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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στο έργο «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από βιοέλαια - βιορευστά, ισχύος 100 ΚWp», εκμετάλλευσης του Καπνιτζή Αναστάσιου, η οποία 
θα εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο στη θέση «Σουσαμιά», της Τ. Κ. Αμυγδαλέας, της Δ. Ε. Κοιλάδος, του 
Δήμου Λαρισαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
 

1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας (βιοέλαια και 
βιορευστά), η οποία προέρχεται από την προμήθεια ή συλλογή φυτικών ελαίων, δηλαδή η 
ηλεκτροπαραγωγή με χρήση μηχανών εσωτερικής καύσης και αποκλειστική πώληση της ενέργειας στη 
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α. Ε., σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ένα μέρος 
της παραγόμενης θερμικής ενέργειας καυσαερίων από τις μηχανές εσωτερικής καύσης θα χρησιμοποιείται 
για την προθέρμανση της πρώτης ύλης. Η εγκατεστημένη ισχύς ηλεκτροπαραγωγής ανέρχεται σε 100 KWp. 
Όσον αφορά τις διαστάσεις της συνολικής εγκατάστασης, απαιτείται εμβαδόν περίπου 60,00 τ. μ. 
 

1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 
1.3.1 ΘΕΣΗ 
 
Η θέση εγκατάστασης του έργου ανήκει διοικητικά στην Τ. Κ. Αμυγδαλέας, της Δ. Ε. Κοιλάδος του Δήμου 
Λαρισαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το αγροτεμάχιο έχει μισθωθεί 
από τον φορέα υλοποίησης του έργου με το από 24-01-2016 συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης 
ακινήτου (Ν. 813/78 & Π.Δ. 34/1995) με διάρκεια 20 έτη. Το αγροτεμάχιο εγκατάστασης απέχει από τα όρια 
των κοντινότερων οικισμών τις παρακάτω αποστάσεις: 
 
Συνοικισμός Προσφύγων: 600 μέτρα. 
 
Αμυγδαλιά:    1350 μέτρα. 
 
Μάνδρα.:    2900 μέτρα. 
 
Η πρόσβαση στο χώρο της μονάδας εξασφαλίζεται μέσω υφιστάμενου αγροτικού δρόμου. Στο Παράρτημα 
Σχέδια επισυνάπτεται Τοπογραφικό Διάγραμμα, στο οποίο αναφέρονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες 
για το χώρο εγκατάστασης. Επιπλέον χαρακτηριστικά της θέσης εγκατάστασης, δίνονται στη φωτογραφική 
τεκμηρίωση του έργου. 
 
1.3.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 
 
Η θέση εγκατάστασης της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας, Π.Ε. Λάρισας, Δήμο Λαρισαίων, Δ. Ε. Κοιλάδος. 
 
1.3.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου του αγροτεμαχίου 
στο οποίο πρόκειται να γίνει εγκατάσταση του σταθμού, σύμφωνα με το «Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα 
Αναφοράς ΕΓΣΑ ‘87». 
 
Πίνακας 1.1: Συντεταγμένες κορυφών πολυγώνου (Σύστημα ΕΓΣΑ ’87) 

 

ΚΟΡΥΦΗ  Χ Υ 

1 351765.73 4389291.72 

2 351784.06 4389328.17 

3 351909.76 4389271.21 

4 351891.57 4389234.72 

1 351765.73 4389291.72 

ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ = 5.628 τ.μ.  
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1.4  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Τα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται τα έργα δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευής υποσταθμών και γενικά 
κάθε κατασκευής που αφορά στην υποδομή και εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, 
χαρακτηρίζονται ως έργα δημόσιας ωφέλειας, ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησής τους, σύμφωνα με το 
άρθρο 35, παρ. 5, του Ν. 2773/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 286) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – 
Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 2, παρ. 
9 του Ν. 2941/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 201) και ισχύει. 
 
Επιπλέον, υπάρχει Έκθεση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την επίτευξη της συμβολής των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 2020, όπως απορρέει από την 
Οδηγία 2009/28/ΕΚ και αποτελεί Εθνικό Στόχο. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύονται επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ 
ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με την παραπάνω Οδηγία. 
 
 
Το νομικό πλαίσιο που διέπει την περιβαλλοντική αδειοδότηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες διατάξεις: 
 
Νόμος 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 
97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε. Ε. διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες 
διατάξεις», καθώς και με το Ν. 3851/10 (ΦΕΚ 85 Α), το Ν. 3889/10 (ΦΕΚ 182 Α), το Ν. 3900/10 (ΦΕΚ 213 Α), 
το Ν. 3937/11 (ΦΕΚ 60 Α) και το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209 Α) 
Νόμος Ν.4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε 
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209 Α). 
Νόμος 3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α) «Προστασία και διαχείριση υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000. 
Νόμος 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - 
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 
Νόμος 3468/2006 (ΦΕΚ 119 Α) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει 
Υ.Α. 1958/13-01-12 «Κατάταξη δημοσίων έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 
σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α' 209/2011)» (ΦΕΚ 21Β). 
Νόμος 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις, σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»(ΦΕΚ 85 Α). 
ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων 
και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα 
πολεοδομικά διατάγματα» (ΦΕΚ 1048 Β). 
Νόμος 3734/2009 (ΦΕΚ 8 Α) «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών 
ενέργειας …» (άρθρα 27 και 28) 
Νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
ΚΥΑ με Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β) 
Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης υπ’ αριθ. 49828/2008 (ΦΕΚ 2464 Β) «Έγκριση Ειδικού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού» 
Πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 6-02-2015. 
Απόφαση ΥΠΕΚΑ με αρ. Οικ. 170225/14 (ΦΕΚ 135 Β) “Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α, της απόφασης του ΥΠΕΚΑ με 
αρ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011(ΦΕΚ 209 Α) καθώς και 
κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας”. 
Νόμος 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α) άρθρο 11.  
Νόμος 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α) “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 
2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/98/ΕΚ – 
Ρύθμιση θεμάτων ΥΠΕΚΑ” 
ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ. Οικ. 155700, Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών. 
Νόμος 4062/2012  ‘‘Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/28/ΕΚ) − Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)’’. 
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Κατάταξη  
Σύμφωνα με τη νομοθεσία (Υ. Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Υ.Α. 
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» (ΦΕΚ Β 2471/2016) και Κ.Υ.Α 3137/191/Φ.15/2012) το έργο κατατάσσεται: 
 
✔ Στην ομάδα 10: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με α/α 05 «Ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς 
βιορευστών και βιοκαυσίμων» με εγκατεστημένη ισχύ P < 10 MW - Κατηγορία Α - Υποκατηγορία Α2 
για την κύρια δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  
 
✔ Στην ομάδα 4: Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, με α/α 22β «Αποθήκευση μη 
επικινδύνων υγρών αποβλήτων σε στεγανές δεξαμενές (εργασίες D15, R13» - Κατηγορία Β για τη 
δευτερεύουσα δραστηριότητα αποθήκευση μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων.  
 
✔ Εντάσσεται στις μη οχλούσες δραστηριότητες (˂500 KW), όπως ορίζονται στο ΦΕΚ 1048 / Β / 
04-04-2012  
 
Στην έννοια των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα / βιοαέριο / βιορευστά, περιλαμβάνονται όλες οι 
απαραίτητες υποδομές και εγκαταστάσεις, υποδοχής, επεξεργασίας, τυποποίησης, αποθήκευσης βιομάζας 
και βιορευστών, καθώς και υποδοχής, επεξεργασίας, αποθήκευσης πρώτων υλών για παραγωγή βιοαερίου, 
ενεργειακής αξιοποίησης των καυσίμων πρώτων υλών βιομάζας / βιοαερίου / βιορευστών, διάθεσης της 
παραγόμενης ηλεκτρικής και της συμπαραγόμενης θερμικής ενέργειας, τυποποίησης, μεταφοράς και 
διάθεσης τυχόν δευτερογενώς παραγόμενων αέριων, στερεών ή υγρών (υπό-/παρά-) προϊόντων ή 
αποβλήτων, που προκύπτουν κατά τη διαδικασία επεξεργασίας και γενικά προετοιμασίας της καύσιμης ύλης 
της μονάδας. 
 

1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Καπνιτζής Αναστάσιος με έδρα στη Λάρισα, οδός Κολχίδος  αριθ. 97,  
Φορέας Υλοποίησης:  Καπνιτζής Αναστάσιος 
Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ.: 042242469 – ΄Β Λάρισας 
Ταχ. Διεύθυνση:  Κολχίδος 97 ΤΚ 41335, Λάρισα 
Επικοινωνία:   Τηλ. – Φαξ: 2421091299, Ε-μαιλ: ctsiv1@yahoo.gr 
Αρμόδιος Επικ/νίας:  Χριστόφορος Τσίβος 
 
Είδος έργου: εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό   βιομάζας 
ισχύος 100 ΚWp 
 
Το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης αποτελεί ένα από τα τελευταία στάδια της διαδικασίας 
αδειοδότησης. Η εταιρεία έχει καταθέσει αίτηση στη διεύθυνση χρηστών δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, έχει 
προχωρήσει στην πληρωμή του παράβολου εξέτασης ηλεκτρικού δικτύου και με την έκδοση των όρων 
σύνδεσης αναμένεται να υλοποιήσει άμεσα το έργο. 
 
Στο Παράρτημα Έγγραφα επισυνάπτεται το με αριθ. 5082 / 30-12-2016 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ με θέμα 
«Προσφορά σύνδεσης για τον Σταθμό Βιομάζας ισχύος 100 Kw στη θέση ‘’Σουσαμιά-Αγροτ. 144, Δ.Δ. 
Αμυγδαλέας’’, της Δ.Ε. Κοιλάδας, του Δ. Λαρισαίων, της Π.Ε. Λάρισας.   
Επίσης στο Παράρτημα Έγγραφα επισυνάπτονται όλες οι προβλεπόμενες εγκρίσεις από τις Αρμόδιες 
Υπηρεσίες, ΝΕΧΩΠ, Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Εφορείες Αρχαιοτήτων, Δασαρχείο, Τοπογραφική 
Υπηρεσία, τις οποίες έλαβε ο φορέας, κατά τη διερεύνηση της αδειοδότησης εγκατάστασης και λειτουργίας 
του υπό μελέτη σταθμού παραγωγής ενέργειας από βιομάζα - βιορευστά. 
 

1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 
 
Περιβαλλοντικός μελετητής του έργου είναι ο Δρ Χριστόφορος Ορ. Τσίβος, Dr Χημικός Μηχανικός – 
Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός, με αριθμό μητρώου μελετητή 11600, με ισχύ μελετητικού πτυχίου έως 
06/09/2023 και δικαίωμα σύνταξης μελετών για τις κατηγορίες 18 και 27 τάξης Β.  
 
Η έδρα του μελετητή βρίσκεται στο Βόλο, στην οδό Αναγνωστοπούλου, αριθ. 15, Τ.Κ. 383 34.  
Επικοινωνία: Τηλ. & Φαξ 24210 91299, Τηλ. Κιν. 6973333047, email: ctsiv1@yahoo.gr  
 
Στο Παράρτημα Έγγραφα επισυνάπτονται Υ.Δ. Μελετητή και Φ/Α Μελετητικού Πτυχίου.  
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2. MΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
H μη τεχνική περίληψη αποτελεί ξεχωριστό και αυτοτελές τμήμα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
και συνοδεύει ως Παράρτημα την παρούσα μελέτη. Σε αυτήν παρουσιάζεται συνοπτικά το περιεχόμενο της 
παρούσας μελέτης, σε μη τεχνική γλώσσα, ώστε να είναι κατανοητό από το ευρύ κοινό. 
 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
H ακόλουθη μη τεχνική περίληψη αφορά στο έργο “Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια - 
βιορευστά” ισχύος 100 ΚWp, που πρόκειται να κατασκευαστεί από τον Καπνιτζή Αναστάσιο, η οποία θα 
εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο στη θέση “Σουσαμιά” της Τ. Κ. Αμυγδαλέας, της Δ. Ε Κοιλάδος, του Δήμου 
Λαρισαίων, της Π. Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
 
Συνοπτικά, στη συγκεκριμένη μονάδα θα πραγματοποιείται παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από καύση 
βιομάζας (βιοέλαια ή βιορευστά), που θα προέρχεται από τη συλλογή-προμήθεια φυτικών ελαίων. Η καύση 
θα πραγματοποιείται με χρήση μηχανών εσωτερικής καύσης και θα ακολουθεί η αποκλειστική πώληση της 
ηλεκτρικής ενέργειας στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α. Ε. 
 
Οι επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον είναι μόνο θετικές. Τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα των 
επενδύσεων ΑΠΕ είναι αδιαμφισβήτητα. Κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από μονάδες ΑΠΕ και άρα όχι 
από συμβατικά καύσιμα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης 1,1 κιλών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην 
ατμόσφαιρα (σύμφωνα με το σημερινό ενεργειακό μείγμα στην Ελλάδα και τις μέσες απώλειες του δικτύου). 
Επιπλέον, συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα 
μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κ.λπ.), που εκπέμπουν οι συμβατικοί σταθμοί 
ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Το υπό μελέτη έργο: 
 
• συμβάλλει στην επίτευξη της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην τελική κατανάλωση 

ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 2020, όπως απορρέει από την Οδηγία 2009/28/ΕΚ και αποτελεί 
Εθνικό Στόχο. 

 

• χαρακτηρίζεται ως δημόσιας ωφέλειας, καθώς και τα έργα δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
κατασκευής υποσταθμών και γενικά κάθε κατασκευής που αφορά στην υποδομή και εγκατάσταση 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 5, του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 
286) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και 
Λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 2, παρ. 9 του Ν. 2941/2001 (ΦΕΚ Α 201) και 
ισχύει. 

 

• κατατάσσεται στις μη οχλούσες δραστηριότητες όπως ορίζονται στο ΦΕΚ 1048 / Β / 04-04-2012. 
 

• είναι απόλυτα συμβατό με τις χωροταξικές και πολεοδομικές δεσμεύσεις, όπως τεκμηριώνεται και στην 
Μελέτη, σύμφωνα και με αποφάσεις - γνωμοδοτήσεις αρμόδιων Υπηρεσιών (Υ.ΔΟΜ., Δασαρχείου, 
Εφορείας Αρχαιοτήτων κ.λπ.).  

 
Γενικά, η παραγωγική διαδικασία της υπό μελέτη μονάδας (αποθήκευση των πρώτων υλών και καύση τους 
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας), μπορεί να χωριστεί στα παρακάτω στάδια και διεργασίες: 
 

 Υποδοχή, παραλαβή, αποθήκευση των πρώτων υλών σε δεξαμενές από πολυαιθυλένιο. Θα 
εγκατασταθούν δύο δεξαμενές διαμέτρου 3,00 μ. και ύψους 3 μ., ωφέλιμου όγκου 20 m3 η καθεμιά. Θα 
είναι διπλού τοιχώματος, με περιμετρική λεκάνη ασφαλείας από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η τροφοδοσία των 
δεξαμενών θα γίνεται από βυτία ή από μεταφερόμενα εμπορευματοκιβώτια που θα φέρουν εύκαμπτη 
δεξαμενή (flexible tank).  
 
Στην περίμετρο της βάσης των δεξαμενών, η οποία βάση θα έχει εμβαδόν 48 τ.μ. (6 μ. Χ 8 μ.), θα 
κατασκευαστεί τοιχίο από σκυρόδεμα ύψους ενός (1) μέτρου, δημιουργώντας λεκάνη ασφαλείας ικανή να 
δεχτεί πάνω από σαράντα (40) κυβικά μέτρα ελαίου σε περίπτωση διαρροής. 
 
• Σύστημα τροφοδοσίας κινητήρων με ενδιάμεση δεξαμενή όπου γίνεται η προθέρμανση του 
καυσίμου. Το φυτικό έλαιο προκειμένου να εισέλθει στον κινητήρα προς καύση θα πρέπει να προθερμανθεί. 
Αυτό θα γίνεται σε μικρή δεξαμενή (≈ 150 λίτρων) που θα βρίσκεται εντός του container στέγασης του Η/Ζ. 
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• Σύστημα προετοιμασίας καυσίμου μίγματος, αποτελούμενο από ηλεκτρικό θερμαντήρα και 
εναλλάκτη που θα χρησιμοποιεί θερμό ρεύμα αέρα του κινητήρα. Για λόγους εξοικονόμησης, ένα μέρος 
της θερμικής ενέργειας του κινητήρα θα χρησιμοποιείται για προθέρμανση του καυσίμου. Κατά την έναυση, η 
προθέρμανση του καυσίμου θα γίνεται προσωρινά από ηλεκτρικό θερμαντήρα. 
 
• Καύση των πρώτων υλών εντός του κινητήρα εσωτερικής καύσης και παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας. Πρόκειται για τυπική διαδικασία καύσης σε ΜΕΚ, όπως η καύση σε αυτοκίνητο, φορτηγό και άλλα 
οχήματα. Η έξοδος του κινητήρα συνδέεται με τριφασική γεννήτρια ρεύματος. Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση 
θα λειτουργεί ένας κινητήρας ονομαστικής ισχύος 100 KW. 
 
• Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης. Περιέχονται όλα τα όργανα απομόνωσης, διακοπής, 
παραλληλισμού και χειρισμού του κυκλώματος χαμηλής τάσης (γεννήτρια, πίνακας χαμηλής, εσωτερικές 
καταναλώσεις).  
 
• Ανύψωση Τάσης μέσω Μετασχηματιστή στα 20.000 Volt. Εντός του υποσταθμού θα 
εγκατασταθεί μετασχηματιστής 800 KVA για την ανύψωση στη μέση τάση. Ο υποσταθμός θα εγκατασταθεί 
εντός του αγροτεμαχίου και θα είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.  
 
• Προστασία Μέσης τάσης εντός του υποσταθμού. Σε διαφορετικό διαμέρισμα του υποσταθμού θα 
βρίσκεται η εγκατάσταση οργάνων διακοπής, απομόνωσης και χειρισμού του κυκλώματος μέσης τάσης.  
 
• Γενικός έλεγχος λειτουργικής - παραγωγικής διαδικασίας. Περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις 
τηλεπαρακολούθησης της μονάδας. 
 
Σχετικά με τις εκπομπές αερίων ρύπων των κινητήρων πετρελαίου με καύσιμο φυτικό έλαιο, έχουν γίνει 
μετρήσεις και αναλύσεις καυσαερίων, από όπου προκύπτει ελάχιστη απόκλιση από αυτές με καύσιμο 
πετρέλαιο diesel. Μια τέτοια ανάλυση που έγινε σε κινητήρα 400 KW παρουσιάζεται και στο Παράρτημα.  
 
Εκτιμάται ότι η σύσταση των καυσαερίων στην ονομαστική λειτουργία (100 KW) του κινητήρα θα είναι:  
 
Πίνακας 2.1-1: Εκτίμηση εκπομπών καυσαερίων 
 
 
 
 
 
 
 
Να σημειωθεί ότι οι εκπομπές σε μονοξείδιο του άνθρακα, σε άκαυστους υδρογονάνθρακες και σε διοξείδιο 
του θείου είναι πρακτικά μηδενικές, αφού η καύση πραγματοποιείται με περίσσεια αέρα, ενώ η 
περιεκτικότητα των περισσότερων ελαίων σε θείο κυμαίνεται από 0-0,01%. Στην παρ. 6.5.5 της μελέτης 
παρουσιάζεται πίνακας με τις ιδιότητες του πετρελαίου diesel και τριών φυτικών ελαίων (ηλιέλαιο, 
κραμβέλαιο, βαμβακέλαιο).  
 
Στην αναλυτική περιγραφή του έργου, παρουσιάζεται διεξοδικά το διάγραμμα ροής της μονάδας. Είναι 
δεδομένο, ότι η λειτουργία της μονάδας θα συμβάλλει σε μέγιστο βαθμό στην περιβαλλοντική διαχείριση των 
αγροτικών, αλλά κυρίως των αστικών υπολειμμάτων, ενώ μέσω της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θα 
συμβάλλει απολύτως θετικά στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Παράλληλα, θα βοηθήσει ουσιαστικά και 
στην καταπολέμηση του φαινομένου της παγκόσμιας θέρμανσης του πλανήτη μας. 
 
 

2.2 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
 
Η θέση εγκατάστασης βρίσκεται σε αγροτεμάχιο που απέχει 600 μ. από το Συνοικισμό Προσφύγων, 1350 μ. 
από την περιοχή Αμυγδαλιά και 2900 μ. από την περιοχή Μάνδρα. Περιμετρικά και σε ακτίνα ενός (1) 
χιλιομέτρου δεν εντοπίζονται ευαίσθητες εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής και κοινής ωφέλειας. Επίσης, 
σε ακτίνα ενός (1) χιλιομέτρου δεν εντοπίζονται χώροι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Το γήπεδο 
εγκατάστασης απέχει επίσης: 
 
➢ Από ποταμό:   >950 μέτρα. 
 
➢ Από εγκαταστάσεις:  > 2000 μέτρα. 
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Η προτεινόμενη θέση εξυπηρετείται από υπάρχον επαρχιακό και αγροτικό οδικό δίκτυο, ενώ στα όρια του 
γηπέδου διέρχεται και δίκτυο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. Στους όρους σύνδεσης που έχουν ήδη εκδοθεί από τη 
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. περιγράφονται τα επιπλέον έργα ανάπτυξης δικτύου και αντιστοιχούν σε 15 μέτρα 
εναέριου δικτύου γραμμής Χαμηλής Τάσης. Συνεπώς δεν απαιτούνται μεγάλης κλίμακας έργα επέκτασης, 
ούτε ηλεκτρικού ούτε οδικού δικτύου.  
 
Το γήπεδο εγκατάστασης βρίσκεται: 
 
• Εκτός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, σύμφωνα με το 310199/185687/3271/514/3-11-2016 
έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων, που επισυνάπτεται στο Παράρτημα. 
 
• Εκτός ορίων οικισμού Αμυγδαλέας και Συν/μου Προσφύγων, όπου δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες 
χρήσεις γης ούτε Γ.Π.Σ., ούτε Ζ.Ο.Ε. ούτε Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. σύμφωνα με το 6768/30-09-2016 έγγραφο της 
Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Λαρισαίων που επισυνάπτεται στο Παράρτημα. Επιπλέον βρίσκεται εκτός 
περιοχής Natura 2000. 
 
• Σε υδατικό διαμέρισμα (GR 08) για το οποίο έχει εκδοθεί Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων σε εφαρμογή 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Θα πρέπει να τονιστεί όμως ότι το έργο του θέματος δεν κάνει χρήση φυσικών 
πόρων και δεν φέρει επίπτωση στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. 
 
 

2.3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 
Τόσο η κατασκευή όσο και η λειτουργία του έργου, δεν αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι ουσιαστικά δεν γίνεται χρήση φυσικών πόρων (νερού) ούτε 
ενέργειας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών. Η κατασκευή του έργου γίνεται σε πολύ μικρό χρονικό 
διάστημα, ενώ θα χρησιμοποιηθούν προκατασκευασμένα μεταλλικά δομικά στοιχεία (εμπορευματοκιβώτια - 
container) ελαχιστοποιώντας τα δομικά έργα.  
 
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις σχετιζόμενες με το έργο είναι η εκπομπή καυσαερίων και ο θόρυβος. Και οι δύο 
αυτοί παράγοντες θεωρείται ότι δεν επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις, καθώς ο θόρυβος αντιμετωπίζεται 
με περιμετρική δενδροφύτευση και ηχομόνωση του εμπορευματοκιβωτίου - container, ενώ η εκπομπή 
καυσαερίων ποσοτικά θεωρείται μικρή και συμβαίνει σε περιβάλλον που δεν είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο. 
Παρόλα αυτά ο κινητήρας θα ενσωματώνει σύστημα αντιρρύπανσης επιλεκτικής αναγωγής για τη μείωση 
των οξειδίων του αζώτου. 
 
 

2.4 ΜΕΤΡΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
 
Σχετικά με τη λειτουργία της μονάδας, τα κυρίως μέτρα που λαμβάνονται είναι τα συστήματα αντιρρύπανσης 
που ενσωματώνει ένας κινητήρας πετρελαίου diesel, καθώς και τα μέτρα μείωσης της ηχητικής επιβάρυνσης 
κατά τη λειτουργία του κινητήρα. Στις επεμβάσεις αντιρρύπανσης των σύγχρονων κατασκευαστών, μεταξύ 
άλλων περιλαμβάνονται: 
 
• Ιδανικές συνθήκες ροής αέρα μέσω υπερσυμπιεστών. 
 

• Υψηλές πιέσεις ψεκασμού καυσίμου (common rail) 
 

• Οξειδωτικός καταλυτικός μετατροπέας (DOC) 
 

• Φίλτρο σωματιδίων (DPF) 
 

• Καταλυτικός μετατροπέας συσσώρευσης ΝOx 
 

• Επιλεκτικός μετατροπέας μείωσης NOx (SCR) 
 
Ο συγκεκριμένος κινητήρας θα ενσωματώνει επιλεκτικό καταλυτικό μετατροπέα για τη μείωση των 
εκπομπών οξειδίων του αζώτου. Για τη μείωση της ηχητικής επιβάρυνσης, ο χώρος εγκατάστασης θα 
πλαισιωθεί από περιμετρική δενδροφύτευση κατάλληλης πυκνότητας. Επίσης, το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 
θα βρίσκεται εντός ηχομονωμένου εμπορευματοκιβωτίου, ενώ η χωροθέτηση θα γίνει σε τέτοιο σημείο ώστε 
να προκύπτει η μέγιστη δυνατή απόσταση από τα όρια του γηπέδου. 
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Ο φορέας υλοποίησης του έργου προς το παρόν, δεν έχει στόχο την καθετοποίηση της διαδικασίας 
ηλεκτροπαραγωγής. Για αυτό δεν προτίθεται άμεσα να καλλιεργεί ο ίδιος ενεργειακές καλλιέργειες στην 
ευρύτερη περιοχή, αλλά προτίθεται να συνεργαστεί με τοπικούς φορείς και συνεταιρισμούς ή ακόμα και με 
μεμονωμένους αγρότες, οι οποίοι θα υλοποιήσουν σχετικές καλλιέργειες όπως ο ηλίανθος, η ελαιοκράμβη, 
κ.α.  
 
Έτσι, η προμήθεια των πρώτων υλών θα επιδιωχτεί να γίνεται σε τοπικό επίπεδο, παρέχοντας εναλλακτικές 
λύσεις για τους καλλιεργητές, αλλά και θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για τους κατοίκους των κοντινών Δήμων 
και Κοινοτήτων. 
 
 

2.5 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Με την υλοποίηση αντίστοιχων έργων ΑΠΕ επιτυγχάνονται :  
 
✔ Απεξάρτηση της χώρας από εισαγωγές ενέργειας (ηλεκτρικού ρεύματος) που κοστίζουν ιδιαίτερα. 
 
✔ Αποφυγή της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας με διοξείδιο του θείου (SO2) που παράγεται κατά την 
καύση των ορυκτών καυσίμων και συντελεί στο φαινόμενο της “όξινης βροχής”. Η περιεκτικότητα της 
βιομάζας σε θείο είναι πρακτικά αμελητέα. 
 
✔ Μηδενικό ισοζύγιο ως προς την παραγωγή διοξείδιου του άνθρακα (CO2). Θεωρητικά, όσο διοξείδιο 
του άνθρακα εκπέμπεται με την καύση στον κινητήρα, τόσο έχει απορροφηθεί κατά τη διαδικασία της 
φωτοσύνθεσης προκειμένου να αναπτυχθεί το φυτό προέλευσης της βιομάζας. 
 
✔ Μείωση των εισαγωγών πετρελαίου για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών μη διασυνδεδεμένων 
συστημάτων (νησιών κ.α.). Γενικότερα, επιτυγχάνεται ο στόχος της μείωσης κατανάλωσης ορυκτών 
καυσίμων, ειδικότερα της κατανάλωσης πετρελαίου, τη διαθεσιμότητα του οποίου κάποια μοντέλα 
οριοθετούν ως το 2060 αν συνεχιστεί η κατανάλωση με τους ίδιους ρυθμούς. 
 
✔ Βελτίωση της σταθερότητας του δικτύου, καθώς πρόκειται για εγκαταστάσεις σχεδόν μόνιμης 
λειτουργίας. 
 
✔ Τόνωση της τοπικής αγροτικής οικονομίας, καθώς υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης ποσοτήτων 
φυτικών ελαίων από καλλιέργειες όπως ο ηλίανθος, η ελαιοκράμβη κ.α. 
 
✔ Δημιουργία μεταποιητικών και βιομηχανικών μονάδων, νέων θέσεων εργασίας και επενδυτικών 
ευκαιριών στον τομέα της παράγωγης βιοκαυσίμων. 
 
✔ Συμβολή στην επίτευξη των στόχων για εξοικονόμηση ενέργειας, διαφοροποίησης ενεργειακών 
πόρων και ασφάλειας εφοδιασμού καύσιμων. 
 
✔ Τόνωση της τοπικής οικονομίας με συμμετοχή του τζίρου των μονάδων ΑΠΕ με ποσοστό 3%.  
 
Στην αναλυτική περιγραφή του έργου, παρουσιάζεται διεξοδικά το διάγραμμα ροής της μονάδας. 
 
Είναι δεδομένο, ότι η λειτουργία της μονάδας θα συμβάλλει σε μέγιστο βαθμό στην περιβαλλοντική 
διαχείριση των αγροτικών, αλλά κυρίως των αστικών υπολειμμάτων, ενώ μέσω της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, θα συμβάλλει απολύτως θετικά στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.  
 
Παράλληλα, θα βοηθήσει ουσιαστικά και στην καταπολέμηση του φαινομένου της παγκόσμιας θέρμανσης 
του πλανήτη μας. 
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2.6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
 
Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι λόγοι που επιλέχθηκε η τεχνολογία ηλεκτροπαραγωγής, το 
συγκεκριμένο αγροτεμάχιο καθώς και η ευρύτερη περιοχή. 
 
2.6.1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
Η καύση φυτικών ελαίων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε σύστημα καυστήρα – ατμολέβητα - στρόβιλου 
(εστία ανοιχτής καύσης), σε σύστημα διαθερμικού λαδιού (O.R.C.) ή σε σύστημα Μ.Ε.Κ.  
 
Η λύση της καύσης φυτικών ελαίων σε σύστημα καυστήρα – ατμολέβητα - στρόβιλου κρίνεται μη 
συμφέρουσα, με βάση το βαθμό απόδοσης (17-20%) και την αυξημένη κατανάλωση καυσίμου. Επιπλέον 
κρίθηκε περισσότερο επικίνδυνη λόγω της ανάπτυξης υψηλής πίεσης ατμού εντός του λέβητα, ενώ τέλος 
γίνεται μεγαλύτερη χρήση φυσικών πόρων (νερού). 
 
Η τεχνολογία της καύσης σε σύστημα διαθερμικού λαδιού (ORC) κρίνεται μη συμφέρουσα για μικρής 
δυναμικότητας μονάδες. Επίσης, για να είναι βιώσιμες οι μονάδες ORC θα πρέπει να εξασφαλίσουν την 
διάθεση της θερμότητας σε καταναλωτές. 
 
Η τεχνολογία της καύσης σε κινητήρα εσωτερικής καύσης, είναι δοκιμασμένη, έχει μεγάλο βαθμό 
απόδοσης και παράγει τα λιγότερα στερεά και υγρά απόβλητα. Όσον αφορά τους αέριους ρύπους, πρόκειται 
για τυπικούς ρύπους Μ.Ε.Κ.  
 
Συνεπώς, θεωρήθηκε ότι η βέλτιστη διαδικασία ηλεκτροπαραγωγής είναι αυτή της καύσης σε Μ.Ε.Κ. 
 
 
2.6.2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 
 
Η επιλογή της ισχύος έγινε με βάση το χρηματοοικονομικό πλάνο της επιχείρησης, προκειμένου να μπορέσει 
να αντλήσει κεφάλαια (είτε ίδια είτε με δανεισμό), ώστε να υλοποιήσει άμεσα το έργο. Εξετάστηκε η 
περίπτωση αδειοδότησης μεγαλύτερης ισχύος έργου, και απορρίφθηκε για τους εξής λόγους: 
 

1. Έργα ισχύος άνω του 1 MW αδειοδοτούνται από τη ΡΑΕ, απαιτούν περισσότερο χρόνο ωρίμανσης, 
ενώ στη διαδικασία αδειοδότησης προστίθεται η άδεια εγκατάστασης και η άδεια λειτουργίας (δεν 
ισχύουν για έργα μέχρι 1 MW). 

 
2. Σε αντίθεση με ένα έργο της τάξης των 5 MW, η επιλογή της συγκεκριμένης ισχύος απαιτεί πρώτες 

ύλες που είναι εφικτό να καλλιεργηθούν στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας και να 
απορροφηθούν πλήρως, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τα κόστη μεταφοράς. 

 
 
2.6.3 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΣΗ 
 
Η επιλογή της θέσης έγινε με γνώμονα να μη θίγονται ευαίσθητες περιοχές φυσικού και αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος. Επίσης επιλέχθηκε θέση που δεν απαιτεί έργα ανάπτυξης οδικού και ηλεκτρικού δικτύου. 
Στην περιοχή επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ. 
 
Ένας ακόμη λόγος που ενισχύει την καταλληλότητα της θέσης είναι και η πρόσβαση στην πρώτη ύλη. Στην 
ευρύτερη περιοχή υφίστανται καλλιεργήσιμες εκτάσεις, όπου μπορεί να καλλιεργηθούν ενεργειακά φυτά και 
να αποτελέσουν βασικό προμηθευτή της μονάδας. 
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2.6.4 ΧΑΡΤΕΣ 
 
Παρακάτω παρουσιάζονται ορθοφωτοχάρτης του γηπέδου εγκατάστασης, καθώς και της ευρύτερης 
περιοχής μελέτης. 
 
 
ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΧΑΡΤΗ: ΕΚΧΑ Α.Ε. ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:5.000 
 

 
 
Εικόνα 2.6.4-1: ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΧΑΡΤΗ: ΕΚΧΑ Α.Ε. ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:20.000 
 
 Το εξωτερικό πολύγωνο προσδιορίζει περίμετρο ακτίνας 1000 μέτρων από τα όρια του γηπέδου. 

 
Εικόνα 2.6.4-2: ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 
Παρουσιάζεται η θέση του αγροτεμαχίου σε σχέση με κοντινούς οικισμούς. 
 

 
 
 
Εικόνα 2.6.4-3: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
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ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Η μονάδα γενικά καταλαμβάνει περίπου 70 τ.μ. επιφάνειας, το μέγιστο ύψος δεν θα ξεπερνά τα τρία (3) 
μέτρα, ενώ λόγω της περιμετρικής δενδροφύτευσης θα επιφέρει ελάχιστη οπτική και ακουστική όχληση. 
 
Η κατασκευή του έργου γίνεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ενώ θα χρησιμοποιηθούν δεξαμενές 
πολυαιθυλαινίου (d 3,0 μ Χ h 3,0 μ.) και προκατασκευασμένα μεταλλικά δομικά στοιχεία 
[εμπορευματοκιβώτια-container διαστάσεων 3,0 Χ 6,0 Χ 2,60 μ. (π Χ μ Χ υ)] ελαχιστοποιώντας τα έργα. 
 
Εμπορευματοκιβώτια-container και δεξαμενές αποτίθενται σε απλά διαστρωμένο έδαφος, με επικάλυψη από 
μπετόν καθαριότητας με ελαφρό μεταλλικό πλέγμα (δάρινγκ), χωρίς να γίνουν εργασίες εκσκαφής και 
θεμελίωσης, παρά μόνο εργασίες εξυγίανσης εδάφους και διάστρωσης σε βάθος κάτω των 0,20 μ.  
 
Στην περίμετρο της εγκατάστασης θα κατασκευαστεί περίφραξη ύψους 2,20 μ. με μεταλλικούς πασσάλους 
με βήμα 2,50 μ. εδραζόμενες στο έδαφος με πασαλόμπηξη και μεταλλικό δικτυωτό πλέγμα (απλού 
τύπου).  
 
Οι πάσσαλοι περίφραξης κατασκευάζονται από αλουμίνιο ή ατσάλι, τοποθετούνται με πασσαλόμπηξη σε 
βάθος περίπου 0,30 μ. και μεταξύ τους τοποθετείται μεταλλικό γαλβανιζέ πλέγμα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 2.6.4-4: ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

 
 
Εικόνα 2.6.4-5: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΤΟΜΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
 

3.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
 
Η τεχνολογία της καύσης φυτικών ελαίων σε κινητήρα πετρελαίου diesel παρουσιάζει αρκετή ανάπτυξη τα 
τελευταία χρόνια, λόγω της οικολογικής διάστασης της διαδικασίας. Από Ανάλυση Κύκλου Ζωής που 
πραγματοποιήθηκε από το τμήμα Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προέκυψε 
ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας 76,5% και μείωσης CO2 κατά 79,5% όταν παράγεται φυτικό έλαιο για 
καύση έναντι του πετρελαίου.  
 
Έχοντας επιλέξει το καύσιμο, σκοπός του φορέα ήταν να βρεθούν οι κατάλληλες ρυθμίσεις του κινητήρα 
ώστε να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του με το νέο καύσιμο. Έτσι προχώρησε σε διαφοροποίηση του 
χρονισμού του κινητήρα και μεταβολή του βάθους έγχυσης του καυσίμου. Ο χρονισμός μεταβλήθηκε κατά 
±2Ο γωνία στροφάλου. Η πρόοδος του χρονισμού έχει πάντα θετικό αντίκτυπο στην απόδοση του κινητήρα. 
 
Στην πειραματική διάταξη καύσης φυτικού ελαίου σε κινητήρα πετρελαίου diesel μετρήθηκαν μηδενικά 
ποσοστά άκαυστων υδρογονανθράκων (HC) και μηδενικές εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα (CO), κυρίως 
λόγω της περίσσειας αέρα. Η χρήση φυτικών ελαίων ως καύσιμα μηδενίζει και τις εκπομπές σε διοξείδιο του 
θείου (SO2), αφού η σύσταση των φυτικών ελαίων δεν περιλαμβάνει σχεδόν καθόλου θείο. (Διδακτορική 
διατριβή Αθ. Μπαλαφούτη: Πειραματική διερεύνηση της χρήσης φυτικών ελαίων ως καυσίμων σε κινητήρα 
ανάφλεξης συμπίεσης γεωργικού ελκυστήρα). 
 
Σχετικά με την κατασκευή του έργου, αυτή υλοποιείται σε μικρό χρόνο, αφού συνίσταται στην κατασκευή των 
δομών θεμελίωσης των δεξαμενών και του ηλεκτροκινητήρα. Θα χρησιμοποιηθεί οπλισμένο σκυρόδεμα για 
τη θεμελίωση των δεξαμενών αποθήκευσης. Επίσης, θα κατασκευαστεί πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα 
για τη θεμελίωση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.  
 
Επιπλέον εργασίες αποτελούν η υδραυλική σύνδεση των δεξαμενών με τον κινητήρα και η ηλεκτρική 
σύνδεση της γεννήτριας με το δίκτυο χαμηλής τάσης. Ο πίνακας χαμηλής τάσης θα βρίσκεται σε διαμέρισμα 
εντός του χώρου του υποσταθμού ανύψωσης τάσης και θα περιλαμβάνει όλα τα ασφαλιστικά συστήματα και 
διακόπτες για την προστασία και το χειρισμό του κυκλώματος της χαμηλής τάσης.  
 
Στο επόμενο διαμέρισμα της Κυψέλης Μέσης Τάσης θα περιλαμβάνεται ο Μετασχηματιστής και το υλικό 
χειρισμού και ασφάλειας της Μέσης Τάσης. Όλος ο χώρος του Υποσταθμού θα είναι κατασκευασμένος 
σύμφωνα με τα πρότυπα που επιβάλλει η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.  
 

3.2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
 
Εκτός από την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού, θα κατασκευαστεί περίφραξη στα περιμετρικά 
όρια της εγκατάστασης. Εσωτερικά από την περίφραξη θα γίνει δενδροφύτευση για περιορισμό της 
ακουστικής όχλησης.  
 
Δίπλα από το χώρο στέγασης του μηχανολογικού εξοπλισμού θα κατασκευαστεί στεγανός βόθρος που θα 
δέχεται τυχόν λύματα που θα προέρχονται από τη χρήση νερού.  
 
Σχετικά με τη λειτουργία της μονάδας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι γενικά πρόκειται για αυτοματοποιημένη 
διαδικασία.  
 
Η έναυση του κινητήρα γίνεται με τη θέση σε λειτουργία του εκκινητή. Ο κινητήρας τροφοδοτείται με καύσιμο 
(αρχικά βιοντίζελ και μετά από ένα-δύο λεπτά με βιορευστό) μέσω της αντλίας καυσίμου που φέρει.  
 
Η αρχική προθέρμανση του καυσίμου θα γίνεται από ηλεκτρικό θερμαντήρα, ενώ στη συνέχεια θα ενισχύεται 
από τον εναλλάκτη.  
 
Η λειτουργία συνεχίζεται απρόσκοπτα μέχρι την παύση για εργασίες προληπτικής ή τακτικής συντήρησης. 
Τακτική συντήρηση θα γίνεται κάθε μήνα στον κινητήρα και κάθε εξάμηνο στον υποσταθμό.  
 
Η μόνη διεργασία που υφίσταται το καύσιμο προτού εισέλθει στον κινητήρα είναι μια απλή προθέρμανση 
μέχρι τη θερμοκρασία των 60-70 ΟC (βαθμών Κελσίου).  
 
Η επίβλεψη από το προσωπικό στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση βλάβης και στον έλεγχο τυχόν διαρροής. Η 
διαρροή αν και σπάνιο φαινόμενο, αντιμετωπίζεται με εγκατάσταση δεξαμενών διπλού τοιχώματος. 
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3.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 
 
Τις απαιτούμενες πρώτες ύλες η μονάδα θα τις προμηθεύεται από την εγχώρια, αλλά και την παγκόσμια 
αγορά. Σε μεγάλα αστικά κέντρα πραγματοποιείται συλλογή και επεξεργασία χρησιμοποιημένων φυτικών 
ελαίων, τα οποία αν δεν διατεθούν κατάλληλα, γίνονται επικίνδυνα για το περιβάλλον.  
 
Σε ετήσια βάση, η μονάδα απαιτεί περίπου 154 τόνους πρώτης ύλης. Επιπλέον, η ποσότητα αυτή μπορεί 
να προέλθει και από ενεργειακές καλλιέργειες ακόμη και σε τοπικό επίπεδο. Η προμήθεια από την τοπική 
αγορά θα αποτελέσει σημαντική μέριμνα του φορέα υλοποίησης.  
 
