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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 ηε 

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 κέγεζνο ηνπο αλ 

πξνθαινύληαη δηαηαξαρέο θαη αλ νη δηαηαξαρέο απηέο κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ επηπηώζεηο. 

 

Γηα ηελ παξνύζα κειέηε ιακβάλεηαη ην εμήο ηππνιόγην ραξαθηεξηζκνύ ησλ επηπηώζεσλ: 

 

- Θεηηθές: 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 ζεηηθή 

εμέιημε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ πνπ δηακνξθώλνπλ ην 
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αλζξσπνγελέο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο πεξηβαιινληηθώλ κέζσλ (ηνπ ηνπίνπ, ηεο 

αηκόζθαηξαο, ησλ πδάησλ, ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο θ.ιπ.). 

- Οσδέηερες: ραξαθηεξίδνληαη νη κεηαβνιέο πνπ δελ πξνθαινύλ ζεκαληηθή κεηαβνιή ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

- Αρλεηηθές: ραξαθηεξίδνληαη νη επηπηώζεηο πνπ πξνθαινύλ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Χο πξνο ην κέγεζνο ηνπο νη επηπηώζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο αζζελείς, κέηρηες θαη ηζτσρές. 

 

Χο πξνο ηε δηάξθεηα ηνπο νη επηπηώζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο βρατστρόληες θαη καθροτρόληες. 

 

Χο πξνο ηε δπλαηόηεηα αλάηαμεο ηνπο ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα νη επηπηώζεηο ραξαθηεξίδνληαη 

σο αλαζηρέυηκες, κερηθώς αλαζηρέυηκες θαη κε αλαζηρέυηκες. 

 

Χο πξνο ηηο ηερληθννηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο αληηκεηώπηζεο ηνπο νη επηπηώζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο 

αληηκεηφπίζηκες, κερηθώς αληηκεηφπίζηκες θαη κε αληηκεηφπίζηκες. 

 

Χο σποβάζκηζε 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 κόισλζε 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 εθποκπή ρύπφλ 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 ζηερεό απόβιεηο 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 κείγκα νηθηαθώλ κε 

βηνκεραληθά ιύκαηα ή θαη όκβξηα θαη ηα οηθηαθά 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). 
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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 επίδξαζε 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 ιόγσ ηνπ όηη ην έξγν πθίζηαηαη, γίλεηαη αλαιπηηθή εθηίκεζε ησλ επηπηώζεσλ 

ζην θπζηθό θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαηά ηε θάζε 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 θαη δξαζηεξηόηεηα δελ θαίλεηαη όηη ζα πξνθαιέζεη δηαηαξαρέο ζην θιίκα θαη 

ζην βηνθιίκα ηεο άκεζεο θαη επξύηεξεο πεξηνρήο κειέηεο. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαίλεηαη όηη δελ 

πξόθεηηαη 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: 

 

 Θα ππάξρεη, κελ, θάπνηα εθπνκπή κάδαο θαη ελέξγεηαο (ζθόλεο, θαπζαέξηα, ζεξκόηεηα) ζηελ 

αηκόζθαηξα, ε νπνία σζηόζν είλαη κηθξή θαη δελ ζα πξνθαιέζεη κεηαβνιέο ζηελ πγξαζία ηνπ 

αέξα, ζηε ζεξκνθξαζία θαη ζηηο θηλήζεηο ησλ αέξησλ καδώλ. 

 Γελ ζα ππάξμνπλ ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ αλαθιαζηηθόηεηα (albedo) ησλ εδαθηθώλ θαη πδάηηλσλ 

επηθαλεηώλ. 

 Γελ ζα ππάξμεη ζπλέξγεηα κε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο, πνπ λα επηθέξνπλ ηα παξαπάλσ. 

 

Γελ ππάξρεη ζπλέξγεηα από άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ή έξγα ππνδνκήο, βάζεη ησλ νπνίσλ λα έρνπλ 

εθηειεζηεί ή λα πξνβιέπεηαη λα εθηειεζηνύλ απνςηισηηθέο ή ζθαπηηθέο εξγαζίεο. 

