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ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 



ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
 
1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

1.1 ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

1.2 ΔΗΓΟ ΚΑΗ ΜΔΓΔΘΟ ΔΡΓΟΤ Ή ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

1.3 ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΘΔΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΑΓΧΓΖ ΔΡΓΟΤ Ή ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

1.4 ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΡΓΟΤ Ή ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

1.5 ΦΟΡΔΑ ΔΡΓΟΤ Ή ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

1.6 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ ΜΔΛΔΣΖΣΖ 

 

2. ΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

2.1 ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΘΔΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΑΓΧΓΖ  

2.2 ΑΠΟΣΑΔΗ ΔΡΓΟΤ ΑΠΟ ΟΡΗΑ ΟΗΚΗΜΧΝ 

2.3 ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ  

2.4 ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ  

2.5 ΟΦΔΛΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

2.6 ΒΗΧΗΜΔ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΠΟΤ ΔΞΔΣΑΣΖΚΑΝ  

2.7 ΔΠΟΠΣΗΚΟ ΟΡΘΟΦΧΣΟΥΑΡΣΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 

2.8. ΤΝΟΦΖ ΣΧΝ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΧΝ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

 

3. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ  

3.1 ΒΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ  

3.1.1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ  ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

3.1.2 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΔΡΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ Φ/Β ΣΑΘΜΟΤ  

3.2 ΒΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΦΑΔΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

3.2.1 ΦΑΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

3.2.2 ΦΑΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

3.3 ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΠΟΟΣΖΣΔ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ, ΝΔΡΟΤ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ Κ.Α.  

3.3.1 ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ 

3.3.2 ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

3.3.3 ΝΔΡΟ 

3.3.4 ΑΠΟΒΛΖΣΑ 

 

4. ΣΟΥΟ ΚΑΗ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Ή ΣΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

– ΔΤΡΤΣΔΡΔ ΤΥΔΣΗΔΗ  

4.1 ΣΟΥΟ ΚΑΗ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ  

4.2 ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Ή ΣΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ  

4.3 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Ή ΣΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ  

4.4 ΤΥΔΣΗΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΜΔ ΑΛΛΑ ΔΡΓΑ  

 

5. ΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΜΔ ΘΔΜΟΘΔΣΖΜΔΝΔ 

ΥΧΡΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΓΔΜΔΤΔΗ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ  

5.1 ΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  ΚΑΗ ΣΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ Χ ΠΡΟ ΔΚΣΑΔΗ ΣΟΤ 

ΦΤΗΚΟΤ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 

5.2 ΗΥΤΟΤΔ ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

5.2.1 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΚΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ 

ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΘΔΑΛΗΑ 

5.2.2 ΔΗΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟΤ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑ ΑΠΔ 

5.2.3 ΥΔΓΗΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΤΓΑΣΗΚΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ ΣΖ 

ΘΔΑΛΗΑ 

5.2.4 ΥΔΓΗΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΜΜΤΡΑ 

 

6. ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 



 

6.1 ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ  

 6.1.1. ΑΝΑΦΟΡΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΚΤΡΗΑ, ΣΔΥΝΗΚΑ ΚΑΗ ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 6.1.2. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣO ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

6.2 ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΤΡΗΧΝ, ΒΟΖΘΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ 

ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΧΝ/ΤΝΟΓΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΧΝ  

6.3 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

6.3.1. ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

6.3.2. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

6.3.2.1. ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

6.3.2.2. ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ (GENSET) 

6.3.2.3. ΠΗΝΑΚΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΥΔΗΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ Ζ/Ε  

6.3.2.4. ΚΟΗΝΖ ΒΑΖ ΣΖΡΗΞΖ 

6.3.2.5. ΤΧΡΔΤΣΖ ΔΚΚΗΝΖΖ – ΦΟΡΣΗΣΖ 

6.3.2.6. ΗΓΑΣΖΡΑ 

6.3.2.7. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΕΔΤΓΟΤ 

6.3.2.8. ΖΥΟΜΟΝΧΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΛΖΜΑ Ζ/Ε 

6.3.2.9. ΈΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΖ – ΟΗΚΗΚΟ 

6.3.2.10. ΓΔΗΧΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

6.3.2.11. ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΓΗΑΝΟΜΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

6.3.3. ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 

6.3.4. ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 

6.3.5. ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 

6.3.6. ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΖ 

6.3.7. ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 

6.3.8. ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ 

6.4 ΦΑΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ  

6.4.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

6.4.2. ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ 

6.4.3. ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

6.4.4. ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

6.4.5. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

6.4.6. ΠΛΔΟΝΑΕΟΝΣΑ ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 

6.4.7. ΔΚΠΟΜΠΔ ΑΔΡΗΧΝ ΡΤΠΧΝ 

6.4.8. ΔΚΠΟΜΠΔ ΘΟΡΤΒΟΤ ΚΑΗ ΓΟΝΖΔΧΝ 

6.4.9. ΔΚΠΟΜΠΔ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 

6.5 ΦΑΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

6.5.1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΒΑΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

6.5.1.1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΟΝΑΓΑ ΑΔΡΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

6.5.1.1.1. ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ  

6.5.1.1.2. ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

6.5.2. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

6.5.3. ΔΗΡΟΔ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

6.5.4. ΑΝΑΓΚΔ Δ ΝΔΡΟ 

6.5.5. ΑΝΑΓΚΔ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

6.5.6. ΘΟΡΤΒΟ 

6.5.7. ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ 

6.5.8. ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

6.5.8.1 ΤΓΡΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 

6.5.8.2  ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 

6.5.8.3  ΑΔΡΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 

6.5.9. ΔΚΠΟΜΠΔ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

6.6 ΠΑΤΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ – ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ  

6.7 ΔΚΣΑΚΣΔ ΤΝΘΖΚΔ ΚΑΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

7. ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΛΤΔΗ 



7.1 ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΠΟΤ ΔΞΔΣΑΣΖΚΑΝ 

7.2 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΠΗΛΟΓΖ 

 

8. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑMΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

8.1 ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ 

8.2 ΚΛΗΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

8.3 ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΚΑ ΚΑΗ ΣΟΠΗΟΛΟΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

8.4 ΓΔΧΛΟΓΗΚΑ, ΣΔΚΣΟΝΗΚΑ ΚΑΗ ΔΓΑΦΟΛΟΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

8.5 ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

8.5.1 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

8.5.2 ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ 

ΠΔΡΗΟΥΧΝ 

8.5.3 ΓΑΖ ΚΑΗ ΓΑΗΚΔ ΔΚΣΑΔΗ 

8.5.4 ΆΛΛΔ ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΦΤΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ 

8.6 ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

8.6.1 ΥΧΡΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ – ΥΡΖΔΗ ΓΖ 

8.6.2. ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

8.6.3. ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 

8.7 ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

8.8 ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 

8.8.1. ΓΗΚΣΤΟ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

8.8.2. ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ 

8.8.3. ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

8.8.4. ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

8.8.5. ΤΓΡΔΤΖ 

8.8.6. ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

8.8.7. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ 

8.8.8. ΓΗΚΣΤΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

8.9 ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔΗ ΠΗΔΔΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

8.10 ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

8.11 ΑΚΟΤΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ, ΓΟΝΖΔΗ 

8.12 ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΑ ΠΔΓΗΑ  

8.13 ΎΓΑΣΑ 

8.13.1 ΥΔΓΗΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΘΔΑΛΗΑ  

8.13.2 ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΑ ΤΓΑΣΑ 

8.13.3 ΤΠΟΓΔΗΑ ΤΓΑΣΑ 

8.14 ΣΑΔΗ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

9. ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

1.1 ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

Η παξνύζα Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ζπληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο 

πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο ηνπ λένπ έξγνπ: 

 

«ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ 

ΒΗΟΜΑΕΑ ΗΥΤΟ 100ΚW ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΣΟΤΛΗΚΑ ΥΡΤΑΝΘΖ ΣΖ ΘΔΖ 

"ΚΑΣΧ ΒΡΤΖ" ΣΖΝ Σ.Κ. ΜΤΡΧΝ» ΣΟ ΓΖΜΟ ΚΗΛΔΛΔΡ Π.Δ. ΛΑΡΗΑ 

  

1.2 ΔΗΓΟ ΚΑΗ ΜΔΓΔΘΟ ΔΡΓΟΤ Ή ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 
Δίδνο έξγνπ   : Δγθαηάζηαζε εθκεηάιιεπζεο ελέξγεηαο από βηνκάδα 

Παξαγσγή ειεθηξηθήο ηζρύνο: 100kW  

Φνξέαο πινπνίεζεο  : ΣΟΤΛΙΚΑ ΥΡΤΑΝΘΗ 

Καζεζηώο πινπνίεζεο έξγνπ: Νέν  

Έθηαζε γεπέδνπ  : 15.348,00 m
2 

Λεηηνπξγία   : 24ώξε / εβδνκαδηαία / εηήζηα 

 
1.3 ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΘΔΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΑΓΧΓΖ ΔΡΓΟΤ Ή 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

Θέζε    : «Κάησ Βξύζε» 

Πεξηθέξεηα   : Θεζζαιίαο 

Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα : Λάξηζαο 

Γήκνο    : Κηιειέξ  

Σνπηθή Κνηλόηεηα  : Μύξσλ 

 

Οη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ζην Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο 1987 (ΔΓΑ 87) 

θαη ζην Παγθόζκην Γεσδαηηηθό ύζηεκα WGS84 είλαη: 

 

Κορσθές 
σληεηαγκέλες θορσθώλ ζε 

ΔΓΑ 87  

 σληεηαγκέλες θορσθώλ ζε  

WGS84 

Α/Α Υ Φ  Υ Φ 

A 375495.07 4371228.37  39.4842551448 22.5540103311 

B 375387.43 4371228.37  39.4842395761 22.5527590877 

C 375387.43 4371092.95  39.4830197574 22.5527843743 

D 375485.29 4371092.95  39.4830339114 22.5539219118 

E 375511.90 4371160.99  39.4836506406 22.5542185381 

F 375499.39 4371207.05  39.4840637257 22.5540645258 

Πίλαθας 1.1 : Γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ζην Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο 1987 

(ΔΓΑ 87) θαη ζην Παγθόζκην Γεσδαηηηθό ύζηεκα WGS84 

 

1.4 ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΡΓΟΤ Ή ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

Η θαηάζεζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ γίλεηαη κε βάζε 

ηηο παξαθάησ λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο: 

 Νόκνο 1650 (ΦΔΚ 160/16-10-1986) γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Ν. 3010/02 (ΦΔΚ–91/Α/02) «Δλαξκόληζε ηνπ Ν. 1650/86 κε ηηο νδεγίεο ΔΔ–11/97 θαη 

ΔΔ–61/96 θα». 
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 Νόκνο 3937/2011 «Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 60). 

 Νόκνο 4014/2011 «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξύζκηζε 

απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνύ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο» (ΦΔΚ Α’ 209). 

 Ν. 4042/2012 - Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο –Δλαξκόληζε κε ηελ νδεγία 

2008/99/ΔΚ – Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ – Ρύζκηζε ζεκάησλ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 

 KYA 104247/2006 - Γηαδηθαζία Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη 

Αμηνιόγεζεο (Π.Π.Δ.Α.) θαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (Δ.Π.Ο.) έξγσλ 

Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 1650/1986, 

όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 3010/2002. 

 Σελ ΚΤΑ 104248/2006/ΔΤΠΔ/ΤΠΔΥΩ∆Δ (ΦΔΚ 663/Β/26-5-2006) «Πεξηερόκελν, 

δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά ζηνηρεία ησλ Πξνκειεηώλ Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ 

(Π.Π.Δ.), ησλ Μειεηώλ Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (Μ.Π.Δ.), θαζώο θαη ζπλαθώλ 

κειεηώλ πεξηβάιινληνο, έξγσλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.)». 

 Τ.Α. κε Αξηζκ. νηθ. 170225 «Δμεηδίθεπζε ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ θαθέισλ 

πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο Καηεγνξίαο Α΄ ηεο 

απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε αξ. 

1958/2012 (Β΄ 21) όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 4014/2011 (Α΄ 209), 

θαζώο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο ιεπηνκέξεηαο. 

 Τ.Α. νηθ. 3137/191/Φ. 15/2012 - Αληηζηνίρεζε ησλ θαηεγνξηώλ ησλ βηνκεραληθώλ θαη 

βηνηερληθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε 

ηνπο βαζκνύο όριεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πνιενδνκηθά δηαηάγκαηα. 

 Τ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 - Γηαδηθαζία Πξνθαηαξηηθήο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθηίκεζεο θαη Αμηνιόγεζεο (Π.Π.Δ.Α) θαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (Δ.Π.Ο) 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 1650/1986 (160/Α) όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 

ηνπ λ. 3010/2002 «ελαξκόληζε ηνπ λ.1650/86 κε ηηο νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61/ΔΔ … 

θαη άιιεο δηαηάμεηο (91/Α)». 

 Δγθύθιηνο 16/10-11-2011 «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε θαηάξγεζε αδεηώλ δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 4014/2011». 

 Δγθύθιηνο ΟΙΚ. 122859/2-2-2004 (ΤΠΔΥΩΓΔ) Πεξηερόµελν θαθέινπ γηα ηελ 

εθαξµνγή ηνπ άξζξνπ 13 ηεο ΚΤΑ Η.Π. 11014/703/14.3.03 (ΦΔΚ 332Β/2003). 

 ΦΔΚ Β΄ 21/13-1-2012: «Καηάηαμε δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζύκθσλα κε ην Άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν 

4014/21.09.2011(Φ.Δ.Κ. Α΄209/2011)». 

 ΦΔΚ Β΄ 1565/8-5-2012: «Σξνπνπνίεζε ηεο 1958/13−1−2012 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο «Καηάηαμε δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ 

έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 

παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4014/21.09.2011 (Α΄ 209)» (Β΄ 21).». 

 KΤA 114218/97 (ΦΔΚ 1016/Β/97): «Καηάξηηζε πιαηζίνπ πξνδηαγξαθώλ θαη γεληθώλ 

πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ». 

 Τγεηνλνκηθή δηάηαμε Δ1β/221/65 (ΦΔΚ 138/Β/65): «Πεξί δηαζέζεσο ιπκάησλ θαη 

βηνκεραληθώλ απνβιήησλ». 

 Τ.Α. Β 17081/2964/1996 - πζθεπέο θαη ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ρξήζε ζε εθξήμηκεο αηκόζθαηξεο. 

 Ν. 3468/2006: «Παξαγσγή Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο από Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

θαη πκπαξαγσγή Ηιεθηξηζκνύ θαη Θεξκόηεηαο Τςειήο Απόδνζεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ129Α/27-06-2006). 

 Σν Ν. 3851/2010 (ΦΔΚ 85/Α΄/4-6-2010) ”Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ Α.Π.Δ. γηα ηελ 

αληηµεηώπηζε ηεο θιηµαηηθήο αιιαγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζε ζέµαηα αξµνδηόηεηαο ηνπ 

ΤΠΔΚΑ”. 

 Σελ Απόθαζε µε Αξηζµ. 49828/2008 ηεο Δπηηξνπήο πληνληζµνύ ηεο Κπβεξλεηηθήο 
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Πνιηηηθήο ζηνλ ηνµέα ηνπ Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζµνύ θαη ηεο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο 

(Φ.Δ.Κ. 2464Β/03-12-2008) «Έγθξηζε Δηδηθνύ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζµνύ θαη 

Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Αλαλεώζηµεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη ηεο ηξαηεγηθήο 

Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ απηνύ».  

 Απόθαζε Αξηζκ. ΓΙΠΑ/νηθ. 37674/10-08-2016 (ΦΔΚ 2471/η.Β/10-08-2016) 

«Σξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο 1958/2012 - Καηάηαμε 

δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΔΚ 209/Α/2011) όπσο 

απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη.». 

 
ύκθσλα κε ηελ Απόθαζε Αξηζκ. ΓΙΠΑ/νηθ.  37674/10-08-2016 (ΦΔΚ 2471/η.Β/10-08-2016) 

«Σξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο 1958/2012 - Καηάηαμε δεκνζίσλ 

θαη ηδησηηθώλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΔΚ 209/Α/2011), όπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρύεη.» θαζώο θαη ηελ Απόθαζε Αξηζκ. νηθ. 2307/14-02-2018 (ΦΔΚ 439/η.Β/14-02-2018 ) 

Σξνπνπνίεζε απηήο  ην κειεηώκελν έξγν θαηαηάζζεηαη: 

 

1. ηελ Οκάδα 4
ε
: πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθώλ Τπνδνκώλ, Α/Α: 11, Δγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πξνο παξαγσγή βηναεξίνπ (εξγαζία R3) β) 

ππξόιπζε ή αεξηνπνίεζε, ζηελ Τποθαηεγορία Α2 (Q=1.000 t/έηνο <50.000 t/έηνο. 

2. ηελ Οκάδα 10
ε
: Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, Αύμσλ Αξηζκόο: 7, Ηιεθηξνπαξαγσγή 

από ζηαζκνύο θαύζεο βηνκάδαο, ζηελ Τποθαηεγορία Α2 (Ρ<10ΜW). 

3. ηελ Οκάδα 10
ε
: Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, Αύμσλ Αξηζκόο: 2, Ηιεθηξνπαξαγσγή 

από θσηνβνιηατθνύο ζηαζκνύο, ζηελ Καηεγορία Β  (Ρ=0,49975MW<0,5 MW θαη 

ηζρύεη ε Ξ, θαζώο ην έξγν εγθαζίζηαληαη ζε γήπεδν πνπ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή Natura 

2000). 

4. ηελ Οκάδα 11
ε
: Μεηαθνξά ελέξγεηαο, θαπζίκσλ θαη ρεκηθώλ νπζηώλ, Α/Α: 10, 

Δλαέξηεο γξακκέο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηηο ζπλνδεπηηθέο απηώλ 

εγθαηαζηάζεηο (ππνζηαζκνί θαη θέληξα ππεξύςειεο ηάζεο),δελ θαηαηάζζεηαη ζε 

θάπνηα θαηεγνξία.  

 
Σν πεξηερόκελν ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ γηα έξγα θαη δξαζηεξηόηεηεο ηεο 

Α2 Τπνθαηεγνξίαο θαζνξίδνληαη από ην Ν. 4014/2011 «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε έξγσλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξύζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνύ 

ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο» (ΦΔΚ Α’ 209) θαη ηελ Τπνπξγηθή 

Απόθαζε 170225 ΦΔΚ 135/Β/27–01–2014 «Δμεηδίθεπζε ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ θαθέισλ 

πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο Καηεγνξίαο Α΄ ηεο απόθαζεο 

ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε αξ. 1958/2012 (Β΄ 21) 

όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 4014/2011 (Α΄ 209), θαζώο θαη θάζε άιιεο 

ζρεηηθήο ιεπηνκέξεηαο», θαη ε κειέηε θαηαηίζεηαη ζηελ Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνύ 

ρεδηαζκνύ ηεο νηθίαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.  

 

Δπίζεο, αθνινπζεί ηηο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο ηνπ Ν. 3468/2006 όπσο ηξνπνπνηήζεθε από 

ηνλ Ν. 3851/2010 (ΦΔΚ 85Α/04-06-2010) πεξί «Δπηηάρπλζεο ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεώζηµσλ 

Πεγώλ Δλέξγεηαο γηα ηελ αληηµεηώπηζε ηεο θιηµαηηθήο αιιαγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζε ζέµαηα 

αξµνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηµαηηθήο Αιιαγήο». H 

παξαγόµελε ειεθηξηθή ελέξγεηαο ζα πσιείηαη ζηε ΓΔΓΓΗΔ ΑΔ, ζύµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο θαη 

ηνπο όξνπο ηνπ Νόµνπ 3468/2006 

 

ύκθσλα κε ηελ Τ.Α. νηθ. 3137/191/Φ. 15/2012 (ΦΔΚ1048 /04-04-2012) - Αληηζηνίρηζε ησλ 

θαηεγνξηώλ ησλ βηνκεραληθώλ θαη βηνηερληθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 
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παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηνπο βαζκνύο όριεζεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηα πνιενδνκηθά 

δηαηάγκαηα, ην κειεηώκελν έξγν εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία:  

 

 α/α 303 ηαζκοί παραγωγής ειεθηρηθής ελέργεηας από ΑΠΔ - β. ηαζκοί 

ειεθηροπαραγωγής κε τρήζε βηοκάδας ή αγροηηθώλ παραπροϊόληωλ ≤5 ΜW , άξα 

θαηαηάζζεηαη σο δξαζηεξηόηεηα τακειής ότιεζες. 

 α/α 303 ηαζκοί παραγωγής ειεθηρηθής ελέργεηας από ΑΠΔ - δ. ηαζκοί 

ειεθηροπαραγωγής από θωηοβοιηαϊθά ζσζηήκαηα <0,5 ΜW , άξα δελ θαηαηάζζεηαη 

ζε θάπνην βαζκό όριεζεο. 

 

Σα έξγα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΠΔ), ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έξγα δηθηύσλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαηαζθεπήο 

ππνζηαζκώλ θαη ελ γέλεη θάζε θαηαζθεπήο, πνπ αθνξά ζηελ ππνδνκή θαη εγθαηάζηαζε 

ζηαζκώλ ειεθηξνπαξαγσγήο από ΑΠΔ, ραξαθηεξίδνληαη σο δεκόζηαο σθέιεηαο, αλεμάξηεηα 

από ην θνξέα πινπνίεζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 35, παξ. 5, ηνπ λ.2773/1999 (Α’ 286) 

«Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο – Ρύζκηζε ζεκάησλ ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο», όπσο ηξνπνπνίεζεθε κε ην άξζξν 2, παξ. 9 ηνπ λ.2941/2001 (Α’ 201) θαη 

ηζρύεη. 

 

Κωδηθός δραζηερηόηεηας θαηά ΣΑΚΟΓ 2008: 

 35.11 Παξαγσγή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

Κωδηθός δραζηερηόηεηας θαηά NACE: 

 35.11 Παξαγσγή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

Κωδηθός δραζηερηόηεηας θαηά ΚΑΓ 2008: 

 35.11 Παξαγσγή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

 

1.5 ΦΟΡΔΑ ΔΡΓΟΤ Ή ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

Δπσλπκία  :  ΣΟΤΛΙΚΑ ΥΡΤΑΝΘΗ  

ΑΦΜ   :  103924451 

ΓΟΤ   :  ΛΑΡΙΑ 

Σαρ. Γ/λζε  :  ΜΤΡΑ 

Σει.   :  2410610517 

Fax   :  -  

Τπεύζπλνο επηθνηλσλίαο:  ΛΙΑΠΗ ΙΩΑΝΝΗ 

 

1.6 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ ΜΔΛΔΣΖΣΖ 

 

Δπσλπκία:   ΥΡΤΟΤΛΑ ΥΑΡΙΛΑΟ 

Σαρ. Γ/λζε:   Σηνπζόλ 22 – Σξίθαια 

Σαρ. Κώδηθαο:   42100 

Σει.:    24310 36624 - 6937 390811 

Fax:    24310 36663 

Δ-mail:   xxrysoul@otenet.gr 

Web address:   www.aporipansi.gr 

Τπεύζπλνο επηθνηλσλίαο: ΥΡΤΟΤΛΑ ΥΑΡΙΛΑΟ 
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2. ΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ  
 

2.1 ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΑΓΧΓΗ  
 

Ζ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο ζπλίζηαηαη απφ ηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ 

Πελεηνχ πνηακνχ θαη εθηείλεηαη ζην πεδηλφ ηκήκα ηεο Π.Δ. Λάξηζαο. 

 

Ζ κειεηψκελε κνλάδα ζα εγθαηαζηαζεί ζε γήπεδν ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 15.348,00m
2
. 

πγθεθξηκέλα, ε άκεζε πεξηνρή ηνπ έξγνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Κάησ Βξχζε» ζηελ Σ.Κ. 

Μχξσλ, ε νπνία δηνηθεηηθά ππάγεηαη ζην Γήκν Κηιειέξ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Λάξηζαο. 

(Παξάξηεκα V: Υάξηεο 1- Υάξηεο Υσξνζέηεζεο έξγνπ 1:50.000). 

 

Ζ λέα κνλάδα πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ζε γήπεδν ζπλνιηθήο έθηαζεο 15.348,00m
2
, ζην νπνίν 

πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο θηηξηαθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο.  

 

Ο ρψξνο, πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ε κνλάδα, αλαπηχζζεηαη ζε πςφκεηξν 152m. Γεληθφηεξα, ε 

πεξηνρή ηνπ έξγνπ θαιχπηεηαη απφ γεσξγηθέο εθηάζεηο. Δπηπιένλ, ην γήπεδν ηνπ κειεηψκελνπ 

έξγνπ βξίζθεηαη εληφο ΓΠ Νίθαηαο (ΦΔΚ 527/ΑΑΠ/16-10-2009) ζηελ πεξηνρή ΕΔΠΓ – Εψλε 

Διέγρνπ θαη Πεξηνξηζκνχ ηεο Γφκεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ΕΔΠΓ Α – Νφηην Σκήκα ηνπ 

Γήκνπ, φπνπ είλαη επηηξεπηή ε εγθαηάζηαζε ΑΠΔ. 

 

2.2 ΑΠΟΣΑΔΙ ΔΡΓΟΤ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΜΧΝ  
 

Σν πξνο κειέηε έξγν βξίζθεηαη Νφηην-Γπηηθά ηνπ νηθηζκνχ ηεο Μνζρνρσξίνπ ζε επζεία 

απφζηαζε 1.428 m πεξίπνπ θαη Βφξεην-Αλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνχ ησλ Μχξσλ ζε επζεία 

απφζηαζε 1.950 m πεξίπνπ. 

 

Ζ πεξηνρή ηνπ έξγνπ βξίζθεηαη εληφο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο “Πεξηνρή Θεζζαιηθνχ 

Κάκπνπ” (SPA - Κσδηθφο Gr 1420011), ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Δπξσπατθφ Οηθνινγηθφ 

Γίθηπν Natura 2000. 

 

Ο ρψξνο ηνπ γεπέδνπ είλαη πξνζπειάζηκνο απφ ηελ Δπαξρηαθή νδφ Μχξσλ – Μνζρνρσξίνπ 

αλαηνιηθά θαη γεηηληάδεη κε αγξνηηθή νδφ ζηε βφξεηα φςε ηνπ γεπέδνπ, φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, πνπ επηζπλάπηεηαη. 

 

2.3 ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ  
 

Καζψο πξφθεηηαη γηα λέν έξγν νη επηπηψζεηο κειεηψληαη ηφζν ζηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ, φζν 

θαη ζηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ, φπνπ αλαιχνληαη φιεο νη επηπηψζεηο, ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο, ζηα 

επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο (βηνινγηθφ-νηθνζπζηήκαηα, 

αηκνζθαηξηθφ, πδάηηλν, εδαθηθφ, αθνπζηηθφ θαη αηζζεηηθφ πεξηβάιινλ).  

 

ηε θάζε απηή, νη ζεκαληηθφηεξεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, πνπ εληνπίδνληαη γεληθψο ζηε 

ιεηηνπξγία κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ, θαη επνκέλσο θαη ζην ππφ 

κειέηε έξγν, θαη πνπ ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ είλαη νη θάησζη: 

 Ο βαζκφο επηβάξπλζεο ηνπ αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ιφγσ ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο 

ηνπ έξγνπ, ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο εζσηεξηθήο θαχζεο θαη  ηνπ απμεκέλνπ  

θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ησλ α΄ πιψλ (Αθνπζηηθφ 

Πεξηβάιινλ). 

 Ο βαζκφο επηβάξπλζεο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο, ιφγσ ηεο απνζήθεπζεο ησλ 

α’ πιψλ θαζψο θαη ησλ  εθπνκπψλ αέξησλ ξχπσλ απφ ηελ θαχζε ηνπ βηναεξίνπ (Αέξαο). 
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 Ο βαζκφο κηθξνβηαθήο θαη ρεκηθήο ξχπαλζεο εδάθνπο θαη λεξνχ απφ ηε δηάζεζε πγξψλ 

απνβιήησλ (Έδαθνο, Ύδαηα). 

 Ο βαζκφο θπζηθφ-ρεκηθήο ξχπαλζεο εδάθνπο θαη λεξνχ απφ ηπρφλ αλεμέιεγθηε δηάζεζε 

επηθίλδπλσλ θαη κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (Έδαθνο, Ύδαηα). 

 Ο βαζκφο επίπησζεο ζην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο, ιφγσ ηνπ ζπλφινπ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ θαηαζθεπψλ ηεο κνλάδαο (Μηθξνθιίκα, Αέξαο). 

 Ο βαζκφο αηζζεηηθήο φριεζεο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο, πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο (Αηζζεηηθή). 

 Ο βαζκφο φριεζεο ηεο παλίδαο απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ  έξγνπ ζηελ 

άκεζε θαη επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο (Παλίδα).  

 Ο βαζκφο θαηαθεξκαηηζκνχ βηνηφπσλ απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ  έξγνπ 

(Υισξίδα, Παλίδα). 

 Ο βαζκφο θηλδχλνπ ελφο αηπρήκαηνο θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ 

(Αλζξψπηλε Τγεία). 

 

Απφ ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ γίλεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε 

πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο δελ αλακέλεηαη λα πξνθιεζνχλ 

δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, εθφζνλ ηεξεζνχλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα κειέηε 

γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ παξαγφκελσλ ζηεξεψλ, πγξψλ θαη αέξησλ απνβιήησλ πνπ ζα 

πξνθχςνπλ θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη εθφζνλ ιεθζνχλ φια ηα 

απαξαίηεηα πξνιεπηηθά κέηξα ησλ επηπηψζεσλ. 
 

ΦΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ  

 

 Σα πξντφληα εθζθαθήο (ρψκα) απφ ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηεο κνλάδαο. Σα πιηθά απηά 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 

 Οη θαηεζηξακκέλεο ζπζθεπαζίεο ησλ πιηθψλ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Όιεο νη άρξεζηεο 

ζπζθεπαζίεο ζα ζπιιερζνχλ κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη ζα δηαηεζνχλ ζε αδεηνδνηεκέλν 

ζπιιέθηε κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ πξνο αλαθχθισζε. 

 Σα κεηαιιηθά απνξξίκκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ζα 

ζπιιερζνχλ κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη ζα δηαηεζνχλ ζε αδεηνδνηεκέλν ζπιιέθηε κε 

επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ πξνο αλαθχθισζε ζε ραιπβνπξγία. 

 Σα αζηηθά απνξξίκκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ αλαδφρνπ ζα ζπιιερζνχλ κε επζχλε ηνπ 

αλαδφρνπ θαη ζα απνηεζνχλ ζε θάδνπο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ. 

 Σα ινηπά εξγνηαμηαθά αλάκηθηα απφβιεηα ζα ζπιιερζνχλ κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη ζα 

δηαηεζνχλ ζε αδεηνδνηεκέλν ζπιιέθηε κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ πξνο ηειηθή 

δηάζεζε ζε ΥΤΣΑ. 

 Σα αέξηα απφβιεηα πνπ αλακέλεηαη λα παξαρζνχλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ είλαη νη 

εθπνκπή ζθφλεο /αηξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο πνπ ζα 

εθηειεζηνχλ θαη ηα θαπζαέξηα ησλ κεραλεκάησλ εθζθαθήο θαη ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο 

ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ηεο κνλάδαο. Οη παξαπάλσ επηπηψζεηο είλαη κηθξήο θιίκαθαο, 

βξαρπρξφληεο θαη αλαζηξέςηκεο, παχνπλ κε ηελ ιήμε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο θαη δελ 

είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε ζην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. 

 Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο αλακέλεηαη λα πξνθιεζεί αχμεζε ησλ επηπέδσλ ζνξχβνπ απφ 

ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ θαζψο θαη απφ ηελ θίλεζε ησλ θνξηεγψλ κεηαθνξά ησλ 

πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Ζ αχμεζε ηεο ζηάζκεο ζνξχβνπ εκπίπηεη ζηελ γεληθή 

θαηεγνξία ησλ εξγνηαμηαθψλ νριήζεσλ, νη νπνίεο είλαη βξαρπρξφληεο θαη αλαζηξέςηκεο, 

παχνπλ κε ηελ ιήμε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο θαη δελ είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ 

νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε ζην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. 
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ΦΑΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ  

 

 Σα πγξά απφβιεηα απφ ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο, ζα δηαηίζεληαη ζε  ζχζηεκα ζεπηηθήο 

δεμακελήο. 

 Σα αζηηθά απνξξίκκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζα δηαηίζεληαη  ζε θάδνπο αζηηθψλ 

απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ. 

 Σπρφλ απνξξηπηφκελα ΑΖΖΔ ζα δηαηίζεληαη ζε αδεηνδνηεκέλν ζπιιέθηε κε επηθίλδπλσλ 

ζηεξεψλ απνβιήησλ πξνο αλαθχθισζε 

 Σα κεηαιιηθά απνξξίκκαηα ζα δηαηίζεληαη ζε αδεηνδνηεκέλν ζπιιέθηε κε επηθίλδπλσλ 

ζηεξεψλ απνβιήησλ πξνο αλαθχθισζε ζε ραιπβνπξγία. 

 Σπρφλ  άρξεζηεο ζπζθεπαζίεο ζα δηαηίζεληαη ζε αδεηνδνηεκέλν ζπιιέθηε κε 

επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ πξνο αλαθχθισζε 

 Σα παξαγφκελα απφβιεηα ειαίσλ ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο κνλάδα  ζα 

δηαηίζεληαη ζε αδεηνδνηεκέλν ζπιιέθηε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ πξνο 

αλαθχθισζε  

 Καηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδα πεγή ζνξχβνπ είλαη θπξίσο ν κεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο ηεο κνλάδαο, ν νπνίνο σζηφζν δελ αλακέλεηαη λα μεπεξλά ην φξην ησλ 50 

Db,  πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ζρεηηθή λνκνζεζίαο (ΠΓ 1180 ΦΔΚ 293/Α/06-10-81), γηα ηηο 

πεξηνρέο φπνπ ην επηθξαηέζηεξν ζηνηρείν είλαη ην βηνκεραληθφ θαη ην αζηηθφ. 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη επηπηψζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ 

φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ. 

 

Πίνακας 2.1: Μήηξα επηπηψζεσλ (impact matrix) θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 

 

ΔΙΓΟ ΜΔΓΔΘΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΑΝΑΣΑΞΗ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ 
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ΜΗΚΡΟΚΛΗΜΑ ×    ×   ×       

ΔΓΑΦΟ ×    ×   ×       

ΑΔΡΑ   ×  ×   ×  ×  ×   

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΑ 

ΤΓΑΣΑ 
  ×  ×  ×  ×   ×   

ΤΠΟΓΔΗΑ ΤΓΑΣΑ   × ×   ×  ×   ×   

ΥΛΧΡΗΓΑ  ×             

ΠΑΝΗΓΑ  ×             

ΑΚΟΤΣΗΚΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 
  × ×    ×  ×  ×   

ΥΡΖΖ ΓΖ  ×             

ΓΟΜΖΜΔΝΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 
 ×             

ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ - 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 
×    ×   ×       
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ΜΔΣΑΦΟΡΔ   × ×   ×   ×  ×   

ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΤΓΔΗΑ  ×             

ΑΗΘΖΣΗΚΖ   ×             

ΣΟΤΡΗΜΟ- 

ΑΝΑΦΤΥΖ 
 ×             

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ 

ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 
 ×             

 

 

2.4 ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  
 

Γηα ηελ θαιχηεξε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πξνηείλνληαη ηα αθφινπζα κέηξα 
 

ΦΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ  

 

Σα θπξηφηεξα κέηξα πξνζηαζίαο είλαη: 

 Οη εθζθαθέο λα πεξηνξηζηνχλ ζηηο απνιχησο αλαγθαίεο. 

 Ζ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ε νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ λα 

γίλνπλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. 

 Να ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο παξαγφκελεο ζθφλεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ (ηαθηηθή δηαβξνρή ησλ ρψξσλ 

εθζθαθήο, ησλ ρσκάηηλσλ ζσξψλ, ζθέπαζκα ηεο θαξφηζαο ησλ θνξηεγψλ θιπ) 

 Να εθαξκφδεηαη αλψηαην φξην ηαρχηεηαο ζηελ θίλεζε ησλ εξγνηαμηαθψλ νρεκάησλ θαη 

λα ειαρηζηνπνηείηαη θαηά ην δπλαηφ ε δηέιεπζε γεκάησλ θνξηεγψλ πνπ κεηαθέξνπλ 

πιηθά γηα ηηο αλάγθεο θαηαζθεπήο ηεο κνλάδαο κέζα απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο.  

 Να γίλεηαη ρξήζε θαιά ζπληεξεκέλσλ κεραλεκάησλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο κνλάδαο 

θαζψο θαη ρξήζε θαιήο πνηφηεηα θαπζίκσλ. Σα νρήκαηα λα έρνπλ δειηίν ηερληθνχ 

ειέγρνπ ΚΣΔΟ θαη λα είλαη αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο.  

 Σα πξντφληα εθζθαθήο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο κνλάδαο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Να κελ γίλεηαη 

ελαπφζεζε πξντφλησλ εθζθαθήο ζε επηθαλεηαθνχ απνδέθηεο ηεο πεξηνρήο, ζε δαζηθνχ 

ραξαθηήξα εθηάζεηο θαζψο θαη ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. 

 Να ζπιιέγνληαη θαη λα απνκαθξχλνληαη απφ ην ρψξν θάζε είδνπο άρξεζηα πιηθά πνπ ζα 

πξνθχςνπλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη λα δηαηίζεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

λνκνζεζίεο. 

 Ζ δηαρείξηζε ησλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ 50910/2727/2003 (ΦΔΚ 1909/Β/2003) θαη ζην Ν. 4042/2012 

(ΦΔΚ 24/Α/2012) φπσο ηζρχνπλ. Σα ξεχκαηα απνβιήησλ πνπ εληάζζνληαη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη ζχκθσλα κε ην 

Ν.2939/2001 (ΦΔΚ 179/Α/2001) θαη ηα θαη’ επηηαγή απηνχ εθδνζέληα Π.Γ., κε ζθνπφ 

ηεο αμηνπνίεζε/αλαθχθισζε ηνπο. 

 Ζ δηάηαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο κνλάδαο λα γίλεη έηζη ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη νη 

θαηαζθεπέο ζηελ ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο θαη λα πεξηνξηζηνχλ νη αιινηψζεηο ηνπ 

αλάγιπθνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

 Να γίλνπλ νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ηνπίνπ θαζψο θαη 

δελδξνθπηεχζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο νπηηθήο 

φριεζεο. 

 Να ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ θαηαζθεπή ηεο κνλάδαο. 

 Απαγνξεχεηαη ε ξχπαλζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ απφ θάζε είδνπο 

ιάδηα, θαχζηκα θιπ. θαζψο θαη ε απφξξηςε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ νξπθηειαίσλ επί ηνπ 

εδάθνπο, επί επηθαλεηαθψλ ή ππφγεησλ λεξψλ. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ θαη ηνπ 
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εδάθνπο απφ δηαξξνέο νξπθηειαίσλ, θαπζίκσλ θιπ. ζα πξέπεη λα έρεη πξνβιεθζεί ε 

χπαξμε θαη ε ρξήζε θαηάιιεισλ πξνζξνθεηηθψλ πιηθψλ φπσο άκκνο, ξνθαλίδη θ.α., ηα 

νπνία ελ ζπλερεία ζα δηαηίζεληαη σο επηθίλδπλα απφβιεηα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο. 

 Απαγνξεχεηαη ε θαχζε πάζεο θχζεσο πιηθψλ/απνβιήησλ είηε ππάηζξηα είηε ζε 

ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο. 

 
ΦΑΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ  

 

 Να εγθαηαζηαζεί ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο (πξφιεςε θαη 

ππξφζβεζε), θαζψο θαη απνθπγήο κεηάδνζεο ηεο θσηηάο ζε παξαθείκελεο πεξηνρέο θαη 

θηίξηα. 

 Να ππάξρνπλ θαη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ηα αλαγθαία κέηξα αζθαιείαο γηα 

ηε δσή θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ (π.ρ. ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθψλ 

πεξηθξαγκάησλ πξν ησλ κεραλεκάησλ πνπ θηλνχληαη επηθίλδπλα, εμαζθάιηζε επαξθνχο 

θσηηζκνχ θαη αεξηζκνχ ζην ρψξν εξγαζίαο, πξφρεηξν θαξκαθείν θ.α.). 

 Διεγρφκελε έθζεζε ζηηο πςειέο ή ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, πνπ ζεκαίλεη κηα ζεηξά 

κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Σαθηηθή εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ζέκαηα πξνθχιαμεο απφ επηθίλδπλα ζεκεία 

θαη παξάγνληεο. 

 Να ηεξείηαη βηβιίν ζπληήξεζεο ησλ κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη βηβιίν 

ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ. 

 πλερήο θαη ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη πξνζπάζεηα 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ κε λέα κεραλήκαηα, πνπ ζα εθπέκπνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά 

αλαζπκηάζεσλ / ζθνλψλ, δνλήζεσλ θαη ζνξχβνπ. 

 Σαθηηθφο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο Μ.Δ.Κ., κέηξεζε εθπνκπψλ αλά εμάκελν (ΝOx, 

CO, άθαπζηνη πδξνγνλάλζξαθεο), θαηαγξαθή ζε εηδηθφ βηβιίν κεηξήζεσλ θαη ηήξεζε 

αξρείνπ. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ νξίσλ εθπνκπψλ ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη 

είλαη: δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, εληνπηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο, απνθαηάζηαζε 

θαη επαλαιεηηνπξγία ηεο κνλάδνο. 

 Έιεγρνο δηαξξνψλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο κνλάδαο. 

 Οη θίλδπλνη απφ ηελ ερνέθζεζε ζα πξέπεη λα κεηψλνληαη ζην θαηψηαην εθηθηφ επίπεδν. 

 Μεηά ηελ νξηζηηθή παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, ε δηαρείξηζε πιηθψλ θαη 

εμνπιηζκνχ, πνπ θαηά ηελ νξηζηηθή παχζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ απνηεινχλ απφβιεηα, 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ππ’ αξηζκ. 50910/2727/2003 (ΦΔΚ 

Β΄ 1909), 13588/2006 (ΦΔΚ Β΄ 383), 8668/2007 (ΦΔΚ Β΄287) θνηλέο ππνπξγηθέο 

απνθάζεηο, ζηνλ Ν. 2939/2001 (ΦΔΚ Α΄ 179) θαη ζηνλ Ν. 4042/2012 (ΦΔΚ Α΄ 24), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

 Σα κεραλήκαηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ έξγνπ, λα θέξνπλ ηε 

ζήκαλζε CE, φπνπ λα αλαγξάθεηαη ε εγγπεκέλε ζηάζκε ερεηηθήο ηζρχνο, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηηο ππ’ αξηζ. 37393/2028/2003 (ΦΔΚ Β΄ 1418) θαη 9272/471/2007 (ΦEK 

Β΄286) θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

 Δπηπιένλ, λα ηνπνζεηεζνχλ θάδνη γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή απνβιήησλ ειεθηξηθνχ θαη 

ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ θαη λα παξαδίδνληαη ζε αδεηνδνηεκέλνπο ζπιιέθηεο ή ζε 

εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ην Ν. 2939/2001 (ΦΔΚ 

Α΄ 179) θαη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ. 

 Διαρηζηνπνίεζε έσο ην κέηξν ηνπ εθηθηνχ ηεο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ απφ θαη πξνο ηε 

κνλάδα. 

 Γεκηνπξγία ρψξσλ ζηάζκεπζεο γηα κεγάια νρήκαηα εληφο ηνπ πξναχιηνπ ρψξνπ. 

 Ζ εγθαηάζηαζε ζα είλαη εμνπιηζκέλε κε αληηθεξαπληθή πξνζηαζία, ζα γίλεηαη 

ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ. 
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2.5 ΟΦΔΛΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

 

Σν έξγν αθνξά ζηε δηαρείξηζε θαη ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε βηνκάδαο. Ζ αμηνπνίεζε ελφο 

“θαζαξνχ” πξντφληνο, ε κε ρξήζε ηνμηθψλ νπζηψλ ή εθπνκπψλ, πνπ λα ζπληεινχλ ζην 

θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηεο φμηλεο βξνρήο, ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη ν ζσζηφο 

ζρεδηαζκφο ζπληεινχλ, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ δπζκελείο, κε αληηζηξεπηέο επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ, άκεζν θαη επξχηεξν. Αληίζεηα, ε ιεηηνπξγία ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ ζα έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλφκεζε ζεκαληηθήο πνζφηεηαο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο, ηελ νπνία ζα 

παξήγαγαλ ζπκβαηηθνί ζηαζκνί παξαγσγήο.  

 

Ζ κνλάδα αληηπξνζσπεχεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ, κε παξαγσγή 

αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο θαη κε νπζηαζηηθά πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε. Με ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, ν θνξέαο ζηνρεχεη ζε πνιιαπιά νθέιε, πνπ ζπλνςίδνληαη 

ζηα αθφινπζα: 

• Παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ. 

• Μείσζε απνξξηπηφκελσλ απνβιήησλ. 

• Μείσζε παζνγφλσλ νξγαληζκψλ. 

• Μείσζε νζκψλ θαη νπηηθήο ξχπαλζεο. 

• Παξαγσγή ελέξγεηαο κε ρξήζε αεηθφξσλ ηερληθψλ.  

• Βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απηάξθεηαο ηεο ρψξαο, κέζσ ηεο πξννπηηθήο ηεο αεηθνξίαο. 

Βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο ρψξαο καο ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ησλ πξαζίλσλ 

δηθαησκάησλ ξχπσλ. 

• Σφλσζε ηεο εκπνξηθήο-νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ηνπηθφ επίπεδν ηνπιάρηζηνλ, 

θαηά ην ζηάδην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, κε απνηέιεζκα ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

βησζηκφηεηα απηνχ. 

 
 
2.6 ΒΙΧΙΜΔ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΛΤΔΙ ΠΟΤ ΔΞΔΣΑΣΗΚΑΝ  

 

Χο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο εμεηάδνληαη: 

 Ζ θαηαζθεπή εγθαηάζηαζεο ζε άιιε ζέζε 

 Ζ θαηαζθεπή κε δηαθνξεηηθή ηερλνινγία 

 Ζ κεδεληθή ιχζε 

 

2.6.1 Καηαζκεσή ηης εγκαηάζηαζης ζε άλλη θέζη 

 

Οη παξάκεηξνη πνπ εμεηάζηεθαλ είλαη: 

 Ζ δπλαηφηεηα ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ 

 Ύπαξμε δξφκσλ πξφζβαζεο 

 Απνζηάζεηο απφ ηνπο θνληηλφηεξνπο νηθηζκνχο 

 Οηθηζηηθφ δίθηπν, παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, πεξηνρέο ηζηνξηθψλ ηκεκάησλ πφιεσλ 

 Υξήζεηο γεο 

 Οξηνζεηεκέλνη αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη δψλεο 

 Απνζηάζεηο απφ ηα βαζηθά δίθηπα ππνδνκήο 

 

Ζ επηινγή ηεο ζέζεο έγηλε κε γλψκνλα λα κε ζίγνληαη επαίζζεηεο πεξηνρέο θπζηθνχ θαη 

αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Δπίζεο επηιέρζεθε ζέζε πνπ δελ απαηηεί έξγα αλάπηπμεο νδηθνχ 

θαη ειεθηξηθνχ δηθηχνπ. 

 

Χο πξνλνκηαθνί ρψξνη εγθαηάζηαζεο, ζεσξνχληαη νη ρψξνη, πνπ επξίζθνληαη πιεζίνλ άιισλ 

εγθαηαζηάζεσλ, πνπ απφ ηνλ ραξαθηήξα ηνπο, είλαη ελ δπλάκεη 'πξνκεζεπηέο' ηεο πεγήο 
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ελέξγεηαο. Σέηνηνη ρψξνη, ζεσξνχληαη φζνη επξίζθνληαη πιεζίνλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

παξαγσγήο ηεο πξψηεο χιεο. 

 

Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ δηεξεχλεζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα ηελ εμεχξεζε ρψξνπ 

εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαε, ε νπνία εμαζθάιηδε ηελ βέιηηζηε θεληξνβαξηθφηεηα ηεο πεξηνρήο 

σο πξνο ηελ πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ. Καηά ηελ επηινγή ρψξνπ, εμεηάζηεθε ε ρσξνηαμία ηεο 

πεξηνρήο φζνλ αθνξά ηηο ρξήζεηο γεο αιιά θαη ησλ νηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ έξγνπ. 

 

πλεπψο, ε επηινγή ηεο πξνηεηλφκελε ζέζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε πξνέθπςε κεηά απφ έξεπλα 

ηνπ θχξηνπ ηνπ έξγνπ ζηε πξνηεηλφκελε ζέζε, ιακβάλνληαο ππ' φςε νηθνλνκηθνηερληθέο, 

ρσξνηαμηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο, ψζηε λα θαηαζηεί ην έξγν βηψζηκν. 

 

2.6.2 Καηαζκεσή με διαθορεηική ηετνολογία 

 

Δλαιιαθηηθέο ιχζεηο ειεθηξνπαξαγσγήο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ νη εγθαηαζηάζεηο 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ ειηαθνχ, ηνπ αηνιηθνχ ή ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ, ηεο γεσζεξκίαο ή αθφκε 

ζπλδπαζκφο απηψλ. 

 

Σν ππφ κειέηε έξγν απνηειεί κία ηερλνινγηθή ιχζε γηα ηε βέιηηζηε επεμεξγαζία βηνκάδαο θαζ’ 

φζνλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε δελ ππάξρνπλ βηψζηκεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ άιιε κνξθή ΑΠΔ. Πην αλαιπηηθά 

 ην αηνιηθφ δπλακηθφ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (πεδηλή έθηαζε) δε ζεσξείηαη ηδηαίηεξα 

αμηνπνηήζηκν 

 δελ ππάξρνπλ νη αληηθεηκεληθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηινγή παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ πδξαπιηθή ελέξγεηα 

 δελ ππάξρνπλ νη αληηθεηκεληθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηινγή παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ γεσζεξκία 

 

2.6. Μηδενική λύζη 

 

Ζ κεδεληθή ιχζε δελ επηιχεη ηα δεηήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκε πεγή. Καηά 

ζπλέπεηα ε ελέξγεηα ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα παξαρζεί απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα κε απνηέιεζκα 

ηελ θαηαλάισζε 1.022,45 Σ.Η.Π. (Σφλνη ηζνδχλακνπ Πεηξειαίνπ) θαη ηελ εθπνκπή: 

4,40 x 10
6
 x 8,50 x 10

-4
 = 3.760,4tn CO2 

4,40 x 10
6
 x 1,55 x 10

-5
 = 68,6tn SO2 

4,40 x 10
6
 x 0,18 x 10

-6
 = 0,784tn CO 

4,40 x 10
6
 x 1,20 x 10

-6
 = 5,32tn NOx 

4,40 x 10
6
 x 5,00 x 10

-8
 = 0,224tn HC 

4,40 x 10
6
 x 8,00 x 10

-7
 = 3,528tn ζσκαηηδίσλ 

 

Οη ζεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ έξγνπ πέξαλ ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζθέξεη ζηελ 

άκεζε πεξηνρή αλάγνληαη ηφζν ζηε βειηίσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο, φζν θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δηαρείξηζεο νξγαληθψλ απνβιήησλ, 

κε ηελ εθαξκνγή κίαο θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ ηερλνινγίαο ε νπνία πιένλ βξίζθεηαη ζηελ 

αηρκή ηεο. Ζ πξνηεηλφκελε κνλάδα αλακθηζβήηεηα ζπκβάιεη ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο. 

 

ε ζπλεξγαζία κε ηερλνινγηθά θαη παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα είλαη δπλαηφλ λα απνηειέζεη πφιν 

έξεπλαο θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηβαιινληηθήο κεραληθήο. 
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Δικόνα 2.2:  Δσρύηερη περιοτή μελέηης (Google Earth) Δπαρτιακή Οδός 
 Δθνική Οδός Σρικάλων – 

Ιωαννίνων 

2.7 ΔΠΟΠΣΙΚΟ ΟΡΘΟΦΧΣΟΥΑΡΣΗ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ 
 

ΘΔΗ ΔΡΓΟΤ 
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Δικόνα 2.3:  Άμεζη περιοτή μελέηης (Google Earth)

 

ΘΔΗ ΔΡΓΟΤ 
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2.8. ΤΝΟΦΗ ΣΧΝ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΧΝ ΣΗ ΔΙΓΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

 

Ζ πεξηνρή ηνπ έξγνπ βξίζθεηαη εληφο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο “Πεξηνρή Θεζζαιηθνχ 

Κάκπνπ” (SPA - Κσδηθφο Gr 1420011), ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Δπξσπατθφ Οηθνινγηθφ 

Γίθηπν Natura 2000.  

 

Μεγάιν κέξνο ηνπ θάκπνπ ηεο Λάξηζαο, ηνπ θεληξηθνχ θαη λφηηνπ ηκήκαηφο ηεο, έρεη εληαρζεί 

ζην δίθηπν πξνζηαηεπηέσλ πεξηνρψλ Natura 2000, δηφηη δηαηεξεί ζεκαληηθνχο πιεζπζκνχο ηνπ 

είδνπο Κιρκινέζι (Falco naumanni), ην νπνίν είλαη παγθνζκίσο απεηινχκελν.  

 

Οη κεγάινη πιεζπζκνί απηνχ ηνπ είδνπο είλαη ν βαζηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν  ε Πεξηνρή 

Θεζζαιηθνχ Κάκπνπ ραξαθηεξίζηεθε σο Εψλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ-SPA), κε επσλπκία 

«ΠΔΡΗΟΥΖ ΘΔΑΛΗΚΟΤ ΚΑΜΠΟΤ» θαη θσδηθφ GR-1420011 βάζεη ησλ νδεγηψλ 

409/1979/ΔΟΚ θαη 147/2009/ΔΚ, ηνπ Νφκνπ 3937/2011 θαη ησλ Κνηλψλ Τπνπξγηθψλ 

Απνθάζεσλ (ΚΤΑ) 37338/1807/2010 θαη 8353/276/2012, πνπ ηαπηφρξνλα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

θαηάινγν ησλ επηιεγκέλσλ ηφπσλ θνηλνηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε κεζνγεηαθή βηνγεσγξαθηθή 

πεξηνρή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνινγηθνχ δηθηχνπ NATURA 2000 βάζεη ηεο νδεγίαο 

43/1992/ΔΟΚ. 

 

Οη πεδηλέο γεσξγηθέο εθηάζεηο ηνπ Θεζζαιηθνχ θάκπνπ, ζηε βηνινγία ηνπ είδνπο Κηξθηλέδη 

απνηεινχλ πεξηνρέο ηξνθνιεςίαο, αιιά δελ απνηεινχλ ζέζεηο θσιηάζκαηνο. 
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 3. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΗ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ  
 

3.1 ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ  

 

Η ηδηψηεο Σνπιίθα Υξπζάλζε ζρεδηάδεη λα εγθαηαζηήζεη ζηε ζέζε «Κάησ Βξχζε» ζηελ Σ.Κ. 

Μχξσλ ηνπ Γήκνπ Κηιειέξ κία κνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 100KW κε ηε κέζνδν 

αεξηνπνίεζεο βηνκάδαο.  

 

Η πξσηνγελήο κνξθή ελέξγεηαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ εγθαηάζηαζε γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ε βηνκάδα.. Η κνλάδα ζα έρεη 24σξε ιεηηνπξγία κε 

απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο. 

 

3.1.1. Πεπιγπαθή ηων κηιπιακών και μησανολογικών  εγκαηαζηάζεων 

 

Η κνλάδα ζα απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ θχξηεο θαη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο ζα 

ηνπνζεηεζνχλ εληφο ηνπ γεπέδνπ εκβαδνχ 15.348,00 m
2
. 

 Βηνηερληθφ θηίξην εκβαδνχ 200m
2
, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο αεξηνπνίεζεο. 

 

ην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζεί φηη εληφο ηεο κνλάδαο πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή θσηνβνιηατθνχ 

ζηαζκνχ ηζρχνο 499,75kw γηα ην νπνίν έρνπλ εθδνζεί ε ππ’ αξηζ. πξση.: 3279/22-7-2019 

Τπαγσγή ζηηο Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο απφ ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο ηεο Π.Δ. 

Λάξηζαο θαη ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 

 1818 θσηνβνιηατθά panel. 

 νηθίζθνο δηαζηάζεσλ 2,1m x 2,1m x 2,4m (ΜxΠxY), εληφο ηνπ νπνίνπ ζα εγθαηαζηαζεί 

κεηαζρεκαηηζηήο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Φ/Β ηαζκνχ.  

 

3.1.2 Πεπιγπαθή ηηρ Γιαδικαζίαρ Αεπιοποίηζηρ και παπαγωγήρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ  

  

Σν έξγν αθνξά ζηελ θαηαζθεπή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, κε θαχζε ηνπ αεξίνπ πνπ ζα παξάγεηαη κε ηε κέζνδν ηεο αεξηνπνίεζεο βηνκάδαο. 

 

Η αεριοποίηση ηεο βηνκάδαο είλαη κηα ελδφζεξκε ζεξκηθή δηεξγαζία, θαηά ηελ νπνία ε ζηεξεά 

βηνκάδα κεηαηξέπεηαη ζε θαχζηκν αέξην (κίγκα εχθιεθησλ πιηθψλ) απφ ηε κεξηθή νμείδσζε ηεο 

νξγαληθήο χιεο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ζπλήζσο > 900°C. Η βηνκάδα πξνζθέξεηαη γηα 

αεξηνπνίεζε, ιφγσ ηνπ πςεινχ πεξηερνκέλνπ ζε πηεηηθά ζπζηαηηθά (70‐86% ζε μεξή βάζε). Σν 

θαχζηκν πξντφλ ηεο δηεξγαζίαο αεξηνπνίεζεο νλνκάδεηαη αέξην ζχλζεζεο (syngas) θαη έρεη 

θαζαξή ζεξκηθή αμία πεξίπνπ 4,6 MJ/m
3
 (πεξίπνπ ην 1/5 εθείλεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ). 

 

Ωο πρώτη ύλη ζα ρξεζηκνπνηεζεί βηνκάδα απφ γεσξγηθά ππνιείκκαηα. Δλαιιαθηηθά, ε Μνλάδα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη σο πξψηε χιε νπνηαζδήπνηε κνξθήο γεσξγηθή ή δαζηθή βηνκάδα. Γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο είλαη απαξαίηεηε ε ηξνθνδνζία ηεο βηνκάδα, πεξίπνπ 1.000 tn/έηνο. 

 

Η λειτοσργία ηεο κνλάδαο ειεθηξνπαξαγσγήο ζα είλαη ζπλερήο (24σξε ιεηηνπξγία) θη εθηηκάηαη 

φηη ζα αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 8.000 ψξεο εηεζίσο, ελψ πεξίπνπ 640 ψξεο εηεζίσο ζα γίλεηαη ε 

ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ.  

 

Ο αλσηέξσ ηαζκφο ζα είλαη εγθαηεζηεκέλεο ιστύος 100 kW. 

 

3.1.3 Μησανολογικόρ Δξοπλιζμόρ 
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Η ζπλνιηθή θηλεηήξηα ηζρχο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ν νπνίνο πξφθεηηαη λα 

εγθαηαζηαζεί ζηελ ππφ εμέηαζε δξαζηεξηφηεηα δηακνξθψλεηαη ζηα 7,0 kW. 

 

3.1.4 Απαζσολούμενο πποζωπικό 
 

Η κνλάδα ζα έρεη 24σξε ιεηηνπξγία κε απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη 

παξαθνινχζεζεο. Γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο, ζηε κνλάδα ζα απαζρνινχληαη δχν (2) άηνκα.  

 

3.2 ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΦΑΔΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΤ 

 

3.2.1 Φάζη Καηαζκεςήρ 

 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ φια ηα απαξαίηεηα ηερληθά έξγα ψζηε ε 

κνλάδα λα πάξεη ηελ ηειηθή ηεο κνξθή θαη λα είλαη ιεηηνπξγηθή. Οη εξγαζίεο πνπ ζα ιάβνπλ 

ρψξα είλαη:  

- Δθζθαθέο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ βάζεσλ έδξαζεο ηνπ θηηξίνπ.  

- θπξνδεηήζεηο θαη θαηαζθεπή ησλ βάζεσλ έδξαζεο.   

- Μεηαθνξά θαη Σνπνζέηεζε ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ επί ησλ βάζεσλ 

έδξαζεο.  

- Καηαζθεπή ππνδνκψλ δηαλνκήο Ηιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο, Νεξνχ θαη απνρέηεπζεο θαη 

ζχλδεζε ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ.  

- Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη θαηαζθεπή πεξίθξαμεο έξγνπ. 

- Γνθηκέο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

Λφγσ ηεο θχζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα γίλνπλ, νη επεκβάζεηο ηφζν ζην αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο 

φζν θαη νη απαηηνχκελεο α’ χιεο γηα ην έξγν είλαη πεξηνξηζκέλεο. Απφ ηηο εθζθαθέο ηα ρψκαηα 

πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επηρσκάησζε ησλ ηερληθψλ έξγσλ θαζψο θαη ηε 

δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 

 

3.2.2 Φάζη Λειηοςπγίαρ 

 

Καηά ηε θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ζα γίλνληαη νη εμήο εξγαζίεο: 

- Απνζήθεπζε θαη ηξνθνδνζία πξψηεο χιεο. 

- Γηεξγαζία αεξηνπνίεζεο θαη παξαγσγή αεξίνπ ζχλζεζεο (syngas). 

- χζηεκα εμεπγεληζκνχ/θαζαξηζκνχ θαη ςχμεο ηνπ syngas. 

- Μ.Δ.Κ., γελλήηξηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην παξαγφκελν syngas. 

- Ηιεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ κνλάδαο. 

 

Αλαιπηηθφηεξα, νη θάζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο αλαιχνληαη ζην Κεθάιαην 6 ηεο παξνχζεο. 

 

3.3 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΠΟΟΣΗΣΔ ΠΡΩΣΩΝ ΤΛΩΝ, ΝΔΡΟΤ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ Κ.Α.  
 

3.3.1 Ππώηερ ύλερ 

 

Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εμεηαδφκελεο κνλάδαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη αεξηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο 

θαη αμηνπνίεζε ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο, πξνο παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

 

πγθεθξηκέλα, ε κνλάδα ζα παξαιακβάλεη πεξίπνπ 1.000 ηφλνπο βηνκάδαο αλά έηνο απφ  

γεσξγηθά ππνιείκκαηα.  
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3.3.2 Δνέπγεια 

 

Λφγσ ηεο δηαζχλδεζεο κε ην δεκφζην δίθηπν ηεο ΓΔΗ πνπ επηβάιιεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

έξγνπ, ε κνλάδα ειεθηξνδνηείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο απφ ην ίδην δίθηπν, αθνχ εγθαηαζηαζεί 

απφ ηε ΓΔΗ κεηξεηήο δηπιήο θαηεχζπλζεο.  

 

Πξνο ηε κία θνξά ζα γίλεηαη ε κέηξεζε ηεο εγρεφκελεο ελέξγεηαο ζην δίθηπν, ελψ πξνο ηελ 

άιιε θνξά ζα γίλεηαη ε κέηξεζε ηεο απνξξνθψκελεο ελέξγεηαο (ηδηνθαηαλάισζε) ηεο κνλάδαο. 

Η ρξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζπλίζηαηαη ζην θσηηζκφ, ηε ιεηηνπξγία ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ (θάκεξεο, ζπλαγεξκφο, ηειεπαξαθνινχζεζε) θαη κέξε ηεο κνλάδαο φπσο νη 

αλαδεπηήξεο.  

 

Η θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, εθηηκψληαη λα 

είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 10% ηεο ζπλνιηθήο παξαγφκελεο.  

 

3.3.3 Νεπό 

 

ηελ πξνηεηλφκελε κνλάδα πξνβιέπνληαη νη αθφινπζεο ρξήζεηο λεξνχ: 

α) Υψξνη πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ θαηαλάισζε θαη ζηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ αλαγθψλ, απηή ζα γίλεηαη σο 

εμήο: 

α) Η άκεζε θαηαλάισζε απφ ην πξνζσπηθφ γηα θαζεκεξηλή ρξήζε. Δθηηκψκελε πνζφηεηα 

εκεξήζηαο θαηαλάισζεο ιακβάλνληαη ηα 50 lt/εκέξα γηα θάζε εξγαδφκελν. Γεδνκέλνπ 

φηη ζην ρψξν ζα εξγάδνληαη 2 άηνκα, ε εκεξήζηα θαηαλάισζε αλέξρεηαη ζηα 

0,10m
3
/day, ε πνζφηεηα απηή ζα θαιχπηεηαη απφ ην δεκνηηθφ δίθηπν χδξεπζεο. 

 

Να αλαθεξζεί φηη λεξφ απαηηείηαη θαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

ζηάδην ηεο έθπιπζεο, ε πνζφηεηα ζα αλέξρεηαη ζε 0,5m
3
 θαη ζα αλαθπθινθνξεί κέζα ζην 

ζχζηεκα,ζπλεπψο δελ ππάξρεη αλάγθε ζπλερνχο πιήξσζεο. 

  

Η πδξνδφηεζε ηεο κνλάδαο ζα γίλεηαη απφ ην δεκνηηθφ δίθηπν χδξεπζεο.  

 

3.3.4 Απόβληηα 

 

I. Τγπά Απόβληηα 

 

Απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο αεξηνπνίεζεο ζα παξάγνληαη αζηηθά απφβιεηα απφ ηνπο ρψξνπο 

πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα νπνία ζα δηαηίζεληαη ζε ζχζηεκα ζεπηηθήο δεμακελήο θαη 

απνξξνθεηηθνχ βφζξνπ. 

 

Καηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία δελ παξάγνληαη πγξά απφβιεηα. 

 

II. ηεπεά απόβληηα 

 

Σα ζηεξεά απφβιεηα, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, είλαη ηα εμήο: 

 ηεξεά απφβιεηα (θπηηθή ζηάρηε) απφ ηε ζπζηνηρία θπθιψλσλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αέξησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ αέξηνπ κίγκαηνο. 

 Τπνιείκκαηα άθαπζηνπ άλζξαθα. 

 ηεξεά απφβιεηα απφ ην ζηάδην θαζίδεζεο ηνπ θαζαξηζκνχ ηνπ λεξνχ, πνπ 

αλαθπθινθνξεί ζηελ θιίλε αληίζηξνθεο πιχζεο. 

 Απφβιεηα νηθηαθνχ ηχπνπ (αλακεκηγκέλα δεκνηηθά απφβιεηα), ηα νπνία απνζεθεχνληαη 

πξνζσξηλά ζε θάδνπο ζπιινγήο θαη θαηφπηλ, γίλεηαη απνθνκηδή ηνπο απφ ην δεκνηηθφ 
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δίθηπν απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη νδεγνχληαη ζην ΥΤΣΑ ηεο θνληηλφηεξεο 

πεξηνρήο. 

 Μηθξνεμαξηήκαηα κεηαιιηθά, πιαζηηθά θαη ιακπηήξεο, ηα νπνία ζπγθεληξψλνληαη ζε 

πιαζηηθνχο θάδνπο, απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε θιεηζηφ απνζεθεπηηθφ ρψξν ηνπ 

νηθίζθνπ θαη δηαηίζεληαη ζε ηδησηηθφ θνξέα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ. Ο θνξέαο απηφο δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο 

ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 50910/2727 (ΦΔΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ 

δηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο. 

 Απφβιεηα ειαίσλ, ηα νπνία ζα νδεγνχληαη ζε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλε κνλάδα 

δηαρείξηζεο. 

 Απνξξηπηφκελνο ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, ν νπνίνο νδεγείηαη ζε 

θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλε κνλάδα επεμεξγαζίαο. 

 

III.  Αέπια απόβληηα 

 

Σα αέξηα απφβιεηα ηεο δηεξγαζίαο είλαη ηα θαπζαέξηα ηεο ειεθηξνγελλήηξηαο, πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηελ θαχζε ηνπ αεξίνπ ζχλζεζεο. Σν αέξην ζχλζεζεο ππφθεηηαη ζε θαζαξηζκφ πξηλ ηελ 

θαχζε ηνπ (βάζε θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο κεραλήο εζσηεξηθήο θαχζεο, πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή), ψζηε ε παξνπζία ησλ δηαθφξσλ ξππαληψλ ζην θαπζαέξην λα είλαη εληφο ησλ 

νξίσλ, πνπ αθνινπζνχλ. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε δηεμνδηθά, ε κνλάδα ζα παξάγεη αέξην syngas, ην νπνίν θαη ζα απνηειεί ην 

κνλαδηθφ θαχζηκν γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο κνλάδαο αεξηνπνίεζεο. Θα 

παξάγεηαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο αεξηνπνίεζεο κέζσ ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ ηεο. ηε 

ζπλέρεηα, ε παξαγφκελε πνζφηεηα απηή, ζα νδεγείηαη εμ’ νινθιήξνπ ζηε κεραλή εζσηεξηθήο 

θαχζεο, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί ειεθηξηθή ελέξγεηα, κέζσ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο κεηαθνξάο, 

ην νπνίν δελ ζα επηηξέπεη δηαθπγέο ζην πεξηβάιινλ. Σν γεγνλφο απηφ ζα εγγπάηαη ε 

ζηεγαλφηεηα ησλ αγσγψλ θαη ησλ ζσιελψζεσλ εληφο ησλ νπνίσλ ζα θπθινθνξεί ην αέξην, 

θαζψο θαη ηεο πιήξνπο θαχζεο, πνπ ην ηειεπηαίν ζα πθίζηαηαη ζηε Μ.Δ.Κ. Ωζηφζν, φπσο είλαη 

απλφεην, θαηά ηε δηαδηθαζία θαχζεο ζα εθιχεη θαπζαέξηα κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Η θχζε 

φκσο ηεο θαχζηκεο χιεο θαη νη ζπλζήθεο θαχζεο πξνυπνζέηνπλ εθπνκπέο ξχπσλ εληφο ησλ 

ζεζκνζεηεκέλσλ νξίσλ, φζνλ αθνξά ζηε κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο. 

 

Γηα ηα απαέξηα θαχζεο, ησλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηηο κεραλέο θαχζεο ηνπ ζπλζεηηθνχ αεξίνπ 

(syngas), ηίζεληαη ηα παξαθάησ φξηα εθπνκπψλ, θαηά ηελ ηειηθή απειεπζέξσζε ησλ απαεξίσλ 

ζηελ αηκφζθαηξα (ηζρχνπλ γηα πεξηεθηηθφηεηα αλαθνξάο ζε κνξηαθφ νμπγφλν (O2) ίζε κε 3% 

θ.ν.): 

1. CO:      ≤250  mg/Nm3 

2. NOx:     ≤850 mgr/Nm3 

3. SO2:      <35  mgr/Nm3 

4. ζσκαηίδηα (PM):    ≤5  mgr/Nm3 

5. εθπνκπή θαπλνχ    βαζκφο 1 ηεο θιίκαθαο Ringelmann 

6. κέγηζηε ηηκή δείθηε αηζάιεο   βαζκφο 1 ηεο θιίκαθαο Bacharach 

 

Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, δεπηεξεχνπζεο εθπνκπέο αέξησλ ξχπσλ απνηεινχλ νη 

εθπνκπέο ζπκβαηηθψλ αέξησλ ξχπσλ (CO2, NOX, SOX, Αηζάιε-ζσκαηίδηα) απφ ηελ θαχζε 

νξπθηψλ θαπζίκσλ. πγθεθξηκέλα, πξνθχπηνπλ θαπζαέξηα απφ ηα δηαθηλνχκελα νρεκάηα 

κεηαθνξάο ησλ πξψησλ πιψλ. Γελ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, ιφγσ 

ηνπ  απνζπαζκαηηθνχ θαη πεξηνξηζκέλνπ ηνπο ραξαθηήξα. 
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4. ΣΟΥΟ ΚΑΙ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Ή ΣΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ – ΕΤΡΤΣΕΡΕ ΤΥΕΣΙΕΙ  
 

 

4.1 ΣΟΥΟ ΚΑΙ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ  

 

Τν εμεηαδόκελν έξγν αθνξά ζηελ θαηαζθεπή κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε 

θαύζε ηνπ αεξίνπ (syngas), πνπ ζα παξάγεηαη κε ηε κέζνδν αεξηνπνίεζεο βηνκάδαο. Ζ κνλάδα 

αεξηνπνίεζεο ζα είλαη εγθαηεζηεκέλεο ηζρύο 100 kW. Ωο πξώηε ύιε ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

βηνκάδα θπηηθήο πξνέιεπζεο (γεσξγηθά ππνιείκκαηα). 

 

Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ κεζνκαθξνπξόζεζκε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ζηελ αεηθόξν αλάπηπμε ηεο ρώξαο καο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ν 

ελεξγεηαθόο ηνκέαο είλαη ν πξσηαξρηθόο ππεύζπλνο γηα ηε ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζώο 

ζρεδόλ ην 95% ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο νθείιεηαη ζηελ παξαγσγή, ην κεηαζρεκαηηζκό θαη 

ηε ρξήζε ησλ ζπκβαηηθώλ θαπζίκσλ.  

 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηεο εμεηαδόκελεο κνλάδαο ζα 

ζπλεηζθέξεη ζηελ θάιπςε ησλ δεζκεύζεσλ ηεο ρώξαο καο, πνπ απνξξένπλ από ηελ Οδεγία 

2001/77/EC «γηα ηελ πξναγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ παξάγεηαη από αλαλεώζηκεο 

πεγέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο». 

 

Υπνινγίδεηαη όηη ε κνλάδα παξαγσγήο ζα επεμεξγάδεηαη πεξίπνπ 1.000 ηόλνπο γεσξγηθώλ 

ππνιεηκκάησλ αλά έηνο, γεγνλόο πνπ ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε κείσζε ησλ απνβιήησλ, ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ ηεο επξύηεξεο 

πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. 

 

Με βάζε όια ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε όηη ε ιεηηνπξγία ηεο εμεηαδόκελεο κνλάδαο ζα 

ζπκβάιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζα δεκηνπξγήζεη πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε 

ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο εγθαηάζηαζήο ηεο. 

 

4.2 ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Ή ΣΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ  

 

Πξόθεηηαη γηα λέα κνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαη ζηελ παξνύζα θάζε δεηείηαη 

έθδνζε απόθαζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. 

 

Σην ζεκείν απηό λα αλαθεξζεί όηη εληόο ηεο κνλάδαο πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή θσηνβνιηατθνύ 

ζηαζκνύ ηζρύνο 499,75kw γηα ην νπνίν έρνπλ εθδνζεί ε ππ’ αξηζ. πξση.: 3279/22-7-2019 

Υπαγσγή ζηηο Πξόηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεύζεηο από ην Τκήκα Πεξηβάιινληνο ηεο Π.Δ. 

Λάξηζαο.  

 

Γηα ηε κειεηώκελε δξαζηεξηόηεηα έρνπλ εθδνζεί νη παξαθάησ εγθξίζεηο : 

 Ζ ππ΄αξηζ. πξση.: 13715/16-09-2019 αίηεζε πξνζθνξάο ζύλδεζεο ζην ΓΔΓΓΖΔ. 

 Ζ ππ’ αξηζ. πξση.: 14618/01-10-2019 βεβαίσζε απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ από ην Γήκν 

Κηιειεξ. 

 Ζ ππ’ αξηζ. πξση.: 8319/228392/13-11-2012 πξάμε Φαξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζαξρείνπ 

Λάξηζαο. 

 Ζ ππ’ αξηζ. πξση.: 478208/49913/3761/20-9-2019 Γλσκνδόηεζε ηεο Υπεξεζίαο 

Νεσηέξσλ Μλεκείσλ θαη Τερληθώλ Έξγσλ Θεζζαιίαο & Κεληξηθήο Σηεξεάο Διιάδαο  

 Ζ ππ΄αξηζ. πξση.: 479641/344587/4856/692/3-10-2019 Γλσκνδόηεζε ηεο Δθνξείαο 

Αξραηνηήησλ Λάξηζαο. 
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 Ζ ππ’ αξηζ. πξση.: 14620/13-9-2019 βεβαίσζε νδηθήο πξόζβαζεο από ην Γήκν Κηιειέξ. 

 Ζ ππ’ αξηζ. πξση.: 1313/27-9-2019 Βεβαίσζε δπλαηόηεηαο πδξνδόηεζεο από ηε ΓΔΥΑ 

Κηιειέξ. 

 Ζ ππ’ αξηζ. 7835/10-9-2019 Βεβαίσζε ρξήζεσλ γεο από ηελ Γ/λζε Πνιενδνκίαο 

Λάξηζαο. 

 Ζ ππ΄αξηζ. 10386/20-06-2012 Γλσκνδόηεζε από ηελ Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Λάξηζαο. 

 

4.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Ή ΣΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ  

 

Ζ αλακελόκελε δηάξθεηα δσήο ηεο εγθαηάζηαζεο παξαγσγήο αλέξρεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 20 

ρξόληα ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο. Τν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο κειεηώκελεο δξαζηεξηόηεηαο εθηηκάηαη 

πεξίπνπ ζηα 500.000€.  

 

4.4 ΤΥΕΣΙΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ  

 

Σηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο κνλάδαο θαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 20km ππάξρεη πιεζώξα 

κνλάδσλ, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα θαηαζηνύλ πξνκεζεπηέο πξώησλ πιώλ. Τέηνηεο κνλάδεο είλαη νη 

αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο. 

 

Τν γήπεδν ηνπ κειεηώκελνπ έξγνπ βξίζθεηαη εληόο ΓΠΣ Νίθαηαο (ΦΔΚ 527/ΑΑΠ/16-10-2009) 

ζηελ πεξηνρή ΕΔΠΓ – Εώλε Διέγρνπ θαη Πεξηνξηζκνύ ηεο Γόκεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε 

ΕΔΠΓ Α – Νόηην Τκήκα ηνπ Γήκνπ, όπνπ είλαη επηηξεπηή ε εγθαηάζηαζε ΑΠΔ. 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ άκεζε πεξηνρή κειέηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε αθηίλα 1Km από ηα όξηα ηνπ 

γεπέδνπ ηεο πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηαο εληνπίδνληαη νη εμήο δξαζηεξηόηεηεο: 

 Αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο ζε δηάθνξεο απνζηάζεηο. 

 Δπαξρηαθή νδόο Μνζρνρσξίνπ – Μύξσλ ζε γεηηλίαζε.  

 

Παξαηεξνύκε όηη εληνπίδνληαη γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, νη νπνίεο έρνπλ άκεζε ζπζρέηηζε κε ηε 

κειεηώκελε κνλάδα, θαζώο απνηεινύλ δξαζηεξηόηεηεο, νη νπνίεο ζα ηξνθνδνηνύλ κε πξώηε 

ύιε ηε κνλάδα.  
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5. ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΜΔ ΘΔΜΟΘΔΣΗΜΔΝΔ 

ΥΩΡΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΔ ΓΔΜΔΤΔΙ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ  
 

 

5.1 ΘΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  ΚΑΙ ΣΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Ω ΠΡΟ ΔΚΣΑΔΙ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΝΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ 

 

Ζ πξνηεηλνκέλε ζέζε ηεο εγθαηάζηαζεο παξαγσγήο βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Κάησ Βξχζε» ζηελ Σ.Κ. Μχξσλ, 

ε νπνία δηνηθεηηθά ππάγεηαη ζηνλ Γήκν Κηιειέξ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Λάξηζαο ζηελ Πεξηθέξεηα 

Θεζζαιίαο. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ γεπέδνπ, επί ηνπ νπνίνπ ζα αλαπηπρζνχλ νη εγθαηαζηάζεηο θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξνηεηλνκέλεο κνλάδαο, αλέξρεηαη ζε 15.348,00 m
2
.  

  

ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθνχληαη είλαη θπξίσο αγξνηηθέο. ε κεγάιε πεξίκεηξν απφ 

ην νηθφπεδν θπξηαξρνχλ θαιιηέξγεηεο θαη νη νηθηζκνί Μχξσλ, Μνζρνρσξίνπ θ.ά. Ζ πξνηεηλφκελε ζέζε 

εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο βξίζθεηαη εληφο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ηνπ Οηθνινγηθνχ Γηθηχνπ Natura 

2000 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή κε νλνκαζία “Πεξηνρή Θεζζαιηθνχ Κάκπνπ” (SPA - Κσδηθφο Gr 

1420011). 

 

Ζ κνλάδα πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ζε ηδηφθηεηε έθηαζε. ηελ επξχηεξε αιιά θαη ζηελ άκεζε πεξηνρή 

ηνπ έξγνπ δελ εληνπίδνληαη ζέζεηο αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Δλψ, πιεζίνλ ηνπ έξγνπ δελ ππάξρνπλ 

δάζε / δαζηθέο εθηάζεηο αιιά θαη δξαζηεξηφηεηεο θνηλήο σθέιεηαο. 

 

5.2 ΙΥΤΟΤΔ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

 

Ζ άκεζε πεξηνρή ηνπ έξγνπ βξίζθεηαη εληφο ΓΠ Νίθαηαο (ΦΔΚ 527/ΑΑΠ/16-10-2009) ζηελ πεξηνρή 

ΕΔΠΓ – Εψλε Διέγρνπ θαη Πεξηνξηζκνχ ηεο Γφκεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ΕΔΠΓ Α – Νφηην Σκήκα ηνπ 

Γήκνπ, φπνπ είλαη επηηξεπηή ε εγθαηάζηαζε ΑΠΔ. 

 

Ο πεξηβάιινλ ρψξνο ηνπ έξγνπ, απνηππψλεηαη ζην ράξηε ρξήζεσλ γεο ζηα 1.000m, ζε θιίκαθα 1:5.000, ν 

νπνίνο επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα V.  

 

5.2.1 Πξνβιέςεηο θαη θαηεπζύλζεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη 

Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 

 

ην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Π.Υ..Α.Α. Θεζζαιίαο (ΦΔΚ 269/Α.Α.Π/15-11-2018 «Έγθξηζε 

Αλαζεψξεζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Υσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη Πεξηβαιινληηθή 

Έγθξηζε απηνχ», ην αζηηθφ θέληξν ηεο Λάξηζαο ραξαθηεξίδεηαη 1
νπ

  επηπέδνπ, ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν 

ζεψξεζεο. Καηά ζπλέπεηα, ε Λάξηζα αζθεί ιεηηνπξγίεο θαη παξέρεη εμππεξεηήζεηο σο δηνηθεηηθφ θέληξν, 

απνηειψληαο Έδξα Πεξηθέξεηαο θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, σο θφκβνο επηθνηλσληψλ, σο θέληξν 

ππεξεζηψλ πξνο ηελ αγξνηηθή παξαγσγή, σο θέληξν εκπνξίνπ θαη κεηαπνίεζεο κε εμεηδίθεπζε ζηα 

γεσξγηθά πξντφληα θαη ηξφθηκα, σο θέληξν παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο (Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν), 

θαζψο θαη Πνιηηηζηηθφ θέληξν. 

 

Ο άμνλαο Κεληξηθήο ελδνρψξαο πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά κήθνο ηεο Δ65 θαη ηνπ νδηθνχ άμνλα Λάξηζα - 

Κνδάλε, θαη πεξηιακβάλεη ηελ Καξδίηζα θαη ηα Σξίθαια, ελψ ζπλδέεηαη ιεηηνπξγηθά κε ην δίπνιν Λάξηζαο 

- Βφινπ. Ωο δεπηεξεχνληεο αλαπηπμηαθνί άμνλεο ηεο Πεξηθέξεηαο δηαθξίλνληαη ν άμνλαο Λάξηζα - 

Καξδίηζα θαη ν άμνλαο Λάξηζα - Φάξζαια, ελψ ζην ζαιάζζην ρψξν ζεκαληηθφο ζεσξείηαη ν άμνλαο 

ζχλδεζεο ησλ πνξάδσλ κε ην Βφιν. 

Οη ζεζκνζεηεκέλεο πεξηνρέο νξγαλσκέλεο αλάπηπμεο βηνκεραλίαο ζηελ Πεξηθέξεηα (ΒΗΠΔ Λάξηζαο, Βφινπ 

Α θαη Β, Καξδίηζαο, Φαξθαδφλαο θαη ΒΗΟΠΑ Βφινπ) ζεσξνχληαη πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο, φπσο θαη απηέο 
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πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ νξγάλσζε – εμπγίαλζε ησλ άηππσλ ζπγθεληξψζεσλ πνπ πθίζηαληαη ζήκεξα 

θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο Λάξηζαο.  

 

Όζνλ αθνξά ζηε Γηνηθεηηθή-Αλαπηπμηαθή Δλφηεηα Λάξηζαο, απηή πεξηιακβάλεη ηνπο δήκνπο Λάξηζαο, 

Κηιειέξ, Σπξλάβνπ θαη Σεκπψλ, επξχηεξε πεξηνρή επηξξνήο ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο Λάξηζαο. Ζ 

ελφηεηα έρεη ζχλζεηε αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία: πεξηιακβάλεη ηκήκα ηεο επξχηεξεο δψλεο εληαηηθήο 

γεσξγίαο (1), θαη ηκήκα ηεο επξχηεξεο δψλεο αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (2), ελψ πεξηιακβάλεη θαη κεγάιν 

κέξνο ηεο επξχηεξεο δψλεο κεηαπνίεζεο (5), πνπ επηθαιχπηεηαη θπξίσο κε ηηο δχν πξνεγνχκελεο. Βαζηθφ 

ζηνηρείν θαη νξγαλσηηθή εζηία ηεο ελφηεηαο απηήο είλαη ε πφιε ηεο Λάξηζαο (πεξηθεξεηαθφ θέληξν), πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη ζεκαληηθήο εκβέιεηαο ηξηηνγελείο δξαζηεξηφηεηεο. εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ε ελφηεηα 

έρεη ζηελή ζρέζε κε ηελ Γηνηθεηηθή-Αλαπηπμηαθή Δλφηεηα επξχηεξεο πεξηνρήο Βφινπ, κέζσ ηνπ δηπφινπ 

Λάξηζαο-Βφινπ, βαζηθήο επηινγήο (θαη) ηνπ παξφληνο Πιαηζίνπ.  

 

Όζνλ αθνξά ζην Δκπφξην, πξνσζείηαη ε ρσξνζέηεζε "Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ Θεζζαιίαο" ζηνλ άμνλα 

αλάπηπμεο Λάξηζαο - Βφινπ, πνπ εθηηκάηαη φηη ζα θέξεη ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα. Ωο 

θαηαξρήλ θαηάιιειε πεξηνρή γηα ηελ ρσξνζέηεζή ηνπ, πξνηείλεηαη ε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Βειεζηίλνπ, 

απφ φπνπ είλαη επρεξήο ε πξφζβαζε πξνο φια ηα ππάξρνληα θαη πξνγξακκαηηζκέλα κεηαθνξηθά δίθηπα.  

 

Ζ πεξηνρή ηεο Λάξηζαο εμππεξεηείηαη άκεζα απφ ηδεξνδξνκηθφ Γίθηπν θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηε .Γ. 

Βφινπ - Λάξηζαο. Βξαρππξφζεζκα απαηηείηαη αλαβάζκηζε ηεο επηδνκήο θαη εγθαηάζηαζε ειεθηξνθίλεζεο. 

Μαθξνπξφζεζκα, γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ «δηπφινπ» Λάξηζαο - Βφινπ, απαηηείηαη ε εμέιημε ηεο γξακκήο ζε 

πξναζηηαθνχ ραξαθηήξα κε δηπιή γξακκή, ειεθηξνθίλεζε θαη ππθλά δξνκνιφγηα. 

 

εκαληηθφ είλαη πσο ε Λάξηζα δηαζέηεη ηξαηησηηθφ Αεξνδξφκην. Παξφιν πνπ ε πξφηαζε ην ηξαηησηηθφ 

Αεξνδξφκην λα εμππεξεηεί θαη πηήζεηο πνιηηηθψλ αεξνζθαθψλ απνξξίθζεθε απφ ηελ ΤΠΑ σο κε βηψζηκε 

νηθνλνκηθά, θαιφ ζα ήηαλ λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν λα εμππεξεηεί εκπνξηθέο πηήζεηο (cargo), γηα λα 

θαιπθζνχλ νη αλάγθεο κεηαθνξάο, ηδίσο εππαζψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ηφζν ηεο Πεξηθέξεηαο, φζν θαη ησλ 

φκνξσλ πεξηνρψλ. 

 

5.2.2  Δηδηθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα ΑΠΔ 

 

Καηά ηελ αδεηνδφηεζε έξγσλ ΑΠΔ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, θξίζηκε παξάκεηξνο απνδείρζεθε ην δήηεκα ηεο 

ρσξνζέηεζεο ησλ έξγσλ ΑΠΔ θαη ηνχην, δηφηη αλ θαη ηα έξγα απηά κπνξεί λα ραξαθηεξηζζνχλ θαη' αξρήλ 

σο δξαζηεξηφηεηεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, ελ ηνχηνηο δελ ζηεξνχληαη παληειψο επηπηψζεσλ ζε απηφ. 

 

Οη επηπηψζεηο απηέο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο εθάζηνηε ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλνινγίαο 

Α.Π.Δ. (αηνιηθή, πδξνειεθηξηθή, γεσζεξκηθή, ειηαθή ελέξγεηα, βηνκάδα θιπ.), ελψ κπνξεί λα εθηείλνληαη 

ηφζν ζην αλζξσπνγελέο (πφιεηο, νηθηζκνχο θαη ελ γέλεη νηθηζηηθέο πεξηνρέο), φζν θαη ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ (ηνπίν, ρισξίδα θαη παλίδα, θιπ.) ησλ πεξηνρψλ εγθαηάζηαζεο, θαζψο θαη ζηηο γεηηληάδνπζεο 

παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ηνπξηζκφ, γεσξγία θιπ.). Γηα ηελ πξφιεςε, ηελ άκβιπλζε θαη ηελ απνηξνπή 

ησλ επηπηψζεσλ απηψλ απαηηήζεθε λα ζεζπηζηεί έλα Δηδηθφ Υσξνηαμηθφ Πιαίζην, πνπ λα θαζνξίδεη ηηο 

βαζηθέο θαηεπζχλζεηο θαη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο γηα ηε ρσξνζέηεζε έξγσλ Α.Π.Δ. ζην ζχλνιν ηνπ εζληθνχ 

ρψξνπ, ψζηε αθελφο λα θαηαζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηέο νη θαηεγνξίεο πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο 

απνθιείεηαη ελ φισ ή ελ κέξεη ε ρσξνζέηεζε έξγσλ Α.Π.Δ. θαη αληηζηνίρσο νη ελ δπλάκεη θαηάιιειεο γηα 

ηελ ππνδνρή ηνπο πεξηνρέο θαη αθεηέξνπ νη εηδηθφηεξεο, αλά θαηεγνξία Α.Π.Δ., ρσξνηαμηθέο πξνυπνζέζεηο 

εγθαηάζηαζεο, ηδίσο ζε ζπλάξηεζε κε ηε θπζηνγλσκία, ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα θαη ελ γέλεη ην πεξηβάιινλ 

ησλ πεξηνρψλ εγθαηάζηαζεο. 

 

Οη θαηεπζχλζεηο ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΚΤΑ 49828/08, ΦΔΚ 2464/Β/3-12-08), γηα ηηο κνλάδεο βηνκάδαο νξίδνπλ 

ψο πξνυπφζεζε ηελ εγγχηεηα ζε « ... ΥΤΣΑ, κνλάδεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, θηελνηξνθηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη πάζεο θχζεσο γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο βηνκεραλίεο... » (άξζξν 18, παξ. 1). Κη 
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επίζεο, εθφζνλ ε πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο δελ ραξαθηεξίδεηαη σο γε πςειήο 

παξαγσγηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ην ΓΠ Νίθαηαο (ΦΔΚ 527/ΑΑΠ/16-10-2009), ε ρσξνζέηεζε θαη 

ιεηηνπξγία Φ/Β ηαζκνχ είλαη απνδεθηή (2464/Β/3-12-08, άξζξν 17, παξ. 1). 

 

ε φηη αθνξά ην κέγεζνο ηεο ππφ εμέηαζε εγθαηάζηαζεο θαη ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ην φηη ζχκθσλα κε ην 

Ν.3468/2006, ΦΔΚ.Α’129, αξζ.4 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 2, §12 ηνπ Ν.3851/2010, ΦΔΚ.Α’85, 

νη ζηαζκνί βηνκάδαο, βηναεξίνπ θαη Βηνθαπζίκσλ κε εγθαηεζηεκέλε ειεθηξηθή ηζρχ κηθξφηεξε ή ίζε ηνπ 

ελφο (1) MW εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε άδεηαο παξαγσγήο, δελ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Δηδηθνχ 

Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (άξζξν 

3, παξ. 1) 

 

5.2.3 ρέδην Γηαρείξηζεο Τδάησλ ηνπ Τδαηηθνύ Γηακεξίζκαηνο ηεο Θεζζαιίαο 

 

χκθσλα κε ηελ 1
ε
 Αλαζεψξεζε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Τδάησλ ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ηεο 

Θεζζαιίαο, ην νπνίν έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζ. 897/29-12-2017 «Έγθξηζε ηεο 1εο Αλαζεψξεζεο ηνπ 

ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Θεζζαιίαο θαη ηεο 

αληίζηνηρεο ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ»(ΦΔΚ 4682/Β/29-12-2017), ε πεξηνρή 

ηνπ έξγνπ αλήθεη ζηε Λεθάλε Απνξξνήο Πελεηνχ (GR16), ε νπνία έρεη έθηαζε 11.062km
2
. ηελ εηθφλα 5.1 

δηαθξίλεηαη ζε θχθιν ε πεξηνρή κειέηεο.  

 

 
Υάξηεο 5.1: Λεθάλεο απνξξνήο ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Θεζζαιίαο 

 

Όζνλ αθνξά ζηα επηθαλεηαθά πδάηηλα ζψκαηα, ζηελ πεξηνρή κειέηεο εληνπίδεηαη ην Πνηάκην Τδαηηθφ 

χζηεκα  EL0816R000000064A 7Σ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην Υάξηε 5.2. Βάζεη ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο 

ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ηεο Θεζζαιίαο ζην ελ ιφγσ ΠΤ εληνπίδνληαη κέηξηαο έληαζε πίεζεο απφ 

βηνκεραληθέο θαη θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη κεδεληθή απφ ΔΔΛ, ηρζπνηξνθεία, ΒΗΠΔ, ΥΑΓΑ θαη 

κεηαιιεία. 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΕΛΕΣΗ 
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Υάξηεο 5.2: Δπηθαλεηαθφ Τδαηηθφ χζηεκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

 

Ζ πεξηνρή ηνπ έξγνπ εληνπίδεηαη εληφο ηνπ Τπφγεηνπ Τδαηηθνχ πζηήκαηνο Σανπζάλεο-Καινχ Νεξνχ 

(EL0800130), κε έθηαζε 921,96 km
3
,φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην Υάξηε 5.3. Βάζεη ηνπ ρεδίνπ 

Γηαρείξηζεο ε πνζνηηθή θαηάζηαζε ηνπ ΤΤ ραξαθηεξίδεηαη «θαθή» θαη ε ρεκηθή θαηάζηαζε 

ραξαθηεξίδεηαη επίζεο σο «θαθή». Τπάξρεη πηψζε ηεο ζηάζκεο ηνπ ΤΤ, θαζψο θαη ηνπηθέο επηβαξχλζεηο 

NO
3
, ιφγσ αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη θχξηεο πηέζεηο, πνπ δέρεηαη ην ΤΤ, είλαη ε γεσξγία, ε 

βηνκεραλία θαη ε ππεξάληιεζε. Ο πδξνθνξέαο ηνπ ΤΤ έρεη ζαλ κέζε εηήζηα ηξνθνδνζία λεξνχ ηα 40x10
6 

m
3
, ελψ ε κέζε εηήζηα απφιεςε λεξνχ είλαη 44,92x10

6
 m

3
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υάξηεο 5.3: Τπφγεην Τδαηηθφ χζηεκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

 

Να αλαθεξζεί φηη ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ δελ εληνπίδεηαη εληφο πεξηνρήο πξνζηαζία πφζηκνπ λεξνχ.  

 

ΘΕΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΘΕΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
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χκθσλα κε ηνλ θαηάινγν επαίζζεησλ πεξηνρψλ ηεο ΚΤΑ 19661/1982/1999 (φπσο ηζρχεη), ζην Τδαηηθφ 

Γηακέξηζκα Θεζζαιίαο δελ εληνπίδνληαη ζεζκνζεηεκέλνη επαίζζεηνη απνδέθηεο ζε φηη αθνξά ηα αζηηθά 

ιχκαηα. Ωζηφζν, απφ ην εγθεθξηκέλν ρέδην Γηαρείξηζεο πξνηείλεηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ 

επαίζζεησλ πεξηνρψλ κε ηνλ  Πελεηφ Θεζζαιίαο θαη ηνπο παξαπφηακνπο ηνπ.  

 

Σέινο, λα αλαθεξζεί φηη ην κειεηψκελν έξγν δελ πξφθεηηαη λα επεξεάζεη ην πδαηηθφ ζχζηεκα ηεο πεξηνρήο 

θαζψο δελ πξαγκαηνπνηείηαη δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ ζην έδαθνο . 

 

Να αλαθεξζεί φηη ην έξγν δελ ρσξνζεηείηαη εληφο πξνζσξηλψλ δσλψλ απφιπηεο πξνζηαζίαο Η θαη 

ειεγρφκελεο πξνζηαζίαο ΗΗ έξγσλ πδξνιεςίαο γηα άληιεζε πφζηκνπ χδαηνο (κέηξν WD08B130 ηνπ 

ΓΛΑΠ). ηελ εηθφλα 5.1 πνπ αθνινπζεί απνηππψλνληαη νη απνζηάζεηο απφ ηα πιεζηέζηεξα ζεκεία 

πδξνιεςίαο βάζε ηνπ ζρήκαηνο 8.2.5‐2: Καηαλνκή γεσηξήζεσλ θαη πεγψλ ησλ Τπφγεησλ Τδαηηθψλ 

πζηεκάησλ ηνπ ΓΛΑΠ. 

 

 
Δηθόλα 5.1: Καηαλνκή γεσηξήζεσλ θαη πεγψλ ησλ Τπφγεησλ Τδαηηθψλ πζηεκάησλ ηνπ ΓΛΑΠ ζηελ 

άκεζε πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 5.1 νη πιεζηέζηεξεο πδξεπηηθέο γεσηξήζεηο απέρνπλ 2728,8m, 3224,4m, 

3238,2m θαη 3.379,6m απφ ην γήπεδν ηεο κνλάδαο. 

 

Σέινο, λα αλαθεξζεί φηη ην κειεηψκελν έξγν δελ πξφθεηηαη λα επεξεάζεη ην πδαηηθφ ζχζηεκα ηεο πεξηνρήο 

θαζψο ζα δελ πξαγκαηνπνηείηαη δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ είηε επηθαλεηαθ΄είηε ππφγεηα. 
 

ηελ ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ε εθαξκνγή θαη ηήξεζε ησλ βαζηθφηεξσλ 

κέηξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΓΛΑΠ. 