Στο Παράρτημα επισυνάπτουμε εκδήλωση ενδιαφέροντος από Ελληνική εταιρεία για την προμήθεια φυτικών 
ελαίων. 
 

Ειδική  
Κατανάλωση  

Ισχύς  
Ωριαία  

Κατανάλωση  
Ώρες  

λειτουργίας / έτος 
Ετήσια απαίτηση 
σε πρώτες ύλες  

220 gr/KW 100 KW 22 Kgr  7.000  154 ton  

 
Πίνακας 3.1: Ετήσια κατανάλωση καυσίμου. 
 
Τα ενεργειακά προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο στον ηλεκτροκινητήρα, αναφέρονται στο 
Παράρτημα Β' του N. 4260/2012 και είναι: 
 
• καθαρό κραμβέλαιο 
 
• υδρογονοκατεργασμένο κραμβέλαιο 
 
• υδρογονοκατεργασμένο ηλιέλαιο 
 
• υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο από φοινικέλαιο 
 
Επίσης θα χρησιμοποιηθούν μη βρώσιμα φυτικά έλαια που περιγράφονται από τους παρακάτω κωδικούς 
Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, στο 
Κεφάλαιο Β, άρθρο 72.  
 
• Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα  
 (κωδικός Σ.Ο. 1507). 
 
• Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα  
 (κωδικός Σ.Ο. 1508). 
 
• Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα  
 (κωδικός Σ.Ο. 1511). 
 
• Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι  
 χημικώς μετασχηματισμένα (κωδικός Σ.Ο. 1512). 
 
• Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινοκοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά  
 τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα (κωδικός Σ.Ο. 1513). 
 
• Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα,  
 αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα (κωδικός Σ.Ο. 1514). 
 
Δύναται ακόμη να χρησιμοποιηθούν ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΕΛΑΙΑ (ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ) με Ε.Κ.Α: 
 
20 01 25 Βρώσιμα έλαια και λίπη. 
 
Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθούν μίγματα των παραπάνω πρώτων υλών σε διάφορες αναλογίες. Από τις 
παραπάνω πρώτες ύλες η μονάδα ως βασική επιλογή έχει τη χρήση καθαρού κραμβελαίου, και όλοι οι 
υπολογισμοί και αναφορές σχετικά με την πρώτη ύλη θα αφορούν στο συγκεκριμένο προϊόν. 
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Ο φορέας υλοποίησης του έργου δεσμεύεται ότι το σύνολο της ποσότητας των φυτικών ελαίων, που θα 
εισέρχονται στη μονάδα ως πρώτες ύλες, θα πληροί τα κριτήρια αειφορίας, όπως αυτά καθορίζονται με τα 
άρθρα 20 - 22 του Ν. 4062/2012. Θεωρούμε ότι η χρήση φυτικών ελαίων υπερκαλύπτει τα όρια μείωσης 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που σύμφωνα με το νόμο επιβάλλονται και είναι ποσοστό μείωσης 60%. 
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, (Διδακτορική διατριβή Αθ. Μπαλαφούτη: Πειραματική διερεύνηση της χρήσης 
φυτικών ελαίων ως καυσίμων σε κινητήρα ανάφλεξης συμπίεσης γεωργικού ελκυστήρα) η μείωση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση φυτικών ελαίων συντελεί σε μείωση των αερίων του θερμοκηπίου 
πάνω από 70%. Σε κάθε περίπτωση, ο οικονομικός φορέας και τελικός καταναλωτής των βιορευστών, θα 
διαθέτει σχετικό πιστοποιητικό από φορέα επαλήθευσης, που έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης ή άλλο ισότιμο. Το σχετικό πιστοποιητικό θα κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία όπως ορίζει η 
νομοθεσία (ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμ. οικ. 155700, Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών). 
 

3.4 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΡΟ: Πρόκειται να εγκατασταθεί δεξαμενή χωρητικότητας ενός (1) κυβικού μέτρου. Όσον 
αφορά στην παραγωγική διαδικασία, αυτή δεν απαιτεί κατανάλωση νερού αλλά χρήση και ανακυκλοφορία 
νερού εντός του κλειστού κυκλώματος της μηχανής που σχετίζεται με την ψύξη της. Χρησιμοποιείται και για 
την προθέρμανση του καυσίμου που γίνεται με τη βοήθεια εναλλάκτη αέρα - νερού. Με την ανακυκλοφορία 
σε κλειστό σύστημα και απώλειες λόγω θερμότητας της τάξης του ενός λίτρου ανά ημέρα, η δεξαμενή ενός 
κυβικού εξασφαλίζει επάρκεια της απαιτούμενης ποσότητας νερού για πάνω από τρία έτη. Η τροφοδοσία της 
δεξαμενής με νερό θα γίνεται με βυτίο, σε συνδυασμό με την τροφοδοσία όλου αγροτεμαχίου. Οι ανάγκες του 
προσωπικού σε πόσιμο νερό καλύπτονται με δοχεία εμφιαλωμένου νερού. 
 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Λόγω της διασύνδεσης με το δημόσιο δίκτυο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. που 
επιβάλλεται για τη λειτουργία του έργου, η μονάδα ηλεκτροδοτείται για τις ανάγκες της από το ίδιο δίκτυο, 
αφού εγκατασταθεί από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. μετρητής διπλής κατεύθυνσης. Προς τη μία φορά θα γίνεται η 
μέτρηση της εγχεόμενης ενέργειας στο δίκτυο, ενώ προς την άλλη φορά θα γίνεται η μέτρηση της 
απορροφώμενης ενέργειας (ιδιοκατανάλωση) της μονάδας. Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας συνίσταται στο 
φωτισμό και τη λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων (κάμερες, συναγερμός, τηλεπαρακολούθηση) και δεν 
αναμένεται να ξεπεράσει τις 500 KWh ανά έτος. 
 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Τα απόβλητα που προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής είναι αστικού τύπου 
απορρίμματα που προέρχονται από τις συσκευασίες διαφόρων τμημάτων. Κατά τη φάση λειτουργίας 
προκύπτουν, εκτός από τους αέριους ρύπους τυπικής ΜΕΚ, τα απόβλητα των ελαίων λίπανσης του 
κινητήρα, τα οποία δεν θα αποθηκεύονται στη μονάδα αλλά θα οδηγούνται απευθείας σε αδειοδοτημένο 
χώρο συλλογής και αποθήκευσης με το τέλος της εργασίας συντήρησης της μηχανής μηχανής, με ευθύνη 
του συντηρητή. Στον ίδιο χώρο θα οδηγούνται και τα φίλτρα ελαίου του κινητήρα και οι συσκευασίες των 
λαδιών λίπανσης. 
 

3.5 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
 
Με γνώμονα τη βιβλιογραφία και μετρήσεις σε πειραματικές διατάξεις καύσης φυτικών ελαίων σε κινητήρα 
εσωτερικής καύσης, ο φορέας προσανατολίζεται στη χρήση κυρίως καθαρού κραμβέλαιου και ακολούθως 
στη χρήση φυτικού έλαιου από φοινικέλαιο. Για το λόγο αυτό στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα ενεργειακό 
ισοζύγιο ημερήσιας βάσης με τη χρήση αυτού του καυσίμου, δηλ. του καθαρού κραμβέλαιου. Για τους 
υπολογισμούς θεωρείται ότι η μονάδα εργάζεται 19,2 ώρες/ημέρα, ώστε να ανταποκρίνεται στην παραδοχή 
των 7.000 ωρών λειτουργίας ανά έτος. 
 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

ΚΑΤ. ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ  38.000 KJ / Kgr 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 422,4 Kgr  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 16.051 MJ ή 4.459 KWh 

 
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ  273 KWh 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ  2.450 KWh 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  1.736 KWh 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4.459 KWh 

 
Πίνακας 3.5-1: Ενεργειακό ισοζύγιο ημερήσιας λειτουργίας 
 
Το ποσό θερμότητας που επανακτάται από τα καυσαέρια είναι 273 KWh και χρησιμοποιείται για την 
προθέρμανση του καυσίμου. 



18 

 

4 ΣΤΟΧΟΣ-ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

4.1 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 
 
Πέρα από τη χρήση μορφών ενέργειας που δεν απαιτείται καύση (π.χ. ηλιακή, αιολική), η χρήση 
εναλλακτικών καυσίμων για την αντικατάσταση των συμβατικών καυσίμων θεωρείται ως μια ελκυστική λύση. 
Εναλλακτικά καύσιμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, είτε καθαρά είτε ως μίγματα με ορυκτά καύσιμα, για την 
κάλυψη των αναγκών στον τομέα των μεταφορών αλλά και στον τομέα της ενέργειας. Τέτοια καύσιμα είναι τα 
καύσιμα βιολογικής προέλευσης και προέρχονται από έλαια φυτικής και ζωικής προέλευσης.  
 
Ακόμα, η συγκεκριμένη επένδυση, θα συμβάλλει, εκτός των άλλων, στην προσπάθεια ενίσχυσης του 
συστήματος παραγωγής και διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο δίκτυο της χώρας. 
Συγκεκριμένα, το έργο αναμένεται να συμβάλλει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και στην 
κάλυψη ενός μέρους εκ του συνόλου των ενεργειακών αναγκών της ευρύτερης περιοχής, αλλά και στη 
μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Είναι αυτονόητο πως η υπό μελέτη επένδυση θα συμβάλλει στη 
μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας μας, με ταυτόχρονη αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού της 
σε ΑΠΕ. Αξιοσημείωτο είναι ότι για κάθε εγκατεστημένο KW ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας, “αφαιρείται” από το δίκτυο αντίστοιχη ισχύς ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά-ορυκτά καύσιμα, 
τα οποία επιβαρύνουν σαφώς περισσότερο την ατμόσφαιρα, αλλά χρησιμοποιούν και μεγάλες ποσότητες 
φυσικών πόρων (π.χ. θερμοηλεκτρικά εργοστάσια) υποβαθμίζοντας το υδατικό δυναμικό της χώρας. 
 
Αξιόλογο παράδειγμα αποτελεί η προσπάθεια του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος μέσω του προγράμματος 
LIFE+Bio-fuels 2G της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων σε αστικό 
περιβάλλον, προμηθεύτηκε νέο απορριμματοφόρο το οποίο θα κινείται με τα τηγανέλαια που συλλέγονται 
από τους χώρους εστίασης. Ο περιβαλλοντικός χαρακτήρας αυτού του έργου στοχεύει στον περιορισμό της 
κλιματικής αλλαγής και στην προώθηση μιας νέας αειφορικής τεχνολογίας χρήσης βιοκαυσίμων από 
χρησιμοποιημένα τηγανέλαια, συμβάλλοντας έτσι στην ελάττωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
αλλά και στη χρησιμοποίηση των τηγανελαίων. 
 
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί η ιδιαίτερη σημασία της προτεινόμενης επένδυσης αναφορικά με την 
προσέλκυση μεγάλης κλίμακας επενδύσεων στη χώρα μας. Η προτεινόμενη μονάδα θα λειτουργεί καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους, συνεισφέροντας έτσι στην εξομάλυνση των αιχμών φορτίου, στον περιορισμό του 
sunset effect λόγω των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, στην αποφυγή black-out και στη μείωση του 
συνολικού κόστους της ηλεκτροπαραγωγής (δεδομένου ότι η κάλυψη αυτών των αιχμών είναι ιδιαίτερα 
δαπανηρή). Η επένδυση περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία δικτύου υποδομών καθώς και την κατασκευή 
ειδικών εγκαταστάσεων (υπέργεια δίκτυα, υποσταθμός) για τη μεταφορά και μετατροπή του ηλεκτρικού 
ρεύματος. 
 
Η υπό μελέτη μονάδα συγκαταλέγεται στις ΑΠΕ, μιας και χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
(βιομάζα) για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική προέλευση. 
Περιλαμβάνεται σε αυτήν οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο 
συγκεκριμένα, με τον όρο βιομάζα εννοούμε τα φυτικά και δασικά υπολείμματα (καυσόξυλα, κλαδοδέματα, 
άχυρα, πριονίδια, ελαιοπυρήνες, κουκούτσια), τα ζωικά απόβλητα (κοπριά, άχρηστα αλιεύματα), τα φυτά 
που καλλιεργούνται στις ενεργειακές φυτείες για να χρησιμοποιηθούν ως πηγή ενέργειας, καθώς επίσης και 
τα αστικά απορρίμματα και τα υπολείμματα της βιομηχανίας τροφίμων, της αγροτικής βιομηχανίας και το 
βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των αστικών απορριμμάτων. Στην Ελλάδα, τα κατά έτος διαθέσιμα γεωργικά και 
δασικά υπολείμματα ισοδυναμούν ενεργειακά με 3-4 εκατ. τόνους πετρελαίου, ενώ το δυναμικό των 
ενεργειακών καλλιεργειών μπορεί, με τα σημερινά δεδομένα, να ξεπεράσει άνετα εκείνο των γεωργικών και 
δασικών υπολειμμάτων. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί ενεργειακά στο 30-40% της ποσότητας του πετρελαίου 
που καταναλώνεται ετησίως στη χώρα μας. 
 
Σημειώνεται ότι ένας (1) τόνος βιομάζας ισοδυναμεί με περίπου 0,4 τόνους πετρελαίου. Εντούτοις, με τα 
σημερινά δεδομένα, καλύπτεται μόλις το 3% περίπου των ενεργειακών αναγκών της με τη χρήση της 
διαθέσιμης βιομάζας. Η βιομάζα στη χώρα μας χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή, κατά τον 
παραδοσιακό τρόπο, θερμότητας στον οικιακό τομέα (μαγειρική, θέρμανση), για τη θέρμανση θερμοκηπίων, 
σε ελαιουργεία, καθώς και με τη χρήση πιο εξελιγμένων τεχνολογιών, στη βιομηχανία (εκκοκκιστήρια 
βαμβακιού, παραγωγή προϊόντων ξυλείας, ασβεστοκάμινοι κ.α.), σε περιορισμένη όμως κλίμακα. Ως πρώτη 
ύλη σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται υποπροϊόντα της βιομηχανίας ξύλου, ελαιοπυρηνόξυλα, 
κουκούτσια ροδάκινων και άλλων φρούτων, τσόφλια αμυγδάλων, βιομάζα δασικής προέλευσης, άχυρο 
σιτηρών, υπολείμματα εκκοκκισμού κ.α. 
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Παρ’ όλα αυτά, οι προοπτικές αξιοποίησης της βιομάζας στη χώρα μας είναι εξαιρετικά ευοίωνες, καθώς 
υπάρχει σημαντικό δυναμικό, μεγάλο μέρος του οποίου είναι άμεσα διαθέσιμο. Παράλληλα, η ενέργεια που 
μπορεί να παραχθεί είναι, σε πολλές περιπτώσεις, οικονομικά ανταγωνιστική σε σύγκριση με αυτήν που 
παράγεται από τις συμβατικές πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, εκτιμάται ότι το σύνολο της 
άμεσα διαθέσιμης βιομάζας στην Ελλάδα συνίσταται από 7.500.000 περίπου τόνους υπολειμμάτων 
γεωργικών καλλιεργειών (σιτηρών, αραβόσιτου, βαμβακιού, καπνού, ηλίανθου, κλαδοδεμάτων, κληματίδων, 
πυρηνόξυλου κ.α.), καθώς και από 2.700.000 τόνους δασικών υπολειμμάτων υλοτομίας (κλάδοι, φλοιοί κ.α.). 
 
Από τις παραπάνω ποσότητες βιομάζας, το ποσοστό τους εκείνο που προκύπτει σε μορφή υπολειμμάτων 
κατά τη δευτερογενή παραγωγή προϊόντων (εκκοκκισμός βαμβακιού, μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, 
επεξεργασία ξύλου κ.α.) είναι άμεσα διαθέσιμο, δεν απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα συλλογής, δεν παρουσιάζει 
προβλήματα μεταφοράς και μπορεί να τροφοδοτήσει απ’ ευθείας διάφορα συστήματα παραγωγής ενέργειας. 
Μπορεί δηλαδή, η εκμετάλλευσή του να καταστεί οικονομικά συμφέρουσα. 
 
Βιοκαύσιμα: Βιοκαύσιμα είναι υγρά ή αέρια καύσιμα κίνησης τα οποία παράγονται από βιομάζα, όπως 
ορίζει η Οδηγία 2009/28/ΕΚ. Ειδικότερα, όπως ορίζει ο Νόμος 3468/2006, Βιοκαύσιμα θεωρούνται και τα 
ακόλουθα καύσιμα: 
 
Βιοντίζελ: (πετρέλαιο βιολογικής προέλευσης) είναι οι μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (ΜΛΟ – FAME) που 
παράγονται από φυτικά ή ζωικά έλαια και λίπη και είναι ποιότητας πετρελαίου ντίζελ, για χρήση ως 
Βιοκαύσιμο. 
 
Βιοαιθανόλη: είναι η αιθανόλη που παράγεται από Βιομάζα ή από βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, 
για χρήση ως Βιοκαύσιμο. 
 
Βιοαέριο: είναι το καύσιμο αέριο που παράγεται από Βιομάζα ή βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα βιομηχανικών 
και αστικών αποβλήτων, το οποίο μπορεί να καθαριστεί και να αναβαθμιστεί σε ποιότητα φυσικού αερίου, για 
χρήση ως βιοκαύσιμο, ή το ξυλαέριο. 
 
Βιομεθανόλη: είναι η μεθανόλη που παράγεται από Βιομάζα, για χρήση ως Βιοκαύσιμο. 
 
Βιο-ΕΤΒΕ: είναι ο αιθυλο-τριτοταγής-βουτυλαιθέρας (ΕΤΒΕ) που παράγεται από βιοαιθανόλη, για χρήση ως 
Βιοκαύσιμο. Το κατ’ όγκο ποσοστό Βιο-ΕΤΒΕ που υπολογίζεται ως Βιοκαύσιμο είναι 47% επί του συνόλου 
του. 
 
Βιο-ΜΤΒΕ: είναι ο μεθυλο-τριτοταγής-βουτυλαιθέρας (ΜΤΒΕ) που παράγεται από μεθανόλη, για χρήση ως 
Βιοκαύσιμο. Το κατ’ όγκο ποσοστό Βιο-ΜΤΒΕ που υπολογίζεται ως Βιοκαύσιμο είναι 36% επί του συνόλου 
του. 
 
Το βιοντίζελ παράγεται από φυτικά έλαια, ζωικά λίπη, διάφορες ενεργειακές καλλιέργειες, φύκια, αλλά και 
ποικίλα ανακυκλωμένα λάδια. Το βιοντίζελ ανήκει στη μεγάλη οικογένεια των ανανεώσιμων καυσίμων και 
είναι το πλέον γνωστό και διαδεδομένο από τα βιοκαύσιμα.  
 
Η συνήθης χρήση του είναι ως καύσιμο σε ντιζελοκινητήρες και τούτο διότι η χημική του σύσταση είναι 
παραπλήσια με αυτή του ορυκτού ντίζελ, δηλαδή του πετρελαίου κίνησης που προέρχεται από τη διύλιση 
του αργού πετρελαίου. Η καύση του σε κινητήρες οχημάτων υποκαθιστά το πετρέλαιο κίνησης στις 
μεταφορές, με ευεργετικές επιδράσεις για τους κινητήρες, την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον.  
 
Θεωρείται το καθαρότερο καύσιμο μετά το αέριο, λόγω των μειωμένων ρύπων που εκλύονται με την καύση 
του. Χρησιμοποιείται ως πρόσμεικτο στο πετρέλαιο κίνησης, με απόλυτη ασφάλεια για τον κινητήρα. Η 
αυξημένη διαλυτική του ιδιότητα έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των κατάλοιπων καύσης και των 
επικαθίσεων στον κινητήρα.  
 
Η μίξη, συνεπώς, σε χαμηλό ποσοστό είναι ευεργετική για τη λειτουργία των κινητήρων και την απόδοσή 
τους. Γενικά δρα ως βελτιωτικό καύσης. Οι νεότερης τεχνολογίας ντιζελοκινητήρες, ανάλογα με τις 
προδιαγραφές της χώρας, μπορεί να είναι σχεδιασμένοι και για καύση αυτούσιου βιοντίζελ, αλλά καλό είναι 
αυτό να επιβεβαιώνεται από τον κατασκευαστή.  
 
Υπάρχουν χώρες στις οποίες διατίθεται αυτούσιο βιοντίζελ, κανονικά, ως προϊόν, σε πρατήρια υγρών 
καυσίμων. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, το βιοντίζελ είναι προαναμεμειγμένο σε ένα μικρό ποσοστό σε 
όλες ανεξαίρετα τις ποσότητες του διατιθέμενου στη χώρα πετρελαίου κίνησης. Από τις αρχές του 2010 το 
ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 6,5 % κατ’ όγκο.  
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Η κατασκευή του υπό μελέτη έργου συμβάλλει σ μέγιστο βαθμό στην προστασία του περιβάλλοντος και στην 
αειφόρο ανάπτυξη, αφού μέσω της επένδυσης θα παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με μηδενικό αποτύπωμα 
αερίων θερμοκηπίου.  
 
Πρέπει να αναφερθεί, ότι η παραγόμενη ενέργεια που χρειάζεται ο κόσμος, είναι υπεύθυνη για τη μόλυνση 
του περιβάλλοντος κατά 95% σε σχέση με τους συνολικούς ρύπους που εκπέμπονται σε όλο τον πλανήτη.  
 
Είναι σαφές λοιπόν, ότι καθετί που από τη μια παράγει ηλεκτρική ενέργεια και από την άλλη προκαλεί 
μηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση, είναι απολύτως απαραίτητο για την προστασία του οικοσυστήματος.  
 
Επιπλέον, μπορεί να προωθηθεί η ιδέα της παραγωγής κατάλληλων πρώτων υλών, μέσω της συμβολαιακής 
καλλιέργειας για την εξασφάλιση της απαιτούμενης ποσότητας για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. 
Αυτό θα δώσει μια νέα δυναμική στους αγρότες-συνεργάτες της επιχείρησης.  
 
Η διείσδυση των ενεργειακών φυτών στην εσωτερική αγορά μπορεί να εξασφαλίσει ικανοποιητικό αγροτικό 
εισόδημα σε σχέση με ορισμένες συμβατικές καλλιέργειες και να ενισχύσει τη διαφοροποίηση των 
δραστηριοτήτων των παραγωγών.  
 
Τέτοιες καλλιέργειες μπορεί να είναι η κυρίως η ελαιοκράμβη, η αγριαγκινάρα, ο ηλίανθος κ.α. 
 
Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας εκτιμάται σε 700.000KWh και σύμφωνα με την 
υφιστάμενη νομοθεσία οδηγούν σε ένα κύκλο εργασιών περίπου 150.000€.  
 
Σημαντικά οφέλη από τον κύκλο εργασιών απολαμβάνουν και οι τοπικοί φορείς αυτοδιοίκησης.  
 
Βάσει του νόμου, η συνολική παρακράτηση επί του τζίρου των έργων ΑΠΕ είναι 3% και κατανέμεται ως εξής:  
 
Το 1% στους κατοίκους των κοινοτήτων όπου βρίσκονται εγκατεστημένα, το 1,7% στους ΟΤΑ και το 0,3% 
καταλήγει στο Πράσινο Ταμείο. 
 
 
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 
 
Με την υλοποίηση αντίστοιχων έργων ΑΠΕ επιτυγχάνεται: 
 
✔ Απεξάρτηση της χώρας μας από εισαγωγές ενέργειας (ηλεκτρικού ρεύματος) που κοστίζουν ιδιαίτερα. 
 
✔ Αποφυγή της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας με το διοξείδιο του θείου (SO2) που παράγεται κατά την 
καύση των ορυκτών καυσίμων και συντελεί στο φαινόμενο της “όξινης βροχής”. Η περιεκτικότητα της 
βιομάζας σε θείο είναι πρακτικά αμελητέα. 
 
✔ Μηδενικό ισοζύγιο ως προς την παραγωγή CO2. Θεωρητικά, όσο διοξείδιο του άνθρακα εκπέμπεται με 
την καύση στον κινητήρα, τόσο έχει απορροφηθεί κατά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης προκειμένου να 
αναπτυχθεί το φυτό προέλευσης της βιομάζας. 
 
✔ Μείωση των εισαγωγών πετρελαίου για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών μη διασυνδεδεμένων 
συστημάτων (νησιών κ.α.) 
 
✔ Βελτίωση της σταθερότητας του δικτύου, καθώς πρόκειται για εγκαταστάσεις σχεδόν μόνιμης 
λειτουργίας. 
 
✔ Τόνωση της τοπικής αγροτικής οικονομίας, καθώς υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης ποσοτήτων 
φυτικών ελαίων από καλλιέργειες όπως ο ηλίανθος, η ελαιοκράμβη κ.α. 
 
✔ Δημιουργία μεταποιητικών και βιομηχανικών μονάδων, νέων θέσεων εργασίας και επενδυτικών 
ευκαιριών στον τομέα της παράγωγης βιοκαυσίμων. 
 
✔ Συμβολή στην επίτευξη των στόχων για εξοικονόμηση ενέργειας, διαφοροποίησης ενεργειακών πόρων 
και ασφάλειας εφοδιασμού καύσιμων. 
 
✔ Τόνωση της τοπικής οικονομίας με συμμετοχή του τζίρου των μονάδων ΑΠΕ με ποσοστό 3%. 
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4.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι γνώστης της τεχνολογίας ηλεκτροπαραγωγής λόγω εκτεταμένης 
πολύχρονης επαγγελματικής εμπειρίας. Με τη δεδομένη εμπειρία του στο χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ, εισέρχεται σε ένα κλάδο με γνώμονα πάντα τη κατασκευή ποιοτικών και φιλικών προς 
το περιβάλλον έργων, ενώ βέβαια θα δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας. Από το 2016 έγινε κατάθεση 
φακέλου προς αδειοδότηση στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.  
 
 

 

4.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός υλοποίησης του έργου εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των €135.500. Στον 
επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η επιμέρους ανάλυση του προϋπολογισμού του έργου. 
 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Κατηγορία δαπάνης Ποσά σε € 

Διαμόρφωση χώρου-Βοηθητικές εγκαταστάσεις 15.000 

Ηλεκτρική διασύνδεση-Υποσταθμός 22.500 

Εξοπλισμός παραγωγής 70.000 

Αποθήκες ά υλών-Δεξαμενές 20.000 

Μελέτη-Επίβλεψη-Αδειοδοτική διαδικασία 8.000 

Γενικό σύνολο έργου 135.500,00 € 

 
Πίνακας 4.3-1: Οικονομικά στοιχεία του έργου 
 
 

 

4.4 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 
 
Στην ευρύτερη περιοχή του έργου, δεν υπάρχουν δραστηριότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
καθοριστικά την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας βιομάζας, ή να επηρεαστούν από τη λειτουργία της. 
Σε ακτινική απόσταση 1.000 m από το υπό μελέτη έργο δεν υπάρχουν άλλα έργα βιομάζας προς 
αδειοδότηση. Όσον αφορά την ευρύτερη περιοχή του Δήμου, προφανώς και θα υπάρχουν. 
 
Η εγκατεστημένη ισχύς του συνόλου των αιτημάτων είναι μικρή για να επηρεάσει τις συνθήκες του 
ατμοσφαιρικού αέρα και δεν αναμένεται να εμφανιστούν αξιόλογες επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
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5 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΧΩΡΙΚΕΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
 

5.1 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 
Η θέση εγκατάστασης της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής βρίσκεται σε αγροτεμάχιο που απέχει 600 μ. από το 
Συνοικισμό Προσφύγων, 1350 μ. από την περιοχή Αμυγδαλιά και 2900 μ. από την περιοχή Μάνδρα. 
Περιμετρικά και σε ακτίνα ενός (1) χιλιομέτρου δεν εντοπίζονται ευαίσθητες εγκαταστάσεις κοινωνικής 
υποδομής και κοινής ωφέλειας. Επίσης, σε ακτίνα ενός (1) χιλιομέτρου δεν εντοπίζονται χώροι 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Το γήπεδο εγκατάστασης απέχει επίσης: 
 
➢ Από ποταμό:    > 950 μέτρα. 
 
➢ Από εγκαταστάσεις:  > 2.000 μέτρα. 
 
Η προτεινόμενη θέση εξυπηρετείται από υπάρχον επαρχιακό και αγροτικό οδικό δίκτυο, ενώ κοντά στα όρια 
του γηπέδου διέρχεται και δίκτυο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. Συνεπώς δεν απαιτούνται ιδιαίτερα νέα έργα 
επέκτασης ούτε ηλεκτρικού (15 μ.) ούτε οδικού δικτύου.  
 

5.2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Το γήπεδο εγκατάστασης βρίσκεται: 
 
• Εκτός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, σύμφωνα με το 310199/185687/3271/514/3-11-2016 έγγραφο 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, που επισυνάπτεται στο Παράρτημα. 
 
• Εκτός ορίων οικισμού Αμυγδαλέας και Συν/μου Προσφύγων, όπου δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες 
χρήσεις γης ούτε Γ.Π.Σ., ούτε Ζ.Ο.Ε. ούτε Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. σύμφωνα με το 6768/30-09-2016 έγγραφο της 
Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Λαρισαίων που επισυνάπτεται στο Παράρτημα. Επιπλέον βρίσκεται εκτός 
περιοχής Natura 2000. 
 
• Στο υδατικό διαμέρισμα (GR 08) για το οποίο έχει εκδοθεί Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων σε εφαρμογή της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Θα πρέπει να τονιστεί όμως ότι το έργο του θέματος δεν κάνει χρήση φυσικών πόρων 
και δεν φέρει επίπτωση στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. 
 
 
Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Δ’ «ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ» και το άρθρο 18 περί κριτηρίων χωροθέτησης εγκαταστάσεων 
και εκμετάλλευσης βιομάζας: «Ως προνομιακές περιοχές χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της 
ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο, θεωρούνται ενδεικτικά, οι χώροι που ευρίσκονται πλησίον γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων παραγωγής της πρώτης ύλης, ΧΥΤΑ, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, μεγάλων 
κτηνοτροφικών ή πτηνοτροφικών μονάδων, μονάδων παραγωγής χαρτοπολτού, μονάδων παραγωγής 
χυμών και τοματοπολτού, πάσης φύσεως γεωργικών ή κτηνοτροφικών βιομηχανιών, ζωοτροφών κλπ.» Ως 
ζώνες αποκλεισμού για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ενέργειας από βιομάζα ή 
βιοαέριο, δηλαδή ζώνες στις οποίες πρέπει να αποκλείεται η εγκατάστασή τους, ορίζονται οι περιοχές : 
 

 Των κηρυγμένων διατηρητέων μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και των άλλων 
μνημείων μείζονος σημασίας της παρ. 5 ββ) του άρθρου 50 του Ν. 3028/2002, καθώς και των 
οριοθετημένων αρχαιολογικών ζωνών προστασίας Α που έχουν καθορισθεί κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 91 του Ν. 1892/1991 ή καθορίζονται κατά τις διατάξεις του Ν. 3028/2002.  

 

 Των περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης που καθορίζονται κατά τις 
διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1 και 2 και 21 του Ν. 1650/1986.  

 

 Των πυρήνων των εθνικών δρυμών, των κηρυγμένων μνημείων της φύσης και των αισθητικών δασών 
που δεν περιλαμβάνονται στις περιοχές της περιπτώσεως β΄ του παρόντος άρθρου.  

 

 Των οικοτόπων προτεραιότητας περιοχών της Επικράτειας που έχουν ενταχθεί ως τόποι κοινοτικής 
σημασίας στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 σύμφωνα με την απόφαση 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 259 
της 21.9.2006, σ. 1). 
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 Των εντός σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων περιοχών. 
 

 Των Π.Ο.Τ.Α. του άρθρου 29 του Ν. 2545/97, των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών 
Δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα του άρθρου 10 του Ν. 2742/99, των θεματικών πάρκων και των 
τουριστικών λιμένων. 

 

 Των άτυπα διαμορφωμένων, στο πλαίσιο της εκτός σχεδίου δόμησης, τουριστικών και οικιστικών 
περιοχών, όπως αυτές θα αναγνωρίζονται ειδικότερα στο πλαίσιο της οικείας ΠΠΕΑ. Άτυπα 
διαμορφωμένες τουριστικές και οικιστικές περιοχές για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται οι 
περιοχές που περιλαμβάνουν 5 τουλάχιστον δομημένες ιδιοκτησίες με χρήση τουριστική ή κατοικία, οι 
οποίες ανά δύο βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και συνολική δυναμικότητα 150 
κλίνες τουλάχιστον. Για τον υπολογισμό της δυναμικότητας κάθε δομημένη ιδιοκτησία με χρήση 
κατοικίας θεωρείται ισοδύναμη με 4 κλίνες ανεξαρτήτως εμβαδού. 

 

Τέλος η υπό μελέτη εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν πραγματοποιείται σε αγροτεμάχιο 
που ανήκει σε δάσος, σύμφωνα με την ανάρτηση δασικών χαρτών της περιοχής, όπως επίσης και σε 
αρχαιολογική περιοχή. Με το Ν. 3851/2010, οι περιοχές προστασίας της Επικράτειας, δεν αποτελούν πλέον 
κόκκινη γραμμή για την εγκατάσταση ΑΠΕ, αλλά πρέπει να εγκριθούν αρμοδίως οι μελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, δηλαδή υπόκεινται σε Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.  
 
Παρατίθενται τους ακόλουθους Πίνακες σχετικά με τις αποστάσεις που τηρούνται από τη θέση του έργου: 
 

Αποστάσεις από περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος  

Περιοχή  Ελάχιστη απόσταση εγκ/σης  Θέση υπό μελέτη έργου  

Περιοχές απόλυτης προστασίας της 
Φύσης και προστασίας της φύσης του 
άρθρου 19 παρ. 1, 2 του Ν. 1650/86 

Σύμφωνα με το σχετικό Π.Δ. 
(του άρθρου 21 του Ν. 1650/86) 
ή τη σχετική Κ.Υ.Α. (Ν. 3042/02) 

Εκτός 

Πυρήνες Εθνικών Δρυμών, κηρυγμένα 
μνημεία της φύσης, αισθητικά δάση που 

δεν περιλαμβάνονται στις περιοχές 
απόλυτης προστασίας της φύσης των 

παρ. 1, 2 του άρθρου 19 του Ν. 1650/86 
 

Οικότοποι προτεραιότητας περιοχών της 
Επικράτειας που έχουν ενταχθεί στον 

κατάλογο των τόπων κοινοτικής σημασίας 
του δικτύου Φύση 2000 σύμφωνα με την 
απόφαση 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής 

(EEL 259/21-9-2006 σ. 1) 

Κρίνεται κατά περίπτωση στο 
πλαίσιο της ΑΕΠΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Απόσταση μεγαλύτερη 
των 2000 μ. από το 

καταφύγιο άγριας ζωής 
του Ολύμπου 

 
 
 
 
 
 
 

Ακτές κολύμβησης που περιλαμβάνονται 
στο πρόγραμμα παρακολούθησης της 

ποιότητας των νερών κολύμβησης. 
1.000 μ. Εκτός 

Περιοχές ΖΕΠ (Ορνιθοπανίδας ΣΠΑ) 200 μ. Πάνω από 1.000 μ. 

 
Πίνακας 5.2.1-1: Αποστάσεις από περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος 
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Πίνακας 5.2.1-2: Αποστάσεις από περιοχές και στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς. 
 

Αποστάσεις από οικιστικές δραστηριότητες  

Περιοχή Ελάχιστη απόσταση εγκ/σης Θέση υπό μελέτη έργου 

Πόλεις και οικισμοί με πληθυσμό > 2.000 
κατοίκων ή οικισμοί με πληθυσμό ˂ 2.000 

κατοίκων που χαρακτηρίζονται ως 
δυναμικοί, τουριστικοί ή αξιόλογοι κατά την 

έννοια του άρθρου 2 του Π.Δ. 24.4/3-5-
1985 

Για μονάδες έως 500 KWe (μη 
οχλούσες δραστηριότητες) δεν 

τίθεται κανένας περιορισμός. Για 
τις μονάδες άνω των 500 KWe 
απαγορεύεται η εγκατάσταση 
εντός εγκεκριμένων σχεδίων 
πόλεων, εντός οικισμών και 

εντός θεσμοθετημένων 
περιοχών οργανωμένης 

δόμησης Α΄ ή Β΄ κατοικίας 
(ΠΕΡΠΟ) 

 
 
 

Εκτός σχεδίου πόλης, 
 
 
 
 
 
 

 εκτός οικισμού  
 
 
 
 
 
 

Πάνω από 550 μ.  
 
 

Πάνω από 1.000 μ. 
 
 

Πάνω από 1.000 μ. 
 

Παραδοσιακοί οικισμοί  

Λοιποί οικισμοί  

Οργανωμένη δόμηση Α’ ή Β’ κατοικίας ή και 
διαμορφωμένες περιοχές Β’ κατοικίας όπως 
αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της ΜΠΕ κάθε 

μεμονωμένης εγκατάστασης  

Ιερές Μονές  

Μεμονωμένη κατοικία  

 
Πίνακας 5.2.1-3: Αποστάσεις από οικιστικές δραστηριότητες 
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Αποστάσεις από δίκτυα τεχνικής υποδομής και ειδικές χρήσεις  

Είδος έργου ή δραστηριότητας Ελάχιστη απόσταση  Θέση υπό μελέτη έργου 

Κύριοι οδικοί άξονες, οδικό δίκτυο αρμοδιότητας 
ΟΤΑ και σιδηροδρομικές γραμμές 

Κατά περίπτωση στο 
πλαίσιο της 

περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης  

Πάνω από 1.000 μ. 

Γραμμές Υψηλής Τάσης  Πάνω από 1.000 μ. 

Υποδομές Τηλεπικοινωνιών  Πάνω από 1.000 μ. 

Εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες Αεροπλοΐας  Πάνω από 1.000 μ. 

Λιμενικές εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες  Πάνω από 1.000 μ. 

 
Πίνακας 5.2.1-4: Αποστάσεις από δίκτυα τεχνικής υποδομής και ειδικές χρήσεις 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 5.2.1-5: Αποστάσεις από αναπτυξιακές ζώνες και δραστηριότητες. 
 
Στους οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων, στους οποίους κατατάσσεται ο οικισμός Αμυγδαλέας και ο 
Συν/σμος Προσφύγων, απαγορεύεται η ανέγερση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων μέσης και 
υψηλής όχλησης εντός των εγκεκριμένων ορίων των οικισμών και εντός ζώνης που εκτείνεται περιμετρικά 
του οικισμού και σε απόσταση 500 μέτρων από τα όρια του οικισμού, όπως αυτά ισχύουν (παρ. 3, άρθρο 7, 
Π.Δ./24.04.1985, ΦΕΚ 181Δ/03.05.1985). 
Το υπό εξέταση ακίνητο βρίσκεται εκτός οικισμού Αμυγδαλέας και Συν/σμου Προσφύγων και εκτός Γ.Π.Σ. 
Περαιτέρω, σύμφωνα με τα πιο πάνω, δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις. 
 
Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα ανωτέρω η εγκατάσταση του υπό μελέτη έργου, δεν αντιτίθεται ούτε καν στο νέο 
χωροταξικό σχέδιο που εκπόνησε το ΥΠΕΚΑ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
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Εικόνα 5.2.1-1: Οριοθέτηση οικισμών Αμυγδαλέας και Συν/σμου Προσφύγων (ΦΕΚ 799/Δ/1987) 
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Ορθοφωτοχάρτης Γηπέδου Εγκατάστασης Υπόβαθρο Χάρτη: ΕΚΧΑ Α.Ε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Εικόνα 5.2.1-2: ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

6.1 ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Στη συγκεκριμένη μονάδα θα πραγματοποιείται παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση φυτικών ελαίων. 
Η μονάδα θα έχει 24ωρη λειτουργία (με 19,2 ώρες παραγωγής), ενώ υπολογίζεται αυτοματοποιημένη 
διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης. Παρόλα αυτά, για την ασφαλέστερη λειτουργία της μονάδας, θα 
γίνεται τακτική παρακολούθηση και έλεγχος σε καθημερινή βάση από μη μόνιμο προσωπικό, εξωτερικό 
συνεργάτη. Θα γίνεται έλεγχος τυχόν διαρροών και καλής λειτουργίας γενικότερα. Η τεχνολογία της καύσης 
φυτικών ελαίων σε κινητήρα πετρελαίου diesel αναπτύχθηκε αρκετά τα τελευταία χρόνια, λόγω της 
οικολογικής διάστασης της διαδικασίας. Από Ανάλυση Κύκλου Ζωής που πραγματοποιήθηκε από το τμήμα 
Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προέκυψε ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας 
76,5% και μείωσης CO2 κατά 79,5% όταν παράγεται φυτικό έλαιο προς καύση έναντι του πετρελαίου. 
 
Έχοντας επιλέξει το καύσιμο, σκοπός του φορέα ήταν να βρεθούν οι κατάλληλες ρυθμίσεις του κινητήρα 
ώστε να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του με το νέο καύσιμο. Έγινε διαφοροποίηση του χρονισμού του 
κινητήρα και μεταβολή του βάθους έγχυσης του καυσίμου. Ο χρονισμός μεταβλήθηκε κατά ±2Ο γωνίας 
στροφάλου. Η πρόοδος του χρονισμού έχει πάντα θετικό αντίκτυπο στην απόδοση του κινητήρα. 
 
Στην πειραματική διάταξη καύσης φυτικού ελαίου σε κινητήρα πετρελαίου diesel μετρήθηκαν μηδενικά 
ποσοστά άκαυστων υδρογονανθράκων (HC). Παρόλο που το ποσοστό είναι μικρό, αυτή η μέτρηση μας 
οδήγησε στην τοποθέτηση ειδικού kit παραγωγής μικροποσότητας υδρογόνου και ανάμιξης με το καύσιμο. 
Το υδρογόνο, διαθέτει τριπλάσια θερμογόνο δύναμη από το πετρέλαιο, αλλά ταυτόχρονα βελτιστοποιεί και 
την καύση, μηδενίζοντας τους άκαυστους υδρογονάνθρακες αλλά και το ελάχιστο μονοξείδιο του άνθρακα 
(CO), το οποίο ο αναλυτής καυσαερίων οριακά ανίχνευε. Επιπλέον, η καύση υδρογόνου δεν παράγει 
καθόλου ρύπους, αλλά μόνο νερό (Η2Ο). 
 