 

Γεληθά, ζσκπεραίλεηαη όηη οη επηπηώζεης ζηα θιηκαηηθά θαη βηοθιηκαηηθά ταραθηερηζηηθά είλαη 

οσδέηερες, αθού οη όποηες επηδράζεης ζηε ροή ηφλ αλέκφλ, ζηε ζερκοθραζία, ζηελ σγραζία θαη ζηα 

κεγέζε άιιφλ κηθροθιηκαηηθώλ παρακέηρφλ από ηε ιεηηοσργία ηες κολάδας είλαη ποιύ περηορηζκέλες 

θαη κηθρού κεγέζοσς, γηα λα κεηαβάιιοσλ ηο θιίκα θαη ηο βηοθιίκα ηες άκεζες θαη εσρύηερες 

περηοτής κειέηες. 

 

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. 
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Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, επεηδή ε κειεηώκελε κνλάδα βξίζθεηαη εληόο νηθηζκνύ, δελ 

επεξεάδνπλ ηελ ππάξρνπζα θπζηνγλσκία θαη αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ ηεο άκεζεο θαη επξύηεξεο 

πεξηνρήο. 

 

Δπηπιένλ, από ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο δελ ζα πξνθιεζεί παξεκπόδηζε ζέαο αμηόινγσλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ηνπίνπ ή κλεκείσλ, θαζώο δελ παξαηεξνύληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 

 

Γεληθά, ζσκπεραίλεηαη όηη οη επηπηώζεης ζηα κορθοιογηθά θαη ηοπηοιογηθά ταραθηερηζηηθά ηες 

περηοτής κειέηες είλαη αρλεηηθές, κηθρής έληαζες, καθροτρόληες θαη κε αλαζηρέυηκες. 

 

9.3 ΔΓΑΦΟΛΟΓΙΚΑ, ΓΔΧΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΔΚΣΟΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

Σν έδαθνο απνηειεί κηα ζεκαληηθή παξάκεηξν ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Οη επηπηώζεηο ζην 

έδαθνο από ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζρεηίδνληαη κε ην κέγεζνο θαη ην 

είδνο ησλ ηερληθώλ έξγσλ θαη ηα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο. 

 

Γεληθά, δελ αλακέλεηαη λα πξνθιεζνύλ ζοβαρές επηπηώζεης ζηα εδαθηθά, γεσινγηθά  θαη ηεθηνληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο άκεζεο θαη επξύηεξεο πεξηνρήο κειέηεο από ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. Απηό, 

δηόηη: 

 

 Γελ ππάξρεη ζεκαληηθή αιινίσζε ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη ζηηο κάδεο 

ησλ γεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ. Γελ εθηειέζηεθαλ έξγα νξπγκάησλ θαη επηρσκάησλ. 

 Γελ παξαηεξήζεθαλ θαη δελ παξαηεξνύληαη αζηαζείο θαηαζηάζεηο εδάθνπο ή αιιαγέο ζηε 

γεσινγηθή δηάηαμε ησλ πεηξσκάησλ. Σα έξγα, πνπ εθηειέζηεθαλ, 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 θαηλόκελα δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο. 

 Γελ πξνθιήζεθε ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ησλ θπζηθνρεκηθώλ παξακέηξσλ ηνπ εδάθνπο, 

αθνύ δελ ππήξμε θαη δελ ζα ππάξρεη δηάζεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζηεξενύ απόβιεηνπ 

ζηελ άκεζε θαη επξύηεξε πεξηνρή κειέηεο. 

 

Γεληθά, ζσκπεραίλεηαη όηη οη επηπηώζεης ζηα εδαθοιογηθά ταραθηερηζηηθά ηες περηοτής είλαη 

αρλεηηθές θαη κεηρίοσ κεγέζοσς. 