 

1) Μέηξν WD08B100: Λεπηνκεξήο νξηνζέηεζε δσλώλ πξνζηαζίαο ζεκείσλ πδξνιεςίαο ππόγεηνπ 

λεξνύ (πεγέο, γεσηξήζεηο) γηα απνιήςεηο λεξνύ ύδξεπζεο >1.000.000m³ εηεζίσο. 
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Βάζεη ηνπ κέηξνπ απηνχ, πξνθχπηεη ε απαίηεζε ζέζπηζεο δσλψλ πξνζηαζίαο γχξσ νπφ ηα ζεκεία 

πδξνιεςίαο ππφγεηνπ λεξνχ, φηαλ νη απνιήςεηο λεξνχ χδξεπζεο είλαη κεγαιχηεξεο απφ 1.000.000 

εηεζίσο, αθνχ πξψηα εθπνλεζνχλ εηδηθέο πδξνγεσινγηθέο κειέηεο θαηά πεξίπησζε. ηελ παξνχζα 

θάζε δελ έρνπλ εθπνλεζεί αθφκε νη ελ ιφγσ πδξνγεσινγηθέο κειέηεο. χκθσλα κε ην κε αξ. πξση. 

101182/68882015 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τδάησλ, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ εηδηθψλ 

πδξνγεσινγηθψλ κειεηψλ, πηνζεηείηαη ε δψλε ειεγρφκελεο πξνζηαζίαο II ησλ έξγσλ πδξνιεςίαο γηα 

άληιεζε πφζηκνπ χδαηνο. 

2) Μέηξν WD08B125: Πξνζηαζία πδξνιεπηηθώλ έξγσλ επηθαλεηαθώλ πδάησλ γηα ύδξεπζε. 

Βάζεη ηνπ κέηξνπ απηνχ, πξνθχπηεη ε απαίηεζε ζέζπηζεο δσλψλ πξνζηαζίαο γχξσ νπφ ηα επηθαλεηαθά 

Τ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα χδξεπζε 

3) Μέηξν WD08B130: Οξηζκόο δσλώλ πξνζηαζίαο έξγσλ πδξνιεςίαο γηα άληιεζε πόζηκνπ ύδαηνο. 

Βάζεη ηνπ κέηξνπ απηνχ, ζεζπίδνληαη πξνζσξηλέο δψλεο πξνζηαζίαο I, II θαη ΗΗΗ γχξσ απφ ηα ζεκεία 

απφιεςεο λεξνχ (γεσηξήζεηο, πεγέο, πεγάδηα), κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ εηδηθψλ πδξνγεσινγηθψλ 

κειεηψλ.  

Εψλε απφιπηεο πξνζηαζίαο Η : 10‐20κ πεξηκεηξηθά ηνπ έξγνπ πδξνιεςίαο 

Εψλε ειεγρφκελεο πξνζηαζίαο ΗΗ : Οξίδεηαη θαηαξράο αλάινγα κε ην είδνο ηεο ππφγεηαο πδξνθνξίαο σο 

αθνινχζσο: 

 Καξζηηθά ζπζηήκαηα: 600κ αλάληε θαη εθαηέξσζελ (δψλε ηξνθνδνζίαο) θαη 300κ θαηάληε ησλ 

ζεκείσλ απφιεςεο λεξνχ χδξεπζεο 

 Ρσγκαηψδε ζπζηήκαηα: 400κ αλάληε θαη εθαηέξσζελ (δψλε ηξνθνδνζίαο) θαη 200κ θαηάληε 

ησλ ζεκείσλ απφιεςεο λεξνχ χδξεπζεο. 

 Κνθθψδε ζπζηήκαηα ειεχζεξεο ξνήο: πεξίκεηξνο αθηίλαο 400κ. 

 Κνθθψδεηο ππφ πίεζε ή κεξηθψο ππφ πίεζε πδξνθνξίεο: πεξίκεηξνο αθηίλαο 300κ. 

Γηα ηα θαξζηηθά θαη ηα ξσγκαηψδε ζπζηήκαηα, εθφζνλ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία πηεδνκεηξίαο 

ή ηεο δψλεο ηξνθνδνζίαο πηνζεηείηαη δψλε αθηίλαο ίζεο κε ηελ σο άλσ νξηδφκελε αλάληε απφζηαζε. 

 

Γξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηαξρήλ απαγνξεχνληαη αλά δψλε: 

Εψλε πξνζηαζίαο Η (άκεζεο πξνζηαζίαο) Ζ δψλε απηή πξνζηαηεχεη ην άκεζν πεξηβάιινλ ηεο πδξνιεςίαο 

απφ ξχπαλζε θαη ραξαθηεξίδεηαη σο δψλε πιήξνπο απαγφξεπζεο. ηε δψλε απηή απαγνξεχεηαη απζηεξά ε 

νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα εθηφο ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ 

πδξνιεπηηθψλ έξγσλ. 

Εψλε πξνζηαζίαο ΗΗ (ειεγρφκελε) Ζ δψλε απηή πξνζηαηεχεη ην πφζηκν λεξφ απφ κηθξνβηνινγηθή θπξίσο 

ξχπαλζε (δψλε ησλ 50εκεξψλ) θαη απφ ξχπαλζε πνπ πξνέξρεηαη απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ή έξγα 

πνπ είλαη επηθίλδπλα ιφγσ γεηηλίαζεο κε ηελ πδξνιεςία. ηε δψλε απηή απαγνξεχνληαη δξαζηεξηφηεηεο 

πςειήο ξππαληηθήο επηθηλδπλφηεηαο φπσο (ελδεηθηηθά) εληαηηθέο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο κε ρξήζε 

θπηνθαξκάθσλ ‐ αγξνρεκηθψλ, θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο, βηνκεραληθέο – βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο, 

ρψξνη επεμεξγαζίαο ή κεηαθφξησζεο πγξψλ ή ζηεξεψλ απνβιήησλ, ζπλεξγεία απηνθηλήησλ, αλάπηπμε 

ιαηνκηθψλ ή κεηαιιεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θνηκεηήξηα θαη γεληθά νπνηαδήπνηε αληίζηνηρε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη δπλεηηθή πεγή ξχπαλζεο ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ηηο παξαπάλσ 

ελδεηθηηθά αλαθεξφκελεο 

 

4) Μέηξν WD08B140: Πξνζηαζία ΤΤ πνπ εληάζζνληαη ζην κεηξών πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ 

πόζηκνπ ύδαηνο θαη θαζνξηζκόο ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο. 

Βάζεη ηνπ κέηξνπ απηνχ, πξνβιέπεηαη ν θαζνξηζκφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο, φπνπ ζα 

πηνζεηεζνχλ κε ιεπηνκέξεηα ηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ ΤΤ πνπ εληάζζνληαη ζην κεηξψν 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. Καηαξρήλ, γηα ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ εθαξκφδνληαη νη 

απαγνξεχζεηο ηεο δψλεο πξνζηαζίαο II ησλ ζεκείσλ πδξνιεςίαο ππφγεηνπ λεξνχ γηα χδξεπζε κε 

θάπνηεο εμαηξέζεηο. 

5) Μέηξν WD08B390: ρεδηαζκόο θαη εθαξκνγή θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο εηδνπνίεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ηεο ξύπαλζεο από αηπρήκαηα / θπζηθά θαηλόκελα. . 

Βάζεη ηνπ κέηξνπ απηνχ, πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ πιεξνθφξεζεο, εηδνπνίεζεο, ειέγρνπ  

θαη απνθαηάζηαζε νη νπνίεο ζα επηηξέπνπλ ηηο ζσζηέο δηαδηθαζίεο θαη ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε 
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αζηνρίαο. Γηα ηελ νξζφηεξε επνπηεία, έιεγρν θαη δηαρείξηζε ηεο ξχπαλζεο πξνηείλεηαη λα ππάξρεη έλα 

θεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ζε επίπεδν Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ππφ ηελ επζχλε ηεο Γηεχζπλζεο 

Τδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ πεξηθεξεηαθή δηνηθεηηθή κνλάδα ηεο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζην νπνίν ζα αλαθέξνπλ νη θνξείο δηαρείξηζεο ησλ έξγσλ. 

 

Λακβάλνληαο ππφςε, φηη: 

1) Όπσο πξναλαθέξζεθε φια ηα παξαπάλσ ην ππφ εμέηαζε έξγν δελ ρσξνζεηείηαη εληφο πξνζσξηλψλ 

δσλψλ απφιπηεο πξνζηαζίαο I θαη ειεγρφκελεο πξνζηαζίαο II έξγσλ πδξνιεςίαο γηα άληιεζε 

πφζηκνπ χδαηνο. 

2) ηελ πεξηνρή κειέηεο δελ ππάξρνπλ επηθαλεηαθφ πδάηηλα ζψκαηα απφ ηα νπνία λα εθηειείηαη ή λα 

πξνγξακκαηίδεηαη απφιεςε λεξνχ γηα χδξεπζε. 

3) Ζ πεξηνρή κειέηεο εληνπίδεηαη ζην Τπφγεην Τδαηηθφ χζηεκα EL0800130: χζηεκα Σανπζάλεο-

Καινχ Νεξνχ, ην νπνίν δελ αλήθεη ζην κεηξψν πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ πφζηκνπ χδαηνο. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ππάξρεη ζπκβαηφηεηα ηνπ κειεηψκελνπ έξγνπ κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 

ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Θεζζαιίαο. 

 

5.2.4 ρέδην Γηαρείξηζεο Πιεκκύξαο 

 

χκθσλα κε ηνλ αλαξηεκέλν ζηελ ζειίδα ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. Υάξηε Κηλδχλσλ Πιεκκχξαο Η4-Π08Υ4_03600-

43650, ην γεπέδνπ ηεο κειεηψκελεο κνλάδαο δελ αλήθεη ζηελ πιεκκπξηθή  Εψλε γηα Πεξίνδν Δπαλαθνξάο 

Σ=1000 έηε φπσο δηαθαίλεηαη ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί. 

 

Δηθόλα 5.2: Απφζπαζκα ηνπ Υάξηε Κηλδχλσλ Πιεκκχξαο γηα Πεξίνδν Δπαλαθνξάο Σ=50 έηε (Πεγή 

Τ.Π.Δ.Κ.Α.) 

 

 

 ΘΔΖ 

ΓΖΠΔΓΟΤ 
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6. ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΣΖ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 
 

6.1 ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ  

 

 6.1.1. ΑΝΑΦΟΡΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΚΤΡΗΑ, ΣΔΥΝΗΚΑ ΚΑΗ ΓΔΩΜΔΣΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

Σν πεξηγξαθφκελν έξγν αθνξά ζηελ θαηαζθεπή κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε θαχζε ηνπ 

αεξίνπ (syngas), πνπ ζα παξάγεηαη κε ηε κέζνδν αεξηνπνίεζεο βηνκάδαο. Ζ κνλάδα ζα έρεη 24σξε 

ιεηηνπξγία κε απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο, φζνλ αθνξά ζηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Γηα ηελ αζθαιέζηεξε ιεηηνπξγία ηεο ζα γίλεηαη ζπλερήο έιεγρνο δηαξξνψλ θαη 

θαιήο ιεηηνπξγίαο γεληθφηεξα ζε θαζεκεξηλή βάζε απφ ην πξνζσπηθφ. Ζ κνλάδα ζα απνηειείηαη απφ 

εγθαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο ζα ηνπνζεηεζεί ζχγρξνλνο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο γηα ηελ αεξηνπνίεζε, 

ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ  απνζήθεπζε πξψησλ πιψλ. 

  

Ζ κνλάδα ζα εγθαηαζηαζεί ζηε ζέζε «Κάησ Βξχζε» ζηελ Σ.Κ. Μχξσλ, ηνπ Γήκνπ Κηιειέξ, ζε γήπεδν 

ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 15.348,00 m
2
. ην ζπγθεθξηκέλν γήπεδν ζα  εγθαηαζηαζεί ε κνλάδα παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ βηνκάδα ηζρχνο 100 KW θεξφκελεο ηδηνθηεζίαο ΣΟΤΛΗΚΑ ΥΡΤΑΝΘΖ.   

 

θνπφο ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο είλαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ βηνκάδα θαη ε 

απνθιεηζηηθή πψιεζή ηεο  πξνο ηε ΓΔΖ.  

 

Ζ κνλάδα ζα ιεηηνπξγεί κε πξψηεο χιεο, ηηο νπνίεο ζα παξαιακβάλεη απφ γεηηνληθέο γεσξγηθέο 

θαιιηέξγεηεο. Ζ εηήζηα πνζφηεηα πξψησλ πιψλ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 1.000 tn/έηνο. 

 

 6.1.2. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣO ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

Πξφθεηηαη γηα λέα κνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαη ζηελ παξνχζα θάζε δεηείηαη έθδνζε 

απφθαζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

κνλάδαο. 

 

ην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζεί φηη εληφο ηεο κνλάδαο πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ 

ηζρχνο 499,75kw γηα ην νπνίν έρνπλ εθδνζεί ε ππ’ αξηζ. πξση.: 3279/22-7-2019 Τπαγσγή ζηηο Πξφηππεο 

Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο απφ ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο ηεο Π.Δ. Λάξηζαο. 

 

Γηα ηε κειεηψκελε δξαζηεξηφηεηα έρνπλ εθδνζεί νη παξαθάησ εγθξίζεηο : 

 Ζ ππ΄αξηζ. πξση.: 13715/16-09-2019 αίηεζε πξνζθνξάο ζχλδεζεο ζην ΓΔΓΓΖΔ. 

 Ζ ππ’ αξηζ. πξση.: 14618/01-10-2019 βεβαίσζε απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ απφ ην Γήκν Κηιειεξ. 

 Ζ ππ’ αξηζ. πξση.: 8319/228392/13-11-2012 πξάμε Υαξαθηεξηζκνχ ηνπ Γαζαξρείνπ Λάξηζαο. 

 Ζ ππ’ αξηζ. πξση.: 478208/49913/3761/20-9-2019 Γλσκνδφηεζε ηεο Τπεξεζίαο Νεσηέξσλ 

Μλεκείσλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ Θεζζαιίαο & Κεληξηθήο ηεξεάο Διιάδαο  

 Ζ ππ΄αξηζ. πξση.: 479641/344587/4856/692/3-10-2019 Γλσκνδφηεζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ 

Λάξηζαο. 

 Ζ ππ’ αξηζ. πξση.: 14620/13-9-2019 βεβαίσζε νδηθήο πξφζβαζεο απφ ην Γήκν Κηιειέξ. 

 Ζ ππ’ αξηζ. πξση.: 1313/27-9-2019 Βεβαίσζε δπλαηφηεηαο πδξνδφηεζεο απφ ηε ΓΔΤΑ Κηιειέξ. 

 Ζ ππ’ αξηζ. 7835/10-9-2019 Βεβαίσζε ρξήζεσλ γεο απφ ηελ Γ/λζε Πνιενδνκίαο Λάξηζαο. 

 Ζ ππ΄αξηζ. 10386/20-06-2012 Γλσκνδφηεζε απφ ηελ Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Λάξηζαο. 
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6.2 ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΤΡΗΩΝ, ΒΟΖΘΖΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΩΝ/ΤΝΟΓΩΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΩΝ  

 

Ζ κνλάδα ζα απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ θχξηεο θαη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο ζα 

ηνπνζεηεζνχλ εληφο ηνπ γεπέδνπ εκβαδνχ 15.348,00 m
2
. 

 Βηνηερληθφ θηίξην εκβαδνχ 200m
2
, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο κνλάδαο αεξηνπνίεζεο. 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ θ/β ζηαζκφ ηζρχνο 499,75kw ν νπνίνο έρεη αδεηνδνηεζεί πεξηβαιινληηθά κε ηελ ππ’ αξηζ. 

πξση.: 3279/22-7-2019 Τπαγσγή ζηηο Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο ζα πεξηιακβάλεη: 

 1818 θσηνβνιηατθά panel. 

 νηθίζθνο δηαζηάζεσλ 2,1m x 2,1m x 2,4m (ΜxΠxY), εληφο ηνπ νπνίνπ ζα εγθαηαζηαζεί 

κεηαζρεκαηηζηήο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Φ/Β ηαζκνχ.  

 

6.3 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

6.3.1. ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 

Α. ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ 

 

Δγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο α' πιώλ 

 

Οη πξψηεο χιεο, πνπ εηζέξρνληαη ζηε κνλάδα, είλαη ππνιείκκαηα αγξνηηθψλ θαιιηεξγεηψλ (ζηειέρε 

βάκβαθνο, ζηειέρε αξαβφζηηνπ, άρπξν ζηηεξψλ), ππνιείκκαηα μχινπ ζε κνξθή pellets, briquetes ή chips 

θαη θνπθνχηζηα ακπγδάισλ, θαξπδηψλ θαη θπζηηθηψλ, πνπ αθζνλνχλ ζηελ πεξηνρή. Ζ βηνκάδα ζα 

πξνκεζεχεηαη απφ αγξφηεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Κηιειέξ. Ζ απνζήθεπζε ζα γίλεηαη εληφο ηνπ 

βηνηερληθνχ θηηξίνπ πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί. πγθεθξηκέλα, ν ρψξνο απνζήθεπζεο ησλ α΄πιψλ εληφο ηνπ 

θηηξίνπ ζα είλαη εκβαδνχ 23,27m
2
. 

  

Σξνθνδνζία ζηαζκνύ - Μνλάδα αεξηνπνίεζεο βηνκάδαο 

 

Ζ πξψηε χιε, ζα νδεγείηαη κε θπιηφκελνπο ηκάληεο ζηνλ αεξηνπνηεηή. Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη πεξί ελφο 

ζπζηήκαηνο, φπνπ ειέγρεηαη ε ζεξκνθξαζία θαη ε ξνή ηεο πξψηεο χιεο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε 

κεηαηξνπή βηνκάδαο ζε syngas. Ζ δηαδηθαζία αεξηνπνίεζεο ζα ιακβάλεη ρψξα ζε αεξηνπνηεηή, ζηνλ νπνίν 

ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαηξνπή ηεο εηζεξρφκελεο βηνκάδαο ζε ζπλζεηηθφ αέξην syngas. ηε κνλάδα ζα 

εγθαηαζηαζεί αεξηνπνηεηήο δηπιήο θιφγαο/ζηαζεξήο θιίλεο. Απφ ηε βάζε ηνπ αεξηπνηεηή ζα παξάγεηαη 

ηέθξα, ε νπνία ζα ζπιιέγεηαη θαη ζα απνζεθέπεηαη, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα.  

 

Απνκάθξπλζε ηέθξαο 
 

Ζ πνζφηεηα ηεο ηέθξαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αεξηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο είλαη ζρεηηθά κηθξή. Ζ θχξηα 

πεγή ηέθξαο είλαη ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία ηεο βηνκάδαο, αιιά θαη ην εμαλζξάθσκα (biochar), πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ αηειή θαχζε ηεο βηνκάδαο. Ζ ηέθξα κε ην εμαλζξάθσκα απνκαθξχλεηαη σο 

παξαπξντφλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, απφ ηνλ ππζκέλα ηνπ αεξηνπνηεηή θαη ζε δεχηεξε θάζε 

απνκαθξχλεηαη απφ ζχζηεκα πνιπθπθιψλσλ, νη νπνίνη ζπγθξαηνχλ ηελ ηπηάκελε ηέθξα απφ ην 

πξσηνγελέο syngas. Ζ αλακελφκελε εηήζηα πνζφηεηα ζε biochar, πνπ ζα παξάγεη ε κνλάδα ζα είλαη 

πεξίπνπ 10 tn/έηνο θαη ζε ηέθξα πεξίπνπ 0,5 tn/έηνο.  

 

Δμεπγεληζκόο ζπλζεηηθνύ αεξίνπ – syngas 
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ηε ζπλέρεηα, ην syngas ζα πξέπεη λα ςπρζεί θαη λα θαζαξηζηεί απφ ηηο πξνζκίμεηο πνπ πεξηέρεη, ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κε αζθάιεηα ζηε κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο, ε νπνία ζα παξάγεη ην ξεχκα πξνο πψιεζε. 

Σν ππφ εμέηαζε ζηάδην θαζαξηζκνχ είλαη απαξαίηεην: 

 σο κέηξν αληηξξχπαλζεο (ψζηε ε ζχζηαζε ησλ δηαθφξσλ ξππαληψλ ζην θαπζαέξην ησλ 

ειεθηξνγελλεηξηψλ λα είλαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο λνκνζεζίαο), 

 γηα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ηεο κνλάδαο αιιά θαη 

 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κεραληθψλ κεξψλ ηεο. 

 

Ζ δηαδηθαζία εμεπγεληζκνχ ηνπ αεξίνπ πεξηιακβάλεη ηε δηέιεπζή ηνπ απφ δηάηαμε θπθιψλα ζπιινγήο 

ηέθξαο, δηάηαμε ειεθηξνζηαηηθψλ θίιηξσλ θαη δηαηάμεηο ςχμεο ηνπ αεξίνπ. Σν εμεπγεληζκέλν πιένλ αέξην 

βγαίλεη απφ ην ζχζηεκα θαζαξηζκνχ θαη κεηαθέξεηαη ζηε κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο, κέζσ εηδηθήο γηα ην 

ζθνπφ απηφ, ξάκπαο αεξίνπ.  

 

Μνλάδα ζπκπαξαγσγήο 

 

Σν θαζαξφ πιένλ αέξην ζχλζεζεο νδεγείηαη ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζήο ηνπ, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ ζε κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο. Ζ κνλάδα ζπκπαξαγσγήο ζα 

πεξηιακβάλεη ηε Μ.Δ.Κ., γελλήηξηα θαη έλα θηλεηήξα diesel, ηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θνηλή βάζε 

ζηήξημεο εληφο ηνπ βηνηερληθνχ θηηξίνπ. 

 

Δπεηδή, νη αθαζαξζίεο ηεο θαχζηκεο χιεο αθαηξνχληαη πξνηνχ απηή νδεγεζεί πξνο θαχζε ζην θηλεηήξα, 

νη εθπνκπέο ηνπ ελ ιφγσ ζηαδίνπ είλαη ρακειφηεξεο απφ απηέο άιισλ ζπκβαηηθψλ νξγαληθψλ θαπζίκσλ. 

 

Ζ πξνζηαζία ηνπ δεχγνπο ΜΔΚ - ειεθηξνγελλήηξηαο, καδί κε ηνλ ππφινηπν ζπλνδεπηηθφ εμνπιηζκφ ησλ 

απηνκαηηζκψλ, ησλ θίιηξσλ  θ.ιπ., επηηπγράλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο κέζα ζε θάιπκκα απφ άθαπζην 

ερνκνλσηηθφ πιηθφ θαη  ιακαξίλα πάρνπο 2mm.   

 

Β. ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟ ΣΑΘΜΟ 

 

Φ/Β Πιαίζηα 

 

Θα ηνπνζεηεζνχλ ζπλνιηθά 1818 θ/β πιαίζηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 1817 ηεκάρηα ζα είλαη ηζρχνο 275kw ελψ 

ην 1 ηεκάρην ζα είλαη 75kw. Σα Φ/Β πιαίζηα, ζα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο πηζηνπνηεκέλεο απφ 

αλαγλσξηζκέλν θνξέα (ή αληίζηνηρεο) :  

 Mechanical stability – IEC 61215 and type approval for crystalline silicon terrestrial photovoltaic 

(PV) modules [1993-04]  

 Electrical TUV Spec TZE 2.572.09 ―Safety class II test on Photovoltaic (PV) Modules’’ ή 

αληίζηνηρν.  

Ή ηηο αθφινπζεο γηα Φ/Β πιαίζηα ιεπηνχ πκελίνπ: 

 ΗΔC 61646 [Δd. 2.0:2008] - ―Thin film terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification 

and type approval‖  

 IEC 61730 ΔΝ-61730-1:2007, ΔΝ-61730-2:2007 ―Photovoltaic (PV) module safety qualification‖ 

(Application class A - safety class II)  

 

Σα Φ/Β Πιαίζηα ζα δηαζέηνπλ αθφκε «Declaration of conformity CE» ηνπ θαηαζθεπαζηή ζχκθσλα κε ηελ 

2004/108/EC (ή 93/97/EC ή 89/336/EC) «Electromagnetic compatibility directive» θαη ηελ 2006/95/EC (ή 

93/68/EC ή 73/23/EC) «Low voltage directive».  
 

Μεηαηξνπείο ηζρύνο (Inverters) 
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Οη αληηζηξνθείο ζα είλαη ηξηθαζηθνί, ηχπνπ ‖string inverter‖, δει. ζα ζπλδένπλ ηκήκαηα ηνπ Φ/Β 

ζπζηήµαηνο απεπζείαο ζην δίθηπν θαη ζα δηαζέηνπλ πξνζηαζία (θιάζε ζηεγαλφηεηαο) IP65 γηα εμσηεξηθή 

ηνπνζέηεζε (ππαίζξηα εγθαηάζηαζε). Θα ηνπνζεηεζνχλ 40 ηεκάρηα ησλ 12KW. 

 

Θα δηαζέηνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο απφ ηε ΓΔΖ αζθάιεηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο 

ζην ειεθηξηθφ δίθηπν θαη ζα είλαη πιήξσο ζπκβαηνί κε ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο. Αθφκε, ζα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πηζηνπνηήζεηο. 

 

Θα έρνπλ ελζσµαησµέλεο φιεο ηηο δηαηάμεηο ειεθηξνλφµσλ νξίνπ ηάζεο, νξίνπ ζπρλφηεηαο, αζπµµεηξίαο 

ηάζεο θαη ππεξέληαζεο, ελψ ππνρξεσηηθά ζα δηαζέηνπλ πξνζηαζία έλαληη ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

λεζηδνπνίεζεο, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ζα δηαθφπηνπλ απηφκαηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο 

ηνπ δηθηχνπ ΓΔΖ.  

 

Δπίζεο ζα πξέπεη δηαζέηνπλ ηηο παξαθάησ πηζηνπνηήζεηο:  

 DIN VDE V 0126-1-1  

 CE  

 

Δπηπιένλ νη αληηζηξνθείο ζα έρνπλ ηηο εμήο παξακέηξνπο δηθηχνπ:  

 Δχξνο ηάζεσο ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο: +15% έσο –20% επί ηεο νλνκαζηηθήο (230 V)  

 Πεξηνρή ζπρλνηήησλ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο: ±0,5% Ζz ηεο νλνκαζηηθήο (50Ζz)  

 πληειεζηήο παξακφξθσζεο ξεχκαηνο: < 4%  

 DC-Current Injection: < 0,5 % ηνπ νλνκαζηηθνχ ξεχκαηνο  

 

Μεηαζρεκαηηζηήο Μέζεο Σάζεο 

 

Ζ παξαγφκελε ελέξγεηα ηνπ Φ/Β ηαζκνχ αλπςψλεηαη ζηε Μέζε Σάζε κέζσ κεηαζρεκαηηζηή ησλ 630 

KVA.  

 

ύζηεκα ζηήξημεο Φ/Β πιαηζίσλ 

 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ Φ/Β πιαηζίσλ ζα γίλεη ζε ζηαζεξέο κεηαιιηθέο βάζεηο απφ γαιβαληζκέλν-ελ-ζεξκψ 

ράιπβα ή απφ πξνθίι θξάκαηνο αινπκηλίνπ.  

 

Ζ πάθησζε ησλ ζπζηεκάησλ ζηήξημεο κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηελ κέζνδν ηεο παζζαιφκπεμεο είηε κε 

θαηάιιειεο βίδεο, ζε ηέηνην βάζνο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζηαηηθή επάξθεηα. ηελ πεξίπησζε πνπ ην 

έδαθνο δελ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ έκπεμε παζζάισλ, ε αγθχξσζε κπνξεί γίλεη κε ηε βνήζεηα αληηβάξσλ 

νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη εηδηθψλ ρεκηθψλ βπζκάησλ αθνχ πξνεγεζεί ζρεηηθή εδαθνκεραληθή 

κειέηε.  

 

Ζ απφζηαζε ηνπ θάησ κέξνπο θάζε ζπζηνηρίαο Φ/Β πιαηζίσλ απφ ην έδαθνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50 εθ. 

θαη ηνπ επάλσ κέξνπο κέρξη 2,5 κ. Σν ζχζηεκα ζηήξημεο ζα έρεη ηελ απαξαίηεηε θιίζε (πεξίπνπ 25ν - 

30ν) ζε ζρέζε κε ην νξηδφληην επίπεδν ψζηε νη ζπζηνηρίεο λα εθκεηαιιεχνληαη ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία 

φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα, ελψ ζα είλαη ζηξακκέλεο πξνο ην Νφην. 

 

Δπίζεο ε ζηήξημε ηνπ παξειθφκελνπ εμνπιηζκνχ (inverter, πηλάθσλ θηι) κπνξεί λα γίλεη ζην θέξνληα 

νξγαληζκφ ηνπ ζθειεηνχ. 
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6.3.2. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 

6.3.2.1 Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 

 

Ζ ζπλνιηθή ηζρχο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο κνλάδαο ζα αλέξρεηαη ζηα 7,00kW. ηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ν  κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ζηε 

κνλάδα: 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ ΣΕΜΑΧΙΑ 
ΙΧΤ 
(KW) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΙΧΤ (KW) 

1 Κοχλιομεταφορέασ 1 1,5 1,5 

2 Αεριοποιητθσ 1 0,0 0,0 

3 Απομακρ. Σέφρασ 1 0,5 0,5 

4 Κυκλωνικό φίλτρο 1 0,0 0,0 

5 Ξηρό ςφςτημα ψφξησ 1 0,0 0,0 

6 Ηλεκτροςτατικό φίλτρο 1 1,5 1,5 

7 Καιαριςμόσ με έκπυςη 1 2,0 2,0 

8 Φυςητθρασ υποπίεςησ 1 1,5 1,5 

9 Μηχανθ εςωτερικθ καφςησ 1 0,0 0,0 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΙΧΤ ΜΟΝΑΔΑ 7,00 

Πίλαθαο 6.1: Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηεο κνλάδαο 

 

6.3.2.2 Μνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (GENSET)  

 

Ζ κνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απνηειείηαη απφ ηνλ ηξνπνπνηεκέλν θηλεηήξα diesel θαη ηελ 

γελλήηξηα ζε θνηλή βάζε κέζα ζε ερνκνλσηηθή θακπίλα (74dBa). 

 

Ζ κνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (GENSET) είλαη ηεο εηαηξείαο  Shenzhen BVANKI 

Technology Co.,Ltd ., ηχπνπ LGBG140, κε θηλεηήξα  NY103D12TL (AVL Technology). Ζ 

ηξνπνπνηεκέλε κεραλή diesel, ζα είλαη εμαθχιηλδξε ζε ζεηξά, πδξφςπθηε, θαηάιιειε γηα ζχλδεζε κε 

γελλήηξηα ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο. 

 

Ζ γελλήηξηα ζα είλαη ηξηθαζηθή, ελαιιαζζφµελνπ ξεχµαηνο, ηχπνπ STAMFORD –UCI274E-Winding 

311/50Hz/400/230V/0,8, ηζρχνο 125 ΚVΑ-100ΚW  ππφ CΟSθ=0.8 ζε ζπλερή ιεηηνπξγία, νλνµαζηηθήο 

ηάζεο 230/400V θαη ζπρλφηεηαο 50 Ζz, ηεζζάξσλ αγσγψλ µε αθξνδέθηε νπδέηεξνπ θφµβνπ. Θα είλαη 

απηνδηεγεηξφµελε, µε νµναμνληθή δηεξγέξηξηα ηχπνπ BRUSHLESS, ρσξίο ςχθηξεο θαη δαθηχιηνπο.  

 

Αλαιπηηθά ηα ηερληθά ζηνηρεία δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Πίλαθαο 6.2 : Σερληθά ζηνηρεία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο παξαγσγήο ελέξγεηαο. 
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Πίλαθαο 6.3 : Σερληθά ζηνηρεία ηεο γελλήηξηαο . 
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A. Σξνπνπνηεκέλνο θηλεηήξαο diesel 

 

O ηξνπνπνηεκέλνο θηλεηήξαο diesel ζα είλαη εθνδηαζµέλνο µε ηα παξαθάησ : 

 Φπγείν λεξνχ µε αλεµηζηήξα γηα ζεξµνθξαζία πεξηβάιινληνο 50 °C µε πξνζηαηεπηηθφ θάιπµµα, 

νδεγά πηεξχγηα θαη ζσιελψζεηο. 

 Αληιία θπθινθνξίαο λεξνχ.  

 Φίιηξν αέξα.  

 Φίιηξν θαπζίµνπ. 

 Φίιηξν ιαδηνχ. 

 Φπγείν ιαδηνχ. 

 Αληιία θαπζίµνπ.  

 Διαηνιεθάλε (θάξηεξ).  

 Φπγνθεληξηθφ ξπζµηζηή ζηξνθψλ (governor) µεραληθνχ ή ειεθηξνληθνχ ηχπνπ. 

 Ζιεθηξηθφ εθθηλεηή (µίδα) 24 VDC θαηάιιειεο ηζρχνο. 

 Γελλήηξηα θφξηηζεο ηνπ ζπζζσξεπηή, µε απηφµαην ξπζµηζηή ηάζεο 24V. 

 πζηνηρία µπαηαξηψλ 24 VDC θαηάιιειε γηα 3 ηνπιάρηζηνλ ζπλερείο εθθηλήζεηο ηνπ δεχγνπο. 

 ηγαζηήξα θαπζαεξίσλ µε θιάληδεο, παξεµβχζµαηα θαη θνριίεο ζχλδεζεο. 

 σιελνεηδέο γηα ην ζηαµάηεµα ηεο µεραλήο. 

 Πίλαθα νξγάλσλ µε µαλφµεηξν ιαδηνχ, φξγαλν ζηξνθψλ θαη µεηξεηή σξψλ ιεηηνπξγίαο. 

 Απηφµαην θνξηηζηή ζπζζσξεπηή 230/24 V D.C, πνπ ζα ιεηηνπξγεί φηαλ ην Ζ/Ε δελ εξγάδεηαη θαη 

ζα βξίζθεηαη εληφο ηνπ πεδίνπ µεηαγσγήο.  

 

Δπίζεο, ν θηλεηήξαο diesel ζα είλαη εθνδηαζµέλνο µε φξγαλα απηνµαηηζµνχ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ 

θαιή ιεηηνπξγία ηνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ ζηνλ πίλαθα απηνµαηηζµνχ ηνπ Ζ/Ε. 

 

Σo GENSET είλαη ηεο εηαηξείαο  Shenzhen BVANKI Technology Co.,Ltd ., ηχπνπ LGBG140, κε 

θηλεηήξα  NY103D12TL (AVL Technology). Ζ ηξνπνπνηεκέλε κεραλή diesel, ζα είλαη εμαθχιηλδξε ζε 

ζεηξά, πδξφςπθηε, θαηάιιειε γηα ζχλδεζε κε γελλήηξηα ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο. 

 

B.  Γελλήηξηα  

 

Ζ γελλήηξηα ζα είλαη ηξηθαζηθή, ελαιιαζζφµελνπ ξεχµαηνο, ηύπνπ STAMFORD –UCI274E-Winding 

311/50Hz/400/230V/0,8, ηζρύνο 125 ΚVΑ-100ΚW  ππό CΟSθ=0.8 ζε ζπλερή ιεηηνπξγία, νλνµαζηηθήο 

ηάζεο 230/400V θαη ζπρλφηεηαο 50 Ζz, ηεζζάξσλ αγσγψλ µε αθξνδέθηε νπδέηεξνπ θφµβνπ. Θα είλαη 

απηνδηεγεηξφµελε, µε νµναμνληθή δηεξγέξηηα ηχπνπ BRUSHLESS, ρσξίο ςχθηξεο θαη δαθηχιηνπο.  

 

H γελλήηξηα ζα είλαη εθνδηαζµέλε µε απηφµαην ειεθηξνληθφ ξπζµηζηή ηάζεο, πνπ ζα δηαηεξεί ηελ ηάζε 

ζηαζεξή εληφο πεξηνxήο ±0.5% ηεο νλνµαζηηθήο ηηµήο ησλ 400V, ζε νπνηαδήπνηε µεηαβνιή θνξηίνπ απν 

0 έσο 110% ηνπ θνξηίνπ, µε ζχγxξνλε µεηαβνιή ηεο ζπxλφηεηαο θαηά ±1% θαη ηνπ ζπληειεζηή ηζxχνο 

απν 0.8 έσο 1 (επαγσγηθφ). Ο xξφλνο απνθαηάζηαζεο ηεο ηάζεο δελ ζα πξέπεη λα είλαη µεγαιχηεξνο απφ 

0,5 sec. Ζ επηινγή ηεο νλνµαζηηθήο ηηµήο ηεο ηάζεο ζα γίλεηαη απφ ηνλ ςεθηαθφ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ Ζ/Ε.  

 

Ζ γελλήηξηα ζα πξνζηαηεχεηαη µέζσ ζηνηρείσλ ππεξέληαζεο θαη βξαρπθπθιψµαηνο (ζεξµηθά θαη 

ειεθηξνµαγλεηηθά ζηνηρεία) ππεξζέξµαλζεο thermistors, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηνλ πίλαθα ηεο γελλήηξηαο. 

Θα έρεη µφλσζε θιάζεο Ζ θαη πξνζηαζίαο ΗΡ 23 θαη ζα δχλαηαη λα ππεξθνξηψλεηαη 10% επί ηεο 

νλνµαζηηθήο ηζρχνο επί µηα ψξα, ρσξίο ηδηαίηεξε θαζπζηέξεζε. Θα θέξεη αληηπαξαζηηηθή δηάηαμε θιάζεο 

Ν θαηά VDE 0875. Σν θηβψηην αθξνδεθηψλ ζα είλαη εχθνια πξνζβάζηκν, κεηαιιηθφ, ζηεγαλφ ΗΡ44. Ζ 

ζπλδεζκνινγία ησλ ηπιηγκάησλ ζα είλαη θαηά αζηέξα κε ηνλ νπδέηεξν απεπζείαο γεησκέλν. Ζ δηέγεξζε 

ηεο γελλήηξηαο επηηπγράλεηαη κέζσ αλνξζσηηθήο γέθπξαο 6 δηφδσλ κε δηάηαμε πξνζηαζίαο, κέζσ varistor 

έλαληη αηθλίδησλ ππεξεληάζεσλ θαη ππεξηάζεσλ. 
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Τετληθά ταραθηερηζηηθά γελλήηρηας: 

 

 Καλνληζµνί IEC 34-1 - VDE 0530 BS 5000. 

 Ηζρχο εθεδξηθήο ιεηηνπξγίαο 125 KVA. 

 Τπεξθφξηηζε 10% επί 1 ψξα.  

 Θεξµνθξαζία πεξηβάιινληνο 50 °C. 

 Πξνζηαζία ΗΡ 23 Σάζε 230/400 V.  

 πρλφηεηα 50 Hz. 

 πληειεζηήο ηζρχνο 0,80.  

 Αξηζµφο δεπγψλ πφισλ 4. 

 

6.3.2.3 Πίλαθαο απηνκάηνπ ρεηξηζκνύ θαη ειέγρνπ Ζ/Ε  

 

Ο πίλαθαο ρεηξηζκνχ θαη ειέγρνπ ηνπ Ζ/Ε ζα είλαη ηππνπνηεκέλεο θαηαζθεπήο θαη ζα πεξηιακβάλεη φιεο 

ηηο απαξαίηεηεο ζπζθεπέο, δηαηάμεηο, φξγαλα θ.ι.π., ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Ε 

σο ζχζηεκα παξνρήο ηζρχνο. Ο πίλαθαο ζα είλαη κεηαιιηθφο, βακκέλνο κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή, αθνχ 

έρεη ππνζηεί επεμεξγαζία θαζαξηζκνχ θαη θσζθάησζεο. Θα αλνίγεη απφ ηε κπξνζηηλή πιεπξά, θαη ζα 

επηηξέπεη ηελ επρεξή πξφζβαζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ. 

 

Απηφο ζα είλαη εγθαηεζηεµέλνο εληφο ηνπ εληαίνπ πιαηζίνπ εδξάζεσο ηνπ Ζ/Ε. Θα είλαη ζχγρξνλεο 

ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη ζα πεξηιαµβάλεη:  

I. Έλδεημε αµπέξ θαη ησλ ηξηψλ θάζεσλ.  

II. Βνιηφµεηξν πνιηθψλ ηάζεσλ. 

III. Βνιηφµεηξν γηα θάζε θάζε µε νπδέηεξν.  

IV. Μεηξεηή KVA. 

V. Έλα ζπρλφµεηξν. 

VI. Πίεζε ιαδηνχ θηλεηήξα µε πξνεηδνπνίεζε θαη απηφµαην ζηαµάηεµα (shutdown). 

- Πξνεηδνπνίεζε ραµειήο ή πςειήο ηάζεο ζπζζσξεπηή. 

- Πξνεηδνπνίεζε αδπλαµίαο ζπζζσξεπηή λα εθθηλήζεη ην Ζ/Ε. 

- Πξνζηαζία απφ ππεξέληαζε-ππέξηαζε-ππφηαζε-ππεξζπρλφηεηα. 

- Έλαλ σξνµεηξεηή ρσξίο δπλαηφηεηα µεδεληζµνχ γηα ηελ έλδεημε ησλ ζπλνιηθψλ σξψλ 

ιεηηνπξγίαο. 

- Ηζηνξηθφ αλάγλσζεο βιαβψλ. 

- Έλα βνιηφµεηξν ελδεηθηηθφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξηηζηή ζπζζσξεπηή. 

- Έλα µπνπηφλ εθθίλεζεο. 

- Έλα µπνπηφλ γεληθήο δηαθνπήο (emergency stop) ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζην ερνµνλσηηθφ 

θάιπµµα.  

- Έλα απηφµαην ηεηξαπνιηθφ δηαθφπηε πξνζηαζίαο ηεο γελλήηξηαο.  

- Καηάιιεινπο µεηαζρεµαηηζηέο έληαζεο γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ νξγάλσλ µέηξεζεο. 

 

Απηφο είλαη ν πιένλ ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο πξνζηαζίαο ηεο γελλήηξηαο, δηφηη ε πξνζηαζία κε 

καγλεηνζεξκηθνχο απηφκαηνπο δηαθφπηεο, ιφγσ ηεο ραξαθηεξηζηηθήο θακπχιεο θαζπζηέξεζεο ηνπ 

δηαθφπηε, επελεξγεί κε κεγάιε θαζπζηέξεζε, ψζηε δελ πξνζθέξεη πξνζηαζία παξά κφλνλ ζε 

βξαρπθχθισκα ή ξεχκαηα πνιχ κεγαιχηεξεο έληαζεο απφ ηελ νλνκαζηηθή έληαζε ηνπ δηαθφπηε. 

6.3.2.4 Κνηλή βάζε ζηήξημεο 

 

Ο θηλεηήξαο diesel θαη ε γελλήηξηα ζα είλαη ζπλαξµνινγεµέλα πάλσ ζε θνηλή βάζε ζηήξημεο απφ 

µνξθνζίδεξν, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιεια αληηθξαδαζµηθά ζηεξίγµαηα. Σν ζπγθξφηεµα 

θηλεηήξαο - γελλήηξηα ζα είλαη ζπλδεδεµέλν µε ειαζηηθφ ζχλδεζµν, πξέπεη δε λα είλαη ζρεδηαζµέλν, έηζη 

ψζηε ην ζχλνιν λα εμαζθαιίδεη ζπλεξγαζία ρσξίο ηαιαληψζεηο. Θα είλαη επζπγξαµµηζµέλν, ψζηε νη 

ηαιαληψζεηο ζηελ νλνµαζηηθή ηαρχηεηα θαη ηζρχ λα είλαη νη ειάρηζηεο. 
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6.3.2.5 πζζσξεπηήο εθθίλεζεο – Φνξηηζηήο 

 

Ο ζπζζσξεπηήο εθθίλεζεο ζα είλαη πξνδηαγξαθψλ γηα ςπρξφ μεθίλεµα θαη βαξηά xξήζε (βηνµεραληθνχ 

ηχπνπ). Ζ θφξηηζε ζα βξίζθεηαη εληφο ηνπ πεδίνπ µεηαγσγήο, µε ηάζε ιεηηνπξγίαο 230/24 V DC. Γεληθά, 

ν ζπζζσξεπηήο θαη ν θνξηηζηήο ζα έρνπλ ηα αλαγθαία ηεxληθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

δεχγνπο.  Ζ ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζπζζσξεπηή θαη ε ηζρχο ηνπ θνξηηζηή ζα είλαη ηέηνηεο, ψζηε λα δχλαηαη λα 

γίλνπλ ηξείο (3) ζπλερείο εθθηλήζεηο ηνπ Ζ/Ε. 

 

6.3.2.6 ηγαζηήξαο 

 

Γηα ηελ απφζβεζε ηνπ ζνξχβνπ εμάηµηζεο ζα εγθαηαζηαζεί ζηγαζηήξαο residential type, ν νπνίνο ζα 

βξίζθεηαη εληφο ηνπ ερνµνλσηηθνχ θαιχµµαηνο.  

 

6.3.2.7 Δγθαηάζηαζε ηνπ δεύγνπο 

 

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Ζ/Ε ζα γίλνπλ νη παξαθάησ εξγαζίεο:  

 Ζ θαηαζθεπή ηεο βάζεσο ηνπ Ζ/Ε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν ζεκειίσζεο (εμαξηάηαη απφ ηελ αληνρή ηνπ δαπέδνπ, ηνλ 

ηχπν ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνλ νπιηζκφ ηεο, γηα λα αληέρεη ην βάξνο θαη ηνπο θξαδαζκνχο θαηά 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Ε). 

 Σα θαιψδηα δηαζπλδέζεσο δεχγνπο θαη πίλαθα ηζρχνο ζα νδεχνπλ ζε  θαλάιη.  

 Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ Ζ/Ε ζηε βάζε ηνπο ζα γίλεη κέζσ αληηθξαδαζκηθψλ πεικάησλ, ν αξηζκφο ησλ 

νπνίσλ ζα θαζνξηζζεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ Ζ/Ε. 

 Ζ ζηεξέσζε ηνπ Ζ/Ε ζηε βάζε ηνπ ζα γίλεη κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή κπνπιφληα 

αγθπξψζεσο θαη δηπιά πεξηθφριηα (παμηκάδηα). 

 Σα κπνπιφληα ζα έρνπλ θπηεπζεί ζην ζθπξφδεκα βάζεσο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο, εθηφο εάλ ε 

θαηαζθεπή ηεο βάζεσο γίλεη πξηλ απφ ηελ πξνκήζεηα ηνπ Ζ/Ε, νπφηε γηα ηελ αθξηβή ζέζε ησλ 

κπνπινληψλ ζα πξέπεη λα δνζεί ζρέδην, κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπο.  ε πεξίπησζε πνπ πξνεγεζεί 

ε θαηαζθεπή ηεο βάζεο ηεο πξνκήζεηαο ηνπ Ζ/Ε, ηφηε ε αγθχξσζε ηνπ Ζ/Ε ζα γίλεη κε κεηαιιηθά 

βχζκαηα (εθηνλνχκελα) θαη ηα θαηάιιεια εηδηθά κπνπιφληα, ζηηο ζσζηέο ζέζεηο ηνπο, κεηά ηελ 

πξνκήζεηα ηνπ ΔΖΕ. 

 Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηγαζηήξα θαη ηεο ζσιελψζεσο εμαγσγήο θαπζαεξίσλ ηνπ Ζ/Ε ζα γίλεη 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ Ζ/Ε ν νπνίνο ζα πξνζδηνξίζεη θαη ηε δηαηνκή ηνπο. 

 Γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ αέξα ςχμεσο ζα εγθαηαζηαζεί, ζην άλνηγκα κεηαιιηθή ρνάλε, ε νπνία δελ 

ζα εθάπηεηαη ζην ςπγείν ή ζα εθάπηεηαη ζε απηφ κέζσ δεξκάηηλνπ ή πθαζκάηηλνπ (απφ 

θαξαβφπαλν) πιαηζίνπ ψζηε λα κελ κεηαδίδνληαη ηπρφλ θξαδαζκνί απφ ην Ζ/Ε, ζην άλνηγκα θαη ην 

θηίξην.  

 Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πίλαθα επηηήξεζεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ Ζ/Ε 

πεξηιακβάλνπλ: i. Δγθαηάζηαζε ηνπ πίλαθα επηηήξεζεο ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ ηνπ Ζ/Ε. ii. 

πλδέζεηο, κε ηα θαηάιιεια θαιψδηα, ησλ παξαπάλσ πηλάθσλ κε ηνπο πίλαθεο ρακειήο ηάζεσο iii. 

πλδέζεηο φισλ ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ iv. Δγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηνπ αλνξζσηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θνξηίζεσο ζπζζσξεπηψλ. v. Δπίζεο ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί εηδηθή βάζε γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζζσξεπηή ηνπ Ζ/Ε θαη ζχλδεζή ηνπ κε ην Ζ/Ε.  

 

6.3.2.8 Ζρνκνλσηηθό Πεξίβιεκα Ζ/Ε 

 

Σν ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο θιείλεηαη κέζα ζε θαηάιιειν ερνκνλσηηθφ πεξίβιεκα (θακπίλα), κε 

αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία, κε ζηάζκε ζνξχβνπ ππν πιήξεο θνξηίν 74 dBa ζηα 7m θαηάιιειν θαη γηα 

εμσηεξηθή ηνπνζέηεζε ηνπ Ζ/Ε (ζην χπαηζξν). Φέξεη ερνκνλσηηθφ θάιπκκα απφ άθαπζην ερνκνλσηηθφ 

πιηθφ θαη  ιακαξίλα πάρνπο 2mm θαη πξνζηαηεχεη ην Ζ/Ε απφ ηελ είζνδν λεξνχ, ζθφλεο θαη αληηθεηκέλσλ, 

εμαζθαιίδνληαο ηε ζπλερή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Ε. Σα θαπζαέξηα ηνπ Ζ/Ε απάγνληαη ζηελ 
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αηκφζθαηξα απφ ην πάλσ κέξνο ηεο θακπίλαο, κέζσ ζσιήλα πνπ θέξεη δηάηαμε πξνζηαζίαο απφ ηελ 

εηζξνή πδάησλ. 

 

6.3.2.9 Έξγα ππνδνκήο  

 

Θα θαηαζθεπαζηεί βηνηερληθφ θηίξην , κεηαιιηθφ  απφ θνηινδνθνχο θαη επηθάιπςε απφ πάλει 

πνιπνπξεζάλεο. γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Ζ/Ε θαη ηεο γξακκήο παξαγσγήο ηνπ αεξίνπ απφ ηνλ αεξηνπνηεηή 

κέρξη ην Ζ/Ε. 

 

6.3.2.10 Γείσζε Δγθαηάζηαζεο 

 

Δθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο ηνπνζεηείηαη 

επηςεπδαξγπξσκέλε ραιχβδηλε ηαηλία 30 x 3.5 mm, ζηε ζεκειίσζε ηεο βάζεο ζε δηάηαμε πιέγκαηνο θαη 

φια ηα κεηαιιηθά κέξε ηεο εγθαηάζηαζεο ζπλδένληαη κε απηή ηελ ηαηλία. 

 

6.3.2.11 ύλδεζε κε ην δίθηπν δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  

 

Γηα ηελ κνλάδα έρεη θαηαηεζεί ε ππ άξηζ. 13715/16-09-2019 άηηεζε πξνζθνξάο ζχλδεζεο ζην ΓΔΓΓΖΔ, 

ζηελ έθδνζε ηεο πξνζθνξάο ζχλδεζεο ζα δηαηππσζνχλ ηα αλαγθαία έξγα ζχλδεζεο κε ην δίθηπν ΥΣ. 

 

6.3.3. ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 

 

Γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο δελ απαηηνχληαη ζπλνδά έξγα, φπσο ηερληθά έξγα 

αλάπηπμεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, δεδνκέλνπ φηη ε κνλάδα εμππεξεηείηαη απφ ην ππάξρνλ νδηθφ δίθηπν. 

 

πγθεθξηκέλα, ν ρψξνο ηνπ γεπέδνπ είλαη πξνζπειάζηκνο αξρηθά απφ ηελ Δπαξρηαθή νδφ Μχξσλ – 

Μνζρνρσξίνπ κε ηελ νπνία γεηηληάδεη αλαηνιηθά θαη ζηε ζπλέρεη κε αγξνηηθή φδν κε ηελ νπνία γεηηληάδεη 

βφξεηα.  

 

6.3.4. ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 

 

Λφγσ ηεο δηαζχλδεζεο κε ην δεκφζην δίθηπν ηεο ΓΔΖ πνπ επηβάιιεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ε 

κνλάδα ειεθηξνδνηείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο απφ ην ίδην δίθηπν, αθνχ εγθαηαζηαζεί απφ ηε ΓΔΖ κεηξεηήο 

δηπιήο θαηεχζπλζεο.  

 

Πξνο ηε κία θνξά ζα γίλεηαη ε κέηξεζε ηεο εγρεφκελεο ελέξγεηαο ζην δίθηπν, ελψ πξνο ηελ άιιε θνξά ζα 

γίλεηαη ε κέηξεζε ηεο απνξξνθψκελεο ελέξγεηαο (ηδηνθαηαλάισζε) ηεο κνλάδαο. Ζ ρξήζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζπλίζηαηαη ζην θσηηζκφ, ηε ιεηηνπξγία ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ (θάκεξεο, ζπλαγεξκφο, 

ηειεπαξαθνινχζεζε) θαη κέξε ηεο κνλάδαο φπσο νη αλαδεπηήξεο.  

 

Ζ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, εθηηκψληαη λα είλαη ηεο 

ηάμεο ηνπ 10% ηεο ζπλνιηθήο παξαγφκελεο.  

 

6.3.5. ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 

 

Ζ κειεηψκελε κνλάδα δελ απαηηεί ρξήζε ζχλδεζεο κε ην ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν.  

 

6.3.6. ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΖ 

 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ζε λεξφ ε κνλάδα ζα πδξνδνηείηαη απφ ην δεκνηηθφ δίθηπν χδξεπζεο.  

 

6.3.7. ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 
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Απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ζα παξάγνληαη αζηηθά πγξά απφβιεηα, ηα νπνία κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ 

απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ νδεγνχληαη ζε ζχζηεκα ζηεγαλήο δεμακελήο – απνξξνθεηηθνχ βφζξνπ.   

 

6.3.8. ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ 

 

Θα θαηαηεζεί ζηελ Π.Τ. κειέηε ππξνπξνζηαζίαο, κε ηελ νπνία ζα νξίδνληαη ζαθψο ην ζχζηεκα 

ππξφζβεζεο θαη νη ρψξνη, πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη ππξνζβεζηήξεο. 

 

6.4 ΦΑΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ  
 

Οη εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο κνλάδαο πεξηιακβάλνπλ: 

 Έξγα δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, πεξίθξαμε ηνπ ρψξνπ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ν εμνπιηζκφο, 

δελδξνθχηεπζε ζηελ πεξίκεηξν ηεο πεξίθξαμεο. 

 Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο - θαηαζθεπή ηνπ ππφζηεγνπ . 

 Έξγα θαηαζθεπήο εζσηεξηθήο νδνπνηίαο - δηαδξφκσλ πξφζβαζεο. 

 Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο.  

 Δγθαηάζηαζε αεξηνπνηεηή θαη ζπγθξνηήκαηνο εμεπγεληζκνχ θαη απνζήθεπζεο ηνπ παξαγφκελνπ 

αεξίνπ syngas. 

 Δγθαηάζηαζε κνλάδαο εζσηεξηθήο θαχζεο - γελλήηξηαο. 

 Θέζε ηνπ έξγνπ ζε ιεηηνπξγία. 

 

6.4.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ φια ηα απαξαίηεηα ηερληθά έξγα ψζηε ε κνλάδα λα 

πάξεη ηελ ηειηθή ηεο κνξθή θαη λα είλαη ιεηηνπξγηθή. Οη εξγαζίεο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα είλαη:  

- Δθζθαθέο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ βάζεσλ έδξαζεο ηνπ θηηξίνπ.  

- θπξνδεηήζεηο θαη θαηαζθεπή ησλ βάζεσλ έδξαζεο.   

- Μεηαθνξά θαη Σνπνζέηεζε ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ επί ησλ βάζεσλ έδξαζεο.  

- Καηαζθεπή ππνδνκψλ δηαλνκήο Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο, Νεξνχ θαη απνρέηεπζεο θαη ζχλδεζε ησλ 

επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ.  

- Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη θαηαζθεπή πεξίθξαμεο έξγνπ. 

- Γνθηκέο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

Λφγσ ηεο θχζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα γίλνπλ, νη επεκβάζεηο ηφζν ζην αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο φζν θαη νη 

απαηηνχκελεο α’ χιεο γηα ην έξγν είλαη πεξηνξηζκέλεο. Απφ ηηο εθζθαθέο ηα ρψκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επηρσκάησζε ησλ ηερληθψλ έξγσλ θαζψο θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

ρψξνπ. 

 

Πίλαθαο 6.4: Υξνλνδηάγξακκα έξγνπ 

ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ    ΔΠΗΜΔΡΟΤ    ΔΡΓΑΗΩΝ    

ΚΑΗ ΣΑΓΗΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΔΒΓΟΜΑΓΔ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ΔΚΚΑΦΔ             

2. ΚΤΡΟΓΔΣΖΔΗ             

3. ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ             

4. Ζ/Μ ΔΡΓΑΗΔ             

5. ΓΗΑΜΟΡΦΧΔΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ             

6. ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ             
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6.4.2. ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ 

 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο κνλάδαο δελ απαηηνχληαη επηκέξνπο ηερληθά έξγα απφ απηά, πνπ έρνπλ 

πξνγξακκαηηζηεί ήδε θαη αλαιχνληαη ζην παξφλ Κεθάιαην ηεο κειέηεο. 

 

6.4.3. ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ζα 

απαηηεζνχλ ππνζηεξηθηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ήηνη δαλεηνζάιακνη, απνζεζηνζάιακνη ή εξγνηάμηα. 

 

6.4.4. ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

 

Γηα ηα έξγα ππνδνκψλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ:  

ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ : Πιέγκα γαιβαληζκέλν χςνπο 2,00m θαη ζσιήλεο γαιβαληζκέλνη χςνπο 2,5m.  

ΘΔΜΔΛΗΧΖ: θπξφδεκα C20/25 κε νπιηζκφ πιέγκα 2 x 5m. 

ΚΣΗΡΗΟ: Κνηινδνθνχο θαη πάλει πνιπνπξεζάλεο 

 

6.4.5. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

 

Σα πγξά απφβιεηα, ηα νπνία ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο είλαη απηά πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ. πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ εθηέιεζε παξφκνησλ θηηξηαθψλ 

έξγσλ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ: 

 Υξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα, ηα νπνία ζα ζπγθεληξψλνληαη ζε ζηεγαλά δνρεία θαη ζα 

παξαδίδνληαη ζε αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο ππφ ηελ επζχλε ηνπ εξγνηαμηάξρε. 

 Γηαξξνέο θαπζίκσλ απφ ηα εξγνηαμηαθά νρήκαηα. 
 

6.4.6. ΠΛΔΟΝΑΕΟΝΣΑ ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 

 

Σα πιενλάδνληα ζηεξεά πιηθά, πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο, είλαη ηα πιηθά εθζθαθήο γηα 

ηελ αλέγεξζε ησλ απαηηνχκελσλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ πνζφηεηα ησλ πιηθψλ απηψλ αλακέλεηαη 

λα είλαη κηθξή θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα επηρψζεηο θαη γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηεο 

κνλάδαο.  

 

Σα κφλα ζηεξεά απφβιεηα, πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο, ζπλίζηαληαη θαηά βάζε ζε 

απφβιεηα ζπζθεπαζίαο. Δπνκέλσο, έρνπλ ρακειφ βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο θαη ε δηαρείξηζή ηνπο ζα γίλεη 

απνθιεηζηηθά απφ ην θνξέα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

6.4.7. ΔΚΠΟΜΠΔ ΑΔΡΗΩΝ ΡΤΠΩΝ 

 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζα εθηειεζηνχλ νη παξαθάησ εξγαζίεο : 

• Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο εθζθαθψλ θαη δηακφξθσζε εδάθνπο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο. 

• Έξγα αλέγεξζεο αλαγθαίσλ εγθαηαζηάζεσλ. 

• Έξγα θαηαζθεπήο εζσηεξηθήο νδνπνηίαο — δηαδξφκσλ πξφζβαζεο. 

• Έξγα εγθαηάζηαζεο δηθηχσλ κεηαθνξάο ππνζηξσκάησλ, ζπιινγήο — κεηαθνξάο αεξίνπ, 

ειεθηξνδφηεζεο, ππξαζθάιεηαο, πδξνδφηεζεο θιπ. 

• Δξγαζίεο ζπλαξκνιφγεζεο Ζ/Μ εμνπιηζκνχ. 

• Δξγαζίεο δηακφξθσζεο ρψξνπ (πεξίθξαμε, δηάζηξσζε εδάθνπο κε κπεηφλ θιπ). 

 

χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο, νη ζεκαληηθφηεξεο πεγέο ζηελ πξάμε είλαη νη εθπνκπέο ζθφλεο απφ 

ην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαηαζθεπήο, θπξίσο θαηά ηηο εθζθαθέο θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ, φπσο θαη 

νη εθπνκπέο θαπζαεξίσλ ησλ κεραλεκάησλ.  
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6.4.8. ΔΚΠΟΜΠΔ ΘΟΡΤΒΟΤ ΚΑΗ ΓΟΝΖΔΩΝ 

 

Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζα ππάξμεη επηβάξπλζε ηνπ αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο απφ ηα νρήκαηα 

θαη ηηο δηάθνξεο κεραλέο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην εξγνηάμην θαηαζθεπήο. 

 

Ο ζφξπβνο θαηά  ηελ θαηαζθεπή ελφο έξγνπ πξνέξρεηαη, θπξίσο απφ ηηο παξαθάησ θχξηεο πεγέο: 

- Σελ θπθινθνξία βαξέσλ νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ κεηαθνξάο ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ 

θάζε άιινπ είδνπο πιηθνχ, πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Ο ζφξπβνο απφ ηα 

νρήκαηα απηά κπνξεί λα επηβαξχλεη θαη πεξηνρέο καθξηά απφ ην εξγνηάμην, π.ρ. θαηά κήθνο νδψλ, 

πνπ αθνινπζνχλ ηα νρήκαηα απηά πξνο θαη απφ ην εξγνηάμην. 

- Σα κεραλήκαηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εξγνηάμην, θηλεηά θαη αθίλεηα.  

- Σελ νδηθή θίλεζε απφ ηε κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 

6.4.9. ΔΚΠΟΜΠΔ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 

 

Καηά ηελ θαηαζθεπή ηεο κνλάδαο δελ εθπέκπνληαη θχκαηα ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ζηελ 

αηκφζθαηξα. 

 

6.5 ΦΑΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

6.5.1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΒΑΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

Α. ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ 

 

Ζ κνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αέξην ζχλζεζεο (syngas) ζα απνηειείηαη απφ 6 

ιεηηνπξγηθέο ππνκνλάδεο. 

 Λεηηνπξγηθή ππνκνλάδα 1: Απνζήθεπζε θαη ηξνθνδνζία πξψηεο χιεο. 

 Λεηηνπξγηθή ππνκνλάδα 2: Γηεξγαζία αεξηνπνίεζεο θαη παξαγσγή αεξίνπ ζχλζεζεο  

    (syngas). 

 Λεηηνπξγηθή ππνκνλάδα 3: χζηεκα εμεπγεληζκνχ/θαζαξηζκνχ θαη ςχμεο ηνπ syngas. 

 Λεηηνπξγηθή ππνκνλάδα 4: Μ.Δ.Κ., γελλήηξηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ  

       ην παξαγφκελν syngas  

 Λεηηνπξγηθή ππνκνλάδα 5: Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ κνλάδαο. 

 

ηελ παξαθάησ Δηθφλα παξνπζηάδεηαη έλα ηππηθφ δηάγξακκα ξνήο ηεο κνλάδαο αεξηνπνίεζεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα, δίλεηαη αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ αλσηέξσ επηκέξνπο ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ. 
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1. αεξηνπνηεηήο 2. ςχμε αεξίνπ 3. χζηεκα απνκάθξπλζεο πίζαο  4. πιινγή λεξνχ δηεξγαζίαο 5. Δθπιπζε κε 

λεξφ 6. Καζαξηζκφο αεξίνπ 7.Σαηλία ηξνθνδνζίαο α’ χιεο .                      

 

Δηθόλα 6.1 Σππηθφ δηάγξακκα ξνήο εγθαηάζηαζεο αεξηνπνίεζεο. 

 

6.5.1.1.1. Πξώηεο ύιεο  

 

Γηα ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ε επηρείξεζε ζα ρξεζηκνπνηεί, ζε εηήζηα βάζε, πεξίπνπ 1.000 ηφλνπο 

πξψηεο χιεο ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ: ππνιείκκαηα αγξνηηθψλ θαιιηεξγεηψλ (ζηειέρε βάκβαθνο, 

ζηειέρε αξαβφζηηνπ, άρπξν ζηηεξψλ), ππνιείκκαηα μχινπ ζε κνξθή pellets, briquetes ή chips θαη 

θνπθνχηζηα ακπγδάισλ, θαξπδηψλ θαη θπζηηθηψλ πνπ αθζνλνχλ ζηελ πεξηνρή. Ζ βηνκάδα ζα 

πξνκεζεχεηαη απφ αγξφηεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Κηιειέξ .  

 

ηνλ Πίλαθα 6.5 παξνπζηάδνληαη νη πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ, πνπ ζα θαηαλαιψλνληαη απφ ηε κνλάδα, 

θαζψο θαη νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο κειεηψκελεο κνλάδαο αεξηνπνίεζεο. 

 

Πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο κνλάδαο 
22 hr/day 

≈8.000hr/year 

Μέγηζηε πνζφηεηα, πνπ ζα εηζάγεηαη ζηνλ 

αεξηνπνηεηή γηα ην εμεηαδφκελν έξγν  
0,125tn/hr * 8.000hr/year = 1.000tn/year 

Πίλαθαο 6.5  Πξψηεο χιεο θαη ρξνληθή πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο. 

 

6.5.1.1.2. Παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

 

Λεηηνπξγηθή ππνκνλάδα 1: Απνζήθεπζε θαη ηξνθνδνζία πξώηεο ύιεο 

 

Σα αγξνηηθά ππνιείκκαηα, πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζα απνζεθεχνληαη εληφο ηνπ βηνηερληθνχ θηηξίνπ. Δλψ ζηε ζπλέρεηα ζα νδεγνχληαη κε κεραληθφ 

ηξφπν(κεηαθνξηθή ηαηλία) ζην άλσ κέξνο ηνπ αεξηνπνηεηή, γηα λα αξρίζεη ε δηαδηθαζία αεξηνπνίεζεο. 

 

Λεηηνπξγηθή ππνκνλάδα 2: Γηεξγαζία αεξηνπνίεζεο θαη παξαγσγή αεξίνπ ζύλζεζεο (syngas) 

 

ηε ιεηηνπξγηθή κνλάδα 2, ζπληειείηαη ε δηεξγαζία ηεο αεξηνπνίεζεο θαη ε παξαγσγή ηνπ αεξίνπ 

ζχλζεζεο (syngas).  

 

 Αεξηνπνίεζε βηνκάδαο 
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Ζ αεξηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο είλαη κηα ελδφζεξκε ζεξκηθή δηεξγαζία, θαηά ηελ νπνία ε ζηεξεά βηνκάδα 

κεηαηξέπεηαη ζε θαχζηκν αέξην (κίγκα εχθιεθησλ πιηθψλ) απφ ηε κεξηθή νμείδσζε ηεο νξγαληθήο χιεο ζε 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο ζπλήζσο > 900°C. Ζ βηνκάδα πξνζθέξεηαη γηα αεξηνπνίεζε, ιφγσ ηνπ πςεινχ 

πεξηερνκέλνπ ζε πηεηηθά ζπζηαηηθά (70‐86% ζε μεξή βάζε). 

 

Σν θαχζηκν πξντφλ ηεο δηεξγαζίαο αεξηνπνίεζεο νλνκάδεηαη αέξην ζύλζεζεο (syngas) θαη έρεη θαζαξή 

ζεξκηθή αμία πεξίπνπ 6,5 MJ/m
3
 (πεξίπνπ ην 1/5 εθείλεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ). Σέζζεξηο δηαθξηηέο 

δηεξγαζίεο ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε δηαδηθαζία αεξηνπνίεζεο ηεο βηνκάδαο. 

 

1) Ξήξαλζε (Drying): Ζ ελαπνκείλαζα πεξηεθηηθφηεηα ηεο βηνκάδαο ζε πγξαζία απνκαθξχλεηαη θαη 

κεηαηξέπεηαη ζε πδξαηκφ, ζε ζεξκνθξαζία 100‐200°C. Καχζηκν κηθξήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε πγξαζία (≤ 

16%), ζπλεπάγεηαη, αθελφο παξαγσγή αεξίνπ θαπζίκνπ κε ιηγφηεξα ππνιείκκαηα πίζζαο θαη αθεηέξνπ 

απμεκέλν ζπλνιηθφ βαζκφ απφδνζεο ηεο κνλάδαο. 

 

2) Ππξόιπζε (Pyrolysis): Ζ ππξφιπζε ηεο βηνκάδαο είλαη ε ζεξκηθή ηεο θαηεξγαζία απνπζία νμπγφλνπ. 

Καηά ην ζηάδην ηεο ππξφιπζεο, ε βηνκάδα απνζπληίζεηαη κε δηάζπαζε ησλ αζζελέζηεξσλ ρεκηθψλ 

δεζκψλ ηεο, κε ζπλέπεηα ηελ απειεπζέξσζε (devolitization) πηεηηθψλ αεξίσλ (πδξνγνλάλζξαθεο θαη CO2) 

θαη ηελ παξαγσγή εμαλζξαθψκαηνο πςεινχ κνξηαθνχ βάξνπο. 

 

3) Αλαγσγή (Reduction): ε ζεξκνθξαζίεο 800‐900
o
C, ηκήκα ηνπ άλζξαθα πνπ πεξηέρεηαη ζην 

εμαλζξάθσκα αληηδξά κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη πδξαηκνχο, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί κνλνμείδην ηνπ 

άλζξαθα θαη πδξνγφλν. 

 

4) Καύζε – Ομείδσζε ( Combustion ‐ Oxidation): ηε δψλε απηή, φπνπ αλαπηχζζνληαη ζεξκνθξαζίεο 

ηεο ηάμεο ησλ 1200°C θαη ε δηεξγαζία ηξνθνδνηείηαη κε αέξα, ιακβάλεη ρψξα κεξηθή θαχζε ή νμείδσζε. 

Σα πηεηηθά πξντφληα ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ θαη κέξνο ηνπ άλζξαθα, πνπ πεξηέρεηαη ζην εμαλζξάθσκα, 

αληηδξνχλ κε νμπγφλν θαη ζρεκαηίδνπλ δηνμείδην θαη κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ 

παξέρνπλ ηελ απαηηνχκελε ζεξκφηεηα γηα ηηο αληηδξάζεηο, πνπ δηεμάγνληαη θαηά ην ζηάδην ηεο αλαγσγήο‐
αεξηνπνίεζεο. 

 

Οη αληηδξάζεηο, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ Αεξηνπνίεζε, είλαη νη εμήο: 

 

1. Δλδφζεξκεο Αληηδξάζεηο 

C+ H2O → CO + H2 

C + 2H2O → CO2 + 2H2 

C+ H2O → 1/2CO2 + 1/2CH4 

 

2. Δμψζεξκεο Αληηδξάζεηο θαχζεο 

C + O2 → CO2 

C + 1/2O2 → CO 

 

3. Γεπηεξεχνπζεο Αληηδξάζεηο 

C + CO2 → 2CO 

C + 2H2 → CH4 

 

Ζ ηαρχηεηα θαη ε πνξεία ηεο αληίδξαζεο Αεξηνπνίεζεο, θαζψο επίζεο θαη ε ζχζηαζε ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ, εμαξηψληαη απφ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ παξακέηξσλ, φπσο: 

 

 Σν κέγεζνο, ε δηάκεηξνο ησλ πφξσλ θαη ε εζσηεξηθή δνκή ηεο θαχζηκεο χιεο. 

 Ζ πεξηερφκελε πγξαζία. 

 Ζ επηθάλεηα επαθήο ζηεξεψλ ‐ αεξίσλ. 

 Οη ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. 
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 Ο ρξφλνο παξακνλήο ηεο θαχζηκεο χιεο εληφο ηνπ ζαιάκνπ αεξηνπνίεζεο. 

 

Σν παξαγφκελν αέξην απνηειεί κίγκα πνιιψλ θαπζίκσλ (θαη κε) αεξίσλ: κνλνμείδην θαη δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα (CO, CO2), πδξνγφλν (H2), κεζάλην (CH4), πδξαηκνί (H2O), ίρλε πδξνγνλαλζξάθσλ (π.ρ. C2H6, 

C2H4) θαη άδσην (N2, ζε πεξίπησζε πνπ γηα ηε δηεξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη αηκνζθαηξηθφο αέξαο θαη φρη 

θαζαξφ νμπγφλν). Πέξαλ ησλ παξαπάλσ ελψζεσλ, ζην αέξην πξντφλ εκθαλίδνληαη θαη δηάθνξεο 

πξνζκίμεηο, θπξηφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε ζσκαηίδηα πίζζαο θαη ε ηέθξα. 

 

Σνλίδεηαη φηη ιφγσ ηεο κεξηθήο παξνπζίαο νμπγφλνπ ζηε ζεξκηθή επεμεξγαζία αεξηνπνίεζεο, ε 

παξαγφκελε πνζφηεηα αεξίσλ είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξε νγθνκεηξηθά ζε ζρέζε κε ηελ Καχζε (πεξίζζεηα 

νμπγφλνπ). Δπίζεο, ιφγσ ησλ ζρεηηθά ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ, ηα παξαγφκελα νμείδηα ηνπ αδψηνπ είλαη 

ζε πνιχ κηθξέο πνζφηεηεο, ελψ ιφγσ ηεο απνπζίαο ζείνπ ζηε βηνκάδα ή ηνπ πνιχ κηθξνχ πνζνζηνχ, θαηά 

ηελ ζεξκηθή επεμεξγαζία αεξηνπνίεζεο παξάγνληαη ίρλε ή θαζφινπ SO2. 

 

 Αεξηνπνηεηήο θαη παξαγσγή αεξίνπ ζύλζεζεο syngas 

 

Ζ λέα κνλάδα αθνξά ζηελ θαηαζθεπή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

κε θαχζε ηνπ αεξίνπ, πνπ ζα παξάγεηαη κε ηε κέζνδν ηεο αεξηνπνίεζεο βηνκάδαο, εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 

100 kW. Χο πξψηε χιε ζα ρξεζηκνπνηεζεί βηνκάδα απφ γεσξγηθά ππνιείκκαηα, πειιέηεο, κπξηθέηεο θ.ά.  

 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ειεθηξνπαξαγσγήο ζα είλαη ζπλερήο θαη εθηηκάηαη φηη ζα αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 

8.000 ψξεο εηεζίσο. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο είλαη απαξαίηεηε ε ηξνθνδνζία ηεο βηνκάδαο, πεξίπνπ 

1.000 tn/έηνο. Σν ηειηθφ πξντφλ ηεο κνλάδαο είλαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα, ε νπνία ππνινγίδεηαη ζε 800 

MWhr/έηνο. 

 

Ο επηιεγκέλνο αεξηνπνηεηήο ζα ραξαθηεξίδεηαη σο δηπιήο θιφγαο/ζηαζεξήο θιίλεο θαη ζα ιεηηνπξγεί κε 

ζπλδπαζκφ αεξηνπνίεζεο θαζνδηθνχ (downdraft) θαη αλνδηθνχ (updraft) ξεχκαηνο. Δηδηθά, δε, ζην άλσ 

ηκήκα ηνπ, ε εηζαρζείζα πξψηε χιε ζα πθίζηαηαη επεμεξγαζία κε αεξηνπνίεζε θαζνδηθνχ ξεχκαηνο. ην 

ηκήκα απηφ, ζα ιακβάλνπλ ρψξα ηέζζεξηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο αεξηνπνίεζεο: μήξαλζε, ππξφιπζε, 

νμείδσζε, αλαγσγή. Θα δηαζέηεη αθξνθχζηα αέξα γηα ηελ επαγσγή ηνπ ζεξκνχ αέξα ζηε δψλε νμείδσζεο. 

Σα αθξνθχζηα αέξα ζα ζπλδένληαη κε ην θαλάιη ηνπ δαθηπιίνπ έμσ απφ ην ζψκα ηνπ αεξηνπνηεηή. ην 

εζσηεξηθφ ηνπ, ζα δηαζέηεη ζσιήλα γηα ηελ επαγσγή ηνπ δεζηνχ αέξα ζην θέληξν ηεο δψλεο νμείδσζεο. Ζ 

ξνή ηνπ ζεξκνχ αέξα κπνξεί λα ειέγρεηαη, ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ θνξηίνπ ιεηηνπξγίαο απηνχ. 

 

ην θάησ κέξνο ηνπ, ν αεξηνπνηεηήο ζα ιεηηνπξγεί σο αλνδηθνχ ξεχκαηνο (updraft). ην άλσ ηκήκα ηνπ, 

ζα πθίζηαηαη ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα μπιάλζξαθα, ε νπνία δελ ζα έρεη αληηδξάζεη θαη ζα ζπζζσξεχεηαη 

ζηε δψλε αλαγσγήο. Οη δχν δψλεο αεξηνπνίεζεο αλακέλνληαη ηδηαίηεξα ιεηηνπξγηθέο, πξνθεηκέλνπ κε ηε 

δηαδηθαζία updraft λα κεηαηξέπεηαη ην ππφιεηκκα μπιάλζξαθα ζε αέξην, έσο θαη πνζνζηφ 100% θαηά ην 

ρξφλν ηεο θαηαθάζηζήο ηνπ σο ηελ πεξηνρή ηεο ζράξαο. Ο ζρεδηαζκφο ζηηο πεξηνρέο ηεο αληηδξάζεσο ζην 

άλσ ηκήκα αληηζηνηρεί ζε αεξηνπνίεζε ηχπνπ downdraft, ελψ ζηελ πεξηνρή ηεο ζράξαο ηέθξαο πθίζηαηαη 

κηα επηπιένλ δψλε νμείδσζεο. 

 

Ο αεξηνπνηεηήο, ζα είλαη ην ζηνηρείν εμνπιηζκνχ εθείλν, πνπ ζα απνδίδεη ην syngas, ην νπνίν ζα 

απνηειέζεη ην θαχζηκν γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

 

χκθσλα κε ην ξπζκφ ηξνθνδνζίαο ηνπ αεξηνπνηεηή ζε πξψηε χιε 2,74tn/εκέξα, ε ζπλνιηθά πξαγκαηηθή 

παξαγφκελε πνζφηεηα αεξίνπ ζα ππνινγηζηεί κε βάζε ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο πνζφηεηεο πξψηεο χιεο 

εκεξεζίσο. ην εμεηαδφκελν έξγν ε κέγηζηε εηζαρζείζα πνζφηεηα ζα έρεη θαζνξηζηεί απφ ην θνξέα έξγνπ 

ζηα 125kg/h, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο πξψηεο χιεο. πγθεθξηκέλα, νη 

αλαιπηηθέο πνζφηεηεο ηεο πξψηεο χιεο αλά εμεηαδφκελε ρξνληθή πεξίνδν παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

0,125tn/hr * 8.000hr/year = 1.000tn/year ή 1.000 / 365days ≈ 2,74tn/day 
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Λακβάλνληαο ππφςηλ πσο 1kg πξψηεο χιεο βηνκάδαο απνδίδεη πεξίπνπ 2,2m
3
 syngas κε ηα ζηνηρεία, πνπ 

παξέρεη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηνπ αεξηνπνηεηή, ε πξαγκαηηθή παξαγφκελε πνζφηεηα, κε βάζε ηε 

ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα πξψηεο χιεο πνπ εηζάγεηαη, ζα είλαη: 

 

2.740kg πξψηεο χιεο/day x 2,2m
3
 syngas = 6.028m

3
/day 

 

6.028m
3
 αεξίνπ syngas/εκέξα x 365days = 2.200.220m

3
/έηνο 

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αεξηνπνίεζεο ζα ηειείηαη ππφ ην θαζεζηψο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο, επεηδή νχησο ή άιισο 

νη δηαδηθαζίεο θαχζεο/αεξηνπνίεζεο ιακβάλνπλ ρψξα ππφ ήπηεο πηέζεηο. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ αεξίνπ ζα 

αλέξρεηαη ζηνπο 1000 έσο 1100
o
C εληφο ηνπ θιηβάλνπ. Σν παξαγφκελν αέξην πξντφλ ζα εμέξρεηαη έρνληαο 

ζεξκνθξαζία 700-800
o
C. Μεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαζαξηζκνχ/ςχμεο ε ζεξκνθξαζία 

εηζαγσγήο ζηηο Μ.Δ.Κ. πξνο πιήξε θαχζε θαη παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζα έρεη δηακνξθσζεί ζε 

ηηκέο <45
o
C (ζηνηρεία θαηαζθεπαζηή αεξηνπνηεηή). 

 

Ζ εθθίλεζε ηελ πξψηε θνξά ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ειεθηξηθφ ξεχκα ηνπ πθηζηάκελνπ δεκφζηνπ 

ειεθηξηθνχ δηθηχνπ θαη ζα ηειεί ππφ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία. ηε ζπλέρεηα, κεηά ηηο εκεξήζηεο παχζεηο γηα 

ηε ζπληήξεζε ηεο κνλάδαο – ζα αλαιπζνχλ αθνινχζσο - ε εθθίλεζή ηνπ ζα ιακβάλεη ρψξα απφ ηελ 

εγθαηεζηεκέλε γελλήηξηα, ε νπνία ζα δηαζέηεη πιένλ ειεθηξηθφ απφζεκα. 

 

Ζ πξψηε χιε εληφο ηνπ θιηβάλνπ ηνπ αεξηνπνηεηή ζα δηαζπάηαη πξννδεπηηθά κέζα απφ κηα θιηκαθσηή 

δηαδηθαζία. Καηφπηλ, ε ζεξκνθξαζία ηεο ζα απμάλεηαη ζηαδηαθά, έσο φηνπ λα επηηεπρζεί ε ππξφιπζή ηεο 

ζηνπο 600
ν
C θαη ελ ζπλερεία, ε αεξηνπνίεζή ηεο ζηνπο 1000 έσο 1100

ν
C (ζεξκνθξαζηαθέο ζπλζήθεο 

παξαγσγήο αεξίνπ ζχλζεζεο - syngas). Ζ δηαδηθαζία απηή ζα απνδίδεη ην αέξην θαχζηκν ηεο κνλάδαο, ην 

syngas, ην νπνίν ζα παξάγεηαη ππφ ζπλζήθεο αηεινχο θαχζεο, κέζσ ηεο ρεκηθήο δηαδηθαζίαο ηεο 

ππξφιπζεο, φπσο αλαθέξζεθε. Ζ ηειηθή ζεξκνθξαζία εμαγσγήο ηνπ απφ ηνλ θιίβαλν ζα αλέξρεηαη ζηνπο 

700 σο 800
ν
C, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο.  

 

ε θάζε πεξίπησζε ν αεξηνπνηεηήο ζα είλαη ξπζκηζκέλνο ψζηε λα παξάγεη ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα 

αεξίνπ πνπ ζα πεξέπεη λα νδεγεζεί ζηε κεραλή πξνθεηκέλνπ λα παξάγνληαη 100kw ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

 ύζηαζε παξαγόκελνπ αεξίνπ ζύλζεζεο – syngas 

 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξαηίζεηαη ε ηππηθή ζχζηαζε ηνπ παξαγφκελνπ αεξίνπ syngas, ηνπ αεξηνπνηεηή: 

ΤΣΑΣΗΚΟ SYNGAS ΤΣΑΖ (%) 

CO 24 
H2 22 

CH4 2 
CO2 11 
O2 <0,8 
N2 41 

Θεξκνγφλνο δχλακε 6,2ΜJ/Nm
3 

1.100-1.500kcal/Nm
3
 

Πίλαθαο 6.6 χζηαζε ζπλζεηηθνχ αεξίνπ. 

 

Ζ ζχζηαζε ηνπ παξαγφκελνπ αεξίνπ ζα βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο πξψηεο χιεο – είδνο, πνηφηεηα, ζχζηαζε, πγξαζία. 

 

Απφ ηε δηαδηθαζία αεξηνπνίεζεο, ζα πξνθχςεη ην κνλαδηθφ νπζηαζηηθά ζηεξεφ απφβιεην ηεο κνλάδαο, ην 

νπνίν ζα απνθαιείηαη ηέθξα. Πξαθηηθά, ζα ζπληζηά ηε ζπλήζε ζηάρηε απφ ηελ αεξηνπνίεζε ησλ θπηηθψλ 

μπισδψλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ αγξνηηθψλ ππνιεηκκάησλ. Θα ζπιιέγεηαη ζηελ θεθιηκέλε βάζε ηνπ 

θιηβάλνπ αεξηνπνίεζεο θαη απφ εθεί ζα απνζχξεηαη κε εηδηθφ θνριία κεηαθνξάο. Ζ ηέθξα ηεο κνξθήο 

απηήο ζα ραξαθηεξίδεηαη σο επηθαζήκελε θαη ζα απνκαθξχλεηαη πξνο ην εγθαηεζηεκέλν γηα ην ζθνπφ 
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απηφ container ζπιινγήο – ash container κέζσ απνξξνθεηηθνχ κεραληζκνχ. Αθνινχζσο, ην παξαγφκελν 

αέξην, δηεξρφκελν απφ ηελ έμνδν ηνπ αεξηνπνηεηή ζα εηζέξρεηαη ζηνλ θπθιψλα ζπιινγήο ηέθξαο, ην νπνίν 

αλήθεη ζην αθφινπζν ζχζηεκα θαζαξηζκνχ θαη ςχμεο ηνπ αεξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνβάιιεη ηελ πηεηηθή 

ζηάρηε ή αιιηψο πηεηηθή ηέθξα, ε νπνία ζα αησξείηαη κεηά ηε δηαδηθαζία θαχζεο εληφο ηνπ αεξηνπνηεηή.  

 

Ζ ηέθξα απηή θαη ζηηο δχν κνξθέο ηεο ζα θαηαηάζζεηαη σο κε επηθίλδπλν ζηεξεφ απφβιεην ηεο κνλάδαο.  

Πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ε ηέθξα απηή, πηεηηθή θαη επηθαζήκελε, δελ πξφθεηηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζε 

θακία θάζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ελέξγεηαο ζηε κνλάδα, αθνχ ζεσξείηαη ελεξγεηαθά αδξαλέο πιηθφ. 

Θα απνκαθξχλεηαη θαη ζα δηαηίζεηαη πξνο πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ πιηθψλ απηψλ. 

 

Ζ πίζζα (πγξή ζηάρηε) απνηειεί επίζεο ζεκαληηθφ αηψξεκα εληφο ηνπ παξαγφκελνπ αεξίνπ. ε αληίζεζε 

κε ηελ ηέθξα, ε ζπγθεθξηκέλε δελ επηθάζεηαη κέζσ ηνπ θπθιψλα ζπιινγήο ζην ash container, θαζφηη 

απνηειεί αξθεηά ιεπηνκεξέο πιηθφ – κεγέζνπο <Α0,5. Αληίζεηα, παξακέλεη αησξνχκελε ζην παξαγφκελν 

αέξην, ππνβηβάδνληαο ηελ ελεξγεηαθή ηνπ ζηάζκε θαη θαηά ζπλέπεηα, ηελ παξαγσγηθή ηνπ ηθαλφηεηα. Ζ 

πίζζα απηή, φκσο, ζα δεζκεχεηαη απφ ην ζχζηεκα θαζαξηζκνχ/ςχμεο, πνπ ζα αθνινπζήζεη ζηε δηάηαμε 

θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην ειεθηξνζηαηηθφ θίιηξν μεξνχ ηχπνπ. Γεληθά, ε εγθαηάζηαζε ζα δηαζέηεη 

επηκέξνπο ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη νινθιεξσηηθήο αθνκνίσζεο ησλ πνζνηήησλ ηεο πίζζαο, πνπ ζα 

πξνθχπηνπλ.  

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο αεξηνπνηεηήο αλακέλεηαη λα απνδίδεη αέξην, πνπ ζα πεξηέρεη πνζφηεηεο πίζζαο 

κηθξφηεξεο απφ 0,65-0,7gr/Nm
3
. Οη πνζφηεηεο απηέο ζα δεζκεχνληαη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ απφ ην 

ζχζηεκα θαζαξηζκνχ/ςχμεο – αλαιπηηθά ζηελ αθφινπζε παξάγξαθν. Δθηηκάηαη πσο κφλν έλα πνιχ κηθξφ 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 3% θαηά κέγηζην, ζα νδεγείηαη εθ λένπ γηα θαχζε ζηνλ αεξηνπνηεηή, ήηνη 19,5-

21mg/m
3
. 

 

Λεηηνπξγηθή ππνκνλάδα 3: ύζηεκα εμεπγεληζκνύ/θαζαξηζκνύ θαη ςύμεο ηνπ syngas 

 

Σν syngas ζα πξέπεη λα ςπρζεί θαη λα θαζαξηζηεί απφ ηηο πξνζκίμεηο, πνπ πεξηέρεη (θαηά θχξην ιφγν 

αησξνχκελα ζσκαηίδηα: ηέθξα θαη πίζζα), ψζηε αθελφο λα ρξεζηκνπνηεζεί κε αζθάιεηα ζηε κεραλή 

εζσηεξηθήο θαχζεο θαη αθεηέξνπ λα κεησζνχλ ζην ειάρηζην δπλαηφλ νη εθπνκπέο ζσκαηηδίσλ ζηελ 

αηκφζθαηξα. Δλ πξνθεηκέλσ, επηιέγεηαη ζχζηεκα εμεπγεληζκνχ μεξνχ ηχπνπ, ην νπνίν (ζε ζρέζε κε ην 

ηνπ πγξνχ ηχπνπ) είλαη πην θηιηθφ ζην πεξηβάιινλ, δελ παξάγεη πγξά απφβιεηα (ηα νπνία απαηηνχλ 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία) θαη δχλαηαη λα ζπιιέμεη ηελ πίζζα μερσξηζηά θαη ζε ζηεξεή κνξθή. Ο 

εμνπιηζκφο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ ςχμε, έρεη σο αθνινχζσο: 

 Κπθιψλαο ζπιινγήο ηέθξαο θαη ash container. 

 Ξεξφ ζχζηεκα ςχμεο 

 Ζιεθηξνζηαηηθφ θίιηξν  

 Καζαξηζκφο κε εθππζε 

 πκπηεζηήο αεξίνπ 

 

Σα επηκέξνπο ηκήκαηα απηά, ζα ππνβάιινπλ ζε θαζαξηζκφ ην αέξην ηφζν κεραληθά φζν θαη ειεθηξηθά 

θαζψο θαη ζε ςχμε ηνπ ζηελ πξνζδνθψκελε ζεξκνθξαζία. πγθεθξηκέλα: 

 

 Κπθιώλαο ζπιινγήο ηέθξαο 

 

Ο θπθιψλαο θαηαθξάηεζεο πηεηηθήο ηέθξαο, ρξεζηκνπνηεί ηε θπγφθεληξν δχλακε, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαρσξίζεη ηα ζσκαηίδηα απφ ην αέξην ξεχκα. Δίλαη θπγφθεληξνο ζπιιέθηεο, ν νπνίνο δηαρσξίδεη ηε 

ζσκαηηδηαθή χιε απφ ην αέξην, κεηαηξέπνληαο ηελ ηαρχηεηα ηνπ ξεχκαηνο εηζφδνπ ζε κία θαηεξρφκελε 

εμσηεξηθή δίλε θαη κία αλεξρφκελε εζσηεξηθή δίλε κεηαμχ ηνπ άλσ θαη θάησ άθξνπ ελφο θπιίλδξνπ, ν 

νπνίνο ζην θάησ άθξν ηνπ ζπλερίδεηαη κε θσληθφ ηειείσκα (ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν δηαδξακαηίδεηαη ε 

πεξηγξαθείζα ξνή). 
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Ζ πηεηηθή ηέθξα ζα απνηειεί ην ιεπηνκεξέζηεξν θιάζκα ηεο ηέθξαο, φπσο αλαθέξζεθε θαη γηα ην ιφγν 

απηφ δελ ζα έρεη επηθαζίζεη ζηε βάζε ηνπ «θιηβάλνπ» αιιά ζα παξακείλεη αησξνχκελν, κεηψλνληαο ηελ 

ειεθηξνπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ syngas. Οπφηε ην ηειεπηαίν, δηεξρφκελν κέζσ ηνπ θπθιψλα απηνχ ζα 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπ θαηά ηελ ηειηθή θαχζε ηνπ ζηε Μ.Δ.Κ, φπσο ζα 

αλαθεξζεί ζηε ζπλέρεηα. 

 

Ο θπθιψλαο ζπιινγήο ηέθξαο ζα δηαζέηεη εηδηθή εζσηεξηθή δηαξξχζκηζε, ε νπνία ζα είλαη ζε ζέζε λα 

δεζκεχεη ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζσκαηηδίσλ ηεο πηεηηθήο ηέθξαο. Σα ζσκαηίδηα απηά, σο 

γλσζηφλ είλαη επηβαξπληηθά γηα ηε δεκφζηα πγεία, εθφζνλ απειεπζεξσζνχλ θαη παξακείλνπλ αησξνχκελα 

ζηελ αηκφζθαηξα. 

 

Ζ πηεηηθή ηέθξα ζα απνζεθεχεηαη ζην ίδην container κε ηελ επηθαζήκελε – ash container. Θα θαηαιήγεη 

εθεί, κέζσ εηδηθψλ αγσγψλ, πνπ ζα ζπλδένπλ ηνπο θπθιψλεο ζπιινγήο κε ην container απηφ. Οη αγσγνί 

απηνί ζα είλαη απνιχησο ζηεγαλνί θαη δελ ζα επηηξέπνπλ δηαθπγέο πξνο ην πεξηβάιινλ, θαηά ηε δηαδηθαζία 

κεηαθνξάο ηεο πηεηηθήο ηέθξαο πξνο ην ash container. 

 

Ο θπθιψλαο ζπιινγήο ηέθξαο ζα δηαζέηεη δχν πλεπκαηηθέο/ρεηξνθίλεηεο βαιβίδεο θαη έλα θηβψηην 

ζπιινγήο ηέθξαο ζηε βάζε ηνπ (ash container). ην ηκήκα ηνπ θπθιψκαηνο θπθινθνξίαο ηνπ ζεξκνχ 

αεξίνπ  απφ ηνλ θπθιψλα πξνο ηνλ ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο ζεξκνχ αέξα, ζα ηνπνζεηεζεί αηζζεηήξαο 

ζεξκνθξαζίαο απηνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα παξαθνινπζείηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ παξαγφκελνπ αεξίνπ. 

 
Δηθόλα 6.2: Κπθιψλεο. 

 

 

 Ξεξό ζύζηεκα ςύμεο 
 

ηε κνλάδα ζα εγθαηαζηαζεί μεξφ ζχζηεκα ςχμεο ηνπ αεξίνπ, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην αέξα ηνπ 

πεξηβάιινληνο σο ςπθηηθφ κέζν. Δηδηθφηεξα ην ζχζηεκα μεξνχ ηχπνπ δελ απαηηεί ρξήζε λεξνχ ζηελ 

δηαδηθαζίο θαζψο  ςχρεη ην αέξην κε ηε  κεηαθνξά ζεξκφηεηαο. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ηθαλνπνηεηηθά ην ειεθηξνζηαηηθφ θίιηξν μεξνχ ηχπνπ ESP, πνπ αθνινπζεί 

ζηε δηάηαμε, ην παξαγφκελν αέξην, θαηά ηελ έμνδφ ηνπ απφ ην ζχζηεκα ςχμεο, ζα πξέπεη λα έρεη 

δηακνξθψζεη ζεξκνθξαζία ζηα επίπεδα ησλ 100
ν
C. ηελ πεξίπησζε απηή, ζα κπνξεί λα εηζαρζεί ζην 

ειεθηξνζηαηηθφ θίιηξν μεξνχ ηχπνπ. Τπφ ηηο ζπλήζεηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, ε ξνή ηνπ θαζαξνχ λεξνχ 

ζα δηακνξθσζεί ζηα 25m
3
/h θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ θαηά ηελ έμνδφ ηνπ απφ ηνλ ςχθηε – ηνπ λεξνχ 

πνπ ζπλέβαιε ζηελ ςχμε ηνπ αεξίνπ syngas θαηά ην ζηάδην απηφ, ζα έρεη αλέιζεη ζηνπο 70
ν
C. 

 

 Ζιεθηξνζηαηηθό θίιηξν μεξνύ ηύπνπ – ELECTROSTATIC PRECIPITATOR (ESP) 
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Σν ειεθηξνζηαηηθφ θίιηξν μεξνχ ηχπνπ, ζπληζηά κηα ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηεί ειεθηξηθή ελέξγεηα, 

αζθψληαο ειεθηξηθή θφξηηζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα επηηπγράλεη δηαρσξηζκφ ηνπ αεξίνπ απφ ηα 

αησξνχκελα ζσκαηίδηα ηεο πίζζαο, πνπ πξφεθπςε απφ ηε δηαδηθαζία αεξηνπνίεζεο, κέζσ ηεο ρξήζεο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Σν ειεθηξηθφ ξεχκα ζα θνξηίδεη ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα κε απψηεξν ζθνπφ ηνλ 

ηειηθφ δηαρσξηζκφ ηνπο απφ ηελ θχξηα κάδα ηνπ αεξίνπ, σζψληαο επάλσ ζην θίιηξν ESP πνπ δηαζέηεη, 

θπιηλδξηθνχ ζρήκαηνο  επί ηνπ ζσιήλα. 

 

Οη δηεξγαζίεο θαζίδεζεο ησλ ζσκαηηδίσλ απηψλ πεξηιακβάλνπλ ηξία επηκέξνπο ζηάδηα: 1/ κεηά ηε 

δηέιεπζε ηνπ αθαηέξγαζηνπ παξαγφκελνπ αεξίνπ ζα πεξάζεη απφ ην θίιηξν ESP ε πίζζα θαη ηα ινηπά 

αησξνχκελα ζσκαηίδηα ζα είλαη ειεθηξηθά θνξηηζκέλα, 2/ ε πίζζα θαη ηα ινηπά ζσκαηίδηα ζα 

δηαρσξηζηνχλ απφ ειεθηξηθέο δπλάκεηο έιμεο εληφο ειεθηξνζηαηηθνχ πεδίνπ, 3/ ε πίζζα θαη ηα ινηπά 

ζσκαηίδηα ζα δεζκεπηνχλ θαηά κήθνο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ θίιηξνπ ESP. εκαληηθή παξάκεηξνο απνηειεί 

ε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνπο 80 έσο 100
ν
C, πξνθεηκέλνπ λα δεζκεπηνχλ εχθνια ε πίζζα θαη ηα 

ινηπά ζσκαηίδηα. 

 

ην θίιηξν ESP ην αθαηέξγαζην αέξην ζα εηζέξρεηαη απφ ην θάησ κέξνο ηνπ, ελψ ην απαιιαγκέλν απφ 

πίζζα θαη ινηπά ζσκαηίδηα αέξην ζα εμέξρεηαη κεηά απφ θαζαξηζκφ απφ ην άλσ ηκήκα ηνπ. Ζ δπλαηφηεηα 

θαηαθξάηεζεο πίζζαο ηνπ θίιηξνπ αλέξρεηαη ζηα 2kg/ψξα, θαηά κέζν φξν. Ζ πνζφηεηα απηή ζα 

δεζκεχεηαη απφ ην ειεθηξνζηαηηθφ θίιηξν μεξνχ ηχπνπ, ελψ ην αδξνκεξέο θιάζκα απηήο δχλαηαη λα 

απνζηέιιεηαη ζηνλ αεξηνπνηεηή γηα πεξαηηέξσ αεξηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζεί νινζρεξψο. Σν 

ιεπηνκεξέο θιάζκα ζα δεζκεχεηαη επί ηνπ θίιηξνπ θαη ζα απνκαθξχλεηαη νξηζηηθά, φηαλ ην ηειεπηαίν 

αληηθαηαζηαζεί. 