Η μονάδα θα αποτελείται από εγκαταστάσεις στις οποίες θα τοποθετηθεί σύγχρονος μηχανολογικός 
εξοπλισμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αποθήκευσης πρώτων υλών. Το συγκρότημα θα 
περιλαμβάνει μονάδα καύσης - παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, μονάδα διαχείρισης θερμότητας, χώρο 
διοίκησης, υποσταθμό ανύψωσης τάσης στεγασμένο μέσα σε οικίσκο, καθώς και βοηθητικούς χώρους 
φόρτωσης, εκφόρτωσης και αποθήκευσης πρώτων υλών και προϊόντων. Η μονάδα συνολικά θα 
περιλαμβάνει δύο δεξαμενές υποδοχής και αποθήκευσης φυτικών ελαίων και συστήματα τροφοδοσίας 
ρευστών υλικών. Το σύνολο του εξοπλισμού θα θεμελιωθεί σε πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
 
6.1.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Α' ΥΛΩΝ 
 
Η αποθήκευση των φυτικών ελαίων θα γίνεται σε δεξαμενές από ειδικό γραμμικό πολυαιθυλένιο. Οι 
δεξαμενές φέρουν όλα τα απαραίτητα ασφαλιστικά στοιχεία για έλεγχο διαρροής προς το περιβάλλον μέσω 
κατάλληλων βαλβίδων και λεκανών ασφαλείας. Το υλικό κατασκευής τους είναι ανθεκτικό, ειδικό 
πολυαιθυλένιο LMDPE, με σταθεροποιητές UV, κατάλληλο για αποθήκευση φυτικών ελαίων. Παράγονται με 
τη μέθοδο της περιστροφικής διαμόρφωσης για μεγαλύτερη μηχανική και χημική αντοχή, μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής ακόμη και κάτω από τις πιο ακραίες συνθήκες λειτουργίας, όπως οι πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες (-35 ΟC) και η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Σε κάθε δεξαμενή είναι εγκατεστημένα τα 
παρακάτω επιπλέον εξαρτήματα: 
 
✔ Περιμετρική δεξαμενή ασφαλείας για κατακράτηση διαρροών. 
 

✔ Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης αναδευτήρα. 
 

✔ Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης σκάλας. 
 

✔ Μεταλλικές βάσεις στήριξης. 
 

✔ Σωληνώσεις υπερχείλισης και τροφοδοσίας. 
 

✔ Ελεγκτές ελάχιστης και μέγιστης στάθμης υγρού. 
 

✔ Δείκτης στάθμης υγρού. 
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Η θεμελίωση των δεξαμενών θα γίνει σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα, (ΒΑΣΗ Α'). Στην περίμετρο της 
βάσης θεμελίωσης θα κατασκευαστεί τοιχίο ύψους ενός (1) μέτρου, ταυτόχρονα με τη βάση ώστε να 
αποτελέσει εξωτερική λεκάνη ασφαλείας τυχόν διαρροής ελαίου, χωρητικότητας 6 Χ 8 = 48 κυβικών μέτρων. 
Το πάχος του σκυροδέματος θα είναι 20 εκατοστά περίπου. Το σκυρόδεμα θα είναι τύπου C 20/25. Ο 
συνολικός ωφέλιμος όγκος κάθε δεξαμενής ανέρχεται σε 20 κυβικά μέτρα και η λεκάνη ασφαλείας καλύπτει 
τις ανάγκες των 2 Χ 20 = 40 κυβικών μέτρων.  
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ 
 
Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, ονομαστικής ισχύος 100KWp θα βρίσκεται εγκατεστημένο εντός 
ηχομονωμένου μεταλλικού εμπορευματοκιβωτίου (container) 20”. Η θεμελίωση του container θα γίνει σε 
βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα, (ΒΑΣΗ Β'), πάχους 20 εκατοστών, τύπου C20/25. Πάνω στη βάση αυτή θα 
θεμελιωθεί και container 10' στο οποίο θα αποθηκεύονται αναλώσιμα κινητήρα, όπως φίλτρα καυσίμου, 
φίλτρα λαδιού, λιπαντικά, εργαλεία, τα οποία σχετίζονται με τη συντήρηση και επισκευή του κινητήρα. 
 
6.1.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 
 
Ο οικίσκος θα αποτελείται από χαλύβδινο φέροντα οργανισμό κατάλληλο ώστε να παραλαμβάνει με 
ασφάλεια όλα τα φορτία. Ο σκελετός θα κατασκευαστεί από κοιλοδοκούς και πρόσθετες ενισχύσεις και 
διαμορφωμένες βάσεις, προκειμένου να εδράζονται με ασφάλεια οι πίνακες, ΜΣ, κ.λπ. Ο οικίσκος 
ανυψώνεται από ειδικά σημεία αγκύρωσης, που βρίσκονται κάτω από την οροφή, ώστε να μπορεί να 
μεταφερθεί με όλο τον εξοπλισμό εγκατεστημένο. Τα τοιχώματα καλύπτονται από πάνελ πολυουρεθάνης 
πάχους 50mm με επικάλυψη από ελάσματα λαμαρίνας γαλβανισμένα εν θερμώ, πάχους 0,6mm 
συνδεδεμένα στεγανά μεταξύ τους. Οι πόρτες των διαμερισμάτων κατασκευάζονται από αλουμίνιο βαρέως 
τύπου εντός των οποίων υπάρχει μονωτικό υλικό. Το δάπεδο των χώρων θα είναι ανυψωμένο κατά 400mm 
από τη βάση του οικίσκου και θα καλύπτεται με φύλλα χάλυβα πάχους 4mm.  
 
Εντός του οικίσκου θα υπάρχει ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισμού, φωτισμού ασφαλείας και 
ρευματοδοτών. Ο οικίσκος θα πακτώνεται σε έξι σημεία στη βάση του. Στο διαμέρισμα του μετασχηματιστή 
θα υπάρχει αξονικός ανεμιστήρας βιομηχανικού τύπου ονομαστικής ισχύος 3500m3/h. Ο υποσταθμός θα 
θεμελιωθεί σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα, (ΒΑΣΗ Γ') ενώ θα κατασκευαστεί και θεμελιακή γείωση. Το 
σκυρόδεμα θα είναι τύπου C20/25. 
 
6.1.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ 
 
Η χρήση του νερού περιορίζεται σε ένα κλειστό κύκλωμα και μια δεξαμενή χωρητικότητας 1 κυβικού μέτρου, 
που θα τροφοδοτείται με βυτίο. Η δεξαμενή θα είναι κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο και θα εδράζεται 
στη ΒΑΣΗ Β'. 
 
6.1.5 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Εκτός από το βασικό εξοπλισμό, (κινητήρα, γεννήτρια, υποσταθμό, δεξαμενές) θα εγκατασταθούν και 
δευτερεύοντα στοιχεία ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων. 
 
I.  Δεξαμενή προθέρμανσης καυσίμου, χωρητικότητας 150 λίτρων, πριν από κάθε κινητήρα. 
 

II. Ηλεκτρικός προθερμαντήρας εντός της δεξαμενής προθέρμανσης. 
 

III. Εναλλάκτης νερού/λαδιού εντός της δεξαμενής προθέρμανσης. 
 

IV. Εναλλάκτης νερού/αέρα στην έξοδο των καυσαερίων. 
 

V. Αισθητήρας θερμοκρασίας λαδιού εντός της δεξαμενής προθέρμανσης. 
 

VI. Ανεμιστήρας βιομηχανικού τύπου εντός του εκάστου container VII. Φωτισμός του εσωτερικού χώρου του 
κάθε container 

 

VIII. Σύστημα παρακολούθησης αποτελούμενο από κάμερες και καταγραφικό. 
 

IX. Σύστημα συναγερμού με υπέρυθρους ανιχνευτές. 
 

X. Πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως 12Kg δύο τεμάχια σε κάθε container και δύο πυροσβεστήρες CO2 εντός 
του υποσταθμού. 
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Πίνακας 6.1.1-1: Βασικός Μηχανολογικός Εξοπλισμός 
 
 
6.1.6 ΚΤIΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας αποτυπώνονται στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα. 
 

Είδος Εγκατάστασης  Διαστάσεις  Υλικό Κατασκευής  

Δεξαμενές αποθήκευσης  D 3,00 X 3,00 m  Ειδικό πολυαιθυλένιο  

Δεξαμενή νερού  1,00 X 1,00 X 1,00 m Πολυαιθυλένιο 

Container 20” H/Z και αναλώσιμων 6,00 X 2,50 X 2,40 m Μεταλλικό  

Οικίσκος Υποσταθμού  5,00 X 2,80 X 2,40 m 
Μεταλλικός σκελετός με επένδυση 

πάνελ πολυουρεθάνης 

 
Πίνακας 6.1.1-2: Κτιριακές εγκαταστάσεις 
 
 

6.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Η φύση του έργου είναι τέτοια, ώστε η ηλεκτροπαραγωγή καθαυτή αποτελεί και την κύρια διαδικασία. 
Συνοδά έργα προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, που εγκρίνονται με άδεια εργασιών μικρής κλίμακας ή 
άδεια δόμησης, αποτελούν η περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου, η θεμελίωση των δεξαμενών και του  
 
6.2.1 Συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και τα δίκτυα υποδομών  
 
Τα αναγκαία έργα για τη σύνδεση του σταθμού με το δίκτυο χαμηλής τάσης είναι τα εξής:  
 

1. Επέκταση δικτύου ΜΤ με κατασκευή νέου τμήματος εναέριου δικτύου, μήκους 15 μ. περίπου, με 
αγωγούς 35 mm2 ACSR.  

2. Κατασκευή νέου υποσταθμού 20/0,4 kV με μετασχηματιστή ισχύος 160 kVA.  
3. Εγκατάσταση κιβωτίου ασφαλειών.  
4. Εγκατάσταση μέσων ζεύξης και προστασίας.  
5. Κατασκευή νέας τριφασικής παροχής ΧΤ.  
6. Εγκατάσταση μετρητικής διάταξης εισερχόμενης και εξερχόμενης ενέργειας.  

 
Η συνολική δαπάνη για τη σύνδεση με το δίκτυο χαμηλής τάσης ανέρχεται σε 22.500 € πλέον ΦΠΑ.  
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Η Μονάδα, ως έργο Α.Π.Ε. παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα αποδίδει το ρεύμα στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ 
με το οποίο θα διασυνδεθεί. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μη δεσμευτική προσφορά σύνδεσης του 
ΔΕΔΔΗΕ προς το φορέα έργου, θα πραγματοποιηθούν τα αναγκαία έργα για τη σύνδεση του σταθμού με το 
υφιστάμενο δίκτυο μέσης τάσης . Αναλυτικά τα αναγκαία έργα αυτά για την πραγματοποίηση της σύνδεσης 
θα είναι τα ακόλουθα: 
 
1. Κατασκευή νέου δικτύου Μ.Τ. (20kV), μήκους 30m περίπου με αγωγούς 3x35, π.χ. Cu. 
2. Εγκατάσταση 3 ασφαλειοαποζευκτών 25Τ. 
3. Εγκατάσταση μετρητικής διάταξης στην έξοδο του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, για τη μέτρηση της 
εισερχόμενης και εξερχόμενης στο δίκτυο ενεργού και αέργου ενέργειας, με modem GSM/GPRS συμβατό με 
το Κέντρο Τηλεμέτρησης (Κ.Τ.) του ΔΕΔΔΗΕ για δυνατότητα τηλεμέτρησης. 
Σε περίπτωση αδυναμίας ασύρματης κάλυψης του δικτύου από τον πάροχο για την τηλεμέτρηση, θα πρέπει 
ο Παραγωγός (σ.σ. φορέας έργου στην παρούσα) να παρέχει αξιόπιστη τηλεφωνική σύνδεση με δαπάνες 
του, ή άλλο εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας για τη δυνατότητα της τηλεμέτρησης, ώστε να επιτυγχάνεται 
αδιάλειπτη επικοινωνία σε κάθε περίπτωση. 
4. Εγκατάσταση ενός διακόπτη φορτίου με δυνατότητα τηλεχειρισμού, τον οποίο ο φορέας θα προμηθευτεί 
με δαπάνες του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα δοθούν από την αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ. 
5. Εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού (SCADA) τηλεποπτείας και τηλελέγχου της μονάδας του 
σταθμού ηλεκτροπαραγωγής προς διαχείριση της από το ΔΕΔΔΗΕ, τόσο τοπικά όσο και κέντρικα. 
Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί πρόσθετος εξοπλισμός τηλενδείξεων και τηλελέγχου για τη διαχείριση τόσο 
του εξεταζόμενου σταθμού όσο και των λοιπών σταθμών Α.Π.Ε. προς ένταξή τους στο Τοπικό Σύστημα 
Ελέγχου της περιοχής και το Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Κώδικα ΜΔΝ (ΦΕΚ 304 Β’/ 11.02.2014), το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του αιτούμενου 
εξοπλισμού θα βαρύνει αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου τον κάθε Παραγωγό.  
 
Για το εξεταζόμενο έργο, ο φορέας έργου έχει δεσμευτεί πως «ανεξάρτητα από τα ονομαστικά μεγέθη του 
Η/Μ εξοπλισμού, η μέγιστη αποδιδόμενη στο σύστημα ισχύς του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής δεν θα 
υπερβαίνει τα 0,1MW». 
Στη συνέχεια, θα παρατεθεί αναλυτικά πως ο Η/Μ εξοπλισμός που έχει επιλεγεί, θα είναι χρονισμένος ούτως 
ώστε να μην υπερβαίνει την ισχύ αυτή. 
 
Πέραν των αναφερόμενων έργων, ως προϋπόθεση για τη σύνδεση θα πρέπει απαραιτήτως να υλοποιηθούν 
επίσης τα ακόλουθα έργα, σύμφωνα με τις επιταγές του ΔΕΔΔΗΕ. Συγκεκριμένα θα περατωθεί εγκατάσταση 
διάταξης προστασίας, η οποία θα επενεργεί στον αυτόματο διακόπτη της διασύνδεσης (ΑΔΔ) του σταθμού 
και θα περιλαμβάνει: 
- Ηλεκτρονόμιο ορίων τάσης. 
- Ηλεκτρονόμιο ορίων συχνότητας. 
- Ηλεκτρονόμιο ομοπολικής συνιστώσας της τάσης. 
- Ηλεκτρονόμιο υπερεντάσεως. 
- Διάταξη συγχρονισμού (προκειμένου για σύγχρονες γεννήτριες). 
 
Οι ρυθμίσεις των ηλεκτρονόμων αυτών θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από το ΔΕΔΔΗΕ. Το σύστημα αυτό θα ασφαλίζεται από το ΔΕΔΔΗΕ ενώ θα ληφθεί ιδιαίτερη 
μέριμνα για κάθε επιμέρους κατασκευή. Θα τεθούν αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας, προκειμένου την 
καλή λειτουργία του. Τα δεδομένα αυτά θα περιληφθούν στην Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ). Σε 
περίπτωση υπέρβασης κρίσιμων εισαχθέντων τιμών ορίων στο σύστημα, η διασύνδεση θα απομονώνεται. 
Τοποθέτηση μέσου ορατής απόζευξης με διάταξη ασφάλισης στη θέση απομόνωσης, τα οποία θα είναι 
απολύτως προσβάσιμα στους αρμόδιους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να εξασφαλίζεται η απομόνωση 
του σταθμού όταν πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες στο διαδίκτυο. 
Οι αρμονικές τάσης και έντασης θα κυμαίνονται στα επιτρεπτά επίπεδα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 50160. 
 
Επίσης συμπληρωματικά θα εφαρμοσθούν τα ακόλουθα:  
 

1. πρόβλεψη προστασίας έναντι νησιδοποίησης με κατάλληλη μέθοδο.  
2. εγκατάσταση διάταξης προστασίας στην έξοδο της γεννήτριας, η οποία θα επενεργεί στον αυτόματο 

διακόπτη της διασύνδεσης ΑΔΔ του σταθμού και η οποία θα περιλαμβάνει ηλεκτρονόμο ορίων 
τάσης, ηλεκτρονόμο ορίων συχνότητας, ηλεκτρονόμο ασυμμετρίας τάσεων και ηλεκτρονόμο 
υπερεντάσεως και θα μπορεί να τίθεται εκτός σε 0,5 sec και να επιτυγχάνει επανάζευξη σε 3 min  

3. τοποθέτηση μέσου ορατής απόζευξης με διάταξη ασφάλισης στη θέση απομόνωσης, προσιτό ανά 
πάσα στιγμή σε έλεγχο και εργασίες από μέρους της ΔΕΔΔΗΕ.  
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6.2.2 Εκτίμηση επιφάνειας εδάφους που καταλαμβάνεται  
 
Η κάλυψη επιφάνειας εδάφους από δομικά στοιχεία, (δεξαμενές, αποθήκες) δεν αναμένεται να είναι 
μεγαλύτερη από 70,00 τ. μ. Η συνολική επιφάνεια χρήσης, εκτιμάται σε 200,00 τ. μ. και περιλαμβάνει και την 
έκταση του χώρου στάθμευσης. Στην Κάτοψη στο Τοπογραφικό, που επισυνάπτεται στο Παράρτημα, 
αποτυπώνονται όλες οι διαστάσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού και των δομών στέγασης και θεμελίωσης. 
 
6.2.3 Χώρος στάθμευσης  
 
Για την πραγματοποίηση της εκφόρτωσης φυτικών ελαίων θα υλοποιηθεί κοντά στο χώρο θεμελίωσης των 
δεξαμενών, χώρος στάθμευσης. Ο χώρος θα έχει κατάλληλες διαστάσεις ώστε να γίνεται και η απόθεση του 
container από τα φορτηγά. Οι διαστάσεις του χώρου στάθμευσης αποτυπώνονται στα συνημμένα σχέδια. Η 
επιφάνεια θα διαμορφωθεί με θραυστό υλικό 3Α.  
 
 

6.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
(a) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ Από τη γεννήτρια αναχωρεί μια τριφασική γραμμή 
η οποία καταλήγει στον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης της εγκατάστασης. Το πάχος καλωδίωσης είναι τέτοιο 
ώστε οι απώλειες μεταφοράς να μην υπερβαίνουν το 1%. Οι καλωδιώσεις ισχύος θα πραγματοποιηθούν 
μέσα σε σωλήνες πολυαιθυλενίου βαρέως τύπου. Από τον Γενικό Πίνακα αναχωρεί μία τριφασική γραμμή 
και καταλήγει στον Μετασχηματιστή. Ο Μ/Σ φέρει όλα τα απαραίτητα όργανα παρακολούθησης της 
θερμοκρασίας και της στάθμης ελαίου. Από την έξοδο του Μετασχηματιστή αναχωρεί τριφασική γραμμή 
Μέσης Τάσης και ασφαλίζεται στην Κυψέλη Μέσης Τάσης, στο επόμενο διαμέρισμα του Υποσταθμού. 
 
(b)  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Οι εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων συνίστανται στις 
εγκαταστάσεις καμερών, συναγερμού και φωτισμού της εγκατάστασης. Όλες οι εγκαταστάσεις θα 
πραγματοποιηθούν από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. 
 
(c) ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις αφορούν στη διασύνδεση των κύριων 
δεξαμενών με τις δευτερεύουσες, εντός των οποίων γίνεται η προθέρμανση του καυσίμου. 
 
(d)  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Για την προστασία από πυρκαγιά θα εγκατασταθούν σε κάθε container 
δύο πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως, ενώ μέσα στον υποσταθμό θα βρίσκονται δύο πυροσβεστήρες 
διοξειδίου.  
 
(e)  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα προθέρμανσης του 
καυσίμου, από εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της μετατροπής μηχανών diesel σε καύση αμιγώς 
φυτικών ελαίων, χωρίς να παρεμβαίνει στον κινητήρα, αλλά μόνο στη θερμοκρασία του καυσίμου.  
 
(f)  ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΜΕ ΥΔΡΟΓΟΝΟ Πρόκειται για ένα απλό κιτ παραγωγής 
μικροποσοτήτων υδρογόνου, το οποίο θα εισέρχεται εντός του κυλίνδρου από την εισαγωγή αέρα. Η καύση 
του υδρογόνου δεν παράγει ρύπους, ενώ η μεγάλη θερμογόνος δύναμη αναμένεται να αυξήσει την απόδοση 
του κινητήρα και την ποιότητα της καύσης. Λειτουργεί με κλειστό κύκλωμα μικρής ποσότητας απιονισμένου 
νερού. Η ποσότητα υδρογόνου που αναμένεται να παράγεται είναι 0,18 gr/min. 
 

6.4 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
Για την τοποθέτηση των εγκαταστάσεων της Μονάδας δεν απαιτούνται καθαιρέσεις, δεδομένου πως στο 
γεωτεμάχιο εγκατάστασης δεν υφίσταται κτήριο. 
 
Η κατασκευή του έργου θα έχει διάρκεια τρεις (3) εβδομάδες από την άφιξη του συνόλου του εξοπλισμού στο 
χώρο εγκατάστασης. Οι εργασίες για την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας περιλαμβάνουν: 
 
Χωματουργικά έργα ισοπέδωσης και αφαίρεσης φυτικής γης, έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου, 
περίφραξη του χώρου που θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός, δεντροφύτευση στην περίμετρο της περίφραξης. 
 
Κατασκευή και θεμελίωση δεξαμενών αποθήκευσης. Οι δεξαμενές εξωτερικά θα φέρουν μεταλλικό πλαίσιο 
ενίσχυσης, ενώ η θεμελίωση θα γίνει σε πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η χωρητικότητα της κάθε 
δεξαμενής ανέρχεται σε 20 m3. Θα συνδέονται μέσω σωληνώσεων με το σύστημα προετοιμασίας του 
καυσίμου. 
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Για τη θεμελίωση του οικίσκου που θα εγκατασταθεί η Μονάδα, θα απαιτηθεί περιορισμένης έκτασης 
εκσκαφή. Η εκσκαφή αυτή θα περιλαμβάνει την εξυγίανση του εδάφους στην έκταση στην οποία θα 
τοποθετηθεί ο οικίσκος. Προηγουμένως θα πραγματοποιηθεί ισοπέδωση του τμήματος του γεωτεμαχίου που 
θα περιφραχθεί και επ’ αυτού θα τοποθετηθούν οι εγκαταστάσεις της Μονάδας. Για να επιτευχθεί η 
ισοπέδωση, η τσάπα που θα αναλάβει την εκσκαφή ενδέχεται να χρησιμοποιήσει σφυρί για τη διασπάση των 
συμπαγών πλέον πλευρικών κορημάτων που καλύπτουν το γεωτεμάχιο εγκατάστασης. Επίσης θα 
χρησιμοποιηθεί και φορτωτής για την τελική διαμόρφωση της έκτασης των εγκαταστάσεων. 
 
Η θεμελίωση του οικίσκου θα περιλαμβάνει μια βάση οπλισμένου σκυροδέματος τοποθετημένη επάνω σε 
υπόβαθρο από μπετόν καθαριότητας. Μετά την εξυγίανση, θα εκχυθεί το μπετόν αυτό στην έκταση που θα 
τοποθετηθεί ο οικίσκος. Μετά από αναμονή 4 ημερών - για την σκλήρυνση του μπετόν - η κατασκευή της 
θεμελιακής υποδομής θα ολοκληρωθεί με τη σκυροδέτηση των βάσεων αυτών, επάνω από την έκταση την 
καλυμμένη από το μπετόν καθαριότητας. 
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει διάστημα παύσης 28 ημερών περίπου, προκειμένου το σκυρόδεμα να 
αποκτήσει την ενδεδειγμένη αντοχή. Ο συγκεκριμένος τύπος θεμελίωσης θεωρείται πως μπορεί να 
υποστηρίξει επαρκώς τον οικίσκο που θα τοποθετηθεί και συνιστά μεταλλική κατασκευή. Λόγω της 
ελαφρότητας του οικίσκου, θα μπορούν να αναληφθούν επιτυχώς οι σεισμικές δονήσεις που θα εκδηλωθούν 
στο μέλλον. Ο συνολικός χρόνος διάρκειας της φάσης αυτής παρατίθεται ακολούθως, μην υπολογίζοντας 
αστάθμητους παράγοντες: 
 
α/α  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ      ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΜΕΡΕΣ) 
1  Γενικές εκσκαφές       3 
2  Έκχυση μπετόν καθαρισμού      2 
3  Αναμονή για τη σύσφιξη του μπετόν καθαρισμού   4 
4  Κατασκευή βάσεων σκυροδέματος (δύο)    2 
5  Αναμονή για σκλήρυνση των βάσεων σκυροδέματος   10 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ        21 
 
Πέραν των χωματουργικών εργασιών αυτών δεν θα κατασκευαστούν υπόγειοι χώροι και δεν θα απαιτηθούν 
περαιτέρω αντίστοιχες εργασίες. Η ποσότητα των σκαπτικών υλικών που θα αναμοχλευτούν, υπολογίζεται 
σε 30m3 λόγω της ανομοιομορφίας της έκτασης θεμελίωσης των εγκαταστάσεων. Θα πραγματοποιηθεί με 
τα συνήθη σκαπτικά μηχανικά μέσα – τσάπα, ενώ τα αντίστοιχα προϊόντα θα απομακρύνονται με φορτηγό. 
Έχει υπολογιστεί πως το σύνολο των προϊόντων εκσκαφής θα απαιτηθεί για τη χρήση του ως υλικό 
επιχωμάτωσης. 
 
Λόγω της ανομοιομορφίας της έκτασης θεμελίωσης, το σύνολο της ποσότητας των σκαπτικών υλικών θα 
χρησιμοποιηθούν ως υλικά επιχωμάτωσης. Δεν θα προκύψει απομένουσα ποσότητα ως ΑΕΚΚ, συνεπώς δεν 
υπάρχει αναγκαιότητα να εκπονηθεί σχέδιο διάθεσης τους.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της θεμελιακής υποδομής, θα ακολουθήσει η κατασκευή του οικίσκου που θα 
φιλοξενήσει τις εγκαταστάσεις της Μονάδας. 
 
Θα χρησιμοποιηθούν μεταλλικά υποστυλώματα διατομής διπλού ταυ, μεταλλικοί δοκοί καθώς και τα 
απαραίτητα συνοδευτικά μεταλλικά στοιχεία προκειμένου να δημιουργηθεί ο φέρον οργανισμός στις ειδικές 
εγκαταστάσεις κατασκευής του οικίσκου αυτού. Ο οικίσκος θα μεταφερθεί ολοκληρωμένος στο γεωτεμάχιο 
εγκατάστασης και θα προσαρμοστεί επάνω στη βάση σκυροδέματος. Για την τοποθέτηση των δοκών αυτών, 
θα χρησιμοποιηθεί τηλεσκοπικός γερανός, ενώ θα απασχοληθεί εξειδικευμένο εργατικό προσωπικό. Η 
τοιχοποιία του οικίσκου θα επενδυθεί με panels πολυουρεθάνης πάχους 50mm, αποτελούμενα από 
λαμαρίνα και συνθετικό υλικό. Τα δομικά αυτά στοιχεία θα προσφέρουν ικανοποιητική ανθεκτικότητα στις 
σεισμικές δονήσεις, καθότι αυξημένης ελαστικότητας. Παράλληλα θα συμβάλλουν επιτυχώς στην 
ηχομόνωση. Η οροφή του οικίσκου θα κατασκευαστεί από λαμαρίνες τραπεζοειδούς σχήματος. Επίσης θα 
ληφθεί δε ιδιαίτερη μέριμνα, προκειμένου να διαθέτουν κατασκευαστική υποδομή ικανή να εξασφαλίζει την 
απορροή των υδάτων της στέγης σε κάθε οικίσκο. Ο συνολικός χρόνος διάρκειας της φάσης αυτής 
παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα κατά προσέγγιση, μην υπολογίζοντας τυχόν αστάθμητους παράγοντες: 
 
α/α  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΜΕΡΕΣ) 
1  Τοποθέτηση οικίσκου      2 
2  Προσαρμογή οικίσκου επί της βάσης σκυροδέματος  2 
3  Τοποθέτηση panels πολυουρεθάνης    3 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ       10 
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Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παραλαβής βιομάζας - φυτικών ελαίων και επεξεργασίας τους. 
Περιλαμβάνονται οι αντλίες - κυκλοφορητές του φυτικού ελαίου, όπως επίσης και το σύστημα 
προθέρμανσης-προετοιμασίας του καυσίμου. 
 
Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής. Η εγκατάσταση του κάθε ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνει μέσα σε 
μεταλλικό container 20”, το οποίο θα είναι ηχομονωμένο από τον κατασκευαστή. Στη μονάδα παραγωγής 
περιλαμβάνεται και το hydrogen kit το οποίο θα παράγει μικροποσότητες υδρογόνου που θα εισέρχονται 
στον κινητήρα προς καύση μαζί με το φυτικό έλαιο. 
 
Εγκατάσταση συστημάτων ισχυρών - ασθενών ρευμάτων, πυρασφάλειας και αντιεκρηκτικής προστασίας. Σε 
αυτό το τμήμα συμπεριλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις φωτισμού, συστήματος συναγερμού-παρακολούθησης 
με κάμερες και συστήματος τηλεμετρίας για απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχο. 
 
Εγκατάσταση υποσταθμού ανύψωσης και εργασίες σύνδεσης στο δίκτυο. Θέση του έργου σε λειτουργία. 
 
6.4.1 Προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα  
 
Αρχικά θα γίνει αφαίρεση φυτικής γης και ισοπέδωση του χώρου εγκατάστασης του συνόλου του 
εξοπλισμού. Η διαδικασία αυτή δεν αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο από μία ημέρα. 
 
Στη συνέχεια θα κατασκευαστούν οι βάσεις θεμελίωσης του εξοπλισμού και του υποσταθμού. Οι βάσεις θα 
κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ταυτόχρονα θα γίνει και η διάνοιξη χανδάκων - οδεύσεων για 
την υλοποίηση της καλωδίωσης ισχύος μέχρι τον Υποσταθμό και η κατασκευή της περίφραξης. 
 
Το επόμενο στάδιο είναι η θεμελίωση των container και των δεξαμενών πάνω στις βάσεις του οπλισμένου 
σκυροδέματος. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η διασύνδεση των κύριων δεξαμενών με τις δευτερεύουσες 
όπου και θα γίνεται και η προθέρμανση του καυσίμου μίγματος.  
 
Έπειτα συνδέονται οι δευτερεύουσες δεξαμενές με την εισαγωγή καυσίμου του κάθε κινητήρα. 
 
6.4.2 Επιμέρους τεχνικά έργα  
 
Για την κατασκευή της μονάδας δεν απαιτούνται επιμέρους τεχνικά έργα. 
 
6.4.3 Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της κατασκευής  
 
Για την υλοποίηση του παρόντος έργου δεν απαιτούνται υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, όπως εργοτάξια κ.α. 
Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της κατασκευής – δανειοθάλαμοι, αποθεσιοθάλαμοι, εργοτάξια 
 
Από τα αναφερόμενα ανωτέρω, η κατασκευή των εγκαταστάσεων της εξεταζόμενης εγκατάστασης μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως ένα τεχνικό εγχείρημα σχετικά μικρής κλίμακας. Οπότε δεν είναι απαραίτητες εκτεταμένες 
υποστηρικτικές εγκαταστάσεις.Με τη λογική αυτή,: 
α. Αποθεσιοθάλαμοι: Όπως αναφέρθηκε, η εκσκαφή για τη θεμελίωση των εγκαταστάσεων της Μονάδας 
θα είναι εξαιρετικά περιορισμένης κλίμακας. Λόγω του περιορισμένου ημερήσιου όγκου των σκαπτικών 
υλικών, οι χρησιμοποιούμενοι αποθεσιοθάλαμοι θα κείνται αποκλειστικά εντός του γεωτεμαχίου 
εγκατάστασης για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα θα υφίσταται ένας συγκεκριμένος χώρος 
κοντά στην είσοδο των οχημάτων, εμβαδού περίπου 30m2. Στο χώρο αυτό θα συγκεντρώνονται τα σκαπτικά 
υλικά για μερικές ώρες, έως ότου να προσέλθει το φορτηγό αποκομιδής. Θα λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα 
ούτως ώστε να μην παραμένουν υλικά στον αποθεσιοθάλαμο μετά το τέλος κάθε ημέρας εκσκαφής. 
β. Δανειοθάλαμοι: Λόγω του περιορισμένου εύρους του έργου, δεν θα απαιτηθεί η αναζήτηση 
δανειοθαλάμων. Οι απαραίτητες για την αποπεράτωσή του ποσότητες πρώτων υλών θα είναι απολύτως 
συγκεκριμένες. 
γ. Εργοτάξια: Όπως αναφέρθηκε, η κατασκευή του κτηρίου εγκατάστασης της Μονάδας, εντάσσεται στα 
έργα σχετικά μικρής κλίμακας. Κατά συνέπεια, το εργοτάξιο για την υποστήριξη της κατασκευής αυτής θα 
είναι περιορισμένης έκτασης. Θα περιλαμβάνει ένα μεταλλικό container για την εξυπηρέτηση των κατά 
καιρούς συνεργείων που θα εργάζονται για την ανέγερσή του.. 
 
Θα περιλαμβάνει τα στοιχεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ζητούμενη ενέργεια αυτή θα επιτυγχάνεται 
μέσω μίας μηχανής εσωτερικής καύσης (Μ.Ε.Κ.). Η Μ.Ε.Κ. αυτή θα είναι ειδικά κατασκευασμένη για 
αποκλειστική καύση φυτικών ελαίων/βιορευστών – vegetable oil από εξειδικευμένη εταιρεία. Θα λειτουργεί 
σε συνδυασμό με συζευγμένη γεννήτρια, αποδιδόμενης ισχύος έως 100kW. Η μηχανή εσωτερικής καύσης 
και η γεννήτρια θα συνιστούν συστοιχία.  
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6.4.4 Υλικά κατασκευής  
 
Για τα έργα υποδομών θα χρησιμοποιηθούν: 
 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ: Πλέγμα γαλβανισμένο ύψους 1,80 και σωλήνες γαλβανισμένοι ύψους 2,5 μέτρων.  
 
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ: Σκυρόδεμα C20/25 με οπλισμό πλέγμα 2 Χ 5μ.  
 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ: Κατασκευασμένες από ειδικό πολυαιθυλένιο. 
 
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ: Κατασκευασμένος από μεταλλικό σκελετό και επενδεδυμένος με πάνελ πολυουρεθάνης.  
 
ΣΤΕΓΑΣΗ Η/Ζ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ: Μεταλλικό container 20'' για τον κινητήρα. 
 
6.4.5 Διαχείριση υγρών αποβλήτων  
 
Κατά τη φάση κατασκευής δεν προκύπτουν υγρά απόβλητα. 
 
6.4.6 Πλεονάζοντα στερεά απόβλητα  
 
Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής συνίστανται βασικά σε απόβλητα 
συσκευασίας. Επομένως έχουν χαμηλό βαθμό επικινδυνότητας και η διαχείρισή τους θα γίνει αποκλειστικά 
από το φορέα υλοποίησης του έργου. 
 
6.4.7 Εκπομπές αέριων ρύπων  
 
Κατά τη φάση εργασιών κατασκευής της μονάδας θα υπάρξει σε μικρή κλίμακα δημιουργία σκόνης λόγω των 
διαφόρων χωματουργικών εργασιών, που θα γίνουν για την κατασκευή του έργου, οι οποίες θα διαρκέσουν 
λιγότερο από 3 εβδομάδες. Για τη μείωση των εκπομπών σκόνης κατά την κατασκευή, θα πραγματοποιείται 
διαβροχή του χώρου εγκατάστασης της μονάδας.  
 
Επιπλέον κατά τη φάση κατασκευής θα υπάρξουν εκπομπές αερίων ρύπων από τον μηχανοκίνητο 
εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στις κατασκευαστικές εργασίες. Οι εκπομπές αυτές θα είναι πολύ 
περιορισμένες λόγω του μικρού αριθμού μηχανοκίνητου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί, αλλά και της 
μικρής χρονικής διάρκειας των κατασκευαστικών εργασιών. 
 
6.4.8 Εκπομπές θορύβου και δονήσεων  
 
Οι εργασίες, που θα λάβουν χώρα κατά τη φάση εργασιών κατασκευής της μονάδας, δεν θα οδηγήσουν 
στην πρόκληση δονήσεων στην περιοχή επέμβασης του έργου, καθώς δεν θα απαιτηθούν έργα 
εκβραχισμών. Τέλος, η φύση των κατασκευαστικών εργασιών, που θα λάβουν χώρα για την εγκατάσταση 
της μονάδας, δεν δικαιολογεί την εκπομπή οποιουδήποτε είδους θορύβου, πέραν αυτού των μηχανημάτων, 
οι εργασίες των οποίων θα διαρκέσουν μικρό χρονικό διάστημα και θα γίνονται σε εργάσιμες ώρες (όχι 
κοινής ησυχίας).  
 
6.4.9 Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας  
 
Κατά την κατασκευή της μονάδας δεν εκπέμπονται αξιόλογες ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες. 
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6.5 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία της μονάδας αποτελεί η κατάλληλη επεξεργασία πριν την 
καύση. Η επεξεργασία συνίσταται αποκλειστικά στην προθέρμανση του φυτικού ελαίου, προκειμένου να 
ελέγξουμε το ιξώδες του καυσίμου και τη θερμοκρασία καύσης. Καμία χημική επεξεργασία δεν επιβάλλεται 
στο καύσιμο, δεδομένου ότι οι παρτίδες που θα προμηθεύεται ο φορέας θα περιέχουν συγκεκριμένες 
συγκεντρώσεις σε υγρασία, τέφρα, φωσφόρο, θείο κ.α. Από πειραματικές μετρήσεις της χρήσης φυτικών 
ελαίων ως καυσίμων κινητήρα, προέκυψε ότι παράγουν αυξημένη ισχύ και ροπή, με μικρή αύξηση της 
ειδικής κατανάλωσης και αύξηση των εκπομπών ΝΟΧ και CO2. 
 
6.5.1 Αναλυτική περιγραφή και διαχείριση του έργου  
 
Από τη δεξαμενή καυσίμου το φυτικό έλαιο ρέει μέσω αντλίας προς το σύστημα προθέρμανσης. Το σύστημα 
προθέρμανσης αποτελείται από ηλεκτρικό θερμαντήρα που βρίσκεται βυθισμένος στη δεξαμενή 
προθέρμανσης. Εναλλακτικά, και για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας, πρόκειται να τοποθετηθεί 
εναλλάκτης αέρα - νερού μέσα στη δεξαμενή προθέρμανσης. Μέσω ενός κυκλώματος νερού θα αντλείται 
θερμότητα από την έξοδο των καυσαερίων του κινητήρα και θα αποδίδεται στο φυτικό έλαιο μέσα στη 
δεξαμενή προθέρμανσης. Η θερμοκρασία του ελαίου θα ελέγχεται με αισθητήρα. Πριν εισαχθεί στον 
κινητήρα, η θερμοκρασία του φυτικού ελαίου πρέπει να ανέρχεται σε 60 - 70 ΟC. Στη συνέχεια εισάγεται για 
καύση εντός της ΜΕΚ, ενώ στην εισαγωγή αέρα παρεμβαίνει και το hydrogen kit. Το kit παράγει 
μικροποσότητες υδρογόνου, οι οποίες βοηθούν στην αύξηση του βαθμού απόδοσης του κινητήρα και στην 
καλύτερη καύση του μίγματος. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι αναλυτικές ιδιότητες του καυσίμου. 
 
• Στοιχεία κινητήρων 
 
Ο τύπος του κινητήρα είναι TBD. Ο κινητήρας διαθέτει 6 κυλίνδρους και είναι τετράχρονος. Η διάμετρος του 
κυλίνδρου είναι 150mm ενώ η διαδρομή 185mm. Ο βαθμός συμπίεσης φτάνει το 16:1. Η βάση του κινητήρα 
συνδέεται με αποσβεστήρες ταλαντώσεων με το σώμα του κινητήρα αλλά μεσολαβούν αποσβεστήρες και 
μεταξύ κινητήρα-γεννήτριας.  
 
Ο κινητήρας είναι σταθερών στροφών (1500 στροφές/λεπτό) και έχει κυβισμό 25,0 λίτρα, ενώ για την καύση 
του μίγματος καταναλώνονται περίπου 40m3/λεπτό αέρα. Το σύστημα ψύξης περιλαμβάνει 25 lit ψυκτικού 
μέσου και η συνολική απόρριψη θερμότητας προς αυτό σε πλήρες φορτίο φτάνει τα 18.000Btu/λεπτό. 
Πρόκειται για αερόψυκτο κινητήρα, που χρησιμοποιεί κλειστό κύκλωμα νερού και ανεμιστήρα για την 
απαγωγή θερμότητας. Η εκκίνηση του κινητήρα γίνεται με εκκινητή 24 Volt που τροφοδοτείται από μπαταρία 
24 Volt τύπου Rack. Στην πολλαπλή εξαγωγής η ροή καυσαερίων εκτιμάται σε 72,14m3/λεπτό ενώ η μέγιστη 
επιτρεπόμενη αντίθλιψη των καυσαερίων είναι 10KPa. Η θερμοκρασία των καυσαερίων εκτιμάται σε 495 OC 
σε κατάσταση αναμονής. Ο κινητήρας διαθέτει σύστημα λίπανσης χωρητικότητας 38.2 lit και φίλτρα λαδιού 
τύπου Spin oil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 6.5.1-1: Αναλυτικές ιδιότητες καυσίμου 
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• Ανάλυση καυσαερίων 
 
Η ροή καυσαερίων στις μετρήσεις ανέρχονταν σε 1620 lit/sec με θερμοκρασία εξόδου κοντά στους 451 ΟC με 
πίεση αντίθλιψης 10kPa. Στην εισαγωγή του κινητήρα η πίεση είναι 6,22kPa με ροή αέρα 8180 lit/sec. Η 
ειδική κατανάλωση στο 100% του φορτίου φτάνει τα 220 gr/Kwh. 
 
Όπως αναφέρθηκε, η ανάλυση καυσαερίων έδειξε μη ανιχνεύσιμες τιμές άκαυστων υδρογονανθράκων (HC) 
και μη ανιχνεύσιμες τιμές μονοξειδίου του άνθρακα (CO). Τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα και οξειδίων 
του αζώτου ήταν αυξημένα σε σχέση με τη χρήση πετρελαίου.  
 
Τα οξείδια του αζώτου (ΝΟΧ) κυμαίνονται από 40-60% αυξημένα σε σχέση με το πετρέλαιο, ενώ το διοξείδιο 
του άνθρακα κυμάνθηκε από 7-7,5%.  
 
Εδώ όμως να επισημάνουμε ότι η Ανάλυση Κύκλου Ζωής για την παραγωγή φυτικών ελαίων έδειξε 70-80% 
εξοικονόμηση ενέργειας και 75-83% μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. 
(σχετικό αέριο θερμοκηπίου στην παρούσα εγκατάσταση είναι το διοξείδιο του άνθρακα). 
 
