m. 

Ο οικίσκος μέσης τάσης (οικίσκος ζεύξης) θα είναι προκατασκευασμένος οικίσκος διαστάσεων 9 x 3 x 2,5 m. 
Τα καλώδια θα εισέρχονται σε κατάλληλο μεταλλοενδεδυμένο πίνακα μέσης τάσης ο οποίος μεταξύ άλλων 
θα περιλαμβάνει το πεδίο διασύνδεσης του σταθμού προς τον Υπό αδειοδότηση Υ/Σ Ανύψωσης 33/150 KV.  

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).  

Β. Έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης  

Η συνεχούς ρεύματος (ΣΡ) ηλεκτρική ενέργεια οδηγείται σε αντιστροφείς (inverters), όπου μετατρέπεται 
σε εναλλασσόμενο ρεύμα (ΕΡ) συμβατό με τον διαχειριστή του δικτύου (ΑΔΜΗΕ) και στην συνέχεια 
διοχετεύεται σε αυτό. Η μετατροπή της DC ισχύος σε AC, προκειμένου να γίνει η έγχυσή της στο δημόσιο 
δίκτυο, θα γίνεται με τη βοήθεια αντιστροφέων. Η παραγόμενη ενέργεια που θα συγκεντρώνεται στους 
αντιστροφείς από τα φ/β πάνελ εν συνεχεία θα οδηγείται στον μετασχηματιστή ανύψωσης (Χ.Τ./33KV), ο 
οποίος ανυψώνει την τάση στην τιμή των 33 KV. Συνολικά εγκαθίστανται έξι (6) μετασχηματιστές (Μ/Σ) 
ανύψωσης τάσης ισχύος 3500KVA, ελαίου, εξωτερικά εντός μεταλλικού κλωβού.  

Στο έργο συμπεριλαμβάνεται και ένας υποσταθμός σύνδεσης (υποσταθμός ζεύξης) με το δίκτυο του 
ΔΕΔΔΗΕ σε κατάλληλο οικίσκο εντός του Φ/Β σταθμού για την περεταίρω διασύνδεση του Φ/Β σταθμού με 
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το Υποσταθμό Ανύψωσης 33/150 KV, ο οποίος, όπως έχει αναφερθεί, είναι υπό αδειοδότηση. Η υπόγεια 
γραμμή μεταφοράς μέσης τάσης θα είναι μήκους 14,43 χλμ και θα συνδέει τον Φ/Β σταθμό με τον υπό 
αδειοδότηση Υποσταθμό ανύψωσης Μέσης /Υψηλής Τάσης στη θέση «Μεσορράχη».  

Η ηλεκτρική διασύνδεση του οικίσκου ζεύξης του πάρκου με τον υπό αδειοδότηση Υποσταθμό (Υ/Σ) 
ανύψωσης 33/150 KV θα γίνει με ειδικά καλώδια αλουμινίου τύπου XLPE/AL-PE 33kv διατομής 1 Χ 400 
mm2. Για την όδευση της υπόγειας γραμμής μέσης τάσης συνολικού μήκους 14,43 km θα κατασκευαστούν 
χαντάκια εντός των οποίων θα διέρχονται τα καλώδια και θα έχουν διάσταση 1m πλάτος επί 1 m βάθος.  

Γ. Οδοποιία πρόσβασης 

Καμία διάνοιξη δρόμου δεν θα απαιτηθεί. Η πρόσβαση στο Φωτοβολταϊκό Πάρκο θα γίνεται από τους 
υφιστάμενους δρόμους. Πρόκειται για κύριο και δευτερεύων οδικό δίκτυο (υφιστάμενος αγροτικός δρόμος) 
που διέρχεται περιμετρικά των εγκαταστάσεων του πάρκου. 

Δ. Συμπερασματικά 

Το υπό μελέτη φωτοβολταϊκό πάρκο καθώς και τα συνοδά του έργα βρίσκονται εκτός προστατευόμενων 
περιοχών του δικτύου Natura.  

Στην περιοχή εγκατάστασης των φ/β πλαισίων οι εκσκαφές θα περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες. 
Τα πλαίσια θα τοποθετηθούν πάνω σε σταθερές βάσεις στήριξης, οι οποίες στερεώνονται στο έδαφος με τη 
χρήση πασσάλων (πασσαλόμπηξη). Με αυτόν τον τρόπο δεν απαιτούνται επιπλέον εκσκαφές και 
επεμβάσεις για τη διαμόρφωση του εδάφους. Οι μικρές ποσότητες προϊόντων εκσκαφών που θα προκύψουν 
από τη διαμόρφωση του γηπέδου δύναται να διαστρωθούν στο υπόλοιπο γεωτεμάχιο.  