 

Με ην δεδνκέλν πσο ην αέξην πνπ ζα απνδίδεηαη ζα πεξηέρεη πνζφηεηα πίζζαο 0,65-0,7g/Nm
3
, ην θίιηξν 

πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζα είλαη ζε ζέζε λα δεζκεχεη φιε ηελ πεξηερφκελε πίζζα εληφο ηνπ αεξίνπ. Μεηά ηε 

δηέιεπζε ηνπ αεξίνπ απφ ην ειεθηξνζηαηηθφ θίιηξν μεξνχ ηχπνπ, ζα πεξηέρεη πνζφηεηα πίζζαο κηθξφηεξε 

απφ 10mg/Nm
3
. 

 

 
Δηθόλα 6.3 Ζιεθηξνζηαηηθφ θίιηξν 

 

 πκπηεζηήο αεξίνπ 

 

Ο ζπκπηεζηήο αεξίνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απμεζεί ε πίεζε ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο αεξίνπ, πνπ 

ζα πθίζηαηαη επεμεξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηελ πίεζε ηεο εηζαγφκελεο λέαο πνζφηεηαο, πνπ 

ζα έρεη απνδψζεη ν αεξηνπνηεηήο. 

 

Λεηηνπξγηθή ππνκνλάδα 4: Μ.Δ.Κ., γελλήηξηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ην παξαγόκελν 

syngas  
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Ζ ιεηηνπξγηθή ππνκνλάδα απηή ζα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν 

εμεπγεληζκέλν αέξην ζχλζεζεο ζα νδεγείηαη ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζήο ηνπ, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ ηζρχνο 100 kW ζε κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο (Μ.Δ.Κ.).  

 

Ζ Μ.Δ.Κ. ζα είλαη ηχπνπ LGBG140 θαη είλαη θαηάιιειε γηα ειεθηξνπαξαγσγή κε αεξηνπνίεζε βηνκαδαο. 

Θα ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά κε ην παξαγφκελν αέξην ζχλζεζεο, ην νπνίν ζα εηζάγεηαη ζε απηή έρνληαο 

δηακνξθψζεη ζεξκνθξαζία <40
ν
C. Θα ιεηηνπξγεί ζε ζπλδηαζκφ κε γελλήηξηα  θαη ε ζπζηνηρία κεραλήο 

εζσηεξηθήο θαχζεο/γελλήηξηαο ζα επνλνκάδεηαη σο generator set ή άιισο gen set, ράξηλ ζπληνκίαο. 

 

Ζ κειεηψκελε κνλάδα πξφθεηηαη λα παξάγεη 100kW ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν genset ζα ηνπνζεηεζεί 

εληφο εηδηθά δηακνξθσκέλνπ ρψξνπ ζην βηνηερληθφ θηίξην, φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί ε κνλάδα, έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη επαξθήο αεξηζκφο θαη θαηαλνκή ηεο εθιπζείζαο ζεξκφηεηαο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Ο 

ρψξνο απηφο ζα επελδπζεί θαηάιιεια, νχησο ψζηε αθξηβψο έμσ απφ θηίξην, λα κεηξάηαη εθιπφκελνο 

ζφξπβνο σο ηα επίπεδα ησλ 55dB(Α). 

 

Ζ παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα δηνρεηεχεηαη ζην δίθηπν ρακειήο ηάζεο. Σα θαπζαέξηα, πνπ εμέξρνληαη 

ηεο ειεθηξνγελλήηξηαο, νδεγνχληαη πξνο ζεξκηθή αμηνπνίεζε ζηνλ μεξαληήξα. Μεηά ηελ μήξαλζε, ηα 

θαπζαέξηα νδεγνχληαη ζε θαπλνδφρν χςνπο 20m θαη αθηίλαο 325mm, κέζσ ηεο νπνίαο απειεπζεξψλνληαη 

ζηελ αηκφζθαηξα. Ζ θαπλνδφρνο ζα είλαη απφ εηδηθά κεηαιιηθά θπιηλδξηθά ηεκάρηα κε εζσηεξηθή κφλσζε 

θαη αλνμείδσηε επηθάλεηα. 

 

Λεηηνπξγηθή ππνκνλάδα 5: Ζιεθηξνληθό ζύζηεκα ειέγρνπ κνλάδαο 

 

Ζ ππνκνλάδα απηή απνηειείηαη απφ ην ειεθηξνγηθφ ζχζηεκα θαη ηε κνλάδα ειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

ηε κνλάδα ζα ιεηηνπξγεί ζχζηεκα δηαξθνχο (on line) παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ινγηζκηθφ 

θαηαγξαθήο.  

 

Σν ινγηζκηθφ ζα επηηεξεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ ζπλερψο θαη ζα θαηαγξάθεη ηελ απφδνζή ηνπ. Σα 

δεδνκέλα ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ζα είλαη δηαζέζηκα ζηνπο ππεχζπλνπο ηνπ ζηαζκνχ θαη ζηελ 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα άκεζεο επέκβαζεο, ζε πεξίπησζε πνπ 

εληνπηζηεί θάπνηα δπζιεηηνπξγία. Με ηνλ άκεζν εληνπηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ θαη κε ηελ άκεζε 

ελεκέξσζε (απνζηνιή κελπκάησλ θαη ζε θηλεηά ηειέθσλα) δηαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε θαη 

απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ ρσξίο πξφζζεηε επηβάξπλζε, αθνχ δελ απαηηείηαη ε παξνπζία 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

 

Ο ζηαζκφο δηαζέηεη, επηπιένλ, πςειήο ηερλνινγίαο ζπζηήκαηα αζθαιείαο, πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 χζηεκα ζπλαγεξκνχ ζην θηίξην, ζηελ πεξίθξαμε θαη ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν. 

 χζηεκα ππξαλίρλεπζεο ηνπ θηηξίνπ. 

 χζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο κε θάκεξεο. 

 

 ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί δηάγξακκα ξνήο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο: 
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Γηάγξακκα 6.1 : Γηάγξακκα ξνήο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

Β. ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟ ΣΑΘΜΟ 

 

Δληφο ηνπ γεπέδνπ ζην νπνίν πξφθεηηαη επίζεο λα εγθαηαζηαζεί θσηνβνιαητθφ πάξθν εγθαηεζηεκέλεο 

ηζρχνο 499,75KW. Ζ ζπλνιηθή δηάηαμε ηνπ ζηαζκνχ απνηειείηαη απφ 1818 θσηνβνιηατθά πιαίζηα, 5 

αληηζηξνθείο (inverters) θαη έλαλ κεηαζρεκαηηζηή. 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζα ηνπνζεηεζνχλ ζπλνιηθά 1818 θ/β πιαίζηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 1817 ηεκάρηα ζα 

είλαη ηζρχνο 275kw ελψ ην 1 ηεκάρην ζα είλαη 75kw θαη ζα ζπλδπάδνληαη κε πέληε inverters ησλ 100kw ν 

θαζέλαο. Οη αληηζηξνθείο ζα είλαη ηξηθαζηθνί, ηχπνπ ‖string inverter‖, δει. ζα ζπλδένπλ ηκήκαηα ηνπ Φ/Β 

ζπζηήκαηνο απεπζείαο ζην δίθηπν θαη ζα δηαζέηνπλ πξνζηαζία (θιάζε ζηεγαλφηεηαο) IP65 γηα εμσηεξηθή 

ηνπνζέηεζε (ππαίζξηα εγθαηάζηαζε). 

 

Ζ πάθησζε ησλ ζπζηεκάησλ ζηήξημεο κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηελ κέζνδν ηεο παζζαιφκπεμεο είηε κε 

θαηάιιειεο βίδεο, ζε ηέηνην βάζνο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζηαηηθή επάξθεηα. ηελ πεξίπησζε πνπ ην 

έδαθνο δελ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ έκπεμε παζζάισλ, ε αγθχξσζε κπνξεί γίλεη κε ηε βνήζεηα αληηβάξσλ 

νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη εηδηθψλ ρεκηθψλ βπζκάησλ αθνχ πξνεγεζεί ζρεηηθή εδαθνκεραληθή 

κειέηε. 

 

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θσηνβνιηατθνχ πάξθνπ, ε ππ’ αξηζ. πξση.: 

3279/22-7-2019 Τπαγσγή ζηηο Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο . 

 

6.5.2. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ απαηηεί ηαθηηθφ έιεγρν θαη πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ, θαζψο θαη ηαθηηθή 

ζπληήξεζε ησλ θηλεηήξσλ. Ο θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ έρεη αλαιάβεη ν ίδηνο ηε δηαρείξηζε. 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΜΔ ΤΣΖΜΑ 

ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ Α΄ ΤΛΧΝ 

ΑΔΡΗΟΠΟΗΖΣΖ – 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ SYNGAS 

ΔΞΔΤΓΔΝΗΜΟ 

ΑΔΡΗΟΤ SYNGAS 

ΦΤΞΖ ΑΔΡΗΟΤ SYNGAS 

ΜΟΝΑΓΑ ΔΧΣΔΡΗΚΖ 

ΚΑΤΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 
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6.5.3. ΔΗΡΟΔ ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

ην παξφλ θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ηα ηζνδχγηα κάδαο θαη ηα δηαγξάκκαηα ξνήο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

Μνλάδα αεξηνπνίεζεο θαη παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
  

Ζ κνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δελ απαηηεί ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζπκβαηηθήο κνξθήο, 

πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη, αληίζεηα ζα είλαη απηνηξνθνδνηνχκελε, ελψ φιε ε ελέξγεηα γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ ζα ιακβάλεηαη απφ ην παξαγφκελν αέξην ζχλζεζεο, επνκέλσο δελ 

απαηηείηαη ε ρξήζε άιινπ είδνπο θαπζίκνπ. 

 

Οη πνζφηεηεο ησλ πξψησλ πιψλ, θαζψο θαη ηεο παξαγφκελεο ηειηθήο ελέξγεηαο, παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά ζην αθφινπζν Πίλαθα. 

 

ΜΔΓΔΘΖ ΠΟΟΣΖΣΔ ΗΥΤΟΤΔ ΤΝΘΖΚΔ 

Δηζεξρφκελεο πνζφηεηεο 

α΄πιψλ 

2,74tn/day  Πνζφηεηα γηα ηελ ειεθηξνπαξαγσγή 

100kW αλά ψξα 1.000tn/year  

Πνζφηεηα παξαγφκελνπ 

αεξίνπ ζχλζεζεο/εκέξα 

2,2m
3
 * 2,74tn/day = 6.028 

m
3
/day αεξίνπ syngas 

1kg πξψηεο χιεο  2,2m
3
 αεξίνπ 

syngas 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο εηεζίσο 8.000hr/year 
Λακβάλεηαη κέζνο φξνο ιεηηνπξγίαο 

πεξίπνπ 22 ψξεο αλά εκέξα 

Μέζε ηζρχο ιεηηνπξγίαο ζηε 

κέζε ηάζε 

8.000 hr/year *100 kW = 

800ΜWh αλά έηνο 

 

Ηζρχο Μ.Δ.Κ.: 100 kW ε ηζρχο 

πνπ πξφθεηηαη ειεγρφκελα λα 

απνδίδεη ε κειεηψκελε κνλάδα 

1kWh3,6ΜJ 

 

Ζ ζεξκνγφλνο ηθαλφηεηα ησλ 

γεσξγηθψλ ππνιεηκκάησλ, πέιιεηο, 

κπξηθεηψλ θ.ά ππνινγίδεηαη θαηά 

κέζν φξν πεξίπνπ17MJ/kg 

 

Οπφηε απνδίδνληαη: 17MJ/kg / 

3,6ΜJ = 4,72 kWh/ kg πξψηεο χιε 

Απφδνζε κνλάδαο 800ΜWh / 4720 ΜWh ≈ 

17,00% 

Θεσξεηηθή απφδνζε: 1000tn/yr* 

4,72 kWh/ kg=4720ΜWh/yr 

 

ηελ πξάμε φκσο απνδίδνληαη 

800ΜWh αλά έηνο 

Πίλαθαο 6.7 Πνζφηεηεο α΄πιψλ – ηειηθά παξαγφκελε ελέξγεηα 
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Δηθόλα 6.4 : Αλαιπηηθφ δηάγξακκα ξνήο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κε ηζνδχγην πξψησλ πιψλ θαη παξαγφκελσλ πξντφλησλ. 

GEN SET 
(M.E.K.) 

ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΙΕΡΧΟΜΕΝΗ A’ ΤΛΗ 
1.000τόνοι βιομάζασ/έτοσ 

 

ΠΡΟ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΗ  
1.000 τόνοι/ έτοσ θ 

2,74τόνοι/d  

ΑΕΡΑ 
 

Χϊροσ 
αποιθκευςησ 

τέφρασ 

Σέφρα αεριοποιητή 
27,40 kg/d 

Ιπτάμενη 
τέφρα 

κυκλώνων 
1,37 kg/d 

Πίςςα ηλεκτρο- 
ςτατικών φίλτρων 

SYNGAS  
6.028 Nm

3
/d 

ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
ΕΞΕΤΓΕΝΙΜΟΤ ΚΑΙ 

ΨΤΞΗ 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ 
ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

100 KWh 
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6.5.4. ΑΝΑΓΚΔ Δ ΝΔΡΟ 

 

ηελ πξνηεηλφκελε κνλάδα πξνβιέπνληαη νη θάησζη ππνινγηδφκελεο ρξήζεηο λεξνχ. Ζ 

θαηαλάισζε θαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ πδξνδφηεζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην δεκνηηθφ 

δίθηπν χδξεπζεο.  

 

Ζ άκεζε θαηαλάισζε απφ ην πξνζσπηθφ γηα θαζεκεξηλή ρξήζε. Δθηηκψκελε πνζφηεηα 

εκεξήζηαο θαηαλάισζεο ιακβάλνληαη ηα 50 lt/εκέξα γηα θάζε εξγαδφκελν. Γεδνκέλνπ φηη ζην 

ρψξν ζα εξγάδνληαη πεξίπνπ 2 άηνκα, ε εκεξήζηα θαηαλάισζε αλέξρεηαη ζηα 0,10m
3
/day. 

 

Να αλαθεξζεί φηη λεξφ απαηηείηαη θαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

ζηάδην ηεο έθπιπζεο, ε πνζφηεηα ζα αλέξρεηαη ζε 0,5m
3
 θαη ζα αλαθπθινθνξεί κέζα ζην 

ζχζηεκα,ζπλεπψο δελ ππάξρεη αλάγθε ζπλερνχο πιήξσζεο. 

  

Ζ πδξνδφηεζε ηεο κνλάδαο ζα γίλεηαη απφ ην δεκνηηθφ δίθηπν χδξεπζεο.  

 

6.5.5. ΑΝΑΓΚΔ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

Λφγσ ηεο δηαζχλδεζεο κε ην δεκφζην δίθηπν ηεο ΓΔΖ, πνπ επηβάιιεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

έξγνπ, ε κνλάδα ειεθηξνδνηείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο απφ ην ίδην δίθηπν, αθνχ εγθαηαζηαζεί 

απφ ηε ΓΔΖ κεηξεηήο δηπιήο θαηεχζπλζεο. Πξνο ηε κία θνξά ζα γίλεηαη ε κέηξεζε ηεο 

εγρεφκελεο ελέξγεηαο ζην δίθηπν, ελψ πξνο ηελ άιιε θνξά ζα γίλεηαη ε κέηξεζε ηεο 

απνξξνθψκελεο ελέξγεηαο (ηδηνθαηαλάισζε) ηεο κνλάδαο.  

 

Ζ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, εθηηκψληαη λα 

είλαη ηεο ηάμεο ηνπ  10% ηεο ζπλνιηθήο παξαγφκελεο.  

 

Ζ ρξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζπλίζηαηαη ζηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο κνλάδαο 

(επηκέξνπο εμνπιηζκφο αεξηνπνίεζεο θαη παξαγσγήο ελέξγεηαο)  ζην θσηηζκφ, ηε ιεηηνπξγία 

ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ (θάκεξεο, ζπλαγεξκφο, ηειεπαξαθνινχζεζε) θαη κέξε ηεο κνλάδαο, 

φπσο νη θνριηνκεηαθνξείο.  

 

Πεξίπησζε θαηαλάισζεο ζπκβαηηθήο κνξθήο ελέξγεηαο αλακέλεηαη κφλν θαηά ηελ εθθίλεζε 

ηνπ αεξηνπνηεηή θαη ηεο κεραλήο εζσηεξηθήο θαχζεο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο εθθίλεζήο ηνπο 

θαηά ηελ πξψηε θνξά. ηε ζπλέρεηα, ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ζα απηνηξνθνδνηνχληαη θαηά 

ηελ εθθίλεζή ηνπο ζε θαζεκεξηλή βάζε απφ ηελ παξαρζείζα ειεθηξηθή ελέξγεηα, πνπ ζα έρεη 

απνζεθεπηεί ζηνπο ζπζζσξεπηέο απηψλ, κεηά ηε 2-σξε παχζε ιεηηνπξγίαο. Πεξαηηέξσ, 

θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ελδερνκέλσο λα απαηηεζεί μαλά ζε πεξίπησζε πνιπήκεξεο 

δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηεο Μνλάδαο, ιφγσ ζνβαξήο βιάβεο.  

 

6.5.6. ΘΟΡΤΒΟ 

 

Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ αλακέλνληαη θάπνηεο επηπηψζεηο ζην αθνπζηηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο άκεζεο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. Οη εθπνκπέο ζνξχβνπ θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηεο κειεηψκελεο κνλάδαο αλακέλνληαη λα πξνέξρνληαη απφ ηηο θάησζη πεγέο: 

 Αεξνπνηεηήο 

 Gen set (Μ.Δ.Κ. θαη ειεθηξνγελλήηξηα) 

 Κίλεζε νρεκάησλ κεηαθνξάο α΄πιψλ 

 

Δπηπηψζεηο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο κέζα 

ζην ρψξν ηνπ βηνηερληθνχ θηεξίνπ. Ζ εκεξήζηα αηνκηθή έθζεζε ζην ζφξπβν, ελφο εξγαδνκέλνπ 

ή ε κέγηζηε ηηκή ηεο ζηηγκηαίαο κε ζηαζκηζκέλεο ερεηηθήο πίεζεο κε βάζε ην πθηζηάκελν 
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λνκνζεηηθφ πιαίζην είλαη θαζνξηζκέλν ζην φξην ησλ 85dB(A) θαη ηα 200Pa αληίζηνηρα (ΠΓ 

85/38/18.3.1991, 86/188/ΔΟΚ). 

 

Τπέξβαζε ησλ αλσηέξσ νξίσλ δελ αλακέλεηαη ζηο ζπγθεθξηκέλν έξγν θαζψο αθελφο ζα 

ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη αθεηέξνπ, ε κνλάδα 

είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε θαη επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο κέζσ ζπζηήκαηνο Ζ/Τ, ε νπνία 

ειαρηζηνπνηεί ηηο ρξνληθέο απαηηήζεηο ηεο παξνπζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνπο ρψξνπο 

δηεξγαζηψλ. 

 

Σν ζχλνιν ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο κνλάδαο πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί εληφο ηνπ 

βηνηερληθνχ θηεξίνπ πνπ ζα αλεγεξζεί. Σν βηνηερληθφ θηήξην ζα θαηαζθεπαζζεί κε βάζε ηνλ λέν 

Κηηξηνδνκηθφ Καλνληζκφ, ζα είλαη ερνκνλσκέλν θαη ζα ηεξεί ηνπο θαλνληζκνχο ζνξχβνπ θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο EE. Ζ ζηάζκε ηνπ ζνξχβνπ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο κνλάδαο ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ δελ αλακέλεηαη λα μεπεξλά ηα 

50dB(A), φπσο νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην ην Π.Γ.1180/1981 (ΦΔΚ 293/Α/6-10-81) γηα πεξηνρέο 

αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

Πξηλ ηεζεί ζε ιεηηνπξγηά ε κνλάδα, ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ζα πξνβεί ζε φινπο ηνπο 

απαξαίηεηνπο ειέγρνπο γηα λα βεβαησζεί φηη ηα επίπεδα ζνξχβνπ ηεο κνλάδαο δελ ζα μεπεξλνχλ 

ηα φξηα ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ κεραλψλ. Δπίζεο ν θνξέαο ηνπ έξγνπ ζα πξνβαίλεη ζηελ 

έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ ηεο κνλάδνο νχησο ψζηε θαηά ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο λα ειαρηζηνπνηείηαη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ν παξαγφκελνο ζφξπβνο. Με 

ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απηψλ εθηηκάηαη φηη ν ζφξπβνο δελ ζα δηαδίδεηαη ζηνπο 

πιεζηέζηεξνπο επαίζζεηνπο αηζζεηήξεο ζνξχβνπ. 

 

Σέινο, ε θίλεζε ησλ νρεκάησλ δεκηνπξγεί δεπηεξνγελή αηηία αχμεζεο ηνπ ζνξχβνπ. Χζηφζν ν 

θπθινθνξηαθφο ζφξπβνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα θαη ζε θακία 

πεξίπησζε δε μεπεξλά ην φξην ηνπ θπθινθνξηαθνχ ζνξχβνπ ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ησλ 

55,00db(A)L10,18σξν. 

 

πλνπηηθά θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εμεηαδφκελεο κνλάδαο ζα ιακβάλνληαη ηα θάησζη κέηξα γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ ζνξχβνπ: 

 Θα ρξεζηκνπνηείηαη ζχγρξνλνο εμνπιηζκφο, κε ζπζηήκαηα απφζβεζεο ήρνπ ζηηο 

απαγσγέο αέξα, θαη ηνπνζέηεζε ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ πνπ πξνθαιεί ζφξπβν εληφο 

θνληέηλεξ ή θιεηζηψλ ρψξσλ κε θαηάιιειε ερνκφλσζε. Ο εμνπιηζκφο ζα ζπληεξείηαη 

ζπζηεκαηηθά πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε εληφο ησλ πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγία ηνπ. 

 Σνπνζέηεζε εηδηθψλ ζηγαζηήξσλ ζηελ εμάηκηζε ηεο Μ.Δ.Κ. 

 Σνπνζέηεζε ηνπ gen set  επί αληηθξαδαζκηθήο βάζεο εηδηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

 ην νηθφπεδν ζα ππάξρεη κεγάιε επηθάλεηα ειεχζεξνπ ρψξνπ ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε  

είζνδνο θαη έμνδνο ησλ νρεκάησλ ρσξίο ειηγκνχο. 

 Θα δεηείηαη απφ ηνπο νδεγνχο λα έρνπλ ηελ κεραλή ηνπ νρήκαηνο θιεηζηή φηαλ δελ 

θηλνχληαη. 

 Τινπνίεζε δεληξνθχηεπζεο ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ. 

 

6.5.7. ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ 

 

Όια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ζα δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε 

θαηαζθεπαζηηθή ππνδνκή, νχησο ψζηε λα απνηξέπεηαη θαη ε παξακηθξή πηζαλφηεηα εθδήισζεο 

ππξθαγηάο. Οη ιεηηνπξγίεο θαχζεο ζα δηελεξγνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηκήκα ηνπ αεξηνπνηεηή θαη 

ηεο κεραλήο εζσηεξηθήο θαχζεο. Πεξαηηέξσ, δελ πξνβιέπεηαη θακία άιιε εζηία αλάθιεμεο ζε 

άιιν ζεκείν ηνπ θηηξίνπ εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο. Παξφια απηά, γηα ηελ απνθπγή 
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νπνηαζδήπνηε πηζαλφηεηαο εθδήισζεο ππξθαγηάο, πξφθεηηαη λα ηεξεζνχλ φια ηα πξνβιεπφκελα 

κέηξα, πνπ ζέηεη ε θείκελε λνκνζεζία. 

 

Απαγνξεχεηαη απζηεξψο ην θάπληζκα ζε φινπο ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο ηεο κνλάδαο. Δπίζεο, 

απαγνξεχεηαη απζηεξψο ε ρξήζε γπκλήο θιφγαο. Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζηνπο κε έρνληεο 

εηδηθή άδεηα. 

 

Πρόζβαζε θαη δηέιεσζε, όπως επίζες θαη τώροη ζηάζκεσζες θαη αλαζηροθής γηα ηελ 

πσροζβεζηηθή σπερεζία. 

 

Ζ πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο ηεο κνλάδαο εμαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο ηδηφθηεηεο επηρείξεζεο. Υψξνη 

ζηάζκεπζεο θαη αλαζηξνθήο ζα ζπληνλίδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα ππξνζβεζηηθή 

ππεξεζία. 

 

6.5.8. ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

 

6.5.8.1 Τγξά Απόβιεηα 

 

I. Αζηηθά πγξά απόβιεηα 

Απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ηα πγξά απφβιεηα είλαη ηα αζηηθά ιχκαηα απφ ηνπο ρψξνπο 

πγηεηλήο ηνπ θηηξίνπ. 

50 lit/άηνκν/εκέξα x 2 άηνκα  = 100 lit/εκέξα ή 0,1 m
3
/εκέξα 

 

 

Μέγηζηε Ηκερήζηα Παροτή, (QΜax) 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ απμεηηθφ ζπληειεζηή (ιν) αηρκήο ι = 1,5, ε κέγηζηε εκεξήζηα παξνρή 

είλαη: 

QΜax = ι x QΜέζε = 1,5 x 0,1 m
3
/εκέξα  = 0,15m

3
/εκέξα 

 

Στεδηαδόκελο ζύζηεκα σγρώλ αποβιήηωλ 

 

Γηαζηαζηνιφγεζε επηηθήο Γεμακελήο 

 

χκθσλα κε ηελ ΚΤΑ Δ1β.221/65 (ΦΔΚ138Β/24-2-65): 

1 Ο πδξαπιηθφο ρξφλνο παξακνλήο ησλ πγξψλ απνβιήησλ ζηε επηηθή δεμακελή πξέπεη λα 

είλαη:  ΣΓ = 24hr ή 1 εκέξα  

2 O ζρεδηαζκφο ηεο ζηεξίδεηαη ζηε κέζε εκεξήζηα παξνρή QΜέζε(Α)  

3 Ζ απνκάθξπλζε ηεο ηιχνο πξέπεη λα είλαη 1 θνξά ην εμάκελν 

4 Διάρηζηνο φγθνο γηα ηελ ηιχ Vηιχνο ≥ 2,0 m
3
 

5 Βάζνο πγξψλ απνβιήησλ HΓ ≥  1,20 m 

6 To ειεχζεξν χςνο ππέξ ηελ επηθάλεηα ηνπ πγξνχ Ζειεπζ. ≥ 0,3m 

 

Δπνκέλσο, ν Όγθνο ηεο επηηθήο Γεμακελήο είλαη: 

VΓ = QΜέζε(Α)  x TΓ = 0,1 m
3
/εκέξα x 1 εκέξα = 0,10 m

3
  

 

Ο νιηθφο φγθνο, κε ηνλ φγθν γηα ηελ ηιχ, είλαη : 0,10 + 2,00  = 2,10m
3
 

 

ηε κνλάδα ζα θαηαζθεπαζηεί ζεπηηθή δεμακελή σθέιηκσλ δηαζηάζεσλ: 

Μήθνο ζεπηηθήο δεμακελήο : LΓ = 2,0m 

Πιάηνο ζεπηηθήο δεμακελήο : WΓ = 1,0m 

Βάζνο ζεπηηθήο δεμακελήο : ΖΓ =  2,0 m 
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Οιηθφ βάζνο δεμακελήο : Ζ   = 2,3 m     

 

Ο φγθνο ζα είλαη : 2,0 x 1,0 x 2,0 = 4,00 m
3
 > 2,10 m

3
. 

 

Ζ ζεπηηθή δεμακελή ζα θέξεη θάιπκκα απφ ιακαξηλνθαηαζθεπή, ε νπνία ζα θιείλεη 

αεξνζηεγψο πξνο απνθπγή δπζνζκηψλ θαη ζα αεξίδεηαη θαιψο. Σα ηνηρψκαηα ηνπ ζεπηηθνχ 

βφζξνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πάρνπο 20cm. 

 

Γηαζηαζηνιφγεζε Απνξξνθεηηθνχ βφζξνπ 

 

Γηα ηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ ιπκάησλ ζα θαηαζθεπαζηεί απνξξνθεηηθφο βφζξνο. Ζ παξνρή 

ζρεδηαζκνχ είλαη: 

QΜax = 0,15 m
3
/εκέξα   

 

χκθσλα κε ηελ ΚΤΑ Δ1β.221/65 (ΦΔΚ138Β/24-2-65) ην έδαθνο ζηελ πεξηνρή κειέηεο αλήθεη 

ζηελ νκάδα άξγηινο κε ζεκαληηθή πνζφηεηα άκκνπ θαη ραιηθηνχ.  Δπνκέλσο, ε εηδηθή 

απαηηνχκελε παξάπιεπξνο επηθάλεηα εθζθαθήο είλαη: 

Aπαξ (εηδ) = 20 m
2
/ m

3
 /εκέξα. 

 

Ζ δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ απνξξνθεηηθνχ βφζξνπ ζηεξίδεηαη ζηε κέγηζηε εκεξήζηα παξνρή. Ζ 

παξάπιεπξνο επηθάλεηα, πνπ απαηηείηαη, είλαη: 

Απαξ = Απαξ(εηδ) x QΜax(Α) = 20 x  0,15 = 3,0 m
2
. 

 

 

Ο απνξξνθεηηθφο βφζξνο ζα είλαη νξζνγψληνο θαη σθέιηκσλ δηαζηάζεσλ: 

Μήθνο  :  L = 2,00m 

Πιάηνο :  W =2,00m 

Βάζνο:   Ζ = 2,00m 

Οιηθφ βάζνο:  Ζνι = 2,00 + 0,3 = 2,30 m 

 

H παξάπιεπξε επηθάλεηα ηνπ απνξξνθεηηθνχ είλαη:  4 x (2,00 x 2,00) = 16 m
2
 > 6 m

2
 

 

Ο απνξξνθεηηθφο βφζξνο ζα θέξεη θαηάιιειν θξεάηην επηζεψξεζεο θαη δηάηαμε αεξηζκνχ. Σα 

ηνηρψκαηα ησλ απνξξνθεηηθψλ βφζξσλ ζα επελδπζνχλ κε μεξνιηζνδνκή. ηνλ ππζκέλα ζα 

ηνπνζεηεζεί ζηξψκα ραιηθηψλ πεξίπνπ πάρνπο 20cm. 
 

II. Τγξά απόβιεηα παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

Γελ αλακέλεηαη λα ππάξρνπλ πγξά απφβιεηα απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο κειεηψκελεο 

κνλάδαο. 
 

6.5.8.2  ηεξεά απόβιεηα 

 

Σα ζηεξεά απφβιεηα, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, είλαη ηα εμήο: 

 ηεξεά απφβιεηα (θπηηθή ζηάρηε) απφ ηε ζπζηνηρία θπθιψλσλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αέξησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ αέξηνπ κίγκαηνο. 

 Τπνιείκκαηα άθαπζηνπ άλζξαθα. 

 ηεξεά απφβιεηα απφ ην ζηάδην θαζίδεζεο ηνπ θαζαξηζκνχ ηνπ λεξνχ, πνπ 

αλαθπθινθνξεί ζηελ θιίλε αληίζηξνθεο πιχζεο. 

 Απφβιεηα νηθηαθνχ ηχπνπ (αλακεκηγκέλα δεκνηηθά απφβιεηα), ηα νπνία απνζεθεχνληαη 

πξνζσξηλά ζε θάδνπο ζπιινγήο θαη θαηφπηλ, γίλεηαη απνθνκηδή ηνπο απφ ην δεκνηηθφ 

δίθηπν απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη νδεγνχληαη ζην ΥΤΣΑ ηεο θνληηλφηεξεο 

πεξηνρήο. 
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 Μηθξνεμαξηήκαηα κεηαιιηθά, πιαζηηθά θαη ιακπηήξεο, ηα νπνία ζπγθεληξψλνληαη ζε 

πιαζηηθνχο θάδνπο, απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε θιεηζηφ απνζεθεπηηθφ ρψξν ηνπ 

νηθίζθνπ θαη δηαηίζεληαη ζε ηδησηηθφ θνξέα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ. Ο θνξέαο απηφο δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο 

ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 50910/2727 (ΦΔΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ 

δηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο. 

 Απφβιεηα ειαίσλ, ηα νπνία ζα νδεγνχληαη ζε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλε κνλάδα 

δηαρείξηζεο. 

 Απνξξηπηφκελνο ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, ν νπνίνο νδεγείηαη ζε 

θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλε κνλάδα επεμεξγαζίαο. 
 

ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη ηα βαζηθά ζηεξεά απνξξίκκαηα ηεο κνλάδαο αεξηνπνίεζεο. 
 

I. Σέθξα 

Απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ζα παξάγεηαη ε ππνιεηπφκελε ηέθξα, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ 

αεξηνπνίεζε ηεο εηζαρζείζαο πξψηεο χιεο ζηε κνλάδα αεξηνπνίεζεο, θαζψο θαη ηπηάκελε 

ηέθξα, ε νπνία ζπιιέγεηαη ζηνλ πνιπθπθιψλα θαηά ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ αεξίνπ. Ζ ηέθξα 

απνηειεί κε επηθίλδπλν απφβιεην θαη ζεσξείηαη σο παξαπξντφλ ηεο θαχζεο, ην νπνίν είλαη ζε 

ζέζε λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηνλ αεξηνπνηεηή. ε πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηήθεηαη θαη 

πξνθαιεί θαηλφκελα πάισζεο, ηα νπνία επηθέξνπλ βιάβεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Δπηπιένλ, ζηελ 

πηεηηθή ηεο κνξθή κεηψλεη ηελ ηειηθή ζεξκνγφλν δχλακε ηνπ παξαγφκελνπ syngas. 

 

Ζ επηθαζήκελε ηέθξα ζα ζπληζηά ηνλ θχξην φγθν ηεο ζπλνιηθά απνηηζέκελεο πνζφηεηαο. Θα 

πξνθχπηεη απφ ηελ θαχζε ησλ εηζαγφκελσλ πξψησλ πιψλ εληφο ηνπ «θιηβάλνπ» αεξηνπνίεζεο, 

ζπληζηψληαο νπζηαζηηθά ηε ζηάρηε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. Θα θαηαπίπηεη εληφο ηνπ θιηβάλνπ 

θαη ζα θαηαθάζεηαη ζηε βάζε ηνπ. Θα απνκαθξχλεηαη πξνο ην εγθαηεζηεκέλν container 

ζπιινγήο ηέθξαο – ash container κέζσ απνξξνθεηηθνχ κεραληζκνχ. 

 

Ζ πηεηηθή ηέθξα ζα ζπληζηά ην 5% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθά παξαγφκελεο πνζφηεηαο. Θα απνηειεί 

ην ειαθξχηεξν θιάζκα ηεο θαχζεο θαη γηα ην ιφγν απηφ, δελ ζα επηθάζεηαη ζηε βάζε ηνπ 

θιηβάλνπ δηα ηεο βαξχηεηαο. Αληηζέησο, ζα παξακείλεη αησξνχκελε, κεηψλνληαο ηελ 

ειεθηξνπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ αεξίνπ. Γηα ηελ απνκάθξπλζή ηεο, ζα εγθαηαζηαζεί εηδηθφο 

εμνπιηζκφο, ήηνη ν θπθιψλαο ζπιινγήο ηέθξαο, ν νπνίνο ζα δεζκεχεη ηα αησξνχκελα απηά 

ζσκαηίδηα. 

 

ηε ζπλέρεηα, ε ηέθξα ζα νδεγείηαη κέζσ εηδηθψλ αγσγψλ πξνο ην ash container. Οπζηαζηηθά 

θαη ηα δχν είδε παξαγφκελεο ηέθξαο ζα δηαζέηνπλ ηαπηφζεκεο θπζηθέο/ρεκηθέο ηδηφηεηεο θαη 

θνηλφ πεδίν πεξαηηέξσ αμηνπνίεζήο ηνπο. Ζ δηάζεζε ηεο ηέθξαο, ζχκθσλα κε ηηο εξγαζίεο R θαη 

D, ζα ιακβάλεη ρψξα ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ ζηνλ Πίλαθα 6.8 

θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο ζα είλαη θνηλή θαη γηα ηα δχν είδε, ζπλεπψο ν φξνο ηέθξα ζα αθνξά θαη 

ηα δχν είδε.  

 

Ζ παξαγφκελε πνζφηεηα ηέθξαο εκεξεζίσο, ζεσξείηαη πσο αληηζηνηρεί ζην ~1,05% ηνπ βάξνπο 

ηεο πξψηεο χιεο, πνπ ζα θαηαλαισζεί. Με απηή ηελ παξαδνρή θαη κε ην δεδνκέλν πσο 

εκεξεζίσο ε κνλάδα ζα θαηαλαιψλεη 2,74tn, ε αληίζηνηρε αλακελφκελε πνζφηεηα ηέθξαο 

παξζνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα. 
 

Καηαλαισζείζα πνζόηεηα 

α’ ύιεο αλα εκέξα (kg) 

Πνζόηεηα επηθαζήκελεο 

ηέθξαο αλά εκέξα (kg) 

Πνζόηεηα πηεηηθήο 

ηέθξαο αλά εκέξα (kg) 

2.740 27,40 1,37 

ύλνιν 28,77 

Πίλαθαο 6.8: Παξαγφκελε ηέθξα ηεο κνλάδαο αεξηνπνίεζεο. 
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Δπεηδή, ηφζν ε πηεηηθή φζν θαη ε επηθαζήκελε ηέθξα ζα δηαζέηνπλ νπζηαζηηθά ηαπηφζεκεο 

θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, αθνινχζσο παξαηίζεηαη 

ελδεηθηηθή ρεκηθή αλάιπζε ηεο ζχζηαζε απηήο. 

 

ΥΖΜΗΚΟ ΣΟΗΥΔΗΟ % θ.β. ΣΔΦΡΑ 

P2O5 1,1 

SiO2 57 

Fe2O3 1,4 

Al2O3 1,4 

CaO 12 

ΜgΟ 1,1 

Να2Ο 0,1 

Κ2Ο 2,7 

ΣiO2 0,01 

Πίλαθαο 6.9: Δλδεηθηηθή ρεκηθή αλάιπζε παξαγφκελεο ηέθξαο. 

 

Τρόποη δηάζεζες ηες παραγόκελες ηέθρας 

 

Ζ παξαγφκελε ηέθξα απφ κνλάδεο αεξηνπνίεζεο βηνκάδαο ρξεζηκνπνηείηαη ήδε ζηηο ρψξεο ηεο 

Δ.Δ. ζε αξθεηέο εθαξκνγέο, φπσο αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. Ζ ηέθξα απνηειεί θαιήο 

πνηφηεηαο εδαθνβειηησηηθφ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θαιιηέξγεηεο θαη ζε δαζηθέο 

εθηάζεηο. ε νξηζκέλεο ρψξεο αλαθπθιψλεηαη ζην έδαθνο ησλ θαιιηεξγεηψλ απ’ φπνπ πξνήιζε ε 

πξψηε χιε. Παξφκνηα ρξήζε ηεο ηέθξαο είλαη ε δηάζεζή ηεο ζε κνλάδεο θνκπνζηνπνίεζεο, σο 

κέζσ ξχζκηζεο ηνπ pH θαη αχμεζε ησλ αλφξγαλσλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαγφκελνπ compost. 

εκαληηθή είλαη ε ρξήζε ηεο ηέθξαο ζηε Βηνκεραλία, φπσο ζηε Σζηκεληνβηνκεραλία (πξνζζήθε 

ζηε παξαγσγή θιίλθεξ), ζηελ θεξακνπνηία θαη ζηελ παξαγσγή ηνχβισλ (αληηθαηάζηαζε ηεο 

άκκνπ), ζηελ παξαγσγή ελαιιαθηηθψλ ζπλδεηηθά πιηθψλ (π.ρ. γεσ‐πνιπκεξή), ζηελ παξαγσγή 

ζπλζεηηθψλ αδξαλψλ πιηθψλ κε θξχα ζπγθφιιεζε ή ζχληεμε, φπσο θαη ζηελ αληηθαηάζηαζε 

ηεο άκκνπ ζε κε νπιηζκέλν πξνθαηαζθεπαζκέλν ζθπξφδεκα. Σέινο, ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ 

ηνκέα ε ηέθξα ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πιηθά θαηαζθεπήο δαζηθψλ δξφκσλ (γηα ηελ αχμεζε ηεο 

θέξνπζαο ηθαλφηεηαο), σο ζπλδεηηθφ πιηθφ ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ εδάθνπο ζε έξγα νδνπνηίαο, ζε 

έξγα απνθαηάζηαζεο ιαηνκείσλ – νξπρείσλ – Υ.Τ.Σ.Α. (αλαρψκαηα, επηρψκαηα) θαη σο 

ζηαζεξνπνηεηηθφ πιηθφ ζε εξγαζίεο βπζνθφξεζεο. 

 

ην ππ’ φςηλ έξγν, ε ηειηθή δηάζεζε ηεο ηέθξαο ζα γίλεηαη ζην έδαθνο ησλ θαιιηεξγεηψλ απφ ηα 

νπνία πξνέξρνληαη νη πξψηεο χιεο ηεο κνλάδαο. Δλαιιαθηηθά, ζα δηαηίζεηαη ζε αδεηνδνηεκέλεο 

εηαηξείεο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζήο ηεο. ε θάζε πεξίπησζε, νη ρψξνη γηα πξνζσξηλή 

απνζήθεπζή ηεο εληφο ηεο κνλάδαο επαξθνχλ γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Ζ 

απνζήθεπζε ηεο ηέθξαο ζα πξαγκαηνπνείηαη, φπσο πξναλαθεξζεθε, ζε εηδηθφ ash container 

φγθνπ 10m
3
, ην νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί εληφο ηνπ βηνηερληθνχ θηηξίνπ.  

 

Γηα πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηξηψλ κελψλ απαηηνχληαη: 28,77kg/d * 90d ≈ 2.590tn 

 

Λακβάλνληαο θαηλφκελν εηδηθφ βάξνο 600kg/m
3
 γηα ηελ ηέθξα, ν απαηηνχκελνο φγθνο 

απνζήθεπζεο ππνινγίδεηαη ζε: 2.590 kg / 600kg/m
3
 = 4,3m

3
 

 

II. Πίζζα 

Ζ πίζζα απνηειεί ην χζηαην θαηάινηπν ηεο δηαδηθαζίαο αεξηνπνίεζεο. Αλαθέξζεθε, φκσο, ξεηά 

πσο ην ιεπηνκεξέο θιάζκα ηεο ζα δεζκεχεηαη εμ’ νινθιήξνπ απφ ην ζχζηεκα 

θαζαξηζκνχ/ςχμεο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην ειεθηξνζηαηηθφ θίιηξν μεξνχ ηχπνπ. Σν 

πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηαο αδξνκεξέο θιάζκα ηεο ζα δηαηίζεηαη εθ λένπ ζηνλ αεξηνπνηεηή γηα 
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αεξηνπνίεζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζα επηηπγράλεηαη πιήξεο αλαθχθισζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζηεξενχ απφβιεηνπ, κε απφιπηε πεξηβαιινληηθή αζθάιεηα, κελ επηβαξχλνληαο ηηο 

πεξηβαιινληηθέο ππνδνκέο απνθαηάζηαζεο θαη αλαθχθισζεο.  

 

 

ηνλ πίλαθα 6.17, πνπ αθνινπζεί, πεξηγξάθνληαη θαη’ εθηίκεζε ηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε 

θαηάηαμε θαηά ΔΚΑ, θαζψο θαη πεξηγξαθή ησλ ηξφπσλ δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο (εξγαζίεο R 

θαη D) ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ. 

 

 

ΔΗΓΟ 

ΑΠΟΒΛΖΣΟΤ 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 

ΚΑΣΑ ΔΚΑ 

ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΓΗΑΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

Ηπηάκελε ηέθξα απφ 

πνιπθπθιψλα - 

Πηεηηθή ηέθξα  

10 01 03 0,5 tn/yr -- 

R10 - 

Δκπινπηηζκφο 

εδάθνπο κε 

ζεηηθά 

απνηειέζκαηα 

γηα ηε γεσξγία 

θαη ην 

πεξηβάιινλ 

Τπνιεηκκαηηθή 

ηέθξα αεξηνπνηεηή 
10 01 15 10 tn/yr -- 

R10 - 

Δκπινπηηζκφο 

εδάθνπο κε 

ζεηηθά 

απνηειέζκαηα 

γηα ηε γεσξγία 

θαη ην 

πεξηβάιινλ 

Αλακεκηγκέλα 

δεκνηηθά απφβιεηα 
20 03 01 0,5tn/yr 

D1 – 

Γηάζεζε ζε 

ΥΤΣΑ 

-- 

ρισξησκέλα έιαηα 

κεραλήο, θηβσηίνπ 

ηαρπηήησλ θαη 

ιίπαλζεο κε βάζε ηα 

νξπθηά 

13 02 04 

 
1 tn/yr 

-- 

R9- Γηάζεζε 

κέζσ 

αδεηνδνηεκέλεο 

εηαηξείαο ζε 

λφκηκε  κνλάδα 

αμηνπνίεζεο 

κε ρισξησκέλα 

έιαηα κεραλήο, 

θηβσηίνπ ηαρπηήησλ 

θαη ιίπαλζεο κε 

βάζε ηα νξπθηά. 

13 02 05 

ζπλζεηηθά έιαηα 

κεραλήο, θηβσηίνπ 

ηαρπηήησλ θαη 

ιίπαλζεο. 

13 02 06 

άκεζα 

βηναπνηθνδνκήζηκα 

έιαηα κεραλήο, 

θηβσηίνπ ηαρπηήησλ 

θαη ιίπαλζεο. 

13 02 07 

άιια έιαηα κεραλήο, 

θηβσηίνπ ηαρπηήησλ 
13 02 08 
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θαη ιίπαλζεο. 

Μεηαιιηθά 

κηθξνεμαξηήκαηα 
17 02 03 0,20tn/yr -- 

R5 –Γηάζεζε ζε 

ζχζηεκα 

ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο γηα 

αλαθχθισζε 

Ζιεθηξηθφο θαη 

ειεθηξνληθφο 

εμνπιηζκφο, 

απνξξηπηφκελνο 

ειεθηξηθφο θαη 

ειεθηξνληθφο 

εμνπιηζκφο άιινο 

απφ ηνλ 

αλαθεξφκελν ζηα 

ζεκεία 20 01 21, 20 

01 23 θαη 20 01 35), 

κέξνο ηνπ ινηπνχ 

κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ 

20 01 36 0,1 tn/year -- 

R9- Γηάζεζε 

κέζσ 

αδεηνδνηεκέλεο 

εηαηξείαο ζε 

λφκηκε  κνλάδα 

αμηνπνίεζεο  

Πίλαθαο 6.10: Παξαγφκελα απφβιεηα ηεο κειεηψκελεο κνλάδαο. 

 

6.5.8.3  Αέξηα απόβιεηα 

 

Σα αέξηα απφβιεηα ηεο δηεξγαζίαο είλαη ηα θαπζαέξηα ηεο ειεθηξνγελλήηξηαο, πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηελ θαχζε ηνπ αεξίνπ ζχλζεζεο. Σν αέξην ζχλζεζεο ππφθεηηαη ζε θαζαξηζκφ πξηλ ηελ 

θαχζε ηνπ (βάζε θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο κεραλήο εζσηεξηθήο θαχζεο, πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή), ψζηε ε παξνπζία ησλ δηαθφξσλ ξππαληψλ ζην θαπζαέξην λα είλαη εληφο ησλ 

νξίσλ, πνπ αθνινπζνχλ. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε δηεμνδηθά, ε κνλάδα ζα παξάγεη αέξην syngas, ην νπνίν θαη ζα απνηειεί ην 

κνλαδηθφ θαχζηκν γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο κνλάδαο αεξηνπνίεζεο. Θα 

παξάγεηαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο αεξηνπνίεζεο κέζσ ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ ηεο. ηε 

ζπλέρεηα, ε παξαγφκελε πνζφηεηα απηή, ζα νδεγείηαη εμ’ νινθιήξνπ ζηε κεραλή εζσηεξηθήο 

θαχζεο, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί ειεθηξηθή ελέξγεηα, κέζσ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο κεηαθνξάο, 

ην νπνίν δελ ζα επηηξέπεη δηαθπγέο ζην πεξηβάιινλ. Σν γεγνλφο απηφ ζα εγγπάηαη ε 

ζηεγαλφηεηα ησλ αγσγψλ θαη ησλ ζσιελψζεσλ εληφο ησλ νπνίσλ ζα θπθινθνξεί ην αέξην, 

θαζψο θαη ηεο πιήξνπο θαχζεο, πνπ ην ηειεπηαίν ζα πθίζηαηαη ζηε Μ.Δ.Κ. Χζηφζν, φπσο είλαη 

απλφεην, θαηά ηε δηαδηθαζία θαχζεο ζα εθιχεη θαπζαέξηα κέζβ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ θχζε 

φκσο ηεο θαχζηκεο χιεο θαη νη ζπλζήθεο θαχζεο πξνυπνζέηνπλ εθπνκπέο ξχπσλ εληφο ησλ 

ζεζκνζεηεκέλσλ νξίσλ, φζνλ αθνξά ζηε κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο. 

 

Γηα ηα απαέξηα θαχζεο, ησλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηηο κεραλέο θαχζεο ηνπ ζπλζεηηθνχ αεξίνπ 

(syngas), ηίζεληαη ηα παξαθάησ φξηα εθπνκπψλ, θαηά ηελ ηειηθή απειεπζέξσζε ησλ απαεξίσλ 

ζηελ αηκφζθαηξα (ηζρχνπλ γηα πεξηεθηηθφηεηα αλαθνξάο ζε κνξηαθφ νμπγφλν (O2) ίζε κε 3% 

θ.ν.): 

1. CO:      ≤250  mg/Nm3 

2. NOx:     ≤850 mgr/Nm3 

3. SO2:      <35  mgr/Nm3 

4. ζσκαηίδηα (PM):    ≤5  mgr/Nm3 

5. εθπνκπή θαπλνχ    βαζκφο 1 ηεο θιίκαθαο Ringelmann 

6. κέγηζηε ηηκή δείθηε αηζάιεο   βαζκφο 1 ηεο θιίκαθαο Bacharach 
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Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, δεπηεξεχνπζεο εθπνκπέο αέξησλ ξχπσλ απνηεινχλ νη 

εθπνκπέο ζπκβαηηθψλ αέξησλ ξχπσλ (CO2, NOX, SOX, Αηζάιε-ζσκαηίδηα) απφ ηελ θαχζε 

νξπθηψλ θαπζίκσλ. πγθεθξηκέλα, πξνθχπηνπλ θαπζαέξηα απφ ηα δηαθηλνχκελα νρεκάηα 

κεηαθνξάο ησλ πξψησλ πιψλ. Γελ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, ιφγσ 

ηνπ  απνζπαζκαηηθνχ θαη πεξηνξηζκέλνπ ηνπο ραξαθηήξα. 

 

6.5.9. ΔΚΠΟΜΠΔ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ δελ αλακέλεηαη νπνηαδήπνηε εθπνκπή 

ειεθηξνκαγλεηηθήο ελέξγεηαο. 

 

6.6 ΠΑΤΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ – ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ  

 

Γελ κπνξεί λα γίλεη εθηίκεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ ζπλζεθψλ παχζεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, 

σζηφζν ππνινγίδεηαη φηη ε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ζα αλέξρεηαη ζε είθνζη έηε 

ηνπιάρηζηνλ.  

 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη κεηά ηελ νξηζηηθή παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, ε δηαρείξηζε 

πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ, πνπ θαηά ηελ νξηζηηθή παχζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ απνηεινχλ 

απφβιεηα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ππ’ αξηζκ. 50910/2727/2003 

(ΦΔΚ Β΄ 1909), 13588/2006 (ΦΔΚ Β΄ 383), 8668/2007 (ΦΔΚ Β΄287) θνηλέο ππνπξγηθέο 

απνθάζεηο, ζηνλ Ν. 2939/2001 (ΦΔΚ Α΄ 179) θαη ζηνλ Ν. 4042/2012 (ΦΔΚ Α΄ 24) φπσο 

εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

 

Σέινο, λα αλαθεξζεί φηη δελ πξφθεηηαη γηα κνλάδα ε νπνία θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο πξνθαιεί 

κφληκεο θαη  δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, ζπλεπψο εθηηκάηαη φηη θαηά ηελ νξηζηηθή 

παχζε ιεηηνπξγίαο ηεο δελ ζα απαηηεζνχλ ηδηαίηεξεο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο 

 

6.7 ΔΚΣΑΚΣΔ ΤΝΘΖΚΔ ΚΑΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  
 

Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο κειεηψκελεο κνλάδαο, ίζσο πξνθχςνπλ δπζκελή ελδερφκελα εθηάθησλ 

ζπλζεθψλ θαη επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ, ηα νπνία ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθήο 

έθηαζεο θαη έληαζεο αηπρήκαηα, δεκηέο ή θαη θαηαζηξνθέο ζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο 

πεξηβάιινλ.  

 

Μηα πεξίπησζε έθηαθηεο θαηάζηαζεο είλαη ε εθδήισζε ππξθαγηάο, σζηφζν έρνπλ ζα 

πξνβιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα θαη κέζα ππξνπξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή εθδήισζεο 

ππξθαγηάο αιιά θαη γηα ηελ θαηαζηνιή απηήο. 

 

Πηζαλή δηαξξνή αεξίνπ ζα αληηκεησπίδεηαη άκεζα, ειέγρνληαο ζπλερψο ηηο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο απφ αληίζηνηρν αηζζεηήξα πίεζεο, ν νπνίνο ζε πεξίπησζε 

απξνγξακκάηηζηεο απψιεηαο πίεζεο ζα εθπέκπεη ερεηηθφ ζήκα θαη νπηηθή έλδεημε ζην ρεηξηζηή. 

Σφζν γηα ιφγνπο αζθαιείαο, φζν θαη γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο ζα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα 

απνηξεπηηθά κέηξα θαη ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο ηπρφλ αζηνρίεο γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ απσιεηψλ, νη νπνίεο ζα επηθέξνπλ θαη νηθνλνκηθφ θφζηνο ζην θνξέα 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 
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7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
 

7.1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ 
 

Ωο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο εμεηάδνληαη: 

i. Η θαηαζθεπή εγθαηάζηαζεο ζε άιιε ζέζε 

ii. Η θαηαζθεπή κε δηαθνξεηηθή ηερλνινγία 

iii. Η κεδεληθή ιύζε 

 

7.1.1 Καηαζκεσή ηης εγκαηάζηαζης ζε άλλη θέζη 

 

Οη παξάκεηξνη πνπ εμεηάζηεθαλ είλαη: 

 Η δπλαηόηεηα ειεθηξηθήο δηαζύλδεζεο κε ην δίθηπν ηεο ΔΕΗ 

 Ύπαξμε δξόκσλ πξόζβαζεο 

 Απνζηάζεηο από ηνπο θνληηλόηεξνπο νηθηζκνύο 

 Οηθηζηηθό δίθηπν, παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, πεξηνρέο ηζηνξηθώλ ηκεκάησλ πόιεσλ 

 Φξήζεηο γεο 

 Οξηνζεηεκέλνη αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη δώλεο 

 Απνζηάζεηο από ηα βαζηθά δίθηπα ππνδνκήο 

 

Η επηινγή ηεο ζέζεο έγηλε κε γλώκνλα λα κε ζίγνληαη επαίζζεηεο πεξηνρέο θπζηθνύ θαη αξραηνινγηθνύ 

ελδηαθέξνληνο. Επίζεο επηιέρζεθε ζέζε πνπ δελ απαηηεί έξγα αλάπηπμεο νδηθνύ θαη ειεθηξηθνύ δηθηύνπ. 

 

Ωο πξνλνκηαθνί ρώξνη εγθαηάζηαζεο, ζεσξνύληαη νη ρώξνη, πνπ επξίζθνληαη πιεζίνλ άιισλ εγθαηαζηάζεσλ, 

πνπ από ηνλ ραξαθηήξα ηνπο, είλαη ελ δπλάκεη 'πξνκεζεπηέο' ηεο πεγήο ελέξγεηαο. Τέηνηνη ρώξνη, ζεσξνύληαη 

όζνη επξίζθνληαη πιεζίνλ γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ παξαγσγήο ηεο πξώηεο ύιεο. 

 

Ο θύξηνο ηνπ έξγνπ δηεξεύλεζε ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα ηελ εμεύξεζε ρώξνπ εγθαηάζηαζεο ηεο 

κνλάδαε, ε νπνία εμαζθάιηδε ηελ βέιηηζηε θεληξνβαξηθόηεηα ηεο πεξηνρήο σο πξνο ηελ πξνκήζεηα πξώησλ 

πιώλ. Καηά ηελ επηινγή ρώξνπ, εμεηάζηεθε ε ρσξνηαμία ηεο πεξηνρήο όζνλ αθνξά ηηο ρξήζεηο γεο αιιά θαη ησλ 

νηθνλνκηθώλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνύλ ζηηο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ έξγνπ. 

 

Σπλεπώο, ε επηινγή ηεο πξνηεηλόκελε ζέζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε πξνέθπςε κεηά από έξεπλα ηνπ θύξηνπ ηνπ 

έξγνπ ζηε πξνηεηλόκελε ζέζε, ιακβάλνληαο ππ' όςε νηθνλνκηθνηερληθέο, ρσξνηαμηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο 

παξακέηξνπο, ώζηε λα θαηαζηεί ην έξγν βηώζηκν. 

 

7.1.2 Καηαζκεσή με διαθορεηική ηετνολογία 

 

Ελαιιαθηηθέο ιύζεηο ειεθηξνπαξαγσγήο ζα κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ νη εγθαηαζηάζεηο εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

ειηαθνύ, ηνπ αηνιηθνύ ή ηνπ πδαηηθνύ δπλακηθνύ, ηεο γεσζεξκίαο ή αθόκε ζπλδπαζκόο απηώλ. 
 

Τν ππό κειέηε έξγν απνηειεί κία ηερλνινγηθή ιύζε γηα ηε βέιηηζηε επεμεξγαζία βηνκάδαο θαζ’ όζνλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε δελ ππάξρνπλ βηώζηκεο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από 

άιιε κνξθή ΑΠΕ. Πην αλαιπηηθά 

 ην αηνιηθό δπλακηθό ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (πεδηλή έθηαζε) δε ζεσξείηαη ηδηαίηεξα αμηνπνηήζηκν 

 δελ ππάξρνπλ νη αληηθεηκεληθέο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ επηινγή παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από 

πδξαπιηθή ελέξγεηα 

 δελ ππάξρνπλ νη αληηθεηκεληθέο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ επηινγή παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από 

γεσζεξκία 

 

7.1.3 Μηδενική λύζη 
 

Η κεδεληθή ιύζε δελ επηιύεη ηα δεηήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο από αλαλεώζηκε πεγή. Καηά ζπλέπεηα ε 

ελέξγεηα ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα παξαρζεί από ζπκβαηηθά θαύζηκα κε απνηέιεζκα ηελ θαηαλάισζε 1.022,45 

Τ.Ι.Π. (Τόλνη ηζνδύλακνπ Πεηξειαίνπ) θαη ηελ εθπνκπή: 
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4,40 x 10
6
 x 8,50 x 10

-4
 = 3.760,4tn CO2 

4,40 x 10
6
 x 1,55 x 10

-5
 = 68,6tn SO2 

4,40 x 10
6
 x 0,18 x 10

-6
 = 0,784tn CO 

4,40 x 10
6
 x 1,20 x 10

-6
 = 5,32tn NOx 

4,40 x 10
6
 x 5,00 x 10

-8
 = 0,224tn HC 

4,40 x 10
6
 x 8,00 x 10

-7
 = 3,528tn ζσκαηηδίσλ 

 

Οη ζεηηθέο επηπηώζεηο ηνπ έξγνπ πέξαλ ησλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ πνπ ζα πξνζθέξεη ζηελ άκεζε πεξηνρή 

αλάγνληαη ηόζν ζηε βειηίσζε ηνπ ελεξγεηαθνύ ηζνδπγίνπ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, όζν θαη ζηελ αληηκεηώπηζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δηαρείξηζεο νξγαληθώλ απνβιήησλ, κε ηελ εθαξκνγή κίαο θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ 

ηερλνινγίαο ε νπνία πιένλ βξίζθεηαη ζηελ αηρκή ηεο. Η πξνηεηλόκελε κνλάδα αλακθηζβήηεηα ζπκβάιεη ζηελ 

αεηθόξν αλάπηπμε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. 

 

Σε ζπλεξγαζία κε ηερλνινγηθά θαη παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα είλαη δπλαηόλ λα απνηειέζεη πόιν έξεπλαο θαη 

πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηβαιινληηθήο κεραληθήο. 

 

7.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Όζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηεο ηειηθήο επηινγήο ζηελ ηερλνινγία, ε πξνηεηλόκελε επέλδπζε είλαη ε πιένλ 

ελδεδεηγκέλε βάζεη ηνπ ππάξρνληνο ηερληθννηθνλνκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σρεηηθά κε ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρύ ιήθζεθε ζνβαξά ππόςε ην θόζηνο 

θαηαζθεπήο θαη δηαρείξηζεο ηεο κνλάδαο, ζύκθσλα κε ηα δηαζέζηκα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο. Ελώ όζνλ αθνξά 

ηελ ζέζε θξίζεθε θαηάιιειε ηόζν πεξηβαιινληηθά όζν θαη ηερληθννηθνλνκηθά. 

 

Επιπλέον άλλοι παπάμετποι πος εξετάστηκαν για την τελική επιλεγμένη θέση είναι οι εξήρ: 

• Η δπλαηόηεηα ειεθηξηθήο δηαζύλδεζεο κε ην δίθηπν ηεο ΔΕΗ 

• Η ύπαξμε δξόκσλ πξόζβαζεο. 

• Οη απνζηάζεηο από ηνπο θνληηλόηεξνπο νηθηζκνύο. 

• Οη νξηνζεηεκέλνη αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη νη πεξηνρέο απνιύηνπ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. 

 

Τν ζεκείν πινπνίεζεο ηεο κνλάδαο πιεξνί ηηο παξαπάλσ πξνϋπνζέζεηο θαζώο: 

• Δελ απαηηείηαη δηάλνημε δξόκνπ πξόζβαζεο. 

• Τεξεί ηνπο πεξηνξηζκνύο απνζηάζεσλ από νηθηζηηθά ζύλνια. 

• Δελ επεξεάδεη ηηο ππάξρνπζεο ρξήζεηο γεο. 

• Είλαη εθηόο νξηνζεηεκέλσλ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ θαη δαζώλ. 

 

Σην πξνηεηλόκελν ζεκείν ρσξνζέηεζεο επηηπγράλεηαη επίζεο: 

• Μείσζε ζην ειάρηζην ησλ εξγαζηώλ εθζθαθήο. 

• Εύθνιε απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ. 

• Μεδεληθή αιινίσζε ζηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ. 

 

Σην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα ηνληζηνύλ νη ζεηηθέο επηπηώζεηο από ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο: 

 Θα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θπζηθώλ πόξσλ κε ζθνπό ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο κε 

ζπκβαηηθά κέζα θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ελεξγεηαθώλ δεζκεύζεσλ ηεο ρώξαο καο ζε εζληθό 

θαη δηεζλέο επίπεδν. 

 Θα ζπκβάιιεη ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ ξππαληηθώλ ελεξγεηαθώλ πόξσλ (πεηξειαίνπ θαη ιηγλίηε), πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ αιιά θαη ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο. 

 Θα ζπκβάιεη ζηελ αύμεζε ηεο δηάξθεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ πθηζηάκελσλ ΦΥΤΑ ηνπ Ννκνύ. 

 Θα αιιάμεη ην πξνθίι ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ζην Ννκό απμάλνληαο ηελ επαηζζεζία ησλ 

πνιηηώλ θαη ηελ ηερλνγλσζία ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ. 

 Θα δεκηνπξγήζεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

 Σε ζπλεξγαζία κε ηερλνινγηθά θαη παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα είλαη δπλαηόλ λα απνηειέζεη πόιν έξεπλαο 

θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηβαιινληηθήο κεραληθήο. 
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8. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΦΙΣΑMΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 

8.1 ΠΔΡΙΟΥΗ ΜΔΛΔΣΗ 

 

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 170225/2014 (ΦΔΚ 135/Β/27-01-2014) «Δμεηδίθεπζε ησλ 

πεξηερνκέλσλ ησλ θαθέισλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

Καηεγνξίαο Α΄ ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο κε αξ. 1958/2012 (Β΄ 21) φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 4014/2011 (Α΄ 

209), θαζψο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο ιεπηνκέξεηαο.», σο πεξηνρή κειέηεο πξνζδηνξίδεηαη ε 

πεξηνρή γχξσ απφ ην έξγν. πγθεθξηκέλα γηα ηα εκβαδηθά έξγα ηεο ππνθαηεγνξίαο Α2 νξίδεηαη 

σο ειάρηζηε αθηίλα πεξηνρήο κειέηεο 1km απφ ηνλ άμνλά ηνπο. 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ε πεξηνρή κειέηεο ηνπ έξγνπ δηνηθεηηθά αλήθεη ζηελ Γ.Δ. Νίθαηαο ηνπ Γήκνπ 

Κηιειέξ ηεο Π.Δ. Λάξηζαο. Όπσο απνηππψλεηαη θαη ζην Υάξηε ρξήζεσλ γεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 

V, ε πεξηνρή κειέηεο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη θπξίσο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο, ελψ πεξηιακβάλεη 

επίζεο θαη ηνπο νηθηζκνχο Μνζρνρψξη θαη Μχξα ζε απφζηαζε ιίγσλ κφιηο ρηιηνκέηξσλ.  

 

Σέινο, ην ππφ κειέηε έξγν ρσξνζεηείηαη ζηελ Σ.Κ. Μχξσλ, ζην πςφκεηξν ησλ 152m θαη 

βξίζθεηαη εληφο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο “Πεξηνρή Θεζζαιηθνχ Κάκπνπ” (SPA - 

Κσδηθφο Gr 1420011), ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Δπξσπατθφ Οηθνινγηθφ Γίθηπν Natura 2000, 

φπσο επίζεο θαη εληφο ΓΠ Νίθαηαο (ΦΔΚ 527/ΑΑΠ/16-10-2009) ζηελ πεξηνρή ΕΔΠΓ – Εψλε 

Διέγρνπ θαη Πεξηνξηζκνχ ηεο Γφκεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ΕΔΠΓ Α – Νφηην Σκήκα ηνπ 

Γήκνπ, φπνπ είλαη επηηξεπηή ε εγθαηάζηαζε ΑΠΔ. 

 

8.2 ΚΛΙΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

Α. Δσρύηερη περιοτή μελέηης  

 

Σν θιίκα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Θεζζαιίαο αθνινπζεί ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

Μεζνγεηαθήο ιεθάλεο, ην νπνίν επεξεάδεηαη άκεζα απφ ην αληηθπθισληθφ ζχζηεκα ηνπ 

Αηιαληηθνχ κεηά ηελ επέθηαζή ηνπ πξνο ηε ΝΑ Δπξψπε. 

 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο, επηθξαηεί επεηξσηηθφ θιίκα κε ραξαθηεξηζηηθφ ην μεξφ θαη 

ζεξκφ θαινθαίξη θαη ην βξνρεξφ ρεηκψλα κε αξθεηέο ρηνλνπηψζεηο. Μηα κεγάιε ππνπεξίνδν ηνπ 

έηνπο βξίζθεηαη ζηηο δψλεο ησλ ςπρξψλ θαη πγξψλ κελψλ.  

 

χκθσλα κε ην βηνθιηκαηηθφ ράξηε θαη ην ράξηε βηνθιηκαηηθψλ νξφθσλ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, 

ην θιίκα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο ζεσξείηαη αζζελέο κέζν κεζνγεηαθφ, κε ςπρξφ, πγξφ 

θαη βξνρεξφ ρεηκψλα κε αξθεηέο ρηνλνπηψζεηο θαη ζεξκφ θαη μεξφ θαινθαίξη. Παξαηεξείηαη  

κεγάιν ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο κεηαμχ ρεηκψλα θαη θαινθαηξηνχ, κε αμηφινγν ζηνηρείν ηηο 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ ρεηκψλα. 

 

Β. Άμεζη περιοτή μελέηης 

 

Απφ ηε κειέηε, αλάιπζε θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, απφ δεδνκέλα κεηεσξνινγηθά, 

πξνθχπηεη ην θιηκαηηθφ πξνθίι ηεο πεξηνρήο, πνπ είλαη ε βάζε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

παξακέηξσλ ησλ θαηλνκέλσλ απνξξνήο, δηάβξσζεο θαη θιηκάθσζεο ηεο βιάζηεζεο. 

 

Οη   θχξηνη   ζπληειεζηέο,   πνπ   δηακνξθψλνπλ ην   θιίκα,   είλαη   ηα   αηκνζθαηξηθά 

θαηαθξεκλίζκαηα (βξνρή, ρηφλη, ραιάδη), ε ζεξκνθξαζία θαη ε πγξαζία. 
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Ζ θαηαλνκή  ηεο εηήζηαο βξνρφπησζεο ζηελ πεξηνρή ηεο κειέηεο δηαηεξεί ην ηνπ   

Μεζνγεηαθνχ   ηχπνπ,   δειαδή   ε   πεξίνδνο   ησλ   πεξηνξηζκέλσλ βξνρνπηψζεσλ (μεξά 

πεξίνδνο) ζπκπίπηεη κε ηε ζεξκή πεξίνδν. 

 

ηελ πεξηνρή κειέηεο δελ ιεηηνπξγεί κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο ηεο Δ.Μ.Τ. Ο πιεζηέζηεξνο 

ζηαζκφο είλαη απηφο ηεο Λάξηζαο (γεσγξαθηθφ πιάηνο 39
ν
 39΄ Β,  γεσγξαθηθφ κήθνο 22

ν
 27΄ 

Α). Δπεηδή ε πεξηνρή κειέηεο βξίζθεηαη θνληά ζην ζηαζκφ ηεο ΔΜΤ Λάξηζαο θαη κε πνιχ 

κηθξή απφιπηε πςνκεηξηθή δηαθνξά δελ αλακέλνληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα 

θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία ησλ δχν πεξηνρψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζηαζκνχ ζηνηρείσλ απφ ηελ πεξηνρή κειέηεο ρσξίο θίλδπλν. 

 

Βροτόπτωση 

 

Ζ εηήζηα βξνρφπησζε αλέξρεηαη ζε 425mm θαη νη κέξεο βξνρήο ζε 117. Ζ βξνρή παξνπζηάδεηαη 

γεληθά σο ζεηφο ζηξσκαηνθφξσλ λεθψλ, δει. αζζελήο θαη ζπλερήο, επεηδή επηθξαηεί ε ζθήλα 

ησλ πςειψλ βαξνκεηξηθψλ πηέζεσλ ηεο Βαιθαληθήο θαη ηεο Κ. Δπξψπεο. 

 

Καηά ηνπο κήλεο Μάην, Ηνχλην, Ηνχιην, Αχγνπζην θαη επηέκβξην εκθαλίδνληαη βξνρέο βίαηεο 

κνξθήο θαη θαηαηγίδεο ιφγσ δηέιεπζεο ςπρξψλ κεηψπσλ κε ηηκέο πνπ θπκαίλνληαη απφ 3,15 έσο 

5,31 εκέξεο/κήλα. 

 

Οη ζεξκηθέο ηνπηθέο θαηαηγίδεο ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε έληαζε θαη κηθξή δηάξθεηα (1-2 

σξψλ) θαη ζπκβαίλνπλ ζπλήζσο ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο. Οη κέξεο θαηαηγίδαο αλέξρνληαη 

εηεζίσο ζε 29,32 εκέξεο/έηνο κε κέζε ηηκή 2,4 εκ./κήλα. Οη κέξεο ρηνληνχ αλέξρνληαη εηεζίσο 

ζε 6,81 εκέξεο/ έηνο θαη νη κέξεο ραιάδη ζε 1,7. 

 

Θερμοκρασία 

 

Ζ κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία αέξα ζηελ πεξηνρή ηεο Λάξηζαο είλαη 16 
ν
C, κε κέζε ειάρηζηε αλά 

κήλα 8,67 
ν
C θαη κέζε κέγηζηε ηνπο 21,37 

ν
C, ελψ ε κέζε ζπλνιηθή αλά εκέξα είλαη 15,49 

ν
C. 

Γεληθά ε κέζε ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη απφ 5,2 
ν
C ηνλ Ηαλνπάξην ζε 27,3 

ν
C ηνλ Ηνχιην, κε 

κεγαιχηεξε κέζε κέγηζηε ηνπο 33,2 
ν
C ηνλ Ηνχιην θαη κηθξφηεξε κέζε ειάρηζηε ηνπο 0,6 

ν
C ηνλ 

Ηαλνπάξην. Ζ δηαθνξά απηή ησλ 22 
ν
C ραξαθηεξίδεη ην θιίκα ηεο πεξηνρήο σο επεηξσηηθνχ 

ηχπνπ. Ζ απφιπηε κέγηζηε ζεξκνθξαζία έρεη θηάζεη ηνπο +45 
ν
C ηνλ Ηνχιην θαη ε απφιπηε 

ειάρηζηε έθηαζε ηνπο –21,6 
ν
C ηνλ Ηαλνπάξην, κε 40,14 πεξίπνπ εκέξεο παγεηνχ. 
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Πίνακας 8.1: Μεηεσξνινγηθά δεδνκέλα απφ ην ηαζκφ Λάξηζαο  ηεο Δ. Μ. Τ. (γεσγξαθηθφ πιάηνο 39
ν
 39΄ Β,  γεσγξαθηθφ κήθνο 22

ν
 27΄ Α) (πεξίνδνο 1955-1996). 

 

Μήνας 

Θερμοκραζία (
o
C) 

Μέζη 

νέθφζη 

τεηική 

σγραζία 

ΒΡΟΥΟΠΣΩΗ 

Δπικραηών 

άνεμος Μέζη 
Μέζη 

μέγιζηη 

Μέζη 

ελάτιζηη 

Απόλση

η 

μέγιζηη 

Απόλσηη 

ελάτιζηη 

Μέζο ολικό 

ύυος 

βροτής 

Μέγιζηο 

24 h 

Ιανοσάριος 5,2 9,8 0,6 22,8 -21,6 5,0 79,4 32,5 24,0 Βφξεηνο 

Φεβροσάριος 6,8 12,0 1,3 25,2 -10,5 4,9 75,1 32,1 55,3 Αλαηνιηθφο 

Μάρηιος 9,4 14,8 3,4 27,5 -7,0 4,8 73,5 37,1 38,7 Αλαηνιηθφο 

Απρίλιος 13,9 19,7 6,3 32,4 -4,4 4,4 68,7 32,6 40,8 Αλαηνιηθφο 

Μάχος 19,6 25,7 10,9 40,0 1,4 4,0 61,8 38,7 67,8 Αλαηνιηθφο 

Ιούνιος 25,0 31,0 15,1 42,2 7,0 3,0 49,1 25,5 50,6 Αλαηνιηθφο 

Ιούλιος 27,2 33,1 17,7 45,2 11,0 2,1 46,6 19,4 109,5 Αλαηνιηθφο 

Αύγοσζηος 26,2 32,6 17,3 45,0 10,0 1,9 49,8 16,1 56,5 Αλαηνιηθφο 

επηέμβριος 21,9 28,5 14,1 39,2 5,0 2,7 58,8 30,9 141,1 Αλαηνιηθφο 

Οκηώβριος 16,3 22,2 10,0 36,8 -2,0 3,9 70,0 52,0 86,0 Αλαηνιηθφο 

Νοέμβριος 10,8 15,9 5,7 29,6 -7,0 4,6 79,4 57,8 57,6 Αλαηνιηθφο 

Γεκέμβριος 6,6 11,1 2,0 23,2 -17,5 4,8 82,0 50,4 91,2 Βφξεηνο 

ΔΣΟ 15,74 21,37 8,7 34,09 -2,97 46,1 66,18 425,1 843,1  

 

Αριθμός ημερών 

Μήνας 

Νέθφζη (0-8/8) 

Τεηού Βροτής Υιόνι Καηαιγίδα  Ομίτλη Γρόζος Πάτνη 

Παγεηός Άνεμος 

0-1,5 
1,6-

6,4 

6,5-

8,0 
Ολικός Μερικός >6Β >8Β 

Ιανοσάριος 5,4 14,4 11,2 12,3 10,9 2,0 2  8,0 2,2 6,5 13,4 3 7 0 

Φεβροσάριος 4,5 14,8 9,0 12,2 11,1 1,7 6  5,3 1,8 4,0 10,4 2 1,1 1 

Μάρηιος 5,5 15,9 9,6 13,2 12,2 8 8  4,0 3,6 1,5 6,0 0 7 0 

Απρίλιος 4,9 19,4 5,7 11,2 10,9 0 1,8  2,5 4,0 1 8 0 5 0 

Μάχος 5,1 22,6 3,3 10,5 10,2 0 5,2  1,2 1,6 0 0 0 2 0 

Ιούνιος 9,0 19,8 1,2 7,0 6,7 0 5,1  2 2 0 0 0 2 0 

Ιούλιος 16,2 14,3 5 4,8 4,5 0 5,1  2 0 0 0 0 4 1 
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Πίνακας 8.2: ΜΔΔ ΣΗΜΔ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 1955-1990. 

 

MHNE Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α  Ο Ν Γ 

ΜΔΗ 

ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ 

5,2 6,9 9,4 13,9 19,7 24,5 27,3 26,2 21,8 16,1 10,9 6,6 

ΑΠ. ΜΔΓΙΣΗ 

ΘΔΡΜ/ΙΑ 

21,8 25 27,5 32,4 40 42,2 45,2 45 35,2 33,5 29 22,5 

ΑΠ. ΔΛΑΥΙΣΗ 

ΘΔΡΜ/ΙΑ 

-21,6 -11 -7 3,4 1,4 7 17,7 17,2 14,1 -2 -6,4 -17,5 

 

Γιάγραμμα 8.1: ΜΔΔ ΣΗΜΔ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 1955-1990. 

Αύγοσζηος 18,7 12,0 4 4,2 4,1 0 3,6  3 0 0 0 0 2 0 

επηέμβριος 13,9 14,3 1,8 6,4 6,4 0 2,9  1,3 8 0 0 0 2 0 

Οκηώβριος 8,9 16,1 6,0 10,0 9,9 0 1,7  3,0 1,6 0 1 0 1 0 

Νοέμβριος 5,5 15,9 8,5 12,1 11,8 2 1,7  8,9 3,4 1,7 3,6 0 4 0 

Γεκέμβριος 5,1 5,1 10,5 13,2 12,1 1,1 6  9,8 2,7 4,7 10,5 3 5 0 

ΔΣΟ 102,7 184,6 75,8 117,1 110,8 14,8 49,1  51,0 30,9 19,4 52,9 8,0 42,1 2,0 
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Πίνακας 8.3: ΜΔΔ ΣΗΜΔ ΝΔΦΧΖ ΑΝΑ ΜΖΝΑ. 

 

MHNE Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α  Ο Ν Γ 

ΗΜΔΡ/ΜΗΝ

Α 

12,53 10,0

6 

11,2

8 

7,39 4,78 1,81 0,61 0,78 2,3

6 

6,94 10,08 11,2 

ΠΟΟΣΟ

% 

41,76 33,5

3 

37,6 24,6

3 

15,9

3 

6,03 2,03 2,6 7,8

6 

23,13 33,6 37,6 

 

Γιάγραμμα 8.2: ΜΔΔ ΣΗΜΔ ΝΔΦΧΖ ΑΝΑ ΜΖΝΑ. 
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A

ΒA

Ν

Β

ΝA

ΒΓ

Γ

ΝΓ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΗΜΔΜΙΑΣ:

ΚΛΙΜΑΚΑ

55,88%

: 1 : 5

 
Γιάγραμμα 8.3: ΑΝΔΜΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ 

ΑΝΔΜΟΛΟΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

ΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΔΜΤ ΛΑΡΗΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Γιάγραμμα 8.4: ΟΜΒΡΟΘΔΡΜΗΚΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΟΛΖ ΣΖ ΛΑΡΗΑ 

(BAGNOULS-GAUSSEN). 

 

Άνεμος 

 

Ζ επξχηεξε πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ λελεκία ηεο νπνίαο ε κέζε ηηκή θζάλεη ην 54 (Καηά 

ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη ζπγθεθξηκέλα ην κήλα Γεθέκβξην, ε λελεκία εκθαλίδεηαη κέγηζηε 

ηηκή 75%, ελψ ε ρακειφηεξε ηηκή ηεο είλαη ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν κε ειάρηζηε ηηκή 36% ηνλ 

Ηνχιην. Απφ άπνςε εηήζηαο ζπρλφηεηαο ησλ αλέκσλ ηζρχεη ν αθφινπζνο πίλαθαο απφ ηνλ νπνίν 

πξνθχπηεη θαη ην ηζηφγξακκα πνπ αθνινπζεί. 

 

Γιεύθσνζη ανέμφν                στνόηηηα εμθάνιζης 

Β    4,823 

ΒΑ    5,667 

 Α     16,822 

ΝΑ                                      5,239 

Ν                                         1,644 

ΝΓ                                      2,937 

Γ                                       3,813 

ΒΓ       3,519 
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Απφ άπνςε εηήζηαο ζπρλφηεηαο ησλ αλέκσλ επηθξαηεί ζαθψο ν αλαηνιηθφο (16,8%) θαη 

αθνινπζνχλ ν βνξεηναλαηνιηθφο (5,6%), ν λνηηναλαηνιηθφο (5,2%) ν δπηηθφο (3,8), ν 

λνηηνδπηηθφο (2,9%) θαη ν λφηηνο (1,6%). Σελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη επηθξαηνχλ άλεκνη 

αλαηνιηθνί ην θζηλφπσξν αλαηνιηθνί θαη βνξεηναλαηνιηθνί θαη ην ρεηκψλα βφξεηνη θαη 

βνξεηναλαηνιηθνί. Ζ κέζε εηήζηα λελεκία αλέξρεηαη ζε 54% θαη εκθαλίδεηαη πςειφηεξε θαηά 

ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν κε κέγηζην 75% ην Γεθέκβξην θαη ρακειφηεξε ην θαινθαίξη κε ειάρηζηε 

36% ηνλ Ηνχιην. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ κεληαία θαηαλνκή ν αλαηνιηθφο εκθαλίδεη πςειφηεξε ζπρλφηεηα ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο κε κέγηζην 28,8% ηνλ Ηνχιην, ν λνηηναλαηνιηθφο ηελ άλνημε θαη ην 

θαινθαίξη κε κέγηζην 8,6% ηνλ Αχγνπζην θαη βφξεηνο, βνξεηναλαηνιηθφο θαη δπηηθφο είλαη 

ζπρλφηεξνη ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. 

 

Πξέπεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη ν Αλαηνιηθφο άλεκνο πλέεη ζπλήζσο κε 1-4 Beaufort, ελψ νη άιινη 

κε 1-3 Bf. Ζ αλψηαηε ηαρχηεηα ησλ αλέκσλ πξνζεγγίδεη ηα 8Bf κε εμαίξεζε ηνπο Ν, ΝΑ θαη Γ 

πνπ δελ μεπεξλνχλ ηα 7Bf. Γεληθά ιφγσ ησλ θπζηθψλ εκπνδίσλ, ε ηαρχηεηα ησλ Βνξείσλ, 

Βνξεηναλαηνιηθψλ θαη Βνξεηνδπηηθψλ αλέκσλ αλαθφπηεηαη θαη κφλν ν Αλαηνιηθφο άλεκνο 

πλέεη ρσξίο εκπφδηα κέζσ ηεο Λάξηζαο, κε κεγαιχηεξε άλεζε θπξίσο ην θαινθαίξη. 

 

Βιοκλιματικές σσνθήκες 

 

Ζ ζεζζαιηθή πεδηάδα πεξηθιείεηαη απφ ςεινχο νξεηλνχο φγθνπο ηεο Πίλδνπ, ηνπ Οιχκπoπ ηεο 

Όζζαο, ηνπ Μαπξνβνπλίνπ ηνπ Πειίνπ, ησλ Αγξάθσλ θαη ησλ Αληηραζίσλ, πνπ ηελ κνλψλνπλ 

απφ ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηνπ Αηγαίνπ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε επξχηεξε πεξηνρή λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ επεηξσηηθφ θιίκα θαη κεηαβαηηθφ απφ ην κεζνγεηαθφ πξνο κεζεπξσπατθφ 

 

Ζ κέζε εηήζηα βξνρφπησζε αλέξρεηαη ζε 425 mm, θαη παξαηεξείηαη ζεξκνκεηξηθφ εχξνο ηφζν 

κεηαμχ Υεηκψλα θαη Καινθαηξηνχ φζν θαη κεηαμχ εκέξαο θαη λχρηαο. χκθσλα κε ην δείθηε 

μεξφηεηαο Α ηνπ DE MARTONE ην θιίκα ραξαθηεξίδεηαη σο εκίμεξν. 

 

Απφ ην αληίζηνηρν νκβξνζεξκηθφ πξνθχπηεη φηη ε μεξνζεξκηθή πεξίνδνο θαηά Gaussen είλαη 

πεξίπνπ 150 εκέξεο, απφ ηηο αξρέο Μαΐνπ σο ην ηέινο επηεκβξίνπ. 

 

Υγρασία 

 

Ζ κέζε ζρεηηθή πγξαζία θπκαίλεηαη απφ 46% ηνλ Γεθέκβξην κε κέζε εηήζηα ηηκή 65,9%. Σν 

δηάζηεκα πνπ παξαηεξείηαη απμεκέλε ζρεηηθή πγξαζία είλαη απφ ηνλ Γεθέκβξην κέρξη ην 

Μάξηην κε ηηκέο απφ 70,3-82,3 % ελψ νη ζρεηηθά μεξνί κήλεο εκθαλίδνληαη νη Ηνχληνο-

Αχγνπζηνο κε ηηκέο 46-48,8%. 

 

Ζ κέζε εηήζηα πεηνχ είλαη 117,03 εκέξεο/έηνο κε κέζε κεληαία ηηκή ηηο 9,7 εκέξεο/κήλα. 

Οκίριε εκθαλίδεηαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαηά ηελ πεξίνδν Ννεκβξίνπ-Μαξηίνπ (άλσ ησλ 

12 εκεξψλ/κήλα). 

 

Γεληθά ε εκθαληδφκελε νκίριε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο νκίριε αθηηλνβνιίαο, ελψ νκίριε εθ 

κεηαθνξάο παξνπζηάδεηαη κε πνιχ κηθξφηεξε ζπρλφηεηα. 

 

Όηαλ πλένπλ Βφξεηνη αζζελείο άλεκνη, ε νκίριε εκθαλίδεηαη θαηά δψλεο θαη θπξίσο Γ-ΒΓ ηεο 

θσκφπνιεο Αγηάο ιφγσ εκπινπηηζκνχ ηεο αέξηαο κάδαο κε πδξαηκνχο πάλσ απφ ηελ θνηιάδα 

ηνπ Πελεηνχ. 

 



- 71 - 

 

 

 

Όηαλ πλένπλ αλαηνιηθνί άλεκνη (δηέιεπζε χθεζεο) ζπλζήθεο νκίριεο παξνπζηάδνληαη ζε 

νιφθιεξε ηελ πεξηνρή (εθ κεηαθνξάο). 

Ζ εηήζηα λέθσζε ζηελ πεξηνρή αλέξρεηαη ζε 79,87 εκέξεο/έηνο, κε κέζε εηήζηα λέθσζε ηηο 

6,66 εκέξεο/κήλα, κε κέζε κέγηζηε ηηκή ηνλ Ηαλνπάξην κε 12,53 θαη κέζε ειάρηζηε ηνλ Ηνχιην 

κε 0,61 εκέξεο/κήλα. Οη αίζξηεο εκέξεο αλέξρνληαη ζε 118 θαη νη λεθνζθεπείο ζε 79. 

 

 
Γιάγραμμα 8.5: Οκβξνζεξκηθφ δηάγξακκα πεξηνρήο πφιεο ηεο Λάξηζαο Bagnouls-Gaussen. 

 

8.3 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

Α. Δσρύηερη περιοτή μελέηης  

 

Ο Ννκφο Λάξηζαο έρεη έθηαζε 5.390km
2
 , ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ην 38,3% ηεο Θεζζαιίαο θαη 

ην 4% ηεο ρψξαο, ε δε κνξθνινγηθή θαηαλνκή ηεο είλαη: πεδηλή 47,1%, εκηνξεηλή 25,4%,νξεηλή 

27,5%. ηα ΒΑ ηνπ Ννκνχ εθηείλεηαη ν Όιπκπνο (2.918m) πνπ είλαη ην ςειφηεξν βνπλφ ηεο 

Διιάδαο θαη ρσξίδεηαη απφ ηε ραξάδξα ηνπ ρεηκάξξνπ Ξεξφιαθνπ ζε δχν κεγάια ηκήκαηα, ηνλ 

Άλσ Όιπκπν, ζηα ζχλνξα ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηνλ Κάησ Όιπκπν, λνηηφηεξα. Ο Όιπκπνο καδί 

κε ηηο νξνζεηξέο Σίηαξνπ θαη ησλ Κακβνπλίσλ ζηα δπηηθά απνηεινχλ ην βφξεην θαη 

βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ Ννκνχ. ηα ΝΑ ηνπ Κάησ Οιχκπνπ πςψλεηαη ε Όζζα ή Κίζζαβνο 

(1.978m).  

 

Δηδηθφηεξα, ε Γεκνηηθή Δλφηεηα Νίθαηαο βξίζθεηαη ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο Π.Δ. Λάξηζαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε πνπ θαηαιακβάλεη ε Γ.Δ. Νίθαηαο είλαη 279,5km
2
 

θαη είλαη θπξίσο πεδηλή, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί ην κεγάιν πνζνζηφ ην νπνίν θαηαιακβάλνπλ 

νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ζην ζχλνιν ησλ ρξήζεσλ γεο ηεο πεξηνρήο (πνζνζηφ 80,9% ηεο 

έθηαζεο ηεο Γ.Δ.). 

 

Σν αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο είλαη ζην ζχλνιν ηνπ νκαινχ. Ζ ήπηα κνξθνινγία θαη ην αλάγιπθν 

ηεο πεδηάδαο φπνπ ηνπνζεηείηαη ε Γ.Δ., δηθαηνινγεί ην πνιχ κηθξφ πνζνζηφ δαζνθάιπςεο ηεο 

πεξηνρήο, ην νπνίν κφιηο θηάλεη ην 0,07%. 

 

Β. Άμεζη περιοτή μελέηης 

 

Οη εθηάζεηο πνπ θαηαιακβάλεη ην έξγν είλαη πεξηνξηζκέλεο. Ζ γεσκνξθνινγία ηεο άκεζεο 

πεξηνρήο κειέηεο εκθαλίδεη επίπεδν αλάγιπθν κε κέζν πςφκεηξν +150m θαη φρη κεγάιεο 

θιίζεηο εδάθνπο. 
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8.4 ΓΔΩΛΟΓΙΚΑ, ΣΔΚΣΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΓΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

Ζ αλαγλψξηζε ηεο γεσινγίαο ηεο άκεζεο πεξηνρήο κειέηεο βαζίζηεθε ζηνπο γεσινγηθνχο 

ράξηεο ηνπ Ηδξχκαηνο Γεσινγηθψλ θαη κεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ (ΗΓΜΔ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ απφ ηηο επί ηφπνπ επηζθέςεηο.  

 

Α. Δσρύηερη περιοτή μελέηης 

 

Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ρψξνπ κειέηεο αλήθεη γεσηεθηνληθά ζην ρψξν ηεο πειαγνληθήο θαη 

ππνπειαγνληθήο δψλεο, νη νπνίεο ζηελ επξχηεξε πεξίνρή ηνπ εξγνπ  ζπγθξνηνχληαη κε θχξηα 

ιηζνινγηθή –ηεθηνληθή ελφηεηα ηεηαξηνγελή ηδήκαηα (αινπβηαθέο απνζέζεηο).  

 

Πξφθεηηαη γηα ραιαξέο ακκνραιηθψδεηο πξνζρψζεηο κε άξγηιν πνπ θαηαιακβάλνπλ ην πεδηλφ 

ηκήκα ηνπ δήκνπ (πξνζρψζεηο πεδηάδαο). Ζ εδαθνινγηθή ζχζηαζε ηνπο αιιάδεη απφ πεξηνρή ζε 

πεξηνρή θαζψο είρε άκεζε εμάξηεζε απφ ηα πιηθά ηξνθνδνζίαο. Απνηεινχλ ηνλ εδαθηθφ 

νξίδνληα θαηάιιειν γηα γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

χκθσλα κε ηηο ιηζνζηξσκαηνγξαθηθέο ζηήιεο θνληηλψλ γεσηξήζεσλ νη απνζέζεηο απηέο 

απνηεινχληαη απφ ελαιιαγέο αξγίισλ, άκκνπ, ραιηθηψλ θαη θξνθάισλ κέρξη βάζνπο πεξίπνπ 

200 m. Σν γεσινγηθφ ππφβαζξν ησλ απνζέζεσλ απηψλ ζχκθσλα κε ηελ γεσινγία ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο είλαη αλζξαθηθνί ζρεκαηηζκνί ησλ αζβεζηφιηζσλ θαη ησλ 

γλεπζηνζρηζηνιίζσλ ηεο νξνζεηξάο ηεο Όζζαο. 

 

χκθσλα κε ηηο ιηζνζηξσκαηνγξαθηθέο ζηήιεο θνληηλψλ γεσηξήζεσλ νη απνζέζεηο απηέο 

απνηεινχληαη απφ ελαιιαγέο αξγίισλ, άκκνπ, ραιηθηψλ θαη θξνθάισλ κέρξη βάζνπο πεξίπνπ 

200m. Σν γεσινγηθφ ππφβαζξν ησλ απνζέζεσλ απηψλ ζχκθσλα κε ηελ γεσινγία ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο είλαη αλζξαθηθνί ζρεκαηηζκνί ησλ αζβεζηφιηζσλ θαη ησλ γλεπζηνζρηζηνιίζσλ ηεο 

νξνζεηξάο ηεο Όζζαο. 

 

Πην αλαιπηηθά ε ζηξσκαηνγξαθία ηεο άκεζεο πεξηνρήο κειέηεο πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ 

ζηξσκαηνγξαθηθέο κνλάδεο : 

 χγρξνλεο πνηακνρεηκάξηεο απνζέζεηο, πιηθά ρσξίο θαλέλα εηδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. 

Κξνθάιεο, ραιαξά θξνθαινπαγή, ιεπηνθνθθψδεο ακκανχρν πιηθφ, ραιίθηα θαη θφθθηλεο 

άξγηιινη, ρσξίο δηαγέλεζε. 

 Υαιαξά θξνθαινιαηππνγή, απνηεινχληαη απφ θξνθάιεο δηαθφξσλ κεγεζψλ, θπξίσο 

αζβεζηνιηζηθήο ζχζηαζεο κε ζπλδεηηθφ πιηθφ ιεπηφθνθθε άκκν θαη θαηά ζέζεηο αξγηιιθφ 

πιηθφ. 

 Δλαιιαγέο άκκσλ κε εξπζξέο ςακκνχρεο αξγίιινπο  

 Δλαιιαγέο ραιηθηψλ κε αξγίιινπο. 

 

Ζ Θεζζαιία βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο ιηζνζθαηξηθήο κηθξνπιάθαο ηνπ Αηγαίνπ θαη 

αλακέλεηαη, λα αζθνχληαη εθειθπζηηθέο ηάζεηο (δπλάκεηο αλά κνλάδα επηθάλεηαο) νη νπνίεο λα 

έρνπλ δηεχζπλζε πεξίπνπ βνξξά-λφηνπ θαη λα επεθηείλνπλ ηελ πεξηνρή θαηά ηελ ίδηα δηεχζπλζε. 

Οη εθειθπζηηθέο ηάζεηο έρνπλ σο ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία «θαλνληθψλ ξεγκάησλ» ησλ νπνίσλ ε 

δηεχζπλζε είλαη θάζεηε πξνο ηε δηεχζπλζε ηεο ηάζεο. Γειαδή αλακέλεηαη ζηε Θεζζαιία ηα 

ζεηζκηθά ξήγκαηα λα έρνπλ δηεχζπλζε Αλαηνιήο-Γχζεο θαη θιίζε πξνο ην βνξξά ή ην λφην κε 

βπζηδφκελν ην πάλσ ηέκαρνο ηνπ ξήγκαηνο. 

Γεωλογική στρωματογραυία  της Εσρύτερης Περιοτής  

 

ηελ πεξηνρή απαληνχλ Μεηαιπηθνί ζρεκαηηζκνί θαη Αιπηθνί, πνπ πεξηβάιινπλ ηελ πεξηνρή θαη 

απνηεινχλ ην ππφβαζξν ηεο (θξπζηαιινζρηζηψδεο ζχζηεκα). 
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Οη Μεηαιπηθνί ζρεκαηηζκνί πεξηιακβάλνπλ ζηξψκαηα, πνπ είλαη αζχκθσλα πάλσ ζηελ Αιπηθή 

δνκή, αλήθνπλ ζηελ νπηζζνρψξα ηνπ ζεκεξηλνχ Διιεληθνχ ηφμνπ θαη έρνπλ απνηεζεί θαηά ην 

Νενγελέο - Σεηαξηνγελέο. Οη ζρεκαηηζκνί απηνί έρνπλ πιεξψζεη ηελ ιεθάλε ηεο Λάξηζαο, πνπ 

ζρεκαηίζηεθε θαηά ην Πφληην-Κ. Πιεηφθαηλν κε ηελ δξάζε ησλ Νενηεθηνληθψλ δπλάκεσλ. 

 

Οη ζρεκαηηζκνί απηνί απνηέζεθαλ ζε δηάθνξνπο παιαηνγεσγξαθηθνχο ρψξνπο σο εμήο: Αθνχ 

είρακε ηελ δξάζε ηεο Αιπηθήο νξνγέλεζεο θαη κε ηελ επίδξαζε εθαπηνκεληθψλ δπλάκεσλ 

ηνπνζεηήζεθαλ νη εζσηεξηθέο Διιελίδεο ζηηο εμσηεξηθεο. ηε Γ. Θεζζαιία είρακε ηελ 

Μεζνειιεληθή αχιαθα, φπνπ είρακε απφζεζε ησλ Μνιαζζηθψλ ζρεκαηηζκψλ (Ζψθαηλν-

Οιηγφθαηλν) θαη ζηελ Α. Θεζζαιία είρακε εληαία ρέξζν. Καηά ην Βνπξδηγάιην (Κ. Μεηφθαηλν) 

κε ηελ δξάζε ηεο Νενηεθηνληθήο κεγάια ηεκάρε παζαίλνπλ ηαιάλησζε κε απνηέιεζκα αθφκε ε 

Α. Θεζζαιία λα είλαη εληαία ρέξζνο, φπσο θαη κέξνο ηεο Γ. Θεζζαιίαο. (αλ. ηκήκα). 

 

Καηά ην Αλ. Μεηφθαηλν κε ηελ δξάζε ηεο Νενηεθηνληθήο ε Αλ. Θεζζαιίαο αξρίδεη λα βπζίδεηαη 

θαη έρνπκε ηελ απφζεζε πάλσ ζηελ παιαηνδηαβξσκέλε επηθάλεηα ηεο Αλ. Θεζζαιίαο ηελ 

απφζεζε θιαζηηθψλ ηδεκάησλ (θξνθαινπαγή) θαη κηθξνιαηππνπαγψλ αζβεζηνιίζσλ. Ζ 

ηεθηνληθή ζπλερίδεη λα δξά ππφ κνξθή θαλνληθψλ ξεγκάησλ θαη θαηά ην Πφληην - Κ. 