• Στοιχεία γεννητριών 
 
Η γεννήτρια είναι ασύγχρονη, τριφασική με τάση λειτουργίας 400Volt και συχνότητα 50Hz. Το ονομαστικό 
ρεύμα ζεύξης είναι 900 Α. Η κλάση μόνωσης είναι Η, ενώ χρησιμοποιεί τεχνολογία χωρίς ψύκτρες 
(brushless).  
 
Η γεννήτρια διαθέτει αυτόματο σύστημα ελέγχου. Η γεννήτρια είναι αναβαθμιζόμενη, διαθέτει προστασία 
περιέλιξης, και διακόπτη κυκλώματος σύμφωνα με UL.  
 
Το σύστημα διαθέτει απομακρυσμένη αναγγελία συναγερμού καθώς και διακόπτη ασφαλείας. 
 
• Στοιχεία μετασχηματιστή 
 
Η τριφασική γραμμή από την έξοδο του Γ.Π.Χ.Τ. συνδέεται στους ακροδέκτες χαμηλής τάσης του 
μετασχηματιστή. Ο Μ/Σ είναι ελαιόψυκτος και φέρει όλα τα απαραίτητα ασφαλιστικά στοιχεία για την ορθή και 
ασφαλή λειτουργία του.  
 
Η τάση εξόδου είναι 20KV. Η μέθοδος ψύξης είναι ΟΝΑΝ. Τα τυλίγματα είναι από Αl ενώ η κατασκευή 
διέπεται από standard EN 60076-1.  
 
Φέρει αφυγραντήρα, ηλεκτρονόμο δύο επαφών, και δύο ηλεκτρικών επαφών – μία για οπτική και ηχητική 
σήμανση σε περίπτωση δημιουργίας φυσαλίδων λόγω σπινθηρισμών και μία για διακοπή της λειτουργίας 
του Μ/Σ σε περίπτωση απώλειας λαδιού –, θερμόμετρο θερμοκρασίας λαδιού, ενώ έχει υποστεί όλες τις 
απαραίτητες δοκιμές υδραυλικής πίεσης και ηλεκτρικής υπερφόρτισης (ΙΕC354).  
 
Θα υπάρχει σταθερό σύστημα αντιστάθμισης άεργου ισχύος 20KVar με τις ασφαλιστικές διατάξεις.  
 
Η ονομαστική ισχύς του μετασχηματιστή είναι 800 KVA. 
 
• Γείωση εγκατάστασης 
 
Η γείωση της εγκατάστασης είναι θεμελιακή, στη βάση του υποσταθμού, με κατάλληλες ακτινικές 
προεκτάσεις. Στη μπάρα γείωσης γειώνονται όλα τα μεταλλικά μέρη καθώς και οι μανδύες των καλωδίων. 
 
Η γείωση των μεταλλικών μερών που βρίσκονται εντός του οικίσκου υλοποιείται με ταινία χαλκού 30Χ3mm η 
οποία βρίσκεται περιμετρικά στο εσωτερικό του οικίσκου και σε ύψος 30 cm από την επιφάνεια του δαπέδου. 
Η γείωση των καλωδίων ισχύος γίνεται με τη χρήση γειωτή, ο οποίος μπορεί να χειριστεί όταν ο αντίστοιχος 
διακόπτης φορτίου είναι ανοιχτός. Πάνω στη μπάρα καταλήγει ο ουδέτερος αγωγός της χαμηλής τάσης 
καθώς και ο αγωγός γείωσης της μονάδας παραγωγής. 
 
6.5.2 Διαχείριση του έργου – δραστηριότητας  
 
Η διαχείριση του έργου απαιτεί τακτικό έλεγχο και προμήθεια πρώτων υλών, καθώς και τακτική συντήρηση 
των κινητήρων. Ο φορέας υλοποίησης του έργου έχει αναλάβει ο ίδιος τη διαχείριση. 
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6.5.3 Εισροές υλικών και ενέργειας  
 
Μια γενική αποτύπωση της ροής μάζας εντός της μονάδας παραγωγής φαίνεται παρακάτω: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 6.5.3-1: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 
 
➢ Κατανάλωση καυσίμου (ανηγμένη): 220 gr/Kwh 
 

➢ Εγκατεστημένη ισχύς: 100 KW  
 

➢ Ωριαία κατανάλωση: 22 Kg/h 
 

➢ Κατανάλωση καυσίμου (ετήσια εκτίμηση): 154 τόνοι 
 
Με την προσθήκη των ενεργειακών χαρακτηριστικών του καυσίμου προκύπτει και το ισοζύγιο ενέργειας της 
διαδικασίας. Η θερμογόνος δύναμη του καυσίμου ανέρχεται σε 38.000 KJ/Kg. Η ροή μάζας του καυσίμου 
είναι 22 Kg/h. Συνεπώς το ενεργειακό περιεχόμενο του καυσίμου είναι 836 MJ/h ή αλλιώς 232,2 kWh.  
 
Συνολικά, οι απώλειες στον κινητήρα και η θερμότητα των καυσαερίων είναι 141,8 MJ/h. Από την ενέργεια 
που αποδίδεται, θα πρέπει να αφαιρεθεί και ποσοστό περίπου 7%, το οποίο είναι θερμικές απώλειες στη 
γεννήτρια και 1% απώλειες καλωδίωσης και 2% απώλειες μετασχηματιστή.  
 
Αυτό σημαίνει ότι η τελική εγχεόμενη ενέργεια στο δίκτυο είναι 324 MJ/h ή περίπου 90 KWh. 
 
Χρήση ενέργειας  
 
Αν κατά τη διαδικασία χρησιμοποιείται ηλεκτρικός θερμαντήρας και όχι εναλλάκτης, τότε καταναλώνονται 
περίπου 15 KW ηλεκτρικής ισχύος για την προθέρμανση του ελαίου. Την ενέργεια αυτή η μονάδα θα την 
προμηθεύεται από το δημόσιο δίκτυο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. 
 
Χρήση φυσικών πόρων (νερού)  
 
Η χρήση νερού περιορίζεται στην εγκατάσταση ενός κλειστού κυκλώματος που θα χρησιμοποιείται στον 
εναλλάκτη για την προθέρμανση του ελαίου. Θα εγκατασταθεί μία δεξαμενή χωρητικότητας ενός (1) κυβικού 
μέτρου. Σε κανονική λειτουργία, δεν αναμένονται απώλειες νερού. 
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Ενεργειακό ισοζύγιο  
 
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, αλλά και πειράματα που έχουν γίνει, το καύσιμο που πλησιάζει περισσότερο 
στις ιδιότητες του πετρελαίου είναι το κραμβέλαιο. Επειδή αναμένεται σε μεγάλο ποσοστό η χρήση του 
συγκεκριμένου ελαίου, θα παρουσιαστεί το ετήσιο ενεργειακό ισοζύγιο με βάση τις ιδιότητές του. 
 

ΕΙΣΟΔΟΣ  

Χημικός τύπος κραμβέλαιου  C57H105O6 

Θερμογόνος δύναμη  38.000 KJ/Kgr 

Ετήσια κατανάλωση  154.000 Kgr 

Συνολική εισερχόμενη ενέργεια  5.852 GJ 

ΕΞΟΔΟΣ  

Συνολική θερμότητα καυσαερίων 2.298,8 GJ  

Αποδιδόμενη θερμική ενέργεια 2.268 GJ 

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ  

Θερμικές απώλειες στη γεννήτρια,  

το μετασχηματιστή και τον κινητήρα  
585,2 GJ  

Συνολική εξερχόμενη ενέργεια  5.852 GJ  

 
Πίνακας 6.5.3-2: Ενεργειακό ισοζύγιο ετήσιας λειτουργίας 
 

*1 GJ ισούται με 278 KWh 
 
 
6.5.4 Εκροές υγρών αποβλήτων  
 
Από τη δραστηριότητα του σταθμού θα προκύπτουν τα παρακάτω υγρά απόβλητα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 6.5.4-1: Υγρά απόβλητα 
 

*αναφέρονται τα επικίνδυνα απόβλητα. 
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6.5.5 ΕΚΡΟΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 
Από τη δραστηριότητα του σταθμού θα προκύπτουν τα παρακάτω στερεά απόβλητα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 6.5.5-1: Στερεά απόβλητα 
 

*αναφέρονται τα επικίνδυνα απόβλητα. 
 
Γενικά η διαχείριση και διάθεση των στερεών αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. 
50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός 
Σχεδιασμός Διαχείρισης» (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/22-12-2003) και 29407/3508/2002 «Μέτρα και Όροι για την 
υγειονομική ταφή των αποβλήτων» (Φ.Ε.Κ. 1572/Β/16-12-2002). 
 
 
6.5.6 Εκπομπές αέριων ρύπων  
 
Οι επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον είναι μόνο θετικές. Τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα των 
επενδύσεων ΑΠΕ είναι αδιαμφισβήτητα. Κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από μονάδες ΑΠΕ και άρα όχι 
από συμβατικά καύσιμα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης 1,1 κιλών διοξειδίου του άνθρακα στην 
ατμόσφαιρα (με βάση το σημερινό ενεργειακό μείγμα στην Ελλάδα και τις μέσες απώλειες του δικτύου). 
Επιπλέον, συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα 
μικροσωματίδια, οξείδιο του θείου, κ.λπ.). Γενικά, πρόκειται για τυπικούς ρύπους που εκπέμπονται από 
Μηχανή Εσωτερικής Καύσης. 
 
Η Μονάδα, διαθέτουσα μηχανή εσωτερικής καύσης, η οποία καταναλώνει φυτικά έλαια και δευτερευόντως 
βιοντήζελ, θα εκπέμπει καυσαέρια με τη συνήθη ως επί το πλείστον σύσταση για Μ.Ε.Κ. Τα συγκεκριμένα, 
ουσιαστικά θα συνιστούν και τις μοναδικές εκπομπές ρύπων από τη διαδικασία λειτουργίας της Μονάδας για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η φύση όμως της καύσιμης ύλης και οι συνθήκες καύσης 
προϋποθέτουν εκπομπές ρύπων εντός των θεσμοθετημένων ορίων, όσον αφορά μηχανές εσωτερικής 
καύσης. Οι εκπομπές αυτές υπολογίστηκαν λαμβάνοντας πιλοτικά υπ’ όψη τα ακόλουθα καθορισθέντα: 
 
Απόφαση Αριθμ. 36060/1155/Ε.103/ΦΕΚ 1450 B’/14-6-2013 η οποία αφορά τον «Καθορισμό πλαισίου 
κανόνων ,μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 
2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010». 
Επί της Απόφασης αυτής μπορούν να καταγραφούν οι εξής παρατηρήσεις: 



41 

 
o Η συγκεκριμένη Μονάδα διαθέτει σημειακή πηγή εκπομπής ρύπων. Η πηγή αυτή θα συνιστά κυλινδρική 

έξοδο – κοινώς ως «φουγάρο», και θα κείται σε ύψος 1m άνωθεν της οροφής του υφιστάμενου κτηρίου. 
o Το πεδίο εφαρμογής της απόφασης αυτής αφορά μονάδες καύσης που προορίζονται για την παραγωγή 

ενέργειας με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 50ΜW – Άρθρο 24/Παρ. 1. Η συγκεκριμένη εξεταζόμενη 
Μονάδα επί του παρόντος, υπολογίστηκε πως αποδίδει μέγιστη θερμική ισχύ ίση με 0,1MW. Το δεδομένο 
αυτό ουσιαστικά υπαγορεύει την ουσιαστική έλλειψη επισήμων θεσμοθετημένων ορίων εκπομπής αέριων 
ρύπων για μονάδες καύσης του μεγέθους της εξεταζόμενης. Ωστόσο, για την αξιολόγηση της Μονάδας 
όσον αφορά την εκπομπή των αέριων ρύπων της μηχανής εσωτερικής καύσης που ενσωματώνει, ο 
φορέας έργου δεσμεύεται να τηρήσει τα θεσμοθετημένα επί της Απόφασης αυτής όρια με πρόταση 
ανοχής της τάξης του 20% για κάθε τιμή. Η ανοχή αυτή προτείνεται λόγω της εξαιρετικά περιορισμένης 
αποδιδόμενης θερμικής ισχύος και συνεπώς της περιορισμένης έκτασης λειτουργίας και επιβάρυνσης. 

o Η συγκεκριμένη απόφαση κατάταξης επιλέχθηκε γιατί θεωρείται η πλησιέστερη σε σχέση με τη 
συγκεκριμένη εξεταζόμενη Μονάδα φυτικών ελαίων/βιορευστών. Τη συγκεκριμένη στιγμή η συνολική 
ισχύουσα νομοθεσία δεν προτείνει όρια κατάταξης για την κατηγορία θερμικής ισχύος που εντάσσεται η 
εξεταζόμενη Μονάδα. Αυτό συμβαίνει γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει θεσπίσει τη συγκεκριμένη 
νομοθεσία (οδηγία 2010/75/ΕΕ) θεωρεί πιθανώς πως μονάδες θερμικής ισχύος <50ΜW δεν είναι σε θέση 
να επιφέρουν ουσιαστική ατμοσφαιρική επιβάρυνση βάσει των εκπομπών αέριων ρύπων τους. 
Εντούτοις, ο φορέας έργου και ο υπογράφων έκριναν πως θα πρέπει να οριστεί θεσμοθετημένο όριο, 
προκειμένου να ελέγχεται εκ του ασφαλούς το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Μονάδας. 

o Σύμφωνα με το Άρθρο 25 της εν λόγω Απόφασης, η συγκεκριμένη εξεταζόμενη Μονάδα εντάσσεται στην 
Παρ. 3 «Εγκαταστάσεις με μονάδες καύσης οι οποίες δεν καλύπτονται από τις παραγράφους 2 και 2.1». 
Για το λόγο αυτό αξιολογείται σύμφωνα με τα θεσμοθετημένα όρια του Παραρτήματος V/Μέρος 2/Πίνακες 
2, 4 και 7. Οι Μονάδες θα αξιολογηθούν ως «μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα». Οι 
αέριοι ρύποι για τους οποίους η Απόφαση προτείνει συγκεκριμένα όρια για αυτού του είδους τις μονάδες 
καύσης είναι τα SO2, ΝΟx καθώς και οι εκπομπές σκόνης (ουσιαστικά πρόκειται για τα σωματίδια 
ΑΣ10/ΑΣ2,5). 

o Για την εκπομπή CO, η Απόφαση δεν προτείνει θεσμοθετημένο όριο όσον αφορά την κατηγορία των 
«μονάδων καύσης που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα». Αυτό συμβαίνει γιατί η νομοθεσία θεωρεί πιθανώς 
πως οι συγκεκριμένες μονάδες εκπέμπουν ελάχιστες ποσότητες του συγκεκριμένου αέριου ρύπου. 
Εντούτοις, ο φορέας έργου και ο υπογράφων έκριναν πως θα πρέπει να οριστεί θεσμοθετημένο όριο, 
προκειμένου να ελέγχεται εκ του ασφαλούς το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Μονάδας. Ως εκ τούτου, 
επιλέχθηκε το όριο του Πίνακα 6 στην κατηγορία «μονάδες καύσης που τροφοδοτούνται με 
αέριο/υποκατηγορία: μονάδες καύσης πλην των αεριοστροβίλων και των αεριοκίνητων μηχανών», με 
περιθώρια ανοχής της τάξης του 20% λόγω της χαμηλής αποδιδόμενης θερμικής ισχύος. 

o Για την εκπομπή υδρογονανθράκων H/C, η Απόφαση δεν προτείνει συγκεκριμένο όριο. Αυτό συμβαίνει 
γιατί εκπέμπεται πλήθος διαφορετικών πτητικών οργανικών ενώσεων από κάθε βιομηχανική Μ.Ε.Κ. 
σύγχρονης τεχνολογίας, ουσιαστικά σε στοιχειακές συγκεντρώσεις. Επιπλέον, η χρήση ειδικού 
εξοπλισμού περιορισμού των εκπομπών CO και ΝΟx που θα επεξηγηθεί ακολούθως, συμβάλει 
ταυτόχρονα και στον πολύ σημαντικό περιορισμό των εκπομπών των υδρογονανθράκων αυτών σε 
ανεπαίσθητα επίπεδα. 

o Οι εκπομπές σωματιδίων ΑΣ10/ΑΣ2,5, εντάσσονται στις εκπομπές σκόνης σύμφωνα με την εν λόγω 
Απόφαση. Για τις εξεταζόμενες Μονάδες θα ληφθεί το όριο του Πίνακα 7 που αφορά «μονάδες καύσης 
που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα». 

o Οι υπολογιζόμενες εκπομπές αερίων ρύπων έχουν βασιστεί στους ρυθμούς ροής των καυσαερίων της 
χρησιμοποιούμενης Μ.Ε.Κ. σύμφωνα με τις τιμές τους, οι οποίες αποδίδονται στα επίσημα προσπέκτους 
της κατασκευάστριας εταιρείας. 

 
Για την εξασφάλιση του επιπέδου των εκπομπών αέριων ρύπων στα ορισθέντα από την Απόφαση και την 
παρούσα όρια, ο φορέας έργου προτίθεται να τοποθετήσει πρόσθετο ειδικό εξοπλισμό (καταλύτη) στη 
Μ.Ε.Κ. Με την τοποθέτησή τους θα επιτευχθούν εμφανώς μεγαλύτερα ποσοστά κατακράτησης.  
 
Το διοξείδιο του άνθρακα. 
 
Το διοξείδιο του άνθρακα ουσιαστικά δεν αποτελεί ρύπο, είναι συστατικό της ατμόσφαιρας, ευθύνεται όμως 
για την άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη, αφού αποτελεί αέριο του θερμοκηπίου. Δεδομένου ότι οι 
μονάδες βιορευστών χρησιμοποιούν ως καύσιμο φυτικά έλαια, το ισοζύγιο εκπομπών διοξειδίου είναι 
μηδενικό. Το φυτό κατά την ανάπτυξή του δεσμεύει διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, ενώ το ίδιο 
ποσό αποδίδεται κατά την καύση του. Όπως αναφέρεται και στη μελέτη, από ανάλυση κύκλου ζωής, που 
πραγματοποιήθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως προς την ενεργειακή κατανάλωση και την 
παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου από κινητήρες που χρησιμοποιούν φυτικά έλαια αντί για πετρέλαιο, 
προκύπτει μείωση άνω του 75% και για τις δύο περιπτώσεις. 
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Το μονοξείδιο του άνθρακα. 
 
Μια βασική επιδίωξη των κατασκευαστών κινητήρων είναι η επίτευξη τέλειας καύσης εντός του κυλίνδρου σε 
μια Μ.Ε.Κ. Αυτό θα οδηγήσει στο μέγιστο βαθμό απόδοσης κατά την καύση του καυσίμου. Ατελής καύση, 
συνεπάγεται μειωμένη απόδοση της μηχανής καθώς και παραγωγή χημικών ενώσεων επιβλαβών για τον 
άνθρωπο (όπως μονοξείδιο του άνθρακα). Οι σύγχρονες Μ.Ε.Κ. ελέγχουν το λόγο αέρα/καυσίμου, ώστε η 
καύση εντός του κυλίνδρου σχεδόν να ταυτίζεται με την τέλεια καύση.  
 
Στους πετρελαιοκινητήρες αυτό επιτυγχάνεται με την ρύθμιση της αντλίας πετρελαίου, η οποία μεταβάλλει 
την ποσότητα πετρελαίου που εγχέεται στον κύλινδρο. Με τον τρόπο αυτό εκμηδενίζεται το ποσοστό 
εκπομπής ενός βασικού ρύπου, του μονοξειδίου του άνθρακα. Σε μετρήσεις που έγιναν σε πειραματική 
διάταξη καύσης φυτικών ελαίων σε κινητήρα πετρελαίου diesel μετρήθηκαν εκπομπές CO μεταξύ 0,01-
0,03% με ακρίβεια οργάνου 0,01%, πράγμα που σημαίνει ότι ο έλεγχος αυτού του ρύπου δεν έχει ουσιαστικό 
νόημα. (Πηγή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διδακτορική διατριβή διερεύνησης χρήσης φυτικών ελαίων 
ως καύσιμα σε κινητήρες). 
 
Το οξείδιο του θείου. 
 
Το πετρέλαιο, καθώς και πολλά κλάσματά του περιέχουν θείο (S). Διεθνείς κανονισμοί επιβάλλουν τη μείωση 
της περιεκτικότητας σε θείο, εξαιτίας της παραγωγής διοξειδίου του θείου κατά την καύση του πετρελαίου. Το 
διοξείδιο του θείου, όταν βρεθεί σε υγρό περιβάλλον, αντιδρά δημιουργώντας θειικό οξύ (φαινόμενο όξινης 
βροχής). Στην περίπτωση καύσης φυτικών ελαίων, δεν παράγεται σχεδόν καθόλου οξείδιο του θείου, αφού η 
περιεκτικότητά του στο καύσιμο είναι μηδενική.  
 
Χρησιμοποιώντας λοιπόν φυτικά έλαια αντί για πετρέλαιο, εκμηδενίζεται και το ποσοστό εκπομπής ενός 
ακόμη ρύπου (SO2). Παρακάτω παρουσιάζεται πίνακας με τις περιεκτικότητες σε θείο τόσο του πετρελαίου, 
όσο και διαφόρων φυτικών ελαίων. 
 
 
 
 
 
Πίνακας 6.5.6-1: Περιεκτικότητες σε θείο 
 
Άκαυστοι υδρογονάνθρακες. 
 
Οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες (HC) δημιουργούνται από δύο παράγοντες. Ο ένας σχετίζεται με το σβήσιμο 
της φλόγας λόγω των φτωχών σε καύσιμο περιοχών εντός του κυλίνδρου και ο άλλος σχετίζεται με την 
εισχώρηση καυσίμου προς το τέλος της καύσης. Οι σύγχρονοι κινητήρες, λόγω του ηλεκτρονικού ελέγχου 
του ψεκασμού, ρυθμίζουν τις συνθήκες καύσης σε τέτοια σημεία, που οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες είναι μη 
ανιχνεύσιμοι. Επίσης, η παρουσία οξυγόνου στο μόριο του υδρογονάνθρακα, συνεισφέρει στην αύξηση της 
θερμοκρασίας καύσης, που έχει αποτέλεσμα τη μείωση των άκαυστων ΗC.  
 
Σε μετρήσεις που έγιναν σε πειραματική διάταξη καύσης φυτικών ελαίων σε κινητήρα πετρελαίου diesel 
μετρήθηκαν εκπομπές HC της τάξης των 0-3 ppm, πράγμα που καθιστά και την συγκεκριμένη εκπομπή 
ρύπου πρακτικά μηδενική.  
(Πηγή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διδακτορική διατριβή διερεύνησης χρήσης φυτικών ελαίων ως 
καύσιμα σε κινητήρες). 

 
Τα οξείδια του αζώτου. 
 
Το άζωτο περιέχεται στον ατμοσφαιρικό αέρα και όχι στο καύσιμο, συνεπώς η συγκέντρωση των 
οξειδίων δεν εξαρτάται από την πρώτη ύλη, αλλά από τη θερμοκρασία καύσης εντός του κυλίνδρου. Κατά τη 
λειτουργία της ΜΕΚ η θερμοκρασία αυτή είναι περίπου σταθερή και επομένως δεν αναμένεται διασπορά των 
μετρήσεων. Η έκλυση οξειδίων του αζώτου εκτιμάται σε 0,5-1,0 gr/KWh ενώ για έναν αντίστοιχο κινητήρα 
diesel κυμαίνονται από 0,3-0,8 gr/KWh.  
 
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι μείωσης των εκπεμπόμενων οξειδίων του αζώτου, είτε επεμβαίνοντας στις 
συνθήκες καύσης, είτε με εξωτερικά φίλτρα-καταλύτες. Επειδή η επέμβαση στις συνθήκες καύσης μπορεί να 
μειώσει τα οξείδια (ΝΟx), ταυτόχρονα όμως κάποιος άλλος ρύπος θα παρουσιάσει αυξητική τάση, θα γίνει 
εγκατάσταση επιλεκτικού καταλυτικού μετατροπέα για την αναγωγή των οξειδίων με αποτέλεσμα τη 
σημαντική μείωσή τους (ως και 90%). 
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Το σύστημα βασίζεται στον ψεκασμό ουρίας που αποθηκεύεται σε πρόσθετο δοχείο εντός του αγωγού 
καυσαερίων, ώστε τα οξείδια του αζώτου να μετατρέπονται σε άζωτο και οξυγόνο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 6.5.6-1: Επιλεκτικός Καταλυτικός Μετατροπέας  
 
Σύμφωνα με πειραματικά δεδομένα που ερευνούν τη χρήση φυτικών ελαίων σε κινητήρες ανάφλεξης 
συμπίεσης (diesel) και όπως αποτυπώνονται στην Εικόνα 6.5.6-2, προκύπτει ότι για χρήση αμιγούς φυτικού 
ελαίου οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου αυξάνονται από 40 ως 60%. Οι μετρήσεις έδειξαν ίδια περίπου 
αύξηση και για τα τρία διαφορετικά φυτικά έλαια που χρησιμοποιήθηκαν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 6.5.6-2: Ποσοστιαία σύγκριση διαφοροποίησης εκπομπών οξειδίων του αζώτου  
 
Μπορούμε ακόμη να αναφέρουμε, ότι οι εκπομπές που μετρήθηκαν δεν μεταβάλλονται κατά τη λειτουργία 
του κινητήρα, παρά μόνο ελάχιστα κατά την εκκίνηση. Συνεπώς, οι τιμές που παραθέτουμε δεν μπορεί να 
αλλάξουν παρά μόνο ελάχιστα, κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας. Ο χημικός τύπος των φυτικών 
ελαίων (κραμβέλαιο-ηλιέλαιο-βαμβακέλαιο) είναι παραπλήσιος, όπως και οι περισσότερες ιδιότητές τους. 
Επομένως, θεωρούμε ότι δεν θα εμφανιστούν σημαντικές αποκλίσεις από τις μετρούμενες τιμές εκπομπών, 
ανεξάρτητα από το είδος του φυτικού ελαίου που θα χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο. Παρακάτω παρουσιάζονται 
οι μετρήσεις οξειδίων του αζώτου που έγιναν κατά τη συνεχή λειτουργία για 42h κινητήρα ανάφλεξης 
συμπίεσης, ο οποίος χρησιμοποιεί ως καύσιμο φυτικό έλαιο (ηλιέλαιο). 
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Εικόνα 6.5.6-3: Μεταβολή οξειδίων αζώτου κατά τη συνεχή λειτουργία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 6.5.6-4: Μεταβολή διοξειδίου του άνθρακα κατά τη συνεχή λειτουργία  
 
(Πηγή: Πειραματική διερεύνηση της χρήσης φυτικών ελαίων ως καυσίμων σε κινητήρα ανάφλεξης συμπίεσης 
– Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 
 
 
Οι τυπικές τιμές των κύριων εκπομπών αερίων ρύπων για κινητήρες ίδιας ισχύος με καύσιμο φυτικό έλαιο και 
πετρέλαιο diesel είναι αντίστοιχα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 6.5.6-1: Τυπικές εκπομπές για diesel-φυτικά έλαια 
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Γενικά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι παρατηρείται μια παρόμοια συμπεριφορά των κινητήρων, με 
εξαίρεση την αύξηση της συγκέντρωσης των οξειδίων του αζώτου, παράμετρος η οποία θα αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά. 
 
Σύμφωνα με ανάλυση καυσαερίων που επισυνάπτεται στο Παράρτημα και πραγματοποιήθηκε σε κινητήρα 
εσωτερικής καύσης σταθερών στροφών (1500 rpm) της εταιρείας ΜΑΝ, ισχύος 400KW, λειτουργώντας με 
φυτικό λάδι χωρίς κάποιο σύστημα αντιρρύπανσης προκύπτουν οι παρακάτω αέριοι ρύποι: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 6.5.6-2: Στοιχεία ανάλυσης καυσαερίων 
 
Κατά τη λειτουργία της μονάδας, οι εκπομπές αερίων ρύπων περιλαμβάνουν τα καυσαέρια, τα οποία έχουν 
περίπου την ίδια σύσταση με αυτά της καύσης diesel με αυξημένα τα επίπεδα οξειδίων του αζώτου (ΝΟΧ). 
Εκτιμάται ότι η σύσταση των καυσαερίων στην ονομαστική λειτουργία του κινητήρα θα είναι: 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 6.5.6-3: Εκτίμηση εκπομπών αερίων ρύπων 
 
Η εκτίμηση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι οι συνθήκες καύσης που επηρεάζουν τις εκπομπές ρύπων, 
δεν μεταβάλλονται σημαντικά μεταξύ ενός κινητήρα 400KW και ενός κινητήρα 100KW όταν λειτουργούν με 
το ίδιο καύσιμο, στις ίδιες στροφές λειτουργίας (1500/λεπτό). Έτσι, παρόλο που ποσοτικά διαφέρουν λόγω 
της αυξημένης ροής καυσαερίων στην περίπτωση του κινητήρα 100KW, ποιοτικά δεν αναμένονται 
σημαντικές διαφορές. 
 
Να σημειωθεί επίσης, ότι ένας πολύ σημαντικός ρύπος που προέρχεται από την καύση πετρελαίου diesel, οι 
εκπομπές σε διοξείδιο του θείου, είναι πρακτικά μηδενικές, αφού η περιεκτικότητα των περισσότερων ελαίων 
σε θείο κυμαίνεται από 0-0,01%. Παρακάτω παρουσιάζεται πίνακας με τις ιδιότητες του πετρελαίου diesel και 
τριών φυτικών ελαίων (ηλιέλαιο, κραμβέλαιο, βαμβακέλαιο). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 6.5.6-4: Πίνακας ιδιοτήτων διαφόρων ελαίων και diesel 
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Τα επίπεδα εκπομπών των αέριων ρύπων από τις Μ.Ε.Κ., οι οποίες θα εκπέμπουν τους συνήθεις αέριους 
ρύπους μιας τυπικής «αεριοκίνητης» μηχανής εσωτερικής καύσης. Οι εκπεμπόμενες αυτές ποσότητες θα 
είναι απολύτως συνυφασμένες με τα θεσπισθέντα όρια όπως σε γενικές γραμμές προσδιορίστηκαν από την 
Απόφαση Αριθμ. 36060/1155/Ε.103/ΦΕΚ 1450 B’/14-6- 2013 – περί εκπομπών αέριων ρύπων μηχανών 
εσωτερικής καύσης. Στην παρούσα θα εξεταστούν οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου στον αέρα, 
από την εξεταζόμενη Μονάδα και συγκεκριμένα το CO2. Το ακόλουθο σχήμα παρουσιάζει το ισοζύγιο 
αερίων εκπομπών από την καύση 1tn βιοκαυσίμων – στην προκειμένη περίπτωση ανάγεται η ποσότητα 
αυτή σε μονάδες όγκου φυτικών ελαίων/βιορευστών που χρησιμοποιούνται επί της παρούσας για την 
εξεταζόμενη Μονάδα. Αναλυτικά: 
 

 
 
Σχήμα 6.5.6-1: Απόδοση αερίων στο περιβάλλον από την καύση 1tn βιοκαυσίμων – αποκαλούμενα 
ως «βιομάζα» στο σχήμα, σε ειδική μονάδα επεξεργασίας αυτών. Το τελικό ισοζύγιο, περιλαμβάνουν 
τις εκπομπές 1,2tn O2 από τις ενεργειακές καλλιέργειες. 
 
Ουσιαστικά το ως άνω σχήμα καταδεικνύει πως υπάρχει απόλυτο ισοζύγιο εκπεμπόμενης και δεσμευόμενης 
ποσότητας CO2 χωρίς ουσιαστική επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Αντιθέτως βάσει στοιχείων οι 
εγκατεστημένες ενεργειακές καλλιέργειες που τροφοδοτούν με πρώτη ύλη αντίστοιχες μονάδες, θα 
συμβάλλουν στη μείωση των εκπεμπόμενων ποσοτήτων CO2 από τις περαιτέρω ανθρώπινες 
δραστηριότητες. Η μείωση αυτή θα λαμβάνει χώρα είτε με απευθείας δέσμευση μέσω των αναπτυσσόμενων 
ενεργειακών καλλιεργειών, είτε από την κατάργηση συμβατικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού από 
ορυκτές πρώτες ύλες. 
 
Από βιβλιογραφικά δεδομένα αποδεικνύεται πως οι εγκατεστημένες ενεργειακές εκτάσεις στην Ελλάδα, θα 
συμβάλλουν αποφασιστικά στη μείωση των αερίων εκπομπών CΟ2. Το τελευταίο ως γνωστόν, θεωρείται 
εκείνο που συμβάλλει περισσότερο στα αέρια του φαινομένου του θερμοκηπίου για τα οποία η Ελλάδα 
ξεπερνά τα θεσμοθετημένα όρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο.  
 
Εξαιτίας της πιθανότητας χρήσης ποσοτήτων μη βρώσιμων φυτικών ελαίων που θα προέρχονται από 
καλλιέργειες τοπικών καλλιεργητών από τη νήσο Χίο, ουσιαστικά οι συγκεκριμένες τυπικά θα μπορούν να 
«αναβαθμιστούν» σε ενεργειακές. Οπότε το εκπεμπόμενο ποσό CO2 μπορεί να θεωρηθεί πως 
«διαμοιράζεται» και σε αυτές. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω στοιχεία, ουσιαστικά η αγροτική δραστηριότητα 
θα αναβαθμιστεί αφού δίδεται κίνητρο μετατροπής μη προσοδοφόρων καλλιεργειών στην περιοχή της νήσου 
Χίου σε ενεργειακές. Επίσης μπορεί να αξιοποιηθούν χέρσες εκτάσεις με την εγκατάσταση ενεργειακών 
καλλιεργειών – ηλίανθοι, κράμβη κ.α., εξασφαλίζοντας ουσιαστικά 100% απορρόφηση από τη Μονάδα. 
 
Δεν θα απελευθερώνονται ποσότητες CH4 από τη λειτουργία της Μονάδας – το οποίο ως γνωστόν είναι 
εξίσου σημαντικό συστατικό για τη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου. Θα απελευθερώνεται μόνο 
CO2, γεγονός που θα προκαλέσει μείωση των αέριων του θερμοκηπίου εφόσον επεκταθεί η χρήση 
παρόμοιων μονάδων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τις συμβατικές μονάδες 
παραγωγής ενέργειας. Οι τελευταίες απελευθερώνουν σημαντικές ποσότητες CH4. Το γεγονός αυτό είναι 
ιδιαίτερα ευνοϊκό για το περιβάλλον, αφού το CH4 έχει 25 φορές μεγαλύτερη ενεργό δράση σε σχέση με το 
CO2 – σε ορίζοντα 100 ετών. 
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Ειδικές οριακές τιμές αέριων ρύπων  
 
Σύμφωνα με την Υ.Α 36060/1155/Ε.103/2013, (ΦΕΚ 1450/Β/14.6.2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι 
οριακές τιμές εκπομπών αερίων ρύπων από νέες μονάδες καύσης με χρήση βιομάζας αφορούν 
συγκροτήματα εγκατεστημένης ισχύος 50-100MW. Τα όρια εκπομπών που τίθενται σ' αυτή την περίπτωση 
είναι:  
 
SO2 ≤ 200mg/Nm3                  NO2 ≤ 400mg/Nm3               Αιωρούμενα σωματίδια ≤ 50mg/Nm3  
 
Δεδομένου ότι ο σταθμός δεν χρησιμοποιεί ανοιχτή εστία καύσης, ούτε εμπίπτει στις διατάξεις 
περιορισμού μεγάλων μονάδων, θεωρείται ότι δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με αέριους ρύπους. 
 
Καπνός 
Η Μ.Ε.Κ. καύσης φυτικών ελαίων/βιορευστών – vegetable oil που θα χρησιμοποιείται, θα συμπεριφέρεται 
όπως οι αντίστοιχες μηχανών αυτοκινήτων ντήζελ, με ελάχιστες εκπομπές καπνού. Επιπλέον ο τριοδικός 
καταλύτης και το φίλτρο συγκράτησης σωματιδίων που θα τοποθετηθεί, θα συμβάλλουν στην ομαλότερη και 
τελειότερη καύση με αποτέλεσμα την έλλειψη εκπομπών ποσοτήτων καπνού. Αναλυτικά: 
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΟΡΙΑ [ΑΡΘΡΟ 2-ΠΑΡ. 1α)δ-Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-
10-81] από εστίες καύσης 1 βαθμός της κλίμακας Ringelmann έως 0,2, αφού η καύσιμη ύλη θα αποτελείται 
από φυτικά έλαια.  
Δεν παραβιάζονται τα ατμοσφαιρικά όρια. 
 
Αιωρούμενη σκόνη 
Λόγω του ότι δεν θα διεξάγονται σκαπτικές και λοιπές τεχνικές εργασίες εντός του περιβάλλοντος χώρου της 
Μονάδας, δεν αναμένεται να προκύψουν ποσότητες αιωρούμενης σκόνης. Ενδέχεται να υφίστανται μόνο 
κατά τη φάση κατασκευής – σκαπτικές εργασίες. Οπότε δεν θα παραβιάζεται το καθοριζόμενο όριο των 
100mg/m³ σύμφωνα με το Άρθρο 2 (§1-α)δ) του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α’/6-10-81). Κατά τη φάση της 
κατασκευής για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης, επίκειται να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα –προτεινόμενοι 
περιβαλλοντικοί όροι §12. 
 
Περαιτέρω, σκόνη μπορεί να προκληθεί και κατά την έλευση και αναχώρηση των οχημάτων που θα 
μεταφέρουν τις ποσότητες πρώτης ύλης στη Μονάδα. Όπως προβλέπεται, ειδικά οχήματα θα επισκέπτονται 
τη Μονάδα που θα μεταφέρουν την απαιτούμενη ποσότητα καύσιμης ύλης – φυτικά έλαια, με συχνότητες 
έλευσης των οχημάτων μία φορά εβδομαδιαίως. 
 
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2- ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1α)δ-Π.Δ. 1180/81 
(ΦΕΚ 293 Α’/6.10.81) ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΚΟΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Για τις νέες εγκαταστάσεις. 100mg/m³. Η Μονάδα 
δε θα διαθέτει λειτουργίες που εγείρουν αιωρούμενη σκόνη. Αναμένεται να πλησιάσει το όριο μόνο κατά τη 
φάση κατασκευής, όπως συμβαίνει σε κάθε περίπτωση ανέγερσης νέας βιομηχανικής ή βιοτεχνικής 
εγκατάστασης. 
 
Επίκειται να ληφθεί σειρά μέτρων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του αναφερόμενου ορίου. 
 
 
6.5.7 Εκπομπές θορύβου και δονήσεων  
 
Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου (βάσει του Π.Δ. 1180/81, ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981), παρουσιάζονται 
στον ακόλουθο πίνακα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 6.5.7-1: Ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου στα όρια του γηπέδου. 
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Σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή του κινητήρα που συνοδεύει τη μελέτη, ο θόρυβος κατά 
τη λειτουργία σε ονομαστική ισχύ δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 55Db(Α) σε απόσταση 7 μέτρων από την 
πηγή θορύβου (εγκιβωτισμός σε ηχομονωμένο εμπορευματοκιβώτιο). Η στάθμη αυτή θα μειωθεί επιπλέον, 
τόσο λόγω της μεγαλύτερης απόστασης της μονάδας από τα όρια του αγροτεμαχίου (περίπου είκοσι μέτρα), 
καθώς επίσης και λόγω της περιμετρικής δενδροφύτευσης που θα πραγματοποιηθεί, τόσο με χαμηλή-
θαμνώδη βλάστηση όσο και με δενδρώδη. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο ύπαιθρο, απόσταση 20 μέτρων 
από την πηγή αποδίδει μειωμένη ένταση ήχου ως και 25dB(A).  
 
Η χωροθέτηση του κινητήρα θα γίνει σε σημείο που θα απέχει πάνω από 15 μέτρα από τα όρια του 
οικοπέδου. Παρόλο που η εγκατάσταση γίνεται σε γήπεδο εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών, στα 
όρια του γηπέδου δεν αναμένεται θόρυβος πάνω από 50 dB (όριο για περιοχές που επικρατεί το αστικό 
στοιχείο). 
 
Στον επόμενο πίνακα φαίνεται η μείωση της ηχητικής πίεσης, ανάλογα με την απόσταση από την ηχητική 
πηγή: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 6.5.7-2: Μείωση ηχητικής πίεσης σε συνάρτηση με απόσταση από την ηχητική πηγή. 
 
Οι εκπομπές θορύβου από τη μόνιμη λειτουργία της Μονάδας θα προέρχονται κυρίως από τη λειτουργία του 
«gen set». Το στοιχείο αυτό θα είναι εγκατεστημένο εντός ειδικά διαμορφωμένου χώρου στον οικίσκο των 
εγκαταστάσεων της Μονάδας. Θα επενδυθεί κατάλληλα ούτως ώστε ακριβώς έξω από κτήριο, να υφίστανται 
ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα εκπομπών θορύβου. Η όποια όχληση θα εκδηλώνεται σε μόνιμη βάση αφού η 
Μονάδα προβλέπεται να λειτουργεί για 24h αν εξαιρεθούν 2h ημερησίως για τη συντήρηση του εξοπλισμού 
και την αποκατάσταση των βλαβών: 
 
Λόγω της τοποθέτησης του gen set σε ειδική αντικραδασμική βάση, δεν αναμένεται η εκδήλωση 
ανεπιθύμητων δονήσεων. Επίσης η κατασκευή του οικίσκου και της ισχυρής αγκύρωσής του στη βάση του 
οπλισμένου σκυροδέματος θα συμβάλει αποφασιστικά στην απόσβεση των δονήσεων, οπότε δεν θα 
επέρχεται καμία όχληση.  
 
 
6.5.8 Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας  
 
Η μονάδα δεν εκπέμπει αξιόλογη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Γενικά οι θερμοκρασίες των εξωτερικών 
επιφανειών του κινητήρα δεν ξεπερνούν τους 150 ΟC. 
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6.6 Παύση λειτουργίας & Αποκατάσταση  
 
Η διάρκεια λειτουργίας της μονάδας ανέρχεται σε είκοσι έτη. Με την παρέλευση αυτού του χρονικού 
διαστήματος ο φορέας του έργου αναλαμβάνει την πλήρη αποκατάσταση του αγροτεμαχίου. Θα γίνει θραύση 
και απομάκρυνση των αδρανών υλικών και ανακύκλωση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και των 
δεξαμενών σε κατάλληλη εταιρεία. Ο υποσταθμός έχει αξία μεταπώλησης και θα διατεθεί στην υπολοίπουσα 
αξία του. 
 