 

9.4 ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΟ ΦΤΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Από ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππό κειέηε έξγνπ, γεληθά ζπκπεξαίλεηαη όηη δελ αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ 

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 έρεη κεηαβιεζεί θαη ε νηθνινγηθή ηζνξξνπία δελ έρεη επεξεαζηεί θαη δελ 

θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη από ηελ όιε δξαζηεξηόηεηα ηνπ έξγνπ. ε απηό ην βαζηθό ζπκπέξαζκα 

ζπλεγνξεί ην γεγνλόο όηη ε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ππνδνκήο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηόηεηαο: 

 Γελ ζπλέβαιε θαη δελ ζα ζπκβάιεη ζηελ ππνβάζκηζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο.  

 Γελ πξνθιήζεθε θαη δελ αλακέλεηαη λα πξνθιεζεί κείσζε ζην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνύ ησλ 

εηδώλ ηεο παλίδαο.  

 Γελ ζεκεηώζεθε θαη δελ ζα ζεκεησζεί ζεκαληηθή κείσζε ζην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνύ ησλ 

εηδώλ ηεο ρισξίδαο.  

 Γελ πξνθιήζεθε θαη δελ ζα πξνθιεζεί θαηαζηξνθή ηνπ βηόηνπνπ ησλ κεγάισλ ζειαζηθώλ 

θαη ησλ ζπάλησλ αξπαθηηθώλ πνπιηώλ, θαζώο δελ παξαηεξνύληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 
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 Γελ πξνθιήζεθε θαη νύηε αλακέλεηαη θαηαζηξνθή βηνηόπνπ θάπνηνπ ζπάληνπ είδνπο 

κηθξνρισξίδαο θαη κηθξνπαλίδαο, πνπ ζα είρε σο ζπλέπεηα ηελ άκεζε ή έκκεζε εμαθάληζή 

ηνπ.  

 Γελ έγηλε θαη δελ ζα γίλεη εηζαγσγή μεληθώλ εηδώλ παλίδαο, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 

απνηειέζνπλ ζεξεπηέο ησλ εηδώλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. 

 Γελ έγηλε θαη δελ πξνβιέπεηαη λα γίλεη εηζαγσγή μεληθώλ εηδώλ ρισξίδαο, πνπ ζα είρε σο 

απνηέιεζκα ηε δηαζπνξά ηνπο θαη ηελ επηθξάηεζή ηνπο ζηα ελδηαηηήκαηα έλαληη ησλ 

ληόπησλ. 

Δπίζεο, ζεκεηώλεηαη πσο δελ ζα πξνθιεζεί θακία κεηαβνιή ζηα πξνζηαηεπόκελα είδε ηεο 

πεξηνρήο Natura 2000 θαη εηδηθόηεξα ζην είδνο Κηξθηλέδη, θαζώο ε ελ ιόγσ δξαζηεξηόηεηα δελ 

πξόθεηηαη  λα επεξεάζεη ηηο ζέζεηο θσιηάζκαηνο ηνπ είδνπο, νύηε θαη ηελ αθεξαηόηεηα ηεο 

επξύηεξεο πεξηνρήο.   

 

Καηόπηλ ηες παραπάλφ αλάισζες, ζηο ζύλοιό ηοσς, οη επηπηώζεης ζηο θσζηθό περηβάιιολ 

ζεφρούληαη οσδέηερες. 

 

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 θαη δξαζηεξηόηεηα, ηόζν ζηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε, όζν θαη ζηελ θαηάζηαζε, ε νπνία αλακέλεηαη όηη ζα δηακνξθσζεί ζην κέιινλ ζηελ 

πεξηνρή κειέηεο (κεδεληθή ιύζε). 

 

Σν ππό εμέηαζε έξγν δελ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη άκεζεο θαη ηζρπξέο κεηαβνιέο, θαζώο θαη κε 

αλαζηξέςηκεο ζπλζήθεο ζηηο ρξήζεηο γεο, αθνύ: 

 

 Γελ παξαηεξείηαη παξεκπόδηζε ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ πθηζηάκελσλ ρξήζεσλ γεο ζηελ 

πεξηνρή.  