Πιεηφθαηλν έρνπκε ηνλ πιήξε ζρεκαηηζκφ ηεο ιεθάλεο Αλ. Θεζζαιίαο (Λάξηζαο). Δδψ έρνπκε 

λα θάλνπκε κε κηά κεγάιε ιίκλε ή ζχζηεκα ιηκλψλ, φπνπ απνηίζεληαη θιαζηηθά ηδήκαηα.  

 

Δπεηδή φκσο ε πεξηνρή κειέηεο βξίζθεηαη ζην θέληξν θαη πξνο ηα αλαηνιηθά πεξηζψξηα απηήο 

ηεο ιίκλεο έρνπκε λα θάλνπκε κε ιεπηφθνθθα πιηθά – κάξγεο - καξγατθνχο ςακκίηεο - κίθξν-

καθξνθξνθαινιαηππνπαγή - κεζφθνθθνπο έσο ρνλδξφθνθθνπο άκκνπο. 

 

Έπεηηα ε ιεθάλε ζπλερίδεη λα πιεξνχηαη κε θιαζηηθά ηδήκαηα, φπνπ αλάινγα κε ηηο επνρηαθέο 

κεηαβνιέο δει. αλ ε άλνδνο ζηάζκεο χδαηνο ειάκβαλε ρψξα κε ηαρχηεηα κεγαιχηεξε ηεο 

ηδεκαηνγέλεζεο, ην επηθξαηνχλ πιηθφ εληφο απηήο είλαη ηιχεο, άξγηινη, ιεπηφθνθθνη άκκνη, ελψ 

φηαλ ζπλέβαηλε ην αληίζεην είρακε ηελ απφζεζε ρνλδξφθνθθσλ πιηθψλ (ακκνράιηθα - άξγηινη). 

 

Καηά ην Πιεηζηφθαηλν αιιάδνπλ νη πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ιεθάλεο (ζρεκαηηζκφο 

πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ θ.ι.π.) κε απνηέιεζκα λα έρνπκε ηελ απφζεζε αδξνκεξψλ ζρεκαηηζκψλ 

απφ Πελεηφ - Σηηαξήζην ζην ΒΓ ηκήκα ηεο ιεθάλεο θαη αδξφθνθθα πιηθά ζην θέληξν ηεο 

ιεθάλεο - πεξηνρήο καο - (ακκντιχο - άξγηινη - ιεπηφθνθθνη άκκνη - ζαπξνπεινί θ.ι.π.). 

Παξάιιεια έρνπκε ηελ δξάζε ηεο ηεθηνληθήο θαη ηελ δεκηνπξγία ηεθηνληθήο ηάθξνπ ζην ΝΑ 

ηκήκα ηεο ιεθάλεο Αλ. Θεζζαιίαο (Κάξια). Καηά ην Αλ. Πιεηζηφθαηλν - Οιφθαηλν έρνπκε 

πνηακνιηκλαίν πεξηβάιινλ κε απφζεζε πιηθψλ πνπ είλαη άξγηινο - ιεπηή άκκνο - κεζφθνθθνο 

άκκνο - ζαπξνπεινί. Λφγσ φκσο ηεο επνρηαθφηεηαο ησλ ιηκλψλ θαη ηεο εμάηκηζεο είρε ζαλ 

απνηέιεζκα λα απνηίζεληαη θαη ηα δηαιπκέλα άιαηα κε απνηέιεζκα ηα παξαπάλσ πδξνθφξα λα 

είλαη επηβαξπκέλα θαη ην λεξφ λα εκθαλίδεη κεγάιε ζθιεξφηεηα (25-30 βαζκνί). 

  

Λφγσ ηεο παιαηνγεσγξαθηθήο εμέιημεο ηεο πεξηνρήο εκθαλίδνληαη πιεπξηθά κεηαβάζεηο- 

απνζθήλσζε πιηθψλ κε απνηέιεζκα ε ιηζνινγηθή δνκή λα πνηθίιεη ηφζν νξηδφληηα φζν θαη 

θαηαθφξπθα. 

 

Γεληθά ηα πιηθά ζηελ ελδηαθεξφκελε πεξηνρή είλαη : 

 

α. Αιινχβηα: Άξγηινη - ιεπηφθνθθνη έσο ρνλδξφθνθθνη άκκνη - θξνθαινιαηχπεο ζαπξνπεινί 

πνηακνιηκλαίνπ πεξηβάιινληνο. 

β. Αλ. Πιεηνθαηληθά - Πιεηζηνθαηληθά ηδήκαηα: πνπ είλαη άξγηινη - ιεπηφθνθθνη άκκνη -

ζαπξνπεινί – άκκνη – κάξγεο - ρνλδξφθνθθνη άκκνη ιηκλαίνπ πεξηβάιινληνο. 

 

 



- 74 - 

 

 

 

Τεκτονική 

 

Οη αιπηθνί θαη πξναιπηθνί ζρεκαηηζκνί δηακνξθψζεθαλ απφ ηηο πηπρψζεηο ηνπ Σξηηνγελνχο κε 

επσζήζεηο, εθηππεχζεηο θαη ιεπηψζεηο. ηελ ηειεπηαία ζπκπηεζηηθή θάζε ηνπο, νθείινληαη ηα 

ΒΒΓ‐ ΝΝΑ θαη ΒΑ‐ΝΑ δηεχζπλζεο θχξηα ζπζηήκαηα ξεγκάησλ ηεο πεξηνρήο. Μεηά ην Μέζν 

Μεηφθαηλν, επηθξαηνχλ νη εθειθπζηηθέο ηάζεηο, επηδξψληαο ζηηο πξνυπάξρνπζεο δνκέο. 

Γηεπξχλεηαη ε αλαηνιηθή ιεθάλε θαη αξρίδεη ε ηδεκαηνγέλεζε (Πιεηφθαηλν). Ζ επφκελε 

λενηεθηνληθή εθειθπζηηθή ηάζε, Α‐Γ δηεχζπλζεο, θφβεη ηηο παιαηφηεξεο θαη ζεσξείηαη ελεξγφο. 

' απηήλ αλήθεη ην θαλνληθφ ελεξγφ ζεηζκηθφ ξήγκα ηεο Νέαο Αγρηάινπ. εκαληηθέο απφ 

κνξθνινγηθή άπνςε, είλαη νη ξεμηγελείο δψλεο ηνπ Πελεηνχ θαη ηεο Αγηάο, ε νπνία πηζαλφλ 

ζπλερίδεηαη πξνο ηελ ιεθάλε ηεο Λάξηζαο.  

 

Οη θχξηεο ηεθηνληθέο κνλάδεο πνπ απνηεινχλ ην ηεθηνληθφ βχζηζκα ηεο Θεζζαιηθήο Πεδηάδαο 

είλαη: 

- Ζ ηάθξνο ηεο Λάξηζαο ειηθίαο Πιεηνθαίλνπ. Καηά ην Πιεηζηφθαηλν δηακνξθψζεθε 

ηειηθά ε ηάθξνο ηεο Κάξιαο. 

- Σν αληίθιηλν Σηηάλνπ – Υαιθνδνλίνπ  

- Ζ ιεθάλε Καξδίηζαο ‐ Σξηθάισλ ειηθίαο Ζψθαηλνπ ‐ Οιηγφθαηλνπ, φπνπ απαληάηαη ην 

λνηηφηεξν ηκήκα ηεο Μεζνειιεληθήο αχιαθαο. 

 

Μεηά ην αλψηεξν Πιεηφθαηλν ζρεκαηίδεηαη ε ηεθηνληθή ηάθξνο Σξηθάισλ ‐ Καξδίηζαο πνπ 

πιεξψλεηαη  κε ηεηαξηνγελείο απνζέζεηο. 

 

χκθσλα κε ηνπο Παλαγησηφπνπινο Γ & Παπαδάρνο Κ. (2008), ζήκεξα ζηε Θεζζαιία είλαη 

ελεξγφο κηα εθειθπζηηθή ηάζε. Αζθνχληαη εθειθπζηηθέο ηάζεηο (δπλάκεηο αλά κνλάδα 

επηθάλεηαο) νη νπνίεο έρνπλ δηεχζπλζε πεξίπνπ βνξξά‐λφηνπ θαη επεθηείλνπλ ηελ πεξηνρή θαηά 

ηελ ίδηα δηεχζπλζε. Οη εθειθπζηηθέο ηάζεηο έρνπλ σο ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία «θαλνληθψλ 

ξεγκάησλ» ησλ νπνίσλ ε δηεχζπλζε είλαη θάζεηε πξνο ηε δηεχζπλζε ηεο ηάζεο. Γειαδή 

αλακέλεηαη ζηε Θεζζαιία ηα ζεηζκηθά ξήγκαηα λα έρνπλ δηεχζπλζε Αλαηνιήο‐Γχζεο θαη θιίζε 

πξνο ην βνξξά ή ην λφην κε βπζηδφκελν ην πάλσ ηέκαρνο ηνπ ξήγκαηνο. 

 

B. Άμεζη περιοτή μελέηης 

 

ηελ άκεζε πεξηνρή κειέηεο ε γεσινγηθή ζηξσκαηνγξαθία απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ 

ηεηαξηνγελείο αινπβηαθέο πνηακνρεηκαξηθέο απνζέζεηο, ην γεσινγηθφ ππφβαζξν ησλ νπνίσλ 

ζχκθσλα κε ηελ γεσινγία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο έρεη ειηθίαο Οιφθαηλν. 

 

ε φηη αθνξά ηελ ηεθηνληθή ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζχκθσλα κε ηνλ γεσινγηθφ ράξηε αιιά θαη 

απφ παξαηεξήζεηο ππαίζξνπ δελ δηαπηζηψζεθε θάπνην ξήγκα ή κεηάπησζε εληφο ησλ 

αιινπβηαθψλ απνζέζεσλ πνπ θαιχπηνπλ ηελ πεξηνρή. 

 

8.5 ΦΤΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 

8.5.1 Γενικά ζηοιτεία  

 

Σν ηνπίν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, δηακνξθψλεηαη απφ έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ, 

πνπ είλαη, θπξίσο, απνηέιεζκα ησλ θπζηθψλ παξαγφλησλ (ηνπνγξαθηθφ αλάγιπθν, λεξφ, 

βιάζηεζε, δψα) θαη ιηγφηεξν ηεο αλζξψπηλεο παξνπζίαο θαη ρξήζεο ηεο γεο (αγξνηηθφ ηνπίν). Ο 

βαζηθφηεξνο αηζζεηηθφο παξάγνληαο ηνπ ηνπίνπ, είλαη ε βιάζηεζε, θαζψο θαη άιινη 

παξάγνληεο, φπσο ηα λεξά θαη ηα δψα, πνπ είλαη αιιειέλδεηα κε ηε βιάζηεζε. 
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Α. Δσρύηερη περιοτή μελέηης  

 

Βλάζηηζη - Χλωρίδα 

 

Ζ βιάζηεζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν κνξθέο: Σελ  ηππηθή 

βιάζηεζε κεζσγεηαθνχ ζακλψλα (καθία βιάζηεζε) κε θπξίαξρα θπηηθά είδε είλαη ην πνπξλάξη 

(Q. coccifera), ην θπιίθη (R alaternus) θαη ην ξείθη (Δ. arborea) ζηηο ινθψδεηο θαη εκηνξεηλέο 

εθηάζεηο θαη ηε γεσξγηθή βιάζηεζε ζηελ πεδηλή πεξηνρή.  

 

Ζ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο αλήθεη ζηνλ χθπγξν βηνθιηκαηηθφ φξνθν κε αξθεηά δξηκχ ρεηκψλα 

θαη βιάζηεζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεξκφθπιια είδε. Σα θχξηα είδε ρισξίδαο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη ιηβαδηθήο θπηνδηάπιαζεο.  

 

ηηο ιηβαδηθέο εθηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ε πην αμηφινγε νκάδα θπηψλ απφ 

ηελ άπνςε παξαγσγήο βνζθεζίκνπ χιεο, είλαη ηα πνψδε θπηά ηα νπνία είλαη εθείλα πνπ κέρξη 

ζήκεξα έρνπλ αξθεηά κειεηεζεί. Απφ ηα πνψδε θπηά νη νηθνγέλεηεο ησλ αγξσζησδψλ 

(Gramineae) θαη ησλ ςπραλζψλ (Papilionaceae) παξέρνπλ ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ πνιχηηκσλ 

ιηβαδηθψλ θπηψλ. Τπάξρνπλ θαη άιιεο νηθνγέλεηεο φπσο ηα ζχλζεηα (Compositeae), νη νπνίεο 

αληηπξνζσπεχνληαη απφ πνιχ κηθξφηεξν αξηζκφ εηδψλ κεξηθά απφ ηα νπνία είλαη εμαηξεηηθά 

πνιχηηκα απφ θηελνηξνθηθή άπνςε αιιά δελ έρνπλ επαξθψο κειεηεζεί.  

 

Σα μπιψδε ιηβαδηθά θπηά ζε ζρέζε κε ηα πνψδε έξρνληαη ζε δεχηεξε κνίξα ζε φηη αθνξά ηελ 

παξαγσγή βνζθεζίκνπ χιεο. ε ρψξεο φκσο κε κεζνγεηαθφ θιίκα φπσο ε ρψξα καο, είλαη 

δπλαηφλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθή θαηεγνξία ιηβαδηθήο βιάζηεζεο, ράξε ζην βαζχηεξν ξηδηθφ 

ηνπο ζχζηεκα θαη ζηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο ηνπο. Σα μπιψδε ιηβαδηθά θπηά έρνπλ 

αληηπξνζψπνπο θαη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ησλ μπισδψλ θπηψλ, δει. ζηα θξχγαλα, ζηνπο 

ζάκλνπο θαη ζηα δέλδξα. 

 

Ζ δαζηθή βιάζηεζε ζηελ εκηνξεηλή γεσκνξθνινγηθή ελφηεηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη απηή 

πνπ δέρεηαη έληνλα ηελ επίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ κε θχξηα δξάζε ηε βφζθεζε θαη γηα απηφ 

εκθαλίδεη έληνλα θαηλφκελα νπηζζνδξνκηθήο αλάπηπμεο θαη γεληθφηεξα ππνβάζκηζεο . 

 

εκαληηθή είλαη ε δαζηθή βιάζηεζε παξαηεξείηαη ζηηο φρζεο ησλ πδαηνξεπκάησλ (φπνπ 

παξαηεξνχληαη ηα είδε Salix alba, Populus alba, Platanus orientalis, Vitex agnus castus, Nerium 

oleander θ.α.), ελψ ζηελ ππφινηπε πεξηνρή εκθαλίδνληαη ζπνξαδηθά άηνκα δηάθνξσλ μπισδψλ 

εηδψλ (Ulmus minor,  Prunus coccomilia, Rubus fruticosa, Rosa micrantha θ.α.) ζηηο πεδηλέο 

εθηάζεηο, θαηά κήθνο πθηζηάκελσλ δξφκσλ, θαηά κήθνο θξαθηψλ θαη απνζηξαγγηζηηθψλ 

ηάθξσλ.   

 

Ζ θαιιηεξγνχκελε γε ηεο πεδηλήο γεσκνξθνινγηθήο ελφηεηαο θαιχπηεηαη απφ βιάζηεζε 

γεσξγηθήο πξνέιεπζεο, θπξίσο απφ βακβάθη, θαιακπφθη, θαπλφ θαη ζηηάξη αλάινγα κε ηελ 

πεξίνδν ηνπ έηνπο.  

 

Χορηολιβαδική βλάζηηζη 

 

Σα  θχξηα  είδε πνπ  εκθαλίδνληαη  ζηελ  πεξηνρή  κειέηεο  είλαη:  

Ενρφο  (Onchus  oleraceus) 

`Ζξα   (Lotium  temulentum)  

Αγξηάδα  (Agropyrum  repens) 

Αγξηφβξσκε  (Avena  tatua) 

Φηέξε  (Ρteris  Aquillina) 

Υακνκήιη  (Matricaria chamomila) 

Αγξηνκαξγαξίηα  (Matricaria inodora) 

Γατδνπξάγθαζν (Carduus pycnocephalus)  

Βακβαθηά,  αγθάζη  (Cerduus arvense) 

Αηγίισπαο ν γνλαηηζηφο (Aegilops  geniculata ) 
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Γαιαηζίδεο  ( Δuphordia  heliosporia) 

Βάηα  (Rubus) 

Σξηβφιηα (Solsola  kali) 

Αγξηνζπαλάθη  (Chenococium  heinricus) 

Αγξηφβιεην  (Amarenthus  retroflexus) 

Γιπζηξίδα  (Fortukala  cleracea) 

Αινπέθνπξνο  (Alopukurus  pratensis) 

Αλεκψλε  (Anemone  coronaria) 

Παπαξνχλα  (Papaver  thoeas) 

Καςέια  (Capsella bursa pastoris) 

Μνιφρα  (Malva rotudifolia) 

Σξηθ. `Δξπνλ  (Trifolium repens) 

Αγξηφβηθνο  (Vicia cracce) 

Γαχξνο  (Carpinus orientalis) 

Αγξηναριαδηά (Pirus amygdaliformis) 

Πηειηά  (Ulmus camestris) 

Βνχξια  (Juncus maritimus) 

Κνπηζνππηά  (Cercis siliquastrum) 

Ρίγαλε  (Origanum vulgare) 

Αγξηνδπφζκνο  (Mentha longifolia) 

Αγξσζηίδα ε ζηνινλίθεξε  (Agrostis  stolonifera) 

Αλδξνπψγσλαο ν δίζηαρπο  (Andropogon  

distachyos) 

Αλζφμαλζν ην εχνζκν  (Antthoxanthum  odoratum) 

Βξαρππφδην ην θηεξσηφ  (Brachypodium  pinnatum) 

Βξφκνο ν ζηείξνο  (Bromus  sterilis) 

Υξπζνπψγσλαο ν Γξχιινο  (Chrysopogon  gryllus) 

Γαθηπιίδα ε ζπζπεηξσκέλε (Dactylis  glomerata) 

Γαζχππξν ην ηξηρσηφ  (Dasypyrum villosum) 

`Οιθνο ν ηξηρσηφο  (Holcus  lanatus) 

Κξηζή ε βνιβψδεο  (Horleum  bulbosum) 

Κξηζή ε κχνπξε  (Horleum  murinum) 

Κνηιέξηα ε ινθσηή  (Koeleria  cristata) 

Λφιην ην πνιπαλζέο  (Lolium  multiflorum) 

Λφιην ην πνιπεηέο  (Lolium  perenne) 

Φιέσο ν νξεηλφο  (Phleum  montanum) 

Πφα ε εηήζηα  (Poa  annua) 

φξγν ην ραιέπην  (Sorghum  halepense) 

Μεδηθή  (Medicago  hispida)  

Λάζπξνο  (Lathyrus  sativus)  

Αγξηφβηθνο   (Vicia  gracca) 

 

Θάμνοι  -  Γράζηες 

 

Γξχο ε θνθθνθφξνο  (θ. πνπξλάξη),  (Quercus  coccifera) 

πάξηην ην ζρνηλνεηδέο  (Spartium  junseum) 

Αγξηνηξηαληαθπιηέο  (Rosa  sempervirens) 

Σζνπθλίδα  (Utrica  piolka) 

Παιηνχξνο ν Νφηηνο (θ. παιηνχξη),  (Paliurus  australis) 

Λπγφο ν άγλνο (θ. Λπγαξηά),  (Vitex  angnus  castus) 

Κξάηαηγνο ε νμπάθπλζνο  (Crataegus  oxyacanthua) 

      

Δένδρα 

 

Πιαηχθπιινο Γξπο 

Ακηζρνο Γξπο 

Υλνψδεο Γξπο 

Πξίλνο 

θέλδακνη 

Καβάθη 

Ρνδηά 

Αθαθία 

Πεχθν 

Ομπά 

Καξπδηά 

Ακπγδαιηά 

Καζηαληά 

Μειηά 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ρισξίδαο απνηειεί ε ππάξρνπζα πδξφβηα βιάζηεζε ε νπνία πεξηιακβάλεη 

θπξίσο ηξία είδε: ην Potamogeton pectinatus (θνηλή νλνκαζία πνηακνγείηνλαο), ην Typha 

domingensis (θνηλή νλνκαζία ςαζί ή ηχθα) θαη ην Phragmites australis (ην θνηλφ θαιάκη). Σα 

είδε απηά αλήθνπλ ζηηο νηθνγέλεηεο Potamogetonaceae θαη ζηελ ηάμε Alismatales, Typhaceae 

θαη ζηελ ηάμε Typhales,  Poaceae θαη ζηελ ηάμε Poales αληίζηνηρα. 

 

Πανίδα 

 

Όπσο θαη γηα ηελ ρισξίδα, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, ε θαηαγξαθή ηεο παλίδαο έγηλε 

κέζσ επηζθέςεσλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο.  
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Ζ παλίδα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κειέηεο πεξηιακβάλεη είδε θνηλά είδε ζειαζηηθψλ, πδξφβησλ 

νξγαληζκψλ, ακθηβίσλ θαη νξληζνπαλίδαο ησλ κεζνγεηαθψλ νηθνζπζηεκάησλ.   

 

Όζνλ αθνξά ηε παλίδα, πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ε πεξηνρή απνηειεί θαηαθχγην γηα αξθεηφ αξηζκφ 

εηδψλ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί έλαο ελδεηθηηθφο πίλαθαο εηδψλ ζπνλδπισηήο παλίδαο πνπ δνπλ 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο, πνπ φκσο πεξηιακβάλεη θαη πνπιηά πνπ είλαη πεξαζηηθά θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο κεηαλάζηεπζήο ηνπο. 

 

Α. Αμθίβια 

 

1. Βάηξαρνη (Rana spp) 

2. Υσκαηφθξπλνο (Bufo bufo) 

3. Πξαζηλφθξπλνο (Bufo viridis) 

 

Β. Δρπεηά 

 

Βαιηνρειψλα (Emys orbicularis) 

Κξαζπεδνρειψλα (Testudo marginata) 

ακηακίδη (Hemidactylus turcicus) 

Σξαλφζαπξα (Lacerta trilineata) 

Κεξθπξατθή ζαχξα (Algyroides nigropunctatus) 

Ακκφζαπξα (Lacerta agilis) 

Σπθιίηεο (Ophiosaurus apodus) 

 Αβιέθαξνο (Ablepharus kitaibelii) 

 Εακελήο (Coluber caspius) 

 Λαθίηεο (Elaphe quatuorlineata) 

 πηηφθηδν (Elaphe situla) 

 Κνηινπέιηεο (Malpolon monspessulanus) 

 Νεξφθηδν (Natrix natrix) 

 Ορηά (Vipera ammodytes) 

 

Γ. Ποσλιά 

 

Λεπθνπειαξγφο (Ciconia ciconia) 

Μαπξνπειαξγφο 

θεθηάξεο (Pernis aprivorus) 

Αεηνγεξαθίλα (Buteo Rufinus) 

Κξαπγαεηφο (Aquila pomarina) 

Βξαρνθηξθίλεδν 

Κπλεγνγέξαθαο 

Μπεθάηζα 

Σξπγφλη 

Πεπιφγιαπθα 

Μειηζζνθάγνο 

Μαπξνηζηθιηηάξα 

Γξπνκπγνράθηεο 

Γατδνπξνθεθαιάο 

Γεξαθίλα 

Κάξγα 

ηαρηνθνπξνχλα 

Κνξάθη 

Κνπθνπβάγηα 

Μπνχθνο 

Καηζνπιηέξεο 

Κφηζπθαο 

Πεηξνθφηζπθαο 

Σζίθηεο 

Οξηχθη 

Αγξηνπεξίζηεξν 

Σξπγφλη 

πίλνο 

θαξζάθη 

Φιψξνο 

Καξδεξίλα 

πηηνζπνπξγίηεο 

Καξαθάμα 

Αεηνκάρνο 

Γθηψλεο 

Βιάρνο 
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Ακπεινπξγφο 

ηαρηνηζηθληάο 

πηηνρειίδνλν 

Ορζνρειίδνλν 

Υειηδφλη 

 

ηαρηάξα 

Υαιθνθνπξνχλα 

Αξγπξνηζηθληάο 

Ωρξνζηξηηζίδα 

Λεπθνηζηθληάο 

 

 

Γ. Θηλαζηικά 

 

θαηδφρνηξνο 

Σπθινζπάιαθαο 

Λαγφο 

Νπθίηζα 

Αζβφο 

Κνηλή λπρηεξίδα 

ηαρηνπνληηθφο 

Γεθαηηζηήο 

Μαπξνπνληηθφο 

Αιεπνχ 

Σζαθάιη 

 

 

Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε δαζηθή βιάζηεζε ζηελ άκεζε πεξηνρή κειέηεο ησλ έξγσλ είλαη 

ππνβαζκηζκέλε (νη εθηάζεηο δελ είλαη γεληθά δαζνζθεπείο) είλαη  επαθφινπζν θαη ε 

βηνπνηθηιφηεηα ηεο παλίδαο λα είλαη γεληθά ππνβαζκηζκέλε. 

 

Β. Άμεζη περιοτή μελέηης  

 

ηελ άκεζε πεξηνρή κειέηεο δελ εληνπίδνληαη ηδηαίηεξα είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο, θαζψο 

πξφθεηηαη πεξηνρή, φπνπ αλαπηχζζεηαη θπξίσο ν αγξνηηθφο ηνκέαο. Ζ επξχηεξε ηεο κνλάδαο δελ 

απνηειεί βηφηνπν ελδεκηθνχ ή ζπαλίνπ δψνπ ή πηελνχ. Ζ απνπζία έληνλεο θπζηθήο βιάζηεζεο 

θαη ε αλζξψπηλε παξέκβαζε κε ηελ εληαηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο δελ αθήλεη πεξηζψξηα 

αλάπηπμεο νξγαλσκέλσλ βηννηθνζπζηεκάησλ. 

 

8.5.2 Περιοτές ηοσ εθνικού ζσζηήμαηος προζηαηεσόμενφν περιοτών 

 

Οη πεξηνρέο  ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο  πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 4 παξάγξαθνο 3 ηνπ Ν.3982/2001 (ΦΔΚ 60Α/2011)  «Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» είλαη νη εμήο: 

 Πεξηνρέο απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο. 

 Πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο. 

 Φπζηθά πάξθα θαη εηδηθφηεξα σο: εζληθά ή πεξηθεξεηαθά πάξθα. 

 Πεξηνρέο πξνζηαζίαο νηθνηφπσλ θαη εηδψλ θαη εηδηθφηεξα σο:  

o εηδηθέο δψλεο δηαηήξεζεο (Δ.Ε.Γ.) 

o δψλεο εηδηθήο πξνζηαζίαο (Ε.Δ.Π.)  

o θαηαθχγηα άγξηαο δσήο ή ζπλδπαζκφο απηψλ 

 Πξνζηαηεπφκελα ηνπία θαη ζηνηρεία ηνπίνπ ή πξνζηαηεπφκελνη θπζηθνί ζρεκαηηζκνί. 

 

Ζ πεξηνρή κειέηεο εκπίπηεη εληφο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο  

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ κε ηελ νλνκαζία “Πεξηνρή Θεζζαιηθνχ Κάκπνπ” (SPA - Κσδηθφο 

Gr 1420011),  φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 8.3. 
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Δικόνα 8.1 : Θέζε έξγνπ σο πξνο ηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή «Πεξηνρή Θεζζαιηθνχ Κάκπνπ» κε θσδηθφ SPA: 

GR 1420011. 

 
 

8.5.3 Γάζη και δαζικές εκηάζεις 

 

ηελ πεξηνρή κειέηεο έρεη θαηαξηηζζεί δαζνιφγην.  

 

 
Δικόνα 8.2 : Θέζε ηεο κειεηψκελεο κνλάδαο (Πεγή: Κηεκαηνιφγην Α.Δ.) 

ΘΔΗ ΔΡΓΟΤ 
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χκθσλα κε ην άξζξν 142 ηνπ Ν. 4483/2017 (ΦΔΚ 107/Α/31-7-2017)  θαη ηελ ΑΓΑ: 

ΧΗΕΛΟΡ10-ΜΦ, πνπ αθνξά ζηελ αλάξηεζε ηνπ δαζηθνχ ράξηε ηνπ ζπλφινπ πεξηνρήο 

αξκνδηφηεηαο Γ/λζεο Γαζψλ Λάξηζαο, ην γήπεδν ηεο κνλάδαο ραξαθηεξίδεηαη σο κε δαζηθφ: 

 ΠΑ : ΣΔΛΔΗΓΗΚΔ ΠΡΑΞΔΗ & ΑΠΟΦΑΔΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟΤ - ΜΖ ΓΑΗΚΔ 

 Πιεξνθνξία 1 : Δληφο νξίσλ επνηθηζκνχ 

Δπηπιένλ γηα ην γήπεδν ηεο κειεηψκελεο κνλάδαο έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξηζ. πξση.: 

8319/228392/13-11-2012 πξάμε ραξαθηεξηζκνχ θαζψο θαη ε ππ’ αξηζ. πξση.: 3219/87420/13-5-

2013 βεβαίσζε ηειεζηδηθίαο απφ ην Γαζαξρείν Λάξηζαο. 

 

8.5.4 Άλλες ζημανηικές θσζικές περιοτές 

 

ηελ επξχηεξε αιιά θαη ηελ άκεζε πεξηνρή κειέηεο δελ εληνπίδνληαη άιιεο ζεκαληηθέο θπζηθέο 

πεξηνρέο. 

 

8.6 ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

8.6.1 ΥΩΡΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ – ΥΡΗΔΙ ΓΗ 

 

ηα πιαίζηα αλάιπζεο ηνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, σο επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο, ζα 

κπνξνχζε λα νξηζηεί ε Γεκνηηθή Δλφηεηα Νίθαηαο ζην Γήκν Κηιειέξ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Θεζζαιίαο. ηνλ πίλαθα 8.4, πνπ αθνινπζεί, παξαηίζεληαη νη Σνπηθέο Κνηλφηεηαο θαη 

νη νηθηζκνί ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

 

Πίνακας 8.4: Γήκνη, Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα θαη νη νηθηζκνί ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κειέηεο. 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ 

ΔΝΟΣΗΣΑ  

ΣΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

ΔΚΣΑΗ 

(ζε Km
2
) 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΜΟ 

 

 

 

ΝΗΚΑΗΑ 

Νηθαίαο 60.529 Πεδηλή Νηθαίαο 

Γηιφθνπ Λαξίζεο 20.941 Πεδηλή 
Γηιφθνπ 

Λαξίζεο 

Εαππείνπ 40.714 Πεδηλή Εαππείνπ 

Μνζρνρσξίνπ 22.993 Πεδηλή 
Μνζρνρσξίνπ 

Κππαξίζζηα 

Μχξσλ 60.222 Πεδηλή 

Μχξσλ 

Καιφ Νεξφ 

νθφ 

Νέαο Λεχθεο 10.201 Πεδηλή Νέαο Λεχθεο 

Νέσλ Καξπψλ 40.992 Πεδηλή 
Νέσλ Καξπψλ 

Ρέπκα 

Υαξάο 22.970 Πεδηλή Υαξάο 

 

8.6.2. ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΝΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ππάξρεη ην εγθεθξηκέλν Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην (ΓΠ) ηνπ Γήκνπ 

Νίθαηαο (ΦΔΚ 527/ΑΑΠ/2009). Ζ κειεηψκελε δξαζηεξηφηεηα εληνπίδεηαη εληφο ηεο θαηεγνξίαο 

ΕΔΠΓ Α:  Εψλε Διέγρνπ θαη Πεξηνξηζκνχ Γφκεζεο, Νφηην Σκήκα ηνπ Γήκνπ. Δπηδίσμε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε δψλε είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ αγξνηηθνχ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο. ηηο 

επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο 

φριεζεο θαη νη ζηαζκνί παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ. πλεπψο, επηηξέπεηαη ε 

εγθαηάζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο κειεηψκελεο κνλάδαο. 
 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή βξίζθεηαη ν πξντζηνξηθφο νηθηζκφο ηνπ Γήκνπ Νίθαηαο ν νπνίνο 

ραξαθηεξίζζεθε βάζεη ηεο ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΓΑ/ΑΡΥ/Α1/Φ43/6362/449/17-6-2002 (ΦΔΚ 817/Β/1-
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7-2002). Χζηφζν, ζηελ πεξηνρή κειέηεο δελ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλνη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, 

κε νξηνζεηεκέλνη νηθηζκνί ή άιιεο δψλεο  ζεζκηθήο πξνζηαζίαο. 

 

ηελ άκεζε πεξηνρή κειέηεο κπνξεί λα ζεσξεζεί ν ρψξνο, φπνπ εθηείλεηαη ε κειεηψκελε 

κνλάδα θαη ε δψλε ζε αθηίλα 1 Km πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ απηνχ. Οη ρξήζεηο εδαθνθάιπςεο 

ζην ζχλνιν ηεο έθηαζεο απηήο θαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ θάιπςεο είλαη: 

 

Γεσξγηθή γε     : 85%, 

Οηθηζκνί     : 11% 

Κηελνηξνθηθέο κνλάδεο  : 1% 

Οδηθφ δίθηπν    : 3% 

 

Οη ρξήζεηο εδαθνθάιπςεο ηεο άκεζεο πεξηνρήο κειέηεο απεηθνλίδνληαη ζην ράξηε 2 

(Παξάξηεκα  V: Υάξηεο 2- Υάξηεο ρξήζεσλ γεο). 

 

8.6.3. ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

 

ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Κηιειέξ ππάξρεη πινχζην πνιηηηζηηθφ απφζεκα πνπ ράλεηαη ζην βάζνο 

ηνπ ρξφλνπ. Οη πην ζεκαληηθνί, αληηπξνζσπεπηηθνί θαη εληππσζηαθνί ζε πιήζνο επξεκάησλ 

ρψξνη είλαη νη αξραηνινγηθνί ρψξνη Παιαηφζθαιαο Καιακαθίνπ θαη Κξαλλψλα.  

 

Αρταιολογικός τώρος Παλαιόζκαλας  

Ο πξντζηνξηθφο νηθηζκφο πνπ αλαζθάθηεθε ζηε ζέζε Παιαηφζθαια έρεη ηε κνξθή καγνχιαο, 

φπσο νλνκάδνληαη ραξαθηεξηζηηθά ζηε Θεζζαιία νη ρακειέο εμάξζεηο ηνπ εδάθνπο πνπ 

θαιχπηνπλ ιείςαλα ηεο αξραηφηεηαο. Ζ δηάκεηξνο ηνπ νηθηζκνχ είλαη πεξίπνπ 150 κ., ελψ ην 

χςνο ηεο καγνχιαο θηάλεη ηα 6 κ. ηελ θνξπθή ηεο καγνχιαο παιηέο εθηεηακέλεο εξγαζίεο 

ηζνπέδσζεο θαη ιάθθνη δελδξνθχηεπζεο είραλ πξνμελήζεη ζεκαληηθέο δεκηέο ζηα θηίζκαηα θαη 

ηηο επηρψζεηο ηνπ νηθηζκνχ. Κχξην γλψξηζκα ηνπ νηθηζκνχ απνηεινχλ νη ιηζφθηηζηνη 

αλαιιεκαηηθνί ηνίρνη θαη πεξίβνινη πνπ ηνλ πεξηηξέρνπλ ζε πεξίπνπ νκφθεληξε δηάηαμε, 

αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο δεκηνπξγνχληαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν επξχρσξεο ελφηεηεο γηα ηα 

ζπίηηα θαη ηηο δηάθνξεο θαηαζθεπέο. Σν θεληξηθφ ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ θαηαιακβάλεη έλα θηίζκα 

κε νξζνγψληα θάηνςε ην νπνίν θαίλεηαη λα πεξηβάιιεηαη απφ δχν θπθιηθνχο ηνίρνπο, αιιά ε 

αλαζθαθή ηνπο δελ έρεη αθφκε νινθιεξσζεί. 

 

ηα ζπίηηα θαη ηηο θαηαζθεπέο (εζηίεο) πνπ έρνπλ πξνο ην παξφλ απνθαιπθηεί ηφζν ζηνλ 

εζσηεξηθφ ππξήλα ηνπ νηθηζκνχ φζν θαη αλάκεζα ζηα αλαιήκκαηα θαη ηνπο πεξηβφινπο, δελ 

έρνπλ νινθιεξσζεί αθφκε νη αλαζθαθέο ελψ κεξηθά ζψδνληαη απνζπαζκαηηθά. ε ηδηαίηεξα 

θαιή θαηάζηαζε βξέζεθε έλαο αλαιεκκαηηθφο ηνίρνο κε επηθιηλέο κέησπν. Δίλαη θηηζκέλνο απφ 

κηθξέο πέηξεο θαη ιάζπε ζην λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ, θαη ζψδεηαη ζε κήθνο 

πεξίπνπ 60 κ. θαη κέγηζην χςνο 2,30 κ. ε ηκήκα ελφο πεξηβφινπ ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ 

νηθηζκνχ απνθαιχθηεθε είζνδνο πιάηνπο 2 κ., ε νπνία θαίλεηαη φηη θαηαξγήζεθε ζε 

κεηαγελέζηεξε νηθνδνκηθή θάζε. Δθηφο απφ ηελ θεξακηθή πνπ βξέζεθε ζε κεγάιε πνζφηεηα, 

ήξζαλ επίζεο ζην θσο εηδψιηα, ιίζηλα εξγαιεία, κπιφπεηξεο, ζθνληχιηα, ιίγα ράιθηλα 

αληηθείκελα (ζκίιε θαη πέιεθπο) θαη άιια επξήκαηα. 

 

Αρταιολογικός Υώρος Κραννώνα  

ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο Κξαλλψλαο δεζπφδεη ε ρακειή ηξαπεδηφζρεκε έμαξζε, εκβαδνχ 

πεξίπνπ 160 η.κ., ε νπνία ηαπηίδεηαη κε ηελ πφιε ησλ αξρατθψλ θαη θιαζηθψλ ρξφλσλ. Με 

δνθηκαζηηθέο αλαζθαθηθέο έξεπλεο δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε πιηλζφθηηζηνπ νρπξσκαηηθνχ 

ηείρνπο, πιάηνπο 3 κ. πεξίπνπ. ηνπο ειιεληζηηθνχο θαη ξσκατθνχο ρξφλνπο ε πφιε εμαπιψζεθε 

πεξηκεηξηθά ηεο θιαζηθήο θαη ζπκπεξηέιαβε κέζα ζηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ ηεο θαη ηα παιηφηεξα 

λεθξνηαθεία. Γπηηθά ηνπ πςψκαηνο ηεο θιαζηθήο πφιεο, θαηά κήθνο ηνπ αξραίνπ δξφκνπ πνπ 
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ζπλέδεε ηελ Κξαλλψλα κε ηε Φάξζαιν, απιψλνληαη ηα λεθξνηαθεία κε απινχο ηάθνπο θαζψο 

θαη εθηεηακέλν λεθξνηαθείν ηχκβσλ ηνπ 5νπ ή 4νπ αη. π.Υ. Έρνπλ εληνπηζηεί ηνπιάρηζηνλ 16 

ηαθηθνί ηχκβνη θαη ππάξρεη πηζαλφηεηα λα ππήξραλ πεξηζζφηεξνη. Οξηζκέλνη απφ απηνχο πνπ 

είραλ αλαζθαθεί δηέζεηαλ πινχζηα θηεξίζκαηα. Δπηγξαθηθέο καξηπξίεο δειψλνπλ ηελ χπαξμε 

ησλ λαψλ ηεο Αζελάο θαη ηνπ Αζθιεπηνχ, φπνπ θπιαζζφηαλ ην επίζεκν αξρείν ηεο πφιεο. 

Δπίζεο θάλνπλ ιφγν γηα ιαηξείεο ηνπ Απφιισλα Σεκπίηε, ηνπ Οιπκπίνπ Γηφο, ηνπ Ήιηνπ, 

αηγππηηαθψλ ζενηήησλ θαη ιαηξείεο δηαθφξσλ επσλχκσλ εξψσλ. Έρνπλ αλαζθαθεί ηξεηο 

ηαθηθνί ηχκβνη θιαζηθήο πεξηφδνπ, πιήζνο άιισλ ηάθσλ, θπξίσο θηβσηηφζρεκσλ Κιαζηθήο, 

Διιεληζηηθήο θαη Ρσκατθήο πεξηφδνπ. Δπίζεο έρεη εξεπλεζεί λεθξνηαθείν ηεο Πξψηκεο Δπνρήο 

ηνπ ηδήξνπ κε πινχζηα θηεξίζκαηα, ην νπνίν είρε θαηαζθεπαζηεί πάλσ ζε πξντζηνξηθφ νηθηζκφ 

(καγνχια). Έρεη εληνπηζηεί αθφκε ζην ςειφηεξν ζεκείν ηεο θιαζηθήο πφιεο ε νρπξσκέλε 

αθξφπνιε θαη έρεη επηζεκαλζεί ζηελ θάησ πφιε ε αγνξάο ηεο. Σέινο απνθαιχθζεθαλ δχν 

θεξακηθνί θιίβαλνη πζηεξνειεληζηηθψλ ρξφλσλ θαη ηκήκα ειιεληζηηθψλ νηθηψλ. 

 

Θολφηός ηάθος Β' Κραννώνας 

Ο ζνισηφο ηάθνο Β' αλήθεη ζην λεθξνηαθείν ηχκβσλ ηεο αξραίαο Κξαλλψλαο, πνπ βξίζθεηαη 

ζηα δπηηθά ηεο νκψλπκεο αξραίαο πφιεο. Με βάζε ηελ θεξακηθή, πνπ ππήξρε ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ, ρξνλνινγείηαη ζην 1ν κηζφ ηνπ 5
νπ 

αη. π.Υ.. Ο ηάθνο βξέζεθε ζπιεκέλνο θαη 

θαηεζηξακκέλνο ζην αλψηεξν ηκήκα ηνπ 

 

Πσραμιδοειδής ηάθος  Κραννώνας 

Ο ππξακηδνεηδήο ηάθνο ηνπ Κξαλλψλα είλαη απφ ηα πην ζεκαληηθά κλεκεία ηνπ είδνπο, πνπ 

έρνπλ απνθαιπθζεί ζην λεθξνηαθείν ησλ ηχκβσλ ηεο αξραίαο πφιεο, ην νπνίν πεξηείρε ηάθνπο 

ζνισηνχο, θακαξσηνχο θαη ππξακηδνεηδείο. Γηαθξίλεηαη ηφζν ιφγσ ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ 

δνκήο φζν θαη ιφγσ ηνπ γξαπηνχ δηαθφζκνπ ηνπ, πνπ ηνλ ηνπνζεηεί ρξνλνινγηθά ζηνλ 4ν αη. 

π.Υ.. 

 

Πσραμιδοειδής ηάθος Α' Κραννώνας 

Ηδηαίηεξα εληππσζηαθφο απφ αξρηηεθηνληθή άπνςε είλαη ν ππξακηδνεηδήο ηάθνο Α', πνπ αλήθεη 

ζην λεθξνηαθείν ηχκβσλ ηεο Κξαλλψλαο, ζηα δπηηθά ηεο αξραίαο πφιεο. Βξέζεθε ηειείσο 

ζπιεκέλνο θαη απφ ηα ειάρηζηα επξήκαηα, πνπ απνθαιχθζεθαλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ, δελ είλαη 

δπλαηφ λα ρξνλνινγεζεί κε αθξίβεηα, αιιά απφ ηα επηκέξνπο κνξθνινγηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπνζεηείηαη ζηηο αξρέο ηνπ 4νπ αη. π.Υ.  

 

8.7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Πληθσζμός 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθνληαη νη πιεζπζκνχ ησλ νηθηζκψλ ζχκθσλα κε ηελ 

απνγξαθή ηεο 18
εο

 Μαξηίνπ 2001 θαη ηεο 9
εο

 Μαΐνπ 2011: 

 

Πίνακας 8.5: Πιεζπζκνί ησλ νηθηζκψλ ζχκθσλα κε ηηο απνγξαθέο ησλ εηψλ 2001 θαη 2011. 

(ΔΤΔ) 

Σοπικές Κοινόηηηες 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ 

2001 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 

2011 

Σ.Κ.Νηθαίαο 3.362 3.876 

Νίθαηα,ε 3.362 3.876 

Σ.Κ.Γηιφθνπ Λαξίζεο 216 124 

Γίινθνλ,ην 216 124 

Σ.Κ.Εαππείνπ 705 547 

Εάππεηνλ,ην 705 547 

Σ.Κ.Μνζρνρσξίνπ 363 244 
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Μνζρνρψξηνλ,ην 214 152 

Κππαξίζζηα,ηα 149 92 

Σ.Κ.Μχξσλ 910 841 

Μχξα,ηα 317 349 

Καιφλ Νεξφ,ην 315 251 

νθφλ,ην 278 241 

Σ.Κ..Νέαο Λεχθεο 155 152 

Νέα Λεχθε,ε 155 152 

Σ.Κ.Νέσλ Καξπψλ 678 517 

Νέαη Καξπαί,αη 598 448 

Ρεχκα,ην 80 69 

Σ.Κ.Υαξάο 331 234 

Υαξά,ε 331 234 

ΤΝΟΛΟ 6.720 6.535 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα 8.5 παξαηεξείηαη κηα κέζε ηάζε κείσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

ηάμεο ηνπ 3% κεηαμχ ησλ δεθαεηηψλ. 

 

Απαζτόληζη 

 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία απαζρφιεζεο ησλ θαηνίθσλ 

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κειέηεο φπσο απηά θαηαγξάθεθαλ θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 ηεο 

ΔΤΔ. 

 

Πίνακας 8.6: Οηθνλνκηθψο ελεξγφο θαη  κε ελεξγφο πιεζπζκφο, απαζρνινχκελνη θαηά ηνκέα 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη άλεξγνη (Απνγξαθή πιεζπζκνχ ηεο 18εο Μαξηίνπ 2001). 

Γεσγξ

αθηθφο 

Κσδηθ

φο 

χλνιν 

Διιάδνο,Γεσ

γξαθηθή 

δψλε ( 

NUTS I), 

πεξηθέξεηα ( 

NUTS II ) , 

λνκφο, δήκνο 

/ θνηλφηεηα 

θαη δεκνηηθφ 

/ θνηλνηηθφ 

δηακέξηζκα 

Ο η θ ν λ ν κ η θ ψ ο   ε λ ε ξ γ ν ί 

 

 

 

 

Οηθνλ

νκηθψ

ο 

 κε 

ελεξγν

ί                      


χ
λν

ι
ν
 

  
  
  
  
 

Απαζρνινχκελνη     
Α λ ε ξ 

γ ν η  


χ
λν

ι
ν
 

 Π
ξ
σ

ην
γε

λή
ο 

Σ
ν
κ

έα
ο 

  
  
  
 

Α
Γ

π
Γ

επ
ηε

ξ
ν
γε

λή
ο 

Σ
ν
κ

έα
ο 

    Σ
ξ
ηη

ν
γε

λή
ο 

Σ
ν
κ

έα
ο 

    Γ
ε 

δ
ή

ι
σ

ζ
α

λ 
θ
ι
ά

δ
ν

 

ν
ηθ

ν
λν

κ
ηθ

ή
ο 

δ
ξ
α

ζ
ηε

ξ
ηφ

ηε
ηα

ο 

 

χλνι

ν   

 

 

              

4221 Γ.Δ. 

ΝΗΚΑΗΑ                                                                                                            

2.96

6 

2.7

87 

1.180 530 1.012 65 179 3.240 

42210

1 

Σ.Κ. Νηθαίαο                                                                                                              1.53

0 

1.4

05 

322 308 751 24 125 1.562 

42210

2 

Σ.Κ. 

Γηιφθνπ 

Λαξίζεο                                                                                                      

93 87 54 13 20 0 6 113 

42210

3 

Σ.Κ. 

Εαππείνπ                                                                                                             

284 275 162 63 48 2 9 360 

42210

4 

Σ.Κ. 

Μνζρνρσξίν

π                                                                                                          

162 155 110 15 30 0 7 180 

42210 Σ.Κ. Μχξσλ                                                                                                                435 417 303 44 62 8 18 401 
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5 

42210

6 

Σ.Κ. Νέαο 

Λεχθεο                                                                                                          

69 66 32 16 17 1 3 82 

42210

7 

Σ.Κ. Νέσλ 

Καξπψλ                                                                                                          

265 254 128 62 63 1 11 359 

42210

8 

Σ.Κ. Υαξάο                                                                                                                128 128 69 9 21 29 0 183 

 

Πίνακας 8.7: Οηθνλνκηθψο ελεξγφο θαη κε ελεξγφο πιεζπζκφο θαηά νκάδεο ειηθηψλ
 

(Απνγξαθή πιεζπζκνχ ηεο 18εο Μαξηίνπ 2001). 

Γεσγξαθηθά 

δηακεξίζκαηα, 

λνκνί, δήκνη / 

θνηλφηεηεο, 

δεκνηηθά / 

θνηλνηηθά 

δηακεξίζκαηα, 

θχιν, νκάδεο 

ειηθηψλ  

Αζηηθά 

(Α) θαη 

αγξνηηθ

ά (ΑΓ) 

Γ.Γ ή 

Κ.Γ 

Πεδηλά 

(Π), 

εκηνξεηλ

ά (Ζ) 

θαη 

νξεηλά 

(Ο)  Γ.Γ 

ή Κ.Γ 

 

 

Ο η θ ν λ ν κ η θ ψ ο   ε λ ε ξ γ ν ί 

Οηθνλνκ

ηθψο 

 κε 

ελεξγνί  

                      

χλνι

ν         

 

Απαζρν 

ινχκελν

η 

Α λ ε ξ γ ν η  

χλν

ιν 

           

Απφ 

απηνχο 

"λένη"   

 

      

Γ.Δ. 

ΝΗΚΑΗΑ                                                                                                                2.966 2.787 179 124 3.240 

10-14     0 0 0 0 344 

15-19     45 29 16 16 395 

20-24     304 234 70 63 173 

25-29     364 320 44 34 69 

30-34     320 305 15 8 67 

35-39     346 335 11 2 73 

40-44     392 387 5 0 104 

45-49     372 367 5 0 88 

50-54     348 340 8 1 134 

55-59     246 241 5 0 164 

60-64     173 173 0 0 308 

65-69     42 42 0 0 414 

70-74     8 8 0 0 436 

75+     6 6 0 0 471 

 

 

Πίνακας 8.8: Οηθνλνκηθψο ελεξγφο πιεζπζκφο  θαηά νκάδεο θιάδσλ νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ζέζε ζην επάγγεικα (Απογραυή πληθσσμού της 18ης Μαρτίοσ 2001). 

Κ
α

ηε
γν

ξ
ία

  

Γεσγξαθηθά 

δηακεξίζκαηα, 

λνκνί, δήκνη / 

θνηλφηεηεο, 

δεκνηηθά / 

θνηλνηηθά 

δηακεξίζκαηα, 

θχιν, νκάδεο 

θιάδσλ 

νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο  

Αζηηθ

ά (Α) 

θαη 

αγξνηη

θά 

(ΑΓ) 

Γ.Γ ή 

Κ.Γ 

 

Πεδηλ

ά (Π), 

εκηνξε

ηλά 

(Ζ) 

θαη 

νξεηλά 

(Ο) 

Γ.Γ ή 

Κ.Γ 

χλν

ιν 

Θ έ ζ ε  ζ η ν   ε π ά γ γ ε ι κ α 

Δξγ

νδφη

εο 

Δξγαδ

φκελνη 

γηα 

δηθφ 

ηνπο 

ινγαξη

αζκφ 

Μηζ

ζσην

ί 

πκβν

εζνχλη

α 

θαη κε 

ακεηβφ

κελα 

κέιε 

λνηθνθ

πξηνχ 

"Νένη

" 
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(ΣΑΚΟΓ - 91) 

 Γ.Δ. ΝΗΚΑΗΑ                                                                                                                

2.96

6 205 861 

1.27

5 501 124 

Α  

Γεσξγία, 

θηελνηξνθία, 

ζήξα, δαζνθνκία.                                                                                                                               

1.18

5 11 640 75 459 0 

Γ  

Μεηαπνηεηηθέο 

βηνκεραλίεο.                                                                                                                                           418 34 37 335 12 0 

Δ  

Παξνρή 

ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο, 

θπζηθνχ αεξίνπ 

θαη λεξνχ.                                                                                                                12 0 0 12 0 0 

Σ Καηαζθεπέο.                                                                                                                                                          119 12 32 74 1 0 

Ε  

Υνλδξηθφ θαη 

ιηαληθφ 

επφξην,επηζθεπή 

απηνθηλήησλ,νρε

κάησλ,κνηνζπθιε

ηψλ θαη εηδψλ 

αηνκηθήο θαη 

νηθηαθήο ρξήζεο.                                                                                                                                                    288 81 27 166 14 0 

Ζ  

Ξελνδνρεία θαη 

εζηηαηφξηα.                                                                                                                                           74 27 5 35 7 0 

Θ  

Μεηαθνξέο, 

απνζήθεπζε θαη 

επηθνηλσλίεο.                                                                                                                              79 9 22 47 1 0 

Η  

Δλδηάκεζνη 

ρξεκαηνπηζησηηθ

νί νξγαληζκνί.                                                                                                                             26 1 3 22 0 0 

Κ  

Γηαρείξηζε 

αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο, 

εθκηζζψζεηο θαη 

επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο.                                                                                      76 10 33 32 1 0 

Λ  

Γεκφζηα 

δηνίθεζε θαη 

άκπλα, 

ππνρξεσηηθή 

θνηλσληθή 

αζθάιηζε.                                                                                                          182 0 0 182 0 0 

Μ  Δθπαίδεπζε.                                                                                                                                                          166 6 9 151 0 0 

Ν  

Τγεία θαη 

θνηλσληθή 

κέξηκλα.                                                                                                                                         66 1 14 51 0 0 

Ξ  Γξαζηεξηφηεηεο     67 9 18 39 1 0 
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παξνρήο 

ππεξεζηψλ ππέξ 

ηνπ θνηλσληθνχ ή 

αηνκηθνχ 

ραξαθηήξα.                                                                                                                             

Ο  

Ηδησηηθά 

λνηθνθπξηά πνπ 

απαζρνινχλ 

νηθηαθφ 

πξνζσπηθφ.                                                                                                                16 0 0 16 0 0 

Π  

Δηεξφδηθνη 

νξγαληζκνί θαη 

φξγαλα.                                                                                                                                    1 0 0 1 0 0 

   Νένη                                                                                                                                                               124 0 0 0 0 124 

99

8/9

99 

Γήισζαλ αζαθψο 

ή δε δήισζαλ 

θιάδν 

νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο                                                                                                         67 4 21 37 5 0 

 

Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο θαη απφ δηάθνξεο κειέηεο αλαπηπμηαθέο, πνπ έρνπλ εθπνλεζεί γηα 

ηελ πεξηνρή κειέηεο, πξνθχπηεη ε θάησζη αλάιπζε, φζνλ αθνξά ζην ραξαθηήξα θαη ηε 

δηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο: 

- Ο νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζε 48% θαη ν κε ελεξγφο ζην 52% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. 

- Ο πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ είλαη ζην 6% θαη ησλ νηθνλνκηθά ελεξγψλ ζην 94%. 

- Οη απαζρνινχκελνη είλαη 40% ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, 14% ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα θαη 

46% ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. Παξαηεξείηαη κεγάιν πνζνζηφ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη  ε νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζηεξίδεηαη 

ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή. 

- Δπηρεηξψληαο ηελ εμέηαζε ηεο δηάξζξσζεο ηεο απαζρφιεζεο αλά ηνκέα παξαηεξείηαη 

φηη ε θαηεγνξία «Γεσξγία, Κηελνηξνθία, Θήξα, Γαζνθνκία θαη Αιηεία» ζπγθεληξψλεη 

ην 40% ηεο απαζρφιεζεο.  

- Ο θιάδνο ησλ κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί ην θχξην αληηθείκελν 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα. ηνλ θιάδν ησλ 

κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ εξγάδεηαη ην 14% ησλ απαζρνινχκελσλ. 

- ηηο θαηαζθεπέο εξγάδεηαη ην 4% ησλ απαζρνινχκελσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

- ηελ θαηεγνξία «Μεηαθνξέο, απνζεθεχζεηο θαη επηθνηλσλίεο» εληάζζεηαη ην 2,6%  ησλ 

απαζρνινχκελσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

 

8.8 ΣΔΥΝΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 

 

8.8.1. ΓΙΚΣΤΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 

 

Ζ κεηαθνξηθή ππνδνκή ηνπ Γήκνπ Κηιειεξ  πεξηιακβάλεη: 

 ΠΔΟ Λάξηζαο-Βφινπ  

 Δζληθή Οδφο Λάξηζαο-Φαξζάισλ (κέζσ Νίθαηαο):  

 Δπαξρηαθή νδφο Νίθαηαο-Υάιθεο  

 Δπαξρηαθή νδφο Λάξηζαο-Αγηάο:  

 Δπαξρηαθή Οδφο 32 (ΠΑΘΔ-Κηιειέξ-ΠΔΟ Λάξηζαο/Βφινπ):  

 Παξάπιεπξνη (SR) ΠΑΘΔ 
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Δπίζεο, θαζψο ε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Κηιειέξ ραξαθηεξίδεηαη σο αγξνηηθή, απηφ 

ζπλεπάγεηαη έλα επξχ αγξνηηθφ δίθηπν. Τπάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο αγξνηηθψλ νδψλ (νδνί 

αλαδαζκνχ), νη νπνίεο είλαη ρσκαηφδξνκνη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θπθινθνξία ησλ 

αγξνηηθψλ νρεκάησλ. 

 

8.8.2. ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

 

Απφ ηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ δηέξρνληαη φινη νη ζηδεξνδξνκηθνί άμνλεο ηεο Θεζζαιίαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα νη παξαθάησ γξακκέο: 

 Αζήλα - Λάξηζα - Θεζζαινλίθε 

 Λάξηζα - Βφινο 

 

ηελ πξψηε γξακκή θηλνχληαη ζχγρξνλνπ ηχπνπ νρήκαηα επηηπγράλνληαο κεησκέλνπο, ζε ζρέζε 

κε ην παξειζφλ, ρξφλνπο κεηαθίλεζεο απφ θαη πξνο ηα αζηηθά θέληξα Αζήλαο θαη 

Θεζζαινλίθεο (πεξίπνπ 3 ψξεο απφ Αζήλα θαη ιηγφηεξν απφ 1,5 ψξεο απφ Θεζζαινλίθε). 

 

8.8.3. ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

 

Σν κνλαδηθφ αεξνδξφκην, πνπ εμππεξεηεί ην Γήκν Κηιειέξ ζην Ννκφ Λάξηζαο, βξίζθεηαη ζηελ 

πφιε ηεο Λάξηζαο. Πξφθεηηαη γηα ζηξαηησηηθφ αεξνδξφκην, πνπ θαηά ην παξειζφλ εμππεξεηνχζε 

πηήζεηο ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο (γξακκέο Δζσηεξηθνχ ηεο Οιπκπηαθήο). Ζ ΤΠΑ ην ζεσξεί σο 

ππάξρνλ πνιηηηθφ, ηνπ νπνίνπ έρεη αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία, ιφγσ πεξηνξηζκέλεο δήηεζεο, 

εμππεξεηεί κφλν πηήζεηο charter. 

 

8.8.4. ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 

Ζ πεξηνρή θαιχπηεηαη επαξθψο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ην πθηζηάκελν δίθηπν ηεο ΓΔΖ 

(αγσγνί κεηαθνξάο θαη ππνζηαζκνί), ην νπνίν επαξθεί γηα λα θαιχςεη ηφζν ηηο ζεκεξηλέο, φζν 

θαη ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ.  

 

8.8.5. ΤΓΡΔΤΗ 

 

Οη πδξεπηηθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Κηιειέξ θαιχπηνληαη απνθιεηζηηθά απφ ππφγεηα χδαηα. Ο 

Γήκνο πδξνδνηείηαη θαηά βάζε απφ πδξεπηηθέο γεσηξήζεηο ηδηνθηεζίαο ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Κηιειέξ (ΓΔΤΑΚ). Σν δίθηπν πδξνδνηεί θαη ηνπο 

θξνπλνχο πδξνιεςίαο θαη πιήξσζεο ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ. 

 

8.8.6. ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

 

ην Γήκν Κηιειέξ δελ ππάξρεη δίθηπν απνρέηεπζεο αζηηθψλ πγξψλ απνβιήησλ. Έηζη, ηα 

ιχκαηα ησλ θηηξίσλ νδεγνχληαη ζε ζηεγαλνχο, είηε απνξξνθεηηθνχο ηδησηηθνχο βφζξνπο. 

Έπεηηα, ηα βνζξνιχκαηα νδεγνχληαη κε ηδησηηθά νρήκαηα ζηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ηνπ 

Γήκνπ Λαξηζαίσλ. 

 

8.8.7. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ 

 

Ζ απνθνκηδή ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ Γήκνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο 

εμήο: 

 ηηο Γ.Δ. Αξκελίνπ θαη Κηιειέξ, κε πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Κηιειέξ (κφληκνη θαη 

ζπκβαζηνχρνη), κε ηε ρξήζε δχν απνξξηκκαηνθφξσλ θαη ελφο γεξαλνθφξνπ κε δαγθάλα 

γηα ηα νγθψδε. 
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 ηηο Γ.Δ Κξαλλψλα, Νίθαηαο θαη Πιαηπθάκπνπ, απφ ηδηψηε κε δηθά ηνπ κέζα θαη 

πξνζσπηθφ, βάζεη εηήζηαο ζχκβαζεο. 

 

8.8.8. ΓΙΚΣΤΟ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Σν ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο είλαη ηθαλνπνηεηηθφ. Ο ΟΣΔ πξνζθέξεη, ηελ ππεξεζία 

ησλ θαξηνηειεθψλσλ γηα δεκφζηα ρξήζε. Απηή πεξηιακβάλεη ηφζν ηα θαξηνηειέθσλα ζε 

δεκφζηνπο ρψξνπο, φζν θαη απηά πνπ παξέρεη ζε θαηαζηήκαηα. ε φ,ηη αθνξά ζηελ θηλεηή 

ηειεθσλία, ζηελ πεξηνρή κειέηεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ηξεηο εηαηξείεο κε πιήξε θάιπςε 

(COSMOTE, WIND, VODAFONE). 

 

8.9 ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΝΔΙ ΠΙΔΔΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 

Οη βαζηθέο αλζξσπνγελείο πηέζεηο ζηα πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

πξνέξρνληαη απφ πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη θχξηεο πηέζεηο 

απφ πξσηνγελείο παξάγνληεο πξνέξρνληαη απφ ηελ γεσξγηθή απαζρφιεζε θαζψο θαη απφ ηελ 

θηελνηξνθία.  

 

ε κηθξφηεξν βαζκφ πηέζεηο πξνο ην πεξηβάιινλ πξνέξρνληαη απφ δεπηεξνγελείο παξάγνληεο 

φπσο απφ ηελ πξφθιεζε ππξθαγηψλ, ηε δηάζεζε ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ ησλ νηθηζκψλ θαη ησλ 

ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ, ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη ηελ θαηαζθεπή δεκφζησλ 

έξγσλ ππνδνκήο. 

 

ηελ πεξηνρή κειέηεο ππάξρεη  αλάπηπμε βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη επνκέλσο 

εληνπίδνληαη αληίζηνηρεο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο φπσο δηάζεζε αλεπεμέξγαζησλ απνβιήησλ 

ζην πεξηβάιινλ. 

 

8.10 ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

Οη θπξηφηεξνη αέξηνη ξχπνη κε αλζξσπνγελή πξνέιεπζε, πνπ αθνξνχλ ζην Γήκν, ρσξίο λα 

ππάξρνπλ επίζεκα δεδνκέλα, πνπ λα πξνθχπηνπλ απφ κεηξήζεηο, ιφγσ έιιεηςεο ζηαζκνχ 

κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο, είλαη νη ξχπνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο δηάθνξεο 

θαχζεηο ζέξκαλζεο, απφ ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ θαη απφ ηελ βηνκεραληθή 

δξαζηεξηφηεηα ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ. 

 

Δηδηθφηεξα: 

 Οη εθπνκπέο απφ ηελ θαχζε γηα ζέξκαλζε: Παξαηεξνχληαη ηδηαίηεξα ην ρεηκψλα απφ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ θαπζηήξσλ πεηξειαίνπ κε θχξηνο ξχπνπο ην CO
2
, ην CO θαη ην SO

2
. 

Παξά ηε ζεκαληηθή δηείζδπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, σο κέζν ζέξκαλζεο , ε νηθνλνκηθή 

θξίζε ελίζρπζε ηε ρξήζε ηδαθηψλ ή ζνκπψλ κε θαπζφμπια ή άιια πξντφληα βηνκάδαο. Ζ 

θαχζε θαθήο πνηφηεηαο θαπζφμπισλ, πξντφλησλ βηνκάδαο θαη δηάθνξσλ παιαηψλ 

μχιηλσλ ή πιαζηηθψλ πιηθψλ δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα ξχπαλζεο απφ επηθίλδπλα 

αησξνχκελα ζσκαηίδηα. 

 Οη εθπνκπέο απφ βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα: Ζ επηβάξπλζε ηεο αηκφζθαηξαο απφ 

ξχπνπο πνπ παξάγνληαη απφ βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα παξαηεξείηαη ζηηο 

βηνκεραληθέο ζπγθεληξψζεηο ζηηο εηζφδνπο ηεο πφιεο. Δθηηκάηαη φκσο φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε ξχπαλζε επεξεάδεη κφλνλ ηελ πεξηνρή ακέζνπ επηξξνήο νπφηε πξνθαιεί 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο κφλνλ ζηηο φκνξεο νηθηζηηθέο πεξηνρέο εηδηθφηεξα αλ επλννχλ νη 

επηθξαηνχληεο άλεκνη. 

 Οη εθπνκπέο θαπζαεξίσλ απφ ηα νρήκαηα: Ζ ξχπαλζε απφ ηελ θπθινθνξία ζην εζληθφ 

θαη επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν είλαη κέηξηαο έληαζεο θαη επεξεάδεη θαηά έλα κέξνο ηνλ 
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Γήκν. Ζ ξχπαλζε φκσο απφ ηελ θπθινθνξία κέζα ζην θέληξν ηεο πφιεο απμάλεη ηε 

ξχπαλζε ππνβάζξνπ ηεο πφιεο θαη πξνθαιεί ζεκαληηθά πςειέο ζπγθεληξψζεηο.  

 

Χζηφζν, ζηελ πεξηνρή κειέηεο δελ εληνπίδνληαη αμηφινγεο πεγέο (ζεκεηαθέο, γξακκηθέο θαη 

εθηαηηθέο), είηε αλζξσπνγελείο, είηε θπζηθέο, αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. Δπίζεο, δελ ππάξρεη 

“εηζαγσγή” κέζσ ησλ θηλήζεσλ ησλ αέξησλ καδψλ αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο απφ άιιε πεξηνρή.  

 

Οη πεγέο αέξηαο ξχπαλζεο, πνπ εληνπίδνληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο, είλαη ε θπθινθνξία 

νρεκάησλ ζηελ επαξρηαθή νδφ Νίθαηαο-Μνζρνρσξίνπ. 

 

Οη παξαπάλσ πεγέο δελ ζεσξνχληαη αμηφινγεο, ιφγσ κεγέζνπο, ψζηε λα πξνθαιέζνπλ 

ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ αηκνζθαηξηθψλ παξακέηξσλ. 

 

Έηζη, ιφγσ ηεο έιιεηςεο αμηφινγσλ πεγψλ αέξηαο ξχπαλζεο, ην αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ δελ 

παξνπζηάδεη θαηλφκελα ξχπαλζεο θαη ζεσξείηαη ηδηαίηεξα θαζαξφ. 

 

8.11 ΑΚΟΤΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΓΟΝΗΔΙ 

 

ηελ πεξηνρή κειέηεο δελ εληνπίδνληαη αμηφινγεο πεγέο εθπνκπήο ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ θαη 

επνκέλσο, ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθά ρακειή ερεηηθή ζηάζκε. Απηφ νθείιεηαη, θπξίσο, ιφγσ 

ηεο χπαξμεο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 

 

Σνπηθέο πεγέο επηβάξπλζεο, ζεσξνχληαη ε θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ ζηελ  επαξρηαθή νδφ  

Νίθαηαο-Μνζρνρσξίνπ. 

 

Οη παξαπάλσ πεγέο δελ ζεσξνχληαη αμηφινγεο, ιφγσ κεγέζνπο, ψζηε λα πξνθαιέζνπλ απμεκέλε 

ερεηηθή ζηάζκε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη επνκέλσο, ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

8.12 ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΑ ΠΔΓΙΑ  

 

ηελ άκεζε  πεξηνρή κειέηεο δελ εληνπίδνληαη πεγέο εθπνκπήο ειεθηξνκαγλεηηθψλ 

αθηηλνβνιηψλ. Δηδηθφηεξα, ζε αθηίλα 1,5km πεξηκεηξηθά δελ εληνπίδνληαη θεξαίεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο. 

 

8.13 ΎΓΑΣΑ 

 

8.13.1 τέδιο Γιατείριζης Θεζζαλίας  

 

Ζ πεξηνρή κειέηεο αλήθεη ζην Τδαηηθφ Γηακέξηζκα Θεζζαιίαο (GR08) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπ Πελεηνχ (GR16). Σν ρέδην Γηαρείξηζεο Τδάησλ ηνπ Τδαηηθνχ 

Γηακεξίζκαηνο ηεο Θεζζαιίαο, ην νπνίν έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζ. 909/18-9-2014 Απφθαζε 

ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Τδάησλ (ΦΔΚ 2561/Β/25-9-2014) απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο Οδεγίαο 

2000/60/ΔΚ θαη ην νπνίν πεξηιακβάλεη φια ηα βήκαηα θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη 

ζήκεξα θαη πνπ πξνγξακκαηίδνληαη λα γίλνπλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο κε ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο.  

 

Οη πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο 

2000/60/ΔΚ θαη ζην άξζξν 4 ηνπ ΠΓ 51/2007 θαη πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά αλά επηθαλεηαθφ 

θαη αλά ππφγεην πδαηηθφ ζχζηεκα. 

  

Οη θχξηνη πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη γηα ηα επηθαλεηαθά χδαηα είλαη: 

 Ζ κε ππνβάζκηζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο 
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 Ζ πξνζηαζία, αλαβάζκηζε ή θαη απνθαηάζηαζε ζε θαιή νηθνινγηθή θαη ρεκηθή 

θαηάζηαζε ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ κέρξη ην 2015. 

 Ζ εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ κε ζηφρν ηε ζηαδηαθή κείσζε ηεο ξχπαλζεο απφ 

ηηο νπζίεο πξνηεξαηφηεηαο θαη ηελ παχζε ή ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ εθπνκπψλ, 

απνξξίςεσλ θαη  δηαξξνψλ απφ ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο πξνηεξαηφηεηαο. 

 

Οη θχξηνη πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη γηα ηα ππφγεηα χδαηα είλαη: 

 Να εθαξκνζηνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα απνηξαπεί ή λα πεξηνξηζηεί ε δηνρέηεπζε 

ξχπσλ ζηα ππφγεηα λεξά θαη γηα λα απνηξαπεί ε ππνβάζκηζε ηεο θαηάζηαζε φισλ ησλ 

ππφγεησλ πδάησλ.  

 Να πξνζηαηεχνπλ, λα αλαβαζκηζηνχλ θαη λα απνθαηαζηαζνχλ φια ηα ππφγεηα Τ.., λα 

δηαζθαιηζηεί ε ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο άληιεζεο θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ησλ ππφγεησλ 

λεξψλ, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε θαιήο θαηάζηαζεο ην αξγφηεξν κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2015. 

 Να εθαξκνζηνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα αλαζηξαθεί νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή θαη 

έκκνλε αλνδηθή ηάζε ζηε ζπγθέληξσζε νπνηνπδήπνηε ξχπνπ, πνπ νθείιεηαη ζηελ 

αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε ξχπαλζεο ησλ ππφγεησλ λεξψλ 

ζηαδηαθά.   

 

Δπίζεο, λα αλαθεξζεί φηη ζχκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α 31822/1542/Δ103 «Αμηνιφγεζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2007/60/ΔΚ 

«γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο», ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2007» (ΦΔΚ 1108/Β/2010), ην 

αλαξηεκέλν ζηελ ζειίδα ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. ηεχρνο ηεο Πξνθαηαξθηηθήο Αμηνιφγεζεο Κίλδπλσλ 

Πιεκκπξάο – Γεθέκβξηνο 2012, θαζψο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ράξηεο, ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ δελ  

αλήθεη ζε Εψλε Γπλεηηθά Τςεινχ Κηλδχλνπ Πιεκκχξαο. Χζηφζν, βξίζθεηαη ζε θνληηλή 

απφζηαζε κε ηε Εψλε «π. Πελεηφο θαη παξαπφηακνη καδί κε ηελ θιεηζηή ιεθάλε ηεο ιίκλεο 

Κάξιαο» - GR08RAK0003, φπσο δηαθαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

Δικόνα 8.3: Εψλε Γπλεηηθά Τςεινχ Κηλδχλνπ Πιεκκχξαο. 

 
 

ΘΔΖ 

ΓΖΠΔΓΟΤ 
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χκθσλα κε ηνλ θαηάινγν επαίζζεησλ πεξηνρψλ ηεο ΚΤΑ 19661/1982/1999 (φπσο ηζρχεη), ζην 

Τδαηηθφ Γηακέξηζκα Θεζζαιίαο δελ εληνπίδνληαη ζεζκνζεηεκέλνη επαίζζεηνη απνδέθηεο ζε φ,ηη 

αθνξά ηα αζηηθά ιχκαηα. Χζηφζν, απφ ην εγθεθξηκέλν ρέδην Γηαρείξηζεο πξνηείλεηαη ε 

ζπκπιήξσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ επαίζζεησλ πεξηνρψλ κε ηνλ Πελεηφ Θεζζαιίαο θαη ηνπο 

παξαπνηάκνπο ηνπ.  

 

Σέινο, λα αλαθεξζεί φηη ην κειεηψκελν έξγν δελ πξφθεηηαη λα επεξεάζεη ην πδαηηθφ ζχζηεκα 

ηεο πεξηνρήο, θαζψο ζα ηεξνχληαη ηα φξηα ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ψζηε λα είλαη εληφο 

ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ, πνπ ζέηεη ε λνκνζεζία γηα ηε δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ 

απνβιήησλ ζηνλ επηθαλεηαθφ απνδέθηε. 

 

8.13.2 Δπιθανειακά ύδαηα 

 

Όζνλ αθνξά ζηα επηθαλεηαθά πδάηηλα ζψκαηα, ζηελ πεξηνρή κειέηεο εληνπίδεηαη ην Πνηάκην 

Τδαηηθφ χζηεκα  EL0816R000000064A 7Σ. Βάζεη ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ηνπ Τδαηηθνχ 

Γηακεξίζκαηνο ηεο Θεζζαιίαο ζην ελ ιφγσ ΠΤ εληνπίδνληαη κέηξηαο έληαζε πίεζεο απφ 

βηνκεραληθέο θαη θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη κεδεληθή απφ ΔΔΛ, ηρζπνηξνθεία, ΒΗΠΔ, 

ΥΑΓΑ θαη κεηαιιεία. 

 

8.13.3 Τπόγεια ύδαηα 

 

Ζ πεξηνρή ηνπ έξγνπ εληνπίδεηαη εληφο ηνπ Τπφγεηνπ Τδαηηθνχ πζηήκαηνο Σανπζάλεο-Καινχ 

Νεξνχ (ΔL0800130), κε έθηαζε 921,96 km
3
,φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην Υάξηε 5.3. Βάζεη ηνπ 

ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ε πνζνηηθή θαηάζηαζε ηνπ ΤΤ ραξαθηεξίδεηαη «θαθή» θαη ε ρεκηθή 

θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη επίζεο σο «θαθή». Τπάξρεη πηψζε ηεο ζηάζκεο ηνπ ΤΤ, θαζψο θαη 

ηνπηθέο επηβαξχλζεηο NO
3
, ιφγσ αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη θχξηεο πηέζεηο, πνπ δέρεηαη ην 

ΤΤ, είλαη ε γεσξγία, ε βηνκεραλία θαη ε ππεξάληιεζε. Ο πδξνθνξέαο ηνπ ΤΤ έρεη ζαλ κέζε 

εηήζηα ηξνθνδνζία λεξνχ ηα 40x10
6 

m
3
, ελψ ε κέζε εηήζηα απφιεςε λεξνχ είλαη 44,92x10

6
 m

3
.  

 

8.14 ΣΑΔΙ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

Ζ πεξηγξαθή κφλν ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο δελ επηηξέπεη αμηνινγήζεηο επηπηψζεσλ, δηφηη 

ην πεξηβάιινλ εμειίζζεηαη δπλακηθά, γεγνλφο πνπ δελ επηηξέπεη λα ζεσξεζεί ε πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε σο παξάκεηξνο αλαθνξάο. Απαηηείηαη δειαδή λα πξνζδηνξηζηεί θαη κηα ελ δπλάκεη 

θαηάζηαζε, ε νπνία αληηζηνηρεί ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηείλεη λα δεκηνπξγεζεί ζην νξαηφ 

πξνζερέο κέιινλ ρσξίο ηελ ππφ εμέηαζε παξέκβαζε, ψζηε ε θαηάζηαζε απηή λα απνηειέζεη ην 

κέηξν ζχγθξηζεο κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα δηακνξθσζνχλ κειινληηθά ζηελ ππφ εμέηαζε πεξηνρή. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη φηη ε αλάιπζε ηεο εμέιημεο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο έρεη λφεκα φηαλ είλαη δπλαηή ε εμέηαζε ηεο κεδεληθήο ιχζεο θαη ηεο ελ δπλάκεη 

θαηάζηαζεο. 

 

Α. Ανθρφπογενές Περιβάλλον 

 

ην πιαίζην ηεο αλάιπζεο απηήο, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη, ε βαζηθή εμέιημε ηνπ 

πεξηβάιινληνο αθνξά ζην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη ζηελ εμέιημε ησλ ρξήζεσλ γεο,  ηνπ 

δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ηερληθψλ έξγσλ 

ππνδνκήο. 

 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ζα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηνπ ηνκέα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα, ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε 

βηνκάδαο πξνο παξαγσγή θαη θαχζε βηναεξίνπ. Απηφ είρε ζαλ ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία 
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επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο βηνκάδαο γηα ελεξγεηαθή ρξήζε θαη ηδηαίηεξα ζε κηα 

πεξηνρή  καθξηά ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, φπνπ απαζρνινχληαη άηνκα θαη φπνπ δελ ππάξρνπλ 

πνιινί ελαιιαθηηθνί ηξφπνη απαζρφιεζεο. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηάζεηο ζεηηθήο εμέιημεο ηνπ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ησλ ηερληθψλ ππνδνκψλ. 

 

Β. Φσζικό περιβάλλον 

 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ δελ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο θαη εκθαλείο 

ηάζεηο εμέιημεο ζε θαλέλα απφ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ ζην ρξνληθφ νξίδνληα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

έξγνπ θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Σν ππφ κειέηε έξγν θαη δξαζηεξηφηεηα δελ ζπκβάιεη άκεζα θαη 

έκκεζα ζε δηαρξνληθέο κεηαβνιέο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη δελ θαίλεηαη λα ζπκβάιιεη 

άκεζα θαη έκκεζα ζε δηακφξθσζε λέσλ ζπλζεθψλ.   

 

Έηζη, δελ παξαηεξνχληαη δηαρξνληθέο κεηαβνιέο, κε ή ρσξίο ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο 

θέληξνπ, ζηε θαηάζηαζε ησλ θιηκαηηθψλ, βηνθιηκαηηθψλ, γεσκνξθνινγηθψλ, γεσινγηθψλ, 

εδαθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηνπίνπ θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ.   
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9. ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ 

ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ 

 
Η αλάιπζε ησλ ζπληειεζηώλ ηνπ πεξηβάιινληνο, είλαη ηεινινγηθή θαη απνζθνπεί ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηε δηαζθάιηζε θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο. 

 

Γηα ηελ εθηίκεζε θαη αμηνιόγεζε ησλ επηπηώζεσλ, ιακβάλνληαη ππόςε όιεο νη αλζξώπηλεο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη θπζηθά αίηηα, πνπ πξνθαινύλ κεηαβνιέο ζην πεξηβάιινλ θαη ηα νπνία 

δύλαληαη λα πξνθαιέζνπλ δηαηαξαρέο. Χο δηαηαξαρή (disturbance) νξίδεηαη θάζε γεγνλόο ή 

ζεηξά από γεγνλόηα, πνπ πξνθαινύλ θαη επεξεάδνπλ ηε δνκή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Η κεηαηξνπή ησλ κεηαβνιώλ ζε δηαηαξαρέο εμαξηάηαη από ην είδνο ησλ 

θπζηθώλ, ρεκηθώλ, βηνινγηθώλ ή άιισλ παξαγόλησλ, πνπ κεηαβάιινληαη θαη ην κέγεζνο ηεο 

κεηαβνιήο ηνπο, ην νπνίν πξνθαιεί ηα γεγνλόηα, πνπ επεξεάδνπλ ηε δνκή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Η κεηαηξνπή ησλ δηαηαξαρώλ ζε επηπηώζεηο, εμαξηάηαη από ηελ ηθαλόηεηα 

ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ πθίζηαηαη ηηο δηαηαξαρέο, λα ηηο αλαηάμεη.  

 

ηελ παξνύζα κειέηε εθηηκνύληαη θαη αμηνινγνύληαη νη άκεζεο θαη νη έκκεζεο επηπηώζεηο από 

ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππό εμέηαζε έξγνπ θαη δξαζηεξηόηεηαο.  ηελ εθηίκεζή ησλ 

ζπλππνινγίδεηαη ε ζπλέξγηα επηπηώζεσλ από άιια πθηζηάκελα ή θαηαζθεπαδόκελα ή 

εγθεθξηκέλα έξγα ή δξαζηεξηόηεηεο. 

 

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηώζεσλ πξνζδηνξίδνληαη πξώηα νη κεηαβνιέο, ιόγσ ηεο θαηάιεςεο 

ρώξνπ από θαηαζθεπέο. ηηο θαηαζθεπέο πεξηιακβάλεηαη ην ζύλνιν ησλ πξνβιεπόκελσλ έξγσλ, 

πνπ ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε ην ππό εμέηαζε έξγν ή δξαζηεξηόηεηα, όπσο επίγεηα, 

ππέξγεηα ή ππόγεηα ηερληθά έξγα  ή από ζπλνδό έξγα ή δξαζηεξηόηεηεο, όπσο εξγνηαμηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο θ.ιπ. 

 

ηε ζπλέρεηα, εμεηάδνληαη νη κεηαβνιέο πνπ ην ππό εμέηαζε έξγν ή δξαζηεξηόηεηα πξνθαιεί 

ζηνπο θπζηθνύο πόξνπο από ηηο εθπνκπέο κάδαο ή ελέξγεηαο, πνπ πξνθαινύλ ξύπαλζε ή 

αιινίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο αηκόζθαηξαο, ησλ επηθαλεηαθώλ θαη ππνγείσλ πδάησλ θαη 

ηνπ εδάθνπο ή κεηαβνιέο ζηα βαζηθά ζπζηαηηθά ησλ πδάησλ.  

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ επηπηώζεσλ εληνπίδνληαη νη δώλεο, νη νπνίεο επεξεάδνληαη από 

εθπνκπέο ξύπσλ θαη νξίδνληαη από ηηο θακπύιεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κεγεζώλ 

ηνπο ζην ρώξν (ηζνξξππαληηθέο, ηζνζνξπβηθέο θαη άιιεο θακπύιεο) κε αθεηεξία ηελ πεγή 

εθπνκπήο ή ηε γελεζηνπξγό αηηία (αθεηεξία ζην αλώηαην όξην), κέρξηο όηνπ ην ραξαθηεξηζηηθό 

κέγεζνο ππνβηβαζηεί ιόγσ δηάιπζεο, απνδόκεζεο, εμάληιεζεο ή θαηαζηξνθήο από 

πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο ζηα αλώηαηα επηηξεπηά ζεζκνζεηεκέλα όξηα ζπγθέληξσζεο 

ξύπσλ. 

 

Γηα ηηο εθπνκπέο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλα αλώηαηα επηηξεπηά όξηα, σο 

θαηώηαηα επίπεδα ιακβάλνληαη νη κέζεο ππεξεηήζηεο ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ κεγεζώλ 

(ηεξκαηηζκόο ζην θαηώηαην όξην). 

 

ηηο δώλεο, πνπ εληνπίδνληαη κεηαβνιέο, εθηηκάηαη από ην είδνο θαη ην κέγεζόο ηνπο, αλ 

πξνθαινύληαη δηαηαξαρέο θαη αλ νη δηαηαξαρέο απηέο κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ επηπηώζεηο. 

 

Γηα ηελ παξνύζα κειέηε ιακβάλεηαη ην εμήο ηππνιόγην ραξαθηεξηζκνύ ησλ επηπηώζεσλ: 

- Θεηηθέο: ραξαθηεξίδνληαη νη κεηαβνιέο, πνπ ζπλεπάγνληαη επλντθέο κεηαβνιέο ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Χο ζεηηθέο πξέπεη λα ραξαθηεξηζηνύλ νη κεηαβνιέο, 

πνπ ζπλεπάγνληαη αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Χο αλαβάζκηζε ραξαθηεξίδεηαη ε 
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ζεηηθή εμέιημε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ, πνπ 

δηακνξθώλνπλ ην αλζξσπνγελέο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο πεξηβαιινληηθώλ κέζσλ 

(ηνπ ηνπίνπ, ηεο αηκόζθαηξαο, ησλ πδάησλ, ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο θ.ιπ.). 

- Οπδέηεξεο: ραξαθηεξίδνληαη νη κεηαβνιέο, πνπ δελ πξνθαινύλ ζεκαληηθή κεηαβνιή ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

- Αξλεηηθέο: ραξαθηεξίδνληαη νη επηπηώζεηο, πνπ πξνθαινύλ ππνβάζκηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 

Χο πξνο ην κέγεζόο ηνπο, νη επηπηώζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο αζζελείο, κέηξηεο θαη ηζρπξέο. 

 

Χο πξνο ηε δηάξθεηά ηνπο, νη επηπηώζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο βξαρπρξόληεο θαη καθξνρξόληεο. 

 

Χο πξνο ηε δπλαηόηεηα αλάηαμήο ηνπο ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα, νη επηπηώζεηο 

ραξαθηεξίδνληαη σο αλαζηξέςηκεο, κεξηθώο αλαζηξέςηκεο θαη κε αλαζηξέςηκεο. 

 

Χο πξνο ηηο ηερληθννηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο αληηκεηώπηζήο ηνπο, νη επηπηώζεηο 

ραξαθηεξίδνληαη σο αληηκεησπίζηκεο, κεξηθώο αληηκεησπίζηκεο θαη κε αληηκεησπίζηκεο. 

 

Χο ππνβάζκηζε, ραξαθηεξίδνληαη νη ηάζεηο παιηλδξόκεζεο ηεο εμέιημεο ηνπ θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο, ε ρεηξνηέξεπζε ησλ ζπλζεθώλ πνπ δηακνξθώλνπλ ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ 

θαη ε αξλεηηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο πνηόηεηαο πεξηβαιινληηθώλ κέζσλ.  Η ππνβάζκηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο αξρίδεη από ηε ζηηγκή πνπ ην κέγεζνο ησλ δηαηαξαρώλ πνπ πξνθαιεί ην ππό 

εμέηαζε έξγν ή δξαζηεξηόηεηα δεκηνπξγεί θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο ζεσξνύληαη λνζνγόλεο γηα 

ηελ αλζξώπηλε πγεία. 

 

Ρύπαλζε λνείηαη ε παξνπζία ζην πεξηβάιινλ ξύπσλ, δειαδή θάζε είδνπο νπζηώλ, ζνξύβνπ, 

αθηηλνβνιίαο ή άιισλ κνξθώλ ελέξγεηαο ζε πνζόηεηα, ζπγθέληξσζε ή δηάξθεηα πνπ κπνξνύλ 

λα πξνθαιέζνπλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ πγεία, ζηνπο  δσληαλνύο νξγαληζκνύο θαη ηα 

νηθνζπζηήκαηα, ή πιηθέο δεκηέο θαη γεληθά λα θαηαζηήζνπλ ην πεξηβάιινλ αθαηάιιειν γηα ηηο 

επηζπκεηέο ρξήζεηο ηνπ (Ν. 1650/1986). 

 

 Χο κόιπλζε νξίδεηαη ε κνξθή ηεο ξύπαλζεο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ παξνπζία παζνγόλσλ 

κηθξννξγαληζκώλ ζην πεξηβάιινλ ή δεηθηώλ πνπ ππνδειώλνπλ ηελ πηζαλόηεηα παξνπζίαο 

ηέηνησλ κηθξννξγαληζκώλ (Ν. 1650/1986). 

 

Χο εθπνκπή ξύπσλ λνείηαη ε άκεζε ή έκκεζε απόξξηςε νπζηώλ, θξαδαζκώλ, ζεξκόηεηαο ή 

ζνξύβνπ ζηνλ αέξα, ην λεξό ή ην έδαθνο, από ζεκεηαθέο ή δηάρπηεο πεγέο. Οη ξύπνη 

ραξαθηεξίδνληαη θαη σο απόβιεηα. Χο απόβιεην λνείηαη θάζε πνζόηεηα νπζίαο, ζνξύβνπ ή 

άιισλ κνξθώλ ελέξγεηαο ζε νπνηαδήπνηε θπζηθή θαηάζηαζε ησλ αληηθεηκέλσλ, από ηα νπνία ν 

θάηνρνο ηνπο ζέιεη ή πξέπεη ή ππνρξενύηαη λα απαιιαγεί, εθόζνλ είλαη δπλαηόλ λα 

πξνθαιέζνπλ ξύπαλζε (Ν. 1650/1986). 

 

Χο ζηεξεό απόβιεην λνείηαη θάζε νπζία ή αληηθείκελν, ην νπνίν ν θάηνρνο ην απνβάιιεη ή 

ππνρξενύηαη λα απνβάιιεη, δπλάκεη δηαηάμεσλ ηεο ελ ηζρύ εζληθήο λνκνζεζίαο. 

 

Λύκαηα θαινύληαη γεληθά ηα πγξά απόβιεηα ησλ θαηνηθηώλ, ηδξπκάησλ, εξγνζηαζίσλ θαη άιισλ 

εγθαηαζηάζεσλ θάπνηαο πεξηνρήο, ελώ βηνκεραληθά απόβιεηα θαινύληαη εηδηθόηεξα ηα πγξά 

απόβιεηα ησλ δηαθόξσλ βηνκεραληθώλ ή άιισλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ πεξηέρνπλ ή δελ πεξηέρνπλ 

ππνιείκκαηα ησλ πιώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ή παξάγνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο, κε 

εμαίξεζε ησλ απνβιήησλ πνπ πξνέξρνληαη από ηνπο ρώξνπο εμππεξέηεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ 

όπσο ηα απνρσξεηήξηα,, ηα ινπηξά, ηα πιπληήξηα θαη ηα καγεηξεία (ΤΓ Δ1β/221/1965). 

Πεξαηηέξσ δηάθξηζε ησλ ιπκάησλ είλαη ηα αζηηθά ιύκαηα, ηα νπνία νξίδνληαη σο ην κίγκα 
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νηθηαθώλ κε βηνκεραληθά ιύκαηα ή θαη όκβξηα θαη ηα νηθηαθά ιύκαηα, ηα νπνία νξίδνληαη σο ηα 

ιύκαηα από πεξηνρέο θαηνηθίαο θαη ππεξεζηώλ πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο από ηνλ αλζξώπηλν 

κεηαβνιηζκό θαη ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο (Οδεγία 91/271/ΔΟΚ). 

 

Γηα ηηο εθπνκπέο κάδαο ή ελέξγεηαο, πνπ πξνθαινύλ ξύπαλζε (ζεξκνθξαζία, ζόξπβνο, δνλήζεηο, 

αθηηλνβνιίεο, αέξηα, ζηεξεά θαη πγξά απόβιεηα, νζκέο θ.ιπ.), ε επίδξαζε ηνπ παξάγνληα ηεο 

δηαηαξαρήο αξρίδεη από ηελ πεγή εθπνκπήο θαη πξαθηηθά κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη ηειεηώλεη ζην 

ζεκείν ηνπ ρώξνπ, κεηά ην νπνίν ε ηηκή ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ κεγέζνπο ηνπ παξάγνληα ηεο 

δηαηαξαρήο ηαπεηλώλεηαη ιόγσ δηάιπζεο, εμάληιεζεο, απνδόκεζεο, εμνπδεηέξσζεο από θπζηθά 

αίηηα θ.ιπ. ζε ζεζκνζεηεκέλα όξηα. 

 

Γηα ηνπο παξάγνληεο δηαηαξαρήο, πνπ δελ ζεσξνύληαη ξύπνη, ε επίδξαζή ηνπο αξρίδεη από ηε 

ζέζε, όπνπ βξίζθεηαη ε γελεζηνπξγόο ηνπο αηηία θαη ηειεηώλεη ζηε ζέζε, όπνπ ην ελδεηθηηθό 

κέγεζνο ηνπ παξάγνληα, πνπ ηηο πξνθαιεί, ηαπεηλώλεηαη ζηα επίπεδα ησλ κέζσλ ππεξεηεζίσλ 

ηηκώλ, πνπ επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρή. 

 

ην παξόλ θεθάιαην, γίλεηαη αλαιπηηθή εθηίκεζε ησλ επηπηώζεσλ ζην θπζηθό θαη 

αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ.  

 

θνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο είλαη ε αλαδήηεζε θαη ν πξνζδηνξηζκόο ησλ αλαγθαίσλ 

κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηεο δηαηάξαμεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ θαη γεληθόηεξα γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

9.1 ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΥΔΣΙΚΔ ΜΔ ΣΑ ΚΛΙΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΑ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

Σν ππό κειέηε έξγν δελ θαίλεηαη λα πξνθαιεί δηαηαξαρέο ζην θιίκα θαη ζην βηνθιίκα ηεο 

άκεζεο θαη επξύηεξεο πεξηνρήο κειέηεο. Από ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγηά ηνπ έξγνπ  δελ 

πξνβιέπεηαη λα πξνθιεζνύλ αιιαγέο ζηηο παξακέηξνπο θαζνξηζκνύ ησλ θιηκαηηθώλ θαη 

βηνθιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ θαη επνκέλσο, δελ παξαηεξνύληαη ζπλζήθεο κεηάβαζεο ζε άιινπ 

ηύπνπ θιίκαηνο θαη βηνθιίκαηνο. Απηό ζπκβαίλεη, δηόηη: 

- Γελ ππάξρεη ζεκαληηθή εθπνκπή κάδαο θαη ελέξγεηαο (ζθόλεο, πδξαηκνί, θαπζαέξηα, 

ζεξκόηεηα) ζηελ αηκόζθαηξα, από ηηο νπνίεο λα επέξρνληαη κεηαβνιέο ζηελ πγξαζία ηνπ 

αέξα, ζηε ζεξκνθξαζία θαη ζηηο θηλήζεηο ησλ αέξησλ καδώλ. 

- Γελ ππάξρνπλ ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ αλαθιαζηηθόηεηα (albedo) ησλ εδαθηθώλ θαη πδάηηλσλ 

επηθαλεηώλ. 

- Γελ ππάξρεη ζπλέξγεηα κε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο, πνπ λα επηθέξνπλ ηα παξαπάλσ. 

 

Γεληθά, ζπκπεξαίλεηαη όηη νη επηπηώζεηο ζηα θιηκαηηθά θαη βηνθιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη 

νπδέηεξεο, αθνύ νη όπνηεο επηδξάζεηο ζηε ξνή ησλ αλέκσλ, ζηε ζεξκνθξαζία, ζηελ πγξαζία θαη 

ζηα κεγέζε άιισλ κηθξνθιηκαηηθώλ παξακέηξσλ από ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ 

είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλεο θαη κηθξνύ κεγέζνπο, γηα λα κεηαβάιινπλ ην θιίκα θαη ην βηνθιίκα 

ηεο άκεζεο θαη επξύηεξεο πεξηνρήο κειέηεο. 

 

Χζηόζν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη καθξνπξόζεζκα ζα έρεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζην θιίκα, κέζσ 

ηεο επηβξάδπλζεο ηεο δηαθαηλόκελεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, θαζώο ζθνπόο ηεο θαηαζθεπήο έξγσλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο κε ηελ αμηνπνίεζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, όπσο ην εμεηαδόκελν 

έξγν, είλαη ε ππνθαηάζηαζε ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο κε ζπκβαηηθό θαύζηκα (ιηγλίηε) θαη σο εθ 

ηνύηνπ ε κείσζε εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα.  
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9.2 ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

Οη κεηαβνιέο ζηα κνξθνινγηθά θαη ηνπηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά αθνξνύλ ζε αιιαγέο ηεο 

νπηηθήο επαηζζεζίαο, ηεο πνηθηινκνξθίαο, ηνπ επηπέδνπ επαηζζεζίαο θαη ηεο απνξξνθεηηθήο 

ηθαλόηεηαο ηνπ ηνπίνπ ηεο πεξηνρήο. 

 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ππάξρεη θάπνηα αιινίσζε θαη δηαηαξαρή ζηε  

θπζηνγλσκία ηνπ ηνπίνπ, ιόγσ ηεο εθηέιεζεο ησλ βαζηθώλ έξγσλ ππνδνκήο. Δλώ κε ηελ 

θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ζα δεκηνπξγεζεί αξλεηηθή κε αλαζηξέςηκε επίπησζε ζηελ 

αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ ηεο άκεζεο θαη επξύηεξεο πεξηνρήο εμαηηίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

κνλάδαο. Χζηόζν, ιόγσ ηνπ κηθξνύ κεγέζνπο ηνπο (ύςνπο, έθηαζε θαη όγθνπ), δελ πξνθαινύλ  

αμηόινγε επίπησζε ζηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ.  

 

Από ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ δελ πξνθαινύληαη : 

 Παξεκπόδηζε ηεο ζέαο αμηόινγσλ ζηνηρείσλ ηνπ ηνπίνπ ή κλεκείσλ. Ο όγθνο όισλ ησλ 

θαηαζθεπώλ είλαη ηέηνηνπ κεγέζνπο, πνπ δελ πξνθαιεί ηέηνην θαηλόκελν. 

 ηαδηαθή ππνβάζκηζε εθείλσλ ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε 

δπλακηθή εμέιημε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ. 

 

9.3 ΔΓΑΦΟΛΟΓΙΚΑ, ΓΔΧΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΔΚΣΟΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

Σν έδαθνο απνηειεί κηα ζεκαληηθή παξάκεηξν ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Οη επηπηώζεηο ζην 

έδαθνο από ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζρεηίδνληαη κε ην 

κέγεζνο θαη ην είδνο ησλ ηερληθώλ έξγσλ θαη ηα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο. 

 

Γεληθά, δελ πξνθαινύληαη ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηα εδαθηθά, γεσινγηθά θαη ηεθηνληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο άκεζεο θαη επξύηεξεο πεξηνρήο κειέηεο από ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ έξγνπ. Απηό, δηόηη: 

 Γελ ζα πξνθύςνπλ εξγαζίεο δηάζπαζεο, ζπκπίεζεο, κεηαηόπηζεο ηεο εδαθηθήο 

επηθάλεηαο θαη ππεξθαιύςεηο ηνπ ππεξθείκελνπ επηθαλεηαθνύ ζηξώκαηνο ηνπ εδάθνπο. 

 Γελ ζα ππάξμνπλ ζεκαληηθέο εξγαζίεο επίζηξσζεο επηθαλεηώλ γηα ηε δηακόξθσζε 

ρώξσλ. Γελ ζα πξνθύςνπλ πιενλάδνληα πιηθά πξνο δηάζεζε. 