 

6.7 Έκτακτες συνθήκες & Κίνδυνοι για το περιβάλλον  
 
Η κατασκευή και η λειτουργία μιας μονάδας καύσης βιομάζας-φυτικών ελαίων σχετίζεται με μικρό αριθμό 
από ζητήματα ασφάλειας, που όμως εάν δεν ληφθούν υπ’ όψη, εγκυμονούν πιθανούς κινδύνους για τους 
ανθρώπους και το περιβάλλον. Η λήψη των κατάλληλων προφυλάξεων και μέτρων ασφάλειας έχει σαν 
σκοπό την αποφυγή οποιωνδήποτε κινδύνων και επικίνδυνων καταστάσεων και συμβάλλει στην εξασφάλιση 
μιας ασφαλούς λειτουργίας της μονάδας.  
 
Γενικά, από την παραγωγή δεν προκύπτουν τοξικά αέρια, ούτε στερεά-υγρά απόβλητα. Ως έκτακτες 
συνθήκες μπορεί να αναφερθούν η διαρροή ελαίου και η πυρκαγιά. 
 
Η διαρροή ελαίου γενικά αντιμετωπίζεται με δεξαμενές διπλού τοιχώματος, αλλά και με κατασκευή τοιχίου 
που σε συνδυασμό με την βάση θεμελίωσης θα αποτελέσει μια δεξαμενή ασφαλείας σε περίπτωση 
διαρροής. 
 
Η πυρκαγιά, αν και ελάχιστα πιθανή λόγω της διαδικασίας παραγωγής, αφού πρόκειται για 
ηλεκτροπαραγωγή σε κινητήρα εσωτερικής καύσης, αποτελεί κίνδυνο που πρέπει να προβλεφθεί. Το φυτικό 
έλαιο έχει υψηλό σημείο ανάφλεξης, και επομένως ελαχιστοποιείται η πιθανότητα πυρκαγιάς από αυτή την 
εστία. Από πλευράς εγκατάστασης έχει προβλεφθεί η προμήθεια κατάλληλων πυροσβεστήρων που θα 
τοποθετηθούν σε καίρια σημεία της μονάδας. Σε περίπτωση πυρκαγιάς που θα προκληθεί εκτός του 
αγροτεμαχίου, οι κινήσεις που θα κάνουμε κατά την διάρκεια της λειτουργίας για την προστασία της 
εγκατάστασης είναι η τακτική αποψίλωση των χόρτων εντός του αγροτεμαχίου. 
 
Πλημμύρες: Πρόκειται για σπάνιο φαινόμενο στην περιοχή, και προφανώς αδύνατο να αντιμετωπιστεί από 
μεμονωμένο φορέα κάποιου έργου. Παρόλα αυτά θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση πλημμύρας θα 
πρέπει η στάθμη του νερού να ξεπεράσει το ένα (1) μέτρο και να συνοδευτεί από ζημιές στις σωληνώσεις 
τροφοδοσίας για να προκαλέσει σημαντική ζημιά. 
 
Σεισμοί: Σχετικά με την θεμελίωση δεξαμενών των container πάνω στη βάση, αυτή υλοποιείται χωρίς μόνιμη 
σύνδεση και σεισμικές δονήσεις δεν αναμένεται να προκαλέσουν κανένα πρόβλημα. 
 
Βανδαλισμοί: Ο χώρος εγκατάστασης θα προστατεύεται από σύστημα συναγερμού, συνδεδεμένο με 
εταιρεία φύλαξης. 
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7 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
 

7.1 Εναλλακτικές που εξετάστηκαν  
 
Για την επιλογή της θέσης λήφθηκαν κριτήρια χωροταξικά και περιβαλλοντικά, όπως: 
 
o Η ΚΥΑ 49828/2008 “Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για 

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού” 
 

o Ο νόμος 3851 του 2010 του ΥΠΕΚΑ και τα άρθρα 9 “Θέματα χωροθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ” και 
8 “Τροποποίηση διατάξεων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής”. 

 
7.1.0 Εναλλακτικές ως προς την τεχνολογία  
 

 Η καύση φυτικών ελαίων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε σύστημα καυστήρα-ατμολέβητα-στρόβιλο 
(εστία ανοιχτής καύσης), ή σε Μ.Ε.Κ. Η λύση της καύσης φυτικών ελαίων σε σύστημα καυστήρα-
ατμολέβητα-στρόβιλο κρίνεται μη συμφέρουσα, με βάση το βαθμό απόδοσης και την αυξημένη 
κατανάλωση καυσίμου. Επιπλέον κρίθηκε περισσότερο επικίνδυνη λόγω της ανάπτυξης υψηλής πίεσης 
ατμού εντός του λέβητα, ενώ γίνεται μεγαλύτερη χρήση φυσικών πόρων (νερού). 
 

 Η τεχνολογία της καύσης σε σύστημα διαθερμικού λαδιού (ORC) κρίνεται μη συμφέρουσα για μικρής 
δυναμικότητας μονάδες. Επίσης, για να είναι βιώσιμες οι μονάδες ORC θα πρέπει να εξασφαλίσουν την 
διάθεση της θερμότητας σε καταναλωτές. 
 

 Η τεχνολογία της καύσης σε κινητήρα εσωτερικής καύσης, είναι δοκιμασμένη, έχει μεγάλο βαθμό 
απόδοσης και παράγει τα λιγότερα στερεά και υγρά απόβλητα. Όσον αφορά τους αέριους ρύπους, 
πρόκειται για τυπικούς ρύπους Μ.Ε.Κ. 

 
Δεν εξετάζεται εναλλακτική λύση όσον αφορά στην τεχνολογία, καθώς η προτεινόμενη επένδυση είναι η 
πλέον ενδεδειγμένη βάσει του υπάρχοντος τεχνικοοικονομικού πλαισίου για την ενέργεια και την προστασία 
του περιβάλλοντος. 
 
7.1.2 Εναλλακτικές ως προς το μέγεθος  
 
Η επιλογή της ισχύος έγινε με βάση το χρηματοοικονομικό πλάνο της επιχείρησης, προκειμένου να μπορέσει 
να αντλήσει κεφάλαια (είτε ίδια είτε δανεισμό) ώστε να υλοποιήσει άμεσα το έργο. Εξετάστηκε η περίπτωση 
αδειοδότησης μεγαλύτερης ισχύος έργου, και απορρίφθηκε για τους εξής λόγους: 
 
1. Έργα ισχύος άνω του 1 MW αδειοδοτούνται από τη ΡΑΕ, απαιτούν περισσότερο χρόνο ωρίμανσης, ενώ 

στη διαδικασία αδειοδότησης προστίθεται η άδεια εγκατάστασης και η άδεια λειτουργίας (δεν ισχύουν 
για έργα μέχρι 1 MW). 

 

2. Σε αντίθεση με ένα έργο της τάξεως των 5 MW, η επιλογή της συγκεκριμένης ισχύος απαιτεί πρώτες 
ύλες που είναι εφικτό να καλλιεργηθούν στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας και να 
απορροφηθούν πλήρως, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τα κόστη μεταφοράς. 

 
7.1.3 Εναλλακτικές ως προς τη θέση  
 
Η επιλογή της θέσης έγινε με γνώμονα να μη θίγονται ευαίσθητες περιοχές φυσικού και αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος. Επίσης επιλέχθηκε θέση που δεν απαιτεί έργα ανάπτυξης οδικού και ηλεκτρικού δικτύου. 
Στην περιοχή επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ. 
 
Ένας ακόμη λόγος που ενισχύει την καταλληλότητα της θέσης είναι και η πρόσβαση στην πρώτη ύλη. Στην 
ευρύτερη περιοχή υφίστανται καλλιεργήσιμες εκτάσεις, όπου μπορεί να καλλιεργηθούν ενεργειακά φυτά και 
να αποτελέσουν βασικό προμηθευτή της μονάδας. 
 
Στον Χάρτη Εναλλακτικών Λύσεων, αποτυπώνονται οι τρεις περιοχές που εξετάστηκαν ως προς την 
καταλληλότητα να εγκατασταθεί το έργο: 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ 1: Απορρίφθηκε γιατί βρίσκεται μακριά από οδό προσπέλασης.  
 

ΠΕΡΙΟΧΗ 2: Απορρίφθηκε γιατί βρίσκεται μακριά από οδό προσπέλασης.  
 

ΠΕΡΙΟΧΗ 3: Απορρίφθηκε γιατί βρίσκεται σε περιοχή με υποβαθμισμένο δίκτυο της ΔΕΗ. 
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Άλλοι παράμετροι που εξετάστηκαν είναι: 
 
• Η δυνατότητα ηλεκτρικής διασύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ 
 

• Η ύπαρξη δρόμων πρόσβασης. 
 

• Οι αποστάσεις από τους κοντινότερους οικισμούς. 
 

• Οι οριοθετημένοι αρχαιολογικοί χώροι και οι περιοχές απολύτου περιβαλλοντικής προστασίας. Το 
σημείο υλοποίησης της μονάδας πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

• Δεν απαιτείται διάνοιξη δρόμου πρόσβασης. 
 

• Τηρεί τους περιορισμούς αποστάσεων από οικιστικά σύνολα. 
 

• Δεν επηρεάζει τις υπάρχουσες χρήσεις γης. 
 

• Είναι εκτός οριοθετημένων αρχαιολογικών χώρων και δασών. 
 
Στο προτεινόμενο σημείο χωροθέτησης επιτυγχάνεται επίσης: 
 
• Μείωση στο ελάχιστο των εργασιών εκσκαφής. 
 

• Εύκολη αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου. 
 

• Δεν αλλοιώνεται σημαντικά η αισθητική του τοπίου. 
 
Η μηδενική λύση (μη κατασκευή του έργου) αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και στην πληθώρα 
των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων και υποχρεώσεων. 
 
 
 

7.2 Αξιολόγηση και Αιτιολόγηση της Τελικής Επιλογής  
 
Όσον αφορά στην τεχνολογία, η προτεινόμενη επένδυση είναι η πλέον ενδεδειγμένη βάσει του υπάρχοντος 
τεχνικοοικονομικού πλαισίου για την παραγωγή ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.  
 
Σχετικά με την εγκατεστημένη ισχύ λήφθηκε σοβαρά υπόψη το κόστος κατασκευής και διαχείρισης της 
μονάδας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα κεφάλαια του επενδυτή. 
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8 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 

8.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Η εξεταζόμενη μονάδα θα κατασκευαστεί σε αγροτεμάχιο το οποίο αποτυπώνεται στο τοπογραφικό 
διάγραμμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα μελέτη.  
 
8.1.1. Τοποθεσία του προτεινόμενου έργου  
 
Η περιοχή μελέτης εντοπίζεται στο Δήμο Λαρισαίων, ο οποίος προέκυψε από τη συνένωση των προ-
υπάρχοντων δήμων Λαρισαίων, Γιάννουλης και Κοιλάδας το 2011. Συνορεύει με τους Δήμους Τυρνάβου και 
Τεμπών βόρεια, με το Δήμο Κιλελέρ ανατολικά και νότια και με τις Π.Ε. Τρικάλων και Καρδίτσας της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας δυτικά. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 335.12 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 139.403 
κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε η Λάρισα. Ο εν λόγω Δήμος 
περιλαμβάνει τις δημοτικές ενότητες Λάρισας, Γιάννουλης και Κοιλάδας, στην οποία Δ.Ε. Κοιλάδας, ανήκει 
και η Τ.Κ. Αμυγδαλέας, στην κτηματική περιφέρεια της οποίας περιλαμβάνεται η υπό μελέτη έκταση.  
 
Ως περιοχή μελέτης καθορίζεται η προκύπτουσα με ακτίνα 1 Km από τα όρια του αγροτεμαχίου. Από άποψη 
περιβαλλοντικών μεταβλητών, εντός της συγκεκριμένης περιοχής δεν υπάρχουν δασικές εκτάσεις, απέχει 
πάνω από 900 m από ποταμό, ενώ το ανάγλυφο χαρακτηρίζεται ομαλό. Όσον αφορά τις ανθρωπογενείς 
επεμβάσεις ή δραστηριότητες σε αυτήν την περιοχή, υφίστανται μόνον καλλιεργούμενες εκτάσεις, 
διάσπαρτες βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες και μεμονωμένες αγροικίες - κατοικίες στους 
πλησιέστερους οικισμούς Αμυγδαλιά και συνοικισμός Προσφύγων, σε απόσταση άνω των 1.000μ.  
 

 
Εικόνα 8.1.1-1: ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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8.1.2. Στοιχεία της περιοχής μελέτης 
 
Η Θεσσαλία, σαν γεωγραφικός χώρος περιλαμβάνει τόσο πεδινές όσο και ορεινές περιοχές. Το ΒΔ τμήμα 
της Θεσσαλίας καταλαμβάνεται από τα Αντιχάσια όρη και τμήμα των Χασίων, το Β τμήμα από τα Καμβούνια 
όρη, το ΒΑ τμήμα από το όρος Τίταρος και τμήματα του άνω και κάτω Ολύμπου, το Α τμήμα από τα όρη 
Όσσας, Μαυροβουνίου και Πηλίου, το Ν τμήμα από το Χαλκοδόνιο όρος και το Δ τμήμα από την ανατολική 
και νότια Πίνδο.  
 
Το κεντρικό μέρος του διαμερίσματος καλύπτεται από πεδινές εκτάσεις, οι οποίες συνθέτουν μία ιδιαίτερα 
παραγωγική ζώνη για τη γεωργία της χώρας. Το μεγαλύτερο μέρος του «Θεσσαλικού κάμπου», όπως 
ονομάζεται, ανήκει στην Π.Ε. Λάρισας. Ο κύριος υδάτινος αποδέκτης της Θεσσαλίας είναι ο ποταμός Πηνειός 
με ένα σημαντικό αριθμό παραποτάμων και τάφρων που έχουν σαν τελικό αποδέκτη το Αιγαίο Πέλαγος. 
 
Η Π.Ε. Λάρισας είναι μία από τις 4 Π.Ε. της Θεσσαλίας. Καταλαμβάνει το Β.Α τμήμα του γεωγραφικού 
διαμερίσματος και περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των πεδινών εκτάσεων της Θεσσαλίας. Η Π.Ε. 
βρίσκεται στην κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα και μάλιστα διασχίζεται από τον άξονα Αθήνας - Θεσσαλονίκης 
που είναι κυρίαρχος κόμβος ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο. Η έκτασή της είναι 5.262 Km2 αριθμός που 
αντιπροσωπεύει το 37.7% της Θεσσαλίας και το 3.98% της χώρας. Το έδαφός της είναι κατά 47.1% πεδινό, 
25.4% ημιορεινό και 27.5% ορεινό. 
 
O Δήμος Λαρισαίων εντάσσεται διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας. Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, μία από τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, έχει χωριστεί με βάση το σχέδιο «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010) σε επτά δήμους, το Δήμο Αγιάς 
με έδρα την Αγιά, το Δήμο Ελασσόνας με έδρα την Ελασσόνα, το Δήμο Κιλελέρ με έδρα τη Νίκαια και 
ιστορική έδρα το Κιλελέρ, το Δήμο Λαρισαίων με έδρα τη Λάρισα, το Δήμο Τεμπών με έδρα το Μακρυχώρι 
και ιστορική έδρα τα Αμπελάκια, το Δήμο Τυρνάβου με έδρα τον Τύρναβο και το Δήμο Φαρσάλων με έδρα τα 
Φάρσαλα.  
 
Η πόλη της Λάρισας είναι χτισμένη στις δύο όχθες του Πηνειού ποταμού και βρίσκεται στο κέντρο του 
ανατολικού τμήματος της θεσσαλικής πεδιάδας το οποίο και καταλαμβάνει σχεδόν εξ ολοκλήρου η Π.Ε. της 
Λάρισας, ενώ το υψόμετρο της από το επίπεδο της Θάλασσας είναι στα 72 μέτρα. Τα βουνά που περικλείουν 
την πόλη είναι τα εξής, από τα ανατολικά τα όρη Όσσα (1972 μ.) και Μαυροβούνι (1.054 μ.), από βόρεια 
ανατολικά τα όρη Κάτω Όλυμπος (1.587 μ.), και Όλυμπος (2.918 μ.),από βόρεια δυτικά το όρος Μελούνα και 
βόρεια ανατολικά το όρος Τίτανος (693 μ.). Σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας δεν υπάρχει κάποια 
φυσική λίμνη, παρά μόνο τεχνητοί ταμιευτήρες για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών του 
θεσσαλικού κάμπου, αφού η λίμνη Κάρλα ή Βοιβηίς όπως ήταν το όνομα της κατά την αρχαιότητα 
αποξηράνθηκε το 1962 με σκοπό την καταπολέμηση επιδημιών όπως η ελονοσία και τη δημιουργία 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων, γεγονός που όμως αποδείχθηκε μοιραίο για την περιοχή και επηρέασε δραστικά 
το κλίμα της. Σήμερα η λίμνη της Κάρλας έχει εν μέρει ανασυσταθεί. 
 
Η οικονομία της ευρύτερης περιοχής του Δήμου και ιδιαίτερα της Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδος είναι κυρίως 
αγροτική (πρώτιστα γεωργική και δευτερευόντως κτηνοτροφική). Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις είναι 
αρδευόμενες από το πλούσιο υπόγειο υδατικό δυναμικό της περιοχής και από το επιφανειακό πυκνό δίκτυο 
στραγγιστικών τάφρων που χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση αρδευτικών αναγκών. Συντριπτικά 
επικρατούν οι ετήσιες καλλιέργειες και ακολουθούν μικρές εκτάσεις δενδρωδών, αμπελοκαλλιεργειών και 
άλλων. Από τις μονοετείς καλλιέργειες, το σημαντικότερο μερίδιο κατέχουν το βαμβάκι και τα δημητριακά. Η 
κτηνοτροφία της περιοχής δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη λόγω κύρια της εντατικής εκμετάλλευσης της 
αγροτικής γης που έχει σαν συνέπεια την έλλειψη ικανών βοσκότοπων.  
 
Η τοπική κοινότητα της Κοιλάδας της Δ.Ε. Κοιλάδας, του Δήμου Λαρισαίων, έχει έκταση 22.071 στρέμματα, 
μέσο υψόμετρο 140 μέτρα, Γ. Μήκος 22o 18' 09.8" E και Γ. Πλάτος 39o 34' 26.5" N. Ορίστηκε παλαιότερα ως 
έδρα του Δήμου Κοιλάδας. Αποτελεί νεότερο οικισμό. Ιδρύθηκε από πρόσφυγες της περιοχής -Ανατολικής 
Ρωμυλίας- της Βουλγαρίας, αρχικά το 1909 από ένα πρώτο κύμα προσφύγων και στη συνέχεια το 1913 
ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των, προσφύγων στην περιοχή. Ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 1.000 
περίπου κατοίκους. Είναι κοινότητα που μόνο κατά το ήμισυ ο πληθυσμός της ασχολείται με τη γεωργία και 
την κτηνοτροφία, περίπου το 30% ασχολείται με χειρωνακτικά επαγγέλματα, σχεδόν 11% των κατοίκων είναι 
έμποροι και υπάλληλοι, ενώ περίπου 5% είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. 
 
Έχει Γυμνάσιο - Λύκειο, κλειστό γυμναστήριο και πνευματικό κέντρο στο οποίο προβλέπεται η προσθήκη 
ορόφου για τη στέγαση διοικητικών υπηρεσιών. Επίσης η Κοιλάδα έχει βιβλιοθήκη και Λαογραφικό Κέντρο. 
Διαθέτει κλειστό γυμναστήριο, γήπεδο ποδοσφαίρου και γήπεδο τένις. Η τοπική ομάδα είναι ο Α.Ο. 
Κοιλάδος.  
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Οι κάτοικοι έχουν διατηρήσει τα ήθη και έθιμα της περιοχής τους και έχουν ιδρύσει έναν πολιτιστικό σύλλογο 
με την επωνυμία «ο Φάρος» με πολλαπλές δραστηριότητες.Υπάρχουν αγροτικό ιατρείο, ταχυδρομικές 
υπηρεσίες, προοπτική για ίδρυση αστυνομικού καταστήματος και ο αγροτικός συνεταιρισμός «η Εργασία». 
Εκεί έχει έδρα και ο ΤΟΕΒ Ταουσάνης, ένας από τους εννέα ΤΟΕΒ του Νομού. 
 
Οι εκκλησίες της κοινότητας Κοιλάδας είναι: 
•Άγιος Σπυρίδωνας , παλαιά εκκλησία και πολιούχος του χωριού. 
•Γέννηση της Θεοτόκου , κεντρική εκκλησία  
•Αγία Παρασκευή , θαυματουργό εξωκλήσι που υφίσταται προ του 1924. 
 
Η Αμυγδαλέα (Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλέας - Δημοτική Ενότητα ΚΟΙΛΑΔΑΣ), ανήκει στον δήμο 
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ που βρίσκεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με 
τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας όπως διαμορφώθηκε με το πρόγραμμα “Καλλικράτης”. 
Η επίσημη ονομασία είναι “ Αμυγδαλέα”. Έδρα του δήμου είναι η Λάρισα και ανήκει στο γεωγραφικό 
διαμέρισμα Θεσσαλίας. Κατά τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας με το σχέδιο “Καποδίστριας”, μέχρι το 
2010, η Αμυγδαλέα ανήκε στο Τοπικό Διαμέρισμα Αμυγδαλέας, του πρώην Δήμου ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ. 
Η Αμυγδαλέα έχει πληθυσμό 336 κατοίκους (απογραφή 2011) και βρίσκεται σε υψόμετρο 80-100 μέτρα από 
την επιφάνεια της θάλασσας, σε γεωγραφικό πλάτος 39,6524239213 και γεωγραφικό μήκος 22,2605445253, 
με Συντεταγμένες: 39°39′15″N 22°15′49″E. Η παλαιά της ονομασία είναι Γούνιτσα.  
 
Η Αμυγδαλέα (μέχρι το 1957, Γούνιτσα, είναι ένα χωριό του νομού Λάρισας και Τοπική Κοινότητα της 
Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας του διευρυμένου Δήμου Λαρισαίων. Αποτελείται από δύο οικισμούς, την 
Αμυγδαλέα και το Συνοικισμό προσφύγων, με Καππαδόκες πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν εκεί το 1924 με 
την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.Έχει 336 μόνιμους κατοίκους, σύμφωνα με 
την Απογραφή του 2011, κατά τους χειμερινούς μήνες (από τους οποίους 220 στην κάτω Αμυγδαλέα και 116 
στον συνοικισμό), ενώ το καλοκαίρι οι κάτοικοι ανέρχονται σε 350 περίπου. Οι εγγεγραμμένοι κάτοικοι 
ανέρχονται περίπου στους 500. Οι μόνιμοι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. 
 
Βρίσκεται 15 χλμ. ΒΔ από τη Λάρισα στις όχθες του Πηνειού ποταμού. Σημαντικά αξιοθέατα αποτελούν το 
πέτρινο γεφύρι από την εποχή της τουρκοκρατίας, η εκκλησία του Αγ. Νικολάου με τοιχογραφίες του 19ου 
αιώνα και ο Πηνειός με πλούσια χλωρίδα. 
 
Γειτονικά χωριά στην Αμυγδαλέα, είναι : προς τα νότια, ΝΔ, η Μάνδρα, το Κουτσόχερο και η Ραχούλα, που 
άλλωστε ανήκουν και στον ίδιο δήμο. Επίσης Ανατολικά - ΝΑ, βρίσκεται η Τερψιθέα, που ανήκει στο δήμο 
Λάρισας. Στα βόρεια και στην απέναντι όχθη του Πηνειού, βρίσκεται το χωριό Πλατανούλια και βόρεια, ΒΔ, ο 
οικισμός της Περαχώρας. 
 
Ο ναός του αγίου Νικολάου 
 
Ιστορία 
Η Αμυγδαλέα από μαρτυρίες προκύπτει πως κατοικήθηκε (στα νεότερα χρόνια) από το τέλος του 19ου 
αιώνα, όταν συνέρρεαν εδώ εργάτες γης από γειτονικά χωριά, οι οποίοι μετατράπηκαν σε κολλήγους στα 
μεγάλα τσιφλίκια της περιοχής. Οι γνώσεις του γράφοντα για την ιστορία της κάτω Αμυγδαλέας, σταματούν 
στην εποχή της απελευθέρωσης της Θεσσαλίας από τους Τούρκους, το 1881. Πάντως το πέτρινο γεφύρι 
(τοπικό ιδίωμα : τούρκικη γέφυρα), δείχνει πως πρέπει να είχε κατοικηθεί με τη σημερινή της μορφή 
νωρίτερα, από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Δείγμα γραφής της τοπικής κοινωνίας αποτελεί η εκκλησία του 
Αγ. Νικολάου, με τοιχογραφίες Σαμαριναίου αγιογράφου, που τοποθετείται χρονικά στα χρόνια της 
απελευθέρωσης 1881 και σήμερα αποτελεί πόλο έλξης για τους επισκέπτες. 
 
Στα μέσα του 20ου αι. στο χωριό προσήλθαν βλάχοι κτηνοτρόφοι από την περιοχή των Γρεβενών και της 
Καλαμπάκας, οι οποίοι και εγκαταστάθηκαν μόνιμα, μετακινούμενοι τα καλοκαίρια με τα κοπάδια τους στα 
ορεινά τους καταφύγια. Το παλιό όνομα της Αμυγδαλέας είναι Γούνιτσα, τοπωνύμιο που εικάζεται πως 
προκύπτει από τη γεωγραφική της θέση, στη γωνία (γωνίτσα, γουνίτσα)[εκκρεμεί παραπομπή] που 
σχηματίζουν δύο μικρά βουνά, ανάμεσα στα οποία κυλάει ο Πηνειός (μια μικρογραφία των Τεμπών). 
 
Συνοικισμός Προσφύγων : Αποτελείται από Καππαδόκες πρόσφυγες από το Μιστί της Καππαδοκίας, που 
εγκαταστάθηκαν εδώ το 1926, μετά την ανταλλαγή πληθυσμών του 1924 και αφού είχαν μείνει για δύο 
χρόνια στο Βόλο, όπου εργάζονταν σε σκληρές συνθήκες (λιμενεργάτες, αχθοφόροι κλπ.) Σημείο έλξης των 
προσφύγων αποτέλεσε ο εύφορος κάμπος και τα πλούσια νερά του Πηνειού. Η έλευσή τους συνέπεσε 
χρονικά με την απαλλοτρίωση των τσιφλικιών από το ελληνικό κράτος, οπότε και τους αποδόθηκε κλήρος 84 
στρεμμάτων σε κάθε αρχηγό οικογένειας (ο κλήρος των γηγενών ανέρχονταν σε 150 στρμ.). Εδώ 
συνάντησαν και τους Μιστιώτες της γειτονικής Μάνδρας. 
 



55 

 

8.2. Κλιματικά & Βιοκλιματικά Χαρακτηριστικά  
 
Η παράθεση κλιματικών στοιχείων κρίνεται σκόπιμη ως σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση του 
υδρολογικού ισοζυγίου της λεκάνης που φιλοξενεί την περιοχή μελέτης, στην μορφολογική της εξέλιξη και 
στην γεωτεχνική συμπεριφορά των εδαφικών σχηματισμών. 
 
Για την ανάλυση των κλιματολογικών και μετεωρολογικών συνθηκών στην περιοχή μελέτης 
χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τον Μετεωρολογικό Σταθμό (Μ.Σ.) της Ε.Μ.Υ., o οποίος βρίσκεται στη 

Λάρισα. Ο Μετεωρολογικός Σταθμός Λάρισας βρίσκεται σε Γεωγραφικό Μήκος (Lon) 22ο25'1", Γεωγραφικό 

Πλάτος (Lat) 39ο37'58" και σε Υψόμετρο 74 m. Λόγω της μικρής απόστασης της περιοχής από τον Μ.Σ. 

Λάρισας και επειδή η υψομετρική διαφορά είναι μικρή και δεν δικαιολογεί μεγάλες διαφοροποιήσεις στο ύψος 
βροχόπτωσης, θεωρήθηκε ότι τα δεδομένα βροχόπτωσης και θερμοκρασίας δεν διαφέρουν σημαντικά. 
 
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, της περιόδου 1955 – 2001, η απόλυτη μέγιστη θερμοκρασία της 

περιοχής ανέρχεται στους 45,2οC, ενώ η απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία στους -21,6οC. Γενικά η περιοχή 

χαρακτηρίζεται από μια ξηρή, θερμή περίοδο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, με σχετικά υψηλές 

θερμοκρασίες και μια ψυχρή περίοδο κατά τους χειμερινούς μήνες.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 8.2.1-1: Χάρτης Μετεωρολογικών Σταθμών της ΕΜΥ 
Πηγή: Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, ΥΠΕΧΩΔΕ – Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, 
ΕΜΠ – Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Φεβρ. 2008 

Θερμοκρασία 

 
Στον Πίνακα 8.2.1-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τη μηνιαία 
θερμοκρασιακή διακύμανση στην περιοχή του Μ.Σ. Η μέγιστη μέση μηνιαία θερμοκρασία παρατηρείται τον 

Ιούλιο (27,2 oC) ενώ η ελάχιστη τον Ιανουάριο (5,2 oC ). 
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Πίνακας 8.2.1-1: Θερμοκρασία (oC) 
 

1ο Εξάμηνο Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 

Ελάχιστη Μηνιαία 
Θερμοκρασία 

0.7 1.3 3.3 6.2 10.9 15.2 

Μέση Μηνιαία 
Θερμοκρασία 

5.2 6.8 9.4 13.8 19.7 25.0 

Μέγιστη Μηνιαία 
Θερμοκρασία 

9.8 12.0 14.7 19.6 25.7 31.0 

2ο Εξάμηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 

Ελάχιστη Μηνιαία 
Θερμοκρασία 

17.7 17.3 14.0 10.0 5.8 2.0 

Μέση Μηνιαία 
Θερμοκρασία 

27.2 26.2 21.8 16.2 10.8 6.6 

Μέγιστη Μηνιαία 
Θερμοκρασία 

33.1 32.6 28.4 22.2 15.8 11.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 8.2.1-1: Διακύμανση της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 8.2.1-2: Διακύμανση της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας ετών 1961 έως 2002 
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Σχετική Υγρασία - Νέφωση 
 
Στον Πίνακα 8.2.1-2 που ακολουθεί παρουσιάζεται η μεταβολή της σχετικής υγρασίας ανά μήνα. 
Παρατηρείται ότι ο Ιούλιος είναι ο πιο ξηρός μήνας του έτους, με μέση σχετική υγρασία 46,6%, ενώ ο πιο 
υγρός μήνας είναι ο Δεκέμβριος (82,2%). 
 

1ο Εξάμηνο Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 

       

Μέση       

Μηνιαία 79.6 75.1 73.4 68.7 61.6 49.2 

Υγρασία       

2ο Εξάμηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 

       

Μέση       

Μηνιαία 46.6 50.0 58.9 70.0 79.5 82.2 

Υγρασία       

 
Πίνακας 8.2.1-2: Σχετική Υγρασία (%) 
 
Όσον αφορά στη νεφοκάλυψη, οι ψηλότερες τιμές νέφωσης εμφανίζονται στα δυτικά και οι χαμηλότερες στα 
ανατολικά. 
 
Υετός 
 
Όσον αφορά τις βροχοπτώσεις της περιοχής, ως ο πιο βροχερός μήνας χαρακτηρίζεται ο Νοέμβριος (56,9 
mm), ενώ το χαμηλότερο ύψος βροχόπτωσης παρουσιάζει ο μήνας Αύγουστος (16,4 mm). Η συνολική μέση 
ετήσια βροχόπτωση ανέρχεται σε 423,2 mm. 
 

1ο Εξάμηνο Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 
       

Μέση       
Μηνιαία 32.5 31.7 36.7 33.0 38.2 25.6 

Βροχόπτωση       
 

      

Συνολικές       
Μέρες 12.3 12.1 13.1 11.3 10.3 6.9 

Βροχής       
 

      

2ο Εξάμηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 
       

Μέση       
Μηνιαία 19.0 16.4 30.2 52.2 56.9 50.8 

Βροχόπτωση       
 

      

Συνολικές       
Μέρες 4.7 4.3 6.3 10.1 12.1 13.2 

Βροχής       
       

 
Πίνακας 8.2.1-3: Βροχόπτωση (mm) 
 
Οι χιονοπτώσεις είναι συνηθισμένες ιδιαίτερα στα ορεινά και γίνονται πιο έντονες από τα νότια προς τα 
βόρεια και από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Οι περισσότερες χιονοπτώσεις παρατηρούνται τους μήνες 
Φεβρουάριο και Ιανουάριο. Στα δυτικά ορεινά τμήματα αρχίζουν το Σεπτέμβριο και φθάνουν μέχρι και τις 
αρχές Ιουλίου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο μέσος ετήσιος αριθμός ημερών χιονιού στη Λάρισα είναι 4,0. Οι 
χαλαζοπτώσεις είναι επίσης συχνές, κυρίως κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο στα βόρεια του νομού και κατά 
τους μήνες Φεβρουάριο ως Απρίλιο στο νοτιότερο τμήμα του. 
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Άνεμος 

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση δύο ομάδων ανέμων: Των «ετήσιων» ανέμων που οφείλονται 
στο συνδυασμό αφενός της επέκτασης του θερινού θερμικού χαμηλού από την περιοχή της Ασίας που 
μπορεί να ενισχυθεί και από τη μεταφορά ψυχρών αερίων μαζών καθ' ύψος από την Ανατολική Μεσόγειο, 
και αφετέρου στον αντικυκλώνα του Ατλαντικού προς τη Ν.Α. Ευρώπη. Οι άνεμοι αυτοί αρχίζουν να πνέουν 
από τα μέσα Ιουλίου μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου όπου και σημειώνεται η μεγαλύτερη συχνότητα και έντασή 
τους. Στην ημερήσια πορεία τους το μέγιστο εμφανίζεται το απόγευμα, ενώ το βράδυ η έντασή τους 
μηδενίζεται λόγω της αυξημένης ευστάθειας του επιφανειακού στρώματος. 
 
Σε πεδιάδες που κλείνονται από οροσειρές, όπως ο Λαρισαϊκός κάμπος, δημιουργούνται αίτια που 
υποχρεώνουν τις αέριες μάζες να υποστούν στην αρχή μια ανοδική και στη συνέχεια μια καθοδική κίνηση. Οι 
ξηροί και θερμοί τοπικοί αυτοί άνεμοι είναι γνωστοί με το όνομα «Λίβας». Στην πεδιάδα της Λάρισας ο 
τοπικός Λίβας, που πνέει το Μάιο και στις αρχές Ιουνίου είναι εξαιρετικά καταστρεπτικός για τα σιτηρά. 
 
Από τα στοιχεία της Ε.Μ.Υ. (Μ.Σ. Λάρισας) προκύπτει ότι οι επικρατέστεροι άνεμοι είναι οι ανατολικοί με 
ποσοστό εμφάνισης περίπου 17% και ακολουθούν κατά σειρά οι βορειοανατολικοί και οι νοτιοανατολικοί, οι 
βόρειοι, οι δυτικοί και οι βορειοδυτικοί. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι άνεμοι είναι χαμηλής εντάσεως 
κυρίως 2 - 4 Beaufort, ενώ το ποσοστό νηνεμίας είναι πολύ μεγάλο και ξεπερνά το 55%. 
 
Ο μήνας Ιούλιος χαρακτηρίζεται από τη μεγαλύτερη ένταση ανέμων, ενώ ο μήνας Δεκέμβριος παρουσιάζει τη 
μικρότερη ένταση ανέμων. Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ένταση και τη διεύθυνση των ανέμων που 
πνέουν στην περιοχή παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.2.1-1 και στο Σχήμα 8.2.1-5 που ακολουθούν. 
 

1ο Εξάμηνο  Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 
      

Μέση Μηνιαία 
Διεύθυνση Ανέμων Β Α Α Α Α Α 

Μέση Μηνιαία 
Ένταση Ανέμων 2.4 3.0 3.3 3.2 3.1 3.9 

2ο Εξάμηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 
      

Μέση Μηνιαία 
Διεύθυνση Ανέμων Α Α Α Α Α Β 

Μέση Μηνιαία 
Ένταση Ανέμων 4.1 3.7 3.3 2.7 1.9 1.8 

 
Πίνακας 8.2.1-1: Διεύθυνση και ένταση ανέμων (Kt) 
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Σχήμα 8.2.1-5: Μηνιαία μεταβολή της έντασης των ανέμων (kt) 
 

ΙΑΝ ΦΕΒΡ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 
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Στο Σχήμα 8.2.1-6 παρουσιάζεται το ανεμόγραμμα όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Μ.Σ. Λάρισας, ενώ 
τα ανεμολογικά στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.2.1-2. 
 

 
 
Πίνακας 8.2.1-2: Ανεμολογικά στοιχεία Μ.Σ. Λάρισας 
 
 
ΑΝΕΜΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Περίοδος 1955 - 2001 ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΗΝΕΜΙΑΣ : 55,876% 
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Σχήμα 8.2.1-6: Ανεμόγραμμα με δεδομένα τα στοιχεία του Μ.Σ. Λάρισας 
 

BEAUF Β ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΔ  ΒΔ Νηνεμία Σύνολο 

0         55.876 55.876 
           

1 0.394 0.296 1.194 0.646 0.296 0.471 0.482 0.449  4.228 
           

2 1.928 2.071 6.925 2.706 0.931 1.370 1.742 1.709  19.382 
           

3 1.216 1.633 5.763 1.304 0.241 0.723 1.085 0.855  12.820 
           

4 0.789 1.041 2.268 0.394 0.088 0.318 0.460 0.362  5.720 
           

5 0.307 0.329 0.383 0.044 0.022 0.055 0.099 0.088  01.327 
           

6 0.099 0.131 0.131 0.011 0.011 0.022 0.022 0.022  0.449 
           

7 0.022 0.033 0.033 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011  0.1473 
           

8 0.011 0.011 0.011 0.000 0.000 0.011 0.000 0.011  0.055 
           

9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 
           

10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 
           

11 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 
           

SUM 4.766 5.545 16.708 5.116 1.600 2.981 3.901 3.507 55.876 100.000 
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Βιοκλίμα 

 
Η σύνθεση των κλιματικών παραγόντων που έχουν πρωταρχική σημασία για τα έμβια όντα και ιδιαίτερα για 
τη φυσική βλάστηση και η συσχέτισή της με αυτά, αποτελεί τη διερεύνηση του βιοκλίματος. Ιδιαίτερη σημασία 
δίνεται στη συσχέτιση των κλιματικών παραγόντων με τα φυτά και τη φυσική βλάστηση, καθώς τα φυτά είναι 
οι μόνοι ζωντανοί οργανισμοί που είναι αυτότροφοι και επομένως έρχονται σε άμεση επαφή με τους 
παράγοντες του περιβάλλοντος, τους οποίους και αντικατοπτρίζουν. Η φυσική βλάστηση αποτελεί τη 
βιολογική έκφραση του περιβάλλοντος και πρώτα απ’ όλα του κλίματος. 
 
Τα στοιχεία του κλίματος που είναι σημαντικά για τα έμβια όντα και για τα φυτά είναι η θερμότητα και το νερό 
(υγρασία), τα οποία εκφράζουν έμμεσα και άλλους παράγοντες όπως η ηλιακή ενέργεια, η εξάτμιση κ.λπ. Η 
διαδοχή των διαπλάσεων από τα αείφυλλα πλατύφυλλα μέχρι τις αλπικές διαπλάσεις είναι γνωστή ως 
«ζώνες βλαστήσεως» αλλά προτιμάται ο όρος «όροφος βλαστήσεως» από γεωγραφική άποψη, γιατί 
ανταποκρίνεται καλύτερα στην έννοια της κατακόρυφης διαδοχής. Αντίστοιχα και η έννοια του «βιοκλιματικού 
ορόφου» ανταποκρίνεται στην κατακόρυφη διαδοχή του βιοκλίματος στην οποία και η κατακόρυφη διαδοχή 
της βλαστήσεως. 
 
Ομβροθερμικό πηλίκο Emberger 
 
Οι βιοκλιματικοί όροφοι έχουν καθοριστεί από τον Emberger στο χώρο του μεσογειακού κλίματος και ισχύουν 
μόνο γι’ αυτό το κλίμα. Για το χαρακτηρισμό του κλίματος χρησιμοποιούνται συνήθως οι παράγοντες 
θερμοκρασία και υδατικές συνθήκες είτε για τον υπολογισμό αριθμοδεικτών (κλιματικοί ή βιοκλιματικοί 
δείκτες), είτε για την απεικόνιση σχετικών κλιματικών διαγραμμάτων. Τέτοιες μαθηματικές εκφράσεις ή 
αριθμοί ονομάζονται κλιματικοί ή βιοκλιματικοί δείκτες αντίστοιχα, ανάλογα με το αντικείμενο που 
επηρεάζουν. 
 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τους δείκτες Q2 και m, καθώς και το διάγραμμα του Emberger (κατά Μαυρομάτη) για 

την Ελλάδα (Σχήμα 8.3.2-1), ο βιοκλιματικός όροφος στην περιοχή του Μ.Σ. είναι ημίξηρος με χειμώνα 
ψυχρό. Στο Σχήμα 8.3.2-2 παρουσιάζεται ο βιοκλιματικός χάρτης της περιοχής μελέτης, ο οποίος έχει 
συνταχθεί μετά από μελέτη των γεωγραφικών συνθηκών, του ανάγλυφου (οροσειρές και κατεύθυνσή τους, 
ορεινοί όγκοι, έκθεση κλιτύων, υψόμετρα, κλειστά λεκανοπέδια, λεκάνες απορροής και κοιλάδες, πεδιάδες) 
και των ορίων των φυσικών κλιμακικών διαπλάσεων που καθεμία τους εκφράζει ιδιαίτερες βιοκλιματικές 
συνθήκες.  
 
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η οριογράφηση των βιοκλιματικών ορόφων και των χαρακτήρων του 
μεσογειακού βιοκλίματος και συγχρόνως γίνεται η σύνδεση και συσχέτιση των μετεωρολογικών-κλιματικών 
στοιχείων με τη φυσική βλάστηση. Σύμφωνα με το Σχήμα 8.2.2-2, ο βιοκλιματικός όροφος της περιοχής του 
έργου είναι ημίξηρος με χειμώνα ψυχρό. 
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          Μ.Σ. Λάρισας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 8.2.2-1: Κλιματικό διάγραμμα Emberger κατά Μαυρομάτη για την Ελλάδα 
Πηγή: Γ. Ν. Μαυρομμάτης, 1980 



62 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περιοχή 
μελέτης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 8.2.2-2: Βιοκλιματικοί όροφοι 
Πηγή: Ίδρυμα Δασικών Ερευνών Αθηνών του Υπ. Γεωργίας 

 
 
Ομβροθερμικό διάγραμμα 
 
Οi Gaussen και Bagnouls απεικονίζουν με ένα διάγραμμα την πορεία, μήνα προς μήνα, της μέσης μηνιαίας 
θερμοκρασίας Τ σε oC και του μέσου μηνιαίου ύψους βροχής P σε mm. 
 