 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. 

 

Χζηόζν, από ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ζα ππάξμεη θάπνηα κεηαβνιή ζηελ επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα ηνπ ηνπηθνύ πιεζπζκνύ κε ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 

Γηα ηοσς παραπάλφ ιόγοσς, οη όποηες επηπηώζεης ζηης τρήζεης γες θαη εδαθοθάισυες 

ταραθηερίδοληαη αζζελείς θαη οσδέηερες. 

 

Γομημένο Πεπιβάλλον 

 

Σν ππό εμέηαζε έξγν θαη δξαζηεξηόηεηα δελ αλακέλεηαη λα 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 ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο. 

 Γελ ζα επεξεαζηνύλ νη ρξήζεηο γεο εληόο θαη εθηόο νηθηζκώλ. 

 Γελ πξόθεηηαη λα πξνθιεζνύλ  κεηαβνιέο ζηνλ νηθνδνκηθό ηζηό. 
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 Γελ ζα δεκηνπξγεζνύλ ζνβαξά θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα. 

 Γελ αλακέλεηαη επηβάξπλζε θαη δπζιεηηνπξγία ζηα ζπζηήκαηα ππνδνκώλ.  

 

Γεληθά, ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο κνλάδαο δελ πξνθαινύληαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ άκεζε 

πεξηνρή κειέηεο. 

 

Γηα ηοσς παραπάλφ ιόγοσς, οη όποηες επηπηώζεης ζηο δοκεκέλο περηβάιιολ  ταραθηερίδοληαη φς 

προς ηο είδος οσδέηερες θη κηθρού κεγέζοσς. 

 

Ιζηοπικό-Πολιηιζμικό πεπιβάλλον 

 

ηελ άκεζε θαη επξύηεξε πεξηνρή κειέηεο δελ ππάξρνπλ ηζηνξηθά θαη πνιηηηζηηθά ζηνηρεία, πνπ λα 

επεξεάδνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, άκεζα ή έκκεζα από ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. Απηό 

ζπκβαίλεη, δηόηη: 

 

 Γελ ζα εθπέκπεηαη ύιε θαη ελέξγεηα (ξύπνη, δνλήζεηο, ζεξκόηεηα, ειεθηξνκαγλεηηθή 

αθηηλνβνιία θ.ά.), πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ θηίξηα, ρώξνπο θαη δξαζηεξηόηεηεο 

ηνπ ηζηνξηθνύ-πνιηηηζκηθνύ πεξηβάιινληνο. 

 Γελ πξόθεηηαη λα παξεκπνδηζηεί ε θπθινθνξία θαη ε πξόζβαζε γεληθόηεξα πξνο ρώξνπο 

θαη θηίξηα ηνπ ηζηνξηθνύ πνιηηηζκηθνύ πεξηβάιινληνο. 

 Γελ ππάξρεη παξεκπόδηζε ηεο ζέαζεο ρώξσλ θαη θηηξίσλ ηνπ ηζηνξηθνύ πνιηηηζκηθνύ 

πεξηβάιινληνο, πνπ λα πξνέξρεηαη από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

 Γελ εληνπίδνληαη θζνξέο ζε ρώξνπο θαη θηίξηα ηνπ ηζηνξηθνύ πνιηηηζκηθνύ πεξηβάιινληνο 

ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο κειέηεο, πνπ λα νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε επηζθεςηκόηεηα ηεο 

πεξηνρήο, ιόγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. 

 

Έηζη, οη επηπηώζεης ταραθηερίδοληαη φς προς ηο ταραθηήρα οσδέηερες. 