 Γελ ζα ππάξμεη ζεκαληηθή αιινίσζε ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη ζηηο 

κάδεο ησλ γεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ. Γελ ζα εθηειεζηνύλ έξγα νξπγκάησλ θαη 

επηρσκάησλ. 

 Γελ παξαηεξνύληαη αζηαζείο θαηαζηάζεηο εδάθνπο ή αιιαγέο ζηε γεσινγηθή δηάηαμε 

ησλ πεηξσκάησλ. Σα έξγα, πνπ ζα εθηειεζηνύλ, δελ ζπληεινύλ ζηε θόξηηζε ή 

απνθόξηηζε ηνπ εδάθνπο, πνπ ζα είρε σο ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία θαηλνκέλσλ ξνήο, 

θαζίδεζεο θαη δηάζπαζεο ηνπ εδάθνπο, θαηαθεξκαηηζκνύ ησλ πεηξσκάησλ θαη 

θαηαθξεκλίζεσλ. 

 Γελ πξνθύπηνπλ ζνβαξά θαηλόκελα δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο.  

 Γελ ζα πξνθιεζεί ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ησλ θπζηθνρεκηθώλ παξακέηξσλ ηνπ εδάθνπο, 

αθνύ δελ ζα ππάξρεη δηάζεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζηεξενύ απόβιεηνπ ζηελ άκεζε θαη 

επξύηεξε πεξηνρή κειέηεο. 

 

9.4 ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΟ ΦΤΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Από ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππό κειέηε έξγνπ, γεληθά ζπκπεξαίλεηαη όηη δελ 

αλακέλνληαη λα ππάξμνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηώζεηο πάλσ ζην θπζηθό πεξηβάιινλ, 

δειαδή επηπηώζεηο ζην κέγεζνο θαη ζηε δνκή ηεο παλίδαο, ηεο ρισξίδαο θαη ησλ βηνηόπσλ θαη 

ζηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Σν νηθνινγηθό ηνπίν δελ ζα κεηαβιεζεί θαη ε 
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νηθνινγηθή ηζνξξνπία δελ ζα επεξεαζηεί από ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. ε απηό 

ην βαζηθό ζπκπέξαζκα ζπλεγνξεί ην γεγνλόο όηη ε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ: 

 Γελ ζα ζπκβάιεη ζηελ ππνβάζκηζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο.  

 Γελ ζα πξνθαιέζεη κείσζε ζην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνύ ησλ εηδώλ ηεο παλίδαο.  

 Γελ ζα πξνθαιέζεη ζεκαληηθή κείσζε ζην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνύ ησλ εηδώλ ηεο 

ρισξίδαο.  

 Γελ ζα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή ηνπ βηόηνπνπ ησλ ζειαζηηθώλ θαη ησλ ζπάλησλ 

αξπαθηηθώλ πνπιηώλ, αθνύ: 

o Γελ ζα θαηαζηξαθνύλ ζέζεηο θσιενπνίεζεο ησλ ζπάλησλ αξπαθηηθώλ εηδώλ 

νξληζνπαλίδαο. 

o Γελ ζα θαηαζηξαθνύλ ζέζεηο θσιενπνίεζεο ησλ κεγάισλ ζειαζηηθώλ.  

o Γελ ζα επεξεαζηνύλ νη πεγέο ηξνθνιεςίαο ησλ εηδώλ απηώλ. 

o Γελ ζα επεξεαζηεί ε αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ εηδώλ απηώλ . 

 Γελ ζα πξνθιεζεί θαηαζηξνθή βηνηόπνπ θάπνηνπ ζπάληνπ είδνπο κηθξνρισξίδαο θαη 

κηθξνπαλίδαο, πνπ ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ άκεζε ή έκκεζε εμαθάληζή ηνπ.  

 Γελ ζα γίλεη εηζαγσγή μεληθώλ εηδώλ παλίδαο, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ 

ζεξεπηέο ησλ εηδώλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. 

 Γελ πξνβιέπεηαη λα γίλεη εηζαγσγή μεληθώλ εηδώλ ρισξίδαο, πνπ ζα είρε σο απνηέιεζκα 

ηε δηαζπνξά ηνπο θαη ηελ επηθξάηεζή ηνπο ζηα ελδηαηηήκαηα έλαληη ησλ εηδώλ ηεο 

επξύηεξεο πεξηνρήο. 

 

Παξά ην γεγνλόο όηη ε κνλάδα εγθαζίζηαηαη ζε γήπεδν εληόο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο 

NATURA 2000, δελ πξνθαινύληαη ζεκαληηθνύ κεγέζνπο δηαηαξαρέο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 

 

Γεληθά, νη επηπηώζεηο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ, θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο, αμηνινγνύληαη σο 

νπδέηεξεο. 

 

9.5 ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΟ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 

Υπήζειρ γηρ 

 

Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ επηπηώζεσλ ζηηο ρξήζεηο γεο βαζίδεηαη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ κεηαβνιώλ, 

πνπ δύλαηαη λα επηθέξεη ην ππό εμέηαζε έξγν, ηόζν ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, όζν θαη ζηελ 

θαηάζηαζε, ε νπνία αλακέλεηαη όηη ζα δηακνξθσζεί ζην πξνζερέο κέιινλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

(κεδεληθή ιύζε). 

 

Σν ππό εμέηαζε έξγν θαη δξαζηεξηόηεηα δελ ζα δεκηνπξγήζεη άκεζεο θαη ηζρπξέο κεηαβνιέο, 

θαζώο θαη κε αλαζηξέςηκεο ζπλζήθεο ζηηο ρξήζεηο γεο, αθνύ: 

 Γελ παξαηεξείηαη παξεκπόδηζε ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ πθηζηάκελσλ ρξήζεσλ γεο.  

 Γελ επεξεάδνληαη ηα εηδηθά θαζεζηώηα ρξήζεσλ, πνπ είλαη ζεζκνζεηεκέλα γηα ηελ 

επξύηεξε πεξηνρή κειέηεο. 

 Γελ παξαηεξνύληαη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηε δηάξζξσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζηα θύξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ νηθηζκώλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

 Γελ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ ηνπηθνύ 

πιεζπζκνύ. 

 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, νη όπνηεο επηπηώζεηο ζηηο ρξήζεηο γεο θαη εδαθνθάιπςεο 

ραξαθηεξίδνληαη σο πξνο ην είδνο νπδέηεξεο. 

 

Γομημένο Πεπιβάλλον 
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Σν ππό εμέηαζε έξγν θαη δξαζηεξηόηεηα δελ ζα πξνθαιέζεη αξλεηηθέο επηπηώζεηο, είηε άκεζεο, 

είηε έκκεζεο ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ ηεο επξύηεξεο θαη άκεζεο πεξηνρήο κειέηεο, αθνύ : 

- Δκθαλίδεη νπδεηεξόηεηα σο πξνο ηνλ επξύηεξν ρσξνηαμηθό θαη πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό. 

- Γελ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά νη ρξήζεηο γεο εληόο θαη εθηόο νηθηζκώλ. 

- Γελ πξνθαινύληαη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηνλ νηθνδνκηθό ηζηό. 

- Γελ δεκηνπξγνύληαη ζνβαξά θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα ζηνλ αζηηθό ηζηό. 

- Γελ δεκηνπξγείηαη ζεκαληηθή επηβάξπλζε θαη δπζιεηηνπξγία ζηα ζπζηήκαηα ππνδνκώλ.  

 

Γεληθά, ιόγσ ηνπ κηθξνύ κεγέζνπο ηεο κνλάδαο δελ πξνθαινύληαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ 

άκεζε πεξηνρή κειέηεο. 

 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, νη όπνηεο επηπηώζεηο ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ  ραξαθηεξίδνληαη σο 

πξνο ην είδνο νπδέηεξεο. 

 

Ιζηοπικό-Πολιηιζμικό πεπιβάλλον 

 

ηελ άκεζε θαη επξύηεξε πεξηνρή κειέηεο δελ ππάξρνπλ πνιηηηζηηθά, ηζηνξηθά θαη πνιηηηζηηθά 

ζηνηρεία, πνπ λα επεξεάδνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, άκεζα ή έκκεζα, από ηε ιεηηνπξγία ηεο 

κειεηώκελεο κνλάδαο. Απηό ζπκβαίλεη, δηόηη : 

- Γελ εθπέκπεηαη ύιε θαη ελέξγεηα (ξύπνη, δνλήζεηο, ζεξκόηεηα, ειεθηξνκαγλεηηθή 

αθηηλνβνιία θ.α.), πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ θηίξηα, ρώξνπο θαη δξαζηεξηόηεηεο 

ηνπ ηζηνξηθνύ-πνιηηηζκηθνύ πεξηβάιινληνο. 

- Γελ παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία θαη ε πξόζβαζε, γεληθόηεξα, πξνο ρώξνπο θαη θηίξηα 

ηνπ ηζηνξηθνύ πνιηηηζκηθνύ πεξηβάιινληνο. 

- Γελ ππάξρεη παξεκπόδηζε ηεο ζέαζεο ή θζνξέο ρώξσλ θαη θηηξίσλ ηνπ ηζηνξηθνύ 

πνιηηηζκηθνύ πεξηβάιινληνο, πνπ λα πξνέξρεηαη από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο. 

 

9.6 ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ 

 

Η ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ζα πξνθαιέζεη ζεηηθέο επηπηώζεηο ζην θνηλσληθό-νηθνλνκηθό 

πεξηβάιινλ ηεο άκεζεο θαη επξύηεξεο πεξηνρήο κειέηεο. Με ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππό εμέηαζε 

έξγνπ παξαηεξνύληαη ηα θάησζη:  

 Αύμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνπο ηνκείο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή θαη 

ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Οη ζέζεηο απηέο ζα θαιπθζνύλ κε άηνκα ηνπ ηνπηθνύ 

πιεζπζκνύ.   

 

Έηζη, νη επηπηώζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο πξνο ην ραξαθηήξα ζεηηθέο θαη κηθξνύ έσο κεηξίνπ 

κεγέζνπο. 

 

9.7 ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 

 

Καηά  ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ζα ππάξμνπλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζε επηκέξνπο 

ηκήκαηα ησλ ηερληθώλ ππνδνκώλ θαη θπξίσο ζην ζύζηεκα ησλ κεηαθνξώλ. Καηά ηελ θάζε 

θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο αλακέλεηαη κηθξή αύμεζε ηνπ θπθινθνξηαθνύ θόξηνπ, 

ρσξίο, σζηόζν, λα δεκηνπξγνύληαη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηε ζηάζκεπζε ή λα δεκηνπξγνύληαη 

πξνβιήκαηα θπθινθνξηαθήο ζπκθόξεζεο. 

 

Οη παξαπάλσ επηπηώζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο πξνο ην ραξαθηήξα αξλεηηθέο θαη αζζελνύο 

κεγέζνπο. 
 

9.8 ΤΥΔΣΙΗ ΜΔ ΣΙ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔΙ ΠΙΔΔΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ  
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Γεληθά, εθηηκάηαη όηη ππάξρεη ζπζρέηηζε ηνπ ππό κειέηε έξγνπ κε ηηο άιιεο αλζξσπνγελείο 

πηέζεηο ζην πεξηβάιινλ. Αλαιπηηθόηεξα, ε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ζα ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε 

ηνπ ηνκέα ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο θαη 

ζεξκηθήο ελέξγεηαο από ηελ αεξηνπνίεζε βηνκάδαο.  

 

Απηό είρε ζαλ ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο βηνκάδαο γηα 

ελεξγεηαθή ρξήζε θαη ηδηαίηεξα ζε κηα πεξηνρή  καθξηά ησλ αζηηθώλ θέληξσλ, όπνπ 

απαζρνινύληαη άηνκα θαη όπνπ δελ ππάξρνπλ πνιινί ελαιιαθηηθνί ηξόπνη απαζρόιεζεο. Απηό 

ζπλεπάγεηαη ηάζεηο ζεηηθήο εμέιημεο ηνπ θνηλνληθννηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ησλ 

ηερληθώλ ππνδνκώλ. 

 

9.9 ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΔΡΑ 
 

Όρια ποιότητας αέρα 

 

Σα πξόηππα ηεο πνηόηεηαο ηνπ αέξα ζρεδηάδνληαη γηα λα πξνζηαηεύεηαη ε αλζξώπηλε πγεία θαη 

ην πεξηβάιινλ γεληθόηεξα. Απηά αθνξνύλ αέξηνπο ξύπνπο, νη ηηκέο ησλ νπνίσλ εάλ ππεξβνύλ 

νξηζκέλεο ζπγθεληξώζεηο ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αλζξώπηλε πγεία π.ρ. ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ 

(SO2), ην νπνίν είλαη εξεζηζηηθό ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ζε πςειέο ζπγθεληξώζεηο. Σν 

δηνμείδην ηνπ αδώηνπ (ΝΟ2) είλαη θσηνρεκηθόο ξύπνο θαη έρεη ζεκαληηθό ξόιν ζην ζρεκαηηζκό 

ησλ θσηνρεκηθώλ αληηδξάζεσλ, π.ρ. δεκηνπξγία όδνληνο (Ο3). Σα νμείδηα ηνπ ζείνπ (SO2) θαη 

νμείδηα ηνπ αδώηνπ (ΝΟΥ) πξνθαινύλ όμηλε βξνρή. 

 

Σα ππάξρνληα όξηα γηα ηελ αέξηα πνηόηεηα πνηθίινπλ από ρώξα ζε ρώξα θαη πνιιέο θνξέο 

αθόκα θαη ζηελ ίδηα ηε ρώξα αλάινγα κε ηε ρξνληθή πεξίνδν. Η αλάπηπμε νξίσλ ζε κία ρώξα 

πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε καθξνπξόζεζκνπο θαη βξαρππξόζεζκνπο ζηόρνπο. ε κεξηθέο ρώξεο 

γηα ην άκεζν κέιινλ ζα είλαη απαξαίηεην λα εδξαησζνύλ πξόηππα γηα ηα επίπεδα ξύπαλζεο κε 

άκεζνπο ζηόρνπο ηε κείσζε θαη εμάιεηςε αζζελεηώλ θαη ζαλάησλ, αθόκε θαη γηα 

ππεξεπαίζζεηεο νκάδεο πιεζπζκνύ. Απηό ζεκαίλεη όηη ηα όξηα ηνπ ξύπνπ ζα πξέπεη λα είλαη, 

όζν γίλεηαη ρακειόηεξα, θαη επίζεο ν αξηζκόο ησλ αλζξώπσλ, πνπ επεξεάδνληαη-εθηίζεληαη, 

όζν ην δπλαηόλ κηθξόηεξνο. Πξέπεη λα ηνληζζεί όηη ε ζεώξεζε ησλ νξίσλ γηα πξνζηαζία ηνπ 

πιεζπζκνύ από ζεκαληηθνύο θηλδύλνπο είλαη ζηαηηζηηθή θαη θπζηθά ε πηνζέηεζε νξίσλ 

πνηόηεηαο δελ ζπλεπάγεηαη πιήξε πξνζηαζία γηα όια ηα άηνκα (παξάγνληαο επαηζζεζίαο 

αηόκσλ). 

 

ηελ παξνύζα κειέηε έρνπλ ιεθζεί ππόςε ηα πξόηππα πνηόηεηαο ηνπ αέξα από ηξεηο δηεζλείο 

νξγαληζκνύο. Απηά είλαη ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο, ηεο Γηεζλνύο Σξάπεδαο θαη ηνπ 

Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο (Π.Ο.Τ.) [World Health Organization (W.H.O.)]. Οη Οδεγίεο 

ηεο Δ.Δ. έρνπλ ππνρξεσηηθό θαζεζηώο ζηελ Διιάδα, ελώ ηα άιια πξόηππα είλαη κόλν γηα 

θαηεπζπληήξηνπο ζθνπνύο, δίλνπλ δε, δύν νκάδεο ηηκώλ νλνκαδόκελεο νξηαθέο (limit) θαη 

θαηεπζπληήξηεο (guide) ηηκέο. Οη νξηαθέο ηηκέο είλαη εθείλεο νη ηηκέο ηηο νπνίεο δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλνπλ νη ζπγθεληξώζεηο ξύπσλ εληόο ησλ ρσξώλ ηεο Δ.Δ. θαη θαζνξίζζεθαλ γηα λα 

πξνζηαηεύνπλ ηελ αλζξώπηλε πγεία. 

 

πλνπηηθά, ηα όξηα Διιάδαο, Δ.Δ., Π.Ο.Τ. θαη άιισλ νξγαληζκώλ, παξνπζηάδνληαη πξνο 

ζύγθξηζε ζηνλ επόκελν Πίνακα 9.1. 

 

Υπονική Πεπίοδορ 
SO2 Καπνόρ TSP Pb ΝΟ2 O3 CO THC 

κg/m
3
 

Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Υγείαο (Π.Ο.Υ.) 

Δηήζηα κέζε ηηκή 40-60 40-60 60-90      
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Max 24h κέζε ηηκή 100-150 100-150 150-230      

Μέγηζηε ηηκή 1h 350        

Μέγηζηε ηηκή 24h 125        

Μέζνο όξνο 1h     190-320 100-200 40000  

Max Μέζε 8h ηηκή      60 10000  

Ε.Ε. 

Γηάκεζε εηήζηα ηηκή 

24h κέζσλ ηηκώλ 
80-120 80       

Γηάκεζε ηηκή ρεηκώλα 

24h κέζσλ ηηκώλ 
130-180 130       

98% έηνπο 24h κέζσλ 

ηηκώλ 
250-300 250   200-135    

Μέζε εηήζηα ηηκή    2,0     

50% έηνπο κεηξήζεσλ 

1h 
    50    

ΗΠΑ 

Δηήζηα κέζε ηηκή 80    100    

Μέζνο 24h όξνο 365  260-150      

Μέζνο 3h όξνο 1300       160 

Δηήζηνο γ.κ.όξνο   75-60      

Μέγηζηε κέζε -3-

κελΐαία ηηκή 
   1,5     

Μέζε ηηκή 1h      235 40000  

Μέζε 8h ηηκή       10000  

ΔΛΛΑΓΑ (Όπσο Δ.Δ)  (Όπσο Δ.Δ.)    

Πίνακαρ 9. 1: Πξόηππα πνηόηεηαο αέξα. 

 

ε ζρέζε κε ηνλ Πίλαθα 9.1, παξαηεξνύληαη ηα εμήο: 

- Η Δ.Ο.Κ. δελ έρεη δεκνζηεύζεη πξόηππα γηα κνλνμείδην ηνπ άλζξαθνο. Δλ ηνύηνηο 

ππάξρνπλ νη νδεγίεο ηνπ Π.Ο.Τ., πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ παξνύζα κειέηε. 

- Από ηα νμείδηα ηνπ αδώηνπ (ΝΟx) ηα ζεζκνζεηεκέλα όξηα αθνξνύλ κόλν ην ΝΟ2. 

- Σα αησξνύκελα ζσκαηίδηα θαη ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ ιακβάλνπλ νξηαθέο ηηκέο 

δηαθνξεηηθέο, πνπ εμαξηώληαη από ηε ζπγθέληξσζε ηνπ θαζελόο, π.ρ. κηα πςειή 

ζπγθέληξσζε SO2 επηηξέπεηαη εάλ ηα αησξνύκελα ζσκαηίδηα είλαη ρακειά θαη 

αληίζηξνθα. 

- Σέινο, γηα ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο δελ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλα όξηα. Η Ακεξηθαληθή 

Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο (US EPA) είρε σο όξην ηα 160 pg/m
3
 γηα ηε κέζε ηξίσξε ηηκή 

(6-9 π.κ., ππέξβαζε κηα θνξά ην ρξόλν), πνπ θαηαξγήζεθε όκσο ην 1983. 

 

ηε ζπλέρεηα, εμεηάδνληαη νη επηπηώζεηο ηνπ έξγνπ θαη ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ πνηόηεηα 

αηκόζθαηξαο κε βάζε ηηο πνζόηεηεο ησλ εθπεκπόκελσλ ξύπσλ, ηηο εθηηκώκελεο ή 

ππνινγηζζείζεο ζπγθεληξώζεηο ζηνπο δέθηεο θαη ζε ζρέζε κε παξαπάλσ όξηα πνηόηεηαο.  

 

Επιπτώσεις κατά τη υάση κατασκεσής 

 

Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ νη πεγέο αέξηαο ξύπαλζεο είλαη: 

- Οη εθπνκπέο αεξίσλ ξύπσλ από ηα δηάθνξα κεραλήκαηα (θνξηεγά, εθζθαθείο, θνξησηέο 

θ.ιπ.) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο δηάθνξεο εξγαζίεο θαηαζθεπήο. 
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- θόλε από ηελ θίλεζε νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηε κεηαθνξά θαη θνξηνεθθόξησζε 

αδξαλώλ πιηθώλ θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ρσκαηνπξγηθώλ εξγαζηώλ.  

 

Αλαθνξηθά κε ηε ζθόλε, πνπ παξάγεηαη από ηηο παξαπάλσ θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, 

νθείιεηαη θπξίσο ζηνπο εμήο παξάγνληεο: 

- ηελ θνληνπνίεζε θαη ηηο απνμέζεηο ησλ επηθαλεηώλ ησλ πιηθώλ, εμαηηίαο ηεο εθαξκνγήο 

κηαο κεραληθήο δύλακεο πάλσ ηνπο, όπσο π.ρ. θηλήζεηο θνξηεγώλ πάλσ ζε ραιαξό 

έδαθνο, θαζώο θαη δηάθνξεο εθζθαθέο.  

- ηελ πλνή ηνπ αλέκνπ πάλσ ζε ειεύζεξεο επηθάλεηεο, θαη εμαξηάηαη θπξίσο από: 

o  ηε ζύζηαζε θαη πγξαζία ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο,  

o  ηελ έληαζε ηνπ πλένληνο αλέκνπ. 

- ηελ αλάδεπζε ηνπ εδάθνπο από ηελ θίλεζε ησλ κεραλεκάησλ, πνπ εμαξηάηαη θπξίσο 

από: 

o ηε ζύζηαζε θαη πγξαζία ησλ πιηθώλ επηθάλεηαο,  

o ηνλ αξηζκό ησλ κεραλεκάησλ, πνπ ιεηηνπξγνύλ θαηά κήθνο ηνπ έξγνπ , 

o ην είδνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ πξνώζεζεο ησλ κεραλεκάησλ 

απηώλ. 

- ηελ εθζθαθή θαη επίρσζε πιηθώλ, πνπ εμαξηάηαη από :  

o ηε ζύζηαζε θαη πγξαζία ησλ κεηαθεξόκελσλ πιηθώλ,  

o ηνλ ηξόπν εθζθαθήο θαη επίρσζεο. 

 

Από ηηο παξαπάλσ πεγέο, νη ζεκαληηθόηεξεο ζηελ πξάμε είλαη νη εθπνκπέο ζθόλεο από ην ρώξν 

ηνπ εξγνηαμίνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ρσκαηνπξγηθώλ εξγαζηώλ. Καηά ηε κεηαθνξά θαη 

θνξηνεθθόξησζε αδξαλώλ πιηθώλ, εθηόο από ηε ζθόλε πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ θίλεζε ησλ 

νρεκάησλ, είλαη πηζαλή ε έθιπζε ζθόλεο, θπξίσο ιεπηόθνθθσλ πιηθώλ (άκκνο, ρώκα). Απηό 

νθείιεηαη ζε παξάζπξζε ησλ ιεπηόθνθθσλ πιηθώλ από ξεύκαηα αέξα θαη δηαζπνξά ηεο ζθόλεο 

ζηε γύξσ πεξηνρή. 

 

Σν κέγεζνο ησλ εθπεκπόκελσλ ζσκαηηδίσλ ζθόλεο (TSP) γηα θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο 

θπκαίλεηαη κηθξόηεξε ησλ 30 κm δηακέηξνπ Stokes . Από απηά ηα ΡΜ10 (ζσκαηίδηα δηακέηξνπ 

κηθξόηεξε ησλ 10 κm) έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία δηόηη κπνξνύλ λα πεξάζνπλ από ηελ κύηε θαη 

ηνλ ιάξπγγα θαη λα εηζέιζνπλ ζηνπο πλεύκνλεο. Σα ΡΜ2.5 ζεσξνύληαη αθόκε πην επηθίλδπλα, 

δηόηη κπνξνύλ, ιόγσ ηνπ εμαηξεηηθά κηθξνύ κεγέζνπο ηνπο, λα πεξάζνπλ θαη ζην αίκα. 

 

Η αλαινγία PM10/TSP εθηηκάηαη πεξίπνπ ζε 0,24 (Kinsey, 1983). Η αλαινγία ΡΜ2.5/ΡΜ10, 

επίζεο γηα ηέηνηνπ είδνπο εξγαζίεο, εθηηκάηαη 0,1 έσο 0,3. Απηό πξνθύπηεη από 

πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο, πνπ ππνινγίδνπλ ηηο ζσκαηηδηαθέο εθπνκπέο από 

αληηπξνζσπεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο νηθνδόκεζεο (δξόκνη, νηθνδόκεζε θηεξίσλ, θαζώο θαη 

άιισλ θαηαζθεπώλ). 

 

Η επηβάξπλζε ηεο αηκόζθαηξαο κε ζθόλε θαηά ηελ θαηαζθεπή ζεσξείηαη σζηόζν όηη ζα έρεη 

ηνπηθό ραξαθηήξα (εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ησλ γεηηληαδόλησλ νηθνπέδσλ), πεξηνξηζκέλε 

δηάξθεηα θαη δελ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη νπζηαζηηθή όριεζε ζην θπζηθό θαη αλζξσπνγελέο 

πεξηβάιινλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ή λα επεξεάζεη ηηο πθηζηάκελεο θαη πξνβιεπόκελεο ρξήζεηο 

γεο ηεο πεξηνρήο. 

 

Όζνλ αθνξά ζηηο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ ησλ νρεκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ, ηα κεραλήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη σο επί ην πιείζηνλ ληηδεινθίλεηα, θαη ε ζύζηαζε ησλ παξαγόκελσλ 

θαπζαεξίσλ ηνπο είλαη γλσζηή. Σα θύξηα ζπζηαηηθά ηνπο είλαη κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO), 

δηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO2), νμείδηα ηνπ αδώηνπ (NOx, πηεηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο, αηζάιε 

(θάπλα). 
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ηε κειεηώκελε κνλάδα δελ απαηηνύληαη εθηεηακέλεο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, ζπλεπώο όζνλ 

αθνξά ζηηο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ, ν κηθξόο αξηζκόο ησλ 

νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ζε ζπλδπαζκό κε :  

 ηε κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο, 

 ηελ απνπζία αμηόινγσλ ρξήζεσλ γεο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή, 

 ην γεγνλόο όηη δε ζα ιεηηνπξγνύλ όια καδί ηαπηόρξνλα θαηά ηελ θαηαζθεπαζηηθή 

πεξίνδν, 

 ηνπ πεπεξαζκέλνπ ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη  

 ηνπ γεγνλόηνο όηη ζα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, 

δηαζθαιίδνπλ απόιπηα όηη νη επηπηώζεηο ζηελ πνηόηεηα ηεο αηκόζθαηξαο ζα είλαη ακειεηέεο.  

 

Σέινο, δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη δεκηνπξγία δπζάξεζησλ νζκώλ θαηά ηηο εξγαζίεο 

ηνπνζέηεζεο θαη θαηαζθεπήο ηεο Μνλάδαο. 

 

Επιπτώσεις κατά τη υάση λειτοσργίας 

 

Αέρια απόβλητα 

 

Δθπνκπέο θαπζαεξίσλ ζα ππάξρνπλ - θαηά θύξην ιόγν - από ηα δηαθηλνύκελα νρήκαηα πξνο ηε 

κνλάδα (εηζαγσγή πξώησλ πιώλ), όπσο θαη ηα κεραλήκαηα ηεο κνλάδαο, ηα νπνία, όκσο, δελ 

αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, ιόγσ ηνπ απνζπαζκαηηθνύ θαη 

πεξηνξηζκέλνπ ηνπο ραξαθηήξα. 

 

Καηά ηε ιεηηνπξγία ησλ Μνλάδσλ πκπαξαγσγήο, ζα ππάξρεη παξαγσγή θαπζαεξίσλ από ηε 

ιεηηνπξγία ησλ κεραλώλ εζσηεξηθήο θαύζεο. Γηα ηα απαέξηα θαύζεο, ησλ πξνεξρνκέλσλ από 

ηηο κεραλέο θαύζεο ηνπ ζπλζεηηθνύ αεξίνπ (syngas), ηίζεληαη ηα παξαθάησ όξηα εθπνκπώλ, 

θαηά ηελ ηειηθή απειεπζέξσζε ησλ απαεξίσλ ζηελ αηκόζθαηξα (ηζρύνπλ γηα πεξηεθηηθόηεηα 

αλαθνξάο ζε κνξηαθό νμπγόλν (O2) ίζε κε 3% θ.ν.): 

 

- CO:      ≤250  mgr/Nm
3
 

- NOx:     ≤850 mgr/Nm
3
 

- SO2:      <35  mgr/Nm
3
 

- ζσκαηίδηα (PM):    ≤5  mgr/Nm
3
 

 

Σνλίδεηαη όηη νη εθπνκπέο νμεηδίσλ ηνπ ζείνπ από ηε θπηηθή βηνκάδα είλαη ακειεηέεο, ιόγσ ηεο 

ρακειήο ζπγθέληξσζεο ζείνπ (S) ηνπ θαπζίκνπ θαη σο εθ ηνύηνπ δελ απαηηείηαη ε ιήςε κέηξσλ 

κείσζεο ησλ εθπνκπώλ SO2. 

 

Δπίζεο, ηζρύνπλ ηα παξαθάησ: 

 

 Σν επηηξεπόκελν όξην εθπνκπήο θαπλνύ από ηηο εζηίεο θαύζεο ζπλζεηηθνύ αεξίνπ, 

θαζνξίδεηαη ζην βαζκό 1 ηεο θιίκαθαο Ringelmann, ζύκθσλα κε ην άξζξ. 2 ηνπ Π.Γ. 

1180/1981 (Φ.Δ.Κ. 293/Α/06-10-1981). 

 Η κέγηζηε ηηκή ηνπ δείθηε αηζάιεο ησλ απαεξίσλ, θαζνξίδεηαη ζην βαζκό 1 ηεο 

θιίκαθαο Bacharach, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΚΤΑ 11294/93 (ΦΔΚ 264 Β/ 15-4-

93) γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο βηνκεραληθώλ εζηηώλ θαύζεο. 

 

Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε ζπλερή βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ζα 

ηνπνζεηεζνύλ όξγαλα παξαθνινύζεζεο θαη θαηαγξαθήο αεξίσλ ξύπσλ. Οη παξάκεηξνη, πνπ ζα 

κεηξνύληαη θαη ζα θαηαγξάθνληαη είλαη ν δείθηεο αηζάιεο θαηά Bacharach, θαζώο θαη ε 

πεξηεθηηθόηεηα ησλ απαεξίσλ θαύζεο ηνπ syngas ζε κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO), δηνμείδην 
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ηνπ ζείνπ (SO2), νμείδηα ηνπ αδώηνπ (NOx) θαη αησξνύκελε ζσκαηηδηαθή ύιε. Δπίζεο, ζα 

θαηαγξάθεηαη ε ζεξκνθξαζία ησλ απαεξίσλ θαύζεο. 

 

Σα όξηα ησλ επηηξεπόκελσλ ζπγθεληξώζεσλ ξύπσλ ζηελ αηκόζθαηξα, θαζνξίδνληαη ζηηο 

Κ.Τ.Α. κε αξηζκνύο Η.Π. 22306/1075/Δ103/2007 (Φ.Δ.Κ. 920/B/08-06-2007) θαη 

14122/549/Δ103/2011 (Φ.Δ.Κ. 488/Β/30-03-2011). Γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο δελ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκα ζηνηρεία ζπγθεληξώζεσλ ξύπσλ ζηελ αηκόζθαηξα, ώζηε λα θαζηζηά εθηθηό ηνλ 

ππνινγηζκό ησλ ζπγθεληξώζεσλ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. ε θάζε πεξίπησζε απηό δελ 

θξίλεηαη θαη απαξαίηεην θαζ’ όζνλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο παξαηεξείηαη απνπζία βηνκεραληθώλ 

θαη γεσξγνθηελνηξνθηθώλ κνλάδσλ, κηθξή δηέιεπζε κέζσλ κεηαθνξάο (θπξίσο αγξνηηθώλ 

κεραλεκάησλ) θαη γεληθόηεξα ε πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη από ην έληνλα αγξνηηθό, πξσηίζησο 

γεσξγηθό ραξαθηήξα ηεο θαη ηεο κηθξήο νηθηζηηθήο δνκήο ηεο. 

 

ην ζεκείν απηό πξέπεη λα ηνληζηεί ην γεγνλόο όηη ζα ππήξραλ πεξηζζόηεξεο εθπνκπέο ξύπσλ 

θαη κεγαιύηεξε επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο εάλ πξνέθππηε παξαγσγή ηεο ίδηαο πνζόηεηαο 

ελέξγεηαο κε ηε ρξήζε ζπκβαηηθώλ θαπζίκσλ. 

 

Οη παξαπάλσ επηπηώζεηο θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ραξαθηεξίδνληαη σο πξνο ην 

ραξαθηήξα αξλεηηθέο, βξαρππξόζεζκεο θαη αζζελνύο κεγέζνπο. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, νη 

επηπηώζεηο θξίλνληαη αξλεηηθέο, αζζελνύο έληαζεο, ηνπηθνύ ραξαθηήξα θαη καθξνπξόζεζκεο. 

 

9.10 ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΑΠΟ ΘΟΡΤΒΟ Ή ΑΠΟ ΓΟΝΗΔΙ 

 

Κπιηήπια και όπια 

 

Η εθηίκεζε ησλ επηπηώζεσλ πάλσ ζην αθνπζηηθό πεξηβάιινλ γίλεηαη κε ζύγθξηζε ησλ 

ππνινγηζζέλησλ επηπέδσλ ζνξύβνπ ζην δέθηε από δηάθνξεο πεγέο (νδηθή θπθινθνξία, 

θαηαζθεπή) πξνο αληίζηνηρα όξηα θαη θξηηήξηα ζνξύβνπ. Σν κέγεζνο θαη ν ραξαθηεξηζκόο ησλ 

επηπηώζεσλ  πξνθύπηεη από ην κέγεζνο ηεο κεηαβνιήο ησλ επηπέδσλ ζνξύβνπ, ζε ζπλδπαζκό κε 

ηηο ρξήζεηο, πνπ επεξεάδνληαη. Γηα απηό ην ιόγν ζεζπίδνληαη θξηηήξηα θαη όξηα. 

 

Σα "θξηηήξηα" ζνξύβνπ είλαη ζηάζκεο ζνξύβνπ, ηηο νπνίεο αλ ππεξβαίλεη ν παξαγόκελνο ζόξπβνο 

από ην έξγν, κπνξεί λα πξνθαιέζεη όριεζε. Σα "όξηα" ζνξύβνπ είλαη ζηάζκεο ζνξύβνπ 

θαζνξηζκέλεο από ηε λνκνζεζία, ηηο νπνίεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ν ζόξπβνο από ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. 

 

Οη επηπηώζεηο ζνξύβνπ πξνζδηνξίδνληαη αθελόο κελ από ηα όξηα, ηα νπνία γηα λα επηηεπρζνύλ 

πηζαλό λα απαηηνύλ θαηαζθεπαζηηθά κέηξα (ερνπεηάζκαηα, θιπ.), αθεηέξνπ δε από ηα θξηηήξηα, 

ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ην βαζκό ηεο όριεζεο πνπ πηζαλό λα επηθέξεη ε θαηαζθεπή ή ε 

ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Αλ ε πξνζδηνξηζζείζα ζηάζκε ζνξύβνπ από κηα 

δξαζηεξηόηεηα (π.ρ. θαηαζθεπή) βξίζθεηαη θάησ από ην αληίζηνηρν θξηηήξην, ζεσξείηαη όηη δελ 

ππάξρεη επίπησζε. 

 

Κξηηήξηα Θνξύβνπ από θαηαζθεπέο 

 

Καηά ηελ εμέηαζε ησλ επηπηώζεσλ από ην ζόξπβν  είλαη απαξαίηεην λα εμεηάδνληαη νη ρξήζεηο 

γεο θαη ε ρξνληθή πεξίνδνο ηεο εκέξαο ή ηεο λύθηαο πνπ εθηεινύληαη νη εξγαζίεο. Οδεγίεο γηα 

θξηηήξηα ζνξύβνπ δίδνληαη από ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο ζε έλα θείκελν, πνπ έρεη 

ηίηιν «Κξηηήξηα Πεξηβαιινληηθήο Τγείαο: 12 - Θόξπβνο (1980)». Σν ελ ιόγσ θείκελν αλαθέξεη: 

«ε εξγαζηαθό θαη νηθηαθό πεξηβάιινλ, απνδεθηά επίπεδα ζνξύβνπ δπλαηόλ λα νξηζζνύλ 

κε βάζε θξηηήξηα επηθνηλσλίαο θαηά ηελ νκηιία. Γηα θαιή αληηιεπηόηεηα ζε 

εζσηεξηθνύο ρώξνπο, απαηηνύληαη επίπεδα ζνξύβνπ βάζνπο κηθξόηεξα από Laeq 45 
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db(A). Καηά ηε λύθηα, ε ζεκαληηθόηεξε όριεζε αθνξά ηελ παξεκβνιή ζηνλ ύπλν θαη 

δηαζέζηκα δεδνκέλα ζπληζηνύλ σο όξην ζνξύβνπ ζην ππλνδσκάηην Laeq 35 db(A). 

Γεδνκέλα από θνηλσληθέο επηζθνπήζεηο γηα όριεζε από ην ζόξπβν νδεγνύλ ζηε 

ζύζηαζε, όηη γεληθά εμσηεξηθά επίπεδα ζνξύβνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο κηθξόηεξα 

από 55 Laeq db(A) είλαη επηζπκεηά γηα ηελ απνθπγή ζεκαληηθήο θνηλσληθήο όριεζεο. 

Απηό είλαη ζύκθσλν κε απαηηήζεηο επηθνηλσλίαο θαηά ηελ νκηιία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

λύθηαο, είλαη επηζπκεηό ρακειόηεξν επίπεδν ζνξύβνπ θαηά ηα θξηηήξηα ηνπ ύπλνπ. Σν 

επίπεδν απηό, πνπ εμαξηάηαη βέβαηα θαη από ηνπηθέο νηθηαθέο ζπλζήθεο θαη άιιεο 

παξακέηξνπο, είλαη πεξί ηα 45 Laeq db(A)». 

 

Η απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ ζνξύβνπ θαηά ηε δηάδνζε ηνπ κέζσ ηνίρσλ θηηξίνπ εμαξηάηαη 

θαλνληθά από ηηο ηδηόηεηεο ερνκόλσζεο ηνπ παξαζύξνπ. Μηα πξόζνςε κε θαιά "ηνπνζεηεκέλν 

θιεηζηό παξάζπξν κε έλα ηδάκη πξνζθέξεη κηα κείσζε ηνπ ζνξύβνπ θαηά 20 db(A) πεξίπνπ ή 

θαηά 10 db(A) κε αλνηθηό παξάζπξν. 

 

ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο δίδεηαη νδεγόο κε ινγηθά επίπεδα ζνξύβνπ ζηα ζρνιεία από ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Δπηζηεκώλ θαη εηδηθά ζην θείκελν «Αθνπζηηθή ζηα Δθπαηδεπηηθά 

Κηίξηα» (Bulletin No 51). ε κηα ηάμε κε 15 σο 35 καζεηέο, σο κέγηζην επίπεδν ζνξύβνπ βάζνπο 

ζπλίζηαηαη ην επίπεδν ησλ 35 db(A). Απηό πξνζεγγίδεη ην επίπεδν ησλ 40 db(A) κέζα ζηελ 

αίζνπζα. Σα ηζνδύλακα επίπεδα ζνξύβνπ ζηελ πξόζνςε ηνπ θηηξίνπ ζα πξέπεη λα είλαη: 

- 50 Laeq κε εληειώο αλνηθηά παξάζπξα θαη 

- 60 Laeq κε θιεηζηά παξάζπξα. 

 

Όζνλ αθνξά πάξθα θαη άιιεο πεξηνρέο αλαςπρήο, ην πξώελ Greater London Council ζύζηεζε 

έλα θξηηήξην, πνπ ηζνδπλακεί κε 55 Laeq db(A). Σα θξηηήξηα απηά, θάησ από ηα νπνία θξίλεηαη 

όηη δελ ππάξρεη επίπησζε κπνξνύλ λα ζπλνςηζζνύλ όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίνακα 9.2. 
 

Σύπνο θηηξίνπ ή πεξηνρήο Δπαηζζεζία - πξόβιεκα 
Δμσηεξηθά θξηηήξηα LAeq 

Μέξα              Νύθηα 

Καηνηθίεο, θιπ. όριεζε, δηαηαξαρή ύπλνπ <55 <45 

Γξαθεία, θιπ. θαηαλόεζε νκηιίαο <55 - 

ρνιεία, θιπ. επηθνηλσλία θαη ζπγθέληξσζε <55 - 

Παζεηηθή Αλαςπρή απόιαπζε αλνηθηνύ ρώξνπ <50 - 

Πίνακαρ 9.2: Πεξίιεςε ησλ νδεγηώλ γηα θξηηήξηα ζνξύβνπ θαηαζθεπήο. 

 

Η αμηνιόγεζε ησλ επηπηώζεσλ θαηαηάζζεηαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο θαη βαζίδεηαη ζηηο αθόινπζεο 

νδεγίεο: 

- επίπεδα ζνξύβνπ ίζα ή κηθξόηεξα από ην θξηηήξην ζεσξνύληαη όηη δελ πξνθαινύλ 

επηπηώζεηο (Οκάδα 0),                                                                               

- επίπεδα ζνξύβνπ σο θαη 5 db(A) πςειόηεξν από ην θξηηήξην ζεσξνύληαη όηη πξνθαινύλ 

κηθξέο επηπηώζεηο (Οκάδα Ι), 

- επίπεδα ζνξύβνπ σο θαη 10 db(A) πςειόηεξν από ην θξηηήξην ζεσξνύληαη όηη 

πξνθαινύλ κέηξηεο επηπηώζεηο (Οκάδα II), 

- επίπεδα ζνξύβνπ κεγαιύηεξα από 10 db(A) πάλσ από ην θξηηήξην ζεσξνύληαη όηη 

πξνθαινύλ ζεκαληηθέο επηπηώζεηο (Οκάδα III). 

 

Δλαιιαθηηθά, ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη γλσζηή ή έρεη εθηηκεζεί ε πθηζηάκελε ζηάζκε ζνξύβνπ 

(αθνπζηηθό πεξηβάιινλ) ζην δέθηε, σο θξηηήξην κπνξεί λα ιακβάλεηαη απηή αθξηβώο ε 

ππάξρνπζα ζηάζκε ζνξύβνπ. Έηζη ε δηαηήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ αθνπζηηθνύ πεξηβάιινληνο 
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ζην δέθηε ζεσξείηαη όηη δελ πξνθαιεί επίπησζε, ελώ ε ππέξβαζε ησλ πθηζηάκελσλ επηπέδσλ 

ζνξύβνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο επίπησζε (κηθξή, ζεκαληηθή, θιπ.). 

 

Κξηηήξηα θπθινθνξηαθνύ ζνξύβνπ 

 

Μηα ζεηξά από θξηηήξηα νδηθνύ ζνξύβνπ δίδνληαη ζην British Standard 8233, British Code of 

Practice for Insulation and Noise Reduction for Buildings. Οη θαλνληζκνί απηνί δίλνπλ θξηηήξηα 

γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηύπνπο θηηξίσλ. Γηα θαηνηθίεο, πξνηείλεηαη ην θξηηήξην ησλ 55 dB(A) LA10,Σ 

γηα θήπνπο. Γηα εζσηεξηθνύο ρώξνπο (γηα ζπλνκηιία θαη παξαθνινύζεζε ξαδηνθώλνπ θαη 

ηειεόξαζεο), πξνηείλεηαη σο κέγηζην ην εζσηεξηθό θξηηήξην ησλ 45 dB(A) LA10,Σ. 

 

Γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ησλ επηπηώζεσλ από ηνλ νδηθό ζόξπβν, ζεσξνύληαη ζπλήζσο ηέζζεξηο 

νκάδεο επηπηώζεσλ (Οκάδα 0, Οκάδα Ι, Οκάδα Π, Οκάδα ΠΙ): 

- 0 - θακία επίπησζε: ζηάζκεο ίζεο ή κηθξόηεξεο από ην θξηηήξην, 

- Ι - κηθξή επίπησζε: ζηάζκεο από 0 έσο 5 dB(A) πάλσ από ην θξηηήξην, 

- II - κέηξηα επίπησζε: ζηάζκεο από 5 έσο 10 dB(A) πάλσ από ην θξηηήξην, 

- III - ζεκαληηθή επίπησζε: ζηάζκεο από 10 dΒ(Α) θαη πάλσ κεγαιύηεξεο από ην θξηηήξην. 

 

Η θαηάηαμε απηή ησλ επηπηώζεσλ, αθνινπζεί ζπκβαδίδεη θαη κε ηελ αληίζηνηρε θαηάηαμε πνπ 

δίλεηαη ζην Διιεληθό Πξόηππν ΔΛΟΣ 360-«Αμηνιόγεζε ηνπ ζνξύβνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίδξαζε ηνπ θνηλνύ», πνπ αθνξά ηελ αλακελόκελε όριεζε ηνπ θνηλνύ ζε δηαθνξέο ζηάζκεο 

ζνξύβνπ. ύκθσλα κε ην πξόηππν απηό, αλ ε ζηάζκε θαηάηαμεο ζνξύβνπ μεπεξλά ηελ ηηκή ηνπ 

θξηηεξίνπ ερνζηάζκεο, είλαη ελδερόκελν ν ζόξπβνο λα πξνθαιέζεη αληηδξάζεηο ηνπ θνηλνύ. ηνλ 

Πίνακα 9.3 δίλεηαη κηα εθηίκεζε ηεο ελδερόκελεο αληηδξάζεσο ηνπ θνηλνύ όηαλ ε ζηάζκε 

θαηαηάμεσο ζνξύβνπ μεπεξλά ηελ ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ. Γηαθνξέο 5 dB(A) ή κηθξόηεξεο έρνπλ 

πεξηνξηζκέλε ζεκαζία. Γηακαξηπξίεο πξέπεη λα αλακέλνληαη γηα δηαθνξέο 10 dB(A) ή 

κεγαιύηεξεο. 

 

Δηδηθόηεξα, γηα ηηο πεξηνρέο, όπνπ ήδε πθίζηαληαη νδηθό ζόξπβν, σο θξηηήξην ησλ επηπηώζεσλ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ε πθηζηάκελε ζηάζκε ζνξύβνπ. 

 

Ποζό ζε dB(A) καηά ηο οποίο η ζηάθμη 

καηαηάξεωρ θοπύβος ξεπεπνά ηο κπιηήπιο 

ησοζηάθμηρ 

Αναμενόμενη 

ανηίδπαζη 

Πεπιγπαθή ανηιδπάζεωρ 

0 Κακία Γελ παξαηεξείηαη αληίδξαζε 

5 Μηθξή πνξαδηθέο δηακαξηπξίεο 

10 Μέηξηα Πνιιέο δηακαξηπξίεο 

15 Έληνλε Απεηιέο δξάζεσο εθ κέξνπο ηνπ 

θνηλνύ 

20 Πνιύ έληνλε Έληνλε δξάζε εθ κέξνπο ηνπ θνηλνύ 

Πίνακαρ 9.3 :Δθηίκεζε ηεο αληηδξάζεσο ηνπ θνηλνύ ζην ζόξπβν (θαηά ΔΛΟΣ 360). 

 

Όξηα ζνξύβνπ θαηαζθεπήο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο 

 

ύκθσλα κε ην Π.Γ. 1180/81 ην αλώηεξν επηηξεπόκελν όξην ζνξύβνπ πνπ εθπέκπεηαη ζην 

πεξηβάιινλ από εγθαηαζηάζεηο έρεη θαζνξηζηεί ζηα 45 Db(A) γηα ηελ ύπαηζξν, 50 dB(A) γηα 

αζηηθή πεξηνρή θαη ζηα 65 dB(A) γηα βηνκεραληθή πεξηνρή, κεηξνύκελν επί ηνπ νξίνπ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

 

Όξηα θπθινθνξηαθνύ ζνξύβνπ ειιεληθήο λνκνζεζίαο 
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ύκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία πεξί θπθινθνξηαθνύ ζνξύβνπ (ΦΔΚ 395Β/19.6.92) σο 

αλώηαηα επηηξεπόκελα όξηα δεηθηώλ θπθινθνξηαθνύ ζνξύβνπ θαζνξίδνληαη ηα αθόινπζα: 

i. Γηα ηνλ δείθηε Leq (8-20 σξ.) ηα 67 dB(A) θαη  

ii. Γηα ηνλ δείθηε L10(18σξ.) ηα  70 dΒ(Α).  

 

Δπιπηώζειρ καηά ηη θάζη καηαζκεςήρ 

 

Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα ππάξμεη επηβάξπλζε ηνπ αθνπζηηθνύ πεξηβάιινληνο από ηα 

νρήκαηα θαη ηηο δηάθνξεο κεραλέο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

 

Ο ζόξπβνο θαηά  ηελ θαηαζθεπή ελόο έξγνπ πξνέξρεηαη  θπξίσο από ηηο παξαθάησ θύξηεο πεγέο: 

- Σελ θπθινθνξία βαξέσλ νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ κεηαθνξάο ησλ απαηηνύκελσλ 

πιηθώλ θαη ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο πξνο ηνπο ρώξνπο απόζεζεο, θαζώο θαη κεηαθνξά 

θάζε άιινπ είδνπο πιηθνύ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Ο ζόξπβνο από 

ηα νρήκαηα απηά κπνξεί λα επηβαξύλεη θαη πεξηνρέο καθξηά από ην έξγν, π.ρ. θαηά κήθνο 

νδώλ πνπ αθνινπζνύλ ηα νρήκαηα απηά πξνο θαη από ην έξγν. 

- Σα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, θηλεηά θαη αθίλεηα, όπσο κεραλήκαηα 

εθζθαθήο, θόξησζεο πξντόλησλ εθζθαθήο, κεηαθνξάο, ζπκπίεζεο θαη δηάζηξσζεο  ησλ 

απαηηνύκελσλ  πιηθώλ γηα  ηελ θαηαζθεπή ησλ επηρσκάησλ. 

- Σελ νδηθή θίλεζε από ηελ κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ έξγνπ. 

 

Όζνλ αθνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, γηα ηε δπζκελέζηεξε πεξίπησζε, δηεξεπλήζεθε ν 

ππνινγηζκόο ζηάζκεο LA (Σ), ζπλδπαζκέλεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο T=12h ελόο εξγνηαμίνπ 

(ππνζεηηθήο ζύλζεζεο), ζε έλα δέθηε επξηζθόκελν ζε απόζηαζε 100,0 m από ην ππό κειέηε 

έξγν. Η ζύλζεζε ππνζεηηθνύ εξγνηαμίνπ πεξηιακβάλεη έλαλ αεξνζπκπηεζηή 17m
3
/min κε δύν 

αεξόζθπξεο ησλ 14kgr (ζηαζεξή πεγή), πέληε βαξέα θνξηεγά (dump track) 35t ζε δηαδηθαζία 

θόξησζεο κε θηλεηήξεο ζην ξειαληί ή κε ηαρύηεηα θίλεζεο 5-10Km/h εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ, 

δύν εθζθαθείο 168kW θαη έλα πξνσζεηή 104kW (θηλεηέο πεγέο). 

 

Οη ρξόλνη πξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα παξαπάλσ κεραλήκαηα ειήθζεζαλ από 2 σο 6 ώξεο. 

ύκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνύο ε ζπλδπαζκέλε ζηάζκε ηνπ δείθηε LAcq (12h) γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ηνπ εξγνηαμίνπ γηα ην 100% ηνπ ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο, εθηηκάηαη όηη ζα 

είλαη ίζε κε 63,52 dB(A) ζε απόζηαζε 100 κέηξσλ από ην εξγνηάμην. 

 

εκεησηένλ όηη όηαλ ε απόζηαζε x από κία πεγή δηπιαζηάδεηαη, ε ζηάζκε ερεηηθήο πίεζεο 

κεηώλεηαη θαηά 6 db(A), ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα θπζηθά ή ηερλεηά εκπόδηα, πνπ 

ελδερνκέλσο παξεκβάιινληαη (Inverse square law). 

 

ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ κειεηώκελνπ έξγνπ δελ αλακέλεηαη λα 

αλαπηπρζνύλ πςειέο ζηάζκεο ζνξύβνπ παξά κόλν πεξηζηαζηαθά, απνζπαζκαηηθά θαη όρη 

κεγαιύηεξεο από απηέο, πνπ δεκηνπξγνύληαη θαηά ηελ αλέγεξζε ζπλεζηζκέλσλ θαηαζθεπώλ. 

 

Γεδνκέλνπ θαη ηνπ όηη ε πεξηνρή όπνπ ζα ιάβνπλ ρώξα νη εξγαζίεο βξίζθεηαη ζε ζεκαληηθή 

απόζηαζε από ηνπο πιεζηέζηεξνπο νηθηζκνύο, θαζώο θαη ηνπ πεπεξαζκέλνπ ρξόλνπ δσήο ηνπ 

εξγνηαμίνπ, νη θάηνηθνη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο δελ αλακέλεηαη λα εθηεζνύλ ζε πςειέο ζηάζκεο 

ζνξύβνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ. 

 

Δπιπηώζειρ καηά ηη θάζη λειηοςπγίαρ 

 

Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ αλακέλνληαη θάπνηεο επηπηώζεηο ζην αθνπζηηθό 

πεξηβάιινλ ηεο άκεζεο θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. Οη εθπνκπέο ζνξύβνπ θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηεο κειεηώκελεο κνλάδαο αλακέλνληαη λα πξνέξρνληαη από ηηο θάησζη πεγέο: 
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- Αεξηνπνηεηήο ηεο κνλάδαο αεξηνπνίεζεο. 

- Gen set (Μ.Δ.Κ. θαη ειεθηξνγελλήηξηα). 

- Κίλεζε νρεκάησλ κεηαθνξάο α΄πιώλ. 

 

Δπηπηώζεηο από ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ είλαη δπλαηόλ λα ππάξμνπλ ζηνπο εξγαδόκελνπο κέζα 

ζην ρώξν ηνπ βηνηερληθνύ θηηξίνπ. Η εκεξήζηα αηνκηθή έθζεζε ζην ζόξπβν, ελόο εξγαδνκέλνπ 

ή ε κέγηζηε ηηκή ηεο ζηηγκηαίαο κε ζηαζκηζκέλεο ερεηηθήο πίεζεο κε βάζε ην πθηζηάκελν 

λνκνζεηηθό πιαίζην είλαη θαζνξηζκέλν ζην όξην ησλ 85dB(A) θαη ηα 200Pa αληίζηνηρα (ΠΓ 

85/38/18.3.1991, 86/188/ΔΟΚ). 

 

Τπέξβαζε ησλ αλσηέξσ νξίσλ δελ αλακέλεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν, θαζώο αθελόο ζα 

ιακβάλνληαη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη αθεηέξνπ, ε κνλάδα 

είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε θαη επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο κέζσ ζπζηήκαηνο Η/Τ, ε νπνία 

ειαρηζηνπνηεί ηηο ρξνληθέο απαηηήζεηο ηεο παξνπζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ζηνπο ρώξνπο 

δηεξγαζηώλ. 

 

Σν ζύλνιν ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηεο κνλάδαο πξόθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί εληόο ηνπ 

βηνηερληθνύ θηηξίνπ, πνπ ζα αλεγεξζεί. Σν βηνηερληθό θηίξην ζα θαηαζθεπαζζεί κε βάζε ην λέν 

Κηηξηνδνκηθό Καλνληζκό, ζα είλαη ερνκνλσκέλν θαη ζα ηεξεί ηνπο θαλνληζκνύο ζνξύβνπ θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο EE. Η ζηάζκε ηνπ ζνξύβνπ, πνπ ζα δεκηνπξγεζεί από ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηεο κνλάδαο ζηα όξηα ηνπ γεπέδνπ, δελ αλακέλεηαη λα μεπεξλά ηα 

50dB(A), όπσο νξίδεηαη ζύκθσλα κε ην ην Π.Γ.1180/1981 (ΦΔΚ 293/Α/6-10-81) γηα πεξηνρέο 

αζηηθνύ πεξηβάιινληνο. 

 

πλεπώο, κε δεδνκέλε ηελ απνπζία ξππνγόλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, ηε 

κηθξή θπθινθνξηαθή θόξηηζε θαη ηνλ αγξνηηθό ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο, δελ αλακέλνληαη 

ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζην αθνπζηηθό πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. 

 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, νη όπνηεο επηπηώζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο πξνο ην ραξαθηήξα 

αξλεηηθέο, κηθξνύ κεγέζνπο, καθξνρξόληεο, αλαζηξέςηκεο θαη αληηκεησπίζηκεο. 

 

9.11 ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΑ ΠΔΓΙΑ 

 

Γελ ππάξρεη εθπνκπή ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο, ζηα επηθίλδπλα γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην 

θπζηθό πεξηβάιινλ (ρισξίδα, παλίδα) κήθε θύκαηνο από θακία δξαζηεξηόηεηα, πξσηνγελή ή 

δεπηεξνγελή, ή από θάπνην εγθαηεζηεκέλν εμνπιηζκό, ζηελ άκεζε θαη επξύηεξε πεξηνρή 

κειέηεο. Δπνκέλσο, δελ ππάξρεη κεηαβνιή ησλ επηπέδσλ ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο, 

ιόγσ ηεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. 

 

Χζηόζν, εληνπίδεηαη αύμεζε ηνπ επηπέδνπ ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ζηα κε επηθίλδπλα 

κήθε θύκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θάζκα ηεο θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο. Απηό νθείιεηαη ζηνλ 

εμσηεξηθό ηερλεηό ειεθηξηθό θσηηζκό ηνπ ρώξνπ. Η θσηεηλή αθηηλνβνιία δελ επηθέξεη 

επηπηώζεηο ζηελ πγεία ησλ αλζξώπσλ θαη ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο.   

 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ε επίπησζε ζρεηηθά κε ηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία  ραξαθηεξίδνληαη 

νπδέηεξεο θαη αζζελνύο κεζαίνπ κεγέζνπο. 

 

9.12 ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΑ ΤΓΑΣΑ 

 

Από ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππό εμέηαζε έξγνπ θαη δξαζηεξηόηεηαο δελ εληνπίδνληαη ζεκαληηθέο 

επηπηώζεηο ζην πδαηηθό πεξηβάιινλ ηεο άκεζεο θαη επξύηεξεο πεξηνρήο κειέηεο. Γεληθά, δελ 
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παξαηεξνύληαη κεηαβνιέο ζηηο πδξνινγηθέο, πδξνγεσκνξθνινγηθέο θαη πδξνγεσινγηθέο 

ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Απηό ζπκβαίλεη, δηόηη δελ παξαηεξνύληαη ζνβαξέο επηπηώζεηο 

ζηελ πνηόηεηα, πνζόηεηα θαη ζηελ πδξνγεσκνξθνινγία ησλ επηθαλεηαθσλ θαη ππόγεησλ 

πδάησλ. Αλαιπηηθόηεξα: 

 Γελ ζα ππάξμεη ζεκαληηθνύ κεγέζνπο θαηάιεςε εδάθνπο από εγθαηαζηάζεηο θαη 

ππνδνκέο, πνπ ζα κπνξνύζε γηα λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ επηθαλεηαθή πδξνινγία ηεο 

πεξηνρήο. 

 Γελ ζα ππάξμεη θαηάιεςε ηερληθώλ έξγσλ ζε απνξξνέο ή ξέκαηα. 

 Γελ ζα ππάξμεη ζεκαληηθή απόιεςε επηθαλεηαθνύ θαη ππόγεηνπ ύδαηνο.  

 Γελ ζα ππάξμεη πξνζζήθε ύδαηνο (εκπινπηηζκόο) πξνο ηνπο επηθαλεηαθνύο θαη 

ππόγεηνπο απνδέθηεο. 

 Γελ ζα ππάξμεη δηάζεζε βηνκεραληθώλ ζηεξεώλ θαη πγξώλ απνβιήησλ (ιάδηα, 

μεπιύκαηα θ.α.) ζε πδάηηλνπο απνδέθηεο, πνπ ζα είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ εηζαγσγή 

επηθίλδπλσλ θαη ηνμηθώλ νπζηώλ. Γηα ηελ πξόιεςε ηπρόλ δηαξξνώλ ζα θαηαζθεπαζηνύλ 

ιεθάλεο αζθαιείαο ζηηο δεμακελέο απνζήθεπζεο ησλ βηνξεπζηώλ.  

 Γελ ζα ππάξμεη δηάζεζε πνζόηεηαο αζηηθώλ πγξώλ απνβιήησλ ζε πδάηηλνπο απνδέθηεο.  

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, δελ παξαηεξνύληαη: 

- κεηαβνιή ηεο ελεξγνύ θνίηεο πδαηνξεπκάησλ, 

- κεηαβνιή ηεο πδαηνπαξνρήο ησλ πδαηνξεπκάησλ, 

- κεηαβνιή ηεο θαηεύζπλζεο ηεο ππόγεηαο απνξξνήο, 

- ηαπείλσζε ηεο ζηάζκεο ηνπ ππόγεηνπ πδξνθνξέα,  

- κεηαβνιή ζηηο πνηνηηθέο θπζηθνρεκηθέο θαη κηθξνβηαθέο παξακέηξνπο ησλ ππόγεησλ θαη 

επηθαλεηαθώλ λεξώλ, 

- πξνβιήκαηα ζηελ πγεία ησλ επηζθεπηώλ ηνπ ρηνλνδξνκηθνύ θέληξνπ θαη ηνπ πιεζπζκνύ 

ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. 

 

Από ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο  ζα παξάγνληαη ηα εμήο πγξά απόβιεηα: 

 Αζηηθά ιύκαηα από ηνπο ρώξνπο πγηεηλήο, ηα νπνία ζα δηαηίζεληαη ζε ζύζηεκα ζεπηηθήο 

δεμακελήο – απνξξνθεηηθνύ βόζξνπ. 

 Έιαηα, ιηπαληηθά θαη πδξαπιηθά πγξά, πνπ ζα πξνθύπηνπλ από ηε ζπληήξεζε ηνπ Η/Μ 

εμνπιηζκνύ ηεο εγθαηάζηαζεο (ΜΔΚ, Μ/, αληιίεο θιπ), θαζώο θαη από ηπρόλ δηαξξνή 

ηνπο, ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα δηαηίζεληαη ζε πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο δηαρείξηζήο ηνπο.  

 
 Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, νη όπνηεο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ ραξαθηεξίδνληαη 

αξλεηηθέο, κηθξνύ κεγέζνπο, βξαρπρξόληεο, αλαζηξέςηκεο θαη αληηκεησπίζηκεο. 

 

9.13 ΤΝΟΦΗ ΣΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ Δ ΠΙΝΑΚΑ 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη επηπηώζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, όπσο 

πξνθύπηνπλ από ηελ αλσηέξσ αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ έξγνπ. 
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ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ×    ×   ×       

ΔΓΑΦΟ ×    ×   ×       

ΑΔΡΑ   ×  ×   ×  ×  ×   

ΔΠΙΦΑΝΔΙΑΚΑ 

ΤΓΑΣΑ 
  ×  ×  ×  ×   ×   

ΤΠΟΓΔΙΑ ΤΓΑΣΑ   × ×   ×  ×   ×   

ΥΛΧΡΙΓΑ  ×             

ΠΑΝΙΓΑ  ×             

ΑΚΟΤΣΙΚΟ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 
  × ×    ×  ×  ×   

ΥΡΗΗ ΓΗ  ×             

ΓΟΜΗΜΔΝΟ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 ×             

ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
×    ×   ×       

ΜΔΣΑΦΟΡΔ   × ×   ×   ×  ×   

ΑΝΘΡΧΠΙΝΗ ΤΓΔΙΑ  ×             

ΑΙΘΗΣΙΚΗ   ×             

ΣΟΤΡΙΜΟ- 

ΑΝΑΦΤΥΗ 
 ×             

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
 ×             

Πίνακαρ 9.4: Μήηξα επηπηώζεσλ (impact matrix) θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. 
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10. ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ 

ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ 
 

Με βάζε ηελ αλάιπζε, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 9, πξνηείλεηαη λα 

εθαξκνζηνύλ ηα αθόινπζα κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ. 

 

10.1 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΛΙΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΩΝ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ 

 

Οη επηπηώζεηο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ζεηηθέο καθξνπξόζεζκα. Σπλεπώο, δελ πξνθύπηεη από ηελ 

αλάιπζε όηη απαηηείηαη ε εθαξκνγή εηδηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο από αληίζηνηρεο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. 

 

10.2 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ 

 

Τα κέηξα, πνπ ζα ιεθζνύλ θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, αθνξνύλ ζηελ 

πξνζηαζία ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ θαη ηεο κε παξεκπόδηζεο ηεο ζέαο.  

 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα : 

 Τε ζπληνκόηεξν δπλαηή εθηέιζε ησλ εξγαζηώλ θαηαζθεπήο θαη εγθαηάζηαζεο ηεο 

κνλάδαο, θαζώο θαη ηελ απνθαζηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ. 

 Μείσζε έθιπζεο ζθόλεο. 

 Μείσζε ησλ κηθξναπνξξηκκάησλ, πνπ δηαζπείξνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

 Σπιινγή ησλ κηθξναπνξξηκκάησλ, πνπ δηαζπείξνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

 Τελ νκνηόκνξθε δηάζηξσζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο, πνπ ζα πξνθύςνπλ ζην ππόινηπν 

ηνπ γεπέδνπ, έηζη ώζηε λα κελ ππάξμεη αιινίσζε ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο ζηε 

ζέζε εγθαηάζηαζεο. 

 

Δπηπιένλ, ηα κέηξα, πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ, είλαη ηα θάησζη: 

 Πεξηκεηξηθή δελδξνθύηεπζε ηνπ γεπέδνπ κε θαιισπηζηηθή βιάζηεζε εηδώλ ρισξίδαο 

ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο κειέηεο. 

 

10.3 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΔΓΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΓΔΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ 
 

Τα κέηξα, πνπ ζα ιεθζνύλ θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππό εμέηαζε έξγνπ, είλαη ηα 

θάησζη: 

 Απνπζία νπνηαζδήπνηε κνξθήο δηάζεζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ ζην έδαθνο. 

 Γηάζεζε ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ ζε ζπζηήκαηα ζπιινγήο, αλάθηεζεο θαη ηειηθήο 

δηάζεζεο. Τα αλαθπθιώζηκα πιηθά ζπιιέγνληαη ρσξηζηά, ώζηε λα δίλνληαη γηα 

αλαθύθισζε, είηε ζηνπο εηδηθνύο θάδνπο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, είηε ζε αδεηνδνηεκέλεο 

εηαηξείεο ζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο ζύκθσλα κε ην Ν. 2939/2001 (ΦΔΚ Α΄ 179), όπσο 

εθάζηνηε ηζρύεη. 

 Τα ππνιείκκαηα νξπθηειαίσλ από ηα κεραλήκαηα θαηαζθεπήο, ζα πξέπεη λα 

ζπιιέγνληαη ζε θαηάιιειε ζέζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη λα δηαηίζεληαη ζε κνλάδεο 

αλάθηεζεο νξπθηειαίσλ. 

 

Γελ πξνθύπηεη από ηελ αλάιπζε όηη απαηηείηαη ζε απηή ηε θάζε ε εθαξκνγή επηπιένλ εηδηθώλ 

κέηξσλ πξνζηαζίαο. 
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10.4 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

Τα κέηξα, πνπ ζα ιεθζνύλ θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππό εμέηαζε έξγνπ, είλαη ηα 

θάησζη: 

 Απνπζία νπνηαζδήπνηε κνξθήο δηάζεζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ ζην έδαθνο. 

 Γηάζεζε ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ ζε ζπζηήκαηα ζπιινγήο, αλάθηεζεο θαη ηειηθήο 

δηάζεζεο. Τα αλαθπθιώζηκα πιηθά ζπιιέγνληαη ρσξηζηά, ώζηε λα δίλνληαη γηα 

αλαθύθισζε, είηε ζηνπο εηδηθνύο θάδνπο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, είηε ζε αδεηνδνηεκέλεο 

εηαηξείεο ζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο ζύκθσλα κε ην Ν. 2939/2001 (ΦΔΚ Α΄ 179), όπσο 

εθάζηνηε ηζρύεη. 

 Η κνλάδα ζα ηεξεί ηα απαηηνύκελα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο. 

 

10.5 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΝΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  

 

Γελ πξνθύπηεη από ηελ αλάιπζε όηη απαηηείηαη ε εθαξκνγή εηδηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο από 

αληίζηνηρεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. 

 

10.6 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΌ ΣΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΠΙΠΣΩΔΙ 

 

Γελ πξνθύπηεη από ηελ αλάιπζε όηη απαηηείηαη ε εθαξκνγή εηδηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο από 

αληίζηνηρεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. Πξνηείλεηαη, σζηόζν, λα ιάβεη ρώξα εθηελήο 

ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο γηα ηε ζεκαζία ηνπ έξγνπ ηεο κνλάδαο αεξηνπνίεζεο, 

θαζώο θαη γηα ην γεγνλόο όηη δε δεκηνπξγεί ζπλζήθεο ππνβάζκηζεο ηεο πεξηνρήο αιιά 

αληηζέησο, πξόθεηηαη γηα κία ηερλνινγία ζπκβαηή κε ην πεξηβάιινλ, ε νπνία - ζε αληηδηαζηνιή 

κε ό,ηη ίζρπε κέρξη ζήκεξα - παξάγεη θαζαξή (πξάζηλε) ελέξγεηα, αμηνπνηώληαο νξγαληθά 

απόβιεηα, πνπ έσο ηώξα ε δηαρείξηζή ηνπο απνηεινύζε αληηθείκελν πξνβιεκαηηζκνύ. 

 

10.7 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ  

 

Γελ πξνθύπηεη από ηελ αλάιπζε όηη απαηηείηαη ε εθαξκνγή εηδηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο από 

αληίζηνηρεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. 

 

10.8 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΝΔΙ ΠΙΔΔΙ ΣΟ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

Γελ πξνθύπηεη από ηελ αλάιπζε όηη απαηηείηαη ε εθαξκνγή εηδηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο από 

αληίζηνηρεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. 

 

10.9 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΔΡΑ 

 

Μέτρα προστασίας κατά τη υάση κατασκεσής 

 

Γελ αλακέλνληαη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, θαζώο δελ ζα γίλνπλ ζνβαξέο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο. 

Παξά ηαύηα, γηα ηνλ έιεγρν ησλ εθπνκπώλ ζθόλεο ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνύλ ηα παξαθάησ 

κέηξα: 

 Δηδηθή ζήκαλζε ζε όιν ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο κεηαθνξάο ησλ πιηθώλ όηη εθηεινύληαη 

έξγα,εθόζνλ είλαη εθηόο εξγνηαμηαθνύ ρώξνπ. 

 Τελ ύγξαλζε / δηαβξνρή ησλ δηαδξόκσλ θίλεζεο ρσκαηόδξνκνπ, πνπ γεηηληάδεη κε ην 

ρώξν. 

 Τε ζέζπηζε κέγηζησλ νξίσλ ηαρύηεηαο ζε όιεο ηηο κε ζηξσκέλεο επηθάλεηεο. 

 Οη εμαηκίζεηο όισλ ησλ κεραλεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ζηξακκέλεο καθξηά από ην 

έδαθνο. 
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 Τελ θάιπςε ησλ θνξηεγώλ, πνπ κεηαθέξνπλ ηα πιηθά. 

 Όια ηα κεραλήκαηα θαη ν εμνπιηζκόο, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο θαηαζθεπέο, ζα πξέπεη 

λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε, θαη λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ώζηε 

λα ειαρηζηνπνηνύληαη νη εθπνκπέο ζθόλεο. 

 

Όζνλ αθνξά ζηα θαπζαέξηα ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, έρεη δηαθαλεί όηη νπζηαζηηθά ε 

επίδξαζή ηνπο ζηελ πνηόηεηα ηεο αηκόζθαηξαο θαη ζην θνηλσληθό ζύλνιν, ζα είλαη ακειεηέα. 

Έηζη, δελ απαηηνύληαη θάπνηα ηδηαίηεξα κέηξα αληηκεηώπηζεο γηα επηπηώζεηο απ' ηα θαπζαέξηα, 

παξά λα ιεθζεί κέξηκλα, έηζη ώζηε ηα νρήκαηα θαη ηα κεραλήκαηα, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

ζηελ θαηαζθεπή λα είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θαη άξηζηα ζπληεξεκέλα, πξνθεηκέλνπ λα 

κεησζνύλ ζην ειάρηζην νη εθπνκπέο αέξησλ ξύπσλ ζηελ αηκόζθαηξα ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. 

 

Μέτρα προστασίας κατά τη υάση λειτοσργίας 

 

Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ αεξίσλ απνβιήησλ από ηελ θαύζε ηνπ παξαγόκελνπ αεξίνπ γηα ηελ 

παξαγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ηε κνλάδα βηνκάδαο,  ρξεζηκνπνηείηαη εηζεξρόκελν 

κίγκα, ην νπνίν έρεη ππνζηεί δηεξγαζίεο θαζαξηζκνύ. 

- Η κεραλή εζσηεξηθήο θαύζεο (ΜΔΚ) λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο εθπνκπώλ, πνπ 

ηίζεληαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη λα ελζσκαηώλεη θαηάιιεια ζπζηήκαηα 

αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο. 

- Η κεραλή εζσηεξηθήο θαύζεο λα ειέγρεηαη θαη λα ζπληεξείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. Γηα θάζε εξγαζία ζπληήξεζεο - ξύζκηζεο λα ζπκπιεξώλεηαη θαη λα 

ππνγξάθεηαη από ην ζπληεξεηή ην πξνβιεπόκελν θύιιν ζπληήξεζεο ξύζκηζεο θαη λα 

θξαηείηαη ζε αξρείν. 

- Να ππάξρνπλ θαη λα ιεηηνπξγνύλ ζεξκόκεηξα γηα ηε κέηξεζε ησλ ζεξκνθξαζηώλ ησλ 

θαπζαεξίσλ ζηελ έμνδν, ζπζθεπή κέηξεζεο ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ησλ θαπζαεξίσλ ζε 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ή νμπγόλν θαη' όγθν θαη ζπζθεπή γηα ηε κέηξεζε ηνπ δείθηε 

αηζάιεο θαηά Bacharach. 

 

Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, ε  θαιή δηαρείξηζε θαη θαζαξηόηεηα ησλ ρώξσλ, 

απνηεινύλ ηα πην απνηειεζκαηηθά κέζα κείσζεο ησλ νζκώλ ζηελ πεγή παξαγσγήο ηνπο, όπσο 

αλαθέξεηαη θαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Tschobanoglou, 1993). 

 

Όζνλ αθνξά ζηα όξηα ησλ εθπεκπόκελσγλ αεξίσλ θαη ζσκαηηδίσλ, απηά έρνπλ πξνβιεθζεί θαη 

ελζσκαησζεί ζην ζρεδηαζκό ηνπ έξγνπ θαη θξίλνληαη επαξθή. 

 

Σρεηηθά κε ην ζύζηεκα αγσγώλ ζπιινγήο ηνπ αεξίνπ από ηνλ αεξηνπνηεηή θαη θπθινθνξίαο ηνπ 

ζηε ΜΔΚ, απηό πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από καηάλληλο πιηθό, ώζηε λα αλζίζηαληαη 

ζηηο δηαβξσηηθέο ηδηόηεηεο ηνπ θέξνληνο αέξηνπ. Καηά ην κήθνο απηώλ, πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη 

ζύξεο ειέγρνπ θαη λα ιεθζεί πξόλνηα γηα θαζαξηζκό ηνπο. Η θαηαζθεπή ηνπο πξέπεη λα είλαη 

αεξνζηεγήο θαη ν ηξόπνο αλάξηεζήο ηνπο λα εμαζθαιίδεη απνπζία δνλήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηελ εγθαηάζηαζε απνζέκαηα αληαιιαθηηθώλ θαη εμαξηεκάησλ, 

ώζηε λα επηζθεπάδνληαη ακέζσο νπνηεζδήπνηε βιάβεο ζηα ζπζηήκαηα απηά. 

 

Όζνλ αθνξά ζηε Μεραλή Δζσηεξηθήο Καύζεο, ζα πξέπεη λα ζπληεξείηαη ηακηικά θαη ζύκθσλα 

κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

Πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε ηξηνδηθνύ ειεθηξνληθά ξπζκηδόκελνπ θαηαιύηε ζηελ εμάηκηζε ησλ 

κεραλώλ εζσηεξηθήο θαύζεο. Απηό ην είδνο ηνπ θαηαιύηε έρεη ην πιενλέθηεκα λα κεηώλεη ηα 

ηξία αλεπηζύκεηα θαπζαέξηα (άθαπζηνη πδξνγνλάλζξαθεο, κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, νμείδηα ηνπ 
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αδώηνπ) θαηά πεξίπνπ 90%. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί νμεηδσηηθόο (δηνδηθόο) 

θαηαιύηεο. Σε θάζε πεξίπησζε πξνζνρή λα δνζεί ζηελ απόδνζή ηνπ. 

 

10.10 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΘΟΡΤΒΟ Ή ΑΠΟ ΓΟΝΗΔΙ 

 

Μέτρα προστασίας κατά τη υάση κατασκεσής 

 

Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ γηα ηε κείσζε ηεο όριεζεο από ζόξπβν ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη 

νη ζρεηηθέο Υπνπξγηθέο Απνθάζεηο, πνπ αθνξνύλ ζηα όξηα ερεηηθήο ζηάζκεο ησλ δνκηθώλ θαη 

ρσκαηνπξγηθώλ κεραλεκάησλ, θαζώο επίζεο λα απνθεύγεηαη ε ζπζηεκαηηθή δηέιεπζε βαξέσλ 

νρεκάησλ δηακέζνπ ησλ νηθηζκώλ.  

 

Η εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ λα θαηαιάβεη ηε κηθξόηεξε δπλαηή έθηαζε ζηελ πεξηνρή ηνπ 

έξγνπ θαη λα ηεξνύληαη όιεο νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, πνπ αθνξνύλ ζηε ζσζηή θαη αζθαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ από ηνλ ζόξπβν πξέπεη λα ππάξμεη 

ρξεζηκνπνίεζε κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ εξγνηαμίνπ, πνπ πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηύπνπ 

Δ.Δ. γηα ηηο νξηαθέο ηηκέο ζηάζκεο ζνξύβνπ. 

Τέινο, επηζεκαίλεηαη όηη ηα παξαπάλσ κέηξα αθνξνύλ: 

- Σηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδόκελσλ ζην έξγν θαη ηνπο θαηνίθνπο ησλ γεηηνληθώλ 

θαηνηθηώλ. 

- Τελ πξνζηαζία ησλ νηθνζπζηεκάησλ ελ γέλεη. 

 

Οη νξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο ζην πεξηβάιινλ θαηά ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηνπ 

ζέκαηνο από εμνπιηζκό πξνο ρξήζε ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο (εξγνηάμην) λα είλαη ζύκθσλεο κε 

ηα νξηδόκελα ζηελ Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε (Κ.Υ.Α.) κε αξηζκό 37393/2028/2003 (Φ.Δ.Κ. 

1418Β/01.10.2003) ≪Μέηξα θαη όξνη γηα ηηο εθπνκπέο ζνξύβνπ ζην πεξηβάιινλ από εμνπιηζκό 

πξνο ρξήζε ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο≫, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ κε Η.Π. 9272/471/2007 

Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε (Κ.Υ.Α.) (Φ.Δ.Κ. 286Β/02.03.2007). 

 

Μέτρα προστασίας κατά τη υάση λειτοσργίας 

 

Όζνλ αθνξά ζηνλ εθπεκπόκελν ζόξπβν θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, όπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί ε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ζα γίλεηαη ζε ερνκνλσκέλν θηίξην θαη ν 

ρξεζηκνπνηνύκελνο εμνπιηζκόο ζα θέξεη έγθξηζε ηύπνπ ΔΟΚ γηα ηελ νξηαθή ηηκή ηεο ζηάζκεο 

ηνπ εθπεκπόκελνπ ζνξύβνπ ζύκθσλα κε ηελ Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε (Κ.Υ.Α.) κε αξηζκό 

69001/1921/1988 (Φ.Δ.Κ. 18.10.1988) ≪Έγθξηζε ηύπνπ ΔΟΚ γηα ηελ νξηαθή ηηκή ζηάζκεο 

ζνξύβνπ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ εξγνηαμίνπ θαη εηδηθόηεξα ησλ κεραλνθίλεησλ 

αεξνζπκπηεζηώλ, ησλ ππξνγεξαλώλ, ησλ ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ ζπγθόιιεζεο, ησλ 

ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ ηζρύνο θαη ησλ θνξεηώλ ζπζθεπώλ ζξαύζεο ζθπξνδέκαηνο θαη 

αεξνζθπξώλ≫. 

 

Γεληθά, ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ θάπνηα πξνιεπηηθά κέηξα αληηκεηώπηζεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

- Τνλ πεξηνξηζκό ηνπ ζνξύβνπ ζηελ πεγή. Όιεο νη πεγέο (θπξίσο κεραλνινγηθά θηλεηά 

κέξε) κπνξνύλ κε θαηάιιειε κειέηε, θαηαζθεπή, ζηήξημε, εζσηεξηθή κόλσζε θαη 

ζσζηή ζπληήξεζε, λα γίλνπλ ιηγόηεξν ζνξπβώδεηο. 

- Τνλ πεξηνξηζκό ηεο κεηάδνζεο ηνπ ζνξύβνπ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ 

κνλσηηθώλ θαιπκκάησλ ζηηο πεγέο, ηελ ηνπνζέηεζε ερνθξαγκάησλ, ηελ ηνπνζέηεζε 

εηδηθώλ θαιπκκάησλ ζηελ νξνθή θαη ζην δάπεδν ησλ ρώξσλ. 

- Τνλ ηαθηηθό έιεγρν/ ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ. 

- Τελ νξηνζέηεζε, ζήκαλζε θαη έιεγρν ηεο πξόζβαζεο ζε ζέζεηο εξγαζίαο, όπνπ ε 

εκεξήζηα αηνκηθή ερνέθζεζε ππεξβαίλεη ηα 85 dB(A). 
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- Τε δηελέξγεηα κεηξήζεσλ ζνξύβνπ ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 

αθνήο ησλ εξγαδόκελσλ. 

- Τελ ελεκέξσζε ησλ εξγαδόκελσλ γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ζπκκόξθσζεο κε ηα 

πξνζηαηεπηηθά θαη πξνιεπηηθά κέηξα. 

- Τελ πεξηκεηξηθή δελδξνθύηεπζε ηεο κνλάδαο. 

- Τα νρήκαηα λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα ζπληεξνύληαη ζύκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

- Η εμάηκηζε ησλ ΜΔΚ λα θέξνπλ ζηγαζηήξα γηα ηελ απνκείσζε ηνπ ζνξύβνπ. 

 

Η κεραλή εζσηεξηθήο θαύζεο (ΜΔΚ) ηνπ παξαγόκελνπ αεξίνπ, όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ζα 

ηνπνζεηεζεί εληόο εηδηθά ερνκνλσκέλνπ container θαη πάλσ ζε εηδηθή αληηθξαδαζκηθή δηάηαμε 

κεηώλνληαο ζεκαληηθά ηνλ παξαγόκελν ζόξπβν. 

 

Η εκπεηξία από παξόκνηεο κνλάδεο έρεη δείμεη όηη κε ηε ιήςε απηώλ ησλ κέηξσλ ε ζηάζκε 

ζνξύβνπ ζηα όξηα ηνπ γεπέδνπ δελ ζα μεπεξλά ηα 50dB(A). 

 

10.11 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΑ ΠΔΓΙΑ 

 

Γελ πξνθύπηεη από ηελ αλάιπζε όηη απαηηείηαη ε εθαξκνγή εηδηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο από 

αληίζηνηρεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. 

 

10.12 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΤΓΑΣΙΝΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

Μέτρα προστασίας κατά τη υάση κατασκεσής 

 

Κακία ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ (νρήκαηα, κεραλήκαηα) δεν πξέπεη λα γίλεη 

ζην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ, πξνο απνθπγή πηζαλήο δηαξξνήο. Δλ ηνύηνηο, ηα ιηπαληηθά έιαηα ή/ 

θαη πδξαπιηθά πγξά, πνπ κπνξεί λα πξνέιζνπλ από δηαξξνέο ή βιάβεο, ζα πξέπεη λα 

ζπιιέγνληαη άμεζα θαη λα απνκαθξύλνληαη από ην ρώξν. Γη' απηό ην ζθνπό, εηδηθά 

πξνζξνθεηηθά πιηθά (πρ πξηνλίδη) είλαη ζεκηηό να ππάξρνπλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ ηα νπνία, 

όκσο, ζα ειέγρνληαη ηαθηηθά θαη ζα θπιάζζνληαη ζε εηδηθέο ζπζθεπαζίεο θαη ρώξνπο, όπνπ ζα 

ηα πξνζηαηεύνπλ από ηελ έθζεζε ηνπο ζε πγξαζία. Οη ξππαληέο, νη νπνίνη πξνζξνθώληαη επί 

ησλ ζσκαηηδίσλ, νθείινληαη θπξίσο ζε ακέιεηα ή ζε ηπραία δηαξξνή θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ν κόλνο ηξόπνο αληηκεηώπηζεο θαη 

πεξηνξηζκνύ ηέηνησλ ζπκβάλησλ γίλεηαη κέζσ πξνζεθηηθήο δηαρείξηζεο. 

 

Σε θάζε πεξίπησζε, γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ νξπθηειαίσλ/ ιηπαληηθώλ ηζρύεη 

ην Π.Γ. 82/2004 ΦΔΚ64Α «Μέηξα, όξνη θαη πξόγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ ησλ ιηπαληηθώλ ειαίσλ (ΑΛΔ)». 

 

Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο θαη ησλ λεξώλ από δηαξξνέο νξπθηειαίσλ, θαπζίκσλ, 

ζθπξνδέκαηνο θιπ, πξνηείλεηαη λα κελ ιακβάλνπλ ρώξα πιύζεηο κεραλεκάησλ εληόο ηνπ ρώξνπ 

ηνπ εξγνηαμίνπ, αιιά λα γίλνληαη ζε άιινπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρώξνπο. Τέινο, ηα ππνιείκκαηα 

από ηε ρξήζε πιηθώλ βαθήο - ζπληεξεηηθώλ θιπ πξέπεη λα ζπιιέγνληαη θαη λα διαηίθενηαι 

ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο γηα ηε δηάζεζε ηνμηθώλ (επηθηλδύλσλ) απνβιήησλ. 

 

Σρεηηθά κε ηα αζηηθά ιύκαηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ εξγνηαμίνπ, απηά ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη 

από ηηο εξγνηαμηαθέο ρεκηθέο ηνπαιέηεο θαη λα νδεγνύληαη ζηελ πιεζηέζηεξε ΔΔΛ γηα 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. 

 

Γηα ηελ απνθπγή επηθαλεηαθώλ απνξξνώλ, επηβαξπκέλσλ κε αησξνύκελα ζσκαηίδηα, εξγαζίεο 

εθζθαθώλ - επηρσκαηώζεσλ ζε πεξηόδνπο έληνλσλ βξνρνπηώζεσλ, πξνηείλεηαη να κελ 
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πξαγκαηνπνηνύληαη. Αθόκε, ζπλίζηαηαη λα ιεθζεί κέξηκλα κε θαηάιιειε δηεπζέηεζε ησλ 

δαλεηνζαιάκσλ, κε ηπρόλ πξνζηαηεπηηθέο ηάθξνπο ή κε άιια κέζα, γηα λα απνθεπρζεί ε έληνλε 

παξάζπξζε ζηεξεώλ ζσκαηηδίσλ. 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ, ε επζύλε ησλ παξαπάλσ βαξύλεη ηνλ εξγνιάβν. 

 

Μέτρα προστασίας κατά τη υάση λειτοσργίας 

 

Έιαηα, ιηπαληηθά θαη πδξαπιηθά πγξά, πνπ ζα πξνθύπηνπλ από ηε ζπληήξεζε ηνπ Η/Μ 

εμνπιηζκνύ (ΜΔΚ, Μ/Σ, αληιίεο θιπ), ζα πρέπει λα δηαρεηξίδνληαη ζε πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο, 

ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 82/2004. 

 

Δπίζεο, γηα ηελ πξόιεςε δηαξξνήο ησλ ςπθηηθώλ ειαίσλ ησλ Μ/Σ ζην πεξηβάιινλ ηεο 

πεξηνρήο, ζε πεξίπησζε δηάβξσζεο ή δηάξξεμεο ησλ ηνηρσκάησλ ηνπο, λα πξνβιεθζεί ε 

ηνπνζέηεζε ησλ Μ/Σ εληόο ηζηκεληέληνπ ζθάκκαηνο θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ. 

 

10.13 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Αζθάλεια μονάδας - Δθαρμογή κανονιζμού ζε περίπηωζη δσζλειηοσργίας 

 

Από πιεπξάο δηαζηαζηνιόγεζεο, νη εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο ραξαθηεξίδνληαη από άξηζηε 

ζηαζεξόηεηα ζηηο δηεξγαζίεο θαη ζηε ιεηηνπξγία. Δληνύηνηο, ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε νη 

ζεσξεηηθά δπλάκελεο λα εκθαληζηνύλ δπζιεηηνπξγίεο/ βιάβεο. 

 

Γπζιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αεξηνπνηεηή 

Η δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ αεξηνπνηεηή δελ ζα βιάςεη ην πεξηβάιινλ, δηόηη απιά 

δηαθόπηεηαη ε ηξνθνδνζία ηνπ κε βηνκάδα. 

 

Γπζιεηηνπξγίεο ησλ κνλάδσλ ζπκπαξαγσγήο 

Σε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, απηόκαηα ζα 

δηαθόπηεηαη θαη ε  ιεηηνπξγία ηνπ αεξηνπνηεηή. Με ηνλ ηξόπν απηό, δελ εθιύεηαη ην αέξην ζηελ 

αηκόζθαηξα. 

 

Οιηθή δηαθνπή ηζρύνο 

Σε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο ειεθηξηθήο ηζρύνο, νη κνλάδεο ζα 

παξακείλνπλ ζηαζεξέο ζε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε.  

 

Τν ζύζηεκα ειέγρνπ δηαζέηεη ζπλερή ηάζε, κε απνηέιεζκα, αθόκε θαη ζε πεξίπησζε νιηθήο 

δηαθνπήο ηζρύνο, λα κπνξεί λα κεηαδνζεί ζήκα ζπλαγεξκνύ ζην ρεηξηζηή κέζσ κόληεκ. 

 

 

Βιάβεο ζηνπο ρώξνπο ησλ κεραλεκάησλ 

Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε βιάβεο: 

- Κιείζηκν αληιηώλ θαη ζπκπηεζηώλ. 

- Δλεξγνπνίεζε ηνπ δηαθόπηε δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο γηα έθηαθηε αλάγθε. 

- Σε πεξίπησζε πνπ εθιύνληαη νζκέο αεξίσλ, πνηέ λα κελ αλάςνπλ δηαθόπηεο αλάθιεμεο, 

αλνηρηήο θιόγαο θαη θσηηάο. 

 

Γπζιεηηνπξγίεο κεκνλσκέλσλ εμαξηεκάησλ θαη ηκεκάησλ 

Σε πεξίπησζε, πνπ εκθαληζηνύλ δπζιεηηνπξγίεο ζε κεκνλσκέλα ηκήκαηα, νη νπνίεο λα 

επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο κνλάδαο θαη ηνπ πξνζσπηθνύ θαη νη νπνίεο νδεγνύλ ζε παύζε 
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ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, ηόηε ζα πξέπεη λα απελεξγνπνηεζνύλ όια ηα ηκήκαηα ηεο αιπζίδαο 

ιεηηνπξγίαο θαηά ζεηξά. 

 

Οη βιάβεο κεκνλσκέλσλ ηκεκάησλ ζα πξέπεη λα επηδηνξζώλνληαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. 

 

10.14 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΤΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

Μεηά ηελ νξηζηηθή παύζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππό εμέηαζε έξγνπ θαη δξαζηεξηόηεηαο 

πξνηείλνληαη ηα παξαθάησ κέηξα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο: 

 Η δηαρείξηζε πιηθώλ θαη εμνπιηζκνύ, πνπ θαηά ηελ νξηζηηθή παύζε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

έξγνπ απνηεινύλ απόβιεηα, λα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο ππ’ 

αξηζκ. 50910/2727/2003 (ΦΔΚ Β΄ 1909), 13588/2006 (ΦΔΚ Β΄ 383), 8668/2007 (ΦΔΚ 

Β΄287) θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο, ζηνλ Ν. 2939/2001 (ΦΔΚ Α΄ 179) θαη ζηνλ Ν. 

4042/2012 (ΦΔΚ Α΄ 24), όπσο εθάζηνηε ηζρύνπλ. 

 Σε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα γίλεη απνμήισζε εγθαηαζηάζεσλ (container, 

κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο). Πξνηείλεηαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε απηώλ ησλ ζηνηρείσλ 

ζε άιιν έξγν. Αλ απηό δελ ζα είλαη δπλαηό, ζα πξέπεη λα γίλεη δηαρείξηζε απηώλ σο 

απόβιεηα ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν. 

 

 

 



- 117 - 

 

11. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 
 

ηα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, πνπ πξνεγήζεθαλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ιεπηνκεξήο 

εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ ζην πεξηβάιινλ, ελψ 

πξνηάζεθαλ ζεηξά απφ πξνιεπηηθά, επαλνξζσηηθά θαη αληηζηαζκηζηηθά κέηξα. 

 
ηα πιαίζηα ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδνηηθήο λνκνζεζίαο (Ν.4014/2011) πξνβιέπεηαη ε 

θαηάξηηζε ρεδίνπ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ, φπσο απηά 

παξνπζηάζζεθαλ εθηελψο ζην Κεθάιαην 10 ηεο παξνχζαο.  

 

θνπφο ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ ρεδίνπ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο Έξγνπ (ΠΓΔ) 

είλαη ν ιεπηνκεξήο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ηνπ 

έξγνπ, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ θαη ε 

απφδνζε ηεο επέλδπζεο κε γλψκνλα ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, ηελ 

θνηλή σθέιεηα θαη ηελ απφιπηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο. 

 

Ο ππξήλαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ΠΓΔ, νπζηαζηηθά, είλαη έλαο θχθινο ζπλερνχο βειηίσζεο, 

γλσζηφο σο θχθινο ρεδηαζκφο – Δθαξκνγή – Έιεγρνο – Γξάζε. 

 

Σν ΠΓΔ δηακνξθψλεηαη απφ ην θνξέα ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, ζηελ αξρηθή θάζε πξηλ ηελ 

έλαξμε θαηαζθεπήο θαη ππφθεηηαη ζε ηξνπνπνηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζήο ηνπ. 

Αληηθαηνπηξίδεη ηηο επηινγέο θαη δεζκεχζεηο πνπ έρνπλ γίλεη σο πξνο ηνπο πεξηβαιινληηθνχο, 

νηθνλνκηθνχο, ρξνληθνχο θαη πνηνηηθνχο φξνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ, κε γλψκνλα ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ 

ην έξγν θαη ηε δξαζηεξηφηεηα. 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

θαη παξαθνινχζεζεο πεξηιακβάλεη ηηο εμήο θάζεηο : 

 Καζνξηζκφο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 

 Πξνζδηνξηζκφο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. 

 Πξνζδηνξηζκφο πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ. 

 Πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο. 

 Δθαξκνγή θαη Λεηηνπξγία. 

 Έιεγρνη θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

 Αλαζθφπεζε απφ ηε Γηνίθεζε. 

 

11.1 ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΗ ΚΔΙΜΔΝΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

 

Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο νθείιεη λα δηαηεξεί, κε νξγαλσκέλν θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, 

ελεκεξσκέλν αξρείν κε ΟΛΔ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο θαη 

λα εθπαηδεχεη ην αξκφδην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνζσπηθφ γηα ηελ νξζή ηήξεζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ππνρξεψζεσλ. Η ελεκέξσζε ηνπ Φνξέα σο πξνο ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο, κπνξεί λα γίλεηαη θαη απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ ΤΠΔΚΑ, ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ 

θιπ. Η βαζηθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ην ππφςε έξγν είλαη ε εμήο: 

 Νφκνο 4014/21.09.2011 (ΦΔΚ 209/Α/2011) «πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ 

ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ππνπξγείνπ πεξηβάιινληνο» θαη ζρεηηθέο 

εξκελεπηηθέο εγθχθιηνη πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.  

 Νφκνο 1650/1986 (ΦΔΚ 160/Α/18.10.1986) «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο», 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Νφκν 3010/2002 (ΦΔΚ 91/Α/25.4.2002) θαη ηζρχεη. 
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 Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 69269/5387/24.10.90 (ΦΔΚ 678/Β/90). 

 Τπνπξγηθή Απφθαζε 1958/13.01.2012 (21/Β/13.01.2012) πεξί θαηάηαμεο δεκνζίσλ θαη 

ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ λ. 4014/19.09.2011. 

 ΚΤΑ ΗΠ 37111/2021 (ΦΔΚ 1391/Β/29.09.2003) πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ ηξφπνπ 

ελεκέξσζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ 

φξσλ ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα κε ην παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 

1650/86, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 

3010/02. 

 Σν Ν.3937/2011 (ΦΔΚ60/Α/2011) πεξί δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο. 

 Σν Π.Γ. 148/2009 (ΦΔΚ 190/Α/29.09.2009) πεξί πεξηβαιινληηθήο επζχλεο γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζην πεξηβάιινλ – ελαξκφληζε κε ηελ 

Οδεγία 2004/35/ΔΚ. 
 

11.2 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

Η δήισζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο απνηειεί ηνλ νδεγφ γηα ηελ εθαξκνγή θαη βειηίσζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα δηαηεξεί θαη ελδερνκέλσο 

λα βειηηψλεη ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ επίδνζε. 

 

ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθεηαη ε πξφηαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. 

 

Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ δεζκεχεηαη λα ζπλεηζθέξεη ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ζηε 

δεκηνπξγία ελφο βηψζηκνπ θαη αεηθφξνπ κέιινληνο γηα ηελ πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θαη 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο, κέζσ ελεξγεηψλ ζπλερνχο βειηίσζεο, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ: 

 Έιεγρνο ησλ επηπηψζεσλ ηεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο. 

 Αμηφπηζηε θαη κε επαξθή ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζε ησλ κεγεζψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ. 

 Διαρηζηνπνίεζε ή φπνπ είλαη δπλαηφλ πξφιεςε ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ θαη 

ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

 Δθαξκνγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ 

ηνπ έξγνπ θαη φισλ ησλ πξνιεπηηθψλ, επαλνξζσηηθψλ θαη αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ 

πνπ πξνηείλνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε. 

 πκκφξθσζε κε φινπο ηνπο πεξηβαιινληηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο Δζληθήο θαη 

Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο. 

 Πξφιεςε ή/θαη έιεγρν ησλ επηπηψζεσλ πνπ νθείινληαη ζε έθηαθηα γεγνλφηα. 

 Πξνψζεζε αλνηθηψλ ζπδεηήζεσλ κε ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο 

πηπρέο ηεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. 

 Λήςε απνθάζεσλ φζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε, επέθηαζε ή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ 

ζπλππνινγίδνληαο ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ηε θνηλσλία. 

 Δθπαίδεπζε, ππνζηήξημε θαη παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην θνξέα ιεηηνπξγίαο πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο θαηαλφεζεο θαη ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ θαη 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Καζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ κεηξήζηκσλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ θαη δεηθηψλ. 