H επιφάνεια που περικλείεται από τις δύο καμπύλες μεταξύ των δύο σημείων των τομών (Ρ=2Τ) δείχνει τη 
διάρκεια και την ένταση της ξηράς περιόδου. Αν οι βροχοπτώσεις θεωρηθούν ως κέρδος στο υδατικό 
ισοζύγιο, τότε οι θερμοκρασίες εμμέσως εκφράζουν τις απώλειες από την εξάτμιση και τη διαπνοή. 
 
H διάκριση σύμφωνα με τα ομβροθερμικά διαγράμματα είναι περισσότερο κατατοπιστική από τους 
αριθμοδείκτες και αποδίδει περισσότερο την πραγματική οικολογικά ξηρή περίοδο, αν συνυπολογιστούν 
παράγοντες όπως αποταμιεύματα του εδάφους σε διαθέσιμο νερό, μορφολογικές και φυσικές ιδιότητες του 
εδάφους καθώς και το βάθος του. 
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Ένας μήνας χαρακτηρίζεται ως ξηρός, όταν το σύνολο των κατακρημνίσεων του μήνα αυτού είναι ίσο ή 

μικρότερο από το διπλάσιο της μέσης θερμοκρασίας του (Ρmm ≤ 2ΤοC). Αυτή η σχέση είναι καθαρά 

εμπειρική, αλλά έχει υιοθετηθεί από UNESCO – FAO, καθώς έχουν ληφθεί υπόψη πολυάριθμες εργασίες 
επάνω στη φυσική οικολογία που έγιναν σε διάφορες περιοχές της γης στις οποίες παρουσιάζεται ξηρά 
περίοδος. Πρέπει να σημειωθεί ότι δε γίνεται απότομη μετάβαση από ένα υγρό μήνα σε ένα ξηρό και 
αντίστροφα. Η μετάβαση γίνεται με ένα μήνα που χαρακτηρίζεται ως υπόξηρος και καθορίζεται όταν οι 
βροχοπτώσεις είναι μεγαλύτερες από το διπλάσιο της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας αλλά μικρότερες από το 
τριπλάσιό της: 

2ΤοC < Pmm < 3ToC 

 
Οι υπόξηροι μήνες παρουσιάζονται κυρίως, στις περιοχές όπου το κλίμα είναι μεταβατικό από το μεσογειακό 
προς άλλα εύκρατα «αξηρικά» κλίματα. Οι μήνες που χαρακτηρίζονται από τα ομβροθερμικά διαγράμματα 
ως ξηροί, δεν παρουσιάζουν πάντοτε την ίδια ένταση ξηρασίας μεταξύ τους. Ασθενείς βροχοπτώσεις, υψηλή 
ατμοσφαιρική υγρασία, δρόσος και ομίχλη, μειώνουν την ένταση. Ακριβώς γι’ αυτό καθορίσθηκε ο 
«ξηροθερμικός δείκτης» για κάθε μήνα της ξηράς περιόδου, δηλαδή ο δείκτης ξηρασίας σε σχέση με τη 
θερμότητα. Ο μηνιαίος αυτός δείκτης Χm χαρακτηρίζει την ένταση της ξηρασίας του ξηρού μήνα και ορίζεται 
ως ο αριθμός των ημερών του μήνα αυτού που θεωρούνται ως ξηρές από βιολογικής άποψης. Στο Σχήμα 
8.2.2-3 που ακολουθεί, παρουσιάζεται το ομβροθερμικό διάγραμμα του Μ.Σ. Λάρισας, όπου προκύπτει ότι 
στην περιοχή του Μ.Σ. η «οικολογικά» ξηρή περίοδος έχει διάρκεια περίπου 4,5 μηνών (από τα μέσα Μαΐου 
μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου). 
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Σχήμα 8.2.2-3: Ομβροθερμικό διάγραμμα Μ.Σ. Λάρισας 
 
Ξηροθερμικός δείκτης 
 

Ο ξηροθερμικός δείκτης Χm ορίζεται ως το άθροισμα των βιολογικά ξηρών ημερών των μηνών της ξηράς 

περιόδου και υπολογίζεται εμπειρικά ως εξής: 

X m (J m    (J p  

J
 r ,b 

) )  f 

h  

  2  
 
όπου: 

Χm: μηνιαίος ξηροθερμικός δείκτης, 

Jm: συνολικός αριθμός ημερών του μήνα (30 ή 31), 

Jp: ημέρες βροχής του μήνα, 

Jr,b: ημέρες δρόσου ή ομίχλης του μήνα (σημειώνεται ότι μία ημέρα δρόσου ή ομίχλης θεωρείται ως μισή 

μέρα βροχής), 

fh: συντελεστής σχετικής υγρασίας του μήνα, όπου για σχετική υγρασία (Η%): 

40%<Η<60%, τότε ο fh=0,9 

60%<Η<80%, fh=0,8 

80%<Η<90%, fh=0,7 

H>90%, fh=0,6 



64 

 
δηλαδή όταν η σχετική υγρασία περιλαμβάνεται μεταξύ 40% και 60%, η χωρίς βροχή ημέρα του ξηρού μήνα 
υπολογίζεται ως 9/10 ξηρά, όταν η σχετική υγρασία είναι μεταξύ 60% και 80%, ως 8/10 ξηρά κ.ο.κ. 
 

Ο ξηροθερμικός δείκτης της ξηράς περιόδου x είναι το άθροισμα των ξηροθερμικών δεικτών ΣΧm των ξηρών 

μηνών της ξηράς περιόδου και δίνει τον αριθμό των «βιολογικώς» ξηρών ημερών κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αυτής. Με τα ομβροθερμικά διαγράμματα και στη συνέχεια με τον ξηροθερμικό δείκτη (x) της ξηράς 
περιόδου γίνεται η εξής διάκριση υποδιαιρέσεων στο εσωτερικό του μεσογειακού βιοκλίματος: 
α) ο χαρακτήρας ξηρο-θερμο-μεσογειακός με 150<x<200 
β) ο χαρακτήρας θερμο-μεσογειακός που υποδιαιρείται: 
με μεγάλη ξηρά περίοδο έντονος όταν 125<x<150 
με μικρή ξηρά περίοδο ασθενής όταν 100<x<125 
γ) ο χαρακτήρας μεσο-μεσογειακός που υποδιαιρείται: 
με μεγάλη ξηρά περίοδο έντονος όταν 75<x<100  
με μικρή ξηρά περίοδο ασθενής όταν 40<x<75 
δ) ο χαρακτήρας υπο-μεσογειακός όταν 0<x<40 

 
Τέλος όταν x=0 τότε το κλίμα είναι αξηρικό και δεν ανήκει στα μεσογειακά κλίματα. Τούτο μπορεί να διακριθεί 
σε υπό-αξηρικό ψυχρό με περίοδο υπόξηρη όταν 2Τ<Ρ<3Τ και σε εύκρατο αξηρικό χωρίς υπόξηρη περίοδο 
Σύμφωνα με τα παραπάνω και όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 8.2.2-4, που αποτελεί το βιοκλιματικό χάρτη 
για την περιοχή μελέτης, προκύπτει ότι στην περιοχή εγκατάστασης του Μ.Σ. Λάρισας, αλλά και στην 
περιοχή του έργου το κλίμα είναι έντονο-μέσο μεσογειακό. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 8.2.2-4: Χαρακτήρες μεσογειακού βιοκλίματος 
Πηγή: Ίδρυμα Δασικών Ερευνών Αθηνών του Υπ. Γεωργίας 
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Με βάση το Χάρτη Φυτοκοινωνικών Διαπλάσεων που παρουσιάζεται στο Σχήμα 8.2.2-5 που ακολουθεί, η 
περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από την επικράτηση της υπομεσογειακής διάπλασης (Ostryo – carpinion). 
 

Εάν τοποθετηθούν οι μετεωρολογικοί σταθμοί στο κλιματόγραμμα σύμφωνα με τις συντεταγμένες Q2 και m, 

παρατηρείται ότι οι σταθμοί που βρίσκονται στην ίδια «βλάστηση-κλίμαξ» σχηματίζουν ιδιαίτερη ομάδα. Έτσι 
επιτυγχάνεται ο καθορισμός του κλίματος μιας «βλάστησης-κλίμαξ» με στοιχεία καθαρά μετεωρολογικά που 
μετατρέπονται έτσι σε βιοκλιματικά. Στο Σχήμα 8.2.2-6 παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η ευρύτερη περιοχή του 
έργου ανήκει στο βιοκλίμα που καθορίζει την υποζώνη Ostryo – carpinion. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιοχή μελέτης 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 8.2.2-5: Χάρτης Φυτοκοινωνικών Διαπλάσεων 
Πηγή: Ίδρυμα Δασικών Ερευνών Αθηνών του Υπ. Γεωργίας 
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          Μ.Σ. Λάρισας 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 8.2.2-6: Περιοχές εξάπλωσης χαρακτηριστικών δασικών ειδών στο κλιματικό διάγραμμα Emberger 

 
 
Με βάση τα κλιματολογικά στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού Λάρισας το κλίμα της περιοχής μπορεί να 
χαρακτηριστεί σαν μεταβατικό, από το μεσογειακό προς το ηπειρωτικό. Οι μέσες ετήσιες βροχοπτώσεις 
ανέρχονται σε 423,2mm, με ένα μέγιστο τον Νοέμβριο 56,9mm και ένα δεύτερο μέγιστο τον Δεκέμβριο 
50,8mm. Σαν ξηρότεροι μήνες του έτους εμφανίζονται ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, με μέσο ύψος βροχής 19 
χιλιοστά και 16,4 χιλιοστά αντίστοιχα. Η οικολογικά ξερή περίοδος διαρκεί 4 μήνες (Ιούνιος – Σεπτέμβριος). Η 
μέση ετήσια θερμοκρασία αέρος ανέρχεται σε 15,7°C με ψυχρότερο μήνα τον Ιανουάριο 5,2°C και θερμότερο 
τον Ιούλιο 26,6°C. Η μέση ετήσια υγρασία αέρος είναι 66% και κυμαίνεται από 46% – 50% το καλοκαίρι και 
από 75% – 82% τους χειμερινούς μήνες. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι κυρίως ανατολικοί και είναι ήπιοι 1,8Kt 
– 4,1Kt. 
 
Τα κλιματολογικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.) από το Μετεωρολογικό Σταθμό 
Λάρισας, παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. 
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Εξάτμιση 
 
1ο Εξάμηνο  Μέση Μηνιαία 

Εξάτμιση  
2ο Εξάμηνο  Μέση Μηνιαία 

Εξάτμιση  
ΙΑΝ  17,8  ΙΟΥΛ  294,2  
ΦΕΒ  25,8  ΑΥΓ  264  
ΜΑΡ  70  ΣΕΠ  178,3  
ΑΠΡ  111,6  ΟΚΤ  98,9  
ΜΑΙΟΣ  170,8  ΝΟΕ  42,1  
ΙΟΥΝ  255,5  ΔΕΚ  21  
 
Υγρασία % 
 
1ο Εξάμηνο  Μέση Μηνιαία 

Υγρασία  
2ο Εξάμηνο  Μέση Μηνιαία 

Υγρασία  
ΙΑΝ  79,6%  ΙΟΥΛ  46,6%  
ΦΕΒ  75,1%  ΑΥΓ  50%  
ΜΑΡ  73,4%  ΣΕΠ  58,9%  
ΑΠΡ  68,7%  ΟΚΤ  70%  
ΜΑΙΟΣ  61,6%  ΝΟΕ  79,5%  
ΙΟΥΝ  49,2%  ΔΕΚ  82,2%  
 
 
Ηλιοφάνεια 
 
1ο Εξάμηνο  Μέση Μηνιαία 

Hλιοφάνεια  
2ο Εξάμηνο  Μέση Μηνιαία 

Hλιοφάνεια  
ΙΑΝ  112,2  ΙΟΥΛ  332,8  
ΦΕΒ  119,2  ΑΥΓ  309,6  
ΜΑΡ  163,9  ΣΕΠ  243,6  
ΑΠΡ  211,9  ΟΚΤ  165,9  
ΜΑΙΟΣ  256,7  ΝΟΕ  112  
ΙΟΥΝ  318,9  ΔΕΚ  98,8  
 
 
Θερμοκρασία °C 
 
1ο 
Εξάμηνο  

Ελάχιστη 
Μηνιαία 
Θερμοκρα
σία  

Μέση 
Μηνιαία 
Θερμοκρα
σία  

Μέγιστη 
Μηνιαία 
Θερμοκρα
σία  

2ο 
Εξάμηνο  

Ελάχιστη 
Μηνιαία 
Θερμοκρα
σία  

Μέση 
Μηνιαία 
Θερμοκρα
σία  

Μέγιστη 
Μηνιαία 
Θερμοκρα
σία  

ΙΑΝ  1,3°C  5,2°C  9,3°C  ΙΟΥΛ  18,6°C  26,6°C  31,5°C  
ΦΕΒ  2,2°C  6,7°C  10,9°C  ΑΥΓ  18,3°C  26°C  31,1°C  
ΜΑΡ  4,5°C  9,7°C  14,2°C  ΣΕΠ  14,9°C  21,8°C  27,2°C  
ΑΠΡ  7,5°C  14,2°C  19°C  ΟΚΤ  10,8°C  16,2°C  21,2°C  
ΜΑΙΟΣ  12,1°C  19,6°C  24,5°C  ΝΟΕ  6,8°C  11°C  15,4°C  
ΙΟΥΝ  16,3°C  24,4°C  29,2°C  ΔΕΚ  3°C  6,9°C  11°C  
 
Ένταση Ανέμου (Kt) 
 
1ο Εξάμηνο  Μέση 

Μηνιαία  
Διεύθυνση 
Ανέμων  

Μέση 
Μηνιαία 
Ένταση 
Ανέμων  

2ο Εξάμηνο  Μέση 
Μηνιαία  
Διεύθυνση 
Ανέμων  

Μέση 
Μηνιαία  
Ένταση 
Ανέμων  

ΙΑΝ  Α  2,4 Κt  ΙΟΥΛ  Α  4,1 Κt  
ΦΕΒ  Α  3 Κt  ΑΥΓ  Α  3,7 Κt  
ΜΑΡ  Α  3,3 Κt  ΣΕΠ  Α  3,3 Κt  
ΑΠΡ  Α  3,2 Κt  ΟΚΤ  Α  2,7 Κt  
ΜΑΙΟΣ  Α  3,1 Κt  ΝΟΕ  Α  1,9 Κt  
ΙΟΥΝ  Α  3,9 Κt  ΔΕΚ  Α  1,8 Κt  
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Βροχόπτωση (mm) 
 
1ο 
Εξάμηνο  

Μέση Μηνιαία 
Βροχόπτωση  

Συνολικές 
Μέρες Βροχής  

2ο 
Εξάμηνο  

Μέση Μηνιαία 
Βροχόπτωση  

Συνολικές  
Μέρες Βροχής  

ΙΑΝ  32,5 mm  12,3  ΙΟΥΛ  19 mm  4,7  
ΦΕΒ  31,7 mm  12,1  ΑΥΓ  16,4 mm  4,3  
ΜΑΡ  36,7 mm  13,1  ΣΕΠ  30,2 mm  6,3  
ΑΠΡ  33 mm  11,3  ΟΚΤ  52,2 mm  10,1  
ΜΑΙΟΣ  38,2 mm  10,3  ΝΟΕ  56,9 mm  12,1  
ΙΟΥΝ  25,6 mm  6,9  ΔΕΚ  50,8 mm  13,2  
 
 

8.3. Μορφολογικά και Τοπιολογικά Χαρακτηριστικά  
 
Το αγροτεμάχιο, εντός των ορίων του οποίου προτείνεται να εγκατασταθεί και η Μονάδα Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομάζα - Βιοέλαια, βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλέας, της Δ.Ε. 
Κοιλάδος στο Δήμο Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, ΒΔ της πόλης της Λάρισας. 
 
Η περιοχή του αγροτεμαχίου, αποτελεί τμήμα περιοχής αναδασμού με ελάχιστες έως πολύ μικρές κλίσεις 0 – 
3 % περίπου και έκθεση ΑΔ. Η μορφολογία του εδάφους είναι καθαρά πεδινή, χωρίς ρέματα.  
Όπως φαίνεται στους επισυναπτόμενους χάρτες και τα τοπογραφικά διαγράμματα, ο χώρος επέμβασης 
βρίσκεται στη θέση «Σουσαμια» και τα υψόμετρα που παρατηρούνται είναι χαμηλά.  
 
 

8.4. Γεωλογικά, Τεκτονικά & Εδαφολογικά Χαρακτηριστικά  
 
Γεωλογία ευρύτερης περιοχής 
 
Η πεδιάδα της Θεσσαλίας (δυτικό και ανατολικό τμήμα) αποτελεί ένα μεγάλο τεκτονικό βύθισμα που 
βρίσκεται μεταξύ των δύο μεγάλων γεωτεκτονικών μονάδων του Ελληνικού χώρου, της Πίνδου στα δυτικά 
και νοτιοδυτικά και των Πελαγονικών ορεινών όγκων (Όλυμπος, Όσσα, Πήλιο) προς τα βορειοανατολικά. 
Στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας συναντάται ποικιλία στρωματογραφικών και τεκτονικών δομών με 
πετρώματα που χαρακτηρίζουν διάφορες γεωτεχνικές ενότητες. Από τα ανατολικά προς τα δυτικά 
διακρίνονται οι ενότητες: πελαγονική σειρά, υποπελαγονική σειρά, υπερπινδική σειρά (σειρά Κόζιακα), ζώνη 
της Πίνδου, Μολασσικές αποθέσεις της Μεσοελληνικής αύλακας, πλειόκαινες αποθέσεις της Μεσοελληνικής 
αύλακας, πλειοκαινικές αποθέσεις, πρόσφατες τεταρτογενείς αποθέσεις. 
 
Η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλίας, στην οποία εντάσσεται και η περιοχή της μελέτης, ανήκει 
στην Πελαγονική γεωτεκτονική ζώνη. 
 
Οι σύγχρονες επιστημονικές απόψεις θεωρούν την Πελαγονική ζώνη ως ένα μεγάλο τέμαχος που 
αποσπάσθηκε από μία παλαιά ηπειρωτική μάζα και εκατέρωθεν αυτού αναπτύχθηκαν δύο μεγάλες ωκεάνιες 
περιοχές, της Παλαιό - Τηθύος (ζώνη Αξιού) στα ανατολικά και της Νεο - Τηθύος (ζώνη Υποπελαγονική και 
ζώνη Πίνδου) στα δυτικά. 
Η Πελαγονική ζώνη συγκροτείται από: 
Κρυσταλλοσχιστώδες υπόβαθρο: Αποτελεί το κύριο δομικό στοιχείο της ζώνης και περιλαμβάνει 
σχηματισμούς γνευσίων, αμφιβολιτών, σχιστολίθων και εναλλαγές αυτών. 
Γνευσιωμένους γρανίτες: Πρόκειται για μεγάλες μαγματικές διεισδύσεις μέσα στο κρυσταλλικό υπόβαθρο. 
Ημιμεταμορφωμένη σειρά πετρωμάτων: Αυτή σχηματίστηκε πάνω στο κρυσταλλικό υπόβαθρο και τους 
γρανιτικούς όγκους και αποτελείται από Φυλλίτες, χλωριτικούς σχιστόλιθους, ψαμμίτες, ασβεστιτικούς 
σχιστόλιθους, ανακρυσταλλωμένους ασβεστόλιθους και τόφφους. 
Ανθρακικά ιζήματα: Πρόκειται για σχηματισμούς που αποτέθηκαν στα δύο περιθώρια της ζώνης κατά τη 
διάρκεια του Μεσοζωϊκού. Στα δυτικά αποτελούνται κυρίως από ανακρυσταλλωμένους, λατυποπαγείς 
ασβεστόλιθους με παρεμβολές πηλιτικών ενστρώσεων. Στα Ανατολικά αποτελούνται κυρίως από 
ανακρυσταλλωμένους ασβεστόλιθους, μάρμαρα, σιπολίνες και δολομίτες. 
Οφιόλιθους και συνοδά ιζήματα: Είναι σχηματισμοί που παρατηρούνται κυρίως στα περιθώρια της ζώνης. 
Αποτελούνται από σερπεντινιωμένους δουνίτες, υπερβασικά πετρώματα, γάββρους, νορίτες και βασικά 
ηφαιστειακά πετρώματα. Τα συνοδά ιζήματα είναι ραδιολαρίτες, κερατόλιθοι, αργιλικοί σχιστόλιθοι και 
πυριτόλιθοι. 
Επικλυσιγενή ιζήματα (Κρητιδικού): Πρόκειται για σχηματισμούς που απετέθησαν ασυμφώνως επί των 
προϋπαρχόντων πετρωμάτων που ήσαν κροκαλοπαγή, μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι, μικρολατυποπαγείς 
ασβεστόλιθοι και τέλος η σειρά του Φλύσχη. 
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Γεωλογία περιοχής μελέτης 
 
Η περιοχή μελέτης, όπως προαναφέρθηκε, ανήκει στην Πελαγονική γεωτεκτονική ζώνη. Οι γεωλογικοί 
σχηματισμοί που απαντώνται στην περιοχή χωροθέτησης του έργου και οι γεωλογικές ενότητες που αυτοί 
αποτελούν, είναι οι παρακάτω: 
ΟΛΟΚΑΙΝΟ: Ελουβιακός μανδύας: απαντά κατά κανόνα σε περιοχές με γρανιτικά και γνευσιακά πετρώματα 
και αποτελείται κυρίως από υλικά αποσάθρωσης των πετρωμάτων. Το πάχος κατά θέσεις ξεπερνά τα 50 m. 
ΠΑΛΑΙΟΖΩΙΚΟ (ΠΡΟΛΙΘΑΝΘΡΑΚΟΦΟΡΟ):  Το παλαιοζωικό κρυσταλλικό υπόβαθρο της Πελαγονικής 
ζώνης καταλαμβάνει μεγάλη έκταση, με πάχος το οποίο κατά θέσεις ξεπερνά τα 1000 m. Είναι επωθημένο 
επάνω στους σχηματισμούς της ενότητας Κρυόβρυσης - Καλλιπεύκης. Η ηλικία της επώθησης αυτής 
θεωρείται μετακρητιδική - προανωηωκαινική. Η παλαιοζωική ηλικία του συνάγεται συγκριτικά με άλλες 
περιοχές της Πελαγονικής ζώνης. Το παλαιοζωικό κρυσταλλικό υπόβαθρο παρουσιάζει ομοιομορφία 
πετρολογικών τύπων, πολυφασικά μεταμορφωμένων. Σε αυτό διαπιστώθηκαν οι μεταμορφικές φάσεις που 
αναφέρονται στους νεοπαλαιοζωικούς - κατωμεσοτριαδικούς σχηματισμούς, καθώς και μία παλαιότερη 
μεταμόρφωση, προλιθανθρακοφόρου ηλικίας, στην αμφιβολιτική φάση. 
Γνεύσιοι (κυρίως διμαρμαρυγιακοί): Εμφανίζονται κυρίως με μορφή συμπαγών τραπεζών, με έντονο 
γνευσιακό χαρακτήρα και κατά θέσεις γρανιτικό ιστό. Έχουν συνήθως ανοικτό χρώμα, υποπράσινο έως 
υπόλευκο με γαλακτώδη όψη των αστριούχων συστατικών τους και σπανιότερα εμφανίζονται ως 
οφθαλμώδεις. Η περιεκτικότητά τους σε φεμικά συστατικά ποικίλει ανάλογα με την περιοχή και έτσι άλλοτε 
είναι λευκοκρατικοί και άλλοτε μεσοκρατικοί. 
Λευκοκρατικοί γνεύσιοι: Απαντώνται σε μεγάλη έκταση βορειοδυτικά της Καλλιπεύκης και παρεμβάλλονται 
στους διμαρμαρυγιακούς γνεύσιους. Μέσα στους διμαρμαρυγιακούς γνεύσιους αναγνωρίστηκαν κατά θέσεις 
ενστρώσεις μικρού πάχους από αμφιβολιτικούς - διμαρμαρυγιακούς γνεύσιους, επιδοτιτικούς γνεύσιους, 
επίσης παρεμβολές αμφιβολιτικών σχιστολίθων και αμφιβολιτών, που μερικές φορές παίρνουν τη μορφή 
εκτεταμένων ενστρώσεων ικανού πάχους. Τα κύρια ορυκτολογικά συστατικά των γνευσίων είναι: χαλαζίας, 
άστριοι (όξινα πλαγιόκλαστα - καλιούχοι άστριοι) και μαρμαρυγίες (μοσχοβίτης και βιοτίτης). Σε μικρότερη 
αναλογία βρίσκονται τα επίδοτα, ο σερικίτης και σε πολύ μικρότερη οι αμφίβολοι. Τα κύρια ορυκτολογικά 
συστατικά των αμφιβολιτών είναι: αμφίβολοι (ακτινόλιθος συχνά γλαυκοφανιτιωμένος, γλαυκοφανής και 
υπολειμματικοί κρύσταλλοι πράσινης κεροστίλβης), άστριοι και επίδοτα. Σε μικρότερη αναλογία απαντώνται 
μαρμαρυγίες και χαλαζίας και σε πολύ μικρότερη χλωρίτης και τιτανίτης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιοχή Μελέτης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 8.4.1-1: Γεωτεκτονικό σχήμα των Ελληνίδων ζωνών (Pl: Πελαγονική ζώνη) 
  Πηγή: Μουντράκης Μ, Γεωλογία της Ελλάδας. University Studio Press. Θεσ/νικη 1985 
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Υδρογεωλογία 
 
Από υδρογεωλογικής άποψης οι Παλαιοζωικοί γνεύσιοι υπό τη μορφή συμπαγών τραπεζών 
(μεταμορφωμένα πετρώματα), που απαντώνται στη προτεινόμενη θέση του έργου, χαρακτηρίζονται ως 
χαμηλής υδροπερατότητας όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 8.4.1-1. 
 
Τεκτονική 
 
Η πεδιάδα της Θεσσαλίας αποτελεί τεκτονική τάφρο που δημιουργήθηκε από σχετικά πρόσφατες 
καταβυθίσεις και πληρώθηκε με πλειο-πλειστοκαινικές αποθέσεις ποταμολιμναίας προέλευσης. 
 
Η λεκάνη της Λάρισας αποτελεί τμήμα της «Μεσοελληνικής αύλακας» που δημιουργήθηκε από την αλπική 
ορογένεση της Πίνδου και της Υποπελαγονικής ζώνης. Έτσι η περίμετρος της Λεκάνης της Λάρισας 
χαρακτηρίζεται από κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα (ορεινή περιοχή), ποταμολιμναίες αποθέσεις σχετικά 
συνεκτικές (χαμηλή λοφώδης περιοχή) και πρόσφατες αλλουβιακές χαλαρές προσχώσεις (επίπεδη πεδινή 
περιοχή). 
 
Μετά την πλήρωση της «Μεσοελληνικής αύλακος» με ιζήματα έλαβαν χώρα εγκάρσια ρήγματα, που 
διέρχονται από το νότιο άκρο της λεκάνης της Λάρισας και ειδικότερα από την περιοχή Αλμυρού - Βόλου, τα 
οποία δεν έχουν ηρεμήσει μέχρι σήμερα και προκαλούν σεισμούς. 
 
Η περιοχή είναι πολυφασικά πτυχωμένη. Οι επάλληλες φάσεις πτυχώσεων δεν διακρίνονται μεταξύ τους 
αφού συνέβησαν επαναπτυχώσεις υπαρχουσών πτυχών με αποτέλεσμα σήμερα να εμφανίζονται σύγκλινα 
και αντίκλινα με βυθιζόμενους άξονες και πολλές φορές ανεστραμμένα. 
 
Κάθετες ανοδικές κινήσεις έχουν αναδείξει και ανυψώσει την οροσειρά της Όσσας παράλληλα με το γειτονικό 
Άνω Όλυμπο, δίνοντας τον χαρακτήρα τεκτονικού παραθύρου. Πλην των κάθετων αυτών κινήσεων, η 
περιοχή χαρακτηρίζεται από πληθώρα τεκτονικών διαρρήξεων με τρεις (3) κύριες διευθύνσεις: 
 
Ρήγματα ΒΔ-ΝΑ διεύθυνσης Ρήγματα ΒΑ-ΝΔ 
διεύθυνσης και 
Ρήγματα Β-Ν διεύθυνσης 
 
Τα ρήγματα αυτά εκτιμώνται ότι είναι επουλωμένα αφού δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν στο χώρο 
και δεν είναι εμφανή με διαφορές στη βλάστηση και με επιφάνειες ολίσθησης (καθρέπτες κ.λπ.) παρά μόνον 
αιτιολογούνται από τη μεταβολή της κλίσης του γνεύσιου και τις κύριες κατευθύνσεις ροής των υπαρχόντων 
μικρορευμάτων στην ευρύτερη περιοχή εκτός της λεκάνης απορροής. 
 
Στην περιοχή είναι εμφανής επιπλέον μία ισχυρή πτύχωση των πετρωμάτων με άξονες πτύχωσης ΝΔ-ΒΑ, η 
οποία συνοδεύεται από επωθήσεις του κρυσταλλικού υποβάθρου της Πελαγονικής επί των υποκείμενων 
τεκτονικών σειρών. 
 
Σεισμικότητα και σεισμική επικινδυνότητα 
 
Η ευρύτερη περιοχή μελέτης, όπως εξάλλου και το σύνολο του Ελλαδικού χώρου, είναι περιοχή που 
παρουσιάζει έντονη σεισμική δραστηριότητα. Αυτό φαίνεται, τόσο από την σεισμική δραστηριότητα της 
περιοχής κατά τους ιστορικούς χρόνους, όσο και κατά τον παρόντα αιώνα. 
 
Η σεισμική δράση που έχει καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή δίνει για την αρχαιότητα μέχρι το 2007 είκοσι 
(20) σεισμούς μεγέθους >4,5 της κλίμακας Richter. 
 
Με βάση τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό, η χώρα υποδιαιρείται σε τρεις ζώνες σεισμικής 
επικινδυνότητας Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ, τα όρια των οποίων καθορίζονται στο Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας της 
Ελλάδας (Σχήμα 8.4.1-3). 
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Σχήμα 8.4.1-3: Χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας 
 
Σε κάθε ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας αντιστοιχεί μία τιμή σεισμικής επιτάχυνσης εδάφους Α = αg (g: 
επιτάχυνση βαρύτητας) σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα 8.4.1-1. 
 

Ζώνη Σεισμικής  

Ι ΙΙ ΙΙΙ 
Επικινδυνότητας    

    

 
0,16 0,24 0,36 

    

 
Πίνακας 8.4.1-1: Ζώνες σεισμικών επιταχύνσεων σύμφωνα με τον Αντισεισμικό Κανονισμό. 
 
Οι τιμές των σεισμικών επιταχύνσεων εδάφους του πίνακα εκτιμάται σύμφωνα με τα σεισμολογικά δεδομένα 
ότι έχουν πιθανότητα υπέρβασης 10% στα επόμενα 50 χρόνια. Σύμφωνα με τον Αντισεισμικό Κανονισμό, η 
περιοχή μελέτης ανήκει στην ζώνη Ι. Η εδαφική επιτάχυνση ανηγμένη στην επιτάχυνση βαρύτητας για τη 
ζώνη αυτή είναι α = 0,16. 
 
Η περιοχή μελέτης αλλά και η ευρύτερη περιοχή ανήκουν γεωτεκτονικά στην Πελαγονική ζώνη, η οποία 
συγκροτείται κυρίως από κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα, πάνω στα οποία υπάρχουν Μεσοζωικά ιζήματα 
(βλ. Σκαρίφημα Γεωτεκτονικών Ζωνών που ακολουθεί).  
 
Η Πελαγονική ζώνη έχει διεύθυνση ΒΒΔ–ΝΝΑ και εκτείνεται από τη Γιουγκοσλαβία προς τους ελληνικούς 
ορεινούς όγκους του Βόρα, του Βέρνου, του Βερμίου, των Πιερίων, του Ολύμπου, του Πηλίου και της 
Βόρειας Εύβοιας, ενώ στη συνέχεια κάμπτεται προς τις Σποράδες. Πιθανή προέκταση της Πελαγονικής στο 
Αιγαίο είναι οι Οινούσες, από όπου η ζώνη περνάει στη Βόρεια Μικρά Ασία. 
 
Από το απόσπασμα του γεωλογικού χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε. (Φύλλο “Λάρισα”), οι σχηματισμοί που συμμετέχουν 
κατά κύριο λόγο στη γεωλογική δομή της ευρύτερης περιοχής, είναι οι νεογενείς αποθέσεις – καστανές γαίες. 
Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από παλαιότερη γεωλογική χαρτογράφηση και αξιολόγηση, οι 
συγκεκριμένες εμφανίσεις είναι αρκετά εκτεταμένες στην γύρω περιοχή, καλύπτοντας αρκετές δεκάδες 
τετραγωνικά χιλιόμετρα. 
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Σχήμα 8.4.1-4: Γεωτεκτονικές ζώνες της Ελλάδος 
 
Υδατικοί Πόροι 
 
Όπως είναι γνωστό τα θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων στη Χώρα ρυθμίζονται από το Ν. 3199/2003 και 
των κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδομένων διαταγμάτων ή αποφάσεων, με τον οποίο έγινε η εναρμόνιση της 
Οδηγίας - Πλαίσιο για τη διαχείριση των υδάτων (Οδηγία 2000/60/ΕΚ). 
Πρόσφατα εγκρίθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (GR08), στο 
οποίο χωροθετείται το υπό μελέτη έργο. 
 
Επιφανειακά ύδατα 
 
Ο Πηνειός είναι ο κύριος και πιο αξιόλογος ποταμός  της Θεσσαλίας. Πηγάζει από  την ανατολική πλευρά  
της  Πίνδου από το Λάκμο ή Περιστέρι, κοντά στο Ζυγό του Μετσόβου και εισέρχεται στη θεσσαλική  
πεδιάδα κοντά στην Καλαμπάκα, διέρχεται νότια των Τρικάλων και μέσω του στενού φαραγγιού μεταξύ 
Ζάρκου και Τιτάρου περνά στην πεδιάδα της Λάρισας και στη θέση ακριβώς της πόλης κάμπτεται προς 
βορρά και με διάφορους μαιάνδρους φτάνει στις υπώρειες του Κάτω Ολύμπου και μέσω της κοιλάδας των 
Τεμπών, εκβάλλει στο Θερμαϊκό κόλπο, μεταξύ Στομίου και Παλαιοπύργου. Στο ύψος της Λάρισας,  ο 
Πηνειός χωρίζεται για μικρό διάστημα σε δύο κλάδους. Ο βορειότερος κλάδος είναι σχεδόν ευθύγραμμος 
τεχνητός αγωγός, που κατασκευάστηκε πριν από το 1940 για την αντιπλημμυρική προστασία της πόλης και 
περνά σχετικά μακριά από την πόλη. Ο νοτιότερος κλάδος είναι η παλιά φυσική κοίτη του Πηνειού και 
περνάει μέσα από τη Λάρισα.  
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Αποτελεί τον κύριο αποστραγγιστικό αγωγό της Θεσσαλίας. Είναι ποταμός με μεγάλες διακυμάνσεις, στην 
παροχή, του, με μέγιστη 2.000 m3/sec  και ελάχιστη, κατάντη της Λάρισας, 5m3/sec. Το συνολικό μήκος του 
είναι 216 χλμ. και η συνολική του επιφάνεια 9.500 τετρ. χλμ. Σε όλο το μήκος του ενσωματώνονται πάρα 
πολλοί παραπόταμοι με κυριότερους τον Τιταρήσιο, τον Εννιπέα, τον Καλέντζη και τον Ληθαίο. Ο Πηνειός 
μαζί με τους παραποτάμους του αποτελεί για τη Θεσσαλία το μοναδικό υδάτινο αποδέκτη. Οι ανάγκες του 
πόσιμου νερού της Λάρισας καλύπτονταν μέχρι το 1986 αποκλειστικά από τον Πηνειό.  
 
Όμως, η συνεχώς αυξανόμενη κατανάλωση νερού και η αύξηση της καλλιέργειας βαμβακιού στην πεδιάδα, η 
οποία απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού, σε συνδυασμό με τη ρύπανση του ποταμού από τα φυτοφάρμακα, 
οδήγησε στην αναζήτηση νέων πηγών νερού. Έτσι, από το 1990, οι ανάγκες σε νερό της Λάρισας 
καλύπτονται 100 από υπόγεια νερά, που προέρχονταν από γεωτρήσεις.  
 
Έχει υποστεί σημαντικές αλλοιώσεις από τον εγκιβωτισμό της κοίτης του για την κατασκευή των αρδευτικών 
δικτύων, προσωρινών φραγμάτων και τις υπεραντλήσεις. Κατά τους θερινούς μήνες, που οι απαιτήσεις σε 
νερό είναι μεγάλες και υπάρχει μείωση της παροχής του ποταμού, ο συνέπειες της ρύπανσης είναι πλέον 
εμφανείς. Με τα νερά του αρδεύονται 80.000στρ. 
 
Η ευρύτερη περιοχή μελέτης αποτελεί το κατάντη τμήμα της λεκάνης απορροής του Πηνειού ποταμού, ο 
οποίος αποτελεί και το κυρίαρχο στοιχείο από πλευράς επιφανειακής υδρολογίας. 
 
Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, ο Πηνειός ποταμός έχει 
χωριστεί σε 12 υδάτινα σώματα (βλ. Πίνακα 8.4.1-2)  και βρίσκεται στη Λεκάνη Απορροής Πηνειού (GR16), 
όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 8.4.1-2. Η κωδικοποίηση των υδάτινων σωμάτων γίνεται από τα κατάντη 
προς τα ανάντη με τον Πηνειό Π.1 να βρίσκεται στις εκβολές και τον Πηνειό Π.12 στις πηγές του. 
 
Το υδάτινο σώμα «3Τ» είναι το πλησιέστερο στην περιοχή μελέτης. Βόρεια της περιοχής μελέτης διέρχονται 
τα υδάτινο σώμα «Πηνειός Π.2», «Πηνειός Π.3» και «Πηνειός Π.4», ενώ δυτικά διέρχεται το Υδάτινο Σώμα 
«Πηνειός Π.5». 

 
Πίνακας 8.4.1-2  Υδάτινα σώματα Πηνειού ποταμού σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων  
του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας.  
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Σχήμα 8.4.1-5 Επιφανειακά υδάτινα σώματα στο υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας  
 
Σημειακές πηγές ρύπανσης 
 
Οι σημειακές πηγές ρύπανσης σχετίζονται με απορροές ρυπαντικών φορτίων, κυρίως από τα αστικά υγρά 
απόβλητα από οικισμούς που εξυπηρετούνται από δίκτυα αποχέτευσης ή/και κεντρικές εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων, την εσταυλισμένη κτηνοτροφία, τη βιομηχανία, τις μεταλλευτικές δραστηριότητες, τις 
ιχθυοκαλλιέργειες, καθώς και τους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). Δευτερεύουσας 
σημασίας πηγές ρύπανσης είναι οι χώροι υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) και οι εξορυκτικές δραστηριότητες 
όσον αφορά τις λατομικές εγκαταστάσεις. 
 
Όσον αφορά στις σημειακές πιέσεις που εντοπίζονται στην ευρύτερη  περιοχή μελέτης, αυτές αφορούν 
κυρίως σε βιομηχανική δραστηριότητα, όπως παρουσιάζεται στα Σχήμα 8.4.1-6. 
 
 



75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 8.4.1-6: Σημειακές πιέσεις στην ευρύτερη περιοχή του Πηνειού ποταμού πλησίον της περιοχής μελέτης 

 
 
Διάχυτες πηγές ρύπανσης 
 
Οι διάχυτες πηγές ρύπανσης των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων σχετίζονται με απορροές ρυπαντικών 
φορτίων, κυρίως θρεπτικών από την αγροτική δραστηριότητα, την κτηνοτροφία και τα αστικά υγρά απόβλητα 
από οικισμούς που δεν εξυπηρετούνται από δίκτυα αποχέτευσης και κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εκτιμώμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στις 
επιφανειακές απορροές των υπολεκανών των υδάτινων σωμάτων του Πηνειού ποταμού στο τμήμα του 
πλησίον της περιοχής μελέτης. Παρατηρείται υπέρβαση της εκτιμώμενης συγκέντρωσης των περισσοτέρων 
εκ των παραμέτρων του οργανικού άνθρακα, του αζώτου και φωσφόρου στα υδάτινα σώματα Πηνειός Π.4 
και Πηνειός Π.5.  
 
Σημειώνεται ότι ως δείκτης σημαντικής πίεσης ορίστηκε το κατώφλι των 10 mg BOD/l, 10 mg Ν/l και 1 mg P/l. 
 

Κωδικός υδάτινου 

Όνομα 

BOD N P  
mg/l 

σώματος mg/l mg/l   
     

GR0816R000200005N ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 4 21,52 11,39 0,54 
     

GR0816R000200015N ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 5 36,50 19,07 1,53 
     

 
Πίνακας 8.4.1-3: Εκτιμώμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στις επιφανειακές απορροές των 
υπολεκανών των υδάτινων σωμάτων του Πηνειού ποταμού στο τμήμα του πλησίον της περιοχής μελέτης 
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Ταξινόμηση 
 
Η ταξινόμηση των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ αποτελεί τη 
διαδικασία προσδιορισμού της ποιοτικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται κάθε υδάτινο σώμα μέσω της 
αξιοποίησης δεδομένων παρακολούθησης. Ο προσδιορισμός της ποιότητας κάθε σώματος έχει κομβική 
σημασία στην πορεία εφαρμογής της Οδηγίας καθώς αποτελεί το επόμενο βήμα της ανάλυσης πιέσεων και 
εκτίμησης των επιπτώσεων και συνδέει τις εκτιμηθείσες αναλύσεις με την πραγματική κατάσταση, όπως αυτή 
αποτυπώνεται στα προγράμματα παρακολούθησης που έχουν εφαρμοσθεί. Επίσης αποτελεί το αναγκαίο 
σκαλοπάτι για τον ορθό σχεδιασμό ή/και επιλογή μέτρων που είναι αναγκαία για την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας. 
 
Σύμφωνα με την Οδηγία η ποιοτική κατάσταση ενός επιφανειακού υδάτινου σώματος καθορίζεται από δύο 
βασικούς επιμέρους συντελεστές: την οικολογική κατάσταση και τη χημική κατάσταση. Στόχος της ΟΠΥ για 
τα επιφανειακά υδατικά συστήματα είναι η καλή κατάσταση. 
 