 

9.6 ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ 

 

Σν ππό εμέηαζε έξγν θαη δξαζηεξηόηεηα δελ πξνθάιεζε θαη δελ πξνθαιεί αξλεηηθέο επηπηώζεηο, 

είηε άκεζεο, είηε έκκεζεο, ζην θνηλσληθό-νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ ηεο άκεζεο θαη επξύηεξεο 

πεξηνρήο κειέηεο. Με ηε ιεηηνπξγία ηεο ππό εμέηαζε δξαζηεξηόηεηαο παξαηεξνύληαη ηα θάησζη:  

 Αύμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνπο ηνκείο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δξαζηεξηόηεηα. Οη 

ζέζεηο απηέο, θαιύπηνληαη κε άηνκα ηνπ ηνπηθνύ πιεζπζκνύ. ηελ άκεζε πεξηνρή κειέηεο 

ηεο ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ ηελ αλαιακβάλνπλ άηνκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

 

Έηζη, οη επηπηώζεης ταραθηερίδοληαη φς προς ηο ταραθηήρα ζεηηθές θαη κεηρίοσ κεγέζοσς. 

 

9.7 ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 

 

Η ππό εμέηαζε δξαζηεξηόηεηα δελ ζα επηθέξεη θάπνηνπ είδνπο επηπηώζεηο ζηηο ηερληθέο ππνδνκέο, 

αθνύ ε άκεζε θαη έκκεζε πεξηνρή κειέηεο δελ έρεη αλεπηπγκέλεο ηερληθέο ππνδνκέο.  

 

Έηζη, οη επηπηώζεης ταραθηερίδοληαη φς προς ηο ταραθηήρα οσδέηερες. 

 

9.8 ΤΥΔΣΙΗ ΜΔ ΣΙ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔΙ ΠΙΔΔΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 

Γεληθά, εθηηκάηαη όηη ην πξνο κειέηε έξγν θαη δξαζηεξηόηεηα δελ πξόθεηηαη λα επηθέξεη 

ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο αλζξσπνγελείο πηέζεηο, πνπ 

πθίζηαληαη ζηελ πεξηνρή. 

 

9.9 ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΔΡΑ 
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Όρια ποιότητας αέρα 

 

Σα πξόηππα ηεο πνηόηεηαο ηνπ αέξα ζρεδηάδνληαη, γηα λα πξνζηαηεύεηαη ε αλζξώπηλε πγεία θαη ην 

πεξηβάιινλ γεληθόηεξα. Απηά αθνξνύλ ζε 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 Πίλαθα 9.1. 

 
Πίνακαρ 9.1: Πξόηππα πνηόηεηαο αέξα 

Υπονική Πεπίοδορ SO2 Καπνόρ TSP Pb ΝΟ2 O3 CO THC 

κg/m
3
 

Παγθόζκηος Οργαληζκός Υγείας (Π.Ο.Υ.) 

Δηήζηα κέζε ηηκή 40-60 40-60 60-90      

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    
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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.)    

 

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 ζην 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/m3 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 

 

Η κνλάδα είλαη θηηξηαθά πθηζηάκελε, επνκέλσο δελ εμεηάδνληαη πεξεηαίξσ επηπηώζεηο γηα ηε θάζε 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

 

Επιπτώσεις κατά τη υάση λειτοσργίας 

 

Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηεο δξαζηεξηόηεηαο πξνθύπηνπλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ πνηόηεηα 

ηνπ αέξα, κηθξήο σζηόζν έληαζεο. Παξαηεξνύληαη γεληθά ηα θάησζη: 

 Δθπνκπέο θαπζεαξίσλ από ην πεηξέιαην γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αηκνιέβεηα.  

 Οη εθπνκπέο θαπζαεξίσλ από ηελ θαύζε πεηξειαίνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αηκνιέβεηα  

βξίζθνληαη εληόο ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ε λνκνζεζία. Δηδηθόηεξα, ηεξνύληαη ηα όξηα 

εθπνκπήο ησλ απαεξίσλ ηνπ αηκνιέβεηα, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί κε θαύζε πεηξειαίνπ θαη ηα 

νπνία θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 3, (2) ζρεηηθό ηεο ΚΤΑ 11294/1993 (ΦΔΚ 264/Β/1993), 

δει.: 

 Γείθηεο αηζάιεο ≤ από ην βαζκό 1 ηεο θιίκαθαο Bacharach 

 Πεξηεθηηθόηεηα θαπζαεξίσλ ζε CO2 ≥ 10% ή ζε Ο2 ≤7,5% θ.ν. 