 Γεκνζηνπνίεζε ησλ θαηαγξαθψλ, ησλ ελεξγεηψλ ειέγρνπ ησλ επηπηψζεσλ θαη ησλ 

κεγεζψλ πνπ απνηεινχλ δείθηεο πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ, πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ή Τπεξεζίεο, ηφζν κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, φζν θαη κε ηελ 

ππνβνιή πεξηνδηθήο εηήζηαο έθζεζεο. 

  Γηαξθή βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ. 
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 Δθαξκνγή θαη ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο πνπ πξνηείλεηαη ζηελ 

παξνχζα κειέηε. 

 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ νξζνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ΠΓ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηεζλή πξφηππα θαη δηαδηθαζίεο. Σν πξνηεηλφκελν ρέδην 

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο πξνηείλεηαη λα αθνινπζεί ηα πξφηππα ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο 

πεξηβάιινληνο ISO 14001 ή ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο EMAS ηνπ 

Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1221/2009/ΔΚ ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2009 πεξί ηεο 

εθνχζηαο ζπκκεηνρήο νξγαληζκψλ ζε θνηλνηηθφ ζχζηεκα νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη 

νηθνινγηθνχ ειέγρνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη ε δηαξθήο πεξηβαιινληηθή 

παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ, ελψ θάζε ρξφλν ζα ζπληάζζεηαη ζρεηηθή ελεκεξσηηθή έθζεζε απφ 

αξκφδην πεξηβαιινληηθφ κειεηεηή κε ηα θχξηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

παξαθνινχζεζεο θαη ηηο πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ελδερνκέλσλ πξνβιεκάησλ. Η 

πεξηβαιινληηθή έθζεζε ζα απνζηέιιεηαη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΚΑ 

γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο θαη επηβεβαίσζεο ηεο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ. 

 

11.3 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΣΟΥΩΝ 
 

Η θαηάξηηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ηνπ ρεδίνπ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 

πεξηιακβάλεη σο αθεηεξία ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ, 

πνπ αλακέλεηαη λα επεξεαζηνχλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ππφ 

εμέηαζε έξγνπ θαη δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ησλ αλακελφκελσλ επηπηψζεσλ ζε θάζε κία απφ 

απηέο, φπσο εθηηκήζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ ζην Κεθάιαην 9 ηεο παξνχζαο.  

 

ηνλ Πίνακα 11.1 παξνπζηάδνληαη νη πξνηεηλφκελεο πξνο παξαθνινχζεζε πεξηβαιινληηθέο 

παξάκεηξνη, πνπ θξίζεθαλ σο ζεκαληηθφηεξεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, κεηά θαη απφ ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ 

αληηκεηψπηζεο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην Κεθάιαην 10 ηεο παξνχζαο. Πξνζδηνξίδνληαη 

ηαπηφρξνλα νη βαζηθνί ζηφρνη, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ θαηαζθεπή θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. 

 

α/α ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 

ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΟΥΟ 

1 ΣΟΠΙΟ/ 

ΓΔΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

 

 Αηζζεηηθή φριεζε, ιφγσ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο κνλάδαο ηνπ 

έξγνπ. 

 

 Βειηίσζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ ηνπίνπ. 

2 ΑΚΟΤΣΙΚΟ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

 Αχμεζε ηεο ερνζηάζκεο ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Έιεγρνο, θαζνξηζκφο θαη 

παξαθνινχζεζε ηνπ βαζκνχ 

ππνβάζκηζεο ηνπ αθνπζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

 Διαρηζηνπνίεζε ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ 

αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ βαζκνχ φριεζεο ηνπ 

ζνξχβνπ ζηελ  πεξηνρή κειέηεο. 

3 ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΟ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 Τπνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 Πηζαλή ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο 

απφ ηελ αχμεζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ 

θφξηνπ. 

 

 Έιεγρνο, θαζνξηζκφο θαη 

παξαθνινχζεζε ηνπ βαζκνχ 

ππνβάζκηζεο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

 Διαρηζηνπνίεζε ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ 

αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο. 

4 ΤΓΑΣΙΝΟ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 Γελ εληνπίδνληαη επηπηψζεηο ζην 

πδάηηλν πεξηβάιινλ απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. 
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5 ΔΓΑΦΟ  Γελ εληνπίδνληαη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηνπ 

εδάθνπο. 

 

6 ΥΡΗΔΙ ΓΗ  Γελ εληνπίδνληαη επηπηψζεηο ζηηο 

ρξήζεηο γεο ηεο κνλάδαο. 

 

7 ΦΤΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟ 

(ΟΙΚΟΣΟΠΟΙ-

ΥΛΩΡΙΓΑ-ΠΑΝΙΓΑ) 

 Γελ εληνπίδνληαη επηπηψζεηο ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. 

 

Πίνακας 11.1: Παξαθνινχζεζε πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ. 

 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νξζήο πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ έξγνπ, πξνηείλεηαη ε 

εθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Παξαθνινχζεζεο ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ θαη ε 

ιήςε βειηησηηθψλ-δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη 

απφθιηζε απφ ηνπο ηηζέκελνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ 

έξγνπ. 

 

11.4 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

 

Αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ πξνηεηλφκελνπ ρεδίνπ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, απνηειεί ην 

Πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Παξαθνινχζεζεο (Monitoring) πνπ έρεη σο θχξην ζηφρν:  

 ηελ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο επηπηψζεηο ηνπ έξγνπ, φπσο απηέο εθηηκήζεθαλ ζην Κεθάιαην 9, 

θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ 

αληηκεηψπηζεο, πνπ αλαιχνληαη ζην Κεθάιαην 10 ηεο παξνχζαο,  

 ηελ θαηαγξαθή θαη δηαηήξεζε ζηνηρείσλ, πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ 

πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ θαη επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο,  

 ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο πξνο ηηο δεκφζηεο αξρέο θαη ην θνηλφ βάζεη ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο.  

 

Η δεκηνπξγία θαη ε ρξήζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο είλαη ζηνηρείν 

θιεηδί γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη απνηειεί ηελ 

αζθαιηζηηθή δηθιείδα, ηπρφλ επαλεμέηαζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ κέηξσλ, ζε πεξίπησζε πνπ 

δελ επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Σα πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο 

πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζην ηα εμήο: 

 ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη, 

 ηε ιίζηα ησλ επηρεηξεζηαθψλ ειέγρσλ (operational controls) θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

παξαθνινχζεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

 ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ, 

 ην πξνζσπηθφ πνπ ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

Η δηαδηθαζία ηεο πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο (monitoring) αθνξά ηε ζπζηεκαηηθή 

πεξηνδηθή κέηξεζε δεηθηψλ - θιεηδηά (key indicators) γηα δηαθνξεηηθέο πεξηβαιινληηθέο 

παξακέηξνπο, πνπ δχλαληαη λα επεξεαζηνχλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. Η εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο ησλ δεηθηψλ απηψλ 

ζηα πιαίζηα ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ, ζα ζπκβάιιεη:  

 ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη κέηξσλ ηνπ έξγνπ φπσο πξνηείλνληαη κε 

ηελ παξνχζα ΜΠΔ. 

 Δμαζθάιηζε επηθαηξνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ φζνλ αθνξά ζηελ θαηάζηαζε πεξηβάιινληνο. 

 Δθηίκεζε ησλ πηζαλψλ κεηαβνιψλ ζηα πεξηβαιινληηθά κέζα σο ζπλέπεηα ηεο 

θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. 

 Δθηίκεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ επηπηψζεσλ πνπ πξνβιέθζεθαλ ζηελ ΜΠΔ θαη ζηελ ΑΔΠΟ 
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 ηελ παξνρή ζεκαληηθήο πιεξνθνξίαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ πξνηεηλφκελσλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ κε ηελ παξνχζα ΜΠΔ θαη φξσλ απφ ηελ 

ΑΔΠΟ, αλάινγα κε ηηο ηάζεηο εμέιημεο ησλ ππφ παξαθνινχζεζε παξακέηξσλ θαη ηηο 

πξνζδνθψκελεο κεηαβνιέο ηνπο.  

 ηελ έγθαηξε γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ αληηκεηψπηζή ζην 

αξρηθφ ηνπο ζηάδην, κεηψλνληαο ην πεξηβαιινληηθφ θαη νηθνλνκηθφ θφζηνο, θαζψο θαη ην 

κέγεζνο ησλ αλαγθαίσλ παξεκβάζεσλ.  

 ηε δεκηνπξγία κηαο ζεκαληηθήο βάζεο δεδνκέλσλ επηζηεκνληθήο πιεξνθνξίαο γηα ηελ 

θαηάζηαζε ζεκαληηθψλ ελδηαηηεκάησλ θαη εηδψλ πνπ θηινμελνχληαη ζηελ πεξηνρή, ε 

νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ εξγαιείν ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πεξηνρή.  

 Δθηίκεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ θαζψο θαη 

λνκνζεηεκέλσλ φξσλ θαη θαησθιίσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηδηνηήησλ ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ. 

 

Σνλίδεηαη φηη ην ΠΓΔ είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηείηαη ή λα ζπκπιεξψλεηαη θαηά πεξηφδνπο 

απνβιέπνληαο θπξίσο ζηε ζηελφηεξε παξαθνινχζεζε εθείλσλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ πνπ 

ζίγνληαη. 

 

Σα ζηνηρεία ζα ζπιιέγνληαη απφ ην πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο θαη ζα 

θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν ζηηο 

αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Γηα ηηο κεηξήζεηο – αλαιχζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ, ζα αθνινπζνχληαη πξφηππεο ή 

δηεζλψο απνδεθηέο κέζνδνη θαη ηα απνηειέζκαηα ζα θαηαγξάθνληαη ηφζν ζε ειεθηξνληθά 

αξρεία φζν θαη ζε εκεξνιφγηα κε αξηζκεκέλεο θαη ζθξαγηζκέλεο ζειίδεο απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο. Όια ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο ζα θπιάζζνληαη ζε θαηάιιειν 

ρψξν κε επζχλε ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε 

χπαξμε βάζεο δεδνκέλσλ (baseline data) ή πξνθαζνξηζκέλσλ ηηκψλ αλαθνξάο γηα ηελ θαιχηεξε 

αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ παξαθνινχζεζεο θαη θαη’ επέθηαζε ησλ εθαξκνδφκελσλ κέηξσλ 

ειαρηζηνπνίεζεο/εμάιεηςεο ησλ επηπηψζεσλ.  

 

ηα πιαίζηα ηεο πξνζαξκνδφκελεο δηαρείξηζεο (adaptive management) πνπ πηνζεηεί ην 

Πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, νη δείθηεο απνηεινχλ κεηξήζηκεο θαη δηαρεηξίζηκεο 

κεηαβιεηέο πνπ αληαλαθινχλ ηελ θαηάζηαζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

Αληίζηνηρα, ηα ζηαζεξφηππα (standards) εθπξνζσπνχλ ηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ 

κεηαβιεηψλ. Η επηινγή ησλ πξνηεηλφκελσλ δεηθηψλ βαζίζηεθε ζηελ εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε 

ησλ αλακελφκελσλ επηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ, φπσο απηή αλαπηχρζεθε ζην Κεθάιαην 9 γηα θάζε 

παξαθνινπζνχκελε πεξηβαιινληηθή παξάκεηξν, θαζψο θαη ζηε ζεκαζία θάζε παξακέηξνπ ζηε 

δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

 

Οη πξνηεηλφκελνη δείθηεο, νη γεληθνί ζηφρνη θαη ε ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο αλά 

πεξηβαιινληηθή παξάκεηξν πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίνακα 11.2, ελψ ζηηο επφκελεο 

παξαγξάθνπο γίλεηαη εθηελέζηεξε παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο παξαθνινχζεζεο.  
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α/α 
Περιβαλλονηική 

παράμεηρος 

Γείκηης/ 

Γείκηες 
ηότος Φάζη έργοσ στνόηηηα Θέζη Προζωπικό 

1 ΣΟΠΙΟ/ 

ΓΔΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

 

Βαζκφο 

απνθαηάζηαζεο 

ηνπ ηνπίνπ 

- Διαρηζηνπνίεζε ηνπ βαζκνχ αξλεηηθήο 

αληίδξαζεο ηνπ θνηλνχ  

 

- Καζνξηζκφο είδνπο θαη κεγέζνπο εξγαζηψλ 

θαηαζθεπήο γηα ηε βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο 

ηνπ ηνπίνπ  

Καηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ 

Μηα θνξά ην 

έηνο 

ην γήπεδν ηεο 

κνλάδαο 

Δηδηθή νκάδα 

κειέηεο 

2 ΑΚΟΤΣΙΚΟ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Θνξχβνπ (Leq 

θαη Lden)  

 

- Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο κεηξήζεσλ 

ερνζηάζκεο 

 

- Σήξεζε ησλ νξίσλ πνπ ηίζεληαη ζηo 

Π.Γ.1180/1981 (ΦΔΚ 293/Α/6-10-81 ) θαη 

ζηελ ΤΑ Α5/3010/1985 (ΦΔΚ 593/ Β /2-10-

85) απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο.  

Λεηηνπξγία ηνπ 

έξγνπ 

Μηα θνξά ην 

εμάκελν 

Όξηα γεπέδνπ ηεο 

κνλάδαο 

Πηζηνπνηεκέλν 

εξγαζηήξην 

κέηξεζεο 

ερνζηάζκεο 

ή 

Αξκφδηα ππεξεζία 

πεξηβάιινληνο 

3 ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΟ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Πνηφηεηαο 

θαπζαεξίσλ  

- Σήξεζε ησλ νξίσλ εθπνκπήο  Λεηηνπξγία ηνπ 

έξγνπ 

ε κφληκε 

ιεηηνπξγία 

(real time) γηα 

θάζε αηζεηήξα 

ηνπ ζηαζκνχ 

ηελ έμνδν απαεξίσλ 

ηεο κνλάδαο 

παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο 

Τπεχζπλνο 

πδξαπιηθφο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ 

θαπζηήξα 

4 ΤΓΑΣΙΝΟ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Πνηφηεηαο 

ππφγεησλ 

πδάησλ 

- Δθηίκεζε θαη ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο 

φπνηαο ππνβάζκηζεο ησλ ππφγεησλ πδάησλ 

θαη επαλαθαζνξηζκνχ ησλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ηνπο. 

Λεηηνπξγία ηνπ 

έξγνπ 

πλερήο 

έιεγρνο 

Οπηηθφο έιεγρνο 

δηαξξνήο πγξψλ 

απνβιήησλ 

Δηδηθή νκάδα 

κειέηεο 

5 ΔΓΑΦΟ  Πνηφηεηαο 

εδάθνπο 

- Δθηίκεζε θαη ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο 

φπνηαο ππνβάζκηζεο ηνπ εδάθνπο θαη 

επαλαθαζνξηζκνχ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο 

ηνπο. 

Λεηηνπξγία ηνπ 

έξγνπ 

πλερήο 

έιεγρνο 

Οπηηθφο έιεγρνο 

δηαξξνήο πγξψλ 

απνβιήησλ 

Δηδηθή νκάδα 

κειέηεο 

 

Πίνακας 11.2: Πξνηεηλφκελνη δείθηεο, γεληθνί ζηφρνη θαη ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο αλά πεξηβαιινληηθή παξάκεηξν.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1: Πρόγραμμα παρακολούθηζης ηοσ δείκηη βαθμού αποκαηάζηαζης ηοσ 

ηοπίοσ 

 

Περιγραθή: Σν πξφγξακκα απηφ ζρεηίδεηαη κε ηνλ πξψην ζηφρν ηνπ ζρεδίνπ πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο, πνπ αθνξά ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αηζζεηηθή φριεζεο, πνπ ζα δεκηνπξγεζεί απφ 

ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ο δείθηεο ηνπ βαζκνχ απνθαηάζηαζεο 

ηνπ ηνπίνπ ζα θαηαγξάςεη ην βαζκφ, ζηνλ νπνίν ζα απνθαηαζηαζεί ην ηνπίν θαη ζα βνεζήζεη 

ζην ζρεδηαζκφ ησλ επηπιένλ εξγαζηψλ, πνπ απαηηνχληαη αθφκα γηα ηελ ηειηθή θαη 

νινθιεξσκέλε απνθαηάζηαζή ηνπ. Απηφ ζα γίλεη κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ βαζκνχ ηεο 

αξλεηηθήο ή ζεηηθήο αληίδξαζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο.  Η παξαθνινχζεζε ηνπ ελ ιφγσ 

δείθηε ζα έρεη σο δεδνκέλν βάζεο ηελ εθηίκεζε πνπ γίλεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε γηα ην βαζκφ 

απνθαηάζηαζεο ηνπ ηνπίνπ.  

 

ηότοι: Οη θχξηνη ζηφρνη παξαθνινχζεζεο ηνπ δείθηε είλαη νη αθφινπζνη: 

 Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο θαηαγξαθήο ηνπ βαζκνχ ζεηηθήο ή αξλεηηθήο αληίδξαζεο ησλ 

θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. 

 Καηάξηηζε απφ ην θνξέα ηνπ έξγνπ θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο πξνγξάκκαηνο πινπνίεζεο 

εξγαζηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ.  

 Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο θχζεο ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ βειηίσζεο ηεο 

αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ.  

 

Μεθοδολογία : Η κεζνδνινγία παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ δείθηε πεξηιακβάλεη ηελ 

θαηαγξαθή ηεο αξλεηηθήο ή ζεηηθήο αληίδξαζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο εξσηεκαηνινγίνπ θαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλσλ εξσηήζεσλ πνπ ζα 

ηνπο γίλεηαη. Σν εξσηεκαηνιφγην ζα έρεη ζηνρεπκέλεο εξσηήζεηο πνπ ζα απνζθνπνχλ ζηελ 

ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ απνθαηάζηαζεο πνπ έρεη γίλεη 

θαη ηνπ ηη θαη πσο πξέπεη λα γίλεη επηπιένλ ζηα πιαίζηα ηεο βειηίσζεο ηεο αηζζεηηθήο ηνπ 

ηνπίνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην ζα εηνηκαζηεί απφ επηζηήκνλα ηνπ είδνπο. Σν εξσηεκαηνιφγην 

κπνξεί λα δηαλέκεηαη ζηνπο θαηνίθνπο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο. Η δηαδηθαζία 

απηή κπνξεί λα γίλεη γηα πεξίνδν δχν ζπλερφκελσλ εηψλ ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο.  Σα δεδνκέλα 

απφ ην εξσηεκαηνιφγην ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα αμηνινγνχληαη απφ εηδηθφ άηνκν πνπ ζα νξίζεη ν 

θνξέαο ηνπ έξγνπ.  

 

ε πεξίπησζε, πνπ δηαπηζησζνχλ έληνλεο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο, ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί θαη λα 

εθηειεζηεί άκεζα πξφγξακκα εξγαζηψλ βειηίσζεο ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2: Πρόγραμμα παρακολούθηζης δεικηών ακοσζηικού περιβάλλονηος 
 

Περιγραθή: Σν πξφγξακκα απηφ ζρεηίδεηαη κε ην ζηφρν, πνπ αθνξά ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

ππνβάζκηζεο ηνπ αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ηνπ δείθηε 

πεξηβαιινληηθνχ ζνξχβνπ ζρεδηάδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

φξσλ ηεο κνλάδαο, ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο, ηηο βηνηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο 

ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη ηηο νηθηζηηθέο θαη ινηπέο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Με ην πξφγξακκα θαζνξίδεηαη ε ζέζε ησλ κεηξήζεσλ, 

ε ζπρλφηεηα ησλ κεηξήζεσλ, ε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ, νη κεηξνχκελεο παξάκεηξνη θαη ηα 

ρξεζηκνπνηνχκελα φξγαλα κέηξεζεο.  
 

ηότοι: Οη θχξηνη ζηφρνη παξαθνινχζεζεο ηνπ δείθηε είλαη νη αθφινπζνη: 

 Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο κεηξήζεσλ ερνζηάζκεο. 

 Σήξεζε ησλ νξίσλ πνπ ηίζεληαη ζηo Π.Γ.1180/1981 (ΦΔΚ 293/Α/6-10-81 ) θαη ζηελ ΤΑ 

Α5/3010/1985 (ΦΔΚ 593/ Β /2-10-85) απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο  
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 Καηαγξαθή ηνπ βαζκνχ φριεζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο απφ ηνλ εθπεκπφκελν 

ζφξπβν. 

 Καηάξηηζε απφ ην θνξέα ηνπ έξγνπ θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ελφο ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηε 

κείσζε ηνπ εθπεκπφκελνπ ζνξχβνπ θαηά ην ζηάδην ιεηηνπξγίαο. 

 

Μεθοδολογία:  Πξνηείλεηαη θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο λα ειέγρεηαη ζε εηήζηα 

βάζε ε ζηάζκε ηνπ ζνξχβνπ ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ θαη ζε κηα αθηίλα 200 m πεξηκεηξηθά ηνπ 

γεπέδνπ, κε ππνινγηζκφ ησλ δεηθηψλ Lden θαη Leq. Γηα ηε ζσζηή θαη αληηθεηκεληθή εθηίκεζε 

ησλ επηπέδσλ ζνξχβνπ, πξνηείλεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αλαθέξεηαη ζην Π.Γ. 85/1991 κε ηε 

ρξήζε νινθιεξσηηθνχ ερφκεηξνπ πνπ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ 1106 θαη ISO R-1999. Οη 

κεηξήζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη απφ δηαπηζηεπκέλν ηδησηηθφ εξγαζηήξην ή απφ αξκφδην δεκφζην 

πεξηβαιινληηθφ θνξέα. Οη κεηξήζεηο ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζε βηβιίν, ζεσξεκέλν απφ ηηο 

αξκφδηεο Τπεξεζίεο Πεξηβάιινληνο θαη ζηε ζπλέρεηα ςεθηαθά ζηελ αληίζηνηρε πεξηγξαθηθή 

θαη ρσξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ δείθηε πνπ ζα ηεξείηαη κε επζχλε ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ.  

 

ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα φξηα, πνπ ηίζεληαη ζηo Π.Γ.1180/1981 (ΦΔΚ 

293/Α/6-10-81 ) θαη ζηελ ΤΑ Α5/3010/1985 (ΦΔΚ 593/ Β /2-10-85) απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Βάζεη απηψλ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξληέηαη  ην φξην ησλ 50 Db ζηα φξηα ηνπ 

γεπέδνπ. 

 

Η θαηαγξαθή ηνπ επηπέδνπ φριεζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ζηάζκεο 

ζνξχβνπ, ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο πνπ ζα θιεζνχλ εηδηθά γηα ην 

ζθνπφ απηφ απφ ην θνξέα ηνπ έξγνπ θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαθνινχζεζεο απηήο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζην θνξέα ηνπ 

έξγνπ κε ζθνπφ ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ή κε ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο κείσζεο ηνπ 

εθπεκπφκελνπ  ζνξχβνπ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηξήζεσλ ερνζηάζκεο. 
 

Δθφζνλ, παξαηεξεζνχλ ζπζηεκαηηθά ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξνχζα 

κειέηε θαη απφ ηε λνκνζεζία, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα ερνπξνζηαζίαο φπσο είλαη ε 

ηνπνζέηεζε πξνζσξηλψλ ερνθξαγκάησλ. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3: Πρόγραμμα παρακολούθηζης δεικηών ποιόηηηας αημοζθαιρικού 

περιβάλλονηος 

 

Περιγραθή: Σν πξφγξακκα απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πξνζηαζίαο ηνπ 

αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο απφ πηζαλά θαηλφκελα ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηάο ηνπ. Σν 

πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ηνπ δείθηε πεξηβαιινληηθνχ ζνξχβνπ ζρεδηάδεηαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο απαηηήζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο κνλάδαο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο. ηα πιαίζην απηφ απαηηείηαη πξφγξακκα κεηξήζεσλ ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ απφ 

ηε κνλάδα θαχζεο βηνξεπζηψλ πξνο παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Με ην πξφγξακκα 

θαζνξίδεηαη ε ζέζε ησλ κεηξήζεσλ, ε ζπρλφηεηα ησλ κεηξήζεσλ, ε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ, νη 

κεηξνχκελεο παξάκεηξνη θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα φξγαλα κέηξεζεο.  

 

ηότοι: Οη θχξηνη ζηφρνη παξαθνινχζεζεο ησλ δεηθηψλ αέξηαο ξχπαλζεο είλαη νη αθφινπζνη: 

 Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο κεηξήζεσλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ θαη έιεγρνο ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ππεξβάζεσλ ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ. 

 Σήξεζε ησλ νξίσλ εθπνκπήο πνπ νξίδνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 Έιεγρνο, θαζνξηζκφο θαη παξαθνινχζεζε ηνπ βαζκνχ ππνβάζκηζεο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

 Καηάξηηζε δηαδηθαζηψλ αληίδξαζεο ζε έθηαθηεο θαηαζηάζεηο. 

 



- 125 - 

 

Μεθοδολογία:  Οη κεηξήζεηο ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο ηεο κνλάδαο ζα γίλνληαη κε εηδηθή 

θνξεηή ζπζθεπή αλίρλεπζεο- κέηξεζεο αεξίσλ, ε νπνία ζα κπνξεί λα κεηξάεη ηηο αθφινπζεο 

παξακέηξνπο: CH4, SΟ2, CΟ2, CO, Ο2, H2S, NOx, VOC, ζσκαηίδηα. Σα ζεκεία κέηξεζεο θαη ε 

ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο ζα νξηζηνχλ βάζεη ηνπ βαζκνχ επηθηλδπλφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ 

παξαγσγή θαη απνζήθεπζε ηνπ syngas ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ησλ κνλάδσλ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Δπίζεο, νη ιεηηνπξγηθνί ρψξνη ηεο εγθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, ζα 

εμνπιηζηνχλ κε ζχζηεκα θαηαγξαθήο αέξησλ εθπνκπψλ ζε κφληκε ιεηηνπξγία – real time, κε 

νπηηθφ θαη ερεηηθφ ζήκα (alarm), ψζηε λα ζεκαίλεη ζπλαγεξκφο ζηελ πεξίπησζε αλίρλεπζεο 

αεξίσλ πάλσ απφ ην επηηξεπφκελν φξην επηθηλδπλφηεηαο, ελψ παξάιιεια, ην πξνζσπηθφ ζα 

θνξά θνξεηνχο αληρλεπηέο κεζαλίνπ γηα ηελ πιήξε πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηνπ θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

 

Ο ζηαζκφο ζα δηαζέηεη φξηα εηδνπνίεζεο ζπλαγεξκνχ. ε πεξίπησζε, πνπ νπνηνδήπνηε εθ ησλ 

κεηξνχκελσλ εθπνκπψλ ησλ αέξησλ ξχπσλ ππεξβεί ηα εηζαρζέληα ζην ζηαζκφ φξηα, ηφηε ν 

εμνπζηνδνηεκέλνο ππεχζπλνο παξαθνινχζεζεο απφ ην θνξέα έξγνπ ζα δηαθφπηεη ηε ιεηηνπξγία 

ηεο Μνλάδαο. Θα επαλαιεηηνπξγεί εθ λένπ, εθφζνλ απνθαηαζηαζεί ην πξφβιεκα πνπ νδεγνχζε 

ζηε απμεκέλε έθιπζε θαη εθφζνλ δηαπηζησζεί πσο νη ηηκέο ζα θπκαίλνληαη εληφο ησλ ηηζέκελσλ 

νξίσλ. Σα θαηαγεγξακκέλα απνηειέζκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο εθπνκπψλ αεξίσλ, 

ζα ηεξνχληαη ζε εηδηθά ειεθηξνληθά αξρεία, ηα νπνία ζα είλαη αλά πάζα ζηηγκή δηαζέζηκα πξνο 

επίδεημε ζηελ αξκφδηα ειεγθηηθή αξρή, ή ζε φπνηνλ ζρεηηθφ θνξέα νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία. 

 

Η εθηίκεζε κε ηελ παξνχζα κειέηε είλαη φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή επηβάξπλζε. Έηζη, ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη κηα αλάιπζε ζηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. Δάλ, απφ ηελ αλάιπζε απηή 

πξνθχςνπλ ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ θείκελε λνκνζεζία ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζηεί ην απαηηνχκελν πεξηνδηθφ πξφγξακκα κεηξήζεσλ πνηφηεηαο αέξα, θαζψο θαη ην 

ζρέδην δξάζεο κείσζεο ηνπ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ. 

 

Οη κεηξήζεηο αέξηαο ξχπαλζεο ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζε βηβιίν, ζεσξεκέλν απφ ηηο 

αξκφδηεο Τπεξεζίεο Πεξηβάιινληνο θαη ζηε ζπλέρεηα, ςεθηαθά ζηελ αληίζηνηρε πεξηγξαθηθή 

θαη ρσξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ δείθηε πνπ ζα ηεξείηαη κε επζχλε ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4: Πρόγραμμα παρακολούθηζης ποιόηηηας σπόγειων σδάηων  
 

Περιγραθή: Σν πξφγξακκα ζρεηίδεηαη κε ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πξνζηαζίαο ηεο πνηφηεηαο 

ησλ ππφγεησλ πδάησλ ηεο άκεζεο πεξηνρήο κειέηεο. Σν πξφγξακκα ζρεδηάδεηαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο απαηηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη αθνξά ηπρφλ δηαξξνή πγξψλ απνβιήησλ 

ζηνλ ππφγεην πδξνθφξν νξίδνληα ηεο πεξηνρήο. ηα πιαίζην απηφ απαηηείηαη ε εθαξκνγή 

πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ ηπρφλ δηαξξνήο.  

 

ηότοι: Οη θχξηνη ζηφρνη παξαθνινχζεζεο είλαη νη θάησζη: 

 Η εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο νπηηθνχ ειέγρνπ ηπρφλ δηαξξνήο πγξψλ απνβιήησλ. 

 

Μεθοδολογία: Γελ πξνηείλνληαη αλαιχζεηο πνηφηεηαο ησλ ππφγεησλ πδάησλ αιιά ζπλερείο 

νπηηθφο έιεγρνο ηπρφλ δηαξξνήο πγξψλ απνβιήησλ.  Δθαξκφδεηαη ελδειερήο νπηηθφο έιεγρνο 

φισλ ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ ηεο κνλάδαο ζεσξείηαη 

λα πξαγκαηνπνηνχληαη έιεγρνη κηα θνξά ηελ εβδνκάδα απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο 

κνλάδαο. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5: Πρόγραμμα παρακολούθηζης ηων δεικηών προζηαζίας εδάθοσς 

 

Περιγραθή: Σν πξφγξακκα ζρεηίδεηαη κε ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πξνζηαζίαο ηεο πνηφηεηαο 

ησλ εδάθνπο ηεο άκεζεο πεξηνρήο κειέηεο. Σν πξφγξακκα ζρεδηάδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 
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απαηηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη αθνξά ηπρφλ δηαξξνή πγξψλ απνβιήησλ ζην έδαθνο 

ηεο πεξηνρήο. ηα πιαίζην απηφ απαηηείηαη ε εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ ηπρφλ δηαξξνήο.  

 

ηότοι: Οη θχξηνη ζηφρνη παξαθνινχζεζεο είλαη νη θάησζη: 

 Η εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο νπηηθνχ ειέγρνπ ηπρφλ δηαξξνήο πγξψλ απνβιήησλ. 

 

Μεθοδολογία: Γελ πξνηείλνληαη αλαιχζεηο πνηφηεηαο ηνπ εδάθνπο αιιά ζπλερείο νπηηθφο 

έιεγρνο ηπρφλ δηαξξνήο πγξψλ απνβιήησλ.   

 

11.5 ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

Η θάζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο απνηειεί 

ηελ πην απνηειεζκαηηθή, απφ πιεπξάο ρξφλνπ θαη θφπνπ, θάζε αλάπηπμήο ηνπ. Η 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ δπλαηνηήησλ θαη 

ππνζηεξηθηηθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο πνπ ζα πηνζεηεζεί θαη ηελ 

πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ ηεο. 

 

ηελ παξνχζα πξφηαζε, ε εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο, πξνηείλεηαη λα πινπνηεζεί κέζσ ηεο θαηάξηηζεο ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ γηα 

ηελ αλάιεςε ησλ εμήο ελεξγεηψλ: 

 Καζνξηζκφ ησλ δνκψλ θαη επζπλψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Πεξηγξαθή ησλ ζεκάησλ εθπαίδεπζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηθαλφηεηαο. 

 Καζνξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο. 

 Σεθκεξίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 

 Καζνξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ησλ εγγξάθσλ. 

 Καζνξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ επηρεηξεζηαθνχ ειέγρνπ. 

 Πεξηγξαθή ηεο εηνηκφηεηαο θαη αληαπφθξηζεο ζε επείγνληα πεξηζηαηηθά. 

 

11.6 ΈΛΔΓΥΟΙ ΚΑΙ ΓΙΟΡΘΩΣΙΚΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 

 

ηελ παξνχζα πξφηαζε, ε θάζε ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ηνπ ΠΓΔ 

πξνηείλεηαη λα πινπνηεζεί κέζσ ηεο θαηάξηηζεο ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάιεςε 

ησλ εμήο ελεξγεηψλ: 

 Παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε ησλ ηηζέκελσλ πξνγξακκάησλ – δηαδηθαζηψλ. 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ ηνκέσλ κε ζπκκφξθσζεο θαη αλάιεςε δηνξζσηηθψλ θαη 

πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ – δξάζεσλ. 

 Αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ αξρεηνζέηεζεο. 

 Αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ επηζεψξεζεο ηνπ ΠΓΔ. 
 

11.7 ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ 

 

Η δηνίθεζε θαη ν θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεη ηε δηαξθή 

βειηίσζε, θαηαιιειφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΠΓΔ θαη ζπλεπψο ηελ επίδνζή ηνπ, ζα 

πξέπεη λα αλαζθνπεί θαη λα αμηνινγεί ην ζχζηεκα ζε πξνθαζνξηζκέλα δηαζηήκαηα. Γηα ην ιφγν 

απηφ, πξνηείλεηαη λα αλαπηπρζεί δηαδηθαζία αλαζθφπεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ: 

 Απνηειέζκαηα επηζεσξήζεσλ. 

 Σν βαζκφ ζηνλ νπνίν έρνπλ ηθαλνπνηεζεί νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί θαη ζηφρνη. 

 Σε ζπλερηδφκελε θαηαιιειφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ζε ζρέζε 

κε ηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο θαη πιεξνθνξίεο. 

 Σπρφλ επηθπιάμεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (πξνζσπηθφ θιπ). 
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Απαηηείηαη αλαζθφπεζε θαηά δηαζηήκαηα απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο ηνπ θνξέα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερηδφκελε θαηαιιειφηεηα, επάξθεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, θαζψο θαη ε πηζαλή αλάγθε γηα αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή, ζηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο θαη ζηα άιια ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, 

ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ επηζεσξήζεσλ, ηηο κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ θαη ηε 

δέζκεπζε γηα ζπλερή βειηίσζε. 
 

11.8 ΑΛΛΟΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ  

ΣΟΥΟΙ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

 

ηελ παξνχζα θάζε δελ εληνπίδνληαη επηπιένλ γεληθνί θαη εηδηθνί πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη ζηα 

πιαίζηα ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ.  
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12. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΩΝ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΓΚΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ζρέδην Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ 

(Α.Δ.Π.Ο) ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ. 

 

H παξνπζίαζε ηνπ ζρεδίνπ Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Α.Δ.Π.Ο) ηνπ έξγνπ 

αθνινπζεί ηε δνκή, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ Τ.Α 48963/12 (ΦΔΚ 2703Β'/05.10.2012) 

«Πξνδηαγξαθέο πεξηερνκέλνπ Απνθάζεσλ Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Α.Δ.Π.Ο.) γηα 

έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο θαηεγνξίαο Α΄ ηεο ππ’ αξηζ. 1958/13.1.2012 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Β΄ 21), φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

2 παξ. 7 ηνπ Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)». 

 

εκεηψλεηαη πσο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζρεδίνπ Α.Δ.Π.Ο., πνπ αθνινπζεί, γίλεηαη ε ππφζεζε 

εξγαζίαο φηη ην έξγν ζα αδεηνδνηεζεί ζην ζχλνιφ ηνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα 

Μ.Π.Δ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο (γλσκνδνηήζεηο ππεξεζηψλ θαη 

απφςεηο θνηλνχ) ε αξκφδηα πεξηβαιινληηθή αξρή αλακέλεηαη λα θαηαιήμεη σο πξνο ην ηειηθφ 

πξνο αδεηνδφηεζε έξγν ζηαζκίδνληαο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο, ηηο απφςεηο πνπ ζα 

έρνπλ δηαηππσζεί θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία ή γλψζε ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο. 
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ΥΔΓΙΟ ΑΔΠΟ 
 

12.1 ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ 

 

12.1.1 Δίδνο Απόθαζεο: Α.Δ.Π.Ο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο λέαο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

12.1.2 Ολνκαζία έξγνπ: «ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΗΥΤΟ 100ΚW» 

 

12.1.3 Δπσλπκία θνξέα :  ΣΟΤΛΗΚΑ ΥΡΤΑΝΘΖ 

 

12.1.4 Γεσγξαθηθόο πξνζδηνξηζκόο ζέζεο έξγνπ:   ΘΔΖ "ΚΑΣΩ ΒΡΤΖ" ΣΖΝ Σ.Κ. 

ΜΤΡΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΚΗΛΔΛΔΡ Π.Δ. ΛΑΡΗΑ 
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12.2 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

12.2.1 Ννκνζεζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο ηνπ 

έξγνπ θαη βαζηθέο θαλνληζηηθέο πξάμεηο 

 

Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην θαζνξίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε: 

 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

1. Σν Νφκν 1650/86 (ΦΔΚ 160Α'/16.10.1986) «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο», 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ: α) Ν. 3010/02 (ΦΔΚ 91Α'/25.04.2002) «Δλαξκφληζε ηνπ 

Ν.1650/1986 κε ηηο Οδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61/ΔΔ, δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη 

ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη β) Ν. 4014/11 (ΦΔΚ 

209Α'/21.09.2011) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, θ.ά.», 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2. Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 148/2009 (ΦΔΚ 190Α'/29.09.2009) «Πεξηβαιινληηθή επζχλε 

γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζην πεξηβάιινλ – Δλαξκφληζε κε 

ηελ νδεγία 2004/35/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο 

Απξηιίνπ 2004, φπσο ηζρχεη». 

 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ 

 

3. Σν Ν. 3010/02 (ΦΔΚ 91Α'/25.04.2002) «Δλαξκφληζε ηνπ Ν.1650/1986 κε ηηο Οδεγίεο 

97/11/ΔΔ θαη 96/61/ΔΔ, δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα 

πδαηνξέκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

4. Σν Ν. 4014/11 (ΦΔΚ 209Α'/21.09.2011) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ 

ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

5. Σν Ν. 4042/12 (ΦΔΚ 24Α'/13.02.2012) «Πνηληθή πξνζηαζία πεξηβάιινληνο – 

Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/99/ΔΚ – Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ – Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ – Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο». 

6. Σελ Τ.Α. 1958/12 (ΦΔΚ 21Β'/13.01.2012) «Καηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 1 

παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΔΚ Α΄209/2011)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη. 

7. Σελ Τ.Α. Αξηζκ. 15277/12 (ΦΔΚ 1077Β'/09.04.2012) «Δμεηδίθεπζε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

ελζσκάησζε ζηηο Απνθάζεηο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ή ζηηο Πξφηππεο 

Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Γαζηθήο 

Ννκνζεζίαο έγθξηζεο επέκβαζεο, γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο θαηεγνξηψλ Α θαη Β ηεο 

ππνπξγηθήο απφθαζεο κε αξηζκ. 1958/2012 (ΦΔΚ21/Β΄/13.1.2012), ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 12 ηνπ Ν.4014/2011» 

8. Σελ Κ.Τ.Α. 21398/12 (ΦΔΚ 1470Β'/03.05.2012) «Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εηδηθνχ 

δηθηπαθνχ ηφπνπ γηα ηελ αλάξηεζε ησλ απνθάζεσλ έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 

(ΑΔΠΟ), ησλ απνθάζεσλ αλαλέσζεο ή ηξνπνπνίεζεο ΑΔΠΟ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

19α ηνπ Νφκνπ 4014/2011 (ΦΔΚ Α/209/2011)». 

9. Σελ Κ.Τ.Α. νηθ. 48963/12 (ΦΔΚ 2703Β'/05.10.2012) «Πξνδηαγξαθέο πεξηερνκέλνπ 

Απνθάζεσλ Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Α.Δ.Π.Ο.) γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο 

θαηεγνξίαο Α’ ηεο ππ’ αξηζκ. 1958/13-1-2012 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Β΄ 21), φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 7 

ηνπ Ν. 4014/2011 (Α’ 209)». 
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10. Σελ εγθχθιην α.π. νηθ. ΔΤΠΔ 203188/20.11.2012 «Γηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

αλαλέσζε (παξάηαζε ηζρχνο) Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ». 

11. Σελ Τ.Α. 167563/ΔΤΠΔ/13 (ΦΔΚ 964Β'/19.04.2013) «Δμεηδίθεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ησλ έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ άξζξσλ 3, 4, 5, 6 θαη 7 ηνπ Ν. 4014/2011, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 13 απηνχ, ησλ εηδηθψλ εληχπσλ ησλ αλσηέξσ 

δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη θάζε άιινπ ζρεηηθνχ κε ηηο δηαδηθαζίεο απηέο ζέκαηνο». 

12. Σελ Τ.Α. 170225/14 (ΦΔΚ 135Β'/27.01.2014) «Δμεηδίθεπζε ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ 

θαθέισλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο Καηεγνξίαο Α΄ 

ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε αξ. 

1958/2012 (Β΄ 21) φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 4014/2011 (Α΄ 209), 

θαζψο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο ιεπηνκέξεηαο». 

13. Απφθαζε Αξηζκ. ΓΗΠΑ/νηθ. 37674/10-08-2016 (ΦΔΚ 2471/η.Β/10-08-2016) 

«Σξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο 1958/2012 - Καηάηαμε 

δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΔΚ 209/Α/2011) φπσο 

απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.» 

 

ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ – ΥΛΩΡΗΓΑ, ΠΑΝΗΓΑ, ΟΗΚΟΤΣΖΜΑΣΑ 

 

14. Σν Ν. 998/79 (ΦΔΚ 289Α'/29.12.1979) «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ 

ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο ρψξαο» , φπσο ηζρχεη. 

15. Σν Π.Γ. 67/1981 (ΦΔΚ 23Α'/1981) «Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο απηνθπνχο ρισξίδαο θαη 

άγξηαο παλίδαο θαη θαζνξηζκνχ δηαδηθαζίαο ζπληνληζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο έξεπλαο 

απηψλ». 

16. Σελ Κ.Τ.Α. 414985/85 (ΦΔΚ 757Β'/18.12.1985) «Μέηξα δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο 

πηελνπαλίδαο». 

17. Σν Ν. 1734/87 (ΦΔΚ 189A'/28.10.1987) «Βνζθφηνπνη θαη ξχζκηζε δεηεκάησλ ζρεηηθψλ 

κε θηελνηξνθηθή απνθαηάζηαζε θαη κε άιιεο παξαρσξήζεηο θαζψο θαη ζεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ δαζηθέο εθηάζεηο» 

18. Σελ Κ.Τ.Α 366599/96 (ΦΔΚ1188Β'/31.12.1996) «Μέηξα δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο 

πηελνπαλίδαο, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 94/244/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 79/409/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ πεξί δηαηεξήζεσο ησλ άγξησλ 

πηελψλ»». 

19. Σελ Κ.Τ.Α 294283/98 (ΦΔΚ 68Β'/04.02.1998) «Μέηξα δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο 

πηελνπαλίδαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 94/24/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη 

91/244/ΔΟΚ 97/49/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο». 

20. Σελ Κ.Τ.Α 33318/3028/98 (ΦΔΚ 1289Β'/28.12.1998) «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ (ελδηαηηεκάησλ) θαζψο θαη ηεο 

άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο». 

21. Σν Ν. 3208/03 (ΦΔΚ 303Α'/24.12.2003) «Πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, 

θαηάξηηζε δαζνινγίνπ, ξχζκηζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ επί δαζψλ θαη δαζηθψλ ελ 

γέλεη εθηάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

22. Σελ Κ.Τ.Α. 37338/1807/Δ.103/10 (ΦΔΚ 1495Β'/6.9.2010) «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο θαη ησλ 

νηθνηφπσλ/ελδηαηηεκάησλ ηεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

79/409/ΔΟΚ, «Πεξί δηαηεξήζεσο ησλ άγξησλ πηελψλ», ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο 2αο Απξηιίνπ 1979, φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2009/147/ΔΚ.» 

23. Σν Ν. 3937/11 (ΦΔΚ 60Α'/31.03.2011) «Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

24. Σελ Κ.Τ.Α. 8353/276/Δ103/12 (ΦΔΚ 415Β'/23.2.2012) «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε 

ηεο ππ’ αξηζ. 37338/1807/2010 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη 
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δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο θαη ησλ 

νηθνηφπσλ/ελδηαηηεκάησλ ηεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 79/409/ΔΟΚ…» 

(Β’1495), ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 4 ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ «Γηα ηε δηαηήξεζε ησλ άγξησλ πηελψλ» ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 2αο Απξηιίνπ 1979, φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 

2009/14/ΔΚ». 

 

ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ – ΥΡΖΔΗ ΓΖ 

 

25. To Π.Γ. ηεο 14-07-1999 (ΦΔΚ 580Γ'/27.07.1999) «Κψδηθαο βαζηθήο πνιενδνκηθήο 

λνκνζεζίαο». 

26. Σν Ν. 2742/99 (ΦΔΚ 207Α'/07.10.1999) «Υσξνηαμηθφο ρεδηαζκφο θαη αεηθφξνο 

αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

27. Σελ ππ. αξηζκ. 2292 ΤΑ (ΦΔΚ 1484/Β/10.10.2003)-«Έγθξηζε Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ 

Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο». 

28. Σν Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (αξ. 6876/4871 

Πξάμε ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ – ΦΔΚ 128Α'/03.07.2008). 

29. Σελ ππ. αξηζκ. 24208 ΤΑ (ΦΔΚ 3155/Β/12.12.2013) – «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο Δηδηθνχ 

Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ Σνπξηζκφ θαη ηεο 

ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ απηνχ» 

30. To N. 4269/14 (ΦΔΚ 142Α'/28.06.2014) «Υσξνηαμηθή θαη πνιενδνκηθή κεηαξξχζκηζε – 

Βηψζηκε αλάπηπμε». 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΜΝΖΜΔΗΑ 

 

31. Σν Ν. 1127/81 (ΦΔΚ 32Α'/10.02.1981) «Πεξί θπξψζεσο ηεο εηο Λνλδίλνλ ηελ 6ελ 

Μαΐνπ 1969 ππνγξαθείζεο Δπξσπατθήο πκβάζεσο δηά ηελ πξνζηαζίαλ ηεο 

Αξραηνινγηθήο Κιεξνλνκηάο». 

32. Σν Ν. 3028/02 (ΦΔΚ 153Α'/28.06.2002) «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ 

γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο». 

33. Σν Ν. 3378/05 (ΦΔΚ 203Α'/19.08.2005) «Κχξσζε ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο αξραηνινγηθήο θιεξνλνκηάο (αλαζεσξεκέλε)». 

 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΩΝ ΤΓΑΣΩΝ 

 

1. Σελ 46399/1352/1986 (ΦΔΚ 438/Β/3-7-86)-«Απαηηνχκελε πνηφηεηα ησλ επηθαλεηαθψλ 

λεξψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα: «πφζηκα», «θνιχκβεζε», «δηαβίσζε ςαξηψλ ζε γιπθά 

λεξά» θαη «θαιιηέξγεηα θαη αιηεία νζηξαθνεηδψλ», κέζνδνη κέηξεζεο, ζπρλφηεηα 

δεηγκαηνιεςίαο θαη αλάιπζε ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα πφζηκα, ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 75/440/ΔΟΚ, 

76/160/ΔΟΚ, 78/659/ΔΟΚ, 79/293/ΔΟΚ θαη 79/869/ΔΟΚ». 

2. Σελ Κ.Τ.Α. Τ2/2600/01 (ΦΔΚ 892Β'/11.07.2001) «Πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο 

θαηαλάισζεο», ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 98/83/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 3εο Ννεκβξίνπ 1998», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ζπκπιεξψζεθε απφ ηελ Κ.Τ.Α.ΓΤΓ2/ΓΠ/νηθ.38295/2007 (ΦΔΚ 630/Β/26.04.2007). 

3. Σν Ν. 3199/03 (ΦΔΚ 280Α'/09.12.2003) «Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ – 

Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 23
εο

 Οθησβξίνπ 2000», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 9 ηνπ Ν. 

3481/2006 (ΦΔΚ 162/Α/02.08.2006). 

4. Σν Π.Γ. 51/2007 (ΦΔΚ 54Α'/08.03.2007) «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο  Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ». 
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5. Σελ Κ.Τ.Α. 39626/2208/Δ130/09 (ΦΔΚ 2075Β'/25.09.2009) «Καζνξηζκφο κέηξσλ γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ ππφγεησλ λεξψλ απφ ηελ ξχπαλζε θαη ηελ ππνβάζκηζε, ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2006/118/ΔΚ «ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

ππφγεησλ πδάησλ απφ ηελ ξχπαλζε θαη ηελ ππνβάζκηζε», ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 2006». 

6. Σελ Κ.Τ.Α. 31822/1542/Δ103/10 (ΦΔΚ 1108Β'/21.07.2010) «Αμηνιφγεζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 

2007/60/ΔΚ «γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο», ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2007». 

7. Σελ Κ.Τ.Α. 51354/2641/Δ103/10 (ΦΔΚ 1909Β'/08.12.2010) «Καζνξηζκφο Πξνηχπσλ 

Πνηφηεηαο Πεξηβάιινληνο (ΠΠΠ) γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο νξηζκέλσλ ξχπσλ θαη νπζηψλ 

πξνηεξαηφηεηαο ζηα επηθαλεηαθά χδαηα, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 

2008/105/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 

2008 «ζρεηηθά κε Πξφηππα Πνηφηεηαο Πεξηβάιινληνο (ΠΠΠ) ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο 

ησλ πδάησλ θαη ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε θαη κεηέπεηηα θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ 82/176/ΔΟΚ, 83/513/ΔΟΚ, 84/156/ΔΟΚ, 84/491/ΔΟΚ θαη 86/280/ΔΟΚ θαη 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ», θαζψο θαη γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο εηδηθψλ ξχπσλ ζηα εζσηεξηθά 

επηθαλεηαθά χδαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

8. Σελ ΚΤΑ 150559/2011 (ΦΔΚ 1440/Β/16-6-20011), «Γηαδηθαζίεο, φξνη θαη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ γηα πθηζηάκελα δηθαηψκαηα ρξήζεο λεξνχ». 

9. Σελ ΤΑ 1811/2011 (ΦΔΚ 3322Β'/30.12.2011), «Οξηζκφο αλψηεξσλ απνδεθηψλ ηηκψλ 

γηα ηε ζπγθέληξσζε ζπγθεθξηκέλσλ ξχπσλ, νκάδσλ ξχπσλ ή δεηθηψλ ξχπαλζεο ζε 

ππφγεηα χδαηα, ζε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ Άξζξνπ 3 ηεο ππ’ αξηζκ.: 

39626/2208/Δ130/2009 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο (Β΄2075)». 

10. Σν Νφκν 4258/2014 (ΦΔΚ 94/Α/14-4-2014), «Γηαδηθαζία Οξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο 

ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα − ξπζκίζεηο Πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

 

11. Σελ Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε Δ1β/221/65 (ΦΔΚ 138Β'/24.02.1965) «Πεξί δηαζέζεσο 

ιπκάησλ θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο ππ. αξ. 

Γ1/17831/71 (ΦΔΚ 986Β'/10.12.1971), Γ4/1305/74 (ΦΔΚ 801Β'/09.08.1974) θαη 

Γ.ΤΓ2/Γ.Π.νηθ.133551/2008 (ΦΔΚ 2089Β'/09.10.2008) φκνηεο. 

12. Σελ Κ.Τ.Α. 5673/400/1997 (ΦΔΚ 192Β'/14.03.1997) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ 

επεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ». 

13. Σελ ΚΤΑ 19661/1999 (ΦΔΚ 1811/Β/28-11-199  ) «Σξνπνπνίεζε ηεο ΚΤΑ 5673/400/97 

(ΦΔΚ 192Β'/14.03.1997) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ επεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ»». 

14. Κ.Τ.Α. 4859/726/2001 (ΦΔΚ 253'Β/09.03,2001) «Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πδαηηθνχ πεξηβάιινληνο απφ απνξξίςεηο θαη εηδηθφηεξα θαζνξηζκνχ 

νξηαθψλ ηηκψλ νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ Καηάινγν ΗΗ ηεο 

νδεγίαο 76/464/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4εο Μαΐνπ 1976», άξζξα 4 θαη 12, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Κ.Τ.Α. Ζ.Π. 51354/2641/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1909/Β/08.12.2010). 

15. Σελ Τ.Α. 48392/939/2002 - πκπιήξσζε ηεο 19661/1982/1999 θνηλήο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο «ηξνπνπνίεζε ηεο 5673/400/97 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο…θ.ιπ.» (Β/192) 

- Καηάινγνο επαίζζεησλ πεξηνρψλ γηα ηε δηάζεζε αζηηθψλ ιπκάησλ ζχκθσλα κε ην 

άξζ. 5 (παξ. 1) ηεο απφθαζεο απηήο (Β/1811) θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζ. 2 (παξ. Β) απηήο 

16. ΚΤΑ 145116/2011 (ΦΔΚ 99354/Β/2-2-2011) «Καζνξηζκφο κέηξσλ, φξσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 
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17. Σελ ΚΤΑ 191002/2013 (ΦΔΚ 2220/Β/9-11-2013) - «Σξνπνπνίεζε ηεο ΚΤΑ 145116/2-

2-2011 (ΦΔΚ 99354/Β/11) «Καζνξηζκφο κέηξσλ, φξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»»». 

18. Οη εθάζηνηε εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ελδερνκέλσο ηζρχνπλ γηα ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ.  

 

ΔΓΑΦΟ - ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

 

19. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 166/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 18εο Ηαλνπαξίνπ, γηα ηε ζχζηαζε επξσπατθνχ κεηξψνπ έθιπζεο θαη 

κεηαθνξάο ξχπσλ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 91/689/ΔΟΚ θαη 96/61/ΔΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ. 

20. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008, γηα ηελ ηαμηλφκεζε, ηελ επηζήκαλζε θαη ηε 

ζπζθεπαζία ησλ νπζηψλ θαη ησλ κεηγκάησλ, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ 

νδεγηψλ 67/548/ΔΟΚ θαη 1999/45/ΔΚ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

1907/2006. 

21. Σελ Απφθαζε 2003/33/ΔΚ γηα ηνλ θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ θαη δηαδηθαζηψλ απνδνρήο ησλ 

απνβιήησλ ζηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 θαη ην 

παξάξηεκα ΗΗ ηεο νδεγίαο 1999/31/ΔΚ, φπσο απηή εθαξκφδεηαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

κε εμνξπθηηθψλ απνβιήησλ. 

22. Σν Π.Γ. 82/2004 (ΦΔΚ 64Α'/02.03.2004) «Αληηθαηάζηαζε ηεο 98012/2001/1996 

Κ.Τ.Α.«Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ 

νξπθηειαίσλ» (Β’40). Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 

Απνβιήησλ Ληπαληηθψλ Διαίσλ». 

23. Σν Π.Γ. 109/2004 (ΦΔΚ 75Α'/05.03.2004) «Μέηξα θαη φξνπο γηα ηελ ελαιιαθηηθή 

δηαρείξηζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ. Πξφγξακκα γηα ηελ 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ηνπο».  

24. Σν Π.Γ. 115/2004 (ΦΔΚ 80Α'/05.03.2004) «Αληηθαηάζηαζε αξ. 73537/1438/1995 ΚΤΑ 

δηαρείξηζε ησλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ πνπ πεξηέρνπλ νξηζκέλεο 

επηθίλδπλεο νπζίεο (Β΄781) θαη αξ. 19817/2000 ΚΤΑ ηξνπ/ζε ηεο αξ. 73537/1995 ΚΤΑ 

θιπ. κέηξα φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε». 

25. Σν Π.Γ. 116/2004 (ΦΔΚ 81Α'/05.03.2004) «Μέηξα, φξνπο θαη πξφγξακκα γηα ηελ 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ησλ 

ρξεζηκνπνηεκέλσλ αληαιιαθηηθψλ ηνπο θαη ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ θαηαιπηηθψλ 

κεηαηξνπψλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 1000/53/ΔΚ». 

26. Σν Π.Γ. 15/2006 (ΦΔΚ 12Α'/03.02.2006) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 117/2004 (Α/82) ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2003/108 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 

2002/96 ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ 

(ΑΖΖΔ) ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2003». 

27. Σν Ν. 2939/01 (ΦΔΚ 179Α'/06.08.2001) «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 

ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ - Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο 

Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ (ΔΟΔΓΑΠ) θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

28. Σν Ν. 4042/12 (ΦΔΚ 24Α'/13.02.2012) «Πνηληθή πξνζηαζία πεξηβάιινληνο – 

Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/99/ΔΚ – Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ – Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ – Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο». 

29. Σελ Κ.Τ.Α. 29407/3508/02 (ΦΔΚ 1572Β'/16.12.2002) «Μέηξα θαη φξνπο γηα ηελ 

πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ». 

30. Σελ Κ.Τ.Α. 50910/2727/03 (ΦΔΚ 1909Β'/22.12.2003) «Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε 

Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ. Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο». 

31. Σελ Κ.Τ.Α. 13588/725/06 (ΦΔΚ 383Β'/28.03.2006) «Μέηξα φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα 

ηελ δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 
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91/689/ΔΟΚ «γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991. 

Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 19396/1546/1997 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Μέηξα 

θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ»(Β’ 604)». 

32. Σελ Κ.Τ.Α. 24944/1159/06 (ΦΔΚ 791Β'/30.06.2006) «Έγθξηζε Γεληθψλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 

(παξ. Β) ηεο ππ΄ αξηζκ.13588/725 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Μέηξα φξνη θαη 

πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ θ.ιπ.» (Β΄383) θαη ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 (παξ.1) ηεο νδεγίαο 91/156/ΔΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 18εο Μαξηίνπ 1991». 

33. Σελ Κ.Τ.Α. 8668/07 (ΦΔΚ 287Β'/02.03.2007) «Έγθξηζε Δζληθνχ ρεδηαζκνχ 

Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΔΓΔΑ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξ. Α) ηεο 

ππ’ αξηζκ. 13588/725 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Μέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε 

δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θ.ιπ.» (Β΄ 383) θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 7 (παξ.1) ηεο ππ’ αξηζκ. 91/156/ΔΚ νδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο 

Μαξηίνπ 1991. Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ.13588/725/2006 θνηλήο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο «Μέηξα φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ … 

θ.ιπ.»’ (Β΄ 383) θαη ηεο ππ’ αξηζκ. 24944/1159/206 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 

«Έγθξηζε Γεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

… θ.ιπ.» (Β΄ 791)». 

34. Σελ κε α.π. 101111/17.2.2009 Δγθχθιην ηεο Γ/λζεο Δ.Α.Ρ.Θ. ηνπ ΤΠΔΚΑ πεξί 

«Τπνρξέσζεο ππνβνιήο εθζέζεσλ θαη’ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ 166/2006/ΔΚ γηα ηελ 

έθιπζε θαη κεηαθνξά ξχπσλ». 

35. Σελ Κ.Τ.Α. 36259/1757/Δ103/10 (ΦΔΚ 1312Β'/24.08.2010) «Μέηξα, φξνη θαη 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, 

θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ)». 

 

ΔΛΔΓΥΟ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ 

 

36. Σελ ΤΑ / 3277/209/2000 (ΦΔΚ 180/Β/17-2-2000) «Καζνξηζκφο γεληθψλ αξρψλ θαη 

ππεξεζηψλ γηα ηελ εθηίκεζε θαη δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα ηνπ πεξηβάιινληνο» 

37. Σελ ΚΤΑ 29459/1510/2005 (ΦΔΚ 992/Β/14-7-2005)-«Καζνξηζκφο εζληθψλ αλσηάησλ 

νξίσλ εθπνκπψλ γηα νξηζκέλνπο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2001/81/ΔΚ «ζρεηηθά κε εζληθά αλψηαηα φξηα γηα νξηζκέλνπο 

αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο» ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 23
εο

 Οθησβξίνπ 2001». 

38. Σελ ΚΤΑ 29457/1511/2005 (ΦΔΚ 992/Β/14-7-2005)-«Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ζηελ αηκφζθαηξα νξηζκέλσλ ξχπσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κεγάιεο 

εγθαηαζηάζεηο θαχζεο ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2001/80/ΔΚ «γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ ζηελ αηκφζθαηξα νξηζκέλσλ ξχπσλ απφ κεγάιεο 

εγθαηαζηάζεηο» ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 23
εο

 Οθησβξίνπ 2001». 

39. Σελ ΚΤΑ  437/2005 (ΦΔΚ 1641/Β/8-11-2006)- «Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο 

Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 2004/42/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 21εο Απξηιίνπ 2004 φζνλ αθνξά ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ 

πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ πνπ νθείινληαη ζηε ρξήζε νξγαληθψλ δηαιπηψλ ζε 

ρξψκαηα δηαθφζκεζεο θαη βεξλίθηα θαη ζε πξντφληα επαλαβαθήο (επηζθεπαζηηθήο 

βαθήο) απηνθηλήησλ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 1999/13/EΚ.». 

40. Κ.Τ.Α. Γ13/0/121/2007 (ΦΔΚ 53/Β'/24-01-2007) «Μέηξα θαηά ηεο εθπνκπήο αεξίσλ θαη 

ζσκαηηδηαθψλ ξχπσλ πξνεξρφκελσλ απφ θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζε κε νδηθά θηλεηά κεραλήκαηα ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

νδεγίαο 97/68/ΔΚ φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο Οδεγίεο 2001/63/ΔΚ, 2002/88/ΔΚ θαη 

2004/26/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Απγνχζηνπ 2001, ηεο 9εο Γεθεκβξίνπ 2002 θαη 

ηεο 21εο Απξηιίνπ 2004 αληίζηνηρα», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο Κ.Τ.Α. 
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Γ13/Ο/3967/2011 (ΦΔΚ741Β'/05-05-2011), Κ.Τ.Α.Γ13/Ο/11985/2012 (ΦΔΚ3181/Β/29-

11-2012) θαη Κ.Τ.Α. Γ13/ν/1096/2014 (ΦΔΚ 218/Β/4-2-2014)  

41. ΚΤΑ Ζ.Π. 22306/1075/Δ103/2007 (ΦΔΚ 920/Β/2007) «Καζνξηζκφο ηηκψλ ζηφρσλ θαη 

νξίσλ εθηίκεζεο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ αξζεληθνχ, ηνπ θαδκίνπ, ηνπ πδξαξγχξνπ, ηνπ 

ληθειίνπ θαη ησλ πνιπθπθιηθψλ αξσκαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηνλ αηκνζθαηξηθφ 

αέξα, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/107/ΔΚ "ρεηηθά κε ην 

αξζεληθφ, ην θάδκην, ηνλ πδξάξγπξν, ην ληθέιην θαη ηνπο πνιπθπθιηθνχο αξσκαηηθνχο 

πδξνγνλάλζξαθεο ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα" ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2004 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ».  

42. Σελ ΚΤΑ 38030/2127/Δ103/2008 (ΦΔΚ1901/Β/17-9-2008) - «Έγθξηζε Δζληθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Μείσζεο ησλ Δθπνκπψλ ζηελ αηκφζθαηξα, νξηζκέλσλ ξχπσλ, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 7 ηεο ππ’ αξηζκ. 29459/1510/2005 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 

«Καζνξηζκφο εζληθψλ αλσηάησλ νξίσλ εθπνκπψλ γηα νξηζκέλνπο αηκνζθαηξηθνχο 

ξχπνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2001/81/ΔΚ «ζρεηηθά κε εζληθά 

αλψηαηα φξηαεθπνκπψλ γηα νξηζκέλνπο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

23εο Οθησβξίνπ 2001» (Β΄ 992),φπσο ηζρχεη». 

43. Σελ Κ.Τ.Α. 14122/549/Δ.103/11 (ΦΔΚ 488Β'/30.03.2011) «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2008/50/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 21εο 

Μαΐνπ 2008». 

44. Σελ KYA 44105/1398/2014 (ΦΔΚ 1890/Β/2014)- «Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 

29459/1510/2005 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Καζνξηζκφο εζληθψλ αλσηάησλ νξίσλ 

εθπνκπψλ γηα νξηζκέλνπο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο…» (Β΄992) θαη (Β΄1131), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 14849/853/2008 ΚΤΑ (Β΄645) θαη ηεο αξηζ. 

33318/3028/1998 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ 

γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ (ελδηαηηεκάησλ) θαζψο θαη ηεο άγξηαο 

παλίδαο θαη ρισξίδαο» (Β΄1289), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 14849/853/2008 

ΚΤΑ (Β΄645), ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2013/17/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 13εο Μαΐνπ 2013 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 

ΘΟΡΤΒΟ 

 

45. 71. Σν Π.Γ. 1180/1981 (ΦΔΚ 293/Α/06.10.1981) «Πεξί ξπζκίζεσο ζεκάησλ αλαγνκέλσλ 

εηο ηα ηεο ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ πάζεο θχζεο 

κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη απνζεθψλ θαη ηεο εθ ηνχησλ δηαζθαιίζεσο 

πεξηβάιινληνο ελ γέλεη». 

46. Σελ ΚΤΑ Α5/3010/1985 (ΦΔΚ 593/Β/2-10-85)-«Μέηξα πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο 

Τγείαο απφ ζνξχβνπο κνπζηθήο ησλ Κέληξσλ δηαζθέδαζεο θαη ινηπψλ Καηαζηεκάησλ».  

47. Σελ ΚΤΑ 17252/1992 (ΦΔΚ395/Β/19-6-1992) - «Καζνξηζκφο δεηθηψλ θαη αλσηάησλ 

επηηξεπνκέλσλ νξίσλ ζνξχβνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ θπθινθνξία ζε νδηθά θαη 

ζπγθνηλσληαθά έξγα». 

48. Σελ Κ.Τ.Α 37393/2028/2003 (ΦΔΚ 1418Β'/01.03.2003) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηηο 

εθπνκπέο ζνξχβνπ ζην πεξηβάιινλ απφ εμνπιηζκφ πξνο ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο», 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ 9272/471/07 (ΦΔΚ 286Β/02.03.2007)». 

49. Σελ Κ.Τ.Α 13586/724/2006 (ΦΔΚ 384Β/28.03.2006) «Καζνξηζκφο κέηξσλ, φξσλ θαη 

κεζφδσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζνξχβνπ ζην πεξηβάιινλ, ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2002/49/ΔΚ «ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε θαη 

δηαρείξηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ζνξχβνπ» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Ηνπλίνπ 2002». 

50. Σελ ΚΤΑ 9272/471/2007 (ΦΔΚ286/Β/2-3-2007)- «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ππ’ 

αξηζκ. 37393/2028/2003 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο (Β΄ 1418), ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2005/88/ΔΚ «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2000/14/ΔΚ γηα 

ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ εθπνκπή ζνξχβνπ 
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ζην πεξηβάιινλ απφ εμνπιηζκφ πξνο ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο», ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 14εο Γεθεκβξίνπ 2005». 

51. Σελ ΚΤΑ 211773/2012 (ΦΔΚ1367/Β/27-4-2012)-«Καζνξηζκφο Γεηθηψλ Αμηνιφγεζεο 

θαη Αλσηάησλ Δπηηξεπνκέλσλ Οξίσλ Γεηθηψλ Πεξηβαιινληηθνχ Θνξχβνπ πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο εηδηθψλ 

αθνπζηηθψλ κειεηψλ ππνινγηζκνχ θαη εθαξκνγήο (ΔΑΜΤΔ) αληηζνξπβηθψλ 

πεηαζκάησλ, πξνδηαγξαθέο πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο πεξηβαιινληηθνχ ζνξχβνπ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 

ΓΟΝΖΔΗ ΚΑΗ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 

 

52. Σν Ν. 3431/06 (ΦΔΚ 13Α'/03.02.2006)-«Πεξί Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

53. Σελ Τ.Α 3060(ΦΟΡ) 238/02 (ΦΔΚ 512Β'/25.04.2002) «Μέηξα πξνθχιαμεο ηνπ θνηλνχ 

απφ ηελ ιεηηνπξγία δηαηάμεσλ εθπνκπήο ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ ρακειψλ 

ζπρλνηήησλ». 

 

ΗΓΡΤΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΟΝΑΓΩΝ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

54. Σν Ν. 2244/7-10-1994 (ΦΔΚ 168/Α/94) πεξί «Ρχζκηζεο ζεκάησλ ειεθηξνπαξαγσγήο 

απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

55.  Σν Ν. 3468/2006 (ΦΔΚ 129/Α΄/27-6-2006) «Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο πςειήο 

απφδνζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».  

56. Σν Ν. 3851/2010 (ΦΔΚ 85/Α΄/4-6-2010) «Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ Α.Π.Δ. γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ 

ΤΠΔΚΑ». 

57. Σελ Οδεγία 2001/77/EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο 

επηεκβξίνπ 2001 «Γηα ηελ πξναγσγή ηνπ ειεθηξηζκνχ απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο» (ΔΔ L 283/27.10.2001). 
 

12.2.2 Έγγξαθα θαη ζηνηρεία ππνβνιήο ηνπ θαθέινπ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε 

ηνπ έξγνπ 

 

Θα ζπκπιεξσζεί απφ ηελ Τπεξεζία πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο ΑΔΠΟ. 

 

12.2.3 Γλσκνδνηήζεηο − απόςεηο ππεξεζηώλ, θνξέσλ θαη πνιηηώλ θαη ηπρόλ απόςεηο ηνπ 

θνξέα ηνπ έξγνπ επί ησλ γλσκνδνηήζεσλ θαη απόςεσλ απηώλ. 

 

Θα ζπκπιεξσζεί απφ ηελ Τπεξεζία πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο ΑΔΠΟ. 
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12.3 ΓΙΑΣΑΚΣΙΚΟ ΜΔΡΟ ΑΠΟΦΑΗ 

 

12.3.1 Δίδνο Απόθαζεο: Α.Δ.Π.Ο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο λέαο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

12.3.2 Ολνκαζία έξγνπ: «ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΗΥΤΟ 100ΚW» 

 

12.3.3 Δπσλπκία θνξέα: ΣΟΤΛΗΚΑ ΥΡΤΑΝΘΖ 

 

12.3.4 Γεσγξαθηθόο πξνζδηνξηζκόο ζέζεο έξγνπ:  ΘΔΖ "ΚΑΣΩ ΒΡΤΖ" ΣΖΝ Σ.Κ. 

ΜΤΡΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΚΗΛΔΛΔΡ Π.Δ. ΛΑΡΗΑ 
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12.4 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

 

12.4.1 πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θαη ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

 

Πξφθεηηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε 

θαχζε ηνπ αεξίνπ (syngas), πνπ ζα παξάγεηαη κε ηε κέζνδν αεξηνπνίεζεο βηνκάδαο, θαζψο θαη 

Φ/Β ηαζκφ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

 

Ζ πξσηνγελήο κνξθή ελέξγεηαο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ εγθαηάζηαζε γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, είλαη ην ζπλζεηηθφ αέξην (syngas), πνπ εθιχεηαη θαηά ηελ 

αεξηνπνίεζε ησλ νξγαληθψλ ζπζζσκαησκάησλ. Σν αέξην, πνπ παξάγεηαη κεηά απφ 

εμεπγεληζκφ/θαζαξηζκφ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε κνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

 

12.4.1.1. Πεξηγξαθή ησλ θηηξηαθώλ θαη κεραλνινγηθώλ  εγθαηαζηάζεσλ 

 

Ζ κνλάδα ζα απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ θχξηεο θαη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο ζα 

ηνπνζεηεζνχλ εληφο ηνπ γεπέδνπ εκβαδνχ 15.348,00 m
2
. 

 Βηνηερληθφ θηίξην εκβαδνχ 200m
2
, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο αεξηνπνίεζεο. 

 

ην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζεί φηη εληφο ηεο κνλάδαο πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή θσηνβνιηατθνχ 

ζηαζκνχ ηζρχνο 499,75kw γηα ην νπνίν έρνπλ εθδνζεί ε ππ’ αξηζ. πξση.: 3279/22-7-2019 

Τπαγσγή ζηηο Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο απφ ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο ηεο Π.Δ. 

Λάξηζαο θαη ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 

 1818 θσηνβνιηατθά panel. 

 νηθίζθνο δηαζηάζεσλ 2,1m x 2,1m x 2,4m (ΜxΠxY), εληφο ηνπ νπνίνπ ζα εγθαηαζηαζεί 

κεηαζρεκαηηζηήο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Φ/Β ηαζκνχ.  

 

12.4.1.2 Πεξηγξαθή παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

 

Πξφθεηηαη γηα κνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ θαχζεο ηνπ παξαγφκελνπ 

ζπλζεηηθνχ αεξίνπ, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αεξηνπνίεζε βηνκάδαο. Ζ ειεθηξνπαξαγσγή ηεο 

κνλάδαο αλέξρεηαη ζηα 100kW θαη ε εγθαηάζηαζε απνηειείηαη απφ ηηο θάησζη ιεηηνπξγηθέο 

ππνκνλάδεο: 

 Απνζήθεπζε θαη ηξνθνδνζία πξψηεο χιεο. 

 Γηεξγαζία αεξηνπνίεζεο θαη παξαγσγή αεξίνπ ζχλζεζεο (syngas). 

 χζηεκα εμεπγεληζκνχ/θαζαξηζκνχ θαη ςχμεο ηνπ syngas. 

 Μ.Δ.Κ., γελλήηξηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην παξαγφκελν syngas  

 Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ κνλάδαο. 

 

Ζ κνλάδα ζα έρεη εγθαηεζηεκέλε ειεθηξηθή ηζρχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 7,0ΚW. 

 

12.4.2 Οκάδα, ππνθαηεγνξία θαη είδνο έξγνπ 

 

χκθσλα κε ηελ Απφθαζε Αξηζκ. ΓΗΠΑ/νηθ.  37674/10-08-2016 (ΦΔΚ 2471/η.Β/10-08-2016) 

«Σξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο 1958/2012 - Καηάηαμε δεκνζίσλ 

θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΔΚ 209/Α/2011) φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρχεη.» θαζψο θαη ηελ Απφθαζε Αξηζκ. νηθ. 2307/14-02-2018 (ΦΔΚ 439/η.Β/14-02-2018 ) 

Σξνπνπνίεζε απηήο  ην κειεηψκελν έξγν θαηαηάζζεηαη: 
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1. ηελ Οκάδα 4
ε
: πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθψλ Τπνδνκψλ, Α/Α: 11, Δγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πξνο παξαγσγή βηναεξίνπ (εξγαζία R3) β) 

ππξφιπζε ή αεξηνπνίεζε, ζηελ Τπνθαηεγνξία Α2 (Q=1.000 t/έηνο <50.000 t/έηνο. 

2. ηελ Οκάδα 10
ε
: Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, Αχμσλ Αξηζκφο: 7, Ζιεθηξνπαξαγσγή 

απφ ζηαζκνχο θαχζεο βηνκάδαο, ζηελ Τπνθαηεγνξία Α2 (Ρ<10ΜW). 

3. ηελ Οκάδα 10
ε
: Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, Αχμσλ Αξηζκφο: 2, Ζιεθηξνπαξαγσγή 

απφ θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο, ζηελ Καηεγνξία Β  (Ρ=0,49975MW<0,5 MW θαη 

ηζρχεη ε Ξ, θαζψο ην έξγν εγθαζίζηαληαη ζε γήπεδν πνπ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή Natura 

2000). 

4. ηελ Οκάδα 11
ε
: Μεηαθνξά ελέξγεηαο, θαπζίκσλ θαη ρεκηθψλ νπζηψλ, Α/Α: 10, 

Δλαέξηεο γξακκέο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηηο ζπλνδεπηηθέο απηψλ 

εγθαηαζηάζεηο (ππνζηαζκνί θαη θέληξα ππεξχςειεο ηάζεο), δελ θαηαηάζζεηαη ζε 

θάπνηα θαηεγνξία.  

 

χκθσλα κε ηελ Τ.Α. νηθ. 3137/191/Φ. 15/2012 (ΦΔΚ1048 /04-04-2012) - Αληηζηνίρεζε ησλ 

θαηεγνξηψλ ησλ βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηνπο βαζκνχο φριεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πνιενδνκηθά 

δηαηάγκαηα, ην κειεηψκελν έξγν εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία:  

 α/α 303 ηαζκνί παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ΑΠΔ - β. ηαζκνί 

ειεθηξνπαξαγσγήο κε ρξήζε βηνκάδαο ή αγξνηηθώλ παξαπξντόλησλ ≤5 ΜW , άξα 

θαηαηάζζεηαη σο δξαζηεξηφηεηα ρακειήο όριεζεο. 

 α/α 303 ηαζκνί παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ΑΠΔ - δ. ηαζκνί 

ειεθηξνπαξαγσγήο από θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα <0,5 ΜW , άξα δελ θαηαηάζζεηαη 

ζε θάπνην βαζκφ φριεζεο. 

 

12.4.3 Υαξηνγξαθηθή απνηύπσζε έξγνπ 

 

Σα έξγν παξνπζηάδεηαη ζηνπο Υάξηεο Υσξνζέηεζεο (Υάξηεο-1, Κιίκαθα 1:50.000) θαη 

Υξήζεσλ Γεο (Υάξηεο-2, Κιίκαθα 1:5.000) ηνπ Παξαξηήκαηνο V ηεο Μ.Π.Δ θαη ζην 

Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα (ρέδην-1, θιίκαθα 1:200) ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗV ηεο Μ.Π.Δ). 

 

12.5 ΘΔΜΟΘΔΣΗΜΔΝΑ ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΤΑΙΘΗΣΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗ 

 

12.5.1 Υσξηθόο ζρεδηαζκόο θαη ρξήζεηο γεο 

 

Σα ζεζκνζεηεκέλα πιαίζηα ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ αθνξνχλ ζην έξγν θαη ηε 

δξαζηεξηφηεηα είλαη ηα εμήο: 

 «Έγθξηζε Αλαζεψξεζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Υσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Θεζζαιίαο θαη Πεξηβαιινληηθή Έγθξηζε απηνχ» (ΦΔΚ 269/Α.Α.Π/15-11-2018) 

 Σελ απφθαζε κε αξηζκφ 49828/2008 (ΦΔΚ 2464/Β΄/3-12-2008) «Έγθξηζε εηδηθνχ 

πιαηζίνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απηνχ». 

 Σν Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρρέδην Νίθαηαο (ΦΔΚ 527/ΑΑΠ/16-10-2009). 

 

12.5.2 ηνηρεία πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ 

 

Ο ρψξνο ηεο κνλάδαο βξίζθεηαη εληφο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ηνπ Οηθνινγηθνχ Γηθηχνπ 

Natura 2000 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή κε νλνκαζία “Πεξηνρή Θεζζαιηθνχ Κάκπνπ” (SPA 

- Κσδηθφο Gr 1420011). 
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12.6 ΟΡΙΑΚΔ ΣΙΜΔ ΔΚΠΟΜΠΩΝ ΡΤΠΩΝ ΣΗΝ ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ, ΣΑ ΤΓΑΣΑ, 

ΣΟ ΔΓΑΦΟ, ΣΑΘΜΗ ΘΟΡΤΒΟΤ, ΓΟΝΗΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

Γηα ηα πεξηβαιινληηθά κέζα αηκφζθαηξα, λεξφ, έδαθνο, θαζψο θαη γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, 

ην αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο δνλήζεηο/ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία θαζνξίδνληαη ηα αθφινπζα: 

 

ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΡΗΔ ΔΚΠΟΜΠΔ ΚΑΗ ΤΓΚΔΝΣΡΩΔΗ 

 

1. Γηα ηηο ζεκεηαθέο εθπνκπέο ζηεξεψλ ελ αησξήζεη (ζθφλε) απφ εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ ηζρχεη ην 

φξην ησλ 100 mg/m
3
, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην άξζξν 2 παξάγ. δ’ ηνπ Π.Γ. 1180/1981 

(ΦΔΚ293/Α/06.10.1981) «Πεξί ξπζκίζεσο ζεκάησλ αλαγνκέλσλ εηο ηα ηεο ηδξχζεσο θαη 

ιεηηνπξγίαο βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ πάζεο θχζεο κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

απνζεθψλ θαη ηεο εθ ηνχησλ δηαζθαιίζεσο πεξηβάιινληνο ελ γέλεη». 

 

2. Σα φξηα εθπνκπήο γηα νξηζκέλνπο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο θαζνξίδνληαη ζηηο θάησζη 

δηαηάμεηο: 

 ΚΤΑ 29459/1510/2005 (ΦΔΚ 992/Β/14-7-2005)-«Καζνξηζκφο εζληθψλ αλσηάησλ νξίσλ 

εθπνκπψλ γηα νξηζκέλνπο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

νδεγίαο 2001/81/ΔΚ «ζρεηηθά κε εζληθά αλψηαηα φξηα γηα νξηζκέλνπο αηκνζθαηξηθνχο 

ξχπνπο» ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 23
εο

 Οθησβξίνπ 2001». 

 Ο θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ εθπνκπψλ απφ κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο θαχζεο αλαθέξνληαη 

ζηελ ΚΤΑ 29457/1511/2005 (ΦΔΚ 992/Β/14-7-2005)-«Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ 

γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ζηελ αηκφζθαηξα νξηζκέλσλ ξχπσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κεγάιεο 

εγθαηαζηάζεηο θαχζεο ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2001/80/ΔΚ «γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ ζηελ αηκφζθαηξα νξηζκέλσλ ξχπσλ απφ κεγάιεο 

εγθαηαζηάζεηο» ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 23
εο

 Οθησβξίνπ 2001». 

 Κ.Τ.Α. Γ13/0/121/2007 (ΦΔΚ 53/Β'/24-01-2007) «Μέηξα θαηά ηεο εθπνκπήο αεξίσλ θαη 

ζσκαηηδηαθψλ ξχπσλ πξνεξρφκελσλ απφ θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζε κε νδηθά θηλεηά κεραλήκαηα ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

νδεγίαο 97/68/ΔΚ φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο Οδεγίεο 2001/63/ΔΚ, 2002/88/ΔΚ θαη 

2004/26/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Απγνχζηνπ 2001, ηεο 9εο Γεθεκβξίνπ 2002 θαη 

ηεο 21εο Απξηιίνπ 2004 αληίζηνηρα», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο Κ.Τ.Α. 

Γ13/Ο/3967/2011 (ΦΔΚ741Β'/05-05-2011), Κ.Τ.Α.Γ13/Ο/11985/2012 (ΦΔΚ3181/Β/29-

11-2012) θαη Κ.Τ.Α. Γ13/ν/1096/2014 (ΦΔΚ 218/Β/4-2-2014)  

 Σελ ΚΤΑ 38030/2127/Δ103/2008 (ΦΔΚ1901/Β/17-9-2008) - «Έγθξηζε Δζληθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Μείσζεο ησλ Δθπνκπψλ ζηελ αηκφζθαηξα, νξηζκέλσλ ξχπσλ, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 7 ηεο ππ’ αξηζκ. 29459/1510/2005 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 

«Καζνξηζκφο εζληθψλ αλσηάησλ νξίσλ εθπνκπψλ γηα νξηζκέλνπο αηκνζθαηξηθνχο 

ξχπνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2001/81/ΔΚ «ζρεηηθά κε εζληθά 

αλψηαηα φξηα εθπνκπψλ γηα νξηζκέλνπο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

23εο Οθησβξίνπ 2001» (Β΄ 992),φπσο ηζρχεη». 

 KYA 44105/1398/2014 (ΦΔΚ 1890/Β/2014)- «Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 29459/1510/2005 

Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Καζνξηζκφο εζληθψλ αλσηάησλ νξίσλ εθπνκπψλ γηα 

νξηζκέλνπο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο…» (Β΄992) θαη (Β΄1131), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηελ αξηζ. 14849/853/2008 ΚΤΑ (Β΄645) θαη ηεο αξηζ. 33318/3028/1998 Κνηλήο 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ 

θπζηθψλ νηθνηφπσλ (ελδηαηηεκάησλ) θαζψο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο» 

(Β΄1289), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 14849/853/2008 ΚΤΑ (Β΄645), ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2013/17/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Μαΐνπ 

2013 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
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3. Οη νξηαθέο θαη θαηεπζπληήξηεο ηηκέο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο αλαθέξνληαη ζηηο αθφινπζεο 

δηαηάμεηο: 

 ΤΑ 3277/209/2000 (ΦΔΚ 180/Β/17-2-2000) «Καζνξηζκφο γεληθψλ αξρψλ θαη 

ππεξεζηψλ γηα ηελ εθηίκεζε θαη δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα ηνπ πεξηβάιινληνο» 

 ΚΤΑ 22306/1075/Δ103/2007 (ΦΔΚ 920/Β/2007) «Καζνξηζκφο ηηκψλ ζηφρσλ θαη νξίσλ 

εθηίκεζεο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ αξζεληθνχ, ηνπ θαδκίνπ, ηνπ πδξαξγχξνπ, ηνπ 

ληθειίνπ θαη ησλ πνιπθπθιηθψλ αξσκαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηνλ αηκνζθαηξηθφ 

αέξα, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/107/ΔΚ "ρεηηθά κε ην 

αξζεληθφ, ην θάδκην, ηνλ πδξάξγπξν, ην ληθέιην θαη ηνπο πνιπθπθιηθνχο αξσκαηηθνχο 

πδξνγνλάλζξαθεο ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα" ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2004 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ».  

 Κ.Τ.Α. 14122/549/Δ.103/2011 (ΦΔΚ 488Β'/30.03.2011) «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2008/50/ΔΚ 

«γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη θαζαξφηεξν αέξα γηα ηελ Δπξψπε» ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 21εο 

Μαΐνπ 2008», 

 

ΤΓΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

1. Οη βαζηθέο νξηαθέο θαη θαηεπζπληήξηεο ηηκέο πνηφηεηαο πδάησλ αλαθέξνληαη θπξίσο ζηηο 

αθφινπζεο δηαηάμεηο: 

 Κ.Τ.Α. 46399/1352/1986 (ΦΔΚ 438/Β/3-7-86) «Απαηηνχκελε πνηφηεηα ησλ 

επηθαλεηαθψλ λεξψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα: «πφζηκα», «θνιχκβεζε», «δηαβίσζε ςαξηψλ 

ζε γιπθά λεξά» θαη «θαιιηέξγεηα θαη αιηεία νζηξαθνεηδψλ», κέζνδνη κέηξεζεο, 

ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο θαη αλάιπζε ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα 

πφζηκα, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

75/440/ΔΟΚ, 76/160/ΔΟΚ, 78/659/ΔΟΚ, 79/293/ΔΟΚ θαη 79/869/ΔΟΚ». 

 Κ.Τ.Α. Τ2/2600/2001 (ΦΔΚ 892Β'/11.07.2001) «Πνηφηεηα ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο 

θαηαλάισζεο», ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 98/83/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 3
εο

 Ννεκβξίνπ 1998», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε 

απφ ηελ Κ.Τ.Α. ΓΤΓ2/Γ.Π.νηθ.38295/07 (ΦΔΚ 630Β'/26.04.2007), άξζξν 18. 

 Ν. 3199/2003 (ΦΔΚ 280Α'/09.12.2003) «Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ – 

Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 23
εο

 Οθησβξίνπ 2000». 

  Π.Γ. 51/2007 (ΦΔΚ 54Α'/08.03.2007) «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ «γηα ηε ζέζπηζε πιαηζίνπ θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πνιηηηθήο πδάησλ» ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο 

Οθησβξίνπ 2000». 

 Κ.Τ.Α. 39626/2208/Δ130/2009 (ΦΔΚ 2075Β'/25.09.2009) «Kαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ππφγεησλ λεξψλ απφ ηελ ξχπαλζε θαη ηελ ππνβάζκηζε, ζε ζπκκφξθσζε 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2006/118/ ΔΚ «ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ ππφγεησλ 

πδάησλ απφ ηελ ξχπαλζε θαη ηελ ππνβάζκηζε», ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 2006». 

 Κ.Τ.Α. 51354/2641/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1909Β'/08.12.2010) «Καζνξηζκφο Πξνηχπσλ 

Πνηφηεηαο Πεξηβάιινληνο (ΠΠΠ) γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο νξηζκέλσλ ξχπσλ θαη νπζηψλ 

πξνηεξαηφηεηαο ζηα επηθαλεηαθά χδαηα, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 

2008/105/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 

2008 «ζρεηηθά κε Πξφηππα Πνηφηεηαο Πεξηβάιινληνο (ΠΠΠ) ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο 

ησλ πδάησλ θαη ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε θαη κεηέπεηηα θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ 82/176/ΔΟΚ, 83/513/ΔΟΚ, 84/156/ΔΟΚ, 84/491/ΔΟΚ θαη 86/280/ΔΟΚ θαη 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
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πκβνπιίνπ», θαζψο θαη γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο εηδηθψλ ξχπσλ ζηα εζσηεξηθά 

επηθαλεηαθά χδαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Κ.Τ.Α. 1811/2011 (ΦΔΚ 3322Β'/30.12.2011) «Οξηζκφο αλψηεξσλ απνδεθηψλ ηηκψλ γηα 

ηε ζπγθέληξσζε ζπγθεθξηκέλσλ ξχπσλ, νκάδσλ ξχπσλ ή δεηθηψλ ξχπαλζεο ζε ππφγεηα 

χδαηα, ζε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ Άξζξνπ 3 ηεο ππ’ αξηζκ.: 

39626/2208/Δ130/2009 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο (Β΄2075)». 

 

ΤΓΡΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 

 

1. Γηα ηα πγξά απφβιεηα θαη ηα φξηα δηάζεζεο απηψλ, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη απηά πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο νηθείεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο θαη Ννκαξρηαθέο 

Απνθάζεηο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηψλ, σο θαησηέξσ: 

 Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε Δ1β/221/1965 (ΦΔΚ 138Β'/24.02.1965) «Πεξί δηαζέζεσο ιπκάησλ 

θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο ππ. αξ. Γ1/17831/71 

(ΦΔΚ 986Β'/10.12.1971), Γ4/1305/74 (ΦΔΚ 801Β'/09.08.1974) θαη Γ.ΤΓ2/ 

Γ.Π.νηθ.133551/08 (ΦΔΚ 2089Β'/09.10.2008) φκνηεο. 

 Κ.Τ.Α. 5673/400/1997 (ΦΔΚ 192Β'/14.03.1997) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ επεμεξγαζία 

αζηηθψλ ιπκάησλ». 

 Κ.Τ.Α. 19661/1999 (ΦΔΚ 1811/Β/28-11-199  ) «Σξνπνπνίεζε ηεο ΚΤΑ 5673/400/97 

(ΦΔΚ 192Β'/14.03.1997) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ επεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ»». 

 Κ.Τ.Α. 4859/726/2001 (ΦΔΚ 253'Β/09.03,2001) «Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πδαηηθνχ πεξηβάιινληνο απφ απνξξίςεηο θαη εηδηθφηεξα θαζνξηζκνχ 

νξηαθψλ ηηκψλ νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ Καηάινγν ΗΗ ηεο 

νδεγίαο 76/464/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4εο Μαΐνπ 1976», άξζξα 4 θαη 12, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Κ.Τ.Α. Ζ.Π. 51354/2641/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1909/Β/08.12.2010). 

 Τ.Α. 48392/939/2002 - πκπιήξσζε ηεο 19661/1982/1999 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 

«ηξνπνπνίεζε ηεο 5673/400/97 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο…θ.ιπ.» (Β/192) - 

Καηάινγνο επαίζζεησλ πεξηνρψλ γηα ηε δηάζεζε αζηηθψλ ιπκάησλ ζχκθσλα κε ην άξζ. 

5 (παξ. 1) ηεο απφθαζεο απηήο (Β/1811) θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζ. 2 (παξ. Β) απηήο 

 Κ.Τ.Α. 50388/2704/Δ103/2003 (ΦΔΚ 1866Β'/12.12.2003) «Σξνπνπνίεζε θαη 

ζπκπιήξσζε ηεο Π.Τ.. 2/2001 (ΦΔΚ 15/Α/02.02.2001) «Καζνξηζκφο ησλ 

θαηεπζπληήξησλ θαη νξηαθψλ ηηκψλ πνηφηεηαο  ησλ λεξψλ απφ απνξξίςεηο νξηζκέλσλ 

επηθίλδπλσλ νπζηψλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ θαηάινγν ΗΗ ηεο νδεγίαο 76/464/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 4εο Μαΐνπ 1976 (Α΄15)»», άξζξν 2, παξάγξαθνο 2, εδάθην 4.2., φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Κ.Τ.Α. Ζ.Π. 51354/2641/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1909/Β/08.12.2010). 

 Κ.Τ.Α. 145116/2011 (ΦΔΚ 99354/Β/2-2-2011) «Καζνξηζκφο κέηξσλ, φξσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

 Κ.Τ.Α. 191002/2013 (ΦΔΚ 2220/Β/9-11-2013) - «Σξνπνπνίεζε ηεο ΚΤΑ 145116/2-2-

2011 (ΦΔΚ 99354/Β/11) «Καζνξηζκφο κέηξσλ, φξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»»». 

 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ – ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 

 

Γελ ππάξρνπλ νξηαθέο ηηκέο γηα ηνπο εδαθηθνχο απνδέθηεο. 

 

ΑΚΟΤΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΔΗΓΗΚΔ ΟΡΗΑΚΔ ΣΗΜΔ ΣΑΘΜΖ ΘΟΡΤΒΟΤ 

 

1. Γηα ην ζφξπβν, πνπ εθπέκπεηαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο, 

θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο : 

 Π.Γ. 1180/1981 (ΦΔΚ 293Α'/06.10.1981) «Πεξί ξπζκίζεσο ζεκάησλ αλαγνκέλσλ εηο ηα 

ηεο ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ πάζεο θχζεο κεραλνινγηθψλ 
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εγθαηαζηάζεσλ θαη απνζεθψλ θαη ηεο εθ ηνχησλ δηαζθαιίζεσο πεξηβάιινληνο ελ 

γέλεη». 

 Σελ ΚΤΑ Α5/3010/1985 (ΦΔΚ 593/Β/2-10-85) «Μέηξα πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο 

Τγείαο απφ ζνξχβνπο κνπζηθήο ησλ Κέληξσλ δηαζθέδαζεο θαη ινηπψλ Καηαζηεκάησλ».  

 

2. Γηα ην ζφξπβν πνπ εθπέκπεηαη απφ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ έξγνπ θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο 

κεραλεκάησλ εμσηεξηθνχ ρψξνπ, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Κ.Τ.Α. 37393/2028/2003 

(ΦΔΚ 1418Β'/01.10.2003) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηηο εθπνκπέο ζνξχβνπ ζην πεξηβάιινλ απφ 

εμνπιηζκφ πξνο ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Κ.Τ.Α. 

9272/471/07 (ΦΔΚ 286Β'/02.03.2007). 

 

3. Γηα ην ζφξπβν πνπ εθπέκπεηαη ζηηο νδνχο πξφζβαζεο ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Κ.Τ.Α. 

211773/2012 (ΦΔΚ 1367Β'/27.04.2012) «Καζνξηζκφο Γεηθηψλ Αμηνιφγεζεο θαη Αλσηάησλ 

Δπηηξεπνκέλσλ Οξίσλ Γεηθηψλ Πεξηβαιινληηθνχ Θνξχβνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ιεηηνπξγία 

ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο εηδηθψλ αθνπζηηθψλ κειεηψλ ππνινγηζκνχ θαη 

εθαξκνγήο (ΔΑΜΤΔ) αληηζνξπβηθψλ πεηαζκάησλ, πξνδηαγξαθέο πξνγξακκάησλ 

παξαθνινχζεζεο πεξηβαιινληηθνχ ζνξχβνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 

ΓΟΝΖΔΗ ΚΑΗ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ - ΔΗΓΗΚΔ ΟΡΗΑΚΔ ΣΗΜΔ ΣΑΘΜΖ 

 

1. ηελ Διιάδα δελ ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλε λνκνζεζία πνπ λα αθνξά φξηα δνλήζεσλ απφ ηελ 

θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία έξγσλ ππνδνκήο. 

 

2. Γηα ηε κε ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία, ηα φξηα εθπνκπήο θαιχπηνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

 Κ.Τ.Α. 3060/(ΦΟΡ) 238/02 (ΦΔΚ 512Β'/25.04.2002) «Μέηξα πξνθχιαμεο ηνπ θνηλνχ 

απφ ηελ ιεηηνπξγία δηαηάμεσλ εθπνκπήο ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ ρακειψλ 

ζπρλνηήησλ», φπσο δηνξζψζεθε κε ην ΦΔΚ 759Β'/19.06.2002. 

  N. 3431/06 (ΦΔΚ 13Α'/03.02.2006) «Πεξί Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 
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12.7 ΌΡΟΙ, ΜΔΣΡΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΔΛΑΥΙΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΩΝ ΓΤΝΗΣΙΚΩΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ. 

 

12.7.1 Γεληθέο ξπζκίζεηο 

 

1. Οη παξαθάησ φξνη νη νπνίνη είλαη ππνρξεσηηθνί ζηελ ηήξεζή ηνπο αθνξνχλ: 

 Σνλ θχξην ηνπ έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππεχζπλσλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Σηο αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ έξγνπ Τπεξεζίεο θαη Φνξείο, νη νπνίεο νθείινπλ λα 

κεξηκλνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη λα ειέγρνπλ ηελ πηζηή ηήξεζή ηνπο. 

 Όινπο φζνπο εθ ηεο ζέζεσο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο είλαη ππεχζπλνη γηα φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. 

2. Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο έζησ 

θαη εάλ κέξνο ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ γίλεη απφ νπνηνλδήπνηε 

ηξίην. Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ νθείιεη, θαηά ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα 

κέηξα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη:  

 ε ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ζην κέξνο πνπ ηνλ 

αθνξνχλ. 

 ε δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο δπζάξεζησλ πεξηβαιινληηθά 

θαηαζηάζεσλ νθεηινκέλσλ ζε ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά 

παξάβαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ.  

3. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ, ππνρξενχηαη λα νξίζεη αξκφδην πξφζσπν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, κέηξσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη κε ηελ παξνχζα 

απφθαζε (ΑΔΠΟ), θαη λα γλσζηνπνηεί ην φλνκα απηνχ ζηελ αξκφδηα πεξηβαιινληηθή αξρή.  

4. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο 

πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, αλεμαξηήησο απφ ηελ χπαξμε ζρεηηθήο ξεηήο αλαθνξάο ζηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

5. Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ φπνησλ εξγαζηψλ πξνζηαζίαο θαη απνθαηάζηαζεο 

ηνπ πεξηβάιινληνο λα εμαζθαιίδεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ελ ζρέζε κε απηή ησλ ινηπψλ 

εξγαζηψλ. Σν θφζηνο εθαξκνγήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ λα πεξηιεθζεί ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ πξν ηεο έλαξμεο θαηαζθεπήο ηνπ. 

6. ε πεξίπησζε πνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ απαηηεζεί ε πξαγκαηνπνίεζε επηκέξνπο ή ζπλνδψλ 

έξγσλ ή δξαζηεξηνηήησλ πέξαλ απηψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα Απφθαζε, ε 

πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζή ηνπο ζα γίλεη απφ ηελ Αξρή πνπ είλαη αξκφδηα θαηά ηελ θείκελε 

λνκνζεζία γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ. 