Στον Πίνακα 8.4.1-4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ταξινόμησης της οικολογικής και χημικής 
κατάστασης των υδάτινων σωμάτων του Πηνειού ποταμού. 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.Σ. ΟΝΟΜΑ Υ.Σ. 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   
    

GR0816R000200005N ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 4 Ελλιπής Καλή 

GR0816R000200015N ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 5 Ελλιπής Καλή 
    

 
Πίνακας 8.4.1-4: Αποτελέσματα ταξινόμησης της οικολογικής και χημικής κατάστασης των  
                           υδάτινων σωμάτων του Πηνειού ποταμού 
 
Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/EK 
 
Οι τύποι προστατευόμενων περιοχών που περιλαμβάνονται στο μητρώο των προστατευόμενων περιοχών 
του άρθρου 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙV της Οδηγίας ως 
«Προστατευόμενες Περιοχές».  
 

 Κωδικός Τύπος Περιοχή Εκταση (εκτ.) 

1 GR1420001 SCI ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ - ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ 12437,76 

2 GR1420003 SCI ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΟΣΣΑΣ 19521,12 

3 GR1420004 SCI 
ΚΑΡΛΑ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ 
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ-ΝΕΟΧΩΡΙ 

43435,50 

4 GR1420005 SCI/SPA ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΕΜΠΩΝ 1335,91 

5 GR1420006 SPA ΟΡΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝI 36454,00 

6 GR1420007 SPA ΟΡΟΣ ΟΣΣΑ 24064,00 

7 GR1420008 SPA 
ΚΑΤΩ ΟΛYΜΠΟΣ, ΟΡΟΣ ΓΟΔΑΜΑΝI ΚΑI 
ΚΟIΛΑΔΑ ΡΟΔIΑΣ 

24572,00 

8 GR1420009 SPA ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚIΟΥ ΚΑI ΟΡΗ ΖΑΚΡΟΥ 4168,00 

9 GR1420010 SCI ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 474,19 

10 GR1420011 SPA ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ 95.596,12 

 
Πιν. 8.4.1-5   Περιοχές NATURA Ν. Λάρισας 
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Στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Λάρισας έχουν οριοθετηθεί οι ανωτέρω περιοχές NATURA. Καμία από τις 
περιοχές αυτές δεν περιλαμβάνεται στην περίμετρο του υπό μελέτη έργου, ενώ γειτνιάζουν με την περιοχή οι 
περιοχές του Κάτω Ολύμπου, της Όσσας, της Κοιλάδας των Τεμπών και του Θεσσαλικού Κάμπου. 
 
Η ευρύτερη περιοχή μελέτης του έργου δεν εντάσσεται σε κάποιο ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας (NATURA 
2000, SPA, RAMSAR κ.λπ.). Το κοντινό τμήμα του Πηνειού απλώς εντάσσεται στην ευρύτερη Ζώνη 
Διάβασης Λάρισας - Τιρνάβου -Φαρσάλων που σημαίνει ότι επιτρέπεται για την περίοδο από 20 Αυγούστου 
έως 14 Σεπτεμβρίου το κυνήγι όλων των θηρεύσιμων ειδών. 
 
Όπως προαναφέρθηκε η σημαντικότερη περιοχή από άποψη οικολογικού ενδιαφέροντος θεωρείται η 
παραποτάμια ζώνη του Πηνειού που ορίζεται από τα υφιστάμενα αναχώματα της υψηλής κοίτης του 
ποταμού. Οι περιοχές αυτές δυστυχώς τελούν σήμερα υπό ένα καθεστώς ανοχής ως προς τις υφιστάμενες 
οχλούσες δραστηριότητες (από γεωργικές καλλιέργειες μέχρι και κέντρα διασκέδασης). Σε ορισμένες από τις 
περιοχές αυτές είναι εύλογη η πρόταση δημιουργίας ζώνης περιαστικού πρασίνου που προϋποθέτει ότι θα 
ληφθούν μέτρα για την απομάκρυνση ορισμένων δραστηριοτήτων εντός της υψηλής κοίτης του ποταμού. 
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην περιοχή μελέτης, δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα οχλούσες χρήσεις, πέραν 
των καλλιεργειών. 
 
Με βάση τα αποτελέσματα της ταξινόμησης της κατάστασης, το Σύστημα υδροφοριών Κάτω Ολύμπου – 
Σαραντάπορου στο οποίο εμπίπτει η περιοχή μελέτης βρίσκεται σε καλή ποσοτική και χημική κατάσταση. 
 
 
Υπόγεια ύδατα 
 
Οι υπόγειοι υδροφόροι ορίζοντες στη Θεσσαλία διακρίνονται σε καρστικούς ορίζοντες και σε μη Καρστικά 
υδροφόρα στρώματα. Οι καρστικοί ορίζοντες, ποικίλου μεγέθους, βρίσκονται προς τα άκρα της Πεδιάδας της 
Λάρισας, στις υπώρειες των ορεινών όγκων. Αντίθετα, στην πεδιάδα, υπάρχουν φρεάτιοι oρίζοντες στο 
ανώτερο στρώμα των αλλουβιακών κώνων. Οι ορίζοντες αυτοί ανεφοδιάζονται από τους γύρω ορεινούς 
όγκους. Το υπόγειο νερό που χρησιμοποιείται για την ύδρευση της πόλης προέρχεται από μεγάλου βάθους 
γεωτρήσεις, αφού υποβληθεί αρχικά στους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους. Για την άρδευση 
χρησιμοποιείται υπόγειο νερό χαμηλότερης ποιότητας που δεν μπορεί  να διοχετευθεί στο δίκτυο ύδρευσης 
του Δήμου.  
 
Οι υπόγειοι υδροφορείς της Θεσσαλίας έχουν υποστεί έντονη υπερεκμετάλλευση καθώς η Ανόρυξη 
γεωτρήσεων έχει παρουσιάσει μεγάλη αύξηση. Ως αποτέλεσμα παρατηρείται δραματική πτώση στάθμης του 
υδροφόρου ορίζοντα που, σε συνδυασμό με την αυξημένη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, οδηγεί σε 
συνεχή ποιοτική υποβάθμιση των υπόγειων νερών. Η πτώση στάθμης της υπόγειας υδροφορίας λαμβάνει 
τις μέγιστες τιμές της στις νότιες απολήξεις της ανατολικής πεδιάδας ( Ριζόμυλος , Στεφανοβίκειο). 
  
Η υπερβολική πτώση στάθμης οδηγεί στην αύξηση της υδραυλικής κλίσης στους υπόγειους υδροφορείς κι 
επομένως στην ταχύτερη διασπορά των ρύπων εντός της κορεσμένης ζώνης. Η πτώση της πιεζομετρικής 
επιφάνειας ,εξάλλου ,συνεπάγεται μείωση των υδατικών αποθεμάτων κι επομένως διάλυση των 
εισαγόμενων στην κορεσμένη ζώνη ρύπων σε μικρότερους όγκους νερού, με αποτέλεσμα την αύξηση της 
συγκέντρωσής τους σε αυτά.  
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η περιοχή της Δυτικής και Ανατολικής Θεσσαλίας έχει επισήμως αναγνωριστεί 
και οριοθετηθεί με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ αριθμόν 19652/1906/5 -08 -98 ως ευπρόσβλητη ζώνη 
στη Νιτρορρύπανση με βάση τα αποτελέσματα του ερευνητικού Προγράμματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Εντός του Δήμου Λαρισαίων δεν έχουν καταγραφεί συγκεντρώσεις νιτρικών που να ξεπερνούν τα 100 mg/l.  
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Σχήμα  8.4.1-7  Χάρτης ποιότητας υπόγειων υδάτων   
 
Σε ότι αφορά τα υπόγεια υδατικά συστήματα, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης του Υδατικού 
Διαμερίσματος Θεσσαλίας, στην περιοχή μελέτης συναντάται το Σύστημα υδροφοριών Κάτω Ολύμπου – 
Σαραντάπορου με κωδικό GR0800250. 
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8.5. Φυσικό Περιβάλλον  
 
Γενικά στοιχεία - Θεσμικό πλαίσιο 
 
Το βασικό θεσμικό πλαίσιο από το οποίο υπαγορεύονται οι αρχές προστασίας των βιοτόπων καθώς και των 
ειδών πανίδας, περιλαμβάνει τη Σύμβαση Ramsar για τους υγρότοπους διεθνούς σημασίας, τις Συμβάσεις 
της Βόννης και της Βέρνης για τη Διατήρηση των Αποδημητικών Πτηνών και τη Διατήρηση της Άγριας Ζωής 
και του Φυσικού Περιβάλλοντος της Ευρώπης αντίστοιχα, την Οδηγία 2009/147/ΕΚ (αντικατέστησε την 
Οδηγία 79/409/ΕΟΚ) για τη διατήρηση όλων των ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση, 
την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για την προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας μέσω της διατήρησης των φυσικών 
οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 2006/105/ΕΚ και τον 
Ν.3937/2011 «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60Α/31/03/2011) ο οποίος, μεταξύ 
άλλων, αντικαθιστά τα άρθρα 18, 19 και 21 του Ν.1650/86 (ΦΕΚ160Α, 18/10/86) για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 
 
Σύμβαση Ramsar 
 
Πρόκειται για τη «Συμφωνία επί των Διεθνούς Ενδιαφέροντος Υγροτόπων» που υπογράφτηκε το 1971, στο 
Ramsar του Ιράν και κυρώθηκε από την Ελλάδα το 1974 (με το Ν. . 191/1974 – ΦΕΚ 350/ΤΑ /20-11-1974), 
σύμφωνα με την οποία εκτός των άλλων υποχρεώσεων θα πρέπει το ελληνικό κράτος να ευνοήσει τη 
διατήρηση των υγροτόπων και των υδρόβιων πτηνών με την δημιουργία ζωνών ειδικής προστασίας εντός 
των υγροτόπων. 
 
Συμβάσεις Βόννης και Βέρνης 
 
Η σύμβαση της Βόννης αναφέρεται στη Διατήρηση των Αποδημητικών Πτηνών κυρώθηκε από την Ελλάδα 
με το Ν. 2719/99 (ΦΕΚ 106/Α/99). Η σύμβαση της Βέρνης, για την τήρηση της οποίας έχουν ληφθεί κάποια 
μέτρα, αναφέρεται στη «Διατήρηση της Άγριας Ζωής και του Φυσικού Περιβάλλοντος της Ευρώπης» και 
κυρώθηκε από την Ελλάδα το 1983 (Ν.1335 ΦΕΚ 32/ΤΑ/14-3-1983). 
 
Οδηγία 2009/147/ΕΚ 
 
Η Οδηγία αυτή αντικατέστησε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ και αφορά «στη διατήρηση όλων των ειδών πτηνών 
που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο Ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών». Η Οδηγία 
2009/147/ΕΚ προβλέπει τη λήψη διαφόρων μέτρων για την προστασία – διατήρηση και την ορθολογική 
διαχείριση των άγριων πτηνών που απαντούν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, με την κατάταξή τους σε τρεις (3) 
βασικές κατηγορίες: 
 
είδη σπάνια, απειλούμενα με εξαφάνιση ή ιδιαίτερα ευαίσθητα στις ανθρώπινες επεμβάσεις, 
 
είδη που μπορούν να ανεχθούν κάποιο βαθμό ελεγχόμενης εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένου και του 
κυνηγιού και 
 
είδη που έχουν διαφορετικές δυνατότητες και ικανότητες επιβίωσης στα διάφορα κράτη της Κοινότητας και 
χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για το είδος της οποιασδήποτε εκμετάλλευσης ή διαχείρισής τους. 
 
Οδηγία 92/43/ΕΟΚ 
 
Βασικός στόχος της Οδηγίας 92/43 (αρθρ. 2) είναι «..η προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας μέσω της 
διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος 
των κρατών μελών...». Βασικό όργανο για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού αποτελεί η δημιουργία ενός 
διεθνούς δικτύου προστατευομένων περιοχών γνωστού ως «Φύση 2000» (Natura 2000). Η Οδηγία 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2006/105/ΕΚ της 20ης Νοεμβρίου 2006. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και 
σημαντικές περιοχές για την ορνιθοπανίδα (SPA) με βάση την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, όπως αντικαταστάθηκε 
από την Οδηγία 2009/147/ΕΚ. 
 
Από δασοπονικής πλευράς, η έκταση του αγροτεμαχίου μελέτης δεν αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης, 
ενώ από γεωργικής πλευράς ο χώρος καλλιεργούνταν στο παρελθόν.  
 
Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, η ευρύτερη περιοχή δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστημονικό, αισθητικό ή 
οικολογικό ενδιαφέρον και δεν αποτελεί τμήμα εθνικού δρυμού, αισθητικού δάσους ή διατηρητέου μνημείου 
της φύσης.  
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Επίσης δεν βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής ΖΕΠ, RAMSAR ή NATURA 2000, δεν ασκεί ιδιαίτερη 
προστατευτική επίδραση στα εδάφη και τα υδροφόρα στρώματα της περιοχής,  δεν κείται σε λεκάνη 
απορροής χειμάρρου. 
 
Δεν παρουσιάζει τουριστικό ενδιαφέρον, δεν βρίσκεται κοντά σε θάλασσα, λίμνη ή ποτάμι, καθώς και κοντά 
σε εθνικό ή επαρχιακό οδικό δίκτυο. Στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχουν τουριστικές εγκαταστάσεις, 
λουτροπόλεις ή εγκαταστάσεις λουτρών. Επίσης δεν υπάρχει κοντά βιομηχανική ζώνη. 
 
Χλωρίδα – οικοσυστήματα 
 
Σύμφωνα με το διαχωρισμό της Ελλάδας σε ζώνες βλάστησης η ευρύτερη περιοχή της πόλης της Λάρισας 
ανήκει στη ζώνη της υπομεσογειακής ή Παραμεσογειακής διάπλασης Querco-Carpinetalia orientalis στην 
υποζώνη Ostryo- Carpinion και τον αυξητικό χώρο Coccifero -Carpinetum (βιβλ..). 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κύριες χρήσεις γης στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. 
 
Πίνακας 8.5.1-1: Κατανομή των χρήσεων γης (σε εκτάρια) στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας 

 

Περιφερειακή  
Δάση 

 Δασικές Σύνολο  
Βοσκότοποι 

 Λοιπές  
Σύνολο 

 

Ενότητα 
  

Εκτάσεις Δασοκάλυψης 
  

Εκτάσεις* 
  

         

Λάρισας 60.412  134.880 195.292 48.582  294.216 733.382  
          

Ποσοστό % 8,24%  18,39% 26,63% 6,62%  40,12% 100%  
             

 
Πηγή: Απολογισμός Δραστηριοτήτων Δασικών Υπηρεσιών Έτους 2008, ΥΠΕΚΑ/ Ειδική Γραμματεία Δασών/ Γενική 
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προσταίας Δασών / Διεύθυνση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων, (2010) 
*Στις Λοιπές Εκτάσεις περιλαμβάνονται οι Γεωργικές Εκτάσεις, Λίμνες, Ποτάμια, Έλη, Κατοικημένες Περιοχές και Γυμνές 
Εκτάσεις. 

 
Η ευρύτερη περιοχή ανήκει στην παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσης (Guercetalia Pubescentis) (Λοφώδης, 
υποορεινή) και συγκεκριμένα στην υποζώνη OSTRYO-CARPINION και στον αυξητικό χώρο QUERCETUM 
COCCIFERAE ή COCCIFERETUM. Υπάρχουν χωράφια και μικρές χορτολιβαδικές εκτάσεις. 
 
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι οι λοιπές εκτάσεις αποτελούν πολύ μεγάλο ποσοστό (40,12%) 
σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, καθώς η Π.Ε. Λάρισας αποτελεί γεωργική κατά το πλείστον περιοχή. Η 
ζώνη βλάστησης που απαντάται στην περιοχή του έργου, όπως ορίζεται από τον Σ. Ντάφη είναι η 
Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia pubescentis) (λοφώδης, υποορεινή) - Υποζώνη Ostryo-
Carpinion.  
 
Κατά μήκος της κοίτης του Πηνειού ποταμού παρατηρούνται διαμορφώσεις από υδροχαρή δενδρώδη 
βλάστηση αποτελούμενη κυρίως από λεύκες και πλατάνια. Στα αβαθή τμήματα του ποταμού υπάρχουν 
καλαμιώνες και ποώδης βλάστηση. Οι σημαντικότερες φυτοκοινωνιολογικές διαπλάσεις που παρατηρούνται 
είναι: 
 
Υδροχαρής βλάστηση μαλακού Ξύλου (Populetalia) αποτελούμενη κυρίως από λεύκες και πλάτανους 
Υδρόβια και Ελόβια βλάστηση 
Ποώδης βλάστηση αποτελούμενη από Χορτολιβαδική κυρίως βλάστηση με 
Μονοετή και διετή ποώδη φυτά 
Λειμώνια βλάστηση 
 
Η κυριότερη φυτοκοινωνική διάπλαση που έχει καταγραφεί στην περιοχή της Θεσσαλίας είναι η Quercetalia 
ilicis (Ευμεσογιακή ζώνη βλάστησης) η οποία υποδιαιρείται στις υποζώνες Oleo Ceratonion και Quercion 
illicis. Η πρώτη υποζώνη συναντάται σε μικρές νησίδες στις θερμότερες και ξηρότερες περιοχές 
περιλαμβάνοντας και ενώσεις φρυγάνων. Η δεύτερη υποζώνη εμφανίζεται στις υγρότερες περιοχές της 
ζώνης, κοντά στο Πήλιο και την Οσσα. Θεωρείται έντονα υποβαθμισμένη, κυρίως λόγω της υπερβόσκησης 
και των εκχερσώσεων. Από αυτή τη ζώνη αρχίζει να εμφανίζεται η μακία βλάστηση με χαρακτηριστικά είδη 
το Quercus ilex (Αριά), Quercus ciccifera (Πουρνάρι), Arbutus unedo (Κουμαριά), Spartium junceum 
(Σπάρτο), Phillyrea media (Φιλλυρέα) και Fraxinus ornus (Φράξος όρνος). 
 
Το κυρίαρχο είδος στους θαμνώνες είναι το πουρνάρι (coccifera), το οποίο δίνει την αντίστοιχη χλωριδική 
φυσιογνωμία στην περιοχή. Αλλα είδη που συναντώνται σε αυτές τις περιοχές είναι: Paliurus aculeatus 
(παλιούρι), Erica arborea (ρείκι), Olea europea (αγριελιά), Papaver rhoeas (παπαρούνα), Matricaria 
chamomilla (χαμομήλι) και άλλα. 
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Η ευρύτερη περιοχή μελέτης, όπως ορίζεται από την λεκάνη απορροής του Πηνειού εντός του νομού 
Λάρισας βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου στην υποζώνη βλάστησης Ostryo - Carpinion και πιο συγκεκριμένα στον 
αυξητικό χώρο Coccifero carpinetum. Χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού είναι η μεγάλη έκταση των πρίνων και 
που οφείλουν την εξάπλωσή τους κυρίως στην μεγάλη αντοχή του πρίνου στην βοσκή, τις πυρκαγιές και τις 
άλλες ανθρωπογενείς επιδράσεις αλλά και στη μεγάλη ριζοβλαστική και πρεμνοβλαστηκή ικανότητά του. 
 
Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής μελέτης καταλαμβάνεται από καλλιεργούμενες εκτάσεις. Το έδαφος είναι 
κατά κύριο λόγο πεδινό, ενώ οι λοφώδεις και ημιορεινές περιοχές στα κράσπεδα της λεκάνης είναι ως επί το 
πλείστον βραχώδεις με περιορισμένη έως ελάχιστη φυσική βλάστηση αποτελούμενη ως επί το πλείστον από 
θαμνώνες και αείφυλλα-πλατύφυλλα. Επιπλέον, κάποιες περιορισμένες εκτάσεις της περιοχής που δεν 
καλλιεργούνται συνήθως χρησιμοποιούνται ως χορτολίβαδα για κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Στις 
χορτολιβαδικές εκτάσεις χαρακτηριστικό είδος υψηλής ανάπτυξης είναι το Paliurus aculeatus (παλιούρι). 
 
Βόρεια της περιοχής του έργου συναντάται η ορεινή ζώνη που αποτελείται από τους πρόποδες του όρους 
Κάτω Όλυμπος και του όρους Όσσα, μεταξύ των οποίων σχηματίζεται η κοιλάδα των Τεμπών που καταλήγει 
στο Δέλτα του Πηνειού. Οι βιότοποι αυτοί περιλαμβάνουν εκτεταμένα βοσκοτόπια, άγριους και 
καλλιεργημένους ελαιώνες, εκτεταμένα δάση ελάτων και οξυάς και φρύγανα με παλαιά δάση Καστανιάς στις 
ανατολικές πλαγιές του όρους Όσσα. Το Δέλτα του Πηνειού έχει παραλιακά και παραμοτάμια δάση, 
αμμώδεις θαμνότοπους και θίνες. Στα παραποτάμια δάση γίνονται παράνομες υλοτομίες, ενώ στην 
παραλιακή περιοχή γίνεται υπεράντληση νερού και παράνομη δόμηση.  
 
Η κοιλάδα των Τεμπών οριοθετείται από τις πλαγιές του Κάτω Ολύμπου και τις βορειοδυτικές πλαγιές της 
Όσσας. Την περιοχή διασχίζει ο Πηνειός, που δημιουργεί παραποτάμια βλάστηση από είδη όπως Πλατάνι, 
Φράξος, Πτελέα, ποδισκοφόρος Δρυς και πεδινό Σφενδάμι.  
 
Υγρότοποι ή σημαντικά οικοσυστήματα δεν απαντώνται στην άμεση περιοχή του έργου. Οι οικότοποι της 
άμεσης περιοχής δεν συνιστούν οικοτόπους Κοινοτικού ενδιαφέροντος και δεν περιλαμβάνονται στους 
οικοτόπους της Οδηγίας 92/43/ΕΕ.     
 
Η παραποτάμια βλάστηση του Πηνειού αποτελείται κυρίως από ημιυδρόβια ελόφυτα, δενδρώδη υγρόφιλα 
και άλλα κυρίως μονοετή είδη. Τα ημιυδρόβια ελόφυτα αναπτύσσονται σε υγρά εδάφη με υψηλό ποσοστό 
υγρασίας, ενώ τα δενδρώδη υγρόφιλα αναπτύσσονται σε υγρά εδάφη στη μεταβατική ζώνη από το νερό 
προς τα στεγνά εδάφη.  
 
Τα κυριότερα φυτικά είδη που παρατηρούνται στην παραποτάμια ζώνη του ποταμού Πηνειού είναι : 
 
Ζοχός    Οnchus oleraceus 
Ηρα    Lolium temulentum 
Αγριάδα    Agropyrum repens 
Αγριοβρώμη   Avena fatua 
Αγριοκάλαμο   Phragites communis 
Τριφ. έρπον   Trifolium repens 
Καβάκι    Populus nigra 
Πλάτανος   Populus babylonica 
Λεύκη    Populus alba 
Πτελιά    Ulmus campestris 
Μουριά    Morus alba 
Ιτιά    Salix alba 
Βούρλα    Juncus maritimus 
Καλάμι    Arundo donax 
Ακακία    Robinia pseudacacia 
Κουτσουπιά   Cercis siliquastrum 
Βαμβακιά, αγκάθι  Carduus arvense 
 
Το οικοσύστημα των εκβολών του Πηνειού ποταμού παρουσιάζει μεγάλη οικολογική αξία ως προς τον 
αριθμό χλωρίδας και πανίδας. Η περιοχή του Δέλτα του Πηνειού φυτοκοινωνιολογικά και χλωριδικά αποτελεί 
μια από τις πιο αξιόλογες παράκτιες περιοχές της χώρας. Η χλωρίδα συντίθεται από 462 είδη φυτών. Η 
βλάστηση περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό φυτοκοινωνικών μονάδων, που ανήκουν σε 4 μεγάλες κατηγορίες: 
 
- Δάση από Πλάτανο, Σκλήθρο, Φράξο, Δρυ, Λεύκη κ.α. 
- Θαμνώνες από Tamarix (Αλμυρίκι) 
- Θαμνώνες από Paliurus (Παλιούρι) 
- Αλοφυτική, αμμόφιλη και άλλη βλάστηση (Καλαμιώνες κ.α.) 
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Τα υπολείμματα των υγροτοπικών δασών κατέχουν εξέχουσα θέση στο όλο τοπίο. Η ορνιθοπανίδα και η 
ιχθυοπανίδα προσδίδουν μεγάλη οικολογική αξία στο οικοσύστημα των εκβολών. Τέλος, στις αγροτικές 
περιοχές εκτός του Πηνειού επικρατούν οι καλλιέργειες με βιομηχανικά και κτηνοτροφικά φυτά και παντελή 
απουσία φυσικής βλάστησης.   
 
Στις πιο ανάντη περιοχές ως τις παρυφές της ημιορεινής ζώνης είναι ως επί το πλείστον βραχώδεις με 
περιορισμένη φυσική βλάστηση αποτελούμενη κατά κύριο λόγο από θαμνώνες και αείφυλλα-πλατύφυλλα. 
Το κυρίαρχο είδος στους θαμνώνες είναι το πουρνάρι (coccifera), το οποίο δίνει την αντίστοιχη χλωριστική 
φυσιογνωμία στη περιοχή. Αλλα είδη που συναντώνται σε αυτές τις περιοχές είναι: Paliurus aculeatus 
(παλιούρι), Erica arborea (ρείκι), Olea europea (αγριελιά), Papaver rhoeas (παπαρούνα), Matricaria 
chamomilla (χαμομήλι) και άλλα. 
 
Ποώδης βλάστηση  
 
Η ποώδης βλάστηση αποτελείται από διάφορα είδη των GRAMINEAE και των PAPILIONACEAE που η 
εμφάνισή τους είναι περιοδική.  
 
Χερσαία πανίδα-ορνιθοπανίδα 
 
Το είδος και το μέγεθος των βιοτόπων που απαιτούνται και τη διαβίωση και διατήρηση κάθε ζωικού είδους, η 
επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα στις φυσικές ζώνες βλάστησης, καθώς και η δημιουργία 
αγροοικοσυστημάτων επιτρέπουν την παρουσίαση της πανίδας σε αντιστοιχία με τα είδη των 
οικοσυστημάτων που παρατηρούνται στην περιοχή μελέτης. 
 
Η πανίδα στην περιοχή του έργου, όπως επίσης και σε ολόκληρο το πεδινό καλλιεργήσιμο τμήμα της 
Θεσσαλίας, είναι φτωχή καθότι η συστηματική εκμετάλλευσή της γης έχει εξαφανίσει την φυσική βλάστηση 
που απαιτείται για την συντήρηση φυσικής πανίδας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ποικιλότητα της 
ορνιθοπανίδας στο όρος Όλυμπος, στην περιοχή Τεμπών – Όσσας,  στο Δέλτα του ποταμού Πηνειού όπως 
επίσης και σε ορισμένες περιοχές του Θεσσαλικού κάμπου που χαρακτηρίζονται ως περιοχές Natura. Ο 
Όλυμπος είναι το υψηλότερο βουνό της Ελλάδας με υψηλές κορυφές, γκρεμούς καθώς και δασωμένες 
πλαγιές. Η περιοχή του Ολύμπου είναι σημαντική για τα αρπακτικά. Στην περιοχή εμφανίζονται το Όρνιο 
(Gyps fulvus) (Τ), και ο Μαυροπετρίτης (Falco eleonogae).  
 
Στην περιοχή αναπαράγονται τα εξής είδη: 
 
Σφηκιάρης   Pernis apivorus  
Γυπαετός    Gypaetus barbatus (Ε) 
Μαυρόγυπας   Aegypius monachus (Ε) 
Φιδαετός    Circaetus gallicus  
Σαϊνι    Accipiter brevipes 
Χρυσαετός   Aquila chrysaetos (Ε) 
Σταυραετός   Hiaraetus pennatus (Τ) 
Χρυσογέρακο   Falco biarmicus (Τ) 
Πετρίτης    Falco peregrinus  
 
Από το 1987 λειτουργεί στο όρος Κάτω Όλυμπος ταΐστρα για τα Όρνια. Αναπαραγόμενα είδη στην περιοχή 
Κάτω Ολύμπου - Τεμπών - Όσσας και Δέλτα Πηνειού είναι ο Μικροτσικνιάς (Ixobrychus minutus), ο 
Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax), ο Μαυροπελαργός (Ciconia nigra) (E), ο Πελαργός (Cironia cirοnia), 
ο Σφηκιάρης (Pernis apivorus), ο Ασπρoπάρης (Neophron percnopterus), το Ορνιο (Gyps fulnus), η Αλκυόνη 
(Alcedo atthis) και ο Δρυομυγοχάφτης (Ficedula semitorquata). 
 
Σημαντική επίσης περιοχή για τα αρπακτικά είναι τα στενά Καλαμακίου. Η περιοχή αυτή είναι φαράγγι του 
Πηνειού με γκρεμούς και παραμοτάμιο δάσος που διασχίζει γυμνούς λόφους. Οι κύριες ανθρώπινες 
δραστηριότητες είναι η κτηνοτροφία και το κυνήγι. Αναπαραγόμενα είδη ορνιθοπανίδας είναι ο Ασπροπάρης 
(Neophron percnopterus) (T) και η Χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus) (T), ενώ εμφανίζονται το Ορνιο 
(Gyps fylvus), η Αετογερακίνα (Buteo rufinus) και ο Χρυσαετός (Aquila chrysaetos). 
 
Στα φυσικά χερσαία οικοσυστήματα της ημιορεινής και ορεινής ζώνης, η αλεπού απαντάται καθ΄ όλη τη 
διάρκεια του έτους και πολλές φορές κατέρχεται στα πεδινά για αναζήτηση τροφής. Η νυφίτσα και το κουνάβι 
συναντώνται κυρίως στα δρυοδάση. Αγέλες αγριόχοιρων έχουν καταγραφεί σε όλα τα υψόμετρα, σε 
περιοχές αείφυλλων σκληρόφυλλων και δρυοδασών. Ο λαγός και ο σκίουρος απαντώνται στη ζώνη 
αειφύλλων - σκληρόφυλλων, σε όλα τα υψόμετρα, ενώ ο ασβός απαντάται σε χαμηλά υψόμετρα με πυκνή 
χαμηλή βλάστηση. 
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Επίσης στην περιοχή διαβιούν διάφορα είδη νυχτερίδας, όπως η νανονυχτερίδα και η βουνονυχτερίδα. Στα 
φυσικά χερσαία οικοσυστήματα απαντάται πλούσια ερπετοπανίδα όπως σαύρες, χελώνες, φίδια. Επιπλέον, 
είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι ορισμένα από τα αμφίβια και ερπετά οι χελώνες και οι νεροχελώνες που 
έχουν παρατηρηθεί στο υγρότοπο Μάτι Τυρνάβου, είναι απειλούμενα είδη και προστατεύονται από την 
Ελληνική και διεθνή νομοθεσία, ενώ από τα θηλαστικά η νυφίτσα προστατεύεται από την Ελληνική 
νομοθεσία και η βίδρα από την Ελληνική και Διεθνή νομοθεσία. 
 
Στα αγροοικοσυστήματα που αποτελούνται από καλλιεργούμενες εκτάσεις, ο αριθμός των ειδών της πανίδας 
είναι σημαντικά μειωμένος εξ αιτίας της δραστικής αλλαγής των βιοτόπων, των εντατικών γεωργικών 
δραστηριοτήτων και των δυσμενών οικολογικών συνθηκών που δημιουργούνται. Τα είδη που απαντώνται σε 
αυτά τα οικοσυστήματα είναι εκείνα που ικανοποιούν τις τροφικές ανάγκες τους και ζουν σε γειτνιάζοντα 
οικοσυστήματα και εκείνα που οι προσαρμοστικές τους ιδιότητες τους επιτρέπουν να φωλιάζουν σε 
ελεύθερες μικροζώνες που δημιουργούνται ανάμεσα στις καλλιέργειες, όπως η παρόχθια ζώνη των 
αποστραγγιστικών τάφρων. Το είδος και ο αριθμός των ειδών που απαντώνται εξαρτώνται από το είδος και 
την μέθοδο της καλλιέργειας. Περισσότερα είδη συναντώνται σε καλλιεργημένες εκτάσεις που γειτνιάζουν με 
φυσικά οικοσυστήματα και σε περιοχές εμφάνισης φυσικών ή τεχνητών υδατορευμάτων. Επίσης, οι 
καλλιεργούμενες εκτάσεις φιλοξενούν αρκετά είδη μικροπανίδας που τρέφονται με υπολείμματα και έντομα 
των γεωργικών καλλιεργειών. 
 
Σημαντικός αριθμός πτηνοπανίδας υπάρχει επίσης, στους έξι μικρούς αρδευτικούς ταμιευτήρες που 
κατασκευάστηκαν στην περιοχή της πρώην λίμνης Κάρλας. Έχουν παρατηρηθεί πάνω από 20 είδη πτηνών, 
τα περισσότερα από τα οποία είναι σπάνια με μεγαλύτερη παρουσία πτηνών στον ταμιευτήρα Καλαμακίου. 
 
Επίσης σε σημαντική πεδινή έκταση του Ν. Λάρισας που καταλαμβάνει το κεντρικό και δυτικό τμήμα του 
κάμπου και φτάνει προς τα ανατολικά μέχρι το Ομορφοχώρι εμφανίζεται σαν κυρίαρχο είδος ορνιθοπανίδας 
το κιρκινέζι (Falco naumanii) που χαρακτηρίζεται ως τρωτό με βάση την οδηγία 79/409/EEC. 
 
Η προστασία όλων των παραπάνω ειδών, ρυθμίζεται από τις Δασικές – Αστυνομικές διατάξεις περί θήρας. 
 

 
 
Σχήμα 8.5.1-1: Χάρτης ζωνών δασικής βλάστησης Ελλάδας (ΝΤΑΦΗΣ 1976) 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+naumanii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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Σχήμα 8.5.1-2: Ζώνες δασικής βλάστησης Ελλάδας (ΝΤΑΦΗΣ 1976) 
 
Πανίδα ποταμού Πηνειού 
 
Ο Πηνειός εμφανίζει ικανοποιητική ποικιλότητα όσον αφορά την ιχθυοπανίδα. Από παλιότερες καταγραφές 
διαπιστώθηκε ότι στον Πηνειό υπάρχουν 21 είδη ιχθυοπανίδας. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 
σημερινή κατάσταση του Πηνειού αναμένεται διαφοροποιημένη, αφού η ύπαρξη πολλών ειδών από αυτά 
διαπιστώθηκε πριν από αρκετά χρόνια, ενώ σήμερα αρκετά από τα είδη είτε έχουν εξαφανισθεί ή έχει μειωθεί 
σημαντικά ο πληθυσμός τους λόγω των δυσμενών συνθηκών που περιγράφηκαν ανωτέρω. Πιο αναλυτικά τα 
είδη που καταγράφηκαν ήταν τα εξής: 
 
Acipenser sturio L.    Μουρούνα, Στουριόνι, Ξυρίχι, Μυρσίνη 
Coregonus lavaretus    Κορέγονος 
Esox lusius L.     Τούρνα 
Rutilus rutilus    Πλατίτσα, Ασπρίτσα 
Leuciscus cephalus vardarensis  Κέφαλος 
Scardinius erythrophthalmus  Πλατίστα, Στερνίτσα 
Tinca tinca     Γλήνι, Γληνάρι 
Chondrostoma nesus vardarensis  Συρτάρι, Ασπρόψαρο, Γουρουνομύτης 
Barbus barbus macedonicus  Μπριάνα (E), Ποταμολαύρακο, Μουστακάτο 
Barbus graceous    Σκαρούνι, Κέφαλος, Μουστακάτο 
Bobio gobio     Μυλωνάς, Μουστάκας, Ασπρόψαρο 
Alburnus alburnus    Μπίζι, Ουγλί, Πράσινη Σαρδέλα 
Alburnoides bipunctatus   Κόκκινη Σαρδέλα, Πλατίτσα 
Yimbra melanops    Γκαντίνα 
Rhodens sericens amarus   Μουρμουρίτσα 
Cyprinus carpio L.    Κυπρίνος, Γριβάδι 
Gobitis taenia    Φιδόψαρο, Βίνος 
Silurus glanis     Γουλιανός 
Gasterosteus aculeatus   Σκυλόψαρο 
Perca fluviatilis L.    Πέρκα 
Blenius fluviatilis    Ποταμοσαλιάρα 
Nemacheilus barbatulus   Λειδούσα 
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Επίσης η υδρόβια πανίδα του Πηνειού περιλαμβάνει και είδη όπως η καραβίδα (Astacus fluviatilis), ο 
βάτραχος (Rana ridibunda), το νερόφιδο (Tropidonotus natrix), η νεροχελώνα (Emys orbicularis) και το χέλι 
(Αguilla aguilla), που παλαιότερα υπήρχε σε μεγάλο αριθμό καθ’ όλο το μήκος του ποταμού, ενώ σήμερα 
έχει μειωθεί σε αριθμό λόγω δυσκολίας στη μετακίνηση προς τα ανάντη και αναπαραγωγή. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι η καραβίδα των γλυκών νερών απειλείται με εξαφάνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω της 
αυξημένης ρύπανσης και λόγω ασθένειας που έχει προέλθει από εισαχθέντα συγγενικά είδη. 
 
Τόποι φωλιάσματος, ξεκούρασης ή διαχείμασης των παρυδάτιων πτηνών είναι οι εκβολές των ποταμών. Στο 
Δέλτα του Πηνειού έχει καταγραφεί η παρουσία 223 ειδών πτηνών, από τα οποία τα 9 είναι σπάνια και 
απειλούνται με εξαφάνιση. Επίσης η περιοχή των εκβολών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της 
ποικιλίας των πουλιών που είτε αναπαράγονται, είτε απλώς επισκέπτονται την συγκεκριμένη περιοχή.  
 
Μέσα στα είδη που έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή περιλαμβάνονται και τα Himantopus himentopus 
(Καλαμοκανάς) και Aquila pomarina (Κραυγαετός) που έχουν χαρακτηριστεί «τρωτά» σύμφωνα με το 
«κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων σπονδυλόζωων της Ελλάδας». Στα ενδημικά είδη της ορνιθοπανίδας που 
φωλιάζουν στον ευρύτερο χώρο (ορεινοί όγκοι Οσσας και Κάτω Ολύμπου) και εμφανίζονται συχνά στην 
πεδιάδα του Πηνειού για κάποια επιπρόσθετη λεία, συγκαταλέγονται τα σπάνια είδη των αετών και γυπών.  
 
Η ιχθυοπανίδα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο στα είδη των εσωτερικών νερών όσο και σε εκείνα 
της θαλάσσιας περιοχής. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συνεχής αύξηση της εμφάνισης των ειδών της 
ορνιθοπανίδας στο περιβάλλον των τεχνητών υδατορευμάτων. 

 

8.6. Ανθρωπογενές Περιβάλλον  
 
Χωροταξικός σχεδιασμός  - Χρήσεις γης  

 
Όπως προαναφέρθηκε, η έκταση του νομού Λάρισας ανέρχεται σε 5.390 τ.χιλ. Η έκταση αυτή 
αντιπροσωπεύει το 38,3%  της Θεσσαλίας και το 4% της χώρας, η δε μορφολογική κατανομή της  είναι:   
 
 - πεδινή        47,1 %     
 - ημιορεινή   25,4 %        
 - ορεινή        27,5 %        
 
Η κατανομή της έκτασης ανάλογα με τη χρήση  είναι:  
 
 - γεωργική γη        45 %    
 - βοσκότοποι         40 %   
 - Δάση                   10 %   
 - Λοιπές εκτ.            5 %   
 
Από τις καλλιεργούμενες εκτάσεις 2.400.000 στρ. τα 876.360  στρ. είναι αρδευόμενα  (36,5 % ).  
 
Ο μέσος γεωργικός κλήρος είναι 60 στρ. περίπου (μ.ο. χώρας 40στρ.) με 7 κατά μέσο όρο τεμάχια ανά 
εκμετάλλευση.  
 
Στον χάρτη που ακολουθεί αποτυπώνονται οι καλύψεις γης του 2007 της περιοχής μελέτης και 
διαπιστώνεται η κυριαρχία των εκτάσεων χαμηλής βλάστησης και των θαμνώνων αειφύλλων – 
πλατυφύλλων.  
 
Δεν εντοπίζονται αρχαιολογικοί χώροι σε περιοχές κοντά στην υπό μελέτη αγροτική περιοχή.  
 
Σημειώνεται ότι στα πλαίσια των γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων αρχαιολογικών υπηρεσιών και κατόπιν 
αυτοψιών που πραγματοποιήθηκαν, η υπό μελέτη έκταση απέχει μεγάλες αποστάσεις από όρια κηρυγμένου 
αρχαιολογικού χώρου, ενώ δεν έχει και καμία απολύτως οπτική επαφή.  
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Χάρτης 8.6.1  Χρήσεις / καλύψεις γης της περιοχής μελέτης του 2007 (Πηγή: oikoskopio.gr)  
 
 
8.7. Κοινωνικο-οικονομικό Περιβάλλον  
 
Διοικητική υπαγωγή της περιοχής μελέτης  
Η περιοχή μελέτης χωροθετείται στην Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλέας, της Δ.Ε. Κοιλάδας, του Δήμου 
Λαρισαίων, του Νομού Λάρισας διοικητικά υπάγεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδας.  
 
Δημογραφικά στοιχεία  
Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), το οποίο ισχύει από 01-01-
2011, μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας και επανακαθορίστηκαν τα όρια των 
αυτοδιοικητικών μονάδων, ο τρόπος εκλογής των οργάνων και οι αρμοδιότητές τους. Σύμφωνα με το 
ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο ο νέος Δήμος Λαρισαίων προήλθε από τη συνένωση των Δήμων Λαρισαίων, 
Γιάννουλης και Κοιλάδας, οι οποίοι καταργήθηκαν.  
 
Ο Δήμος Λαρισαίων είναι δήμος της Περιφέρειας Θεσσαλίας ο οποίος συστάθηκε με το Πρόγραμμα 
Καλλικράτης. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 335,12 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 162.591 κάτοικοι, σύμφωνα 
με την Απογραφή του 2011 (139.403 σύμφωνα με την Απογραφή του 2001). Ως έδρα του νέου Δήμου 
ορίστηκε η Λάρισα.  
 
 
Το υπό μελέτη έργο ανήκει στα διοικητικά όρια της Τ.Κ. Αμυγδαλέας, της Δ.Ε. Κοιλάδας, του Δ. Λαρισαίων.  
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Η Αμυγδαλέα (Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλέας - Δημοτική Ενότητα ΚΟΙΛΑΔΑΣ), ανήκει στον δήμο 
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ που βρίσκεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με 
τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας όπως διαμορφώθηκε με το πρόγραμμα “Καλλικράτης”. 
 