 Δπηπιένλ γηα ην ζύλνιν ηεο εγθαηάζηαζεο ηεξνύληαη ηα ζρεηηθά όξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξ. 2 ηνπ Π.Γ. 1180/1981 (ΦΔΚ 293/Α/1981),δει.: 

 Καπλόο ≤ από ηα βαζκό 1 ηεο θιίκαθαο Ringelmann 

 ηεξεά ζε αηώξεζε (ζθόλεο) ≤ 100mg/m
3
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 Σεξνύληαη ηα όξηα ησλ ζπγθεληξώζεσλ ξύπσλ ζηελ αηκόζθαηξα όπσο απηά θαζνξίδνληαη 

ζηελ ΚΤΑ 22306/1075/Δ103/2007 (ΦΔΚ 920/Β/2007) , όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ 

14122/549/Δ103/2011 (ΦΔΚ 488/Β/2011). 

 Μηθξή επηβάξπλζε ζηηο πνηνηηθέο παξακέηξνπο ηνπ αέξα (κεδεληθή ιύζε), ιόγσ ηεο 

απμεκέλεο θπθινθνξηαθήο θίλεζεο. H νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε ζα πθίζηαηαη ζε κηα δώλε 

εθαηέξσζελ ηεο νδνύ 10-30 m. Οη ηηκέο ησλ ζπγθεληξώζεσλ ησλ αεξίσλ ξύπσλ από ηελ 

θπθινθνξηαθή θίλεζε είλαη ρακειέο θαη βξίζθνληαη θάησ από ηα όξηα ηεο Διιεληθήο 

Ννκνζεζίαο θαη δηεζλώλ νξγαληζκώλ (Δ.Ο.Κ, US EPA, Π.Ο.Τ). Ο θπθινθνξηαθόο θόξηνο, 

πνπ αλακέλεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο νδνύ, ζεσξείηαη ηέηνηνπ κεγέζνπο πνπ δελ 

δηθαηνινγεί ηελ εθαξκνγή κνληέισλ αέξηαο ξύπαλζεο γηα ηελ εθηίκεζε ζπγθεληξώζεσλ 

αέξησλ ξύπσλ. 

 Γεληθόηεξα, δελ πξόθεηηαη λα πξνθιεζνύλ επηπηώζεηο ζην θιίκα ηεο άκεζεο θαη επξύηεξεο 

πεξηνρήο κειέηεο, αθνύ δελ ζα επεξεάδνληαη θαη δελ ζα κεηαβάιινληαη ε ξνή ησλ αλέκσλ, 

ε ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία ή άιιεο παξάκεηξνη ηνπ κηθξνθιίκαηνο. 

 

Γηα ηοσς παραπάλφ ιόγοσς, οη όποηες επηπηώζεης ταραθηερίδοληαη φς προς ηο ταραθηήρα αρλεηηθές, 

κηθρού κεγέζοσς, καθροτρόληες, κερηθώς αλαζηρέυηκες θαη αληηκεηφπίζηκες. 

 

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 "θρηηήρηα" ζνξύβνπ είλαη ζηάζκεο ζνξύβνπ, ηηο νπνίεο αλ ππεξβαίλεη ν παξαγόκελνο ζόξπβνο 

από ην έξγν, κπνξεί λα πξνθαιέζεη όριεζε. Σα "όρηα" 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. 

 

Κρηηήρηα Θορύβοσ από θαηαζθεσές 

 

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 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 
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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 δηάδνζή 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 Πίλαθα 9.2. 
 

Πίνακαρ 9.2: Πεξίιεςε ησλ νδεγηώλ γηα θξηηήξηα ζνξύβνπ θαηαζθεπήο. 