7. Πξν ηεο θαηαζθεπήο νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ζπλνδψλ ηνπ έξγσλ) ζα πξέπεη λα έρνπλ ρνξεγεζεί φιεο νη πξνβιεπφκελεο άδεηεο θαη εγθξίζεηο 

πνπ αθνξνχλ ην ζηάδην θαηαζθεπήο απηνχ. Οκνίσο πξν ηεο ιεηηνπξγίαο νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο 

ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ρνξεγεζεί φιεο νη πξνβιεπφκελεο άδεηεο θαη εγθξίζεηο πνπ 

αθνξνχλ ην ζηάδην ιεηηνπξγίαο απηνχ (πρ άδεηα ιεηηνπξγίαο). 

8. Πξν ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, θαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπ (ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3468/2006 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξάγ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3851/2010), ζα πξέπεη λα ηεξεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Τπνπξγηθή 

Απφθαζε (ΤΑ) 15277/23-3-2012 (ΦΔΚ 1077Β'/09.04.2012) δηαδηθαζίεο  (ραξαθηεξηζκφο ησλ 

εθηάζεσλ επέκβαζεο φζνλ αθνξά ην δαζηθφ ή κε ραξαθηήξα ηνπο, έθδνζε πξσηνθφιινπ 

εγθαηάζηαζεο ζε εθηάζεηο δαζηθνχ ραξαθηήξα, θαζνξηζκφο θαη θαηαβνιή αληαιιάγκαηνο  

9. Σπρφλ αιιαγέο πνπ δχλαληαη λα επέιζνπλ ζην ζρεδηαζκφ (ζε ζρέζε κε απηφλ ηεο Μ.Π.Δ) 

ιφγσ ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν ή 

δξαζηεξηφηεηα γεληθψο ρσξίο πεξαηηέξσ δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο Α.Δ.Π.Ο, εθηφο εάλ απηφ 

επηβιεζεί ξεηψο γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο ζνβαξέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ εθ ησλ πξνηέξσλ 
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δηαθαίλεηαη φηη ζα απαηηήζνπλ επαλεθηίκεζε θαη εθ λένπ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ηνπο επηπηψζεσλ. 

 

12.7.2 Φάζε θαηαζθεπήο 

 

Αθνξά ηελ θαηαζθεπή ησλ πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ, πνπ πξνθχπηεη φηη πξέπεη λα 

θαηαζθεπαζηνχλ χζηεξα απφ ηελ έγθξηζε ηεο παξνχζαο ΜΠΔ.  

 
i) Υξήζε θπζηθώλ πόξσλ 

 

Γελ απαηηνχληαη φξνη, κέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ εμνηθνλφκεζε/νξζνινγηθή ρξήζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ (λεξφ, ελέξγεηα, θαχζηκα). 

 

ii) Γηαρείξηζε πγξώλ θαη ζηεξεώλ απνβιήησλ 

 

Οη φξνη, ηα κέηξα θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ νξζή θαη λφκηκε δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 4042/2012 (ΦΔΚ 24Α'/13.02.2012) 

έρνπλ σο εμήο: 

1. Σα απαηηνχκελα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πιηθά, λα εμαζθαιηζζνχλ απφ ηα πιενλάδνληα 

πξντφληα εθζθαθήο, ηα νπνία ζα ζξαπζηνχλ απφ θηλεηφ ζπγθξφηεκα ζπαζηήξα, αιιηψο απφ 

λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα ιαηνκεία ηεο πεξηνρήο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ηελ 

απαηηνχκελε Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί 

ηεξνχληαη επαθξηβψο. Απαγνξεχεηαη ε δεκηνπξγία δαλεηνζαιάκνπ ή ε απφιεςε πιηθψλ απφ 

θνίηεο πνηακψλ ή ρεηκάξξσλ γηα πιηθά πνπ πηζαλά απαηηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

2. Οη εθζθαθέο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο ησλ ζπλνδψλ έξγσλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ 

κε ηε κνξθή επηρσκάησλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο απνηεζνχλ πξνζσξηλά ζε πεξηνρέο εληφο ησλ 

νξίσλ ηνπ εξγνηαμίνπ νη αλαγθαίεο γηα ηηο επηρψζεηο πνζφηεηεο. 

3. Γελ επηηξέπεηαη ε έζησ θαη πξνζσξηλή απφζεζε πιηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έξγν (πιηθά 

πξνο ρξήζε ζ' απηφ, ή πξνεξρφκελα απφ ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ηνπο) εθηφο ηεο δψλεο 

θαηάιεςήο ηνπ, θαζψο θαη εληφο ηκεκάησλ ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ, κε εμαίξεζε ηηο ζέζεηο 

ζηηο νπνίεο θαηαζθεπάδνληαη έξγα εγθάξζηαο δηέιεπζεο ή δηεπζέηεζεο ηκεκάησλ ηνπ, ζηηο 

νπνίεο είλαη επηηξεπηή ε πξνζσξηλή απφζεζε πιηθψλ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ή 

απνκαθξπλζνχλ εληφο ηεο ίδηαο εξγάζηκεο εκέξαο. 

4. Ζ απφζεζε ησλ εθζθαθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πιηθφ επηρσκάησλ ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη κε ηξφπν πνπ δελ ζα επηηξέπεη θαηλφκελα δηάβξσζεο θαη απνπιχζεσλ πιηθψλ. Οη 

απνζέζεηο απηέο ζα πξέπεη λα δηακνξθσζνχλ ζε ήπηα πξαλή, λα θαιχπηνληαη κε θαηάιιεια 

πιαζηηθά θαιχκκαηα θαη λα δηαβξέρνληαη ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ε δηαζπνξά ηνπ πιηθνχ. Καηά 

ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή νπνηνπδήπνηε 

είδνπο θαηλνκέλσλ απνζηαζεξνπνίεζεο εδαθψλ ή δηαζθνξπηζκνχ ρσκαηνπξγηθψλ θαη αδξαλψλ 

πιηθψλ ηνπ έξγνπ φπσο θαηνιηζζήζεηο ή δηάβξσζε πξαλψλ, απφπιπζε ζσξψλ αδξαλψλ πιηθψλ 

θιπ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ησλ σο άλσ θαηλνκέλσλ παξνπζηάδεηαη 

απμεκέλε, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε πεξίνδν πςειψλ βξνρνπηψζεσλ, λα δηαθφπηνληαη νη 

ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο έσο φηνπ απνθαηαζηαζνχλ επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο, 

κε εμαίξεζε ηηο εξγαζίεο πνπ είλαη απαξαίηεην λα εθηειεζζνχλ άκεζα γηα ιφγνπο αζθαιείαο ή 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο (πρ ζηαζεξνπνίεζε πξαλψλ εθζθαθψλ, απνκάθξπλζε πιηθψλ 

πξνο απνθπγή παξάζπξζήο ηνπο). 

5. Απαγνξεχεηαη έζησ θαη πξνζσξηλά ε ελαπφζεζε πιηθψλ ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, 

πνηακνχο, ξέκαηα, ρεηκάξξνπο, αξδεπηηθέο ηάθξνπο, θαζψο θαη ζε δαζηθνχ ραξαθηήξα εθηάζεηο.  

6. Σα πιενλάδνληα πξντφληα εθζθαθψλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζέζεηο πνπ λα κελ εκπνδίδνπλ ηελ 

νκαιή ξνή ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ, ε δε δηακφξθσζή ηνπο λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα 

ελαξκνλίδεηαη κε ην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο.  
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7. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζηνπο ρψξνπο 

πνπ δηαρεηξίδεηαη. Κάζε είδνπο απφβιεηα, άρξεζηα πιηθά, παιηά κεραλήκαηα θιπ λα 

ζπιιέγνληαη θαη απνκαθξχλνληαη απφ ην ρψξν ηνπ έξγνπ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, φπσο ελδεηθηηθψο αλαθεξφκελα: ην Π.Γ. 82/2004 (ΦΔΚ 64Α'/2004) γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ, ην Π.Γ. 115/2004 (ΦΔΚ 801Α'/2004) γηα 

ηε δηαρείξηζε ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ, θαη ηηο Κ.Τ.Α 13588/06 (ΦΔΚ 

383Β'/2006), 8668/07 (ΦΔΚ 287Β'/2007), θαη 24944/1159/06 (ΦΔΚ 791Β'/2006) θαη ην Ν. 

4042/12 (ΦΔΚ 24Α'/13.02.2012) γηα ηελ ελ γέλεη δηαρείξηζε ηπρφλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. 

8. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε πνιπρισξησκέλσλ δηθαηλπιίσλ (PCBs) ζηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ, ε 

θάζε κνξθήο θαχζε άρξεζησλ πιηθψλ (ιάζηηρα, έιαηα θιπ), θαη ε ξχπαλζε ησλ επηθαλεηαθψλ 

θαη ππνγείσλ πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο απφ θάζε είδνπο έιαηα ή θαχζηκα. 

9. Γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνηαμίνπ (πιχζε, WC θιπ) λα ηνπνζεηεζνχλ ρεκηθέο ηνπαιέηεο, έηζη 

ψζηε λα απνθεπρζεί θαη ε κηθξή επηβάξπλζε απφ ηα αζηηθά ιχκαηα θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο 

ησλ έξγσλ. 

10. Δθηφο ησλ νξίσλ ηνπ έξγνπ, δελ ζα γίλεη θακία εγθαηάζηαζε νχηε ζα απνηεζεί ή απνξξηθζεί 

νπνηνδήπνηε πιηθφ, ηφζν θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο 

θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηα πγξά απφβιεηα 

θαη ηα εξγνηαμηαθά απνξξίκκαηα ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε ζα γίλεηαη πάληα ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα Δζληθή λνκνζεζία. 

11. Ύπαξμε απνξξνθεηηθψλ πιηθψλ (π.ρ. πξηνλίδη, άκκνο), κέζσ ησλ νπνίσλ ζα επηδηψθεηαη ε 

πξνζξφθεζε θαη θαηά ζπλέπεηα ζπγθξάηεζε ησλ ελδερνκέλσο δηαξξεφλησλ θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθψλ, ζε επαξθείο πνζφηεηεο. Μεηά ηε ρξήζε ηνπο ηα απνξξνθεηηθά απηά πιηθά ζα 

πξέπεη λα ζπιιέγνληαη πξνζεθηηθά θαη λα δηαηίζεληαη πξνο πγεηνλνκηθή ηαθή. 

12. Να γίλεηαη έιεγρνο θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ησλ απνζεθεπκέλσλ απνξξνθεηηθψλ 

πιηθψλ, κήπσο έρνπλ, απφ θάπνην αζηάζκεην παξάγνληα, πξνζξνθήζεη απμεκέλα πνζά 

πγξαζίαο (π.ρ. απφ δηαξξνή λεξνχ), νπφηε θαη ζα έρνπλ κεησκέλε έσο θαη κεδακηλή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα 

αληηθαζίζηαληαη ην ηαρχηεξν δπλαηφ. 

 

iii) Πεξηνξηζκόο εθπνκπώλ ζηελ αηκόζθαηξα δνλήζεσλ, ζνξύβνπ θαη ειεθηξνκαγλεηηθήο 

αθηηλνβνιίαο 

 

1. Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εθπεκπφκελεο, ιφγσ ησλ εξγαζηψλ, ζθφλεο θαη γηα ιφγνπο νδηθήο 

αζθαιείαο ζα πξέπεη: 

 Καηά ηε κεηαθνξά ρχδελ αδξαλψλ πιηθψλ νη θαξφηζεο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπο 

λα είλαη θαιπκκέλεο. 

 Να γίλεηαη ζπζηεκαηηθή δηαβξνρή ησλ ζσξψλ αδξαλψλ πιηθψλ, θαζψο θαη ησλ 

ρσκάηηλσλ νδψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ νρήκαηα ηνπ έξγνπ, ηδίσο θαηά ηελ πεξίνδν 

απφ αξρέο Ηνπλίνπ έσο ηέιε επηεκβξίνπ, κε ζπρλφηεηα αλάινγε ηεο πξνθαινχκελεο 

φριεζεο. 

 Να θαζαξίδνληαη ηα ηκήκαηα αζθαιηνζηξσκέλσλ νδψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

νρήκαηα θαη απηνθηλνχκελα κεραλήκαηα ηνπ έξγνπ απφ ππνιείκκαηα αδξαλψλ πιηθψλ 

πξνεξρφκελα απφ ηα ηειεπηαία (π.ρ. ιάζπε ηξνρψλ, πηψζεηο αδξαλψλ απφ πήγκαηα 

θνξηεγψλ θ.ιπ.). 

 Οη εξγαζίεο εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη κεηαθνξάο πιηθψλ, λα ζπληνλίδνληαη θαηά 

ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη θαηά ην δπλαηφλ ην δηάζηεκα παξακνλήο ησλ 

αδξαλψλ πιηθψλ ζε ζσξνχο. 

2. Ο εμνπιηζκφο πξνο ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ έξγνπ, νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη σο 

πξνο ηηο ερεηηθέο εθπνκπέο ηνπ πξνο ηα νξηδφκελα απφ ηελ Κ.Τ.Α 37393/2028/03 (ΦΔΚ 

1418Β'/01.10.2003), ή ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.  
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3.Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ εμνπιηζκνχ πνπ δελ δηαζέηεη ην 

πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ηχπνπ ΔΟΚ πεξί ζνξχβνπ (ζήκαλζε CE). Ζ επηβιέπνπζα ππεξεζία 

ππνρξενχηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο απηνχ.  

4. Ζ αλψηαηε ζηάζκε ζνξχβνπ ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ έξγνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 65 dB(A), κε 

κέηξεζή ηεο επί ησλ νξίσλ ηνπ γεπέδνπ ηνπο. 

5. Όπνπ ε δηαζέζηκε ηερλνινγία δελ εμαζθαιίδεη απνδεθηά επίπεδα ζνξχβνπ, ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηνχληαη ζηνπο ρψξνπο πξφθιεζήο ηνπ πξφρεηξα ερνπεηάζκαηα. 

6. Να πξαγκαηνπνηείηαη ζπρλή θαη πεξηνδηθή ζπληήξεζε φισλ ησλ κεραλεκάησλ θαηαζθεπήο 

ηνπ έξγνπ, ησλ βαξέσλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ θαη ησλ ππφινηπσλ 

νρεκάησλ απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

νξίδνληαη ζηελ ειιεληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. 

 

iv) Πεξηνξηζκόο επηπηώζεσλ ζην θπζηθό πεξηβάιινλ, ζηε ρισξίδα θαη παλίδα 

 

1. Ζ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ λα πινπνηείηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κηθξφηεξε 

δπλαηή επέκβαζε ζε δάζνο ή δαζηθή έθηαζε θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία 

ηνπ. 

2. Οη επεκβάζεηο ζε εθηάζεηο δαζηθνχ ραξαθηήξα λα δηεμαρζνχλ κε ηνπο φξνπο, ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε Γαζηθή Ννκνζεζία. Ζ ρξήζε ησλ ελ 

ιφγσ εθηάζεσλ πξέπεη λα αθνξά απνθιεηζηηθά ην έξγν πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 

Απφθαζεο, κε επηηξεπφκελεο ηεο αιιαγήο ρξήζεο. ε πεξίπησζε πνπ ηκήκα ησλ έξγσλ δελ 

νινθιεξσζεί ή γεληθφηεξα εθιείςεη ή κεηαβιεζεί ν ζθνπφο ηνπ, νη ελφηεηεο ηεο παξνχζαο 

Απφθαζεο πνπ αθνξνχλ ηελ επέκβαζε ζε εθηάζεηο δαζηθνχ ραξαθηήξα ζηελ πεξηνρή ηνπ σο 

άλσ ηκήκαηνο, παχνπλ λα ηζρχνπλ απηνδηθαίσο θαη άλεπ άιισλ δηαηππψζεσλ, θαη νη σο άλσ 

εθηάζεηο επαλέξρνληαη ζηε δηαρείξηζε ηεο Γαζηθήο Αξρήο. 

3. Ζ φπνηα απνςίισζε ή γεληθφηεξα θζνξά ζε θπζηθή βιάζηεζε λα πεξηνξηζζεί ζηελ ειάρηζηε 

δπλαηή έθηαζε θαη απνθιεηζηηθά εληφο ηεο εγθεθξηκέλεο δψλεο θαηάιεςεο ησλ έξγσλ, ήηνη 

εληφο ησλ νξίσλ ησλ ρψξσλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη εθδνζεί πξσηφθνιιν εγθαηάζηαζεο ζε 

πεξίπησζε πνπ είλαη δαζηθνχ ραξαθηήξα, είηε έρεη εμαζθαιηζζεί ε δπλαηφηεηα λφκηκεο ρξήζεο 

ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ είλαη κε δαζηθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. κε αγνξά, παξνρή άδεηαο ρξήζεο απφ 

ηνλ ηδηνθηήηε, απαιινηξίσζε, ζχζηαζε δνπιείαο θ.ιπ.). Ζ πινηνκία, εθξίδσζε θαη γεληθφηεξα 

νπνηαδήπνηε θζνξά δαζηθψλ δέλδξσλ, θαη ε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ πινηνκίαο, λα γίλεη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο. 

4. Να παξέρεηαη ιεπηνκεξήο πιεξνθφξεζε ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηε θάζε θαηαζθεπήο, έηζη 

ψζηε λα ηεξείηαη ην ζχλνιν ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ηδηαίηεξα απηψλ πνπ αθνξνχλ ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

5.Ζ θπηηθή γε, πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ζα ζπιιέγεηαη θαη ζα 

δηαθπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο.  

6. Ζ δεληξνθχηεπζε πεξηκεηξηθά ηνπ γεπέδνπ ηεο λέα κνλάδαο λα γίλεη κε απηφρζνλα είδε 

ρισξίδαο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε αηζζεηηθή θαη νηθνινγηθή ελνπνίεζε κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν.   

7. Οη θπηεχζεηο λα γίλνπλ κε παξάιιειε εμαζθάιηζε άξδεπζεο γηα γξήγνξε αλάπηπμε θαη 

ζπληήξεζε ηεο βιάζηεζεο.  

 

v) Λνηπνί όξνη 

 

1.Να γίλεη πξφβιεςε ιήςεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ εξγαδφκελσλ ή ησλ 

επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο. Απαηηείηαη επ' απηνχ φπσο ηνπνζεηεζνχλ θαιαίζζεηεο πηλαθίδεο 

πξνεηδνπνίεζεο πηζαλψλ θηλδχλσλ πνπ ηπρφλ δηαηξέρνπλ νη πξναλαθεξφκελνη, ζε θαηάιιειεο 

ζέζεηο.  

2. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, λα εηδνπνηεζνχλ εγθαίξσο θαη εγγξάθσο νη 

αξκφδηεο Αξραηνινγηθέο Τπεξεζίεο (ΔΠΚΑ, ΔΒΑ, ΔΝΜ), ψζηε λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ 
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επίβιεςε ησλ έξγσλ απφ εηδηθεπκέλνπο ππαιιήινπο, νη νπνίνη ζα πξνζιεθζνχλ θαηφπηλ 

ππνδείμεσο ησλ ζπλαξκφδησλ Δθνξεηψλ Αξραηνηήησλ  

3. ε πεξίπησζε εληνπηζκνχ αξραηνηήησλ, νη εξγαζίεο ζα δηαθνπνχλ θαη ζα αθνινπζήζεη 

αλαζθαθηθή έξεπλα ζχκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Ν. 3028/02. Οη δαπάλεο γηα ηελ πξφζιεςε 

επφπηε θαη ηελ εθηέιεζε ηεο αλαζθαθήο ζα βαξχλνπλ ην θνξέα ηνπ έξγνπ.  

4. Σα απαηηνχκελα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πιηθά, λα εμαζθαιηζζνχλ απφ λνκίκσο 

ιεηηνπξγνχληα ιαηνκεία, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ηελ απαηηνχκελε απφθαζε 

έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί ηεξνχληαη επαθξηβψο. 

Απαγνξεχεηαη ε απφιεςε πιηθψλ απφ θνίηεο πνηακψλ ή ρεηκάξξσλ γηα πιηθά πνπ πηζαλά 

απαηηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ.  

 

12.7.3 Φάζε ιεηηνπξγίαο 

 

i) Υξήζε θπζηθώλ πόξσλ θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

 

Γελ απαηηνχληαη φξνη, κέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ εμνηθνλφκεζε/νξζνινγηθή ρξήζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ (λεξφ, ελέξγεηα, θαχζηκα). 

 

ii) Γηαρείξηζε πγξώλ θαη ζηεξεώλ απνβιήησλ 

 

1. Ζ δηαρείξηζε ηπρφλ ελ δπλάκεη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ Κ.Τ.Α 13588/725/06 (ΦΔΚ 383Β'/28.03.2006), 24944/1159/2006 (ΦΔΚ Β’791) 

Τ.Α. 146163/12 (ΦΔΚ 1537Β'/08.05.2012) θαη Τ.Α 8668/07 (ΦΔΚ 287Β'/02.03.2007), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

2. Ζ δηαρείξηζε ησλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Τ.Α 50910/2727/03 (ΦΔΚ 1909Β'/22.12.2003), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4042/12 (ΦΔΚ 

24Α'/13.02.2012) θαη ηζρχεη. 

3. Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2939/01 (ΦΔΚ 179Α') πεξί 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη’ εμνπζηνδφηεζή 

ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ αληίζηνηρσλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην 

Τ.ΠΔ.Κ.Α ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. 

4. Κάζε είδνπο απνξξίκκαηα θαη απφβιεηα, πνπ πηζαλψο λα πξνθχςνπλ, φπσο παιηά 

αληαιιαθηηθά, ιηπαληηθά θαη άιια έιαηα, παληφο είδνπο άρξεζηα πιηθά, θ.ιπ. ζα ζπιιέγνληαη 

άκεζα θαη ζα απνκαθξχλνληαη απφ ην ρψξν ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Ζ 

δηάζεζή ηνπο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

5. Απαγνξεχεηαη ε θαχζε νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο πιηθψλ (ιάζηηρα, ιάδηα, θ.ιπ.) ζηελ 

πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

6. ρεηηθά κε ην ζηεξεφ εδαθνβειηησηηθφ (compost), πνπ ζα  παξάγεηαη, πξέπεη λα ηεξνχληαη 

ηαθηηθά νη εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο, ψζηε λα ειέγρνληαη ηα κηθξνβηνινγηθά πξφηππα, ζχκθσλα 

κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Δγθπθιίνπ 4/2012 ηνπ ΤΠΔΚΑ κε αξ. πξση. νηθ. 1604.81/03.04.2012 

θαζψο θαη κε ηνπο Καλνληζκνχο 1069/09/ΔΚ & 142/2011/ΔΚ. 

7. ηεξεά απφβιεηα, πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ηεο 

κνλάδαο (κεηαιιηθά κέξε, θαιψδηα, θιάληδεο, ζσιελψζεηο πιαζηηθέο ή κεηαιιηθέο θ.α.), πρέπει 

λα δηαρεηξίδνληαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 117/2004, ή θαη λα νδεγνχληαη πξνο ηνλ αλάινγν 

αδεηνδνηεκέλν θνξέα αλαθχθισζήο/ δηαρείξηζήο ηνπο αλάινγα ην πιηθφ. 

8. Έιαηα, ιηπαληηθά θαη πδξαπιηθά πγξά ζα πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Μ 

εμνπιηζκνχ (ΜΔΚ, Μ/, αληιίεο θιπ) ζα πρέπει λα δηαρεηξίδνληαη ζε πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο, 

ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 82/2004. 

 

 

 



- 150 - 

 

iii) Πεξηνξηζκόο εθπνκπώλ ζηελ αηκόζθαηξα, δνλήζεσλ, ζνξύβνπ θαη ειεθηξνκαγλεηηθήο 

αθηηλνβνιίαο 

 

1. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ εθπεκπόκελσλ αέξησλ ζα πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ηα θάησζη: 

 Η κνλάδα εζσηεξηθήο θαύζεο ζα πξέπεη λα ζπληεξείηαη ηαθηηθά θαη ζύκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Να ηνπνζεηεζεί ηξηνδηθόο ειεθηξνληθά 

ξπζκηδόκελνο θαηαιύηεο ζηελ εμάηκηζε ηεο ΜΕΚ, κε απόδνζε ζηα ηξία αλεπηζύκεηα 

θαπζαέξηα (άθαπζηνη πδξνγνλάλζξαθεο, κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, νμείδηα ηνπ αδώηνπ) 

πεξίπνπ 90%. Ελαιιαθηηθά, κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί νμεηδηθόο (δηνδηθόο) θαηαιύηεο. 

 Οη κεηξήζεηο ηεο πνηόηεηαο ηεο αηκόζθαηξαο ηεο εγθαηάζηαζεο ζα γίλνληαη κε εηδηθή 

θνξεηή ζπζθεπή αλίρλεπζεο – κέηξεζε, ε νπνία ζα πξέπεη λα κεηξάεη CH4, SΟ2, CΟ2, 

CO, Ο2, H2S, NOx, VOC, ζσκαηίδηα. 

 Μεηξήζεηο πνηόηεηαο αέξα, θαζώο θαη ηεο παξαγόκελεο ηέθξαο, ζα 

πξαγκαηνπνηνύληαη θαη από πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην γηα ηελ παξαθνινύζεζε 

πηζαλώλ εθπνκπώλ δηνμηλώλ θαη θνπξαλίσλ. 

 Οη ιεηηνπξγηθνί ρώξνη ηεο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα εμνπιηζηνύλ κε αληρλεπηέο 

αέξησλ εθπνκπώλ κε νπηηθό θαη ερεηηθό ζήκα (alarm), ώζηε λα ζεκαίλεη ζπλαγεξκόο 

ζε πεξίπησζε αλίρλεπζεο αεξίσλ πάλσ από ην επηηξεπηό όξην επηθηλδπλόηεηαο. 

 Τν παξαγόκελν αέξην ζύλζεζεο ζα ςύρεηαη θαη ζα θαζαξίδεηαη κέζσ εηδηθνύ 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο εμεπγεληζκνύ/θαζαξηζκνύ θαη ςύμεο. 
 

2. Απαηηείηαη ε εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ αθνπζηηθνύ 

πεξηβάιινληνο ζην ρώξν ηνπ έξγνπ θαη πεξηκεηξηθά απηνύ ζε αθηίλα 200 m, ώζηε : 

 Να κεηξεζνύλ ηα επίπεδα ερνζηάζκεο ζηελ άκεζε πεξηνρή κειέηεο θαη ν βαζκόο 

επηβάξπλζεο πνηόηεηαο ηνπ αθνπζηηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο άκεζεο  πεξηνρήο κειέηεο. 

 Καη λα πξνζδηνξηζηνύλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη, ηα απαξαίηεηα κέηξα 

κείσζεο ηνπ εθπεκπόκελνπ ζνξύβνπ θαη ερνπξνζηαζίαο.   

 

iv) Λνηπά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ θάζε ιεηηνπξγίαο 

 

1. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ λα εγθαηαζηαζεί ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ 

ππξνπξνζηαζίαο (πξφιεςε θαη θαηάζβεζε), θαζψο θαη απνθπγήο κεηάδνζεο ηεο θσηηάο ζε 

παξαθείκελεο πεξηνρέο, ηα νπνία λα δηαζέηνπλ ηελ ζρεηηθή Έγθξηζε ηεο αξκφδηαο 

Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο. 

2. Να πθίζηαηαη θαηάιιειε αληηθεξαπληθή πξνζηαζία. 

3. Να εθαξκφδεηαη θαηάιιειε πξνζηαζία ζηνπο εμνπιηζκνχο έλαληη ππεξηάζεσλ. 

 

12.7.4 Απνθαηάζηαζε, κεξηθή ή ζηαδηαθή ή νξηζηηθή παύζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ 

 

1. Μεηά ην πέξαο θαηαζθεπήο ησλ ζπλνδψλ πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ, ζα απνκαθξπλζνχλ νη 

πάζεο θχζεσο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο. Θα γίλεη δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ θαη επαλαθνξά 

ηνπ ζηελ πξφηεξα θαηάζηαζε, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ, κε θπηεχζεηο ρακειήο βιάζηεζεο. 

2. Οη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο θαη νη θπηεχζεηο λα εθηειεζζνχλ βάζεη ζρεηηθήο πξνκειέηεο 

θπηνηερληθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ επέκβαζεο, πνπ ζα ππνβιεζεί θαηά ηελ 

πξνβιεπφκελε απφ ηελ 15277/12 (ΦΔΚ 1077Β'/09.04.2012) δηαδηθαζία, ιακβάλνληαο ππφςε 

θαη ηπρφλ ζρεηηθέο ππνδείμεηο ηεο αξκφδηαο Γαζηθήο Αξρήο πνπ ζα δηαηππσζνχλ θαηά ηελ 

ηήξεζή ηεο. 

3. Οη ηπρφλ εξγαζίεο θχηεπζεο ζα πξέπεη λα αξρίδνπλ ακέζσο ζε θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ, ζην 

νπνίν έρνπλ πεξαησζεί νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη έρνπλ δηακνξθσζεί νη ηειηθέο επηθάλεηεο. 

Οη εξγαζίεο θχηεπζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ρψξσλ γηα ηα θπηά 

(ηειηθή δηακφξθσζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο, επίζηξσζε θπηηθήο γαίαο) θαη ηελ πξνκήζεηα, 

εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ησλ θπηψλ. 
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4. Φπηηθή γε πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα ζπιιέγεηαη θαη λα 

θπιάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο. ε πεξίπησζε 

πεξίζζεηαο θπηηθήο γεο ζε κία πεξηνρή είλαη δπλαηή ε κεηαθνξά πνζνηήησλ απφ κία πεξηνρή ή 

ηκήκα ηνπ έξγνπ ζε θάπνηα άιιε. 

5. Σα είδε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε θχηεπζε ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο: 

 Οη βηνινγηθέο απαηηήζεηο ηνπο λα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο βηνθιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο. 

 Σν ρξψκα, ε πθή, ε κνξθή ηεο βιάζηεζεο, λα κε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ απηήλ ηνπ 

γχξσ θπζηθνχ ρψξνπ. 

 Να επηιεγνχλ θαη είδε θπηψλ κε γλψκνλα ηελ θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ ηεο παλίδαο 

φπσο ηξνθή, θάιπςε θ.ιπ. 

 ηελ επηινγή ησλ θπηηθψλ εηδψλ πξσηεχνπζα ζέζε ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα είδε, ηα νπνία 

αλήθνπλ ζηελ απηνθπή ρισξίδα. Σα επηιεγέληα ηειηθά είδε ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην αξκφδην Γαζαξρείν. 

 

6. Ο ζθνπφο ησλ απνθαηαζηάζεσλ αθνξά ζηα εμήο: 

 ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δηαηαξαγκέλσλ θπζηθψλ επηθαλεηψλ. 

 ηελ επαλαθνξά (ζην κέγηζην βαζκφ) ηνπ ηνπίνπ θαη ησλ βιαζηεηηθψλ ηζνξξνπηψλ ζηελ 

αξρηθή θαηάζηαζε. 

 ηελ θαιχηεξε ελαξκφληζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ λένπ νδηθνχ δηθηχνπ ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. 

 ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο απφ ηελ απφπιπζε, ηελ επηθαλεηαθή απνξξνή ηνπ λεξνχ κε 

ηε δεκηνπξγία δαζηθήο έθηαζεο. 

 

7. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε ζπληήξεζε θαη 

αλάπηπμε ηεο βιάζηεζεο, πνπ ζα θπηεπηεί ζην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο ζρεηηθήο θπηνηερληθήο ππνδνκήο, 

ηεο άξδεπζεο θαη ηεο γεσπνληθήο θξνληίδαο ησλ θπηψλ, εσζφηνπ ηα ηειεπηαία δχλαληαη λα 

αλαπηπρζνχλ ρσξίο θξνληίδα, θαη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξία (3) έηε απφ ηε θχηεπζή ηνπο. 

 

8. Μεηά ηελ νξηζηηθή παχζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, ν θνξέαο ηνπ νθείιεη λα ιάβεη ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο επέκβαζεο, θαη ηελ 

απνκάθξπλζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζην 

πεξηβάιινλ ή λα απνηειέζνπλ θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα (έιαηα, ειεθηξνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θ.ιπ.). Γηα ην ζθνπφ απηφ, νθείιεη πξν ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εκεξνκελίαο 

παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζή ηνπ βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, Σερληθή Πεξηβαιινληηθή 

Μειέηε (ΣΔ.ΠΔ.Μ), ζηελ νπνία ζα ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη ηα ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο 

απνθαηάζηαζεο ζέκαηα. Ζ ΣΔ.ΠΔ.Μ ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ 

θαη λα εγθξηζεί απφ ηελ αξρή πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. 

 

12.7.5 Έθηαθηα πεξηζηαηηθά ξύπαλζεο ή ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

Καιχπηνληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ελφηεηεο 7.1 έσο 7.4 

 

12.7.6 Πξόζζεηνη πεξηβαιινληηθνί όξνη, κέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα έξγα θαη 

δξαζηεξηόηεηεο εληόο πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura 2000 

 

Γελ απαηηνχληαη πξφζζεηνη πεξηβαιινληηθνί φξνη. 

 

12.7.7 Πξόγξακκα παξαθνινύζεζεο θαη εθζέζεηο 
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12.7.7.1 Πξόγξακκα παξαθνινύζεζεο ηεο πνηόηεηαο ηεο αέξηαο ξύπαλζεο 

 

1. Ο ππεύζπλνο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ζα πξέπεη: 

 Να πξνβαίλεη ζηηο παξαθάησ κεηξήζεηο CH4, SΟ2, CΟ2, CO, Ο2, H2S, NOx, VOC, 

ζσκαηίδηα. 

 Να νξίδεηαη θάζε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ππεύζπλνο πδξαπιηθόο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θαπζηήξα, ν νπνίνο νθείιεη λα πξαγκαηνπνηεί ηαθηηθά κεηξήζεηο κε ηα 

όξγαλα θαη λα ηεξεί βηβιίν θαηαγξαθήο ζεσξεκέλν από αξκόδηα ππεξεζία 

πεξηβάιινληνο. 

 

12.7.7.2 Πξόγξακκα παξαθνινύζεζεο ηνπ αθνπζηηθνύ πεξηβάιινληνο 

 

1. Ο ππεύζπλνο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ζα πξέπεη: 

 Να παξαθνινπζεί κε κεηξήζεηο ην ζόξπβν από ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. 

 Να πξνβαίλεη ζε κεηξήζεηο ηεο ζηάζκεο ερνζηάζκεο ζηα όξηα ηνπ γεπέδνπ, ώζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ησλ επηηξεπηώλ νξίσλ, πνπ θαζνξίδνληαη από ηε λνκνζεζία. 

 Να ηεξεί βηβιίν θαηαγξαθήο ησλ κεηξήζεσλ ερνζηάζκεο ζεσξεκέλν από ηε Δ/λζε 

Πεξηβάιινληνο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 

2. Σε πεξίπησζε, πνπ νη κεηξήζεηο δείρλνπλ ππέξβαζε ησλ επηηξεπηώλ νξίσλ, ν ππεύζπλνο 

ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζηα θαηάιιεια κέηξα θαη δηνξζσηηθέο επεκβάζεηο, πνπ 

ζα θαηαγξάθνληαη ζην βηβιίν ειέγρσλ.   

 

12.7.7.3.Πξόγξακκα παξαθνινύζεζεο ππόγεησλ πδάησλ 

 

1. Ο ππεύζπλνο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ζα πξέπεη: 

 Να πξνβαίλεη ζε νπηηθό έιεγρν ηπρόλ δηαξξνήο πγξώλ απνβιήησλ. 

 Να γίλεηαη ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πγξώλ, πνπ πξνθύπηνπλ από ζπληήξεζε ηνπ 

εμνπιηζκνύ. 

 

12.7.7.4 Δθζέζεηο 

 

1. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ηελ εηήζηα έθζεζε παξαγσγνύ 

απνβιήησλ (ΕΕΠΑ) ζην ειεθηξνληθό κεηξών απνβιήησλ (ΗΜΑ). 

 

12.7.8 Υξεκαηηθέο εγγπήζεηο-αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα 

 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη φξνη, κέηξα θαη πεξηνξηζκνί πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Μ.Π.Δ πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηελ παξνχζα, εθφζνλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαπάλσ 

παξαγξάθνπο. Σν θφζηνο ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ, δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, πεξηνξηζκνχο θαη ξπζκίζεηο βαξχλνπλ ηνλ θνξέα ηνπ έξγνπ. 
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12.8 ΥΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΣΗΜΑ ΙΥΤΟ ΣΗ ΑΔΠΟ − ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΝΑΝΔΩΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ 

 

8.1 Οη αλσηέξσ αλαθεξφκελνη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηζρχνπλ γηα δέθα (10) έηε απφ ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο ηεο παξνχζαο θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2, παξ. 8 ηνπ Ν. 4014/11 θαη κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί ζα ηεξνχληαη κε αθξίβεηα. Πξηλ ηελ παξέιεπζε ηεο εκεξνκελίαο 

απηήο ζα πξέπεη λα εθδνζεί Απφθαζε αλαλέσζεο ή παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

φξσλ ηνπ έξγνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 5 ηνπ Ν. 4014/11. 

 

8.2 Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, εγθαίξσο πξηλ απφ ηε ιήμε ηζρχνο ηεο Α.Δ.Π.Ο 

θαη εθφζνλ επηζπκεί ηε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ, νθείιεη λα επαλέιζεη κε λεφηεξε αίηεζή ηνπ 

πξνο ηελ εθάζηνηε αξκφδηα γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα 

ηεξεζνχλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4014/11. 

 

8.3 Ζ Α.Δ.Π.Ο εμαθνινπζεί λα ηζρχεη πξνζσξηλά θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, κέρξη ηελ έθδνζε λέαο 

αλαλεσκέλεο ή ηξνπνπνηεκέλεο απφθαζεο, εθφζνλ φκσο ν ππφρξενο θνξέαο αηηεζεί εγθαίξσο 

ηελ αλαλέσζε ή ηξνπνπνίεζή ηεο ηνπιάρηζηνλ δχν κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, ππνβάιινληαο 

πξνο ηνχην ηα εθάζηνηε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

 

8.4 Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ, βειηίσζε, επέθηαζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπ ή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηφ/ή πεξηγξάθεηαη ζηε Μ.Π.Δ θαη πινπνηείηαη κε ηνπο φξνπο θαη 

πεξηνξηζκνχο ηεο Α.Δ.Π.Ο απαηηείηαη ε ηήξεζε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4014/11. 

 

8.5 ε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο πεξηβαιινληηθέο επηζεσξήζεηο 

δηαπηζησζνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή αλ παξαηεξεζνχλ 

επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί απφ ηε Μ.Π.Δ θαη ηελ Α.Δ.Π.Ο, 

επηβάιινληαη πξφζζεηνη πεξηβαιινληηθνί φξνη ή ηξνπνπνηνχληαη νη φξνη ηεο Α.Δ.Π.Ο, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξ 9 ηνπ άξζξνπ 2 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 4014/11, κε 

εμαηξνπκέλσλ θαη ηπρψλ αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ ή ηειψλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 4014/11. 
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12.9 ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

9.1 Ζ Α.Δ.Π.Ο δελ θαιχπηεη ζέκαηα αζθάιεηαο έλαληη αηπρεκάησλ κεγάιεο έθηαζεο ή 

αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ, νχηε απαιιάζζεη ηνλ ππφρξεν θνξέα απφ ηελ 

ππνρξέσζε εθνδηαζκνχ ηνπ κε άιιεο άδεηεο, πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, εθδίδεηαη ρσξίο λα εμεηαζηνχλ νη ηίηινη ηδηνθηεζίαο ηνπ ρψξνπ πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ηνπ γεπέδνπ θαη δελ 

ζπλεπάγεηαη λνκηκνπνίεζε νπνησλδήπνηε απζαίξεησλ πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ γηα ηηο νπνίεο 

ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ. Σα αλσηέξσ 

ζηνηρεία εμεηάζηεθαλ θαη παξαηίζεληαη ζηελ Μ.Π.Δ, κε επζχλε ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ ή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 

9.2 Ζ Α.Δ.Π.Ο ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε φηη δελ αληίθεηηαη ζε πνιενδνκηθέο θαη άιιεο εηδηθέο 

δηαηάμεηο πνπ ηπρφλ θαηηζρχνπλ απηήο. 

 

9.3 Ζ Α.Δ.Π.Ο απνηειεί θαη έγθξηζε επέκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν. 

998/79 ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 12 ηνπ Ν. 4014/11 θαη ζην άξζξν 3 (παξ. 2 θαη 

3) ηεο15277/12 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 

 

9.4 Ζ Α.Δ.Π.Ο αλαθέξεηαη θαηά πεξίπησζε ζε άιιεο απαηηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ή θαη 

πξνυπνζέζεηο, φπσο θαηαξγήζεηο πθηζηάκελσλ Α.Δ.Π.Ο θ.ιπ. 
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12.10 ΔΛΔΓΥΟ ΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΗ ΑΔΠΟ 

 

10.1 Ζ Α.Δ.Π.Ο, ε ζρεηηθή ζεσξεκέλε Μ.Π.Δ. ή/θαη ν θάθεινο πνπ ηε ζπλνδεχεη, πξέπεη λα 

είλαη δηαζέζηκεο ζην ρψξν ηνπ εμεηαδφκελνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη λα επηδεηθλχνληαη 

απφ ηνλ ππφρξεν θνξέα ζε θάζε αξκφδην, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ειεγθηηθφ 

φξγαλν. 

 

10.2 Ο ππφρξενο θνξέαο έρεη ηελ ππνρξέσζε: 

 λα ηεξεί ζηνηρεία (ηηκνιφγηα, ζπκβάζεηο, δηάθνξα παξαζηαηηθά έγγξαθα, κεηξψα 

θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ θ.ιπ.), βάζεη ησλ νπνίσλ ζα απνδεηθλχεηαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ κε 

ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηεο Α.Δ.Π.Ο. Σα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη 

ζην ρψξν ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, 

 λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ζε θάζε αξκφδην ειεγθηηθφ φξγαλν, 

 λα παξέρεη φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, 

 λα δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν θαη λα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο ζπζηάζεηο − ππνδείμεηο ησλ 

αξκφδησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθήο 

λνκνζεζίαο. 

 

10.3 Σπρφλ ζέκαηα, πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο Α.Δ.Π.Ο θαη δελ θαιχπηνληαη απφ 

ηνπο φξνπο απηήο, επηιχνληαη βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (εζληθήο θαη θνηλνηηθήο) θαη φπνπ 

απηφ δελ είλαη δπλαηφλ βάζεη ηεο ζρεηηθήο ζεσξεκέλεο Μ.Π.Δ ή θαη ηνπ θαθέινπ πνπ ηελ 

ζπλνδεχεη. 

 

10.4 ε πεξίπησζε πξφθιεζεο νπνηαζδήπνηε ξχπαλζεο ή άιιεο ππνβάζκηζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ή παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο Α.Δ.Π.Ο επηβάιινληαη ζηνπο ππεχζπλνπο ηνπ έξγνπ 

ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 28, 29 θαη 

30 ηνπ Ν. 1650/86, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηνπο Ν. 3010/02, Ν. 4014/11 θαη Ν. 4042/12 θαη 

ηζρχνπλ. 
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13. ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

 
Για ηην μελεηώμενη μονάδα οι εξειδικεςμένερ μελέηερ  πος πποέκςταν καηά ηην διαδικαζία 

εκπόνηζηρ ηηρ μελέηηρ ήηαν οι εξήρ: 

 Παπάπηημα Ι: Μελέηη Ειδικήρ Οικολογικήρ Αξιολόγηζηρ 

 

Τέλορ, να αναθεπθεί όηι για ηην εκπόνηζη ηηρ παπούζαρ μελέηηρ δεν πποέκςταν δςζκολίερ  υρ 

ππορ ηην ζςλλογή ζηοισείυν και ηην ανηιμεηώπιζη ηυν επιπηώζευν ηηρ μονάδαρ  ζηο 

πεπιβάλλον.  
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14. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
 

Στο Παράρτημα ΙI παρατίθενται φωτογραφίες της μελετώμενης μονάδας.  
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15. ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 
 

Σηο Παράρηημα ΙV παραηίθενηαι Στέδια, ενώ ζηο Παράρηημα V παραηίθενηαι Χάρηες ηης 

εσρύηερης περιοτής ηοσ έργοσ, καθώς και ηοσ τώροσ ηης μονάδας.  

 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 
XΡΤΟΤΛΑ ΧΑΡΙΛΑΟ 

Περιβαλλοντολόγος, MSc 

Ο ΦΟΡΕΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ - Ι 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
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Ζ παξνύζα έθζεζε Δηδηθήο Οηθνινγηθήο Αμηνιόγεζεο απνηειεί αλαπόζπαζην παξάξηεκα ηεο 

Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ πνπ ππνβάιιεηαη γηα ηελ έθδνζε έγθξηζεο 

πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ηνπ έξγνπ: 

 

«ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ 

ΒΗΟΜΑΕΑ ΗΥΤΟ 100ΚW ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΣΟΤΛΗΚΑ ΥΡΤΑΝΘΖ ΣΖ ΘΔΖ "ΚΑΣΧ 

ΒΡΤΖ" ΣΖΝ Σ.Κ. ΜΤΡΧΝ» ΣΟ ΓΖΜΟ ΚΗΛΔΛΔΡ Π.Δ. ΛΑΡΗΑ 

 

1. ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 

1.1 ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ.  

 

Α. Πεξηνρή Μειέηεο (Π.Μ) 
 

1.1.Α1. πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο νηθείαο πεξηνρήο Natura 2000 

Ζ πεξηνρή κειέηεο αλήθεη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Θεζζαιηθνύ Κάκπνπ, όπνπ πξόθεηηαη γηα 

θαζαξά πεδηλή γεσξγηθή γε πνπ θαιιηεξγείηαη κε ηε κνξθή θπξίσο εληαηηθήο εθκεηάιιεπζεο. 

Δθηόο ησλ θαιιηεξγεηώλ ζηελ έθηαζε ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ιηβαδηθέο εθηάζεηο νη νπνίεο 

εληνπίδνληαη είηε ζηηο εκηνξεηλέο πεξηνρέο κε κεγάιε θιίζε είηε θνληά ζηνπο νηθηζκνύο θαη 

ρξεζηκνπνηνύληαη σο θνηλνηηθέο βνζθέο. 

Ζ πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη από πεδηλέο θαη εκηνξεηλέο εθηάζεηο θαιιηεξγνύκελεο ζην κεγαιύηεξν 

ηκήκα ηνπο. Υαξαθηεξίδνληαη επίζεο από εληαηηθή γεσξγία θαη εληαηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ λεξνύ 

κε απνηέιεζκα, νη πνηακνί, θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν θαη  ηδίσο ζε πεξηόδνπο μεξαζίαο, λα 

κελ έρνπλ επηθαλεηαθό λεξό.  

 

Χζηόζν, κεγάιν κέξνο ηνπ θάκπνπ ηεο Λάξηζαο, ηνπ θεληξηθνύ θαη λόηηνπ ηκήκα ηεο, έρεη εληαρζεί 

ζην δίθηπν πξνζηαηεπηέσλ πεξηνρώλ Natura 2000, δηόηη δηαηεξεί ζεκαληηθνύο πιεζπζκνύο ηνπ 

είδνπο Κηξθηλέδη (Falco naumanni) ην νπνίν είλαη παγθνζκίσο απεηινύκελν. Οη κεγάινη 

πιεζπζκνί απηνύ ηνπ είδνπο είλαη ν βαζηθόο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν  ε Πεξηνρή Θεζζαιηθνύ Κάκπνπ 

ραξαθηεξίζηεθε σο Εώλε Δηδηθήο σο Εώλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ-SPA) κε επσλπκία 

«ΠΔΡΗΟΥΖ ΘΔΑΛΗΚΟΤ ΚΑΜΠΟΤ» θαη θσδηθό GR-1420011 βάζεη ησλ νδεγηώλ 

409/1979/ΔΟΚ θαη 147/2009/ΔΚ, ηνπ Νόκνπ 3937/2011 θαη ησλ Κνηλώλ Τπνπξγηθώλ Απνθάζεσλ 

(ΚΤΑ) 37338/1807/2010 θαη 8353/276/2012 πνπ ηαπηόρξνλα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ 

επηιεγκέλσλ ηόπσλ θνηλνηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε κεζνγεηαθή βηνγεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ 

Δπξσπατθνύ Οηθνινγηθνύ δηθηύνπ NATURA 2000 βάζεη ηεο νδεγίαο 43/1992/ΔΟΚ 

 

Σο σπό μελέηη έργο βρίζκεηαι ενηός ηης προζηαηεσόμενης περιοτής “ΠΕΡΙΟΥΗ ΘΕΑΛΙΚΟΤ 

ΚΑΜΠΟΤ” (Κωδικός GR 1420011). 
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Δηθόλα 1: Θέζε ηνπ έξγνπ εληόο ηεο πεξηνρήο βηνηόπνπ Natura GR1420011 

 

 
 

   

Όλνκα PERIOCHI THESSALIKOU KAMPOU 

Καηεγνξία Σόπνπ Βηόηνπνο NATURA  

Κσδηθόο Σόπνπ GR1420011 

Κύξηνο Υαξαθηήξαο 
Βηόηνπνο 

 

Φπζηθό Σνπίν 
 

Γνκεκέλν Σνπίν 
 

 

Γηνηθεηηθή Τπνδηαίξεζε ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΑ  

πλνιηθή Έθηαζε (ha) 95596,12 

Υεξζαία Έθηαζε (ha) 95596,12 

πλνιηθή Πεξίκεηξνο (km) 297.6 

Μέγηζην Τςόκεηξν (m) 725.0 

Διάρηζην Τςόκεηξν (m) 65.0 

 

1.1.Α2. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο Πεξηνρήο Μειέηεο (Π.Μ) 

 

Καζεζηώο πξνζηαζίαο/δηαηήξεζεο ησλ εηδώλ θαη ησλ νηθνηόπσλ 

 
Σν θαζεζηώο δηαηήξεζεο/πξνζηαζίαο γηα ηα είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο απνηππώλεηαη θαη 

εθαξκόδεηαη κε δπν ηξόπνπο. Ο πξώηνο ηξόπνο είλαη κε ηε δεκηνπξγία θαηαιόγσλ από δηάθνξνπο 

εζληθνύο, επξσπατθνύο θαη παγθόζκηνπο νξγαληζκνύο πνπ απνδίδνπλ ηελ θαηάζηαζε δηαηήξεζήο 

Θέζε 

Μνλάδαο 

http://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/GR1440001/?category=2
http://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/GR1440001/?geo_code=1,4,4
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ηνπο (απεηιή, ζπαληόηεηα θιπ). Ο δεύηεξνο ηξόπνο είλαη κέζσ κηαο ζεηξάο επξσπατθώλ θαη 

εζληθώλ λνκνζεηεκάησλ κε ηα νπνία νξίδεηαη ην λνκηθά πιένλ θαηνρπξσκέλν θαζεζηώο 

πξνζηαζίαο ηνπ είδνπο. Έηζη κε βάζεη ηηο δπν απηέο πνιηηηθέο ππάξρνπλ ηα θάησζη θαζεζηώηα 

δηαηεξεζεο/πξνζηαζίαο: 

 

Νομοθεζία  
 

Γηα νξληζνπαλίδα: 

 ΟΓΖΓΗΑ 409/1979/ΔΟΚ «Πεξί δηαηήξεζεο ησλ άγξησλ πηελώλ». Δίλαη ίζσο ην ζπνπδαηόηεξν 

λνκνζέηεκα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πνπιηώλ θαη ησλ βηνηόπσλ ηνπο θαη ε εθαξκνγή ηεο είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηα θξάηε κέιε δειαδή ππεξηζρύεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο 

 ΚΤΑ 414985/1985 «πεξί κέηξσλ δηαρείξηζεο άγξηαο πηελνπαλίδαο» κε ηελ νπνία γίλεηαη 

ζπκκόξθσζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 79/409/1979/ΔΟΚ 

 Οδεγία 147/2009/ΔΚ «Πεξί δηαηήξεζεο ησλ άγξησλ πηελώλ» 

 ΚΤΑ 37338/1807/Δ103/2010 «Καζνξηζκόο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

άγξηαο νξληζνπαλίδαο θαη ησλ νηθνηόπσλ/ελδηαηηεκάησλ ηεο, ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ, «Πεξί δηαηεξήζεσο ησλ άγξησλ πηελώλ», ηνπ Δπξσπατθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο 2αο Απξηιίνπ 1979», όπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 147/2009/ΔΚ» 

 ΚΤΑ 8373/256/Δ103/2012 «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ππ’ αξηζ. 37338/1807/2010 

θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο «Καζνξηζκόο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

άγξηαο νξληζνπαλίδαο θαη ησλ νηθνηόπσλ/ελδηαηηεκάησλ ηεο, ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ Οδεγία 

79/409/ΔΟΚ....» (Β΄ 1495), ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ «Γηα ηε δηαηήξεζε ησλ άγξησλ πηελώλ» 

ηνπ Δπξσπατθνύ πκβνπιίνπ ηεο 2αο Απξηιίνπ 1979, όπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 

2009/147/ΔΚ» 

 

Γηα παλίδα, ριωξίδα θαη νηθνηόπνπο: 

 Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 67/1981 «Πεξί πξνζηαζίαο ηεο απηνθπνύο ρισξίδαο θαη ηεο άγξηαο 

παλίδαο» 

 Οδεγία 72/1982/ΔΟΚ «πεξί ζπλάςεσο ζπκβάζεσο πεξί δηαηήξεζεο ηεο άγξηαο δσήο θαη ηνπ 

θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο Δπξώπεο (ύκβαζε Βέξλεο)». 

 ΝΟΜΟ 1335/1983 (ΦΔΚ 32/Α/14-3-83) «Κύξσζε Γηεζλνύο ζύκβαζεο (ζύκβαζεο ηεο 

ΒΔΡΝΖ) γηα ηε δηαηήξεζε άγξηαο δσήο θαη θπζηθνύ πεξηβάιινληνο» πξνο ζπκκόξθσζε ηεο 

ζύκβαζεο ηεο ΒΔΡΝΖ 

 ύκβαζε ηεο Οπάζηλγθηνλ (CITES) «γηα ηε ξύζκηζε ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ απεηινύκελσλ 

εηδώλ ρισξίδαο θαη παλίδαο» 

 ΚΤΑ 261354/1985 «πεξί θαλνληζκνύ δηαρεηξηζηηθώλ αξρώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνύ 

3626/1982/ΔΟΚ» γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο Οπάζηλγθηνλ (CITES). 

 Οδεγία 43/1992/ΔΟΚ «γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθώλ νηθνηόπσλ θαζώο θαη ηεο άγξηαο 

παλίδαο θαη ρισξίδαο» 

 ΚΤΑ 33318/1998 «Καζνξηζκόο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθώλ 

νηθνηόπσλ (ελδηαηηεκάησλ) θαζώο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο» ζε ζπκκόξθσζε ηεο 

νδεγίαο 43/1992/EOK 

 Οδεγία 105/2006/ΔΚ «πεξί πξνζαξκνγή ηεο νδεγίαο 43/1992/ΔΟΚ» 

 ΚΤΑ 14849/853/Δ103/2008 «Σξνπνπνίεζε ησλ ππ' αξηζκ. 33318/3028/1998 θνηλώλ 

ππνπξγηθώλ απνθάζεσλ (Β΄1289) θαη ππ' αξηζκ. 29459/1510/2005 θνηλώλ ππνπξγηθώλ 

απνθάζεσλ (Β΄992), ζε ζπκκόξθσζε κε δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2006/105 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

20εο Ννεκβξίνπ 2006 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο» 

 ΝΟΜΟ 3937/2011 «Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 

Ζ πην πξόζθαηε ειιεληθή λνκνζεζία πεξί δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο γεληθά ησλ νηθνηόπσλ, ηεο 

παλίδαο θαη ηεο ρισξίδαο είλαη ε ΚΤΑ 14849/853/Δ103/2008 θαη ν Νόκνο 3937/2011, πνπ 

απνηεινύλ ζπκκόξθσζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο βάζεη ηεο Οδεγία 105/2006/ΔΚ πνπ κε ηε 



- 4 - 

ζεηξά ηεο απνηειεί νπζηαζηηθά ζπλέρεηα ηεο νδεγίαο 43/92/ΔΟΚ θαη ηεο ζύκβαζεο ηεο Βέξλεο 

(1979).  

 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ λνκνζεζηώλ επηζεκαίλνληαη ηα θάησζη: 

 ην παξάξηεκα Η ηεο ΚΤΑ 14849/2008 αλαθέξνληαη νη νηθόηνπνη θνηλνηηθνύ 

ελδηαθέξνληνο ησλ νπνίσλ ε δηαηήξεζε απαηηεί ην ραξαθηεξηζκό πεξηνρώλ σο Δηδηθώλ 

Εσλώλ Γηαηήξεζεο (ΔΕΓ). 

 ην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο ΚΤΑ 14849/2008 αλαθέξνληαη ηα είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο  ησλ 

νπνίσλ ε δηαηήξεζε επηβάιιεη ηνλ θαζνξηζκό Δηδηθώλ Εσλώλ Γηαηήξεζεο 

 ην παξάξηεκα ΗV ηεο ΚΤΑ 14849/2008 νξίδνληαη ηα δσηθά θαη θπηηθά είδε θνηλνηηθνύ 

ελδηαθέξνληνο πνπ απαηηνύλ απζηεξή πξνζηαζία. 

 ην παξάξηεκα V ηεο ΚΤΑ 14849/2008 νξίδνληαη ηα δσηθά θαη θπηηθά είδε θνηλνηηθνύ 

ελδηαθέξνληνο ησλ νπνίσλ ε ζύιιεςε ζηε θύζε θαη ε εθκεηάιιεπζε ππόθεηληαη 

ελδερνκέλσο ζε δηαρεηξηζηηθά κέηξα. 
 

Χζηόζν γηα ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα ηζρύεη θαη ην θαζεζηώο πξνζηαζίαο ηνπ Πξνεδξηθνύ 

Γηαηάγκαηνο 67/1981 «Πεξί πξνζηαζίαο ηεο απηνθπνύο ρισξίδαο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο» κε ην 

νπνίν πξνζηαηεύνληαη είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο ηα νπνία δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ νδεγία 

105/2006/ΔΚ θαη ζηελ ΚΤΑ 14849/853/Δ103/2008 κε ηελ νπνία γίλεηαη θύξσζε απηήο 

 

Καηάλογοι ζπανιόηηηας και απειλής 

 

Ζ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα ζε ζπλεξγαζία κε θξαηηθνύο θνξείο θαη νξγαληζκνύο έρνπλ εθδώζεη 

θαηαιόγνπο κέζα ζηνπο νπνίνπο παξνπζηάδεηαη ην θαζεζηώο ζπαληόηεηαο θαη ηνπ βαζκνύ θηλδύλνπ 

γηα εμαθάληζε ησλ εηδώλ παλίδαο θαη ρισξίδαο. Ο πην πιαηηά ρξεζηκνπνηνύκελνο θαηάινγνο 

απεηινύκελσλ εηδώλ είλαη ν θαηάινγνο ηεο IUCN (Interanational Union for Conservation of Nature 

and Nature Resources- Γηεζλήο Έλσζεο Γηαηήξεζεο ηεο Φύζεο) νπ θπθινθνξεί ηόζν έληππα όζν 

θαη ειεθηξνληθά. ε απηό ηνλ θαηάινγν ζηεξίδνληαη νη αληίζηνηρνη Δπξσπαηθνί θαη Δζληθνί 

θαηάινγνη. Έηζη νη θαηάινγνη πνπ ππάξρνπλ είλαη νη θάησζη:  

 Κόθθηλνο θαηάινγνο ηεο IUCN γηα ηα θπηά θαη δώα ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ ηνπ World Conservation Monitoring Center (WCMC). 

 Δπξσπατθόο Κόθθηλνο Καηάινγνο ησλ Παγθνζκίσο Απεηινύκελσλ Εώσλ θαη Φπηώλ (European 

Red List). 

 Καηάινγνο ζπάλησλ, απεηινύκελσλ θαη ελδεκηθώλ θπηώλ ηεο Δπξώπεο (πκβνύιην ηεο 

Δπξώπεο). 

 Καηάινγνο απεηινύκελσλ θπηώλ ηνπ Corine (1991). 

 Κόθθηλν βηβιίν ησλ απεηινύκελσλ ζπνλδπιόδσσλ ηεο Διιάδαο. 

 Κόθθηλν βηβιίν ησλ θπηώλ ηεο Διιάδαο. 

 

Ζ δηεζλήο επηζηεκνληθή θνηλόηεηα ζηα πιαίζηα πξνζηαζίαο ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο κέζσ ηνπ 

νξγαληζκνύ IUCN εμέδσζε ην έηνο 1986 γηα πξώηε θνξά ην Κόθθηλν Βηβιίν  ησλ Απεηινύκελσλ 

Δηδώλ (Red Data Book) γηα ηα ζειαζηηθά.  Ήηαλ ν πξώην ηόκνο κηαο ζεηξάο πνπ απνηέιεζε ηελ 

επίζεκε θαηαγξαθή ησλ απεηινύκελσλ εηδώλ δηεζλώο. Αθνινύζεζαλ θαη άιινη ηόκνη γηα ηα 

πνπιηά, ηα ακθίβηα θαη εξπεηά, ηα ςάξηα ηα θπηά θαη ηα αζπόλδπια. 

 

Ζ δηαξθώο απμαλόκελεο απεηιέο γηα ηελ επηβίσζε ησλ εηδώλ θαη ε επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηε ιήςε 

κέηξσλ πξνζηαζίαο, έθαλαλ αλαγθαία ηε ζπλερή αλαλέσζε ησλ ΚΒΑΔ θαη ηε δεκηνπξγία ελόο 

θέληξνπ  κε κόληκν εθπαηδεπόκελν πξνζσπηθό , πνπ ζα αζρνιείηαη κε ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ 

γηα ηε θαηαγξαθή ησλ απεηινύκελσλ εηδώλ. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ην CMC (Conservation 

Monitoring Center ) ηεο IUCN  πνπ εδξεύεη ζην Καίκπξηηδ ηεο Αγγιίαο, ην νπνίν έρεη ηελ επνπηεία 

ησλ ζηνηρείσλ ησλ ΚΒΑΔ. 

 

Σν ΚΒΑΔ πεξηιακβάλνπλ έγθπξα ζηνηρεία ζε ζπλνπηηθή κνξθή γηα είδε πνπ απεηινύληαη δηεζλώο, 

όπσο θαηάζηαζε πιεζπζκνύ θαη νη ηάζεηο ηνπ, ε γεσγξαθηθή εμάπισζε, ε ζπαληόηεηα, ηα είδε 

απεηιήο θ.α. Ζ βάζε απηή δεδνκέλσλ ζπλερώο ελεκεξώλεηαη. Σα ζηνηρεία ησλ ΚΒΑΔ απνηεινύλ 
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έλα βαζηθό εξγαιείν ηεο επξσπατθή θνηλόηεηαο ζηε δηακόξθσζε ηεο πνιηηηθήο ηεο όζνλ αθνξά 

ζηελ πξνζηαζία δηαηήξεζε ησλ νηθνηόπσλ, ρισξίδαο θαη παλίδαο θαη γεληθόηεξα ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο O θαηάινγνο ρσξίδεη ηα είδε ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν εμαθάληζεο. Οη 

θαηεγνξίεο βαζίδνληαη ζε πνζνηηθά θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλα θξηηήξηα θαη είλαη νη εμήο 
ΔΚΛΗΠΟΝΣΑ - EXTINCT (ΔΥ)  

ΔΚΛΗΠΟΝΣΑ ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ – EXTINCT IN THE WILD 

(EW) 

ΚΡΗΗΜΧ ΚΗΝΓΤΝΔΤΟΝΣΑ – CRITICALLY ENDANGERED (CR) 

ΚΗΝΓΤΝΔΤΟΝΣΑ - ENDANGERED (ΔΝ) 

ΣΡΧΣΑ - VULNERABLE (VU) 

ΥΔΓΟΝ ΑΠΔΗΛΟΤΜΔΝΑ – NEAR THREATENED (NT) 

ΜΔΗΧΜΔΝΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ – LEAST CONCERN (LC) 

ΑΝΔΠΑΡΚΧ ΓΝΧΣΑ – DATA DEFICIENT (DD) 

ΟΥΗ ΔΚΣΗΜΖΜΔΝΑ – NOT EVALUATED (ΝΔ) 

 

Οη επξσπατθνί θαη νη ειιεληθνί θαηάινγνη αθνινπζνύλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο IUCN. 

 

1.1.A2.i. Σύπνη νηθνηόπσλ  ζηε πεξηνρή κειέηεο  

 

Ζ κεγάιε πνηθηιία νηθνηόπσλ δελ είλαη ην θξηηήξην πνπ έρεη θαηαζηήζεη ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ 

Θεζζαιηθνύ Κάκπνπ, άμηα έληαμεο ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ησλ πεξηνρώλ NATURA 2000, 

ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 92/43/ΔΔ. Γειαδή ε πεξηνρή κειέηεο δελ θαιύπηεηαη από νηθνηόπνπο 

(θπζηθά ελδηαηηήκαηα) ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηεο ΚΤΑ 14849/853/2008 (κε ηελ νπνία γίλεηαη 

ζπκκόξθσζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζία ζύκθσλα κε ηελ νδεγίαο 105/2006 ΔΔ)  θαη ε νπνία 

απνηειεί εμέιημε ηεο ΚΤΑ 33318/1998 (κε ηελ νπνία γηλόηαλ αληίζηνηρε ζπκκόξθσζε ζύκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο  43/1992/ΔΟΚ θαη ηεο 409/1979/ΔΟΚ). Ζ πεξηνρή έρεη ραξαθηεξηζηεί σο Εώλε 

Δηδηθήο πξνζηαζίαο ιόγσ ηεο ύπαξμεο αμηόινγσλ πιεζπζκώλ Κηξθηλεδηνύ, ην νπνίν απνηειεί είδνο 

ηεο αξπαθηηθήο νξληζνπαλίδαο θαη ζεσξείηαη απεηινύκελν είδνο ζε παγθόζκην επίπεδν. 

Σν κεγαιύηεξν κέξνο (ρακειόηεξν) ηεο πεξηνρήο θαιύπηεηαη από γεσξγηθή γε θαη ιηβαδηθέο 

εθηάζεηο ζηνπο ιόθνπο γύξσ από ηνπο νηθηζκνύο. Καη’ αληηζηνηρία εκθαλίδνληαη θπηηθά είδε ηεο 

γεσξγηθήο θαη  ιηβαδηθήο θπηνδηάπιαζεο.  

 

ηηο ιηβαδηθέο εθηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ γύξσ πεξηνρή κειέηεο, ε πην αμηόινγε νκάδα θπηώλ 

από ηελ άπνςε παξαγσγήο βνζθεζίκνπ ύιεο, είλαη ηα πνώδε θπηά ηα νπνία είλαη εθείλα πνπ κέρξη 

ζήκεξα έρνπλ αξθεηά κειεηεζεί. Από ηα πνώδε θπηά νη νηθνγέλεηεο ησλ αγξσζησδώλ (Gramineae) 

θαη ησλ ςπραλζώλ (Papilionaceae) παξέρνπλ ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό πνιύηηκσλ ιηβαδηθώλ θπηώλ. 

Τπάξρνπλ θαη άιιεο νηθνγέλεηεο όπσο ηα ζύλζεηα (Compositeae), νη νπνίεο αληηπξνζσπεύνληαη 

από πνιύ κηθξόηεξν αξηζκό εηδώλ κεξηθά από ηα νπνία είλαη εμαηξεηηθά πνιύηηκα από 

θηελνηξνθηθή άπνςε αιιά δελ έρνπλ επαξθώο κειεηεζεί.  

 

Σα μπιώδε ιηβαδηθά θπηά ζε ζρέζε κε ηα πνώδε έξρνληαη ζε δεύηεξε κνίξα ζε όηη αθνξά ηελ 

παξαγσγή βνζθεζίκνπ ύιεο. ε ρώξεο όκσο κε κεζνγεηαθό θιίκα όπσο ε ρώξα καο, είλαη δπλαηόλ 

λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθή θαηεγνξία ιηβαδηθήο βιάζηεζεο, ράξε ζην βαζύηεξν ξηδηθό ηνπο 

ζύζηεκα θαη ζηε κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο ηνπο. Σα μπιώδε ιηβαδηθά θπηά έρνπλ αληηπξνζώπνπο 

θαη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ησλ μπισδώλ θπηώλ, δει. ζηα θξύγαλα, ζηνπο ζάκλνπο θαη ζηα δέλδξα. 

 

Δπίζεο, ζεκαληηθόο νηθόηνπνο ζεσξνύληαη θαη νη νηθηζκνί ηεο πεξηνρήο κειέηεο δηόηη, νη ζθεπέο 

ησλ θαηνηθηώλ, νη απνζήθεο, νη πεξηζηεξώλεο θαη άιια θηίξηα ησλ νηθηζκώλ απνηεινύλ ζέζεηο 

θσιηάζκαηνο ηνπ Κηξθηλεδηνύ. 

 

Γεληθά νη θιάζεηο ησλ νηθνηόπσλ ζηελ πεξηνρή Natura 2000 (Πεξηνρή Θεζζαιηθνύ Κάκπνπ- 

GR1420011) θαη ε ζρεηηθή ηνπο θάιπςε ζε πνζνζηό έθηαζεο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 1. 
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Πηλάθαο 1 : Κιάζεηο νηθνηόπσλ ηεο πεξηνρήο Natura 2000 (Πεξηνρή Θεζζαιηθνύ Κάκπνπ) 

Κσδηθόο Πεξηγξαθή % Κάιπςε 

N06 ηαζηκα θαη ηξερνύκελα λεξά ζε πεξηνρέο ηεο ελδνρώξαο 1 

N08 Υεξζνιίβαδα κε θξύγαλα, ρακειή βιάζηεζε, καθη  4 

N09 Ξεξά πννιίβαδα, ηέππεο 5,5 

N12 

Δθηεηακέλεο θαιιηέξγεηεο δεκεηξηαθώλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαιιεξγεηώλ κε ηαθηηθή 

αγξαλάπαπζε) 50 

N15 Γεσξγηθή γε (Αξόζηκε) 35 

N16 Πιαηθπιια θπινβόιια δάζε 0,5 

N21 

Με δαζηθέο εθηάζεηο πνπ θαιιηεξγνύληαη κε μπιώδε θπηά 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νπσξώλσλ, ειαηώλεο, 

ακπειώλεο) 2 

N22 

Ληζώλεο, εθηεζεηκέλεο βξαρώδεηο επηθάλεηεο, απόηνκνη 

γθξεκνί, Δπηθάλεηεο κε κνληκν ρηόλη θαη πάγν 1 

N23 

Άιιεο εθηάζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πόιεηο, ρσξηά, 

δξόκνη, ρώξνη απνξξηκκάησλ, νξπρεία, βηνκεραληθέο 

εγθαηαζηάζεηο) 1 

      

πλνιηθή Κάιπςε 100% 

 

Γελ ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα ηνπο εηδηθνύο ηύπνπο ησλ νηθνηόπσλ ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηεο ΚΤΑ 

14849/853/2008 (νδεγία 43/92/ΔΟΚ) γηα ηελ πεξηνρή Natura 2000 (Πεξηνρή Θεζζαιηθνύ Κάκπνπ- 

GR1420011) θαζώο θαη ε αληίζηνηρε αμηνιόγεζή ηνπο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο Δπξσπατθήο 

έλσζεο. 

 

1.1.A2.ii Υισξίδα ζηελ πεξηνρή κειέηεο  

 

Γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο ηα είδε ρισξίδαο είλαη ηππηθά είδε πνπ ζπλαληώληαη ζηα νηθνζπζηήκαηα 

ηεο πεξηνρήο Διιαδηθνύ Υώξνπ θαη δελ εκπίπηνπλ ζε θάπνην θαζεζηώο πξνζηαζίαο. Γελ 

αλαθέξνληαη είδε ηεο ρισξίδαο πνπ λα παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ηα νπνία λα 

πεξηιακβάλνληαη ζε θάπνην θαζεζηώο πξνζηαζίαο (όπσο ζηνλ Κόθθηλν Καηάινγν ησλ 

Απεηινύκελσλ Δηδώλ ηεο IUCN, ζηα Παξαξηήκαηα Η,  II θαη ΗV ηεο ΚΤΑ 14849/2008) ή/θαη είλαη 

ελδεκηθά  ζηελ επξύηεξε πεξηνρή).  

 

1.1.A2.iii Παλίδα ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

 

Οη δσηθνί νξγαληζκνί ζηελ πεξηνρή κειέηεο παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ ζηελ θαηεγνξία ηεο 

νξληζνπαλίδαο. Ζ επξύηεξε πεξηνρή κειέηεο δελ αληηπξνζσπεύεηαη από είδε παλίδαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα από ζειαζηηθά, εξπεηά ακθίβηα θαη αζπόλδπια ηα νπνία λα πεξηιακβάλνληαη ζηα 

είδε πξνηεξαηόηεηαο ηεο ΚΤΑ 14849/2008 θαη ησλ αληίζηνηρσλ νδεγηώλ ηεο Δ.Δ. κε ηηο νπνίεο 

γίλεηαη ε ζπκκόξθσζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο.  
 

Από ηα είδε παλίδαο πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη ε νξληζνπαλίδα, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη είδε πνπ βξίζθνληαη ζε θάπνην θαζεζηώο πξνζηαζίαο  ιόγσ θάπνηαο 

θαηεγνξίαο ζπαληόηεηαο όπσο γηα παξάδεηγκα ζπάλην ζηελ Διιάδα, ζπάλην ζηελ Δπξώπε, ζπάλην 

παγθνζκίσο, θαινί πιεζπζκνί αιιά κηθξή γεσγξαθηθή εμάπισζε, κηθξνί πιεζπζκνί αιιά κεγάιε 

γεσγξαθηθή εμάπισζε, ελδεκηθό ζηελ πεξηνρή,  ελδεκηθό ζε επξύηεξε πεξηνρή, ζε θαηάζηαζε 

εμαθάληζεο.  

 

1.1.A2.iv Οξληζνπαλίδα ηεο πεξηνρήο κειέηεο  

 

Ζ νξληζνπαλίδα πνπ έρεη θαηαγξαθεί ζηελ πεξηνρή είλαη ζεκαληηθή, ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ηα 

αξπαθηηθά είδε.  Ζ θεληξηθή θαη λόηηα πεδηλή πεξηνρή ηεο Λάξηζαο (θάκπνο ηεο Λάξηζαο) είλαη 

πνιύ ζεκαληηθόο βηόηνπνο ηνπ αξπαθηηθνύ είδνπο Κηξθηλέδη (Falco naumanni). ηελ πεξηνρή 
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απηή δηαηεξνύληαη ζεκαληηθνί πιεζπζκνί ηνπ είδνπο παγθνζκίσο. Ο θαηάινγνο ησλ εηδώλ  

νξληζνπαλίδαο, ε παξνπζία ησλ νπνίσλ ηεθκεξηώλεηαη βηβιηνγξαθηθά ζηελ πεξηνρή θαη ε 

θαηάζηαζε πξνζηαζίαο, ζπαληόηεηαο θαη απεηιήο απηώλ παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα 3. 

 

Τπνγξακκίδεηαη όηη θάπνηα από ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη ζηα ηππνπνηεκέλα δεδνκέλα ηεο ΕΔΓ – 

Πεξηνρή Θεζζαιηθνύ Κάκπνπ  θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3 δελ πθίζηαληαη πιένλ ζηελ 

πεξηνρή ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα θαη ην ράξηε θαηαλνκήο ησλ εηδώλ όπσο δεκνζηεύνληαη ζην 

Διιεληθό Κόθθηλν Βηβιίν Απεηινύκελσλ Δηδώλ. πγθεθξηκέλα πξόθεηηαη γηα ην είδνο   

Κνθθηλνθαιηαθνύδα (Pyrrhocorax pyrrhocorax)  

 

Καηόπηλ ηεο επηζήκαλζεο απηήο ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα 4 ηα πην ελδηαθέξνληα είδε πηελώλ πνπ 

απαληνύλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Κεξθέηνπ Όξνπο είλαη ηα θάησζη είδε 

 Σα είδε ραξαθηεξηζκνύ ηεο ΕΔΠ: ηα αξπαθηηθά είδε Κηξθηλέδη (Falco naumanni) θαη 

Αεηνγεξαθίλα (Buteo rufinus),   

 Σα αξπαθηηθά είδε: Φηδαεηόο (Circaetus gallicus), Καιακηθηξθνο (Circus aeruginosus), 

Πεηξίηεο (Falco peregrinus),  

 Καη ηα είδε Λεπθόο Πειαξγόο (Ciconia ciconia), Αεηνκάρνο (Lanius collurio), 

Αξγπξνηζηθληάο (Egretta alba), Υαιθνθνπξνύλα (Coracias garrulus) πνπ βξίζθνληαη ζε 

θάπνην θαζεζηώο ζπαληόηεηαο ζην Διιεληθό Κόθθηλν βηβιίν Απεηινύκελσλ 

πνλδπιόδσσλ. 

 

Παξαθάησ αθνινπζεί πιήξε αλάιπζε γηα ηελ βηνινγία θαη νηθνινγία ηνπ Κηξθηλεδηνύ ελώ γηα ηα 

ππόινηπα είδε πεξηγξάθεηαη ην θαζεζηώο απεηιήο θαη δηαηήξεζεο θαη εμάπισζεο ζηνλ Διιεληθό 

ρώξν. 

 

 

Σo Κηξθηλέδη (Falco naumanni)  

 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

Δίλαη έλα πνιύ επέιηθην πνπιί, άθνβν θαη ζνξπβώδεο. Γεκηνπξγεί 

ζκήλε. Σξέθεηαη θπξίσο κε έληνκα θαη ζεσξείηαη επσθειέο γηα ηε 

γεσξγία. Σν θηξθηλέδη ζρεκαηίδεη ραιαξέο απνηθίεο θαη ζηελ Διιάδα 

θσιηάδεη ζε πόιεηο θαη ρσξηά ζηα παιηά θηίξηα θαη ηηο απνζήθεο. 

παληόηεξα θσιηάδεη θαη ζε θπζηθέο ζέζεηο όπσο βξάρνη θαη 

ρσκάηηλα πξαλή. 

 

Σν κέγεζνο ηνπ ζώκαηνο είλαη πεξίπνπ 30 εθ. Σν αξζεληθό έρεη 

θεθάιη θαη νπξά γθξηδνκπιέ θαη ξάρε θνθθηλσπή. Ζ θνηιηά είλαη 

ρξώκαηνο κπεδ, κε ζθόξπηεο θειίδεο. Σα ζειπθά έρνπλ ζηε ξάρε 

ηνπο θνθθηλσπό ρξώκα κε ξαβδώζεηο. Σα λύρηα ηνπο είλαη ιεπθά. 

 

 

 

Εμάπιωζε, πιεζπζκηαθά ζηνηρεία θαη ηάζεηο 

 

Δίλαη είδνο παγθόζκηα απεηινύκελν κε εμαθάληζε, θαζώο νη πιεζπζκνί ηνπ κεηώζεθαλ δξακαηηθά 

ηα ηειεπηαία ρξόληα ιόγσ ηεο επξείαο ρξήζεο θπηνθαξκάθσλ. Ζ εμάπισζή ηνπ ζήκεξα ζηελ 

Διιάδα πεξηιακβάλεη ηελ Θεζζαιία θαη ηελ δπηηθή Μαθεδνλία, ελώ ππάξρνπλ κηθξνί 

θαηαθεξκαηηζκέλνη πιεζπζκνί θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο.  

 

Σν θηξθηλέδη είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλνο θαη ηνπηθά θνηλόο θαινθαηξηλόο επηζθέπηεο θαη 

δηεξρόκελνο κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα. Σα πξώηα θηξθηλέδηα έξρνληαη ζηα ηέιε Μαξηίνπ κε αξρέο 

Απξηιίνπ θαη ε κεηαλάζηεπζή ηνπο ζπλερίδεηαη κέρξη ηηο αξρέο Μαΐνπ. Ζ θζηλνπσξηλή 

κεηαλάζηεπζε είλαη από ηα ηέιε Απγνύζηνπ έσο θαη ηα κέζα Οθησβξίνπ.  
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Πνιύ πην θνηλό θαη κε επξύηεξε εμάπισζε παιαηόηεξα, σο θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60, ην 

είδνο ππέζηε ζηε ζπλέρεηα δξακαηηθή κείσζε θαη ζπξξίθλσζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ. ήκεξα 

ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα ηνπιάρηζηνλ 140 απνηθίεο, κε πιεζπζκό πνπ θπκαίλεηαη από 2.600 έσο 

3.300 δεπγ., κε αξλεηηθέο ηάζεηο. Ο ζεκαληηθόηεξνο πιεζπζκόο (75% ηνπ ζπλόινπ) απαληάηαη 

ζηνλ Θεζζαιηθό Κάκπν, κε 2.100-2.500 δεπγ. ζε 107 απνηθίεο, ζε 43 από ηηο νπνίεο θαηαγξάθεθαλ 

πεξηζζόηεξα από 20 δεπγ. ζηελ θάζε κία. Δθηόο Θεζζαιίαο νη απνηθίεο ηνπ είλαη ζρεηηθά 

απνκνλσκέλεο θαη ζαθώο κηθξόηεξεο ζε κέγεζνο. Φσιηάδεη ζηνπο λνκνύο: Αηησιναθαξλαλίαο, 

Ζιείαο, Φζηώηηδαο, Πέιιαο, Κηιθίο, Κνδάλεο, Φισξίλεο, εξξώλ θαη Ρνδόπεο, ζηηο πόιεηο 

Ησάλληλα, Γαιαμίδη θαη Σξίπνιε, θαζώο θαη ζηα λεζηά Λήκλνο θαη Λέζβνο. Γηαπηζηώλεηαη ζπλερήο 

ηάζε κείσζεο ησλ πιεζπζκώλ ηνπ. ύκθσλα κε πξόζθαηα δεδνκέλα από πεξηνρέο ηεο Θεζζαιίαο, 

ε κείσζε αλέξρεηαη ζην 11%, αλ θαη ηηο πξνεγνύκελεο δεθαεηίεο ήηαλ πνιύ πην έληνλε, θπξίσο 

ιόγσ ηεο επέθηαζεο ησλ αξδεπόκελσλ εθηάζεσλ θαη ηεο ζπξξίθλσζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπ 

είδνπο κεηά ην 1950. Δθηόο αλαπαξαγσγηθήο πεξηόδνπ ην θηξθηλέδη παξαηεξείηαη ζε όιε ζρεδόλ 

ηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαη ζε αξθεηά λεζηά, αιιά δελ ππάξρνπλ επαξθή πιεζπζκηαθά δεδνκέλα 

γηα ην κέγεζνο ησλ πιεζπζκώλ πνπ κεηαθηλνύληαη θαηά ηε κεηαλάζηεπζε. Τπάξρεη κηα 

επαλεύξεζε ζηελ Διιάδα ελόο αηόκνπ πνπ είρε δαθηπιησζεί ζηελ Απζηξία.  
 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν  Πίλαθαο 2, ν νπνίνο δείρλεη ηνλ πιεζπζκό θαη ηηο απνηθίεο ηνπ 

Κηξθελεδηνύ ζην Θεζζαιηθό θάκπν γηα θάζε νηθηζκό πνπ παξαηεξήζεθε ην είδνο απηό. Ο πίλαθαο απηόο 

έρεη παξνπζηαζηεί ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο : «Έθζεζε νξληζνινγηθήο αμηνιόγεζεο ησλ πεξηνρώλ 

«GR056 Πεξηνρή Σπξλάβνπ», «GR062 Θεζζαιηθόο Κάκπνο» θαη «GR063 Πεξηνρή Φαξζάισλ», γηα 

ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπο σο Εσλώλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο» γηα ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο 

Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ & Διιεληθό Κέληξν Βηνηόπσλ Τγξνηόπσλ (ΔΚΒΤ). 

 

 
Πίλαθαο 2: Απνηθίεο θηξθηλεδηώλ ζην Θεζζαιηθό Κάκπν ζύκθσλα κε ηηο απνγξαθέο ησλ εηώλ   

1994,1995 (Hallmann 1995) θαη 2004 

Κνληά 

ζε 

ΠΠ 
ΠΠ Οηθηζκόο Ννκόο 

1994    

(δεύγε) 

1995    

(δεύγε) 

Ηνύληνο 

2004  

(άηνκα) 

Παξαηεξήζεηο 

  Κα Αγία Παξαζθεπή Λάξηζαο   0 0   

  Σπ Αγία νθία Λάξηζαο   0 2   

  Κα Αγία Σξηάδα Λάξηζαο     3   

  Γ Αγία Σξηάο Καξδίηζαο 0 0 #   

  Κα Άγηνη Αλάξγπξνη Λάξηζαο 76 40 17   

  Κα Άγηνο Βεζζάξηνο Καξδίηζαο   0 #   

  Κα Άγηνο Γεώξγηνο Λάξηζαο ? 10 2   

  Κα Άγηνο Γεώξγηνο (Φα) Λάξηζαο 20 10 1   

  Κα Άγηνο Γεκήηξηνο Καξδίηζαο 0 20 2   

  Γ Άγνη Θεόδσξνη Καξδίηζαο 0 0 #   

  Κα Άγηνο Κσλζηαληίλνο Λάξηζαο 20 16 34   

  Γ Αγηνπεγή Καξδίηζαο   0 #   

  Κα Αγλαληεξή Λάξηζαο   0 0   

  Γ Αγλαληεξό Καξδίηζαο   0 #   

  Κα 

Αγξόθεπνη (Μέγα 

Μνλαζηήξη)  Λάξηζαο   0 2   

  Γ Αεξηλό Μαγλεζίαο   3 8   

  Κα Ακπέιηα Λάξηζαο 30 26 37   

  Σπ Ακπειώλαο Λάξηζαο   4 1   

  Κα Ακπειώλαο νθάδσλ Καξδίηζαο   0 0   

  η Ακπγδαιηά Λάξηζαο   0 0   

  Γ Ακθηζέα Λάξηζαο     5 ΒΑ Λάξηζαο 

  Κα Αλαγέλλεζε Λάξηζαο 30 29 35   

  Κα Άλσ Βαζηιηθά Λάξηζαο 30 10 8   

  Κα Άλσ Βνύλαηλα Λάξηζαο     10   

  Κα Αλσρώξη (Φα) Λάξηζαο ? ? 5   
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  Κα Αξγπξνκπινο Λάξηζαο   5 0   

  Κα Αξκέλην Λάξηζαο 40 44 55   

  Γ Αξηεζηαλό Καξδίηζαο   0 #   

  Κα Αζηξίηζα Καξδίηζαο     0   

  Κα Αύξα Λάξηζαο 60 10 21   

  Κα Αρίιιεην Λάξηζαο 100 50 22   

Φα Γ Αρίιιεην (Φα) Λάξηζαο     2   

  Κα Βακβαθνύ Λάξηζαο 30 20 73   

  Κα Βαζηιί Λάξηζαο 60 45 25   

  Γ Βειεζηίλν Μαγλεζίαο   2 0   

  Γ Βινρόο Καξδίηζαο     0   

  Κα Βνύλαηλα Λάξηζαο   0 0   

Σπ Γ Βξπόηνπνο Λάξηζαο   1 0   

Φα Γ Βξπζηά Λάξηζαο   0 2   

  Κα Γαιήλε Λάξηζαο 30 30 44   

  Γ Γεθύξηα Καξδίηζαο   0 4   

  Γ Γηάλλνπιε Λάξηζαο   ? 2   

  Κα Γιαύθε Λάξηζαο 30 44 35   

  Γ Γνξγνδίηεο Καξδίηζαο   0 0   

  Γ Γπξηώλε Λάξηζαο - 2 #  Βόξεηα Λάξηζαο 

  Κα Γαζόινθνο Λάξηζαο 60 30 35   

Σπ Γ Γαζνρώξη (Λάξηζαο) Λάξηζαο   0 0   

  Γ Γαζνρώξη (νθάδσλ) Καξδίηζαο   0 #   

Σπ 

Μα Γ Γειέξηα Λάξηζαο ? 3 5   

  Σπ Γέλδξα (Λάξηζαο) Λάξηζαο   5 13   

  Γ Γέλδξα  (Φαξζάισλ) Λάξηζαο   0 #   

  Γ Γελδξνρώξη Λάξηζαο   0 #   

  Γ Γίινθν Λάξηζαο   0 0   

  Κα Γίινθνο Λάξηζαο 150 150 68   

  Κα Γνμαξάο Λάξηζαο 61 40 45   

  Κα Διεπζεξέο Λάξηζαο 20 15 37   

  Κα Διεπζέξην Λάξηζαο 0 11 74   

  Γ Διεπζεξνρώξη Μαγλεζίαο   3 # 
άιιν όλνκα 

Κνθθηλόβξαρνο 

  Κα Διιεληθό (Φαξζάισλ) Λάξηζαο 5 5 12   

  Κα Δξκίηζη Καξδίηζαο 20 20 15   

  Γ Εατκη Καξδίηζαο   0 #   

  Κα Εάπεην Λάξηζαο 100 100 95   

  Κα Εσνδόρνο Πεγή Λάξηζαο 30 30 18   

  Κα Ζιίαο (πθεώλ) Καξδίηζαο   0 0   

  Κα Θεηίδη Λάξηζαο 45 45 26   

  Κα Ιηέα Καξδίηζαο 10 15 2   

  Κα Καιηβάθηα Παιακά Καξδίηζαο 3 3 6   

  Γ Καιιηθώλην Καξδίηζαο   0 #   

  Κα Καιό Νεξό Λάξηζαο 20 20 32   

  Κα Καινγξηάλα Καξδίηζαο   3 #   

  Γ Καινρώξη Λάξηζαο     11 ΒΑ Λάξηζαο 

  Κα Κάκπνο Λάξηζαο   19 27   

  Γ Καξδίηζα (ζηα Αλαηνιηθά) Καξδίηζαο 20 20 #   

  Κα Κάζηξν Λάξηζαο 0 0 9   

  Κα Κάησ Βαζηιηθά Λάξηζαο 10 10 6   

  Κα Καησρώξη Λάξηζαο ? 3 30   

  Κα Κνηιάο Λάξηζαο   7 21   

  Κα Κνθθίλεο Λάξηζαο 5 5 4   

η Κα Κνπηζόρεξν Λάξηζαο 0 0 2   

  Κα Κξαλλώλαο Λάξηζαο 21 21 45   

  Κα Κξήλε Λάξηζαο 80 15 0   
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  Κα Κξύα Βξύζε Λάξηζαο     2   

  Κα Κππαξίζηα Λάξηζαο 10 15 6   

  Κα Κππάξηζνο Λάξηζαο 10 10 25   

  Κα Κπςέιε (Κηιειέξ) Λάξηζαο 150 100 82   

  Κα Κπςέιε (νθάδσλ) Καξδίηζαο 0 0 0   

  Κα Λεύθε Καξδίηζαο   9 16   

  Κα Λνπηξό Λάξηζαο 6 6 24   

  Κα Λνθίζθνο Λάξηζαο 20 13 15   

  Κα Λόθνο Λάξηζαο ? 5 0   

  Κα Μάλδξα Λάξηζαο   0 12   

  Γ Μαξαζέα Καξδίηζαο 0 0 #   

  Γ Μαξαζέα Καξδίηζαο   0 #   

  Γ Μάξθνο Καξδίηζαο   0 0   

  Κα Μαηαξάγθα Καξδίηζαο 10 8 0   

  Κα Μαπξνβνύλη Λάξηζαο 10 27 43   

  Γ Μαπξόινθνο Μαγλεζίαο   2 #   

  Κα Μέγα Δπύδξην Λάξηζαο ? ? 5   

  Κα Μέγα Μνλαζηήξη Λάξηζαο 50 51 90   

  Κα Μειία Λάξηζαο 30 48 36   

  Κα Μέιηζζα Λάξηζαο 20 27 37   

  Κα Μειηζζνρώξη Λάξηζαο 30 26 65   

  Κα Μεζνξάρε (Καξδίηζαο) Καξδίηζαο     0   

  Κα Μεζνξάρε (Λάξηζαο) Λάξηζαο 10 10 12   

  Γ Μεηακόξθσζε Καξδίηζαο     0   

  Κα Μηθξό Βνπλό Λάξηζαο   55 26   

  Κα Μηθξό Πεξηβνιάθη Μαγλεζίαο   5 24   

  Κα Μόδεζηνο Λάξηζαο 20 11 17   

    Μνλή Εσνδόρνο Πεγή Μαγλεζίαο   1 #   

  Κα Μνζρνρώξη Λάξηζαο 10 11 27   

  Κα Μύξα Λάξηζαο 20 7 14   

  Γ Ναζξάθη Λάξηζαο   0 0   

  Κα Νέα Λεύθε Λάξηζαο 100 100 70   

  Κα Νέεο Καξπέο Λάξηζαο 200 200 75   

  Γ Νέν Ηθόλην Καξδίηζαο     0   

  Κα Νέν Πεξηβόιη Λάξηζαο ? 2 12   

  Γ Νέζσλαο Λάξηζαο     4 ΒΑ Λάξηζαο 

  Κα Νηάκαηα Λάξηζαο ? 5 7   

  Κα Νίθαηα Λάξηζαο 50 50 105   

  Κα Νίθε Λάξηζαο 30 22 28   

  Κα Οκνξθνρώξη Λάξηζαο - 20 37   

  Κα Οξθαλά Καξδίηζαο 10 8 17   

  Κα Παιακάο Καξδίηζαο 60 60 75   

  Κα Παζριίηζα Καξδίηζαο 15 15 13   

  Γ Πεδηλό Καξδίηζαο 0 0 #   

  Γ Πεξίβιεπην Μαγλεζίαο     0   

  Κα Πέηξηλν Καξδίηζαο 5 5 8   

Σπ Γ Πιαηαλνύιηα (Λάξηζαο) Λάξηζαο   2 6   

  Κα Πιαηύθακπνο Λάξηζαο 30 33 50   

  Κα Πνιηδάκεην Λάξηζαο 3 3 4   

  Κα Πνιπλέξη (Φαξζάιωλ) Λάξηζαο 10 10 15   

  Γ Πξνάζηην Καξδίηζαο 0 0 #   

  Γ Πξόδξνκνο (Καξδίηζαο) Καξδίηζαο 0 0 #   

  Κα Πξόδξνκνο (Λάξηζαο) Λάξηζαο 20 10 16   

  Κα Ππξγάθηα Λάξηζαο ? 0 3   

Κα   Πύξγνο Καξδίηζαο     2   

  Κα Ραρνύια (Λάξηζαο) Λάξηζαο 7 7 52   

  Κα Ρεπκαηηά Λάξηζαο 60 40 45   
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  Κα Ρήγαην Λάξηζαο   0     

  Γ Ρηδνβνύλη (Καξδίηζαο) Καξδίηζαο   0 #   

Κα Γ Ρηδόκπινο Μαγλεζίαο ? 0 #   

  Κα ηηνρώξη Λάξηζαο 60 52 30   

  Κα θνπηά Λάξηζαο   0 #   

  Κα θνηνύζα Λάξηζαο 60 40 47   

  Γ νθάδεο Καξδίηζαο   0 0   

  Κα νθό Λάξηζαο 0 0 0   

  Κα ηαπξόο (Φαξζάισλ) Λάξηζαο ? 3 0   

  Κα ηεθαλνβίθεην Μαγλεζίαο 50 50 94   

  Κα πθεέο Καξδίηζαο     0   

  Κα πλ.Πξνζθύγσλ(Ακπγδαιηάο) Λάξηζαο   0 0   

  Κα Σωηήξην Λάξηζαο 20 15 22   

  Κα Σεξςηζέα Λάξηζαο 18 53 79   

  Σπ Σύξλαβνο Λάξηζαο 50 70 110   

  Κα Τπέξεηα Λάξηζαο ? 0 12   

  Σπ Φαιάλε Λάξηζαο   9 25   

  Φα Φάξζαια Λάξηζαο 100 90 60   

  Κα Φύιιν Καξδίηζαο 10 10 5   

  Κα Υάιθε Λάξηζαο 30 38 56   

  Κα Υαιθηάδεο Λάξηζαο 100 76 111 

Σα πεξηζζόηεξα 
ζηνπο Αλ. 

Υαιθηάδεο 

  Κα Υαξά Λάξηζαο 60 29 49   

  Γ Υιόε Μαγλεζίαο   0 1   

  Κα Φπρηθό Λάξηζαο   6 29   

    ύλνιν (άηνκα)       3047   

    ύλνιν (δεύγε)   2780 2599     

    
ύλνιν (δεύγε) ζηε πεξηνρή 

κειέηεο   2760 2568 2285 

Μέζνο όξνο 

αλαγσγή ζε δεύγε 
(Ν*0,75) 

    Διάρηζην (δεύγε) 2004       2133 
αλαγσγή ζε δεύγε 

Ν*0,70 

    Μέγηζην (δεύγε) 2004       2438 
αλαγσγή ζε δεύγε 

Ν*0,80 

    πνζνζηό ζε ζρέζε κε ην 1995       87,93 αθνξά ην κέζν όξν 

        

Υπόκλεκα γηα ηνλ πίλαθα ΙΙ 

ηνλ πίλαθα ηνπ 1995 (από Hallmann 1995) ν νηθηζκόο Γαιήλε αλαθεξόηαλ θαη δεύηεξε θνξά σο Αλσ Πιαηύθακπν. 

Οη νηθηζκνί πνπ ζεκεηώλνληαη κε πιάγηα γξάκκαηα θηινμελνύζαλ πεξηζζόηεξα από 10 δεύγε ην 1995 ή 13 άηνκα ην 

2004 (Κξηηήξην 1 ραξαθηεξηζκνύ ΕΔΠ)  

Οη νηθηζκνί πνπ ζεκεηώλνληαη κε έληνλα ζηνηρεία θηινμελνύζαλ πεξηζζόηεξα από 20 δεύγε ην 1995 ή 27 άηνκα ην 

2004 (Κξηηήξην 1 ραξαθηεξηζκνύ ΕΔΠ) 

Με # ζεκεηώλνληαη νη νηθηζκνί νη νπνίνη βξίζθνληαλ καθξηά ησλ ΠΠ θαη δελ δηεξεπλήζεθαλ ην 2004 
Ζ Βνύλαηλα θαη ην Μηθξό Βνπλό αλαθέξνληαη (από Hallmann 1995)  ζηνλ Ννκό Καξδίηζαο όπνπ ππαγόηαλε 

παιαηόηεξα. 

 

Πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ είδνπο πνπ βξίζθεηαη ζηελ Ειιάδα 

 

Πεξίπνπ ην 2-3% ηνπ επξσπατθνύ. 

 

Οηθνινγία-Βηνινγία 

 

Εεη ζε δεζηέο, αλνηθηέο πεξηνρέο, π.ρ. ζε ζηεπηθέο θαη ςεπδνζηεπηθέο εθηάζεηο, ρεξζνιίβαδα, κε 

αξδεύζηκεο θαιιηέξγεηεο θαη πεξηζηαζηαθά ζε θξύγαλα θαη αλνηθηά δαζνιίβαδα. Σξέθεηαη θπξίσο 

κε έληνκα (θπξίσο Οξζόπηεξα) θαη ιηγόηεξν κε κηθξά ζειαζηηθά θαη άιια κηθξά ζπνλδπιόδσα. 