Η επίσημη ονομασία είναι “η Αμυγδαλέα”. Έδρα του δήμου είναι η Λάρισα και ανήκει στο γεωγραφικό 
διαμέρισμα Θεσσαλίας. Κατά τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας με το σχέδιο “Καποδίστριας”, μέχρι το 
2010, η Αμυγδαλέα ανήκε στο Τοπικό Διαμέρισμα Αμυγδαλέας, του πρώην Δήμου ΚΟΙΛΑΔΑΣ του Νομού 
ΛΑΡΙΣΗΣ. 
 
Η Αμυγδαλέα έχει πληθυσμό 336 κατοίκους (απογραφή 2011) και βρίσκεται σε υψόμετρο 80-100 μέτρα από 
την επιφάνεια της θάλασσας, σε γεωγραφικό πλάτος 39,6524239213 και γεωγραφικό μήκος 22,2605445253, 
με Συντεταγμένες: 39°39′15″N 22°15′49″E. Η παλαιά της ονομασία είναι Γούνιτσα.  
 
Η Αμυγδαλέα (μέχρι το 1957, Γούνιτσα, είναι ένα χωριό του νομού Λάρισας και Τοπική Κοινότητα της 
Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας του διευρυμένου Δήμου Λαρισαίων. 
 
Αποτελείται από δύο οικισμούς, την Αμυγδαλέα και το Συνοικισμό προσφύγων, με Καππαδόκες πρόσφυγες 
που εγκαταστάθηκαν εκεί το 1924 με την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. 
 
Έχει 336 μόνιμους κατοίκους, σύμφωνα με την Απογραφή του 2011, κατά τους χειμερινούς μήνες (από τους 
οποίους 220 στην κάτω Αμυγδαλέα και 116 στον συνοικισμό), ενώ το καλοκαίρι οι κάτοικοι ανέρχονται σε 
350 περίπου. Οι εγγεγραμμένοι κάτοικοι ανέρχονται περίπου στους 500. 
 
Οι μόνιμοι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. 
 
Βρίσκεται 15 χλμ. ΒΔ από τη Λάρισα στις όχθες του Πηνειού ποταμού. Σημαντικά αξιοθέατα αποτελούν το 
πέτρινο γεφύρι από την εποχή της τουρκοκρατίας, η εκκλησία του Αγ. Νικολάου με τοιχογραφίες του 19ου 
αιώνα και ο Πηνειός με πλούσια χλωρίδα. 
 
Γειτονικά χωριά στην Αμυγδαλέα, είναι : προς τα νότια, ΝΔ, η Μάνδρα, το Κουτσόχερο και η Ραχούλα, που 
άλλωστε ανήκουν και στον ίδιο δήμο. Επίσης Ανατολικά - ΝΑ, βρίσκεται η Τερψιθέα, που ανήκει στο δήμο 
Λάρισας. Στα βόρεια και στην απέναντι όχθη του Πηνειού, βρίσκεται το χωριό Πλατανούλια και βόρεια, ΒΔ, ο 
οικισμός της Περαχώρας. 
 
Η τοπική κοινότητα της Κοιλάδας της Δ.Ε. Κοιλάδας, του Δήμου Λαρισαίων, έχει έκταση 22.071 στρέμματα, 
μέσο υψόμετρο 140 μέτρα, Γ. Μήκος 22o 18' 09.8" E και Γ. Πλάτος 39o 34' 26.5" N. Ορίστηκε παλαιότερα ως 
έδρα του Δήμου Κοιλάδας. 
 
Αποτελεί νεότερο οικισμό. Ιδρύθηκε από πρόσφυγες της περιοχής -Ανατολικής Ρωμυλίας- της Βουλγαρίας, 
αρχικά το 1909 από ένα πρώτο κύμα προσφύγων και στη συνέχεια το 1913 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση 
των, προσφύγων στην περιοχή. Ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 1.000 περίπου κατοίκους.  
 
Είναι κοινότητα που μόνο κατά το ήμισυ ο πληθυσμός της ασχολείται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, 
περίπου το 30% ασχολείται με χειρωνακτικά επαγγέλματα, σχεδόν 11% των κατοίκων είναι έμποροι και 
υπάλληλοι, ενώ περίπου 5% είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. 
 
Έχει Γυμνάσιο - Λύκειο, κλειστό γυμναστήριο και πνευματικό κέντρο στο οποίο προβλέπεται η προσθήκη 
ορόφου για τη στέγαση διοικητικών υπηρεσιών. Επίσης η Κοιλάδα έχει βιβλιοθήκη και Λαογραφικό Κέντρο. 
Διαθέτει κλειστό γυμναστήριο, γήπεδο ποδοσφαίρου και γήπεδο τένις. Η τοπική ομάδα είναι ο Α.Ο. 
Κοιλάδος.  
 
Οι κάτοικοι έχουν διατηρήσει τα ήθη και έθιμα της περιοχής τους και έχουν ιδρύσει έναν πολιτιστικό σύλλογο 
με την επωνυμία «ο Φάρος» με πολλαπλές δραστηριότητες. 
 
Υπάρχουν αγροτικό ιατρείο, ταχυδρομικές υπηρεσίες, προοπτική για ίδρυση αστυνομικού καταστήματος και 
ο αγροτικός συνεταιρισμός «η Εργασία». Εκεί έχει έδρα και ο ΤΟΕΒ Ταουσάνης, ένας από τους εννέα ΤΟΕΒ 
του Νομού. 
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8.8. Τεχνικές Υποδομές  
 
Στην ευρύτερη περιοχή, δεν υφίσταται ούτε και έχει προγραμματιστεί η κατασκευή κάποιου τεχνικού έργου. 
Οι δε τεχνικές υποδομές, λόγω της θέσης και του είδους της περιοχής, είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες. 
Απουσιάζουν εντελώς λιμάνια, αεροδρόμια και σιδηροδρομικά δίκτυα, ενώ η κοντινότερη εθνική οδική 
αρτηρία διέρχεται Ν και βρίσκεται σε ευθεία απόσταση περίπου 2 Km. 
 
Όσον αφορά τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και ύδρευσης, είναι αυτά που 
εξυπηρετούν ουσιαστικά τις περιορισμένες ανάγκες των τοπικών οικισμών.  
 
8.9. Ανθρωπογενείς Πιέσεις στο Περιβάλλον  
 
Το φυσικό περιβάλλον μιας περιοχής συντίθεται από κλιματικούς-μικροκλιματικούς, βλαστητικούς, 
εδαφολογικούς, γεωλογικούς, βιολογικούς και αισθητικούς τύπους, οι οποίοι συνδυαζόμενοι κάθε φορά 
δημιουργούν ένα σύνολο, το οικοσύστημα. Η μελέτη-ανάλυση του φυσικού αυτού περιβάλλοντος μιας 
περιοχής συμβάλει στην αξιολόγηση των φυσικών πόρων της περιοχής, τόσο στην παραγωγή τους όσο και 
στην ικανότητά τους να δεχθούν ανθρώπινες δραστηριότητες. 
 
Η περιοχή μελέτης χωροθετείται στο Δήμο Λάρισας, του Νομού Λάρισας. Οι οικισμοί του Δήμου Λάρισας 
(πλην του μητροπολιτικού οικισμού) δεν αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 
 
Σύμφωνα με το Τοπογραφικό Διάγραμμα – Χρήσεις Γης που επισυνάπτεται στην παρούσα Μ.Π.Ε. 
περιμετρικά του έργου και σε από απόσταση 1.000m δεν υπάρχουν άλλες πηγές ρύπανσης. 
 
Όσον αφορά στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, αυτή περιορίζεται στη γεωργία, με την καλλιέργεια 
κυρίως σιτηρών και ζωοτροφών και στην κτηνοτροφία, σε επίπεδο μικρών και σπανιότερα μεσαίου μεγέθους 
κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων.  
 
8.10. Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - Ποιότητα Αέρα  
 
Από το 2001 ΥΠΕΧΩΔΕ / ΔΕΑΡΘ / Τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας, υλοποίησε μία σειρά δράσεων και 
έργων με κύριους στόχους:  
 
- Την επέκταση του δικτύου παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον Ελλαδικό χώρο.  
- Την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης ρύπων που δεν μετρούνταν στο παρελθόν.  
- Την αναβάθμιση των διαδικασιών επεξεργασίας – ανάλυσης και διάδοσης της σχετικής πληροφορίας προς 
τους αρμόδιους εθνικούς και διεθνείς φορείς (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος), 
όπως επίσης και προς το κοινό.  
 
Στη χώρα μας ισχύουν νομοθετημένα όρια και στόχοι για τους ρύπους διοξείδιο του θείου, αιωρούμενα 
σωματίδια (ΑΣ10 και ΑΣ2,5), διοξείδιο του αζώτου, όζον, μονοξείδιο του άνθρακα, βενζόλιο, μόλυβδο, 
αρσενικό, κάδμιο, νικέλιο και βενζο(α)πυρένιο σύμφωνα με αυτά που έχουν καθιερωθεί στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
Η υπό μελέτη δραστηριότητα, δεν θα επιφέρει κάποια σοβαρή επίπτωση στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον. 
 
8.11. Ακουστικό Περιβάλλον & Δονήσεις  
 
Πρέπει να σημειωθεί, ότι η ανταπόκριση ενός ατόμου στο θόρυβο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και 
πολλές φορές η στάθμη θορύβου που θα γινόταν αποδεκτή από κάποιον, θα μπορούσε να προκαλέσει 
ενόχληση σε κάποιον άλλο. Για το σκοπό αυτό λοιπόν, έχουν εισαχθεί από παγκόσμιους οργανισμούς μια 
σειρά από γενικά αποδεκτά κριτήρια και οδηγίες, ώστε η έκθεση της τοπικής κοινότητας στο θόρυβο να 
διατηρείται στα ελάχιστα δυνατά επίπεδα.  
Ο τρόπος με τον οποίο διαδίδεται ο ήχος από μία ηχητική πηγή, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες 
συμπεριλαμβανομένων της απόστασης, της ταχύτητας και της κατεύθυνσης του ανέμου, της τοπογραφίας, 
του είδους της επιφάνειας του εδάφους, της θερμοκρασίας, καθώς επίσης του ύψους της πηγής και του 
δέκτη, σε σχέση με το μεσολαβών έδαφος.  
Η ευρύτερη περιοχή μελέτης, όσον αφορά τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες, είναι κατά βάση αγροτική και 
δεν υπάρχουν αξιόλογες πηγές ακουστικής ρύπανσης. Ως κύριες πηγές θορύβου στην περιοχή θεωρούνται 
οι κάτωθι: 
-  η κυκλοφορία των οχημάτων στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο των οικισμών,  
-  οι συνήθεις λειτουργίες των οικισμών,  
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Η τοπική και υπεραστική κυκλοφορία της περιοχής αποτελεί πηγή χαμηλών εκπομπών θορύβου. Μικρή 
συμμετοχή στην επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής έχουν και οι συνήθεις 
θόρυβοι των οικισμών, καθώς πρόκειται ως επί το πλείστον για μικρούς οικισμούς με λίγους κατοίκους. 
Δονήσεις δεν υφίστανται στην περιοχή του έργου. 
 
Οι υπάρχουσες περιβαλλοντικές συνθήκες θορύβου που επικρατούν στην συγκεκριμένη περιοχή, 
χαρακτηρίζονται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, από απόμακρο θόρυβο από τους γύρω ελάχιστης 
κυκλοφορίας αγροτικούς δρόμους καθώς και από περιστασιακές πτήσεις αεροσκαφών.  
 
8.12. Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία  
 
Στην ευρύτερη περιοχή διέρχεται γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσης και χαμηλής τάσης, δεν 
διέρχεται γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης και δεν υφίστανται οποιουδήποτε άλλου 
είδους ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Όσον αφορά στις ακτινοβολίες, οι πλέον πιθανές πηγές είναι οι κεραίες των 
τηλεπικοινωνιών (κινητής τηλεφωνίας) και των τηλεοπτικών σταθμών. Η κάλυψη στην περιοχή μελέτης είναι 
ικανοποιητική. Από τα δεδομένα άλλων περιοχών, όπου τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας είναι πολύ 
πυκνότερα, στην περιοχή μελέτης δεν αναμένεται ιδιαίτερη επιβάρυνση από ακτινοβολίες. 
Συμπερασματικά και δεδομένης της απουσίας αστικού στοιχείου, δεν προκαλείται ουσιαστική επιβάρυνση 
της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος στην άμεση και ευρύτερη περιοχή του έργου. 
 
8.13. Ύδατα  
 
Η περιοχή μελέτης εντάσσεται στο υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας (Α4), στην υπολεκάνη Δυτικής Θεσσαλίας 
(GR 16) και ειδικότερα στην λεκάνη απορροής «Πηνειός» (GR 08). Όσον αφορά το υδρογραφικό δίκτυο της 
ευρύτερης περιοχής, είναι χωρίς σπουδαία σημασία.  
Όπως είναι γνωστό τα θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων στη Χώρα ρυθμίζονται από το Ν. 3199/2003 και 
των κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδομένων διαταγμάτων ή αποφάσεων, με τον οποίο έγινε η εναρμόνιση της 
Οδηγίας - Πλαίσιο για τη διαχείριση των υδάτων (Οδηγία 2000/60/ΕΚ). 
Πρόσφατα εγκρίθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (GR08), στο 
οποίο χωροθετείται το υπό μελέτη έργο. 
 
Επιφανειακά ύδατα 
 
Η ευρύτερη περιοχή μελέτης αποτελεί το κατάντη τμήμα της λεκάνης απορροής του Πηνειού ποταμού, ο 
οποίος αποτελεί και το κυρίαρχο στοιχείο από πλευράς επιφανειακής υδρολογίας. 
 
Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, ο Πηνειός ποταμός έχει 
χωριστεί σε 12 υδάτινα σώματα και βρίσκεται στη Λεκάνη Απορροής Πηνειού (GR16. Η κωδικοποίηση των 
υδάτινων σωμάτων γίνεται από τα κατάντη προς τα ανάντη με τον Πηνειό Π.1 να βρίσκεται στις εκβολές και 
τον Πηνειό Π.12 στις πηγές του. 
Το υδάτινο σώμα «Πηνειός Π.4» με κωδικό GR0816R000200005N και το υδάτινο σώμα «Πηνειός Π.5» με 
κωδικό GR0816R000200015N είναι τα πλησιέστερα στην περιοχή μελέτης. 
 
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που δομούν την περιοχή μελέτης, είναι γενικά υδατοπερατοί. Αυτό σε συνάρτηση 
με το ήπιο ανάγλυφο, βοηθάει στην σταδιακή κατείσδυση των επιφανειακών βροχοκατακρημνισμάτων προς 
τους χαμηλότερους υδροφόρους ορίζοντες.  
Επίσης οι γύρω λεκάνες απορροής των μικροχαραδρώσεων είναι μικρές, με σχετικά ήπιες κλίσεις και δεν 
παρατηρούνται έντονα χειμαρρώδη φαινόμενα ακόμα και με ραγδαίες βροχοπτώσεις. 
 
8.14. Τάσεις Εξέλιξης Περιβάλλοντος (χωρίς το Έργο)  
 
Οι τάσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος φαίνεται ότι θα συνεχίσουν να είναι, λόγω του πεδινού και λοφοειδούς 
χαρακτήρα της περιοχής αλλά και των περιορισμένων εναλλακτικών δυνατοτήτων ανάπτυξης, η ήπια 
γεωργική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση. 
Η προτεινόμενη θέση εγκατάστασης βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Θεσσαλικού κάμπου, όπου 
επικρατεί έντονα η καλλιέργεια σιτηρών, βάμβακος, καλαμποκιού κ.α.  
Στα προηγούμενα έτη στο υπό μελέτη αγροτεμάχιο γινόταν καλλιέργεια καλαμποκιού, η οποία έχει παύσει.  
Όμως, λόγω της σημειακής υπόστασης του έργου, αλλά και γενικότερα της μικρής έκτασης που 
καταλαμβάνει, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη του περιβάλλοντος.  
Αντίθετα, το έργο μπορεί να εκμεταλλευτεί τοπικές καλλιέργειες ή ακόμη και να δώσει ώθηση για 
ενασχόληση με κατάλληλες καλλιέργειες όπως ελαιοκράμβη και ηλίανθο, χωρίς να αλλοιώνει τη φυσιογνωμία 
της περιοχής. 
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9 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 

9.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 
Οι μεθοδολογικές απαιτήσεις, για την αξιόπιστη και ορθολογική εκτίμηση και αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στηρίζονται όχι μόνο σε επιστημονικές τεχνικές, αλλά και σε πραγματικά 
στοιχεία που έχουν προκύψει από την μέχρι τώρα μικρή λειτουργία του συγκεκριμένου αλλά και την εμπειρία 
από παρόμοιες εκμεταλλεύσεις 
 
Σαν περιβαλλοντική επίπτωση ορίζεται η μεταβολή των περιβαλλοντικών συνθηκών ή αντίστοιχα η μεταβολή 
των παραμέτρων του περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς) που επικρατούν σε μια περιοχή. Η 
μεταβολή αυτή μπορεί να είναι θετική ή αρνητική, (δηλαδή να αναβαθμίζει ή να υποβαθμίζει την ποιότητα του 
περιβάλλοντος), μακροχρόνια ή βραχυχρόνια, μόνιμη ή παροδική, καθώς και άμεση ή έμμεση. 
 
Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναλυτική εκτίμηση των επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον 
κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του υπό μελέτη έργου. Σκοπός της συγκεκριμένης προσέγγισης 
είναι η αναζήτηση και ο προσδιορισμός των αναγκαίων μέτρων για τη μείωση της διατάραξης των 
οικολογικών συνθηκών και γενικότερα την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 
 
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι ο σκοπός κατασκευής έργων ηλεκτροπαραγωγής με την 
αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως το εξεταζόμενο έργο, είναι η αντικατάσταση της 
ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα (λιγνίτη-πετρέλαιο) και ως εκ τούτου η μείωση εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, αλλά και η μείωση της χρήσης νερού και άλλων φυσικών πόρων. 
Κατά συνέπεια, η κατασκευή της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει θετικές μακροπρόθεσμα 
συνέπειες στο κλίμα, μέσω της επιβράδυνσης της διαφαινόμενης κλιματικής αλλαγής. 
 
Πίνακας 9.1.1.: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατασκευής και λειτουργίας 
 

Επίπτωση Ορισμός 

Θετική Οι επιπτώσεις είναι ευεργετικές για το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. 

Καμία επίπτωση Δεν προκαλείται καμία επίπτωση στο φυσικό ή κοινωνικό περιβάλλον. 

Αρνητική αλλά  
μη σημαντική 

Οι επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από το έργο, αλλά κρίνονται 
βραχυπρόθεσμες και ασήμαντες. Ασήμαντες χαρακτηρίζονται όταν οι 
αλλαγές είναι μικρές σε σχέση με τον υπάρχοντα φυσικό πόρο ή όταν δεν 
θα μεταβάλλουν μόνιμα ένα φυσικό πόρο. 

Δυνητικά σημαντική,  
αλλά πλήρως αναστρέψιμη 

Είναι η σημαντική επίπτωση που μπορεί να προκληθεί η οποία μετά από 
την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης χαρακτηρίζεται ως μη 
σημαντική. 

Δυνητικά σημαντική  
μη αναστρέψιμη 

Σημαντική επίπτωση η οποία διατηρεί τον αρχικό αρνητικό χαρακτήρα της 
παρά την εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης. 

 
Οι επιπτώσεις διακρίνονται σε αυτές της φάσης κατασκευής και σε αυτές της φάσης λειτουργίας του έργου.  
 

9.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ-ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Καμία αρνητική επίπτωση δεν επέρχεται στα κλιματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης. Το υπό 
μελέτη έργο δεν αναμένεται να προκαλέσει οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα της περιοχής, καθότι το είδος της 
δραστηριότητας (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας) δεν δύναται να επηρεάσει τις 
μετεωρολογικές συνθήκες, τόσο της άμεσης περιοχής, όσο και της ευρύτερης. Επίσης, η μορφολογία της 
περιοχής είναι τέτοια, που επιτρέπει την ευρεία διασπορά των καυσαερίων. 
 
Η παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συμβάλει θετικά στη μείωση των εκπομπών των 
λεγόμενων αερίων του θερμοκηπίου, καθώς η παραγόμενη ενέργεια αντικαθιστά ενέργεια που θα 
παραγόταν με τη χρήση συμβατικών καυσίμων. Η μείωση των αερίων του θερμοκηπίου βοηθά στην 
προσπάθεια καταπολέμησης του φαινομένου του θερμοκηπίου τόσο σε τοπική όσο και σε παγκόσμια 
κλίμακα. Επομένως η λειτουργία του σταθμού έχει θετική επίπτωση τόσο στην περιοχή μελέτης όσο και σε 
παγκόσμια κλίμακα.  
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9.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Με την κατασκευή έργου δεν αναμένονται φαινόμενα διάβρωσης του εδάφους. Γενικά, δεν υφίστανται 
κατολισθητικά και ερπυστικά φαινόμενα στην περιοχή του έργου. Δεν δημιουργείται κίνδυνος έκθεσης 
ανθρώπων ή περιουσιών σε γεωλογικές καταστροφές από σεισμούς, κατολισθήσεις, καθιζήσεις κ.λπ., λόγω 
της φύσης του έργου. Η κατασκευή δρόμων προσπέλασης δεν είναι απαραίτητη, αφού ο χώρος 
εγκατάστασης έχει μέτωπο σε σταθερό αγροτικό δρόμο.  
Επίσης δεν απαιτούνται διανοίξεις για τη σύνδεση με το δίκτυο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., αφού αυτό βρίσκεται κοντά στα 
όρια της ιδιοκτησίας. Όπως αναφέρθηκε, θα κατασκευαστούν μόνο 15 μέτρα εναέριου δικτύου. 
 

9.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Το εξεταζόμενο έργο δεν έχει τη δυνατότητα να επιφέρει ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή διασπάσεις, 
μετατοπίσεις και ιδιαίτερες συμπιέσεις, από τη στιγμή που προβλέπονται μικρές εκσκαφές για τη θεμελίωση 
των κατασκευών. Οι ελάχιστες ποσότητες προϊόντων εκσκαφής που θα προκύψουν από την διαμόρφωση 
του γηπέδου στη θέση εγκατάστασης, δύναται να διαστρωθούν στο υπόλοιπο αγροτεμάχιο. 
 

9.5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή του έργου δε θα διαταραχθεί, αφενός εξαιτίας του έργου, αφετέρου 
λόγω του γεγονότος, ότι στο γήπεδο σήμερα δεν υπάρχει πανίδα που να ενδιαιτεί εκεί, ενώ παράλληλα η 
βλάστηση είναι η τυπική μιας αγροτικής έκτασης, δηλαδή πόες και αγρωστώδη φυτά.  
Η πρόσβαση στους χώρους εγκατάστασης θα εξασφαλίζεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο της περιοχής. 
Συνεπώς, το φυσικό οικοσύστημα της περιοχής δεν θα επιβαρυνθεί από την πραγματοποίηση έργων 
οδοποιίας μεγάλης κλίμακας. 
 

9.6 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 
Οι επιπτώσεις που αναμένονται από την κατασκευή και λειτουργία του έργου είναι πολύ μικρής έκτασης και 
έντασης. Η κυριότερη άμεση, αλλά και μη αναστρέψιμη επίπτωση, προκύπτει από την απώλεια της 
αγροτικής έκτασης για αγροτική χρήση. Επιπτώσεις στις παρακείμενες χρήσεις, δεν αναμένονται. Η 
εγκατάσταση είναι γενικά αθόρυβη και δεν επιφέρει οπτική όχληση.  
 
Δεν προβλέπονται επιπτώσεις στο δομημένο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. Η ύπαρξη οδικών 
υποδομών και ηλεκτρικών δικτύων είναι κατάλληλη για την υποδοχή της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής. 
 

9.7 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 
Στην περιοχή του έργου δεν υπάρχουν κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι. Ωστόσο, οι επιπτώσεις από πιθανό 
εντοπισμό αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια των μικρών εκσκαφών στήριξης των βάσεων, δεν αναμένονται 
αρνητικές, αν τηρηθούν οι συνήθεις απαραίτητοι όροι. Αντίθετα, ο συντονισμός των αρμόδιων Εφορειών 
αρχαιοτήτων με τους αναδόχους του έργου, θα οδηγήσει στην ανασκαφή, καταγραφή και προστασία των 
ευρημάτων. 
 

9.8 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 
Για την εγκατάσταση του υπό μελέτη έργου, δεν απαιτείται η κατασκευή ιδιαίτερων συνοδών έργων, αφού 
πρόκειται για έκταση που βρίσκεται πολύ κοντά σε ηλεκτρικό δίκτυο (15 μ.) και διαθέτει δρόμο πρόσβασης. 
Επίσης, στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν οχλούσες βιομηχανίες – βιοτεχνίες, που να επιβαρύνουν 
δυσανάλογα το δίκτυο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.  
 
Η λειτουργία έργων ΑΠΕ συμβάλλει θετικά στην οικονομική ενίσχυση του τοπικού Δήμου με ποσοστό επί του 
τζίρου, αλλά και στην τοπική οικονομία γενικότερα, με τη μελλοντική συμβολαιοποίηση καλλιεργειών για την 
προμήθεια πρώτων υλών και άλλων δραστηριοτήτων. 
 
Δεν απαιτείται κατασκευή έργων προσπέλασης, αφού ο χώρος εγκατάστασης έχει μέτωπο σε σταθερό 
αγροτικό δρόμο που σε μικρή απόσταση συνδέεται με το επαρχιακό δίκτυο.  
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9.9 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 
Η κυριότερη άμεση, αλλά και μη αναστρέψιμη επίπτωση, προκύπτει από την απώλεια της αγροτικής έκτασης 
για αγροτική χρήση, γεγονός που συμβαίνει και με όλες τις βιομηχανικές – βιοτεχνικές εκμεταλλεύσεις της 
περιοχής. Επιπτώσεις στις παρακείμενες χρήσεις, δεν αναμένονται. Η εγκατάσταση είναι γενικά αθόρυβη και 
δεν επιφέρει οπτική όχληση. 
 
Λόγω της σημειακής υπόστασης του έργου, αλλά και γενικότερα της μικρής έκτασης που καταλαμβάνει, 
θεωρούμε ότι δεν μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη του περιβάλλοντος. Αντίθετα, το έργο μπορεί να 
εκμεταλλευτεί τοπικές καλλιέργειες ή ακόμη και να δώσει ώθηση για ενασχόληση με κατάλληλες καλλιέργειες 
όπως ελαιοκράμβη και ηλίανθο, χωρίς να αλλοιώνει τη φυσιογνωμία της περιοχής. 
 

9.10 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ  
 
Κατά τη λειτουργία της μονάδας, οι εκπομπές αερίων ρύπων περιλαμβάνουν τα καυσαέρια, τα οποία έχουν 
περίπου την ίδια σύσταση με αυτά της καύσης diesel με αυξημένα τα επίπεδα οξειδίων του αζώτου (ΝΟΧ). 
Λόγω της μικρής έντασης παραγωγής καυσαερίων από τη λειτουργία της μονάδας, δεν αναμένονται 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία. Η λειτουργία της μονάδας μπορεί να αντιστοιχηθεί με 
τη λειτουργία ενός φορτηγού, ή ενός γεωργικού μηχανήματος. 
 

9.11 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΟΝΗΣΕΙΣ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ  
 
Το υπό μελέτη έργο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι ακίνδυνο, αθόρυβο και με μεγάλη διάρκεια 
ζωής (20-30 έτη). Ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου της μονάδας, που θα προέρχεται από τη λειτουργία 
του μηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων της μονάδας, δεν θα ξεπερνά το όριο των 50 dBA. 
 

9.12 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ  
 
Η μονάδα δεν εκπέμπει αξιόλογη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και συνεπώς δεν υπάρχουν επιπτώσεις.  
 

9.13 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ 
 
Το έργο του θέματος δεν κάνει χρήση νερού ή άλλων φυσικών πόρων. Συνεπώς δεν υποβαθμίζεται το 
υδατικό περιβάλλον της περιοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν κάθε δράση του πρωτογενούς τομέα και 
της αγροτικής παραγωγής (καλλιέργειες σε θερμοκήπια, απλές καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, καλλιέργεια 
σιτηρών, καλλιέργεια ελιάς και άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες) απαιτούν σημαντικές ποσότητες νερού, ενώ 
ταυτόχρονα η χρήση λιπασμάτων -ειδικά αζωτούχων ενώσεων- προκαλεί υποβάθμιση τόσο του εδάφους 
όσο και των υπόγειων νερών της περιοχής. 
 

9.14 ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 9.14-1: Βαθμός επίδρασης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
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10 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 
Στα προηγούμενα κεφάλαια της μελέτης έγινε καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του 
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής του έργου, καθώς και αναλυτική 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του έργου. 
 

10.1 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
 
Από την παραπάνω ανάλυση φαίνεται ότι το έργο δεν προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, 
είναι όμως αναγκαία η λήψη ορισμένων μέτρων, τόσο για τη μείωση πιθανών επιπτώσεων, όσο και για την 
αποκατάσταση θιγόμενων στοιχείων του περιβάλλοντος. Σε αυτό το κεφάλαιο γίνονται προτάσεις για 
επανορθωτικά μέτρα μείωσης των επιπτώσεων ή αποκατάστασης του περιβάλλοντος με στόχο την κατά το 
δυνατόν επανένταξη του συνόλου των έργων στο φυσικό τοπίο. 
 

10.2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ-ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Επειδή το έργο δεν προκαλεί επιπτώσεις στα κλιματικά-βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, δεν θεσπίζεται κάποιο 
μέτρο πρόληψης. 
 

10.3 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ-ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Πρόκειται στην ουσία για σημειακό έργο, που καταλαμβάνει πολύ μικρή έκταση εντός του γηπέδου, χωρίς να 
απαιτούνται ιδιαίτερες εκσκαφές για τη θεμελίωσή του, παρά μόνο επιφανειακή αφαίρεση φυτικής γης. 
Επομένως, δεν θεσπίζονται σχετικά μέτρα πρόληψης. 
 

10.4 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ-ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Το έργο δεν προκαλεί επιπτώσεις στα γεωλογικά-τεκτονικά χαρακτηριστικά και δεν θεσπίζεται κάποιο μέτρο 
πρόληψης. 
 

10.5 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Γενικά δεν αναμένονται επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και δεν θεσπίζονται αντίστοιχα μέτρα. 
 

10.6 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Γενικά δεν αναμένονται επιπτώσεις στο ανθρωπογενές και δομημένο περιβάλλον και δεν θεσπίζονται 
αντίστοιχα μέτρα. 
 

10.7 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Γενικά δεν αναμένονται επιπτώσεις στο ιστορικό-πολιτιστικό περιβάλλον και δεν θεσπίζονται αντίστοιχα 
μέτρα. Θα γίνει όμως συμμόρφωση με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών (Αρχαιολογίας) σχετικά με τις 
χωματουργικές εργασίες, όπως ρητά αναφέρεται και στις γνωμοδοτήσεις του Παραρτήματος. 
 

10.8 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 
Γενικά δεν αναμένονται επιπτώσεις στο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον και στις τεχνικές υποδομές και δεν 
θεσπίζονται αντίστοιχα μέτρα. 
 

10.9 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
 
Για την αντιμετώπιση επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον θα γίνει εγκατάσταση συστήματος μείωσης 
των εκπομπών οξειδίων του αζώτου. Πρόκειται για επιλεκτικό καταλυτικό μετατροπέα για την αναγωγή των 
οξειδίων, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωσή τους (ως και 90%).  
 
Το σύστημα βασίζεται στον ψεκασμό ουρίας που αποθηκεύεται σε πρόσθετο δοχείο εντός του αγωγού 
καυσαερίων, ώστε τα οξείδια του αζώτου να μετατρέπονται σε άζωτο και οξυγόνο. 



94 

 

10.10 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΟΝΗΣΕΙΣ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ 
 
Για την αντιμετώπιση επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής θα εφαρμοστούν τα παρακάτω: 
 
• Ο κινητήρας θα εγκατασταθεί εντός μεταλλικού ηχομονωμένου εμπορευματοκιβωτίου. 
 
• Η χωροθέτηση του έργου θα είναι τέτοια, ώστε να προκύπτει απόσταση τουλάχιστο 25 μέτρων από 
τα όρια του γηπέδου, ώστε λόγω της απόστασης να μειωθεί η ηχητική ένταση. 
 
• Περιμετρικά του χώρου εγκατάστασης θα γίνει δενδροφύτευση, τόσο με θαμνώδη φυτά όσο και με 
δέντρα, κατάλληλα για το περιβάλλον και το κλίμα της περιοχής. 
 
Σχετικά με τις δονήσεις, δεν εφαρμόζονται διαδικασίες κρούσης ή άλλης σχετικής διαδικασίας, και δεν 
λαμβάνονται αντίστοιχα μέτρα. 
 
Σχετικά με την εκπομπή ακτινοβολίας, τόσο η μικρή επιφάνεια του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, όσο και η 
χαμηλή θερμοκρασία επιφάνειάς του, δεν παράγουν αξιόλογη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και επομένως 
δεν θεσπίζονται αντίστοιχα μέτρα. 
 

10.11 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ 
 
Επειδή το έργο δεν κάνει χρήση φυσικών πόρων (συγκεκριμένα νερού), αλλά ούτε διοχετεύει υγρά ή στερεά 
απόβλητα στο περιβάλλον, δεν θεσπίζεται κάποιο μέτρο πρόληψης. 
 

10.12 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Η πάγια τακτική, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, στα ζητήματα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ είναι η κατά το 
δυνατόν μεγαλύτερη διάρκεια ωφέλιμης λειτουργίας.  
 
Ο χρόνος ζωής των ηλεκτρομηχανολογικών έργων εκτιμάται σε 20 - 25 τουλάχιστον χρόνια. Μετά το πέρας 
αυτής της περιόδου, ο εξοπλισμός μπορεί να αντικατασταθεί. Αντίστοιχα, η ωφέλιμη διάρκεια ζωής των 
δομικών έργων εκτιμάται σε 40 - 50 χρόνια. Η περίοδος αυτή, ωστόσο, μπορεί να πολλαπλασιαστεί, εφόσον 
γίνονται οι απαιτούμενες συντηρήσεις και αποκαταστάσεις.  
 
Θεωρώντας δεδομένο ότι οι ήπιες μορφές παραγωγής ενέργειας αποτελούν τομέα συνεχώς 
αναπτυσσόμενο, ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης θα είναι διατεθειμένος να αναλάβει το κόστος 
συντήρησης, αντικατάστασης και αποκατάστασης με στόχο τη συνεχή λειτουργία του έργου.  
 
Σε περίπτωση, ωστόσο, που η λειτουργία του έργου τερματιστεί, θα πρέπει να εφαρμοστεί μία σειρά έργων 
αποκατάστασης προκείμενου να επανέλθει το τοπίο και τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής στην αρχική 
τους κατάσταση. Τα έργα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν κυρίως φυτευτική αποκατάσταση στην περιοχή 
των έργων, απομάκρυνση μπάζων και αδρανών υλικών, καθώς και ενδεχόμενη εναλλακτική χρήση του 
οικίσκου. 
 
 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ       ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ 
Δρ Χριστόφορος Τσίβος    Αναστάσιος Καπνιτζής 
Dr Χημικός Μηχανικός         

Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός.         
Μελετητής κατηγορίας Τάξης Β’         

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ     ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
 
Ο φορέας του έργου είναι υπεύθυνος για την περιβαλλοντική διαχείριση της μονάδας. Κύριο μέλημα είναι η 
αποφυγή διαρροής φυτικών ελαίων και η τήρηση των ορίων όσον αφορά τους αέριους ρύπους και πιο 
συγκεκριμένα στα NΟx. Σε τριμηνιαία βάση θα γίνεται μέτρηση των εκπομπών αερίων ρύπων και ανάλυση 
καυσαερίων. Θα μετριέται η θερμοκρασία καυσαερίων προκειμένου να ελεγχθεί ο βαθμός απόδοσης, η 
συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα, του μονοξειδίου του άνθρακα και των οξειδίων του αζώτου, 
του δείκτη αιθάλης και των οξειδίων του θείου. Τα αποτελέσματα θα καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο που 
θα μένει εντός της επιχείρησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση οποιουδήποτε ορίου θα γίνουν οι 
κατάλληλες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 
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12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Σύμφωνα με τα όσα αναπτύχθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, κάποιες γενικές παρατηρήσεις 
συνοψίζονται παρακάτω: 
 
• Η εγκατάσταση θα περιφραχτεί και θα φέρει κατάλληλη σήμανση, έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχαία 
περιστατικά ή βανδαλισμοί. 
 
• Η εγκατάσταση θα είναι εξοπλισμένη με αντικεραυνική προστασία. Θα γίνεται συντήρηση του 
εξοπλισμού βάσει των προδιαγραφών. 
 
• Θα γίνει ενημέρωση των περιοίκων για το ακίνδυνο της εγκατάστασης και τα περιβαλλοντικά οφέλη 
που επιφέρει. 
 
• Θα πραγματοποιηθεί δενδροφύτευση περιμετρικά του γηπέδου και στα ελεύθερα σημεία εντός του 
γηπέδου της εγκατάστασης (όπου είναι λειτουργικά εφικτό), με κατάλληλα είδη δένδρων της τοπικής 
χλωρίδας, για την αισθητική αναβάθμιση του τοπίου και τη δημιουργία πράσινης ζώνης απομόνωσης 
(περιορισμό της ηχητικής και «οπτικής ρύπανσης» και της διαχεόμενης σκόνης) από τις όμορες ιδιοκτησίες. 
Θα εξασφαλίζεται η άρδευση και η λίπανση των δενδρυλλίων. 
 
• Η χωροθέτηση του κινητήρα θα γίνει σε σημείο που να προκύπτει απόσταση πάνω από 25 μέτρα 
από τα όρια του γηπέδου. 
 
• Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα εγκατασταθεί εντός ηχομονωμένου εμπορευματοκιβωτίου. 
 
• Ως σύστημα αντιρρύπανσης θα εγκατασταθεί επιλεκτικός καταλυτικός μετατροπέας για τη μείωση 
των εκπομπών οξειδίων του αζώτου. 
 
• Κατά τη λειτουργία της μονάδας θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας 
(πρόληψη, κατάσβεση, κ. α.) για την περίπτωση πυρκαγιάς, καθώς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί 
και θα εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις και 
κανονισμούς. 
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13. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

13.1 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ   
 
Μοναδική εξειδικευμένη Μελέτη είναι η Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων.  
 

13.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΛΥΘΗΚΑΝ  
 
Για τη σύνταξη της παρούσας δεν απαιτήθηκαν πρόσθετες εξειδικευμένες μελέτες, αφού όπως αναφέρθηκε 
το γεωτεμάχιο εγκατάστασης κείται εκτός των ορίων των κείμενων προστατευόμενων περιοχών. Οι περιοχές 
αυτές δεν αναμένεται να επηρεαστούν σε καμία περίπτωση, από την κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας. 
 
Δεν αντιμετωπίστηκαν προβλήματα κατά την εκπόνηση της παρούσης. Το εύρος λειτουργίας του έργου 
θεωρείται περιορισμένο όσον αφορά δραστηριότητα της υποκατηγορίας Α2 και συγκεκριμένο εκ των 
προτέρων, από τη φάση σχεδιασμού του. 
 
Κατά τη διαδικασία εκπόνησης της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δεν 
αντιμετωπίστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα.  
 
Αξιοποιήθηκε προηγούμενη εμπειρία από παρόμοιες εκμεταλλεύσεις στην ευρύτερη περιοχή αλλά και σε 
άλλες περιοχές του Ελλαδικού χώρου, ενώ χρησιμοποιήθηκαν αρκετά στοιχεία από μελέτες της 
συγκεκριμένης και της ευρύτερης περιοχής, που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν.  
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14 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 
Εικόνα 1: ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε  
 

 
Εικόνα 2: ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟ 
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15 ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 
 
15.1. Χάρτες περιοχής έργου  
15.1.1 Χάρτης προσανατολισμού 
15.1.2 Χάρτης περιοχής μελέτης 
15.1.3 Χάρτης χρήσεων και κάλυψης γης 
15.1.4 Χάρτης θέσεων φωτογραφιών έργου 
15.1.5 Χάρτης όδευσης ηλεκτρικής διασύνδεσης  
 
Οι χάρτες αυτοί παρατίθενται σε ειδικό ένθετο - Παράρτημα - της μελέτης.  
Το υπόβαθρο που χρησιμοποιείται δηλώνεται υπεύθυνα πως προέρχεται από τον διαδικτυακό τόπο 
«ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.». 
 
Χάρτες επιμέρους - χωρίς κλίμακα - περιλαμβάνονται και στο κείμενο της Μ.Π.Ε. 
 
15.2 Σχέδια του έργου  
15.2.1 Τοπογραφικό διάγραμμα  
15.2.2 Σχέδιο Κάτοψη – Τομή οικίσκου εγκατάστασης  
 
Το Σχέδιο αυτό παρατίθεται σε ειδικό ένθετο - Παράρτημα - της μελέτης.  
 
Σχέδια επιμέρους - χωρίς κλίμακα - περιλαμβάνονται και στο κείμενο της Μ.Π.Ε. 
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16 ΕΓΓΡΑΦΑ - ΕΝΤΥΠΑ  
 
1) Πτυχίο μελετητή - Υ.Δ. μελετητή. 
 
2) Μισθωτήριο Ακινήτου  
 
3) Όροι Σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ  
 
4) Βεβαιώσεις Αρμοδίων Υπηρεσιών. – ΝΕΧΩΠ, Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δασαρχείο 
 
5) Γνωμοδοτήσεις Εφορειών Αρχαιοτήτων  
 
6) Τεχνικό φυλλάδιο Κινητήρας.  
 
7) Πιστοποιήσεις Κινητήρα. 
 
8) Τεχνικό φυλλάδιο Γεννήτριας. 
 
9) Επεξεργασία Βιοελαίου. 
 
10) Πιστοποιήσεις Βιοελαίου. 
 
11) Τεχνικό φυλλάδιο πίνακα υποσταθμού. 
 
12) Τεχνικό φυλλάδιο εναλλάκτη εξαγωγής καυσαερίων.  
 
13) Τεχνικό φυλλάδιο φυγοκέντρηση εναλλάκτη  
 
14) Πιστοποιητικό Προμηθευτή.  
 