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 - 

 

Η αμηνιόγεζε ησλ επηπηώζεσλ θαηαηάζζεηαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο θαη βαζίδεηαη ζηηο αθόινπζεο 

νδεγίεο: 

- Δπίπεδα ζνξύβνπ ίζα ή κηθξόηεξα από ην θξηηήξην ζεσξνύληαη όηη δελ πξνθαινύλ 

επηπηώζεηο (Οκάδα 0).                                                                               

- Δπίπεδα ζνξύβνπ σο θαη 5 db(A) πςειόηεξν από ην θξηηήξην ζεσξνύληαη όηη πξνθαινύλ 

κηθξέο επηπηώζεηο (Οκάδα Ι). 

- Δπίπεδα ζνξύβνπ σο θαη 10 db(A) πςειόηεξν από ην θξηηήξην ζεσξνύληαη όηη πξνθαινύλ 

κέηξηεο επηπηώζεηο (Οκάδα II). 

- Δπίπεδα 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 ζην δέθηε 

ζεσξείηαη όηη δελ πξνθαιεί επίπησζε, ελώ ε ππέξβαζε ησλ πθηζηάκελσλ επηπέδσλ ζνξύβνπ κπνξεί 

λα ραξαθηεξηζηεί σο επίπησζε (κηθξή, ζεκαληηθή, θιπ.). 

 

Κρηηήρηα θσθιοθορηαθού ζορύβοσ 

 

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 
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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 ην 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 αΒ(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 Πίλαθα 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. 

 
Πίνακαρ 9.3 :Δθηίκεζε ηεο αληηδξάζεσο ηνπ θνηλνύ ζην ζόξπβν (θαηά ΔΛΟΣ 360) 

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 

 

Όρηα ζορύβοσ θαηαζθεσής ηες ειιεληθής λοκοζεζίας 

 

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, 55 dB(A) γηα αζηηθή – βηνκεραληθή πεξηνρή θαη ζηα 65 dB(A) γηα βηνκεραληθή 

πεξηνρή, κεηξνύκελν επί ηνπ νξίνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

Όρηα θσθιοθορηαθού ζορύβοσ ειιεληθής λοκοζεζίας 

 

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 

 

Η ελ ιόγσ ηπξνθνκηθή κνλάδα είλαη έξγν θηηξηαθά πθηζηάκελν, επνκέλσο δελ εμεηάδνληαη 

επηπηώζεηο θαηά ηελ θαηαζθεπή. 
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Δπιπηώζειρ καηά ηη θάζη λειηοςπγίαρ 

 

Γελ ζα πξνθύςνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηώζεηο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ππό εμέηαζε 

δξαζηεξηόηεηαο ζηελ πνηόηεηα ηνπ αθνπζηηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο άκεζεο θαη επξύηεξεο πεξηνρήο 

κειέηεο. ε ό,ηη αθνξά ζηελ εθηίκεζε ηνπ εμσηεξηθνύ ζνξύβνπ ηεο πεξηνρήο, απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Διιεληθνύ πξνηύπνπ ΔΛΟΣ 360, ζύκθσλα κε ην νπνίν: «ην 

βαζηθό θξηηήξην ερνζηάζκεο (Lb) γηα ηνλ εμσηεξηθό ζόξπβν ζε πεξηνρέο κηθηέο θαζνξίδεηαη 

ζπλήζσο από 45dB(A)-65dB(A)». Η ζηάζκε ζνξύβνπ, πνπ πξόθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί από ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηεο κνλάδαο, κεηξνύκελε ζηα όξηα ηνπ γεπέδνπ, είλαη 

ηεο ηάμεο 45 - 50 dB(A). Έηζη, είλαη πξνθαλέο όηη γηα ηελ ππό κειέηε πεξηνρή, πνπ είλαη αγξνηηθή 

κε ρξήζε ησλ ηδηνθηεζηώλ, ηόζν γηα βηνηερλίεο, όζν θαη γηα θαηνηθίεο, ην παξαπάλσ εύξνο 

ερνζηάζκεο δελ μεπεξληέηαη. 