Όσον αφορά την πρόσβαση, δεν θα γίνουν νέες διανοίξεις οδοποιίας και πρόσθετες επεμβάσεις 
(εκσκαφές, επιχώματα). Η πρόσβαση στη θέση του έργου θα γίνεται από τους ήδη υπάρχοντες δρόμους.  

Η εγκατάσταση του έργου θα ακολουθεί τις φυσικές γραμμές του αναγλύφου και οι επεμβάσεις που θα 
γίνουν θα περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες. Οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσης 
τάσης θα ακολουθούν την όδευση υφιστάμενων οδών περιορίζοντας τις επεμβάσεις.  

Κατά τη λειτουργία του έργου τα μόνα πιθανά απόβλητα που θα παράγονται είναι τυχόν 
απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, καθώς και μπαταρίες και συσσωρευτές, που θα 
αντικαθίστανται μετά από βλάβη ή το πέρας του χρόνου ζωής τους. Ο εξοπλισμός αυτός θα οδηγείται σε 
ανακύκλωση. Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία (συλλογή και 
διαχείριση από αδειοδοτημένο εταιρεία). Μικροποσότητες απορριμμάτων αστικού τύπου του προσωπικού θα 
συλλέγονται και θα οδηγούνται προς διαχείριση με τα υπόλοιπα απορρίμματα του Δήμου.  

Η υλοποίηση του έργου θα συνεισφέρει θετικά σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
της χώρας μας ως προς τις δεσμεύσεις προς την ΕΕ. Θα υπάρξει μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων 
στην ατμόσφαιρα (CO2, NOx, CO κλπ) σε σύγκριση με τη λειτουργία συμβατικών μονάδων (λιγνιτικού ή 
πετρελαϊκού σταθμού) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αποτέλεσμα την ελάττωση του φαινομένου του 
θερμοκηπίου με θετικές συνέπειες στις κλιματικές αλλαγές και την υγεία των πολιτών. Θα υπάρξουν οφέλη 
για την εθνική οικονομία (απεξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα). Με την υλοποίηση του προτεινόμενου 
έργου θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Η ηλιακή ενέργεια αποτελεί μια εγχώρια πηγή ενέργειας, με 
μεγάλο αξιοποιήσιμο δυναμικό, που εξασφαλίζει καθαρή και ανεξάντλητη ενέργεια, που χαρακτηρίζεται από 
ανεξαρτησία, προβλεψιμότητα και ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία. 

Ζητήθηκαν και αναμένονται από την αδειοδοτούσα Αρχή οι γνωμοδοτήσεις λοιπών Υπηρεσιών (ΠΕΧΩΠ 
ΠΕ Σερρών-Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Σερρών, Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών, 
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας, ΓΕΕΘΑ, Διεύθυνση Συντονισμού 
και Επιθεώρησης Δασών Μακεδονίας - Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 
Δασαρχείο Σερρών και Δ/νση Δασών Σερρών, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας –Σπηλαιολογίας οι οποίες 
πρόκειται να γνωμοδοτήσουν στα πλαίσια των δικών τους αρμοδιοτήτων). 

Ε Όροι: 

 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγματοποιείται με ευθύνη του κύριου του 
έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β΄1909) και στο Ν.4042/2012 (Α΄24) 
όπως εκάστοτε ισχύουν. 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. Τα λύματα του 
προσωπικού θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία (χημική τουαλέτα/στεγανός βόθρος, συλλογή 
από αδειοδοτημένο συλλέκτη και διάθεση σε εγκατάσταση επεξεργασίας) 

 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 
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να μην επηρεαστεί η παροχετευτικότητα των επιφανειακών υδάτινων αποδεκτών της ευρύτερης 
περιοχής 

 Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και 
δημόσιους χώρους 

 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  

 Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κατολισθήσεων, διαβρώσεων καθώς και 
αποπλύσεων υλικών 

 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. 

 H τοποθέτηση των Φ/Β πλαισίων και η περίφραξη τους να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 
αποκόπτονται τμήματα αγροτικής ή δασικής οδοποιίας. 

 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 

 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. 

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

 Στα σημεία που τα έργα διασύνδεσης του έργου του θέματος (υπόγεια γραμμή μέσης τάσης) με τον υπό 
αδειοδότηση υποσταθμό ανύψωσης μέσης - υψηλής τάσης διέρχονται εντός ζώνης που καταλαμβάνουν 
οι αγωγοί φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ, και του ΤΑΠ, πριν από την κατασκευή τους να υπάρχει η έγκριση 
των ανωτέρω φορέων. 

 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” 

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

 

Στη συνέχεια ο εισηγητής  κ. Καριπίδης πρότεινε να καταψηφίσουν το συγκεκριμένο 
θέμα παρόλο που η υπηρεσιακή εισήγηση είναι θετική κυρίως λόγω του ότι ο σταθμός 
πρόκειται να εγκατασταθεί κοντά στο σπήλαιο Αλιστράτης και διότι ο Δήμος Νέας Ζίχνης 
γνωμοδότησε  αρνητικά.  
 