Φσιηάδεη ζπλήζσο ζε απνηθίεο πνπ αξηζκνύλ από 5 έσο 250 δεπγ. αιιά θαη κεκνλσκέλα. Φηηάρλεη 

ηε θσιηά ηνπ ζε ηξύπεο ζε παιηά ζπίηηα θαη απνζήθεο, θάησ από ζηέγεο,ζεηξύπεο δέλδξσλ θαη ζε 



- 12 - 

βξαρώδεηο νξζνπιαγηέο. Οη πεξηνρέο αλαδήηεζεο ηξνθήο βξίζθνληαη ζε αθηίλα 5-10 ρικ, 

ζπαληόηεξα δε έσο 15 ρικ από ηε θσιηά. 

 

Σνλ ρεηκώλα είλαη απίζαλν λα ηα δνύκε ζηε ρώξα καο, εθηόο από εμαηξεηηθά ζπάληεο πεξηπηώζεηο. 

Νσξίο ηελ άλνημε, όηαλ επηζηξέθνπλ από ηελ Αθξηθή όπνπ μερεηκώληαζαλ, ζα ηα δνύκε ζε κεγάιεο 

νκάδεο ζε ζηήινπο ηεο ΓΔΖ ή ηνπ ΟΣΔ, ή όια καδί ζε κεκνλσκέλα δέληξα ζηνλ θάκπν. 

 

Μεηά δηαζπείξνληαη ζηηο ζέζεηο αλαπαξαγσγήο. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ζπγθεληξώλεηαη ζηα ρσξηά, 

όπνπ θσιηάδνπλ ζε παιηά ζπίηηα ή απνζήθεο. Πνιιέο θνξέο ζπγθεληξώλνληαη πνιιέο δεθάδεο ζε 

κηα παιηά απνζήθε. 

 

Ζ θσιηά ηνπο είλαη πξόρεηξε, ρσξίο ζπγθέληξσζε πιηθώλ. Δθκεηαιιεύνληαη θάζε δπλαηή ζέζε. 

ηε Θεζζαιία ηα εληνπίζακε λα θσιηάδνπλ ζε πεξηζηεξώλα, καδί κε δεθάδεο πεξηζηέξηα. Πνιύ 

ιίγα εμαθνινπζνύλ λα θσιηάδνπλ ζε άγξηα πεξηβάιινληα, όπσο ζε ηξύπεο βξάρσλ, ζε 

νξζνπιαγηέο, ζε ηξύπεο δέληξσλ θαη ζε παιηέο θσιηέο από θνπξνύλεο. 

 

ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνύ, κεηά ηελ απηνλόκεζε ησλ λενζζώλ, καδεύνληαη ζε κεγάιεο νκάδεο θαη 

θνπξληάδνπλ ην βξάδπ όια καδί ζε ζπζηάδεο δέληξσλ, δίπια ή κέζα ζηα ρσξηά ζηε Θεζζαιία, ή ζε 

πάξθα όπσο ζηελ Σξίπνιε ή ζηα Γηάλλελα. Απηή ηελ επνρή παξαηεξνύληαη νκάδεο πνιιώλ 

εθαηνληάδσλ ζε κεξηθέο πεξηνρέο. 

 

Μεηαλαζηεύνπλ ζε επξύ κέησπν πξνο ηελ Αθξηθή αιιά δελ γλσξίδνπκε αθόκε ηνπο 

κεηαλαζηεπηηθνύο δηαδξόκνπο θαη ηνλ αθξηβή ηόπν πξννξηζκνύ ησλ πιεζπζκώλ πνπ 

αλαπαξάγνληαη ζηελ Διιάδα. Οη δαθηπιηώζεηο πνπ έθαλε ε Οξληζνινγηθή δελ έρνπλ αθόκε 

απνδώζεη. 

 

Ζ εμάπισζε ηνπ είδνπο πεξηιακβάλεη όιεο ηηο αλνηθηέο πεξηνρέο ηεο Παιαηναξθηηθήο (από Ηζπαλία 

έσο ηελ ΒΑ Κίλα θαη ηελ Β. Αθξηθή) κε ζηεπηθνύ ηύπνπ ελδηαηηήκαηα, θαιιηέξγεηεο ζηηεξώλ, 

ιηβάδηα, θξύγαλα θαη μεξέο αλνηθηέο κεξηθώο δαζνζθεπείο εθηάζεηο. 

 

Οη κεγάιεο εθηάζεηο κε ζηηαξνρώξαθα κνηάδνπλ κε ηε ζηέπα. Θα κπνξνύζακε λα ηηο νλνκάζνπκε 

ςεπδνζηεπηθέο. Σα θηξθηλέδηα πξνζαξκόζηεθαλ άξηζηα ζε απηέο. Όπσο θαη ζηα αλνηθηά ηνπία ζηηο 

ζηέπεο θαη ζηηο ζαβάλεο θπλεγάεη αθξίδεο θαη ηνλ αγαπεκέλν ηνπ "κεδέ", ηνπο θξεκπδνθάγνπο 

(Grylotalpidae). 

 

Απεηιέο 

 

Δθηόο από πηζαλή απώιεηα ελδηαηηεκάησλ ζηνπο ρώξνπο δηαρείκαζεο ζηελ Αθξηθή θαη θαηά ηε 

κεηαλάζηεπζε, ην είδνο αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη ζηελ Διιάδα. Σα θπξηόηεξα από 

απηά είλαη ε εληαηηθνπνίεζε ηεο γεσξγίαο, πνπ πεξηνξίδεη ηηο πεξηνρέο ηξνθνιεςίαο (ιηβαδηθέο 

εθηάζεηο, εθηάζεηο ππό αγξαλάπαπζε, αθαιιηέξγεηε δώλε κεηαμύ ησλ αγξώλ), ν πεξηνξηζκόο ησλ 

κε αξδεπόκελσλ θαιιηεξγεηώλ, όπσο ησλ ζηηεξώλ, ιόγσ ηεο αλάπηπμεο αξδεπόκελσλ 

θαιιηεξγεηώλ, κε ζπλέπεηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ Οξζνπηέξσλ θαη άιισλ εληόκσλ θαη αζπνλδύισλ, 

πνπ απνηεινύλ ηε βαζηθή πεγή ηξνθήο ηνπ είδνπο, θαζώο θαη ε κείσζε ησλ ιηβαδηθώλ εθηάζεσλ 

θνληά ζηνπο νηθηζκνύο, κε ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε θαιιηέξγεηεο ή κε ηε δάζσζή ηνπο. Δπίζεο, ε 

εληαηηθή ρξήζε θπηνθαξκάθσλ νδεγεί επίζεο ζε κείσζε ηεο ηξνθηθήο δηαζεζηκόηεηαο θαη πηζαλόλ 

πξνθαιεί πξνβιήκαηα δειεηεξίαζεο ζηα ίδηα ηα πνπιηά (Sfougaris et al. 2004). Ζ κείσζε ησλ 

δηαζέζηκσλ ζέζεσλ θσιενπνίεζεο ζηνπο νηθηζκνύο απνηειεί πεξηνξηζηηθό παξάγνληα γηα ην είδνο. 

Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη ζηελ θαηαζηξνθή παιηώλ θηεξίσλ (ζπηηηώλ, θαιπβώλ, απνζεθώλ, 

πεξηζηεξώλσλ θιπ) ή θαη ζηηο επηδηνξζώζεηο απηώλ κε λέα πιηθά. ε νξηζκέλεο, ηέινο, πεξηνρέο 

ππάξρεη όριεζε θαη θαηαδίσμε από αλζξώπνπο, αιιά ζπλήζσο ηα θηξθηλέδηα γίλνληαη απνδεθηά 

ζηνπο νηθηζκνύο. 
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ε έλα κηθξό πνζνζηό ε δηαηξνθή ηνπ πεξηιακβάλεη πνληίθηα θαη ζαύξεο. Όηαλ νη αγξόηεο θαίλε 

ηηο θαιακηέο, ηα βιέπνπκε καδί κε ηνπο πειαξγνύο λα θπλεγάλε ηα πνληίθηα θαη ηηο αθξίδεο πνπ 

πξνζπαζνύλ λα μεθύγνπλ. 

 

Οη αγξόηεο ην μέξνπλ απηό θαη ηα πξνζηαηεύνπλ. Καζώο όκσο ε ζρέζε ησλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ 

κε ηε γε δελ είλαη απηή πνπ ήηαλ παιαηόηεξα, νη λένη έρνπλ ζπρλά άγλνηα γηα ηε θύζε γύξσ ηνπο. 

Πνιιέο απνηθίεο ζηε ρώξα καο εμνληώζεθαλ κε ηα αεξνβόια γηα δηαζθέδαζε. 

 

Γελ είλαη όκσο ε κόλε απεηιή. Έλα βαζηθό πξόβιεκα ζήκεξα ζηε ρώξα καο είλαη ε κείσζε ησλ 

αζθαιώλ ζέζεσλ αλαπαξαγσγήο. Σα παιηά πιεζόθηηζηα ζπίηηα θαη νη απνζήθεο γθξεκίδνληαη. Σα 

θεξακίδηα αληηθαζίζηαληαη από πιάθεο ή ζθεπέο λέαο κνξθήο πνπ δελ αθήλνπλ θακκηά ηξύπα, ελώ 

θαλείο δελ ζθέθηεηαη λα αθήζεη γείζν γηα ην θώιηαζκα ρειηδνληώλ, πεξηζηεξηώλ θαη θηξθηλεδηώλ. 

 

Οη αιιαγέο ζηε γεσξγία κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ θαιιηεξγεηώλ, ηηο αξδεύζεηο, ηε ρξήζε 

εληνκνθηόλσλ, ηελ θαηαζηξνθή ησλ θπηνθξαθηώλ θαη ησλ ρέξζσλ εθηάζεσλ, έρνπλ πεξηνξίζεη ηε 

δηαζέζηκε ηξνθή γηα ην θηξθηλέδη. Σα ιηβάδηα θαη νη αγξαλαπαύζεηο πνπ είλαη νη θαιύηεξνη ρώξνη 

δηαηξνθήο ζηνλ θάκπν, πεξηνξίδνληαη, δίλνληαο ηε ζέζε ηνπο ζε εληαηηθέο αξδεπόκελεο 

θαιιηέξγεηεο. 

 

ε άιιεο πεξηνρέο ε ππεξβόζθεζε θαη ε θαηαζηξνθή ηεο βιάζηεζεο έρεη δεκηνπξγήζεη ζνβαξό 

πξόβιεκα ιόγσ δηάβξσζεο, ελώ ζε ινθώδεηο θαη νξεηλέο, ε εγθαηάιεηςε ηεο θηελνηξνθίαο νδεγεί 

ζε πύθλσζε ηεο βιάζηεζεο, θαζηζηώληαο αθαηάιιειν ην ελδηαίηεκα γηα ην είδνο. 

Σα ίδηα πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ όια ηα εληνκνθάγα είδε ησλ αγξνηηθώλ εθηάζεσλ όπσο ηα 

ρειηδόληα, ε ραιθνθνπξνύλα, νη θνπθνπβάγηεο, ην δελδξνγέξαθν θ.ιπ.. 

 

Γελ γλσξίδνπκε αθόκε αλ ε ρξήζε εληνκνθηόλσλ θαη άιισλ θπηνθαξκάθσλ επεξεάδνπλ ηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπ είδνπο, νύηε πνηέο είλαη αθξηβώο νη απεηιέο γηα ην είδνο ζηηο πεξηνρέο ηεο 

Αθξηθήο όπνπ μερεηκσληάδεη. ήκεξα πηα δελ κπνξεί λα είλαη θαλείο ζίγνπξνο γηα πξάγκαηα 

απηνλόεηα: όηη ηα ρειηδόληα θαη ηα θηξθηλέδηα ζα μαλάξζνπλ ηελ άλνημε, όηη ζα γελλήζνπλ απγά 

πνπ ζα εθθνιαθζνύλ, όηη ζα κεγαιώζνπλ θαλνληθά ηνπο λενζζνύο ηνπο... 
 

Μέηξα δηαηήξεζεο πνπ ππάξρνπλ 

 

Σν θηξθηλέδη απνηειεί είδνο ραξαθηεξηζκνύ ηεο ΕΔΠ. Δίλαη είδνο πνπ ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία 

ζπαληόηεηαο VU-Σξσηά ζε δηεζλέο επίπεδν (Κόθθηλνο θαηάινγνο ηεο IUCN), ζε επξσπατθό 

επίπεδν D-Μεηώκελν (Κόθθηλνο Καηάινγνο Απεηινύκελσλ πνλδπιόδσσλ ηεο Δπξώπεο) θαη ζηελ 

θαηεγνξία VU-Σξσηά ζε εζληθό επίπεδν (Κόθθηλνο Καηάινγνο Απεηινύκελσλ πνλδπιόδσσλ ηεο 

Διιάδαο). Έηζη ζηνλ ειιαδηθό ρώξν θαη ζε δηεζλέο πξόθεηηαη γηα  είδνο πνπ αληηκεησπίδεη θίλδπλν 

εμαθάληζεο ζην κεζνπξόζεζκν κέιινλ, ελώ ζε επξσπατθό επίπεδν δελ έρεη πιεζπζκνύο πνπ 

κεηώλνληαη. Δίλαη είδνο πνπ πξνζηαηεύεηαη κε ην Π.Γ. 67/1981 θαη πεξηιακβάλεηαη ζηα 

παξαξηήκαηα Η θαη Γ ηεο Οδεγίαο 47/79/EΟΚ. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηεο 

ύκβαζεο ηεο Βέξλεο σο είδνο ππό απζηεξή πξνζηαζία 

 

Μέηξα δηαηήξεζεο πνπ απαηηνύληαη 

 

Απαηηείηαη ε θαηάξηηζε θαη ε εθαξκνγή ελόο Δζληθνύ Γηαρεηξηζηηθνύ ρεδίνπ γηα ην είδνο, αιιά 

θαη Γηαρεηξηζηηθά ρέδηα γηα ηηο ΕΔΠ όπνπ απηό απαληάηαη. Σα θύξηα δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνύλ είλαη ε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ θσιηάζκαηνο θαη ε ξύζκηζε ηεο γεσξγίαο θαη ηεο 

θηελνηξνθίαο ζηηο βαζηθόηεξεο πεξηνρέο ηξνθνιεςίαο. Θα πξέπεη λα δηαηεξεζνύλ νη αξόζηκεο κε 

αξδεπόκελεο θαιιηέξγεηεο, θπξίσο ησλ ζηηεξώλ, θαη ηα βνζθνηόπηα θνληά ζηνπο νηθηζκνύο, ελώ 

απαηηείηαη θαη ε εθαξκνγή γεληθόηεξσλ αγξνπεξηβαιινληηθώλ κέηξσλ. 
 

Τη ρξεηάδεηαη λα γίλεη γηα ηελ πξνζηαζία ηωλ θηξθηλεδηώλ 

 Να πξνσζεζεί ε νηθνινγηθή γεσξγία θαη ε θαηαλάισζε πξντόλησλ βηνινγηθώλ 

θαιιηεξγεηώλ 
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 Να δηαηεξείηαη κηα ρέξζα δώλε ζην ρσξάθη θαη λα δηαηεξνύληαη ηα ρσξάθηα ζε 

αγξαλάπαπζε ή λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζαλ ιηβάδη πεξηνδηθά 

 Να δηαηεξεζεί ε θηελνηξνθία ζηηο γεσξγηθέο εθηάζεηο 

 Να δηαηεξεζνύλ ηα παιηά ζπίηηα θαη νη απνζήθεο, ή λα θαηαζθεπάδνληαη ηα λέα κε 

θεξακίδηα θαη γείζν (νη ηερλεηέο θσιηέο γηα ην είδνο είλαη ε ηειηθή ιύζε θαη ζέινπλ πνιύ 

πξνζνρή. Θα αλαθεξζνύκε ζ’ απηέο ζε επόκελν ηεύρνο) 

 Να ελεκεξσζνύλ νη αγξόηεο θαη νη καζεηέο ησλ πεξηνρώλ γηα ην είδνο, ώζηε ε πξνζηαζία 

λα γίλεηαη ηνπηθά 

 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη θαη άιια είδε νξληζνπαλίδαο πνπ απαληώληαη ζηελ πεξηνρή. 

 

 

Ζ Αεηνγεξαθίλα (Buteo rufinus) απνηειεί είδνο ραξαθηεξηζκνύ 

ηεο ΕΔΠ. Δίλαη είδνο πνπ ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ζπαληόηεηαο 

LC-κεησκέλνπ ελδηαθέξνληνο ζε δηεζλέο επίπεδν (Κόθθηλνο 

θαηάινγνο ηεο IUCN), ζε επξσπατθό επίπεδν VU-Σξσηά 

(Κόθθηλνο Καηάινγνο Απεηινύκελσλ πνλδπιόδσσλ ηεο 

Δπξώπεο) θαη ζηελ θαηεγνξία VU-Σξσηά ζε εζληθό επίπεδν 

(Κόθθηλνο Καηάινγνο Απεηινύκελσλ πνλδπιόδσσλ ηεο 

Διιάδαο). Έηζη ζηνλ ειιαδηθό ρώξν θαη ζε επξσπατθό πξόθεηηαη 

γηα είδνο πνπ αληηκεησπίδεη θίλδπλν εμαθάληζεο ζην 

κεζνπξόζεζκν κέιινλ, ελώ ζε δηεζλέο επίπεδν δελ αληηκεησπίδεη 

θάπνην πξόβιεκα. Δίλαη είδνο πνπ πξνζηαηεύεηαη κε ην Π.Γ. 

67/1981 θαη πεξηιακβάλεηαη  ζηα παξαξηήκαηα Η θαη Γ ηεο 

Οδεγίαο 47/79/EΟΚ. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηεο 

ύκβαζεο ηεο Βέξλεο σο είδνο ππό απζηεξή πξνζηαζία. 

 
 

 

Ο Καιακόθηξθνο (Circus aeruginosus) είλαη είδνο πνπ ππάγεηαη 

ζηελ θαηεγνξία ζπαληόηεηαο LC-κεησκέλνπ ελδηαθέξνληνο  ζε 

δηεζλέο επίπεδν (Κόθθηλνο θαηάινγνο ηεο IUCN), ζε επξσπατθό 

επίπεδν S-Αζθαιέο (Κόθθηλνο Καηάινγνο Απεηινύκελσλ 

πνλδπιόδσσλ ηεο Δπξώπεο) θαη ζηελ θαηεγνξία VU-Σξσηά ζε 

εζληθό επίπεδν (Κόθθηλνο Καηάινγνο Απεηινύκελσλ 

πνλδπιόδσσλ ηεο Διιάδαο). Έηζη ζηνλ ειιαδηθό ρώξν πξόθεηηαη 

γηα είδνο πνπ αληηκεησπίδεη θίλδπλν εμαθάληζεο ζην κεζνπξόζεζκν 

κέιινλ, ελώ ζε δηεζλέο θαη ζε επξσπατθό επίπεδν δελ αληηκεησπίδεη 

θάπνην πξόβιεκα. Δίλαη είδνο πνπ πξνζηαηεύεηαη κε ην Π.Γ. 

67/1981 θαη πεξηιακβάλεηαη ζηα παξαξηήκαηα Η θαη Γ ηεο Οδεγίαο 

47/79/EΟΚ. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηεο 

ύκβαζεο ηεο Βέξλεο σο είδνο ππό απζηεξή πξνζηαζία 

 
 

 

Ο Πεηξίηεο (Falco peregrinus) είλαη είδνο πνπ ππάγεηαη ζηελ 

θαηεγνξία ζπαληόηεηαο LC-κεησκέλνπ ελδηαθέξνληνο  ζε δηεζλέο 

επίπεδν (Κόθθηλνο θαηάινγνο ηεο IUCN), ζε επξσπατθό επίπεδν S-

Αζθαιέο (Κόθθηλνο Καηάινγνο Απεηινύκελσλ πνλδπιόδσσλ ηεο 

Δπξώπεο) θαη ζηελ θαηεγνξία LC-κεησκέλνπ ελδηαθέξνληνο  ζε 

εζληθό επίπεδν (Κόθθηλνο Καηάινγνο Απεηινύκελσλ 

πνλδπιόδσσλ ηεο Διιάδαο). Έηζη ζε όια ηα επίπεδα (δηεζλέο, 

επξσπατθό θαη εζληθό) πξόθεηηαη γηα είδνο πνπ αληηκεησπίδεη θίλδπλν. Δίλαη είδνο πνπ 
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πξνζηαηεύεηαη κε ην Π.Γ. 67/1981 θαη πεξηιακβάλεηαη  ζην παξάζηεκα Η ηεο Οδεγίαο 47/79/EΟΚ. 

Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηεο ύκβαζεο ηεο Βέξλεο σο είδνο ππό απζηεξή 

πξνζηαζία. 

 

 

Ο Φηδαεηόο (Circaetus gallicus) είλαη είδνο πνπ ππάγεηαη ζηελ 

θαηεγνξία ζπαληόηεηαο LC-κεησκέλνπ ελδηαθέξνληνο ζε δηεζλέο 

επίπεδν (Κόθθηλνο θαηάινγνο ηεο IUCN), ζε επξσπατθό επίπεδν 

R- πάλην (Κόθθηλνο Καηάινγνο Απεηινύκελσλ Θειαζηηθώλ ηεο 

Δπξώπεο) θαη ζηελ θαηεγνξία NT-ρεδόλ Απεηινύκελα ζε εζληθό 

επίπεδν (Κόθθηλνο Καηάινγνο Απεηινύκελσλ πνλδπιόδσσλ ηεο 

Διιάδαο). Έηζη ζηνλ ειιαδηθό ρώξν πξόθεηηαη γηα είδνο πνπ 

αληηκεησπίδεη θίλδπλν λα κπεη ζε κεγαιύηεξεο θαηεγνξίεο 

επηθηλδπλόηεηαο θαη ζπαληόηεηαο, ζε επξσπατθό επίπεδν πξόθεηηαη γηα είδνο ζπάλην κε 

απεηινύκελνπο πιεζπζκνύο, ελώ ζε δηεζλέο επίπεδν δελ αληηκεησπίδεη θάπνην πξόβιεκα. Δίλαη 

είδνο πνπ πξνζηαηεύεηαη κε ην Π.Γ. 67/1981 θαη πεξηιακβάλεηαη  ζηα παξαξηήκαηα Η ηεο Οδεγίαο 

47/79/EΟΚ. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηεο ύκβαζεο ηεο Βέξλεο σο είδνο ππό 

απζηεξή πξνζηαζία. 

 
 

Ο Αεηνκάρνο (Lanius collurio) είλαη είδνο πνπ ππάγεηαη ζηελ 

θαηεγνξία ζπαληόηεηαο LC-κεησκέλνπ ελδηαθέξνληνο ζε 

δηεζλέο επίπεδν (Κόθθηλνο θαηάινγνο ηεο IUCN), ζε 

επξσπατθό επίπεδν D-Μεηώκελν (Κόθθηλνο Καηάινγνο 

Απεηινύκελσλ Θειαζηηθώλ ηεο Δπξώπεο) θαη ζηελ θαηεγνξία 

ΝΔ-Όρη Δθηηκεκέλα ζε εζληθό επίπεδν (Κόθθηλνο Καηάινγνο 

Απεηινύκελσλ πνλδπιόδσσλ ηεο Διιάδαο). Έηζη ζηνλ 

ειιαδηθό ρώξν πξόθεηηαη γηα  είδνο πνπ δελ έρεη αμηνινγεζεί 

αθόκα, ζε επξσπατθό επίπεδν πξόθεηηαη γηα  είδνο πνπ νη πιεζπζκνί ηνπ έρνπλ κεησζεί κέηξηα, ελώ 

ζε δηεζλέο επίπεδν δελ αληηκεησπίδεη θάπνην πξόβιεκα. Δίλαη είδνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα 

παξαξηήκαηα Η θαη Γ ηεο Οδεγίαο 47/79/EΟΚ. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηεο 

ύκβαζεο ηεο Βέξλεο σο είδνο ππό απζηεξή πξνζηαζία. 
 

 

Ο Λεπθόο Πειαξγόο (Ciconia ciconia) είλαη είδνο πνπ 

ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ζπαληόηεηαο LC-κεησκέλνπ 

ελδηαθέξνληνο ζε δηεζλέο επίπεδν (Κόθθηλνο θαηάινγνο ηεο 

IUCN), ζε επξσπατθό επίπεδν D- Μεηώκελν (Κόθθηλνο 

Καηάινγνο Απεηινύκελσλ Θειαζηηθώλ ηεο Δπξώπεο) θαη 

ζηελ θαηεγνξία VU-Σξσηό ζε εζληθό επίπεδν (Κόθθηλνο 

Καηάινγνο Απεηινύκελσλ πνλδπιόδσσλ ηεο Διιάδαο). Έηζη 

ζηνλ ειιαδηθό ρώξν πξόθεηηαη γηα  είδνο πνπ αληηκεησπίδεη 

θίλδπλν εμαθάληζεο ζην κεζνπξόζεζκν κέιινλ, ζε επξσπατθό 

επίπεδν πξόθεηηαη γηα  είδνο πνπ νη πιεζπζκνί ηνπ έρνπλ 

κεησζεί κέηξηα, ελώ ζε δηεζλέο επίπεδν δελ αληηκεησπίδεη 

θάπνην πξόβιεκα. Δίλαη είδνο πνπ πξνζηαηεύεηαη κε ην Π.Γ. 

67/1981 θαη πεξηιακβάλεηαη ζηα παξαξηήκαηα Η ηεο Οδεγίαο 

47/79/EΟΚ. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηεο 

ύκβαζεο ηεο Βέξλεο σο είδνο ππό απζηεξή πξνζηαζία. 

 

 

 

 

 



- 16 - 

Ζ Κνθθηλνθαιηαθνύδα (Pyrrhocorax pyrrhocorax) είλαη είδνο 

πνπ ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ζπαληόηεηαο LC-κεησκέλνπ 

ελδηαθέξνληνο ζε δηεζλέο επίπεδν (Κόθθηλνο θαηάινγνο ηεο IUCN), 

ζε επξσπατθό επίπεδν D- Μεηώκελν (Κόθθηλνο Καηάινγνο 

Απεηινύκελσλ Θειαζηηθώλ ηεο Δπξώπεο) θαη ζηελ θαηεγνξία ΔΝ-

Κηλδπλεύνληα ζε εζληθό επίπεδν (Κόθθηλνο Καηάινγνο 

Απεηινύκελσλ πνλδπιόδσσλ ηεο Διιάδαο). Έηζη ζηνλ ειιαδηθό 

ρώξν πξόθεηηαη γηα  είδνο πνπ αληηκεησπίδεη πςειό θίλδπλν 

εμαθάληζεο ζην άκεζν κέιινλ, ζε επξσπατθό επίπεδν πξόθεηηαη γηα  

είδνο πνπ νη πιεζπζκνί ηνπ έρνπλ κεησζεί κέηξηα, ελώ ζε δηεζλέο 

επίπεδν δελ αληηκεησπίδεη θάπνην πξόβιεκα. Δίλαη είδνο πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο 47/79/EΟΚ. Δπίζεο 

πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηεο ύκβαζεο ηεο Βέξλεο σο 

είδνο ππό απζηεξή πξνζηαζία. 
 

Ζ Υαιθνθνπξνύλα (Coracias garrulus) απνηειεί είδνο 

ραξαθηεξηζκνύ ηεο ΕΔΠ. Δίλαη είδνο πνπ ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία 

ζπαληόηεηαο NT-ρεδόλ Απεηινύκελα  ζε δηεζλέο επίπεδν (Κόθθηλνο 

θαηάινγνο ηεο IUCN), ζε επξσπατθό επίπεδν VU-Σξσηά (Κόθθηλνο 

Καηάινγνο Απεηινύκελσλ πνλδπιόδσσλ ηεο Δπξώπεο) θαη ζηελ 

θαηεγνξία VU-Σξσηά ζε εζληθό επίπεδν (Κόθθηλνο Καηάινγνο 

Απεηινύκελσλ πνλδπιόδσσλ ηεο Διιάδαο). Έηζη, ζηνλ ειιαδηθό 

θαη επξσπατθό ρώξν πξόθεηηαη γηα είδνο πνπ αληηκεησπίδεη θίλδπλν 

εμαθάληζεο ζην κεζνπξόζεζκν κέιινλ, ελώ ζε δηεζλέο επίπεδν ρώξν 

πξόθεηηαη γηα είδνο πνπ αληηκεησπίδεη θίλδπλν λα κπεη ζε 

κεγαιύηεξεο θαηεγνξίεο επηθηλδπλόηεηαο θαη ζπαληόηεηαο. Δίλαη 

είδνο πεξηιακβάλεηαη  ζηα παξαξηήκαηα Η θαη Γ ηεο Οδεγίαο 

47/79/EΟΚ. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηεο ύκβαζεο 

ηεο Βέξλεο σο είδνο ππό απζηεξή πξνζηαζία 

 

 

 

Ζ Γαιηάληξα (Melanocorypha calandra) είλαη είδνο πνπ ππάγεηαη 

ζηελ θαηεγνξία ζπαληόηεηαο LC-κεησκέλνπ ελδηαθέξνληνο ζε 

δηεζλέο επίπεδν (Κόθθηλνο θαηάινγνο ηεο IUCN), ζε επξσπατθό 

επίπεδν VU-Σξσηά (Κόθθηλνο Καηάινγνο Απεηινύκελσλ 

Θειαζηηθώλ ηεο Δπξώπεο) θαη ζηελ θαηεγνξία ΔΝ-Κηλδπλεύνληα ζε 

εζληθό επίπεδν (Κόθθηλνο Καηάινγνο Απεηινύκελσλ πνλδπιόδσσλ 

ηεο Διιάδαο). Έηζη ζηνλ ειιαδηθό ρώξν πξόθεηηαη γηα  είδνο πνπ 

αληηκεησπίδεη θίλδπλν εμαθάληζεο ζην κεζνπξόζεζκν κέιινλ, ζε 

επξσπατθό επίπεδν πξόθεηηαη γηα  είδνο πνπ νη πιεζπζκνί ηνπ έρνπλ 

κεησζεί κέηξηα, ελώ ζε δηεζλέο επίπεδν δελ αληηκεησπίδεη θάπνην 

πξόβιεκα. Δίλαη είδνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα Η ηεο 

Οδεγίαο 47/79/EΟΚ. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηεο 

ύκβαζεο ηεο Βέξλεο σο είδνο ππό απζηεξή πξνζηαζία. 
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Ζ Καιεκάλα (Vanellus vanellus) είλαη είδνο πνπ ππάγεηαη ζηελ 

θαηεγνξία ζπαληόηεηαο LC-κεησκέλνπ ελδηαθέξνληνο ζε δηεζλέο 

επίπεδν (Κόθθηλνο θαηάινγνο ηεο IUCN), ζε επξσπατθό επίπεδν 

VU-Σξσηά (Κόθθηλνο Καηάινγνο Απεηινύκελσλ Θειαζηηθώλ ηεο 

Δπξώπεο) θαη ζηελ θαηεγνξία ΔΝ-Κηλδπλεύνληα ζε εζληθό επίπεδν 

(Κόθθηλνο Καηάινγνο Απεηινύκελσλ) θαη ζηελ θαηεγνξία VU-

Σξσηά ζε εζληθό επίπεδν (Κόθθηλνο Καηάινγνο Απεηινύκελσλ 

πνλδπιόδσσλ ηεο Διιάδαο). Έηζη ζηνλ ειιαδηθό ρώξν θαη ζε 

επξσπατθό πξόθεηηαη γηα  είδνο πνπ αληηκεησπίδεη θίλδπλν 

εμαθάληζεο ζην κεζνπξόζεζκν κέιινλ, ελώ ζε δηεζλέο επίπεδν δελ 

αληηκεησπίδεη θάπνην πξόβιεκα. Δίλαη είδνο πνπ πεξηιακβάλεηαη  

ζην παξάξηεκα ΗΗ1 ηεο Οδεγίαο 47/79/EΟΚ. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη 

ζην παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο ύκβαζεο ηεο Βέξλεο σο είδνο ππό απζηεξή 

πξνζηαζία 

 

 

Ο Αξγπξνηζηθληάο (Egretta alba) είλαη είδνο πνπ ππάγεηαη ζηελ 

θαηεγνξία ζπαληόηεηαο LC-κεησκέλνπ ελδηαθέξνληνο ζε δηεζλέο 

επίπεδν (Κόθθηλνο θαηάινγνο ηεο IUCN), ζε επξσπατθό επίπεδν S-

Αζθαιέο (Κόθθηλνο Καηάινγνο Απεηινύκελσλ πνλδπιόδσσλ ηεο 

Δπξώπεο) θαη ζηελ θαηεγνξία VU-Σξσηά ζε εζληθό επίπεδν 

(Κόθθηλνο Καηάινγνο Απεηινύκελσλ πνλδπιόδσσλ ηεο Διιάδαο). 

Έηζη, ζηνλ ειιαδηθό ρώξν πξόθεηηαη γηα είδνο πνπ αληηκεησπίδεη 

θίλδπλν εμαθάληζεο ζην κεζνπξόζεζκν κέιινλ, ελώ ζε θαη 

επξσπατθό θαη  δηεζλέο επίπεδν πξόθεηηαη γηα είδνο πνπ δελ 

αληηκεησπίδεη θάπνην θίλδπλν. Δίλαη είδνο πνπ πξνζηαηεύεηαη κε ην 

Π.Γ. 67/1981 θαη πεξηιακβάλεηαη ζηα παξαξηήκαηα Η ηεο Οδεγίαο 

47/79/EΟΚ. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηεο ύκβαζεο 

ηεο Βέξλεο σο είδνο ππό απζηεξή πξνζηαζία. 

 

 

 

 

Ο Ήηαπξνο (Botaurus stellaris) είλαη είδνο πνπ ππάγεηαη ζηελ 

θαηεγνξία ζπαληόηεηαο LC-κεησκέλνπ ελδηαθέξνληνο ζε δηεζλέο 

επίπεδν (Κόθθηλνο θαηάινγνο ηεο IUCN), ζε επξσπατθό επίπεδν D- 

Μεηώκελν (Κόθθηλνο Καηάινγνο Απεηινύκελσλ Θειαζηηθώλ ηεο 

Δπξώπεο) θαη ζηελ θαηεγνξία ΔΝ-Κηλδπλεύνληα ζε εζληθό επίπεδν 

(Κόθθηλνο Καηάινγνο Απεηινύκελσλ πνλδπιόδσσλ ηεο Διιάδαο). 

Έηζη ζηνλ ειιαδηθό ρώξν πξόθεηηαη γηα  είδνο πνπ αληηκεησπίδεη 

πςειό θίλδπλν εμαθάληζεο ζην άκεζν κέιινλ, ζε επξσπατθό επίπεδν 

πξόθεηηαη γηα  είδνο πνπ νη πιεζπζκνί ηνπ έρνπλ κεησζεί κέηξηα, ελώ 

ζε δηεζλέο επίπεδν δελ αληηκεησπίδεη θάπνην πξόβιεκα. Δίλαη είδνο 

πνπ πξνζηαηεύεηαη κε ην Π.Γ. 67/1981 θαη πεξηιακβάλεηαη ζηα 

παξαξηήκαηα Η ηεο Οδεγίαο 47/79/EΟΚ. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ζην 

παξάξηεκα ΗΗ ηεο ύκβαζεο ηεο Βέξλεο σο είδνο ππό απζηεξή 

πξνζηαζία. 
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Βαζίιεην Κσδηθνο Σάμε Οηθνγέλεηα Δπεζηεκνληθή νλνκαζία Διιεληθή Ολνκαζία
Παξ/κα 

Η

Παξ/κα 

ΗΗ1

Παξ/κα 

ΗI2

Παξ/κα 

Γ

B A086 -//-
Αεηίδαη, Αμηπηηξίδεο 

Accipitridae, Γεξάθηα
Accipiter nisus Ξεθηέξη S,B,M,reg, W LC LC S

B A298
Passeriformes, 

ηξνπζηόκνξθα
Sylviidae, ηιβηίδαη Acrocephalus arundinaceus Σζηρινπνηακίδα  M, reg, B (PM, sv) II LC NE D

B A247
Passeriformes, 

ηξνπζηόκνξθα
Alaydidae, Κνξπδαιίδαη Alauda arvensis ηαξήζξα S,B,M,reg, W (WV, r) √ LC NT SPEC3 D

B A229
Coracciformes, 

Κνξαθηόκνξθα
Alcedinidae, Αιθπνλίδαη Alcedo atthis Αιθπόλε S,B,M,reg, W (WV, r) √ II √ LC DD SPEC3 D

B A051
Anseriformes, 

Υελόκνξθα
Anatidae, Νεζζίδαη Anas crecca Κηξθίξη (wv,pm) ΗΗΗ √ √ LC ΝΔ S

B A053 -//- -//- Anas platyrhynchos Πξαζηλνθέθαιε πάπηα S,B,M,reg, W (WV, r) √ √ LC ΝΔ S

B A028
Ciconiformes, 

Πειαξγόκνξθα
Αrdeidae,      Δξσδίδαη Ardea cinerea 

ηαρηνηζηθληάο, Δξσδηόο, 

Σζηθληάο
 M, reg, Β, W ΗΗΗ LC NE S

B A021
Ciconiformes, 

Πειαξγόκνξθα
Αrdeidae,      Δξσδίδαη Botaurus stellaris

Ήηαπξνο, Σξαλνκνπγθάλα, 

Μνπγθξεηήο, Βνύηαπξνο
M,reg,Β,(W),(wv,pm, r) √ II √ LC EN SPEC3 D

B A215
Strigiformes, 

Γιαπθόκνξθα
ηξηγγίδαη,  Strigidae Bubo bubo Μπνύθνο D √ ΗΗ √ LC LC SPEC3 D

B A133
Charadriiformes, 

Υαξαδξηόκνξθα
Burhinidae, Οηδηθληκίδαη Burhinus oedicnemus 

(επξσπατθή) Πεηξνηξηιίδα. 

Πεηξνηνπξιίδα, Μαηάο
 M, reg, B  (sv,pm) √ ΗΗ √ LC NT SPEC3 VU

B A087
Falconiformes, 

Ηεξαθόκνξθα

Αεηίδαη, Αμηπηηξίδεο 

Accipitridae, Αεηνί
Buteo buteo 

(Κνηλή) Γεξαθίλα, Βαξβαθίλα, 

Πνληηθνβαξβαθίλα
S,B,M,reg, W ΗΗ LC NE S

B A403
Falconiformes, 

Ηεξαθόκνξθα

Αεηίδαη, Αμηπηηξίδεο 

Accipitridae, Αεηνί
Buteo rufinus 

Αεηνγεξαθίλα, Αεηνβαξβαθίλα, 

Καζηαλνβαξβαθίλα
S,B,M,reg, (W) √ ΗΗ √ √ LC VU SPEC3 VU

B A243
Passeriformes, 

ηξνπζηόκνξθα
Alaudidae , Κνξπδαιίδαη Calandrella brachydactyla 

(Δπξσπατθή)

Μηθξνγαιηάληξα
 M, reg, B  (sv,pm) ΗΗ √ LC NE SPEC3 VU

B A149
Charadriiformes, 

Υαξαδξηόκνξθα Scolopacidae, 

θνινπαθίδαη

Calidris alpina Λαζπνζθαιίδξα (wv,pm) ΗΗ LC NE SPEC4 D

B A031
Ciconiiformes, 

Πειαξγόκνξθα
Ciconiidae, Πειαξγίδαη Ciconia ciconia 

Πειαξγόο, Λειέθη 

Λεπθoπειαξγόο
 M, reg, B √ ΗΗ √ LC VU SPEC2 D

B A080
Falconiformes, 

Ηεξαθόκνξθα

Αεηίδαη, Αμηπηηξίδεο 

Accipitridae, Αεηνί
Circaetus gallicus Φηδαεηόο  M, reg, B √ ΗΗ √ LC NT SPEC3 R

B A081 -//- -//- Circus aeruginosus 
Καιακόθηξθνο, 

Ληκληθηθξθηλεδν,Ληκλνγέξαθν
S, B, M, reg, W √ ΗΗ √ LC VU S

B A082 -//- -//- Circus cyaneus Υεηκσλόθηξθνο, Βαιηόθηξθνο (wv,pm) √ ΗΗ √ LC NE SPEC3 D

B A373
Passeriformes, 

ηξνπζηόκνξθα
Fringillidae,     πηδίδαη

Coccothraustes 

coccothraustes 

Κνθνζξαύζηεο, Γηπιόζπηλνο, 

Υνλδξνκύηεο
M,reg,Β,W ΗΗ LC NE S

B A231
Coracciformes, 

Κνξαθηόκνξθα

Coraciidae, 

Κνξαθνθσλίδαη
Coracias garrulus Υαιθνθνπξνύλα M, reg, B II √ √ NT VU SPEC2 VU

B A348
Passeriformes, 

ηξνπζηόκνξθα
Κνξαθίδαη, Corvidae Corvus frugilegus Χαβαρόνι M,reg,(Β),W LC NE S

ΠΗΝΑΚΑ 3 : Σα είδε Οξληζνπαλίδαο ζηελ πεξηνρή NATURA 2000 ΠΔΡΗΟΥΖ ΘΔΑΛΗΚΟΤ ΚΑΜΠΟΤ (GR1420011) θαη ην θαζεζηώο δηαηήξεζεο
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B A113
Galliformes, 

νξληζόκνξθα
Phasianidae, Φαζηαλίδαη Coturnix coturnix Κνηλό νξηύθη ΗΗΗ √ LC NE SPEC3 S

B A212
Cuculiformes, 

Κνθθπγόκνξθα
Cuculidae, Κνθθπγίδαη Cuculus canorus 

Δπξσπατθνο Κνύθνο, Κνηλόο 

Κνύθνο
 M, reg, B  (sv,pm) ΗΗΗ LC NE D

B A253
Passeriformes, 

ηξνπζηόκνξθα
Ζirundinidae, Xειηδνλίδαη Delichon urbica Λεπθνρειίδνλν, ζπηηνρειίδνλν  M, reg, B II LC NE SPEC3 D

B A027
Ciconiformes, 

Πειαξγόκνξθα
Αrdeidae,      Δξσδίδαη Egretta alba Αξγπξνηζηθληάο M,reg,Β,W √ ΗΗ √ LC VU S

B A026 -//- -//- Egretta (Ardea) garzetta Λεπθνηζηθληάο M,reg,Β,W √ ΗΗ √ LC LC S

B A382
Passeriformes, 

ηξνπζηόκνξθα
Δmperizidae, Δκπεξηδίδαη Emberiza melanocephala Ακπεινπξγόο, Κξαζνπνύιη M,reg,Β II LC NE SPEC2 D

B A381 -//- -//- Emberiza schoeniclus Καιακνηζίρινλν S, B, M, reg, W (wv, r) II LC NE D

B A269
Passeriformes, 

ηξνπζηόκνξθα
Turdidae, Κηριίδαη Erithacus rubecula Κνθθηλνιαίκεο, Καιόγηαλλνο B, M, reg, W II LC NE SPEC4 S

B A098
Falconiformes, 

Ηεξαθόκνξθα

Ηεξαθίδεο, Falconidae, 

Γεξάθηα
Falco columbarius Ναλνγέξαθν wv √ LC NE D

B A095 -//- -//- Falco naumanni Κηξθηλέδη, Αλεκνγάκεο M,reg,Β,(W),   (sv,pm) II √ √ VU VU SPEC1 D

B A103 -//- -//- Falco peregrinus Πεηξίηεο S,M,reg,Β,W √ II √ LC LC S

B A097 -//- -//- Falco vespertinus Μαπξνθηξθίλεδν  M, reg, (B), (PM) II NT DD SPEC3 EN

B A321
Passeriformes, 

ηξνπζηόκνξθα

Muscicapidae, 

Μπηνζεξίδαη
Ficedula albicollis Κξηθνκπγνράθηεο  M, reg, (B) II √ LC NE SPEC4 S

B A359 -//- Fringillidae,     πηδίδαη Fringilla coelebs πίλνο S, B, M, reg, W ΗΗΗ LC NE SPEC4 S

B A125
Gruiformes, 

Γεξαλόκνξθα
Rallidae, Ραιιίδαη Fulica atra Κνηλή Φαιαξίδα, Μαπξόθνηα S, B, M, reg, W, (wv, r) ΗΗΗ √ √ LC NE S

B A438
Passeriformes, 

ηξνπζηόκνξθα
Sylviidae, ηιβηίδαη Hippolais pallida Χρξνζηξηηζίδα  M, reg, B, (sv) II LC NE SPEC3 D

B A252
Passeriformes, 

ηξνπζηόκνξθα
Ζirundinidae, Xειηδνλίδαη Hirundo daurica Μηιηνρειηδόλη, Υειηδόλη  M, reg, B II LC NE S

B A251 -//- -//- Hirundo rustica ηαπινρειίδνλν, Υειηδόλη  M, reg, B II LC NE SPEC3 D

B A153
Charadriiformes, 

Υαξαδξηόκνξθα

θνινπαθίδαη, 

Scolopacidae
Gallinago gallinago Μπεθαηζίλη, (wv,pm) ΗΗΗ √ √ LC NE SPEC4 D

B A339
Passeriformes, 

ηξνπζηόκνξθα
Laniidae,Αεηνκαρίδαη Lanius minor 

ηαρηνθεθαιάο, 

Γατδνθεθαιάο, 

Σξπγνλόιηαξνο, Αζπαιηάξδα

 M, reg, B  (sv,pm) II √ LC ΝΣ SPEC2 VU

B A341 -//- -//- Lanius senator 
Κνθθηλνθεθαιάο, Κεθαιαο, 

Μπνπλνύθη
 M, reg, B ΗΗ LC NE SPEC2 D

B A179
Charadriiformes, 

Υαξαδξηόκνξθα
Laridae, Λξίδαη Larus ridibundus Καζηαλνθέθαινο Γιάξνο WV, R III LC NE SPEC3 S

B A271 -//- Turdidae, Κηριίδαη Luscinia megarhynchos Αήδνλη  M, reg, B II LC NE SPEC4 S

B A270 -//- -//- Luscinia luscinia Σζηριαεδόλη pm II LC NE SPEC4 S

B A242 -//- Alaudidae , Κνξπδαιίδαη Melanocorypha calandra Κνηλή Γαιηάληξα S, B, M, per II √ LC VU SPEC3 D

B A230
Κνξαθηόκνξθα, 

Coraciiformes
Meropidae, Μεξνπίδαη Merops apiaster Μειηζζνθάγνο, θεθνθάγνο  M, reg, B (WV,r) II LC NE SPEC3 D

B A262
Passeriformes, 

ηξνπζηόκνξθα

Motacillidae, 

εηζνππγίδαη
Motacilla alba 

Λεπθνζνπζνπξάδα, 

νπζνπξάδα, Κσινζνύζα
S, B, M, reg, W ΗΗ LC NE S
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B A261
Passeriformes, 

ηξνπζηόκνξθα

Motacillidae, 

εηζνππγίδαη
Motacilla cinerea 

ηαρηνζνπζνπξάδα, 

Κσινζνύζα
S, B, M, reg, W ΗΗ LC NE S

B A260 -//- -//- Motacilla flava Κηηξηλνζνπζνπξάδα  M, reg, B ΗΗ LC NE D

B A319 -//-
Muscicapidae, 

Μπηνζεξίδαη
Muscicapa striata 

ηαγνκπγνράθηεο, 

Μπγνράθηεο
 M, reg, B ΗΗ LC NE D

B A023
Ciconiiformes, 

Πειαξγόκνξθα
Ciconiidae, Πειαξγίδαη Nycticorax nycticorax Νπρηνθόξαθαο  M, reg, B,   (sv,pm) √ II √ LC NE SPEC1 D

B A278
Passeriformes, 

ηξνπζηόκνξθα
Turdidae, Κηριίδαη Oenanthe hispanica Αζπξνθώια, Αζπξνθσιίλα  M, reg, B II LC NE SPEC2 D

B A277 -//- -//- Oenanthe oenanthe ηαρηνπεηξόθιεο  M, reg, B II LC NE SPEC3 D

B A214
Strigiformes, 

Γιαπθόκνξθα
ηξηγγίδαη,  Strigidae Otus scops Γθηώλεο M,reg,Β,W,par II LC NE SPEC2 D

B A355
Passeriformes, 

ηξνπζηόκνξθα
Passeridae, ηξνπζίδαη Passer hispaniolensis Υσξαθνζπνπξγίηεο S, B, M, reg, W (R,SV) ΗΗΗ LC NE S

B A017
Ciconiformes, 

Πειαξγόκνξθα

Phalacrocoracidae, 

Φαιαθξνθνξαθίδαη
Phalacrocorax carbo 

Φαιαθξνθόξαθαο, 

Κνξκνξάλνο
S, B, M, reg, W (R,SV) √ IIΗ LC NE S

B A273
Passeriformes, 

ηξνπζηόκνξθα
Turdidae, Κηριίδαη Phoenicurus ochruros Καξβνπληάξεο M,reg,Β,W,par II LC NE S

B A283 -//- Sturnidae, Sturnus vulgaris Δπξσπαηθό Φαξόλη S, B, M, reg, W (WV,r) √ LC NE SPEC3 D

B A311
Passeriformes, 

ηξνπζηόκνξθα
Sylviidae, ηιβηίδαη Sylvia atricapilla Μαπξνζθνύθεο  M, reg, B ΗΗ LC NE SPEC4 D

B A304 -//- -//- Sylvia cantillans 
Κνθθηλνηζηξνβάθνο, ύιβηα 

Καζηαλόιαηκε
 M, reg, B ΗΗ LC ΝΔ SPEC4 S

B A309 -//- -//- Sylvia communis Θακλνηζηξνβάθνο  M, reg, B ΗΗ LC ΝΔ SPEC2 S

B A004
Podicipediformes, 

Ππγνπνδόκνξθα

Podicipedidae, 

Ππγνπνδίδαη
Tachybaptus ruficollis 

(Κνθθηλόιαηκν)

Ναλνβνπηερηάξη, Βνπηαιίδη
(FB), W, Par (R ) ΗΗ √ LC ΝΔ S

B A142
Charadriiformes, 

Υαξαδξηόκνξθα
Charadridae, Υαξαδξηίδαη Vanellus vanellus Δπξσπατθή Καιεκάλα B, M, reg, W (wv, r) ΗΗI √ LC VU SPEC2 VU



21 

1.1.Α3. Αλαθνξά άιισλ πθηζηάκελσλ ή/θαη εγθεθξηκέλσλ έξγσλ ή δξαζηεξηνηήησλ 

ζηελ Πεξηνρή Μειέηεο.  
 

Ζ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ θαιύπηεηαη θπξίσο από πεδηλέο αγξνηηθέο εθηάζεηο. ηε 

πεξηνρή γύξσ από ηε κειεηώκελε κνλάδα δελ ππάξρνπλ κνλάδεο παξόκνηαο θύζεο. 

Τπάξρνπλ σζηόζν θάπνηεο βηνηερληθέο  θαη γεσξγνθηελνηξνθηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Οη 

κνλάδεο δε ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ αζξνηζηηθέο επηπηώζεηο θαζώο πξόθεηηαη γηα 

δξαζηεξηόηεηεο δηαθνξεηηθήο θύζεο. Δπίζεο, από ηελ ιεηηνπξγία ηεο θάζε κνλάδαο 

κεκνλσκέλα δελ δεκηνπξγνύληαη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζην θπζηθό θαζώο θαη ην 

αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, άξα δελ πξνθύπηνπλ θαη αζξνηζηηθέο επηπηώζεηο.   

 

1.1.Α4. Φσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε 

 

ην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ παξαζέηνληαη θσηνγξαθίεο 

ηεο κειεηώκελεο κνλάδαο.  

 
Β. Πεξηνρή Έξεπλαο Πεδίνπ (Π.Δ.Π)  

 

1.1.Β1. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο Πεξηνρήο Έξεπλαο Πεδίνπ (Π.Δ.Π) 
 

Γηα ηελ εθπόλεζε απηνύ θεθαιαίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κειέηε πεδίνπ, ζπλνιηθήο ρξνληθήο 

δηάξθεηα δέθα εκεξώλ ώζηε λα θαηαγξαθνύλ νη ηύπνη νηθνηόπσλ θαζώο θαη ηα είδε 

ρισξίδαο, παλίδαο θαη νξληζνπαλίδαο πνπ ζπλαληώληαη ζηελ πεξηνρή έξεπλαο ε νπνία 

εθηείλεηαη 500m πεξηκεηξηθά ηνπ έξγνπ. 
 

1.1.Β2.i. Σύπνη νηθνηόπσλ ζηελ πεξηνρή πεδίνπ 

 

ηελ πεξηνρή πεδίνπ δελ εληνπίζηεθαλ νηθόηνπνη ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηεο ΚΤΑ 

14849/853/2008 
 

1.1.Β2.ii Υισξίδα ζηελ πεξηνρή πεδίνπ 

 

ηελ πεξηνρή πεδίνπ εληνπίζηεθαλ είδε ρισξίδαο ηα νπνία είλαη θνηλά ηεο ειιεληθήο 

ρισξίδαο ελώ δελ εληνπίζηεθαλ είδε ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο ΚΤΑ 14849/853/2008. 

 
1.1.Β2.iii Παλίδα ζηελ πεξηνρή πεδίνπ 

 

ηελ πεξηνρή πεδίνπ δελ εληνπίζηεθαλ είδε παλίδαο ηνπ παξαξηήκαηνο ΗV ηεο ΚΤΑ 

14849/853/2008. 
 

1.1.Β2.iv Οξληζνπαλίδα ζηελ πεξηνρή πεδίνπ 

 

Ζ άκεζε πεξηνρή κειέηεο βξίζθεηαη εληόο ηνπ βηνηόπνπ πνπ δηαηεξεί ζεκαληηθνύο 

πιεζπζκνύο ηνπ είδνπο Κηξθηλέδη (Falco naumanni). Χζηόζν θαηά ηε κειέηε πεδίνπ δελ 

παξαηεξήζεθαλ είδε νξληζνπαλίδαο ηνπ παξαξηήκαηνο V ηεο ΚΤΑ 14849/853/2008. 

 

1.1.Β2.v Καηάζηαζε ηνπ πιεζπζκνύ ησλ εηδώλ ζηελ πεξηνρή πεδίνπ θαη αμηνιόγεζε 

ηόπνπ 

 

Γελ παξαηίζεληαη ζηνηρεία θαζώο δελ εληνπίζηεθαλ είδε ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο Οδεγίαο 

92/34/ΔΟΚ θαζώο θαη είδε νξληζνπαλίδαο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο Οδεγίαο 2009/147/ΔΚ. 
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1.2 Καηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ζηε πεξηνρή ηνπ Γηθηύνπ 

Natura 2000 
 

ηνλ πίλαθα 4 παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία γηα ηελ πιεζπζκηαθή θαηάζηαζε ησλ εηδώλ ηεο 

παλίδαο θαη ρισξίδαο ηεο Πεξηνρήο Θεζζαιηθνύ Κάκπνπ θαη γηα ηα νπνία ππάξρνπλ ζηνηρεία 

ζην αξρείν δεδνκέλσλ ηνπ Γηθηύνπ NATURA 2000. Σν αξρείν απηό βξίζθεηαη ζηελ ηξάπεδα 

δεδνκέλσλ ηεο αξκόδηαο δηεύζπλζεο πεξηβάιινληνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηελ 

αληίζηνηρε αξκόδηα Γ/λζε ηνπ Τπνπξγείνπ πεξηβάιινληνο ηεο Διιάδαο. 

 

Από ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πξνθύπηνπλ ηα θάησζη: 

ΓΔΝΗΚΑ 

 Γηα ηα πεξηζζόηεξα είδε ε πεξηνρή έρεη θαιή αμία γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο. 

 Ο ηόπνο γηα ηα πεξηζζόηεξα είδε δηαζέηεη πιεζπζκνύο κε απνκνλσκέλνπο εληόο ηεο 

επξύηεξεο πεξηνρήο εμάπισζεο. 

 Ζ πεξηνρή κειέηεο έρεη θαιή δηαηήξεζε ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νηθνηόπνπ 

πνπ αθνξνύλ ηηο βηνινγηθέο απαηηήζεηο γηα ηα είδε. 

 Ζ πεξηνρή κειέηεο δηαηεξεί πιεζπζκνύο εηδώλ ζε επίπεδν 0-2%. 

ΔΗΓΗΚΑ 

 Γηα ην αξπαθηηθό είδνο νξληζνπαλίδαο από Κηξθηλέδη (Falco naumanni) αλαθέξνληαη 

1890-2160 δεύγε πνπ ζεκαίλεη ηζρπξή παξνπζία ηνπ είδνπο ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 

Γηα ην είδνο απηόο ν νηθόηνπνο ηεο πεξηνρήο κειέηεο αληηπξνζσπεύεη ην 15-100% ηνπ 

πιεζπζκνύ ησλ εηδώλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα (Σάμε Α - Πνιύ κεγάιε 

αληηπξνζσπεπηηθόηεηα) 

 Γηα ην αξπαθηηθό είδνο νξληζνπαλίδαο Αεηνγεξαθίλα (Buteo rufinus) επηδεκεηηθό 

ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ζεκεηώλεηαη πιεζπζκόο είδνπο 1-4 δεπγάξηα ζηελ πεξηνρή. 

Απηό ζεκαίλεη όηη ην είδνο απηό έρεη πνιύ ηζρλή παξνπζία ζηελ πεξηνρή κειέηεο.  

 Ζ πεξηνρή απνηειεί ΕΔΠ γηα ην αξπαθηηθό είδε Κηξθηλέδη (Falco naumanni) θαη 

Αεηνγεξαθίλα (Buteo rufinus) θαη γηα ηα είδε απηά δηαζέηεη όια ηα ζηνηρεία 

δηαηήξεζεο πνπ αθνξνύλ ηηο βηνινγηθέο απαηηήζεηο ηνπο (δνκή νηθνηόπνπ, βηνηηθά 

θαη αβηνηηθά ζηνηρεία) πνπ κε κηθξέο παξεκβάζεηο απνθαηάζηαζεο θαη πξνζηαζίαο 

είλαη δπλαηή ε επαλεγθαηάζηαζε ησλ εηδώλ ζε κεγαιύηεξνπο θαη βηώζηκνπο 

πιεζπζκνύο. 
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Οκάδα Κσδηθόο Δπηζηεκνληθό όλνκα A|B|C|D 

Αλαπαξαγσγή
Ξερεηκώληαζ

κα
ηάζε Πιεζπζκόο Γηαηήξεζε Απνκόλσζε

πλνι. 

Αμηνιόγεζε

B A229 Alcedo atthis P C B C B

B A021 Botaurus stellaris 3 6 C B C B

B A215 Bubo bubo 1-Φεβ C B C B

B A133 Burhinus oedicnemus >30 C B C B

B A403 Buteo rufinus 4 B B C B

B A243 Calandrella brachydactyla >50 C B C B

B A031 Ciconia ciconia 102 C B C B

B A080 Circaetus gallicus P C B C B

B A081 Circus aeruginosus P C B C B

B A082 Circus cyaneus P C B C B

B A231 Coracias garrulus 4 C B C B

B A027 Egretta alba 30-44 C B C B

B A026 Egretta garzetta >5 C B C B

B A098 Falco columbarius P C B C B

B A095 Falco naumanii 1890-2160 B B C B

B A103 Falco peregrinus P C B C B

B A097 Falco vespertinus P C B C B

B A321 Ficedula albicollis P C B C B

B A339 Lanius minor P C B C B

B A242 Melanocorypha calandra >100 C B C B

B A023 Nycticorax nycticorax >6 C B C B

ΟΡΝΗΘΟΠΑΝΗΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ 409/1979/ΔΔ

Πίλαθαο 4: Πίλαθαο πιεζπζκνύ εηδώλ θαη αμηνιόγεζε ηόπνπ 

ΔΗΓΟ ΠΛΖΘΤΜΟ ΔΗΓΟΤ ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΠΟΤ

A|B|C ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΚΑΣΟΗΚΟ
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B A086 Accipiter nisus P C B C B

B A298 Acrocephalus arundinaceus P C B C B

B A247 Alauda arvensis >8.000 C B C B

B A051 Anas crecca P C B C B

B A053 Anas platyrhynchos P C B C B

B A028 Ardea cinerea 27-32 C B C B

B A215 Buteo buteo 3 >300 C B C B

B A149 Calidris alpina P C B C B

B A373 Coccothraustes coccothraustes P C B C B

B A348 Corvus frugilegus P C B B B

B A347 Coturnix coturnix P C B C B

B A212 Cuculus canorus P C B C B

B A253 Delichon urbica P C B C B

B A382 Emberiza melanocephala P C B C B

B A381 Emberiza schoeniclus P C B C B

B A269 Erithacus rubecula P C B C B

B A359 Fringilla coelebs P C B C B

B A125 Fulica atra P C B C B

B A153 Gallinago gallinago P C B C B

B A438 Hippolais pallida P C B C B

B A252 Hirundo daurica P C B C B

B A251 Hirundo rustica P C B C B

B A341 Lanius senator P C B C B

B A179 Larus ridibundus P C B C B

B A270 Luscinia luscinia C B C B

B A271 Luscinia megarhynchos P C B C B

B A230 Merops apiaster 36-51 C B C B

B A262 Motacilla alba P C B C B

B A261 Motacilla cinerea P C B C B

B A260 Motacilla flava P C B C B

B A381 Muscicapa striata P C B C B

B A278 Oenanthe hispanica P C B C B

B 1360 Oenanthe oenanthe P C B C B

ΟΡΝΗΘΟΠΑΝΗΓΑ ΔΚΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Η ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ 409/1979ΔΔ
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B A214 Otus scops >30 C B C B

B A415 Passer hispaniolensis P C B C B

B A391 Phalacrocorax carbo sinensis P C B C B

B A273 Phoenicurus ochruros P C B C B

B A283 Sturnus vulgaris C C B C B

B A311 Sylvia atricapilla P C B C B

B A364 Sylvia cantillans R C B C B

B A309 Sylvia communis R C B C B

B A004 Tachybaptus ruficollis P C B C B

B A142 Vanellus vanellus P C B C B
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2. ΓΔΟΤΑ ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 
 

Οη θύξηεο απεηιέο ζηα ελδηαηηήκαηα ησλ πξνζηαηεπόκελσλ εηδώλ ηεο πεξηνρήο εληνπίδνληαη 

ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 Αγξνηηθή εληαηηθνπνίεζε / επέθηαζε. Άξδεπζε, πηώζε ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνύ, 

ρξήζε ιηπαζκάησλ, εληαηηθή ρξήζε ρεκηθώλ, αιιαγή ηξόπνπ θαιιηέξγεηαο θαη εηδώλ, 

κνλνθαιιηέξγεηεο, ράζηκν ελδηαηηεκάησλ, επηπηώζεηο ησλ παξαζηηνθηόλσλ ζε όια ηα 

είδε ηεο ρισξίδαο, ξύπαλζε ησλ ζπζηαηηθώλ ζηνηρείσλ ησλ πγξνηόπσλ θαη ηνπ 

εδάθνπο από ηελ εληαηηθή ρξήζε θπηνθαξκάθσλ, κείσζε αγξαλάπαπζεο θαη 

επέθηαζε θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ, ξύπαλζε ππόγεησλ πδάησλ. 

 Δγθαηάιεηςε / κείσζε ηεο παξαδνζηαθήο ρξήζεο ηεο γεο. Μείσζε βόζθεζεο, 

κείσζε αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ, ιηγόηεξα ςνθίκηα γηα αξπαθηηθά, εγθαηάιεηςε 

αιπθώλ, εγθαηάιεηςε θαη δάζσζε πξώελ θαιιηεξγεηώλ θαη βνζθόηνπσλ. 

 Βόζθεζε δαζηθώλ εθηάζεσλ. Βόζθεζε πνπ πξνθαιεί δεκηά ζηελ θπζηθή 

αλαγέλλεζε ηνπ δάζνπο, βόζθεζε ζε απνηθίεο πνπιηώλ (π.ρ. Αηγαηόγιαξνο) ζε 

απνκνλσκέλεο βξαρνλεζίδεο ή ζε πγξνηόπνπο, ππεξβόζθεζε. 

 Δκπξεζκόο / θσηηέο. Φσηηέο πνπ πξνθαινύληαη από ηνλ άλζξσπν είηε εζθεκκέλα κε 

ζθνπό ηελ κεηαηξνπή ησλ εθηάζεσλ ζε νηθνδνκήζηκεο εθηάζεηο ή εθηάζεηο γηα 

βόζθεζε, είηε από ιάζνο 

 Δληαηηθή δαζηθή δηαρείξηζε. Αλαθέξεηαη ζηε δηαρείξηζε κε ζθνπό ηελ παξαγσγή 

μπιείαο. Πεξηιακβάλεη ηελ θνπή επηιεγκέλσλ θνξκώλ ή θιαδηώλ δέληξσλ θαη όρη 

άιιεο βιάζηεζεο. πλήζσο γίλεηαη θνπή ησλ ώξηκσλ δέληξσλ, κε απνηέιεζκα λα κελ 

βξίζθνπλ ζέζεηο γηα θώιηαζκα ή θνύξληαζκα πνιιά είδε πνπιηώλ. Δπίζεο 

πεξηιακβάλεη, ηελ δηάλνημε δξόκσλ, πξόζβαζε βαξέσλ νρεκάησλ, αλαδαζώζεηο κε 

έλα κόλν είδνο θαη ηεο ίδηαο ειηθίαο, ηελ απνςίισζε κεγάισλ εθηάζεσλ δαζώλ. 

 Παξάλνκε πινηνκία. Παξάλνκε θνπή δέληξσλ είηε γηα θαπζόμπια είηε γηα άιιε 

ρξήζε ζε κηθξόηεξε θιίκαθα, θπξίσο από ηδηώηεο, ηα νπνία όπσο θαη παξαπάλσ 

κπνξεί λα απνηεινύλ ζεκαληηθέο ζέζεηο θσιηάζκαηνο ή θνπξληάζκαηνο δηαθόξσλ 

εηδώλ πνπιηώλ. 

 Δπηπηώζεηο από ηελ εηζαγσγή εηδώλ θπηώλ / δώσλ. Ζ θύηεπζε μέλσλ εηδώλ ή ε 

απειεπζέξσζε ζηε θύζε εηδώλ δώσλ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ αληαγσληζκό κε άιια 

είδε, λα ππεξηζρύζνπλ θαη λα εμαπισζνύλ εηο βάξνο ησλ ηνπηθώλ εηδώλ κε 

απνηέιεζκα λα αιινησζεί ε ηζνξξνπία ηνπ θπζηθνύ νηθνζπζηήκαηνο είηε λα ραζνύλ 

εληειώο ηα ηνπηθά είδε 

 Ηρζπνηξνθεία / αιηεία. Δληαηηθνπνίεζε θαη επέθηαζε ηρζπνηξνθείσλ θαη αιηείαο, 

ππεξαιίεπζε, αιηεία ζε επαίζζεηεο πεξηνρέο γηα ηα πνπιηά, παξάλνκνη κέζνδνη 

αιηείαο, απνκάθξπλζε πνπιηώλ (κε ηνπθεθηζκνύο) πνπ παξνπζηάδνληαη ζε 

ηρζπνθαιιηέξγεηεο 

 Απνμήξαλζε εθηάζεσλ. Ζ απνμήξαλζε πγξνηνπηθώλ εθηάζεσλ γηα κεηαηξνπή ηνπο 

θπξίσο ζε θαιιηεξγήζηκεο θπξίσο εθηάζεηο, θαηαζηξνθή θπζηθώλ ελδηαηηεκάησλ. 

 Δθβαζύλζεηο / θαλαινπνίεζε. Γεκηνπξγία έξγσλ δηεπζέηεζεο ηεο ξνήο ησλ πδάησλ 

θπξίσο εθβαζύλζεηο θαη θαλάιηα γηα άξδεπζε. 

 Καηαζθεπή θξαγκάησλ / αλαρσκάησλ. Καηαζθεπή πδξνειεθηξηθώλ θξαγκάησλ, 

αιιαγή ηεο ζηάζκεο ησλ λεξώλ ζε θπζηθά ελδηαηηήκαηα, ζε δεμακελέο, ε θαηαζθεπή 

αλαρσκάησλ/ δξόκσλ θπξίσο εζσηεξηθά ησλ πγξνηόπσλ κε απνηέιεζκα ηνλ 

δηακειηζκό ησλ ελδηαηηεκάησλ, αιινίσζε ηεο θπζηθήο ξνήο ησλ θεξηώλ πιηθώλ ησλ 

πνηακώλ, επηπηώζεηο ζε πδξόβηα είδε, ςάξηα θιπ. 

 Δπηρσκάησζε / κπάδσκα εθηάζεσλ. Πεξηιακβάλεη ην κπάδσκα θπξίσο 

πγξνηνπηθώλ εθηάζεσλ γηα αγξνηηθή ή νηθνδνκηθή δξαζηεξηόηεηα. 

 Βηνκεραληθή εμόξπμε. Αθνξά όιεο ηηο βηνκεραληθέο δξαζηεξηόηεηεο / ππνδνκέο θαη 

ηελ ξύπαλζε πνπ πξνέξρεηαη από απηέο π.ρ. ιεηηνπξγία κεηαιιίσλ, νξπρείσλ, εμόξπμε 
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πεηξειαίνπ, θιπ. όπσο θαη κόιπλζε πνπ πξνέξρεηαη από αηπρήκαηα θαηά ηηο 

κεηαθνξέο. 

 Τπεξάληιεζε ππόγεησλ πδάησλ. Γεσηξήζεηο δίπια ή κέζα ζε πγξνηόπνπο θαη ε 

αλεμέιεγθηε άληιεζε, κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηνλ πδξνθόξν νξίδνληα ή λα ηνλ 

κνιύλνπλ (πθαικύξσζε) 

 Βηνκεραληθή / νηθηζηηθή αλάπηπμε. Πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή κνλάδσλ 

βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ρεκηθά απόβιεηα, απόβιεηα από ειαηνηξηβεία ή 

βηνηερληθέο κνλάδεο, νηθνδόκεζε, νηθηζηηθά απόβιεηα, αλεκνγελλήηξηεο, επέθηαζε 

ιηκαληώλ, ρσκαηεξέο, αλάπηπμε κεηαθνξώλ θαη ελέξγεηαο θαη γεληθά αλάπηπμε γύξσ 

από έλα αζηηθό θέληξν. Μεκνλσκέλα παξαδείγκαηα ζα αλαθέξνληαη ζηελ θαηεγνξία 

ππνδνκέο. Φαηλόκελα πνπ απνξξένπλ από απηή ηελ αλάπηπμε είλαη ε αηκνζθαηξηθή 

κόιπλζε, ε όμηλε βξνρή. Πεξηιακβάλεηαη επίζεο, ε εθκεηάιιεπζε παξάθηησλ 

εθηάζεσλ γηα αλάπηπμε βηνκεραληθώλ κνλάδσλ ή νηθηζηηθή επέθηαζε ησλ πόιεσλ, 

ξήςε απνξξηκκάησλ θαη κπαδώλ. 

 Καηαζθεπή ππνδνκώλ. Γεληθά πεξηιακβάλεη παξαγσγή ελέξγεηαο, γελλήηξηεο 

παξαγσγήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, θνιώλεο θαη θαιώδηα ηεο ΓΔΖ, αηνιηθά πάξθα, 

ζηξαηησηηθέο βάζεηο, θαη κεηαθνξέο, θαηαζθεπή δξόκσλ, ζηδεξνδξνκηθώλ δηθηύσλ, 

αεξνδξόκηα, ιηκάληα. Ζ δηαθνξά κε ηελ βηνκεραληθή/ νηθηζηηθή αλάπηπμε είλαη όηη 

αθνξά θπξίσο κεκνλσκέλα παξαδείγκαηα ζε απνκαθξπζκέλεο από ην άζηπ πεξηνρέο. 

 Φπζηθά θαηλόκελα. Ξεξαζία, δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο, θαηαηγίδεο, πιεκκύξεο, 

θαηαζηξνθή θσιηώλ από θπζηθνύο ζεξεπηέο (π.ρ αιεπνύδεο, ηζαθάιηα, λπθίηζεο, 

αγξηνγνύξνπλα θιπ), θσηηέο πνπ έρνπλ πξνθιεζεί θπζηθά (π.ρ από θεξαπλό) 

 Φπραγσγία / ηνπξηζκόο. Καηαζθεπή μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ, γήπεδα γθνιθ, πάξθα 

αλαςπρήο, ζπνξ βνπλνύ, ζθη, αλαξξίρεζε, moto-cross, αγώλεο 4Υ4 θιπ. ρεηηθέο 

ππνδνκέο πνπ αλαπηύζζνληαη όπσο δξόκνη, αεξνδξόκηα. Δλόριεζε θσιηάζκαηνο ή 

θαηαζηξνθή θσιηώλ από ηελ αλεμέιεγθηε πξόζβαζε επηζθεπηώλ ζε επαίζζεηεο 

πεξηνρέο (ζπλδπάδεηαη κε ηελ θαηεγνξία ελόριεζε ζηα πνπιηά) 

 Άιιεο απεηιέο. Αθνξά όιεο ηηο απεηιέο πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο. Γηα παξάδεηγκα όια ηα είδε κόιπλζεο πνπ δέρεηαη ε πεξηνρή, 

πεηξειαηνθειίδεο από πεηξειαηνθόξα, ξύπαλζε πδάησλ από ρεκηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε θνπλνππηώλ, ξαδηελεξγά απόβιεηα, 

ζηξαηησηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, κεγάιε κεηαθίλεζε αεξνζθαθώλ, πινίσλ, 

θαηαπαηήζεηο, απζαίξεηε δόκεζε, θνπή ή θάςηκν θαιακηώλσλ, ακκνιεςίεο, θησρή 

δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο εηδηθά όζν αθνξά ηελ δηαρείξηζε ή έιιεηςε δηαρείξηζεο ησλ 

πδάησλ, δηάβξσζε εδαθώλ, αξξώζηηεο ζηα δέληξα, αλεμέιεγθηε ζπιινγή δαζηθώλ 

πξντόληλ (ζπάληα θπηά, καληηάξηα), δπζηξνθηθέο ή επηξνθηθέο θξίζεηο. 

Ζ ππνβάζκηζε ησλ ελδηαηηεκάησλ είλαη πην εκθαλήο ζηνπο πγξνηόπνπο όπνπ νη πδξνινγηθέο 

επηπηώζεηο πξέπεη λα ειέγρνληαη κε πξνζνρή. Οη επηπηώζεηο πνπ εληνπίδνληαη ζε πνηακνύο 

θαη πγξνηόπνπο είλαη νη εμήο: 

 αιιαγέο ζηελ ζηάζκε ηνπ ππόγεηνπ πδξνθνξόξνπ νξίδνληα 

 αιιαγέο ζηελ θπθινθνξία ηνπ επηθαλεηαθνύ λεξνύ θαη αιαηόηεηα 

 δεκηνπξγία αζπλέρεηαο ζηελ ξνή ηνπ λεξνύ ζε πνηακνύο ζε ζέζεηο όπνπ 

θαηαζθεπάδνληαη νρεηνί θαη γέθπξεο. Απηό δεκηνπξγείηαη θπξίσο ζε πεξηπηώζεηο 

απξόζεθησλ θαηαζθεπώλ όπνπ ην λεξό ζθάβεη κεηά ηνλ νρεηό ή ηελ γέθπξα ή ν 

νρεηόο είλαη ηνπνζεηεκέλνο πνιύ ςειά δεκηνπξγώληαο αζπλέρεηα ζηελ ξνή κε 

απνηέιεζκα κεηαμύ άιισλ πξνβιήκαηα ζηηο αλάδξνκεο θηλήζεηο ησλ ηρζύσλ. 

 αύμεζε ζνιεξόηεηαο θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο αιιά κεξηθέο θνξέο θαη ζηελ 

ζπλερεία όηαλ ε νδόο δηέξρεηαη θνληά ζε πνηακνύο θαη ηδηαίηεξα ζε κεγάιεο θιίζεηο 

απνκόλσζε ηκεκάησλ πγξνηόπσλ όπσο πγξά ιηβάδηα θαη κηθξνί πεξηθεξεηαθνί 

πγξόηνπνη ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα νδόο δηέξρεηαη από ηνλ πγξόηνπν ή ζηελ άθξε ηνπ 

θπξίσο πγξνηόπνπ. 



- 28 - 

 θαηαζηξνθή ηεο πνιύ ζεκαληηθήο γηα ηελ παλίδα παξόρζηαο βιάζηεζεο ζηελ 

πεξίπησζε όπνπ γηα ιόγνπο δηεπθόιπλζεο ηεο ράξαμεο ε νδόο δηέξρεηαη παξάιιεια 

ζε πνηακό. 

 

Δηδηθόηεξα, όζνλ αθνξά ηε κειεηώκελε κνλάδα, ιόγσ ηεο κηθξήο έθηαζεο δελ πξνβιέπεηαη 

λα απνηειέζεη θξάγκα ζηηο κεηαθηλήζεηο θαη ηελ δηαζπνξά ησλ εηδώλ ηεο ρεξζαίαο παλίδαο. 

Χζηόζν, θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζα πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε άκεζε 

ζαλάησζε πηελώλ θαη ινηπώλ εηδώλ, ε νπνία  νθείιεηαη θπξίσο ζε νρήκαηα πνπ 

θπθινθνξνύλ ζηνπο γύξσ αγξνηηθνύο αιιά θαη εζληθνύο δξόκνπο αιιά θαη ζηνπο αλζξώπνπο 

νη νπνίνη ζαλαηώλνπλ πνπιηά θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζέξνπο θαη πξηλ ηελ ζπγθνκηδή 

πξντόλησλ ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη αξθεηά πνπιηά ηξέθνληαη κε πξντόληα ησλ θαιιηεξγεηώλ 

ηνπο. Δίλαη δύζθνιν λα γίλνπλ αζθαιείο εθηηκήζεηο γηα ηα αίηηα αιιά θαη ηνλ αξηζκό ησλ 

ζαλάησλ. 

 

Δπηπιένλ, ε εθπνκπή ελέξγεηαο όπσο ζόξπβνη, θξαδαζκνί θαη θώηα απσζεί ηα δώα από ηηο 

γεηηνληθέο κε ην έξγν πεξηνρέο θαηά ηελ επηινγή ησλ ζέζεσλ θσιηάζκαηνο, θνπξληάζκαηνο 

θαη δηαηξνθήο. Γηα ηα πηελά είλαη δύζθνιν λα ππνινγηζηνύλ νη επηπηώζεηο από ηνλ ζόξπβν 

δηόηη απαηηνύληαη αλαιπηηθέο κειέηεο, ραξηνγξάθεζε ησλ θσιηώλ θαη ζπλππνινγηζκόο ησλ 

άιισλ παξαγόλησλ όριεζεο. Γηαθνξεηηθέο είλαη επίζεο νη επηπηώζεηο αλάινγα κε ηνλ ηύπν 

ηνπ ελδηαηηήκαηνο, ηελ βιάζηεζε, ην αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο θαη ην είδνο ηνπ πηελνύ. Από 

δηαθνξεηηθέο έξεπλεο γηα ηελ επίδξαζε ηνπ ζνξύβνπ ζηα πνπιηά θαίλεηαη όηη εκθαλίδεηαη 

αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο δαζηθέο πεξηνρέο από ην ύςνο ησλ 40 dB θαη πάλσ θαη ζηηο αλνηρηέο 

πεξηνρέο από ηα 50 dB. 

 

πλνπηηθά νη αξλεηηθέο επηπηώζεηο πνπ αθνξνύλ ηα πνπιηά από ηελ δξαζηεξηόηεηα είλαη νη 

εμήο: 

 ζαλάησζε από νρήκαηα πνπ θηλνύληαη από θαη πξνο ην έξγν. Σα είδε πνπ πθίζηαληαη 

ηηο κεγαιύηεξεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο είλαη απηά πνπ πξνζεγγίδνπλ ηνπο δξόκνπο γηα 

δέζηακα, ζεξκνξύζκηζε, ηξέθνληαη κε ζπόξνπο θπηηθώλ εηδώλ πνπ αλαπηύζζνληαη 

ζηα πξαλή, κε έληνκα θ.α., είδε πνπ πεηάλε ρακειά ή βπζίδνληαη ζην πέηαγκα θαη 

είδε πνπ πξνζειθύνληαη από ην θσο. 

 ε απνθπγή ελδηαηηεκάησλ ζε κηα δώλε γύξσ από ηελ δξαζηεξηόηεηα θαη ηνπο 

δξόκνπο πνπ νδεγνύλ πξνο απηή ιόγσ όριεζεο. 

 

Σν πξνηεηλόκελν έξγν δελ πξόθεηηαη λα επεξεάζεη ηελ έθηαζε ηα πεξηνρήο αλαδήηεζεο 

ηξνθήο ηνπ Κηξθηλεδηνύ γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 

 Ζ έθηαζε ηνπ αγξνηεκαρίνπ πξόθεηηαη λα γίλεη ην έξγν, ζπγθξηηηθά κε ηελ έθηαζε ηεο 

πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο, είλαη ζπγθξηηηθά παξά πνιύ κηθξή. 

 

ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ην έξγν ιόγσ ηεο θύζεο ηεο ιεηηνπξγία ηνπ, δελ πξόθεηηαη λα 

δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο.  

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο δε δεκηνπξγνύληαη 

πξνβιήκαηα ζηελ αθεξαηόηεηα ηεο πεξηνρήο ηνπ δηθηύνπ Natura 2000 εληόο ηεο νπνίαο 

ιεηηππξγεί ε κνλάδα. Γεληθά δελ ππάξρεη θίλδπλνο: 

1. Καζπζηέξεζεο ή δηαθνπήο ηεο πξνόδνπ επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ δηαηήξεζεο ηεο 

πεξηνρήο Natura 2000. 

2. Μείσζεο ηεο έθηαζε ή θαηαθεξκαηηζκόο ησλ ηύπσλ νηθνηόπσλ ηεο πεξηνρήο Natura 

2000 θαη επεξεαζκνύ ηεο αληηπξνζσπεπηηθόηεηαο ηνπ βαζκνύ δηαηήξεζεο, ηεο δνκήο 

θαη ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπο. 
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3. Μείσζεο ηνπ κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνύ ησλ εηδώλ ή επεξεαζκνύ ηνπ βαζκνύ 

δηαηήξεζεο ησλ βηνηόπσλ ηνπο ή θαηαθεξκαηηζκνύ ή επεξεαζκνύ ηεο ηζνξξνπίαο 

κεηαμύ ησλ εηδώλ ή επεξεαζκνύ ηνπ βαζκνύ απνκόλσζήο ηνπο. 

4. Αιιαγήο ζε δσηηθήο ζεκαζίαο παξακέηξνπο (π.ρ. ηζνξξνπία ζξεπηηθώλ, ππνβάζκηζε 

ηνπ εδάθνπο από πηζαλή δηάβξσζε, δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ βηνηηθώλ θαη 

αβηνηηθώλ παξακέηξσλ), νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ην πσο ιεηηνπξγεί ε πεξηνρή Natura 

2000. 

5. Αιιειεπίδξαζεο κε πξνβιεπόκελεο ή αλακελόκελεο θπζηθέο αιιαγέο ζηελ πεξηνρή 

Natura 2000. 

 

3. ΜΔΣΡΑ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΠΗΘΑΝΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 
 

Σν ππό κειέηε έξγν δελ δύλαηαη λα επεξεάζεη ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία θαη λα κεηαβάιιεη 

ην θπζηθό ηνπίν ηεο άκεζεο πεξηνρήο κειέηεο, αιιά νύηε θαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηεο 

επξύηεξεο πεξηνρήο. Χζηόζν, ζε θάζε πεξίπησζε γηα λα δηαζθαιηζηεί ε αθεξαηόηεηα ηεο 

πεξηνρήο ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε ηα θάησζη : 

 Να κειεηεζεί ε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο θπηηθνύ θξάρηε πεξηκεηξηθά ηνπ γεπέδνπ 

ηεο δξαζηεξηόηεηαο. 

 

Έηζη, από ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ δελ πξνθύπηνπλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηνπ θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο ηεο άκεζεο θαη επξύηεξεο πεξηνρήο κειέηεο. Σν νηθνινγηθό ηνπίν δελ 

κεηαβάιιεηαη θαη ε νηθνινγηθή ηζνξξνπία δελ επεξεάδεηαη. Γεληθά δελ ππάξρεη θάπνηνο 

θίλδπλνο: 

- Μείσζεο ηνπ πιεζπζκνύ θάπνηνπ είδνπο ηεο παλίδαο θαη ρισξίδαο, όπσο απηά 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά παξαπάλσ ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα,  θαη πνπ ππάγνληαη ζε 

θάπνην θαζεζηώο πξνζηαζίαο ή παξνπζηάδνληαη ζε θάπνηα θιάζε ζπαληόηεηαο κε βάζε 

ηα θξηηήξηα ηεο IUCN, θαη γηα ηα νπνία ε πεξηνρή έρεη ραξαθηεξηζηεί Δηδηθή Εώλε 

Γηαηήξεζεο (απνηειώληαο ηαπηόρξνλα θαη Σόπν Κνηλνηηθήο εκαζίαο-ΣΚ) ή Εώλε 

Δηδηθήο Πξνζηαζίαο –ΕΔΠ, 

- Δμαθάληζεο ζπάλησλ εηδώλ, είηε κε απεπζείαο θαη άκεζε επίδξαζε ζηα βηνηηθά ζηνηρεία 

θάπνηνπ απνκνλσκέλνπ πιεζπζκνύ, είηε κέζσ άκεζεο ή έκκεζεο θαηαζηξνθήο βηνηόπνπ.  

- Καηαζηξνθήο θάπνηνπ νηθνηόπνπ ηεο νδεγίαο 43/1992/ΔΟΚ θαη γηα ηνλ νπνίν ε πεξηνρή 

κειέηεο έρεη ραξαθηεξηζηεί Δηδηθή Εώλε Γηαηήξεζεο (απνηειώληαο ηαπηόρξνλα θαη Σόπν 

Κνηλνηηθήο εκαζίαο-ΣΚ), 

- Δμάληιεζε (ή ππεξ-αμηνπνίεζε) θάπνηνπ θπζηθνύ πόξνπ,  

- Αιιαγήο ησλ βηνθιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ, 

- Καηαθεξκαηηζκόο ή θαηαζηξνθήο θάπνηνπ βηνηόπνπ ή ελδηαηηήκαηνο θαη γεληθόηεξα ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

 

4. ΑΝΣΗΣΑΘΜΗΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ  
 

Γηα ηελ ελ ιόγσ κνλάδα εθηηκάηαη όηη κε ηα πξναλαθεξόκελα κέηξα αληηκεηώπηζεο δελ 

παξαβιάπηεηαη ε αθεξαηόηεηα ηεο πεξηνρήο NATUA 2000 νύηε ν ζθνπόο δηαηήξεζεο ηεο  

ζπλεπώο δελ απαηηνύληαη αληηζηαζκηζηηθά κέηξα. Χζηόζν, έλα αληηζηαζκηζηηθό κέηξν πνπ ζα 

κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο είλαη ε ηνπνζέηεζε ηερληηώλ θσιηώλ ζε 

θαηάιιεια κέξε ώζηε ηα πνπιηά λα απνκαθξπλζνύλ από επηθίλδπλεο ζέζεηο. 

 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ (MONITORING)  
 

Σν πξόγξακκα παξαθνινύζεζεο ησλ επηπηώζεσλ ζηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο πεξηνρήο 

Natura 2000 θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, απνηειεί ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
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πεξηβαιινληηθήο παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ, θαη αθνξά εθείλεο ηηο ελέξγεηεο, κε ηηο νπνίεο 

δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.   

 

Δηδηθόηεξα κε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο πεξηιακβάλεη ηα 

παξαθάησ: 

 παξαθνινύζεζε όισλ ησλ ζεκαληηθώλ πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο επηπηώζεηο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηόηεηαο  

 θαηαγξαθή ησλ ελδερόκελσλ κεηαβνιώλ ζηελ αληηπξνζσπεπηηθόηεηα, ηε ζρεηηθή 

επηθάλεηα θαη ην θαζεζηώο δηαηήξεζεο ησλ ηύπσλ νηθνηόπσλ  

 θαηαγξαθή ησλ ελδερόκελσλ κεηαβνιώλ ζην κέγεζνο θαη ηελ ππθλόηεηα ησλ 

πιεζπζκώλ εηδώλ ρισξίδαο θαη παλίδαο θαη ζε όπνην άιιν ζηνηρείν θξίλεηαη όηη 

ελδερνκέλσο λα επεξεάδεηαη  

 θαηαγξαθή θαη δηαηήξεζε ζηνηρείσλ πνπ λα ηεθκεξηώλνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ 

αληηκεηώπηζεο θαη λα επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν απνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπο 

 

Δπίζεο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Παξαθνινύζεζεο είλαη νη 

εμήο: 

 Δλεκέξσζε ησλ αξκόδησλ Τπεξεζηώλ ζε πεξίπησζε πεξηζηαηηθνύ θαηαζηξνθήο 

νηθόηνπνπ. 

 Δλεκέξσζε ησλ αξκόδησλ Τπεξεζηώλ ζε πεξίπησζε πνπ αλεπξεζεί θάπνην λεθξό ή 

ηξαπκαηηζκέλν πξνζηαηεπόκελν είδνο. 
 

6. ΤΝΟΦΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΧΝ  
 

Καηόπηλ όισλ ησλ αλσηέξσλ πξνθύπηεη όηη δίλνληαο βαξύηεηα ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο 

κνλάδαο  δελ πξνθύπηνπλ  επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ.  

Σνλίδεηαη όηη, αλ εθαξκνζηνύλ ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξνηείλνληαη παξαπάλσ, ην ελ ιόγσ 

έξγν θαηά ιεηηνπξγία ηνπ, δελ επηθέξεη επηπηώζεηο ζηελ νξληζνπαλίδα ηεο πεξηνρήο θαη 

πεξηζζόηεξν ζηα ζπάληα είδε. 
 

πγθεθξηκέλα δελ επεξεάδεηαη άκεζα θάπνηνο βηόηνπνο-ελδηαίηεκα αθνύ: 

 Γελ θαηαζηξέθνληαη ζέζεηο θσιηάζκαηνο. 

 Γελ επεξεάδνληαη νη πεγέο δηαηξνθήο. 

 Γελ επεξεάδνληαη εδαθηθνί θαη πδάηηλα ζηνηρεία ησλ ελδηαηηεκάησλ. 

 Γελ επεξεάδνληαη ηα θπζηθά θαη ρεκηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αηκόζθαηξαο. 

 Γελ αθαηξείηαη βιάζηεζε θαη δελ επεξεάδεηαη θάπνηνο πιεζπζκόο εηδώλ παλίδαο θαη 

ρισξίδαο ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο ησλ ζπάλησλ εηδώλ. 

 Γελ θαηαθεξκαηίδεηαη θάπνηνο βηόηνπνο. 

 Γελ γίλεηαη εηζαγσγή μεληθώλ εηδώλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ ζεξεπηέο ησλ 

ζπάλησλ εηδώλ. 

 Γελ ππάξρεη ππνβάζκηζε ηνπ αθνπζηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αηζζεηηθήο ηνπ 

ηνπίνπ πνπ ζα κπνξνύζε λα εθδηώμεη από ηελ επξύηεξε αιιά θαη άκεζε πεξηνρή ηα 

ζπάληα είδε παλίδαο.  

 

Θέηνληαο ινηπόλ ζε εθαξκνγή ηα κέηξα αληηκεηώπηζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα 

νηθνινγηθή αμηνιόγεζε αιιά θαη ζην ηεύρνο ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ,  ε 

ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο επηθέξεη θπξίσο ζεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, κέζσ ηεο νπζηαζηηθήο ζπκβνιήο ηεο ζηελ βειηίσζε ησλ ηνπξηζηηθώλ 

ππεξεζηώλ. 

 

Σέινο, λα αλαθεξζεί όηη ζε πεξίπησζε πνπ νξηζηεί κε Πξνεδξηθό Γηάηαγκα Φνξέαο 

Γηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ (Πεξηνρέο ηνπ εζληθνύ θαηαιόγνπ ηνπ 
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Δπξσπατθνύ Οηθνινγηθνύ Γηθηύνπ Natura 2000), θαη ζεζκνζεηεζεί ην θαλνληζηηθό θαη 

δηαρεηξηζηηθό ηνπο πιαίζην, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε ζπκβαηόηεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο σο 

πξνο ηηο επηηξεπόκελεο ρξήζεηο, ηνπο όξνπο δόκεζεο, αξηηόηεηαο θαη θαηάηκεζεο. 

 

7. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΠΖΓΔ  
 

Βηβιηνγξαθία  

 

 ΟΓΖΓΗΑ 409/1979/ΔΟΚ «Πεξί δηαηήξεζεο ησλ άγξησλ πηελώλ».  

 ΚΤΑ 414985/1985 «πεξί κέηξσλ δηαρείξηζεο άγξηαο πηελνπαλίδαο» κε ηελ νπνία γίλεηαη 

ζπκκόξθσζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 79/409/1979/ΔΟΚ 

 Οδεγία 147/2009/ΔΚ «Πεξί δηαηήξεζεο ησλ άγξησλ πηελώλ» 

 ΚΤΑ 37338/1807/Δ103/2010 «Καζνξηζκόο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηε δηαηήξεζε 

ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο θαη ησλ νηθνηόπσλ/ελδηαηηεκάησλ ηεο, ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ, «Πεξί δηαηεξήζεσο ησλ άγξησλ πηελώλ», ηνπ 

Δπξσπατθνύ πκβνπιίνπ ηεο 2αο Απξηιίνπ 1979», όπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 

147/2009/ΔΚ» 

 ΚΤΑ 8373/256/Δ103/2012 «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ππ’ αξηζ. 

37338/1807/2010 θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο «Καζνξηζκόο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηώλ 

γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο θαη ησλ νηθνηόπσλ/ελδηαηηεκάησλ ηεο, ζε 

ζπκκόξθσζε κε ηελ Οδεγία 79/409/ΔΟΚ....» (Β΄ 1495), ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ «Γηα ηε 

δηαηήξεζε ησλ άγξησλ πηελώλ» ηνπ Δπξσπατθνύ πκβνπιίνπ ηεο 2αο Απξηιίνπ 1979, 

όπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2009/147/ΔΚ» 

 Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 67/1981 «Πεξί πξνζηαζίαο ηεο απηνθπνύο ρισξίδαο θαη ηεο άγξηαο 

παλίδαο» 

 Οδεγία 72/1982/ΔΟΚ «πεξί ζπλάςεσο ζπκβάζεσο πεξί δηαηήξεζεο ηεο άγξηαο δσήο θαη 

ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο Δπξώπεο (ύκβαζε Βέξλεο)». 

 ΝΟΜΟ 1335/1983 (ΦΔΚ 32/Α/14-3-83) «Κύξσζε Γηεζλνύο ζύκβαζεο (ζύκβαζεο ηεο 

ΒΔΡΝΖ) γηα ηε δηαηήξεζε άγξηαο δσήο θαη θπζηθνύ πεξηβάιινληνο» πξνο ζπκκόξθσζε 

ηεο ζύκβαζεο ηεο ΒΔΡΝΖ 

 ύκβαζε ηεο Οπάζηλγθηνλ (CITES) «γηα ηε ξύζκηζε ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ 

απεηινύκελσλ εηδώλ ρισξίδαο θαη παλίδαο» 

 ΚΤΑ 261354/1985 «πεξί θαλνληζκνύ δηαρεηξηζηηθώλ αξρώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαλνληζκνύ 3626/1982/ΔΟΚ» γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο Οπάζηλγθηνλ (CITES). 

 Οδεγία 43/1992/ΔΟΚ «γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθώλ νηθνηόπσλ θαζώο θαη ηεο άγξηαο 

παλίδαο θαη ρισξίδαο» 

 ΚΤΑ 33318/1998 «Καζνξηζκόο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθώλ 

νηθνηόπσλ (ελδηαηηεκάησλ) θαζώο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο» ζε ζπκκόξθσζε 

ηεο νδεγίαο 43/1992/EOK 

 Οδεγία 105/2006/ΔΚ «πεξί πξνζαξκνγή ηεο νδεγίαο 43/1992/ΔΟΚ» 

 ΚΤΑ 14849/853/Δ103/2008 «Σξνπνπνίεζε ησλ ππ' αξηζκ. 33318/3028/1998 θνηλώλ 

ππνπξγηθώλ απνθάζεσλ (Β΄1289) θαη ππ' αξηζκ. 29459/1510/2005 θνηλώλ ππνπξγηθώλ 

απνθάζεσλ (Β΄992), ζε ζπκκόξθσζε κε δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2006/105 ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 20εο Ννεκβξίνπ 2006 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο» 

 ΝΟΜΟ 3937/2011 «Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 Κόθθηλνο θαηάινγνο ηεο IUCN γηα ηα θπηά θαη δώα ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ ηνπ World Conservation Monitoring Center (WCMC). 

 Δπξσπατθόο Κόθθηλνο Καηάινγνο ησλ Παγθνζκίσο Απεηινύκελσλ Εώσλ θαη Φπηώλ 

(European Red List). 
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 Καηάινγνο ζπάλησλ, απεηινύκελσλ θαη ελδεκηθώλ θπηώλ ηεο Δπξώπεο (πκβνύιην ηεο 

Δπξώπεο). 

 Καηάινγνο απεηινύκελσλ θπηώλ ηνπ Corine (1991). 

 Κόθθηλν βηβιίν ησλ απεηινύκελσλ ζπνλδπιόδσσλ ηεο Διιάδαο. 

 Κόθθηλν βηβιίν ησλ θπηώλ ηεο Διιάδαο. 

 

Γηαδίθηπν  

 

 http://www.minenv.gr (Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο)  

 http://www.google.gr/google earth  

 http://www.oikoskopio.gr  

 http://www.itia.ntua.gr/filotis  

 

8. ΟΜΑΓΑ ΜΔΛΔΣΖ  
 

Αξκόδηνο γηα ηε ζύληαμε ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη ν :  

 

Υξπζνύιαο Υαξίιανο : Πεξηβαιινληνιόγνο 

Δηδίθεπζε ζε ζέκαηα Τγεηνλνιόγνπ Μεραληθνύ (ΜSc EMΠ) 

Μειεηεηήο έξγσλ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο 

Σαρ. Γ/λζε  : Σηνπζόλ 22 – Σξίθαια, 42100 

Σει.   : 24310 36624 - 6937 390811 

Fax   : 24310 36663 

Δ-mail   : xxrysoul@otenet.gr 

 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ - ΙΙ 

 

 

 

 

ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Φώτ_1: Γενική εικόνα ηοσ γηπέδοσ ηης σπό μελέηης δραζηηριόηηηας, όποσ απεικονίζονηαι οι θέζεις λήυης ηφν 

επόμενφν θφηογραθιών 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Φώτο_2 : Άπουη ηοσ γηπέδοσ ηης μελεηώμενης μονάδας από ηη αναηολική πλεσρά ηοσ γηπέδοσ, διακρίνεηαι η επαρτιακή οδός με ηην οποία ζσνορεύει η μονάδα. 

 

 

 

ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΛΕΣΩΜΕΝΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 



 

 

Φώτο_3 : Άπουη ηοσ γηπέδοσ ηης μελεηώμενης μονάδας από ηη νοηιοαναηολική πλεσρά ηοσ γηπέδοσ, διακρίνεηαι η επαρτιακή οδός με ηην οποία ζσνορεύει η 

μονάδα. 

ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΛΕΣΩΜΕΝΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ - ΙΙΙ 

 

 
 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ- ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΕΙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ - ΙV 

 

 
 

ΧΕΔΙΑ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 
 σέδιο-Σ1: Σοπογπαθικό Διάγπαμμα (Κλίμακα 1:200) 

 σέδιο-Κ1: Κάηοτη βιοηεσνικού κηηπίος (Κλίμακα 1:50) 

 σέδιο-Κ2: Κάηοτη-ηομή ζςζηήμαηορ επεξεπγαζίαρ αζηικών λςμάηυν (Κλίμακα 1:50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ - V 

 

 
 

ΧΑΡΣΕ 
 

 Χάπηηρ-1 Χυποθέηηζηρ έπγος (Κλίμακα 1:50.000) 

 Χάπηηρ-2 Χπήζευν γηρ (Κλίμακα 1:5.000) 
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