 

 Αύμεζε ηεο ζηάζκεο ζνξύβνπ ζην ρώξν ηεο κνλάδαο ζε κηα δώλε 200 m εθαηέξσζελ ηνπ 

ρώξνπ απηνύ, ιόγσ ηνπ εθπεκπόκελνπ ζνξύβνπ, πνπ πξνέξρεηαη από ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εγθαηεζηεκέλνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ.  

 

Καηόπηλ παξαηεξήζεσλ, εθηηκήζεσλ, κεηξήζεσλ ερνζηάζκεο, παξαηεξνύληαη ηα θάησζη: 

 

 Η ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη ηεο δξαζηεξηόηεηαο δελ ζα επηθέξεη έθζεζε αλζξώπσλ ζε 

εθπνκπέο πςειήο ζηάζκεο ζνξύβνπ. 

 Γελ πξόθεηηαη λα μεπεξαζηεί ην όξην  ερνζηάζκεο ησλ 45 - 50 dB(A) ζηα όξηα ηνπ γεπέδνπ 

ηεο κνλάδαο. 

 Ο θπθινθνξηαθόο ζόξπβνο θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα 

μεπεξάζεη ην όξην ηνπ θπθινθνξηαθνύ ζνξύβνπ ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ησλ 70 

db(A)L10,18σξν.  

 

Γηα ηοσς παραπάλφ ιόγοσς, οη όποηες επηπηώζεης ταραθηερίδοληαη φς προς ηο ταραθηήρα αρλεηηθές, 

κηθρού κεγέζοσς, καθροτρόληες, κερηθώς αλαζηρέυηκες θαη αληηκεηφπίζηκες. 

 

9.11 ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΑ ΠΔΓΙΑ 

 

Γελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη 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 ζα ππάξμεη κεηαβνιή ησλ επηπέδσλ ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο 

αθηηλνβνιίαο ιόγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο.  

 

9.12 ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΑ ΤΓΑΣΑ 

 

Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηπξνθνκείνπ δελ ζα πξαγκαηνπνεζεί δηάζεζε αλεπεμέξγαζησλ πγξώλ 

απνβιήησλ, απεπζείαο ζην έδαθνο ή ζε επηθαλεηαθό απνδέθηε, ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα 

πξνθαιέζεη  επηπηώζεηο ζηα πνηνηηθά  ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ πδάησλ.  

 

Όζνλ αθνξά ζην ηπξόγαιν, πνπ πξνθύπηεη από ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, κέξνο απηνύ 

κεηαπνηείηαη θαη ε κνλάδα παξάγεη αλζόηπξν θαη κπδήζξα. Σν ππόινηπν δηνρεηεύεηαη ζε 

αδεηνδνηεκέλε εηαηξία παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε ηελ νπνία ππνγξάθηεθε ζπκθσλεηηθό 

ζπλεξγαζίαο. 

 

Χζηόζν, επηβάξπλζε ησλ ππόγεησλ θαη επηθαλεηαθώλ πδάησλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

κειεηώκελνπ έξγνπ, κπνξεί λα πξνθιεζεί από δηαξξνή ησλ αγσγώλ κεηαθνξάο θαη θαηείζδπζε 

αλεπεμέξγαζησλ απνβιήησλ ζηνλ ππόγεην πδξνθνξέα. 
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Γηα ηοσς παραπάλφ ιόγοσς, οη όποηες επηπηώζεης ζηο σδάηηλο περηβάιιολ ταραθηερίδοληαη φς  

αρλεηηθές, κεζαίοσ κεγέζοσς, καθροτρόληες, κερηθώς αλαζηρέυηκες θαη αληηκεηφπίζηκες. 

 

 

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. 
 

9.4: Μήηξα επηπηώζεσλ (impact matrix) θαηά ηελ ιεηηνπξγία 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 
 ×             

 