Έπειτα τοποθετήθηκε αρνητικά επί του θέματος ο κ. Αβραμόπουλος τονίζοντας ότι δεν 

κρίνουνε κατά βάση την αρτιότητα της εκάστοτε μελέτης που συνοδεύει το κάθε έργο 

ΑΠΕ και από αυτή τη σκοπιά το έργο των μελετητών και των ελεγκτών εργαζομένων της 

Περιφέρειας. Έτσι κι αλλιώς όλοι είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν μέσα σε ένα 

πλαίσιο όπου η περιβαλλοντική νομοθεσία καθορίζεται κατά βάση από το αν εξυπηρετεί 

ή όχι τους επιχειρηματικούς ομίλους, αν είναι ευνοϊκή για υποψήφιους «επενδυτές». Σαν 

μέλη ενός πολιτικού οργάνου, είναι αναγκασμένοι να κρίνουμε και τη σκοπιμότητα του 

έργου αλλά και το συνολικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται και δεν είναι άλλο από 

την «απελευθέρωση» – ιδιωτικοποίηση της ενέργειας. Κρίνουνε και την ίδια την 

κατεύθυνση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αλλά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

αναπτύσσονται οι ίδιες οι ΑΠΕ, αμφισβητούμε τεκμηριωμένα τα λεγόμενα «οφέλη» που 

παρουσιάζονται. Καταθέτουνε την απόλυτη αντίθεση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στην 

λεγόμενη «απελευθέρωση» της παραγωγής και εμπορίας της ηλεκτρικής ενέργειας από  

ιδιώτες «επενδυτές», επειδή όλη αυτή η πορεία έχει οδηγήσει σε όξυνση της ενεργειακής 
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φτώχειας του λαού μας, στη χειροτέρευση των όρων εργασίας για τους εργαζόμενους 

του κλάδου, σε απολύσεις οι οποίες δεν αντισταθμίζονται από τις όποιες προσλήψεις 

στις μονάδες ΑΠΕ, στην υπονόμευση της ενεργειακής αυτάρκειας της χώρας. Όλα τα 

παραπάνω έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στις πρόσφατες ανατιμήσεις στην ηλεκτρική 

ενέργεια. Επιπλέον, η μονοκαλλιέργεια και άναρχη χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ σε 

όλη τη χώρα έχει δημιουργήσει επίσης πλήθος προβλημάτων περιβαλλοντικών και όχι 

μόνο. Επισημαίνουμε την ανάγκη να υπάρχει μια ολοκληρωμένη καταγραφή ανά Π.Ε για 

το σύνολο των αδειοδοτήσεων ανά μορφή ΑΠΕ με ταυτόχρονη συνολική καταγραφή των 

εκτάσεων που αλλάζουν χρήση ή καλλιέργεια. Επιπρόσθετα αναφέρουνε, ότι η Δημοτική 

Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Νέας Ζίχνης έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά. Επίσης η 

ΠΕΧΩΠ Σερρών αναφέρει ότι για τις εκτάσεις στις οποίες θα εγκατασταθούν οι Φ/Β 

σταθμοί, “...έχει εκδοθεί (σχετικό) έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Γης της ΔΑΟΚ 

Σερρών, αλλά δεν έχουν προσκομιστεί παραστατικά έννομου συμφέροντος από την 

ενδιαφερόμενη εταιρεία” επιπλέον διατηρούνε σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τον 

έλεγχο εφαρμογής των όρων των πιο πάνω ΜΠΕ, αφού η αποδυνάμωση των 

υπηρεσιών της Περιφέρειας αλλά και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών σε στελεχικό 

δυναμικό, στην ουσία καθιστά ανέφικτο κάτι τέτοιο. Με βασικό κριτήριο την θέση τους 

ενάντια στην λεγόμενη «απελευθέρωση» σε όλη την αλυσίδα της παραγωγής - εμπορίας 

ενέργειας, αλλά και με τις επιμέρους επισημάνσεις που αναφέρανε, ψηφίζουμε κατά.                                                                                                                                                                                           

 
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. 
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 του έργου: 
“Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και συνοδά έργα από φωτοβολταϊκό 
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σύστημα ισχύος 19,50 MW της εταιρείας «NOTIAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο 
(ΗΠΜ) και έλαβε Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2105535823 που προτείνεται να 
εγκατασταθεί στη θέση «Λατομείο» της ΔΕ Αλιστράτης του Δήμου Νέας Ζίχνης της ΠΕ 
Σερρών» (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με 
Α/Α 2)”,  
 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται    ως 
ακολούθως :  

 
 

   Ο Πρόεδρος             
                                                                         

 Κωνσταντίνος Γιουτίκας 

 
 
 

Η Γραμματέας 

Κουκίδου Ηρώ                                                         
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